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— VLIKo metai

Kremlius neleidžia sportininkams daly
vauti 84-tų metų Olimpiadoje

KARIAI BANDĖ ĮSIVERŽTI I LIBIJOS
DIKTATORLAUS BUTĄ

Leidžia sportininkus pasisakyti už ir prieš dalyvavimai
Los Angeles žaidynėse

Chadafi priėmė atvykusį Čekoslovakijos premjerą,
rodydamas į lavonus

MASKVA, Rus. — Praeitą
naktį Sovietų “Tass” agentūra. MISIJONIERIAI PARUOŠĖ
DIRVĄ POPIEŽIUI
paskebė, kad Sovietų Sąjungos ‘
vyriausybė neleis sportininkam 1
i HAGEN KALNAS, N. Gvine-.
dalyvauti Los Asgęles Olimpia-1
ją. — Popiežius nuskrido į
doje. Amerikiečiai jau vakar
Naujos Gvinėjos salas, kur ka- j
žinojo apie “Tass” pranešimą, o talikų bažnyčios nebuvo, bet jis
Sovietų Sąjungos gyventojai tik ’ ten rądo didoką būrį katalikų-1
tai trečiadienio ryte patyrė So Pasirodo, kad katalikų bažny-j
vietų jaunimas protestavo, nes čia yra pašaukusi vienuolius į•
n u tarimas buvo padą rytas be Gvinėją, kurie gyvena kartu >suj
jaunimo ir net bė sportininkų . vietos žmonėmis, pramoksta jų '
žinios.
| . -kalbos ir pataria tapti katali- j

TRIPOLIS, Libija.
Trisde kad ir norė‘ų. tai negalėtų te
šimt pasiryžusių Libijos kar.ų roristu mokyti.
antradienio vakare bandė įriROMA, 1.1.
Italijos laiKrašveržti į Chadafi hutą, bet jiems io korespondenttas iš Tripolic
■ nepavyko.
• praneša, kad buvo suruoštas
Pulk. Muamar Chadafi gyve !
š
prieš diktatorių M.
i no Tripolio užmiestyje, karei- j
(lhadafi. Perversmui vadovavo
t vinių rajone, apsuptame aukš-«
Hplomalas Mohamet
ii to mūro siena. Kariško rajono ĮĮ
Joef ai Magori. Prie Chadafi
j viduryje buvo kitas stiprus mū- ' rezidencijos ėjo buvę karinin
, kuriame gyveno prez. ChaC
kai, bet jiems nepavyko įsiverž
‘i su savo šeima ir išhk;mais •
ti į vidų. Koks yra diplomato
Mangari likimas, koresponden
Karlų grupė, matydama, kad Į
> Sovietų vyriausybė leido jau
tas nepranešė. Jis net nežino,
. ■ kais..
Į
■
prez.
Chadafi
nesilaiko
veikian1
nimui ■pasisakyti
_
tuo reikalu.
T.
...
, ,
. k.
ar buvęs diplomatas nužudytas.
Y • ,
.. .
■ .
1 'Kad popiežius atskrenda, ziIi cios konstituciios ir veda kraš-j
Vieni sako,„kad reikia vyriau*
. p.,, ’ , . riia’pasklido po visas salas. SiuĮ tą į d deies tarptautines avan-1 I bijos kariuomenės vadai la
sybes paklausu, o k,h pala™ važiayo 180,0(w žmt)nių.
tiūras, norėjo suimti Chadafi ir!
nepatenkinti Chadafio va*
nedalyti to paties, ką amerikie
piežiaus laukė, ištisą savaitę. Va
suruošti jam teisina, bet pasiry- Į dovaujama Libijos užsienio po
čiai padarė. Jeigu amerikiečiai
kar popiežius dalino komuniją
žėliams nepavyko prasiveržti į[ litika. Jie yra įsitikinę, kad Li
blogai pasielgė,, tai turime pa
vienuolių įtikintiems salos gy
Chadafi butą. Prasidėjo susi-Į bijai reikia palaikyti draugin
rodytų kad mes taip nedarome. ventojams. Hagen plokštuma
šaudymas, kuris tęsėsi ištisas; gus santykius su britais, nes ke
Sovietų, vyriausybė pirmą kar- ■
yra 5,6.00 pėdų aukštumoje nuo
penkias valandas. Kariams pa- • li šimtai britų mažiausia dirba
tą ĄĮeijdoi jaunimui pasakyti
juros paviršiaus. Vienuoliai'
Libijos naftos "pramonėje. Jeiį vyko apsupti Cradafi
šiuo klausimu. Iki šio meto vis padėjo suorganizuoti gitaristus
i ciją, bet jie buvo užpult iš lau- į gu britai būtų paklausę savo vyką nutardavo vyriausybė.
tč. choristus. Vieni grojo, o kiti:
' ko pusės. Rezidenciją saugoju i riausybės, Libijos naftos pradainavo. .■
ii
Rusai nedalyvaus, ;
i šieji gvnėsi . bet kai pradėjo iš į monė būtų likusi be priežiūros,
! kitų' • areiviniu
•
bet-neiboikotuoja k
užpakalio Į nes Libija neturi pakankamo
. VięnūoiiaiĄS. < sunkiausia įįiNauja St. Domingo vyriausybė nt^rė keliais centais pakelti duonos kai
pulti kąrifcipkus ir kareivius, į_skąiciaus chemikų. Libijos ka^MASKVA, Rus..,— Sovietų kiptl shifts, gyvent Q:i u s, kad reinas. Gyventojai pradėjo protestuoti, o policija pikietuotojus pradėjo sau-’
pįtai jie neteko smžii : L buvo ! riai nepritaria Sudano bombar
aviena žiri aį. JĘie \
sportirįinkąi.uą
s Los
lyti. Ne tik sostiiį^e, bet iį saloje jau nušovė 32 žmone>. Antradienį
priversti ;<pasiduoti. da t š Cha-Į davimui. Jie nenori, kad būtų
^^kąd jišlife pįa- '.
rusai prašė
provokuojamas Egiptas.
.dafi įsakė ^sušaudyti visu
suėmė policija 8 unijos narius.
•savo.
js, — id&tųlikus. Vieni žuvo besigindami
pąręįškė^^iasata V. JGrąnoi,. sipBritu vidaus reikalu mio kiti buvo atveži2 prie reziden
vietų ambašados. pirnunink^s.. j
jgyvęiįti.
—
-Duarl
e
praledo
7
me
Iris
Veir ten pat sušau- nisteris rengiasi perduoti -ai
KANADOS SERŽANTAS NUŠOVĖ . necueloje. Grįžo, kai buvo nii-1f cijos sienos
7, . '.
, suvičša-žiitbna. Vienuoliai n«.
Sbvietu. snąuda'-iprimeria,
v - Jiems
-- - padės.
- ’,•? i.
riams bendromis jėgomis tvar
% Av?- lfwh’ kad <■#-■.
np^jkąd’SI pastaba
šautas
gen.
Hamberto
Revero
TRIS
NEKALTUS
ŽMONES
prezidentas ^Carteris 1980. me. L. ;
.. C
.
ms. 1 kyli šiaurės Airijos baugumo
Baigus šaudyti sum
2
v. ,
Ten A^ra-.-misionienu rs Ameri-j
eik s.
:
’i“
tais ne Dktar pranese, kad ąme- '-į2^£?
; '•’•'' is.
;/prie Chadafi rezidencij
Buvo skelbiama, kad Kanados pulkininkas šaudė
..v
.u- - V • 'r >^'Aųsfr^lijos'H-;Euro.pps,;„taet
—
Duarte
yra
įstikinęs
nkreciai - sp,ortjbinkąi - neaah--f. a. -; . L-LkšL.:*.ko Čekoslovakijos y emjeras.
-r--t. wtammetas ne vienas :-«s-.wUin
Kanados
parlamento
narius
jam
pavyks
sustiprinti
Salva’
— Kanados policijai pavyko
Pats Chadafi jį s’/diko ir paspau
vąus;>Maskvo.s-€niinpKLdoje, liet
; -7
!..A:T.r- Į /
doro
ūkį
ir
gyventojų
teises.
ragino ir-; kitas; valstybės', nesiųs
dė ranką. Jis pasakė, kad buvo šaiškinti žmogų, nucovusį (5taQUEBEC, Can. — Praeitą kuriame būtų ga^jęs valdyti
ti? ten^savtf športririnkų..
suruoštas užpuolimas prieš jo ;oje 3 vyrus. Policija įtikinėja
Advokatas* Jose Napoleon antradienį rytmetį Kanados ra visus iš pogrindžio. Seržantas
— Adv. Leon G. Rivadeneira rezidenciją, bet jie buvo nu n- į, kad jis pasiduotų.
4?^
Dabar pažiūrėsime, ar Krem- Warte‘ 20 metų svajojo tapti dijo. stotys paskelbė, kad Kana atsisakė paleisti suimtuosius,
deturės
skaitytis
su
Genediro
liąų^/valdąyąa , nedraus L/ etū- ^IVadoro prezidentu, kad gą- dos kariuomenės puIJ/ninkas, bet vėliau juos visus atidavė po
kluoti arba ymvo vietoje.
mokratų
partiją.
Leon C. Rivadeneira gavo
vos, Latvijos;, ir Estijos sporti fėių įtikinti kairi uosius
— Kareivines puolė britų i
deši- įėjęs Į parlamentą, pradėjo šau licijai.
ninkams . dalyvauti Los’Angelės
sudaniečių apmokyti teroristai. 1,365,121 balsą, o jo cponenttas
siekti • -demok ratuos' sih dyti parlamento narius. Chica- Suimtasis seržantas nugaben
Olinrpadbje^ Diplomatų tarpe)
gos radijo stotys patvirtino tą tas į karo ligoninę. Jis nelabai
— “Tass” paskelbė, kad So- — atsakė, čekai netikėjo, kad <avo 1,267.161 balsą. Leon Rtvarkos.
eina kalbos, kad rusai gali pa
žinią. Naujienos taip pat pati norėjo ten važiuoti, bet polici vietų Sąjungos sportininkai boi britai imtųsi tokių priemonių
va<k
keisti savo nuomonę, o kelioms
kėjo, kad pulkininkas nušovė 3 ja, atėmusi iš jo automatą, jam kotuos Kalifornijos Olimpiadą prieš Chadafk o sudankaai,
dienoms prieš žaidynes, atsiųs
jsakė klausyti.
žmones.
čia savo sportininkus ir nuneš
Dabar paaiškėjo, kad tai bu
daugumą medalių.'
RAUPSAI UŽKREČIA
vo ne pulkininkas, bet Kanados
‘SldrO
GYVENTOJUS
seržantas.
Antradienio
ryte
jis
— Sovietų vyriausybei ne
f
KOLOVAI PA, Mikronezij a.—
įžengė į parlamento rūmus ir
patinka Amerikos pozicija Af
garsiai pasakė, kad jis atėjo žu Iki šio melo manyta, kad raup
RADIO
ganistano klausimu pakenks
sais
žmonės
neužkrešia,
kad
jie
dyti
ir
paleido
kelias
automa

STATION
sportininkams, jeigu jie važiuo
AIR^Rt
tiško
revolverio
kulkas.
Tuojau
atsiranda
nuo
kilų
priežasčių.
tų į'Olimpiadą.
atsirado policija ir bandė įtikin Popiežius Jonas Paulius II-sis. j
f:
NATIONAL^'
ti
seržantą,
kad
jis
atiduotų
gin

besilankldamas
Korėjoj,
apian1
— San FTancsko miesįtas
kė raugsuotojų koloniją ir ta- Į
klą, bet jis neskubėjo.
>OST 1
planuoja nupirkti abi Ma
Parlamente
atsirado
Montrea
rė
jiems
kelis
žodžius.
'
OFFICE
rin salas už $4.25 milijonus do
lio policija, kuri apsupo seržan Amerikos Senato pareigūnai
U $
lerių. Jas naudos aerodromams.
tą ir atėmė iš jo automatišką mano, kad raupsai yra užkre
EMBASSY
<
šautuvą.
čiami. 1977 metais Mikronezi— Į Hagen apylinkę suvažia
joje buvo 1102 raupsuotieji.
JARAGVA
vo apie 200,000 papua gyvento
Karys nekentė Ouebeco
HOTEL
Tuo
tarpu
dabar
ten
yra
kelis
jų pasitikti popiežių.
y ' vyriausybės
UNIVERSITY
kartus daugiau.
CITY
l
SANTO
Kariška
policija,
nuginklavuAmerikos
ir
vietos
gyvento

— Etiopijos karalius atsisa
DOMINGO
saR
seržantą, pasakė, kad jis va-. jai yra įsitikinę, kad raupsai už
kė bendradarbiauti su Etiopijos
KBAJADOR
Išl&RO
I dinasi Denis Lortie, buvo 3X ine- krečiami. Kitaip būtų nesupran
prezidentu Marian.
tų amžiaus ir prižiūrėjo netoli' lama, kodėl dabar didėja raup
I
nuo Otavos ginklų samtelį. Jis. suotųjų skaičius tose salose.
atidžįai sekė spaudą, klausėsi. Mikronezijos gyventojų mais
1 KAINA
NPO1O
radijo
pranešimų
ir
įsitikino,
tas ir gyvenimo sąlygos yra tos
Charles Percy n u st elf no
istobai
GROUNDS
kad
Otavos
parlamento
nariai
pačios,
liet
sergančių
skaičius
keli respublikonai, patardami už
sen. Perčy nebalsuoti, bet už <le- tikrai planuoja atsiskirti nuo bent 10 kartų padidėjo. Jeigu
mo4 rątus. Įdomiausia, kad res Kanados. Seržantui atrodo, kad liga nebūtų užkrečiama, tai
KALENDORtLIS
publikonas Chicagos merė pa- jie nežino, ką daro. Jas nušoyė- raupsuotųjų skaičius nebūtų tiek
3 žmones, o kitus suvarė į ko daug padidėjęs.
Gegutės 10: Putinas, Survaida teigoms Eptonas patarė nebalLibijos karo vadai suruošė perversmą prieš diktatorių Chadafi. Tripolyje
.* ‘ - suoti už sen. Percy, bet už de- ridorių, kuris vedė į pogrindį.
jie apšaudė diktatoriaus rezidenciją, bet jiems nepavyko. Pasikėsintojai
Saulė teka 5:37, leidžiasi 7:58 mbkrahl Simon< ftes “jam rei.
Pasirodo, kad Otavop premje — Leon Carder© Rivadeneira,
buvo suimti ir sušaudyti.
ras buvo pasistatęs gilų rūsį, išrinktas Ecuadoro prezidentu.
K vakarą lik
kalingi demokratai .
5-

- •r •

■
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■
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Z. JUŠKEVIČIENE

s kovos lauke. laisvės kovote> miitic- kelyje Rašytojai,
etai r menininkai skaisčiauas kūrybos žiedcis pagarbioj
ci ti. a motiną ir jos beribę*

hr?

MOTINA YRA SAVO VAIKO, TAUTOS IR
ŽMONIJOS DVASIOS ARCHITEKTĖ

M

fe
'i!

(Tęsinys)

*o. rašo, kalba’ir dainuoja lietu
viškai. Tai tikrai sveikintino
Ves.i šventą kovą prieš vi
yžlo ir jiastangų šeimos. Vie
sus destruktyvius ir inmoraną tokios šeimos tėvą paklau
I i;s vaiko gyvenamos aplin
sus, kaip jiems pavyko pasiekkos faktorius,; kurie ž;di<»ja
i tokių puikių taut, auklėjimo
jo natūralų bei sveiką dvasini
ir švietimo rezultatų, buvo gau
vystymąsi ?
tas atsakymas, kad jie abu su,j
pribiendęs inėtas organizuotai
žmona nutarę išauginti savo vai ,
kovai prieš blogį, ir tekia kova
kus lietuviškus,todėl šitą nutari- ’
tmė'.u- būti pradėta visais fron
mą jie ir vykdo. Pirmiausia ‘
tais. visomi- priemonėmis. Su
žmona už šeimos ribų nedirba
prantama, jog kovojant u* vai
ir nedirbs, bent :ki vaikai pa-į
ko teisę sveikai, moraliai vysty_
augs, sulauks bent trylikos me-;
tik, drauge bus kovojama ir už
uU. Pragyvena iš vieno vyro
pačios tautos ir visos žmonijos
gaunamos algos, kas reikalauja
geresnę ateitį. Tad ir skatinama
labai riboti išlaidas. Bet už tai
jauna šeima be atodairos kovo
jie negaili dolerio, kitos lietuvis,
ti už vaiko teisę natūraJiai ir
kos dainos plokštelei, naujai, iš-j
nekliudomai vystytis. Į šią šven
leistai lietuviškai knygai, kurią1
tą kovą privalėtų jungtis ir višėimos poilsio metu ddžnai net*
sa šviesi, sąmoninga visuome- □alsiai
skaito,
pasikeisdami.!
nė orga n i zu otom į s pastan go Trumpai aptaria skaitytą įvykį, j
mis.
pasigėri teigiamais personažais, j
Knygynuose ieško ir į namus į
Vaiko tautinis auklėjimas
neša didžiųjų, garsių žmonių {
šeimoje
oiografines knygas. Jas skai-J
Kalbant, rašant apie motiną,
!ant daro palyginimus su mūsų]
tuoj prisimenama ir motina Tė tautos didvyriais, rašytojais, me
vynė. jos rūpesčiai bei var
nininkais — kas kelia savųjų au
gaitoritetą. Namuose kalba, dai
Mes esame mažos, pavergtos nuoja tik lietuviškai. Savaitga
ir negailestingai nakinamos tau liais neboja, jau net ir šimto
tos vaikai. Mums yra gyvybiškai yirš mylių nuotolio, kad galė VLADAS PAUŽA
‘
tų
aplankyti
vieną
ar
kitą
lietu•
svarbus mūsų tautinis išliki
mas. Svarbu, kad nė vienas lie viską šeimą, ypač tokio pat am
tuvis nežūtų savo tautai ir kad žiaus vaikus auginančia. Daro
Ten močiutė užlingavo
pati tauta būtų laisva ir lygia gana dažnas šeimos išvykas į
vertė visų kitų laisvų Europos' gamta. Jei auginami vaikai, tai
Raudomis mane,
Į krūtinę skausmą savo,
tautų eilėje, šį didįjį tikslą sie privaloma jiems skirti reikia
kiant, savaime krypsta akys į mo dėmesio ir laiko. Anot jo,
v _
vaiko motiną — vaiko dvasios tas vra tik.vas malonumas su i .. j
“
\
...
.1 pajėgtu pažadinti pasaulio po..
. ..
.
architektę. Svarbu, kad motina savo vaikais bendrauti ir neju-Į *. . r " ,
r
I
litiniu
vao.u
sąžine
ir
jiems
pri
" ,
~v ~ v \
* 
suprastų reikalą ir jaustų pa momis draugiškai formuoti jul
j. .
t
rr ' 4. i • u wt mestu kalte uz mažu tautu fipasauli. Tai toki bu- . . .“ , , - . .
e .
\ n
reiga savo vaikui įdiegti tautos dvasios
v
,
zini ir kurtumui naikinimą, kad
{
medės jausmą; kaid lituanisti vo seimos pasisakymai.
savo genialia plunks
’
•
t
i
i
x
*
Reikia pasakyti kad tai esan-1l rasvtoi
~ J
nę mokyklą ir jaunimo organi
na primestų kaltę kaltiesiams už
zaciją v ei tintų tik kaip pagal ti tvirto ryžto lietuviška šeima.'
baltosios rasės žmoi.ių papuoša
binį tautinio auklėjimo fakto Telieka mums visiems genis
lo ir jos smegenų naikinimą ir
rių. Žinoma, tenka pasakyti, jog pavyzdys, kokia privalo būti lie
Įkaitę, prieš dabartį ir ateitį.
svetimoje aplinkoje gyvenant tuviška šeima.
Tenka pripažinti faktas, kad
yra gana sunku atskirti vaiką
Tautinio išlikimo pareiga, at
nuo jo aplinkos ir jo dvasios sakomybė Įtaigoja' išeiviją, kad tautinio ugdymo pareiga, atsa
pasaulį laimėti lietuvybei. Bet-, tokia patriotinio kieto ryžto šei komybė ii’ sugebėjimas yra ne
gi,turint ryžtą ir bandant pastaa ma būtų ne kokia išimtis, ne palyginamai didesnis, sunkes
nis nei kad kiekvienos jaunos
gas, galima daug ką atsiekti.
tik viena, kita, bet kad šeimų
šeimos motinos liauni pečiai ga
Nepaslapris, kad yra šviesių dauguma tvirtai žengtų Lietu s’ tokią naštą pakelti — tauti
bei sektinu pavyzdžių — tai lie vos keliu.
nio auklėjimo uždavinį pati
tuviškų jaunų šeimų, kurios gy
Mūsų pavergta ir po platų pa viena tinkamai- spręsti. Aišku,
vena toli nuo lietuvišku telki sauli išblaškyta tauta laukia kad yra re;kalinga konkreti ir
niu," neturi galimybių savo vai- genialių, kieto ryžto vadų, pa konstruktyvi visuomenės pa
klįš; leisti nei į lituanistinę mo jėgiančių jungti ir vesti tautą Į galba jaunai išeivijos šeimai.Tokyklą, nei į jaunimo organiza laisvą rytojų. Mums reikia ra kia pagalba privalėtų būti tei
cijai bet jų . vaikai gražiai skat šytojų, kurie genialia kūryba kiama organizuotai ir visos išei
vijos finansiniu bei kultūriniu
pajėgumu.

Aldona Prižgiu
• £:kvk. m.akys

>□jos,
žibę
Man švies, kaip skaistūs
žiburiai?*’

i

inos didvy iški dalbai ir
siaukojimas glaudžiai siejasi
tautos praeitimi. Istorinių įe:goje regime Didingo Pik’.migaikŠčic Margino mokuii miiė ugnyje kvėpuožuvusiųjų kovotojų krau
ju. Pagarbos ir medės vainikas
puošia DLK. Kęstučio žmoną
Birutę, kuri pagimdė ir užaugi
no žemiausią Lietuvos valdovą
Vytautą Didyjį.
M

t: '

Lietuvė motina niekada nenabūgo ir nepalūžo žiaurių oku
pantu grandiniu neleisvėje. Jos
drąsa ir atkaklumas dėl tautos
idealų nuostabia pėga uždegė ka
rius žygiuose ir kovose. Kražių
kovotojai, knygnešiai, savano
riai, miške broliai ir kankiniai
motinos užlinguoti ir užaugin
ti. Ji visados nuožmiai, kaip au
dringa jūra, kovojo prieš paver
! gėjus, liekančius sunaikinti lie
! tuvių tautą. Jokia priešo jėga
nepajėgė užslopinti jos širdyje
glūdinčią tautinę ir religinę
Liejo nežinia.
meilę. Motina, vedina tyrios lie
Jonas Maironis tuviškos sielos iir dvasios, ne
tik pagimdė, bet ir išugdė tau
Daugiau 70 metu JAV-bėse tos ir valstybės vadovus, kul
pagerbiama motina, plaičiai iš tūrininkus, visuomenininkus, ra
sišakojo daugelyje’tautų. Vieną šytojus ir karius: dr. J. Basana
gražiausių metų gegužės mene-- vičių, d r. V. Kudirką, dr. J.
šio sekmadienį pagerbiamos gy Šliūpą, prel. J. Maironį, kan. J.
vosios ir amžinybėn iškeliavu Tumą - Vaišgantą ir kitus . J sios motinos.
Valstybės prezidentus: A. SmeMotina, vedina Kūrėjo dova- j toną, A. Stulginskį ir
•
notos meilės ir - dvasinės jėgos,
’ Grinių.
_ i
gimdydama ir auklėdama vai-1 Lietuvių tauta, šimtmečius
kus, pasiekia augščiausią atiko-j priešų puolama ir marinama,
jimosi ;ir savęs atsižadėjimo pavergiama ir žudoma, išliko
viršūnę. Ji duodajmdikiui ne gyva. Nuopelnas motinos, kuri
tik kūną, kraują ir pirmąjį mai nepalūžo kovoje ir siaubinguo
stą, bet ir ilrvepia dvasią,, tau se kalėjimuose nepabūgo mir
tinį sąmoningumą;^ aukoja dėl ties. širdies ir sielos džiaugsmu
kūdikio dienoa.s ir naktis pergy sutiko 1918 metus, jos sūnums
vendama sunkiausią nuovargį iškovojus Lietuvai laisvę ir ne
ir nemigą.
priklausomybę. Laimė, kaip so
Motina pirmoji vaiko moky driais pavasario žiedais, dalijo
toja ir auklėtoja; simbolis Var si su tauta. Deja, neilgai laimin
go Mokyklos. Ji išklauso skaus- ga gyveno. Raudonoji audra ry
mingus pergyvenimus ir nusi- tų, rudoji vakarų nuskandino
.kundimus,-paguodžia ir nura- džiaugsmą su laisvės gėrybių
mina. Jos vardas Motina bran- kraičiu, kaip brangakmenį jūrų
gesnis iir kilnesnis‘už deiman- gelmėse. Žudvniu siaubas bai
tus ir briliantus. Ją šaukiasi ka- singu šauksmu klaidžiojo so
džiuose ir miestuose. Pravirko
miliniįn11uiuiiiiiniiifimiii iiiinninniiiiiinniiii iiinniiihiinnniiiininininnmg motina kankčių keliuose, nyku
mų klaikume. Liūdna ir sukru-

Lietuvė motina tautos gyvybės kovoje Į

N

'S LITERATŪRA, lietuvių Htentūros, meno Ir moEH
HM m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nelemtą, Via*
Krivės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos
F. RaukSo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir T
Meilaus straipsniai bei studijas, iliustruotos nuotraukomis I
M. K. Čiurlionio. M. iūeikio, V. Kaiubos, A. Rūkitdės ir A V*rs>
kūrybos poveikiai*. 365 puaL knyga kainuoja tik |3.
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Ir rodosi — mėnulis baltas,
Balta užstojanti naktis,
Kuri uždengs vargų akis. —
Tas vakaras — tai vėjas šaltas,
i

O smuiko virpanti gaida —
Tai našlaitėlė be tėvų,
Vienui vieną su daug skriaudų, —
Lakštužė šiaurio ištikta... ' ■’,
. . .

. ;

-

Arėjas Vitkauskas
—

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE Į
yra seniausia, didžiausia . ir . turtingiausia lietuvių fraternalinė
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti; jau per 97 metus.
SLA — atlieka kultūrinius'darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos
darbus dirba...
’* ; y « y ‘
v
SLA —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS' iSUJONUS doleriu
apdraudę savo nariams^ - —
•**—'

5LA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno,
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.
SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment
Insurance, kuri ypač .naudingą jaunimui, siekiančiam
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai..
'

. SLA— vaikus, apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 mėtams.

SLA — kuopu yra visose lietuviu kolonijose, .
;
Kreipkitės i savo apylinkės kuepū veikėju^.j;jie Jums mielai Dacelbės J SLA įsirašyti.
Galite kreiptis ir tiesiai,1 SLA Centrą: /G

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
!i£»«
307 W. 30th St, New Y<*h?N.Y; 10001
' TeL (212) 563-2210
< ’• ?'•■

S

MARIJA NOREIKIENfi

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

Cosmos Parcels Express Corp
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

i

JbOl W. 69th SL, Chicago, DL 60629 ♦ TeL 925-2737
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Inž. LIUDAS MIKŠYS,
50 metų studijavęs, kaip

2759 W. 71st St., Chicago, HL
• BCPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
ju
DUMYNAI • KOSMETIKOS RKTKMPN
YS

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai ryto iki 10 vai vakaro.
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vak.

P”57*

D. KUHLMAN, B.S., Registruota* vaistininkas

IŠ PRAEITIES ŪKANŲ
ATEINA LIETU V A,

4- —

'
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parašė 700 puslapiu knygą, kurion sudėjo viską, kas Bet kada fr
Set kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviu*
Ir lietuviu kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunimu ir prot M.
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė
lietuviu
liečiančias Ištraukas, paruošė tiksliu* vertfanua
Ir patarė mums toliau studijuoti.
Ulna pa. Kieti riWetiri.

IMto H

RXU7IENO8
L7MI 8. Halsted St, Chicago, ED I0B08

wisr- wesriTsSsf?

;

h'lniiilnW-M.ii N^nii^iiĮįiiiiė m «.w«

JAY DRUGS VAISTINĖ

WataW St, QH*.

'

,
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Kai ties bakūžės langeliu
Klausausi smuiko vakarinio.,
Ilgėjimosi begalinio
Jo gaidą virpančią jaučiu;

Maistas iš Europos sandėlių.

• K4 CAUMBS LIMB, raiytojoa Petronėlė* Orintaffė* at*
minimai Ir minty* apie tamenia tr vieta* neprik. Lietuvoje Ir pb
maišiai* bolleviktj okupacijos metai*. Knyga turi 234 pualapln»
bet kainuoja tik 13.

- tf—TE.T‘K1tP

•i

Didelis pasirinkimas geros rūšies Įvairių prekių.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraflj
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausa
gyvenimo bruožų apražymaa, bet tiksli to laikotarpio buitie* Mt»
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyr
perduodama tik ui IX
• ’ i -1
r

« JULIUS JANONIS, poetas Ir revollocfonieriua, neriipn*
la* tr klaidingai Interpretuojamas gyvenime ir politikoje) tik BFarglo Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir po*
rijfr- Dabar būtq jj galima pavadinti kovotoju ui žmogaus teb® I
Knyga
didelio formato, ^5 puslapiu, kainuoja

VAKARE

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 * TeL 925-2787

> DAINŲ SVENTtS LAUKUOSE, poetės, palytojo* !r to
fialų Jokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie da Iniventes bei jų istoriją ir eigų. Įdomi skaityti ir nedainuojąs
tiems, gėrintis autorė* puikiu stiliumi ir surinktais duomenim*
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja |2.

> HETUVHKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-T*maB*wgt
Romiai p&raiyta ttudija apie Rytprūriua, remiantis Pakulni* |
Labguvos apskričiu duomenim!* ApraiymaI jdomūa kiekrienan
Beturfut Leidiny* ffiu«truota« nuotraukom^ pabaigoje dnodarm
ritcrvardžfu p*vadlniina’*b Jįj rertinlaf | roklečfij kalbą. Labe
naudingoje 335 puri, knygoje yra RytprOatą iamėlapla. Kaina W

Julius Janonis:
\ in ta jos siela skausmu raudo
' Geresnio paminklo did
jo išklydusių vaikų Vakaiuosvyriams nebus kaip
na. ištremtu mirti Rytucsna.
vykdymas jų idealo.”
Baisios ir klaikios naktys, lyg
tamsūs šešėliai, slėgė motinos
Beirute nežinomi asmenys
širdį del kankinamų ir žudo
mų sūnų—laisvės kovotojų. Ne pagrobė vienuoli Benjamin T ha
beįmanoma suskaičiuoti, kiek m as Weir.
motinų, slėpusių »r gynusių sa
— Izraelio jxjlicij? suėmė
vo sūnus, užmigo mirties kan
čios miegu amžinai Sibiro tai- žydus, kurie ruošė puolimus
prieš arabus. Tuo reikalu kilo
gose.
debatai Izraelio parlamente.
Pranas Vaičaitis:
‘‘To neišreikš nė vienas
— Trečiadienį aukso uncija
raštas,
<
Tą tepas<aky> vieni jaus- kainavo $372.00.
mai.”
— Izraelitai neJrengia trauki
Gražiausiomis mintimis ir p«adėkos žodžiais pagerbdami mo tis iš Dešiniojo Jordano kran-,
tinas, prisiminkime kovotojas tų kolonijų.
ir kankines, kurios gyveno dėl
— Sovietų vyriausybė uždraii
savo tėvų žemė< laisvės ir ge
roves. Jų nuostabioji dvasinė dė Elenai Bonner, dabartinei
Jėga tetvirtina mus ryžtingoje Andrei Sacharovo žmonai, suir vieningoje kovoje del tauto J, sižinoti su svetimos ambasados
gyvybė* ir Lietuvos laisvės!
pareigūnais*

* • f'
Ii

‘
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l| daiktų sankrovas..Ten iš jo per
lus nuperka ir pilietis grįžta
pro Areksotą namo, pūsdamas
Dėsto šio skyriaus redaktoriai
pirmos rūšies cigarą ir žiūiėda/ mas kokioje čia vietoje, nusi
pirkus sklypą, pasistačius namuką, ir kokią čia mergiotę
į žmonas paėmus. Jeigu ui bu
Ai\ JAS VITKAUSKAS
rtų žmogus, kuris, sakysim, man
J skcLngas kokią dešimtį litų, —
Amerikoniška pasaka suaugusiems
I tai. be abejojimo, jis. mane su(Is 1928 metų Kaui pėde^ knisto pakraščių prie) likęs; skcla atmoka dešimtenoV#
.vojoiūų).
Į Baltijoj jūros. Kadangi žuvelei,
šimteriopai ii dar į savo
aišku, per tiek laiko visiškai t naujo namo įkurtuves, ir į sasi is Ūkais nėra nieko ncgalėjo nusibosti kibai sūrus jū i vo gyvenimo laidotuves pakvieat
rų vanduo, tai
1 ji
j nusimano “pa
r I čia...
jo, kad kas o; lė.ų pei^kri>ti
eiduoti” į gryną upes vandenį
x;macnvna. O Lindbergas —į
Na. o jeigu ta žuvis būtų pa
ir — la mei — užtinka lietuvių
ėmaukst! tą ir padarė,—taip są-Į
vadinama.- Nemuno žiotis.Ji (ta puolusi man į nagus tai... tam.
kant, vuiems “nosis nušluostė”.,
hivelė), žinoma, į tas žiotis tuo aš... Nesirūpinkite, gerbiamieji
Taigi, galima viskam
jau—šmaukšt* ir įvažiuoja. Ka- skaitytoj ij. — žinočiau, kaip to
Pasiremiant šia, greitomis su- ■
.angi Nemunu plaukioja garlai liau elgtis..
galvota teorija^aš surandu dui'j
viai tiek mažai tėra panašūs į
Galį būti, Iuls nors sakysite,
viena tikrą kelią
praturtėti.!
‘Leviathanią“, kad jų mūsų (ir kad čia tik tuščias svajojimai
rlie>a, tuo projektu ;iš pats, ga
oeveik jau visiškai—mūsų!) žu tai aš iš savo pusės tokių pa
li būti, kuo mažiausiai tikiu, —
vele nė kiek nebijo. Taip neuž klausiu: — O kokį užtikrinimą
bet argi tokių “Tamošių” ne-Į
ilgo ji atsiduria netoli laikinojo jūs turėjote, kad Imdbergas per
buvo ir prieš Liudoergo žygi.
Lietuvos centro miesto — Kau- lėks vandenyną,: kai jis nuo
Esu skaitęs Amerikos laikašty- i
no. Ten, aiškus dalykas. tą žu- Amerikos sausažemio savo aero
je, kacį ten—ant Michigano ež&
vėlę — pakapt* — pagauna ir planu pakilo?. - Ar čia ne to
ro, besi irstydama laiveliu ka
nuo to jau nebetolimas kelias kios pačios garanijos. jas paly
žin kokia artistė, ar šiaip ko
ir papulti i garsiąją žuvų tur ginus niehas su kitomis?... —
kia “šauni” panelė, iš netyčių, Į
gaviete Kaune. Čia vėl, aiškus
pasilenkusi virš vandens, pa-*
dalykas, ta ževelė, gerokai įvaimetusi nuo kaklo perlinika- :
^rių rankų pa lamdyta, (o jos gyralius. Tuojau kažin kokia žu- \
'cybės kvapo jau seniai nebėra),
vis — pakapt! -— čia pat vieto patenka į kokio nors neturtingo
je— juos ir prarijusi. Karoliai Lietuvos ir Kauno piliečio (kad,
kainuoja kelerius tūkstančius pav., ir tokio, kaip aš) ranka> ‘
dolerių, (reiškia, šiaip žmogui, Tas pilietis' be abojojojimo, dar?
tai visas turtas). Kad būtų ka* gerokai pasidera tin gavietėje,!
nors ta žuvį pagavęs, laikraš
■ dar gi iki susitarnno reikalas •
čiuc-se nebuvo apie tai įrašyta. prieina... Kurgi.- už taip daugį
3uvo tik, kad daugybė žmonių
. b veliančią žuvį tiek daug, nork?!
puolė žvejoti'po Michigano eže
le! Bet pilietis galų gale, žuvį į
rą, bei, kol ka< be pasėkų. Tai pai'sineša namo. Pilietis sau ži’Į
gi, reikia manyti, jog ta žuvis • no. kad tą žuvį pigiai .pirko?
su prarytais peri mais karoliais Tiesa, ji truputį jau lyg pasviri-,
tcbė’ a gyv.a. .(> kadangi ji te kusi, bet gi, juk už..tokią kaiffąp
bėra gyva, tai — štai ir iškyla
ką tik .-užyejotos .žuvies niekur
teoretiška galimybė kam nors negausi: Vienintele baimė, taiį
iš Jietuvių praturtėti.
ta, kad jis nerastų — išskrodęs
Aš savo planą vystau šitokiu tos žuvies vidurius—kokio nors
oūdu: pav., ta suvis išplaukė is tios praryto akmens, nes jau per
Michigano ežero. (požeminiu melyg ta žuvi atrodo sunki,
' SALICNE
kokiu nors vandeniu ar kitu ' Drebančiomis nuo tokios bąiDuok man cigaretę!
keliu, tai grynai jos dallkas), į ' mės rankomis pilietis surūdiNenešioja daugiau.
Atlante vandenyną. Ten. žino siusiu peiliu išskrodžia žuvę r
Ką.nori atpiasti nuo rūkyma. jai netaip jau <magu. nes, randa jc^e. na gi, “po šimts,
šiek tiek didesniame plote, ne velniųko jis seniai ir laukė, mo
gu .Michigano ežere vanduo su visą krūvą perlų: Tiesa, siūlas,
Bandau ųųpra tinti tave
pasi. Taigi, ji nutaria plaukti j ant kurio tie perliniai karoliai;
nuo rūkymo ' svetimų ęigareramesnį. Tuo tikslu žuvelė kaip suverti, žuvies viduriuose jau.
čiu.
bematant, patraukia skersai se ‘ susimalė ir <dingo bet už tai žu-'
*
*
nąji Atlantą ir, paklaidžiojus- velei galimą dovanoti: gerai ii
a Cbirergas plas įkas šiandien
po vadinamą Vokietijos jūra tiek, kad ji be jokio muito į
(pirma nugąsdinta gausingų,. Lietuvą perlus Įgabeno: kad. su žmcgau< nosimi gali viską pa_
plaukikų per LaMancho sąs j tiktai jų būtų — susiverti ga-daryli. išskiriant viena: chirurlima pačiam!
Šija negali sulaikyti, kad nosies
mauką) atsiduria prie suvokie-T
čia piliefi> tą žuvį — tykšt: — bekaišiotų kur nereikia.
tinto, bot grynai lietuviško KJai

MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
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Vakar buvau Lietuvoje,
Šiandien importuotas.
Vakar buvau laik’htštininkas,
Šiandie^ paliuosuotas.

Vakar buvau laik’raštininkas,
Šiandien “cicilikas"’.
Vakar buvau šiaip sau džiovas,
Šiandien jau šmeižikas.

Vieni mano, kiti sako,
Kad aš esu paikas.
Bet aš turiu pris’pažinti.
— antru kartu vaikas.
Kuomi buvau, dabar esu,
Jau mane pažino.
Bet rytoj kuom , galiu būti,
Dar niekas nežino.

Kas kaip nori, tegul mano,
Man tas.neapeiną. •
• ,
’Blogam žmogui; geri norai,
; -Niekad neateina’.--. - \ ; ; -

j ienų? Kai skaitau jo- kerštu
— Sveikas, Maiki.
— Sveikas, Tėve. Kaip Ve t persunktus rašinius Drauge, at
iodo, kad jeigu įmanytų, ta:
lykas praleidai:
— šiemet pavasaris toks kei- sukramtytų' ne tik Bfaujienų
L Laikas ■ mainos,?žmonės keičias'
kad nė išeiti niekur ne.. redaktorių, bet ir Naujienų skai
rta
— šalta, lietus ii tomą- tytojus...
-;/> Amžius- greitai-bėga.. '\gąsdino...
šiuo
metu
Mardais
‘ evya^ar. vyras; .•šian^iėhC vaikas; ; ;
— Juk žinai, kad froiitminqueite parke kortomiis lošdavo
'Tame: niekb.-blb^.?. / .\ - A ;< .■
, kai agituoja prieš Naujienas’ sa.
mc i)O žydinčias medžiais, . o vo davatkas, kurios Dievo Įsa
Akiasnematė
dabar?
kymo “nepavydėk” nepaiso.Tit
— Nenusimink, Tėve. Vasara imasi Maskvos imperialistinių
jau čia pat.
priemonių, užvaldyti Ameriko;
— Žinai, Miiki, ką aš ma
lietuvių visuomenę. Jie bandė .
ir bėda, kad nekal
PUIKIAI SEKASI'
čiau?
sugriauti senąsias - lietuviu orba. Negailu patiriu ką 4 jis iš
i — Gal ka idcmaus?
—
Kaip
jums
sekasi
pastaruoju
tikro mano.
■ ??.• vvį
■ganizačijasĮ bet nėra taip leng
i
w
"
Taiku?
...
i
* ‘ *
* -Js.
— Taip. Praeitą savaitę bu va. Jęigu ii “suėstų” savo prie
r
—
Kubpg^riaUsiai.
Mano
tre

vau dail. Teofilio Petraičio pa šus, tai ką laimėtų? Patys ka
GRAŽIAUSI
rodos pamatyti Čiurlionio Ga_ talikai nesugeba apsaugoti save čia vyrašA . išbuvo su maniau
— Tamsta esi gražiausia mo
lelijoje ant Archer. Avė. Pui bažnyčių nuo atėjūnų, nežiniė šešius mėnesius, 6 tarnaitė net
'metus. <
1 ’
.? teris, kurią esu sutikęs.
ki paroda. 47 darbai- atvežti iš iš kur.. Toks m. dr. .rėkauja i/
Lietuvos ir Vckietijos, ypatin kabinėjasi prie Naujienų. 2X1
— Bet šį tą. panašaus, girdėjau
■
KANTRYBĖ
gai gražūs portietai’iš Lietuvos. ■tai krikščioniška? Pamanyk, m
iš jūsų pirmiau.
Tai ne tokie, kaip modernistų: : dr. per du “Drauge? numeriu į j Vienas žymus', anglų politikas
— Negalimas, daiktas! Tokius
veidai atrodo suplaišėję, tar dėl Okso pelitinės rėkiamo^ temėgo reporterių. Bet kaip tai
tum, kai]) keptas obuolys. Kita, plovė Gudelio smegenis, save vieną’įsileido į darbo kabinetą komplimentus aš kartoju mote
rims tik vieną kartą
parodos dalis, tai Vakatų Vo rašinį pavadinęs: Iš kitos pla
ir suteikė pasikalbėjimą.
U
kietijos akvarelių- skyrius. To* inetos ar iš “d-ūrniu namu”?
j Išsiskiriant politikas sako:
akvarelės pavaizduoja vokiečių
Apjtamsta, žinai, jog prieš
• Tuščiam maišui; yra sunku
— Negražu, labai negražu į
istorinius paminklus — bažny
f'jūsų
atėjimą
ąą,
išvariau
štųonioatsistoti.
•
?
Tėve. .
' ,:.
;
čias, miestus iir t.,t. Patariu h
|i
Liką'
kitų^rėpdiijerių?.
• .M.- dr; (Mykolas Dranga)
tau, Maikuti. parodą pamatyti.
— Žinau. . . ■
Ėjo kreivas lauko kėlias —
gali rašyta ką tik nori žmonė; |.
Nesigailėsi.
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U ills, jis• save užmiršo. Cice;g iiiiestb. (fiiinois) Juozas Gal
Prašau- įdėti į jūsų redag'uo-Ula kai kurių asmenų yra laiko
jamą dienraštį sj j siunčiamą mas didvyriu, nes jis prieš' K
slra;psnclį, antrašte “Nemul metu {.balandžio 7 diena. 18
m.) sudaužė į skutus Lietuvių
kink skailylojų”/
Į B-nę. Jis čia atliko mažojo Pi
— Perskaitau /‘Draugo” dien loto relę. Anas istorinis Pilotas
rašlv rašv;a Juozo-Gailos (Gai- kaip visi žinome, buvo romėnų
leviėiaus) giiiniazisUską refera- generolas, vėlau vienos provin
’;j iš balandžio 25 -dienos, 19S4 cijos gubernatorius. Buvo ve‘dį'S imperatoriaus Augusio duk
rru. ir susimąstau.- .. ’
Tai bent straipsnis, užima nei terį, padarė didelę klaidą, nu
14 puslapio minėto, dienraščio! teisęs Kristų nekaltai mirti.
O pavadinimas dar keistesnė
Mažasis. Pilotas (J. G.), pade
— *,Naujienų Nąujrenos”’.
damas dviejų vietinių Judų,, per
Juozas. Gaila ląiks niio laiko V’ęrbiį sekmadienį nuteisė nuk^nors parašo. Pastebėjau,.kad <rryžiifoti -5 savo tautiečius, nes
šio asmens parašomi rašiniai, jie nusižengė kelių vietos gydy
aprašymai visada pilni; tuEieį tojų, ,C.ronj(ininkų vedamai nie
pykčio ir grūinojMMtj.- Jis Savč kingai Tihųai.
pagi^žy dažniausiai išlieja 0rieš
Xuoz4š Gaila, vos lik kelioms
VtlKa. ALTą, Naujienas ii ki
dienoms po Velykų praėjus^
tus organus, šiame straipsny
nekalba apie Kristaus prisikėli
jis vvl niekeliui rašo. Tiesiog
negaliu supraslf, fcrip-dienra^ic mą, apie taiką tarp žmonių, o
■skiepija lik neapykantą.
redaktoriai
d u o- L
»
■jam liek
• -• viėtirs
.
da.
r
-• *
■ J -^4 t [ iilas žmogelis gyven
J. Gdila niekos tauškia. Liū<£- *me ftrnt^aijų pasauly.
yra. karjia pradeda vib LsvAjoja. Būtų gera, kad ;
aas savo kainltary lūkentų kak tų į savo raketa ir daugiau ne
reiškia, kad emooįnė -pusė pa? grįžtų. Bus ramiau “Drau
jį ne visai tvarkoj*. Jo žmona ^redakcijai, to dienraščio skaitys
turėtų įimtai ?Aisięū*int3^ ae% itųjams, nes beg daugiau, virtos
atei* diena, kadaj'tąa emodiiM rmbe<etiįs 'straipsniams. I
įbu^gttiima smalai*Juozai (raita, padėk savo gin? 1
cix^į^»(jalbo8.
nazistryką plunksnų į šalį. o ra- j
Jau .ir dabar, mūsų. Juozas sva šyino darbį palik raštingiems J
joja apie raketą,-į kurią jis pk- žu.mal is!ams!
t
sodinlu Bobelį. AįdlaiiAą, Dhįgį, Martyną ir kitus, paleistu
Alfonsas D. Puodžiūnas •
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VAKAB IR ŠTATOW

Vakar buvau “didis” vyras,
Šiandien piemenėlis.
Vakar buvau laisvas, “tyras”
šiandien kunigėlis.
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melo ir klastos propaganda. Bet deja, ji* užuot, Naujie
nas pagyręs už jų tokią beekompromirinę liniją prieš
i
okupantą, prieš “tiltininkus”, jis jas niekina. Jis užka
binėja ir Svilonį. Nors jis džiaugėsi, kad marijonai jį
THS LITHUANIAN DAILY NEWS
pasamdė katalikiškam laikraščiui vedamuosius rašyti.
Published Daily, accept Sunday, Monday and Holidays
Galvojo, kad jis taps uolus lietuviškos parapijos Veikėjas.
by The Lithoarrim News PnbNahing Co., Inc.
17» Sc.
Street, Chicago, (L 60604 Telephone 421-410C
Deja, apsiriko!
d
Pagaliau, kokiais “argumentais” Mykolas Drunga
:ECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS, USPS 37494000
ir Juozas Gaila bando nuvertinti Naujienas? Vienas
Postmaster: Send address changes to Naujienos
skaitydamas pageltusius Naujienų komplektus kikena
1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608
i ir gąsdina žmoną. 0 kitas prisirinkęs iš Naujienų rinkimų metu paskleistų propagandos citatų, netikslių žiAs of January 1, 1980
metams _ _____
$40.00
pusei metų____
Subscription Ratas:
$22-00i nių. Lyg tokių netikslumų nepasitaiko kituose JaikraŠtrims
$12.W
Chicago $45 00 per year, $24.00 per
▼lenam mėnesiui
$4.00H čiuose. Netikslumų pasitaiko net B itanikos eiiciklore
-lx months, $12.00 per 3 months, in
dijoje. Ar gi, seniai Draugas reklamavo tokius pornoother USA localities $40.00 per year, į Kanadme'
$22.00 per six months, $12.00 perl
J
( grafinius romanus, kūnų vienas marijonas pristatė kaip
aree months. Canada $45.00 per year;
metams pusei metų -r
- $24.00•1 maldaknygę? Ar seniai Draugas reklamavo bolševikų
~fher countries $48.00 ner year.
vienam menesiui ..
_ $5.00
■ Vilniuje išleistą knygą, kurioje mūsų visuomenės veikė
25 cents per copy
Užsieniuose:
jai biauriai apšmeižti? Mano nuomone, tokios klaidos
metanui __
$48.00Į yia nepalyginamai didesnės negu sumaišymas rinkinių
pusei
metų
Nuo saušfo pirmoi dienoi
: “wordu”. bei atspausdinimas netikslių balsuotojų skaičių.
Dienraščio kainos:
Naujienos eina kasdien, išskiria m
Bet kas yra būdinga kad Mykolas Drunga jau tiek
Chicagoje u priemiesčiuose:
sekmadienius, pirmadienius ir šven
įsidrąsino kaltinti ir tyčiotis iš Naujienų redaktoriaus,
metams$45.00 tadienius. Leidžia Naujienų Bendro
pusei metų---------------------- $24.00 vė, 1739 So. Halsted Street, Chicago, jį jau kaltina net už tai, kad jis vienas suredaguoja ir
trims mėnesiams
$15.00 IL 60608. Telef. 421-6100.
pats ičvežioja, o be to persispausdina tiesiai iš Okupuo
vienam mėnesiui$5.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money tos Lietuvos komunistinės spaudos. Bet koks būtų Nau
Kitose JAV vietose:
Orderiu kartu su užsakymu.
jienų redaktorius,* jei jis neduotų skaitytojams apie pa
vergtą Lietuvą informacijos, nutylėrų kaip okupantas
NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieninę
nuo 9 vai. ryto iki 5 vaL popiet. Šeštadieni*ią — iki 12 vaL
smaugia Lietuvą. Jei jis nutylėtų ir mūsų “kultūrinin
kus”. kurie ten nuvykę išliaupsina okupanto atneštą “kul
tūrą ”,muziejus, meno galerijas, o nutyli apie kalėjimus,
Juozo Gailos ir Mykolo Drungos
kacetus. Už tai, jam patriotiška išeivija turėtų būt labai
dėkinga. Juk tai joks jo adresu pagyrų komplimentas,
pikta akcija prieš Naujienas
kad Naujienų redaktoriaus darbštumas, jo pasišventi
mas lietuviškai spaudai ir kovai prieš okupaciją mūsų
tautos, mus stebina ir mus žavi. 0 kaip jam už tai atsiBet šį kartą palikime katalikų žmonių nusivylimą
: teisia Mykolas Drunga
ir- Juozas
Gaila
ir jiems panašūs?
•
'i
:
■
Mykolo Drungos ^vedamaisiais, o raskime atsakymus į
Ąr tai ne ironija, kai: pastaimoju laiku praplupo gau
klausimus, kodėl šis pradėjo šią piktą akciją prieš Nau sa premijų. kurios įteikiamos net tiemSj kurie griauna
jienas ir jų redaktorių. Kodėl jis tyli'apie’tuos, kurie,
mūsų veiksnius, kurie niekina jų veikėjū'Sj kurie vėžė
stato “tiltus” bendradarbiavimui' su okupanto samdi
parodas į okupuotą Lietuvą. Bet tiems, Kurie: Sielojasi,
niais? Man rodos, kiekvienam yra aišku, kad šis išeivi
dėl pavergtosios Lietuvos laisvės, • atsilyginama juos nie
jos dienraštis yra antikomunistinis. Naujienos be jokių- kinant ir kaltinant.
. ..
*
;
kompromisų išviešina okupanto atneštą Lietuvon ver
Pagaliau norėčiau paklausti, ar mūsų visūom'eneigiją. Be to, labai aiškiai ir griežtai pasisako ir prieš tuos
labai įdomu, kokiu ten rinkimų metu buvo suminėti“kultūrininkus”, kurie ten nuvykę komunistinėje spau
' wordai” ar balsuotojų skaičiai? Jai būtų daug įdomiau,
doje savo pokalbiais švelnina okupanto atneštą vergovės
žinoti iš Juozo Gailos, kaip jis galvoja jo Suskaldytą L.
būklę. Tik Naujienos taip griežtai pasisako prieš oku
B-nę suvienyti. Arba M. Drangos pasiąiŠkftSmąs į tuos
panto renginius — išeivijai koncertus, bolševikinių agen
klausimus, kūme buvo spaudoje suminėtų dėl ko likvi-.
tų atgabenimą filmų, paveikslų bei- plakatų. Jos pasi davosi jam rėdaktOriaujant Bostone lietuviškas laikraš
sako prieš tuos rašytojus, kurie veža savo kūrybą spaus tis? Ar jis piniginiai atsiskaitė' su tuo veiksniu, kuris
dinti į pavergtą Vilnių. Jos griežtai pasisako ir prieš jam įmokėjo pinigus atlikti sutartą dkrbą? Spaudoje
jaunimo vežimą į kapsukinius kursus.
klausiama, kodėl Mykolas Dranga, pasižadėjęs atlikti
Na, sakykite, kiek Mykolas Drunga, prieš tokius f ak- ■ neatliko? Į šiuos klausimus reiktų M. Drangai nedelianst
tus yra prirašęs vedamųjų? Kiek jis yra prirašęs veda atsakyti, nes tai liečia visuomenės pinigus. - O nepritermųjų prieš “tiltininkus”, ar prieš bendradarbiautojų lioti Draugo vedamajame apie vaškus ar baskus. Todėl,
spaudą? Juk, jei ne Naujienos, kas žinotų apie tokius būtų Mykolui Drangai daug išmintingiau-,-jei jis pirmiau
nelemtus faktus? Reiškia, Naujienos tokius ir panašius išsiplautų savo marškinius. Gal tada jis suprastų, kokias1
faktus skelbia ir įspėja mūsų išeiviją. Ar už tai Mykolas žinias Naujienos pateikia ir kurias supranta visi geros
Drunga ryžosi jas suniekinti? Ir kam tai dar neaišku?. valios lietuviai. Gal tada jis hesiaiškintų Draugo štai-Juk šiandien Drauge gali pasisakyti tie, kurie neigia tytojams, kad jam nebuvo lemta -tapti psichiatru. •
mai vertina mūsų laisvinimo veiksnių veiklą, bet ten ne-

ton Lietuvon paveikslus, kurie ten rengia fotografijų y T Q I T T F T V V t ' T ~J 1 7 V T t?
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parodas. Mano nuomone, dėl tokių nelemtų faktų M.
1A . n IZJ - j ftlllA I
Drunga neturėtų tylėti, nes jais pridengiama okupanto S K E L B K I T Ė S NAUJU? NOSE
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Niagara laukia turistų
Eserai nieko bendra neturi
su anarchistais. Anachistai nepripažįsta valstybės, - tos kiek
vienos visuomenės raidos for
(ATSIMINIMAI)
mos. o eserai priešingai, ją re
miasi. Kuo remiantis galima
m
~
K - vienas kameros gyventojas apTunu pora žodžiu ir BundUi.
,
. .
%.
. , ,
mus gretinti su jais?
T
i * -nu j '
i moka savo laisve. Buvo gi koks
Jo vda žila; Bundas ne sava-<
.
x
n
(Bus daugiau)
• • i'U; .
». v*
: nors mot was stoti i kova ir riranki; darbininku organizacija,
~
’
zikuoti savo laisve. Motyvas vi
oct Rusijos soęialdemokratų dar
suotinio,
pobūdžio.
NESTATYS SPYGLIUOTŲ
bininkų partijos (RSDDP) kam
Bundas daugiausia už kitus
VIELŲ TVOROS
pirmkas. Kai *ki-hšta.s -sujtidc ir
iškėlė nėpr^kĮ^uso^iosios Lietu jautė reikalo pasisakyti,
ę D a k a.
Ben-|
.
—
Bundas,
sako
.
nedalydavęs
vės ^suki. Bundis dar laukė in_:
gabj’Qs vyriausybė paskelbė^
Lietuvos
revoliuciniame
judėji

strukcijų iš - centro, ką ponas
kad fiidyos vyriausybė nutarė
me.
—
kalbėjo
Tubički,
—
bet
paša kys. Ponūii buvo nelengva
nebestatyti. spygliuotų
vielų
faktai
rodo
ką
kitą:
jis
išleido
pozicija — leisti ar ne Bundui
tvoros pagal Bengalijos sieną.
skirtis iš ‘Arenos nedalomosios atsisaukimus, ruošė mitingu s j
Rusijos”. Benė kfėl to, nesulau Jei ko nors daugiau nepadarė/ Indijon pareigūnai buvo įsi|
kęs atsakymo". 'Bundas ėmė ir? lai priklauso nuo jėgos. Bund to tikinę kad Bengalijos gyvento
paleido tik atsSauldnius: “Ša galvojo, kad Lietuva viena, be jai pe/bėga sieną ir veržiasi į
Asano musui
UC
lin caro valdžia”. Bundo vėlia Rusijos negali nuversti vai-f Asanaw xprovinciją.
voje įrašyta: . visuotinė žydų <lžios. Tai nenūvo reikalo ir ki monai puldavo bengalus, kai su
darbihirtkų organizacija Lietu-3 tų prieini jmu imtis. Kad ii' tikdavo juos Asanę. Bengalijos
vuje. Lenkijoje ir Rusijoje, bet; Brmdas yra RSDDP “kampi pareigūnams pavyko įtikinti in
1905-6 metai Lietuvoje šiai re ninkas”. kas čia per bėda? Jo dus, kad bengalai nesiveržia į
voliucinei organizacijai praėjo į turmoji “autonomija” nevaržo Asana. Asano musulmonai puo
pro šalį. Bundas liko sėdėti sve- jį jo rankų laisvės. Manau, nevar- la indus, esančius pačiame Asa~
žydu ir barikadoms, jei tokių ne. Jie gyveno ir tebegyvenai
timos partijos kampe.
1905-6 metais būtu buvę. Bun Abime, bet rniHulmonams atejd
Kazin kas mane klausia, už ‘ das vadovaujasi dėsniu: vienas noras juos pulti, kankinti ir žuJ
ką aš Sa sėdžiu. Už Vilniaus proletariatas kad ir dešimties
^eiftni atsisaukimus ir mitingus tautybių, bet viena partija!
Indijos kariai patikėjo Ąsąncį
Sukate. Kdi- Vilnius sušuko,
Ar dėl, to klausiu referentą, musulmonu tvirtinimais ir pa|
Sėfratas atsiliepė— jis sujudė
siūlė pravesti spygliuotų vielų
jo versti valdžia, ir miestelio Eundo politika nereali?
Eserus gynė J. Rubašauskas: sieną, bet dabar įsitikino kad ii
žydai neatsiliko. Bundo ten ne
— Jei Lietuvoje žemės klau- ‘ visai nereikalinga.Tvoros staty
buvo. ir ten jie nelaukė instruk
eijų iš RSDDP. Žydai dėjosi į simas kitoks negu Rusijoje už ba sustabdyta.
----- ------------revoliucija savo krašte ir ją tai politika ne kita. Ar Bundas, I
pavyzdžiui, geriau kovoja prieš
— Čekoslovakijos premjera-į
vykdė.
Referatas' susilaukė didelio taro valdžią? O jam referentas Liabomir Stragel atskrido i Li-į
' atbalsio. Jo tema gyva ir įdomi, daugiau akcijos pripažįsta, kaip biją pasitarti apie ginklų parj
davimą.
Už buvusius įvykius dabar kiek eserams. Kodėl toks mastas?
VLADAS POŽĖLA
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VINCAS ŽEMAITIS

EIl BLIND UNIJOS SUKAK
TIES PARAŠTĖJE
(SANTYKIAI SU MUSŲ KAIMYNAIS LENKAIS)
1569 — 1969

(Tęsinys)
Visai kitaip elgėsi tas pats p. Malirfški pra
vedant politinę sieną tarp Lietuvos ir Lenkijos
per buv. Rytprūsius. Visų dalyvių derybų pa
grindu buvo sutikta ir priimta, jau pravestoji
Potsdamo linija, nors lietuvių atstovas principi
niai neatsižadėjo savo-giminaičių — senprūsių
žemių į pietus nuo tos linijos, bet dėl būsimų gerų
santykių su lenkais, jis tyliai sutiko, kad lenkai
tas žemes kol kas valdytų, jis tik kėlė etnografi
niu principu korektūras Galdapės ir Suvalkų
srity, kaip į senas lietuvių-sūduvilį žejnes.
Pradžioje p. IfiTalinski nurodė, kad lietuviai
Paryžiaus konferencijoje 19^9 m. reikalavę lini
jos Krantas, pro Labguvą, Įsrutį, Darkiemį, Gal
dapę, bet jis pamiršo prisiminti, kad ir Lenkų at
stovas (Dmowski) 1919 m. reikalavo Lenkijai tik
pietines dalies Rytprūsių: Mozūrų, Dancigo - Elbirgo provincijų, sutikdamas su lietuyrų reikala
vimu, j' ‘dūlė iš Karaliaučiaus ir likusios Prūsų
Lietuvos (Gu Gintoj dalies provincijų — suda
ryti atskirą valstybėlę, kuri drauge su Lietuva
būtų unijoje su 1 enkija.

Į lietuvių atstovo pareikštas etnografines ’(Sambija) net fsrutį ir Gumbfhę. Tai buvo iš
pretenzijas, p. Malinski iškėlė lenkų ūkines pre lenkų atstovo pusės aiški agresija, kas priešta
tenzijas į Karaliaučiaus uostą ir laisvą išėjimą į ravo visai derybų dvasiai. Kai dėl pačios Sem
jį kanalu (vandens keliu) į upę Alną iš Mozūrų bos,, tai dar kryžiuočių laikais joje buvo apgy
(Sūduvių) ežerų. Matomai, kitus du derybų part vendinti jiems pasidavę sūduviai, ir 'pats lietuvių
nerius įtaigojęs, kad jei bus į tai atsižvelgta, tai atstovas asmeniškai turėjo patyrimo dar iš 1923
bus padaryta žymių nuolaidų lietuvių atstovo nu- metų, kai jam vykstant su dviem mokslo drau
TOdytOSe ŠriTyse. Lietuvių atstovas, tuom pati gais iš Karaliaučiaus į Piliavos uostą, antroje
kėjęs. įtiekė trečiuoju pasiūlymu galutiną tos stotyje už Karaliaučiaus į jų kupę atsisėdo senyJenos Juliją: DiTiava, kanalu per Aismares Į Pnė- *v6 aVhžiatfš niotėris; išgirdusi, besikalbant lietuglio upės žiotis, upe Prieglių, dalinant Karaffiftrji frUdziu^usi pasisakė esanti taip pat lie
čių. toliau pro Vėluvą, Muldžius — Astraviškius, tuvninke; užklausta ar dar čia žmonės kalba lie
llmencs upeliu pro Karpuvą, tięsiog į Unguros tuviškai, atsakė, kad čia dar yra senesifių žmo
ir Galdapės upių santaką, toliau Ghldape, pro Gal nių kalbančių “lietuvninkiškai”, bet jaukieji jau
dapės ir Prierašlio miestelius į iš Ančios ežero kalba vien vokiškai.
ištekantį Juodosios Ančios upelį ir tuo upeŠti
Nuo tolesnių derybų atsisakius tas reikalas
per Suvalkus iki Curzono linijos. (Upelio Vi|- pagal susitarimą atiteko išspkęsti dviem arbi
kušos įtakai į Juodąją Ančią). Si sienos linija tram (ukr^niečiui ir gudui). Juodu iš Sembos
gana natūrali ir patogi abiem jSusėm, iš tiė^t, • Ir fatfkiiaū'ČfkuS ši^ftfes iki kinai ir Ptftšdamo li
buvo pasiūdyta su didele nuolaido ir skriaudanijai sudarė savarankią “Balticum” Vklstybėlę,
tuviams, nes pajūrio žemės visais atžvilgiais dvi tuo parodydami prie ko veda lenkų-lietuvių ne
gubai veriingesnės už daug toliiu eesančiąsias. sutarimas, ir. politinę lenkų-lietuvių sieną pra
Priegliaus upę internacionalizavus, palieka lais vedė jiems atrodančia labai natūralia Priegliaus
vas priėjimas ir išėjimas prie Karaliaučiaus uos ir Ungarapės upių tėkmė į Potsdamo liniją. Toji
to ir į Baltijos jūrą, taip lenkams, taip lietuviams. ričrra bėvo jų pravestą su aiškia lietuviams
Pradžioje. Jp. Maiinsfci šią1 politinį Seturių-feftį skriauda.
l^rtj'^rftštovas priims tai
sienos linija buvo labai patehkintes, bet kai rei domėn ir bus palankesnis 'ir nuolaidesnis, praves
kėjo pasirašyti protokolas, tai jis staiga savo dant, ją Suvalkų srity, kur po ilgų derybų ir įronuomonę pakeitė ir pradėjo reikšti nieku nepa dinėjiihlĮ pavyko ją tik ištiesinti lietuvių haudai;
matuotas pretenzijas į Karaliahčių su Sefnba nuo Vižainio (MetuvFų pusėje), tiesia linija per

I

Cipliškes, Graužės ežerą į Smalėnus, o iš čia Sei-.
nos ir Maros upeliais (paliekant veik visus Sei
nus lenkų pusėje) į Curzono liniją (Radauka
ant Juodos Ančios upelio). Tenka pastebėti, kad i
pulk. Malinski buvo aukšto mentaliteto ir išsila-;
vinimo asmuo, ir atrodė, kad jis laikysis sutartų
derybose krikščioniškos moralės dėsnių ir laisvai!
visų dalyviu sutartų įsipareigojimų.
Iš visai neseno laiko (1966) lenkų krrkščio- I
nybės minėjimo Millenium’o mums gerai prisi-1
mena lenkų išeivijos įtaigoj imu išleistas Vatika-1
no pašto ženklas su Vilniaus Aušros Vartų Die-|
v$ Motinos paveikslu ir čia Čikagoje iškabinti f.
Lenkijos miestų herbai drauge su kai kuriais Lie-1
ttivos finiestų herbas, kuriuos vietos lenkai buvo!
priversli nusiimti.
“Naujienų” š. m. IX.8. atspausdintos A. Ber- j
žo: “Pastabos dėl pavergtųjų tautų bičiulystės I
Tr protesto - mitinge 'Čekos]ovė.kiįos inetinių pro- Į
ga”. Šios jo pastabos prašosi Ištisai biiti pūkai - į
totas, kaip būdinga lenkų elgesio ir jų tarptauti- j
nes veiklos išraiška.
(Bus daugiau)
KiTIJS CNPAGINK
SKAITYTI OlEMPeCT] "K(

PATS SKAiTYK

4Naujienos. ( hic»g(1
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K VILIAUS

VAKARŲ

VĖJAI

Modernios poezijos knyga. Kaina 5 dol. Minkšti
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus
tokiu adresu:

Funeral Home and Cremation Service

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

1
DR. PAUL V. DARGIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Westchester Community klinikos

X729 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608

Charles Stasukaitis
FD. LE.

|

24 Hour Service

(312) 226-1344

SUSIRINKIMŲ
PRANEŠIMAI

_
y
y
------ ------- ...... ..

‘
. .... .

...... . ...

Medicinos direktorius

1938 $. Manheim Rd„ Westchester, III.

VALANDOS; 3—9 darbo dienomis

Tel: 562-2727 arba 562-2728
TEL. 133-8553
Service 855-4506, Page 06058

Chicagos Lietuvių Našlių,'
Našliukių ir Pavienių Draugiš
ko Klubo susirinkimas įvyks
penktadienį, gegužės 11-tą die
ną, Vyčių saleje, 2455 W. 47th
St., 6 vai. vak. Nariai prašomi
atsilankyti, peš yra daug svar
bių reikalų aptarti. Bus vaišės..

Komunizmo statyba remiasi vergų stovyklų sunkiu darbu.

I

aENIAUSLA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
v - M

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

SFEC1ALYBĖ: AKIŲ LIGOS

-im West. 103rd Street
Vakuidos pagal susitarimą
........................ ....................

i .n vr .■ .....

OPTOMETRISTAS

251^W.77įstSt. Tel 737-5149
- ~ir “contact lenses”.

. 5 • INKSTŲ, PŪSLĖS IR

PROSTATOS CHIRURGIJA

2656 West-63rd Street
Valandos: antrai 1—4 popiet,
Ofiso telefonas: 776-2880,

Rezidencijos telef.: 448-5545

Florida
Prostatos, inkstų, ir šlapumo
takų chirurgija.
.5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710
\ Tri. (813) 321-4200

Apdraustas perkraustymas

iš 1*1 iri y atstumy.
ANTANAS VILIMAS

TeL 376-1882 ar 376-5996

PERKRAUSTYMA1

Leidimai — Pilna apdrauda
ŽEMA. KAINA
Priimam Master Charge
ir VISA korteles.
c it Šerėnas.
Tel. 925-8063

.

SOPHIE BARČUS
RADIJO IŠIMOJ VALANDOS

MŪSŲ MIRUSIEJI

>

KANADOS NAUJIENOS

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE

ba pareiškė padėką savo tė
vams, kurie jam dar būnant
jaunam, įkvėpė tėvynės mei
lę. Baigdamas padėkos kalbą
lietuviškai, pasižadėjo ir toliau,
kur tik bus reikalingas kovos
už Lietuvos laisvę, visuomet
prisidės darbu. Už tą jo pažadą
svečiai jam aidringai plojo.
Programą atliko gabios akor
deonistės — D. Parga u skai tė ir
N. Bernotienė.

TeL S27-1741 — 1742

Buvo gimęs 1898. XI. 24. BiSudburiQ šaulių kuopos — J. La
gailių k., Subačiaus vals., ūki
(Tęsinys)
ouckienė, St. Catherines Povi.
ninko šeimoje. Pasibaigus ne
žodžiu sveikino Lietuves gę- lo Lukšio šaulių kuopos pirm.
priklausomybės kovoms, tarna
neralinis konsulas dr. J. Zmui- A. Šetkus, iš CIevelando — šau
vo kalėjimo raštinėje. Į Vokie
dzinas, Estijos gener. konsulas lys J. Mulolis, Toronto SLA
tiją atvyko 1944 m. Žmona su
1. Heinsoo, Latvijos general, 263 kuopos! pirm. J. Dambaras,
dviem dukrom išvyko Į JAVkonsulas dr. E. Upeniks, To KLB. Toronto apylinkės valdy
bes (mirė 1953 m. Rochęstery),
ronto miesto burmistras A. Eg- bos kun. A. Simanavičius, Ojis dėl džiovos turėjo pasilikti J -•gleton ir iš Ora.wos .parlamen FM., Amerikos krašto L. B-nės
Vedęs antrą žmoną, susilaukė
taras J. Elis. Jis savo sveikini vicepirm. K. Žiedonis (iš Klivedukters Birutės, kurią leido į
lik trumpais bruožais pada
mo kalboje pasakė, kad jau lai lanuo), Toronto miesto alder.
Vasario 16 gimnaziją.
kas, kad pabaltiečiai turėtų Ot- manas B.Giys, Toronto "Vytis’’, riau Ctasic Jokūbaičio 45 metų
..Kasparas STANGVILIUS, sa tawoie (Senate) atstovą, senato sporto klubo P. Bemeckas, Es visuomeninės ir šauliškos veik
vanoris kūrėjas ,mrrė 1984.1.21.
rių, o toks galėtų būti St.. Jo tų karo veteranų vardu----- A. los apžvalgą; jam minim 65 m.
Baden Baden ligoninėje, Palai
amžių. Tai yra tik dalinis už jo
Jurs.
.
kūbaitis.
, . a <,
’
dotas sausio 25 d. Roterifęlso ka
Raštu sveikino šie Kanados darbus “atlyginimas” tik • at
pinėse.- Laidojimo- apeigas atli 'į .TH i sveikino ..Ontano^p ro. valdžios^ ' ministerial: C.Caccia, spausdintas šiame dienraštyje.
ko kum. F. Skėrys. Buvo gimęs vincijos parlamento atstovės T. J. Chretien,-D;! J. Johnson, M. Naujienose, kurių jis jaii virš
1897. VII. 8. Barzdžiuose, Rasei Ruprecht ir J. Brėithaupt, VLI' MacGitigaji ir J. C. Mundo bei 20 metų kaip yra prenumerato
nių apsk. Dirbo dvare. Grįžęs Ko vicepirmininkas V. Jokūbai- >i Ontario provincijos min. N. G. rius.
iš neprikl. kovų, vedė, bet po 8 tis, Kanados Šaulių- Rinktinės ; Leluk;. šaulių S-gos pirm. K.
Ilgiausių Metų, Stasy!
J. šarapnickas
metų žmona mirė. Vedęs ant astt. Ig. Petrauskas, VI. Pūtvie | Milkovaitis; Pasaulio Estų Lairą kartą, susilaukė trijų (dukte šaulių kuopos-V. StačkuS,|“r'-:^-“t'oį”': ■ visuome
rų ir dviejų sūnų. 1941 m. repa
— Panamos centran ateinan
nininkai J. iri B Strazdai, iš
trijavo į Vokietiją. 1947 m. grį
Toronte; dr. L.K. Uleekai, S. V. tieji balsai rodo, kad Arias Ma
Edvardas
NIKOLAJEVAS
Į
žo pas šeimą į Lietuvą ir 1959 į
Aušrotai ir Galdikų šeima, iš drid negaus tiek daug balsų,
m. su ja repatrijavo vėl į Vokie mirė 1983. XL 5 d. Pfrontene/ Los Angeles, U.S.A. Sveikino kiek jis tikėjosi.
tiją Paliko tris dukras, 5 vai Allgaeu. Palaidotas Reutlingene daug giminių iš'bkūpuotos Lie
kaičius bei dukraites ir kitus — Goenningene lapkr. 7 d. Gi tuvos ir nemažai, draugų iš Ka
męs 1925. I. 6. Kugelaičiųose, j
gimines.
nados bei U.S.A;
Janas ŠILINGAS mirė 1983 m. Šilutės apskr. Per karą vokie-j
XII. 30 d. Hamburg _ Bergedor- čiai išvežė į Darbo stovyklą,kur j Dažnai spaudoje yra rašoma,;
f. Palaidotas 1984. I. 6. to mies susirgo džiova. Po karo gyveno kad reik mylėti Lietuvą iš telo.
to kapinėse. Laidojimo apeigas pabėgėlių stovyklose. 1952 m. Stasys Jokūbaitis yra vienas iš
atliko ir gedulingas šv. mišias vedė M. Lengvinaitę,. su kuria tų aktyviųjų veikėjų, kuris my
Šv. Kryžiaus bažnyčioje Ham susilaukė dviejų dukterų. Kris- į Ii Lietuvą iš tolo, ir su pasi
burge aukojo kun.- dek. V. šar tina mokėsi Vasario 16 gimna-Į šventimu dirba savo gimto kraĮ što iš Sovietų okupacijos išvaka. Buvo gimęs 1915 m. kovo 29 zijoje.
■ davimui.
(Bus daugiau)
d. Liepojuje.
j Kanados valdžios atstovai daž .
j nai etninių grupių tautinių šven
• čių minėjimuose pareiškia ši
taip: "Kas gerbia savo gimto
| krašto tradicijas , ir kovoja už
į gimto krašto laives atgavimą, j
tas yra geresnis iri už Kanados'
Chanęs the oil and
• pilietį.”
liters svsry 3,0001<

«TO TRUST IR YOUR FELLOW MAN IS A
NOBLE VIRTUE*” EXCEPT WHEN Mt'S
SWYING. NEVER. TAKE ANOTHER
DRIVERS ACTIONS FOR GRANTED.
SOONER OR LATER RE
MAY DO THE.
UNEXPECTED/

Stasys Jokūbaitis visiems pa
gerbimo rengėjams ir svečiams
už atsilankymą.ir dovanas išj reiškė
padėką
augių bei
lietuvių, kalbomis. Jis anglų kal-

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

<

v

—* Aldon*
TeM^ 778-154?

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

f
|

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

|
|

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI
_______________________________________________________________________________ _________________ t

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue
Cicero, I1L 60650
TeL: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINE
Patarėjai ii Laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti
-----

8,000 mites to avckS
mastinę gasohoe.
Don’t

« Bom

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

KAZĖ BRAZDl!O*v~f

ULM&mi nno pirm«dv«r <- jjtj

tadlenio &3O rtL T»kxr».
Vd*o« L»Jdcw ii WC£V

' St Prt«r*^unt F*.. 12:*o
- M
| S WT25
1110 AW iwum-

U44 W. Tirt

nn»«. tms

|

SOME CHICAGO MOTOR CIVS "ttPS OW

-

. 2424 West 69th Street — TeL RE 7-1213
11028 Southwest Hwyn Palos Hills, Ulinois

•wow do n at įeit: - j
HELP TO PROTECT YOU
ft
w AN AUTO ACCIDENT!
\\
‘ACCORDING TO THE
DfcTITUTt FOR SAFER
■
' ■r:**LNWC AMERICAN MUTUAL
LIABILITY INSURANCE COMPANY TO s
TEND TO RESTRAIN THE RODY
FROM BLOWS AGAINST
/
PARTS OF THE CAR, LESSEN
THE DANGER OF BEING
THROWN OUT OF THE CAR,
AND INCREASE SURVIVAL 4
CHANCEL
J

THAT ARE ACJDWnM<? SAFF
rm owing dstamC£3U
*

‘ TeL 9744410

-»idgagi

“Lietuvos Aidai’

'

Laidotuvių Direktoriai

THE ODDS ARI AGAINST THG
1RATT MŪVIU
WHO W« TO
GET KV£H OH THE HIGHWAY. /

I

j

Telefonas 523-0440

Setudieniidi Lr '*eta*illeuUlr
Stoties WOPA - 1490 AM
tr*mliue|«m®f iš s?uw.
Merouette * Parka. .

j

VASA1TIS-BUTKUS

WMUJI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois
Telefonas — 652-1003
’

*

I
L

9
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Plačiau
R. Lietuvių Bendruomenės, Prieita prie valdybos ir reviužtaisus susinnKimą, ccoiE:ist Chicago Ind., skyriaus vi ziios rinkimų. Susirinkimai per šnekučiuojančtus narius, šeimi
suotinis narių susirinkimas įvyko žvelgęs pasiūlytų kandidatu
ninkė J. C.iirinskienė pavaišino
s. m. balandžio 29 <1. 3 v., J. ir rašą. į valdybą tšnrtBG ir
lietuviškn i s patit ka ia i s.
K. Čiurinskų gražioje sodyboje, pasiskirstė pareigomis: K. čiuJ. Gidžiūnus
Eug.
St. John Ind.
Ona
Sutrinkimą pradėjo
sky- Sm i 1 gy s—v icepi rmn ii
liatis pirm. K. čiurinskits ir pa-( Janoniene - sekretorė. €E. Turkvietė susirinkimui pirminin-j kevičius - kasinmkas, St. Cipi a L‘ M ° '
kauti Eug. Smilgį ir sekretoriau! Menė — kultūros rpiįdams, J.
ti Oną Jasėnienę. Susirinkimą> Gudžiūnas — spaučlok C. KleiJAV R L B. B-nės Ma>quette
nienė — narė.
paalnkiai juos sutiko.
Susirinkimo pirm. Eug. Smil
1 revizijos komisija: A. (ap- Parko Apylinkės valdyba kvie
gys, perskaitė patiektą susirin lys — pirmininkas^ j. Navikas čia narius ir prijaučiančius da
nariai.
i lyvauti Motinos Dieną, gegužės
kusiems darbctvaikę. Susirin ir J. Naruševičius
na išrink- \ 13, 10 vai ryto vėliavų pakėli
kimas darbotvarkę priėmė.
Į Tarybos su
i, J. ir K. me parapij os aikštėje. Vėliau,
Praeito susirinkimo protoko ti šie akmenys:
įpliai, S. 10 30 vai. xu vėliavomis dalyčiurmskai. St.
lą perskaitė J. Girdžiūnas.
vaujarre pamaldose. Motinų
y^tdybos pranešimą padarė i ir Smilgiai.
Valdybos p’rm. K. čiurinskas.
Reikia paminėti kad R. Lie-’ gaTbei prie alto: us bus padėtas
Jis padėkojo nariams už atsi tuvių Bendruomene, East Chi- gyvu gėlių vainikas. Pomes ir.
lankymą ir pranešė visų metų cago, Ind., skyrius šįmet šven ’panelės prašomos vilkėti tauti-^
niais drabužiais.
i
valdybos nuveiktus darbus. Be čia 35 metus n-uo jos įsteigimo.
Valdyba
kitų veiklos darbų, valdyba ne 1949 m. birželio 29 d., sv. Pran
mažai laiko praleidžia ruošda ciškaus lietuvių parapijos salė-:
ma parengimus. Paminėjęs apie Įe, susirinko nedilelis būrelis^ _ SLA 134-osios Moterų kuo-'
tą garsųjį teismą, patiekė susi lietuvių ir Įsteigė draugiją. !s-’pos susirinkimas Įvyks gegužės’
rinkimui valdybos numatytas teigus draugiją buvo išrinkta «5 10 d., ketvirtadienį, 12 valandą,
i—51
aukų sumas. Jos skirstomos akmenų valdyba, kuri ruošdavo 4 Great American Savings bendro-J
taip: Spaudai 200 idbL, radijo' minėjimus ir parengimus.
i vės patalpose, 6201 S. Western
valandėlių išlaikymui 50 del.,
1953 m. lapkričio 15 d. , toje ^ve. ^Joniai kviečiame visas
skyriaus išlaidoms 100 dol., apy pat. salėje, buvo sušauktas susi-'
i’j nares dalyvauti.
Valdyba
gardai 25 dol. Iš viso 375 lole- rinkimas svarstyti persiorgani- j
Dailininko A.
rai.
žavimo klausimas. Prisirinko
Skyriaus atskaitomybę susi pilna salė lietuvių, po idlsikusi-1 — NAUJIENOMS reikalingas j
rinkimui pranešė kasininkas B-Į jų nutarė persiorganizuoti j Lie raidžių rinkėjas mokantis dirbti į
Jauną vyriausybės žmonės pradėjo va
Tunkevičius. Jis paminėjo ir pa tuviu Bendruomenę ir prisi Mergenthaler mašina.
ryti biaurią šmeižtų akciją
aiškino gautas pajamas ir išlai-Į jungti prie Chicagcs Apygar rinkėją išmokinsime. Geras at
prieš ji patį ir jo šeimos na
das ir pranešė, kad 1983 gruo dos. Persiorganizavimą i Lieviu lyginimas, geros darbo sąlygos.,
rius.
džio 31 d. kasoje buvo 1,221,08 Bendruomenę paruošė tuometi* Kreiptis darbo valandomis.
I Diplomatas negali toliau dirb
nis pirm. dr. J. Paukštelis su
doleriai.
j ti tokiai vyriausybei, kai neleiETIOPIJOS LIPbOMATAS
Revizijos komisuos aktą per talkininkais.
• džia jam eiti savo pareigų. Jis
skaitė A. Ciplys. Jis patikslino, Viename laikrašty rašoma apie
NENORI GRĮŽTI
■ prašo leisti jam pasilikti Amekad kasos knyga vedama tvar East Chicagos, Ind., 1953 m. XI.
WASHINGTOX, D. C. — Eti- rikoje ir rūpintis savo šeimos
kingai, įrašai atitinka išlaidų ir 15 d. įsistegimą (ne įsteigimą).
opijos ambasados reikalų vedė- nariais,
pajamų dokumentus, knygos Kitos organizacijos tą dieną, įs
jas vakar pranešė spaudos at-4
teigimą, ar įsisteigimą — taip
balansas sutinka su kasa.
i stovams, kad jis rengiasi pra-; — Sacharovas yra išsiųstas į
syti valstybės departamento, Gorki, bet io žmona gali lais
kad jam leistų pasilikti Ame vai važiuoti i Maskva. Sovietu
rikoje.
j vyriausybė
ėmėsi priemonių
For constipation relief tomorrow?
Paskutiniu metu diplomatas Elenai Bc-nner suvaržyti.
> reach for EX-LAX tonight «
Tesfaje Demeke pastebėjo, kad
Ex-Lax helps restore your system’s own natural
Etiopijos vyriausybė pradėjo la-*
Izraelio ]>olitikai planuoja
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight.
bai aštrią akciją varyti prieš J. Paskelbti Palestinos piliečiais
You’ll like the relief in the morning.
___
Chocolated or pills, Ex-Lax is
A. V. Jis mato, kad ta akcija ^azos arabus, bet bijo duoti
“The Overnight Wonder?
yra be jokio pagrindo.
j
{Ambasados reikalų vedėju
Read label and follow
Demeke pasiekė žinios, kad pa-!
directions.
Triaminic® Syrup
C Ex-Lax. Inc., 1982
<įoje Adis Ababoj dabartinės '
Triaminicin® Tablets
_
or
Triaminic-12® Tablets
For Allergy Relief
that's nothing to
Aleksas Ambrose,
sneeze at.

CHICAGOS LIETUW ISTORIJOS
autorius,
paruošė, sutvarkė ir iššpausdino geriausia
.. - - ~ Chicagos lietuvių istoriją
(1869 — 1959 metai).
664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai.
Kaina 515.
Persiuntimas — $L

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Iitorijos Draugija

C 1^84 Dnrw laboratories Div^ion of
Sando: ln< Lincoln. Nebraska 6ti$0L

UAL ISTATI FOR «AL«
Kutoot, X.W1* — F«rdJ»inwl

;

'

UAL PITATI FOR SAU

|
.

£B ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKtJIMAli.
DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS ’
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu
2212 W. Cermak Road

BUTŲ

Chicago, ID.

S MAMŲ PIRKIMAS

P NOTARIATAS

♦ VALDYMAS
• VERTIMAI.

TISU RCŠIĘ DRAUDIMO AGENTŪtl

J. BACEVIČIUS — BELL REALTS
INCOME TAX SERVICE

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.

ČIA GERIAUSIA VIETA

LIETUVIAMS.

9 butų mūrinis. Labai geros pajamos.
Dilelis butas savininkui. Geras inves
tavimas.

sūnus Pau!

ELEKTROS ĮRENGIMAI
PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto
Dirbu ir užmiesčiuose, greltg
lir&ntuotai ir sąžininset
KLAUDIJUS PUMPUTIS
4514 S. Tilman
’
T»L 927-3559

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas
pirkinys.

jiems visas izraelitu teises.

Didelis, gražiai įrengtas bungalow.
Nebrangus.

TEISME

ŠIMAITIS REALTY

Teisėjas: — Tamsta klausiai
si per pusę valandos, kaip ginčrosi Butiimcnis su savo žmo
na.
Liudininkas: — Taip, ponas
teisėjau.
— Ir kokią išvadą tamsta pa
darei ?
— Pamaniau sau: devyni ar- J i
kliai nenutrauks manęs prie al-j
toriaus imti šliūbo.

INSURANCE — INCOME TAX

— Esu smarkiai apsivilęs!
— Dėlko?
— Įstovau į laivyną, kad pa
matyti pasauli, o mane įkišo į
povandeninį laivą,

D Ė M E S J O '
•
62-80 METŲ AMž. VAIRUOTOJAI
Tiktai $126 pusmečiui automobilio
liability draudimas pensininkams.
Kreiptis: A. LAURAITIS
4651 S. Ashland Ave^
Chicago, UI.
Tel. 523-8775 arba 523-9191

2951 W. 63rd St
TeL: 436-7878

JOHN GIBAITIS
Advokatų Įstaiga
6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

NE TEN PATEKO

Dengiame ir taisome visu rū^
siu stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA
6557 S. Tglmon Avenue
----- - Chicago,-< 60629

434-9655 ar 737-171 .

Miko šileikio apsakymų knyga
“Liucija” jau atspausdinta.

M. ŠIMKUS

it

--**

--- Na, kaip tu šiąnakt namo
i
parėjai?
— O ne, aš pakliuvai į poli
cijos areštinę.
— Tai, matai, laimingesnis: o'
aš parėjau namo

— Brangioji, tu esi man vi
sas pasaulis.
— Tik nepradėk tyrinėti ma-!
nęs, taip greitai!
-• - |

GINKIME LIETUVIŲ TEISES
Nepamirškime savo aukos Lietuvių Teisėms Ginti Fondui

Prašome pasinaudoti šia atkarpa, čekius rašyti “Lietuvių
Teisėms Ginti Fondas” (arba “American Lithuanian.Rights
Fund, Inc. ) ir siųsti adresu: 5620 So. Claremont Avenue,
Chicago, Illinois, 60636

Autorius pavaizduoja lietuviui
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. CampbeD
Ave., Chicago, IL 60629.

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Pavardė, vardas

Adresas

Ji:— Kur gi ne! Vedusieji
vyrai būna visad susiraukę!

Vardynas ir trumpa angliška santrauka

Or< A. J. Grusen — AUKiTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
ŽMONES. Kelionės po Europą Įspūdžiai Tik __ (2.W

Gailina taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekĮ arba
mooey orderį prie nurodytos kainos pri
dedu! SI persiuntimo (Maldoma.

f

Taip pat daromi vertimai,' giminių
iškvietimai pildomi pilietybės pra■ šymai ir kitokie blankai. '■ -s'. 1

P. N EDAS, 4051 Archer. Avenea,
Chicago, I1L 60632. T«LYA.7-59tr

Homeowners Insurance
Good service/Good prica
F. Zapolis. Agent
3208% W. 95th St
Everg. Park, III.
r
~
60642 - 424-8654

Advokatas
GINTARAS P. CEPSNAS
Darbo valandos: Kasdien: nuo 9 vai- ryto iki 6 vaL vakaro.
Šešta d.: nuo 9 vai. r. iki 12 vaL i j
Ii pagal susitarimą.

TeL 776-5162
1649 Wert 63rd Stftrt
Chicago, II 60621

Naujienose galima gauti nepaprastai Įdomina gydy- tojo, rianomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimui.

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia

”

Notary Publicr- —į

4259 S. Maplewood,i Tel, 254-7450

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.

— Ar yra koks nors ženklas,
kuris vedusį atskritų nuo “singelių”?

Dr. A.. J. Gnssen — DANTYS, jq priežiūra, sveikata Ir
grožis. Kietais viršeliais
84.00
Mlnkžtais vlriellais, tik_________£100

r

f

INCOME TAX SERVICE

Dr. A. GuMea — MINTYS IR DARBAI, 259 pel, liečia 1905
metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas h
susirūpinimu . ________
v________ _
18.00

$17. '(Persiuntiirui pridėti JI J
Slysti čeki:

. . .

5529 So. Kedzie Ave. — 778-2231

KOVOS DĖL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBES

KAINA

.

• PARDAVIMAS

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI

‘

TeL 847-774?

NUOMAVIMAS

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

i

— PsreanaNt • /

- MkmaJ,

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMTNAJDl

Auka Lietuvių Teisėms Ginti Fondui

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS

'

advokatų draugija

ir V. BRIZGYS
Darbo valandoj:
iid 5 vai. pop'et.
pagal susitarimą.
8606 S. Kedzla Ava.
Chicago, DL 60629

Tel: 778-8000

all smokes

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

~
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