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NORI DAUGIAU GALIOS
HAFEZ ASAD GABESNIEMS KARIUOMENĖS VADAMS
DAVĖ PAVOJINGESNIUS FRONTO RUOŽUS
DAMASKAS, Sirija. — Paaiškėjo, kad Sirijos prezidentas iri
kariuomenės vadovybė bijo Iz
raelio tankų įsiveržimo į šiaurės
Libaną. • .
Prezidento brolis, Sirijos pulk.!
Rifontal Asad, ilgai kalbėjosi j
su saro broliu Hafoz A-siulu. Pre- j
zidentas visą mėnesį sunkiai j
sirgo. Porą- savaičių kiti sirijie- j
čiai rūoinosi krašto reikalais. I
Pulkininkas, bijodamas, kad jo ‘
brolis dar kartą nesusirgtų, pa-;
reikalavo,'kad jam būtų duota
didesnė galia 'kraštu? valdyti.
*

•

:
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Prezidentas Asadas visai ne-1
kreipė dėmesio į brolio reikalą- 1
vimus. Jis tik pas tebėjo,'kad' jau
pasveikęs ir gerai jaučiasi. Jei
kils reikalas, tai pagalvos. Tuo
tarpu paskyrė kitus.kariuome
nės vadus Izraelio'pasienyje. :o
broliui nieko neprižadėjo.
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BEIRUTAS, Libanas. — Siri
jos prezidentas Hafez Asad U bai
mandagiai priėmė Libano prezi- i
denta Amin Gemajeli. be! l.b;i' no drūzai ir šijitai reikalauja, į
k ai prezidentas Geniajelis pasi- i
įrauktų iš Libano politinės va j

_—
SHULTZ NEPATENKINTAS
PAKOMITEČIO NARIAIS
WASHINGTON. DC. — Sek
retorius George Shultz liudijo
Alstovų Rūmų pakomitečiui, ku
ris svarstė pinigų skyrimo Sal
vadoro vvriausvbei klausima.
Pakomitetis pranešė sekreto
riui, kad jie yra linkę neskirti
nė cento Salvadorui, nes vy
riausybės nariai nesilaiko duoto
žodžio.

— Bėgant nuo problemos,
klausimo neišspręsite, — pako
mitečio nariams pareiškė sekre
torius Shultz. — Problemą rei
kia svarstyti ir klausimą spręsti. t
Dabartiniu metu klausimas Sal
vadore truputį pagerėjo. Jau ne- ,
bėra tiek žmonių žudynių, kiek
jų būdavo anksčiau. Salvadoro
vyriausybė turi specialių prob-'
(emu. Tas problemas reikia
spręsti ir padėti Salvadoro vy
riausybei.
Keliems pakomitečio nariams nepatinka JAV vyriausybė poli-

— VLIKo metai

SOUTH
AFRICA

Johannesburg

Amerikivciams atšaukus ma
rlnu.s iš Beiruto, musulmonų
reikalavimai žymiai padidėjo.
Musulmonai jau reikalauja, kad
kirkščionys perduotų politine'
krašto vadovylię musulmon
* Prez. Amin Gemajelis
š-:;
<u
Libano peklinių vadų padta
tj
eiruk- i
Šveicai

įskaitau! ir Tūzus bei š jįtus,
pranešė, kad siu savo atstovus
yra p įsiryže
susitarti, bot tuo tarpu nežir/.a. kreipti dėmesį į Izraelio
ar krikščionys ir f mg štai su Šimus karo veikmams. J
, tiks nusileisti musulmonams. V: ! kad Izraelio vyriausybė
! same Libane leidžiami gandai. į kalo nešaukia Karo ta
NIKARAGUOS KOVOTOJAI
kad Amin Gemajęlis Damask? vyrų bei moterų.
GERIAU KERTA
; padarė Sirijo< prezidento reika- j
Zimbabvėje (buv. Rodczijoj) rasti 1-000 sušaudytų žmonių lavon
kad vakar
Šiandien r
;
laujamas
nuolaidas.
Tuo
tarpu.
Į
MANAGUA. — Nikaipaguos
Nėra kam ištirti nužudytųjų.
I zrac i lo gy n y be s minis ter: bu
Amin Gemajeh u vq patariamas t
vyriausybės pareigūnai' dabar
t vo nuvykęs net į Sidoną feri
nesirengia
<Lrv:i
nuolaidų.
tvirtina, į.rikad- .paskutiniu ?metu
‘ MARINAU^ ESLTRAUKS
jis kalbėjosUsn Izrue/io ks
Vermontvalstijoje senatorius Hart
partiza^ąf - ^erfeuyčį^ganizuoja
jaučiasi Bei- i
Druza?
su
šijit
NUO LIBANO
kais ir naprasta’s Kareisiai: M Jie įontro- ‘
šeiniminka
savo snrugiūs^OT;blO^.ikrašto
yį vėl supliekė Walter Mondale
sc Arens non
’ WASHINGTON. D.C
l>aK\. hiit
sritį, k u- ?
apsaugai?
V.
riu nuolaikas
Dabą riĮ£av<įfcrj ai yyknsi^upsĮ Amerikos marinų, virš pusmė- . 'ną
rią šijihims |K-rdavė amerik e i c.
vyko į
j čio praleidusių Indijos vandeny- čįai. Krikšt onys nclu
'affęždžią' o-ikai
tuose
O WALTER MONDALE GAVO TIK 1 1.896
ipo mini
Izraelio
V’a
į ne ir Libano aerodrome, grįš'į. jėgos paname Beirute. Jie buv>-1
naudoj-a| I^Tuvus^e’.tai <pat ąš&o- .sėdėjusį šorerj.
:ais
33 balsus. Tai sudarė 1 L . As ? Ameriką atostogoms, bei kili įsistiprinę Ž?.Iiv/;
Pauškėjo, kad į.Gdbrgia vals-j MONTPELLIER, Vermont,
kulkas./ Jie.
nu,
liją dvimoiorinis lėktuvas atve- Antradienį Colorado senatorius kew jau pareiškė, kad jis dau
4 marinai nesitrauks nuo Libano je ir (ą^ncsiti
Pirma^iėnia irytąi/try^
-zj&IąJdidžiątisių,••k.ūlįįfgerai su- Gary Hart
visų pa- Į giau nckandidatuosiąs preziden- į p?j<ra^ių
mm
riai pritūpė, bet
rištos marih'uąnos/'tZkluvas tu- duotų balsų, o buvęs viceprezi- to pareigoms. bet Vermonle j
laivai
*'
Babdą
’
^apylinkes,
kur
yra
pre
Sekretorių^ Weinberger Aniejo -avo nu<
i r nušovė; tris, uogtą saugęyuskis. •;ęjb*'iitt&lė^;:anflĮ^^; kur sto- dentas Walter Mondale gavo tik- virš 100 žmonių vis tiek atidavė
‘
zidenlūtthš
rūmai.
rikos ambasadoj Beirute esannmę ape iv viens Libane.
jam savo balsus.
kareiviul Pirma pasirinktą uos vėjo ir laukė, didelis sunkveži- tai 20e/f balsų,
Srij0$.
prezidentas
vakar
pa

Ateinantį antradienį pirmi-t liems kariams pareiškė kad
,
to sritį pųolėĮląfrąįs aljilaukilsie mis. Lėktuvas užkabino sunk ve-!
Sirija bijo,
darė keHas pakaite> savo kabi
Į
sį
kartą
Walter
Mondale
pa

ji vyrai,;ofkaiijie paritraukė, tai žirnį, užmušė ramiai jame sėdė-’
niai rinkimai dar vyk Massa- JAV karo laivai nesitrauks nuo
□nevaria
neto. Tuo tarpu neaišku, kuriai' ai: mest s i
. . m. ,
.. ..
reiškė, kad sen. Gary Hart ne
chusells valstijoj, Georgia Ala-j Libano pakraščių, kol nebus iš
.
atskrido? lėktuvai iš' Hondūro iusi šoferį, pakrypo i $ona ir suišmesti b:rij(.
i-v,
' .4. \ - i tmka prezidento
spręstas paties Libano saugu sumetimais tos paka los padary
‘
Fpareigoms, rs bamoj ir Floridoje.
pirsės, apšaudė tą' patį; centrą, - duždamas smarkiai sutrenkė la- ..
i išvijo iš I
tos, bet' atrodo, kad jos surišto- sirijierius jau
’•'***
'J1S mazai teinfonnuotas apiemas. Kaip Sirijos, taip
o pabaigoje išmetė galingas kūną ’
bano. lai dab
Kai senatorius Hart laimėjo lio ginkluotos pajėgos bus pri- su Libano problemomis.
^valstybės tvarkymo reikalus. Jis
bombas, ^kurios uoste sukėlė
Sirijos prezidentas galėjo atPolicija pradžioje negalėjo iš jau padarė kelias svarbias vals New Hampshire valstijos rinki verstos pasitraukti iš šiaurės
gaisrą.
‘
aiškinti, kas čia atsitiko. Bet kai tybės administracijos tvarkymo’ mus, tai Waiter Mondale jį pa Libano.
išaiškino, kad lėktuvas atvežė klaidas, ir parašė knygą apie tas j sveikino. Prieš balsavimus VerTURKEY
LĖKTUVAS NUSILEIDO
Amerikos spauda i * Maskvos
marihuaną ir kad šoferis čia jos klaidas. Jeigu jis būtų išrinktas. Į monte. Wondale nurodė senatoANT SUNKVEŽIMIO
Alcppe
laukė, tai lakūną nuvežė į ligo lai jis padalytų dar daugiau riaus Hart silpnybes, bei Mon- politiką remiamieji agitatoriai
MILES
MORGAN, Ga. — Dvimotori ninę, o kai pasveiks, tai nuveš į klaidų. Juo daugiau jis nurodė ‘ dale po to dar gavo mažiau tvirtina, kad netrukus marinai
grįš Amerikon, l>et tikrovė yra
ais lėktuvas bandė nusileisti ant. teismą, o iš ten j kalėjimą, kur senatoriaus Hart netikslumu, balsų.
kitokia. Dalis marinų, metus iš
kelio, bet netyčia užkabino šalia Į galės gydyti žaizdas ir galvoti tuo daugiau balsų Harį gavo.
JoWdb
buvusieji laivuose. gr*š i Ameri
stovėjusį-sunkvežimį ir užmušė apie padalytus nusikaltimus.
REAGANAS MELDŽIASI,
Už senatorių Gary Hart ant
ką, be! jų vieton bus pasiųsti
PASTORIAI PRIEŠINASI
radienį Vermont valstijoj buvo
Al Lobwoh
paduoti 51.703 balsai, o už buWASHINGTON. D.C.— Prez. bano vyriausybę.
I vusį viceprezidentą paduoti tikj Ronald Reaganas antradienį per
npoE
G4*ox'r L Af ę«
| tai 1 1,896 balsai.
i
I televiziją meldėsi su dviem se
Balo bek E
— Edison kompanija prašo
BEfRU
natoriais, kad Kongresas pakeis leisti jai vėl pakelti kainas, nes
Jesse Jackson gavo
LEBANON ♦
tų Konstituciją ir leistų mokyk jai reikalinga 162 milijonai dotik 5,677 balsus
DAMASCUS
BEIRUT
lose pasimelsti.
>
® DAMASCUS
dar
term.
Kainas
reikią
pakelti
Dar mažiau gavo čikagietis
Respublikonų senatorius J. C.
J Jesse Jackson. Iš viso jis surin’ ko tik 5,677 balsus, kas sudarė Danforth Senate pasakė kalbą
merikoje nuo vėžio ir vėl
' 8G paduotų balsų.
prieš prezidento poterius. Sena
daugiau žmonių. ApnuoAntradienį buvęs Floridos gu- torius Danforth tvirtino, kad ši m i
inaistas
didžiausia
I berną torius Askew tesurinko tik tos Konstitucijos pakeitimas
ISRAEL
)
mokvklcse sukels lokį ermyde- prieza is
rį, kad mokytojai nebežinos, ką
® AMMAX
Kardinolas Hernardin lei
bedaryti. Mokyklose yra įvairių
tikėjimų vaikų. Jeigu kiekviena do uždaryti' tris katalikiškas
JORDAN
grupė pradės kalbėti savo m ai mokyklas CJrdagcje. Pastatai
las. tai tos maldos gali ilgafruž- seni .neveria jų ttinontuoti.
ritęsti ir nelikti daiko skaičiavi
— Nikaragva neturi pakanka
mui ir fizikai. Be to, vaikai gali
KALENDORfiLIS
UNITED ARAB REP.^
susipešti, no kiekvienas norės mai jėgų žiemos metu saugoti
MILĖS
i
Kovo 8: Jonas iš Dievo, Gaud- pirma pasimelsti. Senatorius kalnų.
0
t
lė, Vaižgantas, Didalsė, Kalmė, mano, kad reikia pasimokyti iš
— Libano prezidentas Amin
praeities u tikėjimo nebekišti į
no nariais, kurie past
Labai nepaten
Sidono uostan nuvaž.arusį ‘Izraelio gynylxis
mokyklas. Tegul žmonės pasi Geniajelis . antradienį oficialiai
ry riausybei. Negalima
rVzę nieko nes
Saulė teka 6:15, leidžiasi 5:49.
minister} Mošę Arens šijitų kariai apšaudė,
meldžia namie ir bažnyčiose, pakvietė visų partijų atstovus į
bandyti ją spręsti,
bėgti nuo r
liet jis nesislėpė.
Šveicariją pasitarimams.
Oras vėjuotas, Saitas, gali snigti. sako senatorius.
etorius.

MEDVĖGALIO KALNAS GARSUS
SAVO PRAEITLMI

jams.

irfnghnji unsauGOtl
Medrėgdlo pilį

šiaurėje nušviečia plačią padan
gę aukštoji Šatrija ir stačioji
(Jirgžduta ir baisi žinia apskrie
r e Zc m. i J
ti vLą žemaičiu kraštą.
■^je kalnas tai Medvėgali*, kuris
K?s gyvas, sustiprinu tuomet
iTa Kahinėnų valsčiuje, Tauraapskrityje. To kaino viršū 'avo gyvybę, savo turtą, savo
nėje stovėjo tvirta pilis, kuri : -artimaisiais. Seniai, moterys ir*
minima jau 1316 metais suras\ Į •za’kai bėga slėptis i tamsias, ny I
[cje chion’koje, ryšiumi su kry- • kias girias, i klampius raistus.
žiuočių nesėkmingu žygiu uz | Kiti vagosi į gynimosi pilis savo
globti tą pili Save žygį kry-1 gyvulėlius, gabenasi mama. Pažiuečiai pakartojo 1329 metais J ėge-nieji vyrai skubiai balnoja
Petras Dusburgietis rašo, jog žirgus, ginkluojasi kalavijr
kryžiuočiai, vadovaujami cechų buožėmis, saidokai, ir vieni tr u
. i r: 11 i a i: s J ono Liuk sem burgie- kia į pdis kiti ^kuba priešui keri
apgulė McdvėgrJic pilį, ku
6,009 žmonių.
Kn.s kur slėptas, kur joti, jau
atkakliai
gynėsi,
taZcmaciai
•š anksto vadų pasakyta ir visai
priversti
pasiduoti
ei a u buvo
sueigose aptarta ;r apsvarstyta.
P;ii m tiems į belaisvę duota pa Kelią po vandeniu Į Medvėaa’’
yirinkti v*eną iš dviejų: aroa nurodo pabėgėliams piliakalnio
būti nužudytiem- arba priimti sargybos vyrai. Jis toks painus,
krikštą, Medvėgalieeiai sutiko vingiu vingiais iškraip\das, taip
krikštyt . bet kaip tik kryžiuo. ; gudriai ir sumaniai užmaskucčiai buvo išvyti lauk, jie v
1 tas, kad be vadovu niekas kitas
žo prie save senojo tikėjimo.
jo ir nežino: žingsnis nuo kūlPanašių žygiu kryžiuočiai yra mindžio į dešinę ar į kairę —
davosi nesėkmingai. Vienas r i- žingsnis i prarają, marmalynę
davosi neskmingai. Vienas ra ar j vilkaduobę, kurios dugnas
šytojas taip aprašė senovinius aštriais ąžuoliniais kuolais dan
Medvgalio pilies saugumo Įren tytas.

aguoja MIKAS ŠILEIKIS

Mirė dailininkas Ivan L. Albright
1983 m. lapkričio mėn. Cni- aLiuo molbertas buvo šalia Iva
eme mirė garsusis dailininkas no Albrighto. Nuo kitų pamo
an Lorraine Albright, 'ulaii-į kų mes buvome atleisti ir dirbo
90 metu amžiaus. Jo tėvas» me pilną laiką. Drobių fermatas
dam Alb ight buvo dailinu*-' buvo didelio
k::ls, lydinio peizažo ir “basakoj u ” vaiki> tapvtoias Ivanas ir
Būdinga tai, kad Ivanas iš pi:
i<>
rimties buvo kūno anatomija
nia:. Jo brolis neiškilo taip aukšmėsinėtojas, jo visa tapyba su
t\i. kaip Ivanas, pasi/aręs Ame
smulkinta detalėmis iki pačių j
rikos žymiausia dailininku
rionvlnu. žmogaus veidas — vie1923 metais, prieš paskutinius Į nos raukšlės.
egzaminus, Chicagos Meno insti-. Tais metais nė vienas tapyto
hite kartu su Ivanu studijavome I jas kandidatas į Romos Akade
ir beveik vienoje klasėje, su ma- | miją. stipentuijes nelaimėto J
Žemi išimtam. Ivanas, kaip ir jo! 5t'pendiją laimėjo skulptorius!
brolis.buvo keistuoliai su niekuo \ žydelis.
nesikalbėdavo, sir studentais ne-1
draugavo,’ todėl ji laikėme as-: Ivan Albright tampa Ame
ketu. Jis kruopščiai dirbdavo, kos garsenybe. Tiesa, jis ctar
nepaisydamas pašaipų nuo kitų studijavo Paryžiuje Ecole dės
studentų. Mokytojai pro pirš 3eaux-Arts. Grįžęs su tėvai Ado
tus žiūrėjo Į keistuolį ir net ne mu ir broliu įsikūrė Naperville
kritikuodavo.
Kai formalios priemiestyje, kur liuteronai ati
pamokos pasibaigdavo. Ivanas davė jiems nenaudojamą bažny
pasilikdavo didžiojoje, specia čią studijai. Čia gimė <P'dieji.
Ivan Albright portretas
lioms pamokoms skirtoje salėjo, Albrighto kūriniai. 1944 metais'
kol prasidėdavo vakarinės pa jis pagarsėjo nutapęs filmų ben
drovei alegorinį paveikslą Domokos.
ian Gray portretą. Kitas jo še Ivano Albrighto autoportretų
Studentai ir mokytojai buvo devrras. kuri Įsigijo Chicagcs paroda, galerijose 45 ir 46. Nuo
i<itikine. kad Ivanas Albright Meno institutas — “Tas, ką ašį balandžio 14 iki liepos 15 d. ten
nebeišmokomas todėl, kad jis turėjau padaryti, nepadariau’’. į pat vyks jo piešinių ir atspaudų
diirba savotiškai. Jo piešinys sun Prie duru -prikabintas raudonų I paroda. Galerija 109.
Mkus, groteskinis, tapyba neturi rožių vainikas. Visoje jo kūry
kolorito, nedaug skiriasi nuo boje slypi poetinė filosofinė min
Įuodo-balto. Jo akto piešiniai at tis. Ivaną Albrightą su niekuo 80 paroda Meno Institute
rodė kaip dešros, nežiūrint to. negalima palyginti
Betarpiu! i Pradedant kovo 24 ir baigiant
kad buvo baigęs anatomijos kur. fenomenai — Čiurlionis Nicolas J gegužės 6 d. Chicagos Meno in-us. kuriuose tada dėstė Chicago.s Roerich ir Wm. Blake, meno stitute. Morton Wing vyks dai
universiteto prof. Philbrick.
kultūrai, kaip ir sa57o tautai, pa lės paroda. Iš gautu L800 darbų,
Paskutiniais mokslo metais, silieka nemirtingi.
juri komisija atrinko tiktai 100
pavasarį, mokykla kaip papras
Baigiant tenka pridurti, 'kad darbų. Komisiją sudarė: John
tai, paskelbė konkursinę stipen
Baldessas, iš Los Angeles Marge
diją keturių metų Romos Aka Albright daug dirbo medicinos- Goldwater, Minneapolis ir Wal
demijoje. Kompozicijos tema antomijos srityje. Jis ilustravo ter Hopps, Texas.
buvo "Pionieriai”. Kas norėjo I-jo karo sužeistų kareivių žaiz
Parodoje dalyvauti aprėžta ri
dahrvauti konkurse, turjo pa- das. Jis nutapė 20 autoportretų.
■uošti jury komisijai savo pro- i’ ?\ežiūrint to, kad prie vieno kū ba 130 mylių nuo Chicagos. Tojektus pagal temą. Iš 5.000 stu-j rinio dirbdavo metus ar dau j kiu būdu par ch i a pavadinta Chi_
dentų, kurių buvo iš viso pa-Į giau, bet buvo labai produktin. sagos ir jes apylinkių paroda.
šaulio, projektus Įteikė tik 29 gas. Prieš mirti dalį savo kūri Parodą remia Borg-Warner kor
studentai. Ju tarpe buvo Iv<m nių padovanojo Meno institutui. poracija. Ši paroda parodys koAlbright ir aš. Mokykla davė Meno institutas davė jam moks ’kia kryptimi diailė vairuojama.
mums didėlę salę, kur visą mė lą. Jis jam atsilygino su kaupu. Kai visos meno srovės “išnau
nesį galėjome dirbti. Tačiau iš
Balandžio 14 iki gegužio 26 d. dotos”, dailninkai buvo linkę
29 iškrito dar keletas studentų. Chicagos Meno institute vyks prie konkretesnių formų, net ko
mercinio meno. Skiriamos
24
premijos.
i

gimus:
Medvėgalio pilies kampinio
bokšto viršūn&'e visuomet stirk
so derva išteptas ir šiaudais ap
Aliejus
rištas aukštas stiebas. Prie jo
nuolat stovi ginkluoti vyrai. Jie
dieną naktį budi ir žvalgosi į
Da:l. T. Petroičio paroda ■ tolimesnius ir artimesnius pi
i liakalnius bei sargybos bokštus
Balandžio mėn. 27 d., penkta
ir stebi visą apylinkę.
dieni atidaroma a. a. dailininko
Ir ant kitų piliakalnių taip pat
Teofiliaus Petraičio 5 metų po dieną naktį eina sargybą 'gink
mirtinė tapybos ir akvarelės
luoti vyrai, dairosi į visas pur
darbu paroda Čiurlionio Galeri
sės ir seka plačią apylinkę, nes
joje, Ine., 4038 Archer Avė. j kryžiuotis gudrus, apgaulingas
Darbai bus išstatyti anksčiau j ir klastingas. Kartais jis puola
dar nerodyti. Velionis paliko la-’ žemaičių kraštą- iš pietų nuo pa
bai geru portretų, aktų bei gam-1 nemunės, kartais, susidėjęs su
tovaizdžių. Antroji parodos da-’ kalavijuočiais — iš šiaurės va
lis — akvarelės. Visi darbai įrėj
karų ar iš kitur.
minti’ir paruošti. Ruošiamas ir.
Tačiau sumanus žemaitis vi
parodos katalogas. Ši paroda bus sur pristatė jiems pilių, spąstų
įvairi, atskleidžianti dailininko
ir sudarė kliūčių. Tik iš Kuršių
talentą ir techninius sugebėji
vilnių, Ventos miškų ir iš Pa
mus.
dubysio girių nesistiepia į dan
Veliono Petraičio našlė Vikto gų piliakalniai ir pilių sargybos
rija vra Čiurlionio Galerijos bokštai.
kJCFKblčU. Nuo
IN HU Č11I1Z.1U
amžių ten
LCJ1 luvnao,
niekas,
Premijų
Fondo
mecenate.
f
,
v
.
.
.
.
„ •
J I be zveriu ir paukščių, nesikuria

Yra užsilikę užrašų, jog kuni
gaikštis Udalrik Radvilas, maž
daug apie 1750 metus buvo nu
statęs grynai lietuvišką rašybą,
be prieinamos lenkiškumu. Vie
nok-tas alfabetas, neprigijo, nes
lietuviai tais laikais'perdaug bu
vo pasidavę svetimai įtakai.

4Uiiiiinnniiiiiiiiiiitiiniiiiiiii»nniiiiiinniiniiiiiiiiiiiniiii:iinMHiiimiiinmiinnB

@ laTfcKATCRA, lieravių Bteratūros, meno Ir moičri
I5Š4 m. metraštic. Jame yra vertingi, niekuomet nexenrta. Vint
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. S tyn ¥ r*
J. Raukčio, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus Ir 1
Meilaus straipsniai bei studijas, iliustruotos nuotraukomis t
M. K. Čiurlionio. M. ŠHeikio, V. Kašuboa, A. Rūkitelės Ir A. Varakūrybos poveikalais. 365 pusi, knyga kainuoja tik |3.

'• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos tr tr?
tini-ą ioklŲ pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dairu
Iventes bei jįj Istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais duomenfani
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12.

GIFT PARCELS TO LITHUANIA

Ir apgultieji iki paskutinio
kraujo lašo ginasi nuo užpuoliu
kų, ir jie nebebrangina savo gy-.,
vybes ir kiekvienas tik trokštą
kuo daugiau išžudyti savo prie,
šu. kuo daugiau pralieti jų krau^
Įo, kad ramia sąžine galėtų ke
liauti pas savo protėvių senelius^
kui tik žuvusiems už laisvę ir
už tėvynę vieta amžinoje Pr?-;
umžiaiis dausose.
J M.

RŪPESTINGA NAŠLĖ
Viena našlė nuėjo užsakyti
paminklą savo velionio vyro kapui.
— Tik tamstos neužmi^kit iš-:
kalti dideles raides, nes nabarninkas turėjo silpnas akis ir bile
ko neišsknitydavo..

Bet knzžiuočiai, pažinę žemai
čiu gudrumą ir sumanumą, ■ ki.
tąsyk puldavo tiesiausi! keliu,
neieškodami nei kūlgrindžio, nei
brastos, šimtai jų, geležimis ap
sikausčiusių, žūva pelkėse, rais
tuose,
nugrimsta klampiose
marmalynėse, su žirgais prige
ria akivaruose ar, pasimovę ant
aštrių ąžuolinių kuolų miršta
vilkaduobse. Tačiau, tie, kurie
prisikala prie Medvėgalio patys
nebebrangina savo gyvybės, nc-

frt^ai¥ery3,OOOX
mHet to
t

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia^ irturtingiausia lietuvių fratemalinė
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti, jau per 97 metus.
SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos
darbus dirba.

SLA —-išmokėjcr'daugiau kaip AŠTUONIS JHLUONUŠ dolerių
apdrau'dų savo nariam^.
‘y j •
j .”•• •- ;

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neiėško pelno,
nariams patarnauja tfk savišalpos pagrindu,
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas
Susivienijime-apsidrausti įki
* 'L L t ‘
•

'

ir negyvena. Per tuos tanku
mynus neįsileidžia į žemaičių
kraštą ir joks kitas priešas.
Bėda žemaičiams, kai ant kurio
piliakalnio susiliepsnoja stiebas
ir į padangę iškyla kruvinti dū
mų stulpas. Nepraeina nė valan
dėlė, ir tuojau suliepsnoja Pa_
devinio; Vederių, Skapocių, Bal
tininkų, Girnikų. Sumanų, Trei- ■
gių. Paršpilio piliakalniai, jiems
atsiliepia Moteraitis, Sprudė, o

■

/'

■ • •

‘ L: ‘ ę

'■

SLA—apdraudžia ir Taupomąja apdrąūdaEndowment
Insurance, kuri' ypač’naudinga -jburūmiri, siekiančiam
' aukštėjo'mokslo- irių gyvenimo ^pradžiai?
■
-

•

-

Z'‘..ŪTv^.-r<

''

’

SLA —’ vaikus -apdraudžia pigia terminuota>pdrauda:' ui <$1,000 apdraudę
-_,<S..
SLA_ — įuopu, yra visose' lietuvių, koloriĮjttgį.i
< r
Kreipkitės i savoapylinkės "kuopt} velkėJus, "
; jie. Jums mielai oatfeibės . į SLA;' įsirašyti, i- '
Galite kreiptis ir-tieslai-i ŠA-Cėntrij:

LITHUANIAN A
307 W. SOth sLNew Yait, N,Y. lW0I
•

L .

‘

-

v

Tel.
(212)
563-2210
. .
...
• *
, ’

j

s .

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.
T

.

MARIJA NOREIKTENŽ
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9 V ĮKNIBO ŽMOGAUS G Y V KNTMAS. Antano Rūke apraly
ti? luošo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausa
gyvenimo bruožą apralymas, bet tiksli to laikotarpio buities Mt«
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslaplą knygr

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

• Linzi ų V IšKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamalayrt.
ISomlal paraiyta studija apie Rytprūsių a remianti! Pakalnė! |
Labguvos apskričių duomenimis Aprašymai įdomūs Hekvfenan
lietuviui Leidinys ffiuatruotas nuotnnkomia. pabaigoje duodami a
vjtovardžlu pavadinima*»Ir Jų vertiniai j eotaeėhj kalbą. Labs
naudingoje 335 pusi knygoje yra Rytprūstų lamėlapla. Kaina W
• K4 LAUMVS, LIMB. rašytojo* Petronėlė* Orintaftėa atl

mtnSnal tr mintys apie aamenis Ir rietas neprlk. Lietuvoje Ir pi
maišiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiui
bet kainuoja tik IX
■--*?
> JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesupras
Us ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje! tik ■
lurglo Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir p
siją. Dabar būtą j| galima pavadinti kovotoju už žmogaus teis
Knyga
didelio formato, 265 puslapių, kainuoja p

Ml W. 69th SL, Chicago, DL 60629 ♦ Tel 925-2737

s'hfewwiw1 ;->i'n i?n!n;r,iiT

Ini LIUDAS MIKŠYS,

50 metų studijavęs, kaip

ATEINA LIETUVA
jib

JAY DRUGS VAISTINE
2759 W. 71st St, Chicago, HL
• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS RJ
VYS

Atdara šiokiadieniais nuo
vai ryto iki 10 vaL vakaro.
KUHLMAN, B.S., Registruotas valatminkaj

Tel. 476-2206

..

f

p&r&iė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas be^kada tr
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apiė Lietuvą, Betuvius
Ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium Ir prof. K«
Būga pas geriausius Šimtmečio pradžios kalbininkus,, padarė
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslins vertimu*
tr patarė mums toliau studijuoti.
j
FaJUi Į1

"

-

■

II
I

a.

XXADaS POitLA

1 revohuc - Dr. Borovskis, nemokėjęs lietuose atidėta ti šalį, 2. beliko vižkal, su ligoniais mėginęs kaluvių spaudos platinimas, tad bėti per vertėją, atestavo Vsiiuo laisvės nebe jūros skyrė.! neikį
baisiu litvomanu (Taip
(ATSIMINIMAI)
Dar negreit po to paša
*jo viskas nuo protestų lenkai šovinistai pravardžiavo
mane. Ai vis nežinojau, už
(Tęsinys)
moksleivių organizaciją. Kas ji Į birželio mėnesį Panevėžio i
skundų, kurie net ministeriją'>us'Pratosius lietuvius). Kai jis
r b: no, mat, jie ėjo iš visuome- atvažiavęs, gyva litvomanija ajjO išgirdęs, kad jis priklauso jir xo siekia ? Kreiptasi į agentus daru rotmistras suėmė
žkok'ai revpHncmei organiza-Įi gimnaziją, žandai ų agen- Po dviejų mėnesių mane išvežė Į
S. P( to nusileido rotmistro sėdusi Palangą, kitaip susikalBar'naU'ika* net pašokęs į lams maloniai sutiko padėti !j M.ntaują žandarų pul) ininko |
voliucijo^ kardas, savo ašiue- bėtį .sako, nebegalėjau su žmonimis įstrigęs į lietuvių spaudą nėmis.
kiau' (iąnutj; ^Kokiai, ponali? gimnazijos inspektorius Smiria- Kkuo žinion.
r j tuos, kurie ją gabeno, laikei jr tokiam menkam argum^nG nk, Dieve, Liepojoj škaplierius ginas. Iškilo maišatis. Rotmistro
Liepojos kalėjime
agentai
smurtu
lindo
prie
moi
ir platino. Liepojos byla savai-*įUj jgkįius, dr. L. Vaineikiui vis
pardavlueji
kinių, apniko juos šnipinėdami- j
me ėjo j pabaigą. Pirmasis teišeito pavyko nusilygti kauciją
i'.ierius! I
Lii.p5jos kalėjimo vienukė, I
Žir/Hi
Mokiniui
gynėsi,
o
kai
pagavo
šgirdo Bendikas.
ir išeiti iš kalėjimo.
bVisuosc, s
kaip visos jos, buvo apvtanisi
vieną
jų.
įžūliausią
Sagailį,
tai
—
Ar
tamsta
nori
namo?
—
Mokytojas J. Jablonskis iki
Vuk.o lietuvio. kurs nebūtų buir niūri. Mažas lange
, gerokai apkūlė, ir tas turėjo pa niais virbalais išpintas, netoli jo1
paklausė jį rotmistras, iššaukęs sprendimo buvo apsigyvenęs
pas save.
Žeimelyje, pas daktarą Sketerį,
netikėjo Baranaus bėgti is miesto. įvykius sekęs aukšta kalėjimo tvora šykštėjo
inspektorius
Smiriaginas
apkal

—
Taip,
noriu.
ir ten jam buvo paskirta vieti
kaliniui šviesos. Turbūt, ir kites j
ku, galvodamas, kad seno žvirb
tino
mokinį
Bielecką,
o
rotmist

75
rublius
— Prašau duoti
nės policijos priežiūra. Žeimelio
lio pelais nesugundys.
vlenukės tokios.
ras
jį
suėmė.
Kol
mokiniai
už

eiki
namo,
kaucijos užslato ir
policija niekuomet neturėjo tiek
— Ar visos tokius čia lar.dy1 Tajdytprų stadijoje į bylų jsiprotestavo.
kažkas
padegė
Srniatsirado,
ir
Kaucija, žinoma,
rūpesčių, kiek šiemet 1900
tiės? — klausiu sargą, padavusį
ferpė naujas šiurprižas rotmist
riagino
fraką,
išpiešė
ant
jb
ka

Bendikas.. pasirašęs kaltinimo metais.
rui. Sis buvo susijęs su teatro;
man pusryčius —pasaldytą van
rikatūrų,
o
vakare
iškūlė
jo
bu

protokolą ir kameroje nuo savo
—Pagalvok, daktare, — skunyar^mrmais, ne su A. Baranaus
denį sū duona.
to
langus.
Maišatis
baigėsi
iŠ
-<ojų
nukratęs
dulkes,
skubėjo
ko prekyba škaplieriais, bet su
— Džiaukis, tamsta. Gavai ge
. dėsi policininkas, atėjęs pas dr.
rankų
į
rankas
ėjusiu
ir
abiems
uk
iš
kalėjimo.
Po
jo
La
pačia
Į $keteri žmonai vaistų, — aš dašiek tiek rimtesniais dalykais —
riausią ksttrierą, kaip kiti ponai.
«
_
vi
tvarka, davę didesnes ar mažes bar turiu prižiūrėti tuos politi
atsišaukimais. Policija mieste, Herojams, rotmistrui ir Smiria— O kas tie kiti ponai?
nes kaucijas, išėjo ir kiti: Bir nius. Tai yra, turiu sekti, rašyti,
lietuviu gyvenamose vietose ra giniri, skirta “Demono” operą
Aš numaniau, kad jų dar turi
bilas, Valentinas, Žiupsnys, A. atsakyti, vėl sekti, rašyti, ir taip
do atsišaukimų. Atsišaukimai pamėgdžiojančiu pamfletu: Smi būti. Bet kas jie? Kada suimti?
Baranauskas, J. Ambrozaitis, be galo 1 Kada gi tam bus galas ?
pikti ir stačiokiški. Pilni kratų- riaginas (Tamara) verkia knia- Kuo kaltinami? Žingsniuodamas
Liandsberigis, Mongirdas, dr.
areštų ir kitų valdžios siautėji ziaus (rotmistro) glėbyje. Pas po kamerą pirmyn ir atgal, iš
Tie try’s politikai buvo dakta
tarasis
dainuoja:
—
Neverk,
vai

janušis ir Paulauskas. Vėliau, ras Sketeris, mokytojas Jab
mu. Dėl valdžios iš lietuviu at
girdau lėtą Bildesį sienoje. Atsa
keli..
.
prieš pat Kalėdas, išėjome Če lonskis ir aš.
imtųjų knygų,, laiki'asčių, teat-,
kiau tokiu pat bildesiu, nieko
ponis, dr._ Alekna ir aš.
rų. Del Šviesčs ir laidės. Jau ' Po to buvo iškrėsti gimnazis nesupraseferhas. Tik j trečią die
(Bus daugiau)
M.
ŠILEIKIS
Dar
liko
studentas
Augustinas
37, girdi, lietuviai kovoja dėl tai Alyta, Paketuris, Astraus ną pradėjau suprasti bildesio/
,’anulaitis ir dr. L. Vaineikis,
laisvės. Jie kovoja, kad rusai ■ kas, Varkala ir Biskupskis. Tas abėcėlę. Kalbėjo Barariauskas, j
KAS NORS NEGERO
j
’
anulaįtį
Sutrukdė
kaucija.
Rot

buhl išvaryti iš jų žemės, iš Lie pat padaryta su Jonu Biliūnu ir Dėdės Afribrdzalčio prašomas. I
Sūnus: — Mama, kiek dabar
Dr. Radzvickas greit iškilt ’ mistras panorėjo iš'jp 300 rubtavos!
*
i Antanu Kabaila; nieko pas jūos Laimingai atsekęs raidyną,f greta — Dėdės Ambrozaičio.
džiaugiausi savo landyne. Tie! 'Kalėjimo kieme, būdavo, pa aikštėn, kai žandarai pradėj( ių. o tas pasiūlė tik 100 rublill- laiko? Ąr jau yra pirma valan
Kieno -"tai darbas, rotmistras .teradę, ištrėmė iš Liepojos.
da?
tik spėjo. Seniau žandarai buvo
Kai sargų lydimą mane ątve? čiai ant Jb’s- antrajame aukšte matai ir. kitus.- Ne eina jie, bet varžyti daktarų praktikos teisę, Po to abų4u nusileido, ir JanuMotina: — Ne. Tiktai po dvy
užrėgi s t ra ve kažkok ią Tie fu v i ų žė Liepoją ir pristatė į žandu- buvo Baranausko kamera, c- slenka. Ne kilba. bet tyli, kaip daugelį tuo n u s t ebindamas .aitis išėjo. Sunkiau buvo daktaui Vaineikiui: rotmistras iš jo liktos.
j (atiko akmenys. Prislėgti, aparti- Klausimas atsidūrė Smolensk!
Sūnus: — Tai tur būt mano
| jos apimti, jie buvo lyg ir ne visuomeniniame klube. Jį tei pareikalavo 500 rublių. Bet bai
savi. Pastebėjęs, kad ir dr. F. referavo dr: Radzvickas, karti giamojoje kvotoje gautosios ži pilvas perdaug skubina.!.
VITO SADŽIO POEMA
Janušis apsiblausęs slankioja, nušviesdamas ir politines lietu { nios tą kauciją pakėlė iki 2,000
. VIENPUSIŠKAI
... .
;
Dėdė Ambrozailis,- varkščioda- vių tautos gyvenimo sąlygas rublių, -v!
Be adresų,; kitokių1 įrodymų
• mas netoliese, užtraukė sodriu Klausytojams paaiškėjo daug
— Mano vyras gėrisi mano
.kas,y
ko
jie
anksčiau
nežinojo
j
prieš
dr.
L.'Vaineikį
nebuvo.
0
i tenoru savo mėgstamą dainą: ■
figūra, išveizda, balsų. lįėužsilai|“Ko liūdi, putinėli, ko liūdi?”
Paaiškėjo, kad Rusijoje yra | jylai reikėjo bent šiokių tokių kymu.
Kartą per sargų klaidą mes tauta, kuriai nevalia:
I ■įrodymU,?. Padėjo jų1 rotmist— O ką gi tu;rąnm<gero pas
1.
melstis
iš
savo
maldų
kny

I .-ui surąsii aptiekorius Grūning savo vyrą? .
y trise — Dėdė, daktaras ir aš —
? J • ’. °
gos;
I r daktaras Borovskis, du žino
j išėjome kartu pasivaikščioti. Dė
— Neturėjau laiko apie tai
2. skaityti savo laikraščiu ir mi Palangos gyventojai, polici pagalvoti...
dė- kaip visuomet, smagūs", juoknygų;
. kauja. linksmas ir saulėtas.
nės moralės saugotojai. Gruning
3. mokytis savo mokyklose; nebuvo daktaras, bet plačiai gy
— Ko taip džiaugies. £tėde?
4. turėti žmogaus ir piliečio dė ligonius. O Borovskis, nors ir
j — klausiu jį.teises, ir
-- Ko nesidžiaugti? —.šokti
; daktaras, ligonių neturėjo. Atva
5.
kuri,
be
to,
atiduota
visiš
Į mokaus, jaunystę prisiminęs! — .
žiavus Vaineikiui, vaizdas pasi
kai
policijos
ir
žandarų
sau
i [r, kaip stirna, pradėjo kojomis I
keitė. Ligoniai pabėgo iš Gruvalei.
j tabaluoti. Ir daktaras jzralinks-,
; ningo, o Borovskis taip ir liko be
Toji sauvalė, baigė daktaras, ■ ligonių. Anų dienų , aplinkybės
mėjo, lyg akmenį būtų jam kas
ir maue čia pasiekė: nuvažiuoti . “nukentėjusiems” dabar davė
nors nuo širdies nuritęs.
Ir kas būtų buvę su mitais oas ligoni už miesto aš turiu i progos atsiskaiyti su tariamuo
be Dėdės Liejiojos kalėjime, kur gauti iš Liepojos žandarų rot- ju priešu. Rotmistro paklaustas
mūsų niekas savųjų nelankė, o, mistro leidimą.
apie dr. Vaineikį. ponas Gruninrevoliucinis sąjūdis dar nebuvo i Kiek vėliau Smolenske dakta- gas parodęs:
išskyręs r\-sianis su kalėjimais ras Radzvickas pasakojo:
— Vaineikis, Kentra ir Lukai| palaikyti žmonių?
I —Aš jau buvau policijos prie ] tis drumsčia Palangos gyvento- j
Mielas skaititojau, kuris dažnai: —
Rotmistro Vonsiackio sudaro- žiūroje, kai užgriuvo žandarai, J jų ramybę. Su Vaineikio atvyki- ! l SERVE WITH PRIDE IN
■ moji byia turėjo nemaža atgar-' padarė kratą ir klausia: ar tams- mu prasidėjo studentų vakarai,
Stilingai/Varsingai.
Į THE NATIONAL GUARD1
į siu. Dė! moksleivių suiminėjimų ■ a spausdinai Prūsuose lietuviš
spektakliai. Jie kalba vien lietu
Popierius,, laikraščius vis pavartai.
Hr trėmimų, rodos, buvo pasisa- į tas knygas, gabenai jas ir plati- viškai, tik lietuviškai, šį parody- L-. _- Jeigu patinka, tai juos paskaitai,
t
< siusi ir cenzinė Liepojos miesto i aai Lietuvoje?
Bet šiais laikais labai dažnai,
savivaldybė, nurodydama, kam Į Na, ponai, reikia ir proto tuKiek bęnoretum: — tęnai nębradai.. ’?
dera žinoti, rotmistro sauvalia-j rėti! Kur Smolenskas, kur PrūNuskirus: — gal kęli pilki veidai.
vimus.
;
J sai ir Lietuva?
Besitęsiantis reklamų vaizdai.
■ Ir G. Liandsbergio, buvusio: šios ir kitos iš laisvės parneš• didelės ligoninės ūkto vedėjo, į tosios žinios mus žadino ir dcKuriuos dažniausiai gal jau painiršai.. ’
s
^Anthony Dias Blue
suėmimas
sujaudino
tarnauto
.
mino.
Jomis
dalijomės
ir
džiau

Del to čionai bę asmeniškumo: —
tus, kurie ta proga suimtajam gėmės. Bet kai kurie buvo susi-;
Normaliai/Priprastai
suruošė- užuojautos demons t ra- mąstę ir tylūs, kaip (k-ponis.
PINEAPPLE SPARBHIBS
Reik apdainoti tarpę lietuvių,
Pork tsd fruit go well together, and the combination erf
' eiją.
x
'
Bendikas, dr. F. Janušis ir kiti.

KOVOS DEL SPAUDOS

rūkė:
— Tamstą pašauksime-.
JcvotR bus baigta.

w

c/hnericanl^chen

Otavio-KriŠtalonio švęnčinVius,
Anuprb ir kitus sukaktūvius, .
Nęs gęrai žinai kadgi liežuvis,
Tikriausia vęrstne mincių-šleptūvių.
Iš to, kad gauti daugiau aiškumo,
Varsotūmo taipgi skambotumo... !
Skaitikimę tuos tartus oktaVoj; —
Spalvin^ai/Dainingai
Apei juos dažniausiai postringavo.
Kuo.męt dėliojo gaidęles savo
Daugelis rėklų tai aptariavo;
Kai kas velgalu dangun keliavo.:
□tavas-šiauriausiai Vis pradžiavo.
Kristaloritai - kfti jam draugavo,
Vę: — akimęrkę išgirsti gavo... !
“Pas šviesų džriktarą salunąr —
• Linksmhi/puikiai
Kur-gŠTviai stiprino sau kūnus, .
PartrpljookaT. gal vaizbūnai.
Prie barė daugiau atėjūnų.
Tarpę eilinių pęrejtfnn.
Šukoši taipgi da-r. batonas. < ;
Mokė kartais niaukti pęr liunuf?
Daugiau pavidalų tęn buvo...!
T„
Bet kad butų tvarką muzikine; —
Lengvai/sHdfriėjatrt
‘:
(Vėliau turim dauginu. Atrt.)

Iš knygo?, pagal Vitą Sadžrų. žODIžHb^KLAŠ —1
badathrpoez-eZdt '
P. 0. Box 050 Ch-go, 60629

AR MENI?
Žaliais šešėliais naktis klajojo,
Tarp aukštų uosių supos.
Ar tu meni dar dainas artojo
Ir tylią raudą upės?
Ar tu meni tarp miesto pilko
Skaudaus ir juodo ūžesio
Lygiųjų pievų ružavą šilką
Ir žalio miško liūdėsi?

Išblyško dienos skausmų kankintos,
.Pabalo žalios vasaros.
Tavo svajonės. šalnos nuskintos,
•Artt tavo skruostų ašaros.
Kai išėjai tu j miestą juodą.
. Laukai žiedais bujojo;
Dabar jau pievos kitaip atrodo,
Kitaip ir tu svajoji.
'Tarp gatvių tidukšmo palūžęs broli,
Šu škAUsm‘6 bruožais lūpose,
-. Ar tu meni dainas artojo
Ir žalio miško būderi?
#<

M

-

^areribi with the vweet and sour taste of pineapple is a natural,
Before being cooked over a charcoal outdoor grill, spare*
ribs should be precooked by being boiled until tender. Thh
process of partial cooking is called parboiling.
If you are unable to devote the time or the refrigerator
space to the mannation procedure in this redpe, just omit the
step. The ribs will taste a little less of pineapple, but theyl
Otill be quite delicious.
This rather robust dish is Ideal for & barbecue party. For
larger groups, allow 1 pound of spareribs for each person and
taicrcaae the amount of basting Sauce accordingly. Accompany
the ribs with cold potato os toaCt^oni
toasted French bread, and the pineapple sau
įrita
Serve beer, teed tea, Sangriat chilled
wtoe you need to make the fttttoe — fee
Degrtt of&iffieu
Hm4.- 1 Aour, pi
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tuvos istoriją? Ar kursantam^
aiškinama, kad Lie
tuva buvo laisva, nepriklauso luą vaįtybė, kad ji buvo
Tautų Sąjungos narys? Juk Jonąą Ęųbiliuą
Pa
sakė: “Mes savo Įsitikinimų ir jausmų neslępiąmę* 0 ko- Į
TMfc LITHUANIAN DAILY N£WS
kie jų Įsitikinimai, tai mes puikiai žinome. Jią pabrėžia, J
Published Dailj. Except Sunday. Monday and Holiday i
kad “svečiams parodome tai, kas byloja apie Įįetųyių
oy fhe Uimuaxuan News Publishing Co^ Ine.
1731 Sc. HaIstwg SXrweL Chiefs©, IL 60601
Telephone 42X-6100
liaudies kovą už Tarybų valdžią, apię jus sudėtas aukas
grumtynėse su fašizmu buržuązią^ ĘiĮetuvoje’’ Ir šią
ECUND-ULASb HOSTAGE PaIL AT CHICAGO. H-UNOLS. USPS 37494000
istoriją, kaip jis pareiškia, “kiekvienas lietuvis privalų
Postmaster: Send address changes to Naujienos
gerai žinoti ir teisingai Įvertintu. šiuo pareiškimu kap1739 S. Halsied St, Chicago. IL 60608
sukinio universiteto rektorius aiškiai pasakė., ko kursan
$40.00 tai bus mokomi. 0 toks jo pareiškimas, kad “męs
metams _______
As ot January l, 14&0
pu^ei metų ____ :
$22.00 kame gerbti kitų pažiūras bei Įstikiųimus” yra didžiausia
Subscription Rat*»:
trimmenesiams
$4.00 veidmainystė. Nereikia manyti, jog okųpaęitaą yęa t
✓lenam menesiui
vlucago >45 00 pei yeai. $24.00 pei
.X months, >12.00 per 3 months. In
geraširdis, kad jis kursantus veltui penės, juos vežiotą,
ither USA localities $40.00 per year <xdnaaoje
>22.00 pei six months, $12.00 pei
juos mokys, jiems teiks veltui gyventi būsting, kurie. jam
metams_______
iree mouths. Canada $45.00 per year.
$24.00 nebūtų naudingi. Okupantas nieko nebarą, ką§ jąui ne
pm>ei merų ___
-ther count) ies >43.00 ner year
$5.0Q
• lenam menesiui
būtų naudinga.
Užsieniuose:
25 cents per copy
Kokia kita bus dėstoma kursantam^ istoHj^ jei nę

Wmj1(I®noS

•
•
*
»
*

$48.00
moo

metams __
pusei metų

Šinimą svetimai valdžiai. Vienas pirmųjų šios propagan !S KUR ATSIRADO MŪSŲ
klastingai pristatanti mūsų nepriklausomos valstybės bu dos tikslų —, nepriklausomos Lietuvos suniekinimas. Lie
RAŠYBA?
•
Naujienos eina kasdien, išskiriant vusius prezidentus. Antai, Antanąą Spietimą buvp LįęT tuvių tautay nori Įkalbėti, jog nepriklausomybės metais
Dabartinė mūsų rašyba, rodos,
' Chicago j e u* priemiesčiuose
sekmadienius, pirmadienius ir šven
tadienius. Leidžia Naujienų Bendro tuvos visuomenės ir buržuazijoą fast i^eoįpgas, pęątųų- nigkp gero nėra b.uvg — viešpatavusi priespauda, atsi yra paprastas dalykas. Bet iki
$45.00 ve, 1739 So. Halsled Street, Chicago
metams-----------$24.00
tėjęs spekuliacinėje veikloje, ėmė orientuotis į bžtięrinę likimas ir skurdus gyvenimas. Tai daroma Įžūliai pa ji išsivystė,- užėmė tūkstančius
» pusei metų------LL 60608. Telef. 421-6100.
$15.00
trinu menes1 arm.
Vokietiją, buvo pasiruošęs pavergti Lietuvą jos pįptęk- naudojant melą, tiesos nutylėjimą, šmeižtą, klastojimus, metų. Pradžioj; žmonės piešė
* vienam menesiui .
' pinigus reikia siusti pašto Money toratu...
vgichnainystę. Tarybinė propaganda siekia užmigdyti lie daiktus ir mintis. Pav., jei kas
— YlLOov Jzl v * kCVU^e.
HUVl.u rvUMU
LL42XlKyLUU
Lietuves prezidentas Aleksandras Stulginskis pęista- tusių tautinę sąmonę. Meilė savo ’ tautai, garbingos tau norėdavo užrašyti karaliaus mir
omas kaip bųrž. valstybės veikėjas, V^nąą'
tų.* įįc tos praeities priminimas ir visa; įag stiprina ir kelia tį, tai nupiešdavo gulintį karste
cuara Ka^Uieix išskyrus st‘Kaiadieoiu>
ar mumijoj karaliaus lavoną. Jei
ai pu pi ei Šeštadieniais - iki 12 vx
versmo inspiratorių. Nepasakyta, kad Į94| nitais dę^ tautinį susipratimą, ąpĮaukta buržuaziniu/ nacionalizmu kam ateidavo į galvą užrekoroortuotas į Sibirą, į Krasnojarsko sritį įę 1952 m.
ir pasmerkta. Stengiamasi Įpilti (Tarybų Sąjungą, ląi- duoti ant molio ar akmens žy
-kyti
§ayo;tėvyne, p
kalbą —/ąįrtrį^ gimtąja kalba. mesnį mūšš, tai “dailininkas”
mbaustas 25 metus kalėjimo, iš kurio į|ėjp tįk Stalinui
Pogrindžio spauda ir “kapsukinįai”
mirus.
. . :• •■. ;'C
: ■$Įsūr sauldama: ^ūsį tėvynė- :Tą^bų Sąjungavniūsų nubraižydavo visą, eilę kovojan
kursai Vilniuje
0 arkivyskupas Juozapas Skvireckas rėmę Liętuvos i uostinė MaskvaTaigi, peršaina svetimas vertybes pa čių kareivių.
Toks rašymo būdas ypatingai
“Kodines” (Tėviškės) draugijos oficiozas “Gimtasis fąš. režimą, hitlerinės okupacijos metais' talkino oku milti, b savąsias užmiršti ir net .jų atisakyti.
'- ;
x -■'. ė
Skaudžiausia, kad šitokį propagandos darbą atlieka buvo vartojamas Egipte ir .vadi
kraš" as” šių me ‘ ų vasario mėn. 16 dienos laidoje atspaus pantui.
Arba. Mykolas Sleževičius — buržuazinės valstybės nekas kitas, o patys mūsų tautiečiai: mokytojai, profeso nosi heros.litais. Kada su jais
di"- e-an ?goka ookalbi.su Vilniaus universiteeto rėkto
susipažino finikięųUi pastarieji
riumi Jonu Kubiliumi.' ^Pokalbio tema: užsienio jaunimu, ‘r visuomenės veikėjas, ginkluotos. kovos prieš Tarybų riai, ąkademikąi, . žurnalistai ir kiti- propagandistai. Jie suprato; ?jog:toks metodas nėra
Lietuvą vienas organizatorių, priešinosi LKP siūlomai 'iškraipo istorinius faktus, niekina garbingus' praeityje, /tobulas it gremėzdiškas. Pama
lituanistikos, kursai Vilniuje.
i :
/ ,' z;
.
;T- ;
žu jie išvvstė garsų rekordavi
Pokalbyje rektorius iškėlė šio universiteto moksli liaudies fronto politikai. Ir visi kiti mūsų tautos patrię- atliktus darbus.
mą ir įvedė raides. Tuo.būdiu
nius nuopelnus, kuris sayd dvasia ir išminties penu mai '-ai yra suniekinti ir apšmeižti. Suniekintos ir nepriklau, Ar nevertėtų tiems Tėvams,- kurie savo vaikus siun ;ie atsistojo ant tęįsTigO;7 kelio
tino kaimyninių tautų' mokslą, kultūrą, ekonomiką ir omos Lietuvos organizacijos. Jų tarpe įr šauliu prgąni- čia į Vilnių, pasiskaityti Ed. de AmiČi parašytą apysaką ir apie 2000 metų..įlies Kristų
šiandien jis ^esia tautų bendravimo tradicijas. Girdi, at acija, kuri “nemažai talkino Htlerininkamą, ,,gp. D./Tė; apie suvargusį italų berniuką, kurį keliaujantį sušelpė suformulavo pirmutini alfabetą.’
vyksta mokslininku ir pedagogų iš Įvairiausių pasaulio vynės karo dalyvavo ginkluotoje antitarybinėje-vei^loje”- ■kitataučiai. Išgirdęs, kad jie su panieka atsiliepia apie į
Tai štai, kokios istorijos bus mokomas .išeivijos, jaunimas!
kraštų ir užsienio lietuvių studijuoti ir stažuotis.
italus, berniukas metė, pinigus atgal, pareikšdamas, kad ; — Libano krikščionys nepri
Istorijos, kuria okupantas suniekina lietuvių tautos pra
ima prezidento Gemajel nutajis negalįs imti jų iŠ rankų tų, kurie žemina jo tautą.
Ir aiškina, kad lituanistikos kursai rengiami jau
eitį. Juk ten kursantams nebus kalbąma apie Vasario
Deją, tų tėvų, kurie siunčia savo vaikus į “kapsuki- j rimui nuVadkli susitarimą su
- nuo 1^7- m-m. Ir per tą laikotarpi būta tokių kursantų
16-osios ak'?. LVtuvos nepriklausomos valstybės; atkū
Izraeliu.
: virš
iš Įvairi ’ kraštų. Ir iš Jungtinių Amerikos Vals rimą. Aiškiausiai mums atskeildžią, kokios istorijos ten. nius” kursus Vilniun, tėvynės meilė ir tautinė ambicija
tolį-nęprilygstą paprasto italų berniuko patriotizmui. Jie
. tijų ir Kanados. Kursų tikslas — padėti nepamiršti tėvų
bus mokomi kursantai — tai pogrindžio spauda.
godžiai imą iš okupanto dovaną, pamiršdami, kokia jie — Izraelis tvirtina, kad susi
kalbos ir susipažinti su Lietuvos istorija ir jos dabarti
tariau? panaikinimas pakenks
Juk pavergtoje Lietuvoje jaunimas ugdomas nę tau kaina už ją okupantui užmoka, ir. už tai, kad okupantas Beiruto
niu gvvenimu. Tokie kursai duoda geriausią progą, nes
laisvei.
tine,
o
internacionalizmo
ir
tarybinio
patriotizmo
dvasią.
jų-vaikams galėtų suniekinti garbingą mūsų tautos pra
kitur tokių galimybių nėra, šeštadieninės mokyklos kur
sų reikšmės negali atsverti. Jis. matyt, nežino ar nenori Ten šiandien mokoma mylėti ne Lietuvą, o tarybinę tė eitį. Nejaugi■ jię jau tiek nežino, kad okupanto ruošiami — Tvirtinama, kfcd Nikara
žino1”’, kad išeivi1’a turi lituanistikai gilinti ne vien šešta vynę- Ten niekinami jaunimą labiausiai taurinantieji kursai turi vienintelį tikslą — melo propaganda sunie gvoje susidarė indėnu grupė,
kuri vedą kovą prieš dabartinę
dienines mokyklas, bet ir aukštesnes lituanistikos mo tautiniai ir religiniai idealai. Jų vietoj peršami komu kinti brangiausius tautos siekius.
Nejaugi tie tėvai, kurie anais metais, artinantis rau vyriausybę. -Sandinistai žiauriai
kyklas: neda^oginį lituanistikos institutą, lietuvišką nizmas ir ateizmas. Garbingą lietuvių tautos .praeitis
elgėsi su kalnuose gyvenančiais
gimnaziją, aukštesnes lituanistikos mokyklas ir net uni iškraipoma ir daugelyje atvejų niekinamą. Juk lietuviu donajai audrai, bėgo iš savo krašto nešdami kūdikius ant indėnais, o dabar indėnai tapo
tautinėms aspiracijoms žymią savo dalinu yrą svetimi savo rankų, tiek jau pasimetė ir jau nežino, kad lietuviš priešais.
versitete, Chicagoj e, lituanistikos katedrą.
Rektorius išdėsto, kokie kursuose dalykai bus dėsto- tarybinė lietuvių literatūra ir tarybinis lietuvių menas, koji tarybinė. propaganda klaidina, apgaudinėja ir tar
: mi. Tarp Įvairių kitų dalykų bus dėstoma krašto istorija, nekelia tautinės sąmonės ir neprisideda prie tautos stip- nauja lietuvių tautos pavergėjams? Juk ji siekia atimti — Niksraguos policija turi ži
- bus supažindinti su socialinio gyvenimo būdo savitumais,' rinimo. Tariami dideli laimėjimai švietimo ir kultūros^ išsilaisvinimo viltį ir palenkti lietuvių tautą, kad ji susi- nių, kad kovotojai iu.ok.csi r.e
■ žmonių darbu, o tam patarnaus susitikimai, pokalbiai, ’ srityse yra dideli pralaimėjimai tautinių ir moralinių į taikytų su pavergimų. Tokius mes vadiname mūsų tau- Nrkaraguos kalnuose, bet Hon
; gamyklos ir kolūkiai. “Rodinos”- draugija ruoš ekskur- požiūriu.t.
L' parsidavėliais ir niekšiško darbo talkininkais, kuriuos dūro valstybėje.
|1tos
Nuo pat pirmųjų okupacijos" dienų iki dabar, be per- mūsų tauta ateityje smerks ir su panieka juos minės, — Kovotojai kalnais lengvai
: sijas Į Trakus, į Anykščius, Druskininkus. Taigi, jau pati
traukos vedama propaganda, kurios uždavinys — pa- Smerkia juos jau šiandien mūsų broliai savo pogrindžio iš Hondūro valstybės pereina, o
kursų programa atskleidžia, ko juose bus siekiama.
vėliau siekia tikslo.
Bet čia ir iškyla klausimas: Kokia bus dėstoma Lie- teisinti okupavimą ir sulaikyti lietuvių tautos pasiprie- spaudoje.
Nuo sausio pirmos dienos
Oieurascio fc±in<»:

IIS

£

viskas labąi brangu, bet tuojau pridėdavo, kad
nu atsilankymas niekad geruoju nesibaigia. Kiek- '’atęįtyję būsią , geriau. Chruščiovas rusams akis
vienaSj grįžęs atgal Į miestą, skundžia sunkų dar-. muilino apie tau kas bus už 20 metų, o mums įvai
rūs sūtkai, liutkai ir net paleckiai aiškino, kad
Daugelis mano, kad Amerikos lie- ba dirbančius kaimiečius.
Lietuviai bijo bado, ligų ir kitų nelaimių. po kokių 7, vėliausiai 10 metų, bus daugiau mo
tuviai nežinojo, kas rusi) okupuotoje Lietuvoje dėjosi, Sovietų karo Ankąciaų, kad ir sunkūs metai ateidavo, net ir kyklų, nebus tokio didelio susigrūdimo butuose,
jėgoms ir policijai antrą kartą įsi- neturtingiausiems ūkininkams vis užtekdavo duo bus daugiau valgyklų ir audyklų. Kas už dešimt
veržus į Lietuvą. Pavergtoje Lie- nos iki rugiapiūtės. Šiandien niekas nežino, ar ar dvidešimt metų bus Lietuvoje — nei vienas jų
tuvoje buvo Čikagietę 1961 metais. ateinančią savaitę turės ko valgyti. Anksčiau ūki negaįėjp žinoti, šiąndiep yązalinskas liepia sodin
Ji viską aprašė ir Chicagos Lietu- ninką?, suvežęs javus, žinojo, kad turės duonos ti burokus,. o rytoj Sniečkus, gavęs lietuviams
’ vių Literatūros Draugija išleido per ištisus metus, šiandien kolchpzo vergai ne ge^ai pažįltamo gėrovo įsakymą, Vazalinskui
typįkps pakisti klaupi jais. “Už septynerių
tris laidas (vieną angliškai). Nau žino, ar galės pasikepti duonos ateinančią sayaL
atsisveikinimo metu mums gyrėsi pajienose dar galima gauti čikagie- tę, nes iš kolchozo sandėlių javai tuojau išvežami mėtų”
į Rusiją.
-L' / •* leckmiai, — “bus pastatyta tiek namų, nutiesta
tės įspūdžių laidą.
N. Red.
Teigimas, kad Lietuvoje už gydymą nereikia tiek kebų, primalta tiek cemento, išpūsta tiek
Tęsinys/
mokėti, yra tiktai viena medalio pusė. Kas už gy stiklo, o bitės prineš tiek medaus ir t.t” Jis mi
2. Visi krašto gyventojai kenčia didelę bai dymą nemoka, tai tas ir nepagydomas. Kaip galt nėjo ir skaičius, bet aš neprisimenu. Bet, man
mę. Bijo rusų, bijo žiaurios sovietų policijos, bijo gydyti, jei gydytojai neturi priemolių? Kaip galį, rodos, kad tie skaičiai ir nesvarbūs.
istrebitelių (naikintojų) būrių, kurie siautė po sėkmingai operuoti, jei neturi nauju modernišką
Jie pripažįsta, kad dabar Lietuvoje vargas .ir
Lietuvos kaimus ir miestelius, šiandien lietuviai įrankių? Kaip gali ligonis pasveilįti, jei gydytoj sjtpfdaę, kad lietuviu kaiipįę^is nežmoniškai iš
bijo ir rusams tarnaujančių lietuvių, sudarančių jas negali išrašyti sergančiam tinkamų vaistų? naudojusias, bot jie pareiškia vilties, kad atei
privilegijuotą grupę, kuriai nieko netrūksta. Aiš Koks gydymas veltui, jei ligonis įuri už vaistas tyje Bus geriau.
kus dalykas, kad Lietuvoje baimę kenčia ir palec- mokėti? Amerikoje, Anglijoj, Švedijoje ir Švei T- “Ateityje
aiškino mums valdžios gramokinės valdžios atstovai. Kol sovietų armija tebe carijoje gaminami vaistai visų gaudomi. Nelai fortai. — ‘*tui
? duonos, pieno, drabužių, mėstovi Lietuvoje, tai jie saugūs...
mėn patekusieji moka milžiniškas sumas pinigų Įsos ir. gerų pc
ų?’. Ateityje jie žada duoti lieLietuviai bijo rusų okupantų, nes jie labai už vaistys.
u
tutiamb tai, I
tunėjo prieš rusų įsiveržiaurūs, neprisilaiko jokio teisėtuipo ar teisingu
3. Rusų pripieštos paleckinės valdžios ątstąžadėti lietuviams tai, ką
mo. Lki 'viai bijo paleckinės valdžios atstovų, .vai, kurie visą: laiką mūsų iš akių nepaleisdavo ir J jie
imti, tai nereikėtu žino
glaudžiai ber.drada liaujančių su Lietuvoje sto aplinkui zujo, kiekviena proga vis bandydavo kl?- nių
vinčiais rusų k. viuomenės ir policijos daliniais. bėti apie ateitį. Jie patys pripažindavo, kad vieš- Į
i paLietuviai bijo
kolchozus važinėjančių įvairių | bučiai neaptvarkyti, kad krašto ūkis iširęs, kad i

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI
RUSŲ
c
PAVERGTOJE LIETUVOJE
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tų pažadų vertė. Nuo rusų įsiveržimo kasdien Lie
tuvoje vis sunkiau ir sunkiau gyventi. Ateities
pažadais nebetiki ir patys komunistai. Jie nelau
kia tų gerųjų laikų, bet šiandien vagia “valstybės
turtą”, dalinasi tarp savęs ir lėbauja savo “kam
peliuose”. Komunistų pastatyti įvairūs prižiūrė
tojai vagia, nes ir jie nebetiki ta ateitimi. Lietu
viai ateities bijo, nes jiems atrodo, kad ateitis bus
dar sunkesnė ir žiauresnė.
Mes ainoipe, kad eisime į dangų. Taip mums
pasakojo tęvai, taip mus mokė bažnyčios galvos.
Bet ėjimas į dangų nėra pati svarbiausioji gyve
nimo problema. J; atsistos visu aštrumu, kai akis
į akį susidursime su šv. Petru. Tai ateities daly
kas. Daug svarbiau negu ėjimas į dangų, yra
pragaro išvengimas šioje ašarų pakalnėje.
Kas bus ateityje, nežino nei Chruščiovas? nei
Paleckis. Bet kad turtingoje ir duonos pilnoje
Lietuvoje rusiški komunistai uąkūrė baisų pragarą, tai žino kiekvienas, kuris Lietuvoje d a b.? r gy
vena ir kuris bent kelias valandas Lie tuvoje pra| leido. — baigė savo įspūdžių pasakojimą rugpiū1 čio mėnesį rusų pavergtoje Lietuvoje buvusi
čikagietė.
(Pabaiga)
m____ __ * M
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LU modernios poezijof puslapių. Kanu $5. Minkai*
Pasiųsime poeziją, tai
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pinigu?

MjKiL kdnssu
' vasjieuue, 1739 & Hmsieo 8L, Chicago. IL 606o

PuneraJ Home and Cremation Service
1729 S. Halsted Si.
Chicago, IL 60608

Charles Stasukaitti

DR. PAUL V. DARG1S
W JYTOJAi IR CHIRURGAS
cn««Tcr Community klinika.
Medicina direktoriui
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KALBOS KAMPtllb
Alyva, aliejus ir nafta

xALBA LIETU V1AX ai

avė

^eraburg. Fla. -337H ’M. f813) 121-4W

Spaudoje pastebima, kad šių
trijų žodžių reikšme sumaišoma,
ko nereikėtų aaiyu. Alyva ir
aliejus yra įprastiniai lietuviški
žodžiai, kurie reiškia tik augalų
riebalus, ir tie riebalai yra val
gomi. Aliejumi vadiname tik
išspaustus..iš sėmenų ar saulė
grąžų riebalus. Kitokių d^šokių
augalų riebidųs vadiname dįyva.
V . -į
Nafta yra tarptautinis, žbdis,
kuris (kaip ir
:^zd¥.*JiitiĮ)
vartojamas ir lietuviu , kalbėjo
• ' "
Jo reikšmė: mineralinis degan
tis skystis, kuris išpompuojamas
iš žemės gilumos, ir naudojamas
visokios rūšies energijai gaut:,
kitaip sakant — motoru vary
mui.
J- Žemaitis

S Garsus anglų kalbininkas
Samuel Johnson mėgdavo ger
ti arbatą. Dažnai per vieną va
karą gis išgerdavo 25 puoduku*.

SR> KAUSTYMĄ)

— Mini
tEMA KAINA
Mister
vr VISA korteles

* Ivttriy

ANTANAS VILIMAS

T.k S76-1U2 žrtft 37M99*

SOPHIE BARČUS
CAOIJO SEIMOS VALANDOS

ieiudiesHaif tr

.wtcraalteinlai*

vENlAUSlA LR DLDŽlAUSLA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

b. /ViCiMaRtCv. P-f.i*.
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DR. i- RANK FLECKAr

A. RŪKŠTELE

Orgranfzt car poets w
MYt gasoline

Doni be a Bom

Kodėl Sovietų Sąjunga tarptat
tinėje politikoje visada laimi

rnaiosi, kad šiandieninė kolosatiška Rusijos imperija jų negąs
dina. Deja, tokios jų nuotaikos
—galima tikrai tvirtinti— labai
gąsdina tuos Amerikos gyvento
jus, kurių tėvynes rusas grobuo
nis paglemžęs.
Šių dienų Demokratų partijos
prezidetinių kandidatų rungty
nės taip išsiplėtė, kad aptvindė
ne tik beveik visas televizijos
bei radijo stotis, bet ir didžiuo
sius laikraščius. Tas viskas jau
tiek nusibodo, kad net koktu da-1
rosi tą viešosios nuomonės kal
vės programą stebėti. Matv-t, ir
buvusiam JAV prezidentui de-11
mokratui Carter tos rungtynės11
Įgriso, nes Sun-Tinies korespon- i f
deniui James Gerstenzang jį pa
klausus__ apie
zjjlv UuUol
dabar vykstančias
V \ AbvCLlUlclJ
demokratų rungtynes,>, Carteris
Carteris' |
ik tiek pasakė:
įj
— Šiandien Reaganas rinki-: g
, . ..
°
|S

Šiandien pasaulinės politikos mu ‘*The Day After” (Amerikos
struktūrą, nežiūrint kokios kryp- į miesto vaizdas, jį rusų atominėties ji bebūtų, gali nulemti tik imis bombomis sunaikinus),
dvi valstybės — Amerika ir ru
Jei šiandien Amerikos prezi
siškoji imperija, visai apgaulin dentas Reaganas visa energija
gai pasivadinusi Sovietų Są nori Ameriką atstatyti į jos už
pelnytą po Antrojo Pasaulinio
junga.
Beskaitant visokių pakraipų ’caro vietą, tai šio krašto demo
didžiąją Amerikos spaudą, visa kratai, besiverždami į preziden
da ji ;yra pilna tokių straipsnių, tūros pirmąją kėdę, jį niekina ir
Rut ^puolamas Amerikos prezi šaukia, kad nereikia .Amerikai
dentas, kad jis nesusitaria su ginkluotis, nes, anot jų, rusas
sovietiškos imperijas magnatais, jau sužmoniškėjo ir, reikia tikė
kai liečiama varžybos^iarp ko tis, ryšis gerbti kitų tautų lais I
munistinės , diktatūros, it žmo- vę ir tuos, kurie tos laisvės
'
j
msKos demokratijos siekiančių siekia,
Tokių naivėlių-Maskvai tik ir
.autų.
Visas pasaulis žino, kad jo reikia. Maskvihiai visai nepro
ateities likimą šiandien gali nu testuoja, kai Kremlius ir dabar
lemti tik dvi to pasaulio -galybės savo “satelitų” žemėse naujai
— Kremlius ir Baltieji Pvūmai. įrengia atominių raketų lizdus. mus laimėtų.
1^
Ir ko jam tai nedaryti, ko jam
Trintis tarp jų prasidėjo nuo ta
Mums, Amerikoje gyvėnan- ■ ?
da,- kai, nugalėję Vokietiją, ru viso pasaulio negąsdinti, jei šių t.ems pabaltiečiams, atrodo, kad i g
sas ir amerikietis išsibučiavo. taikų laisvojo pasaulio politikni per šiųmetinius prezidentinius11
šios pergalės derybose rusai iš baigia apakti ir visai nemano rinkimus nevertėtų ieškoti sveti i
santarvininkų gavo- viską, ko jie gintis, o tik savo amžių nori už mų dievų, nes dabartinis Ame z
tik geidė. Tik gal vienas Chur- baigti visa kuo pertekusiuose rū- rikos prezidentas Reaganas yra
•Thilis nujautė, kad’ po šio išsi- J muose. __
_
mums tikrai palankus. Jo veda
bučiavimo teks tuoj rusiškai iš- i Paimkime kad ir toki Vakarų moji tarptautinė politika paro
sikeikli. Taip ir atsitiko: amen- Vokietijos kanclerio H. Kohl vo dė, kad jis netūpčiojo ir. reikia
kietis generolas sušuko “son of dausią spaudai pareiškimą, kad, tikėti, netūpčios prieš svetimų
a biteli!”, o rusas — “Sukin girdi, Amerikos prezidentas ne- žemių grobikus — rusiškuosius
sin
Tas amerikiečio “son of. privalo delsti, ir pasaulinės t ai- magnatus.
a bitch” greit išgaravo, o rusas kos reikalu turi skubotai vykti
Juozas Žemaitis
ir ligi šiandien amerikietį vadi- į .Kremlių ir su černenko rasti
na “sukin sin”.
! bendrą kalbą.
— Užtikrinu jus, pone Lapai 
šios abi galybes net ligi šian- j Stebint televizijoj demokrati- ti. jog būsiu geriausiu žentu. Jū.
dlen jokiu būdu neprieina prie hių kandidatų už prezidentūros sų -dukterį tiesiog nešiosiu ant
sutartino sprendimo, kuri ku- kėdę grumtynes,-neteko girdėti rankų.
rids turi klausyti ar lygiateisiai j ką jie mano daryti su Maskva,
— jei...
pasaulį
“
valdyti
”
,
žinoma,
rusui
kad
laisvąjį
pasaulį
apsaugotų
v
f — Jei, kas?
to “kartu valdyti” jau visai'ne-. nuo vis., plačiau bujojančio ' — Jei Ik
tivsi mabereikia, nes praeitis aiškiai pa- kremlinio terorizmo. Iš jų ką’bų ne ant kojų,
rodė, kad jis visada laimi. Ame
• ikos viešėsi,os nuomonės kalvė
(spauda, radijas ir televizija) ‘ I
visada agituoja ir ragina jos pfe- |
zidcn’.ą -rusui nusileisti (geriau I
raudonas, negu lavonas), ka aiš- I
kiai pabrėžė su išgarsintu" fil-’l

Stotie* WOPA - UN AM

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

Telefonas 523-0440
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave., Cicero
Telei. 476-2345
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AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

■
1

i

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue
Cicero, ILL 60650
TeL: 652-5245
KLIU KOPLYČIŲ LAIDOJIMU ŠERMENINI
ū atarėjai u laidojimu direktoriai

JEAN VANCE u GEORGE SUKINI
7
I
I

Aiasies automobiliams pastatyt.

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

" Laidotuvių Direktoriai

:CA&O &OTOR cu>r -TTS 0*1

77S-1544

'159 Sk MAPLEWOOD AVI

CHICAGO, IL Om

A. A. VALERIJAI TYSLIAVIENEI

DON'T CUT 1*4 BETWEEN CARS
THAT ARE ALLOWING- SAJ

. mirus,
Antaną Vaivadą, jo šeimą ir artimuosius nuoširdžiai
užjaučiame ir kartu liūdime.

' JBL “Lietuvos AidaF

2424 West 69th Street

TeL RE 7-1213

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

AM. LIET. SCiCIALDEMOKRATŲ S-GOS

KAZE BRAZDŽIONYtt

CHIGAGOS KETVIRTOJI KUOPA
tądien jmo

VASAITIS-BUTKUS

Dd pesfe

UMilerdft B:SG nl viiars.

St. Petet»burt- Flu 12:30 nL i?-p.
j ~ ~L? rtoiie*. 1110 AM

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
į
1

l€41 W. Tirt Sfcrert
TataL 7'1-074

TUVIŲ KOPLYČIA

4343 So. California Avenūe

1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois

Telefonas — 652-1003

TeL — 523-3572
*W-'
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TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

Mar^vrtt* Park*.
Mi|a — Aldone Devfcw

I

5 — Naujienos, Chicago, 8, DI.

Thursday, March 8. 1984

LIETUVOS ŠAULIŲ S GOS
STEIGĖJO V. PCTV1O
MINĖJIMAS

stalų
lio...

stalo pasigirdo dainos.
juokavo, kad nepa
gyrių ir Kazimierų,
\ . i negavo Marte-

šeštadienio
Valdvba

Eugenijaus Kriaučel ūno
tinė kovo 1 d. 2 vai. |>opiel savo j
\ardo j imtinio premijų {taiki
pataUxksc paminėjo \Tadą Pu
ni ;s įvyks š.m. kovo mėn. 10 d.,
vį. Minėjimui vadovavo rinkti
ak., Jaunimo
Inės pinn. VI. Išganaitis. Prisla-1
— P»«rd*vlmw|
e _ Kernel,
1
U H MJ
Premijų laufclA£ SSTAT1 FOR SAul
I
RIAL 1ITAT1 FOR MALI
Į te svečius: kleb. A. Zakarausku.
Girdė 1),musyte, is
I kun. J. Borevicių, A. Bėgį ir ki-1
, ir Violeta Abariūtė,
PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAM*
• tus..Scenoje VI. Pūlvio paveiksMeninę
prcgiamas
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOKĖJIMAIS.
Sekantieji skaitytojai lankėsi
« las su raudonom s rožėmis apa-1
sesutės Krishna ir
DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:
Naujienose,* piatęsė prenumera
Lcioje paveikslo..
*
tas \ieneriems melams ir p/idė: Po program S
,, įnešamos vėhavos: rinktinės, !
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentą*
. šauliu kuopos “Klaipėda”, ramo j
tąsys Adomaitis iš Willow ' bendravime
V. Kačins- *
’ vėnu. Iš vso 7 vėliavos. Sugieda
Chicago, HL
TeL 847-7741
2212 W. Cermak Road
<50;
Povinias Tautos himnas. Invokaciją kas, iš Chicago, 111.
’sukalbėjo rinktinės dvasios va-| las MrsiliorJs iš Brighton Par§15; Domas Adomaitis, iš j — Kasa, lietuvių federalinė
. das kleb. A. Zakarauskas, šauliu ko
>
PIRKIMAS * PARDAVIMAS • VALDYMAI
' S-gos pirm. K. Milkovaitis ir ku- Marquette Parko — §25; Ona kredito unija, už IBA terminuo
I nigas J. Borevičius astuoniems Martinkus, iš Marquetie Parkoj tus indėlius moka 1U
* NOTARIATAS • VERTIMAI,
asmenims įteikė žymenius ir — §15; \ ytautas Ripskis. iš j rius ar padidinus savo
j
TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTUS!
medalius. Kun. J. Borevičius pa-i Evergreen Parko — §30; Anta-!
5 nit
. minėjo ir šv. Kazimiero mirties nas Pleikys, iš Marquette Parkoj
X BACEVIČIUS — BELL REALTS
Ka>a
500 metu .sukaktį. Paminėjo ir — §25; Vlad-s Mikutis, iš Brid 1 pajam
INCOME TAX SERVICE
kitus asmenis.
geporio
§20; Juozas Skeivys,
Buvo iškviesti 1S nauju nariu, iš Marquette Parko — §5; Strsys
5529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
kuriuos prisaikd no rinktinės Stanaitis, iš Brighton Parko —.
dvasios vadas kleb. A. Zakaraus ų10 ir š5 už kalendorių; A. Tu
Jei nori duoti dovaną sa\ o
I LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE,
kas. Po priesaikos, dalyviai bu mulynas
i
vaikams, anūkams ar artimie
ELEKTROS JRENGIMAi
ČIA
GERIAUSIA
VIETA
PATAISYMAI
čiavo vėliavą. (Išties, paklau — ŠIO; Pranas Ramcnaitis, iš siems, duok ne pinigais, bet oi’-^
Turiu Chicagos miesto
LIETUVIAMS.
Š10; Bronius ginalTi daikteliu, kurio niekas su mšin.'t — užsimuš ir nueis
sius priesaikos tekstą, susidaro Brighton P^i’ko
Dirbu ir užmiesčiuose, greit,
laiantuotai ir sąžiningai,
*15; kitas neturi: originalus paveiki. v i 4:as po velniais.
įspūdis, kad šauliai yra kovos • Scd’erkas, iš Bridgeport o
2. Mažas kelmas didelį vežiKLAUDIJUS PUMPUTIS
j Mary’ Leppa, iš Gage Parko
avangarde prieš komunizmą.)
!as, skulptūra, rankų išdirbinys- VPems, kuriuos tikrai myli,
111 • ve i či a (dėl men kn i ek io ’ 9 butų mūrinis. Labai geros pajamos,
4514 S. Talman Ava,
butas savininkui. Geras inves>">; J. Stanaitienė, iš Nules, III. ir t. p.< nes tik vienas toks yra. — palik originalius daiktelius. gali- susidaryti didelės komplika Įi Dilelis
TeL 927-355$
tavimas.
Š15; Petras Galinauskas, š Pagalvok gerai — suprasi.
Prelegentas A. Regis skaitė
j 3 butų mūrinis su garažu. Pelningas
*» Jie visi šypsosi ir džiaugsis Ta cijos) .
Marquette
Parko
—
$5;
Joanna
paskaitą apie VI. Pūtvį, šauliu
3. Žodis žvirbliu išlekiamo ja li pirkinys.
— Ateis žmonės į partiją, ap- j vo gudrumu ir gerumu.
DĖMESIO
S-gos įsteigėją. Paskaita gerai Mikalauskas, iš MarcĮuetle Par
stos dovaną aplinkui, — klau-J Pinigas j ra geras šalpai, bet! čiu pargrįžta (primnimas, jog Didelis, gražiai įrengtas bungalow, 62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
parengta ir visi su dideliu dėme ko — ši5; Augustinas Pranckene dovanai, Jei turi pinigų, pri- Į reikia būti atsargiu ir• kalboje). Nebrangus.
Tiktai $126 pusmečiui automobili©
sinės iš kur gavai, ir jie atsakys. Į
siu jos išklausėme.
vičius, iš Marquette Parko
liability draudimas pensininkams*
4. Kas rasą nebrauks, tas ge
pirk
visiems
po
daiktelį
jau
da

‘‘Teta Veronika, iš Kanados, man j
Kreiptis: A. LAURAITIS
ŠIMAITIS REALTY
Pirmininkaujantis VI. Išganai $10; Sofija Budrys, iš Marquette
4651 S. Ashland Avė.,
padovanojo”. Jie pasakos apie bar, bet ne mašiną, nes jos am ros duonos neturės (kas anksti j
‘
Chicago, III.
tis dėkojo, o mes padėką paly Parko — $5; Antanas Juodzevi
nenueis
dirbti
į
laukėtam
ir
jaJ
Tavo malonų žvilgsnį, apie Ta žius yra trumpas. Geriausia po
INSURANCE — INCOME TAX
TeL
523-8775
arba 523-9191
dėjome katutėmis. Apskritai mi čius, iš Bridgeport) — §10; And
vo gerą širdį ir pasakys: “Ji ži daikteli, kuris kabotų ant šie- vai neužderės).
2951 W. 63rd St
rius Naujcks, iš Brighton Parko
nėjimas vertas dėmesio!
5. Apsirikimas -r^ej šieno ve
nojo. ką ji daro”. Jie daug, daug nos, ar stove: ų pastatytas ant
Tek: 436-7878
— §15; Juozas Jašiūnus, iš Gage
grindų ar padestalo. Ir kas ry-. žimas (bloga elgesį Tie |taip leng
metu
taip
darys...
Vėliavas išnešus, prasidėjo
Parko — $7; Juozas Palubins
vai atitaisysi, kaip pavirtusi ve
Uz tavo pinigus, jie gers snap i tas daiktelio savininkas sakys, ♦
meninė programa. Meno vado
t
kas, iš Marquette Parko — §25;
i juk tai Tu. Veronika, tai pada- žimą pakelsi...)’
h
są.
blevyzgos
ant
tavęs,
voliosi
s
vas J. Petrauskas perskaitė pro
jis, kartu su A. Dumčiu, užmo- I
Panašių priežodžių ’ lietuviai |
girti po purvą, turės aksidentą ; re i. — Ir jie šluostvs dulkes kasgramą ir paminėjo keturių mo
JOHN GIBAITIS
kėjo ir už Jono Papečkio, gyv.
turėjo tūkstančius, bet ne vKi 3
j dien — nuo Tavo veido...
terų pavardes. Akompaniatorius
i1
Argentinoj, prenumeratą vier.eSpiauk ant pinigo. Pinigas yra jie buvo užrašyti.
Advokatų įstaiga
— muzikas p. Sodaitis. Sudai
rienis metams.
prakeikimas. Ar tu žinai, kiek
navo keletą liaudies dainelių,
6247 S. Kedzie Avė.
Gyvena, kaip kirvis su ak
! milijonų žmonių yra išžudyta,
širdingai dėkojame visiems.
palydėjome plojimu. Daininin
(812) <76-8700
| meniu.
• dėl pinigo?...
kės ir vadovai apdovanoti rau
Naujienų Adm.
Gerai, kad susitaupei. Dabar
donomis rožėmis.
© Greitas,, kaip apatinis girnų
j pinigas pats uždirba Tau praPo meninės dalies — vaišės:
— SLA 134-tos Moterų kuopos
! gyvenimą. Kitus išleisk pro-j akmuo.
V
sumuštiniai, kavutė su pyragė susirinkimas įvyks KETVIRTA
’ tingam malonumui. Žinok, kad}
M. ŠIMKUS
liais.
DIENĮ, kovo 8 d., 12 vai. Great
O Virė šeimynai, išvirė šunim.
Tavo laikas tik šamJien...
;
Notary Public
Apie 5-tą valandą publika American Savings bendrovės pa
J. Tarvainis !
INCOME TAX SERVICE
praretėjo.- Ponai — Bražionis ir talpose, 6201 S. Western Ave.,
Tuo reikalu jums gali daug;
Don’t Go Out Without It
Šiugždinis pakaitomis grojo, o Chicagoje. Kviečiame nares gau
padėti teisininko Prano ŠULO, 4259 S. Maplewood, TeL 254-7450
©1983 A.H. Robins Consumer Products
Division.. R ichmond. Virginia 23230
mėgėjai šoko. Tai prie vieno, tai siai dalyyvauti ir kreipti dėmesį
Seni lietuviški priežodžiai j
oaruosta ir teisėjo Alphonse' Taip pat daromi vertimai, giminių
WELLS peržiūrėta “Sūduvos”i iškvietimai, pildomi pilietybės pra-,
Kai kurie lietuviški, priešo-»
šymai ir kitokie ’blankai.
išleista knvga su Itališkomis
pasiekę mūsų laikus, yra
fermomis. : ■
labai seni. Iš jų galime

WINTER
OV1RCOAT

*

e

Naujai pasirodžiusi
619 puslapių, kietų viršeliu knyga

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovu pradžia
Vardynas ir trumpa angliška santrauka
KAINA —• S17. (Persiuntirrui pridėti SI)

Naujienos, 1739 S. Halsted St

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

; išaiškinti mūsų protėvių prak| tiška išmintį, etnines sąvokas ir
pažiūras į gyvenimą.
Pilypas Ruigis (1675—1749).
j Karaliaučiaus universiteto auk
lėtinis, yra surinkęs ir paskelbęs
daugelį tokių priežodžių, kurių
keletą patieksime žemiau:
1. As jam kalną pyliau, o jis
man duobę kasa (aš jam gera
dariau, o jis man blogu atsimo-

Knyga su formomis gauna-;
ma Naujienų administracijoje, j

Miko šileikio apsakymu knygai
"Liucija” jau atspausdinta.

Siuntiniai j Lietuvą
ir kitus kraštui
I P. NEDAS, 4059 Archer _ Arenu*,
• Chicago, 111. W632. Tol. YA

7WW

« T

SERVE WITH PRIDE IN’
THE NATIONAL GUARD

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

Autorius pavaizduoja lietuviu
gyvenimą nuo XX šimtmečio
pradžios iki II Pasaulinio karo.
22 ilgesni ir trumpesni apsa
kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas
autorių: 6729 So. Campbell
Ave., Chicago, IL 60629.

FOR THE SMILE
OF HEALTH.

Read label and follow
directions.

j^ALL NATŪRALU
'V
- ----- J

C Ex-Lax, Inc.. 19X2

Homeowners insurance
Good service/Good price
F. Zapolis, Agent
3208% W. 95th St.
Everg. Park, III.
60642 - 424-8654
Strti Art

J®

CMuftT

Advokatas

GINTARAS R ČEPĖNAS
Darbo valandos: Kasdien: nuo
9 vai ryto iki 6 vaL vakaro.
SeStad.: nuo 9 vaL r. iki 12 TiL d.
Ii pagal susitarimą.

extra gentle and
PREDICTABLE LAXATIVE

TeL 776-5162
1649 West 63rd Strert
Chicago, DL 60629

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai {domius gydy
tojo, viiuoTneu& veikėjo ir rašytojo atsiminimus,

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS
autorius,
paruošė, sutvarkė ir iššpausdino geriausia
Chicagos lietuvių istoriją
(1869 — 1959 metai).
• 664 psl., vardynas.

A. Gumcb — MINTYS IR DARBAI, 259 paU liečia 1905
metę įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienai lx
rusirupinimą_______________________ _____________ 18.0C

A. J. Gussea — DANTYS, jq priežiūra, rvelkata Ir
grožis. Kietais viriniais
$4-00 ;
Mtnkitais viršeliai*, tik
18.00

A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
ŽMONES. Kelionės po Europą įgpūdžiaL Tik -

© 1983 Chattem. Ine.

’

ADVOKATŲ DRAUGIJA

V. BYLAITIS
ir V. BRIZGYą
Darbo valandom
Nuo 9 ryto iki 5 vii. popiet
Šeštadieniais pagal susitarimą,

<606 S. Kedzie Avė.
Chicago, IV. 60629

TeL: 778-8000

12.01

Gadina taip pat užsakyti paštu, atsfantas čekį arba
Mooey orderį, prie nurodytos kainos priJedafil SI persiuntimo išlaidoms.

Minkšti viršeliai.
Kaina $15.
Persiuntimas — $L
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija
8.1984

g

