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30G Miles
JOHN WILLIAM ZEROLIS TVARKYS 

PABALTIJO REIKALUS
WASHINGTON, D.C. — Ry

šium su šių' d’enų politinėmis 
aktualijomis,’ Foreign Policy 
draugijos inipėsčiu š. m. kovo 
niėn. 17’ dieną Dirkseno Senato 
įslaigu pastate įvyko vadinami 
apskrito stalo ambasadoriams 
■skirti uždari/ pokalbiai. Juose 
pranešėjai buvo senatorius 
Charles Percy, Senato užsienio 
santykių komiteto pirmininkas, 
ir to konritefo narys sen. Clair- 
borne PdL šiame pobūvyje da
lyvavo ir Lietuvos' atstovas dr 
S. Ai B'ačkis'. ,

■ MASKVA LAUKS REAG ANO
' ' TERMINO PABAIGOS

- V MASKVA, Rusija.— Užsienio' 
diplomatai, išsikalbėję su Sovie- * 
-tų -valdžios įtakingesniais atsto
vais, tvirtina, - kad Andropovo 
./vyriausybė nutars nesiekti jokių 
.artimesnių lysių su Amerika, j 
Jie įsivaizduoja., kad prez. Rea- j 

/gano valdymo laikotarpis nebus!
toks ilgas. Jie žino, kad amen- j 
kiečių nuomonės yra nepalan- j 
kįos- Reaganui. Amerikoje įvyks j 
pakaitų po Reagąno, todėl And- • 
ropova’s nutarė porą metų pa-!* T - .. - . ... i rupuvab nuvarė puid niutu pa-.Lietuvos, Latvijos ir Estijos > |a^V[į ' !

diplomatinai‘atstovai - - S. A. |- • - - į
Bačkiš, A. Dinbergs ir E. Jaak- j Sovietų valdžios atstovai pri- ■ 
spn š.m. kovo 22 dieną turėjo t ėjo įsitikirtimo, kad pats Reaga- l 

'has. ir jo vyriausybė yra labai i 
griežtai- nusiteikusi prieš Sovie
tų, Sąjungą. Andropovui atrodo,, 
kad-'ateinančiais metais JAV bus 

Įsųkalbamesnės; Sunkios Ameri
kos ’ekonominės sąlygos privers 
amerikiečius pakeisti dabartinę 
.vvriausvbc. •- - ■ . ./ •.
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Kosta Rika savo kariuomenės neturi, užtat ji permetė pasienio sargus 
į visą Nikaraguos pasieni, kad jauni vyrai nesiveržtų.
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SIENA PERĖJO 600 NIKARAGUOS 
VYRŲ, BET VISI DINGO

VISI DOMISI DRĄSAUS DIDVYRIO PASTOROS LIKIMU, 
BET' JIS YRA PRAPUOLĘS Iš AKIU

Washingtone' pasitarimą aktua
liais politiniais klausimais.

Jie pasikeitė turimomis infor
macijomis, liečiančiomis, padėtį 
jų pavergtose tėvynėse bei tarp
tautinę konjunktūrą.

w * * * /
. Dabartinė. Pabaltijo valstybių- 

,-i-eikalams—pareigūnė Valstybės- 
departamente ; ponia Mildred 
Patterson skiriama naujoms pa
reigoms. Jos vietoje bus naujas 
pareigūnas p. John William Ze-i 
rolis, kuris. BįeĮnulęųs tas pa r ei-; 
gas pęrinį^..//lL/ į

- JAV .Priotol^įo ;šef^-įr pond : 
Roošęvel t kvietimų, Liė Uty oš at- 
stovą? Ąr Q. Bačkiėhė: dalyvavo- < 
jų rengtame Biair. House pri-’ ’ 
ėrn iltie’ šum kovo 22 d-. Priėmi- / 
me luivo atsisveikinta .su

Prezidentas Miterandas žadėjo 
padėti Bolivijos vyriausybei

PREZ. REAGAN NEJAUČIA 
NEAPYKANTOS

i 
i WASHINGTON, D.C. Ly-

PREZ. SILES- ZUAZO ATIDAVĖ PRANCŪZAMS VOKIETIJOS • giai prieš du imtu, 1981 m. ko-

siu ligšiol Protokolo šefės pa
vaduotoju. ponu Thomas A. 
Nassif ir jo žmona. Ponas Nassif 
y ra -paskirtas - Valstybės sekreto
riaus, padėjėju .ryšiams su kon
gresmenais Tolimųjų Rytų klau
simais.

Ta pačia proga buvo susipa
žinta su naujuoju Protokolo še
fės pavaduotoju ponu William 
K. Sadle:r ir jo žmona. Ponas 
Sadleir praeitais metais buvo 
koordinatorius amerikiečių da
lyvavimo įvykusioje viršūnių 
konferencijoje e k o n o miniais 
klausimais Versalyje. 1972-1975 
metais j?s yra gyvenęs Prancū
zijoje, kur rūpinosi Mormonų 
bažnyčios reikalais.

(Liet. Pasiuntinybės žinios)

-RELAIUf KOHL— lAKARŲ 
.VOKIETIJOS KANCLERIS'

CUBONA; V. Vokietija. — Ant- 
radienUVjakaru Vokietijos par-' 
'įamei^s/^.yjĮįUno ' kri^^onių 

r ji ii-'

y cik ietį jūs;;k?įįcle'rio~" parėi- 
.^hš/,IkŲšio,.melą .’tiklai pąrffr 
2^/yžŠi^y^'-‘Bąyd-.pasky2’iisi/}į 

pareigoms; bet dabai’: 
demokrataį pajėgei 

koaliciją^

/patvirtino H. 'Kcftd 
/khnelerid, pareigoms. /. .. i. * ’

/u.V:-Vokietijos parlamentas lų- 
i’b 498 ąĮstovus; Helmut f Kdhi 
Jwyd patvirtintas 271 balsu-. Vue- 
'nas-balsa§ buvo sugadintas, o 12 
lątštpVų- neatvyko -į ’parlamentą.

Žalioji partija turi 27 atšįd- 
vus. Jie bus griežtoj kanclerio 
Kohl opozicijoj. Antradi-nį/jie 
pirmą kartą oficialiai dalyvavo 
parlamento posėdyje. Jų apran
ga skyrėsi nuo parlamento narių- 
daugumos.

Kovo 31: Benjaminas, Ginu- 
tis, Joteikė, Bsė, Tyrėnas.

Saulė teka 5:36, leidžiasi 6:14.,
Snigs, viliau pradės lyti.

— Senatorius John Glenn pa
jėgė apskrieti aplinkui žemę, 
liet nepajėgė nustatyti Harold 
Washingtono dorovinių prin
cipų.

— Sovietų valdžia atmetė
prez. Reagano planą atominėms 
raketoms Europoje mažinti.

KALENDORĖLIS

Šert. Charles Percy padeda 
prez. Reaganui formuluoti 

JAV užsienio politiką.

NACĮ KL-U S BARBIE, O DABAJLPATS ĄTVrYKO
PARYŽIUS. Prancūzija. — Abu sudarė koaliciją 

Prezidentas Francois Miterandas su komunistais
dntradienį labai šiltai sutiko at
skridusi BoT vijos prezidentą 
Herų^fti^il^s Zuazo.

du kartu buvo iš- 
frfhktas krašto prizidentu, bet 
tiktai paskutiniu kartu kariai 
leido jam užimti prezidentūrą ir 
valdyti kraštą. Si les Zuazo gy- - 
veno Argentinoje antrųjų rinki
mų metu. Jis buvo sudaręs koa
licinę vyriausybę, kurion įėjo 
keli Bolivijos komunistai. Pats 
Zuza nėra komunistas, bet jis’ 
bijojo kariuomenės vadovybės, 
kuri neleido jam užimti val
džios, kai pirmą kartą jį išrin- ■ 
ko prezdientu. Kariai suėmė iš
rinkta advokatv Zuazo, nuvežė *•
į aerodromą, įsodino į lėktuvą. ■ 
liepė išvažiuoti ir nebegrįžti.

Zuazo bijojo antro 
perversmo

Advokatas SUes Zuazo, 
ręs, kad laimėjo prezidento rin
kimus. b'jojo grįžti į Boliviją. 
Jis patelefonavo La Paz kariuo
menės komendantui ir paklausė, 
ar jis ir šį kartą bus suimtas* 
kaip buvo suimtas anksčiau ir j 
išsiųstas užsienin, i I 

Kariuomenės kome ndantas • 
jam užtikrino, kad nebus suim-’ — . ,

„ , , . .. j tiniu tautu gen. sekretoriumifas. Pas komemiantas jj pasi- . ; t> , . >.r ., . . .. 1 iJavier Perez de Cuellar Afganis-; 'jks ąs aerodrome, jeigu jis pa-;^ '
sakvs kada atskrenda, ir nuveš' ... . -.. , ... . . mstano klausimui spręsti reikiaprezidentūra. Kar-uomenes: ,. H b '--i.- • ‘pradėti pas-taninus tarp Babra-xomt ndantas ji prisaikdino ir , .. , ..., . j Ji . v . ■ ko Ramulio vadovaujamos. So-ial:ko prezidentūroj. -Naujas . , . , ... J. ,

; i ■ • > vietų primestos Afganistanui w-irezidentas paskelbė pirma įsa- >I, . , . , . . ! riausvbrs ir Pakistano vvriau-kvma: uždrausta kar uomėnes < . . ,. . .• . ‘ , .... , , - , . . . fsvbes. Pasitarimai larp siu dvie-vadams skelbtrbet koki rsaky-I . . .. iJŲ valstybių turi prasidėti šiųmą be prezidento žinios.
Antrojo Pasaulinio karo metu 

Klaus BarlUe pietų Prancūzijoje 
suėmė tūkstančius- žydų, sočia 
listų, kairiųjų;ir išvežė į nacių'dėti pasitarimu- su 
Vokietiją. Daugelį sušaudė pa-1 riausybe, nes nė viena valstybė 
čioje Prancūzijoje. Prez. Mite-J nepripažįsta Kabulo vyrrausy- 
randas pirmas paprašė Zuazo’bės. Pakistano Vyriausyliė taip 
atiduoti Barbię. kad prancūzų • pat nepriphjįsta B. Karmalio, 
teismas galėtų jį teisti. PrezidenJ nes Kabulah jį atvežė rusai. Ta- 
tas Zuazo įsakė suimti Barbię,'čiau Pakistano vyriausybė nori 
įsodino į lėktuvą ir išvežė į Pran- rasti būdą atsikratyti 3 milijo- 
cūziją. | nų afganistaniečių, gyvenančių

SAN JOSE, Kosta Rika.
Krašto vyriausybė sustiprino į 
šią Nikaraguos pasienį, nes jau
čia, kad Nikaraguos gyvenimo 
įvykiai gali paveikti ir Kostą 
Riką. Y

Kosta Rikos vyriausybė yra I 
gana gerai informuota apie su
sirėmimus pačioje Nikaraguoje.

, Ten jau seniai ėjo kruvinos ko- 
»vos tarp Nikaraguos indėnų ir i 
vėliau ten įsikūrusių ispanų. • 
Dabar krašto viduje eina kovos I 
tarp sandinistų. Vieni nori pa
sukti demokratijos linkme, o ki
ti jau yra pasižadėję bendradar
biauti su Maskvos agentais. 
Maskva į Nikaraguą kelia k-'ją 
per Kubą. Pirma Kubos kari
ninkai iš Nikaraguoso per llon-

' duras valstybę varžėsi į Salvado
rą, bet paskutiniu metu Hondu
ras valstybėje įvyko pakairų. 
Naujoji vyriausybė nutarė’ ne
leisti Kubos kanams laisvai ke
liauti į Salvadorą ir atgal. —

narų. Jų buvo 9. Praeitais 
tais Pastora pasisakė prieš so
vietinę politiką. Jis norėjo de
mokratinės santvarkos Nikara 
guoje. Pasitraukė iš direktorijų; 
ir išvažiavo j Kostą Riką. Ruv< 
susidaręs > įspūdis, kad j s orga 
nizuos perversmą prieš sandi 
nistus - komunistus, bet jo liki 
mas nežinomas.

m •

paty-

-i.vo 30 dieną, prezidentas, baigęs 
IflšŠakyii -kalbą ^darbininkų.vai?’ 
r stovams, išėjo iš salės ir buvo? 
J peršautas per krūtinę. Jojo sek-, 

Kaip Prancūzijos prezidentas. rotorius James Brady buvo per-
M i terandąs, taip ir Bolivijos pro-. šautas j galvą, du policininką’-.

' zidentas Zuazo buvo sudarę rin-' sužeisti,
kinrines koalicijas su komunis-' Laikraštininkai paklausė, ąr^ 
tais. Prancūzijos prez:dentas prezulentss nejaučia neapykah- 
leido komunistams valdvti dvi ’ tos žudikui John W. Hinckley, 
ministerijas, tuo tarpu preži-į kuris peršovė prezidentą, per- 
dentas Zuazo komunistų į vy- 'šovė Brady galvą ir sužeidė ki-į 
riausybę neįleido. Jis žino, kad ’lūs. Prezidentas pasakė, kad te- 
Bolivijos komunistai politinių-.-ko kęsti sunkias kančias, bet jis' 
santykių nesupranta, todėl at- ^pasitaisė ir jokios neapykantos, 
sakingų vyriausybės vietų jiems„šovikui nejaučia. Prez dentaš 
neskiria. . Bolivijos komunistai?būtų norėjęs, kad būtų galima 
norėjo vyriausybėn priimti ispa-išoviką pagydyti. Jis buvo ligo-, 
niškai kalbantį užsienietį, bet į nis. teismas padėjo jį i ligoninę, 
prezidentas Zuazo užsienio agerr-Į bet nėra vilties, kad jis pasitai- 
tų valdžion nepriėmė.

Prez. Zuazo Paryžiuje padėjo 
. vainiką ant karo metu nacių 
* nužudyto socialisto Jean Moulin sūnų, bet galva jau ne tokia, ko- 
Į karsto. Prez. Miterandas priža- kia buvo. Per smegenis perėjusi 
■ dėjo kasmet duoti Bolivijai kulka smarkiai pakenkė.
i maisto, ir reikalingų modernių 
mašinų 600.900 dolerių sumai, j 
Pietų Amerikoje Bolivija turi 
pažangiausią demokratinę 
temą.

sytų ir būtų sveikas.
Spaudos sekretorius Brady 

pasitaisė, turi žmoną ir augina

sis-

PAKISTANAS TARSIS 
SU KABULO VALDŽIA

GALI NAUDOTI NUOGOS 
MERGAITĖS PAVEIKSLUS 
NEW’ YORK, N.Y. - Vietinis 

teismas antradienį paskelbė 
sprendimą bylos, l>esitęsusios 
7 metus. Artistė? Brooke SIrelds 
motina ledo fotografams foto-

MASKVA, Rusija. — Andro- grafuoti jos dukrą nuogą. Tada 
povas, besikalbėdamas su Jung- Brooke buvo 19 metų. Dabar ar-

sieną perėjusia:^ 690 Nika,"a- 
guos jaunų vyrų. Kosta Rikos 
pasienio sargai manė, kad ne
trukus tie vyrai grįš j Nikara- 

eglią ir pa^s vietos gyventojams 
ripversli -dabartinę sandinistų- 
komunistu \vv.r:ausvbe. Labiau- 
s:ai pasienio sargus stebina lų 

JiOO žmonių- dingimas. Pa ienų 
sargai būtų5žinoję. je» jie būtų 
grįžę j Nikarąg'uą.. Pasienio po
licija liūtų/ž-nojtįsi,- jtigu jiė 
būtų išėję.:-Pasienio sai’gąi in/ 
formavo, kad jie gali pasinio • 
kyti, kaip vartoti naujesnius 
ginklus, ir grįžti i Nikaraguą.

Nikaraguos vyriausybė paste
bėjo, kad is. krašto visuomeni
nio gyvenimo dngo >r Eden 
Paslora Gomez. Jis buvo kratų 
didvyris. L Jis pats sukilo prieš 
buvusį diktatorių Som »zą, ap 
supo parlamentą, gavo didelį 
keleivinį lėktuvą, susodino visus 
maištininkus, o pats, žinomas 
“Comandante Gero” vardu, pas 
kutin s įlipo į lėktuvą ;r išskrido 
į užsienį.

Fastęra— gurėjo būti vyriau
sias Nikaraguos ginkluotų pajė 
gų viršininkas, tet komunistai 
jį nustūmė j ša'.Į. Jis buvo tiktai 

[vienas slndinisių direktorijos

JANE BYRNE GAUDAVO 
DIDELES AUKAS

CHICAGO, Ill. — Sun Time 
reporterė Gene Martain rase 
kad majore Jane Byrne šeši 
mėnesius prieš rinkimus be a to 
dairos leido propagandos reika 
lams labai stambias suma 
miesto pinigų.

Ji išleido miestui priklausan 
čius 3 milijonus dolerių profe 
sionalams patarėjams samdy 
Pasamdžius 13 patarėjų ir -st 
mokėjus jiems siamb’as sunia- 
.tuojau gavo -SUKUH80 rinkim 
nsi k ahipanij al~ • v

Jane Byrne pasira
tus su patarėjais, bet ji nesą.. 
gautos sumos. Pasirašytus k <■ 
traktus ji pasirašė rugsėjo, sfi 
’io ir lapkričio mėnesiais, l •. 
publika ' galėjo juos pamaty 
tiktai šių metų pradžioje.

konlra-

SIŪLO SUSTABDYTI ŽYDU 
KOLONIJŲ STEIGIMĄ

zidenlas Reaganar prižadėjo s 
stabdyti žydų kolonijų putini 
dešiniajame Jordano upės krar 
te, jeigu Jordanijos karalii 
prižadės pradėti derybas su L 
raelni abiejų valstybių taikai.

Matyt, kad prez. Rcsga a 
yra susitaręs su izraelitais, ie 
gu lokį pasiūlymą jis praneš 
Jordanijai. Yra pagrindo m: 
nyti, kad apie tokį susitariu! 
žinojo sekretorius G. Shultz 
premjeras Menachem B ginu 
jeigu abu pareiškė, kad dviej

os pajėg s g

■ Treėiailit nį aukso
.avo

Prez. Miterandas labai šiltai sutiko atskridus) 
Bolivijos prezidentą Šilęs Zuazo..

tislė yra 17 m tų ir gražiai at
rodo, verčiasi kaip modelis, lei-t 

gražiai pusi-j 
re:škė ir keliuose filmuose.

Teisėjas Richard Simmons, 
gerai susipaž nęs su visa bylos 
eiga, pranešė kit ems teisėjams, 
kad gražioji mergaitė, kilų pa
dedama, parašė knygą apie savą. 
Toje knygoje tilpo ir ta nuo
trauka, kurią gali naudoti kiek
vienas. kas nusiperka knygą. 
Tačiau būtų geriau, kad su ja 
susitartų, jeigu nori vėsai jos 
nuotraukas naudoti.

tano reHcelu, nutaK*. kad Afga- džiasi fotografuoti

metu balandžio 12 ui .carijoj. Ženevoje.

Jungtinėm Tautos
* *

I
dieną švei-^

negali pra- 
Kabulo vy-

Pakstano pasienyje. Pakistanui 
brangiai kamuoja juos išmaitin
ti, aprengti, gydyti. Babrakas 
Karmalis turi pržadėti jų neper
sekioti ir priimti atgal į Afga
nistaną.
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Raštus siusti: Redakcinė komisija: ST. JUSKĖNAS, A. PLEIKYS, A. REPŠIENĖ.

R. LIET. BENDRUOMENE AUKŠTAI
IŠKELTOS VĖLIAVOS NENULEIS!

R. LB-nės darbuotojų pasitarimo pasisakymai
R. LB-nės Tarybos prezidiumo pirmininkas dr. V. 

Plioplys yra pasiskyrė sau uždavinį — kas metų ketvirtį 
sušaukti organizacijos darbuotojus ir su jais pasitarti 
visais organizacijos reikalais, išklausyti daugumos balso, 
suderinti nuomones. Vienas toks pasitarimas Įvyko ir 
š.m. kovo mėn. 26 d. Lietuvių Tautiniuose namuose.

Buvo tartasi: spaudos reikalu, LB-nės rengiamų Pa
saulio Lietuvių Dienų reikalu, ir organizacijos finansų, 
reikalu. Tai pagrindiniai pasitarimo punktai, kuriuos pa
teikė prezidiumo pirmininkas. Gi auditorija pastatė ir 
daugiau klausimų, pateikė įvairias sugestijas veiklai stip
rinti, padarytas ir Kultūros tarybos veiklos pranešimas.

Spaudos reikalų aptarimas — nutarimas
Organizacijos spaudos reikalus išgvildenus, nutarta: 

nesitenkinti tik vienu kuriuo laikraščiu, bet stengtis verž- 1 
tis i visus laikraščius, kur tik jaučiamas prielankumas . • ....
R LB-nes ideologijai, jos užimtai ir vedamai tautines isti-, inokj’klos tuštėja ir kas lankys 
kimybės, demokratinių principų linijai. Taktiniu požiū- • prie Ghicagos universiteto LT- 
riu, tai iš gynimosi pozicijos pereiti į atkirčio taktiką, ■ tuanistikoos katedrą, (žiūr. 
imantis uždavinio stipriau bei garsiau išryškinti R. Liet. / Laisvoji Lietuva. 12 nr..~ “Mo- 
Bendruomenės ideologiją ir demaskuoti okupanto stato- j kyklos problemos’^. .. .
mas išeivijai politines vilkaduobes, bei pristabdyti savus' Dabar t ia, pagal Nurodytą pia- 
politmius pasimetėlius, kad šie nepadarytų išeivijai ge- laTti> sulvarky.n albumą, 
dos ir Lietuvos laisvinimo reikalui žalos. «Kad mpk^klįs ^etušt^ų/' bet

Pasaulio Lietuvių Dienų rengimo reikalas" įbūl? mokinių •

. yra kontroversinis > |kui, 110rs. ažimp<)nuoti, parodyk
RLB-nės aktyvūs ’veikėjai, nuodugniai apsvarstę! M nor» naujo, nematyto mo- 

PLB-nės rengiamų Pasaulio Lietuvių Dienų reikalą, ap-i ]-'klos gyvenime- Pradėkim su- 
-r, . . • . i T7 x * Tz x Isirasmėti tarp lituanistinio mo-svarste PLB-nes pirmininko Vytauto Kamanto oficialų ‘kvklu aibmnai^

Mokyklos jaunimas yra-.lietu-

MYKOLAS KARAJTIS

Sugestijos Lituanistinei mokyklai
Mokyklos albumas - didvyriškai tęsti jų pradėtą dar- 

, ,v. . . . 1 bą tol, kol Lietuva prisikėlė išMokslo metų pradžioje'kalbe- į n •

svarstę PLB-nės pirmininko Vytauto Kamanto oficialų 
pasisakymą PLB-nės oficioze Pasaulio Lietuvyje šio ren
ginio klausimu, priėjo išvados, kad šio renginio proga-vių .tautos ateitis, reikia ugdyti 
LB-nės vadai rengiasi panaikinti visos tautas mandatą į tautinę dvasią, kad -kiekvienas 
turintį politinį veiksnį — VLIKą, kas yra juridiškai ne- -mokinys-studentas, lankydamas 
teisinga ir nepateisinama. LB-nė sudaro mūsų išeivijos j mokyklą, surastų savo “Aš”.
tik labai mažą mažumą — vos tik 8% visų lietuvių. Ame-1- Atėjęs į mokyklązatsineša su 
rikos statistika skelbia, kad JAV lietuvių yra astuoni:savnn skirtingą glumus; vie- 
šimtai dvidešimt tūkstančių, tai ir yra faktinas įrody-1 ■ra^^traž^dainboja^tre' 
mas, kad LB-nė yia mažumoje ii, kaip tokia, ji neturi parašo eilėraštį, ketvirtas 
nei moralinės, nei juridinės teisės kalbėti ar veikti visų • išdėsto savo atiminimus jr t.t.

i Matom, kaip kiekvienas -veržia
si pasiekti savo “aš”. Tad rei
kia, kad visi mokiniai-studentai 
dalyvautų albumo puslapiuose. 
Kas tik pradeda rašyti, parašo 
savo ranka spausdintomis rai
dėmis patriotišką šūkį, posakį, 
eilėrašti ir kl.

Albume turime trumpais sa
pniais parodyti lietuvių .patrio
tinį, tautinį, r.liginį nusistaty
mą, kad mes pasiruošę ginti sa
vo Tėvynę ir jos sostinę Vilnių. 
Albume pirmame puslapyje yra 
gražiai išpieštas Lietuvos ž.enk- 
,as Vytis, toliau plevėsuoja 
‘•aut’nė trispalvė — geltona, ža
lia, raudona, vė'lava. Kituose 
puslapiuose seka I. eiuvos vals
tybės ir Mažosios Lietuvos him
nai: Lietuva. Tėvvnč mūsų. Tu 
Jhlvyrių žemė, iš praeities tavo 
ūnūs te stiprybę semia...

Li tuvia s esame mes gimę, 
et u via s turime ir Ųūt. Tą gar

bę gavom? užgimę, ir jos netu
rim le st pražūt! ...

Prieš įrašymą i albumą, mo
kytojas praveda pamoką apie 
himną. \ is- ms -ustojus, moky- 
ioja aiškiai, ryžtingai taria pir
mo ixvsr.ro erių'.v ir mokiniai 
kartoja. Taip, kol pabaigia visą 
h nma.

B.-igts. mokytoja kviečia prie 
lentos vieną ir nurk'nts lentoje 
gražiai išrašo piinur Irmno pos
mą. 'Tą patį daro ir mokiniai sa
vo sjjsiuv n uošė. Po kiekvieno 
posmo, mokytoja aptaria kiek
vieną /.< di. prieina p ie žodžio 
didvyrių. Reikia smulkiai paaiš
kint . k d pinnicji didvyriai bu
vo k^wnesUii, kurie', nebijoda- 
;ni Rus c.aoi -Iravdimo skal
yti liuluv iškas kn\gt&. nėiė pėT 
ube’ iii slaptai , iš Tilžės špaus- 
fn’;.? !’< tuv'škrs kriygaš- ir laik
ant' ša rą. Laug knygnešių pa- 

‘sinžė.ių uukcnlt j >. bet kiti ėjo

lietuvių vardu. Nežiūrint to. LB-nė kalba ir veikia visų 
lietuvių vardu. RLB-nės darbuotojų pasitarime buvo ap
gailestauta. kad, nežiūrint visų šių faktų, vis atsiranda 
žmonių. Besiorientuojančių frontininkų partijos politi
nėse kombinacijose ir jiems aklai talkina.

Dr. V. Plioplys reziumavo daugumos pasisakymus 
šitaip: R. LB-nė neatsisakys savo principų, nesilikviduos. 
nenuleis vėliavos, ar VLIKui ir ALTai bus ar nebus rei
kalinga jos ‘parama.

< Pasitarimo dalyviai, kurių buvo virš penkiasdešimt. 
Įgaliojo R. LB-nės vadovybę imtis visų galimų priemonių 
riešai ir aiškiai atsiriboti nuo frontininkų rengiamų Pa
saulio Lietuvių Dienų ir jų būsimų nutarimų. įspėti visą 
išeiviją prieš frontininkų užmojį sunaikinti tautos atsto
vybę — VLIKą. (Kam rūpi VLIKo reikalas ir pavojus, 
jam būti frontininkij sunaikintam, gali pasiskaityti Liet. 
B-nės oficioze Pasaulio Lietuvyje (1983 m.). V. Kamanto 
straipsnį ir taiklius šio straipsnio komentarus Dirvoje 
š.m. kovo mėn. 24 dienos laidoje.)

R. LB-nės finansų reikalas
Gyv; ’ aijhvt '.s šimtininkų pagerbimo banketą*, ku 

ris įvyks š m. halandžic mėn. 9 d. Vyčių salėje. Dakt-u^.s 
V. Plioplys, visus pi-ašė skleisti finansų telkimo reikalą 
ir aukoti, kiek kas pajėria, nes pinigai reikalingi orga
nizacijos veiklai vystyti ir frontininkų Bendimomenė- 
užvestos bylos prieš R. LB-nę išlaidoms padengti.

Diskmdiese ir nutarimuose gyvai dalyvavo: dr. V 
Dargis. ini St Dubauskas, inž. D. Adomaitis, teis. Šimai 
tis. Z, Juškevičienė. J. Kreivėnas, A. Repšienė. SmJlgvs 
Tikuišis. Tijūnas. Rutkauskas, abudu Rockfordo apylin 
kės veiklūs darbuotojai ir kiti.

Z. Juškevičienė padarė Kultūros tarybos veiklos pra
nešamą. pasidžiaugė, kad paskelbtieji premijiniai nove
lės ir jaunimo rašinio konkursai davė pasigėrėtinus re
zultatus. Jau užsakyta Lietuvių Tautinių namų salė no 
velės premiios įteikimo vakaro iškilmėms. Jaunimui nre 
mijos bus įteiktos R. LB-nės renginyje š,m. balandžio 
mėn. 9 dieną Vyčių salėje. Z. .L

TAUTINIS SĄMONINGUMAS; SOLIDARI - 
MAS IR TAUTINIS RYŽTAS YRA LIETU

VIU TAUTOS IR VALSTVESS EGZ1S 
TENCIJOS LAIDAS!

dina kalbos grožį ir tautos mei
lės gilius jausmus.

NesukJnpkime, nepalūžkime! 
Tautinio atgimimo dvasia Ust:p- 
rina mūsų studentus-iuokinius, 
vieningai siekiančius savo tėvų 
kraštui Lietuvai laisvės. Tikėki
me ir turėkime vilties: sutrupės 
okupanto pančiai ir Lietuva vėl 
bus laisva.

APYLINKIŲ VEIKLA
buvo surenktas piknikas, kuris 
aavė penu?; organizuotai daly
vavo kitų apylinkių rengimuose 
ir Pavergtų Tautų protesto de
monstracijoje; dalyvavo okupan
to gaminto filmo “Velnio nuo- 
taKa" piketąvime prie Jaunimo 
centro; pranešė kjek apylinke 
aukojo ALTui, Tautos r omui, 
BAurui, Naujienų dienraščiui; 
įteikė Centrui nacių mokesčio 
nuošimtį — $lb5; dar turi ir sa
vų pinigų kuriuos laiko banke.

Kontroles komisijos praneši
mą padarė K. Aievičius, pažy
mėdamas, kad iždo knygos ve
damos tvarkingai; yra visi pateL 
smami dokumentai, tiek paja
moms, tiek ir išlaidoms. Susi
rinkimas padėkojo iždininkei UŽ 
tvarkingai vedamą iždą ir Kon_

Cicero, IU. Apylinkės narių 
metinis visuotinis susirinkimas 
įvyko š. m. 1933 m. kovo mėn. 
b d. Lietuvių parapijos salėje.

Susirinkimui pirmininkavo inž. 
St. Dubauskas (apygardos pir
mininkas); sekretoriavo mok. L. 
Dubauskienė. Apylinkes veiklos 
išsamų pranešimą padarė apyl. 
pirm. A. Skopas, iždo — D. Lie- 
pienė. <

Naujai perrinkta dviejų metų 
kadencijai apylinkės valdyba 
yra tokio sąstato: Aug. Ašoklis, 
Ap. Skopas, D. Liepienė, L. Du- 
bauskienė, Ir. Pranskevičienė. 
Revizijos komisija: J. Gužaitis, 
B. Novickis, A. Zumaras.

Į Tarybos suvažiavimą atsto
vais išrinkti" šie nariai: A. Kiz- 
laitis, A. Zumaras, B. Novickis, 
J. Gužaitis, St. Pranskevičius ir 
St. Paulauskas.

Susirinkime dalyvavo dr. V. 
Dargis, Centro valdybos pirmi
ninkas. Tardamas žodį, jis pa
sveikino apylinkės narius, pa
drąsino, paskatino ryžtis ir1 veik
ti; pateikė i žinių apie Centro 
organų veiklą; painformavo apie

■ frontininkų bendruome-

Prierašas. Šis M. Karaiėio, bu- 
■ vusio ntpr. Lietuvos mokytojo, 
Į Vilijampolėje m o k ytojavusio, 
! straipsnis aiškiai rodo jo gilų rū
pestį išeivijos mokyklomis. Aiš
kiai rašytas, tikslu sulaikyti Li
tuanistinių mokyklų mokinių 
byrėjimų gąsdinančiu tempu. 
Mokytojas, siekia patrauklia 
priemone skiepyti vaikui tauti
nę meile, tautinį pasidžiavimą. 
Tai kilnus siekis, už ką mokyto
jas M. Karaitis nusipelnė pagar
bos.

Tenka pasakyti, kad mok. M. 
Karaitis yra ne tik pateikęs pro
jektą Lituanistinei mokyklai 
gelbėti, bet yra ir paskyręs $500 
šiam projektui realizuoti. Malo-

• nu konstatuoti ir tai, kad mok. 
M. Karaitis yra R. LB-nės ideo
logijos tvirto įsitikinimo žmo- T. 
gus, aktyvus veikėjas, St. Pe- užvestą ir jau kelinti metai 
tersburgo apylinkės 

'kas.
R. LB-nės Kultūros 

pramaėiusi sudaryti 
Lituanistinės mokyklos moky- įų surengtas a. a. dr. V. Balčiū- 
lojų komisiją M. Karaičio pro
jektui įgyvendinti mokykloje.

Z. J., “Vagųv red.

vergiškos caro priespaudos gy
venimo į nepriklausomą ateities 
rytojų. Tai tie dvasios didvy
riai ir nepriklausomybės kovų 
dalyviai - savanoriai parodė pa
sauliui visos lietuvių tautos troš- 

i kinią laisvai dirbti ir nepriklau
somai gyventi.

Tai daliai visi, kurie laisvai j 
nešat kdygas be baimės ir lan-: 
kote lituanistines mokyklas, ei
nate knygnešių takais, siekiat 
savo tautai gerovės ir laisvės, 
turite būti įrašyti į albumą kaip 
busimieji Lietuvos didvyriai.

Kiekvienas sludentas-mokiuys 
paduoda savo ranka parašytą 

‘ vizitinę kortelę. Tegul knygne
šių pavyzdžiai pasilieka litua
nistinių mokyklų studentų atęi- 
ties žygiams ir darbams. Yra ir ' 
jų garbei sukurta dainų.

Vilniuje 1918 m. vasario 16 d. 
buvo paskelbia Lietuvos nėpri ; 
klaųsoinybė. Lenkai išdavikis-' 
kai puolė ir atplėšė nuo Lietuvos 
sostinę Vilnių ir Vilniaus kraš- į 
tą. Po Antrojo Pasaulinio karo! 
Lietuva tapo okupuota ir iki š'ol i 
kankinama Sovietų komunisti- • 
nes valdžios. *

Romas Kalanta, šių .'ienų 
didvyris, paaukojo savo gyvybę-. 
Kaune. .Miesto sode susidegino, į ‘autui Palioniui už rašinį, pasi- vo net ir iš g-m^ toli atvykusių 
šaukdamas.' 'T^aisvės Lietuvai, j "ašytą “Vilko” slapyvardžiu; — net iš Cristal Lake apylinkės; 
laisvės Lietuvai!” šaukė v s tuos į iam paskirta $200. Trečią pre i prisiminė mirusius narius — ma- 
pačius žodžius tol, kol jo švAi- ■ aiiją Jolantai Salytė: už ra- jbrą Br. Ambraziejų ir Bumei- 
toji širdis nustojo plakusi. Jo i pasirašytą “Gegutės” sla- kį ir pravedė_jų pagerbimą; šu- 
garbėi yra damų, reikia sudėti į pyvardžiu; jai paskirta $50. Abu darė susirinkimo prezidiumą, 
į albumą. \ra ir daugiau susi- jaunuoliai yra Kristijono Done- • Susirinkimui pirmininkauti pa- 
degiutisių, paaukojusių savo gy- laičio mokyklos mokiniai.

Sveikinamas jaunimas, laimė- 
pavardes reikia įrašyti į albumą. • -i<s premijas. Jaunimui linkima,

Reikia pažymėti kas iš moki- kad ši laimėta lauro šakelė būtų 
nių-studenlų tėvų ar jų giminių > paskata siekti aukščiau — tapti 
yra nukentėję nuo okupantų'vo- i rašytojais. Sėkmės! 
kiečių, lenkų ir sovietų komu- ITemijų mecenatai yra dr. 
nistu '' ' “ “
tintų kalėjimuose ir kiluę, k.a.; Premijos laimėtojams 
Rainių miške ir t.t. Surašyti pa- įt tik tos iškilmingai R. LB-nės 
vardeš, jei kas atsimena. Bend- ‘ renginio metu š. m. balandžio 
rai, šių dienų Lietuvos okupaci- m®n- 9 d. 7 vai. vak. Vyčių salėj, 
jos gyvenimą reikia aprašyti.

Premijuoti mokinių straips
niai apie okupuotos Lietuvos gy
venimą turi rasti vietos sekan
čiuose pu slapi uespe. Mūsų did
vyriai Steponas Darius ir Stasys . 
Girėnas perskrido Atlantą. Vo- __
kiet,joie žuvo. MOU nuo savo RNtS
rtnnis Lietuvos. Y.x j, garbe.''S® J““®“ IR 
sukuria da.no žuvimo virtoj e > KONKURSO PRE-
prie Soidino pasiautos pamink- j MUV LIKIMO BKJLMSS 
tas. Dariaus ir Gift no lavonai; Iškilmingą šimtininkų pager- 
btfvo oro keliu pervežti į Kauną.1 bimo vakarienę rengia R. Liet. 
Minios žmonių su ašaromis aky-' B-nės Taryba ir Centro valdyba 
se juos pasitiko, išgyventas nuo-1 š.m. balandžio ,mėn. 9 d. 7 vai. 
talkas aprašyti afbuihe. I vak., Vyčių salėje, 2455 \V. 17th

Lietuva senovėje. Istorijos! Ave., Chicago, III.
bruožai. Rusijos caro okupaci-' Iškilmingos vakarienės pro- 
ją. Lietuvių spaudos draudimas, grama: atidarymas ir garbė? 
Lietuvių kalba yra seniausia iš ženklelių įteikimas, mauinė da- 

-viSŲ kalbamų kalbų. Garbė ir j lis (kinių atliks solistė Aldona 
paš didžiavimas mokėti savo tė- : Buntinailė), šalta ir šilta vaka- 
vų kalbą. Mažosios Lietuvos 1 rienė ir kiti įvairumai, šokiams 
himnas tai patvirtina. 1 gros “Gintaro’* orkestras. Daly-

"Belkia surinkti ir lietuviškas vavimas — auka 10 dol. asme- 
tradicijas, papi očius. kurie ža- niui.

pirminiu-, vedamą? teisme bylą prieš R;‘LB;
■ pasakė, kad byla bus. tęsiama 

tarvba yra ^83 kovo mėn. 29 d.
dabartinės Susirinkimas pasiūlė, kad bū-

JAUNIMO KONKURSO LAI
MĖTOJAI IR PREMIJŲ

ĮTEIKIMAS |
R. LB-nės Kultūros tarybos 

skelbto Jaunimo konkurso įver
tinimo komisija, atidariusi vo-j 
kus, patikrinusi gautus premiji
nius rašinius, rado ir du premi- 
juotinus rašinius, kuriuos ir 
premijavo. I

Pirmąją premiją paskyrė Vy-'

no mirties metinių minėjimas. 
: Visi pritarė. Uždavinio vykdy- 
' mas nukreiptas į aukštesnes in
stancijas: apygardos valdybą, ar 
Centro valdybą. Po susirinkimo 
buvo ir vaišės.

Susirinkimas praėjo rimties 
dvasioje, darbo ir ryžto veikti 
nuotaikoje. Koresp.

BRIGHTON PARKO
APYLINKES SUSIRINKIMAS

Susirinkimas įvyko š. m. kovo 
mėn. 27 d. Vyčių salėje. Apyl. 
pirmininkas V. Pocius pasveiki
no narius bei' svečius, kurių bu-

į kvietė K. Ulevičių; sekretoriau- 
ti — J. Ulevičių (abu broliai).

, Susirinkimo protokolą perskaitė 
A Kasparas, kurį susirinkimas 

i priėmė be pataisų ir jį surašiu- 
! šiam padėkojo. Veiklos praneši- 

. mą padarė apyl. pirm. V. Pocius, 
išvežtų j Sibirą, nukan- Vytautas Dargis ir J. Žemaitis. Jis perskaitė ir iždininkės L. šti- 

bus telytės surašytą iždo pranešimą, 
nes iždininkė tuo laiku buvo 
darbe. Pirmininkas pirmiausia 
pasidžiaugė visų valdybos narių 
maloniu ir dafniu tarpusavio 
susiklausymu; pažymėjo, kad

vybę ant Tėvvftės aukuro. Ju

R. LB-nės Kultūros tarybos 
skelbto Jaunimo konkurso įver- 

į tinimo komisiją sudarė: kalbė 
’ ninkas A. Tamulynas, žurnalistė 
i Z. Juškevičienė ir J. Žemaitis.

Kultūros Taryba

kviečiami šiame 
parengime gau-

tuos, kurie verti

Iškilmingos vakarienės jnebi 
dar bus galima įteikti savo auką 
ir tuo išdidinti šimtininką są
rašą.

Visa visuomenė, o labiausiai 
R. LB-nės nariai ir prijaučian
tieji; maloniai 
nepaprastame 
šiai dalyvauti.

Pagerbkime 
pagarbos.

Norintieji parengime daly- ' 
rauti, bet dar neturintieji bilie
tų, prašomi skambinti š»a’s tele
fonais: 434-1643, 434-3713, 863 

IMS3. .V23 0148 ir
(Ind)- .
x Jaunimui, premijas įteiks ir’ 

iškilmes praves RLB nės Kultū- Š 
ros taryba. - .*

Rengėjai

lUpCIUM, C* ';>a

Susirmkimas nubalsavo patik
ai buvusią apylinkės valdybą. 
Valdyba sutiko pasilikti. Apy
linkes valdybą sudaro: V. Po
cius,. Al. Kasparavičius, J. Ule
vičius, L. Štiteiytė, A. Marma,

Paškevičienė. Tenka manyti, 
kad jie visi ir pasiliįs gurėtas 
valdybos pareigas^

Revizijos kon^^palikta ta 
pati, į kurią įeina iie ‘.asmenys; 
K. Ulevičius, Z. Smitkienė ir Z. 
jilašinskienė.

Busirinkimą sveikino žodžiu; 
Centro valdybos vardu — A. 
Repšienė. Ji savo Sveikinimo 
kalboje prisinūnė ir “juodojo 
Verbų’ sekmadienio įvykį, įvy
kusį prieš devynerius metus, kai 
frontininkai pradėjo viešai ir 
skandalingai valyti Bendruome
nę nuo nepaklusnių frontinin
kams narių Bendruomenę su- 
skaldydarni; kvietė višu^ būti 
Šimtininkais, aukoti galimai dau
giau organizacijos veiklai vysty
ti ir dalyvauti Šimtininkų pa
gerbimo vakarienėje, kuri įvyks 
Vyčių salėje balandžio mėn. 9 d.; 
kvietė įsigyti vakarienei bilietus 
pas savo apylinkių pirmininkus, 
ar juos gauti pas šio renginio 
žmonas, kaip J. Bagdžių ir kitus.

Susirinkimą pasveikino ir 
ALTos vipirm. V. Šimaitis, pa
drąsindamas veikti ir padėkoda
mas už paramą ALTai. Mar
quette Parko apylinkės vardu 
sveikino J. Kreivėnas, pasi
džiaugdamas glaudžiu abiejų apy 
linkių bendradarbiavimu.

Susirinkimo pirmininkas K. 
Ulevičius sutrinkimą pravedė 
sklandžiai. Pagarba jam!

Po oficialios programos buvo 
vaišės, kurias parengė apyl. mo
terys, Iz. Pocienei vadovaujant. 
Vaišių metu vyko malonus tar
pusavio pabendravimas. Nežiū
rint, kad dangus vertė — lijo, 
bet draugystėje niekas nejautė 
blogo oro įtakos. Susirinkimą 
tenka laikyti visapusiškai pavy
kusiu. Reporterė

(Nukelta į 3 psL).

Thursday, March. 31,1983 >
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Pagaliau anksti rytą, saulei trobų stogu būdavo pakiša- 
kant, bažnyčion ateidavo kimi- jena po šakelę šventintos verbos.

; ai ir. prasidėdavo . iškilmingos ^Taipgi, ypač nesveikuojančios 
\< lykinės pamaldos — rezurek-1 rAoterys, apsiplaudavo švęstu 
vijos. Procesija, parapijiečių mi
nios lydima, eidavo aplink baž
nyčią; prabilę varpai džiaiigs.- 
mingai sveikino prisikėlusį Kris
tų ir tikinčiuosius po pamal
dų beveikt visi skubėdavo namb 
atsigavėti. Pagal- prietarus, kas 
greičiau sugrįš, tam ištisus me
tus ūkvje viskas seksis.

i ir skubėdavo namo Belenk- 
•/~.i ųdamt sukliudydavo, veži- 
> .'.s, nulaūždhvo ašis, jienas, ap- 

T'dayo. grięvin if kol įsųsitvaf- 
Lydavo, tai užuot pirmieji, su
duždavo labai pavėlavę, išvargę 
ir išsipurvinę. '

Vaikai, prabiidę A7efyku rytą, 
po pagalvėliu rasdavo porą gra
žių margučių. Tafi. ĄZelykęs do
rina. Velykė, kaip' ir Kalėdų' margutis pasirodydavo atspa-1 
Loųelis; įsivaizduojamą labai ge-j riausias, tas patirs laimę per vi-! 
ra, simpatiška, gerus vaikus my-i 
lingą .nuo? -kitų šiuose . namuose 
no’nematoma su: kiaušinių veži
mėliu įvažiuodavo į namus ir vi
sus gerus vaikus apdovanodavo 
margučiais, dažniausiai po porą 
(bet niekad ne po vieną) ir skir
tinga nuo kitų šiuose namuose 
dažytų kiaušinių spalva dažytų. 
Kiek džiaugsmo (pats dar pri
simenu) buidąvoi radus tą -taip 
labai lauktą dovaną...

šeštadienį iš bažnyčios atneš
tu švęstu vandeniu šeimininkas 
"pakrapydavo” gyvenamų ir ki
tų ūkio trobesių kampus ir gy
vulius — tai turėjo apsaugoti 
juos nuo ligų, nelaimių ir griau
stinio. Ta pačia intentęrja po vi-

r^oierys, apsiplaudavo švęstu 
Indėnių ir pasismilkydavo at
neštos šv. ugnies įdegtais sau
siais žolynėliais, ir tik po to jau
tėsi apsivijusios nuo visokių kūj. • 
no ligų ir piktos dvasios infilt! 
ruojamų negerovių. Ugnis ir, 
vanduo nuo senų senovės lietu- Į 
vių buvo laikomi visokios “čy > ’ 
ta|os” simboliais. Apsišiakstę ir! 
“apsivalę”, sėsdavo prie Vely-’ 
kų stalo, šejjnininkas prieš vai- ■ 
gį šv. .vandeniu apšlakstydavo 
margučius, kitus valgiuš ir vi-1 
sus prie stalo susirinkusius. Tai- ‘ 
kos ir meilės ženklan, visi pasi- ( 
bučiuodavo ir valgį pradėdavo i 
nuo kiaušinių, kuriuos pirmiau- j 
šia su šeimininkais, o paskui tarp 
savęs, ’ “susidauždavo”. Kieno:

• sus metus. Jei šeimininko mar-i 
' gutis neatlaikydavo samdinio' 
kiaušinio smūgio — šeimininkas! 
būdavo nepatenkintas, nes tai 
neva lėmė jam kokių nors ūkis-; nebuvo priimta, nes visi dar nuo 
kų nesėkmių. Paskui valgyda-l 
vo kas ką tik norėdavo iš ant 
stalo esančių valgių ir užsiger-l 
davo alaus. Sriubos Velykoms 

-nevirdavo. Vaikams gerti duoda. Į 
vo šutinto pieno. Per Velykas į’
namus suvažiuodavo visi kiti šei-1 čių ir pasimeįsdavo už mirusius 
mos nariai, kurie nebuvo uolat; savo mažyčius, kurių “dūšelės”, 
namie: moksleiviai, valdininkai, nors ir nematomos, bet Velykų 
kareiviai - kurie dar buvo neve-i švenčių metu vistiek laiikydavo- 
dę,.o kartais ir tie, kurie ir savoj savo tėvų namuose. Taip pat 
šeimas būdavo sukūrę. Suva-j kai kuriose šeimose, bevalgant 
žinodavo net su Valaičiais. Pir-1 Velykų pusryčius, prisimindavo 
ma Velykų dieną r svečius eiti j mirusius jau šeimų narius bei 

__________ '______ - J jų vėles ir joms padėdavo po

v

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
visiems lietuviams linki

• i

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS
?> FRANK J. LEONARD

649 EAST 162 nd ST. '
South Holland, Illinois

• J?

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Phone 264-2228 [j 

n

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno Ir mokA 
m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenrtą, Vinee 

Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P, Joniko, V. Stankoi 
I. Raukčio, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* ir I 
Meilaus straipsniai bei studijos, Iliustruotos nuotraukomis t 
M. K. Ciuriionie. M. Lileikio, V. Kaiuboa, A. Rūkitelės ir A. Vara' 
fūrybos povekalais. 365 pusi, knyga kainuoja tik S3.

'• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, raiytojoa Ir ta 
tinių lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie daim 
šventes beU Jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedšinuojan 
tiems, gėrintis autorė* puikiu stiliumi Ir surinktais duomenim^ 
bei užkulisiai*. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apralj
bs luošo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne aaum 
gyvenimo bruožų apraiyma*, bet tiksli to laikotarpio buitie* Eta 
rutininė studija, suskirstyta skirsneliais. T* 206 puslapių knyfi 
parduodama tik ui 12. * ■ 1 • <

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-T*mataA 
Romiai parašyta" studija apie Rytprūsius, remianti* Pakalnė* I 
Ij»bguvo« apskričių duomenimis. Aprašymai jdomfts kiekvienam 
lietuviui. Leidinys Muštruota* nuotraukomis, pabaigoje duodam* 
vitftvąrdžių pavadtnima*a!r Jų vertiniai J vokleEų kalbą. Labai 
naudingoje 335 pust knygoje yra Rytprūsių iamėlapla. Kaina M

> K4 EAUMfS EUUk palytojo* Petronėlė* Orintaftė* attf 
mtnAnal ir mintys apie asmenis Ir vietas neprik. Lietuvoje Ir pit 
ni alsiais bolševikų okupacijo* metai*. Knygą turi 234 puslapiu* 
bet kainuoja tik 33. ■' '1

• JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nestrpraa 
ta* Ir klaidingai interpretuojama* gyvenime Ir politikoje’; tik m 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir p<* 
riją. Dabar būtų jj gaHm* pavadinti kovotoju ui žmogau* teise* 
Knyga yra didelio f^mato, 265 puslapių, kainuoja 16.

V BATYRtNtS MOTELIS, 5L fo^enko kūryba, J. Valaičk 
vfrtfmM. BDŠ M- tnyrd« 40 aąmojtagų novelių. Kaina H

Knygų* gaunamo* Nanjkmo**, IT|> So. HalaWd St, Qrfeifa, 
ft rm. UlrnM «*m vmntMd WHamt

D. šeštadienio pavargę ir atsi
guldavo ‘‘pokaičio'’ pasilsėti. Tik 
vargšės motinos, kurios turėjo 
kaimo kapeliuose palaidotų vai
kų, kitų vaikų palydimos, nuneš
davo ant kapelių padėti margu-

stalu ant lėkštelės po gabalėlį 
pačių valgomų valgių.

Jaunimas, žinoma, ne visada 
tos regulos laikėsi. Vaikams bū
davo leista aplankyti, pasveikin
ti ir visokių sėkmių palinkėti ne 
toli gyvenantiems krikšto tė
vams ar kitiems artimiems gimi
nėms. Aplankytieji būdavo tuo 
labai patenkinti, lankytojus pa

vaišindavo ir apdovanodavo gra
žiais margučiais, kurie dažniau
siai būdavo kita spalva negu sa
vieji dažyti. Mano jaunatvės lai
kais, Lietuvoje dar visai rim
tai švęsdavo antrą ir truputi 

j trečią Velykų dieną. Jaunimas, 
i besibūriuodamas pakiemiais, žaiz 

davo, ridinėdami kiaušinius, mer 
ginos mėgdavo pasisupti kur 
nors tarp dviejų, medžių joms 
parengtose sūpynėse, grodavo, 
dainuodavo ir šokdavo. Seni
mas prie alučio pasimylėdavo, 
jaunas dienas prisimindami, pa- 

. sirokuodavo. Mano tėvelis rusų-
japonų karo dalyvis, mokėjo juos išlaikyti pilnumoje ir per

BENDRUOMENĖS VAGOS
(Atkelta iŠ antro' puslapio) ,

Buvo pagerini tylos minute 
mirusieji apylinkės nariai: J. Pa- 
peliučka ir St. Milhnčius.

Veiklos pranešimą padarė 
pirm. mok. M. Karaitis. Jis pa
reiškė ir didelį siisirūpinimą dėl 
Lituanistinių Imokyklų užsida
rymo ir mokinių mažėjimo; pa
sisakė turįs konkretų pasiūly-1 
mą lituanistinių mokyklų klau
simu; siūlė sudominti vaiką li
tuanistiniu švietimu, ųždėgti jo 
norą lankyti mokyklą ir' sukelti 
jo tautinį pasididžiavimą. Susi
rinkimo dalyviai M. Karaičiui i 
pritarė skardžiu plojimu.

Papildomą veiklas •■pranešimą 
padarė sekretorius A.‘ Vidutis. 
Jis pateikė konkrečius veiklos 
davinius, pasidžiaugė narių or
ganizaciniu pasišventimu. Iš jo 
pranešimo paaiškėjo, kad apylin
kė rūpestingai'vysto veiklą, at
lieka visus įsipareigojimus, vie
tos organizacijų veikloje gražiai 
reprezentuojasi.

Apylinkės iždininkė Ona Vai- 
čaitienė padarė iždo pranešimą, 
skaitlinėmis nurodydama paja
mas bei išlaidas, ir kiek kam 
yra aukota. Pasirodo, kad au
kota ne mažai; ypač daug auko
ta vietos “Saulės,” vardo Litua
nistinei mokyklai: iš kasos pa
skirta $25, asmeniškos aukos pa
čiame susirinkime — $75 ir pa
ties pirmininko auka $200. Ki
tos aukos: Lietuvių Fondui, 
BALFui, ALTai, Naujienų dien
raščiui, Laisvoji Lietuva* savait-’ 
raščiui, vietos radijo valandėlės 
išlaikymui ir Centro valdybai 
pajamų mokestis — §200. Visa 
tas rodo, kad skyrius gražiai ir 
pasigėrėtinai veikia.

Apylinkė atlieka pareigas ir. 
vietos St. P.. Lietuvių klubui. 
Pagal tradiciją skyrius — apy
linkė pagamino — pateikė pie
tus —■■ 1-80 asmenų, visi dirbo, 
kaip bitelės, fodėl. ,savo parei
gas pasigėrėtinai-atliko: skanius 

'.pietus išvirė, -pateikė ir dar kom
plimentų susilaukė. Skyrius su
rengė išvyką, kur vaišino sve
čius, uždirbo pinigo. Savieji ir 
-kiti .džiaugiasi, kad apylinkės 
;pirminmkas mok. M. Karaitis 
gražiai -reprezentuoja> apylinkę 
vietos organizacinėje veikloje ii' 
dažnai - say©.: dosnią ranką pare
mia vėilęlą kitų drganizėijųi , ■

Susirinkimo metu įstojo keli 
nauji nariai. • ' • '■ :• -j

Darnos sėk mėsį yei kloj e£ ;
Į susirinkimą buvo pakviesta 

—ir atsilankė — Centro, valdy
bos vicepirmininkė Z. Juškevi
čienė. Ji padarė C. V. veiklos 
pranešimą, perdavė pageidavi-

MARQUETTE PARKO APYL. į 
SUSIRINKIMAS

šicj apylinkės susirinkimas 
buvo gana plačiai aprašytas re
porterio A. Pauliaus Naujienose, 
1983 kovo mėnesio 22 dienos lai
doje. Tad' šio susirinkimo eigos 
ir nėra reikalo kartot!. Tenka 
tik pasidžiaugti, kad ši apylin
kė, vadovaujama pirmininko Ig. 
Petrausko, pasigėrėtinai puikiai 
vysto apylinkės veiklą. Apylin 
kei tenka tik palinkėti tokiu pat 
tvirtu veiklos žingsniu ir į ry
tojų žengti. r

Sėkmės ir ištvermės darbuo
tojams y " Z. J;

ST. PETERSBURG!) APYL.
VYSTO VEIKLĄ, DAUG 

AUKOJA
Apylinkės metinis visuotinis 

narių susirinkimas Įvyko š. m. 
vasario mėn? 21 d. St. P. Lietu
vių namų klubo patalpose.

Susirinkimui pirmininkavo 
veikli narė A. Miliauskienė; sek
retoriavo P. Vaičaitis.

daug visokių įdomių nuotykių 
papasakoti ir labai gražiai gro
davo trieile armonika.
mūsų namuose visada susirink
davo ne tik ;daug senimo, bet ir 
jaunimo. Paprašę ką nors pa
groti, jaunieji šokdavo, o senti-į 
mas pasigėrėdamas klausydavosi 
ir žiūrėdavo.

Daug įvairių gražių velykinių ! 
papročių seniau ir nepriklauso- ‘ 
mybės laikais Lietuvoje buvo. 
Nors žemaičiai, aukštaičiai, za
navykai, dzūkai, kapsai ir kt. tu
rėjo kiek skirtingus papročius, 
tačiau esmėje tie papročiai tu
rėjo tuos pačius elementus. Man 
per 22-jus nepriklausomybės me- laukiame linksmų Velykų šven^ 
tus teko gyventi daugelyje vie^ Į čių, bet kol mūsų tautos kamie- 
tų ir susipažinti su velykiniais nas, mūsų mylimoji Tėvynė,, ne- 

:papročiais. . •
Šioje lasivių Šalyje Velykų 

šventės, išskyrus gal kiek skir
tingas bažnytines pamaldas, be
veik jokiomis specifinių papro
čių apeigomis nepasižymi. Te- 
švenčiama tik viena diena, ir vi
sai kaip paprastas sekmadienis. 
Nėra ko ir norėt. Mūsų tauta 
sena, ir iš senų senovės turi gra
žiausias tradicijas bei papročius. 
Kai kurių jų nė Bažnyčia neįs
tengė'pakeisti’. Amerika dar ne
buvo ’ atrasta, kai lietuviai iš
kilmingai, gražiai ir įdomiai sa
vo šventes švęsdavo. Dabar, ne
lemtų aplinkybių priversti, išsi
blaškę po visą laisvąjį pasauli 
tų papročių nebepuoselėjama. 
Tiesa, kartais sąlygos negelei- 
džia laisvai savuosius papročius 
išlaikyti, bet turime stengtis

Todėl ’ Serėsi«as mūsų močiutes, moti-
- - Į neles, geruosius mokytojus, per

- i spaudą, teatrą ir visokiais kitais
būdais. Tautinius papračius, 
tradicijas, tautinę kultūrą turi- 

! me ne tik išlaikyti, bet ir per- 
i duoti būsimoms mūsų kartoms, 
i Ne tik muziejuose, bet ir gyve- 
l nime — kiekvienuose lietuvių 
• namuose tie mūsų papločiai tup 
; būti ugdomi ir palaikomi. Taų- 
! ta be savo tradicijų, be papro- 
i čių, kaip ir be istorijos ■— men- 
; ka tauta, trumpaamžė tauta.' I

Nors dabar jau įayasarėja,

SIUNTINIAI Į LIETUVA I
MAISTAS IŠ EUROPOS SANDELIŲ |

1608 West 69th St., Chicago, m. 60629 ♦ TeL 925-278? |

Didelis pasirinkimas aeros njWes įvairių prekių g

MARIJA NOREIKIEN1 g į
K
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1 r SIUNTINIAI I LIETUVĄ

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETIE GIFT PARCELS SERVIC1

• yoi W. St, Chicago, ILL 6062Š ♦ TeL 125-2731 ■
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JAY DRUGS VAISTTN® ;
1759 W. 71st St, Chicago, HL *

JTWGAJ MTHLDGW MBCKFTAI • TANNIR MAY *A*.
DCTMYNAI • KOSMETIKOS ftUKJCENYS

Atdara šiokiadieniais nu*

turi pavasario, kol ji, kaip Ne
munėlis ledo, žiauraus okupan
to, bolševiko režimo prievarta, 
mėlu, klasta ir apgaule sukaus
tyta, ir kol ten likę mūsų broliai 
ir sesės negalės laisvai linksmi 
Velykų švęsti, tai ir mums Ve
lykų šventės nebus linksmos ir 
smagios.

Tad linkėdami visiems ir vi
sur esantiems broliams ir sesėms 
lietuviams linksmų Velykų šven 
čių, linkime ištvermės, vilties ir 
tikėjimo, kad po ilgos nelaisvės 
žiemos, po ilgos blogio su gėriu 
kovos ir sunkių bandymų, visi 
sulauksime Teisybės, Gėrio ir 
teisingumo pergalės triumfo, ir 
džiaugsmingas Aleliuja atgai
vins mūsų jausmus ir pradžiu
gins nevilties slegiamą dvasią.

(Pabaiga)

mus pasveikino veikiančius. E3 
to, ji skaitė ir paskatą R. L.D. 
ideologine tema, paliesdama iš
eivijos tarporganzacinį santyky 
Paskaita buvo dėme-ingai iš
klausyta ir.skardžiu plojimu už- 
girta.

Po oficialios programos ‘ vyko 
vaišės, kurias paruošė skyriaus 
narės. Vaišių metu vyko socia
linis pabendravimas. Paaiškėjo, 
kad skyrius turi gana daug na
rių tvirtai įsisavinusių R. LB 
idėją. Labai norėčiau čia jucs 
visus išvardinti, bet labai bija i, 
kad dėl neatsargumo-kurį ne,s 
nepalikčiau šešėlyje ir n'eįšk; u- 
dinčiAu širdies...
ST. PETERSBURGO APYLIN

KES VALDYBOS NARIU 
SUDĖTIS

Metinis viesuotinis nariu su
sirinkimas perrinko tą pačią bu
vusią valdybą ir revitziics ko
misiją.

Valdybos sudėtis: M. Karaitis 
— pirm., St. Lungys — vicep., 
A. Vidutis — sekretorius, O. Vai- 
čaitienė — iždininkė, N. Novic- 
kienė —. renginių vadovė. Re
vizijos komisija: A. Miliauskie
nė, V. Jocobson, E. Grušienė.

Apylinkės valdyba pare: 
pageidavimą, kad Centro va! 
ba dažniau duotų konkrečių 
rodymų veiklai, ir kad Visad; 
yra mielai laukiami Centro at
stovai su pranešimais. Kore.cp

ry-
nu-

— Tvirf narna, kad Andropo
vas nori galimai greičiau baigt: 
Afganistano kovas, nes Rusijai 
jos atnešė milijoninius nuos
tolius.

— Be žinių iš satelitų būtų 
sunku tiksliai nustatyti rytoj sus 
orą. fe

— Mama kodėl visi velniai to
kie juodi?

—---Ar tai, kad jie labai blogi
—. Mamytė, tai kuo nusikaltc 

mūsų gerasis šuniukas, kad ji 
Joks juodas?

Inž. LIUDAS MIKŠYS, 
50 mėty studijavęs, kaip

' IŠ PRAEITIES ŪKANŲ 
ATEINA LIETUVA, ~

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

(r patarė mums toliau studijuoti

5*In* |3I5. Kieti ylršdiaL, Pešta* fl
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Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

$48.00

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

Vincas Žemaitis

(Tęsinys)

A. Dagys Koks jis mielas (bronze)

J. VENCLOVA

Vincą Žemaitį amžinybėn palydėjus
Vilniau*). Kalbaine -lioruviikai

bą p;tdarė Lietuvos valstybine 
,<alba. Vadinasi, jis padėjo pa
grindus lietuvių rusinimui.

Gi Jo sūnus Jogaila, padary
damas unLą su Lenkija, pavede 
_,.etuvos religinius reikalus tvar
kyti Lenkijos bažnyčios vysku- 
patui, o Lietuvos švietimą — 
Krokuvos universitetui. Tuomi 
,is padėjo pamatus lietuvių len- 
xuumui, kuris per keletą šimtų 
metu sulenkino daugybę lietu
sių. žinovų (Z. Stoberski ir ki- 
<ų) apskaičiavimu, šiandien len
kų tautoj randasi keletas mili- 
,onų lietuvių kilmės asmenų. Ir 
tai Jogaila darė apgalvotai su 
enkų vadovais sulenkinti lietu

vius, kaip ir byloja pačių lenkų 
storikas A. Lekioki: “Jogala i c 
tėnkai padarę tai labai gudriai 
(1386 m.) ir gerai, nes tik tokiu

Bernard Eptonas kalba faktais
Chicagoie dar nebuvo tokių viešų debatų, kokius rin

kiminės kampanijos pradžioje suruošė respublikonas 
Bernard Eptonas ir demokratų partijos kandidatas Har
old Washingtonas.

Demokratų kandidatas mero pareigoms manė, kad 
tie debatai bus panašūs į trijų demokratų kandidatų mero 
pareigoms. Tų debatų metu prokuroras Richard M. Daley 
be pasigailėjimo plakėmajorę Jane Byrne, o Washingto- 
nųLfgerfhūsiė sb.il vo tylėti. t, • .

; Tylėjo'^is' ir debatų metu su, respublikonųatstovu 
B. Eptonu net ir Jtą^a^lcįi^anĮ^reikė-jb kalbėti. Respubli
konų kandidatas Eptonas turėjo didelės kantrybės su- 
r’rkri faktus Aukščiausiajame Illinois teisme, Chicagos 
teisininkų sąjungoje ir pas Washingtono klientus. Surink
tus faktus jis sviedė viešai Washingtonm į veidą, reika
laudamas pasiaiškinimo, tuo tarpu Washingtonas niekad 
nemanė, kad jam kada nors reikės viešai, televizijos ir 
radi‘o kbusyte jų akivaizdoje,; atsakyti, kaip tai įvyko 
kovo 21 d. vakare debatų metu.

Bernardas Eptonas atėjo į debatus su 14 lapų maši
nėle kruopščiai surinktų faktų, kuriuos jis aiškino viena 
po kito, reikalaudamas Chicagos gyventojams pasiaiš
kinti. Visų jo faktų mes čia nepajėgsime suminėti; nu
rodysime tiktai kelis, kuriuos ne tiktai Walter Mondale, 
George Dunne, Jane Byrne, Richard M. Daley, Stanley 
Balzekas Jr. ir kiti, pasisakę už demokratų partijos kan
didatą, turėtų turėti galvoje. Naujienos visą laiką buvo 
linkusios remti demokratus, bet Eptono suminėti ir viešai 
paskelbti faktai verčia kiekvieną lietuvį pagalvoti apie 
dabartinį demokratų partijos kandidatą mero pareigoms.

Štai Entono suminėti keli faktai, atpasakoti trum- šiuos nusikaltimus: < z
6. 1963 m. gegužės mėn. Washingtonas paėmė ponios 

Mary Ann Pridgeon skyrybų bylą ir S60. Jis nepadarė 
nė vieno žingsnio teisme ir negrąžino jai pinigų.

7. 1976 m. rugpjūčio mėn. Washingtonas paėmė iš 
Betty Steele $75 skyrybos bylai vesti, bet jos neužvedė 
ir teisme nepasirodė. Pinigų negrąžino.

new, kai turėjo atsisakyti viceprezidento pareigų.
2. Auk.'c. Illinois teismas atėmė Washingonui teisę 

verstis advokato praktika penkis ir pusę metų. Washing
tonas praleido 40 dienų Cook apskrities kalėjime, liet nesi
laikė Aukse. Illinois teismo nutarimo: nuo savo namo 
durų nenuėmę advokato lentelės, iš telefonų knygos ne
nuėmę “advokato titulo”.

3.1936 m. rugpjūčio mėnesi Haroldas Washingtonas 
paėmė iš asmeniško savo draugo p. Early White $150, 
prižadėdamas jį. ginti trafiko teisme. Washingtonas tris 
kartus teismo paskirtą dieną teisman visai neatvyko. 
Ketvirtą kaitą paskirtą dieną atvyko, bet prašė bylą ati
dėti. Teisėjas bylos nėatidėjo.’ Washingtono asmeniškas 
draugas tada turėjo samdyti kitą advokatą.- Washingto
nas nepajėgė paaiškinti, kodėl jis neatvyko į Savo drau
go White bylą. - •

4. Washingtonas sutiko ginti Eugene A. Wiltcher 
ir Nathaniel Hudson bylą, paėmė rankpinigius, bet 
į teismą neatvyko ir bylos negynė. Kai abu klientai pasi
skundė Chicagos teisininkų draugijai, tai vadovybė kelis 
kartus prašė Washingtona pasiaiškinti, kodėl jis negynė 
bylos, tačiau Washingtonas visai teisininkų draugijai 
nesiaiškino.

5. 1975 m. rugsėjo 9 d. Washingtonas kreipėsi Į Illi
nois Aukščiausiąjį teismą, prašydamas grąžinti jam teisę 
advokatauti. Washingtonas pridėjo liudijimą, kad per 
penkerius metus jis nelaužė Įstatymų ir neapgaudinėjo 
žmonių. Tuo tarpu visa eilė žmonių skundėsi Washing
tono padaryta apgaule. Tame laikotarpyje jis padarė

Iš visų senosios Lietuvos val
dovų gert ausi buvo Mindaugas 
ir Kęstutis. Mindaugas siekė: 
1) kad Lietuva būtų vieninga, 
1) ka-t\ ji turėtų būt valdoma j 
tvirtos valdžios, 3) Lietuva tu-! 
i būt k. kČšioniška, tačiau nau- 
as tikėjimas privalo būt tvar- būdu galėjo tikėtis kuo grei- 

komas lietuvių dvasininkų ir 4) -1 
Lietuvos valstybinis aparatas tu 
.i bųt lietuviškas. Kaip istorikai 
1iud ja, Kęstutis vedė aiškiai tau
tišką, lietuvišką politiką, nepa
sidavė ,jokioms svetimoms įta
koms, griežtai laikėsi lietuviško 
gyvenimo būdų, buvo tikras sa
vosios tautos vadas, žymiausias 
lietuvių tautos didvyris jr tautiš
kumo bei lietuviškumo ryškiau
sias pavyzdys. TaSau niekšo 
Lietuvos valdovo Jogailos klas
tingu būdu nužudytas.

O pati Lietuvos tragedija ir 
lietuvių tautos nykimas prasidė
jo, kada jos valstybiniame apa
rate ėmė dominuoti svetimi gai
valai ir kiti Lietuvos valdovai

čiausiai tikybiniai-tautiniai-poK- 
| >n:ai ir kultūriniai lietuvius sij- 
i lenkinti”. Tad pamatuotai isto

rikas prof. M. Hruševskyj (Is- 
toria Ukrainy, IV t.) tvirtino, 
jog nuo Jogailos valdymo laikų 
Lietuva bei Lietuvių tauta įžengė 
į agonijos stadiją.

V. Žemaitis (42 p.) akcentavo: 
**į žmones, kaip buvusius pago
nis, jie (lenkų apaštalai) žiūrė
jo iš aukšta, vertė vergiškai pa
klusti ne tik įjems, bet ir po
nams, kurie iš Dievo malonės 
skirti jiems valdyti ir tvarkyti. 
Jie niekino lietuvių kalbą, kaip 
pagonišką, kurios Dievas nesu
prantąs ir vertė mokytis jų ”ka- 
talikiškos”kalbosi Dėl to lietu
vių bajorija ir dideli etniniai lie- 

, tuyių gyvenami plotai suslavėjo 
(virto “gudais” ar “lenkais”)S.ĮJS-.

Užeinu kartą aplankyti'^ąyn 
darė rusišku ir senąją šlavikai- bendradarbį R.' (1915 m. prie pat

-nesirupinp. lįętuvišfe.. kultūra.-; 
Pataikahdahnas šavp žmonoms 
rusėms, ’ Lietuvos valdovas - Al
girdas savo, valstybinį dvarą .pa?

Štai Eptono suminėti keli faktai, atpasakoti trum
pais bruožais:

1. 1971 metų kovo 23 dieną Harold Washingtonas 
Federalinio t aismo buvo nuteistas 2 metams kalėjimo už 
nepildymą mokesčių lakštų ketverius metus. Jis neprisi
pažino kaltu, bet atsisakė teisintis, kas reiškia prisipaži
nimą prie ka tės. Panašiai gynėsi ir viceprezidentas Ag-

------------ ----------------------- ---------------------- --------

8. 1972 ;įn.. -knvo mėnesį Chicagos miestas pradėjo 
Harold Washington!!! bylą už elektros įrengimų sudau
žymą visai netoli 3000 Lake Shore Drive.’Padarė miestui 
$495.91 nuostolių.

9. 1973 m. balandžio 3 d. sužalojo miesto namą, 
esantį 4826 S. Evans St

10. Orner, Shayne, Reizner pradėjo bylą prieš H. 
Washingtona už padarytą žalą namui, esančiam 4948 S. 
King Drive, ir Lt.

Bernard Eptonas yra surinkęs daug medžiagos, pa
tekusios į Chicagos teismus ir Chicagos teisininkų drau
giją, iš kurios matyti, kad Kongreso atstovas Harold 
Washingtonas nesilaiko vėikiančių įstatymų, nepildo 
klientams duotų pažadų, ir tokio charakterio žmogui ne
galima patikėti milijoninio miesto valdymą.

Ne tiktai įtakingiausias demokratų partijos kandi
datas prezidento pareigoms Walter Mondale nepažino 
šios Harold Washingtono būdo ypatybės, bet nesiteikė ir 
su faktais susipažinti. Jeigu jis būtų atidžiai peržiūrėjęs 
Eptono paskaitytą medžiagą debatų metu, tai Chicagon 
nebūtų visai važiavęs ir į tokią makalynę nebūtų įsivėlęs.

kiškai). Jo šeimininkę, papras
ta kaimo moterėlė, didžiai nu
stebusi, sako (laužytu lenkų 
žargonuę: ‘‘Czeba tylkp pomys- 
llc — pan pciikęf wiary, o ga- 
lasz tam pogaoskem litewskem 
jezykem”. (Reikia tik pamanyti, 
tamsta, lenkų tikėjimo ir kalbate 
ta pagoniška lie.uviška kalba) 
Ne kas kitas, tik vietos klebonas, 
ai- vikaras tai paprastai kaimo 
moterėlei, šią žiaurią savo kal
bos fanatišką panieką bus įdie
gęs. Lietuviui teko lankstytis 
•ie tik prieš savo kleboną, bet 
ir prieš savo poną dvarininką, 
kuriam baudžiavą ėjo, be to ir 
prieš rusų valdininką”. Ir sta- 
č atikių popai rusino lietuvius ir 
protestantų vokiečių kunigai vo
kietino lie.uvius.

No; s niekad nepasakė, bet ii. 
jo pasakojimų buvo galima spė
ti, kad lietuvių tautos likimo 
klausimais studijas “Kas žlugdė 
ir žlugdo lietuvių tautą” (1974 
m.) tikrasis autorius buvo ne A. 
Kizlys Kizlaitis, bet inž. J. Au- 
gustaitis, su-kuriuo nuo jaunys
tės dienų jis artimai draugavo. 
Tad ir eia patarimais nemažai 
galėjo prisidėti.

Kiti V. žemaičio raštai

V. Žemaitis labai daug skaitė 
bei studijavo įvairiomis kalbo
mis apie Lietuvą bei lietuvių 
tautą įvairias istorines knygas 
bes raštus, kuriuos kritiškai ver
tino. Tad mokėjo objektyviai 
svarstyti ir įžvalgiai parašyti,- Ir 
jis rašė daug Įvairiais lietuvių 
tautą liečiančiais klausimais, kur 
čia neįmanoma išvardyti. Bū
damas tiesaus būdo, nemėgę.-nie_ 
£am.. ^ataikąutĮ-.- tiesos 
Žodį pasakyti net “save, pasi
vadinusiems "kritiškiems istori
kams”, kurie rašė Lietuvos is
toriją pagal svetimųjų užgaidas, 
gi jei kas iš mūsų surado ką 

■nors teigiamesnįp mūsų tautos 
praeityj, tai tas šių mūsų iste
rikų buvo suniekinama. Jis sam 
piotavo, kad kiekvienas išsilavi
nęs ir objektyviai galvojantis 
gali rašyti savo tautos istoriją. 
Pavyzdžiui, prof. A Janulaitis, 
buvo baigęs tik Maskvos univer
siteto teisių fakultetą, nuo 1930 
m. vadovavo jo iniciatyva įsteig
tai Lietuvos istorijos draugijai 
ir redagavo šios draugijos orga
ną “Praeitį”. Tą patį galima pa
sakyti ir apie Lietuvos nepri
klausomybės ■ akto signatarą 
prof. P. Klimą, kuris taip pat 
buvo baigęs tik- teisių fakultetą, 
bet jis rašė lietuvių tautos isto
riją, neblogiau, o gal ir geriau, 
negu mūšų save pasivadinusie
ji profesionalais istorikais. Bu
vo tokių istorikų ir daugiau.

_ (Bus daugiau)

HEAH1KAS SINKEVIČIUS

KRYŽIUOČIAI
•Tęsinys)

Visų galvos ir akys nukrypo į bokštą, į kas kartą 
vis labiau įsisiūbuojantį varpą, kurio gailų skam
bėsimą pradėjo kartoti pranciškonų, Šv. Trejybės, 
Šv. Mergelės Marijos ir visi-kiti ilgo ir plataus 
miesto varpai. Pagaliau buvo suprasta, ką tas 
varpų dejavimas reiškia, ir žmonių širdys prisi
pildė baimės ir tokio skausmo, tarytum varpų 
metalinė.šerdis kirstų į kiekvieno širdį.

Staiga bokšte pasirodė juoda, su didele kau
kole viduryje, vėliava, kurios apačioje baltavo du 
kryžmai sudėti blauzdikauliai. Visos abejonės iš
nyko: karalienė atidavė Dievui savo sielą.

Prie pilies pasigirdo šimto tūkstančių žmonių 
šauksmas ir verksmas, ir susilięjo su liūdnais 
varpų garsais. Kai kurie krito ant žemės, kiti 
plėšė nuo savęs rūbus ir draskė veidus, kiti kur
čiai žvelgė į pilies mūrus, dar kiti garsiai dejavo 
ar, tiesdami rankas į bažnyčios ar karalienės kam
barių pusę, maldavo Dievo pasigailėjimo ir ste
buklo. Bet taip pat pasigirdo ir pykčio garsai, 
kūne dėl susijaudinimo ir nevilties panašėjo į 
piktžodžiavimus. “Kodėl mūsų mylima karalienė 
iiuvo o./"ta iš mūsų? Kam musų eisenos, mūsų 
maldos ir pra.’vma T Auksiniai ir sidabriniai pa-
zadų ženklai bu o brangūs, bet už tai nieko mes stipresnis. 

> u.JHiamp. Rind paimta, bet nieko neduota!

Kiti, tačiau, dejuodami ir ašarodami, kartojo: 
“Jėzau, Jėzau, Jėzau!”

Minios žmonių norėjo patekti į pilį, kad dar 
kartą galėtų pažvelgti į mylimos karalienės veidą. 
Jų neįleido, bet pažadėjo, kad netrukus jos kūnas 
bus pašarvotas bažnyčioje, kur kiekvienas galė
siąs ją pamatyti ir už ją pasimelsti. Vėliau, pa
vakare, didelės minios žmonių pradėjo grįžti į 
miestą, pasakodamiesi apie paskutines karalienės 
valandas,x laidotuves ir stebuklus, turėsiančius 
įvykti prie jos kūno ir kapo. Jų tikrumu jau da
bar nė vienas neabejojo. Buvo net kartojama, kad 
karalienė tuojau pat būsianti kanonizuota ir vi
siems, kurie šiam teigimui nepritarė, buvo gra
soma Avignonu.

I Gedulas apgaubė miestą ir visą kraštą, ir ne 
tik eilinis žmogus, bet ir visi galvojo, kad kartu 
su karaliene užgeso ir laimingoji karalijos žvaigž
dė. Net ir Krokuvos ponų tarpe buvo tokių, kurie 
matė tik tamsią ateitį. Pradėta klausinėti save 
ir kitus, kas dabar įvyks: ar karalius Jogaila, 
mirus karalienei, turės teisę valdyti karaliją, ar 
turės grįžti j savąją Lietuvą, į Didžiojo Kuni- 

igaikščio sostą? Kai kurie numatė, ir ne be pa- 
'grindo, kad jis pats panorėsiąs atsisakyti sosto 
ir tokiu būdu kartu su Jogaila iš Karūnos iškris 
neišmatuojami plotai žemių, prasidės karai tarp 
Lietuvos ir Karalijos. Ordinas taip pat pasijus 

taip pat ir Romos imperatorius ir 
Vengrijos karalius — o karalija, iki vakar dienos

dar buvusi galingiausia valstybė pasaulyje, su
smuks ir bus naikinama.

Pirkliai, kuriems buvo atviri dideli Lietuvos 
ir Rusijos kraštai, bijodami nuostolių, darė mal
dingus pasižadėjimus, kad tik Jogaila pasiliktų 
karaliumi, nors šituo atveju buvo pranašaujamas 
greitas karas su Ordinu. Buvo žinoma, kad nuo 
šito karo Jogailą sulaikydavo tik karalienė. Žmo
nės dabar atsiminė, kaip kitados karalienė, pasi
piktinusi kryžiuočių Ordino gobšumbu ir prie
kabių ieškojimu, pranašiškų vizijų pagauta, kal
bėjo: “Kol aš gyvenu, tol sulaikau savo vyro ranką 
ir teisėtą pyktį, tačiau atsiminkite, kad man-mirus 
jus ištiks bausmė už visus jūsų nusidėjimus!”'

Tačiau jie savo išdidume ir aklume karo ne
bijojo, nes. manė, kad, jai mirus, karalienės šven
tumo aureole daugiau nebesulaikys savanorių 
plūdimo iš vakarinių kraštų. Kilus karui, jie tikė
josi sulaukti tūkstančių karių iš Burgundijos, Vo
kietijos, Prancūzijos ir kitų tolimesnių kraštų. 
Tačiau Jadvygos mirtis buvb toks lemiantis įvy
kis. kad kryžiuočių pasiuntinys LidiUnsteinas, 
nelaukdamas net išvykuslo karaliaus grįžimo, iš
skubėjo į Malburgą, kad galėtų kuo greičiausiai 
pranešti Didžiajam magistrui ir kapitulai svar
bią ir tam tikrais atžvilgiais žiaurią žinią.

Vengrijos, Austrijos, Romos ir Bohemijos pa
siuntiniai išvyko paskui jį arba pasiuntė pas sa
vo valdovus pasiuntinius. Jogaila atvyko į Kro
kuvą sunkaus liūdesio slegiamas. Pirma proga 
ponams pareiškė, kad nenorįs be karalienės būti

Lenkijos karaliumi ir kad grįšiąs į paveldimą 
Lietuvos sostą. Liūdesio kankinamas, jis nebe
norėjo kištis į jokius reikalus, neatšakinėjo į klau
simus, o tarpais jį apimdavo toks pyktis prieš 
save patį, kad buvo išvykęs, kad nebuvo karalie
nei mirštant, neatsisveikino su ja ir neišgirdo 
paskutinių jos žodžių ir pageidavimų. Veltui ku
nigas Stanislovas ir vyskupas jam aiškino, kad 
karalienės liga buvo netikėta ir. kad pagal visus 
žmonių skaičiavimus jis turėjo pakankamai laiko 
grįžti naujagimio sutikti, jei gimdymas būtų įvy
kęs normaliu laiku. Tokie aiškinimai jam jokios 
paguodos neteikė ir jo skausmo nemaldė. “Ne 
karalius aš be jos, — atsakinėdavo vyskupui, — 
tik atgailaujantis nusidėjėlis, niekada nerasiantis 
nusiraminimo", paskui įsmeigdavo akis į žemę ir 
niekas negalėdavo iš jo daugiau žodžio ištraukti.

Tuo metu visi buvo užimti karalienės laidotu
vėmis. Iš viso krašto traukė naujos minios ponų, 
bajorų ir valstiečių, ir ypač elgetų, kurie tikėjosi 
laimėti daug išmaldų laidotuvių metu, truksian
čiu ištisą mėnesį. Karalienės kūnas buvo pašar
votas katedroje ant tam tikro paaukštinimo, pa
daryto tokiu būdu, kad karalienės galva ir vir
šutinė kūno dalis buvo iškelta aukščiau už kojas.

(Bus daugiau)

5KAIT YK IR KITUS U

SKAITYTI DIJFNRASTI "NAUJIENOS'*
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nrseliaL Pasupumę poezijų, kai atsiusite pinigus
tokiu adresu j

atujienuB, 1739 S. Hals tea 8L, Chicago.

KL"?lu,.'a afcsLtufys, nori gal 
mes to nesulauksim. Ji turės 
politinę partiją su religiniu pra
du. Jūs frontininkų sąjūdį iš
jungė t. Jau Lietuvoje driunstėt 
ramybę ir čia sustiprinot save 
akciją”. Vienu taipa dėl nesu- 
siiarinio frontininkai pasitraukė 
.r iš VLIKo.

OX. LhUAAS KKIKUTte 
INKSTŲ, fUSLM 1* 

- PROSTATOS CHIRURGU* 
2454 MIST Mrd STUKT

Ottoo MefooM; 77i-2H^

Prostatos, inkstą ir ilapunm 
takų chirurgij*,. 

UU20 cENLKAL AVĖ. 
SL Petersburg, Fla. 33/1* 

lei. (813) 321-420*

‘čRKRAUSTYMAI

-•idinMi — Pila* apdntKi
ŽEMA KAINA

iirruHn MASlei ChATB> 
ir VISA Kortele*.

♦fcKSKAS. r«L 925-Kte
—

perkraustym* 
la (vairią atstumą.

aNTANAS VILIMAI 
'•L- 374-18*2 arba 37M99*

Viename sodžiaus gale gyve-1 
no labai varginga moteriškė, j 
Visas jos turtas buvo grytelė, 
nedidelis daržas prie grytelės ir 
karvė.

Vieną vakarą moteriškė išėjo 
su melžtuve pasitikti savo kar
vutės, o skerdžius ir sako jai:

— Tavo žaliosios jau nebėra. 
Atsiliko nuo galvijų, užėjo vil
kas ir papiovė.'

Moteriškė sunkiai atsiduso ir 
neištarė nė žodžio.

Parėjusi į trobą, pradėjo ruoš
ti vakarienę. Apžiūrėjo — ne
bėra ko virti, nei žarijos židi
nyje ir tos isbiėsusios. Nuėjo ji 
pas kaimyną, turtingą žmogių ir, 
pasiskundusi nelaime, paprašė 
duoti ugnies ir paskolinti nors 
pusę gorčiaus miltų. Bet šykš
tus ir kietos širdies kaimynas 
nieko jai nedavė.

Eina moteriškė namo ir pa
mato už ganyklos kampo pakrū
mėje ugnelę degant. Ji pamanė 
būsią piemenys kūreną ugnį ir 
palikę neužgesinę. Bet priėjusi 
žiūri — sėdi senas senelis ir kū
rena ugnį. Ji paprašė žarijų.

— Duok prijuostę, įbersiu, — 
tarė senelis.

— Išdegs prijuostė, žarijos iš
kris, ir. nieko neparsinešiu, —•’ 
tarė nustebusi grytelninkė.

— Nieko, prijuostė neišdengs, 
— atsakė senelis ir pripylė jai 
žarijų pilną prijuostę.

Prijuostė tikrai nedegė, 
grytelnintkė gerai parsinešė 
rijas. Parėjusi, žiūri — ne 
rijos,'o aukso pinigai.

Nudžiugo moteriškė. Paėmė 
du pinigus ir nuėjo pas tą patį 
kaimyną miltų nusipirkti. Kai
mynas pardavė jai miltų ir klau
sia:

— Kurgi gavai tokių gražių 
pinigų?

Grytelninkė viską papasakojo.
Kaimynas, išleidęs moteriškę, 

pasiėmė maišą ir nuėjo pas aną 
seną senelį ugnies. Senelis jam 
pripylė žarijų pusę maišo. Tas 
parsinešęs išbėrė žarijas asloje 
ir vos spėjo kudašių išnešti — 
troba užsidegė ir bematant su
pleškėjo.

K. PAULIUS

- i

1

Ei?JiL
fc; -i--,1

f A

Lietuvos Vyč ai, Katalikų Fe
deracija, Susivienijamas sukūrė 
ALlą. ALTas apjungė visas po- 
ulines - kultūrines organizacijas. 
Milijonus surinKO ir seipė atsi- 
aitr.aiiėią Lietuvą.

♦ ♦ ♦

Buvau L’et. Krikšč. Demokra- 
,ų vaidyboje Chicagoje. Pirmi- 

1 nmkavo A. Repšys. Posėdžiai 
Dūdavo pas ALi o pirm. L. Ši
mu ų. jis mums papasakojo, kaip 
aljTo vaidyba po karo nuva- 
s.avo pas prez. Trumaną gel- 
oed panaitiečius emigrantus: 
lietuvius, latvius ir estus. Viena
me suvaž.avune bepasakojant 
šią istoriją prof. Simučiui, pri- 

, cjo P. Dargis ir pasisakė, kad ir 
'jis buvęs drauge su alio val
dyba. (Mat, jis tų smulkmenų 

į nežinojęs ir apie Kunigo St. Ylos 
Ketimmąsi išmesti L. šimutį iš 

; j ALTo nežinojo. Aš jam papa- 
į šakojau.)

ir

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

1729 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

MIRĖ KUN. PROF. ST. YLA
kalbą, buvo komiteto tarpininku 
tarp anglų, administracijos ir 
stovyklos gyventojų (visi prof. 
Pr. Dovidaiėio ateininkai).

Veikė gimnazija, Liuberskio

Buvo gimęs 1908 m. sausio 
5 d. Luciūnų km,, Kurklių vals., 
Ukmergės apsk. Mokėsi Ukmer
gės gimnazijoje, Kauno kunigų 
seminarijoj, Vytauto.-Di^?- uni
versitete. Kunigų;'- įšventintas • vadovaujūmaš *'iipiė 90 'asmenų 
1932 m. gegužės 21 d.

Po gilesnių studijų, dėstė V.D. 
universitete pastoralinę teologi
ją Teologijos fakultete. * Buvo 
XX Amžiaus vienas iš redak
torių.

1910 m., bolševikams artė
jant, pasitraukė j Vokietiją. 
Berlyne buvo lietuvių kapelio
nas.

Vokiečiams okupavus Lietuvą, 
grįžo ir dirbo universitete. Naoų 
kartu su kitais veikėjais buvo 
suimtas ir išvežtas j Stutthofo 
žmonių naikinimo lagerį.

Karui pasibaigus, persikėlė j 
Lenkiją ir vėliau į Vakarų Vo
kietiją.

choras, ateitininkai, skautai, 
tautinių šokių grupė. Ne be to, 
veikė ir buvo gana aktyvūs spe
kuliantai. Suprantama, gyveno
me nedatekūuose, tai pirkdavo 
me atvežamo maisto. Mes lai 
donie spekuliuoti, tik ne lupi- 
kaiiti, r'

Artėjant
* ♦ *

Sovietams, daug

.t trC -
? Vieną dieną spekuliantai į 

mūsų stovyklą atvežė kun. prox. 
St. Ylą. Stovykla uždarj’ta, kam 
baryje po 18 asmenų. Komite
tas, pas-taręs, nutarė priimti št 
tankinį ir apgyvendinti policija 
sku tame Kamoaryje.

Nonų paminėti profesoriau, 
atvykimo sąlygas į angių zoną

Prancūzas jėzuitas išrūpinu 
leidimą išvaLuoli į Vakarų zu

tūkstančių lietuvių pasi traukė Kyvų zonos. Išsipirko b:
į Vakarų Vokietiją. Aš patekau] *ie«4 i namourgą. Stoty išgūd- 
į anglų zoną. Sudarėm stovyklas, j lietuviškai keikiantis, kad r... 
komitetus. Tuo metu, kai atvy- neparduoda bilieto. Kunigas, ta 
ko kun. prof. St. Yla, buvome ‘Sgirdęs, pasiteiravo, ar ten yr<- 
Montgomery Ward stovykloje, daugiau lietuvių. Kada sužinojo, 
Iš viso lietuvių buvo virš 900 as
menų. Lietuvių komitetą suda-{
rė: adv. B. Plakštis, Vilkaviškio j ius, kad jį nuvežtų pas lietuvius 
gim. insp. A. Samusis, inž. V.
Liuima, J. Kazlauskas (gimęs klebono seumuinke) ir kitos po 
Amerikoje ir baigęs Vilkaviškio 
gimnaziją, mano artimas kai
mynas) ir rašantysis. J. Kaz
lauskas, kaip mokantis anglų

neparduoda bilieto. Kunigas, ta

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
* * *

1958 m. Katalikų Federacijos 
susirinkimas į ALTo suvažiavi
mą Bostone išrinko delegatais 
dr. VI. Šimaitį ir K. Povilaitį.

Suvažiavimo išvakarėse buvo 
krikščionių demokratų ir joms 
artimų grupių pasitarimas. Ja
me dalyvavo du vyskupai, vie
nuolynų viršininkai, nemažai 
mnigų ir aukšto rango inteli
gentų.

Ęo trumpo-, pranešimo, užpa
kaly sėdėjęs kun. proft. St. Yla, 
paprašęs balso, pasiūlė: “Šimu
li, pasitrauk iš ALTo ir rašyk 
istoriją. Tavo vieton siūlau prof. 
>. Sužiedėlį”. L. Šimutis, prie- 
ais mane sėdėjęs, atmetė deši

nę ranką ir sakė: “Jis dar per 
jaunas”.

Ant rytojaus susirinko plenu- 
ne apie 800 atstovų. Prezidiu- 
ną sudarė ALTo valdyba. Išėjo 
prof. B. Vitkus ir kaip geras ora- 
.orius pradėjo valdybai išmeti
nėti, kad neturi būti prezidiu
me ir t.t. Aš, netoliese sėdėjęs, 
įvežtas iš kantrybės, šaukiau: 
Gėda profesoriui, gėda Akade
mijos rektoriui taip kalbėti”. Po 
o atėjo į sceną ponia Keblins- 
jenė. Tai L. šimutis nuėjo nuo 
cenos ir paprašė pon:ą užimti 

,o vietą. Dr. P. Grigaitis, kiek 
,usijaudinęs, šaukė: “Mes jus iš- 
jelbėjome nuo išdavimo, mes 
per daugelį metų su Amerikos 
,.noinis organizacijomis dir- 
>om, šclpėm atsikūrusią Lietu- 
ą, mes neturime nei mašinų, 

nei turtų...”
Po jo išėjo J. Tysliava ir, pa

lijęs ant stalo $1,500, kaip New 
lorko delegatas, šaukė: “Pravė
dinki t salę, atidarykit langus, 
^muti, grįžk, šimuti, grįžk!” 
Delegatai su J. Tysliava sakė: 
‘šimuti, grįžk!” Deja, salėje jo 
^au nebuvo...

Ant rytojaus atvyko J. Ken
nedy, kand-datas į prezidentus, 
sveik.nti ALTo suvažiavimą. Aš 
.ui ėjau sekmadienį išvažiuoti, 
nes pirmadienį turėjau eiti į 
darbą.

(Bus daugiau)

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, IIL 60650 
Tel: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

6UFH1E BARČUS Mano mamos sesuo (Alvito

<APMO (E1MOS VALANDOJ

.-cad ten yra stovyklos ir gimna- 
• ztjos, kunigas prašė spekuhan-

— Mato krislą ant kito nosies, 
c ant savęs — dramblio nemato.

ILudtai nuo ptrmi di oedo Iii 
tądien!o 8130 nL vikaro, 

VUot Liidoi ii WCEV stotim,

—-r Aldona DetHrw 
T*M.: 778-1543

“Lietuvos Aidai”
KAZĮ BRAZDUONYTi

Sešumemaia u setanaUaniaia 
nuo &30 iki 9 M vai. ryto. 
StotiM WOPA - 1499 AM 

transliuojamo* ii mūsą atudijo* 
Marquette Parke,

Chicago, Ulinoa 60629 
TeUC 778-5374

St Peteraburg. Fit, 12:30 vii. p.p. 
ii WHS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71»t Stread

«p«bp -r •“
THE LAKS-

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

7159 So. MAPLEWOOD AVI. - 
" CHICAGO, IL <0429

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TTFS QM

IXPttSSHW DKMNG

nios stengėsi tokį retą s\ečią 
priimti ir vaišinta. Profesorius 
mums nupasakojo kaceto gyve
nimo sąlygas, kalinių kanKini- 
mą ir žudynes. Baisu ir dabai 
pr.siminti tuos vaizdus.

Politinio ir kultūrinio veikimo 
centras buvo amerikiečių zonoj, 
len daugiau buvo susispietę in
teligentijos, ten ir VLlKas buvo 
įsikūręs. Aš būdavau deleguo
jamas į politinius ir kultūrinius 
suvažiavimus.

Prisimenu, viename iš jų 
prel. M. Krupavičius į besireiš
kiančius frontininkus prabilo:

A. A. dailininkui, aktoriui

KAZIMIRUI VESELKAI

mirus,
jo žmonai, sksutininkei ALDONAI VESELK1ENEI, ir jos 
šeimai reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Idėjos sesė skt. Z. JUŠKEVIČIENĖ 
ir vyras ANDRIUS

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

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, Illinois 

Telefonas — 652-1003
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irtieji skaitytojai pratęsė 
tieralą metams ir pridėjo 
nu paramai bei kalcndo- 
šlaidoms padengti:'
15 Romanas Druktei- 
Jmaha, N.b., Ben Dunda, 
ro, 111., Jonas Ulevičius, 
juetle Parko.

10 — A. J. Alekna, iš N. 
Beach, Fla., Anatolijus 
iš Santa Monica, Calif., 

raushas. iš Hot Springs, 
mastazija Klavs, iš Ber- 
11., Feliksas Mackevičius, 
Springs, Ark., M. Ridikas, 
i, New York, C. Rinkevi- 
Jersey City, N.J., A. Sa- 
as, iš Santa Monica, C.a- 
J. Šimaitis, iš New York, 
iseph Strumskis, iš New 
ichey, Fla., ir Vytautas 
5, iš Cleveland, Ohio.
i — Jurgis Gepneris, iš 
Ite Parko, A. Latvaitis, 
[ueiul, P.Q., Canada, J. 
a, iš LaSalle, Que., Kazys 
,.. iš Winnipeg, Man., 
\Torvi,asI iš Marquette 

Anton Shakenis, iš 
i Parko, ir V. Visman- 
larquelte Parko.
jai dėkojame visiems.

ANTANAS MARMA ............ . . ,
t “ * I

Verbų sekmadienį jėzuitai leidžia žaisti
Nors L. K. B. Kronikose yra 

rašoma, kaip komunistai okup. 
Lietuvoje, griauna religines šven 
tęs, kryžius, išardė Panų kalno 
koplytėles, kad okup. Lietuvoje 
neliktų, kas primintų Lietuves 
praeitį.

Bet kas tokie tie griovėjai? Ar 
ne tie patys lietuviai, okupan
to padlaižiai ir savo brolių bu
deliai? Kas laksto į bažnyčią 
ir tikrina mokinius, o mokyklo
je, kas drasko mergaitėms len
ciūgėlius su kryželiais? Ar ne 
tos pačios lietuvės mokytojos? 
Ir kaip gaila, kad iš Marijos že
mės sūnų ir dukrų pasidarė jos 
priešai.

O kaip čia laisvoje Amerikoje, 
kas mu> verčia tyčiotis iš sflvo 
tradicijų ir Palmių sekmadie
nio?

BUTŲ NUOMAVIMAS
* NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYM.

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

. _ Namai, žami — Pa 
! RIAL I5TAT1 FC

idų parodą ruošia LIE- 
dONTESSORI Draugija 
o 10 d., 3 vai. p.p., Jau- 
■ntro kavinėje. Rūbai iš 
mtuvių taikomi visoms 
s. Kviečiame visus da- 
smagioj aplinkoj pasi- 
3'ilietų kaina $7. Rezer- 
skambinti 476-3586.

ių Apskrities klubo pik- 
ks š,m. balandžio mėn. 
■iii salėje, 2455 W. 47lh

Ar dar ne.-am pakankamai 
Dievo nubausti ir patys norime 
pasityčioti iš Kristaus kančios 
paskutinės savaitės? Nemanau, 
kad okup. Lietuvoje ir Sibire 
esantieji lietuviai taip elgiasi. 
Atrodo, kad nesam Dievui dė
kingi už tai, kad pakliuvome į 
Ameriką, o ne į Sibirą. Tad no
rime Dievą užrūstinti, kad mus 
nubaustų, tuomet praregėsime.

Prieš 2-3 metus Marijcs Aukš
tesniojoje mokykloje Marquette 
Parko Palmių sekmadienio išva
karėse buvo surengti jaunimo 
šokiai. Ir LB frontininkų buvo 
sugriautas Palmių sekmadienis. 
Reiškia, jau jaunimą reikia pri
pratinti, kad nepripažintų gavė
nios, svarbiausia — Palmių sek
madienio. Ar tai čia nėra prita 
rimas komunistinei veiklai? Ir 
kas įduoda tas visas mums prie
šingas idėjas, kas jas vykdo?

St. Pradžia 12 vai. šokiams gros o
Ewildo Knoll orkestras. (Pr.)

Lietuva yra paaukota Marijai, 
bet iš Marijos sūnaus Jėzaus 
Kristaus Palmių sekmadienio du 
rome cirką. Visi save laikome 
katalikais. Ir tėvai jėzuitai yra 
katalikai, o Jaunimo Centras yra 
skirtas jaunimo auklėjimui. T. d 
kokia kryptimi Lis jaunimas y 
auklėjamas?

K.7S sugalvojo ir pakišo Lis 
mintis — niekinti savo tikėjimą 
•r tradicijas? Ar bu\o kada Lie
tuvoje Veibų sekmadienį ren
giami velykiniai pusryčiai? Ne. 
Velykiniai pusryčiai tiktų po 
Kristaus prisikėlimo, grižus iš 
bažnyčios, tuomet jau galima pa
vadinti velykiniais pusryčiais, 
bet ne Palmių sekmadienį.

Pati didžiausioji Kristaus kan-1 
čia tik prasidėjo ir yra skelbia
ma kančios savaite. O čia lie
tuvių moterų komitetas jau skel- 1 
bia Džiaugsmo velykinius pus
ryčius. Kartu Įjungiamos ir ma
žamečius vaiksu, juos apgaudinė 
įa, kad tai yra Velykos, Kristaus 
iš mirties prisikėlime džiaugsmo 
šventė. Tad kas apgaunamas/ 
mamos ar vaikai?
Tėvai jėduitai, kaip Jėzaus mo- j. — Bernard Eplon turėjo tr’s 

kiniai, privalėtų matyti, kas mažas skilvio žaizdas. Gydyto- 
vyksta jų pastogėje ir neturėtų jai rado priemones joms pa.- 
leisti tyčiotis iš Jėzaus kančios, gydyti.
Bet taip atrodo, kad jėzuitų pro- j -------------------
vincijolas Saulaitis tam pritaria j — 27 Žaliosios partijos atsto- 
ir čia nemato nieko blogo. -j vai, panašūs į hipius, apžėlę ir 

Tad siūlau, kad jėzuitų pro.' netvarkingi, atėjo į Vakarų Vo- 
vincijolas Saulaitis, kartu su tuo kietijos parlamento posėdi ir su- 
moterų komitetu ir visais daly- gadino nuotaikas. 
viais Velykų pusryčiuose. Pai-J -------------------
mių sekmadienį pasirašytų pe-! — Vak.'Vok:etijos Žaliosios 
ticiją ir pasiųstų Chicagos kar- partijos atstovu vadas parla- 
dinolui Bernardinui, pareikalau.jmente yra; Walter Schwennin- 
dami, kad gavėnia būtų panai-į 
kinta. Arba gavėnios laikas, bū-J 
tų pusiau sutrumpintas, nes jau 
nebelieka laiko, kada, ruošti ve— 
lykinius pusryčius. (

<;A
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KwmL — FirdavInwH 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TEF 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKUI 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

MUTUAL FEDERAL SAVI
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentą,

2212 W. Cermak Road Chicago, HL TeL

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

LINKIME VISIEMS DRAUGAMS 
IR PAŽĮSTAMIEMS.

PETKUS MARQUETTE FUNERAL HOMES

2533 XV. 71st St, Chicago, Illinois
1410 S. 50th Ave., Cicero, Illinois

Mr. & Mrs. Anthony Petkus
Mr. & Mrs. Donald Petkus 
Mr. Donald Petkus, Jr. 
Mr. Lawrence Gasunas

Naujai pasirodžiusi

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS

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

LKB kronikos” “priešų yra 
net ir Lietuvos dvasininkijoje. 
Jie priekaištauja, kad ji skaldo 
kunigų vienybę, pažemina kai 
kuriuos dvasininkus, net aukš
tas pareigas einančius, tikinčių
jų akyse, pakerta pasitikėjimą 
vinis Velykų pusryčiuose, Pal-

ger. Jis yra psiešingas karui ir 
karo išlaidoms.

Nepajėgumas susitarti su 
rusai dėl atominių raketų k:~ 
trolės 
šaltojo 
matai.

gali nuvesti prie 
karo, pranašauja

kon- 
naujo 
diplo-

. — Vakar buvo palaidotas dan
tų gydytojas dr. Barney Clark, 
sutikęs būti pirmas, kuriam 
įdėtų dirbtinę širdį.

VIST] RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

J. BACEVIČIUS — BELL REALI 
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-223'

KAM MOKĖTI NUOMĄ?
GERIAU SKOLĄ.

5 ir 4 medinis Brighton Parke, arti 
mokyklų. Mažas imokėjimas. Savinin
ko paskola.i

1

— Bulgarai tvirtina, kad tur
kas Mehmet Al Agca melavo, 
sakydamas, kad pasitarime su j 
Sergejum Ivanov Antonovu bu
vo ir jo žmona Rozica. Tuo me
tu ji buvusi Bulgarijoj. Agca, 
paleidęs į popiežių kelis šūvius, 
tvirtina, kad pasitarime, be An
tonovo, dalyvavo ir du bulgarai.

l

I

LINKSMŲ - ŠV ..* VELYKŲ ŠVENČIŲ 
linki visiems

!»•
11

ALGIRDAS IR ALDONA BRAZIAI

AL’S HILLTOP LOUNGE
j 8514 ROBERTS ROAD

Oak Lawn. Illinois 60455 Tel : 598-9661 >
’ Č

I

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

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

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

REPAIRS — IN GENERAL 
įvairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
H erman Dečkys 

Tek 585-6624

Advokatų įstaiga

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

G

I ‘'LIUCIJA”
i Mike Lileikio apsakymu knyga 

c Į “Liucija” jau atspausdinta.

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

kymai, 184 psl. Kaina 35.
Gaunama “Naujienose” ir. pas 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave . Chicago. IL 60629.

TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums galį daug 

padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
išleista knyga au ’.egališkomi? 
formomis-.

ELEKTROS JREN< 
PATĄISYMA 

Turiu Chicagos miešti 
Dirbu ir užmiesčiuos 

garantuotai ir sęžii 
KLAUDIJUS PUM 

4514 S. Talman 
Tai. 927-3559

DĖMESĮ 
62-50 METŲ AMŽ. VAU 
Tiktai $120 pusmečiui 3 
Liability apdraudimas 

kims. Kreipti 
A. LAURAI! 

W45 Sc. ASHLAND 
TeL 523-8775

tuo ja me ir esame a]

ARVYDAS Kl 
6557 S. Talman A 

' Chicago, IL 6Ot 
434-9655 ar 73

i'
}
'fI
i

TH. Republic 7-11

Siuntiniai į Įiė 
ir kitus krašl

P. N EDAS, 4059 Archer

Chicago, III. 60631 Tai. Y

Notary Public
INCOME TAX SERV1 

4259 S. Mapkwood, TeL 2 
Taip pat daromi vertimai, 
iškvietimai, pildomi piliety 

žymai ir kitokie blank

HOMEOWNERS

form 3^6 Casufty 1

Knyga su formomis gauna, 
na Naujieną administracijoje.

no«V4 w. »■ 
jjvtn. ill.

Advokatas
GINTARAS P. CEP£

Darbo valandos: Kasdien 
9 vai- ryto iki 6 vaL vak 

Seštad.: nuo 9 vai. r. iki 12 
Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162
2649 West 63rd Str< 

Chicago, DL 60629

4 -- 1

PATS SKAITYK IR DA 
TUS PARAGINK SKAT 
DIENRAŠTI “NAUJIEM

advokatu draugu 
V. BYLATHS 

ir V. BRIZGYS 
Darbo valandos: 

Nao 9 ryto iki 5 vai- pop! 
šeštadieniais pagal snsitai 

6606 S. Kadzla Ava. 
Chicago, 111. 60629 
Tel.: 778-8000

I. 1 ■ ■ - ■ „Į ,,,|

Thursday, March 31, 198J

Organize car pools te 
uve gaaollno.
Don’t be a Bom Loeed


