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BRANGŪS LIETUVIAI!
šešiasdešimt trečioji Lietuvos 

Nepriklausomybės atstątymo. su
kaktis, 1981 metų vasario 16 d„ 
bus švenčiama visų patriotiškų 
lietuvių visame pasaulyje ir 
slaptai pavergtoje Lietuvoje.

“Laisvės Lietuvai!” —sušu
ko susidėgindamasKalanta, ŠL 
tas šūkis ne tiktai nuskambėjo 
po visą pasaulį, bet taip pat bu
vo, yra ir visuomet bus aukš
čiausias- visų lietuvių tikslas.

Kalantos ir visų okupuotos.- 
Lietuvos kovotojų aukos už lais-j 
vos ir nepriklausomos Lietuvos: 
atstatymą mus visus įpareigoja' 
atlikti tuos darbus, kurie priar-į 
tintų Nepriklausomos Lietuvos j 
atstatyma. - I

Lietuvos laisvinimo darba dir
ba kiekvienas- lietuvis, aukoda
mas ir aukc'damasis Lietuvai ir

Aleksandras Vekselis,
, . Tautos Fondo tarybos 

pirmininkas

Dr. Kazys Bobelis, 
VLIKo pirmininkas

1981 m. vasario 2 d.

SAUGOMAS ŠVEICARIJOS 
KONSULATAS CHICAGOJE
CHICAGO, Ill. — Trečiadienį 

buvo rasta dinamito bomba 
Šveicarijo's konsulate Los Ange
les mieste, Calif. Manoma, kad 
ją padėjo Armėnijos teroristų 
grupė, reikalaujanti, kad Švei
carija išleistų Libane gimusį ar
mėną Alex Yenekonchian, kal
tinama terorizmu. Pirmadieni 
jį teis Šveicarijos teismas.

lietuviams.; • | Trečiadienį 9 vai. ryto Chi-
Organizuotą Lietuvos išlaisvi-1 cagos laiku, nežinomas asmuo, 

nimo darbą, VLIKui vadovau-Į pasivadinęs Spalio Trečiosios 
jant, atlieka lietuvių veiksniai, grupės nariu, pranešė, kad su
su didžiausiu pasišventimu ir j bombarduotas Šveicarijos kon- 
pasiryžimu skelbdami pasauliui I Bulatas Los Angeles, (.ai. Pc'li- 
Lietnvos bylą įvaHwmis prie-Į ei ja-rado Sx4 cbbų.dydžid-bom- 
monėmis: dalyvaudami tarpiau-1 bą su nustatytu laiko degikliu, 
tinėse konferencijose, kaip da- Laiko skirtumai matomai su Čikagoje smarkiai spaudžia šalčiai, o Floridoje 

žmonės gražiai šildosi saulėje.bar Madride, darydami žygius 
JAV ir kitų kraštų valdžios įstai
gose, per radiją informuodami 
pavergtus mušu brolius, per 
spaudą kreipdamiesi savo gyve
namuose krantuose vietinėmis
kaltomis, Eltos biuleteniuose 
5 kalbomis, demonstracijomis 
bei protestais.

Lietuvos išlaisvinimo akcija Į 
vyksta visu frontu, ji intensy- > 
vėją ir plečiasi;

Visiems tiems darbams finan
suoti reikalinga lėšos; Piniginė 
parama aukščiau išvardintiems 
darbams 'turi ateiti iš laisvojo 
pasaulio lietuvių.

TAUTOS FONDAS — Vyriau
siojo Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto darbų visame pasaulyje 
finansuotojas — Kreipiasi į vi
sus geros valios,lietuvius, pra
šydamas piniginės aukos VLIKo 
Lietuvos laisvinimo darbams 
vykdyti.'

Aukokime per Lietuvos Ne
priklausomybės atstatymo su
kakties minėjimus, aukokime 
gavę prašymą raštu iš Tautos 
Fondo, aukokime kiekviena 
proga. Lietuvos laisvinimo dar
bai niekuomet nesibaigs, kol 
tikslas nebus pasiektas. Tegul 
nesustoja plaukę ir justi aukos 
tiems darbams atlikti.

Lietuva bus laisva ir nepri
klausoma, jei mes tam tikslui 
dirbsime ir aukosime.

Aukas Tautos Fondui siųsti 
šiuo adresu:

. Lithuanian National
Foundation, Ine.

P.O. Box 11121
Woodhaven, N.Y. 11-121

’ KALENDORĖLIS
Vasario 6: Petras, Titas, Pau

lius, Živilė, švelnė, Alkis.
Saulė teka 6;58, leidžiasi-
Oras šaltiž; .xtafc1it£ tiigK--

klaidino pranešėją.
■Ryšium šu : minimu pasikėsi

nimu ir grasinimais, visose 
š\eicanjds.';Th’isijose, bankuose 
ir oro linijų raštinėse yra Asų-' 
stiprintos sargybos.

PABRANGS KELIONĖS 
LĖKTUVAIS

WASHINGTON. — Civilinė 
Aeronautikos taryba leido pa
kelti kainas visoms lėktuvų 
bendrovėms ryšium su kontro
lės benzinui panaikinimu ir jo 
pabrangimu. Iki šiol, panaikinus 
kontrole, Coc’k apskrityje gazo
lino kainos pakilo keturiais 
centais, vidurkiu imant.

Aeronautikos taryba ta proga 
praneša, kad lėktuvų bendrovės 
dabar moka 97 centus už galo
ną kuro sprausminiams lėktu
vams.- Bendrovės numato, kad 
kuras pakils 12 centų už galoną.

Prelatas Jonas - Raikomas 
VLIKo seime Toronte sako 
kalbą ir primena, kad va
sario mėnesį surinktos au-’
— -kos ton eiti Amerikos

MULA CHOMEINI PATARĖ IRANO 
POLITIKAMS MOKYTIS Iš AMERIKOS

JIS IŠVAIKYS VISUS, JEIGU JIE IR TOLIAU VIENAS 
ANTRĄ KANDŽIOS KAIP SKORPIONAI

TEHERANAS. — Irano įta
kingiausias valdovas Chomeini 
trumpoje radijo kalboje patarė 
naujiems politikams nekan
džioti vienas kito, kaip tai daro, 
supykę skorpionai, bet pasimo
kyti naudingo darbo iš Ameri
kos politikų. Jis pareiškė, kad 
Amerikos politinės partijos ve
da tarpusavio kovą, bet jis pa
brėžė, kad tos partijos niekada 
neveda kovos prieš Amerikos 
interesus. To jis negalėtų pa
sakyti apie dabartinius Irano 
politikus.

■ Prezidento Carterio pareiški
mas apie norą tvarkingiau ir 
geriau perduoti krašto admi
nistraciją naujai išrinktam pre
zidentui skaitomas pavyzdžiu, 
iš kurio- turėtų pasimokyti šių 
dienų Irano politikai. Chomeini 
jau ne vieną kartą politikams 
patarė nesipiauti tarp savęs, bet 
jie ir toliau ėdasi ir kenkia kraš
tui ir gyventojams- : • .

CHOMEINIO SVEIKATA -
''JAU SUSILPNĖJO

mulas, sudarančius dabartinį 
Irano parlamentą ir vyriausybę.

LENKU UNIJA NU
TRAUKĖ DERYBAS

VARAU VA, Lenkija. — Dar
bo ministerial pasakius labai 
griežtą kalbą prieš streikuojan
čius Bielsko-Biala darbininkus, 
Solidarumo unijos pirmininkas 
Lešek Walesa jjraiitšė, kad jis 
nutrauks visus pasitarimus su 
dabartine Lenkijos vyriausybe, 
jeigu kai kurie pareigūnai neat- 
sistatys, kaip buvo anksčiau su
tarta, ir vyriausybe pradės var
toti jėgą prieš streikuojančius

i darbininkus. -
I Bielsko-Biala provincijoje dir-j 
ha 200,000 darbininku. Iki šio * 
meto vyriausybė neatkreipė jo
kio dėmesio į streikuojančius, 
kurie reikalavo, kad būtų išpil
dyti* jiems duoti pasižadėjimai 
ir dar norėjo lengvestiio priėji
mo prie informacijos centrų ir 
radijo. Tos srities darbininkai 
pareikalavo, kad komunistams 
būtų atimtos ypatingos privile
gijos ir kad labiau nusikaltę pa
reigūnai atsistatydintų! Vyriau
sybė, į atrodo, nesirengia tų rei
kalavimų patenkinti.

Nori'taikiu derybų

L. Walesa pareiškė, kad jis 
nori taikių derybų su Bielsko- 
Biala darbininkais. Tuo tarpu 
vyriausybės nariai kitaip galvo-

■ ja apie visą Bielsko-Biala pro- 
j vincijos streiką. Vyriausybė yra 
j įsitikinusi, kad pietų Lenkijos 
į darbininkai neprivalo streikuoti, 
t Vyriausybei- a įrodo, kad darbi- 
' ninkai savo reikalavimais kiša
si į reikalus, kurie jiems nepri
klauso.

Visi taip pat žino, kad premjė- [ Komunistų partijos sekręto-
ras Rajai .labai nepatenkintas 
prezidento Bani-Sadr, kuris taip 
pat yra* .vyriausias 'Irano karo 
pajėgų vadas.

Mula Chomeini turi rūpesčių 
su širdimi. Dažnai jis pritrūks
ta oro. Jam sunku kvėpuoti. 
Kol jis gyvena savo dvare Qom 
mieste, esančiame Kaspijos jū
ros pakraštyje, lai jis gali pa
ilsėti, bet Teherane jam reika-J 
lingas deguonis

rius . Stanislaw Kania pirmą 
kartą taip aštriai.kritikavo Wa- 
lesos -vadovaujamus Solidaru
mo unijos darbininkus, pažy
mėdamas, kad darbininkų unija 
jau virsta vien opozicine politi
ne grupe ir užmiršta pagrindi
nius savo uždavinius.

KERŠIJA Už JUODUKŲ 
ŽUDYNES

Pats Walesa trečiadienį nuvy
ko į Bielsko-Biala sritį, tarėsi su 

savaitės streikuojan
čiais darbininkais ir pakeitė sa
vo nuomonę — anksčiau jis ra
gino užbaigti streiką ir tuojau 
grįžti prie darbo, o dabar jau 
atvirai sakė, kad su vyriausy- 
l>ės atstovais tol nesiderės, kol 
jie netesės savo duoto žedžio.

t Mula Chomeini krašto gyven
tojams trečiadienį pasakė, kad 
jo sveikata paskutiniu metu 
pradėjo silpnėti. Jis negalįs tiek 
daug laiko pašvęsti valstybės 
reikalams, kiek jis pašvęsdavo 
anksčiau, bet jis dar gali imtis 
priemonių tvarkai įvesti. Jeigu 
politikai neatkreips dėmesio į 
Chomeinio patarimus, tai jis pa
siųs į Teheraną grupę krašto 
gyventojų ir išvaikys tautos 
nuotaikas gadinančiuosius.

Savo 20 minučių radijo kal
boje Chomeini politikų -nentinė- 
jrt-vwdiie befr kiekvtejiii jsuęra*' 
to, kad jis turėjotTrano

ADMINISTRACIJA ŽYMIAI SUMAŽINO 
ERDVIU TYRINĖJIMO BIUDŽETĄ 
SUMAŽINIMAS LĖŠŲ SUTRUKDYS KAI KURIUOS 

PpOJEKTFS NET DEŠIMČIAI METU
WASHINGTON, D.C. — Mokslininkai, astronomai ir fizikai, 

labai susirūpinę prez. Ronald Reagano nutarimu sumažinti išlai
das vedamiems erdvės tyrinėjimams. Kai kurie Kongreso nariai 
planuoja sumažintas, sumas atstatyti, nes pavykę tyrinėjimai 
padeda mokslo įstaigoms praktiškam gyvenimui pritaikyti pa
tirtas naujas mokslo žinias.

WASHINGTON, D.C.— Prez. 
j Reagano administracija suma
žino Erdviu tyrinėjimo admi
nistracijos (NASA) išlaidas virs 
9 procentu. Ypatingai paliesti

I tarp planetiniai tyrinėjimai, tik
rumoje, jie sustabdyti visai šiai 
dekadai.
. Operacijų ir biudžeto direk
torius David Stockman paskel
bė sumažinimo projektą, kuris 
nustebino’ NASA pareigūnus. 
Prez. Carterio Kongresui pateik 
tame tvirtinti biudžete NASA 
tyrinėjimams numatyta 8 bil. 
726 mil. dolerių, gi pagal naują 
biudžeto direktoriaus projektu 
Ji suma būtiį^ sumažinta $62f 
milijonais. -

NASA biudžeto sumažinimas 
palies ir naujausią Erdvėlaivit 
programą: vietoj 5 kelionių bu? 
lik keturios. Misai panaikinta

INYAZURA, Zimbabwe. — 
Du gerai ginkluoti juodaodžiai 
praeitą naktį įsiveržė j Zimbab
vės (buv. Rodezijos) kaimelį 
Inyazura, įsibrovė j mokyklą ir 
iš juodžio mokytojo išreikalavo, 
kad jiems praneštų, kur šiame 
srityje gyvena baltieji. Sužino
ję nuvyko pas adventistus misi- 
jonierius Donald Lale, 50 m., ir 
jo žmoną Anne Elizabeth, 45 
metų, ir juos nušovė.

Juodaodžiai išaiškino, kad jie
du atėjo atkeršyti praeitą savai
tę įsiveržusiems P. Afrikos ka
riams į Mozambiką, kur jie už
puolė juodaodžius ir nužudė 42 rašyta, kad Hua Guofengas ne- 
asmenLs. 1 tekęs partijos ' vadovybės pasi-

IIUA GUOFENGa?, 
DAR GYVAS

PEKINAS—; Hua Guofengas, 
Kinijos komunistų partijos pir
mininkas dar gyvas ir sveikas. 
Trečiadienį jis pasirodė komu
nistų partijos centre, kalbėjosi 
su Kinijos komunistų partijos 
pareigūnais ir buvo dar prista
tytas kaip partijos pirmininkas. 
Anksčiau buvo Pekino spaudoje

— Lietuvos generalinė kon- 
sulė Juzė Daužvardienė sekma
dienį, vai 15 d-, kalltės Marijos 
aukšL mokyklos salėje ruošia
mame Vasario šešioliktosios mi
nėjime.

JaV>teiiui daugiau'karo 
laivų į.»fr(dijGa ^vandenyną. r s

tekęs partijos • vadovybės pasi
tikėjimo, l>et šiame susitikime 
taip neatrodė. Buvo pranešta, 
kad jis atsistatydino iš pirmi
ninko pareigų, bet dar nebuvo 
Oficialaus susirinkimo, kuriame 
jo pareigas perimtų kitas žmo
gus. Eina kalbos, kad Hu Yao- 
bang dar prieš šio mėnesio pa
baigą bus paskelbtas nauju par
tijos pirmininku^- - -

Galileo-Jųpiterio misija, tyrinė
janti Jupiterio planetą ir jos žie
dą, taip pat mėnulio sistemą, 
šie tyrinėjimai pradėti 1970 m. 
Pioneer ir Vc’yager misijomis. 
Apkarpytos ir. Veneros tyrinėji
mo išlaidos.

Beveik panaikinta kometos 
Iląlley misija. Ji saulės siste
moje pasirodo kas 75 metai ir 
bus arčiausia žemės už 5 metų. 
Europos, Japonijos ir Sovietų 
Sąjungos mokslininkai stato' 
erdvėlaivį tyrinėti šią kometą.

Iš tarpplanetinių tyrinėjimų 
išjungta žinoma Jet Propulsion 
laboratorija, esanti Pasadenoje, 
Calif. Taip pat beveik panai
kinta Gamma Bay observatori
ja, tyrinėjanti tolimų žvaigž
džių radiaciją. Paliesti ir kiti 
tolimosios erdvės tyrinėjimų 
projektai-

IŠTEISINO BUV.
TINOS

BUENOS
- 'i’eisėjas

ARGEN-
PREZIDENTĘ
AIRES, Argentina- 
Martin Anzoategui, 
Izabelės Peronienės

ną bylą, ją išteisino. Izabelė

MISSISSIPPI DEMOKRATAS 
PATEKO BĖDON

WASHINGTON, D.C. — Mis-j 
sissippi demokratas, Atstovų
Rūmų narys Jon C. Ilmson pa išnagrinėjęs 
teko bėdon, sugadino savo poli-J v 
tinę karjerą ir iki teismo turėjo, Peronienė buvo Argentinos vice- 

| prezidentė, o kai josies vyras 
Juan Domingo Peron mirė, Iza
belė perėmė prezidento pareigas.

Argentinos karo vadovybė 
padarė perversmą, suėmė buvu
sia prezidentę ir apie penkerius 
metus laikė kariuomenės vado- 

! vybės vasarvietėje. Jai buvo su- 
j darytes kelios bylos. Viena by

la buvo iškelta už federalinių 
fondų eikvojimą, už pinigų lais
vą naudojimą. Pats Peronas btT- 
co tą'fondą sudarus ir jo pinigu^ 
galėjo naudoti, reikalui esant; 
pagal savo nuožiūrą. Teisėjas iš
klausė pranešimo ir priėjo išvaš 
los, kad pagal įstatymus, nau
dodama tuos pinigus ji nepada- 

I rė jokio didesnio nusižengimo, 
nors nusipelnė papeikimo, nes 
’ondai buvo laisvai išl ieti. Tei
gėjas dėl to nutarė ją išteisinti.

Kiti teisėjai turės išnagrinėti 
dar kitas bylas, kurkise išdėsto- 
:om i padaryti jos nusikalsimai. 
Manoma, kad jeigu ji bus pri
pažinta nekalta, vyriausybė leis 
jai išvažinoli *š Argentinos.

padėti $2,000 užstatų.
Pasirodo, kad 38 metu politi 

kąs Jpn C* Jlįnson bpvo vedęs, 
buvo išrinktas j Atstovų Rūmus 
bet jis buvo pakrikus, Washing 
tone jis tuojau susirado namus 
kuriuose galėjo ištvirkauti su 
tokiais pačiais patviūkusiais vy 
rais. Praeitą trecmdienj jis už 
ėjo su kitu vyru i ištvirkavimo 
namus, bet nežinojo, kad ten 
buvo įrengti veidrodžiai jiems 
stebėti.

Atstovu Rūmų narys ir kiti 
vyrai buvo suimti, nuvesti i teis 
rną, jiems*užvesta byla, o Jor 
C. Hinson tingėjo padėti $2,00o 
užstatą iki teismo. Jo advokata> 
patarė nieko apie Įvyki niekam 
nepasakoj, kad būtų lengviau 
šią bylą laimėti. Policijos sto
tyje paaiškėjo, kad šis nauja: 
politikas ir 1976 metais jau hu 
vo suimtas. Strsidaro įspūdis 
kad Jon (1. Ilmson baigė savi 
politinę karjerą.

S4JUNGININKAI ABEJINGI 
NEUTRONO BOMBAI

Gynybos sekretorius Caspar 
W. Weinbergeris antradienį pa 
reiškė, kad jis rimtai svarsto 
apginkluoti NATO karines jė
gas bei sąjungininkus neutrone 
bomba. Ji būtu naudojama prieš 
šarvuočių atakas. Minima bom
ba naikintų tik tankistus, bet ji 
nėra prtvojinga aplinkai. Vietoj 
jos dabar gaminami Pershing II 
sviediniai.

Prez- Carteris išėmė neutro
no bombą iš apyvartos |978 m., 
nas jai nepritari sljaptininlĮL

— Du Sovietų bombonešiai 
pirm .di.nį buvo apie 18 mylių 
nuo C?pe Cod, Mass., pakraščio. 
Du JAV lėktuvai nulydėjo sovie
tinius lėktuvus į Kubos pakran
tes. Rusai neturi teisės priartėti 
‘290 mylių atstumon.

Pritarė tik Vakaru Vokietijcs 
kancleris Helmut Schmidt.

Sovietų Sąjungos žinių agen
tūra Tass pakaltino’ prez. Rea- 
ganą nustatant Vakarų Europos 
yalstjębės priėš Sortetuš.
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Socialinis draudimas ir aprūpinimas
Redaguoja PRANAS ŠULAS

V metui ‘ Vakario 6, 1981
Klausimus ir medžiagą siusti; 4436 So. Washtenaw, Chicago, IL 60632

VYRAS ŽMONĄ IŠSKYRĖ Iš SAVO TESTAMENTO, 
O TURTĄ PASKIRSTĖ TRIMS VAIKAMS

LiJterty, Texas. (UPIP).
M s. Vu kiu Daniai, apkal- i 

tinta kad ji nužudė savo vy- Į 
rj buvusį ievas .Seimelio pū- 
mininką Price Daniel Jr. Ji ne 
buvo įrašyta į jo testamentą. !

Trijų vaikų tėvas palikimą 
paskvrė mažamečiams savo
vaikams lygiomis dalimis. Da 
niel Jr.

fondų vaikams, kol jiems su
eis 21 m. amž.

Testamentas buvo sudary
tas gegužės mėn. 23 d., prieš 
2 mėnesius,kai Mrs.Daniel įtei
kė divorso peticiją. Vėliau jį • 
teismu; Įteikė kitų peticiją bet 
po kuriu laiko pastarąją atsi-1 
ėmė. Pi;. SUl.!

turtas įdėtas į busto

t
X

pirmiau, Lai pasilikęs gyventi 
I perduotų patvirtinimo teismo 

(probate) valdininkui pa- 
tvi^inti, vadinasi nereikėtų 
dviejų patvirtinimo bylų už- 

| vesti.

ne nudegimus,tenka, pažymėti, 
k>d vyronio amžiaus asme- 
nys pavojingiau nusidegina; 
jie nuo tokiŲ nusidegmimų 
pamanau gyja-

Kad tokių uelaihūų neįvyk
tų, prkilaikytina šių taisyk
lių:

») Niekada nerūkykte lovo
je, arba, kai sėdėdami spau- 
žiate.

• ) Kai ką nors verdate, ne
nebūkite apsivilkę lengvai už
sidegančiais rūbais-įsidemėkit, 
lengvi rūbai, naktiniai rūbai 
ir pižamos greitai užsidega.

*•) Numatykite ekstra išėji- , 
mą, jei butas užsidegtų.

Daugelis vyresnio amžiaus 
asmenų užsidaro sunkias du
ris, kurias nelaimės metu 
sunku atidaryti. Įsitaisykite

SENJORAMS PADEDANČIOS KĄ 
MED.. APDRAUDOS SRITYJE:

VAIDINĖS ĮSTAIGOS [ A
S<m'i alinės apdraudo> 

nisirarija ir Medicare ;

REIŠKIA MURKOLEGIJ.vĮ 
IR KĄ JI .VEIKIA? I

kuri 
mū~- 

juri

JŪS KLAUSIATE,
> admiJ vadinasi “Injurkolegija” 
apdrau- -ų kalba reikštų Užsienio

<a visiems daug padeda. Kiek-i dine * kolegija? Tai sovietinė 
vienas senjora^ privalo kreip- advokatą kolektyvas. Jie pa

ginti 
65-iu.s amžiaus rne- žmonių interesus, bet jie to ne 

daro; jie gina Sovietų valdžios 
reikalus. K<iz. J.

lis į Soc. See. įslaigą prieš jo imdami bylą privalėtų 
ar jos 
tus.

Jūs galite pasirašyt; ' dėl-
Medicon. apdr;nid< > net ir ta.Į
da. kada negalite panti Lygios dalys pirkto ar 

mic gaminto ‘'French d 
ing” (padarytas iš acto, 
aliejaus, druskos, cukraus,tru- 

J° pūtį pa brikos) ir rūgščios grie

na_J 
ress- 

alyvų

KL. Mano tėvas, būdamas 73 
m. amž., mirė 1980. m gruod.
25 d. Jis prieš savo mirtį buvo į 
užpildęs 1L-1363 formą, vad.j 
Circuit Breaked pašalpai gau
ti. Tik dabar atėjo tas išmokų 
čekis. Ką aš su tuo čekiu galioj 
darvti? Ar mes galime ta če. | 
kį iškeisti skaloms apmokėti?) 
Jis turėjo 1 sūnus, vyresnius! 
negu 25 m. amž.

MidloCs rezidentai I
Jūs sarsite tokią pt:l ligom-; 

nė? a;>drau4ą, lokių pat, kaip 
tėvo laidotuvių 
žmona prieš metus yra mirusi,
i: tie kurie negauna išmoku 
ėekių.

Medica’inė apdrauda jums: 
kainos .S9.-63 Ji atskaitoma iš 
iiųų.. išmokomų mėnesinių če
kiu.

rai Išplakta, padaro 
skoningą padažą sa

tujas ar ligoninė padarė ne
teisingą sąskaitą, kad Medica-t 
re apmokėtų, tai skambinkiteI 
sav<> vietinei Soc. 
gai.

Kūdik ių ži novai sutinka 1 
kad juos patartina auginti pa
gal nustatyta metodą Jie vi- • C 4 •
tuomet turi būti laikomi šva_ 

ir po gydytojo priežiūrą 
gimimo dienos.

valslijos

bet

”ia» 
nuo

: kis

J KLINIKA DANTIES IšTRAU- 
' KIMO DATĄ ATIDEDA 

DVIELM MĖNESIAM
Naujienų Socialinio ir Dar

bu skyriuje neseniai skaičiau 
žinutę, kad Chicagos Fantus 
klinikos labai greitai aptar
nauja ateinančius pacientus.

Aš noriu šio skyriaus skai
tytojams praneš tij kad Fantus 
Klinikos Oral Surgery ateinan 
čius pacientus registruoja nuo' 
8 vai. ryto nuo pirmadienio iki 
penktadienio. Nursė duoda 
Kiekvienam ateinančiam ligo- gerą užraktą, kuris galima.len 
niu lapą, kuriame reikia pažy ^yaį atidaryti iš vidaus; ven- 
mėti kokiomis ligomis esi sir-j kite pigių užraktų, kurie gali . 
gęs arba dabar sergi. Vėliau! pagreitinti nelaimę, 
dantų gydytojas apžiūri ku-j 
riuos datnis reikia gydyti ir pa; 
daro rentgeno nuotrauką. Gi< 
vėliau tas gydytojas bylą ati-j 
duoda registratorei, kuri pas-į 
kiria datą už dviejų mėnesių. Į 
Taip atsitiko su manim ir ki- j 
tais, kurie buvo šioj dantų kb- j 
nikoj sausio 21 d., o paskyri-j 
mą gavau kovo 16 d.

Keistai atrodė, kad gydyto
jai vaikštinėjo ir skirstė atei
nančius ligonius po atskirus! . , „.. —, , - -i, • : N. Pulaski, teL /44-O/29.kamabnus, įsakydami vi-|x L n ,
siems ligoniams daryti burnos " ’ 0855XR nuotraukas, o paskyrimus J ' 
tvarkė registratorė.

Jeigu man per du mėnesius 
prakiurę dantys neskaudės, 
tai lauksiu kovo 16 d., o dan
tis suskaudus — reikės eiti 
ir brangiai mokėti pas privatų 
dantų gydytoją. Tokias nud- 

su 
atėję pacien- 

Kaimynė JŪj

CHICAGOS MERĖS SENIO
KŲ IR INVALIDŲ TARNY
BOS ĮSTAIGŲ IR INFOR

MACIJŲ CEJZTRAl
Northesasl, 2001 Dc- 
teL 744-3245. Infonnaci-

ATS. Pagal Illinois valsti
jos, įstatymo nuostatus, net 
vienas asmuo gali įsteigti kor
poraciją. Turime pasakyti, 
kad pinigų sumos dydžio įsta
tymas nenustato. Jūs galite įs
teigti korporaciją su $1,000 ir 
su didesne pinigų suma. Taip 
pat susituokusių pora (vyras 
ir žmona) gali sukurti nuosa
vą korporaciją, iš tų dviejų as 
menų, vienas gali būti korpo
racijos prezidentas, o kitas — 
sekretorium ir kasininku. Kor
poracijai įsteigti tenka kreip
tis į patyrusi advokatą. 

5jC
KL. prieš 18 metų mudu su

žmona esame parašę tes
tamentą. Norime sužinoti ar 
tą testamentą reiktų pakeisti ir 
jei taip, kiek šiuo metu tas pa j 
keitimas kainotų? Mudviejų! monės buvo ir kiti 
testamentas yra 3 lapų; Būsime; mi kartu 
dėkingi, jei paaiškintumėtej tai. 
lietuviškoje spaudoje.

ir sekančią dieną buvo pa
leistas. Apskrities’ vaidyba jj 
suspendavo, pasiremdama tei
smo rezoliuciją, kad jisi pada
rė didelį nusikaltimą (felo
ny). •

Spalio 1 <1. Slrinfellovv už
pildė aplikaciją nedarbo koir> 
pensacijai gautir 4031 West 
Diversy Aye., Nedarbo įstai
goje, kur jis pranešė, kad jis 
kaltinamas žmogžudyste, kad 
jj padarė negalinčiu dirbti 
pilną laiką .(full-time).

Nežiūrint to, valstija patvir 
tino j am. nedarbo išmokas.

Miss -Hornet Pacini, Cook 
apskrities Nedarbo apdraudi
mo Įstaigos koordinatorė mi
nėtam nutarimui pasipriešino, 
Ji užpildė specialų pareiški- 
mv, tvirtindama, kad tokios iš
mokos niekada nebuvo skiria
mos šelpti tokius asmenis, ku
rie negali naują darbo dirbti 
ir kurie nėra neteke turimu' 
ii Pdarbu.

1.
i von* -— 
jas teikia tel. 973-7700.

2. Southeast įstaiga — 2011 
E. 75th St., tel. 744-5803. Infir- 
macijas teikia tel. 363-1500.

3. Northwest įstaiga — 5601

Informacijas teikia tel. 741-

i

V- O d UVlkJJ

Marija ir Bronius L.

Mgd. Š-nė

1

g1

■ir

“>us.

JAM REIKIA PAGALBOS.
BET JIS NEŽINO KUR 

KREIPTIS

r ©
i ima

kartasis 
' kritiš- 
i nedar- 
J. K-tė

Mes trejetas lietuvių ir 
amerikietis turime la

su ku-

ATS, Mums atrodo, kad jū
sų sudarytą testamentą reiktų

5 d.
vyr.tar

ir]
SH- !

korporacijos steigėjais? savo vyrui. Jeig
Mudu du I. ir L. dviejų iškeliautų

apartamentv, 1X2l' 
Park A ve

so

V I

?■ - s

stui ngfcJ low 
lUHltojiK, 
mkaUiHtas

KL. Pas; 
ir suimtasis

OI

kompensaciją ?

ATS. Pagal Illinois 
veikiantį įstatymą, jei apli
kaciją išpildęs asmuo išmo
koms miręs, pašalp išmoka
ma žmonai, o jei ji mirusi, tai 
pašalpa išmokama jo išlaiko
miems (depenlents) mažame
čiams lygiomis dalimis

turi būti gyveną jo namuo- 
kai esiiioras pildė aplikaci- 
Jci nė vieno neliko, tai če- 
turi būti grąžintas Illinois

Dievas gydo, o gydytojas * valstijos ižduL Smulkesnių in- 
atlyginimą. (B. Franklin) formacijų galite gauti tek: De 

parLment of -Revenue, toll free 
i-81 K).252-8972 darbo valando
mis (nuo 7 v. r. — 2 vai. pė p. 

Pr. Fabijonu.

KL. Man reikia pngalbos^bet 
aš nežinau kur kr.dpds. Mano 
buto nuoma - £150 per mėne
si. bet aš esu skolos nesumo
kėjęs už l mėnesius, iš viso 

cs j 60.mėtų amžiaus, 
A; žinau, jei negaliu 

lai turiu 
gavęs iš 
įspėjimą,

nuomos sumokėki 
no-s kraustyti 

namo sa vinių k
bet nežinau km- man eiti. Pa
tarkite. ką a< turiu ilmvH?

Blue Island g\’\ertoj as
Vadinamoji General 

Assistant įstaiga, esanti prie 
Worth Township, galį ’urnsĮ 
padėliu ) ė<’o$ nuoma sumo
kėti. Jei re kia tuo reikalu 
daugiau informacijų, skambin
kite telefonu 371-2990.

štai praktiškas pavyzdys. Chi. 
cagos Tribūne šiomis dienotais j 
paskelbė žinią, kad savaitinėj 
nedarbo kompensacija $181) 
s u s t a b dyla suspenduotam 
Coock apjtskrnits kalėjimo 
valdininkui Wadie Slringfel-, 
l(\v, kuri> fatališkai peršovė; 
panelę (girfrivnd). Išmokas su 
stabdė Ihitricia N blc. Nedar
bo depą r ta nu nu» kompensa
cijos vedėja. Techniškai jis lai 
komas dirbančiu apskriteis įs
taigoje, nes jis ten yr 
|>< iiduodų" būklėje.

I’r. metų spalio mėn 
kalėjimo

policijtks suimta 
už |M*ršovimą

1

mani-

NAMŲ PATAISYMŲ
KURSAI

Ilinois Cooperative

Copernicus centras Senio- 
rams ir invalidams įstaiga — 
3160 N, Milwaukee Ące'., tel. 
741-6681. _

4. Centras /West įstaiga
10 S. Kedzie, tel. 744-5833. In
formacijas teikia tel. 744- 
7376,7. . _ _

5. Soutwest įstaiga — 2353 
W, 63rd Street, tel. /44-5800į

Informacijas teikia telefonu 
436-3481.

j

■1M

APSINUODIJUS — VAISTŲ 
PRIĖMUS PERDAUG IR 

VAISTAIS APSINUODIJUS 
£ia žemiau spausdiname tų li

goninių sūrašų, kurios turi Apsi 
Control 

centrus, kurios teikia infonna 
cijas ir gydymą.

Rush Presbyterian St". Lukes 
ligoninė — 1753 W. Congress,

Exten- 
5106 ‘S.1 
pradėjo

perrašyti. Dėl kainos, tai jūs] sion Tarnybos įstaiga, 
lietuviui Western, vasąrio 5 d.

seriją paskaitų, vadin. “Do It į 
Yourself Home Repairs. Pas-Į 
kaitos tęsiasi nuo 7 iki 9 vai.) nuodijimo — Poison 
po piet.

Tai neapmokama programa^ 
skiriama įvairaus amžiaus as
menims.

Vasario 12 d. bus paskaita telef. 942-5969. 
apie namų izoliaciją, kuri pa
dės kuro išlaidas sumažintilll. Ridge, tel. 492-6460.
11 d. bus paskaita apie namų

turėtumėt -susitarti su 
advokatu _ teisininku. Mūsų 
turimomis žiniomis, . tas per
rašymas galėtų kainoti nuo 

’$20 iki $50. Mes suprantame^ 
kad jūs turite sudarę vieną te
stamentą, kpriame esate abu- 

koperacijos bendrovę.I -du įsašyti. šiais laikais advo- 
teisininkai surašo dui 

vyras pa

KL. 
vienas 
bai svarbu išradimu 
riuo norime išplėsti didelį biz
nį. Norime paklausti: kiek 
asmenų reikalinga, kad įsteig
tume 
be to, kiek pinigų reikėtų į tąjkatai - 
verslą mums įdėti? Taip patį testamentu, būtent: 
norime žinoti, ar vedusių pora -daro testamentą savo žmonai, 
(vyras ir žmona) gali būti tos I o pastaroji testamentą padaro

■gu vienas ju-. dažymą. Balandžio 15 d. bus1cal. centras — 2160 S. 
amžinybėn apie paskaita apie staliaus

darbus. Balandžio 22 d. pas
kaitos apie staliaus darbus/

| tęsinys.
Paskaitas skaitys išvardintų į 

darbų specialistai <
Daugiau informacijų ga- 

■ lite gauti paskambinus telefo-- 
- nu 737-1178.

Evanstono ligoninė — 2650

kaip išvengti nelalmin.
GŲ ATSITIKIMŲ

Kalbant apie žmogaus

Loyola Universiteto Medi- 
First

Ave., Maywood, tel? 531-3882.
Mt. Sinai ligoninė — 1500 S. 

California Ave., tel. 512-2030.
Chitagos Universitetas, Wy

ler Children’s ligoninė, — 950 
E. 59th Street, tel. 947-6231.

Ligoninė priiminėja susir
gusius vaikus*

Ravenswood ligoninė —4550 
N. Wincehster, tel. 878-4300.

Chi I dren ’s M em o ri ai liga n i- 
nė 707 Wnest Fulerto, tel.

kū- 649-4161. .

PENSININKŲ DAINA

-
lį
£t.,

įį 
s
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FALL MEANS FLU!
Thrr^ekotft th* nation, the approach af the winter months meAna 

hat flu season H almost bete. Now i* the time to protect yoxtr 
wealth and that of yonr ones. Make sure that **See Doctor for 
Flu Shots” topu yonr HM of thinr* to do durinr the days ahead. To 
forget could mean unnecessary Illness in your family this winter.

lofiuenza is a common mnlai^’. but it can be serious. During the 
flu outbreak of for instance. 57.0O0 deaths in this country
tv ere attributed to the disease or its complications In 1957. the 
total was /

The U.S. Surgeon General’s Advisory Committee on Immunisa
tion Practice lemrtty recommended the reception of flu shots thia 
year. It reported that such immunization provides Considerable 
protection'* percent) against the virus-caused disease. Flu 
shots, the committee pointed out, are especially important to per- 
soua ovei* 45l and those aufTertn< ftom chronic illnesses, such an 
heart trouble, innr and respiratory ailments, diabetes, etc

Flu vaccine. » many studies have shown, can multiply
your ebmoes of rem»inin< well. Make s no>e twwr to take advarflac* 
of in iynmnnlz<tloti. Remember, F>H Meant Plot

i

Kai buvome Lietuvoje
Mes nešiojome frakus,
O algelė, nors mažutė, 
Tik tūkstantis apvalus.
Sueidavome toks su tokiu, 
Mūsų luomas padorus, 
Kategorijoms vis kylant,.......
Tobulėjai vis žmogus.
O čia visi viena masė,
Visi skaitos lietuviai,
Ar prasčiokas ar tai ponas, 

Ar triese gyvenu.
Bet vis graudu dažnai daros, 
Kad čia grynas venigretas, 
Ne už kategorijas čia moka, 
O už rankeles pūslėtas.
Todėl rūšis smageninė,
Čia nupuolė daug žemiau, 
O pakilo raumeninė, 
Ir uždirba jie geriau.

lt

rM
i I

* i

Naujienos, Chicago. S. 111.. • Friday, February K. 1981
j

5



ra

1

Inz. Mikalojus Ivanauskas Liepsnos Upyna

4, 
a
i ■'

lašo VLADAS RASČIAUSKAS
Visiems keleiviams buvo pri

minta, kad turi grįžti į ekskur- ‘ 
sini laivą ne vėliau 12:30 vai. po
piet. P-rmą valandą visi jau bu-‘ 
vo laive, ant denio, kad galėtų 
paskutinį kartą pasižiūrėti 
tolstantį Nasau uostą ir puik 
Providence salą. Nasau muzi! 
ir dainos linksmai išlydėjo 
vą į Karibų jūrą.

Diena pasitaikė šilta, jūra 
ini. Tiktai padangėj? matėsi 
besėlis, bet saulutė visus mus 
šildė ir net kaitino.

1

Vladas Rasčiauskas
Čikagoje, reikia ar nereikia, 

kiekvieną dieną prabundu penk
tą valandą. Ofise yra tiek daug 
įvairių laiškų ir kelionių reika
lų, kad keliesi, ieškai atidėtus 
dalykus ir bandai sutvarkyti. 
-Kartais ir vėliau nueinu gulti, 
bet penktą valandą prasidaro 
akys, pradeda skaudėti šoną, 
keliuosi ir einu-

Tuo tarpu šiame kelionės lai
ve jau saulė pradėjo šviesti į 
kajutę, o po vakarykščios supa
žindinimo šventės vis dar mie
gotum, jei tavęs neprikeltų. 
Gruodžio 8 dieos rytą, 7:30 vai., 
mūsų laivas jau įplaukė į Ba
hamų salų Nasau uostą. Niekad, 
nebuvo taip smagus rytas, kaip 
Nasau uoste'. Mus ragino žings
niuoti pusryčių į valgyklą, o aš 
dar nebuvau akių - praplėtęs. 
Blogiausia, kad bandžiau jas 
praverti iškart ir į laikrodį pasi
žiūrėti, bet negalėjau. Man akis 
užmerkti buvo smagiau, negu 
jas atverti.

Gruodžio.8 d. rytą, 7:30 Vai., 
jau buvome Bahamas salyne, 
Providence saloje, Nasau uoste-

Nespėjome dar papusryčiauti, 
o kai kurie vasarotojai jau 'iš
važiavo salos apžiūrėti, dar kiti 
skubėjo į stiklinio dugno laive
lius, pamatyti Karibų jūros dug
ną, ten augančias žoles ir plau
kiojančias žuvis ir žuveles.

Dieną darbų programa buvo 
gana įdomi. Vieni pasirinku ka- 
sino, kitiems patiko pinigus be
riančios (jei būsi laimingas) 
mašinos, o ’ kitiems patiko pa
stumdyti kiauliukę (snuffle ‘ smakru ir veidu paliesti ir pa- 
board), bet man labiausiai pa pili iš po pasmakrės. Mums 
tiko pavienių žmonių pobūvis buvo juoko, bet d^r labiau juo- 

salėje buvusieji. Jie inanėu
Visus pavienius suvedė Į di- kad galės obuolį pasiekti, bet 

tiktai jiems taip atrodė- Jeigu 
į būtų turėjęs progos pabandyti,

(singles party).

džiąja šokių salę. Gabus jai 
nuolis, mokąs gražiai ir maiuk 
giai pakalbėti, pasijuokti ir nie-H:ri nzbūtų pajėgę, nes tai buvo 
ko neįžeisti, iškvietė ant scenos 
keturis vyrus ir keturias mer-

itin sunkus darbas. Iš apdairios 
moters niekas obuolio iš z po 
smakro nepaims.

Kai moterys sustojo, tai vi
soms jis davė po obuolį ir liepė1 ką neis
jį pasidėti po smakru. Reikėjo 
padėti taip, kad obuolį prilai-1 nuobodžiautų ir nuolat šypsotų- 

! si. Jie žino, kad juokas yia go
siąs vaistas. Juo daugiau 

vyrams pasakė, kad rankas jie j linksmybės, tuo mažiau hgir ir

Bet tas šnekus jaunas vyras į pūslę susprogdinusi, jai pasakė: 
naujo ekskur

santams sugalvoti, kad jie r.e-

kylu tiktai smakras. ■
Tuo pačiu metu iškviestiems j niausi

nelaimių.
_• Danar tas jaunas vyras sugal
vojo naują išdaigą, šį kartą jis 
susodino keturis vyrus ant ke- 

uždėjo ant kelių 
pripūstą balioną ir liepė mote-

‘privalo nulenkti į užpakalį, pri
artėti prie moteriškių ir išgauti 
tą obuolį iš po smakro. Ranko
mis vyriškiai negalėsią liesti 
moters ir obuolio. Reikia taip tmiiTkėdžį 
pat turėti galvoje, kad moteris, Į - - - - 
smakru paspaudus obuolį, galiį dms sėstis ant baliono Taj aĮ_ 
sukinėtis į šonus. j r0fjo. nesunĮ<us dalykas, bet kai

Tai ne toks lengvas dalykas:^ alsisėsti> iaf ne toks jau 
tą obuolį paimtu Pats stebėjau,] lengvas darbas
bet tuoj Įsitikinau, kad obuolį i Reikja žinoti> kad {uQ Įarpu 
paimti nebus galima, jei mo
teris judės ir vyro neprileis ar
tyn prie obuolio.

užsimena, kad prieš 750 metų vaaęriams-kūrėjairis už dalyva- 
iš viso pasaulio suverbuoti kry-■ vimą su vėliavomis, J. Tamuliui 
žiuočiai išnaikino- Mažojo'je Lie- už paskaitą, klaipėdiečiams ir 
tavoje gyvenusius lietuvius ir visiems dalyviams; kurių buvo 
prūsus. Susidaro vaizdas, kad pihia salė.
nesistengiama net plačiau pa- į Berašydamas dar nepaminė- 
minėti 1918 m. Mažosios .Lietu- jau, kad minėjimą sveikino jū- 
vos lietuvių deklaracijos, ku- rų kapitonas B. Krištopaitis, o 
rioje buvo reikalauta sujungti šaulių rinktinės tautinių šokių 
Rytprūsius su Didžiąja Lietuva, .šokėjai, vadovaujant V. Aatkin-

Akademinei daliai pasibaigus son ir grojant Ą. Stelmokui, pa
ir vėliavas išnešus, solistė Irena šoko Pakcltkojį, Landytinį iri 
Petrauskienė padainavo tris Sukčių. Jiems dalyviai taip pat; 
dainas ir padeklamavo eilėraštį stipriai paplojo.
“Tėvynė”. Publika .solistei atsi-j Po’ minėjimo šaulės pavąiši-1 
dėkojo gausiais delnų plojimais, no skaniais pyragaičiais ir ką-Į 

Kuopos vadas E- Vengianskas! vule; be to, dar priedui kiek 
širdingai dėkojo šaulių rinkti- vienas stalas gavo po bonką’ 
nei už davimą salės nemokamai, šampano.
birutininkėms, ramovėnams, sa- —

{

SJasys Juškėnas ? i

Visa salė suprato, kad pūsles 
išsprogdino dvi lietuvaitės; o ki
tos nepajėgė. V.siems buvo gra
žaus juoko. Visi norėyo patirti, Tame straipsnyje'~yra aprašyta

Juokų meistras ją pagyrė. Vi
siems buvo jue’ko.

Antroji mergina pradėjo labai 
gyvai kraipytis, bet josios pūslė 
nesprogo. Ji prašneko pirmą 
pūslę susprogdinusiai mergaitei 
ir pasakė:

— Nieko negaliu padaryti.. .
Salėje buvo gražaus juoko, bet! kalba yra paslaptinga, kurios * 

jis trinančioms jaunoms mote
rims nepadėjo. Tada pirmoji,

prisirinko pilna šokių salė. Žmo- 
j nės norėjo pamatyti, kaip ap-j 

* . v. . ... {dairiems sportininkams sekasi.
Tenka, pripažinti,^ kad turėjom Qbuoiįaj sukėlė susidomėjimo ir 

.- - j juoko, o pirpūsta guminė pūslė
kraipėsi, kad v>rai į sukėlė dar daugiau juoko-

juoko iki ašarų. Moterys suki
nėjosi ir J
galėtų prie obuolio priartėti, o
vyrai bandė jį nosimi, savo

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS i
UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN

ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!
Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 

savo asmenišką dėmėsi, gerai su jomis susipa 
žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS
UŽ 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus i plati
nimo vajaus talką I

Kai viena mergina alsisėdo, 
tai tada jai pasakė, kad ji pri
valo pripūstą pūslę visaip spaus
ti, kad ji sprogtų. Bet tai ne toks 

j lengvas dalykas. Pasirodo, kad 
j ta pūslė pusėtinai stipri,’ jos 

• taip lengvai nesusprogdinsi. Kai 
daugiau moterų susėdo ant pūs
lės ir pradėjo judėti, tai buvo 
daugiau juoko, negu daugelis 
menė, bet pūslė vis vien ne
sprogo.

Pagaliau vienai lieknai ir gra
žiai mergaitei gerokai paspau
dus, visoje salėje pasigirdo spro
gimas. Pripūsta pūslė sprogo.

M
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Prenumeratoi pratęsimo, užsakymu, bei galimu įkaitytoji} 
reikliais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis

B

NAUJIENOS
1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608
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• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką Ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede dol
Pavardė ir vardai ________________________ ;
Adresas .—__________________________________

S?

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo _ 
yra naujas įkaityto  jas. Priede  dol. 
Pavardė ir vardai------- -------------- - -------
Adresai_________ .___________________

& &

Spomoriaus pavardė, vardas ir vietovė

I iM
• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
Naujienų pastangas, praiau jas siuntinėti ui pridedamus___ dol
Pavardė ir vardas ------------------------------------------------------- -
'Adresas___ _________________________________________ 0
• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi m 
raitės rudpažinimui nemokamai be jokių Įsipareigojimų.
Pavardė ir vardai - - ■_______ __

į8
*
c

— Pražnybk pūslę nagais!. •.
Salėje buvo daug amerikiečių. 

Nė vienas nesuprato, bet ant 
pūslės sėdėjusioji mergaitė su
prato, nagais paspaudė ir antroji 
pūslė tuojau sprogo.

Kitos dvi nepajėgė pripūstų 
pūslių išsprogdinti. Dvi laimėjo-

— Ką tu jai pasakei? — 
vadovas priėjo prie pirmosios, 
norėdamas sužinoti paslaptį. Ji 
jam neatsakė, bet tarė:

— Turi būti lietuvis, kad su
prastum. ..

APIE BIČIŲ MEDAUS VARTOJIMĄ
reikia vartoti jokių alkoholi
nių gėralų, alaus, vyno ir ypač_ 
nerūkyti pypkių bei cigarečių,' 
o pasaldinimui kavos ar arbatos: 
vietoj cukraus geriau vartoti 
bičių medų. *

Prisilaikant tokios dietos, prą-į 
slinkus vienai kitai savaitei pa-t 
jutau, kad jau niekad neskauda 
galvos ir gerai jaučiuosi. Taigi 
visokie negalavimai pranyko. 
Bičių medaus vartojimas man 
buvo labai patogus, nes mano 
tėviškėje buvo dvidešimt trys 
bičių aviliai, taigi-to medaus bū
davo daug. .

Šiais laikais kai kam yra drau
džiama varto'ti cukrų, bet taip 
pat ir medų, nes manoma, kad 
nėra skirtumo tarp medaus ir 
cukraus, nes neturima pakanka
mai žinių apie šių patiekalų 
skirtumą. A. Kelmutis

i “Sandaros” laikraštyje (š. m. 
Nr. 1) buvo atspausdintas V-Pr. 
straipsnis “Cukrus ir medus”.

kodėl lietuvaitės daugiau moka 
ir žino, negu kitos moterys.

Atsakymų buvo visokių. Beti 
vieni aiškiai matė, kad lietuvių}

medaus vatojimo reikšmė žmo
nių sveikatai. Tokia proga ir 
man iškilo paskatinimas šį tą 
pasakyti apie bičių medaus var- 

- ~ • j lojimą, nes prieš daugelį metų
šalia stovėjusieji nesuprato.^ J man pačiam vartojant medų te-
kiti manė, kad lietuviai bendrai j ko įsitikinli kad jo vartojimas
daugiau žino, negu kiti, tai todėl 
jos ir laimėjo.

Netrukus viešai buvo praneš
ta, kad pūsles praplėšusios jau
nos moterys buvo lietuvaitės. 
Dar vėliau išaiškino, kad judvi, 
buvo seserys. O dar po to pa-j 
aiškėjo, kad jos buvo dvynukės.

Bet svarbiausia, visas laivas 
patyrė, kad jos buvo chemikės. 
Niekam neatėjo į galvą mintis, 
kad jos nagais pūslę praplėšė.

tikrai padeda pasveikti.
Kai Lietuvoje 1910 metais aš 

buvau pašauktas stoti į kariuo
menę, tad gydytojai tais laikais 
mane ištyrę nepriėmė Į ka
riuomenę, nes buvo suradę, jog 
mano kraujuje yra padidėjęs1 
cukraus kiekis. Taigi tais laikais 
aš buvau nusprendęs nuvykti 
pas savo pažįstamą gydytoją. 
Tada aš pasisakiau gydytojui, 
jog dažnai pajuntu galvos skau-

visi manė, kad chemikės pa-jdėjinlą ir lai|) pat įažnai nega. 
jliu kaip reikiant miegoti.
S Tas gydytojas tada pasakė, 
J jog toks negalavimas yra vadi- 
j narnas diabetu. Jokių vaistų tas 

.{gydytojas man neprirašė, o tik 
\ 1 davė nurodymus maisto varto- 
- jimui- Jis tada pasakė, jog ne-

vartojo chemikalus.
(Bus daugiau)

Klaipėdos krašto atvadavimo minėjimas
Š. m. vasario 1 d. Šaulių na

muose įvyko Klaipėdos krašto 
atvadavimo minėjimas,. Minėji
mą rengė gen. T. Daukanto Jū
rų šaulių kuopa, vadovaujant E. 
Vengianskui. Kuo’pos vadui E.. 
Vengianskui sukomandavus, bu
vo Įneštos Lietuvos, Amerikos, 
šaulių, savanorių-kūrėjų, ramo- 
vėnų ir birutininkų vėliavos- Su
giedotas Lietuvos himnas.

Susirinkimą atidarė šaulių 
rinktinės vadas K. Milkovaitis. 
Pasveikinęs susirinkusius daly
vius, trumpame žodyje priminė 
Klaipėdos krašto reikšmę Lietu
vai. Žuvusieji, Klaipėdos kraštą 
vaduojant, dalyviai buvo pa
gerbti minutės atsistojimu. Mi
nėjime buvo šie tautiečiai, da
lyvavę Klaipėdos atvadavimo

kovose: J. Tamulis, maj. J. Ta- 
pulionis ir maj. B. Ambrazie*-

— Kr. Donelaičio Utuoani. 
stinių mokyklų tradicinis žie
mos banketas bus vasario 7 d. 
Lietuvių Tautiniuose namuo
se.

kaspinėli.
Savanoris - kūrėjas, Klaipėdos 

krašto vadavimo dalyvis, moky
tojas J. Tamulis skaitė paskaitą 
tema “Klaipėdos kraštas”. Pa
skaitoje, peržvelgęs Klaipėdos« 
krašto ir uosto reikšmę Lietu
vai, smulkiau papasakojo iš koį 
vų, kovojant su prancūzais. Per 
kovas žuvo 20 sukilėlių. )

Algis Regis, Mažosios Lietu-
vos Lietuvių draugijos vardu 
pasveikinęs minėjime dalyvius, 
apgailestavo, kad mūsų veiks
niai mažai kreipia dėmesio ar 
visai nesidomi ne tik Klaipėdos 
kraštu, bet ir rytprūsiais, ir ne-

POVILO LAURINAVIČIAUS KŪRINYS

Gyvas, įdomus ir jaudinantis lietuviško 
gyvenimo 406 pusi, romanas

BE DRUSKOS
Kiekvienas lietuvis privalėtų įsigyti ir susipa
žinti su lietuviško gyveninio tikrove, labai gy- 

) £ yĮj parašyta ir lengvai ^kaitbiiii * '1

Minkšti viršeliai $8.00

Galima įsigyti Naujienų administracijoje arba 
pasiunčiant $9 čekį tokiu adresu:

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

"^r

2759 W. 71st St, Chicago, HL !
« KŪFESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL

DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS
■ * ' • . ’ . ; " < ' • " 'f * /

Atdara šiokiadieniais nuo

MBmBnillBIBIIIIM

ioh:*Ti

Tel. 476-2206

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsnfei bei studijos, iliustruotos nuotraukomis ir 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. KaŠubos, A. Rakštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šyentes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan-

' tiems, gėrintis autorės puikių stiliumi ir surinktais duomenimis 
$ bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2.

• VIENIšO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūko aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už 52.

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitOvardžių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina |6.

• KĄ LAUMES LEME, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik $3.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja 56.

« SATYRINES NOVELES, M. Zosčenko kūryba, J. Valafčla 
vertimas. 200 psl. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina $2.

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Halsted St., Chicago 
EL 60608. Užsakant paštu, pridėt! dolerj pendunthno HlaMoma.

&

0

j&
y

g

R 
R 
8 
8 
8 
8į 
8 
» 
8

1‘,

f
Naujienos, Chicago, 5, HL Friday, February 6, 1981



THE LITHUANIAN DAILY NEWS 

’•ublisLed Dany Except Sunday by The Lithuanian Newa Pub. Co., Inc.

1739 So. Halsted Street, Chka^, IL 60606. Telephone 421-4100

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

A* of January 1, 1980 
Subscription Rated:

Chicago $45.00 per year. $24.00 per 
»ix months, $12 00 per 3 months. In 
other USA localities $40.00 per year, 
522.00 per six months. $12.00 per 
±ree months. Canada $45.00 per year: 
other countries $48.00 per year.

25 cents per copy

Nuo sausio pirmos dieno* 
Oienrascio kainos:

pusei metų  $22.00 
trims menesiams  $15.00 
vienam mėnesiui------------- $ 4-00

Kanadoje:
i metams -_________________ $45.00

pusei metu ___________ __ $24.00
vienam mėnesiui  $ 5.00

j--------------------- ----------------------
Užsieniuose:

metams-------------------------- $48.00
pusei metu  $28.00

meaguje ir priemiesčiuose.
metams .....$45.00 
pusei metu$24.00 
trims mėnesiams  $12.00 
vienam mėnesiui -$5.00

Kitose JAV vietose:
metams  $40.00

Naujienos eina rasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St. Chicago, 
£L 60608. Telef. 421-6100-

Pinigui reikia curt pakto Money 
Orderiu kartu fu uiaakymu

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrai sekmadieniui, 
orio 9 vai- ryto iki 5 vaL popiet šeštadieniaii —z iki 12 vaL

Visi privalo dalyvauti Vasario šešiolik
tosios sukakties minėjime

Prieš 63 metus Lietuvos Taryba, susidedanti iš vi
sų didesnių lietuviškų politinių partijų, paskelbė Lietu
vos nepriklausomybę. Tuometiniai Lietuvos Tarybos1 
nariai, besirūpinę krašto laisve ir nepriklausomybe, 
priėjo išvados, kad Vasario 16 diena buvo pati geriausia 
Lietuvos nepriklausomybei paskelbti.

Rusijos caro valdžia, išnaudojus Lietuvą ir lietu
vius pusantro šimto metų, pati pradėjo byrėti. Pačioje 
Rusijoje buvo nuversta caro valdžia ir įvesta demokra
tė nė santvarka. Caro imperijos gyventojai priėmė de
mokratinius principus, pripažinusius pagrindines tei

ses krašto piliečiams ‘ir leido caro ‘pavergtonis Rautoms 
siekti nepriklausomo gyvenimo, jeigu jos nenori pasi
likti caro valdžios globoje:

Caro generolai buvo įsitikinę savo galia ir rengėsi 
suduoti vokiečiams mirtiną smūgį. Bet išėjo atvirkš
čiai. Vokiečių gen. Paulius von Hindenburgas nugalėjo 
caro armijas, įžengusias į Pytų Prūsiją ir sumušė caro 
karius. Dauguma caro karių pateko vokiečių nelais
vėn, kiti bėgo į Rytus. Rusų kariai paliko stiprias Kau
no tvirtoves ir bėgo dar toliau. Jie sustojo prie Minsko 
balų, kurios pajėgė sulaikyti kaizerio karius.

Didelė dalis Lietuvos teritorijos atiteko vokiečių 
kariuomenei. Vokiečiai grobė geresnes Lietuvos že
mes ir dal'no kovos laukuose mūšius laimėjusiems sa
vo kariams. Didokas Lietuvos dvarų skaičius, kuriuos 
caras buvo atidavęs rusų- kariams, dabar pabėgo iš 
Lietuvos ir paliko savo dvarus. Juos grobė ' vokiečiai. 
Didokas jų skaičius jau apsigyveno Lietuvoje ir dirbo 
gautus derlingiausius žemės dvarus.

Bolšev’kams padarius perversmą ir Lietuvos Bras
toje su vokiečiais pasirašius taikos sutartį, karo metu 
Rusijon išvežti lietuviai pradėjo grįžti į Lietuvą, o vo
kiečių kariai padėjo trauktis į vakarus. Traukėsi vokie
čiai ir iš Lietuvos. Krašto gyventojai vietomis pradėjo 
pulti bėgančius vokiečių karius ir atiminėti iš vokiečių 
karių vogtus ir konfiskuotus lietuvių daiktus.. Lietuvos 
Tarybos nariai priėjo įsitikinimo, kad tas laikotarpis 
yra pats geriausias Lietuvos nepriklausomybei paskelb-

. 1

ti ir savai valstybei atstatyti.
Tarybos nariai pirmiausia paskelbė, kad jie nu

traukia visus ryšius su Rusijos ir Vokietijos Valstybė
mis, nutraukė visus sutartimis pasirašytus įsipareigo
jimus ir pradėjo atkurti naują, nepriklausomą savo val
stybę. Tarybos nariai buvo informuoti apie įvykius Ru
sijoje ir nerimą pačioje Vokietijoje. Jiems atrodė, kad 
vasario mėnuo buvo pats parankiausias mėnuo nepri
klausomybei atkurti. Darbas buvo labai sunkus, bet pa
siryžę žmonės gali stebuklus padaryti. Jie sudarė ko
votojų būrius vokiečiams iš Lietuvos vyti, tuo pačiu nu- 
tarriusi organizuoti kariuomenę pavergtam kraštui iš
laisvinti. Darbas buvo sunkus, bet pakeliamas ir gali
mas. Suorganizavo savo kariuomenę, lupo iš bėgančių 
vokiečių ginklus ir skubomfe, steigė komendantūras, 
mokė mažiau žinančius karo amato ir padėjo vyriau
sybei dėti visus .pagrindus mokslo įstaigoms, prekybai 
ir pramonei, susisiekimui ir turto apsaugai.

Rusai ir vokiečiai buvo susii-ūpinę irstančiomis ir 
atgyvenančiomis imperijomis, o lietuviai džiaugėsi ne
priklausomu gyvenimo atbudimu, didele iniciatyva ir 
pasiryžimu ginti savo tautos teises, kurti laisvą ir sa
varankišką gyvenimą. Nepriklausomybės paskelbimo 

laikotarpis buvo pats kūrybingiausias, reikalavęs di
džiausių aukų, bet lietuvių tautai davęs daugiau, negu 
bet kuris kitas lietuvių tautos laikotarpis. <

Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo laikotar
pis visų lietuvių minimas, nes tai buvo didžiausias dva
sinio pakilimo, pasiaukojimo ir didelių darbų laikotar
pis. Okupantas draudžia apie 1918 metų gyvenimą kal
bėti, kad dar kartą lietuvių kara neužsikrėstų ta kūry
binga dvasia ir nesiryžtų dabar mestis kovon iškelti 
savo krašto laisvės. .

Vasario mėnuo yra Amerikos Lietuvių Tarybos 
mėnuo. Vasario 16-oji — Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo diena tapo Amerikos lietuvių didžiausioji šven
tė. Ją švenčia didelė Amerikos lietuvių dauguma. Vasario 
16-tos minėjimus iki šio meto Chicagoje ruošė Čikagos 
Lietuvių Taryba’, šiąiš-metais.. Chicagos Lietuviu Tarybai
vadovauja panelė Euphrosine Mikužiū'tė, gimusi Chicago- 
je, bet visą savo gyvenimą dalyvauja lietuvių judėjime. 
Ji priklausė lietuvių jaunimo organizacijoms, dirbo įvai
riose lietuvų sąjungose, o dabartiniu metu ji yra Susivie
nijimo lietuvių Amerikoje iždininkė.

Rusams, susidėjusiems su naciais ir pavergusiems 
Lietuvą, Mikužiūtė dalyvavo Amerikos Lietuvių Tarybos 
organizavime, dirbo įvairiose SLA komisijose, o šiais me
tais eina Chicagos L. Tarybos pirmininkės pareigas. Ji 
jau ne pirmas kartas pirmininkauja Ch. L. Tarybai. Ji 
pažįsta Chicagos lietuvių organizacijas, sudarančias Chi- 
eagos Lietuvių Tarybą.

ALTas daug dirbo, kad Lietuvos laisvės klausimas 
būtų iškeltas JAV Senate ir Atstovų rūmuose. ALTo nu
tarimai vertė JAV komisijos narius kelti Lietuvos klau
simą Madride vykusioje konferencijoje. Šiais metais visi, 
kuriems rūpi Lietuvos laisvė, privalo dalyvauti Chicagos 
Lietuvių Tarybos organizuojamame Vasario 16-tos die
nos šventės minėjime. Minėjimas vyks sekmadienį, vasa
rio 16-tą dieną, Marijos aukštesnėje mokykloje.

Chicagos lietuviai privalo parodyti saviesiems, kad 
Vasario 16-oji yra didžiausioji lietuvių tautinė šventė, vi
si privalome joje dalyvauti.

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI

KAZYS BORUTA

PYPKIŲ MAINAI
(ATSIMINIMŲ NOVELĖ)

Mokykimės gyventi ir kurti pavojuje! (B. Sruoga) 

(Tęsinys)

Kiek pastovėjęs tarpuvartėj, peršokau sker
sai gatvę ir nuėjau kiemais link universiteto su
žinoti, kas ten dedasi ir kas naktį mieste 
Įvyko.

Prieš šv. Jono bokštą peršokau per gatvę ir 
sustojau. Prie vartų sudaužyta universiteto iš
kaba ir pabirę stiklai.

Argi vėl mūsų senas universitetas už
darytas?

— Kaip tik dabar pats laikas...
— Ne, — tarė autoritetingai. — Negaliu...
Ką čia dabar padarysi? Prievarta ne

nuvarysi.
Persižvelgėme mudu su vienu profesorium 

į kitą profesorių, atsidusome ir išėjome...
...Taip buvo,taip bus. Visokiose aukšty

bėse nedaug proto ir maža širdies, o dabar 
užuojautos į nelaimę puolusiems. Todėl jie ir sė
di aukštybėse.

IV’
Po karo B. ruogos bute išdaužytais langąis, 

išlaužytomis durimis ir bombų skeveldrų* apdra
skytomis sienomis apsigyvenome visas kolektyvas,- 
užimdami po kambarį. J. Čiurlionytė su dukra, 
aš su dukra, K. Jablonskis ir P. Galaunė, šeimas.

Vienur kitur išmėtytos 
langai. Durys užant-

Kaune palikę.
Aš užėmiau B. Slogos kabinetą su biblio

teka. Pusę lango užsikaliau fanera ir prieblan
doje ar prie spingsulės dažnai sėdėdavau prie jo

Lithuanian Alliance of America

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE •
A NATIONAL FRATERNAL BENEFIT SOCIETY

2040 SPRING HILL ROAD PITTSBURGH, PA. 15243
Povilas P. Dargis ♦

LIETUVOS IŠLAISVINIMU BESIRŪPINANT
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje visuomet uoliai rūpinosi Lietu-* 

vos reikalais. Mūsų organizacija yra Įsijungusi į Amerikos Lietuvių Tarybą, 
kuri’ nuo pat okupacijos pradžios vadovauja Lietuvos išlaisvinimo kovai. 
Visus savo narius ir visus geros valios lietuvius skatiname kuo gausiau 
dalyvauti VASARIO 16 minėjimuose, panaudoti visas pro’gas keliant balsą 
dėl Lietuvos išlaisvinimo ir skirti aukas LIETUVOS laisvinimo reikalams, 
pasiunčiant jas AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBAI, kuri apjungia įvairias 
lietuvių politines ir pasaulėžiūrines grupes Lietuvos laisvinimo pastangose.

Tegu 1918 m. VASARIO 16 laisvės šauksmas uždega ir šiandieną 
mūsų širdis dirbti, aukotis, pasišvęsti Lietuvos laisvinimo pastangoms, 
vadovaujant AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBAI.

POVILAS P. DARGIS, prezidentas
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje, ir
Lietuvių Tautinės Sandaros pirmininkas

A. SVILONIS

Sustiprėjo griovikų akcija 
'prieš laisvinimo veiksnius

Toji spauda, kuri šiandien yra bai nustebti, kad daktaras šiuo 
LB-nės vadų užgožta, pastaruo
ju laiku su dideliu intensyvumu 
išvystė niekinančią akciją prieš 
mūsų laisvinimo veiksnius: Vy
riausią Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetą — VLIKą, ir Ameri
kos Lietuvių Tarybą — ALTą. 
Mat, artėja Vasario 16-osios mi- 
n ’j imas, kurio proga yra ren
kamos laisvinimui piniginės au
kos. Tokiu įžūliu šių laisvinimo 
veiksnių puolimu norima žūt būt 
visuomenę įtikinti, kad ji auko
tų ne laisvinimo veiksniams, tai 
yra — VLIKui ir ALTui, o 
Bendruomenės reikalams.

Aišku, tuo siekiama, kad mi
nėti veiksniai būtų finansiniai 
sužlugdyti- Iš tokių veiksnių ir 
jų vadovų niekintojų šiuo me
tu ypač išsiskiria J. Gaila, A. 
Gečvs, J. Navakas, Juozas Ko
jelis ir Linas Rimkus. O taip 
pat ir dr. A. Razma, kuris ne
seniai savo vardu paskelbė atsi 
šaukimą, kuriuo jis kreipėsi į 
visuomenę, ją ragindamas šios 
šventės proga aukoti dvigubai 
tik LB-nei. Bet dėl to reikia la-

savo atsišaukimu parodė labai 
didelį šališkumą. Nejaugi jis 
nėra skaitęs prel. J. Balkūno at
sišaukimo, kuriame labai aiš
kiai pasisako: “Laikau savo pa
reiga priminti JAV LB nusista
tymą, kad Vasario 16-sios minė
jimo parengimų pelnas bei vi
sos aukos tūri eiti Lietuvos lais
vinimo reikalams ir kad tie pi
nigai turi būti perduoti Ameri
kos Lietuvių Tarybai — jos Vyk
domajam Komitetui Chicagoje 
arba Tarybos skyriams vietose”- 
Ar tai garbinga daktarui pra
šyti aukų B-nei, net nepami
nint vardų įpūsų laisvinimo 
veiksnių? Juk tuo daktaras A. 
Razma, nors ir netiesiogiai, pri- į 
tarė mūsų veiksnių griovikams.'

Be to, tenka paminėti labai 
liūdną faktą, kad minėtieji 

| VLIKo ir ALTo griovikai tokiai 
niekšingai savo akciaji vykdyti 
naudoja vienuolynų — marijo
nų ir pranciškonų spaudą.

Mes jau žinome, kas yra J. 
Gaila, kiek jis pamazgėlių yra 
užpylęs ant" mūsų politinių

ir nieko reikšmingesnio neparašiau. Nebent vie
ną kitą eilėraščio eskizą ir straipsnį paskubo
mis dienos reikalais. Daug apie Sruogą galvo
davau ir spėliodavau — žuvo ar liko gyvas, grįš 
ar nesugrįš. Jo kambaryje apsigyvenęs, jaučiau 
pareigą jį atstoti ir jo palikimu pasirūpinti... 
Bet kur tau! Sulig Jurgiu ir kepurė. Dienos, kad 
ir patamsyje, greitai bėgo, ir nebuvo kada svar
besniems reikalams atsidėti.

Pavasarį staiga gauname B. Sruogos laišką.
Atėjo į pagalbą partija ir vyriausybė, o šau

nus vyras Kraštinis, apsivilkęs pulkininko uni
forma, išskrido su lėktuvu Sruogos parvežti.

Neramiai laukėme.
Pavakare beldžiasi į duris. Pašokame — gal 

Sruoga. Taip, -Sruoga stovi prie savo durų . . .
Baisiai sunykęs, išblyčkęs, bet tas pats milžinas 
su ironija akyse ir pašaipa.

— Gal nepažįstate? — nusijuokia. — Iš pra
garo sugrįžau ...

Kur nepažinsi? Puolam į glėbį. Apsiverk-

Kiemuose tuščia.
knygos, išdaužyti 
spauduotos.

Sutikau pažįstamą sargą.
— Na, ir siuto prieš rytą hitlerininkai. Tran- stalo ir rūkydavau jo pypkę, pasidėjęs popie- 

riaus. Norėjau ką nors stambesnio ar reikšmin- Įium iš džiaugsmo, bet kad Sruoga juokiasi. At
bėgo R. Juknevičius ir apsiverkė, apsikabinęs 
Sruogos kojas. Užtat jį mūsų kolektyvo šeimi
ninkė, šmaigsti ir guvi vilnietė Katažina, prami
nė verksniu, nors pati šluostėsi prijuoste ašaras. 
Daug bbvo susijaudinimo ir džiaugsmo ašarų. Tik 
tai pat? Sruoga nepraskydo, kaip visada — su 
ironija ir humoru gynėsi nuo mūsų per didelio 
jausmų prasiveržimo.

kėši kaip piktos dvasios.
Pašlijus hitlerininkų galybei, atsirado vii- Į gesnio parašyti už B. Sruogos stalo, bet galvoje 

ties išpiešti įkaitus iš lagerio.
Nuėjome su vienu rašytoju profesorium pas

turėjonrofesorin kuris auksybėse

pynėsi šimtai atsiminimų, sunkių išgyvenimų, 
drumstė širdį, o ir laisvesnės valadėlės nebuvo, 
kad galėtum ilgiau susikaupti - šimtai reikalų 
buvo sugriautame mieste ir gyvenime, kurį rei
kėjo kaip nors atstatyti ir pradėti iš naujo

veiksnių. Ypač jis suniekino 
VLIKą, Drauge aprašydamas jo 
suvažiavimą. Toronte. Jis, kiek' 
beįmanydamas, jį juodino, kažiii 
ar daugiau jis buvo apjuodin
tas pabėgusio okupuoton Lietu
von: Alseikos.- ‘Mes žinome jį. 
Įtiek jis padarė žalos LB-nei. 
Juk‘jis ją suskaldė. Mes žinome 
ir A. Gečį, kuris dienas ir nak
tis galvoja, kaip labiau ir bjau
riau suniekintį. Vyriausią-Lietu- . 
vos Išlaisvinimo. Komitetam? jo 
dabartinį pirmininką. Meg* žino
me ir J. Navaką, jo išpūdlius 
prieš mūsų laisvinimo veiks
nius, jo neseniai Drauge pa
skelbtą laišką, kuriame jis rašo, 
kad ALTai ir VLIKui renkamos 
aukos Vasario 16-sios proga yra 
grubus pasireiškimas. Ar sąmo
ningas lietuvis gali. tai patei
sinti?

\ —
Bet ypač tenka nustebti ir L.r. 

mūsų garbingo daktaro sūnun.
I Džiaugsmo širdimi mūsų visuo 
menė vertino jo įsijungimą į vi
suomeninę lietuvišką veiklą, 
ypač tam naudodamas plunks
ną. Manyta, kad šis jaunuolis 
bus pavyzdys mūsų lietuviš
kam jaunimui įsijungti į tarpą 
tų, kurie veda kovą dėl paverg
tosios Lietuvos laisvinimo. Deja, 
paskaičius Drauge jo atspaus-

(N-įkelta į penktą puslapį)

Vedu Sruogą į jo kambarį.
— Palauk, — sustoja jis tarpuryje,—kaip aš 

čia eisiu visas purvinas ir utėlėtas... Argi tai 
mano kambarys...

Nesiryždamas pažiūrėti į kambarį — pa
sieniais knygų lentynos, kaip buvę, tik langas 
faneromis užkaltas, o prie jo rašomasis stalas... 
Susvirduliavęs įeina į kambarį, išsitraukia iš 
krepšio pluoštą sąsiuvinių, padeda ant stalo.

Štai, pažiūrėk... — taria, o pats, atsirė
męs į stalą susmunka kėdėje ir rankomis už
siima veidą.

Viena ranka prisiliečiu jo peties, kita atver
čiu sąsiuvinius—dramos, pjesės, komedijos, pro
za, jambai... Atitraukiu žvilgsnį nuo sąsiuvinių, 
pasižiūriu į autorių. O jis, jau pakėlęs galvą,
žiūri į mane.

— Perskaityk..? ir atvirsti pasakyk, ką aš čia 
parašiau ... O jeigu būčiau nerašęs, būčiau iš 
proto išėjęs.

Sruoga juokėsi.
— Jei nesijuokčiau — iš proto išeičiau . . .
Nuvažiavom į Birštoną. Oi, kaip jis liūdnai 

atrodė po karo. Bet Sruoga iš Birštono parsive
žė “Dievų miško” juodraščius, nusikratęs klai
kumą ir suradęs žydrumą.

Oi, koks buvo džiaugsmas.
(Bus daugiau)

Kita

February 6, 1981

karštis... Be 
aukštybėse

to, jie 
turėjo gyventi.

Per žiemą prasėdėjau už B. Sruogos stalo

Matote, dabar toks 
profesm u. kuris 
.ii i udeni, kai atvės .. 1 - Naujienų*'. Chicago, UI.



(Apreiškimo 16:16) '

A. Cooper Skupas Čikagos miesto vaizdasChicago, Illinois 60629 
Telef. 778-5374

į “Lietuvos Aidai’
KAZĖ BR4ZDŽI0NYTĖ 

Programos vedėja

Kasdien nuo pirmadienio iki penk 
tadienio 8:30 vai. vakaro-

Visos laidos is WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

SL Petersburg, Fla., 12:30 vai. p p. 
iš WTIS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

ARMAGEDONAS IR PO JO - PASAULINE TAIKA
Jis surinko juos j vietą, kuri hebraiškai vadinama Armagedon-

* ¥
20. keisčiau atrodė Viešpaties meilės filosofija, kurios jis 
laikėsi taip griežtai, kad jih visai nesipriešino' tiems, kurie jc 
nutvėrė ir užmušė. Visi didieji praeities valdovai iki pat š-y laike, 
laimėjo savo sostus ir palaikė 'savo valdžias uoliai kovodami 
prieš visus pasipriešintojus. Jėzus gi visai nesigynė, nei neleidc 
savo mokytiniams jį ginti. Ant jo neapgintds galvos kritu jo pa> 
vydinčių priešų kerštas ir jis buvo paguldytas kape.

Bet Dievo planas neliko neįvykintas. Apaštalas Povilas sako, 
kad meilė niekuomet nesibiagia (1 Korintieciams 13:8). Jėzus 
noringai atidavė savo gyvybę kaip pasaulio Atpirkėjas, nes jis. 
tikrai mylėjo savo neprietelius.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI, 5241 So. Možart, Chicago, IL 60632

OR PAUL V. DARGUS 
GYDYTOJA* IR CHIRURGAS 

<***<M<t*r C or-m unify kibtlk** 
Medicinos direktorius 

i9M *. Manheim RC, Westchester, IL 
VALANDOS: 3—8 darbo dienomis ii

r*l 562-2727 arba 342-272?

raL. - s* J-5W
Uli. A. B, GLEVECKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGŲ* 

-'907 West IWrd Street 
Y&Undoe pažai juixxarim^.

DR. FRANK PLECKAS 
0PT0M1TR1STJU 

KALBA LIETUVIfiKAi 
41» W. 71 SL TeL 717-5144 

fikriiu iki*. Pritaiko akiniia ir 
“contact iauet"*

'ai. Aja- -įžiūrima. Jždaryu irec.

SUSlKlNKlMĮj

f

Vyriausią Lietuves Klsis vinimo‘^*ca-caE=,i
Komitetą

Manau, kad nebus pro šalį 
dėl šio jo rašinio padarytį vieną 
kitą, kad ir gan kietą pastabą- 
Gal jos padės jain suprasti, kur 
jis šiuo savo rašiniu atsistojo; 
gal jos padės jam plačiau pra
plėsti politinį akiratį ir politinį 
nusimanymą Atrodo, kad jis, 
rašydamas šį rašinį, slidinėja 
slidžiu ledu. Kartoja tą, kas šim- 
ą kartą buvo kalbėta ir rašyta,, 

oūlent — apie išeivijos pasida- 
.-uimą. Jo išmanymu, pasidali
nimas įvyko tik del to, Kad ne
sutaria, kas “vadthauja” (šį 
žodį jis rašo kabutėse) laisvini
mo veikiai. Nejaugi, tik dėl to? 
L.R. turėtą paminėti, kad su
skilimo priežasčių yra daug dau
giau, Ir vienos iš tokių yra ir 
bendradarbiavimo' su okupanto 
statytiniais puoselėjimas, pio
nierių stovyklos, kapsukiniai 
kursai, koncertai, meno paro
dos, grobstymas LB'-nės savo 
reikalams Vasario 16-sios pro
ga renkamų aukų laisvinimo 
reikalams.

i

*

S
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME

1729 South Halsted Street, Chicago

TeL 226-1344

Mažeika S? Evans

> y

.4$
II

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGUA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrad. 1—4 popiet’ 
ketvirtad. 5—7 vaL vak. 
Ofiso telefonas: 776-2880, 

Rezidencijos telef.: 448-5545

V 3i i,EI KIS, O. F.
ipantai - Protezai Med ton

Arah Supports) ir t f

West 43rd St. 
leisi.;

DR. C. K. BOBELIS

5025 CENTRAL AVK 
St. Petersburg, Fla. 33716 

TeL (813; 321-4200

PERKRAUSTYMAl

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

_R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

Apdraustas perkrausimas 
iš įvairių atstumų.

ANTANAS VILIMAS
TeL 376-1882 arba 3763996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš WOPA, 
1490 IdL A. M.

Lietuvi y kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 4:00-4:30 
vai. popiet Šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai ryto.

Vedėja — Aldona Deukus 
TfltL: HEmlock 4-2413

n$9 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

WINTER 
OVERCOAT

Naivu kartoti LB-nės vadų 
teiginį, kad nei viena organiza
cija neturi laisvinimo pirmeny
bės. Reiškia, LJR. nežino, kad 

i VLIKas ar Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas nėra or- 

I ganizacijai kuriai reiktų' varžy- 
. • š. m- sausio 24 dieną aktorė te 1952 metais. Antroji jos kny- tis dėl vadovavimo pirmenybės 

rašytoja B. Pūkelevičiūtė lankė- ga — “Astuoni lapai” lairiiėjo su
_ si Kr. Donelaičio aukštesniosios j Draugo romanų konkursą.

Nors B. Pūkelevičiūtė daugiau ' sudarytas tautos politinę valią j 
mėgsta teatrą ir jo vaidybą, jos ■ reiškiančių politinių partijų — 

ką parašytos knygos taikliai api- į grupių ir rezistencinių kovos or- į

B. Pūkelevičiūtė Kr. Donelaičio mokykloje

Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVE
Tel. 737-8600-01

9837 SOUTH KEDZIE AVE.-
Tel. 422-2000

kitomis organizacij omis-
VLIKas yra politinis organas,

mokyklos 8-j e klasėje. Kad ra
šytoją geriau pažintume ir su
prastume, ji papasakojo ] 
anksčiau mylėjusi, ką svajojusi 
ir kaip pradėjo dalyvauti litera- {

EUDEIKIS
Upytės Draugiško klubo metinis su

sirinkimas įvyks penKtaaienį, vasa
rio 6 d., Aneies Kojax saieje, 4ou0 
S. Taiman Ave. Praazia 1 vai. pop.et. 
Nariai Kviečiami ats-iansyci, nes ous - - - >
daug svarbių reikaių aptarti, r o su- tūrinėj srity.
sirinKimo — vaisęs. a. Kaiys I

: B. Pūkelevičiūtė gimė Kaune j 
1923 metais. Iš pat vaikystės! 
labai domėjosi teatru; lankė 
Kauno dramos studiją ir, būda- 
ma 17 m., ji jau vaidino teatre, j 
Tačiau tėvai priešinosi jų vien
turtės dukters pasirinktai pro- į 
fesijai, todėl ji pradėjo studi- pavad .,tq 
juoti žurnalistiką.

■ Atvykus į Kanadą, B- Pūkele. 
vičiūtė Įkūrė ir vadovavo spėk- i'

Amerikos Lietuviu Piliečiu Pašal- 
‘ pos klubo meums narių susrruikimas 

įvyks sekmadieni, vasario b d.,,1 vai. 
popiet Aneies Kojak salėje, 4obo So. 
Taiman Avė. Nariai prašomi gaasiai 
atsuaiiKyti, nes yra aaug ^varoiu lei- 
kalų aptarti ir jau laikas užsimokėti 
nario daokles. Bus ir vaišės.

Rožė Didzgalvis, rast.

Bridgeport© Lietuviu Namu Savi
ninkę draugijos susirinkamas, įvyks

- - . . popiet
3808 So. Umon Avė. Malonėkite daiy-

l vauti, nes yra daug svaroių reikalų , i
aptarti. Po susirmidmo bus vaišes, j grupoi. Gyvendama Alont- 
Kviečia Valdyba. realvje 15 metu, ji išleido' tris

 lieįuyibkas plokšteles. Tai yra:
; “Baltara

— Teigiama, kad buv. prezi-1 paunksme
. den tas Carteris ir Lenkijos So-
( lidammo unijos vadas Lešek
] Walesa yra tarp numatytų ■ 
Nobelio taikos premijai gairii. t

šeštadienį, vasario 7 d., .1 vax.

7Jina gyvenimo Įvykius.
Renata Yariakojytė, 

Kr- Donelaičio aukšt. mo-' pacijos 
kyklos 8 kl. mokinė

SUSTIPRĖJO GRIOVIKŲ 
AKCIJA PRIEŠ LAIS
VINIMO VEIKSNIUS

I ganiazcijų dar pavergtoje Lie- 
1 tuvoje. Politinės grupės ir oku- 

► sąlygose atsiradusios 
j politinio pobūdžio kovos organi- 
i zacijos laisvu ir bendru sutari- 
j mu deponavo VLIKe savo turi
mą galią atstovauti politinei va- 

• liai.
atkelta is psi.

din tą vedamąją (ž.ūr. 198L1.21), i 

sžin- me juos iš jų I

(Bus daugiau)

Trečdalis maisto, kurį val- 
darbų”, teko giliai nusivilti jo gome, palaiko mus gyvaus, o ki- 

Į s-sav.ncais veiksnių griovikų ti du trečdaliai palaiko gydyto- 
Į niekinimais, nes jis jais puola . jus gyvus. (Orso’n Wells)

9

GAIDAS -- DAIMID
GENIAUSIA

•605-07

ffi DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO [STAIGA

SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927*1741 —1742

SO. CALIFORNIA A VENŲ t
Telefonas 523*0440

gio malūnas”, “Milžino j £ 
ir trečioji vaikams jįjį 

— “žirginėliai”. Antrieji “Žirgi- ‘ 
Dėkai ’ buvo išleisti jau Chica- 
goje.

Gyvendama Chicagoje, B. Pū 
; kelevičiūtė parašė “Aukso žąsį”
........................................... .

— Lenkijos komunistų parti- buvo pirmas spalvotas fil- $
mas, susuktas lietuvių išeivijo- 

ja j e. šis filmas išgarsėjo ir jo 
kaltino bereikalingu streiku kė- PremJera ivyko McCormick 
limu. ‘ ‘ ' i Place, Chicagoj.

■ Vis aktyvi lieturiškoj veikloj, 
e Bell telefono kompanijos 

laboratorijoje buvo daromi eks
perimentai, kuris rodo, jog žmo
gaus girdėjimas nuolat kinta. 
Ligi 26 metų amžiaus žmogus 
girdi geriausiai. Vėliau jis pra
deda nebeatskirti kai kuriu gar-

I jos sekretorius labai aštriai kri- 
j tikavo Solidarumo uniją. I

B.P. susuko antrą filmą — “A 
Christmas Drcam” angių kalba-

• ;šis filmas rodė lietuviškas kalė-1 
dines tradicijas.

Rašytoja nuo pat mažens mė
go operą. Atėjus progai, ji iš
vertė operą “Cannina Burana” 
iš senosios' lotynų kalbos į lie
tuvių kalbą.

B. Pūkelevičiūtė pasirinko Ii-j 
tora turą kaip antrąjį kelią. Sa-! 
va debiutinę knygą — '“Metū
gės” parašė poezija — laisvu 
eiliavimu. Knyga išleista Toron-

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo, direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

1X30-34 v

vlODERNlŠKOS AIR-CONDITIONED KUPLYCIOt

AAABUuANSO
PATARNAVIMASChic*<o« '

Lietuvių

Laidotu vių

Direktorių

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOMh

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS automobiliams pastatyti

Aikštės automobiliams pastatyti
į

***

mano, jc’g senam žmogui muzi
ka skamba truputį kitaip, negu 
jaunam.

%

l

PIHKITč > a V lAUOfMO bONUS

Nuo
l.

t

>

Mrdtend bavin gs ^ptar- 
tauovme .aiiuj * 

pasko’u reikalus visos mu 
so apyl inkės. Dėkojama 
Jems už mums parodyta 
pasitikėjime. Mes norėtu
me būti ems naudingi n 
et* trie

Sąskaitą apdrausto* 
:lci $40,000

2657 W, 69 STREEY 
Chicago. IL 6062

Ham Yam Salad Solves
The Cooking-For-Two Dilemma

19T4 metu
< m

MIDLAND 
SAVINGS

I AND LOAN ASSOCIATION 
! 4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILL. 60632

PHONE 254-4470

8929 50. ;-ARLrM 
Bridgeview, Il < 

OI. 598-940C

Don't Go Out Without It I

į 
%

.^avines 
mum S500^ 
Certificate

Cooking for one or two? Bet you look hard for budget-wisa 
and appetizing main dishes that come in small quantities — and 
require a minimum of fuss.

Hearty Ham Yam Salad is a delicious solution. It’i easy to 
prepare and economical, too. And there’s no waste involved 
since it serves only a pair. Make this tangy creation ahead of 
lime in a handy Tupperware Seal-N-Sem*1^ . Serve the salad in 
the same convenient and colorful container for an attractive 
presentation. And, if you’re dining alone, the salad can be 
stored in the same bowl m the refrigerator until its next menu 
appearance within a few days.

Ham Yam Salad
1/3

2
1 1/2

I

1/4

cup tour cream 
tablespoons milk 
teaspoons Dijon-styI* 

mustard
teaspoon salt 
Pinch pepper 
Lettuce leaves

2 medium-size yams or 
sweet potatoes 

1/2 pound cooked ham, 
cut into 1/2-inch 
cubes

3/4 cup diagonally sliced
crlery

In a medJtrm saecepan, cook yams Vi boiling salted water to • 
cover for 20 minutes or until tender, dool. Peel yams, cut into Į 
1/2 inch cubes. In a medium bowl,^combine yams, ham and I 
celery. Refrigerate until weR chilled. Combine lour cream, 
Mti’k, mustard, salt and pepper. Stir until well blended. Pour 
over ham mixture, toss Ugh Uy. Serve ©ver lettuce leaves. 
Yield: 2 servizui*

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

1J
iI

1
z 
š

į

Phillips - Labanauskas
1307 So. UTUAN1CA AVB. TeL: YArd< 7*3401

BUTKUS - VASA1T1S
1446 So. 50th Avė-, Cicero, HL TeL: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS 
| 434S So, CALIFORNIA AVE. 
i

TeL: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDAUNAS
S319 So. LITUANICA AVB. TeL: YArds 7*1x38 -1131

STEPONAS C. LACK IR SuNuS
(LACKAWICZ)

į 2424 WEST 69th STREET , REpublic 7*1213 
j 2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671
I 11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, BL 974*441*

1354 So. HALSTED STREET TeL YArdi 7-1911

5 — Naujienos, Chicago, 8, I1L Friday, February 6, 1981
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DETROITO NAUJIENOS
ŠVYTURIO JCRV ŠAULĮ) 

METINIS VISUOTINIS 
SUSIRINKIMAS

Kazindcfras Simaitį^ Antanas 
Valu nas ir Antanas Sukaus- 

Kuopos pirmininko rinki
ni.d, pasiūlyti du kandidatui:

Valiukėnas ir Juozas 
’ i pirmi 

išrinktas Bronius Valiti- 
i kuopos valdvba in

Susirinkimas įvyko sausio 
mėn. 18 d. Šv. Antano pampi-j 
jos patalpose. Jį pmd< j > kuo
pos pirm. inž. Alfa Šukys. P<! ( 
ras Bukšnys lydint Juozui Kinį 
čiui ir Petrui Jočiui, įnešė vf-j 
liavą.

Buvo paminėti mirusieji -1 
Jurgis Baublys, Kazy< špakauj 
skas ir Jonas Acus. { darbo 
prezidiumą pakviesti: Anta
nas Sukauskas, Albertas .Misiū 
nas, Stasys Sližys, o sekreto-’ 
riauti—Antanas Vaitėnas. PirĮ 
mam susirinkimo puslaikiui ■ 
p i r m i n i n k a v o Albertas Mis i ū - 
nas, o antrajam — Antanas Su 
kauskas. Metinio susirinkime 
protokolą neskaitė.

Sekė kuopos pirm A. Šukio j 
įsannis visų metų kp. veiklos į 
pranešimas, kuriame su džiaug. 
smu paminėjo kad šaulių sto' 
vykioje jau užbaigtas nežino- nj 
mani kariui paminklas, alku-1 likienė, kun. Simaitis kuopos 
riant stovėjusį Kauno Karo Mu į kapelionas. Revizijos komisi- 
ziejaus sodelyje paminklą ku(. 
ris šiais metais bus su iškilmėj 
mis atidarytas. Be to, paminė
jo ir atliktus valdybos darinis.

Vincas Rinkevičius pranešė 
apie kasos stovį. Kasoje buvo j 
4? '589.78 dol. Informacijos rei-! 
falais kalbėjo: A. Sukauskas,; 
parengimų — P. Bukšnys, ku
ris pažymėjo, kad stovykloje 
buvo suruoštos keturios išvy
kos ir Joninės su menine pro
grama. Dar kalbėjo statybos 
darbų vadovas A. šiųrkus, 
administratorius S. Lungvs ii 
ūkio vad. J. Kinčius. Moterų 
vadovė A. Šukienė (iš Flori
dos) savo pranešimą atsiuntė 
raštui Reąizijos komisija -— 
A. Misiūnas; pranešimas atiti
ko kasininko pranešimui, ka
sos stovis ir kitas stovykloje 
turtas rastas tvarkoje.

Išrinkta mandatų komisija: 
O. Selenienė, St. Lungys ir P. 
Bitleris. Diskusijas dėl prane
šimų, visi prausimai be patai
sų buvo priimti rankų ploji
mu. Toliau sekė į garbės na
rius pakėlimas, pakelti: kun. įvyko sausio mėn. 21 d.

Į Bronius 
Kinčius.Dauguma balsų 
ninku

Iii

ti. Išrinktoji valdyba pasLkir-| 
slė purevicepirminin
kai: Mvkt las Abarius ir Alfus1 

• Į
Šukys, -k rotorius. Antanas 
Vaite nas, iždininkas Vincas' t 
Rinke vi i ik, spaudos informaJ 

vijai Antanas Sukauskas, kul-j 
tūros reikalams muzikas Sta
nys Sližy, paerngimų vadovas 
Petras Bukšnys^ padėjėjas L„

‘Tilėnu'’ statybos vadovas 
Antanas ši u rkus,Stovyklos ad
ministratorius Stepas Lungys? 
pavadų* lojus Albinas’ Grigai
tis ir Petras Jočius, kuopos ūk
vedys Juozas Kinčius. šaulių 
moterų vadovė Angele Bukš
nienė, padėjėja Stefanija Pau

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to savvegularty!

tai ■ 
Coffipoinded 

Quarterly

OUR SAVINGS _
CERTIFICATES

EARN UP TO 8%

žinos ir Broniaus Valiukėnų 
rezidencijoje. Susirinko gra- 

| žus būrys ponų šukių gerbėjų 
ir draugų. Vaišių vadovu pa-

mas: 
pirm.,

Balsienė iri 
Garbės teis- 
Daugvydas,

ja: Albertas Misiūnas, pirm., 
nariai: Gicilija 
Adolfas Armalis.

Kazimieras
nariai: liūdas Selenis jr 
Setrauskas. Klausimuo- 
su manymuose paskyrė 

Vėlia-
se i r 
auką IfX) d< 1. spaudai, 
vos pardavimas, buvęs kuopos 
pirmininkas A. Šukys, “švy
turio Jūrų šaulių kuopos vė
liavą perdavė naujam išrink
tam pirm.Broniui Valiukūnui.

Užbaigai sugiedotas Tautos 
Himnas ir išnešta vėliava. Po 
susirinkimo, kuris taip sklan
džiai pavyko, uždarytas 3 vai. 
p. p. Po sklandaus ir vieningo 
darbo kavutė ir užkandžiai,’ 
kuriuos parne šė sesės šaulės, 
talkinant broliams šauliams.. 
Visi dalyviai naujam pirmi-! 
ninkui B. Valiukėnui palinkė
jo sėkmės šuoliškame darbe.
Su ūisuomenininkais Angele 

ir inz. Alfa Šukiu atsisveiki
nant

Atartus, Kbn&ancij/i Kin’ela! 
tienė, Inžinierių Architektų do 
vonelę įteikė Povilas Sečkus, 
nuo šaulių ir visų baliuje essa- 
mų dalyvių kp. vįcepirm, M. 
Abarius įteikė visų pasirašy
tą albumą. Vaišėse dalyvavo 
šv. Antano klebonas kun. Al
fonsas Babon^tAtsisveikino 
su išvykstančiais nuolatiniam 
apsigy venimui į Floridą A. A. 
Šukiais sekančių organizacijų 
atstovai: šaulių Moterų-Vado
vė A. Bukšnienė, švyturio Ju
rų šaulių kp. pirm. B. Valii> 
kėnas, t. Butkaus Šaulių kp. 
pirm, amošiūnas 
jo Klubo pirm.
Inž. Architektų Detroito sk. 
atstovas P. Če<’kus, Detroito 
Lietuvių Organizacijų Centro 
vicepirm. A. Bukauskas, šv.: 
Antano Parapijos Komiteto at 
stovas J. Kinčius, Šaulių Sto
vyklos Administratorius ir kii! 
ti puotos dalyviai. Vaišės vy-* 
ko geroje n uotaikoje tarpais 
su daina. Linkiu ponams Šu-j

AIJi Radi- 
K. Gogelis,

2»m-i — P«rd«vlmul 
9t£AL ESTATE FOR SALI

Namai, lomi — Pardavimai 
22AL ESTATE FOR SALI '

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
<R ?EM VIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKXJIMAIS.

VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l:

'MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2ZT2 W. Cermak Road Chicago, Ill. TeL Virginia 7-774$

į ša u 1 i ų ‘ st<) vyk los s t a t y bos 
Tamošiūnas.Vaišės pra darbus. Jo rūpesčiu stovyklo

je įrengia salė, talpinanti per 
du šimtus publikos. Atkurtas kiams gerai įsikurti ir įsijung • -----------

Kaune Karo muziejaus sede-^ įj į lietuvišką visuomeninę • LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 
Ivje stovėjęs nežinomo* kario veiklą ;namu ir įrengimais Marquette Parko

v , v . | -rajone. Labai geras biznis, lengvossaulių stovykloje į An/f/nn.s pirkimo sąlygos.
*lHiIėnai” stovykla, apsodinta.’ 
medeliais, iškastas prūdas tin
kinąs maudynei. Aukščiau pa- 
minėtus darbus atliko ne vie- jp* 
nas, bet su dideliu būriu akly- j 
vių šaulių talkininkų ir duos-j 
nių aukotojų, čia ii' paminė-{ 
siu aukotojus ir talkininkus: 
Mykolas Vitkus, su jau miro
se žmona Nele, Klemensas ir 
Nele Urbšaiciai, Vincas Rin
kevičius, Emilija, Stepas Lun-į 
giai, Marija, Juozas Kinčiai

Antanina 
Bronius Zakarkai, Angelė Al
fas Šukiai, Vladė Antanas 
šiurkai, Uršulė Juozas Jakuo

Atsisveikinimas - išleistuvčs ’ šauliu kuopų

sea us for 

financing 

AT CUR 10W RATES

■■■lINSURLOj_____
r . .. ' ** 'JU!/

JIutualfederal
Savings and Loan

2212 WEST GERMAN ROAD
Frm Xaixxavseas, frwuietf

HOURSt Man.Tue.Fri.S-4

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

CHICAGO, ILLINOIS 6CSX

Phonot VbslalB 7.7747
Thur.9-8 Sat. 9-1

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai {domius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimą __ _____ _________________

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais ...... ...... ................

Minkštais viršeliais, tik ____________
Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik__
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

$8.00

$4.00
$3.00

1738 So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

BUTŲ NUOMAVIMAS
• MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • ‘VALDYMAI 

• NOTARIAT AS • VERTIMAI.

VISŲ RCŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

tcs u’ kilus. A.Šukys buvo cen
tro valdybos pykdomasis vice
pirmininkas. Visur kruopščiai 
atlikdavo šauliškas pareigas,

įkviestas buvęs šaulių SąjungosI Aktyviai veikė Švytuio Jūrų 
1 nirmininkas garbės narvs, da šaulių kuopoje stipriai įsijum 
bartinis St. Butkaus kp. pirm 
Vincas
dėjo švyturio Jūrų šaulių kp. 
pirm. Bronius Valiukėnas.Prieš 
valgį maldelę sukalbėjo šau
lių kp. kapelionas kun. Kazi
mieras Simaitis.\ aiščnis įpusė paminklas 
jus V. Tamošiūnas su humoru 
apibudino ponų A. A. Šukių

! kaip v i suomi n inkų ir šaulių 
nueitą keBą. Kaž kodėl dau
giau pasakojo apie A. Šukį. A. 
Šukys kilęs nuo Zarasų, lankė 
ir baigė Zarasų gimnaziją. Vė 
liau įsigijo inžinieriaus profe
siją ir dirbo savo srityje. Kaip 
ir daugelis pamilo šaulių or
ganizaciją ir jai priklaupė. 
Rtišams kon^unistams antrą 
kartą okupuojant Lietuvą,kaip 
ir daugumas pasitraukė 
kjetijon. Pagyvenęs lietuvių 
stovyklose, 1949 m. emigravo 1 
Ameriką, Detroitan. įia gerai 
įsikūrė, dirbdamas kaip elek
tros inžinierius. Paskutiniu lai 
ku A. Šukvs ir ponia stipriai \ T

J Į įsijungė i Svvturio Juru sau- 5 J t .1 O C - c
i lių kuopą.

A. Šukys kuopoje išbuvo pir
mininku šešis metus, ponia A. 
Šukienė apie šešis moterų va 
Jovė. Abu su vyru labai my
lėjo šaulišką veiklą, mėgo ir 
uniformą. Aktyviai dalyvavo 

suvažiavimo 
šventėse. Nors ir tolimiausioje 
Amerikos ar Kanados vietovė
je vykdavo ir į jų iškilmes su 
kuopos vėliava: Los Angeles, 
Montrealyje Čikagoj, Toron-

Vo-’ Antanas Vaitėnas,

T R U M P A ?

• 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ii 
Maplewiod. Labai tinka giminingoms 
šeimoms.

*rį • MŪRINIS BUNGALOW Brightor 
J Parke, 15 metų. Reikia skubiai par 

—» j duoti. Neaukšta kaina.
1
1

— Dėkui Danutei Liepienei 
iš Cicero už nuolatinę paramą, 
ankstyvą prenumeratos pratesi- J 
mą ir už $15 auką. Taip pat dė-! 

įkui tos apylinkės tautiečiui už j 
Naujienų palaikymą platinimo I 

‘ vajaus proga.
— Antanas Virkiitis, Cicero, | 

III., gavęs kalendorių, padėkos 1

• Notary Public

Insurance, Income Tax

2951 West 63rd Street
Tel. 436-787S arba 839-5568

KAIP SUDAROM!
7 4,-^ -- j 4-7 l' ~ j

skai, Zelma Petras Jočiai, An- ženklan atsiuntė $10 auką. Dė-j
gėlė Petras Bukšniai? DanaĮkui už ją ir už nuolatinę pa- 
Sigitas žebraičiai. Jau miros! rainą.
Juozas Braziūnas ir žmona j 
Elena ir kiti prisidėjo po ma-j 
žiau. Ponai Šukiai jungėsi iri 
Į kitas organizacijas. Detroito 
Lietuvių brganizacijų Centre 
vicepirmininkai, 
gos Sk. V-bos pirmininkas, 
Balfo, Dariaus Girėno klubo 
nariai. Išvykstant ponai Šu
kiai buvo apdovanoti. Jūrų 
šaulių kp. vardu dovaną įtei- 
k pirm. B. Valiukevičius, mo
terų sekcijos vardu dovanėlė 
įteikė A. Bukšnienė, Mykolas

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO

— Ignas Serapinas iš Mar- [ Paruošta, - teisėjo Alphonse 
quette Parko', žinomas pedago- = ^ĘLLS peržiūrėta, Sūduvos 
gas ir visuomenės veikėjas, ga-P^e*sta I nyga su legališkomh 

formomis.
Knyga su formonik gauna 

ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St., Chica 
go, ILI.. 60608. Kaina $3.00.

ves kalendorių, atsiuntė panki- 
t v c . ne. Tos apvlinkės tautietis už- Inz. Sąjun-j 1 v

SIUNTINIAI Į LIETUVA
KARUA N0REIKIEN3

Ž8Ū3 Vviat ęįttję St, Cklc?<®, Bl. S5S29 a T«l WA Š-Ž78? 
Dldcllr psstrlnklmaj gero# įvairių prekių.

KAISTAS Iž EUROPOS SANDELIŲ

Cosmos Parcels Express Corp. b
MARQUETTE GIFT PARCELS 8ERVIC3 f

im w. sm st, Chicago, m. mx*. —. t«l wa 1-27x7 I

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fratemalinė or- 

canisadja, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuns 
darbus dirba.

SLA — išmokėję daugiar kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudę savo nariams,

ŠIA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, n> 
narna patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugai gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai.

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos suma temoka tik S3.00 metams.

SLA — kuopų vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
i savo apylinkės SLA kuopu veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptis Ir tiesiai Į SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
Nsw York, N. Y. 10001

~ —---------- WW.kXSR------- --
TH. (112) 543-2211

— -- J

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai.
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensinin

kams. Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
Tel. 523-8775

GENERAL REMODELING
• Alumin, langai, durys, medžio 
apmušimai. • Staliaus darbai, ce

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita

FETING1S CONSTRUCTION 
7152 So. K?dzie Avenue 

Tel. 776-8505

sisakė Naujienas pusei metų ir 
įteikė S2 už kalendorių, bet pa
vardės prašė neskelbti. Dėkui už 
aukas ir už dėmesį.

— 0- Franckevičius, Ham
mond, Ind., pratęsdamas prenu
meratą, savo gerus linkėjimus 
atlydėj $5 auka Dėkui.

— Dėkui A. Urbaičiui iš East 
Chicago, Ind., už lietuviškų kny
gų užsakvma ir už $6 auka
* 7 *> T v J

kalendoriui. Į
— Irena šilingienė iš Mar-

quette Parko, tautiniu šokių mo
kytoja ir Tautinių šokių institu
to viena iš pradininkų, prie pre
numeratos pridėjo auką. Dėkui.

— Ponia Emma Motejūnas iš 
Marquette Parko, taip pat po
nia Elsie Gražulis iš Palos Hills, 
Ill., prie prenumeratos pridėjo 
$5 auką. Tiek pat atsiuntė Ar
tūras R. Slaters iš Arlington 
Heights, Hl- Nuoširdus dėkui.

ir

Juozo šmotelio

ATSIMINIMU
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma
įdomi 250 puslapių knyga, su
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji 
kyti paštu.

Autoriaus
7114 S.
Chicago, IL 60G29

Knygos kaina — 5 doleriai.

prašomi užsisa-

adresas: 
Campbell Ave.

— Ketvirtadieni aukso uncija 
kainavo $495.

— St. Petersburgo Liet, klubo
— LŠST Romo Kalantos kuo- organizuojamas Lietuvos Nepri- 

pos St. Pctershurge metinis su
sirinkimas, įvykęs sausio mėn 
15 d., išrinko 1981 metams val
dybą: pirmininku — Antanas 
Gudonis, vicepirm. — Pranas 
Kraujelis, sekr. — Adolfas Ai- 
dukas, ižd. — Kostas Steponka 
Kontrolės komisija: Emilija 
Grušienė, Stasė Štuikicnė ir Sta
sė Steponkienė. Parengimų va
dovė Irena Račinskieneė, jds pa- 
gelbininkė Aniceta Miliauskienė 
ir vėliavų seniūnas Antanas 
Grabauskas. Susirinkimui pasi
baigus, buvo prisiminta Klaipė
dos atvadavimo sukaktis- Trum 
pa paskaitą įdomiai paskaitė 
šaulys, buvęs Lietuvos kariuo
menės majoras, Leonas Virbic 
kas. Po minėjimo buvo pabend 
rauta prie kavutės.

— St Petersburgo žuvautoji; 
ir Medžiotoju klubas sausio mėn 
17 d. išsirinko naują šios sūdė 
lies valdybą: pirm. — P. Vasi
liauskas, vicepirm. — R. Bakas, 
sekr. — A. Vidutis, ižd. — K 
Steponka ir parengimų vadcK-ar 
— J. Butkus.

klausomybės minėjimas įvyks 
vasario 14 d. 2 vai. popiet. Mi
nėjime invokaciją sukalbės kun. 
K. Butkus, pasakys kalbą M- šil- 
kaitis ir meninėje programos 
dalyje dalyvaus klubo “Bangos” 
šokėjai, vafdovė M. .Tokubaitytė- 
Sandargienė. ir klubo mišrus 
choras, dirig. muz. P. Armonas. 
Aukų rinkimą tvarkys ko'misija, 
susidedanti iš S. Bakučio, dr. I. 
Mačionienės ir K. Palčiausko. 
Už žuvusius dėl Lietuvos laisvės 
klubo yra užprašytos pamaldos, 
kurios įvyks vasario 15 d. 1 vai. 
popiet šv. Vardo bažnyčioje, 
Gulfporte. Giedos klubo choras, 
vadovaujamas muz. P. Armono. 
Organizacijos kviečiamas pa
maldose dalyvauti su savo vėlia
vomis.

— Penktadienį, vasario 6 d., 
7 vai. vakaro Lietuvių Sodyboje 
susirinks Spaudos klubo nariai 
bėgamiems reikalams aptarti. 
Visi nariai privalo susirinkime 
dalyvauti- Valdyba (Pr.)

f DAŽYMAS IR REMODE- 
LIAVIMAS

I Nėra darbo permažo. Visus paimu.
! Iš lauko ir vidaus.

Kainos labai prieinamos.
GEDIMINAS BARANAUSKAS 

4514 So. Talman Avenut 
Tel. 523-0383

Laikrodžiai Ir brangenybė#
Pardavimas ir Taisymai 
2446 West 6<Hh Street 
Tel. REpublle 7-1941.

Siuntiniai į Lietuva 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4CS9 Archer Avenue, 

Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-5980

ML i I M K u S
Notiry Public

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-745$ 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybei pra

šymai Ir kitokį blankai.

HOMEOWNERSPOLICY
F. Zapcli*, Agent 
320$ ft W. 95th St 
Ev«rg. Ptrk, HI, 
40642, - 424-U54

ADVOKATŲ DRAUGU A 
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 

2458 W. 69th St. 
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-to« 

arba pagal susitarimą, 
felefonuoti 778-8000

Advokatai 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryta 
Ud 6 ral. vak. šeltadienj nuo

9 vaL ryto iki 12 vaL d. 
Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162 arba 776-5163 
2645 West 63rd Street 

Chicago, m. 60621
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