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KUBA PLANUOJA ATŠAUKTI
KARO JĖGAS IŠ ETIOPIJOS
VIEN 'TIKTAI ETIOPIJOJ LAIKOMI KARIAI KUBAI
KASMET (KAINUOJA ŠEŠIS MILIJONUS IXILERIŲ

ADDIS .ABABA, Etiopija.
n:ai gyventojai jų nemėgsta.
Užsienio diplomatai patyrė, jog{ Keliose vietose Angolos gyventoKubos vyriausybė, susitarusi su jai sunaikino Kirbos karių įreng
Etiopijos valdžia, rengiasi at tus ūkius ir valdžios įstaigas. ‘ j
Angolos vyriausybė negalėtų
šaukti savo ginkluotas pajėgas
išsilaikyti, jeigu Kubos karei
iš Etiopijos.
Kuba pasiuntė savo karius' iš viai jos negintų-nuo vietos gy
Angolos į Etiopiją ir padėjo da ventojų.
bartinei vyriausybei sustiprinti
PORTUGALIJA TARIASI
savo pozicijas, užimti didelę So- SU MOZAMBIKU
malijos daM ir užimti Eritrėją,
kuri' siekė nepriklausomybės.
LISABONA, Portugalija—„
Ar (Kirba savo karius siųs Į Ku Antradienį i Lisaboną atskrido •
bą, ar j nes vėl grąžins į Angųlą. Mozambiko premjeras Samora
kur jie planavo apsigyventi,
ou’4M. Machel ir pradėjo pasitari-(
• -kol kas dar neaišku.
mus apie artimesnius santykius
; ■ Savo laiku Kuba turėjo EŲosu Portugalija,
’jrijoje IG.^OO kariu. Jiems teko
-Klausimas eina ne vien apie
-Vestr kruvinas- kovas Eritrėjoje., .Mozambiką, bet ir apie visą eilę"
nes buvo sunku įveikti kaliuose Afrikos valstybių, kurios valdo- Ų
gerai įsistiprinusius vietos gy njos komunistų ir nepajėgia su
ventojus. Dabartiniu-mėtų Etio
tvarkyti savo maisto reikalų.
pijoj yra apie 3,000 Kubos karių.
Pats svarbiausias klausimas ■
/Kareivių išlaikymas Kubai
yra Ango^JDabi-tinė^vyriausy
, rt
brangiai -kainuoja
įbė Hm užlafkv^yi ’§O00 Kubos ?
Didele Kubos karių dalis Etio kareivių. Be jų vyriausybė ne
pijoje žuvo, Sužeistiems ligoni pajėgs išsilaikyti valdžioj. Ame
nėse nebūdavo tinkamos prie rika padėtų Angolai susitvarky- .
žiūros. iKiti kubiečiai bėgo iš ka ti, jei .įdubos kariai, išvažiuotų
telains isy
riuomenės, Dalis, perėjo, pas Ėri- namo.
imtu Aiig'
frej oš gyventojus' it
Lri I rė: vyriai
venai?

jĮ-iėrpT.į'/ėO,-/

3,(Ž)^Kid^
yiįa s'uąūgę’ir Kovoim
niąm darbui
kynjaš*
se.
šis milijonds jfe
•
:_pabartimicniehi Aii^Uoj? dar
yra 20xR00 'kubiečiu/>u
f^iręBge/gj^hti Angoje. Jie
tvarko^sąvo-ūkius ir įeina į Angolos /adiniufetraeiją,
adiničfetraeiją, bet
bfct vieti
gedos

SOVIETŲ TARYBOS PIRMININKAS 5
* * ATSAKO JAV PREZIDENTUI

TUNISIA

KREMLIUS NORI VESTI RIMTUS TASITARIMUS,
BI-7I' JŲ ATSTOVAS VIEŠUMOJE NEPAMROIX)

. WASHINGTON, D.C.
į rijus Andropovas anlradicnį paį reiškė, kad jis nori tartis su
ALGERIA
/
prezidentu Rcaganu praktiškais
nuginklavimo klausimais. Prezi
LIBYA
dento R. Reagano pareiškimus
Andropovas skaito rinkiminės
kampanijos -pareiškimais. Pre
zidentas svarbiausią dėmesį
kreipia į lapkričio mėn. būsian
į čius JAV prezidento rinkimus,
MALI
• o ne į dviejų valstybių susitari
lurijič; Andropovas
į mą mažinti atominių raketų
Į Faya- Largeau
’ skaičių.
NIGER
- v
UPPER
v
kalą svarsto Jurijus Andropovas
OumChaluba
į Štockholnio k< ’iiferencijoje A. ir sovietinėje spaudoje praneša,
> VOLTA
į Gromyka labai aštriai puolė kad jis sutinka svarstyti prakCHAD
; JAV prezidentą, kuris, pasiun- j tiškus pasiūlymus apie atomi
i tęs atomines raketas į Vakarų nių raketų skaičiaus mažinimą.
Abėchė
SUDAN
• Ouagadougou
Europą, šiuo savo žygiu priver
Jeigu tai yra Sovietų valdžios
Ndjamena
tė rusus pasitraukti iš pasitari pozicija, tai kuriam tikslui
mų branduolinių giųklų skaičiui Gromyka taip nerimtai kalbė
/
NIGERIA
Europoje sumažinti. Sekretorius jo? 0 jeigu Pravdoje paskelbtas
BENIN
Shultz labai atidžiai išklausė Andropovo pareiškimas yra tik
<- CENTRAL
Gromykos puolimus, o sekančią ras. tai kodėl Sovietu valdžios
AFRICAN REP
dlena ^c^detų ambasados-Švedi vartta-krtfl»a žHjbgns; kuris nuo
joje rūmuose penkias valandas praeitų motų rugsėjo pradžius
MILES 400
tarėsi su Gromyka atominių ra-! viešai niekur nepasirodė?
kefų skaičiaus mažinimo klausi — Amerika ir šiaurės AllanEgiptas dar nepriimtas į Arabų Valstybių Sąjungą, bet Rabato susirinniu. Pasitarimo metu (rromyk: ! to Sąjungos valstybės skelbia,
j
kimas palengvino Egipto ekonominę padėtį. Sudanas, Tunisija
ia;įą labai santūriai kukėsi j kad dabar Europa yra saugesnę,
ir Jordanija jižmezgė. artimesnius santykius.
ic atominius ginklus' Gromy kai JAV atvežė atomines rakeleistis į kalbas, be
tiko tartis su .Amerika ka- ’ n ?
t kad amerikiečiai pastatytų d:
pats Andropovas part*?atitik
KINIJOS
PREMJERAS
ŽAO
ZIJANG
dėsnius aerodromus, k masei r
Europoje mazrnh^ ’ k ne klausia ir šitaip a įsako V
ras?kamora, tuo). -ėlK-alu tariasi
kovo 16 dieną.
dirbs .didesnis vielos gyveni
Nėra jokio pagrindo te
r su. Po^ta^ijos’ prezidentu, RaVAKAR GRIŽO Į PEKINĄ
skaičius.
ma)io.;EąMs: ir įįgemjęru. Mario
ten io Pravda MasKvd kioms išvadoms. Paries svar
MAROKO GYVENTOJAI GRIEŽTAI PROTESTAVO PRIEŠ
biausios pasaulio įtampos privSoares/*
. ■ KARALIAVs NUTARIMĄ PAKELTI MAISTO KAINAS
. \ Diktaloiius (.astro neitorij
apie atominių ratetu t žaslys. kurias aš turėjau progos
UZ
Klausima. Andropo- viešumon isKelti, lar nėra tT
PEKINAS, Kinija. — Kinijos pažymyėjo, kad jis pasitiki ame- leisti Angoloj esantiems kaliams
premjeras Žao Zijang vakar rikiečiais, nes Kinijos atžvilgiu grįžti į Kubą. Jis nori, kad ku-’^krtdpia dėmes:o j žinios. Europa, leidusi amc?ibiecius ir visus išžudo. Kubiečiai grįžo į Pekiną ir tuojau nuėjo į jie yra gerai nusiteikę.
bieėiai pasiliktų Angoloj, tačiau G&žtkos, pareiškimus, bet tvir-, kieėiams įrengti atomines rakrPremjeras papasakojo apie sa Angolos gyyventojai neleidžia; iftįg ^ad .j;s sutinka tartis sa'*as’ savo saugumo nepadiditfn.
su vaikais bėga į Luanda ir gi- radijo stotį papasakoti apie sa^aganU/rati Pravda pa-- ’ Alominio karo pavojus padiA^
naši kareivinėse: .
;
r I i vo kelione į Ameriką ir Kanadą. vo susitikimus su Amerikoj gy kubiečiams užimti jokios atsaJ
[ datė^ - Andropovo pareiškimo 1 Ė*- Tai -vra ne t’klai mūsą nute.. ■>
Kelionėje jis išbuvo 17 dienų. venančiais kiniečiais. Jiems pa kingos vietos. ■
Jis važiavo ne vienas, bet su pasakojo. kaip jis kvietė turtin
1 antišką vertimą. įlcikė Tassui, možd- ,M?! tsiP galvoja ir miU—
Angola
įsitikino,
kad
Pietų
gus
amerikiečius
grįžti
į
Kiniją
grupe patarėjų. Ameriką jis pa
Sovietu agentūra išdalino jonai europiečių. Europon a,ooĄsi"
Asi"Sovietų
Afrika
neleis
kubiečiams
ar
rytų
ir
padėti
sumoderninti
pramonę
siekė sausio 17 dieną, o išvyko
vertimą didesnių užsienio laik- : vežtos atominės raketos nesusausio 16 d. Kanadoj išbuvo nuo ir prekybą. Premjeras pranešė, vokieičams užimti Namittijos, ra&ėių reporteriams. Rusai nori. stiprino net ir JAV apsaugom
kad amerikiečiai šio klausimo [ todėl irr nutarė išprašyti kuineAn(lrCp0V() parciškini3.s bū Amerikos vyriausybė, išardžiusį
sausio 17 iki 23 dienos:
I buvusią karišką lygsvarą. prJĮ
tiksliai siiprsstas.
t Pirmiausia jis pranešė Kini neatidėlios. l>et tuojau imsis Į eius is Angolos.
jos gyventojams, kad. Kanadoje darbo. Pirmon eilėn ten bus I
j ^Amerdticviai nurodė, kad S<i- vcr!ė mus imtis apsaugos prie
vaW>ia v,_ {U].o at0|nSni^ monių. — Tai yra patys sv£Tgavo sunkią slogą. Jam buvo įtrauktas jaunimas, kuris dabar j - Turkų teismas teisia AbuI zer Unduru už nušovimą žuma- r;kc(u kIaushnu nvriinlai d?ia biausr Andropovo argumentai^
sunku skristi iš vieno šalto mies mokosi Amerikoje.
j listo Abdur Ipekci. J;s buvo nu- si; sfUo rcikalu of;c;aliai ir ;.ic_
to į kitą. Kelionėje jį kankino
Lėktuvai veža maistą
šautas Istambulo gAtvejc.
j
kaita
AnicrikoS prcxi.
EGIPTAS GERAI SUGY-1
sloga. Bet kai lėktuvas pasiekė Į
badaujantiems
Pekiną ir jis pradėjo kvėpuoti
’ dentas, o Sovietu užsienio reiksRARATAS,
Marokas.
—
Ka

Angolos
gyventojai
kubie|į-minhleris p:en,miškai kritiKinijos oru, tai sloga visai dingo.
KA1RAS. — Ej^ptas nesitikępr^,lcnlą 0 paskui rei.
Premjeras Žao papasakojo, ralius Husejinas II antradienį čius skaito ^vcrgčjais, vengia,
jo. k?.d Maroke .* suviiinvusrėji
kad Baltuose Rūmuose jis pasi pasiuntė transporto lėktuvus su su jais bendrauti
musulmonų valdybių atstovai
rašė sutartį su Amerika, kuri maistu į badaujančius šiaurės
na vika’.cir, kaa Egiptas atmęs— Sovietų agentai apgaulės
pasižadėjo sumoderninti Kinijos Maroko miestus.
Ikivid stovykloje pnbūdu nupirko c’elkroninius įran
pramonę. Mes žinome, kad tai
Karalius leido krautuvėms pa kius ir siunto j Afriką per Ru
nutarimus. Egiptas laubrangiai kainuos, bet tai yra bū
kelti maisto kainas, nes pasku siją, bet švedų muitinink u su
bus paskelbtas nutaritinas dalykas, jeigu mes norime
tiniu metu viskas brangsta. Ka stabdė siuntimą, o dabar teis
ma
priimti Egiptą į musuipasivyti pirmyn žengiančias tau- Į
ralius nemanė, kad kainų pakė mas patvirtino sustabdymą.
valstybių eilę. Tokio nu
tas Amerikiečiai prižadėjo Ki
limas sukels riaušes. Iš Tunisisivažiavusieji nepadavė,
bei darbą mes pa Į
įjai pa
jos maištas prieš maisto kainu
ir toliau aiškint s su
švedų teismas įsakė muiti
atlikti. Premjeras
pakėlimą persimetė į Alžiriją. o nei sustabdyti JAV eleklroni
nr.i
iš ten pasiekė visą Maroko rylų nius prietaisus į Rusiją.
Tuo tarpu Egiptas gražiai su
ir šiauria pakraštį.
gyvena su Sudano vyriausybe.
Kai tiktai gyventojai pradėjo
Savo laiku Sudanui gnė*ė pavo
— Turkų valdžia patraukė
i maištauti, krautuvės liko visai teisman Mehmetą Ali Agcą ui
jus iš Libijos. Diktatorius buvo
: be maisto. Karalius liepė krau-|ig79 melais turkų
žurnalisto
, Įtuvmmkams atšaukti maisto nuSovinię. ,Turkai reikalai®
susisiekli su Jemenu, bet nieką
. kainų pakėlimą ir įsakė iš san- (|uoti Agcą |urklJ |cismuL
iš to neišėjo. Egiptas įsimaišė ir
I dėlių lėktuvais ršdalinti maistą
Libijos karius sustabdė. Egiptas
Į badaujantiems miestams.
yra gerai informuotas apie Ri
— Mehmet Ali Agca sutik
Maroku i labai svarbu turėti važiuoti į Turkiją, kad tik n
bs to nutarimus. Sudano atsto
vas žino, kad Egiptas jo kraštą
, patenkintus gyventojus. Jei j|c reikėtų važiuoti j Bulgariją
bus nepatenkinti, tai gali persi-: Rusiją.
apgynė nuo L?bijos įsiveržimesti pas maištininkus, norin j
mo, todėl vengė aštriai pasisa
»vas vra
čius atlupti rytinę Sacharos dalį i — Trečiadienį aukso uncip
kyti prieš Egiptą suvaliavusių
pairuose?
mahometonų pasitarime.
iš* Maroko. Be to, karaliua ftoriJ kainavo $362.
deniu Koganu
------- . .
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giedojo- “Ki-s nųr Baęar Marijai dleckoi su gauja žandam Ir
slūžyt hr jos ąaablyvu mUasnin- zemskių, su prokuratorium ir
kti būt”. Senuką^, išvydęs tp- s^ltysum pačiam vidurnaktyje
kjua kaistus žmones, išsyk lyg užpuolė ant miegančių uusidirtjusiMiinė, bet pirmas juos links- bsių žmonių.
— Ar turi lietuviškų knygų?
mai užkalbino:
— Tai ankstybų syetelių Die-; r- Jdausia Padleckoi persigan
vas davė sulaukti. Ar jūs tik ne dusio Klubo.
— Turini
paklydote?
— Teisybė, seni, paklydome,
— Parodyk, kur.
— Vai štai ant lentynos: čia
— paskubino pasakyti prokuraloriu-. kuri> išsyk suprato, kad kantiškos, dveįos maldaknygės
gentis ir dar pusė užpernykščio
henis įspėjo teisybę.
Padleckoi vienok, neilgai lauk kalendoriaus, o daugiau neturiu.
damas, klaupia senio stačiai:
— Ar tu redaktorius?
(Bus daužau)
— Ar rakto? Mes rakto netu
rime. O kam jis mumis? Čia nie
LIEETUVIŲ ŠALPOS
kas neužeina, razbaininkai taipo'
gi neturi ko ateiti, tai tiktai ką DRAUGIJA "LABDARA“
jūs sveiki atsilankėte. Užtenka1
Mielosios ir mieliegi “Labda
klingio ant nakties... Ar neturi,
ros” Draugijos narės, nariai ir rė
pons, rabako man pypkei prisi
mėjai!
kimšti? — pridūrė senis, ieško
Su Naujaisiais 1984-siais Medamas alink save pypkės.
tais, su šyiesįais viltingais lūPadleckoi nieko neatsakė, o kesčiais!
Mūsų lietuviškame viešame
prokuratorius, išardęs kelis sa
vo papirosus, padavė seniui ta išeivijos gyvenime paskutinieji
baką. Senis prikimšo pypkę metai pasižymėjo dideliais, ge_
užsidegė ir, patraukęs kelis kar-. ai pavykusiais pasaulio masto
parengimais kaip Lietuyių pie
tus, tarė:
. — Lengvas dūmelis, nė seilės tos, PLB Seimas, Lietuvių Jau
nepadaro. Dėkui, pons, ir užtai. nino Kongresas ir pan. ^Pasireiš
— O šitie ponai su šoblėmis kė mūsų visuomeninis geresnis
tai tur būt krakusmetį įdaro? O organizuotumas leidžiantis mum
katras vyresnysis? kalbėjo senis įasistūmėti priekin tarptautinė
toliau, apžvelgęs visus aplinkui, je arenoje. ‘‘Labdaros” Draugija
ir garsiai nusijuokė, kad jam pa prisitaiko esamai padėčiai ir rū
sisekė taip gražiai pasakyti. Vie-. pinasi padėti paramos,.reikalinton atsakymo visi pradėjo taip, giems, ypač moksleivijai įna
gi juoktis. Juda Izvergovič vie nomai platesniu mastu.
nas tik nesijuokė. Stovėjo išba .1983 metais “Labdara" turėjo
lęs ir sukandęs dantis iš piktumo^ pajamų: nario mokesčio DM
Pats-pamatė. kad ne ten pataikė, 1,963.77, šalpai ir st^endijoms
kur ’siekė. Lyg šuo. kuriam pa DM’ 11,677.02. IsbeiSta šalpai ir
keleivingas parodo špygą, grįžta,, stipendijoms^^d • 1-1,979,50, rū
nosį nuleidęs, namo, taip grįžo, bų, ir siuntoms į Lenkij ą DM
Padleckojj^gėdindamasis ne tik 734.12. Visos: kitos^^js DM
prokuratoriaus. kuris per visą: 946.69.
/ '
kelią , iš* jo tyčiojosi, bet ir sa z. “Labdaros” Drąugiįą; širdingai
vo žandarų. Ką gi darysi? Per dėkoja i nariams ir rėmėjams už
aspera ad astra.
. oaramą, prašo ir tikisi šiais me
Žandaras, davęs neteisingą ži-~ tais palankumo jos veiklai. Rei
ąią apie redaktorių, buvo sunkiai kalingų paramos skaičius daugė
nubaustas: turėjo eiti Į Tilžę su ja. Draugijos valdyba, mato di
rasti, tikrąjį redaktorių. Ir tai. delį reikalą ir naudą padėti mū
nepasisekė, nėsa žandarpalaikis,’ sų jaunimui. Reikalingi - rūbai,
nors persirėdęs, negalėjo užslėp knygos ir pinigai.
ti savo degutuoto šnipo ir tu
Banko konto: Labdara e. Lanrėjo net bėgt iš Prūsų, nieko ne desgirokasse, Stuttgart Numeris
1185168, BLZ J600650101. '
patyręs
Visi nepasisekimai tarytum
Adresas;: J. Glemžtų Conven
tyčia skverbėsi žandarų viišinin- train 33,7260 Calw-Hirsau.
kui j atmintį. Dyrstelėjo vargšas
Pirm’ninkos J. ę,Zemža,
ant kairės pusės savo krūtinės, “Labdaros” Draugijos Valdybos
atsiduso, pasirėmė ant kitos ran
vardu
kos ir toliau keikė likimą ir vi
sas sąlygas, atitolinusias kryže-lį. Keikė net parubežinius sar
gus, kad permažai praleidžia lie
tvisku raštu.

Toįt vietoje intjk* pertrūko
saisjcis, iškvotę% kas reikia, su

ne pasaka

Pasaka

,

ramia sąžine nuėjo į gūžynę.
Paskutinę praeitų metų dieną lietuviai
nėjo vieno
šaunįausių sūnų — dr. Viojco. J'Jės įiosąj išėjo jam 1$ gąlv</>,
Kudirkos 125-ąjį gimtadienį. Tą įvykį ^aųjipnps išgirdus skripkos balsą.
jau atž-yiNėjo specialiu vedamuoju. Jame iuiAnt rytojaus Naupilės žanaarodėme, kad dr. Kudirka, kuris rusų -nemėgo rai turėjo iau tokią žinią: Virva
nemažiau, negu šios dienos lietuviai — taip oku- galiu ūkininkas, Ejjdj'j,ų>
puoioj Lietuvoj, taip ir išsisklaidę po platųjį bas, prilaiko lietuviškas knygas,
pasauli. Jis parašė kelis satyrinius rašinius apie ir liepia skaityti šeimynai. Kny
maskolių neprotingą šeimininkavimą ir at- gos užslėptos ant klėties virspauslino “Varpe”. Tie rašiniai be galo nepa-Išaus, palėpėje, o kitos tupykloje,
tiko rusams nei tada, nei šiandien.
| Tą žinią žandarąj ant tų pėdų
Šių sukaįlpvių proga Naujienos spausdina ‘ pranešė sąyc viršininkui.
vieną iš dr. Kudirkos rašinių — “Cenzūros klau
m
simas”. Pat$ altorius jcašinį pavadino “Pasakė
Didei užsirūpinęs rymojo žan
— ne pasaka”, šis lietuyių litepatūros įpiųčiū
gelis buvo pirjną kartą atspausdintas Varpei darų viršininkas, Juda įzvergovič Padleckoi. ir išmetinėjo li-^
1897 m., dviem metais prieš daktaro mirtį.
kūnui, kad i nieką apvertė jo
vilti. Varšuvoje, teisybė, sun-‘
kiai vargo, be žąptįarąųdamąs,
— Tai ką ąš -padarysiu,..
(Tęsinys)
— IŠra<k aitt Klubo kokią daug prityrė visokių šios pakai-1
— Naktimis valkiotis neduo menką priežastį, tai valdžia jo nės kartumų, sujungtų su šuns
da. o ką į gužynę, tai nieko.
tarnystę, bet viską užmiršo, kar
neužtvirtys ir bus gerai.
-- Ar tu seniai pas Klubą tau Berniukas nuleido galvą. Jis da išvydo ant savo krutinės kry
rauji?
nė nemokėjo -ieškpę- • ąnt kito želį. Dabar jau karjera buvę
— Jau treti metai.
priežągčįų, .0 čtą rąskie priežas .ątdara, ypač dar, kaip Juda Iza
.;— Ir ąnt kitų metų liksi?
tį ant teisingo žmogaus. Rašti- vergovė, .'stačiai kalbant, apsi-J
— Nenorėčiau trauktis, tik mnkąs paskubino jamį pagelbą . vogė, nėga vyriausybė pamatė,
rudenį šauks ųaujokus.
•kad tokiam _ veikėjui Varšara
— Matai, patėmyk.'ar tąvp sei- peršiaurąjrr. išsiuntė į Peterbugi j
— Šitaip. Ką dnpsi, tai aš is
mminkąs neslepiu kontrabandos, gą. Tėn-jgąvęs vietą ir daug va< ’
liupSHOsiu. r
•—.p ką
duosiu, pats nieko ar Jiėiuviškų knygų ir gazietų.
.
neturėdamsc,
- nepriĮaiko, ar... .. ■ > ' ■■ ■- ■ .'kį
šrupįpį kad btivp atstatytai
— .Kknygų -taiteisybė,, ma '4r;grĮŽq i. Varšuvą, benorėjo či<— Tai kaimynui juk galėčiau,.
čiau daOg Jdėties palėpėje pt7y jo laikyfi ir, dėl nuopelnų tik iš
padarai-i»' dykai.
•
’
kimšta, tiktai kas ‘^čią per ’ prie- : praeities^ ^avė jam vietą žankaį;'
' —^Tai .padaryk, poųs.
žastis? Juk štai' jkaoceĮiarijoję m viršiainko Senapilės ir Naų-j vfeus ik vieno lietuvius per savo su suimtų žmonių galimą-buvo.
—- Tik matai, turiu būti vaitu'.;
tinklą —'.visi su akstinais, liks apkaltinti tiktai du, pas kufhio’yra knygų .d.ąr dagianTr kur/.-ka^
pilės pąyžečių; Bijodami, maU
— Tai būk, pons,.
■Storesnės. , ' - ’
' 47 ■kad ^jier savo smarkumą Poid'lec^ tiiikle ir-tfarbas atliktas Buvo j du rasta lietuviškos knygos, ų
š: ‘
’ t ‘
-=
;
■.
riet tižmąnės suimti visos guber. j kiti buvo suimti taip sau,.Ū karš-,
tavo šeimininkas neduoda.
& Ar . jž^Ąi£p^-»''Kdr$' kol pėsutaifeytų vėl Rupimo, paž tujos lietuvius sū vienų žygiu, ] čio. Anas surašąs pavardžių, tai
jaiij TMBiątisią iš visų gu;?
Bernas šito dalyko nęsuprąt<į : tai s kiii ęni’s škąityij: iąs- kn \^ag;?į j'rnke
v t'-y,-',
-t *
sutupdyti i kalėjimą ir laikyti ne kas kita, tiktai; škjačįūs sąW&3&1U■: Vaztubdamas 1 Lietuę •
J\
.x ..
ir tylėjo.
,.-j
.
; > •. -A- Sykp.atsinešė. j£Įwtą<
* --.■'š-’ k- ’ ? .
- J-tėn . iktol, ikį neužmirš skaityki narių, įkarusių su valdžios zližąH;
— Matai, jis pąjs -nori būti*
?4v^^1,? *įp*ūS-’’-i.x-- T ■-’ • ■
v 1 •>' li&tūviškafi? T Tik prokuratoriui -nia krikščionišką Pirkinių krau^.
faįi retai dąbąr.ųepa'^cnu.;
Un-ę. Tai gi ■•Sietlas” liko tikvaitu .ii grl’ jį valsčius išrinkti*
įęj-iękarpns hvšinęaė'%:nai>j^^
del daugelio-priežasčių, pasiliko tai šmėkla, o paslaptinės organi-,
O Klubus t iu\ uięko negalės ęp<i-:
.
kurią buvo šųgadiį.1 kitas užm^ymas;'^įkratyti ir zacijos uodega nuiridco. Gavo’
relbėti ■ etą tai-tn< mano gat
" ąkė.' 1krd pasiskaitytų ,kagj.in’^ ^i^r?žin^b, kad Lietuvoje reič perčiupinėti žandarų nagais pa-( taipos gi atsakymą, jog autorius
vė, — tarė Psarskis. paglostęs
■ ' - Vf:#
Z
šutįęmti .lietuviškąją dvasią^:
:-ka;- ,
jųf
. •;
garbinius.
‘
di^etuvĮ^^ knygas’ ir erliųi kiekvieną lietuvį, apšigy-1 anų uždraustų eilių, jau kelios
— O tu ar moki, skaitytį.
venusį po ja apvaizda. Pradžia1 dešimtys metų, kaip miręs. Štai,
A — Man Juk' vis ta. pati, rP-"kąl-. ,.■ —;Nu, pans., nemoku, .v-’-.- K 'laikraščius ir persekiojant žmo-.
Buvo, lodosiji gera. Pareikalavo j bęmaiant, didelė politiška byla,
bėjo toliau. — kas. Vaitais; fevo -—s. Tai nė nežinai^ ' kės iosftjuos skaitančius.- Tai gi k
iš Varšuvos į pagalbą aštuonis j subliūško, tarytum perdurta pūsŠPPg&o ;ėpsĮ;ąrstė:,sąu planą, gą-:
dalykas, kad ne KJub:
knygose pųiašyta?
s '■ ža'ndarus,’ Į pusantro^' mėnesio1 "
'jĮąi^aiŠkų,-tįęsų dr tikrą: perkošti
būčiau., vaitu.
žinosiu
paktarė šimtą'šu -riršųm kratų ir j ke kratymai buvo nelaimingi: ne
suėmė daugybę žmonių, taip i tik ką nieko nerasdavo, bet dar
kąid jau.į KaliHtfijos kalėjimą ne- Į kelis kartus įkišo nagus į tokius
tilpo ir reikėjo kitus vežt į Kau-Į dalykus, kad reikėjo net prieš
ną, arba laikyti Senapilėje. Be ; prastus žmones gėdintis.
kratydamas pas vieną rado laišJuokingiausiai vienok pasiką; kur buvo .paminėta kokia ten baigė paskutinė krata. Juda Izdraugysiė"“Sietynas”; pas kitą vergovič gavo skundą, būk gi
gi-
južjiko. surašyta.daųjs. pavardžių, riose gyyenąs redaktorius .lietu
pus jttęęią. pašniė lenkiškas už viškų laikraščiu. Užkvietė prodraustas eiles šu aiškia autoriaus Kuratoriu. sutelkė žandaru: ir
pavarde. /Medžiagos jau -tiek, zemskių į penkiolika žmonių ir
■ kaid galima padaryti triukšmas, vidurnaktyje išvažiavo. Gerai
sukelti didelią-poli tašką bylą
iau prašvitus, apsupo stovinčią
• w IV
štai- kiy^žeiis jąiikyšt ir kabo ant pagiryje, sukniubusią iš senatvės
-krūtinės. Pradėjo iš džiaugsmo bakūžėlę ir įsigavo i vidų. Ant
Ilgai rymojo Juda Izvergovič.
ųėt girtis, kad, jau turis ‘trž uo uclo pas ]>ečiu sėdėjo senas, se Ant galo mostelėjo ranka ir ėmė
degos" paslaptinę Lietuvių orga nas žmogelis, bedroždamas šauk knistis po senas popieras, palik
nizaciją. Kas gi pasirodė? Iš vi- štus, pamaži, drebančiu balsu tas pirmiau buvusio žadarų vir
šininko — ar ten ko neišras. Tuo
tarpu ateina skundas ant Klubo.'
Nusišypsojo Patdleckoi, išpūtė |
ŽYDĖSI LIETUVA
krūtinę ir paguostė kairiąją jos
puse, tą vietąj kuri paskirt? nau
Ateis žiedams mergaitės meilė
jam kryželiui.
7 Laukuose vasaros gražios.
Braukšt, pas Klubą krata. Pa*

K Ąpsnigsit, vyšnių ilgos eilės
į Be galo ir pradžios.
.Artojai žengs paguosti lauko,
Sodybos kvepiančių miškų.
Stebėti, debesys kaip plaukia
Gegutės džiugesiu — kuku.

/paukstefi rnažas trauksi dainą
žiedŲc&e sodo man.
Senoj lūšnelėj vaizdas mainos,
kauleli kelftsi l^ngan.
4 fs kieto kiilitf nersis upės.
v j marias tsites Jašai.
Smelkėte ▼ienę^ tik suklupęs
x
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Gerai, kad saulė Vėl tugr|žta;
dokuose pagausim ją;
Širdis naujus džiaugsmus pažįsta.
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BERNĄR1 )AS ALEKNAVIČIUS

Vištyčio miestelis didžiuojasi
savo praeitimi

JAU NEBERANDA, KUR
VYDŪNAS GIMĖ

Įvairūs nuotykiai istorijos bogyje

lis, pasveikindama gausiai su>llOnkusiics uare«. prunetdhnvi
liūdnų žinią, kad m nė klubo
Velionė
narė Sophie Vaičius
buvo pagerbta at'islojimu ir mi
nutės tyla, o šeimai išieikšta
gili užuojauta.
Nutarimų raštininkė Eugeni*,
ja Stiungys perskdtė protoko-i
lą. kuris buvo priimtas be patai-*
SM*
Klubo nnrė* nutarė pasveiktn-j
i šv. Kalėdų proga Naujienas,
Soprie Barnus radiją ir Daiiaus-į
Girėno veteranus.

Suvalkijoj, netoli sienos, prie nu pertvarkvmiai.
Suvalkijos
didžiulio ir gražaus ežero stovi, kraštas, o su juo ir Vištytis atiViš vč o r iestelis.
I teko Lenkijos karaįijon, tačiau
Senesni Vištyčio miestelėnai seni aukso laikai Vištyčiui jau
— romą-i Jškai nuriteikę žmonės, nebegrįžo: druska stambus pre
jie pabiėžtinai pačiep’a kas ne-( kybos objektas ir javai vežami |'
i
istoriška, ir isdir’Siai ir noriai jau kitais keliais.
paa’škina, kas buvo Vištytis
Tame laikotarpy’e Vištytį isViš'ytis kadaise buvo preky-Įtiko vienas pa kito gaisrai, kucent- j rie sudegino visą miestą ir jo
bet iš rytų į vakarus žymus
:_
rav. 1571 m. lenkų karaliausi didžiulius prekių sandėlius; Viš
Klubo valdyba 1984 metams
tytis
dar
vis
sielojosi
ir
atsistatė
Didž:ojo Lietuvos Kunigaikščio j
padiiko ta pati — pirm. Nellie
vientą
ir
antrą
kartą
bet
kas

Z i gmun to-A11 gu sto bu v □ apdo.
Skinulis, Vicepirrn. Julia Ra
vanot?s vadinamomis Magdebur-' kart mažėjo. Ners jam dar tuo manauskas, nutarimu rast. Eu
go tėt ėmis mies as. Šių privile tarpu netrūko mūrinių dviaukš genija Strungys. fin. rast Bros
gijų su t e1 kimo aktis, su sekan čių namų, tačiau dalis miestelė nys Žemgulys, iždininkė Antoi
čiu valdovų: Zigmanto III, VĮa- nu nustoję kitu amatų, ėmėsi nette Kalt’s, kontrolės rast.Peg
di lovo IV ir Mokylo Vishio- vien žemdirbystės ir savo sody- gy Dovydauškas, korespondentė
vieckio Varšuvos seimuose pa*- bas jau kūrė viensėdžiais mies. Ęngen>ji Strungys.
reikštais pakeitimais, surašytas’ to laukuose. Pradžioje šio šimtI Knygų revizijos1 korpišijon išmečio Ištiko dar baisus gaisras,
į rinktos — Anna Condax, Irėni
džiovios Kunigaikštijos antspau- po jo. Vištytis jau visiškai už
Urban, Eily Survilas. Komisija
du, Vištyty iki šiol saugojamas.’leido s:)yo prekybines pozicijas
silsirinks Nellie Skinulis namuo
f Virbaliui ir Kybartams, kur jau
Vištytis turi ir me;fziaginę
kursavo ne arklių “abazai”, o se >ausio 19 dieną.
liekaną savo buvusių privilegi
Buvo pranešta, kafserga Ro
geležinkelis. Didžiajame kare
jų, tai 100C ha. miškas kuris jam
j 1914 m. vokiečiai užėmė Vištytį žė Didzgalvis, Mary Damaska,
kartu su privilegijomis buvo pa
ir jį vėl sudegino. Po to gaisro; Anna Tinkins ir Magdutė Gi ir
siūs. Jonis palinkėta greit su
dovanotas. Teisės Vištyčio mies
Vištytis sumažėjo dar pusiau.
telėnu į tą mišką taip aiškiai su
Jau iš to tenka piipažinti, kad veikti.
formuluotos dovanojimo akte,
Po šusirinkimo klubas titre’o
vištyt’eciai turi garsią savo isto
kad jas patvirtino mūsų Nepri riją ir pelnytai didžiuojasi savo kalėdų pietus. Valdyba palinkė
klausomos Respublikos Teismas praeitimi įr turėtomis privilegi jo narėmš lintksmų švenčių ir
;r jų nepalietė miškų nusavini jomis.
‘L. ž.” geros sveikatos-bei sėkmės atei
mas. Savo didžią praeitį Višty
nančiais metais.
tis užbaigė, kada, mūsų dabarti
Sekantis klubo susirnkrmas
nis Suvalkijos kraštas po III-jo
ivvks 1984 m. kovo 1 diena.
Lenkų-Lietuvių valstybės pa
Eugenija Strugys, koresp.
tinimo atiteko Prūsijai. Tuo me Lietuvių Brighton Parko Mo
tu pasikeitė dideli prekybos terų klubo priešmetinis narių su
keliai ir jie nuo Vištyčio- nuteki sirinkimas. Įvyko' gruodžio. mėn.
—- Balis Kubos karių sudarė
Vištytis vėl atsigavo po 1807 mer 1 dieną Anelės salėje, ;4500 So. šeimas siį Angolos mulatėmis
tų, kada, ‘dėka Napoleono' karti Talman Avė. Svsiiinkimą ati-. ir nori pasilikti Angoloje, bet
sukeltam Europos valstybių sier darė pirmininkė Nellie Skinu* bijo.

30-ųjų mirties metinių proga

Paskutinį kartą susitikau su
Vydūnu 1937 m., kai jis, atvy
O paskaita buvo tikrai įdomi
kęs į Kauną, apsilankė \Aušros”
ir nepaprasta, kaip nepaprastas
mergaičių gimnazijoje, kur aš
buvo ir patsai prelegentas, Vy
tuomet mokytojavau. Mergai
dūnas neskaitė iš rašto, bet kal
tėms skaitė paskaitą, labai drau
bėjo; jam, matyt, buvo svarbu
giškai su jomis kalbėjosi. Tuo-t
žiūrėti į klausytojus ir tuo būdu
met jis buvo prislėgtos nuotai
juos veiktu Stengiausi šį bii tą kos, nes Tilžėje siautėjo hitleri
pasižymėti, bet tai nebuvo Lag- į
ninkų jaunimas. Vydūnas buvo
va. Štai viena kila paskaitęs j užgauliojamas, turėjo didelių
mintis iš mano užrašų knygelės.! nemalonumų, bet keltis į Kauną
‘’Tik žmoniškumas-h ūmasis nesutiko, nors jam buvo siū
kūmas apsaugas pasaulį nuo ka loma.
tastrofos, o žmoniškumo prado j Kitą dieną išlydėjom jį į gele
apraiška yra moteris (jis sakė žinkelio stotį, mokytojų ir moniotera). Ir mūsų tauta taps to kinių atstovės. Iš rašytojų atėjo] 1
bulesnė per moterį, jjei suPras’1 j^iy^ėti Liudas Gira, Graičiūnas.; i
kao ir kokia turi būti. Vyrai Įi Julius Būtėnas, Sirijos Gira,'
daug daugiau už moteris nusi ■ tuomet dar jaunas bernelis. Apžengia žmoniškumui”.
; Jovsnojom jį gėlėmis ir nusi“Mūsų sąmonė gali švu^sėli ir Į Colografa vom. Įteikusioms jam
tamsėti; lai pareina nuo to. kaip gėles mergaitėms Vydūnas pasa
scjmonės turinys veikia kūną. kė: “J.ūs kaip tos gėlės, tik atsi
Kai žmogui rūpi tasai žmonišku minkit, kad būtumėt tokios skai
mo pradas, tai sąmonė šviesėja; drios ir tyros, kaip ir jos”.
ji jungia vienybėm visą žmogaus
O štai ką 1983 m. vasario 11 d.
sudėtingą organizmą, žmogaus!'.Lietuvos TSR Mokslų Akadcmigyvenimo prasmė, kad jis kuo I. joje, minint Berlyno Humboldaugiau tobulėtų, kad taptų tik :ų universiteto profesoriaus dr. I
ru žmogumi. Kas turi šitą ža Viktoro Falkenrano 80-ąjį gim
dinti žmoguje? Išmanymo dva tadienį, pasakė jubiliatas: "Jau
sia ir motinos dvasia”.
nystėje man be galo patiko Vy
“Moterį veikia ne vien minčių dūno raštai. Bendraudamas su
dvasia, bet žmoniškumes, intui rašytoju, turėjau progos daug ką
Vydūnas (1868 — 1953)
cija, todėl jos nuomonė gali būli paklausti ir išsiaiškinti. Iš Vy
teisingesnė. Kai moteris prade dūno esi! girdėjęs daug įdomių
da menkėti, tai žūsta visa tauta. dalykų apie praeitį, apie jo pa čiai. Vilkijos gimnazijoj Pranas “rudojo maro” epidemiją 1928
Dabar visą laiką eina tas moters nes šeimos tradicijas. Vydūnas jau anksčiau buvo matęs Vydū- metais dramoje “Pasaulio gais
pasipriešinimas- noras stoti gre _eigė, kad jo giminės šaknys net j ną , girdėjo jo įtaigią kalbą ir ras” rašė: “Bet aš jokios prie
ta vyro. Apsirinka moterys, ma iš Krivių Krivaičio kildinamos. į juo tikėjo. Jis tikėjo ir tuo, kad vartos neklausau.; Aš nenusilei
nydamos, kad, gavusios visas Kokia keista ta aisčių pasaka, jeigu dar kartą pamatys Vydū- džiu jokiai nugaliai. Aš nenusi
teises, prilygs vyrams. Vyras ir (.*.) Ir šiandien, rašydamas no- ną, pakalbės su juo, paklausys lenksiu nė vienam. Aš savo ga
moteris yra perdaug skirtingi ir vėlės apie Bretkūną, į jas įdedu jo patarimų, tai be abejo pa liomis išbūvu, o jūs dar kau jusio fašizmo sudrausminti tuo
turi vienas kitą papildyti, o ne lai, ką esu gavęs iš Vydūno...” sveiksiąs. Ir molina arkliais 120 piate naują kaltę. Per šimtme met dar nebuvo įmanoma. Jį reiš
supanašėti. Moteris pašaukta ne
Šiame rašinyje norisi atskleis kilometrų sergantį sūnų vežė į čius, nuo kryžeivių laikų, jūsų kėjo sutriuškinti. “ j
prakeikti ir neapkęsti, bet lai ti ir vieną rečiau visuomenėje Tilžę. Vydūno įtaiga jaunuoliui tauta nusižengė prieš mus. Liki
Antroj o Pasaulinio karą. paiminti Ir mylėti/Per moterį visas žinomą Vydūno būdo savybę — padėjo. Pranas pasveiko.
mas pats pateiks jums sąskaitą.{baigoje, pasitraukęs js .Tilžės;,;
pasaulis gali pakrypti į gerąją gydymą įtaigos būdu. Dar ir
Daugiau kaip prieš du dešimt Savo gyv’-vybę pasirašau jos ieš-> pabėgėlių stovykloje Vydūnas
puse. Minčių išmiklintas inte šiandien mūsuose gyvena buvo mečius šios publikacijos paren kinį”.
dažnai jausdavosi* ' vįepįšąs;' ir
lektas dar nėra viskas ir neturi Vydūno pacientai. Vienas tokių gėjui teko būti Pr_ ^Mikalausko
Įsigalėjus ; Vokietijoje fašiz niekam nereikalingas.. Tuomet
būti mums idealu”.
buvusių ligonių, kuriam nema bendradarbiu. Tuomet Pranas mui, už šiuos pranašingus žo visi rūpinosi savimi, o greta esan
Baigdamas, Vydūnas pareis žai padėjo Vydūnas, Vilkijoje dažnai sakydavo: ;
džius ir lietuvišką veiklą Tilžėje tis filosofas likdavo nepastebė
dirbantis pedagogas Pranas Mi
“Jei dabar esu kartu su jumis, Vydūnas nuolat buvo persekio tas. Tik nuolatiniai pavojai buvo
teris ras savo vieta gyvenime ir kalauskas. Savo prisiminimuo- Į tai už tai turiu būti dėkingas tik jamas, o jo knygos “Pasaulio artimi Vydūno palydovai, kurie
supras tikrąjį savo gyvenimo se Svečiuose pas Vydūną” Vydūnui”. Pranas sveikas ir gaisras” ir “Vokiečių - lietuvių tykojo jo kiekviename ; žings
tikslą.
T j'-■ ■■ - 'T-v
(“Kraštotyra”, Vilnius, 1969 m., šiandien, vaikšto be ramentų, santykiai per septynis: šimtmė- nyje.
«• Nors Vydūnas atrodė toks ne- 265-270 psl.) Pr. Mikalauskas sėkmingai darbuodamasis Vilki- čius’* suliepsojo ant inkvizicijos
Nepilnas emigracij Os; dešinif-,
gyvenimiškas, atitrukęs .nuo rea-' vaizdžiai aprašo susitikimą su »jos kaimo profesinėje technikos laužo.
.5, metis Vydūnui buvo sunkiai paįlybės, bet jo mintys įkvėpdavo Į Vydūnu jo bute Tilžėje. Jaunys- mokykloje.
Vydūno įkurti kultūros žoli keliamas, bet ir čia jis nepalūžo
norą siekti (o moralinio tobulu- tėję Pranas sunkiai sirgo. GydyVydūnas gydė visų žmonių fi- niai Tilžėje palaipsniui uždaro ta. Než iūrėdamas -šuiikių gyyęS
mo, kad jis tvirtai tiki tuo. ką tojai atsisakė bet kuo padėti, zinius ir dvasinius skausmus. Jis mi. Apie rudmarskiniųišpuolius nimo sąlygų, Vydūnas stengės
kalba, ir gyvena taip, kaip kalba. Jaunuolis buvo pasmerktas mir- j[ stengėsi
stengėsi|, taurinti visą žmoniją. prieš filosofą:rašė ir tuometinė dalyvauti kultūriniame pabėgę*
Tarsi nujausdamas artėjančią lietuvių spauda, bet įsisiaųiž** lių gyvenime; rašė,- leido_ knygas.
Vydūnas mirė 1953 m. vasai
rio 20 dieną. Palaidotas DetxniiiijrmifiiniiiiiiitiiiiiiiinjiiiTiiiiiiiiiiiii
mold’e (VFR). Jo kapą čia šian
• LFTeKATORA, lietuvių Hteratttros, meno ir moEris
dien retai kas beaplafiko.
GIFT PARCELS TO LITHUANIA

(Tęsinys)

Moterų Klubo veikla

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS

HM m. metraiti*. Jame yra vertingi, niekuomet nelemtą. Vln«<
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stznkot
I. Raukfio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir 1
Meilaus rtraipsnlxi be! studijas, iliustruotos nuotrankomTa %
M. K. Čiurlionio. M. Lileikio, V. Kašubo*, A. Rūkitelės ir A, Vanr
kūrybo* poveakslaia. 365 puri. knyga kainuoja tik $3.

> DAINŲ SVkNTRS LAUKUOSE, poetės, rąžytojo* tr tn
tinlą lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dzto|
Iventes bei Jų istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2787
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

Maistas iš Europos sandėlių.
MARUA NOREIKIENE
Ziuuui i inTiiiiiiiiiicjiiiiCiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiinT

• VlRlfteO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apral,
ttf Juoso "Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne ■an—
gy venimo bruožų spraftymaa, bet tiksli to laikotarpio buities Mte
ratttrinė studija, suskirstyta skiraniiiais. Ta 206 poslapių ksygr

SIUNTINIAI Į LIETUVA
Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

ii V ban ASIS PAMARYS, HenrOo Tomo-TunalMBfc
jie Rytj “ *
remianti* Pakalnio I
Denlmia

IbOl W. 69th St, Chioago, m. 60629 ♦ TeL 925-2737

50 metų studijavęs, kaip

uotas
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Atdara šiokiadieniais nuo
ryto Ud 10 vaL vakaro.
nuo 9 vai. ryto Od 8:30 vai vat
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• FANNIE MAY SAL

CMeMfr

nkisbii inkai

paraiė 700 poriapiq knygą, kurion sudėjo viską, kla Bet kadi ■
Ir netarti) kalbą. Jis mokėsi kartu su krm.
iečio prsdUos k&Ibtitfnkm,
lietuviū kalba Ii
>tiiū rtodi footl

1 stengiasi išsakyti tokiomis nuoUikomu, kurios daugiau
kreipia dėmesio į atsispindėjimą išorinio pasaulio”. Gailą,
kad jis tokiu tamsiu pasisakymu nieko nepasakė, kokiui
pergyvenimus ir kokiaš nuotaikas Išorinio pasaulio JŲ.
THI LITHUANIAN DAILY NEWS
Įžiūrėjo.
Published Daily. Bxoopt Sunday* Monday and BoBdiyi
by The Lithuanian News Pubhshing (X 1».
Tad reikia manyti, kad kun. Vyt. Bagdanavičius
1739 So. Halma Scrwt. Chicago, ft S060t Telephone <n-4tDo
tų jaunųjų okupuotos Lietuvos menininkų paveikiuose
įžiūrėjo pavergtųjų lietuvių nuotaikas. Jei taip, tai lt j
ECUbiD-CLAS^ POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS, USPS 37*94000
kyla klausimas, kaip to neįžiūrėjo okupanto samdiniai?
Postmaster: Send address changes to Naujienas
Man rodos jei tą Įžiūrėjo kun. Bagdanavičius, tai tuo la
1739 S. Halsled St., Chicago, IL 60608
biau jas būtų Įžiūrėję ir okupanto tarnai, ir tikriausiai
jie nebūtų leide išvežti tokių kūrinių nei K. Avižienių!,
A* oi J«Ru«ry i, 1930
metama _______
pusei metų ____
$22.00 nei kun. Alg. Keziui, kad būtų iškabinti Čiurlionio gale
Subscription Rates:
$12.00
trims menesiamf
neeam mene&im
Chicago ^4ouu per year, $241)0 per
H-00 rijoje Jaunimo Centre. Be to. reikia dar pareikšti ir tai
jl months, 4>lz.uu per 3 months. In
kad okupuotos Lietuvos menininkai, ar jie nori ar nenori
jther UhA localities >40.0U per year. Kanadoje:
£22.UU pei six mouths, $12.00 pei
turi priklausyti komunistų partijai. Kitaip *— jie niekur
metanu ______
three months. Canada $45.UU per year,
S24D0 nepritaptų, nei jų paveikslai būtų išstatomi parodose, nei
pusei metų ___
>ther countries $4b.uu ner year.
»1W
vienam menesiui
rodomi užsienyje.
«
25 centą per copj
Užsieniuose;
0 vis tik neaišku, kaip šių dailminkų paveikslai atsi
_ S4&00 rado jėzuito Alg. Kezio galerijoje. Yra žindma, kad mūsų
sėtasis
— -.
60 įvairių kino filmų. “Bangos”
pašei mėtį _____________ _ 538.00
Nuo sausio pirmos dienos
dokumentiniai, vaidybiniai ir
ponioms, apsilankiusioms okupuotoje Lietuvoje, joms
Dienraščio kilnos:
Naujienos eina kasdien, išskiriant grįžtant, Maskvoje nuplėšiami nuo kaklo gintariniai .ka
multiplikaciniai kino filmai ne
Mirė A. Miškinis
y
Chicagoje ir priemiesėiuo&e
sekmadienius, pirmadieniu.< ir šven
kolektyvo, kiekvienos paninės. kartą aukštai įvertinti, pelnė
tadienius. Leidžia Naujienų Bendro
$45.00 vė, 1739 So. Existed Street, Chicago roliai, nuo pirštų nvmaustomi žiedai. Mat, tokiems da
1933 m. gruodžio 16 d. Lietu
metams ____________
,
i*’ visuomeninės organizacijos; apdovanojimus tarptautiniuose
$24.00 IL 60606. Tele! 421-6100.
pusei metų------------lykams
išvežti
reikalingas
valdžios
leidimas.
Tuo
labiau
/oje mirė poetas As tanas MS-’pareiga, bet ir patriotine prie-, festivaliuose Suomijoj, čekoslo$10.UO
trinu menesiams —
toks leidimas reikalingas meno kūriniams išvežti, o dar išinis. Gimęs I90o m: sausio, 29'ė. derme .
< •
ivakijoje ir Šveicarijoje.
vienam menesijj -----55.00
Pinigui reikia siųsti pašto Money
»s_L.\
tokiems, kuriuose, kaip V\*t. Bagdanavičius rašo, atsi Utenos apskrityje, A._ Miškinis
kitose JAV vietose:
Orderiu kartu iu užsakymu.
Pirmasis
prizas
I
Drausminės nuobaudos
spindi vietiniai pergyvenimai ir nuotaikos išorinio pa 1926 metais baigė Kaime "Auš
S. žvirgždui
ros” gimnaziją jr T9SQ getais
I Už dešrų, kurių, kaina 2,3 rubšauliai Tr tai išvežti parodon ne į okupuotą Estiją, o į VDU -humanitariniu moLsfa fa..
. ... ,..w
Ispanijoje. surengtoje ;57-oje nO5 pardavinėjimą po 2,9, Kaunuo 9 vai. ryto iki 5 vai popiet Sežtadienisifl — iki 12 vii
JAV, phieagon. Jei juos leido išvežti, tai reikia manyti, kultetą. .........
Po to mokyteifsvę gin'i- tarptatrtinėje;fotopafodeje daly- no miesto 245-oje
* •“
parduotuvėje
kad tąi buvo jiems suteikta ypatinga malonė. Bet už ką? aažijosė-' Po Bą«© jikęs LfeUiVo- vavo' 312: įiftorjų^š i? pasaulio nužeminta vyr. pardavėja
L
Gal -u^ tai gen. Petronis suteikė kunigui Ąlg> Keziui tekią : 4. 190 < ?
jjoMevifeą Šė- ’šalių. Jię ėkšjaonayp 766 darbus.' Laukaitienė: trinus mėnesiams
Jaunieji okupuotos Lįefeyx>s >
if.tštreHŪaš
Grį- Pirmuoju prizą ilž.peizažą ^Itu- perkelta Į jaunesniosios parda
daiHmnkai Jaunimo čeiįtrfr .;
# malonę, kad ji' šit būvi” išeivijos kultūrininkų '■ viešėjo vintas.
dešimt idien-' “Tiviškė's” dro“gijosį viešnagėje^ gal;-|ai _^svj Ltėtiivg'lS^'m.'i’tigpiilčio .dens ĮčeĮias” ąpdovąijdtąss vilnie-. vėjos pareigas. Drausminėmis
'
"A?l
-Ji,-' ' ■
nslfi. irvgtW^.^»^^vtdl!?įuį lig įtašyš žvnvgzdrs..
nuobaudomis nubaustos ir kitos
- r —- 1
ame: priede. 198^n. gruodžio-men..1 buvo dtp ..paties Fetrčaicų pa? d<a už .-tai, kad :jiė 'tęn iUik JlĄo kuiį^'i^ ^aį^..
parluotuvės darbuotojos,^] ein Daivai Kaspijos žvejams tyko tuo m?“1, kai
auNje'vyko pasipiktinin^Eldk.. . C ... u- 'tspausafe^
dusios prekybos laisykįėsi'
»*?
gan ilgokas rašinys, sMrt^. paąerbį įkun; iVyt. Bagda- r pasmerkimo reakcija prieš Maskvą dėl; jtfe ^saįyiĮeį
Klaipėdos'-^B^tijos” laivų sta:
. P. Griškevičiui
navičių. sulaukusio .metu amžiaus, ir salią jo būvbJ-ąt- nušauti keleirinį lėktuvą, - ir buvo baisia mirtimi fiuzu^i
lygioje Kašjęfįbs. z^jų užsaky. _ .. Kuboj
- -:
Cv'.>-. 4.. ■
j j; atidengti paminkspaųsdmtas jf minėto jubiliato raginimai.-musų Visūo dyti 269 nekalti keleiviai. į
!
•’-i žĄ7 -?- L ? Jijetū voii" koitfūmstu .pąrtijfĮS
iąs.žv^.j4>.inis iajyas;.-®IaivasJ aįjtif-*”
• -kartu su Sovietų de; Mūs stebina, kodėl kuii.. Vyt. Bagdanavičius ‘ tiesiog
menei .aplankyti meno parodą “čiiirliė^o'gąJŠrjjojeV.iįfe.v
Ją Leninui,
rūpintas -šaldytuvais.pjai jau' legąciją - iš Maskvos į Havaną
nimc Centre. Chicane. ^Girdij—rasd jis.—jį’vęrt^įr rasinąnčiai raginą aplankyti minėtą parodu/ ries kita^)
.2 1 pareiškė,* /‘Dėlagre- trems'ldiio -’tipo laivas, pąsįa-'
įsrz'r'Js iv LKP šekretęudps'Paijįiatyti. nes joję i^cabinti-Lietuvos "jaūnųjųa daiHniiikv iškrutu nei tautiška, nei krikščioniška, jei apsilankė, pa v
finui ■ šiuoksniu ■tyta&i Kąspįjos žVejaiB^4^etuy<j.j-. ■ras GrPkeViėins.
paveikslai. Bet kas būdinga, kad kun. Vyt, Bagdariav' ■odoje, nęsusimąstytume pne šių dailininkų dapbų, kuJ
-‘SBangos’’ 'sukaktis
į r
ve
Vėtra Baltijos pajūryje
čius neberašo okupuota Lietuva, kaip paprastai mūs1 ■iuose jls Įžiūrėjo daugiau tragikos, daugiau prpblema-'■> ' —
?
'-;C
'■ ■;''t-'
j
Kauno/radijo gąniyklos kino.
feno >.' vykdymai
iseiviškoje spaudoje įprasta rašyti. Taip rašyti vėiig1' • ikos, liudijančios gwą tos visuomenės-pastangą dvasišž
usk> 1 2 dienomis siautusi
taanpa
ne
tik
Cekviencr
tary-^
studija^
*:
Banga
’
-'
per.
25
gyvavi

kai
išgyventi
ir
išreikšti
tą
gyvenimą,
kurį
ten
žmonėms
tik mūsų- bendradarbiautojai arba, kaip mes juos vadi
Vėtra' apgadino Klaipėdos uostą
mo
žmogau^.Gįtrekvaena
:<terb
'.nib
męĮtųs
sukūrė
dėu^iau
kaip
_ir j rįdarė dacg nuostolių'1 Priename, “ti'ltininkai”? Toks jo primygtinas Įtaigosimas ke anka išgyventi.
fl-ukoje suktojo kranai, nedir
Iš tikrųjų, ir vėl sunku suprasti, kodėl 'tik kunigas
lia ir kai kurių neaiškumų. Pirmiausia kelia mums klau-’
simą koldu keliu ir kieno malone tie jaunieji dailininką' Bagdanavič'us okupuotos Lietuvos dailininkų , paverks- bėgėjo vertinimai^dažnai būna' vtMčŠBęnėa kla-idinimąs.’ bo d-jklnlnkai.
Bendrabutis pedagoginio
galėjo savo paveikslus atgabenti “Čiurlionio” galerijon ? ’uose įžiūrėjo tokias jų pastangas, bet jų neįžiūrėjo oku Ar jis taip neklaidino, kai prieš kelis metus šlykštų, sek
instituto studentams
pristatė Draugo skaiBe to. jis Įtaigoja mūsų išeiviją būtinai šią parods panto statytiniai, kurie įžiūri ne tik tą, ką jie mato ar sualinį Mero romaną
. * :T‘
aplankyki ir atkreipti daugiau dėmesį Į minėtų daili ką girdi, bet ir tą, ką kas galvoja, ir leido išvežti Ame-, tytojams kaip maldų knygą?
Salią Valstybinio pedagoginio
< J
Taip
pat
dar
neseniai
jis
išgyvepo
tokią
iliuzinę
nuo- .
. .......
-'Instituto Vilniuj pastatytas nauninkų darbus. 0 ypač tie, kurie ilgisi Lietuvos; nes tai rikon tokius dalininkų darbus, kuriuose žiūrovai, i juos;
gera proga pasižiūrėti Į Lietuvos. Į dailininkų kūrinius. žiūrėdami,’'tautiškai ir krikščioniškai susimąstytų.'Ki taiką. apsilankęs Nęw Yėrko teatre, kur stebėjo vaidi- jas, devynių aukštų bendrabutis
Ir dar pabrėžia, kad tai “patys jauniausi Lietuvos dai nais žodžiais, tariant — pamatytų okupuotos Lietuvos irant veikalą ^Sister M&iy Ignatius’-. Šio veikalo auto- ptudentems. Tame bendrabutyje
rilis.ciniškai surfiekino katalikus, jų katalikiškas mokyk- -*sil<af3
busimieji mokytojai,
žmonių vergišką būklę.
’Į - - “' ;
lininkai”.
Jaunoms studentų šeimoms pa
Atrodytų, kad tie, kurie davė leidimą tokius pa* las, jose’auklėjiiftą ir fokpį mokyklų mokytojus, nors šis skirti dviviečiai kambariai.
Matyt, norėjo pasakyti, kad tai tie dailininkai yra
gimę, augę ir mokslus išėję Lietuvoje okupacijos laiko veikslus išvežti, būtų buvę patriotai, kad lietuviai išri* veikalas Amerikos katalikų yra pasmerktas kaip Įžei
Ignalinos atominė elektrinė
tarpyje, kurių kūriniai buvo puikiai įvertinti Estijoje. viai tų dailininkų darbuose matytų okupuotas Lietu tos džiantis katalikus, jų mokyklas ir jų mokytojus, juos
Atrodo, jog Vyt. Bagdanavičius lyg nežinotų, kad Estija tragiką, liudijančią gyvą jų pastangą dvasiškai išgyVeriti ■ atvaiždųojarit kaip, naivius ar atsilikusius. Bet kunigas Gruodžio 31 d. paleistas pir
yra Maskvos okupacijoje. Kad estų *‘ti!tininkai” tokius ir išreikšti tą gyvenimą, kuri ten pavergtferems tenka Vyt. Bagdanavičius rado reikalą tokio veikalo mintimis masis Ignalinos atominės elekt
paremti savo paskaitos Svarstymus, skaitytos gydyto-. rinės blokas, kurio galingumas
- •
‘
okupuotos Lietuvos dailininkų darbus teigiamai Įvertino, išgyventi. .
pusantro milijono kilovatų.
Reikia pastebėti, kad kunigas Vyt. Bagdanavičius į i jams, apie sąžinės laisvės principus mediciniškoje prak- šalia jėgainės statoma nauja
tai reiškia, kad jų kūriniai atitiko okupanto užmojams
jau nebe pirmą kartą
pro
šalį Gal dėl to,! tūtoje.
0 vis tik mūsų
iš kun.
ir patarnauja jo propagandai.
. .. taip
- prašauna
,e lietuviškoji išeivija
t
. Vytauto gyvenvietė Sniečkaus vardu,
drąsos vertinti ir Draugo skaitytojams’pri-1 BagdanąViČiaus, kąip teologo, laukia svaresnių ir bran- kurioje jau dabar yra 25,(;00 gy
Kun. Vyt. Bagdanavičius šių dailininkų darbuose iš- i kad jis turi
i
ventojų. Tai bus naujausia rusų
vydo tą, ko nematė pavergėjo samdiniai, būtent: “Įdomu statinėti tokias meno sritis, kurioms jis nėra pasiruošęs. : dešinų šlife Srities rašinių,
A. Svilonis
kolonija Lietuvoj.
stebėti,-—rašo jis,— kaip jie savo vidinius pergyvenimus Būti kurios nors meno srities mėgėju, tai dar ne viskas. I
'
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AUGUSTINAS PAŠKONIS

Marijampolės Karo mokyklos
ir jos kariūnų likimas
PIRMIEJI KARO MOKYKLOS ŽINGSNIAI

(Tęsinys)
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žausi savo dalinį pasiekti. Be to, jau už trejetos tino, kad čia esantieji kariai, nežiūrint iš kur jie
dienų turėsiu išvažiuoti i parašiutininkų mokyk atvykę, bus skirstomi į kuopas ir turės ginti mies
lą. O to aš labai norėjau. Kitokiu keliu greit sit- tą. Kai dėl 4nanęs, ji bandysianti pasirūpinti, kad
aš būčiau iš kareivinių išleistas.
grįžti į manąjį kraštą vilčių nebuvo.
Važiuojant tolyn, iš įlipusių naujų keleivių
Mano naujoji draugė, atlikusi jai skirtas pasklido aliarmuojanj'o> žk:l?s, girdi, bolševikai J reigas, kareivinių komendantą paprašė leidimo
pradėjo didelę ofen”yva ir prrląu’ė frontą’. Deja. | išeiti iš kareivinių. Be to, į mane rodydama, ji
puskarininkis esąs jos palydovas
netrūko ir raminančių kalbų, kad vokiečiai greit i pasakė, kad
sumuš boftevikūs ir juos nustums i rytus.
if fis su ji turi tuojau grįžti į Lėipzigą. Karei
Mano bendrakeleivė irgi pradėjo nerimau^ vinių komeadautes, senas pulkininkam metė
bet neprarado vilties, kad viskas blogai nesibaigk trumpų žvilgsnį į mane ir tuojau išrašė leidimą.
•Ji buvo tikra, kad bolševikai vis dėlto pralaimės.
t*ne kareivinių durų stoveji> du startbūe ka
Nežiūrint susidariusios padėties, ji man daug ro jloHdnžnkaL ptsikabitę automatus arlt kruti
vo gimines bei nių, su šalmais, o ant jų kak
ką papasakojo apm Vokieti ą i
draugus. Be to. ki’ i p
."
r ' kai o pabaik
gos dar nematyti, o jos gim'i
ir draugų jąp iš kareivinių tuojau

Grįžtant labai trukdė oro pavojai ir subom
barduotos traukinių stotys. Leipzige įlipo į trau
kinį N.S.V. sesuo ir atsisėdo į tą pačią kupę, ku
rioje ir aš buvau. Ji, pamačlbfci sėdintį vokišką
puskarininkį, tuojau užkalbina Nors greit iš kal
kad esu nevokietis, bet, nežiūrint to.
bos supi
sirėti iš kur esu if kur tarnauju voprad ?./'
cnėje. Papasakojau esamą padėtį
kieč
jr čri
. f ?.d lietuviai‘.kartu su vokieį / . bojševikug,
o dabar grįžtu
čiai- i
...
Taip bsdk?i
L f
į savu
Graudeize. Tas jai patiko.
Ji gi važiuojanti į Posen (PoznAnę) SU tam tikru
reikalu. Be to, ji girdėjusi, kad Šį rytą, prieš auš kad tffcukiays toliau nebegali važiuoti ir turtai
grf^ž «tg*K
už maždaug 7-8 kilometrų pa4tant, bolševikai pradėjo ofenzyvą ir pralaužė
fron’ą. Tai išgirdęs suabejojau, ar aŠ.jau galėsiu rodė pirmieji'bo’ševikų tankų smtilgaliai.
eivė N.S.V. sesuo turėjo skupasiekti savn dalinu
biai vykti į karei \ nes> ir atlikti savo pareiga
B**.ažiuojant tęsėsi gana draugiški pokalbiai,< Ji pasiūlė ir man artu su ja ten nąsiti. Su j<
J’aė ausi nu< lentynos krepšelį, kuriame buvo ke- paftUlymu sutikau. nes maniau, kad ten bus gjj.
IcUs buterbrodų, pasiūlė ir man kartu užkąstų j Įima sužinoki kur i ; turiu važiuoti ir ka darvt
Aš ugi. uždaręs savo d ontarbę, pasiūHad’jai 6*'
jėfls į kareivi]
šeiti atgal nebeleido, ues
mano gardumynų pa agauti.
" Ą
organizavo daliniu;s mie stui ginti. Mano bendrą.Norą gauto, žinios apie pralaužtą bplševikų keleivė ne tik atlik i nėjo savo pareigas, bet ji nefrontą naabr Lobą' blogai nuteikė, bet viįtiek ry- leido net ir man pasitraijkti nuo jos. Ji man tv!?*
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bombardavo Poznane-Leipzig ruože bent kelias
traukinių stotis. Visa laimė, kad iš Weimaro iš
važiavau anksti ryte.
LIEKU VIENAS
*

K*

"

Mano geroji vokietaitė N.-S.V. sesuo, susiti
kusi du pažįstamus vokiečių karininkus, atsisvei
kino. Likęs vienas nežinojau kas daryti. Buvo be
pat nekūrenta, o mano apranga tik rudeninė.
Laukdamas traukinio, smarkiai vaikščiojau po
stotį, kad nesušalčiau. Taip ir praleidau visą
Tik rytui auštant traukinys išėjo, ir tik
ratkinys —• prekinis. Įlindau i gyvurtlvojau, kad tik greičiau nuvažiuoNorėjau kaip nors sugrįžti
nors kombinuoti. Bet viltis
it pradėjo išsekti.
ravo labai Šalta. Pt to,
?d galiu
vngona
1 imame
tų tikra
►a lengva

-i > : : A ‘

avargau,
pralei
st bus

ifly f

PADAVIMAI APIE AŠARI
NĖS KALNĄ DZŪKIJOJE

i¥

Prię Pę.Įojos yj^ vienas hik^ųas, vąainamaa Ašari
nių. Ųup £iq kalno į rytus toli
UI modernios poezijos poslapių. Kaina 35. Minkšti
matyti, kelios dešimtys krioręenrnetiai Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus
irų, o šaltą kalno banguoja neuidelis pžerėli§. šiame ežerėlyje
wane adresu;
yra, žmonių pasakojimų, paslep
ia daug senoviškų gmkių, o ežei.elio augne gyvenu karaianė,
uU.i sėdinti am pinigų skiyn.os.
Vienam pe.ipjiecim, sukilus
DR. PAUį. V. DARG1S
naktigonėje ganančiam, pasiro
TĖVYNAINIO DAINA
.. OYTOIAf IR CHIRURGAS
džiusi i§ ež.ero išėjusi karalaitė
jf-4 □u pinigų skrynia. Karalaite ĮieKraštas mylimas — gimtinė
MedlciM direktoriui
j/usi tara žmogui semtis p.nigų.
Laukia mūsų pagalbos;
vis pasisėmęs puagų uis Repu
Einam — kam gyva krūtinė
VALANDOS; 3—■¥ d*rt>o cusnonm
tes, ir skrynia iš jo akių išny
Plaka labui Lietuvos.
kusi. Kitam naktigeniui pasiro
1984 METŲ ŠIAURĖS AMERIKOS
dęs dioelis žaltys su grandine »š
Rankas ir mintis sujungę
T«L: 562-2727 arba 562-272$
ežero.
Grandis kaoo^usi ant
Kelsim, žadinsim tuos,
LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNĖS
kaklo su nutraukiu galu, žŽal
Kas ligšiol tamsybių junge
34-osios šiaurės Amerikos lie-menybių davinius ar pagal ŠAL- tys buvęs nepaprastai diaelis.
Laisvės nejautė švenjos,
tuvių sporto žaidynės įvyks š.m. PAS S-gos Centro valdybos pa- Šiek tiek jis prie kaino kranto
baląndžio 28-29 dienomis Toron- :dymą.
pąsiyanęs, vėl ^že.e pasisrepęs.
Garbę Lietuvos atminsim.
OYV1 IQjAk m K^ilHwRGAk
'te, Ontario. Visuotinio ŠALFAS Tinklinyje komandų skaičius O vieną k.irt^ grįžtančios moPraeitis jos taps garsi!
IS’ltLIAL Y M; AKIŲ UGQ»
S-gbs suvažiavimo nutarimu ir neapribojamas.
ierys iš lauko darbų, saulei lei
Ją audroj, pavojuj ginsim,
ŠALFĄS S-gos Centro valdybos šachmatų Individualinės pir- džiantys, mačiusios ant Ašarinės
Watt Ktttg StTMi
Stosim jos vardan visi.
pavedimu, žaidynes vykdp ŠAL- menybės bus pravestos 5-kių ra- kalno nepaprastai gražią, gelto
▼k»aasM pagu auaitanc^
FAS S-gos Kanados Sporto apy- ■ tų šveicarų sistema. Trys ratai nai šilkais apsirengusią mote
Tversim ateitį jai šviesią,
gąrda, talkininkaujant Toronto bus žaidžiami pirmą dieną ir du rį. Ta moteris turėjusi ant ran
Tiesa, laisvė kur žydės.
LSK Vyčio ir PPSK Aušros — antrą dieną. Varžybos pla- kų ir kojų aukso g.andinį, ku
I
Jei tikėsim pergalėsią —
sporto klubams, per specialiai. nuojamos vykdyti A ir B klasė- ris tęsėsi per visą kalną ir eže.
JPIQMSTfclCTAS
Mums viltis jėgų.pridės.
sudarytą organizacinį komitetą. Se, pagal žaidėjų reitingą. Tai- rą iki kitos ežero pusės, kur sto
^alba ukxuvjskaj
žaidvmių programoje bus 1984 pogi bus išvesta ir jaunių (že- vėjo dvi diėyės. Pas tas dreves
SU <. 71tt ft.
TeL 737-5149
Te išvysim vėl didybę
m. -Šiaurės Amerikos lietuvių miau 20 metų * pirmą varžybų stovėjo žaltys, rąsto storumo, ir
Kitados garsios kilmės,
<11
1X11 Pntaikn tXUUW
Krepšinio, Tinklinio, šachmatų dieną) pirmenybės.
laikė Įsikandęs grandinį. Kai mo
Kilus per sūnų galybę
ir Stalo teniso pirnienybės.
j Stalo teniso pirmenybių pro- terys priėjusios arčiau ir norė
Iš milžinkapių gelmės.
Krepsinio pirmenybes numa- grama numatoma sekanti: vie- jusios jį pasveikinti, tai jis sutoma-prąyestr’^^r'klasėse: Vy;Į nelai — vyrų, vyrų senjorų (gi staugęs ir dingęs. Todėl ir sako
>r. L^OjNAb 6E1BUT1S Laisvės saulė teprašvinta
rų A, Vyrų B, Vyrų . Senjorų, ‘ musių 1934 m. ir vyresnių), jau- ma, kad ežero dugne gyvenanti
tas r y, ru*i_M ui
Pergalės garbioj dienoj.
Jaųnių A. Jaunių B, Jannių C ir nių (gim. 1965 m. ir jaunesnių), karalaitė išplaukianti su geležine
.exw*)'ATO» CHIKUEGUa
Lauksim jos; viltis lai minta MoterųJ;.
moterų, ir mergaičių (gim. 19^, skrynią pinigų.
Um WEST Mrd STREET
Mūs širdyje kiekvienoj.
Tinklinio pirmenybės planuo- m. įr jaunesnių^ dvejetai —
Kartą žmogus, saulei tekant,
jambs vykdytį Į^se.k&sėse: V’y-Į vyrų, moterų ir mišrūs; koman- ! aręs netoli ežero. Tuo laiku ka. - i i? z■.
_ ' Mergaičių į dinės varžybos - vyrams ir mo-; ralaitė išplaykusi sU skryuia
. yta’ Hlr*»ah. 775-2584,

vakaru vėjai

terims.
^nįgų . ir tarusi: Semk tiis karį _ Meras Harold W^shingIoh.j .
prie-} Preiminarinė registracija vi- |itU5-r žmoęus pa?ėmes trš kį>' patyręs, kad prie Chičagos iždo au^p klasei priklauso- gimusie- soms varžyboms pmalo buh at- ' tu, ncr^ęs scmtį jr k^rU
dirbo C. McClaine, tuojau atlei- ji 4965 m. ir jaunesni, prieaug likta iki. 1984 m. kovo 1 dienos, kar;ą SeT VQS t;k išrank^
- do jį iš larbo. Savo laiku C. lio B—gimę 1967 m. ir jaunes šiuo adresu:
.
: į^fė užsidengusi ir nugrimzdusi
ni,
prieauglio
C
—
g.
Į9u9
m.
ir
Rimvydas Sonda, 1Ū8 Howard
ežer0 dil.gną su karajaite.
‘ McClaine uždirbdavo po $69>000| į metus iš “nakvynės namų”. . jaunesni, vyrų senjorų — gimę Park Ave., Toronto, Ont. M6R
ĮV6. Tel. (416)' 769-0671. .
4949 m. ir^yyrėsHi.’ '
?rCH ILOl, • nlctĮy jj 41&UUS2& t
Vyrų A 'klasę' krepšinyje su
Pagal preliminarinės registra
TARP DRAUGŲ
daro iškilesnės konjandos, at cijos davinius bus nustatyta ga
rinktos ŠALFAS S-gos Krepši lutinės, visų, varžybų programos
ghre
St eteraburg, Fl*. 3371J
nio komiteto. Likusios koman ir paskelbtą galutinės dalyvių ( n aštuoniolikos colių liežuvį.
dos žaidžia B’ klasėje, kur gali registracijos data.
L - Ar fave dėl to pavydas
' dalyvauti ir vyrų A klasės ko
Smulkesnės informacijos pra- lma ’
mandas turinčių khibų antro- neštos visiems. ŠALFAS S-gos
>*rarauffy*žai
GERAI SUPRATO
. sios komandos.
klubams. ŠALFAS S-gai nepri
Krepšinyje,-kiekvienoje klasė klausą yierretari bei individai dėl
— Vyras: Klausyk, Elzbieta,
. LAJUMI — Pilm
je gali dalyvauti nedaugiau kaip informacijų prašomi kreiptis Į atsidūrėm blogoj padėty. DirbŽEMA KAINA
ruimus Mastai dusgi
8 komandos, reikalui esant,, at- Rimvydą.Sondą.
{tuvė užsidarė gal keliems mėneir ViiiA Lorteies.
rinktos pagal apygardinių pirDalyyavimas žaidynėse yra at-1 siams. Reikalinga kucdaugiaųsia
Ą įSRJINAi Tad. 92MS&
viras visiems šiaurės Anjerikos j viską taupyti,
lietuvių sporto vienetams, ko
Žmona: — Kaip tik tu į laiką
mandoms ir individams, attiku priminiai. Rytoj bus didelis iš
siems metinę 1984 m. registra pardavimas moteriškų paltų ir
ciją ŠALFAS S-goje.
galėsiu sutaupyti dešimt dolerių,
■ tv«ąw
ŠALFAS S-gos Ceųtro v-ba pirkdama dabar.
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funeral Htw? and Cremaiiop Service
i

tarta* Surukaitu

i7‘4y s. tyąjstad St

24 Hour Service

'31?) 22HU1
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GAIDAS
SENIAUSIA

į$

DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

I5

Telefonas 528-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Avė., Cicero
Telei. 476-2345
I
I
I

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

I

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYT)

i

VANCE FUNERAL HOME

I

1424 South 50th Avenue
Cicero, ILL 60650
TeL; 652-5245
t KLIU KOPLYČIŲ LAIDOJIMO .šEKMhNINt

Fat&rėjai u Laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE ŠOKINI

bt* k.Im. Mxr A.

Aikštes automobiliams pastatyti

Sylvia K. Lotas, a member of ths National Home FąeUoot.
League, it Floor Fs^tios Specialist, GAF Corporation,

Tie ’Great Room’ latest Trea
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

<ADMO 4UMQS VALANDOS

4348 Sp. California Avenue

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS
LACKAWICZ

Tel. — 523-3572

Mas^wttg Parte

laidotuvių Direktoriai

Alteaa Ds
.* Tafaši 77&-L543
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VYTAUTAS BELIAJUS IR VILTIS

lūp nc i
bet žyi

draugai ne lietuviai,

Denver. CO 80201) ir nežiūrint
me u
jis re mažiau dir
ba nei anksčiau Savo laiške
rašo:
- Vaza, io mėnesio “Viltį” atu<:n<iu ir išsiuntinėsiu šio
mėnesio ga!e. Joje t;lps daug
lietuviškos medžiagos. Kad tik
kil:i*m»čiai r.enrndeiu uvk?: ant
i liek daug
dc

Manat Žma4 —
ItAL 1ST ATI W1 SAU

UAL 1STATI H3R ŽALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
rw ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS

MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAI1.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai
— Era labai užsiėmę
1®
2212 W. Cermak Road
Chicago, HL
TeL 847-7741
IX kovo 12, gegužės 5 ir 6. gcJ gūžės pabaigoje, liepos 23-27 tu■
?i l iu pas ia.iymus. Rugpiūčio mėBUTŲ.NUOMAVIMAS
» ncsvje važiuoju šokių mokyti į
B NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS
Kentucky valstija. Liepos mėne
Iš Cicero BALFo v
O NOTARIATAS • VERTIMAL
syje turiu pasirodyti Clevelande
Lietuviu tautinių šokių švertėd. įvyko visuotinis
TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA
J įe. Spalio mėnesyje rengiu di- i meiinis Cicero BALFo skyriaus
UJU 3 * *
‘ dziulę “Viltie/’ keturiasdeš’nv nariu susirinkimas, kurį prove- i
J. BACEVIČIUS - BELL REALTS
; lies metų sukaktuvinę šventę dė pirmininkas dr. Pr. BadininINCOME TAX SERVICE
■ Denveryje.
s. Pirmiausia buvo prisiminti
SVARBŪS LIETUVOS
8529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
— Sveikatą-dar laikomi. Dabar
gerbti mirę Balfininkai.
ŽEMĖLAPIAI
jaučiuos 30'» goriau, nei per-. į garbės prezidiumų buvo pa
Lietuves žemėlapis, su her
na*—
! kviesti C V kasininkas bostas
LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
bais. JAV ir Kanadoje 12 amer.i
ELEKTROS ĮRENGIMAI
Pre šių darbų V. Beliajus dar Čepaitis ir apskrities pirm. StaČIA GERIAUSIA VIETA
PATAISYMAI
del., kitur 13 amer. d ai.
Turiu
Chicagos
miesto
ruošia
savo
atsiminimų
knygą,
sys
Vansgūnas.
Čepaitis
pasvei;
Bella jin
LIETUVIAMS.
1525 m. Lietuvos žemėlapis,
Dirbu Ir užmiesčiuose, tr*hfl
kuii yra beveik pabaigta — liko k no susirinkusius CV pirm.
ji rantuotai ir Įninka L. ’
su lietuvių kalba aiškinimais.
techniškas
knygos
sutvarkymo
Marijus
Rudienės
vardu
ir
pa-!
KLAUChJUŠ
PUMPUTlt
šių metų vasario 26 plačiai pa- pasirodė Naujienų .ruoštoje lie'
6 amer. dol., užsieny 7 amer. dol. 9 butų mūrinis. Labai geros pajamos.
4514
S.
Talman
Koresp. i stebėjo, kad per 19X3 m. buvo
v
. (Dilelis butas savininkui. Geras inves‘šaulyje žinomam tautinių šokiui tuviu šventėje. Nuo 1930 rnciu darbas.
Tek 927-3559
1749 m. Lietuves žemėlapis. tavįmas.
pasiųsta virs 100 siuntinių ir
<
mokytojui Vytautui Beliajui su-j i.s buvo Naujienų bendradarbis,!
Aiškinimai lotvnu ir lietuviu k. i , x
_ . .------- .
. ,--------------- . išleista 16,00 dol. daugiau, negu _ A . Tr
,*■ . ‘
. i 3 butų murmis su garažu. Pelninga^
eis septyniasdešimt šeši metai, o ; ■j 1933—1940 jis leido žurnalą'
w i» Vasario 1b Cicero] Į gauta pajamų. Vanagynas pa- jAV ir Kanadoje / amer. dol., pirkinys.
jo leidžiamam ‘‘Vilties” žmnahii ?.nglų kelba čia gimusiam jauniDĖMESIO
kitur 8 amer. dol. su persiun
j išleista KkOOO dol. daugiau, negu
Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 62-80 METŲ AM±. VAIRUOTOJAI
— spalio mėnesyje bus keturias mui.
Nebrangus.
Tiktai $126 pusmečiui automobilio
L:eluvos Nepriklausomybės slel>ėjo, kad Cicero skyrius duo- timu.
dešimt metu.
liability draudimas pensininkams.
Platina
Lietuvos
šaulių
Trem

Vytautas Bcliajus Antrojo pa !• yaskelbimo proga vasario 11 d. da dešimtadali visų pajamų.
Kreiptis: A. LAURAITIS
Bcliajus atvažiavo į Ameriką saulinio karo metu Aliaskoje jo vai. jūrų šauliai prie Cicero j Labai kruopščiai paruoštą tyje iždin. S. Bernatavičius, j ŠIMAITIS REALTY
4651 S. Ashland Avė.,
Chicago, III.
iš Prienų apylinkės lydėdamas pradėjo leisti lapelį užjūriuose mje$to rohj^s iškels Lietuvos j 1983 m. skyriaus veiklos apžval- 1513 So. 48th CourLCicero, Illi-Į
INSURANCE — INCOME TAX
Tel.
523-8775
arba 523-9191
savo senelę. Jam tada buvo pen esantiems kareiviams, kūne nnk-;tautine vėKavą ,kuri iibus iki • gą padarė pirm. dr. Pr. Budi- nais 60650, U.SjAž^r
' 2951 W. 63rd St
Įsigykite sau, . c ovanokite
kiolika metų. 1932 metais jk] sčiau buvo jo bendradarbiai ar<vasari0
d.
I ninkas. Iždininkė dr. Bronė MoTeL: 436-7878
Čikagoje suorganizavo Lietuvių i tautinių šokių grupių šokiai. Iš j Vasario 12 d. 12 vai. minėji--! trisienė • pranešė apie kasos stovi mokslo įstaigoms^!1
jaunimo
ratelį
(Lithuanian šio leidinuko išsivystė rimtas ir ■ mas šv.
- Antano
-~
parapijos
salė-Į
ir kad surinktos aukos (4,851
REPAIRS — IN GENERAL
PAVERGTOJE LIETUVOJE i
Youth Society), o jau sekančiais pastovus “Vilties” žurnalas. “Vil , je. Minėjimą ruošia ALTo Cice-1‘ dol.) pilnai perduotos apskričiai.
įvairūs Taisymai
metais jo tautinių šokių grupėj tis” turi virš 2000 prenumerato ro skyrius. Kalbės krikščioniu 1 Kontrolės komisijos pirm. A. Di
Geriausia sportininkė
TAISO ORO VĖSINTUVUS, '
rių ir spausdina rijntus folklio-* demokratų pirm. Vladas šoliū- • džiulis pasidžiaugė, kad jokių
-■
i
1
1983 m. geriausia
(
sportininke
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO
ristikos straipsnius apie Įvairių nas. o- meninėje programoje pa-; netikslumų nerasta ir valdyba
tautų šokius ir papročius. Belin sirodys solistai — Margarita ir savo, pareigas atliko tvarkingai Lietuvoje išrinkta • lengvaatletė,
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS
pasaulio rekordininkė Ana AmbBEI KROSNIS.
į
ius, būdamas lietuvis, kiekvie . Vaclovas Monikai. Jie giedos ir ir pavyzdingai,
razienė. Praėjusiais metais ji pa
name numeryje randa progos ką bažnyčioje per 10 vai. 30 min. ,
Herman Dečkya
. ..
.
.
i
Kilus
klausimui
apie
Gudijos
B. FOR ANNOYING
gerino
400
m
barjeriniame
bė

nors parašyti ir apie Lietuvą.
Tel. 585-6624
a COUGH AND
lietuvius,
Čepaitis
paaiškino,
gime
pasaulio
'rekordą
(54.02
Deja, “Vilties” prenumeratorių^"'
S. Paulauskas
^STUFFY NOSE
kad iki šioj jie. bebuvo šelpiami, sek.).
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• rinktos Bat-inskienė ir PareigieAleksas Ambrose,
“Liucija” jau atspausdinta.
P. NEDAS, 4059 Archer Avenue,
; nė. Į revizijos komisiją išrinkti
Daugiau kaip 1,500 kolūkiečių
1 Chicago, 111.
tU. YA 7-59U
: Didžiulis, Balutis ir Dekeris.
šeimų 1983 metais persikėlė iš
“
LIUCIJA
”
CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS
| Pirm. dr.' Budininkas pranešė, vienkiemių'į gyvenvietes.
Autorius pavaizduoja lietuvių
kad kas norėtij^dalyvauti š.’m.
(Eur.- Lietuvis)
gyvenimą nuo XX šimtmečio
balandžio niėnj-apskrities susi
autorius,
rinkime, turi pranešti bet ku
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metų skyriaus narių susirinki- dęs pusę valandas leduotame
1 mas jvykg sausio mėn. 20 d.... vandenyje, pam ižu-pradeda at Gaunama ‘‘Naujienose” ir. pas
(1869 — 1959 metai).
autorių: G729.So. Campbell
S. Paulauskas sigauti Čikagos ligoninėje.
Ave., Chicago, iL 60629.
L

BBS

Minkšti viršeliai.
Kaina $15.
Persiuntimas — $1.
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

For constipation relief tomorrow
> reach for EX-LAX’tonight. c
Ex-Lax helps restore your system’s own natural
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight.
You’ll like the relief in the morning.
Chocolated or pills, Ex-Lax is
“The Overnight Wonder?

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS
619 puslapių, kietų viršeliu knyga

Read label and follow
directions.
C E« Lax. Inc.. 1982

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI

KOVOS DEL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS
Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia

Vardynas ir trumpa angliška santrauka
KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti $1)
Siųsti čeki:

Naujienos, 1739 S. Halsted St
Chicago, IL 60608

Naajteao** gsKma ffwnti nepaprastai {doming 8ydyA. Gwaaea — MINTYS IR DARBAI. 259 pel, Hečk 1905

DMlaj I'ykJuA, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienai Ir
lualrūpiniau-------------- ---------- - --------------------- gg.oo

O. A. J. Gumm — DANTYS, jų priežiūra, evelkata ir
grožis. Kietais YirfeUais________________
•400
•3.00

Db. A. J. Gumos — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
tMONES. Kelianti po Europą japfldžiai. Tik
^^2.00
Galina teta pat užsakyti peAtu. atduotu, & M srbe

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug
padėti teisininko Prano ŠULO
paruošta ir teisėjo Alphonse
WELLS peržiūrėta “Sūduvos”
išleista knyga su legališkomis
formomis.
Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

WINTER
OVERCOAT.

Advokatas
GINTARAS P. CEPtNAS
Darbo valandos: Kasdien: no
b pagal natūrinio.

TeL 776-6162
U<> Wart (3rd Stnat
ChleM, ŪL
bobgh

