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-Spalio 9.dieną JAV-ių atstovas 
Tremiame Jungtinių Tautų Ko
mitete, Carl Gershman, pasakėt 
įspūdingą kalbą, kurioje jis pa-1 
brėžė tikro tautu apsisprendimo' 
teisę. Savo kalboje jis paminė
jo ir Lietuvą. Gershman sugre
tino Wilsono ir Lenino požiūrį 
į tautų apsisprendimą ir pacita
vo itšrauką iš Adlai Stęvensono 
kalbūs, kurioje pastarasis 1961 
metais kritikavo Maskvos įvyk
dytą kaimyninių tautų, įskaitant 
ir Lietuvą,, “kolonijinį pavergi
mą”, Gershman pavadino Sovie
tų Sąjungą, “pasaulio paskutine 
imperiją” ir kalbėjo, apie pabal-: 
tiečių “te.’isėtą kovą už laisvą 
apsisprendimą”, kurioje žuvo 
estų patriotas Jūri Kukk. JAV-ių 
atstovas taip pat paminėjo Hit- 
ierio-Štaiinb paktą.

- Sovietų . ir satelitinės delega
cijos Geršhmano kalbą pasmer
kė. Sovietų delegatas; V. By
kov pasipiktinęs pareiškė, jog 
“tautų teisė išsilaisvinti’“ visad 
buvo sovietinės - valstybės kerti
nis akmuo”. SavO atsakyme 
Gershman nurodė, kad sovieti
nės • respublikos negali atsiskirti 
nuo Maskvos, .nors formaliai jos 
ir . tūri tą teisę.', Geršhrnąn, vie
nas amerikiečių' socfald-si^okra- 
tų partijos vadų? yra gerai'susi- 
paižnęs sir Pabaltijo- bylaL-
- .'..<1 ; h.*. .

PABALTIEČIŲPETIČIJAr 
MADRIDO KONFERENCIJAI

■ AT
Laisvosios EdfOpos' / Laisvės 

Radijo žiniomis, spalio 27. dieną 
Madride posėdžiaujantiems, Ęū-s 
ropos Saugumo Konferencijos 
delegatams buvo' įteikta ‘“Latvi
jos, Estijos ir. Lietuvos. Išlaisvi- 

>nimO Fronto” peticija. Joje rei
kalaujama, kad Madrido konfe
rencija ir Jungtinių Tautų gene
ralinis ekretorius paskelbtų 1939 
metų Molotovo-Ribben tropo pak
tą negaliojančiu. Taip pat pra
šoma, kad jie “padėtų Sovietų 
Sąjungai anuliuoti pakto išda
vas, t.y., atitraukti svetimas ka
rines pajėgas iš Pabaltijo vals
tybių”. Neteisėta Sovietų oku
pacija niekais paverčia baigia
mą.]} Helsinkio aktą.

Peticijoje išvardinami kai ku
rie lietuviai, latviai ir estai, ku
riuos KGB suėmė už pastangas 
atstatyti “demokratines institu
cijas

BANDO SUSEKTI 
LIBIJOS ŽUDIKUS

WASHINGTON, D.C. — FBI 
tr ČIA labai atidžiai seka Ame-I 
rikon šiomis dienoms atvykusių ■ 
Libijoj apmokytų teroristų gru
pę, kuri yra pasiryžusi' kėsintis , 
prieš prezidtntą Reaganą ar ktį 
rį kitą aukštą krašto valdininką. i

Valstybės' pareigūnai tvirtina, 
kad žinios tikros. Jos yra atėju
sios iš žmonių, kurie buvo Libi
joje Ir pažįsta žmones, galinčius 
organizuoti aukštų pareigūnų 
žudynės. Libija turinti'pagrindo 
pykti ant prez. Reagano ir kitų 
pareigūnų. Amerikos karo lėk
tuvai numušė du Libijos kariš
kus lėktuvus virš' Viduržemio 
jūros, visai netoli Libijos terito
rinių vandenų. Libijčfs lakūnams 
buvo pranešta, kad neartėtų 
prie Amerikos lėktuvnešių. Jie 
nepaklausė,' tai juos pasitiko du 
Amerikos' lakūnai ir numušė. 
Libija neteko' dviejų kariškų

- lėkiu vįl . ' '

Be to, Libija buvo pasiruošusi 
permesti savo tankus iš Čado į 
pietų Egiptą, bet Amerika tuo
jau .pasiuntė radarinius lėktų 
vus, kąd-galėtų sekti įšįiaužu-

i

nėSr yaŽ.bvybė-;M^d. priyęcsĮąa^ 
stabdyti įsivėržrftĮ^.į Egiptą’" ir 
Sudarią!. VėKąū prėzlReaganas 
dar pąsĮuįl^į.jĖįgįpto- dykumas 
kelis fūkšTąįčiūššAmėfikps. "ka
rių; kad,"pasiriicShuCkov-brns' ir 
priprastų' prie -dykumųtroškulio 
ir 'kąrščic '

New. York-Times paslLlbė ir 
Chicago /tribune pakartojo apie 
Libijos- pąsikėsiųtojų .grupę, at
vykusią j Ameriką. Abu lai,’/ 
raščiai yra įsitikinę, kad tokia 
grupė gali atvykti. Jie tžip pat 
pastebi, kad 
nai padidino 
ir Valstybės 
saugą.

New York
kad Libijos teroristai Paryžiuje 
paleido šūvius į Amerikos kon
sulą. V

atsakingi pareigū- 
krašto prezidento 
sekretoriaus ap-

Times pastebėjo,

KALENDO KELIS

George Wallace rengiasi 
grįžti į aktyvią politiką ir 
dar kartą kandidatuoti gu

bernatoriaus pareigoms.

Gruodžio 5: Sabas, Gražutė, 
Daila, GrieŽis, Nameda, Etas, 
žvaga.

Gruddžio 6: Mikalojus, Tolu
tis, Vėtra, Snapertis, Gintra, 
Olėnas, Vizgė.

Gruodžio 7: Ambroziejus, Ne- 
mėda, Domeika, Ugnelė, Rinkis, 
Svaidargas, Irutė.

Saulė teka 7:02, leidžiasi 6:19.
Oras saulėtas, vėsus.

’M ■life
Kubos diktatorius Fidel Castro su savo'broliu svarsto Pietų Amerikos ateities planus. Jis įsi

stiprino Nikaragvoje. Pietų Amerikos valstybės svarsto, kaip Fidel Castro suvaldyti.

HABIBASTARIASISU mORIIANTJOS 
KARALIUMI, SIEKIA TAIKOS

IZRAELIO KARIUOMENĖS V ADAU APRIMO, LEIS EURO
POS. KARIAMS PRIŽIŪRĖTI SINAJAUS POZICIJAS

de-

— Pašto viršininkas Bolger 
pareiškė, kad nei lietus, nei snie
gas nesukliudys pašto' tarnauto
jams pristatyti laiškų.

...■MA^As,' Jordanija. — JA& 
jpasiubtinyš Philip Habib, pralei
dęs porą dienų Libane ir aptaręs 
taikos galimybes su Libano pre
zidentu, ketvirtadienį atskrido i 
Amaną ir tuojau pradėjo pasi
kalbėjimus su Jordanijos kara
liumi Husejinu siekiant taikos 
Artimuose Rvtuose.

Pirmiausia JAV pasiuntinys 
tarsis apie kelis žingsnius, ženg
tus taikos kryptimi Libane, o 
vėliau bus pradėti pasitarimai 
apie galimą taiką tarp Izraelio, 
Egipto ir Jordanijos. Jis paaiš
kino, kad Izraelis galu gale su
tiko svarstyti galimybes į taikos 
pasitarimus įtraukti palestinie
čius. Izraelis norėjo, kad pales
tiniečiai pirma oficialiai pripa
žintų Izraelį, bet atrodo, kad vi
sa tai bus aiškiau išdėstyta 
ybų metu.

Karalius informuotas
apie Libaną

Pasiuntinys P. Habibas infor
mavo Jordanijos karalių apie 
paliaubas Libane. Krašte ėjo di
delės žudynės, bet visi priėjo iš
vados, kad tas buvo pats blo
giausias kelias skirtumams išly
ginti. Nutarė, kad pirmon eilėn 
š Libano turės pasitraukti visi 
kitų valstybių taikos d ai >o toj ai. 
is Libano turės išvažiuoti Siti* 
|os kariai, kurie rytų ir šiaurės 
Libane bando įvesti taiką, ap
šaudant Libano senuosius krikš- 
ionis. Keliose vietose ėjo kruvi

nos kc’vos su Sirijos kariais, ap
raudančiais krikščionių pozi- 
cij as.

Vėliau iš Libano turės pasi
traukti palestiniečiai, prieš karą 
negyvenusieji Libane. Jie turės 
išsikraustyti iš pietinio Libano. 
Izraelio karių nėra Libane. Jie 
įsiveržia į pietų Libano žemes, 
kai palestiniečiai apšaudo Izrae
lio pasienyje įsikūrusius izrae
litus.

PATARIA PADARYTI 
NUOLAIDĄ HILTONUI

CHICAGO, Ill. — Cook ap
skrities tarybos pirmininkas G. 
Dunne ketvirtadienį pareiškė, 
kad jis pritaria siūlomai nuolai
dai dideliam Hiltorio viešbučiui 
statyti.

Burmistre Jane Byrne pirmo
ji pasiūlė atleisti nuo mokesčių 
Hilton viešbutį, kol eina jo sta
tyba. Tuo tarpu niekas jai ne
pritarė, išskyrus Hilton bendro
vę. Kitos bendrovės, statyda
mos daugiaaukščius namus, pa
našių nuolaidų negavo.

•Galutinį žodį mokesčių reika
lu taria asesorius Thomas Hines. 
Jis pravedė viešą apklausinėji
mą ir nutarimą padarys ateinan
čią savaitę.

Hilton bendrovę ruošiasi sta
tyti 1,800 kambarių viešbutį — 
kotelį. Jis kainuos 250 milijonų 
dolerių. Viešbutis turi mokėti 
$600,000 mokesčių miestui.

NETAUPĖ, BET IŠNEŠĖ 
15,000 DOLERIŲ

CHICAGO, Ill. — Į Peerlen 
Federal Savings and Loan bend 
rovę, esančią Chicagos šiau
rės vakaruose, 3312 AV. Bryn 
Mawr gatvėje, iėjo vagis, atkišo
nedidelį revolverį kasininkei ir 
pareikalavo sudėti j maišą 15 
tūkst. doleriu, viską pasispaudę 
po pažastimi ir išėjo.

Kol taupymo’ bendrovės žmo
nės susigaudo ir išbėgo vagies 
ieškoti, tai vagis jau buvo din
gęs iš akių.

Praeitą antradienį kitas vagis 
įėjo į First Federal Savings 
bendrovę, parodė kasininkei re
volverį ir išsinešė $3,000. sis at- 
tėjo 4:30 vai. popiet, prieš pat 
uždarymą. Bet šitas, kaip ir pir 
masis, labai ramiai išėjo su pi
nigais darytum niekas jų ne
saugotų.

—PATARIA VALDŽIAI 
NEPROVOKUOTI STREIKO

RADOM, Lenkija.
dienį Radomo darbininkai strei- sidaro
kavo dvi valandas. Tai buvo -Ąrnęrikai. <

‘Vj • ’G- / : ‘

Radomo darbininkų protestas /^Sekretorius Haig turėjo pro- 
prieš Lenkijos komunistinio^pirV^^jet^^au -išsikalbėti ąa, 

Argeiifi iSpšdr' ‘Brazi; i j cs užsieni 
. reikalų mfriistėriais. Jie Jjirėjo - 
žinių apie padėtį Salvador-ėj bet 
jie nebuvo taip smulkmęniškai 
informuoti- apie kubiečių yėrkią 
Nik'aragvc’jė, nežinojo,, kad kū-i 
biečiai buvožsudarę tokią galin
gą ir taip garai ginkluotą ka
rinę jėgą. ’

Pasirodo, kad prieš porą metų 
Nikaragva turėjo 22,000 .karių. 
Jų užteko sienoms saugoti. Da
bartiniu metu Nikaragvos gink
luotos pajėgos siekia CO.(MR) ka- 

nį parlamentą paruošei- įstaty- --riU/'o Nikaragvoje yra nuo 750 
iki 1,500 kubiečių. Kubos kariai 
yra svarbiausi Nikaragvos ka
riuomenės instruktoriai. Kubi 
turi p/ kelis patarėjus ne tik ba-

įąmento nutarimą. į
; Lešek Valensa patarė vyriau
sybei ir komunistiniam parla
mentui nepriimti naujo griežto 
Įstatymo prieš streikus. Valensa 
mano, kad premjerui nereikėjo1 
vartoti prievartes prieš Lenki
jos darbininkus. Su pačiu prem
jeru Va’ensa buvo susitaręs ne
vartoti prievartos’ prieš darbi
ninkų^ o čia dabar pavartojo 
provokaciją prieš st reik ub j a li
čius ugniagesius mokinius, o 
pačiu melu paprašė kemunisli- 

mą prieš streikus.
Lenkijos darbininkai strei-. 

kuos dvi valandas. Tuo jie įspės 
Jaruzslskio vyriausybę, kad ne
vartotų prievartos. į

Darbininkai patys nutarė ne- 
streikuoli ir dauguma krašto 
gyventojų nestreikuoja. Badau
ja, kenčia, bet dirba.

— Dviejų valandų streikas pri- • 
mins Jaruzclskiui, kad nereikia 
vartoti prievartos, — pareiškė 
Valensa. — Jeigu Jaruzelskis ir j 
komunistai to nesupras, tai dar-' 
bininkai ruoš ir visos dienos 
streiką, kad vyriausybė žinotų 
žmonių nuotaikas. Jeigu po to 
bus priimtas griežtas įstatymas 
prieš slrikus, tai valdžia turės

, kad streikai nesibaigs, 
nes lenkai daugiau nesiduos prie
vartaujami. Va'džia turi žinoti, 
kad streikas yra vienintelė prie
monė, kurią Lenkijos darbinin
kai turi savo teisėms ginti, 
baigė L. Valensa.

— Los Angeles mieste Mari
lyn Wayne pareiškė, kad praei’ą 
šeštadienį ji buvusi Catalinos 
salos pakraštyje, parištame lai
ve. Apie 11:15 vai. vakaro ji gir
dėjusi moters balsą, šaukiantį 
pagalbos. Kai buvo paskelbta ži
nia apie N. Wood nelaimę, tai 
M. Wayne suprato kiencf buvo t 
tas pagalbos šaukiantis balsas.

KUBA PASKYRĖ INSTRUKTORIUS Į NIKARAGVOS 
KARIUOMENĖS BŪRIUS, KUOPAS, BATALIONUS

WASHINGTON, D.C. — San
ta Lucia saloje vykstančioje 
konferencijoje išaiškėjo, kad 
Kubos kariuomenės instrukto
riai dirba nestik Nikaragvos pul
kuose ir batalionuose, bet inst
ruktoriai paskirti ir į Nikarag
vos kariuomenės kuopas bei 
būrius. Toks didelis Kubos ka
rių paskyrimas j Nikaragvos ka-1 

1 riuomenę sudaro didelį pavojų 
. Vidurio ir Pietų Amerikai. Tu-1 
rint galvoje Sovietų Sąjungos i 

' atvežtus tankus, kulkosvaidžius, 
didelius šaudmenų kiekius, su 

; stdaro rimtas pavojus ne tik 
Vidurio Amerikai, bet ir visoms 
Pietų Amerikos valstybėms, — 
konferencijoje pareiškė sekreto
rius Alexander. Haig.

Trečiadienio vakare sekreto
rius Haig ilgai kalbėjo su Nika- 

' ragvos užsienio reikalų minisle- 
| riu Miguel d’Escoto’ Brockman, 
1 o ketvirtadienio vakare jis pasa- 
1 kė kalbą suvažiavusiems užsie- 
1 nio reikalų ministeriams. Sekre- 

_  Penkta- torius nurodė, koks pavojus su
visai Pietų ir Vidurio

kontrcuuG i 
mą naftą.

g.asi pasui 
bos karius 
nesudarytų 
vos k aim v

Sekretorius Al.
tadienį Santa Lucia saloje 
išdėstė Amerikos Valstybių 
Organizacijos užsienio rei
kalų m misteriams apie So
vietų valdžios ir Castro or
ganizuojamą pavojų Vidu

rio ir Pietų Amerikai,

Baltimorėje leidžiamame sa
vaitraštyje The Catholic Review 
(1981.VII.17) išspausdinta dr. 
Juozo Pajaujo knygos "’Soviet 
Genocide in Lithuania” recen
zija. Knygų skyriaus redakto
rius CharLs l'echer rašo, kad 
Pajaujo knyga yra "‘kruopščiais 
tyrimais ir dokumentacija pa
remtas veikalas apie Sovietų 
žiaurumus jo gimtinėje. Pajau
jo aprašyti ištremtų lietuvių per
gyvenimai atskleidžia išraiškiau
sią ir smulkmeniškiausią rurų 
darbo stovyklų vaizdą anapus 
Solženicyno “Gulago salyno” to
mų. Genocidas yra svarus žodis, 
primenantis “holocaust” ir na
cių bandymą išnaikinti žydų 
tautą, bet Pajaujo knygos pus
lapiai palieka nedaug abejonės, 
kad Sovietai sąmoningai Landa 
išnaikinti lietuvius, tani tikslui 
naudodami kiekviena įmanomą 
nusikaltimą ir brutalumą”.

(Eita)

; — Fėdstalinis atsargų bankas 
nuo ateinančios savaitės nutarė 
mažinti mokamus nuošimčius.

is
ViJ>l K L

K?l- 
dabartiniu 

v ra beveik 5,000 Kub ’s

tokio didelio

sudaro di

balionuose, bet ir kuopose b i 
būriuose. Sekretorius Haig yra 
oasiruošes reikalauti, kad 
k arag ve s i s vyk t ų 
kariai.

Be 
čiaus, 
metu 
daktarų, slaugių, mokytojų, raš
tininkių, knygvedžių, kurie da
bartinei vyriausybei yra pasiry
žę padėti pertvarkyti 
tvbę.

Nikaragva šiandien 
delį pavojų Belizei, 
britų kolonijai, Ilondurui, Sal- 
vadorui, Gvatemalai ir Kosta 
Rikai. Nė viena šių valstybių ne
pajėgs alsispirli tankus, aviaci
ją ir malūnsparnius turinčiai Nl 

karo jėgai.

;va gali sudaryti pavo
jų Panamai ir net Venezuela!. 
Sekretorius Haig nori pasiūlyti 

inizaci-Am rikes Valsty 
jai imtis prieinu

eiien j s rem

pavojais
j 14 i

Ame: ii.oje, panorės 
Venczueii s išveža- 

deria; lab i s ?
sirūpino sekr. A. Haig padaryt i 
pranešinu). Jie panoro pasitarti 
a^L Kremliaits dedama' p alin
gas įsistiprinti A’.durio Amen 
koje. Pagrindiniai pasitarimai 
vyko penktadienį

MASKVA, Rusija. — S Met i 
radijas paske.bė, k <1 Sovietu 
Sąjunga nesirengia įsteigti jo
kios karinės bazės Nikaragvoje. 
Ministerių paskelbti gandai ne
turi jokio pagrindo).



LIETUVOS KARIUOMENĖS ATKŪRIMO MINĖJIMAS

kianėionu tautoms — taigi ir 
Lietuvai.

Al’sROS šauliu kuopa yra 
įsikūrusi -Miami, tačiau jos narių 
didokas skaičius iš Pompano1 
B< ach, Lake Wort bei tolimes- Į 
niu ao\ linkiu. Todėl kuopai r ,. . isavo parengimus ruošia ir| 
Pompano Beach. Veik jau tra-l 
diciniai kariu menės atkūri-

Poetė Kunigunda Kodatienė j 
padeklamavo tai dienai jos pa j 
ėio> sukurtą sekantį eilėraštį: I 

♦ <8 ♦
LIETUVA

mo minėjimus. Tat ir šiais me- (j nuostabi, graži žalis, 
kr. 14 d. ten ir vėl buvo Gimtine tu mana.’

Nors pavergta, 
L*la Į Ir taip toli...

□1 plak> širdis

tais Lapr 
paruoštas švedu restorane.

Parengiau: rūpinosi 
gyv. kū pos vic. pinu. <lr. K. Į 
Pantimi' su vietiniu šaulių tai j()je gyva, 
ka. Kuomet pirm. N. Vitkus, 
prisidėdamas prie kelionės iš
laidų padengimo, atsikvietė su 
paskaita C. V. pirmininką Ka
roli Milkovaitį.

Numatytu laiku minėjimą 
pradėjo dr. K. Pautienis, su 
giedant Amerikos himną, 
nėjimą pravedantish M. Vitkų- 
pristatė K. Milkovaitį tai die- O man. nors ir mažiausia būtum: 
nai pritaikytą kalbą paša- Auksinės varpos grūdas, 
kyti. Ar kasdieninės duonos trupinė-

lis—
Ant turtingiausio stalo,
Mažas taškelis pasaulio žemėla

piuose.
Mū.'U karalių šarvų žvynelis. 
Milžinų medžių krentąs lapelis 
Žaliosios pievos rasos lašelis.. ■ 
Ant sesių kalklo gelsvas ginta-

Nebeturi brangiųjų turtų,
Pviboti tavo žemės plotai,
Tačiau juose mano tautos dvasia
Ir aš tau priklausau visa.

Tegul didieji kalba, rašo — 
M i- Kad tu maža. ..

Prelegenta> apgailestavo,kad 
musų Istorikai dar nėra para
šę stucjios apie senovinės Lie 
tu vos kariuomenę. Tai nedaug 
ką tee>ą galima ir pasakyti 
apie jos suorganizavimą. Tik 

: nurodė kokiomis aplinkybė
mis ji buvo sužlugdyta. Pami
nėjo, kad šiokia tokia Lietuvos 
kariuomenės užuomazga bu
vo susidariusi ir dalyvavo ko
vose Napoleonui žygiuojant i 
Rusiją. Napoleonui i 
jus šie daliniai išsisklaidė - 
likučiai pasitraukė į Prancūzi-

pralaimė-1

Su savų miškų pušies kvapu 
Lr neramios Baltijos jausmu. 
Nors ir aguonos, žaliosios rūtos 

?ėkla maža —
Visvien iš namų atpūsta

Lietuva karluomeni buvc

. gamtoje Pasižvalgius

Ateinantis pavasario stumia ; skridusios į kitus žiedus juos 
niftrią žiemą. Pavasario sau- vaisina. Gėlės, norėdamos 
lutė vis kildama aukštvn duo-i Šiuo vabzdžius prisivilioti, puo 
<ia d augiau šilotnos, ilgėja die-! šiasi spalvingais žiedais, laiu 
uos šviesios valandos.Oras pri-1 pačiam reikalui tarnauja ir jo 
sipildo šviesa ir šiluma —pra- kvpas.

Žydėjimo metu atidengia
ma viskas — spalvos ir kva- 

iš pietų ’ Pas, su kurių pagalba jos at-

Kariuomenės daliniai buvę 
organizuojami. kartu * vei
kiant su lenkai? sukilėliais. 
1830-31 m,. o taip pat ir 1863 
m. Tai buvę trecias ir ketvir
tas kariuomenės atkūrimas. 
Tačiau sukilimams nepasise
kus ir žlugimai.

Bi iv ę <) r ga n i z u o j a m i atsk i r i 
kariuomenės daliniai 1917 m. 
Rusijoje, bet po revoliucijos 
išsklaidyti, o kai kur ir sunai
kinti.

Tikras kariuomenės atkūri
mas įvyko 191 g nu lapkričio 
23 dienos įsakymu, kuri ir iš
kovojo vėl valstybinę nepri
klausomybę ir ją gynė iki 
1910 m. birželio 15 d. Prele
gentas sakėsi esąs įsitikinęs, 
kad USA karinis stiprumas 
gali daug prisidėti laisvės sie

O tėvyne brangi!
Tu gali būti visiems maža.
Nes didžiojoj orbitoj, tu tokia 

esi,
O žmonių protai nusuktį.į erdves
Ir savosios žemės rūpesčių ne

mato.

O Lietuva!
Kokia didelė tu man esi!
O dar didesnė mano meilė tau.
Ji begalinė.. . ir tokia karšta...
O Lietuva. Mano svajone!
Tu vaikystės pasaka gražiausia 
Nors ir nepasiekiama.
Tu man amžinai jauna ir tokia 

šviesi,
Tarytum saulė būtum. \ 
Tavo spinduliai ir per tolumas 
Kaitina ir šildo- . .
Tr Teisingą kelią rodo.
O Lietuva! ,
Tėvvne brangi.
Kokia didelė ir graži tu man esi.

Netikėtai buvo iškelta mintis, 
kad minėjimo proga reikia pa
siųsti linkėjimus ir padėką Cas
par W. Weinbergeriiui ir Ir Ale
xander M. Haig'ui, stropiai vyk
danti Prz. R. Reagn’o nusistaty
mus, pakelti Amerikos karinį ir 
politinį prestežą. Kadangi laiškai 
nebuvo dar paruošti, o minėjimo, 
dalyviai užgynė tik nusakytų lai
škų metmenis (įuoba, kad gir
dėjosi nesusigaudančiojo prie
kabės), pravartu pridėti pasius
tųjų laiškų pilnus sekančius teks 
tus:

AUŠROS ŠAULIŲ KUOPA 
Pres. Mykolas Vitkus. 
1055 — 92 st. Ray Harbor

Islands, Fla. 33i54.
The Honorable Caspar 

Weinberger '
Secretary of Defense
Department of Defense 
Washington D. C.

Garbingasis ^S^retbriau,

AUŠROS ŠAULIŲ KUOPA. 
1981 m. lapkr. 14 d. minėdama 
53 metų Lietuvos kariuomenės J 
atkūrimo sukaktį' konstatavo, 
kad lietuvių taute galės vėl at- 
■*auli laisve ir atstatvti Lietuvos] v 
calstybinį suverenumą jei JAVĮ 
s:.vo idealus — kad .yįsos tautosj - 
būtų laisvos ir pasaulyje gaiėtųĮ 
viešpatauti taika — galės parem. j *- 
ti jėga.

Mes džiaugiamės, kad Tamsta 
su visu ątsidėjimu vykdai pres. 
R. Reagano paruoštą planą — 
atkurti JAV karines jėgas. Visi 
šio minėjimo dalyviai jus svei? 
kiną ir linki sėkmės vykdant šią 
svarbią užduoti, neatsižvelgiant 
į pasitaikančias kliūfi> iš kur jos 
beatsirastų. Mūsų senosios tė- 
vvnės žmonių viltys sudėtos į

Tamstos ryžtą.
Minėjimo dalyvių 

gilia pagarba ir tikru 
mu.

vardu, su 
nuosirdu-

VitkusMykolas 
Kuopos pirminrnkas

AUŠROS ŠAULIŲ KUOPA, 
pre. Mykolas Vitkų*. 1055 — 92 

•st- Ray Harbor Islands Fla 33154.
The Honorable Alexander isi

ta linkme JAV užsienio politiką 
vedant, sveikiname ir reiškiame 
pagarbą. Taip gi linkime ištver
mės atsispirti prieš iš šalies ne
palankias įtakas Jūsų veiklai 
sutrukdyti.

Minėjimo dalyvių vardu su gi
lia bagarba ir tikru nuoširdumu.

Mykolas Vitkus 
Kuopos pirm.

P. Šilas Sekr.
P. Šilas sekr.

W.

Secretary of States, 
Department pt States, 
Waehmgton D. C. 20520.

Garbingasis Sekretoriau,

AUŠROS ŠAULIŲ KUOPA,; 
1981 m. lapkričio 1'4 d.; minėda
ma 63 metų Lietuvos kariuome
nės atkūrimo sukaktį, konstata
vo, kad lietuvių tauta galės vėl 
atgauti laisvę ir atstatyti Lietu
vos valstybinį suveranumą, jei 
JAV tvirtai laikysis savo princi
pų, kad visos tautos turi būti lai; 
svos, jei norima pasaulyje islai-

r
Minėjimas baigtas sugiedojus j 

Lietuvos himną-
Po minėjimo visi drauge pa-Į 

valgė priešpiečius, besidalindami; 
pasaulinių įvykių naujovėmis.

Prelegento Šiaulių. S-gos pirm. 
K. Milkovaičio pagerbimui tą pat 
dieną dr. K. Pautienis pakvietė 
įį ir kuopos valdybos narius pa
sisvečiuoti i savo namus.

Sekmadienį, lapkričio 15 d., K. 
Milkovaičio pagerbimas buvo pa 
ruoštas Miami Beach pas K. K. 
Kodačius, dalyvaujant virš 20 
kviestinių svečių. Palinkėta išt-

sipildo šviesa 
sideda gamtos

Tą gani tos 
mieji skelbia 
kraštą paukščiai ir pražystam į kreipia dėmesį į save. O žmo- 
čios gėles. Dar miške sniegas' nės mano, kad gėlės, norėda- 
nebaigė tirpti,© pamiškėje jau! mos pradžiuginti juos po žie- 
keliasi melsvos žibutės žiede-! mos niūrumo, žydi dėl jų ma- 
lis. Ji paseka kiti gražiausi ir j lonaus pasigėrėjimo, 
margiausi žiedai. Tartum pa-i mojo gėlės žydi dėl savo pačių 
vasarinė gėlių fiedų paroda: 
mirga, 
vos ir tik grožėkis puikiu 
gini u.

Ir gėrisi žmogaus akis 
Įmantrių formų žiedais, 
svaigsta jo uoslė jų aromatais. 
Tartum jos lenktyniauja vie
na su kita — katra gražiau pa- j 
sipuoš, katra skaniau išsi
kvėpins.

Bet ar tai jos daro dėl žmo
gaus, kad patenkintų jo 
pusi skonį?

Stebint gamtą, žiūrint į aug
menijos pasaulį, prieita 
da, kad .gėlės žydi ne dėl žmo
gaus -— jos turi savo tikslus ir 
tik fmogaua šias jų savybes pa 
sisavino; Žmogus skriaudžia į 
gėles atimdamas jų gyvybę ir j 
jų žiedus vilkdamas Į savo! 
kambarius. Net savo mirusių j 
draugų lavonus 
mis.

Gėlėms žiedas yra pirma ir 
svarbiausia išsilaikymo prie-

Ber žiedus gimsta sėk-

atgimimas.
atgimimą pir-

šviti įvairiausios spal-
re-

jy'

išle

i įsva-

Tikru-

reikalo.

Gamtoje nėra nieko nerei
kalingo. Gėlės žydi> puošiasi 
margiausiu rūbu, kad privilio
tų vabzdžius,kad jie apvaisin
tų sėklas^ leistų jas subrandin
ti ir taip palaikyti savo pader
mę. Vabzdžiai, visokie bastū
nai, vos tik pasibaigia naktis, 
vos tik nudžiūsta rasa, ima kar 
stytis po žolių stiebus ir gėlių 
žiedus. Jie tai daro ne savo ma 
lonumui, bet alkio vejami ju
da visokiomis kryptimis ir 
ieško kuo nors pasisotinti.

Stasys Pilipavičius 
(^Sietynas”)

JEI JŪS NORITE SIŲSTI

SIUNTINĮ - DOVANA I LIETUVĄ IR USSR DALIS 
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI 

ŽINOMOS FIRMOS

£ f

(LICENSED BY VNESHPOSYLTORG)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA:

1776 Broadway, New York, N.Y. 10019 — Tel.: 581-6590, 581-7729
Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu lai

ku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas

I’rie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kaine 
iuiisiu audiniu, taip pal maisto produktu, odos avalynei ir kitų dn'ktn. 
Atidaryta kasdien nuo *J valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadic 
.•r.i,:i> ;— nuo 9 valandos rylo iki 1 valandds pop e!.

tais ras rinkim

ir sek-

imta linija liudija, kad Šių prin
cipu įgyvendinimui dabar ski* 

j riama visa atyda, net stengiama- 
I si ir JAV karinės galios presty. 
I žą astatyti. Todėl, mes šio minė- 
I jimo dalyviai, matydami Tams- 

, J tą tikrai su visu rūpestingumu

pirmininko pareigose, sudainuo
jant ilgiausių metų.

Keletą valandų besisvečiuo
jant, aptarta aktualus lietuvių vi 
suomeniniame gyvenime vykstą | 
pasireiškimai. P. Šilas. {

McKennan Rd.

M.ami BoacH. Fla. 33139 — 1201 17 SL 
A’lentown. Pa. •— 126 Tilghman Street .. .. 
Baltimore 31, Md. — 1828 Fleet Street ..........
Brooklyn, N.Y. 11218 — 485 McDonag Avenue 
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Chicago, HL 60622 — 2222 West Chicago Ave. 
Cleveland, Ohio 44134 — 5669 State Rd. ..................
Detroit 12. Mich. — 11601 Jos Campau Avenue 
Herkimer. N.Y. -
Hamtramck, M^ch. — 11339 Jos. Campau Avenue 
Chester. Pa. 19013 — 2819 W. 3 St. . ..................
Los Angeles 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue 
New York 3. N.Y. — 78 Second Avenue ..... 
New York 3. N.Y — 324 E. 9th St...................
Philadelphia, Pa. 19128 1013 N. Manfhatl St.
Phoenix, Am 85027 — 22047 N. BImA Canyon Hwy. 
Rahway, N.J, — 47 Ea$t Milton Avenue __ __ —•••
Silver Springs. Md. — 1002 Kennebec Ave.
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BLOGAS ORAS PAKENKĖ 
LĖKTUVUI

AJACCIO, Korsika. — Visus 
v. ...-(sudužusio lėktuvo gelbėjimo 

puošia oe e j jar^us ve(ja prancūzą? špecialis- 
’ tai, kurie suradY 'Tugoslavijos 
lėktuvoį. skndusio iš Liublianos

Prancūzai yrą.??įs^ąę^, kad 
blogas oras ir nepaprastai tiršta 
migla atnešė mirtį visiems ke
leiviams. Prancūzai tvirtina, 
kad lėktuvo vadovybė, kelioms 
minutėms prieš katastrofą, ša u- ■ 

Į kėši pagalbos. Kapitonas prašė 
j instrukcijų, nes tiršta migla 
kliudė orientuotis, kur jie buvo 
ir kur jiems reikėjo skristi.

Prancūzai rado “juodąją dė
žę’/, kurios magnetinėje juosto
je yra įrašyti visi kapitono žo
džiai, kalbantieji apie pasimeti
mą ii- prašantieji nurodymu. 
Lėktuvas davė į kalno pašlaitę 
ir visus užmušė.

monė tarp įvairiausios augme
nijos
los? kurios jau randa būdus 
plačiau pasiskleisti.

Sėklos užsimezga žiede. Čia 
susikryžiuoja -moteriškos ir vy 
ristos sėklos ir taip gema vai- I 
sius. Kadangi gėlės yra sėslios, > 
t. y. jos negali atisiskirti nuo 
savo šaknų ii' judėti, joms sun 
kiau būtų susitikti su kitais 
žiedais ir apsivaisinti. Tam 
padeda Įvairūs vabzdžiai, ku
rie vaikščioja P« žiedus, rink
dami jų saidų nektarą, apsive
lka jų žiedadulkėmis ir nu-

4) UŽGAVĖNIŲ VALGIAI

nukan, lai kai pirmą Velykų die
ną eini bažnyčion, reikia tas lo- 
pinukas užsidėti už ančio, tai

(Tęsinys)

Kai užsigavi ir lieka ne-197.
suvalgytos mėsos, ta mėsa rei
kia ištrinti delnai ir apglostyti 
gyvuliai — tuos metus gyvatė 
gyvulių nekąs. Daugėliškis, LMD 
I 272) 1-4.

198. Palikusį nuo Užgavėnių 
vakarienės viralą ir mėsos skys
timą supila kartu, prideda dau-

I giausia rugiamijčįų ar kitokių 
Į miltų, pakepa bandukes ir jas 
padeda, šių bandelių duoda tik 
kiaulėms pirmą Velykų ir pir
mą Sekminių dieną, kad nepul
tų (nekristų) kiaules. Pasakoto
ja sako, kad senuose laikuose 
kiaulės taip nepuolė, kaip dabar, 
nes dabar žmonės bandukių ne
kepa. Liškiava, LTA 374) 2308. 
— Pig. Sartori III 114.

199. seimininkės norėdamos, 
kad jų vištos gerai dėtų kiauši
nius, per Užgavėnes, kai valgo 
užsigavedamos* tai surenka to 
valgio trupiniui, suminko su tes
la ir išdžiovinę padeda, o Vely
kų pirmą dieną duoda vištoms 
lesti. Krekenava, 1937. LTA 
1322) x62.

200. Per Užgavėnes visas tris 
dienas visų valgių liekanas pila 
vienon vieton. Vėliau iš to būva 
geri vaistai gyvuliams nuo visų 
ligų. Aukštadvaris, LTA 1406) 
540.

201. Kai per Užgavėnes pava- 
kareniauji, reikia išsikrapštyti 
dantis ir trupinius susirišti lopė

(j^eipalingis), arba savo juosta
matysi visas raganas. Liškiava, ir ant rytojaus turi tas pats pie- 
LTA274e) 2128.

202. Per Užgavėnes valgyto 
sūrio gabalėlį reikia pasidėti pir
mai 
ant vargonų ir įsidėjęs tą sūrio 
gabalėlį į bumą žiūrėk į mote
ris, esančias žemai bažnyčioje: 
jei kuri moteris yra ragana (ap- 
ragano janti karves), tai ant jos 
galvos pasirodo milžtuvė. Šila
votas, LTA 1429/21.

203. Užugavu sūrio reikia kiše-C*

nėj turėti. Sako: “Aš turiu sū
rio, tai tada matau visus čėrau* 
ninkus’’. Dusetos, LTA 1418)729.

204. Po Užgavėnių vakarienės 
piemenys, ruginių šiaudų ryše
liu suriša visus nemazgotus šau
kštus, peilius ir samtį, ir palieka 
juos per naktį ant stalo, — tada 
vasarą ganant nesiskirstys gyvu
liai, bus krūvoje, neiškriks po 
mišką. Leipalingis, LTA 1436) 
211. Liškiava, LTA 374)2368. 
Alytus, LTA 773)326.

205. Suriša visus šaukštus, 
samčius ir kaulus, ir pastato, 
kampe, kur stovi per visą naktį. 
Liškiava, LTA 374) 3138- Gyvu
liai neiškrinta ir parginus kiek
vienas pareina į savo namus. Liš
kiava.

206. Riša kartu ir kačergaitę. 
Kabeliai, LMD I 189)1. Liškiava. 
LTA 374)1440.

Ž07. Suriša piemenio diržu

muo atrišti (Kabeliai).
(J. Balys — L. Kai. šventės)

— šiandien valstybė išleidžia 
dvigubai tiek pinigų, kiek išleis
davo 1972 metais.

i Velykų dienai. Tada užlipk i? 
t’Orrfrkrm ir t esi Ci"irin

Kool-Aid’...On A Stiek
BRAND 9OFT OWMK MIX

Frozen Suckers
1 envelope KOOL-AIO* soft t&r* mix and

Unsweetened Soft DHnk Wx, suqar »r Pour 
nny <ttvor 

2/3<?up tucpr 
1 quart water

smafi paper cups F

each. Freeze until 
Makes about 20.

Kviečiame įsigyti šiuos leidinius
Lietuvių Enciklopedija, 36 tomai .... .........    5366-00
Encyclopedia Litjianica, 6 tomai .........  5125.00
Vinco Krėvės Raštai, 6 tomai_____  ............. - S3 2.60
Iš mano atsiminimu — Petras Klimas___  ............ $13.25

(Kainos su persiuntimu Amerikoje.)

Užsakymus siųsti: ’

J. Kapočius, P. O. Box 95, Sd. Boston, ALA. 02127 
Telef. dieną (617) 268-7730, vakarais (617) 282.2759.

! SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS OH

DON'T CUT IN BETWEEN CARS 
that ARE allowing- safe 
FOLLOWING DISTANCES.^, e '

yot/u. RUN WTO TROUSCe tf* 
TM£RE*S A SUPOEN STOP WHILff 
MDLTRE FOLLOWING TOO CLOSELY,

IF YOU PRIME AT
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Dr. Kazio Eringio žodis VLIKo seimui
inst tutus. Deja, Lietuvos komu
nistų Partijos, kaip tokios, nėra 
o yra tik melagingi užrašai anl 
kiekvienos būstinės 
viešpja4auja Soviet 
Komunistu Partija — 
nializmo politikos į-«

; sienų. <.ia 
tų Sąjungos 
- social kolo- 
an k i s, — ku- 
ir kultūros

priemonėmis sistemingai panei
gia gyvybinius tautos interesus 
•r liaupsina-didžiCs'Os tautos ma
žumos parazitiškumą mažos tau
tos daugumai.

Tautų valstybinio suverenite
to idealas yra amžinas. Deja, 

is sunaikino lietuvių tau
tos valstybinį suve.cnite'ą, o so- 
eialkolonialinę okupaciją atžaga- 
reiviškai vadina atsiprašant aukš 
tesnės pakopos socialistine lais
ve. Tai daroma vos suvokusių 
save bicsocialinės evoliucijos ke
lyje daugybės Afrikos ir Azijos

Didžiai Gerbiamas Prelate Bal
kanai ir kiti Vyriausiojo Lietu
vos Išlaisvinimo Komiteto Stei
gėjai ir Puoselėtojai,

Didžiai Gerbiamas VLIK’o Pir 
mininke Bobelį,

Brangios Sesės ir Broliai VLL! 
K‘o Seimo Atstovai, Rėmėjai ir 
Svečiai!

Džiaugiuos galėdamas savo gy- j 
venimo didžiausioje kryžkelėje, 
kaip Lietuves Mckslų Akademi
jos veiklos barų darbuotojas/ 
nuoširdžiausiai Jus pasveikinti 
pavergtos tautos tylinčios dau- r
gumos vardu ir palinkėti naujų okupant 
reikšmingų laimėjimų Lietuvos1 
valstybinio suvereniteto atkūri
mo darbuose. Būkite tikri, kad? 
Juru politinis darbas turi di-Į 
džiulę teigiamą reikšmę lietuvių' 
tautos likimui ir vilčiai išsigelbė- . I t iš neregėtai klastingų okupa.ci-.
jos pinklių. Tėvynėje mes džiau-j 'autų prabudimo ir ju valstybin-, 
giamės pasklidusių po platų pa-j gurno pradžios epochoje, XX-to 
šaulį dėl tautos nelaimių daugia
plane lietuvių politinės, kultūri
nės ir mokslinės veiklos įvairove, 
demokratiškai konsoliduojantis 
krikščionybės pagrindu. Tačiau 
buvo, yra ir bus reikšmingiausia 
tokia politinė veikla, kuri nuo- kovoti ir nugalėti pavergtos tau- 
sekliai ir be išlygų gina Lietuvos tos yra įpareigotas VLIK’as su-

amžiaus antroje pusėje ir jo pa
baigoje. Todėl Lietuvos okupa
cija yra 700 metų valstybingumo 
išsimokslinusios tautos išniekini-, 
mas ir rafinuota pasaulio apgau-1 
lė. Prieš šią žmonijos pikžaizdęj Prof. Adomo Varno portretasM. ŠILEIKIS

SKAITYTOJO BALSAS
Skaičiau Naujienų” įžanginį, Tad ir einu prie reikalo. “Nau- 

kuriuo buvo kritikuojama Algi- jienų” įžanginiame paneigiama 
manto Gcčio užuomina, jog Kap- ' Kapsuką buvus pažangiu lietu- 
sukas, kurio vardu yra vadina-1 vių politiku, tą paremiant nuoro-
mas Vilniaus universitetas, bu-[ da, kad jis vos baigė keturias 
vęs pažangus veikėjas. Ta pačia J 
tema ir aš norėčiau pridė i savo^ 
“trigraši“. j

Pirmiausia noriu pastebėti, kad 
aš čia nenoriu nei Gečį ginti, nei.

I Kapsuką, vien t k dėl to. kad jis j
1 buvo komunistas, suniekinti. Aš 

tik noriu čia išreikšti ka'p visas 
reikalas man, kaip skaitytojui,' 
atrodo. Aš tvirtai tikiu, kad į 
‘Naujienų“ redaktorius, pats bū 
tanias aukš‘ni pažengęs žuma-( 
listas. neiŠsigas laisvės vardu

’ klases Seinų kunigų seminsri- 
I jos, iš kurios jis buvo išvytas, 
j (Aš pabrėžiu žodį išvytas, kurį 
| “Naujienos” pavartojo, atrodo, 

Kapsuko didesnei paniekai iš
reikšti. Bet apie tai vėliau).

Dabar dėl pažangos sąvokos. 
Maro lentynoje esantys žodynai 
ir enciklopedijos nurodo, kad pa
gal raidišką žodžio reikšmę — 
pažanga yra veržimasis pirmyn, 
gi psihologiškai, tai varomoji jė
ga — idealo ilgesys. Pažangus

paskelbti laisvą skaitytojo nuo- asmuo yra linkęs kovoti už pa-
monę.

valstybinio ' suvereniteto a; kuri 
mo byl

vyko į Tilžę ir varpininkų buvo 
paskirtas “Varpo” redaktoriaus 
padėjėju, o 1904 Bitėnuose spaus 
dirio ir redagavo jaunuomenės 
laikraštį ‘Draugą’. Ir taip straips
nyje nušviestas visas labai ilgas 
Kapsuko eitas kelias, pradėtas 
pas varpininkus ir per socialde. 
mękratus nueitas pas komunis
tus, kurie, jau Kapsukui mirus, 
‘‘didžiojo kaimyno” jėgos globo
je žadėjo daugiau laisvės ir duo
nos. Bet čia jau politika, kurio
je, kaip iš praktikos žinoma, pa
žada tėra vien tik apgaulingi mi
ražai, sukelti “šviesių” akmeny, 
bių, kurioms nestinga nei klasių, 
nei diplomų.

Nusisukant nuo politikos, mi
ražų, noriu dar pridėti, kad plati 
Kapsuko veikla rodo jį buvus 
gerokai pažengusiu publicistu, 
net kiek per toli nuėjusiu į “ry
tus”. Jei taip jis būtų pasilikęs 
sename socialdemokratų dvare
lyje. šiandien tikrai dėl jo jokių 
ginčų nebūtų. O jei taip laikai iŠ

i viso nebūtų pasikeitę, tai Vil
niaus universitetan lenkiškai mo 
kytis lietuviukai iš Amerikos tik 
rai nevažiuotų, nors ten būtų ne 
socializmo pradininkas Marksas, 
o Lenkijos karalienė Marija ado 
rojama... .

r Gerai, kad Kapsukas nusimi- 
rė, palikęs tik savo vardą. Jei 
tebebūtų gyvas, tai už nuopel
nus'gal būtų buvęs universiteto

kaitą, už reformas, pasiprieši
nant norintiems pasilikti prie se
no nusistovėjimo.

Apie Kapsuką bosteniškėje 
Lietuvių Enciklopedijoje (XV- 
III-354-6) yra diplomuoto litua- 
nisto A. Mažiulio platus straips
nis, paremtas bibliografiniu sąra- 
šll kur įvardyta panaudoti vei
kalai ir ju autoriai, k. a.: Vaiž 
gantas; O. Pleirytė-Puidienė; J. 
O. Sirvydas; K. Grinius; M. Bir
žiška; B. Pranškus’žalioriis; "K. 
Ambrasas ir (inicialai) — V. M. 
— K. Straipsnyje aiškiai parašy
ta, kad Kapsukas buvo varpinin
kas, socialdemokratų ir pagaliau 
komunistų veikėjas. Nuo 1892 
jis mokėsi Marijampolės gimna
zijoje, o nuo 1897 Seinų kunigų 
seminarijoje, iš kurios, po 1898 
kratos, kaip priklausęs slaptam 
lietuvių klierikų rateliui, buvo 
pašalintas. Nėra abejonės,. kad 
žandam jis buvo įtartas revoliu
cine veikla, kuri anais laikais su- 

. tapo su socialdemokratine. O tu- 
: rint dar omenyje Seinų vysku
pijos valdytojo kanauninko An
tanavičiaus link revoliucionierių 
pažiūras, įsisavintas toje pačioje 
seminarijoje, kurioje mokėsi it 
Kapsukas, kuris betgi pagal žan
darų kratos “atestaciją” tom pa
žiūrom persiimti buvo “nepažan- 
gus” ir todėl, “Naujienų” įžan
ginio piktu tarimu, “buvo išvy
tas”. • . ; '

Toliau enciklopedijos straips
nyje minima, kad ’Kapsukui į 
Liepojos gimnazijos 7. klasę ne
pavykus įstoti, vėl žandarų kra
tų grasomas, -VI. Pūtvio slaptai-

laidotuvių diena iš fabriko at-.V v I

stovas a1 nešė $1^200 draudimo 
čeki ir gėlių vainiką.

nu. Kapinėse ateitininkų vardu 
atsisveikino’ Si. Rauckinas, o ag
ronomų s-gos vardu — agrono
mas Žumbakis. Karstą nešėme 
jo draugai. Į

Aš, berods, tuo metu gyvenau 
pas Bartkus, 6842 So. Rockwell, 
o jų antrame name susirūpinę, 
su giliu liūdesiu palaidojome 
savo’ mielą draugą. Užeinu pas 

būdamas, buvo susirgęs tymais.’ j0 šeimininkę, kur turėjo kam- 
Po to jautęs širdies negalę. > j bariuką. Kažkas baisaus: girdi, 

Susidarė mūsų būrelis, kurį atvyko iš miesto valdybos ko- 
agr. J. Grinkevičius, geriau mo-1 mįsija ir viską išnešė. Pas laik- 
kas anglų kalbą, vežiojo į meno rodininką Stencelį buvo nusipir- 
galerijas, .muziejus, parodas ir kęs tris auksinius laikrodžius ir 
net piknikus. Mudviejų grupėje. auksinę apyrankę už 150 dole- 
bnvo gimnazijos direktorius * rių. Mes z>visi ten apsipirkome, 
Karpavičius/;. J. Grybinas,^kaį nes jis tik paimdavo po $10 ko‘- 
kada agr. A. Kuras ir P. Mož^^isijo^ 0 katalogas leidžia pa- 
raitis. Į Vytauto daržą, šv. Vą^. imti aukštas kainas.
do vilą, „ Marijonų seminarijos 1 šeimininkei už kambarį ir 
darže rengiamus piknikus vėžio-nuomą • paliko vieną kostiumą, 
jo buvęs pienininkas Liorentas išnešė keturis kostiumus, kny-

---- -------- nuliu

^baltinius, net batus. Susibėgom 
■Pagaliau'agr. Ji jGrinkevičius' ir nūsiuntėm J. Grybiną pas 

sunkiai susirgti plaučių. uždegi-• gretimai jo gyvenusi konsulą 
mu. -Engelwood ligoninėje, j j j dr.. Daužvardį informuoti. De- 
globojo prof. J. Meškauskas, ja, jis nieko nepadėjo, 
bet nepavyko ligos nugalėti.
Aš, Karpavičius ir J. Grybinas sudėjom $75 ir nupirkome ant 
nutariam .’mirusį savo; miela ko- Į kapo akmenį, ant kurio Įrašyta 
legą palaidoti. Aš nuėjau pas 
laidotuvių direktorių Evans. Lai-, 
dotuvės- $950. Sutariam, nors

Palydėto mažas būrelis asme-.
I ... .......

vedėjas. Buvo nusivožęs ir ma
ne aprodyti savo darbovietę.

Man papasakojo, kad kūdikiu

valstybes.
Mano tėčio buvo du broliai ir 

į dvi seserys prie Sheboygan ir 
I Grand Rapids. Paprašiau kon- 
f šulo dr. Daužvardžio adresu, i e
- Atsiuntė. Deja, neiškvietė. Affi

davits padarė stovyklos kolega 
i P. Palubinskas, kurį ir kilus jo 
j brolius iškvietė sesuo Petronėlė. 

(Per Naujus metus grižus nuo 
I draugės, girto vairuotojo buvo 
| užmušta.) Ji gyveno ^Bridge- 
j porte, netoli šv. Jurgio bažny- 
l čios. Rūpestingai užlaikė, mai- 
j tino. Susipažinau su netoliese 
Į gyvenusiu agr.. Julium Grinke- 
įvičiuin. Jis buvo Šaulių Pieno 
1 Centro instruktorius. Sesu.0; su(Jau seniai miręs nuo cukrinės ’ gas, kurių jis nemažai turėjo 

šeima turėjo nedidelį ūkelį ir ligos — diabeto)*^ 
buvo išvežta į Sibirą.. Jų lįkj®f& 
jam neteko sužinoti.

Agr. J. Grinkevičius Vokieti
joj studijavo ir rengėsi chemijos 
daktaratui. Nesuskubo, nes rei
kėjo emigruoti. Amerikoje gavd 
darbą Northside, radijo ir tele
vizijos fabrike. Ten ir mane re- 

j komendavo. Fabrike dirbo 800 
Po kiek laiko teko per didžiau- j moterų lenkių ir 18 vyrų. Bosas 
šią pavojų bėgti toliau į vaka- _ 
rus. Pasiekiau Soltau, netoli atleido. Nuėjau į Wabash 
Hamburgo. Pagaliau sulaukėm 
anglus. Jie įkurdino tai vienoje, 
tai kitoje stovykloje. Sudarėm 
komitetus, kūrėm mokyklas, 
gimnazijas, sporto komandas, 
chorus, kultūrines organizacijas, 
rengėm koncertus.

Artėjo skreningų pavojus ir 
pasirengimas emigracijai. Vieni! 
emigravo į Australiją, Angliją, 

ir kitas Pietų Amerikos

buriant kitų, lietuviškų organi-
Šiai veiklai susitelkusi zacijų radidaliausias suverenite-I , 

lietuvių organizacijų federacija* tui ginti politines pajėgas. Tad|f 
— Vyriausia Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas, ir todėl okupan
tas pavergtoje tėvynėje jį ypač 
įnirtingai puola. Lietuvos komu- 
rųstai pragaištingai pritaria už
kariautojo maskvietiškajai lietu
vių laisvės iliuzijai ir engia lie
tuvių tautą bei jos reikšmingiau
sius valstybingumo ir savasties

nuoširdžiausiai linkiu VLIK’oj 
Seimui ir jo vadovybei pozity-i 
vaus darbo, šventai vadovau
jantis esamų ir sunaikintų suve
renitetui ginti organizacijų, par-j 
tizaninio karo ir pogrindžio va 
du priesakais ir nuostatomis.

Dr. Kazys Ėringis; Gwenimo nuotrupos ir prisiminimas J X
■ Karo pralaimėjimo "iŠyąkarė- 

se buvome priversti greit apsi
spręsti bėgti tolyn - Į vakarius. 
Pas mane buvo apsigyvenę La- 
niauskai, Petraičiai, A. Pauliu- 
konis ir J. Sakevičius. Po trijų 
savaičių jau turėjome palikti 
savo gimines, sodybas, savo 
brangią Tėvynę. Atvažiavom j 
Kybartus. Mano' geras kolega 
Kybartų . Ūkininkų draugijos di
rektorius St. Orentas įrašė j są
rašą vežamu 200 asmenų i 
Austriją. Po visokių grasinimų 
ir bąugįnimų pasiekėm Vieną. 
Iš čįa šąįęė. 130 asmenų įkurdi
no Alpėse, pielyčių fabrike, 95 
kitųS — j vakarus nuo Vienos. 
Pajutom, kad 16 asmenų, uni
versitetinio lygio, esame paskirti 
vykti į Vengriją, fronte apka
sus kasti. J. Kralikauskas, A.
Pauliukonis, L. Dambriūnas ir JAV

’aš laimingai- pabėgome. . Dėka 
kun. Gureckd, Lietuvių S-goje 
gavome leidimą mudu su J. Kra- 
likausku vykti i Berlyną.

I Vykome per Čekoslovakiją, 
Drezdeną. Baisūs subombarda- 
vimo vaizdai. Aš Berlyne išbu 
vau tik penkias dienas. Išvykau 
pas savo dieduką į Vismarą.

| SIUNTINIAI Į LIETUVA į
į , MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ ’ I

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

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių,

MARU A NOREIEIEN2

. SIUNTINIAI Į LIETUVA 
' Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St, Chicago, I1L 60629 ♦ Tel 925-2737 

"4 *

r

JAY DRUGS VAISTINE
2759 W. 71st St, Chicago, UI

< tefl^riNGAl ISFmDtno RECEPTAI • parhte mat saa. 
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
I vaL ryto fld 10 raL vakar*.

Sekmadieniai g nuo 9 vaL ryto iki 8:30 vai vaK.
D, KUHLMAN. BA, Regl*truotM nktiainkM

I pi

moteris, lenkė. Per Korėjos

Railroad Co. (Vėliau telegramom 
mis kvielė algai. Negrįžau.)

Agr. Grinkevičius dirbo prie 
krosnies. Įvyko sprogimas. Bu
vo sunkiai sužeistas. Sugijo ir 
persikėlė į vieną fabriką prie 
Marquette Parko (dirbo muilus/ 
parfurmis ir pan.). Jis ten buvd 
balanso amortizacijos skyria/^

T5

Aš, J. Karpavičius ir Grybinas

laidojimo data.
Laidotuvių nuotraukų dalį 

perdaviau Agronomų sąjungai.
ne ką turėdami pinigo; draugą, Su liūdesiu noriu priminti, 
palaidoti; J. Karpavičius, nueina 
pas kleboną pre|.ž Pašto 
prašyti • laidotuvių į apeigas, .Ta 
proga pasakė^ kad mes, kolegos, 
laidojame. Prel.įJ.Į Pasklis past 
žadėjo veltui palaidoti. Po to 
atlaikė gedulingas švj Mišias, 
pasakė gražų pamokslą ir kapP 
nėse sukalbėjo maldas,
Nustebom ir apsidžiaugėm, kai

kad mano' mielas' kolega J. Kar
pavičius, su kuriuo išgyvenau 
bute septynis in pusę metų, mi
rė Floridoje, o J. Grybinas. — 
Chicagoje. Susitikę su agr, A. 
Kuru ir P. Mozūraičių, sieloja
mės palaidoję '1952 metais pir- 
mą,!stgrbhoiną' J. Grinkevičių ir 
vėliau kitus kolegas.

: • K. Paulius ■

v Inž. LIUDAS MIKŠYS, 
’ - 50 meti} studijavęs, kaip

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur,-bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

ir patarė mums toliau studijuoti.

Kaina $25. Kieti viršeliai, Paštas $2.

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

rektorium, suprantama, tada ma. . 
tematikos, taip, kaip dabar Ku
bilius, nebūtų pajėgęs dėstyti, o 
tada jau baigusieji Vilniaus Uni
versitetą, kaip pav., profesoriai 
Tomas Venclova’ ir Kazys' Ėrin- 
gis galėtu skųstis nevien tik 
priespauda, bet ir prastu mokslu. 
Tada jau ginčas dėl pažangos ne- 
besutilptų visoje emigrantų spau 
doję. Dabar tik galime pasakyti: 
Kuo pavadino — nepagadino ir iš 
visos galios sušukti; Lauk, ru
sai, iš Lietuvos, o lenkai, šalin 
rankas nuo Vilniaus

Antanas Dagys ''

buvo išvažtas į M. Lietuvą, iš* .
kur pasiekė Šveicariją, kur Ber
no Universitete laisvu klausyto
ju studijavo sociologiją ir politi-

MEET THE CHALLENGE!

SERVE WITH PRIDEIN-
J y* “ V x »■ * Vx Ą< V* MM

nę ekonomiją ir bendradarbiavo .THE NATIONAL GUARD
Varpe” ir “Ūkininke”; 1902 at-

• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinca 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankų 
J. Raukčio, dr, Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V« 
Meilaus straipsniai bei studijas, iliustruotos nuotraukomis Ii 
M. K. Čiurlionio, M. šfleikio, V. Kašubos, A. Rakštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 push knyga kainuoja tik $3.

• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems. gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja J2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
g j venimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta 'skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už ^2. ,

• LLtzl u Y LšKASLS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašauska 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės h

lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitovardžių pavadinimai ir jtj vertiniai J vokiečių kaThj.. Labai 
naudingoje 335 pust knygoje yra Rytprūsią Žemėlapis. Kaina |6.

'♦ KĄ LAUMES LEMft, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir. 
maišiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiui, 
bet kainuoja tik £3.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupra*. 
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe- 
aiję. Dabar būtų j| galima pavadinti kovotoja už žmogaus teisei. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja ?6.

e BATYRINfS NOVELES, M. ZosČenko kūryba, J. Valaičio

of Nauji
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LAISVOJI TRIBŪNA

Mažosios Lietuvos Rezistencinio
Sąjūdžio suvažiavimas

(Komentarai)skaita, kaip ii’kitų, turi būti spausdinta, kad įrodžius, jei-dabartinei, tai ateinančiai lietu- i-vių tautos kartai, kad Mažoj? ■ Lietuvoje gimė ne vien lietuviskas raštas, nacionalinė lietuvių kultūra, bet joje išliko 'Kanto

al- 
ne

(Apynys)

Nenuostabu, kad JAV tuojau 
po karo pastalė Vakarų Euw- ’ pai apaijungti į Jungtines Europos Vahtybcs, kad bendromis 
jėgomis gnlelų apsiginti nuo ky •i pažiūra į ateities Europą, kurioje lietuvių tauta turės surasti sau vietą.

Mažlietuvių problemosAntram -suvažiavimo di:na J. i Stiklorius padarė platų prane-

Hannafordas lietuviams nereikalingas
Didelė Amerikos lietuvių dauguma pasisakė prieš 

propagandos reikalais mintančios Hannafordo bendro
vės patarnavimus. Bendrovės priešakyje stovėjo gabūs 
propagandistai, kurie mokėjo įtikinai kelis turtuolius, 
kad ji turinti didelę galią, gali Įtikinti žmones nepatikė- 
tiniais dalykais. Ne visuomet ji laimėdavo. Ji nemėgo 
kalbėti apie atliktus darbus, bet ji visuomet gana gabiai 
kalbėdavo apie ateities darbus. Ji prižadėdavo kalnus. 
Svarbu, kad jos patarnavimais pasinaudotum ir iš anks
to sumokėtum stambias sumas.

, .^tąųibus tos bendrovės šulas buvo Richard Allen. 
Jis moka gražiai angliškai kalbėti, turi gerą atminti ir 
visą laiką žiūrinėjo, kaip galima turtingus žmones Įti
kinti, kad jis tikrai kalnus nuvers, tiktai duok jam pinigų. 
Bet kai prisiplakė prie prez. Ronald Reagano, tai. jis 
iš tos propagandos bendrovės pasitraukė. Jis apskaičia
vo, kad dirbdamas prezidentui žaliukių galės daugiau už
dirbti, negu stovėdamas Hannafordo priešakyje. Hanna
ford e jam reikėjo darbo ieškoti, bet Baltųjų Rūmų ofise 
darbai ant jo gulte guldavo. Jis galėjo darbus pasirinkti. 
Jis žinojo, kad Baltuose Rūmuose jis turi galimybių už' 
dirbti daugiau, negu Les Angeles Hannaforde. Baltuose 
Rūmuose darbai jo ieškodavo, o Los Angeles mieste jam 
reikėdavo darbelių meškerioti. Hannaforde jam šimtinė 
buvo svarbi, o Baltuose Rūmuose jis galėjo ir tūkstan
tinę užmiršti.

Bet Baltuose Rūmuose Alienas buvo galingas, kol jis 
buvo prilipęs prie prezidento. Jis galėjo stumdyti ne tik 
paprastus žmones, bet jis galėjo stumtelėti ir pati ge
riausią Amerikos Valstybės sekretorių. Sekretorius Haig, 
faktus nustatyti mokąs žmogus, viešai pareiškė, kad yra 
žmonių, vedančių partizanini karą prieš ji. Jeigu sekre
torius būtų neapsižiūrėjęs, tai, ko gero, būtų nepajutęs 
kaip jis būtų išriedėjęs iš Valstybės sekretoriaus parei
gų. Bet sekretorius pajėgė laiku apsiginti. Jam padėjo 
prezidentas. Tuo tarpu Alienas iš Baltųjų Rūmų išvežė 
savo daiktus.

Kodėl keli paskubomis pralobę lietuviai nori samdyti 
Hannafordo patarnavimus? Jie žino, kad per Hanna-

fordą jie pajėgs pasiekti Alleną, nes Alienas, nors ir nu-- 
traukęs ryšius su Hannafordo bendrove, palaikys gerus 
santykius su minėtos bendrovės klientais, nes kai kurie 
klientai norės užmegzti ryšius su Baltaisiais Rūpiais. 
Jeigu negalės užmegzti tiesioginių ryšių su prezidentu, 
tai bent galės kuriam laikui Įžengti -Į Alleno kambarį. 
Jie prie prezidento neprieis, bet Alienas prieis. Alienas 
galės juos užtarti arba jų vardu pakalbėti, nes ne visi 
lietuviai pramoko kalbėti Alleno kalba.

Kalifornijos lietuvių dauguma, patyrusi, kad Anta
nas Mažeika pradėjo organizuoti Kalifornijos Baltų Ly
gą, tuojau pasisakė prieš. Pirmiausia pasisakė prieš Ma
žeikos organizuojamą lygą pinigams sukelti ir pasisakė 
prieš Hannafordo samdymą Lietuvos laisvės reikalams 
ginti. Mažeika, gavęs inž. Gečio kompiuteriais padarytus 
apskaičiavimus, žinojo, kad Hannafordo bendrovė norės 
gauti bent šimtą tūkstančių dolerių. Ai' Hannafordas ką 
nors padarys, ar ne, bet Kalifornijos lietuviams buvo 
aišku, kad jie turės sudėti tą šimtą tūkstančių.'

Prieš Hannafordo vartojamus metodus pasisakė 
VLIKo Centro valdyba. Ji žinojo, ką propagandinės 
bendrovės gali padaryti. VLIKui buvo aišku, -kad ta 
bendrovė gali Lietuvos vardą paminėti, bet tą paminė
jimą vėjai tuojau išnešios. Lietuvos neišlaisvins, paro
dys Kongreso nariams,, kad jie pramoko dolerių užsi
dirbti, bet jie nepramoko angliškai ir negali lietuvių tau
tos vargų papasakoti. Seni Amerikos lietuviai mokėjo tą 
padaryti, bet universitetus baigusieji nepajėgia pramok
ti angliškai kalbėti.

Prieš Hannafordo patarnavimus pasisakė ir Ameri
kos Lietuvių Taryba. Prieš Hannafordą pasisakė ir Nau
jienos. Šio dienraščio skelbiamų minčių praturtėjusięji 
daktarai nemėgsta, bet žmonėms patinka Naujienų skel
biami faktai. Jie žino, kad Naujienoms nereikia apgau
dinėti skaitytojų, nereikia Įšvirkšti vandens, kada kito
kie vaistai visai nereikalingi. Teisybė lietuviams yra ge
riausias vaistas. Antanas Rudis, buvęs ALTo pirminin
kas, pasakė ALTo konferenciios nariams, kad Kongreso 
atstovai nenori samdytų tarpininkų. Užtektų Hannafor
do atstovui pasirodyti Kongreso nario kambaryje, kad

hės ir bei užtikrintų iVcrkarų kultūros ir civilizacijos išlaikynu Ta pačia mintimi; Amerikoje buvo įsteigtas Euro- ’ pos Laisvės Komitetas, apimąs Į Rytų Europos pavargtas tautas, į tiLlu S Jaunėti-; ,g iškėjo kainiGpavergunoir.Fuun^hąJung-' uw E(J SimCRaičio alkurt‘a tines Eit^pus Valstijas. I ..W5„lv.e t.um™ T9rvhaV. Sidzikauskas aprašo, savo .memorialuose, kaip drauge su min. P. .Žadeikių iškilmingoje ceremonijoje, vykusioje Inde- pendence'Hali salėje, padėjo parašus 'Lietuvos vardu po Aktu, kuriuo išlaisvinta Lietuva įsijungtų į Jungtines . Europos Valstijas. Apie tai visoje lietuviškoje spaudoje nė vienu -žodžiu nebuvo užsiminta.

remtyje Maž. Lietuvos Taryba, kuri nustoja veikusi su jo mirtimi. Nepaaiškinta, kodėl vietoj MLT buvo Toronte įsteigtas Mažosios Lietuvos Rezistencinis Sąjūdis, kuris atstovauja maž- lietuvius VLIKe.Klibėdamas apie buvusius ir esamus santykius tarp mažlietuvių ir didlietuvių, J. Stiklorius suabejojo, ar iš viso verta skirstyti lietuvius į šias dvi grupes, nes esame tos pačios Lietuvos vaikai. Netrūko praeityje religinių įtampų tarp mažlietuvių evangelikų ir didlietuvių katali-
Lietuvių politiniai veiksniai nori Lietuvą atstatyti nepriklausomybės pagrindais, kas prieštarautų EurcSpos' apsijungimui j vieną politinį organizmą. Ne-v kų. Iliustracijai priminė tokį at- . nuostabu, kodėl prof. M. Bra-( veji. Prieškarinėj katalikų spau- kas vengė išeiti su savo paskai- doje užtikęs tokį, paklausimą: ar ta į lietuvišką viešumą, nes ne gali evangelikas patekti į dan- bę pagrindo: tikėjosi sulaukti at- metinio, o gal ir pasmerkimo.Bet kas yra netikroviška dabartyje, tas taps tikrove už d?- šimtmečio ar kito, kuomet ateinančios lietuvių kartos bus pastatytos prieš tokią tikrove, kurią prof. M. Brakas vaizdavo savo filosofinėje įžvalgoje. Vien tais sumetimais M. B’rako pa-

gų? Redakcijos buvo atsakyta, kad ne. Tokie ir panašūs atsiliepimai apie evangelikus drumstė santykius tarp abejų religijų išpažintojų. ; ? ■Dabar viskas pasikeitė geron pusėn. Kai VLIKo pirm. A. Trimakas pakvietęs J. Stiklorių da- .lyvauti valdyboje/ tai pirma atsiklausęs, .ar kartais kaip evan-
•senatorius ar Atstovų Rūmų narys nenorėtų bereika
lingai leisti laiko ir klausyti pasakų, kurių patys Hanna
fordo atstovai gerai nežino. Viską jiems turi sufleriuoti 
lietuviai, bet Amerikos lietuviai patys gali senatoriams 

; ir Atstovų Rūmų nariams pasakoti.
Gečys be pinigų ne Gečys. Jis nemokėjo Į Baltuosius 

Rūmus Įžengti per priešakines duris. Jam reikalingas 
Hannafordas, kad atsidarytų durys Į Alleno kambarėli. 
Bet Allen niekad nebuvo visagalis. Yra tiesioginiai keliai 
eiti prie administracijos atstovų. Tai per savo senatorius 
ir Atstovų Rūmų narius. Senieji lietuviai visuomet mo
kėdavo atsidaryti Kongreso atstovų duris ir išpasakoti 
Amerikos lietuvius slegiančius rūpesčius.

Hannafordo patarnavimai lietuviams nereikalingi. 
Hannafordo atstovai lupa dideles sumas už patarnavimus. 
Lietuviai patys gali pigiau ir geriau visa tai atlikti. Lie
tuviai suorganizavo demonstracijas Chcagoje, o Hanna
fordo atstovė pasisavino lietuvių atliktą darbą.

gelikps netaikei* kokių nesklan
dumų katalikų tarpe. Tačiau 
pirm. A. Trimakas užtikrinęs, 
kad jam kaip tik reikalinga turėti evangeliką valdyboje, nes Amerikos valdžioje dominuoja protestantai palengvins Lietuvos bylai įgyti daugiau palankumo. Nuo to laiko J. Stiklorius eina savo pareigas be jokių nesusipratimų.Labili apgailestavo, kad tremtyje, ir ypač Amerikoje, išliko labai mažas mažlietuvių skaičius, kas labai apsunkina veiklą. Nežiūrint visų sunkumų, yra išleisti keli veikalai, kuriuose įrodomas Rytų Prūsijos žemių lietuviškumas, kas ateityje padės pr-'ungimui šio krašto prie Lietuvos. Be bendrinės apžvalgos, iškėlė eilę organizacinių klausimu. kurie liečia vien vidujinius organizacijos reikalus.J. Stikloriaus pranešimo papildymui teks įterpti per disku-, sijas pasireiškusias būdingas nuo •mones. Birutė Kemėžaitė nustebusi, kodėl mažlietuviai nori išsižadėti savo garbingo vardo. Jos abu seneliai gabeno lietuviškas knygas iš prūsų žemės ir tuomi su kitais knygnešiais išgelbėjo lietuvybę. Toliau -ji pradėjo kalbėti apie vykstantį .pasimetimą katalikų tai^p. kai tuo tarpu pas evangelikus ji mato..., ir šioje vie toje pirmininkaujantis J. Stiklorius nutraukė jai balsą. Esą nepatogu suvažiavime kelti religinius klausimus, jr matomai nepanoro išgirsti Kemežaitės gero žodžio evangelikams.Į klausimą, kur dingo mažlie- tuviai, atsakė per diskusijas'A.- Vėlius. Ramiu tonu paaiškino, kad anglų zonoje, kur daugiau- šia. buyo sūsiteikę mažlietuviai. per screehingūs lietuvių .komitetai išmetė juos iš stovyklų, ap- ’ kaltinę bendradarbiavimu su naciais. Panašaus likimo sulaukę lietuviai evangelikai, pasinaudoję repą tri j aci jos teise, tad nenuostabu, kodėl toks mažas .skaičius mažlietuvių ir evangelikų pateko į JAV ir Kanadą.Šiuo opiu klausimu nebuvo dau giau pasisakyta, o reikia. Pagal dr. K. Gudaičio surinktus davinius, kuriuos randame jo kny- .goje “Lietuviai evangelikai”, 1947 m. DP stovyklose būta 12.000 lietuvių evangelikų ir dau giau 14.000 apsigyveno privačiai. Pagal tą patį dr. Gudaitį vien Klaipėdos krašte buvo apie 100.- 000 lietuvninkų, kurių dauguma buvo evakuoti, ar pabėgę į Vakarų Vokietiją. Į tą skaičių neįskaitomi lietuvninkai nuo Tilžės, Ragainės, Gumbinės ar Labguvos. (Bus daugiau)
PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

Andrius Mironas

Susipažinkime su Kalifornija
(Tęsinys)

Iš senovės daugelis Kalifornijos miestų pa
vadinti šventųjų vardais. Ypatingai pajūryje ga
lima užtikti visą litaniją ispanų rašyba sužymėtų 
pavadinimų. Šventųjų vardais pakrikštytų vieto
vių sritis tiesiasi nuo San Diego miesto pietuose 
ligi Sonoma apskrities, šiauriau San Francisco. 
Be stambiųjų su priesaga “San” miestų (Fran
cisco, Diego), Kalifornijoje yra dar švento Mor
kaus, Liudviko, Anupro, Klemento, Bernardo, 
Hiacinto, Fernando, Gabrieliaus, Mykolo, Antano, 
Simono, Luko, Gregorijaus, Ardo, Karolio, Pily
po, Martyne, Juozapo, Joakimo, Benito, Paskalio, 
Leandro, Lorenco, Brunono, Rafaelio, Bonaven
tūros, Elijaus, Jeronimo, Anzelmo, Įvairių Jonų 
ir šventojo Kryžiaus miestai, kalnai, ežerai, upės, 
slėniai ir kt. Moterų šventųjų vardus turi 'Izabe
lės, Onos, Kotrynos, Monikos, Barboros, Suzanos, 
Paulos, Maigaritos, Agnės, Marijos, Liucijos, 
Kla> os, Rožės ir Elenos vietovės.

Grįžtant prie misijų grandinėm verta pami
nėti visas 21, skaičiuojant nuo pat pirmosios ir 
einant iš pietų Į šiauię. Skliaustuose atžymėta 
hiekvL misijos įsteigimo metai.

1. San L’ego Alcala (1769).
2. San Lui Rev de Francia (1798).
3. San Jua. Capistrano (1776)

4. San Gabriel Arcangel (1771).
5. San Fernando Rey de Espana (1797).
6. San Buenaventura (1782).
7. Santa Barbara (1786).
8. Santa įneš (1804).
9. La Purisima Concepcion (1787).

10. San Luis Obispo de Tolosa (1772'). '■
11. San Miguel Arcangel (1797).
12. San Antonio de iPadua (1771).
13. Nuestra Senora de la Soledad (1791).
14. San Carlos Borromeo de Carmelo (1770).
15. San Juan Bautista (1797).
16. Santa Cruz (1791). f
17. Santa Ciar adė Asis (1777).
18. San Jose de Guadalupe (1797).
19. San Francisco de Asis (Dolores) (177B).
20. San Rafael Arcangel (1817).
21. San Francisco de Solano (1823).

SAN LUIS REY MISIJA i
Pajūrio mieste Oceanside (apie 63JMX) gyv.) 

ribose, už žemesniųjų pakrantės kalnų, randamas 
antrasis San Diego apskrities vienuolynas, staty
tas Juan Fermin Francisco Lauseno, taigi, iš eilės 
aštuonioliktasis, nes statytas 1798 metais, šis vie- 
vienuolynas buvo vadinamas “misijų karalium”, 
nes jau 1830 metais jis visoje misijų grandinėje 
buvo gausiausiai gyvenamas.

Kadaise San Luis Rey de Francia (šv. Liud
viko iš Prancūzijos) misija turėjo alyvų ir apel

sinų sodus, vynuogynus, apie 27.000 galvijų ir

26,000 avių. Tačiau Meksikos vyriausybė labai 
■spaudė vienuolius ar reikalavo, kad jie išsikeltų. 
'Ryšium -su tuo misija 1846 m. bvuo ištuštėjusi, 
žemė parduota gubernatoriaus giminėms ir pa
statai apleisti. Prezidento Linkolno laikais misi
jai buvo‘grąžinta apie 65 akrai žemės, bet praėjo 
daugiau, kaip 25 metai, kol misija vėl buvo at
statyta. 4

Dabar vienuolyno atstatytoje dalyje gyvena 
j tik keli pranciškonai, o San Luis Rey bažnyčia 
aptarnauja Oceanside - Vistos - Fallbrook miestų 
katalikus. Misija keliautojų mėgiama lankyti, to
dėl vienuoliai Įsteigė ir suvenyrų krautuvę ir ve
džioja ekskursijas, parodydami anų laikų vie
nuolių patalpas, virtuvę ir sodą su pirmuoju pi- 
pirmedžiu Kalifornijoje, kuris išaugo į milžiniško 
liemens šakotą medį. Taip pat Įdomus kaktusy- 
nas, tik jis visiškai netvarkomas ir apleistas, ka
dangi prie kelio dr toliau nuo misijos pastatų.

iš San Luis 'R^' misijos netoli Vista, San 
.Marcos, Escondido, Wild Animal Park ir Palo- 
mar observatorija, o į vakartis Ramiojo vande- 
i»mo pajūris. dJž San Diego apskrities ribų. River
side apskrityje, yra Temecula miestelis, su gar
siu vynuogynu. Toliau važiuojant 15 ir 74 plen
tais Riverside apskrityje, pro Hemet, pasiekia
mas garsus Palm Springs, įmanoma pamatyti dy
kynių, kainų, miškų, ežerų ir miestelių kaitalio- 
jimąsi. Palm Springs poilsio miestas vasarą per 
karštas, užtat žiemos mėnesiais maloni šilima su
traukia nemaža miestelėnų iš didmiesčių.

GILIAU I KRAŠTĄ
Kadangi jau nusisukta nuo pajūrio kelio, tai 

ta proga verta aplankyti labai Įdomų Tautini Pa
minklą — Joshua Tree National Monument. I šia 
vietą patekti galima iš kelių krypčių. Keliaujant 
iš Palm Springs per Tndio (datulių centras) 10-ju 
greitkeliu, Įvažiuojama iš pietų, kylant aukštyn. 
Įdomios uolų formacijos su vietomis tarp jų per
nakvoti treileriuose arba palapinėse masina jau
nus ir senus. Ši akmenimis ir uolomis nusėta aukš
tuma kadaise buvo arkliavagių slapstymosi vieta, 
o mažame Hidden Valley jie vykusiai paslėpdavo 
vogtus arkhus. Įdomi yra Cąp Rock — uola su 
besilaikančiu akmeniu viršūnėje, tarytum būtų 
su kepure. ’Puikiausias vaizdas atsidengia nuo 
5347 pėdų aukščio -kalno į Baiton -Sea ir apylinkes. 
Paminklo vyr. būstinė yra Twentynine Rahns 
miestelyje, šiauriau, prie 62-ojo plento.

Salton Sea (ežeras) yra tarp Anza Borrego 
dykumos parko vakaruose ir Chocolate kalnų ry
tuose. Ežero vandens paviršius yra 235 pėdas že
miau jūros lygio, vanduo sūrus. Tai įrodo, kad 
visas slėnis giliuje senovėje "buvo jūros dalis. Eže
ras yra jau gretimoje Imperial apskrityje. Pati 
žemiausia .KaUfomijflje ir visoje Amerikoje vyra 
Bad Water, Mirties slėnyje, netoli Nevados sie
nos. Bet apie ši slėnį vėliau.

(Bus daugiau)

I — Naujienos. Chgo, I1L. bal.-Monday. Dec. 5 7 1981
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. DARGUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Medicinas direktorius
tTtt X. ManMiis R< !L
? AIANDOS: 3—9 darbo dienomis i?

LiWJTiw m m /Ha
Sutvertojas ir Sutvėrimai

“Mes turime išsirinkti vieną iš dviejų dalykų: Galime tikėti, 
kad kosmos (pasaulis), gražūs įstatymai ir fsauka, yra tik atsi
tiktinas dalykas; ari>a tai yra aiški InteHgencjjds išdava. Asme
niškai, aš pasirinkau tikėti į santvai-kingą principą, Dieviškąją 
Inteligenciją. Kodėl? Dėl to, kad lai labai aišku ir sutinka su 
protu, nes tai suderinama su visais mano prityrimais.

“Aš negaliu įsivaizduoti, nė išmanyti teorijos, kad protingos 
esybės, tokios, kaip mes, arba protingi veiksmai ir žvaigždžių judėjimai esą neprotingo atsitikimo išdava. O kam man tikėti tokiai teorijai, kuomet aš kasdieną matau įrodymų apie vadovaujančią Inteligenciją?

Kurie domitės, prašome parašyti at\irla-škį. Gausite dovanai įvairių 
knygų, padedančių suprasti šv. Raštą.

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI
5421 S. Mozart Sh, Chicago, IL 6C632

SUSI RINKIME

C '

TEU 233-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 Wwt 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

OPTOMETRISTAS
KALBA LETUVIŽKAi

2618 W. 71H St. Tel. 737-5149
Tikrinu airis- Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

Bridgeport© Lietuvių Namų Savi- 
nfnkų priešmetinis susirinkimas įvyks 
šeštadienį, gruodžio 5 d., 3808 Šo. 
Union Ave., 1 vai. popiet. Nariai ma- i 
lonėkite dalyvauti, nes yra daug rei
kalų apvarstymui ir reikės išrinkti 
valdybą 1982 metams. Po susirinkimo 
— vaišės ir dovanų pasidalinimas j 
(grab-bag). Atsineškite $3 vertės do
vaną. Kviečia Valdyba

Lietuviu Motery Apšvietos draugi
jos priesmetinis nario susirinkimas 
Įvyks šeštadieni, gruodžio 12 d., 1 vai. 
popiet, 3808 So. Union Avė. Narės 
prašomos atsilankyti, nes yra svar
bių reikalų aptarti ir bus rinkimas 
valdybos 1982 metams. Taipgi turė
sime “Grab-bag”. Po susirinkimo bus 
vaišės. Rožė Didžgalvis, rast.

Dr. LEONAS SE1BUT1S!
INKSTŲ, rUSLĖS IR 

PROSTATOS CH1RURGUA 
2656 WEST 63rd STR&ET

V&UHdos: intr&cl 1—į popiet,

□ūse tetefonw: 77S-2SS0,
Raziocnciies 448-5545

i

i

pap^’t’a; ji tifctų gal geriau tik j 
smulkiai krautuvėlei, žinant, kad ;; 
pavalgyti norėdamas, žmogus j 
eini ne valgyklos sienomis ir pa- 1 

i talpomis žavėkis, ar ąnt minkštų 1 
lie-ų pavaikščioti, tri meniški J 

1 reikalai čia daug veitės neturi.'j

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAITIS *

VĖSINAMA LAIDOTUVRJ KOPLYČIANegirdėjau, kad kas nors šia i valgykla skųstųsi. Dažnai joje i papietauju ir aš. O kad netektų staliuko persikraustyti ant kuolo, tai iškart tą kuolą ir pasirenku. Bet kai randu laisvą dvivietį staliuką, tai kad nesijausčiau kaip tručyznamyje, sėduosi geriau prie jo.Valgis pagaminama gana sko- ninrrai. o pačio valgio pilnai pakanka, nors ir gerokai išalkusiam. Tenka pastebėti, kad pastai patalpų mažumą čia ir pietų j kaina mažesnė, kaip kitose Mar quette Parko lietuviškose valgyk lose. Ji svvruoja nuo poros valgių šiek tiek virš keturių doleriu, ligi net žemiau trijų dole- ; rių. Sriuba (išskiriant spiecia- lią — šaltus lietuviškus barsčius už kuriuos reikia primokėti, berods 50 centų), salotos, kava, arba jos vietoj — gira, įskaitoma į pietų kainą- Kiekvieną dieną visų valgių sąrašas išrašo- | mas ant sienoje pakabintos len- Į tos. Ji tuoj pat puola į akis vos \ valgyklos duris pravėrus. Vai- į gytojui nereikia laukti, kol pa- l< davėja atneš valgių sąrašą (menu). Bet kur atsisėdęs, jis tuoj sulaukia simpatingą ir besišypsančią mergaitę (vyrų patamau tojų nėra, kaip kad būdavo Kauno ir Vilniaus restoranuose )/ku riai tik lieka pasakyti ko nori. f Patarnavimas greitas, o valgis visada garuojąs. Neteko sužinoti, kiek valgytojų per dieną papietauja, nes, užklausta Tulpės ša- ■ vininkė, pareiškė, kad tai yra “valstybinė” paslaptis (atseit, kaip komunistinėse valstybėse)”^ lįTiem ar toms, kurie laiko sa-; ’ ve be jokios nuodėmės, patarčiau paimti čikagiškį Sun Times ir pasiskaityti Mike Royko strai-, psYiius. Jis nebijo nei jokiai di-; de’ei. 1 tiesiai

?

— GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel 226-1344

i
i

i
iUDEIKL

GAIDAS - DAIM1D
Lietuviškos valgyklos Marquette Parke“TULPĖS” pyktisTeisingai yra sakoma, kad reik daugiau bijoti moters pykčio, kaip vyro keršto. Kiek man teko matyti pyktelėjusių moterų tai Jsis apie moteris nusakymas pilnai save pateisina. Tenka pastebėti, kad yra nemaža tokių mo- moerų, kuries, nepajėgdamos suprasti realios padėties, tuoj apsišarvuoja pykčiu, nežiūrint, kad po to tą pyktį tenka net ašaromis nuplauti. Dėl to netektų oerdaug stebėtis, žinant, kad J šiuos du gana rafinuotus ginklus moterys labai dažnai pavartoja, tiek puldamos arba besigin. damos net ir tada, kai jos nėra nei puolamos, nei reikia joms gintis. •Pradėdamas rašyti apie lietuviškas Marquette Parko valgyklas, pradėjau nuo nedidukės Tul- ^e~ valgyklos, kuri jau daug me- m kaio pasotina nevieną mar- ketparkietį. Nežiūrint kiek ta val^vkla iš vienų rankų į kitas 'aerėio. nieką negirdėjau kad kas jos valgiais skųstųsi.Po ilgesnės pertraukos, šiam ketviriad;eniui vakarėjant, vėl nutariau Tulpe aplankyti ir skaniai pasivąlgvti. Tūriu pasakyti, kad pavalgiau gana skaniai. Sė- dausi tiesiai ant “kuolo”, nes viri trys staliukai buvo užimti, ^ietu užbaigtuvėms skanios gi ros užgėręs, panorau šiek tiek ir cu pačia Tulnės savininke pasikalbėti. Mat man vis kvaršina ^alva visų M rpuete Parko lietuvišku valgyklų nevienodai imh mi už pietus taksai Byrne,s neribotam išlaidumui padengti, tai. pamatęs kad buvau aptakšuotas tik 6-šiais nuošimčiais, o ne 7-iais, tuoj pat užklausiau Tulpės

KIAUŠU I?. DIDtlAUSlA LAIDOJIMO [STAIGA
l «

1605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 327-1741 — 1742

S0« CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

(

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED koplyčios

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOMEKuomet anglų ir amerikiečių ekspertai skelbia, jog rūkymas cigarečių paskatina vėžio ligą plaučiuose, tai keletas žymesnių: Vakarų Vokietijos medikų, priėjo kitokios išvados.Prof. Reinhold Boche, vedėjas patalogijos instituto Medici- į nos Akademijoje Duesledorfe, tvirtina, jog užterštas automobiliu dūmais oras ir dulkės, ku- riose žmonės dirba, yra kalti už tos ligos plitimąsi.Tokią pat panašią nuomonę iš reiškė ir kiti žymesni vokiečių medikai.“Tabakas iš tikrųjų tūri savyje elementų, skatinančių vėžio ligą, bet jų kiekis yra labai mažas- ir nereikšmingas, pa- J lyginus su kitomis ligos priežas- ■ timis”

i
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

lakų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

St. Petersburg, Fla. 33710 * 
TeL (813) 321-4200

PER KRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. IERĖNAS. TeL 925-8063

SOPHIE BARČUS

šeštadieniais ir sekmalieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 
Stoties W0PA - 1490 AM 

transliuojamos iš musę studijoj 
Marquette Parke.

atsidurti kad tentai tuos čia pat

2533 W. 71st Street
. 50th Ave^ Cieero
Telef. <78-2345

— Tarptautinė lakūnų organizacija visa laiką Ajaccio •aeroic dromą skaitė pavojinga nusilei- I dimo vieta. Netoli status aukš- ' tas kalnas, įsibėgėjimo takas nelygus, akmenuotas, pavojingai sukrečiąs lėktuvą.

radijo Šeimos valandos

Apdriustis perkraustyma* 
iš Įvairiu atstūmę. 

ANTANAS VILIMAS 
TeL 376-1882 arba 3763996

VERONIKA ROMEIKAfTE

Gyveno Chicagoje

' Vėdėja —- Aldona Daukus 
Telef.: 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

j®, “LretuvUs Aidai”
KATĖ SRAZbžlONYTt 

PrOtfTlITKM V«-cUjl

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:3?) wl. vakaro- 

Visos laidas iš WCEV stotie*, 
banga 1450 AM.

St Petersburg. FUu, 12:30 vai. p.p. 
ii WTIS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

Chicago, Dlinois 6W29
Telef. 778-5374

Po ilgos ir sunkids ligos mirė 1!W51 m. gruodžio 3 dieną 
Oak Forest ligoninėje.

G.mė Lietuvoje, Jurbarko vtflSciujė. Amerikoje išg\-ve- 
no 33 metus.

Nmiūdę lieka: pusseserė Ona Vaičckonienė Ffopidbjc, 
teta Ona Mazik Pittsburghe, sesers vaikai- Lietuvoje, ir kiti 
.giminės, draugai ir pažįstami. (

Kūnas pašarvotas Stepdno Lack (I.ackawicz1) šermeni
nėje, 2124 W. Lithuanian Plaza (kXirt. Laidotuvės bus f>ir- 
madiėrfį, grubdžio mėn. 7 d.

Iš š:rtWėnYnės 9:30 vai. ryto ImR atlyrlėta į Sv. M. Ma
rijos Gimimo -parapijos bažnyčią, kur įvyks pamaldos už 
velionės sielą.

Po pamaldų bus nulydėta į Lirtuvių Taut*rtr\
Nuoširdžiai kviečiame vigus gimines, draugūs 

tanius riaty vauti laidotuvėse.
Nuliūdusios — pusseserė fr

ItSfriries 
ir pa*įs

(eta.

Laidotuvių direktoriai StcjKnras €. Earck ir Sūnūs. 
Tol. 737-1213.

besienę. ar ji nedaranti sau skriaudos. Na, žinote, č:a ir įkliu vau. Į mane buvo paleista šitokia armada:— Kaip jūs drįsote ateiti į šią valgyklą, ją savo rašymu Naujienose apsmeižę, mane net komuniste išvadinę — Aš jus galiu patraukti teismanir gerokai pamokyti!Dar buvo ir daugiau pabarimų bei išmetinėjimų, kad, girdi, lietuviai viens kitą tik ėda ir koneveikia. Visi tuo laiku Tulpėje valgę, net gerai kąsnio nenuriję, sužiuro į mane, atrodo, norėdami patys tą Tulpės pabaisą pamatyti. Kai kurie iš jų neatrodė perdaug pasipiktinę, nes per anųjų veidus net šypsena persirito. O aš, iš savo pusės, net nusigandimo neparodžiau, tik pasakiau, kad tą savo rašinį dar papildysiu. Jei teks teisme, tai nemanau, man advokato reikėsią.Dėl šventos rąmybės, Tulpės ^apšmeižimus”pacituosiu, kad tie Tulpės valgytojai, kuriem teko tą aukštai besinešančios poniutės tiresadą girdėti, patys galėtų padaryti išvadas, ar tame rašinyje buvo Tulpė apšmeižta, ar ten buvo tik tiesa pasakyta.“Tulpės valgyklą tektų vadinti Hk valgyklėle —užkandine. Bes_ torano pavadinimas, pagal mūsų lietuvių galvoseną, ką reiškia žodis “restaurant”, Tulpei netiktų. kai joje yra vos trys staliukai su devyniomis kėdėmis ir astuoniais prie baro (bufeto) “kuolais” (vienakojinėmis aukštokomis ir apvaliomis sėdynėmis, kurios labai madoje kiekviename saliūne — tavernoje). Tas aukštokas vienakojės kėdes pavadinau kuolais, kai kartą šioje valgykloje vos įpusėjus pietauti prie triviečio stabuko, padavėjos (patarnautojos) buvau paprašytas su visu valgiu nusikraustyti prie baro, nes prie to staliuko ji norinti pasodinti tik Įėjusią trijų asmenų šeima. Pasijutau nepergeriausiai ir padavėjai paso Į kiau:— Žinai, mergaite, kad anti kuolo aš sėdžiu tik ‘tročysnamy’! 
(suprask — aTudetė). o valgyk-: lose norėčiau valgyti tik prie j 
staliuko.

!Padavea iškąri nesusigriebė! kaip jai reikri pasielgti nes to- į kio maro oareiškimo. matyt, ne- j sitikėio. Visa re kalą sušvelnino» maloni jos šypsena (žinoma, ir nebloga išvaizda) ir mano greitas kapituliavimas.
Pati valgyklos patalpa labai

ar net didžiausiai, asabai į akis paž:ūrėti.
Juozas Žemaitis

1

t&

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Lietuva laukia nepalūžusių, * baltarankiu pesimistų, bet pasi- * rengusiu didžiam iP sunkiam dar bui statybininkų.Lietuva, mano šiaurės pašvaistėIr gėlė sidabrinių rytų,Kas krauju tavo veidą nulaistė Ir ko raudi prie kryžkelės tu?
fįį

9 Dvi turim ausis, o vieną bur- 1 nąr tam, kad daugiau klausytu- ? mėm, o mažiau kalbėtumėm.

ENERGY 
WISE

Organize car pools to 
save gasoline.

Don’t be • Bom Loswl

R. VILIAUS

VAKARU VĖJAI

112 moctemi&s poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St., Chicago, IL 6060S

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 SORINIAikštės automobiliams pastatyti
• Težiūrėdamas tik savęs, kitiems nedaug gero padarysi.

1

i

AMSULANSQ
PATARNAVIMAS

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

Lieta viij 
Laidotuvių 
Direktorių

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ^

2424 WEST 6ytb STREET KEpublic 71211
11U2S SOUTHWEST H1GHWAX, Falo# HUU, III »74-44H

P. J. RIDIKAS
go. HALSTKD STREET TeL YArdi 7-1111

BUTKUS - V AS AI TUS
TeL: OLympic 2-1O5S

M

f

PETRAS BIELIŪNAS
‘34S So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayette 3*3572

GEORGE F. RUDMINAS
*319 So. UTUANICA AVĖ. TeL: YArdi 7-1138 -113|

Naujienos, Chicago, Iii. — Saturday-Monday, Dec. 5 7, 19S1



ZARAS1ŠKI IT
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T LUBAS
PERRINKTA VALDYBA I

Lapkričio 29 d. 
j vyk o Za rasisk i ų 
narių susirinkimas.

Vyčiu
Klubo

tit

'i rnu 
>;um? ir kift a 

atidarė klubo pirmininkas P< t- 
i t 
utį

Pirmininkavo Jonas Adomėi 
P. Padvaiskas 
Šileikis, keres;

I

ras Blekys 2:30 vai. 
sudaryti

Į
I

pakvietė
pof 

prezic ?* I

S€Kretoiius i 
ondentas. S< L 

rius Petras Pad vaiskus p< r 
tė praėjusio susirinkimo pi 

imtas ta 
susika u j

Ka

kolą. Protokolas pr 
taisymų. Minutės 
buvo pagerbti .mirusieji 
nariai. P. Blekys pranešė 
tris valdybos posėdžius 
buvo du klubo parengimai: 
ketas ir gegužinė. Toliau p
•kys prisiminė, kad per 46 I
gyvavimo motus, kaip t 
klubas rengdavo ge 
piūčio mėnesį, kai tuo I:

ižines

rašuose būdavo švenčiame^
Padėkojo

!
n - c

110

I;*

A į, ;(

b; u

linės — atlaidai, 
rengimų taikiniu 
aukotojams.

Kjtsininkas p.’ Krumply ; rr.p 
tavo apie pajamas ir išlaidas, 
kaitant aukas, kurias klubas k 
met skiria lietuvybės reikalai 
Jo pranešimas priimtas su 
paklausimu. Rcvizi’o< kerri i

ims i3Rl L

cr-
i

I

i
i
i
i

■ ■ i
' i

pranešimoms buvo specifiškai p:<- ' 
.ruoštas. Pranešimą padarė p 
Pleškaitis. Mirė Sofija Radavi

sirguliuoja Albinas Ma

Pranešimą padarė

.čienė, 
čys.

Plačiau buvo pakalbėta 
parengimus. P. Blekys pasiūlė 
sumanymą: kiek parengimu 

s

anie

kiek 
rengti? P. Padvaiskas pasiūlė 
parengimų reikalą pave>ti valdy 
jbai. Taip pat ir susirinkimų lai 
ką nustato valdyba.

Aukų paskirstymo reikalą nu
tarta pavesti valdybai, taip, kaip 
kasmet buvo daroma. 1981 m. 
klubas aukų buvo paskyręs $650 
Varno paminklui paskirta $250 
Viso $900.

Valdybos rinkimas 1982 me
tams. J- Adomėnas pasiūlė pa
likti tą pačią valdybą. Taip ii 
buvo nutarta, tik prisidėjo 
nauji nariai. EI.

du
Kundrotas ir

... r--.- n _ ’:;,v

STASYS ŠAKINIS
LIETUVES DAŽYTOJA?

1

I

Dažo namus iš lauko 
ir iš vidaus.

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St.
(To»vn of Lake)

Skambinti Y A 7-9107 j
.. ' — ................ ..

i

f )

Li Foils. Valdybos sąstatas: 
pirm., P. Padvaiskas, 

. K umpiys, kasininkas. Ki- 
patys.
ubą įstojo du nauji nariai: 

Hakulčius ir EI. Kundrotas. 
4‘ \ i sudaro 8 nariai. Revizi- 

pasiliko ta pati, 
/mų nebuvo.
5 d., 11 vaL ryto 

i koplvėaje yra užprašy- 
Mišios už mirusius kiu

rius. Nar ams privalu pa*

sudaro 8 r 
i-iii

1O

i\ar a 
e daly vau

/‘rinkimo 4:00 vai. buvo
. va
Abt
tas

,ės. Vaišių metu bu- 
s svečias iš Bostono 

tas Jurgis Jašinskas. Su- 
s rečiui Ilgiausių metų.

•el'as dalyvavo Moks- 
b s suvažiavime Chica- 
Drcga atsilankė ir pas 

nes ir jis buvęs Za-

•n kinkirnas buvo sklandus ir 
k n is. Koresp. M. Š.

r a u ? a i Lietuvos generalinė konsule Juzė Daužvardienė, ilgus matus 
dirbusi, kol pajėgusi įvesti į Mokslo ir Pramonės muziejų

Į
— Zigmas Gura iš W. Palm 

Beach, Ida., atsiuntė 109 dol.

Kasarskienė, Liucilė Vešotienė, 
Liucija Tijūnėlienė, Stefanija Si- 
monalienė ir Emilija Levickienė. 
Prieš Padėkos dieną, jos su sa
vo vyrais, sūnumis, anūkais, vi
so 13 asmenų, papuošė eglutę.

Švenčių sezone, iki Trijų Ka
ralių, Muziejaus eglučių parodą
aplanko dešimtys tūkstančių žiū- i 
rovų iš viso pasaulio. Iš 37 tau- t 
tų eglučių lietuviška eglutė išsis
kiria savo originalumu ir gražu- ‘ 
m u.

tfAL ISTATI FOR SALfI
Mamai. ZanU — Pardavimui 
MAX. ESTATE FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMJ 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJ1MAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, UI. Tel. 847-7747

lk

Sukaktuviniai metai i 
Kalėdų programoms 

Lietuvių kalėdinės programos 
Mokslo ir Pramonės Muziejuje 
vyksta be pertraukos 40 metų. 
Lietuvių Dienoje, gruodžio 8 d., 
*a 40 metu sukaktis bus paminė
ta lietuvių programoje 7:30 vai. 
vakare Muzi e j aus 
Kalėdinę programą

Sukaktuviniai metai i

auditorijoje. > 
atliks Lietu- Į 

vos Vyčių šokėjai, vadovaudami 
Prano Zapolio, ir Lietuvos Vy
čių- choras, vadovaujamas Faus
to Strolios. įėjimas į muziejų ir 
programą nemokamas. Muziejus, 
yra 57 gt. prie Michigan ežero. I 1

“LIUCIJA”
papuoštų lietuvių kalėdinių eglučių paro'dymą amerikiečiams. Į Miko šileikio apsakymų knyga j

— Illinois Lietuvių Prekybas
Naujienoms paremti. Nuoširdus; Rūmų susirinkimas įvyks’g r uo-

, dėkui už auka ir nuolatine pa- • džio 9 d., trečiadienį, 8 vai. vak., " r I ta . :___ n- • _  x_ i •
ramu.

I. Dzemkaitis iš Glendale,! 
Calif., naujas .prenumeratorius I 
užmokėjo už vienerius metus ir | 
pridėjo S5. Dėkui.

Dėkui Joseph Jakščiui iš 
St. Petersburg, Fla., už pratęsi
mą Naujienų prenumeratos vie-! 
neriems metams ir už 
■los reikalams.

1 Dariaus-Girėno posto salėj, 4116 
i S. Western Ave., Chicagoje. Visi 

nariai kviečiami dalyvauti.

— Dėkui Aldonai Panienei už 
! prenumeratos pratęsimą, 26 dol. 
j Naujienoms paremti ir gerus lim 

kėjimus švenčių proga.

— Kostas šlapikas iš Cicero’,
20 spau-! Polesė prenumeratą viene- 

j riems metams ir pridėjo 10 dol. 
j Naujienoms paremti. Dėkui.

— Sekantieji Naujienų skai
tytojai pratęsė prenumeratą vie-

riems metams ir pridėjo 10 dol.

I

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS

• NOTAR1ATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

i

■
f

^1S

9- T 
i

ŠIMAITIS REALTY

I uiKo &nei 
“Liucija

Į Autorius pavaizduoja lietuvių 
j gyvenimą nuo XX šimtmečio 

pradžios iki II Pasaulinio karo. 
NAUJA AUKSO PUOŠMENŲ 22 ilgesni ir trumpesni apsa

meninė dalis. Lietuviškoji visuo-; 
menė kviečiama dalyvauti.

SIUNTA, ką tik “auta iš Italijos.!

jau atspausdinta.

kymai, 184 psl. Kaina $5.
18 ir 14 karatų apyrankės. Kleo-j Gaunama “Naujienose” ir pas
patros grandinėlės ir kt. Gerai autorių: 6729 So. Camobell Į

_ . . i ~ - -- --- i
pro’ga pigiau negu bet kur nusi
pirkti. Skambinti J. Šimaitienei 
763-0337 arba 436-7879.

Ave.. Chicago, IL 60629.

<Pr> KAIP SUDAROMI

Kalėdiniu šiaudi
nukų sukaktis

TESTAMENTAI i
Tuo reikalu jums gali daug]

REZIDENCINIU IR PATAMINIŲ 
. NAMŲ PARDAVIMAS.

INCOME TAX
NOTARY PUBLIC

Skambinti tel. 436-7878
2951 West 63rd Street

INSURANCE

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, gr«It, 

garantuotai ir sąžiningi L 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tel. 927-3559

Dirbu ir užmiesčiuose, greit,

/

1

Linksmu Kalėdų!
DĖMESIO 

62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJA! 
Tiktai $120 pusmečiui automobilio

J ! i -

kams. Kreiptis: 
A. LAURAITIS

*645 So. ASHLAND AVI. ' 
TeL 523-8775

Liability apdraudimas pensinin-

ė

padėti teisininko Prano ŠULO! g o butų mūrinis namas, naujas
T  _ * — * Z Al   1___________ -Ti aaruošta, teisėjo Alphonse; stogas ir porčiai. Modernūs ra- 

✓ j ▼ ▼ 4 L

sumanymu ir iniciatyva, pir- išleista knyga 
/__22-j meno

Dė- į neliems metams ir pridėjo Nau- šiaudinukaispapuošta eglutė pa-

— Mike Pulkaunikas iš Leth
bridge, Alta, Canada, užmokėjo 
už prnumeratą ir atsiuntė de
šimkę Naujienų paramai, 
ko j ame.

— Nuoširdi padėka Jonui Ka- j ko chicaan
j nušauskas iš Chicago, III. — $5, 

Kostas širvinis iš Cleveland, O.
— 2 dol., B. Guzikauskas iš Hot 
Springs, Ark. — 2 dol. Dėkui 
visiems.

Prieš 35 metus, J. Daužvardie- j 
nės : 
moji lietuviško liaudies

WELLS peržiūrėta, Sūduvos’’ ! Jiatoriai, gazo šildymas. Mar

šuoli prieš,

H V

HONECKER NORI PASKOLŲ 
IR REIKALINGŲ PREKIŲ

BŪTINAI REIKALAUJA SUSITIKTI SU KANCLERIU 
ATEINANČIĄ SAVAITĘ, BET JŲ NORAI KITOKIE

BONA, Vak. Vokietija. — Ko- 
' niunistinė Rytų Vokietijos val- 
1 ūžia vienuo'iika metu kliudė bet 
i kokius susitarimus ir glaudesni 
! bendradarbiavimą tarp Rytų ir 
j Vakarų Vokietijos gyventojų.
j Vakarų Vokietija pajėgė eko- 
! nemiškai gana vykusiai susi-

. ' tvarkyti. Krašto gyventojai tu
rėjo darbo, statėsi namus, gami-

j no prekes ir jas pardavinėjo.
Dabar oficialiai pranešama,

DR. KAZYS ŠIDLAUSKAS 
IŠRINKTAS ALTO PIRMININKU

POVILUI DARGIU! BUVO LABAI VEIKLUS 
SAVAITGALIS, BUVO DAUG POSĖDŽIŲ ’

vimo lapelius atiduoti dr. Kriau- 
čeliūnui, kad suskaičiuotų.

Povilas Dargis pranešė, kad 
dabar visi balsuosime už dr. K. 
Šidlauską xALTo pirmininko pa
reigoms. Kas balsuoja už, turi 
parašyti kryžiuką, kas nori bal

tai turi parašyti 
“ne”, o kas nežino, ką pasirink
ti, tai gali nieko neįrašyti į kor
telę. Pirmininko pareigoms rei
kia gauti du trečdalius balsų. 
Šiuo atveju pirmininkas bus iš
rinktas, jei už jj bus paduoti de
vyni balsai, pranešė P. Dargis. 
Dr. Kriaučcliūnas balsus suskai
čiavo ir pranešė, kad už dr. šid-^

* kad šią savaitę kancleris Helmut 
i Schmidt susitiks su Rytų Vokie-
! tijos rusų primestos vyriausy-

PATRICIA HEARST 
IŠLEIDO KNYGĄ

SAX FRANCISCO, Calif — 
Patricia Hearst, ištekėjusi už ją 
saugojusio policininko ir susilau
kusi dukters, šiom’s dienomis 
išleido knygą apie jos pagrobi
mą, sutikimą užpulti banką ir 

i kartu su kitais 
’ '‘.simb’G'ninės kariuomenės d.lip

niais”.
Ji buvo pagrobia iš savo kam

bario, o vėliau ji pati prisijungi 
prie pagrobėjų, kad josios ne
nušautų. Knygoje ji aprašo; 
kaip jai teko slapstytis nuo po-

į slapstymąsi

j bės premjeru Erich Honecker, 
į Jiedu turėjo susitikti praeitais 
; metais, bet Soviet karo jėgoms 

įsiveržus Į Afganistaną, kanele- • 
ris Schmidt atsisakė vykti į Ry
tų Vokietiją ir tartis. Nuo to lai
ko įvyko įvairių pakaitų tarp
tautinėje politikoje, bet jokių 
derybų nebuvo tarp abiejų Vo
kietijų. Dabar staiga Honeckeris

Dengiame ir taisome vištj ro^- 
šię, stogus. - JUž darbą garan
tuojame ir. esame apdrausti.

ALVYDAS KIELA J 
. 6557 Š. Talman Avenue 
A , Chicago,. IL 60629 

434-9655 ar 737-1717

ii

• ; • Dr. Kazys Šidlauskas

Praeitą savaitgalį Povilas P. 
•Dargis buvo atvykęs į Chicago.

lauską buvo paduoti 9 balsai, 
4 kortelės buvo baltos.

-— Dr. Šidlauskas gavo reika
lingus, du trečdalius balsų. Skel
biu jį išrinktą ALTo pirmininko 
pareigoms ir prašau dr. Šidlaus
ką prie stalo, užimti pirmininko 
pareigas,

I lieijc’s. Vieną kartą, kilus gais- 
j rui tam* name, kur ji gyveno, 
I j josios kambarį įsiveržė gaisri-1935 metų rugpiūčio 11-17 dieno- ;s dalyviai

mis dalyvavo Pasaulio’ Lietuvių Kongrese Kaune. Iš kairės į d.šine sėdi:- Benediktas 
Būdrikas; Kostas Savickus, ilgus metus dirbęs Cook apskrities valstybės -gynėjo įs t Si
goje, bet dabar išėjęs alsargon; Emma šemaiėiūtė; Kazys šedvilas ir Antanas Lauraitis; 
stovi: Jonas Knašas; Julius Petrulaitis; Petras Barškis; Edvardas Kraučiūnas (Moose 
Krause), Notre Dame universiteto tigautiAį^ spcTlo mokytojas;. Viktoras Aanząnaitis

Amerikos lietuviai sportininkai, Olimpiądo
ninkai ir policija gaisrui gesin
ti, bet josios pačios nesuėmė. Ji 
dąlyvavo ir įsiveržimuose į ki
tus bankus, vairavo bėgančiųjų

Jam pavyko atlikti keletą svar-
\ *

, Chkagon jis atskrido'penkta

su tegališkoniis Į quette Parke. Sena kaina $52,000 bių darbų.' I " ' J- -
t j—. . ’ ' - .. —

Vienio popietę ir tuojau nuvyko

meno
x x C L j

sirodė Mokslo ir Pramonės Mu-} 
ziejuje Kalėdų festivalyje. Eg
lutė sukėlė sensaciją; jos nuot-}

formomis-
Knyga su formomis gauna- g Statybai gražus sklypas tarė P. Dargis.l , f ! jienoms paramą: Anna ir Justi- 

" / J nas Leonauskai iš Brighton Par-
5 dol., Anna Ja-

&

siteniui už prenumeratos prate
simą, 10 dol. Naujienoms pa
remti ir gerus Linkėjimus.

Ona Deveikis iš Cicero, III., 
sulaukusi puikaus amžiaus, su- i
sižeidė ir yra Loretto ligoninėje, j

j iš Floridos dalyvauti dr. Petro
— Prel. J. Balkūnas atvyksta

Linkime jai greit pasveikti.

— Anelė Lakavičius iš Roch-1 Daužvardžio, Lietuvos gert. kon-
šulo Čikagoje, 10 metų mirties 

; įvyks 
I ir jos man labai patinka. Todėl Sruo<lžio 13 d. 12 vai. Jaunimo 

siunčiu 40 dol.
man jas siuntinėti.” Uas Valkūnas koncelebruos 

šv. Mišias ir pasakys pritaikytą 
pamokslą. Seks akademija ir

ester, N.Y., 
I laiškutį, N

i dabar
i prašau

na Naujienų administracijoje. Marquette Parke.
=— į .ALTo vadovybės posėdį. Buvo

rašo: “Gavusi jūsų
perskaičiau j Paminėjime. ‘Minsimasi j ienas

čekį ir Centro didžiojoje salėje. Prela-
jas 

:ka.

gĮmiiiiiim iiiiiiiiiinmiiiii iiiiiii!iiin,,i;;;i!!iiiiiii iiiiiniiiiiimnint::in iiiiiiiiiiiiii*

rauka buvo atspausdinta ir pla-j 
čiai rodoma televizijoje. Pradžioj 
je, per kelis metus, eglutę puo
šė Daužvardžių šeima. Vėliau, 
šv. Kazimiero Akademijos me
no studentės ir Ateities šokėjai. 
Per pastaruosius 15 metų tą dar
bą mielai! atlieka būrelis mote
rų, poetiškai pasivadinusių “Eg
lyno Snieguolėmis7’. Jos savo dar 
bu ir lėšomis ^pagamina apie 400 
šiaudinukais papuošta eglutė pa- 
džiulę, 18 pėdų eglutę.

Būrelį, kuriam vadovauja Van 
da Radavičienė/ sudaro Bronisė

1

s TAVO ŽODIS YRA TIESA
Jono 17:17

IR PAŽINSITE TIESĄ, O TIESA IŠLAISVINS JUS 
Jono 8:32

ŠV. RAŠTO 
TESTAMENTAS 

A T
NAUJASIS

IR PS AU
LEIDINYS LIETI ’V!U RA
KIETAIS PLASTIKAM-' •

PRAKTIŠKO KIŠE v.' '

KAINA S3

U^TAS 
.UIS 

ATO.

ŠILTŲ KRAŠTŲ PASAKA ! $ Su $15,000 pirkėjui proga
Du amerikiečiai — vienas iš Marquette Parke gauti labai

! Palm Beach, Floridos, kitas iš švariai užlaikytą mūrinį namą,

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuviu Įstaigą:

American Travel Service Bureau 
$727 S. Western Ave^ Chicago, IB. 60643 

/k Telef. 312 238->787
Nsmot'JFJti jntxrnjLvtmzs nžsukant lėktuvu trauJdnltĮ. laivu kelio 

kelionių draudimus; Organizuojame keliones i Lietuvą ir kitus kraštus: 
arome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje Ir teikiame infor

> Nemot'JFJtr pttarnjivtmzs užsakant lėktuvų, traukinių, laivų kelio 
du (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervadias; Parduoda 
ne kelionių draudimus; Organizuojame keliones i Lietuvą ir kitus kaltus: 
Nudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor 
uadj&s visais kelionių reikalili.

♦ Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik rezerroou rietxs 
i inksto — prieš 45-60 dienų. L

LITHUANIAN MINISTRIES, P.O. Box 321,
= Oak Uwn, 111, 60454 L
n 11111111 iiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiini  HTirirmiiiiiiiiiiiiiiiiinTriTiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiii

rw

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gani* nepaprastai įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausTa lietuviu tratemalinė or* 

Canicacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metux.

SUA — atlieka kultūriniu* darbui, gelbsti Lr kitiems, kurie tuo*
darbus dirbv

8LA — išmokėk daugtaa kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleri*

San Francisco, Kalifornijos, 
riasi apie šiltą orą.

— Pas mus Palm Beach, — Į 
pasakoja vienas, — yra taip! 
karšta, joy -i-—1
dyti ore,

’g

O nes pardavėjas duoda paskolą 
i seniau imamais procentais.

musės negali skrai- j 
nes saulė nudegina į

VALDIS REALTY
2644 W. 69th St.

(Lithuanian Plaza Ct.) 
737-7200 arba 737-8534joms sparnus.

— O mes San Franciske!
esame priversti vištas maitinti Prašom palikti savo telefono nu- 
ledu, kad jos nedėtų išvirtų] merį automatiniame aparate, 
kiaušinių.

išvirtų *

i

A. T V ERAS 
Laikrodžiai ir brangenybė 
, Pirdavimas Ir Taisyme 

2646 West 59fh Street 
Tek REoublk 7-1941

r

GABUS MATEMATIKAS

— Maryte, - 
toją, — jeigu 
tris lėles ir tėvukas 
tai kiek turėtum lėlių?

— Septynias.
— Iš kur septynios? Tai bū

tų šešios.
— Bet vieną jau aš turiu da

bar.

Įeit
J

|7719 S. Albany — immaculate
j brick ranch, 3 bdrm., 1 Ve baths, 

klausia moky- finished basement. 21/2 car ga- 
: tau duočiau rage. 60’s.

duotų tris. LEADER REALTY 
465-4200

NE TAIP GREITAI

'I Jnek>iborhood1
PSA’VGTOUP rI U.S.A? L
PEALTVG7OUP

— Ar tai tamsta vis dar bė-j We’ll help you make the right mova

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

?. a o moti ar apdrausti savo nuo
savybę Chicagoje ar bet kur

gioji paskui
kaip prieš dvidešimt metų?— 
paklausė viena poniutė rašy
toją Henry Guisol.

— Taip, gerbamoji, tik ma»! 
no tempas yra daug ] 
nis.

mrginas taip,

susirinkę visi valdybos nariai, 
bet dar nebuvo pasiskirstę parei- 

- gomis. Reikėjo išrinkti pirminjn-
ką, vicepirmininką, sekretorių, 
iždipinką ir keliąs konąisijas.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

t F«. NE D AS, 4059 Archer AvenutJ 

Chicago, III. 60632. T«L ,YA 7-5980

k

M. i i M £ U 1
py Mic

INCOMI TAX SCTVIC1
425f S. Tsl. 254-745
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi plilotybis pri 

šymai Ir kitokį blankai.

Taip pat daromi vertimai, giminiu 
\ ‘ r. J

iymai Ir kitokį blankaL

HOMEOWNERS
?. Zapolis, Agent 

W. 95th Si 
Evir®. Park, III. 
€0642. . 424-1454 V

EEE2
tw« *MM»

į/

Farm Fwi an4 Casualty Cpmoany

1

/

i

metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
fusirūpinimą_______________________________

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais__ __ —___ ____

Minkštais viršeliais, tik

Dr. A. J. Guasen — AUKOTA KULTORA — žlAUROS
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik ___
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus ček| arba 

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

$8.00

£4.00
£3.00

$2.00

I 
i
I

apdraudę sava nuriam*.

KLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis SaA neieško pelno, 
rkms patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis Ir lietuviu drangai gali 
Sūri vienijime apsidrausti iki $10.000.

STA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, nekiančliUE 
inkžtojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai

— Taikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
11,000 apdraudos romą temoka tik $3.00 metama.

SLA — kuopų vyra visose lietuvių kolonijoje. Kreipkite 
t javo apylinkės SLA kuopu veikėjus jie Jums 
mielai pagelbės | SLA jrirašytL r

Jaunas vyras, įteikdamas iš
rinktajai sužiedotuviu žie
dą, sako:

sužiedotuviu

lėtes- i Amerikoje, prašome skambinti 
ar užeiti į mūsų įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

A(lvo4i&t2L»

GINTARAS P. CEPXNA5
Darbo valxndoa: nuo 0 tiL ryb 

ikl 6 ral. vak. SeStadieni nuo 
9 vai. ryto iki 12 vaL d.

iki 6 ral. vak. šeštadieni nuo
9 vai. ryto iki 12 vai d. 

Ir pagal susitariau.
TU. 776-5162 arba 7.76-51 SI 

2645 We*t 63rd StrM 
•Z 't

Odom. UI-10621

M- — Tai yra mano motinos su ■ Virš 500-tai namų pasirinkimai
žiedas.

ji, brangioji, nes mano 
už jį dar nėra išsimokėjęs.

/

sižiedavimo Saugok• 
tėvas I BUDRAITIS REALTY CO.

6600 S. Pulaski Road j 
Tel. 767-0600

RENTING IN GENERAL
Nuomos

NAUJIENOS,
nr., CHICAGO, EL 60608ITSt S*. HALSTED S

Galite kreiptis ir tfe«Ul i SLA Centre

LITHUANIAN ALLIANCt OF AMERICA
Nrr Yart, N. Y. 100*1 

W W. Ktib Sf.
TeL (9111 Ml-tni

y

IŠNUOMOJAMAS 5 KAMBARIŲ BU- 

| Uždaras porčius, karstas vanduo ir į 

’senesnių žmonių, Pageidaujame pa - 

Skambinti 476-4435

j TAS, 2 miegami, pirmame aukšte.1 — • _ y_ -___ “_____ į

šiluma. Suaugusiems, be gyvulių, prie •
’ senesnių žmonių, Pageidaujame pa
gelbėti prie namų.

1 • M • 4 W A

DĖMESIO!
Gaminu elektrines mašinėles 

bulvėms tarkuoti. 
Kas norėtų įsigyti, 

skambinti 
Tel. WA 5-4878.

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

---- ------ -—<3^

GAGE PARKO APYLINKĖJ IŠNUO 
MOJAMAS 5 kambarių apšildomas 
butas pirmame aukšte. $250 mėnesiui.

Telefonuoti 776-5125

i GIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

h f

6 — Naujienos, Chicago, Ill. — Saturday “Monday, Dec. 5-7, 1981

automobilį.Į-pradėjo kviesti kanclerį Helmut ‘ 
I Schmidtą į Rytų Vokietiją, ksd 
! pradėtų pasitarimus. Honeckeris

Dr. Šidlauskas sklandžiai 
pravedė keturių ALTo -vicepir
mininkų rinkimus. Buvo išrink
tas Tec'doras Blinstrubas, Povi
las P. Dargis, dr. Leonas Kriau- 
ččliūną<ljf.?gydytojas Joąąg Va-
laitis. r^.retoiiiiin buvo^^^hly. 

darančių.- organizacijų atstovai, v tas <

rinkti ĄJ^ti'iždiniBkią. Iždinin
ko pareigomis: įiasiūlytas Myko-

Posėdin ąitvykq i3-ivaidy^ą su-

Susirinki.mą pradėjo ATįJo"’- pir-
mininkas. dr. Kazys ^id<ląušWs- 

kandidatuoju dar yrėnam termi-
— Esu ALTu- Uj{ar2^nkas ; ir

nui, todėl- 'aš? pra&rr vicepirmi
ninką p. Da^gj prave^tf šiuos
rinkimus,. — tarė Šidlauskas ir 
pasitraukė nuo stalo.

Pitsburgietis P. Dargis prane
šė susirinkusiems valdybos na-- 
riams,’kad i šiame posėdyje bus 
renkamas ALTo pirmininkas. 
Prašė prisatyti kandidatus.

Buvo pasiūlytas dr. Kazys 
Šidlauskas. Pasiūlymas parem
tas. Dar-gis paklausė: ar yra ki
tas kandidatas pirmjninko parei
goms. Atrodo, kad toms sun
kioms pareigoms savanorių ne
buvo. Tada Povilas Dargis pa
siūlė pravesti rinkimus. Jis tuo
jau paskyrė dr. L. Kriaučeliūną 
balsams skaičiuoti. Buvo pasiū
lymas nebalsuoti, nes yra tik 
vienas kandidatas. Povilas Dar- 
gis pažymėjo, kad vienas ar du, 
ar daugiau, taisyklės reikalau
ja, kad būtų balsuojama.

Tuo tarpu kažkuris valdybos 
narys pasiūlė balsuoti slaptai. 
Dargis tuo’jau susirinkusiems 
pranešė, kad balsavimas bus 
slaptas. Patarė visiems valdy
bos nariams susirasti popierėlį, 
aiškiai užrašyti, kaip balsuoja 
už pasiūlytą kandidatą ir balsa

į*

reikalai sukliuvo//fei teko iš-'

!as Pranevičius,/-bet jis gavo’ tik-
vai 6 bąlsušį; Iškilo-kitas kandi
datas, ■ bet jis negavo reikalingo 
balsų skaičiaus. Susirinkusieji 
pasiginčijo iki pirmos valandos,
bet nesusitarė. Rinkimus baigs 
sekančiam* ALTo valdybos po
sėdyje: J, •: ?č - ’ . :. . '

šeštadienį Dargis buvo užėjęs 
j Naujienas, į Ptasko vadovauja 
mą Amerikan Travel Bureau, 
vakare pasakė pagrindinę kalbą 
87.. metų sulaukusio Kalvaičio 
minėjime, sekmadienį buvo su
kvietęs SLA Pildomosios Tary
bos narių ir įstatų komisuos 
posėdį, o pavakare išvažiavo į 
O’Hara aerodromą ir išskrido 
į namus.

— Austrijon atbėgo labai daug 
lenkų. x\ustrijos valdžia imsis 
priemenių tremtinių skaičiui su
mažinti. Kiekvieną savaitę at
bėga apie 1,100 tremtinių.

— Lešck Valensa priešinasi 
griežto įstatymo prieš streikus 
įvedimui Lenkijoje.

<

*1

S:'-

N

,X;

M

Isi

(Vic Yanz>, neseniai-pagerbtas Brother Rice mokykloje, ir Mykolas Lukas.

JAV KONGRESO LEIDINYS APIE 
PAVERGTA LIETUVA’4

|

LENKAI RUOŠIA STREIKĄ 
GRUODŽIO 17 D.

PRIEŠ 40 METŲ 
PUOLĖ JAPONAI

HONOLULU, Havajų salo*]

••^

- ■

į$" Y

W-. 1!

mato, kad metai eina prie pa
baigos. Jeigu prekybos susitaii-

;-iįpas nebus.atnaujintas, tai Rytų 1941 m. gruodžio 7 dienos rytą
r lėktuvai,\ ARšt VA. — Lenkijos Spli-';y^:ęį-įj^^uo sau<sjo 1’dienos japonų . lėktuvai, naikintuvai 

ĮHiolė Honolulu udste stovėju* 
is Amerikos karo laivus, jaus

ta ir kareivines, ši 10 metų liūd- X

'Ifonjgreso leidinyje išspausdm--' gurno ir Bendradarbiavimo Ko- Į darumo unija ruošia vienos. J-.ė-; likš.' yisą^.be prekybc's.
-misijos šių metų rugpiūčio mė-Į 
tiesį pravesti :apklausinėjimai j

nos s 
riausvbės

nepriklauso-

streiką protestuoti pries vy- į ‘ Tuį; kanclerkri ScbnlidH sim
prievartos, veiksmus. labiausiai rupi nusiginklavimo

apie Helsinkio susitarimų vyk- Unijos vadovybė įspėjo vyriau- ą<Įaus;rįas. ncri issia?ž'kintį,' na sukaktis buvo paminėta. Uos
dymą Lietuvoje. Leidinyje ran- sybę nesiimtii -jokių ypatingų ' 

priemonių šiam streikui pa
kenkti. Unija nori pasakyti ko-

dame Vlado šakalio, kun. Kazi
miero Pugevičiaus ir Rimo Če-

spausdinami Amerikos lietuvių ■ kad nebūtų jokio įstatymo 
organizacijų pareiškimai. Apie Į knopso prieš 1 - —
padėtį Lietuvoje pasisako JAV i L nijos vadovybė nėra streikų

so'nio pasisakymus. Taip pat munistų partijai ir vyriausybei,

organizacijų pareiškimai. Apie j kr-.epro prieš
i, nu- 

streikuojančius. •

Valstybės Departamento bei šalininkė, bet kai vyriausybė, 
Kongreso atstovai. Pateikiamas; laužydama pažadus, imasi repre-

te buvo nuleistas vainikas žu- 
uos-

valdžia- ,da
atominėmis raketomis, vus.ems. kariams pagerbti, 

esariėicmis'Rytų Vokietijoj. Ne-j I3 esančios vėliavos nuleistas L.i

ką - Rytu. ’ Vokietijos 
ro $su.

gaT būti- 'jokios prekybos, jei - pusės stiebo.
Rytų Vokietijoje esančios ato- Užpuolimas buvo netikėtas, 
minės raketos bus nukreiptos; Jūreiviai ir kariai nieko nežino

jo. Japonams pavyko užmušti 
> sužeisti.

prieš Vakarų Vokietiją, 
tarpu, premjerui

m rTuo 1 :
Honeckeriui • 2,409 jūreivius, o 1,178

rūpi patirti, ar Vakarų Vokie- ■ Japonams pavyko' visiškai surai- 
tijadr toliau ves prekybų su Ry- j kinti 18 Amerikos karo laivų, 
tų-Vokietija, kokia valiuta teks I o 159 sužalojo. Puolikai neteko 

V 1 • V . I   _ ,
Susidaro įspūdis, kad Brežne-! da JAV Kongresas, prezidentui 

i ------- ------- ------ vas, praleidęs keturias dienas ‘prašau!, paskelbė karę Japoni-
Į vyriausybei nepakaks, tai tada Bonoje, ten susitarė, ir dabar jaj? ja sumušė, apkarpė g.ner>

sijų prieš c'rgmizuotus darbi
ninkus, Solidarumo unijai kito 
kelio nelieka, kaip tik paskelbti 
streiką ua

ILietuvos pogrindžio leidinių są
rašas, aprašomas Tikinčiųjų 
Teisėms Ginti Komitetas ir Lie
tuves Helsinkio Grupė. Ypač 
daug dėmesio skiriama Vytautui 
Skuodžiui, kurio Čikagoje išra
šytų gimimo' metrikų nuotrauka ' organizuoti

Iaprašomas

tas VLIKo pirmininko dr. Kazio 
Bobelio pareiškimas, kuriame jis 
rašo, kad “padėčiai okupuotoje 
Lietuvoje aptarti nepakanka ‘di- 
sidėntizmo’ termino'. Ten opozi
cijos ir pasipriešinimo sąjūdis 
yra visos tautos masto ir apima 
visą galimybių skalę. Lietuviai 
žino, kad jie savita tauta, di
džiuojasi savo ilgalaike valsty
bingumo tradicija, ir tebesitiki 
susigrąžinti savo 
mybę”.

Dr. Bobelis primena, kad Lie
tuvos 
pagal gyventojų skaičių, 
gausiausia visoje Sovietų Sąjun
gos kontroliuojamoje Europos 
dalyje. Kova už religijos laisvę 
yra svarbi lietuvių tautinės re
zistencijos dalis. Taip pat svarbi 
kdva prieš “kultūrinį genocidą” 
— Maskvos sistemingas pastan
gas paversti lietuvių tautinę kul
tūrą svetima nršraine. Maskvi 
nės politikos ginklai yra “cenzū
ra, izoliacija, neapykanta užsie
nio kultūrai bei rusifikacija”.

“Lietuvos ir lietuvių neįmano
ma suprasti, jei į juos žiūrėsime 
ka-p į ‘Tarybų Sąjungos dalelę’ 
ar 'etninę mažumą Rusijoje’. 
Lietuvą reikia vertinti vises Ry
tų Europos ko'ntekste, kaip vals
tybę, kurios laisvę ir nepriklau
somybę tik laikinai pertraukė 
neteisėta okupacija ir įjungimas 
į Sovietų Sąjungą. Lietuvos po
grindžio spaudos gyvybingumas 
panašus, kaip Čekoslovakijoj; 
jo’s ginkluotos rezistencijos pasi
reiškimai iššaukia palyginimą 
su Vengrija; o visos tautos re
miamas laisvės sąjūdis tam tik 
rais atžvilgiais primena Lenki
ją”, JAV Kongreso leidinyje 
tvirtirta dr. Bobelis.

Washingtone išėjo JAV Kon 
greso leidinys “Religinis.ir tau
tinis disidentizmas Lietuvoje”, 
kuriame aprašomi Europe's Sau

pogrindžio spauda yra, 
pati

rbininku teisėms ginti. ? 
Jeigu vienos dienos streikodienos

imsisdarbininkai 
streikui vesti,

mokėti už prekes ir pervežimą.! 185 karių ir 29 lėktuvų. Bet ta-

•Z X *■ 1

užpildo paskutinį leidinio pus- kitų priemonių
! Unija reikalauja kisti darbinin- Schmidtu.lapį.

vas, praleidęs keturias
, ten susitarė, ir dabar 

įsakė Honeckeriui tuojau pra- ]ų sauvalę.
kancleriu i

patyrė,
pasitarimus

Brežnevas
su

jai, ją sumušė apkerpi

Praeit šeš adienį vi nas
Valstybės Departamento pa- kams gintis nuo puolamos po- kad prez Raganas įsakė pra- Į Amerikos lėktuvas prie Pearl

reiškime rašoma, kad žmogaus licijos. 
teisių padėtis Pabaltyje šjnet 
pablogėjo. Ypač pabrėžiamas 
Lietuves Helsinkio Grupės na
rių persekiojimas. ’ 
baigiasi šiais žodžia 
bės Departanuntas ir toliau ste
bės žmogaus teisių padėti Lic-> 
tuvoje ir kitose Pabaltijo šalyse 
ir vis mėgins visokiais būdais [ 
palengvinti kančias tų asmenų, 
kurie persekiojami ir kalinami 
už tai, kad jie gina Helsinkio 

Akte aptartas 
ir pagrindines

Ypač pabrėžiamas

Baigminiame 
žmogaus teises 
laisves”.

I dėti greitųjų lėktuvų ir radaro Harbor

Pareiškimas
“Valsly-

(Elta)

— Pirmadienį aukso uncija 
kainavo $116.

CHADAFI PANEIGĖ
PASIKĖSINIMO PLANUS

WASHINGTON, D C. — Libi- (,ėiM 
jos ditkalc’rius 1--------  ---------

Į nepastebimų
uosto, I lavajų

atominių 
siuntimą į Vakarų 
Brežnevas

gaminti

sa’oso,

vis: 11 parašiuti-
raketų nėrė tiesiai į vandenį. Pradži 

Vckietiją.! manyta,
>ri, kad JAV nepra-į ninku, skridę kartu su lakūnu, 

vėliau j 
ivis liko gyvas.

nauju atominiu bus žuvę bet 
yMoamar Chadafi fiink|u, nes Ūda S vietų valdžiai k.d vienas k 

pareiškė, kad nėra jokiu Libijos ^a P Pat tuiės juos gaminti.
e*

aiškėj

I Ka.d kancLimi Schmidtui n 
kad prez. Reagano pranešimas '=^=:-
teroristų Amerikoje. Jis tvirtina,

apie Libijos pareigūnų ruošia-
• mą pasikėsinimą yra melagin
gas ir nepagrįstas.

Chadafi dar pridėjo, kad pre* 
zidentas Reaganas turėtų būti, 
pašalintas iš prezidento parei-|

tai Ilonce- 
ellin ežero 

ir saugią

toli važinėti, 
iko \\ciiu

esančią patogią
fa viela vra

jo

reikėtų
n*:s
loję

i pasitar mų violą.
* netoli
i

parK

1

Helmut Schmidt

)US<

Eerlvn^, s.aurm J

Schm kitas 
važiuoti

nelab-i 
į By ų Vckieti- 

’alėlų nuvažiuoti 
I Iloneckcris atsisakė
Jis nori, kad kancle- 

j i Bylų Vokietiją.
kad Sovie'ų Sąjunga

Kanc’cr s 
| norėjo

I lonecke’ 
į Boną, b 
t:i daryti, 
i is vyk i 

Atvedu 
noii stabilizuoti p adė į Rytų Vo
kietijos šiaurėje, 
džiai kJia rūpesč 
įvykiai Lenkijoje, tai nori ramy
bės su Vokietija. Kanckr s H. 
Schmidt yra nustebęs, kad Ho
neckeris, 11 metų vilkinęs pasi
tarimus, dabar nori jam tartis 

arti.

gų, kaip buvo pašalintas buvęs 
prez. Nixonas.

Tuo tarpu FBI turinti žinių, 
kad Ltbijds agentai pasiųsti į 
Ameriką prezidentui ar kitiems 

’aukštiems pareigūnams nužudy-’ 
ti. Amerikos pareigūnai .turi ži
nių, kad pasikėsintojai jau yra 
Amerikoje.

K

■V.
Į 4 •.

— Atėnuose graikai suruošė 
demonstracijas prieš amerikie
čius. Nenori ten karinių bazių, 
nors jos graikus*gina nuo ko
munistų okupacijos.

Sovietų val
ių dabartiniai

JAV

s
ir su

Povilas P. Dargia

— Biznierius Armand Ham
mer paskyrė §2 milijonus vėžie 
ligai tyrinėti,

Kancleris Helmut Schmidt 
sutiko susitikti su Honec- 

kferiu Rytų Vokietijoje.

— Senatorius Charles Percy 
pataria vyriausybei leisti Sena
tui spręsti užsienio politikos ’ 
klausimus.

KALENDORfiLIS

Gruodžio 8: švenč. P. Marijcte 
Nekaltas Prasidėjimas, Žemba- 
ris, Smalkė, Ažis, Gaila, Ringis.

Saulė teka 7:05, leidžiasi 4:19.
Oras vėsesnis, lis.
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Kūno, proto ir jausmu darnos pagrindai

Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 

TONAS ADOMAVIČIUS, M. D.
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MOTERIŠKIŲ KRŪTIES VĖŽYS i
Užverpkime vėžiui taką i moteriškės krūtį, į 
t>k tada jų ašaros išdžius ir sveikas gyve- Į 
n imas prailgės.

(Mediciniškas raginimas)
v akarų pasaulyje moterišk it 

krūties vėžys yra dažniausiai 
pas jas pasitaikantis blc'gybinis 
auglys. Nuo krūties vėžio įnirš
ta daugiau moteriškių, negu nuo 
bet kokio kitokio pavienio vėžio 
jums pasitaikančio. Krūties vė
žys iki šiol vis gausėja pas mo
teriškes nuo jų 20 metų amžiaus 
iki joms baigiasi regulos (meno-

mis saugo moteriškes krutu' 
, . 1 ....... . . . i.<ana:thų tpru? j, taip besielg-1 

damos mūsiškės, prilygs rytie
tėms krūties vėžiu retumo at-1 
žvilgiu.

Panašiai saugoju plaučių ce-j 
les vitaminas A, besirandąs 
morkose. Dabar susekta, kad 
trys morkos, suvalgytos per die
ną kiekviena dieną— taip ap- Punktnkas Anykščiuose

KALĖDŲ PAPROČIAI IR BURTAI

1 JONAS BALYS

Pastaba. Tekstai yra duodami 
’ tokie, kokie jie buvo rasti origi- 
’ naikiose užrašymuose.

KŪČIOS

1) Kūčios. Tą dieną kūėiomis 
j vadina todėl, kad Jėzus kūtėje
gimė. (Bujokaitė, Rozalimas).

2) žodis “kūčios” yra kilęs iš1 
lenkų kalbos žodžio “kuc” =

| kuolas. Seniau tą dieną samdi 
i ninkas baigdavo tarnauti metus, 
ir šeimininkas atminimui kalda
vo j lubų "bolkę” medinį kuolą. 
Kiek metų ištarnaudavo, tiek 
prikaldavo į “bolkę” kuolų. (P. 
Vaičiūnas, Ustronijos vienk., 
Vadatkėlių apyl.).

3) Sako ne “kūčias valgyti”, 
bet “kūčiavoti”. (Rozalimas).

4) Kūčiose dirbdavo ir tebe- 
dirpa tik tuos darbus, kurie rei
kalingi šventėms. Taigi, linų ne
braukia, nekulia, miškan neva-

MCSŲ TAUTOSAKA

k utis, nešamas mažu karbeliu 
(12).

16) Atneša į vidų kalbelį šie
no. Dalį šieno deda ant stalo, o 
likusį su karbeliu padeda po 
stalu (8).

17) Seniau nešdavo šieno vi< 
sas rezgines. Šiek tiek sudėdavo 
ant stalo, likusį padėdavo po 
stalu. Ten vaikai ir piemuo nak
vodavo. Tą šieną rytą gyvuliams 
atiduodavo. Tatai “gyvulių kū
čios”. (Išlaužu k., Pagirio v.).

18) Po kūčių nuima šieną nuo 
stalo ir padeda jį po stalu. Ma
žiems vaikams liepia gulti ant 
to šieno-, kad jie kitais metais 
nesirgtų (35).

19) Kūčiose padeda po stalu 
kaselę šieno, nes mano, kad at
eis aviniukas gulėti. (Daugai
liai) .

20) Jei kūčių naktį atsigulsi 
po stalu, tai pamatysi šv. ?a-

pause). Tada tokio vėžio atsira 
dimas negausėja iki jos nesu , 
laukia 65 metu. Nuo lokio am- i *
žiaus krūtų vėžys vėl ima gau
sėti.

Ne pas visas pasaulyje gyve
nančias moteriškes krūtų vėžys 
yra vienodai dažnas nelaukia-i 
mas svečias. Dėl dar iki šiol tik I 
rai nežinomos priežasties, jis 
daug rečiau apsilanko pas japo
nes ir rytinių kraštų (oriental j 
countries) moteriškes. įdomu, • 
kad tokių kraštų moteriškės, at
sikėlusius gyventi į JAV-bes, 
pradeda krūtyje vėžio susilaukti 
lygiai dažnai, kaip amerikietės. 
Net dabartiniu laiku nežinoma, 
kodėl taip atsitinka. Įtariama 
aplinka.

Galima sutikti,- kad skirtingas 
pagrindinis . maistas turi įtakos. 
Rytinių kraštų pagrindinis mais
tas yra RYŽIAI ir dar kiek kvie- 
h ų. A7 ak a riečia i pągri n d in a i
maitinasi RUGIAIS ir dar kiek 
kviečiais. 'Todėl vertėtų, kol da
lykas paaiškės, mūsų moteris 
kėms visoms joms pradėti 
valgyti bent po du valgomus 
šaukštus NEPOL1RUOTV ry
žių (brown rice) kiekvieną die
ną per visą jų amžių. Ryžiuose, Į 

' matv

saugo rūkorius plaučius nuo vė
žio, kad jie gauna tokį vėžį taip 
dažnai, kaip ir nerūkantieji.

Nė sakyti nereikia, kad visi 
mes turime saugotis nuo vėžio 
bet kurio kūno dalyje besiran
dančio. Todėl nuo dabar kiek
vienas pradėkime (tiek vyras, 
tiek moteris) prie normalaus; 
maisto pridėti kasdieninį davinį I 
ryžių (porą valgomų šaukštų) j 
Įvairiame pavidale ir po tris vi- J 
dutinio dydžio morkas. Nieko 
nepraras moteriškė ir vyriškis' 
taip besimaitindamas, o naudai 
ųaii būti labai didelė.

jog 
kad 
ki-

rurgiškai prašalinus kiaušdėtės nėta, bet jos dažniau tokiu vė- 
’(iškastravus moteriškę), kol ji žiu suserga gyvendamos šiame 
dar nesutemkė 40 metų amžiaus, krašte. Dažniau toks vėžys ap- 

^pžiūrėtina ir antroji medalio
pusė. ’Yra įdftmus faktas, kad 
•naudojimas moteriškių hormo
nų išvengimui pastojimo (con
traception pilis) per pastaruo
sius keliolika metų nepagausino 
krūties vėžio atsiradimų Skai
čiaus. Dar daugiau — net pasi-

Kodėl vėžys atsiranda 
krūtyje?

Ki uties vėžio, kaip ir daugu
mus blogybinių auglių, ‘ priežas- j 
lis nežinoma. Tik yra susekti į 
ke:i veiksniai, kurie įtakoja ve-į 
žio atsiradimą. Vienas jų yra Į 
PAVELDĖJIMAS (hereditary), j 
Paveldėjimo įtaka vėžio atsira Į 
limui susekta tiriant peles. Pe^ j 
•ėms galima perduoti vėžį jų i 
:<artų kartams. Mažesniame 
maštabe tą galima atlikti su 
hnoiiėmis. Yra pranešimų, kad 
nuo dviejų iki septynių kartų pa
gausėja šeimose krūties vėžio 
atsitikimai. 1936 metais gyd.

<ER susekė piene besivei-

siančic viruso likučius krūties 
vėžio celėse (pas moteriškes).

čia pabrėžtinai 'žinotina. 
NĖRA jokių davinių, 
vėžį būtų galima perduoti 
tam, jį maitinant pienu.

Moteriškių hormonų įtaka 
krūties vėžiui

Moteriški hormonai (estrdge-s 
nic hormones) 'krūties Vėžio at
siradime sekančiai elgiasi. Klau- J reiškė apsauga (per tuos f įtar
simas. dėl tų hormonų įtakos monus) nuo krūties vėžio (pro- 
krūties vėžio atsiradime yra me- teetive effect), 
dicinoje ginčytinas (controver
sial). Ron šeiva t y vi pažiūra tuo j tos moteriškės, kurios savo *sla- 
Klausimu tvirtna, kad moteriškie išskiria mažiau vyriškų ir 
aormonai (estrogenai) 'NEPRA--moteriškų -hormonų —jos ma- 
DEDA vėžio kiūtyjė. Tik jie^ga- žiau tų hormonų turi krauju j e— 
ii pagreitinti vėžio išsivystymą ir tokios dažniau suserga krūties 
Krūtyje pas tokias moteriškes, 
Kurios iš prigimties yra linku-1 pasiduoda gydymu 
sios tokio vėžio krūtyje 
laukti. Todėl tokioms moteris-Į Us (estriol) pajėgi 
kėnis perilgai priiminėti mote-įčiai veikli nuo .vėžio 
ciškus hormonus nepatartina. Panašose apystovose, 
fra aiškiai įrodyta, kad mote- kraštų
riški hormonai greitina jau esan- išskiria daugiau moteriškų hor- 

] monų su šlapimu, palyginus su 
vei-| vakarietėmis (Caucasian wom-

'Dar to negana. Susekta, kad

lanko riebias, negu liesas mote
ris. Taip pat Danijoje moteriškės 
dažniau serga krūties vėžiu, ne
gu Suomijoje.

Atsirado gydytojas 'Wynder. 
'kuris daleido,
riebalai maiste gali įtakoti krū
tyje vėžio atsiradimą ir augimą. 
Tokie riebalai, girdi, sudaro rie
baluose trpstantiems moteriš
kiems hormonams geras sąlygas 
san'dėliuotis.

žiuoja, neverpia, nemala. Vyrai 
ruošiasi, parūpina pašaro, kūre
na pirtį, moterys — valosi, kepa 
pyragus, valgius gamina. (Zara
sai. 13).

5) Kas kūčių dieną parsiveža 
iš miško nors viena vežimą mal- 

į kų, tam visus metus gerai se- 
’1 kasi darbai. (Grąsčiu k., Kreke- 

kad gyvuliniai i '

stogu? vėj as

galima visus 
reikia sausai

vėžiu ir tada toks vėžys sunkiau?
Išeina, kad 

susi- Į moteriškų hormonų esminė da- 
apsaugan- 

čiai veikti nuo vėžio, štai faktas, 
rytinių 

(orientals) moteriškės

gia

Susekta, kad Indijoje yra re
liginė sekta (Parsis, gyvenanti 
Bombėjuj), kurios žmonės min
ta labai riebiai. Jų moteriškėms 
krūties vėžys du kartus daž-: 
niau pasitaiko, palyginus su ki
tomis Indijoje gyvenančiomis 
moteriškėmis.

Išeina, kad du veiksniai: pri
gimti ir aplinkoje esantieji įta- j 
koja gausesnį vėžio krūtyje at-i 
siradima.

•io krūtyje vėžio augimą.
Kol kiaušdėtės (ovaries) 

gamina moteriškus hor- 
(estrogenus), tol yra ga
ganti krūtyje vėžį. Tokia

menus
limybė
galimybė žymiai sumažėja, chi

fe 
fe-

medžiaga, greičiau

I

a
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You carTt afford to be wrong. 
Because if you’re in charge 
the family budget, you’re

And that’s where ŲJS. 
Savings Bonds come in. Buy 
them through your bank. Or 
encourage your husband to 
sign up for the Payroll Sav
ings Plan where he works-

That way, while you’re 
meeting the day-to-day ex- 
penses, you’ll still be building 
a more secure feture for your 
family.

U.S. Savings Bonds. For 
the woman who really knowi 
a good bargain.

įtuntv c£ 5 vearw the firM

% ■

■'♦"..’y O . slock 
mĄmerica.

Join the Payroll SavaųfrB**

navos v.).
6) Kas kūčiose mala naminė

mis girnomis, to 
draskys (4).

7) Kūčių dieną 
darbus dirbti, tik
valgyti arba nieko’ nevalgyti. 
(Niaukonių k., Naujamiesčio v.)

8) Žmonės visą kūčių dieną 
būdavo iriėsti nevalgę. Kai pa 
mato ’vakarinę žvaigždę, tada 
sočiai prisivalgo. (Zarasai. 13).

9) Kūčiose neverpia, kad ave
lės kaituliu nesisuktų. (35 ir 8).

10) Jei kūčiose lopydama (s) 
rūbą užversi lopinį, tai gėriuku 
bus užverstos lūpytės ir jie ne
galės žįsti. Taip tyčiomis daro

Įtik nedori samdininkai. (35).
11) Kūčių vakarą nelaužo ba-

t

en). Reiškia, rytietės turi dau
giau moteriškų hormonų savo 
kraujuje (dėl to jos išskiria su 
slapūnu daugiau tų hormonų).

Taip pat yra įrodyta, kad net 
70% sumažėja galimybė gauti 
krūties vėžį toms aštuoniolik
metėms moteriškėms, kurios pa
baigia savo pirmą nėštumą ir 

j žindymo laiko'tarpį, palyginus su 
tokio vėžio galimybe visoms ki
toms moteriškėms (general pop
ulation).

Moteriškei augant metais, mi
nėta sumažinta vėžio gavimo ga
limybė mažėja. Taip atsitinka, 
kad pirmas pastojimas virš tris
dešimties metų moteriškei net 
didina pavojų gauti krūties vėžį. 
Po pirmo pastojimo (kuris sau
go nuo vėžio), kiti pastojimai 
(o taip pat ir abortai) nesaugo 
moteriškės nuo' krūties vėžio.

Panašūs daviniai pastebėta ir 
pas žinduolius gyvulius. Tie da
viniai nurodo, kad pradiniai vė
žį sukeliantieji veiksniai prade
da veikti brendimo laikotaipyje. 
Jie esti susilpninami normalaus 
vyksmo pastojant ir žindant.

nelę (21).
21) Po kūčių nuima šieną nuo 

stalo, sudeda jį pastalėn, atneša 
saiką avižų ir padeda ant to šie
no. Kalėdų ryta tą šieną ir avi
žas nuneša į tvartą irvišdalija 
juos visiems gyvuliams (35).

22) ' Kūčias .-stengiasi valgyti 
vakare kuo anksčiausia, kad ru
denį greičiau nuo' laukų nu
eitu (35).

23) Kūčioms būdavo ruošiami 
šie valgiai: vynas ,rasaląs, kisie
lius, sližykai, uogos, ihišinys, 
skryliai, agu^noš^ir bulvės (12).

24) Kųčiiį valgiai: 1) kisielius, 
vemdamas iš avižinįį^miltų; 
2)' šustinis, aviži^^^ruopos iš 
virtų, o paskųiĄKfeoyįntų, grū
dų; 3) grucė, padaryta' iš mie
žių; 4) grybai; 5) rašalas arba 
barščiai; 6) sližykai, kepami iš 
kvietinių miltų (9).

25) Kūčių valgiai: mišinys, 
virtas iš kviečių, miežiu, avižų 
ir žirnių, vadinamas fctkūčio- 
mis”. Kiti valgiai -— pupos, žir
niai, grybai, saldieji kleckai, 
medus. Sako', kad vištos, palesin
tos ’6kūčiomis”, labai daug dedą 
kiaušinių. “Kūčias” reikia papil
ti ant rezginių, kuriomis šiaudus 
nešioja (10).

(Bus daugiau)

Kūčių vakarą nelaužo ba- 
neskaldo malkų, kad gy- 
ragų nenusilaužtų. (35). 
Jei kūčiose ką nors kam 

paskolinsi, tai kartu su daiktu 
' atiduosi pasiskolinusiam ir savo 
laimę (27).

13) Kūčiose negalima dirbti 
sunkių darbų. Kartą už jaujos 
gulėjusi nudvėsusi kumelė. Kū-

žmogus O 
šautuvą, nuėjęs jaujdn ir žiūrįs, 
ar neateis vilkai-jo kumelės 
draskyti. Jis manė juos nušauti. 
Tik atlekia vilkai prie nudvėsu
sios kumelės. Kumelė kaip šoks 
ir bėgti, ir atbėgo jaujon pas tą 
žmogų. Rytą rado žmogų nebe 
gyvą. (E. šukytė, Kurklių par.).

14) Kūčių vakarą padeda ant 
stalo šieno, apdengia jį staltiese 
ir paguldo kryželį. Kalėdų rytą 
visa šeimyna bučiuoja kryželį, o 
šieną gyvuliams atiduoda (19).

15) Kūčių vakarą neša šieną 
i vidų todėl, kad Kristus ant šie
no gimė, šienas turi būti smul-

Kaip vėžys krūtyje auga? 1

Pirmoji krūties vėžio viela 
krūtyje yra pieno latakėlis. Daž
nai prasideda keliose vietose iš 
karto. Dažnai prasideda jungia
mojo audinio gausėjimas. Tas 
sietina vėžio konsistenciją (toks 
vėžys vadinamas kietas — scir
rhous carcinoma). Dažnai tame 
pačiame vėžyje esti įvairios for- čių vakarą pasiėfnęs 
mos vėžio. Todėl negalima pasa
kyti apie ateitį tokio vėžio vien 
iš mikroskopinės jo formos 
oprndžiant.

Negerai, kad krūties 
(mammary carcinoma) 
anksti išsiplečia virš krūties ri
bos (metastasize vefy early). 
Limfiniais takais vėžys plečiasi 
iš krūties į aplinką. Kai vėžys 
-esti išorinėje krūties pusėje, jis 
plečiasi į pažastį ir virš rakti
kaulio sritį. Į krūtinės vidų vė
žys pleičasi tada, kai jo pradžia 
esti krūties vidurinėje dalyje. Iš 
ten vėžys patenka į plaučius, 
kaulus; kepenis, oą ir poodine 
sritį. Daug reciau toks vėžys pa
tenka į smegenis.

Minėta krūties vėžio plėtra 
eina limfos takais. Bet esti galri

vėžys 
labai

lanų, 
vulia

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS
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Dis-
190.

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON

day. December 8 1981

Kuo anksčiau pasuojama ir žire (nrybė krūties vėžini plėstis i
loma, tuo pilnesnė esti niro’ 

žio apsauga.

Dar kitos įtakos vėžiui 
k rėty je iaiširasti

vė

Tyrimais susdkta, kad prieš 
kraujospūdžio -pakėlimą varto
jamas vaistas RISERPINE gau 
rina galimybę urėti krūties 
vėžį. Tas ivserpinas Skirtina vie
nos rūšies moteriško hdrmonc 
(prolactin) gamybą. Išeitų, kad 
moteriškas honTrcfflas PROLAC
TIN, o ne estrdgen yra vėžio 
krū lyje a Isiradiino sužadinto-, 
jas. Buvo atlikta bandymai su
mažinant PRAi^KTFfN gamtbų 
(flųctfant tokią gamylią maži, 

i nmfltį vaistą L^top?h/Net-ilsi 
j plėtęs žmogaus vftys tadŽ r^y 
į miai sumažėjo; gaila, Lik lai 

kinai.

’kraujo keliu. Toks kraujo keliu 
išsiplėtęs po kūną krūties vėžys 
gali rastis pirm negu gaunasi 
ženklai limfinėse liaukose išsi- 
plėtusio vėžio. Vėžio vaikai iš 
krūties gali pasklisti po kiauš- 
dėtes (ovaries), pa antinkstines 
liaukas (adrenals) i rsmegenų 
apačioje esančioje liaukoje (pi
tuitary) gali atsirasti.

Išvada. Krūties vėžys yra di
džiausias moteriškės priešas. 
Todėl švieskimės visapusiškai, 
tada pajėgsime sėkmingiau su 
tokiu priešu kovoti. Daugiau j 
apie tai sekantį kartą.

Pasiskaityti: Harrison: 
eases of the .Brest, (Chapter

Aplinka gali įtakoti krūties I 
vėžio atsiradimą. Nors japonėms I-V v v t •■ vėžys reciau pasitaiko, kaip nu-
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CHORŲ KONCERTAS MONTREALYJE
Aušros Vartų choras, mūsų dainavo: J. Dambrausko “Jau 

kolonijos pažiba ir pasididžiavi- žirgelis pabalnotas”, J. Bendu- | 
riaus “Anoj pusėj Nemuno” į 
(1. d.) ir B. Jonušu “Suaidės vi) 
laisvės dainos”.

Antroje dalyje dainavo Auš 
ros Vartų choras ir “Pavasaris”. 
Padainavo T. Makačino “Svajo
nių paukštė”, St. Šimkaus “Ože
lis” (L d.), J. Tallat-Kelpšos 
“Eisim broliai mes laukeliu” 
(1. d.) ir J. Juzeliūno “Eisim 
grybus vajavot” (1. d.).

Koncerto užbaigai miršrus 
juntginis choras dainavo: K. V. 
Banaičio “Atsikėlus ankstąjį ry 

(1. d.) ir A. Vanagaičio

mas, ilgus metus džiugina mus 
savo giedojimu ne tik bažny 
Čioje per pamaldas, bet dainuo
ja ir įvairių renginių koncer
tuose Montrealyje, kituose Ka
nados bei JAV miestuose, visa
da dalyvauja Lietuvių Dienų 
šventėse ir kasmet suruošia sa
vo metinį koncertą.

Nuo pirmojo choro vadovo 
a.a. Aleksandro Piešines (mirė 
1955.XII.8), kuris suorganizavo 
šį chorą prieš 30 metų, keitėsi 
keli vargonininkai ir paskuti
nioji buvo prancūzė, auk>os lėlį 
klasės muzikė Madeleine Rc’ch, i fcVc 
kuri chorą priartino beveik iki j Reikia labai padėkoti koordi- 
profesionaiumo. Eit ji nemokė- ■ natoriui Antanui Kebliui ir dirb 
jo lietuvių kalbos ir nepažinojo- 
rnūsų chorų repertuare-. Šicjot 
srityje jai turėjo padėti bažny- ■ 
čioš vadovybės paskirtas koor-, 
dinatorium mūsų solistas bari-: 
tonas Antanas Keblys, kuris ir 
dabar tas pareigas sėkmingai 
tęsia.

Šiuo metu chorui vadovauja į 
lietuvis, bebaigiąs konservatori-' 
ją, jaunas, energijos pilnas, pa

siryžęs būti kompozitorium n’j 
dirigentu Aleksandras Stanke į 
vičius.

gentui už tokių rimtų ir vertin
gų dainų pasirinktą programą Į 
— be estradinių, gaudančių pi-Į 
gins efektus dainuškų, kaip da- j 
bar kai kurie dirigentai mėgsta 
Įterpti į savo repertuarą, štai, 
pasirodo, galima apsieiti ir be 
pataikavimo publikai. Mums,! 
montrealiečiams, ši rimta pro j 
grama labai patiko, nes choras j 
labai gerai dainavo ir dirigen-! 
tas Aleksandras Stankevičius t 
labai mokamai, tiksliais energin- 
gaiš mestais dirigavo.

Gerai interpretuojamos, tei Į 
singai frazuojamos visos 
praskambėjo muzikaliai, 
kant tiksliose tonacijose 

į ruošė tempuose.
I Tik G. Gudauskienės

Restauruoti Perkūno namai Kaune dabar

DETROITO NAUJIENOS
1 ■ '

LIETUVIŠKŲ ATVIRUKŲ FOTO KONKURSAS DETROITE

šimt metų gyvendamas Detroi
te, nėra to kubo or argamzaci- 
jos, kurioje jis nebūtų aktyviai 
įsijungęs. šiame rašinyje aš jo 
nucpe.nų lietuvybei nepazymė- 
Ja. Reikia manyti, jog tas veb 
kėjas kada nors bus visuomenės 
pagerbtas. Tada ir bus toji pro
ga, kada teks sužymėti visus jo 
darbus ir nuopelnus, šįkart aš 
paminėsiu tik vieną orinizaciją, 
į kurią jis labiausiai įsijungęs, 
tai Su. Butkaus šaulių kuopa. 
Duok jam, Aukščiausias, svei
katos-

giamąsias apraiškas gan plačiai 
aprašė kun. J. Prunskis kad ir 
19*81.12.1 “Drauge”.

Manau, kad reikėtų kai ką ir 
kritiškiau vertinti.

Šio simpoziumo organizatoriai 
nevykusiai suredagavo oficialųjį 
pavadinimą: “IV Mokslo ir Kū
rybos simpoziumas”. Tokią re* 
dakciją galima suprasti, kad tai 
yra “Ketvirto mokslo”. Atseit — 
pradinės 
skyriaus 
viso, jei 
suprasti,
suredaguotas. Visuose praneši
muose spaudoje buvo rašoma: 
“IV Mokslo ir Kūrybos simpo
ziumas”, o kartais net: “IV-to 
Mokslo...” žiūr. “Laisvojoje 
Lietuvoje”, 1981-10-15 d. laidoje 
po fotografija parašyta: IV-to 
Mokslo ir Kūrybos Simpoziumo 
sekretorės.

mokyklos ketvirtojo 
kurso nagrinėjimas. Iš 
sakinį galima dvejaip 
tai jis yra nevykusiai

(i
5 vai.
5 vai.

; šįmet savo metiniam koncer- ’ 
tui Aušros Vartų choras pasi-! 
kvietė talkon McntreaHo mer
gaičių chorą “Pavasaris”, ku 
rįafn vadovauja seselė Teresė ir į 
kiiris administruojamas Jadvy
gos Baltuonienės, ir iš Ottawos, 
Cįnt., mergaičių vienetą “Ramu
nėlės”. Tam vienetui vadovau
ja Rūta šiulytė; jos tik septy* 
riios, bet visos muzikės, gerai 
kalba lietuviškai ir reikia labaisu akompanimentu tik tas dai- 
nusistebėti jas vienas girdint- 
dainuojančias, savo gražiais stip-j parašytas 
rįais balsais ir laibai gera dik ’
cįja. R. Siulytės diriguojamas^sįagiauubus, jeigu choras dai- 
dainuoja lyg visas didelis choras, j hūos vienas, .tik diriguojant di- 

t Ir štai 1981 m. lapknčiov28 d. į agentui. ..
Aušros Vartų partijos’ šatoje,| Koncertui pasibaigus, sužavė

ta ^publika daug plojo ir šaukė 
valio tc’kiam gražiam, dideliam 
chorui, taip gražiai padainavu- 

j šiam, naujam, jaunam, gabiam 
riinkus ir pasiruošusią akompa- j dirigentui.
rfuo’ti, prie rojalio sėdinčią se-j Antanas Keblys, koncerto pra

dainos
L.š.S.T. Stasio Butkaus šau

lių kuopos atvirukams' išleisti
išsilai- konkursas įvyko lapkričio mėn. 
ir ge- 29 dien;

j

dainų 
; Pynėje, kur greitinamas tempas, 
’ per daug jau buvo greitas ir tik- 
; rai neįmanoma buvo ištarti vi- 
> sus žodžius kiek aiškiau.

Gal mūsų naujas dirigentas ka _ 
įpratins pagaliau chorą dainuoti]

į nas, kurioms kompozitorių būna. 
specialus akompanr

į men tas. Visas kitas dainas tei-j

kak prasiskleidė scenos užupiai- j 
dą,-išvydome scenoje vos susi-Į 
talpinusius, gražiai pasipuoši! 
sfus tautiniais drabužiais darni-j

Dievo Apvaizdos para- 
rapijos mokyklos kambaryje. 
Buvo įstatyta parodai G2 įvai
raus dydžio lietuviškais moty
vais atvirukais.

Lietuviškais motyvai^ atviru-' 
kams išleisti foto konkurso ko- 

: Antanas Norus, Vladas 
Staškus ir Mykolas Abarius. Fo
to -konkurso teisėjai: dailininkė 
Danguolė Jurgutienė, meninin- 
kas Juozas Jasiūnas, rašytojas 
Vytautas Alantas,, rtienininkas 
Viktoras Veselka ir fc’to meni
ninkas Liucijus ; Kulikauskgš?

Konkurso teisėjams vokus ati
darius ir nuodugniai atvirukus 
apsvarsčius, pirma ir ketvirta 
premija atiteko detroitiečiui vi
suomenininkui Antanui Norui, 
antra ir trečia premija atiteko 
Viktorui Liaukui iš Connecti-

cut valstijos. . • : --i,-
Parodoje penktoji premija vi

sų lankytojų balsuojama lapkri
čio 29 d,- Dievo Apvaizdos para
pijos mokykloje ir gruodžio 
mėn. 6 dieną šv. Antano parapi
jos salėje. Užbaigus balsuoti, 

■ paaiškės,- kai teisėjai sųskaičiuds 
balsus. Taigi, Naujienų skaityto
jus apie * laimėtoją painformu.o- 
siu sekančią savaitę.

Atvin&ų parodą atidarė jSjg1 
Butkaus šaulių kuopos valdybW’ 
pirmininkas Vincas Tamošiū
nas, pasveikino parodos lanky
tojus, ’supažindind su foto, kon
kurso komisija, kokiomis! temo
mis bus-išleisti atvirukai: Šv. Ka
lėdų, Velykų, Gimtadienio, Var
dadienio, Vedybų- bei < Mirties 
užuoj au tos -progomis. Premi j oš: 
l-oji $200, 2-oji $150, 3-oji $100, 
4-oji $50, ir 5-oji, kurią nuspręs 
lankytojų balsai — $250.

Pb įžanginės kalbos, perstatė 
foto konkurso tTeišėjų;komisijos 
pirmininkę dąil. Dapguoję Jur-selę Teresę. Ir kai išėjo scenon.• Ežioje pasveikinęs taip gausiais

koncer- dirigentui padėkojęs už gražų gutienęf-Į^rj|trui^p^Į^jbūdmojaunąs, gražus, elegantiškos iš- i susirinkusią publiką, 
vaizdos dirigentas Aleksandras; pasibaigus padėkojo visiems 
Stankevičius, publika jnm ir.j atsilankymą,;^koncerto daly-
chorui plodama sukėlė ovacijas, j viams dėkojo už dalyvavimą ir'

Koncertas pradėtas, visų trijų ; gražų padainavimą, pakvietė 
chorų su J. Gruodžio “Šiltas gra- į studentus choristus brolius Pau- 
žuš ^.Račiūno “Per-Jių ir Danielių. .Mališkas.įteikti
girią^giražė^^ gaudies daina) » daininihkėms mergaitėms po ro- 
ir L Behdoriaus x‘Už girelių, už ’ w ' ...........
marelių” (1. d.).
yToliau vienos moterys padai- . nimo žodį.

navo: St. Šimkaus “Plaukia sau į
laivelis” (1. d.) ir G. Gudauskie- lokiu dideliu choru, monlreališ, 
nės “Pynė” (1. d.). Vieni vyrai kiams dainininkams ir jaunam

z J žę ir paprašė kleboną Joną Ku- 
į bilių SJ tarti visiems atsisveikj-

Mūsų klebonas, pasigrožėjęs

koncertą, ypatingą padėką pa- kaip;ji atidąrė.-vokūs-pri,evteišė-f 
reiškė atvykusioms iš Ottawosi jų, ,ir Jta koriuslja padar^.,spręn- 

” - “ ’ dinią ^j’^^ke^tepą^n^tdju pa
vardes ii vardus-’ , 'į ■ '/■ 

Premijų mecenatas St.jBut-- 
kauš aaūKų/kuopai zįrf gražaus., 
darbo iniciatorius —nenuilsta1 
mas darbuotojas, visubmenfnin- 
Uaš V. T&mešiūhdš. l’b^yk), su*

“Ramunėlėms” ir palinkėjo- 
joms augti ir žydėti dar ilgai 
ilgai.

Pasibaigus visoms iškilmėms, 
buvo vaišės ir šokiai net iki gai
džių, nes gi buvo daugybėj jau-, 
nu šokėjų, o ir' vyrešūieji ■ 
mus nepasiduoda jaunikliams...

Elzbieta Kardelienė

* * * ■.

ŠVYTURIO JŪRŲ ŠAULIŲ 
KUOPOS VEIKLA

Kuopos valdybos posėdis įvy
ko lapkričio 27 dieną. Dalyvavo 
dešimt valdybos narių. Posėdį 
pradėjo pirm. B. Valiukėnas, 
perskaitydamas darbotvarkę, ku- 
?i buvo priimta.

Sekretorius A. Vaitėnas per
skaitė praeito posėdžio protc’ko- 
’ą, kuris priimtas kaip skaitytas. 
Apie kasos stovį pranešimą pa
darė kasininkas V. Rinkevičius. 
Pirmininkas B. Valiukėnas pa
darė pranešimą ir perskaitė Cen
tro valdybos raštus. Nutarta su
šaukti metinį visuotinį kuopos 
narių susirinkimą 1982 ;m. sąų?. 
šio mėn. 24 dieną 12 vai. Šv. 
Antano parapijos salėje.

Kovo mėn. 27-28 dienomis Či
kagoje įvyks L.Š.S.T. visuotinis 
atstovų suvažiavimas. Nutarta 
{ suvažiavimą .siųsti aštuonis at
stovus, tinkamai parinktus. Ap
tarta Jūros diena. Ji bus ruošia
ma Detroite, sujunigant kuopo’s-: 
15 metų jubiliejinę sukaktį.' 
Tiksli data bus paskelbta vėliau..

Taip pat nutarta Kūčias ruoš- 
‘ ti gruodžio mėn. 24 dieną šv; 
..Antano parapijos salėje. Įėjimas- 
auka — 7.50 dol. asmeniui. Pra-

(’džia 8 vai. Naujųjų Metų suti
kimą ruoš šauliai privačiai. 
L Stovyklos administratoriui St. 
Lungiui išvykus nudlatiniam ap-. 
šigyvėnimui j Floridą, jo vieton 
išrinktas Balys Teličėnas. Aptar
ta ateinantį pavasarį pailginti i 
“Pilėnų” stovykloje salę ir įreng- dovanomis, neįmanoma aprašyti 
ti pagerintą., virtuvę.

Baigiant aptarti darbotvarkę,- 
klausimuose-sumanymuose Sta- laimingųjų, kurie patenkinti grį- 
sys Sližys iškėlė klausimą, kad Ižo į namus. Kiek teko patirti iš 
ruošiant Tautos, Vasario 16-os,-Radijo klubo pirmininko K. Go- 

1 šventes, švyturiečiai šauliai sa
vo vėliavą neštų į šv. Antano 
parapijos bažnyčią, o minėj imp 
akademiją — į tą salę, kurioje 

,vyksta minėjimas. Posėdis bai
gėsi darbingoje nuolaikoje. r 

u ■ * * *

ALB RADIJO KLUBO T 
GEGUŽINĖ PO STOGU •

>, { iii ■ J-'fi 1- • ?■
r, frė^ūžiiiė Įvyko lapkriči___
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Kai pažyminys reiškiamas 
skaitmenimis, tai jis rašytinas 
prieš pažymimąjį žodį.. Šiuo at
veju organizatoriams rūpėjo iš
reikšti mintį kelintas simpoziu
mas, o ne kelintas mokslas, to
dėl turėjo būti suredaguota —

šaltokas, bet labai gražus. Pub
likos atsilankė gausiai. Vyr. šei
mininkė Zofija Drižienė su pa
galbininkėmis prigamino' Įvai
raus lietuviško skonio maisto. 
Atsilankiusieji galėjo pasirinkti 
ką norėjo, pagal skoni: cepeli
nų, kugelio, dešrų su kopūstais, 
ir įvairių pyragų, nusigeriant 
šilta kavute. Buvo ir gaivinan
čių gėrimų; kas norėjo, galėjo 
atsigaivinti.

Du laimėjimų stalai. Dailinin
kės Jurgutienės paveikslą lai
mėjo Antanas Matulis, Antani
nos ‘ Jonynienės šiaudinukų pa-- 
veiklsa — Petras Mikšta, ir Al
bino Grigaičio — Elena Kaspu- 
tienė. Kitas laimėjimų stalas- 
kuris buvo apkrautas įvairiomis

Mokslo ir Kūrybos simpoziumą užbaigus
Apie simpoziumo eigą ir tei- Mokslo ir Kūrybos IV simpo- 

siumas.
Simpoziumui skirta 82 vai. 

30 inin. Po 7 vai. skirta medi
cinai ir fizikai-matematikai 
vai. 45 min. literatūrai, 
30 min. — architektūrai
15 m’n. ’— politiniams moks
lams, 5 vai. chemijai, o kitoms 
mokslo sritims po mažiau.

Literatūrai, istorijai ir kaįbo* 
tyrai skirta 12 vai. 15 min., o 
kitiems mokslams — 70 vai. 
15 min.

Kalbotyrą sulygino su fiziniu 
auklėjimu, nes abiem skyrė pa 
2 vai. Išeitų, kad programos 
planuotojams šios sritys yra to
lygios vertės! Juokis pajacai!

Kalbotyros sekcijoje po Čika
gos universiteto profesorių E. 
Hamp ir B. Darden buvo leista 
klausytojams paklausti, tuo tar
pu po dr. J. Reklaitienės ir kun. 
J. Vaišnio SJ “nebuvo laiko” to
kiems klausimams. Ar vertingas 
toks simpoziumas, jei dalyviai 
neturi galimybės paklausti' ar 
savo nuomonės pareikšti?

Kodėl nesurasta laiko: lietu
viškai spaudai (plačiąją šio žo
džio prasme), jaunimo* lituanis
tiniam švietimui, tautosakai ir 
1.1.? Ar tai menkesni dalykai 
už fizini lavinimą? •-

Jei skirta fiziniam auklėjimui, 
tai kodėl neskirta laiko tauti
niams šokiams panagrinėti? Ma
nau, kad dantiniai šokiai mūšų 
kultūrai ir lietuvybės išlaiky
mui kur kas reikšmingesni, nei 
fizinis auklėjimas. f-

A. Dundulis

kas ką padovanojo ir kas lai
mėjo. Mačiau,. kad buvo daug

gelio,gegužinė pavyko šimtu 
procentu. Kai kuriam laikui Ra-į 
dijo klubo kasa pasipildė. I

Tikiu, kad Radijo klubo val
dyba talkininkėms ir talkinin
kams, , atsilankiusiems ir parė- 
musiems, bus nuoširdžiai dėkin
ga. Ant. Sukauskas'
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SIUNTINIAI Į LIETUVA
MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ

2608 West 69th St, Chicago, EL 60629 + Tel. 925-2787

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių,

MARIJA NOREIKIENZ

Inž. LIUDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, , kaip

> LTTERATCrRA, lietuvių literatūros, meno, ir .moksle 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vince 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stsnkožj 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V« 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis Ii 
M. K. Čiurlionio, M. šfleikio. V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

9 DAINŲ S V ENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems. gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenim!! 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik ųž ?2. i

• Ujtinj.V IŠKASUS PAAfARYS, Henriko Tomo-TamaŠausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės U 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitovardžių pavadinimai ir jų vertiniai J vokiečių kalbą. Laba! 
naudingoje 335 pusk knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina

• 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 puslapiui, 
bet kainuoja tik $3. i

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupran
ta* ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik na 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe- 
riją- Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises.

; Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6. <

i 
r

parašė 790 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

ir patarė mums toliau studijuoti.
!

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608D. KUHLMAN. B
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Kaina $25. Kieti viršeliai* Paštas $2.

• SATYRINES NOVELĖS, M. Zoečenko kūryba, J. Valaičio 
vertimai. 200 pat knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina fl

Knygoa gaunamos Naujienose, 17S9 So. Halajed St^ Chicago, 
5Į IE @0608, Užsakant paits, prlMfl 3ol«rf >®r*IoQmo IBaldomC
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Įrūdijęs trigrašis
Vakarykščiose Naujienose visuomeniniais reikalais 

pasisakyti mėgstantis netiksliai prasmei labai jautrus 
p. A. Dagys prisdėjo savo trigraši. Visi žinome, kad tri
grašis jau senas, bet p. Dagio trigrašis yra Įrūdijęs. Jis 
turi būti senesnis už seną trigraši.

Visi žinome, kad inž. Algimantas Gečys išsiuntinė
jęs platų pranešimą ne tik savo bendradarbiams, bet pa
siuntęs vieną kopiją ir Dirvai. Šio savaitraščio redakto
rius ;nž. Gečio laiško nedėjo, bet padarė kelias pastabas 
re tik apie Vincą Kapsuką — Mickevičių, bet nurodė ir 
visą;ęJlę Gečio silpnybių. Jis gali būti gerai apmokamas 
inžinierius, bet tuo savo laišku jis viešai parodė, kad apie 
Lietuvos istoriją, Kapsuko’vestą “politini ir kultūrini” 
darbą, ypatingai apie jo vestą “pažangų darbą”, Gečys 
nieko nenusimano. Naujienos vykusi Dirvos straipsni 
atspausdino, kad platesnis - Amerikos lietuvių skaičius 
su juo susipažintų. Į Dirvoje pasirodžiusi rašinį p. Dagys 
būtų tikriausiai neatsiliepęs, bet kai jis buvo pakartotas 
Naujienose ir kiek giliau pakritikuotas, tai p. Dagys, 
reikalą pastudijavęs, nutarė ir savo trigraši pridėti.

Jeigu jis norėjo padėti bėdon patekusiam inž. Gečiui. 
tais jis gerai padarė. Jis parašė pačią geriausią inž. Ge
čiui ginti studiją. Inž. Gečys pats būtų nemokėjęs apsi
ginti taip, kaip p. Dagys ji apgynė. Jis patikrino šalti
nius, naudojo enciklopedijas ir parašė pačią švitriausią 
iki šio tarpo yra pasirodžiusi. Alės norėtume, kad Nau- 
iki šio tarpe yra pasirodžiusi. Ales norėtume, kad Nau- 
jenų skaitytojai susipažintų su pačiais geriausiais argu
mentais nelemtai inž. Gečio politinei veiklai pateisinti. 
Lietuvių tarpe yra didokas skaičius intelektualų, ypač 
inžinierių ir daktarų, kuriems patinka Gečio siūlomi 
projektai, bet kurie nežino, kur Gečys ne tik lietuvišką 
jaunimą, bet ir visą išeiviją veda.

Kodėl p. Dagio trigrašis senesnis už senąjį, kodėl jis 
Įrūdijęs? Jis senas todėl, kad inž. Gečys ir p. Dagys var
tojo tuos pačius informacijos šaltinius apie Kapsuką. Iš 
visko matyti, kad abu naudojo pačių komunistų spausdin
tas pagyras apie Vincą Kapsuką. Pavergtoje Lietuvoje 
Kapsukas padarytas dideliu didvyriu, jis ir laikraščius

leido, ir prieš carą kovojo, ii’ po užsienį važinėjo, ir caro 
kalėjimuose sėdėjo, ir mokėjo išvengti kulkos į pakaušį, 
kurią gavo visi labiau pasižymėję komunistų partijos va
dai. Ją gavo Angarietis, ją gavo gen. Putna, Vytautas 
Viedrynaitis, Glovackis ir visa eilė kitų. Maskvoje tuo 
metu buvo ir Kapsukas. Jis žinojo, kas darėsi Maskvos 
Čekistų centruose. Jam buvo labai gerai žinoma, kas 
darėsi ir Minske, kur buvo patys svarbiausieji iš Lietu
vos pabėgę komunistai. Maskvoje jis liudijo prieš Anga- 
rieti, kurį čekistai sušaudė, bet nėra žodžio apie Anga- 
rieti išleistuose Kapsuko tomuose.

Ką Gečys rašė apie Kapsuką, tai viskas paimta iš 
paties Kapsuko. Gečys baigė Vokietijos ir Amerikos mo
kyklas, bet apie Lieteuvą jis naudojo ir šiandien tebe
naudoja komunistų apie Kapsuką išleistas knygas. Ge
čiui, berašant apie “pažangią Kapsuko veiklą”, neatėjo 
Į galvą mintis, kad visa tai, ką Kapsukas Vilniaus uni
versitetui padarė okupuotame Vilniuje, tai buvo tuome
tinės raudonosios armijos darbas. Raudonoji armija, už
ėmusi rytinę dali Lietuvos, atsivežė ir Kapsuką. Tos ar
mijos vadovybė Įsakinėjo Kapsukui, ką jis turi Vilniaus 
universitete daryti. Okupantui reikėjo ieškoti vietos gy
ventojų pritarimo. Kapsukas buvo jų ryšys su lietuviais. 
Jie net ir Lietuvą okupavusią kariuomenę pavadino Penk
tuoju lietuvišku Pskovo pulku. Retas to pulko kareivis 
lietuviškai kalbėjo, bet jis oficialiai vadinosi Piaty litovski 
Pskovskoj polk. Pulko vadų tarpe nebuvo nė vieno lietu
viškai suprantančio žmogaus. Visi buvo rusai. Kapsukas 
pildė rusų įsakymus. Kap Kapsuko “pažanga” buvo gry
nai rusiška, Gečiui į galvą neatėjo mintis.

A. Dagio informacijos šaltiniai buvo kitokie. Jis nė 
vienu žodžiu neužsiminė apie paties Kapsuko parašytas 
pagyras. Jis naudojosi “rimtesniais” šaltiniais. Jis citavo 
Lietuvių Enciklopediją. Jis net nurodė Bostone leistos 
enciklopedijos 18-ąjĮ tomą. Padarė ilgas citatas ir nu
rodė puslapius. Atrodė, kad čia jau kitas dalykas. Kol 
Lietuvių enciklopediją redagavo prof. Vaclovas Biržiška, 
tai tokios informacijos Lietuvių enciklopedijoje nebūtų 
buvę. Tokios informacijos nebūtų ten buvę, jeigu žinias 
apie Kapsuką būtų rinkęs Pranas Čepėnas. Aštuoniolik
tąjį tomą redagavo Jonas Puzinas, o studiją apie Kap- 
suką-Mickevirių jis pavedė ilgų metų pavasarininkams, 
fanatiškiems ateitininkams,. kurie mokslo titulus įsigijo, 
daktarų laipsniais apsilipdė, bet giliau pažvelgti Į gyve
nimo tikrovę jie nepajėgė. Jie vadovaujasi komunistų 
spausdinta medžiaga. Apie Kapsuką rašęs ateitininkas 
prisipažįsta, kad jis naudojosi Juozo Žiugždos klastotais 
“Lietuvos istorijos” šaltiniais, Vilniuje leista Pergale, 
Amerikos lietuviams atnešusia “Striptyzą”, fanatiko 
komunisto B. Pranckaus-žalionio atsiminimais. Vaclovas 
Biržiška tokį raštą būtų metęs Į gurbą, nes joks rimtas 
biografas jais nebūtų naudojęsis, neperžiūrėjęs, ką apie 
Kapsuką turėjo pasakyti Kapsuko veiklos žinovai. Apie 
Kapsuką rašęs ateitininkas parašė tą patį, ką atspaus
dino komunistai klastotoje istorijoje. Panašiai Amerikoje 
dabar rašo ir “mokslininkas” T. Remeikis.

Antanas Dagys, pacitavęs ateitininko rašinį iš Lie
tuvių enciklopedios, jaučiasi išgąsdinęs Naujienų redak
torių. O jeigu čia dar pridėsime p. Dagio norą kiekvie
na galima proga Įgelti i Naujienas naujai atėjusiam 
bendradarbiui, tai matysime pilną jo psichologinį vaizdą. 
Naujienų redaktorius Dagio nebijo, ir jis negalės at-, 
baidyti kiekvieno, kuris turi drąsos pasinaudoti šio dien
raščio puslapiais. ’

Dagio trigrašis, kaip matome, yra senas, Įrūdijęs.

JADVYGA PAUKŠTIENĖ Kauno senamiestis (Tapyba

LAISVOJI TRIBŪNA kiečius, dažnai jų buvusius kai-

V. KAROSAS

Mažosios Lietuvos Rezistencinio
Sąjūdžio suvažiavimas

(Komentarai)
(Tesinys) 

blemą, apie kurią suvažiavime 
nebuvo nei. kalbėta nei nagrinė
ta. Nė vienas iš preligentų nepa
aiškino kokios buvo dėtos pas- 
"angos, kad. užtikrinus bent Klai 
oėdos krašto lietuvninkams DP 
Statusą, kuriuo pasinaudojant 
bent 20-30 tūkstančių mažlietu
vių būtų galėję pasiekti Ame- 1 
rikos krantus, ir tuomet nebūtų 
reikėję kalbėti apie “paskutinius 
mohikanus7’ ar ieškoti “dingusių” 
mažlietuvių.

M. Gelžinis savo paskaitoje 
paminėjo apie badaujančius Ryt 
prūsių vokiečius, kuriė. pradžio
je net bijoję vykti į Lietuvą duo • 
uos kąsnio beieškant, nes buvo į 
tikri lietuvių neapykantos už na- I 
eių įvykdytus žiaurumus. Betgi 
įvyko stebuklas, suvarginta ka-į 
ro, pritrenkta antrosios bolševi- ’ 
kinės okupacijos ir vidujiniai 
plėšoma vykstančio partizaninio 
karo, lietuviška liaudis ištiesė’ 
badaujantiems pagalbos ranką, 
tuomi pelnydama visai lietuvių 
tautai didelį moralinį kapitalą 
ateičiai.

Pagal dr. Jono Balio surink
tus davinius po Pirmojo pasau
linio karo Rytprūsiuose, įskai
tant Klaipėdos kraštą, buvo

450.000 lietuvių kilmies gyveni- 
• ojų. kurie gyveno oficialiai va
dinamame Preusish Litau. plote. 
Kur jie dingo? Didelė dalis jų 
tapo suvokietinta, bet dėl to jie 
dar nėra praradę savo lietuviš
kos kilmės ir teisių į savo gimtą- 
ų kraštą. Panašiai Amerikoje lie 

; tuviai antroje ir trečioje karto- 
I je jau daugumoje nebekalba lie
tuviškai, bet su gimtosios kal
bos praradimu dar yra laikomi 
Amerikos lietuviais.

Patiekti apytikriai skaičiai ati

dengia Mažosios Lietuvos pro- 
Į Tuo tarpu, pasitraukęs iš kraš

to vadinamas tautos elitas ir in- 
teligentra, iškilusi DP stovyklo
se į vadovaujančius postus, be 
jokio pasigailėjimo prisidėjo prie 
lietuvninkų ir lietuvių evange
likų, pasinaudojusių repatriacios 
teise, pašalinimo iš stovyklų, ap
kaltinos juds buvus nacių kola
borantais, essesininkais ar tie
siog parsidavėliais vokiečiams. 
Per stovyklas nuaidėjo šūkis — 
kas nekataiikas, tas nelietuvis, 
kuris tapo vadovaujama norma 
sprendžiant mažlietuvių likimą

Kur turėjo dingti išmesti iš 
stavyklų ar atstumti mažlietu- 
viai? Jie nuėjo pas to paties 1L 
kimo Rytų Prūsijos krašto vo-

Nekalto skaitytojo vardu jis nori primesti laisviems lie-
tuviams užuominą, kad Gečio ir net. Kapsuko darbe vis 
dėlto yra pažangos. Aklų atgrubanagių enčiklopedijon 
Įkišta rusiška medžiaga jis nori teisinti nepateisinamą ir 
nelemtą Gečio darbą. Trigrašiai turi žibėti, nešti šviesą. 
Įrūdijusieji nebetinka. 0 surūdijusių neverta ir i ran
kas imti.

į mynus, kurie priėmė savo tal
i' pan, pasidalindami skurdžiu duo- 
[ aos- kąsniu. Iš savo kaimynų vo- 
1 kiečių lietuvninkai išgirdo tokius 
« priekaištus: “Ar mes jums nesa- 
| kėmė, kad Groslitauers nėra jū- 
į sų broliai, jie atėjo užgrobti mū-
su žemių ir sunaikinti mūsų ti
kėjimą. Nebijokite, mes jums 
padėsite. Ir žodis buvo ištesėtas.

Tame pokariniame laikotarpy
je įvykusi mažlietuvių drama 
apsprendė jų tolimesnį politinį 
nusistatymą. Mažlietuvių vado
vai, patys bos išėję iš nacių kon
centracijos stovyklų, drauge su 
lietuviais evangelikais, remiami 
katalikų supratusių padėties rim 
tumą, mėgino gelbėti padėtį, 
bet be didesnės1 sėkmės. Kur 
kreiptasi, visur sulaukta1; ploti
nio rankų nuplovimo. Netgi VLL 
Kas nemalonėjo iki 1949 m. pri
imti atkurtos Maž. Lietuvos Ta
rybos pilnateisiu nariu, nor> 
mažlietuviai pirmieji tapo nacių 
teroro auKvmis.

Pagal turimas žąnias pokarinė 
je Vakarų Vokietijoje yra atsi
dūrę iš viso Rytprūsių krašto.- 
įskaitant priskirtus plotus Len
kijai, apie 1.300-000 gyventojų, 
iš kurių nemaža dalis yra lietu
viškos kilmės. Ju tarpe yra gi
musi idėja, atkurti nepriklauso
mą Prūsiją, kaip ketvirtąją Pa
baltijo valstybę, kuri drauge: su 
likusiomis Pabaltijo tautomis su
darytų tvirtesnę atramą pneš 
slavų veržimąsi p šią erdvę.

Su šia susidarusia tikrovė tu
rės skaitytis ateities politikai, 
nes Rytų Prūsijos gyventojai nė 
ra žūvę ar išsižadėję savo teisių
į savo kraštą. Tik tuo atveju lie
tuvių tauta gali reikšti savo pre
tenzijas į šias žemes, kurios nie
kuomet nebuvo DLK valdomos, 
jei gautų to krašto gyventojų 
pilną sutikimą.

(Bus daugiau)

Andrius MironasSusipažinkime su Kalifornija
(Tęsinys)

Esant San Bernardino kalnų kaimynystėje ir 
Riverside apskrityje, nepraieistina proga apsilan- 
kti įdomiose ir žinomose vietose. Palm Springs 
miestas jau prilygsta elegantiškiems kurortams 
Europoje ar Pietų Amerikoje. Šiaurinė Colorado 
dykumos dalis San Jacinto viršūnės šlaituose pri
glaudusi Agua Caliente indėnų rezervatą ir ša
lia jo išsivysčiusi Palm Springs miestą (apie 30 
tūkst. gyv.). Didelį šešėlį metanti San Jacinto vir
šūnė (10,786 pėdos) yra viena gražiausių vietelių 
Kalifornijoje, su mineraliniais šaltiniais mieste, 
paverstais komerciniu pasipelnymu jau, palygi
nus, seniai. Palm Springs golfo turnyrai žinomi 
visiems pasaulio golfininkams profesionalams.

Mieste ir apie miestą yra Palm Springs dy
kumos muziejus, su mineralų, augalų, vabzdžių ir 
gyvulių pavyzdžiais iš aplinkiniu dykumų, o taip 
pat vietos indėnų senovinis ir šių dienų tautodai
lės menas duoda progos pažinti indėnų kultūrą. 
Yra dyKūmos augalų botanikos sodas su medžiais, 
augalais, paukščiais ir laukiniais žvėrimis. Indėnų 
r. aci '. *!o ribose yra Andreas Canyon, su įdomio- 
mi.- uolų f'/j .vizijomis ir indėnų seniau naudoto
mis olomis ir urvais.

-vgrbū tįsioji Palm Springs atrakcija 

yra Palm Springs Aerial Tramway, pakeliąs kelei
vius už mokestį iš Valley stoties pirmiau Į Moun
tain stoti, 2,643 pėdų aukštyn, iš viso nukeliaująs 
apie 13,200 pėdų ir gali paimti 80 keleivių. Aukš
čiausioji stotis yra Long Valley (8,156 pėdų aukš
tyje). Abi stotys turi restoranus ir piknikavimui 
rajonus. Iš kalno šlaitų atsidengia puikus vaiz
das, o takais galima net palypėti aukščiau link 
pačios viršūnės, kas nebijo ir netingi. Keltuvas 
veikia tiktai tarp lapkričio ir gegužės mėnesių 
laikotarpiu. Palm Springs mieste yra modernių 
krautuvių ir gerų restoranų.

Už Joshua Tree paminklo į šiaurę besitęsian
ti Mojave dykuma siekia Arizonos ir Nevados pa
sienius. Išskyrus Mirties Slėnį, dykumoje nieko 
ypatingo nėra, gal tik keliose vietose užsilikę ne
gyvenami miesteliai, kaip Calico Ghost Town ir 
kiti. Bet daugiausia jie visį sukomercinti ir sten
giasi pasipelnyti iš pravažiuojančių ir nuotykių 
ieškančių nepatyrusių jaunuolių. Niekad dyku
mų nemaniusiems įdomu pamatyti, tačiau teks 
nusivilti. Didžioji Mojavę dykuma nėra vien tik 
smėlio kopos, kaip kokioje Afrikos Sacharoje, nes 
taip daugiausia žmonės įsivaizduoja dykumą. Mo
jave dykuma neturi upių ar didesnių ežei-ų. Tik 
po didesnių liūčių upės ir ežerai atsiranda, bet 
ir vėl susigeria ir išgaruoja. Per dykumą nutiesti 
greitkeliai ir plentai, Įsikūrę miestai, kaip Need
less, Blythe (Arizonos pasienyje), Baker, Bar
stow, Victorville ir daug mažesnių miestelių. Tik 

•nuo San Bernardino kalnų rytinių šlaitų, dyku

mos pietvakariuose, vėl daugėja gyvenviečių, pra
dedant pačiu San Bernardino miestu (apie 120,000 
gyv.), Redlands (apie 50,000 gyv.) ir Riverside 
(virš 150,000 gyv.). Lietuvių gyvenama Yucaipo- 
je^ Cherry Valley, Desert Hot Springs ir River
side miestuose (ak, kur tų lietuvių nėra!). Žino
ma, jų yra daugiau ar mažiau, ir San Diego, Viš
toje, Escondido, Carlsbade ir kituose pajūrio ir 
dykumos bei kalnų rajonuose. Tikrajam keliauto
jui Įdomus kiekvienas gražus gamtos kampelis, 
kiekviena vietovė, pasižyminti kokiu ypatingu 
vaizdu ar istoriniu požiūriu.

Pavyzdžiui, yra maža vietelė prie Interstate 
10 greitkelio, išvažiavus iš Palm Springs, kairėje 
pusėje. Tai mažas Cabazon miestelis, bet pakelės 
iškabos skelbia Hadley Orchards, atrodo, kad tai 
turėtų būti kažkokie sodai. Tačiau tai firmos pa
vadinimas. Hadley Orchards yra kompanija, au
ginanti ne tik apelsinus ar citrinas, bet ir kito
kius vaisius, džiovina juos, gamina iš jų kitokius 
gaminius. Čia galima rasti visokių riešutų, džio
vintų vaisių, uogų, medaus ir sveikatai naudingų 
produktų arba iš šių produktų pagamintų eks
traktų ir vitaminų. Neseniai antroji tokia krau
tuvė atidaryk Prie Interstate 5 greitkelio, Carls- 
bado miesto ribose.’Naujausios krautuvės yra Ir
vine, Calif., ir Phoenix, Arizonoje. Pravažiuo
jantieji keleiviai dažnai čia sustoja ir įsigyja sau 
ir šeimoms atsigaivinimui kiek kitokių, naujesnių 
vaisių ar skanėstų. Krautuvės veikia kiekvieną 
dieną, 365 dienas į metus nuo 8 vai. ryto iki 8 vai.

/akaro.
SAN BERNARDINO KALNUOSE

Prieš San Bernardino miestą, važiuojant iš 
rytų, yra didokas miestas, Redlands (virš 36,000 
gyv.), Turįs Lincoln Shrine, telpanti Smiley par
ke. Tai meno, nuotraukų, suvenyrų ir knygų apie 
Lincolną rinkinys, atvaizduojąs šešioliktojo JAV 
prezidento gyvenimą ir Civilinio Karo laikus. 
Taip pat mieste yra ir San Bernardino Asisten- 
cia, pagelbinė misija, įsteigta kaip San Gabriel 
misijos pagelbininkė apie 1830 metus. Patalpos 
buvo naudojamos dvaro reikalams,- o vėliau su
griuvo. Dabar vėl* atstatyta ir įsteigta du mu
ziejai ir vestuvėms koplyčia. Apskrities muziejus 
garsus savo didžiausia kiaušinių kolekcija, ku
rioje randama viso pasaulio paukščių kiaušinių 
pavyzdžiai. Taip pat išstatytos pietinės Kalifor-' 
nijos gyvulių ir paukščių iškamšos.

Pats San Bernardino miestas (virš 115,000 
gyv.) nėra nei įdomus, nei žymus. Gražūs aplin
kiniai kalnai ir miškai ir besivingiuojąs šlaituose 
18 kelias, vadinamas Rim of the World, veda i 
garsias ir labai gražias vasarvietes Lake Arrow
head, Big Bear ir kitas. Iš šio šlaitais einančio 
kelio matoma apačioje San Bernardino miestas 
ir plačios apylinkės. Aukščiausioji vieta, iš ku
rios galima pažvelgti į apylinkes; yr’a Lakeview 
Point, esanti 7,200 pėdų aukštyje.

(Bus daugiau^
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Sutyertojas ir Sutvėrimai

‘‘Pažvelgęs į žvaigždės pastebi, kad kiekviena jų k.liauja sa
vuoju keliu, arta pamalęs kaip iš sekios paskiru laiku išauga 
medis, arba patėmijęs kaip kūdikis užauga į suaugusį ir save su
valdantį žmogišką asmenį, ar dar benorėsi svajoti, kad visa tai 
yra tik aklo atsitikimo išdava? Aš gi negaliu taip manyti.

“Kam aš turėčiau išsiginti viso pasaulio' stebėtinų dalykų tvar
kančios Inteligencijos? Man, kaipo žinovui, tie dalykai labai aiš
kūs. Buvo aišku pranašams pirm trijų tūkstančių metų. Nuo pras
čiausio laukinio žmogaus iki aukščiausiam pranašui, rodosi, visuo
met buvd aišku, kad visa ko pagrindyje yra aiški Inteligencija.

-Kurie domitės, -prašome parašyti atvirla JkĮ. Gausite dovanai įvairių 
knygų, padedančių suprasti šv. Raštą.

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI
5421 S. AAozart St., Chicago, IL 60632

&&

GYDYTOJAS IM CHIRURGAS

Medldntw dlrwttcrlur
S. ManWUa Rd_ tL

9A.LANDOS: S-—9 darbo dieuomJj t 
tats antr< iečiidienl 8—3 vU..
Tola 562-1737 srb* S£2-27i-‘

TEL. 233-5893

DIt A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 103H Street

Valandos pagal susitarimą.

• OPTOMET RIST AS

KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71st St. Tel. 737-5149 

Tikima akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lense*”.

br, LEONAS SEIBIITTS ko) tipo asmens. Taip neatro-
INKSTŲ, rŪSLĖS ffc 

'PROSTATOS CHIRURGU* 
2656 WEST 62rd STREET 

Valandos; antrad. 1—4 popiet,

Ofiso tetefonAs: 776 2883,
M4-5545

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
lakų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St. Petersburg, Fla. 33710 

Tel, (813) 321-4200

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. leL 925-8063

Apdraustas perkrausimas 
iš įvairiu atstump. 

ANTANAS VILIMAS 
Tai. 376-1812 arba 3763996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

FUND

šeštadieniais ir sekmalieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 
Stoties WOPA - 1490 AM 

transliuojamos iš mūšy studijoj 
Marquette Parke.

Vedėja — Aldona Daulcus 

Telef.: 778-1543 

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

^Lietuvos Aidai” 
KAZĖ 'BltAZDžION YTt

Kasdien thjo-pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 tai. vakaro. 

Visos laidos-tt’WCEV stotie*, 
bėrų® 14B0 AM.

St Petersburg,'FLa., 12*T) vaL p.p. 
ii WTIS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

Chiraco.
TeleL 778-5374

LAIDOTUVIŲ DLKEKTOBIUB
<

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halsted Street, Chicago

FeL 226-1344

it
u
I

.<*

GAIDAS - DAtMID
asaris (medžio raižinys)

i

Telefonas 523-0440

KWAGS1A £B DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGALietuviu Motery Apšvietos draugi
jos priešmetinis nariu susirinkimas 
įvyks šeštadienį, gruodžio 12 d., 1 vai. 
popiet, 3808 So. Union Avė. Narės 
prašomos atsilankai, nes yra svar
bių reikalu aptarti ir bus rinkimas 
valdybos 1982 metams. Taipgi turė
sime “Grab-bag”. Po susirinkimo bus 
vaišės. Rožė Didžgalvis, rašt.

ŠUSiRTNKIMI

Magdalena Stankūnienė

JEI NORIME BŪTI 
^LAIMINGESNI

Nuostabi yra žmogaus prigim
tis- Nuostabi tuom, kad kiekvie
nas mūsų trokšta ką nors pa
mėgti "be ypatingo siekimo ir 
tikslo. Bet yra tokių žmonių, 
kurie laukia, 'kad kiti 'juos pa
mėgtų ar pamylėtų, neatsimo
kant už tai tuom pat.

Tai yra egoistinio (savanaudiš-

būna linksmesni ir 
dažniau pasirodo 

tokiais kiekvienam 
sutikti ir praleisti

7

dytų keista, bet žmogus, kuris 
nieko nemyli, būna nelaimiu- 

. gesnis už tą, kurio niekas kitas 
j nemyli. Atsipalaidavimas nuo 
• kitų žmonių sukelia tuštumą šir- 

dyje.
Nuoširdūs, atjaučiantys kitus 

žmones asmenys yra daug lai
mingesni- už tuos, .kurie būna 
atsitolinę nuo savo pažįstamų.

Žmonės gero trokštantys ki
tiems, patys 
jų veiduose 
šyosena. Su 
yra smagu 
valandėlę.

Tie, kurie gyvena užsidarę, 
nepalaiko ryšių su kitais savo 
tautiečiais, kurie neparodo užuo- 

■ . jautos jausmo ir nieko nemyli, 
I tuos ištiktųjų būtų galima pava

dinti dvasiniais skurdžiais.
JEAN VANCE ir GEORGE SORLNI

Aikštės automobiliams pastatyti

P*-?:/ 
sr;

— Prezidentas Reaganas do
vanojo likusią bausmės dali bu
vusiam Maryland© gubernato
riui Marvin Mandel.

i a r
p v

mą, bet didelė kariuomenės 
dauguma nepritaria. Karalius 
Juan Carlos įsakė suimti visą 
šimtą protestuojančių karininkų.

SKATfYK IR DAR Kl- 
PARAGINK SKAITYTI 

7~Tp,iiStj <*v arurp.NOS”

ridgenorto apylinkėje
Tau Y Arui 7*1811

TeL: OLympk

TeL: LAfąyette 3-3572VAKARŲ VĖJAI

TeL: Y Arda 7*1158-11J i
i?3
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BUTKUS - VASAIUS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, ilk

R. VILIAUS PETRAS BIELIŪNAS
LUS So. CALIFORNIA AVE.

GEORGE F. RUDMINAS
J319 So. L1TUANTCA AVĖ.
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BrtANO SOFT DRiNK MU<

e Frozen Sucker
1 envelope KOOL-AID» D ss<

Unsweetened Soft Drink fcfix, s- .' 
any flavor 

2/3 cup sugar 
1 quart wafer

Makes‘at>o^i <:0

U 54 So. HALSTED STREET

112 modernios poezijos pušhpių. Kaina $5; Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite .pinigus 

tokiu adresu:

nyno 
žės d; 
rant,

Prieš keletą metų Akademinio 
skautų sąjūdžio, Vydūno jauni
mo fondas, tarp kitų lietuvių 
dailininkų, buvo išleidęs ir V, 
K. Jonyno pieštas kalėdines kor-. 
teles. Jau tada dail. V. K. J. 
viešnagės ok. Lietuvoje ir tomis1 
progomis jo padaryti pareiškimai 
buvo lietuvių tarpe sukėlę dide-! 
les kontroversijas ir erzeli. At
sirado ir tokių, kurie tas iš Vy
dūno fondo gautas korteles grą
žino atgal ir prašė to dailininko 
darbų daugiau nebeplatinti. Rei
kė’o tikėtis, kad skautai akade
mikai suvo klaidą suprato ir 
daugiau nebekartos.

Štai, dar visai neseniai, tik 
1979 m. rudeni, ok. Lietuvoje c*

suruošta dail. V. K. Jo
in jo žmonos L D. Grie- 
.rbų paroda. Parodą atida- 
daįl.. Jonynas, už parodos 

suorganizavimą, savo ir žmonos 
vardu padėkojo (komunistų) 
partijai, ir vyriausybei, “Tėviš
kės” ((Rodinos) draugijai, jos 
pirmininkui gen. Petroniai ir ki
tiems. Apie šią parodą ir įvai
rius V. K. J. pareiškimus buvo 
labai plačiai aprašyta išeivijos 
lietuviams skaldyti skirtame 
“Gimtajame Krašte”, net trijuo
se jo numeriuose (žiūr. G. K. 
1979 m. Nr. ^9. 52 ir 1980 m. 
Nr-1). Šis nelemtas iššckis; ne
suderinamas ri lietuvių tautos 
Tėvynėje ir ičeivijo'e kova dėl 
tautos laisvės, sukėlė daug kar
tėlio patriotinėje lietuvių visuo 
menėje ir buvo papeiktas be- 

| veik visų liet, išeivijos laikraš
čių (žinoma, išskiriant tik tuos, 
kurie savo vedamoje linijoje 
aiškiai pasisako už bendradarbia
vimą su okupantu).

Šiemet, besiartinant Kalėdų 
svenfėms. Vydūno vardo jauni
mo fondas ir vėl tūkstančiams 
lietuviu 'išsiuntinėjo kalėdinių 
sveikinimų kortelių paketėlius 
kuriuose ir vėl (o Praamžiau!) 
vien t:k V. K. Jonyno tapytos 

iš viso-uet penkiolika, 
e pasakvta: “Prašome 

;ž juos atsiųsti $4.00 arba pa. 
"ai išgales, jų negrąžinkite, per- 
'-jri’Ve draugams”.

Vydūno jaunimo fondas yra 
;reg:struotas, kaip ne pelno sie
kianti organizacija. Jai skiria
mos aukos yra a4leidžiamos nuo 
federalinių pajamų mokesčiu. 
Fondo pelnas yra skiriamas pa
skoloms lietuviams studentams, 
o taip pat ir lituanistikai bei or- 
^hnizacijoms remti, taigi labai 
kilniem? tikslams. Labai apgai
lėtina, kad to fondo taryba ir 
valdyba elgiasi taip neapdairiai, 
-^ausdindama ir platindama V. ■ 
K. J. kalėdines korteles. Taip! 
elgiantis, ar nėra piktnaudoja- 
mas mūsų garbingojo Vydūno 
— Stor-^os vardas? Pagaliau, 
ar labai jaukiai jausis mūsų stu
dentai, gave paramą iš tokiu 
būdu sukeltu lėšų?

Iše’vGcrįe turime dau? ir la- 
^ab:u daiirnmkų. Kodėl ne- 

olarirrami ;u darbai, bet būti-

IS

mei nusikaltume dailininko dar
bą’’? Šitokios liūdnos mintys man 
kilo atplėšus ši Vydūno fondo 
korteliu paketėli.

Skautas

IŠNAIKINO ŠTABĄ 
NAMIBIJON ĮSIVERŽTI

PRETORIA, P. Afrika. — Pig- 
tų Afrikos krašto apsaugos mi- 
nisteTio oficialus pranešimas sa
ko, kad tarp lapkričio' 1 ir 20 
d:-nų buvo sunaikintas visas 
Angoloj paruoštas Įsiveržimo į 
Namibiją ginkluotų pajėgų šta
bas. Pietų Afrikos karinės- pajė
gos savo žygį pradėjo lapkričio 

STEPONAS C. LAUK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ2

2424 WEST aath STREET 'REjmMit 7*1214
11V28 SOUTHWEST HIGHWAi, Pauw Hilu, th, >74-4411

:lžio mėn. 5 Kliena, sulaukės nusės- 
gamžiavs. Gimęs Lietuvoje, Vilkaviškio aps., Bartninkų vis.

Amerikoje išgyveno 31 metus.
J Laidotuvėmis rūpinasi Antanas Jucdzev:čius.

Lietuvoj liko Sesuo ir daug kitų giminių bei pažįstamų-
Kūnas bus pašarvotas antradienį. 2 vai. popiet, J. F. Rud- 

|gmino kop;ycx>je, 33lū S. Lituanica.
9 La:dotu\ės ^vyks trečiadienį, gruodžio 9 d. 9 vai. ryti 
3bus lydimas iš koplyčios į šv. Jurgio parapijos bažnyčią

fl!uv:ų kapinėse.
’ Visi a.a. Kazio'Snapairto giminės, draugai ir pažįstami 

kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
itarnavmia ir atsisveikinimą. •*

Nuliūdęs lieka: AntarAs Juodzevičius

ivių d rektorius .1. F. Rudminas. Td. 'J21-1138.

:

1 dieną ir baigė lapkričio 20 d. I' 
štabas buvo 145 mylių atstumo-! 
je nuo Pietų Afrikos sienos. ! 
Pietų Afrikos kariai apsupo vi-j į 
są štabą, paėmė štabo narius, I 
pas juos rastus planus, karinės 
medžiagos sandėlius ir ginklus. 
Ekspedicijai į Namibiją vadova
vo rusų karininkai.

Užpuolimo ir susirėmimų me
tu žuvo keturi Pietų Afrikos ka
riai ir buvo užmušta 70 inaišti- 4 
ninku.

1605Ari SO. HERMITAGE AVENUE 
TeL 127*1741 — 174J

MODERN ISKOS AIR-CONDITIONED ^KOPLYČIOS
I

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYT)

VANCE FUNERAL HOME

RESPUBLIKONAI SKUBA 
Į DEMOKRATŲ SĄRAŠĄ

CHICAGO, Ill. — Teisėjas Ed- 
.vin M. Bernan pareiškė, kad jis 
yra respublikonas, bet kovo mė
nesį jis kandidatuos demc’kratų ' 
sąraše. Jis yra įsitikinęs, kad , 
pavasari nėra jokios vilties res- i 
publikonų teisėjui laimėti rinki- i 
mus. Jam atrodo, kad jis galės 
laimėti demokratų sąraše. Tei
sėjas Bernan yra pasiruošęs da- 

r:nkim:nėje kampanijo- 
t ar.i žmonėms balsuoti 
)kralus.
•'.s Bernan neri palėkti

j apeliacinį teismą. Jam atrodo, 
kad šitokiu būdu jis galės pa
siekt: tikslo ir būti apeliacinio 
teismo teisėju. Bet demokratai 
turi pastatę savo kandidatus.

iyv 
je 
už

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th A-ve^ Cicero 

T«ief. 476-2345

— Ispanijoje grupė buvusių 
generolų norėjo sugrąžinti dik-

1424 South 50th Avenue 
Cicero, ILL, 60650 

TeL: 652-5245

- --- I
tateriaus* Franco’ valdymo for- 1

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINE 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

LaIca^o*

Lietuvių

Laūdotuviu
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Reikalinga parama knygai leisti
ai Gerb. Vilniečiui d'atu; knsgoju bei paskelbtos 

•*>. Aukotojai gaus asm 
pa k Vila v imus.

s piašome siųsti šiuo a

bei Tautiečiai!

PAKIS, ONT. N3L 1E6

DUO'

i

sava 
kr.v-

lame Jums 
į ačiū!
:ba.

ertas Misiūnas 
i\LS-gos C V pirm.
Bulotienė

} Z U ht metims 
i bus

susirinkimas, o . po to 
bendros vaišės — Kūčios.

Vilniaus Krašto Lietuviu Si* i
junga kreipiasi j Jus ir kviečia 
Tamstą tapti mecenatu rėmėju 
leidiniui anglų kalba Petro čes- į 
nulio atsiminimų knygos “Nu 
žmogintieji”.

Vilniaus krašto lietuvio poli-! 
tlnio kalinio atsiminimų 
“Nužmogintieji” (253 psl.) V I- 
niaus Krašto Lietuvių Sąjunga 
išleido 1973 metais, o šiuo me- i 
ji yra baigiama ruc’š i leidinį 
anglų kalba, šioji knyga per i- 
tus buvo sėkmingai išpLttint 
jos pelną autorius paskyrė V 
S-gai. Taip pat ir angkško 
laidos pelną autorius skirs 
jungos leidiniams leidi in i kid- 
turlniams užmojams vykdyti.

“Nužmoginti Ji” knygos nuo- j 
dugnios ir teigiamai vertinančios Į 
recenzijos tilpo beveik 
lietuviškuose 
žurnaluose.

“Trumpą laiką, ar ant visados* 
Parašykite mums pareikalau

dami knygelės “Užgimęs Lsis- ‘ 
vas”. Prisiusime dovanai. Ra
šykite: ithuanian Ministries”, 
P.O. Box 321, Oak Lawn, IP. | 
60454. J EAL ESTATE.

Knygoje aprašomi 
pergyvenimai bei “golgetos’ 
liai lietuvio politinio kalinio nu
tik Lukiškių ir Gardino kalėji-

s k:;..š‘o’ Lietuvių
k:;<l t amsta suprasi

> svarbą ir
Įėjite prie šios

SLA 63-ČIOS KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

-f* l

SLA 134-os Moterų kuopęs 
muose, bet ir pačiame žiauriau-! narių susirinkimas įvvks gruo- 

! džio 12 d , šeštadienį, 12 vai.,
/ i c • , v • ‘džio 13 d., 2 vai. popiet, Kazio I Chieagos Savings bendroves pa-• _ , ’ , .

. r A l o 4 , ’ 1 •> I T ? /“\ n I 1-4 r* I a-v 4^ z \ i Z A i z t r

šiame Šv. Kryžiaus kalėjime pi i** 
Kielcų, Karpatų kalnuose.

Ta knyga duoda ryškų vaizdą 
lenkų brutalios kovos su lietu
vybe lenkų okupuotame 

krašte. Leidinvs

Ateinantį sekmadieni, gruo-

niaus ~
kalba teatidengia pasauliui, kaip I kuopos 
žiauriai lenkų valdžia naikino ‘ 
vietinius patriotus jų užgrobto
se svetimose žemėse. Šv. Kry
žiaus kalėjime kentėjo ne tik lie 
tuviai, bet ir ukrainiečiai, vokie
čiai ir kili politinia kaliniai.

Todėl kviečiame Tamstas thp- 
ti tos knygos leidimo mecenatu - 
rėmėju ir prisidėti prie to ,kad 
platusis pasaulis ir ateinančios Į 
kartos geriau pažintų lenkų ’ 
klastą, jų groboniškas užmačias 
ir žiaurumus su politiniais ka
liniais.

Garbės mecenatais tampa tie, 
kurie aukoja knygos išleidimui 
100 ar daugiau dolerių, garbės 
leidėjais — aukoją nuo 50 iki 
100 dolerių, o garbės rėmėjais 
— aukoję nuo 25 iki 50 dolerių.

Visi aukotojai gaus knygą do
vanai ir jų pavardės bus išspaus

x v iv . [ Mačiuko Real Eslate įstaigojetalijose, 6201 S. Western Ave., i * j
i f - r" • * ♦ - j ivvks SLA (ūkčios kuopos nariuGiucagoje. Kviečiame visas na-. ‘ 1

i i 4- u ct 4 fa.j i i susirinkimas, res dalyvauti. Bus SLA Pildo-!
Tarybos nominacijos ir Į Eina pirminiai rinkimai. Visi 
valdybos rinkimai. Atsi-i 

neškite dovanų dėl “Grab Bag”. 
Po susirinkimo bus vaišės. -

Valdyba

— Dr. Leono Kriaučellūno va
dovaujamas komitetas sėkmin
gai ruošiasi psminėH dr. PETRO į 
DAUŽVARDŽIO, Lietuvos gen. j 
konsulo Čikagoje, 10 metų m i r- ‘ 
ties sukaktį. Paminėjimas įvyks j 
p'n^d>in 1-3 d , 12 vai., Jaunimo* 

L. u didžiojoje salėje. Visu o* Į 
menė kviečiama savo' dalyvavi 
mu pagerbti buvusį generalinį 
konsulą.

— Gruodžio 13 d., sekmadie
nį, 1 vai. po pietų, Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje bus atnašaujamos šv. 
Mišios už mirusiuosius ir gyvuo
sius paštininkus bei jų šeimas.

LJ i mosios
galime užmokėti nario mc'kestj 
ir privalome nominuoti kandida
tus SLA Pildomajai Tarybai. 
Susirinkimą pradėsime 2 vai., 
o 4 tą turime baigti. Visi nariai 
kviečiami atvykti.

Kuopos Valdyba

PASSBOOK 
SAVINGS,., 

ths best way to sav ularty!

Cl v

Kad aiškiai žinotum mūsų tau- 
j tos tikrąją praeitį, jos kilnumą, 
jos viršžinefnišką būdą ir jos 
gamtos nesugriaunamais dės
niais sukartą gyvenimą bei tik
rą visatos pastovumo nustaty
tą amžinumą, remdamasis mū- 

I sų tautos padavimais, tikra tau
tine valia ir sveiku, tarptautinių 
šmėklų neužburtu protu, aš pa
rašiau šias knygas:

1) Karalienė Birutė. Čia apra- 
Į šomas jos kilnus gyvenimas, 
! kai mus puolė žiaurūs kryžiuo

čiai, naikindami viską, ką mūsų 
J kilni tauta gerbė ir mylėjo, 
j 2) Po Galindų Skydu. Galin

dų kovos ir gyvenimas, išlai
kyti mūsų tautą kilnią ir savi
stovią.

3) Kalnų Dievaitė Ledyną.
Ledynos kilni pagalba apsaugo
ti mūsų tautą, pradedant nuo 
ledų slinkimo. i

4) Lietuvių Sostinė Vilnius. 
Kilni kova karaliaus Kęstučio, 
pradėjus statyti Vilniaus mies-! 
tą.

5) Lietuvos Senovė. Kilnus ir

R. Liet. B nės Tarybos Prezi- 
R.L.B. SUVAŽIAVIMAS 
IR KŪČIŲ VAKARIENĖ

dalinas 1981 m. gruodžio mėn.'
12 d. (.šeštadienį) 9 vai. ryto 
Lietuvių Tautiniuose Namuose 
(6.122 So. Kedzie Ave., Chica
go, Ill.) šaukia Tarybos narių iri 
atsto'vų metinį suvažiavimą. j

Po suvažaivimo 7 vai. vakaro! 
toje pačioje salėje rengiama tra. Į
dicinė Kūčių vakarienė su spe-Į jautrus lietuvių tautc's gyveni- 
cialiai tai dienai pritaikinta pro- ’ 
grama.

Visuomenė kviečiama kuo gan-į kas. Kruopštus vainiko aprašy- 
siau dalyvauti suvažiavime ir j mas, kaip lenkai jį pagrobė ir 
Kūčių vakarienėje. i kaip lietuvių jaunimas tą vaini-

Dėl pakvietimų į Kūčių vaka- ką, lenkų bažnyčioj paslėptą, 
rienę prašome teirautis pas Apy- surado, 
linkių valdybos narius arba tel. j 
544-3880.

mo ir jos kovų aprašymas.
6) Karaliaus Vytauto Vaini-

RUSAI TYČIOJASI Iš LIETUVIU
Praeitą savaitgalį užsukau į 

Marquette parko apylinkės paš- 
! tą nusipirkti kalėdiniams sveiki- 
į nimams ženkliukų. Kaip ir vi- 
į sada prieš Šventes, pašte žmo- 
į nių buvo daug, o patarnautojos 
! tik trys, visos juodukės.

Prieš mane eilėje stovėjusi lie
tuvė moteris patarnautojai pa
davė gautą pašto pakvietimą

M«n4l. Ž*mi — P»rd«vlmwt 
**AL * STATS FOR SALI

Hamal, — FardeviM* 
ttAL 4STATI PO* S Ak t

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: ’ j’ I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS į 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas į

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Tel. 847-7747 ;

• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

ŠIMAITIS REALTY
REZIDENCINIŲ IR P AJA MINIŲ 

NAMŲ PARDAVIMAS. ‘ 
INCOME TAX

INSURANCE NOTARY PUBLIC 
Skambinti tel. 436-7878 
2951 West 63rd Street

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chieagos miesto leidimu. 
Dirbu ir užmiesčiuose, grait, 

garantuotai ir sąžiningai. <• 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava.
Tel. 927-3559

Linksmų Kalėdų!
DĖMESIO ; 

62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $120 pusmečiui automobilio. 

Liability apdraudimas pansinio- ;
kams. Kreiptis: ■

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVI. i 

Tel. 523-8775
j

Mieli Lietuviai, padėkit man 
šias knygas išleisti. Tos knygos 
tikrai pagelbės mūsų jaunimui 
užaugti tikrais lietuviais.

Su aukšta pagarba,

Mantas Aukštuolis
4 Elizabeth Avenue 
Springdale, Conn. 06907 i

Dengiame ir taisome visu rū- 
ši^r stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 

434-9655 ar 737-1717

8 2 butų mūrinis namas, naujas 
stogas ir porčiai. Modernūs ra
diatoriai, gazo šildymas. Mar
quette Parke. Sena kaina $52,000

i

Nei aš, nei ji rusų kalbos nesu 
prantame. Pašto tarnautojos taip 
pat negalėjo suprasti ir stebėjo
si, kodėl dovaninis siuntinėlis • 
yra sugrąžinamas. Aš pastebėjau, 
kad ant siuntinio įpakavimo di-l 
dėlėmis raidėmis buvo užrašyta: 
LIETUVA — LITHUANIA (nei 
USSR, nei LTSR nepridėta). 
Galima spėti, kad dėl okupanto 
nepagarbinimo rusai šį siuntinį 
ir sugrąžino, norėdami pasityčio
ti ir įskaudinti geraširdę Ame
rikos lietuvę.

Tiesiog keista, kodėl okupan
tas Lietuvos paštuose taip at
kakliai bruka rusų kalbą? Net 
ant į užsienį grąžinamų siunti
nių užrašo rusiškai. Nejaugi jie 
tiki, kad visas Vakarų pasaulis 
supranta rusų kalbą?

— e j

1

a Statybai gražus sklypas 
Marquette Parke.Premija jaunimui

Dr. Leoncf ir Irenos Kriauče- 
liūnų šeima savo mirusiam sū
nui ir broliui prisiminti, skiria 
kasmetine

EUGENIJAUS KRIAUČE-
LIŪNO PREMIJĄ. į

Premijai skirti sąlygos yra! 
tokios:

• Su §15,000 pirkėjui proga 
Marquette Parke gauti’ labai 
švariai užlaikytą mūrinį namą,’ 
nes pardavėjas duoda paskolą 
seniau imamais procentais.

Laikrodžiai tr brangenybto 
Pardavimas ir Taisymai 
2646 W«*t 8Wt Street 
T»L REpublk 7-1841Po pamaldų visi paštininkai su atsiimti siuntinį. Kiek paieško 

šeimomis bsi artimaisiais ren-j jusi, patarnautc’a jai atnešė iš 
. ---------— -j—----------- .f Į ok. Lietuvos sugrąžinamą siunti.

...... i nį Vargšės lietuvės veide išskai
čiau kartų nusivylimą. Priėjau 
prie jos, norėdamas ją paguosti 
ar kuo padėti, o kartu ir suži
noti, dėl kurios priežasties jai 
tas siuntinys buvo sugrąžinamas.

— Prieš keletą mėnesiu nu
pirkau giminaičiui Lietuvoje do
vaną. naujutėlį kostiumą, —guo
dėsi vargšė lietuvė. — Į pir
mą siuntinėlį įdėjau kelnes, ku
rias jis tvarkingai gavo ir pats 
susimokėjo muitą. Vėliau pasiun
čiau ir to kostiumo švarką, ku
ris štai dabar man buvo sugrą-; įeis į dangaus karalystę, bet tik 
žintas, ir dar turėjau susimokėti tas, kuris vykdo mano dangiš- 
pasto išlaidas už sugrąžinimą.

Abu su ta lietuve apžiūrėjome 
grąžinamą siuntinį. Ant siunti- J siems taip svarbios temo’s šian- 

*nio įpakavimo buvo užspaustas , dien 8:15 vai. vak. per “Lietuvos 
koks tai rusiškas antspaudas, o Aidus” radijo banga 1450 AM. 
su ranka prirašytas kažkoks pa
aiškinimas, taip pat rusų kalba, aite per Sophie Barčus radiją

--3-• — ---- - -- :.. - -- -
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AT OUR LOW RATES
1

VALDIS REALTY
2644 W. 69th St.

(Lithuanian Plaza Ct.)
737-7200 arba 737-8534

/

jSępFrr inC0m<- '

CHICAGO, ILLINOIS

Hume t YIrgiala 7*7747

Thur.9-8 Sat. 9-1

SUBURBS SINCE 1905

WEST CERMAK KOAD

Paid lad 
Compcuaded

Qua rterly 

OUR SAVINGS 

CERTIFICATES
EARN UR TO 8%

soras, toa.Iue.r.1.9-4

SEHTOIG CHIC&GO ŽND

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo aUimininnis.

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. Gu«sen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik

Galima taip pat užsakyti paštu, aLsiuntti* čekį arba 
monev order), prie nurodytos kainos pri

dedant SI persiuntimo išlaidoms.

S8.00

$-1.00
$3.00

17S» 80. HAUSTED ST„ CHICAGO, IL 60608

KOKS YRA ŽMOGAUS 
GYVENIMO TIKSLAS?

“Ne kiekvienas, kuris man 
šaukia: “Viešpatie, Viešpatie”.

kojo Tėvo valią” (Mato 7:21).
Pasiklausykite šios mums vi-

Sekmadieni 9 vai. ryto išgir-

SUSrVTENTJIMAS LIETUVIU AMERIKOJE 
yra seniausU, didžiausia ir turtingiausia lietuviu tratemalinė ar- 

ranitscija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 02 metua.

— atlieka tu 1 tūrinius darbu*, gelbsti tr kitiems, kurie tuo 
darbus dirba.

SLA — l*mokė1o daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS 
apdraudu savn nariam*-

—*pdraudžia Pigiausiomis kainomis S* A neleiko 
rianis patarnauja tik Ravi Lai po s pagrindu- 

Kiekviena* lietuvis ir lietuviu draugai gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

5LA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, tiekiančiam 
tukAtcjo mokslo Ir ju gyvenimo pradžiai t

ipdraudžia pigia terminuota apdrauda: ui 
apdraudo* rūmą temoka tik $3.00 metanu.

vyra viwe lietuviu kolonijoje. Kreipkitės 
apylinkė* SLA kuopu veikėjui jie Jum*

’ŠIA — vilkas
11,000

SLA — knopa 
1 flavo 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptu tr tfeatal 1 SLA Centre

LfTHtJAMIAH ALLIANCt OF AMKRtCA

M7 W. M.
IM, mi) Mi-ms

dolerli

pelno,

i
1) Eugenijaus Kriaučeliūno į

1,000 doleriu premija skiriamo _ y -’ . . . r ,. .J . . . Prašom palikti savo telefono mi-lietuviui jaunuoliui, geriausia;, . x .. . .. ... . v, . ... , . meri automatiniame aparate,pasireiškusiam rastais (lietuvių, ‘ e 
anglų, ar kita kalba), veikla, 
organizaciniu veiklumu, ar jau
nimo vienetui (sambūriui, tau
tinių šokių grupei, jaunimo chJ- 
rui, sporto būreliui), geriausiai 
reprezentavusiam lietuvius ir 
Lietuvą vienerių metų bėgyje; .

2) Premijai gauti asmenis ar, 
vienetus raštu pasiūlo jaunimo 
organizacijų vadovybės, jauni
mo grupės, vyresniųjų organi- } 
nacijos ar paskiri asmenys iki 
siekvieneriu metu gruodžio 31 d.' 
(pašto’ antspaudas);

3) Premijuotino asmens ar 
jaunimo vieneto tinkamumui j 
įvertinti sudaroma Jury komi
sija, kurion po vieną atstovą 
skiria Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės jaunimo reikalams! 
vadovas, Pasauliu Lietuviu Jau
nimo sąjungos valdyba ir JAV 
Lietuvių Jaunimo sąjunga, o dj 
atstovus paskiria Kriaučeliūnų 
šeima;

7719 S. Albany — immaculate 
brick ranch, 3 bdrm., 1% baths, 
finished basement. 21/’ car ga
rage. 60’s.

LEADER REALTY 
465-4200

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymų knyga 

“Liucija” jau atspausdinta. 
Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina $5. 
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell 

Ave.. Chicago, IL 60629.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTM

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 

! paruošta, — teisėjo Alphonse 
“Sūduvos*

4) Jury komisija, aptarusi as- . ,
mens ar vieneto tinkamumą! WELLS peržiūrėta, ‘‘Sūduvos* 
premijai, ją skiria balsų daugu-! kleista knyga su legališkomE 
ma iki sekančių metų vasario Į formomis.
15 d. ir susitaria su Kriaučeliūnų j Knyga su formomis gauna 

<3Al ’ mo VaniiAnri arminicfrQr*iiaIašeima dėl premijos įteikimo lai
ko ir pobūdžid;

5) Premijai asmenys ar vie
netai siūlomi raštu, nurodant 
tiksliai premijai tinkamumo mo
tyvus, ir siunčiami: EUGENI
JAUS KRIAUČELIŪNO PRE
MIJOS KOMISIJAI, 12500 Paw
nee Bd., Palos Park, IL 60101.

Ištekėjusi gegutės dainas pri
siminė.

ma Naujienų administracijoje

DENTURE WEARERS
A major 

advancement ~ 

CUSHION GRIP. 
OENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

F. NEDAS, 4059 Archer Avanua, 

Chicago, IH. 60632. Tai. YA 7-5980

/

MeUty FvMU
INCOMB TAX SERVIC1

4259 S. Maplewood. Tol. 254-745-
Taip pot daromi'vertimai, jlminh 
ISkvietimai, pildomi piiletyboa pro 

irmai Ir kitokį blankaL

HOMEOWNERS POLICY

*06*2, . 424-KM

F. Zipoli», Agent 
12M/, W. 95ih St

STite Farm f we anC CasaMTy Cocr.pant

Advutaitaa

GINTARAS P. CEPtNAS
Darbo valandoc: nuo 9 viL ryta 

iki 6 t*L vak. šeJtadieni nuo 
9 vai. ryto Iki 12 vaL d. 

Ir pagal ausitarim*.
TU. 776-5162 arba 776-5141

2648 Weat 63rd Street
Chloro. 01- <0628

and PLEASE 
make people 
znor« cajraf-uJ

6 — Naujienos, Chicago, 8, UL Tuesday, December 8, 1981




