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SEKR. HAIG NEPAJĖGS ĮTIKINTI 
;; BEGINO DARYTI NUOLAIDAS

GYVAPLAUKIAIS APAUGĘS, APŠEPĘS 
BASAS KARYS IŠVEŽTAS Į POLICIJĄ

IZRAELIO VADAI SUTIKTŲ TARTIS, BET BEGINĄS 
, / NORI GALIMAI DAUGIAU IŠSIDERĖTI

PADUVOJ SUIMTI PENKI RAUDONOSIOS BRIGADOS
TERORISTAI, ATSISAKĘ KAl’SYTI MASKVOS

JERUZALĖ, Izraelis. — Sek
retorius A.-Haig, naktį pailsėięs 
lėktuve,-, trečiadienį tarėsi su Iz
raelio užsienio reikalų ministe- 
riu. Trečadienid rylą sekretorių 
Haig aerodrome pasitiko užs. r. 
ministėris Tcakas šamiras ir vė
liau jiedu tarėsi tris valandas, 
bet prie jokių išvadų jiedd ne
priėjo: - / "

ĮPopietų sekretorius Ilaig pra
leido tris valandas šu premjeru. 
Atrodo, sekretoriui lengviau su
sikalbėti- sū 'gynybos jninisteriu 
Arid Šaronįų negų su premjeru. 
Beginąs; yra didelis užsispyrėlis. 
Jam atrodo, kąd dabar pats ge
riausias; mppdęntas privilegijoms 
išsiderėti. 2; ■?

. . Sekretoriuj skrenda
: . . . j Egiptą

Seki'etbriuą Ilaig • aptarė visą 
eilę -kla ilsimų š.tl pFeftij ėru Begi
nu, liet ik- laikos., sutarties dar 
lieka daug neišspręstų klausi;, 
mų. Sekretorius Haig’ priminė 
Begino? jo' padarytus; pažadus, 
bet Ižraelib premjeras vėl kar
tojo, kad Izraelio valdžia jau yra 
nusiteidusL Beginąs savo ruožtu 
sekretoriui pažymėjo, kad Egipr 
.tas, Sirija ir/Jordanas, susitarė., u •/ • K .’V -O -j, .*5 • -■vienu metu įsiveržė į Izraelį, o 
dabai'. tf^Įpa"'^įvei^lteins dar 
sūmbftęiŲ ų?- kriihiriaHnius. pūsi- 
k altiiĮu|sį ■ ^Bėginąs aiškiai pasa
kė, kkdįįis'“nenori trauktis iš dė-

• šrnįojąlJ’ordąno upės kranto, .o 
Jordatiijc^; katždius učpašiYašj^ 
taikoj, iąųtarrie^ jeigu, -IzYaflis

- negrąžins pagrobtu '^em ių.

- Sekietoriuš Haįg ketvirtadie- 
nf skranda į‘ Egiptą^ kur susi
tiks su,-prezidentu Hosni Muba- 
raku,. užsienio reikalų ministe- 
riu ir-kltais .pareigūnais.

KALENDORfiLIS
■ 3 ’ • •

Sausio 29: Pranciškus, žibutė, 
Vyrgaudė, Santvaras, ingė, Gir- 
kantaš.

Saulė teka 7:06, leidžiasi 5:02.
Oras saulėtas, šiltesnis, vaka

re gali lyti.
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Teroristai atgabeno generolą Dozier į Paduvą, netoli 
Adriatikos jūros pakraščių, bet Haluos policija 

vakar jį surado ir išvadavo iŠ teroristų.

GROBIKAI SUDAUŽĖ 
KOLUMBIJOS LĖKTUVĄ

CALT, Kolumbija. — Kairieji 
Kolumbijos maištininaki- pagro
bė keleivinį lėktuvą Boeing 727 
ir pareikalavo iš valdžios pinigų. 
Kolumbijos vyriausybė maišti
ninkams jokių pinigų n'ducda, 
kaip ji yra nutarusi jų neduoti 
oYo piratams.

Maištininkai išvijo iš lėktuvo 
jame buvusius 127 keleivius. 
Keleiviams išėjus, maištininkai 
užvedė lėktuvą ir palys ryžosi 
pasiekti Pereiros aerodromą. Bet 
lėktuvo valdyti jie nepajėgė. 
Aerodromo taku jie važiavo pir
myn'. šalia tako’ stovėjo kariškas 
šarvuotis,-į kurį maištininkai ir 
trenkė, sudaužydami sunkveži
mį ir brangų keleivinį lėktuvą.

Grobikai nusigando ir bandė: 
pabėgti. ,bey^riaj kelis grobikus 
nu ginki!Vo ’ š "***

-r. ? ----------

PENKTADIENĮ IŠEIS PASKU
TINĖ BIULETENIO LAIDA
PHILADELPHIA, Pa. —; 135 

metus ėjęs Philadelphia Bulle
tin, trečadienį visie ms tarnau to
jams pranešė, kad penkiadieni 
išeis paškufįniš šio. seno Filadel
fijos laikraščio nurilęris.

Praeitais metais $35 milijonus 
dolerių' vertas larkraštis pasira
šė sutartį su unijomis, kuri at
nešė senam laikraščiui didelius 
nuostolius. Savininkai pranešė, 
kad unijos privalo sumažinti al
gas, jeigu norų. ką<l laikTeštįs ir 
toliau, eitų, o jie galėtų jame 
dirbti. Vienos unijos sutiko su 
mažinti algas, bet trys'unijos 
nesusitarė ir nesutiko. Jos pra 
nešė savininkams, kad. turės 
mokėti sutartyje nurodytas, al
gas. Penktadienį išeis paskuti
nis šio send larkrąščio numeris 
ir kartu bus paskutinė užsispy
rėlių alga.

— Saudi Arabijos, Kuveito, 
Bahreino, Kataro ir Arabų Emi- 
ratų gynybos ministerial nustatė 
tas pačias pavojaus taisyklėms 
visOms šioms valstybėms.

— Ęrcz. Reaganas žurnalis
tams aiškino, kad netrukus tu
rėtų atsigauti krašto ūkis.

Sekretorius Haig dvi dienas praleido Jeruzalėje, o' vakar vakare jau išskrido į Egiptą, kur 
tarsis dešiniojo Jordano upės kranto ir taikos reikalais.

MINISTERS A. GROMYKA KALTINA 
VALSTYBĖS SEKRETORIŲ HAIG

VIETOJ ATOMINIŲ RAKETŲ, SEKRETORIUS VIS 
KĖLUS AIKŠTĖN LENKŲ VIDAUS REIKALĄ

ŽENEVA, Šveicarija, — So- tijos prezidentas Eric HOenec- 
ker. Sovietų kariuomenės vado
vybė bijo, kad Rylų Vokietijoje 
neprasidėtų streikai. Ten vokie
čiai nori gauti bent tiek, kiek 
lenkai gauna. Jie žino, kad Len
kijos darbininkai streikavo’, bet 
valdžia yisą laiką mokėjo jiems 
algas. Jeigu Rytų Vokietijoje 
prasidės streikai, lai Sovietų Są
jungai bus daugiau rūpesčių, 
negu lenkai sukėlė. ’

Gromyka, gavęs instrukcijas 
išMaskvos, susitiko su Hoenec- 
keriu ir pranešė jam Maskvos 
nusistatymą. Kctvirladianio va
kare Gromyka išskrido į Mask
va, kur dalyvaus Suslovo laido
tuvėse.

viėtų užsienio reikalų ministeris 
Andrei Gromyko trečiadienį kal
tino' JAV Valstybės sekretorių 
Haig nenorų tartis apia atominių 
raketų Europoje kontrolę. Gro
myka turėjo antradienį-išvažiuo
ti į Rytų Vokietiją ir į Maskvą, 
bet nutarė pernakvoti Ženeyoje.

Gromyka laukė, kol sekreto
rius Haig padarys savo pareiški
mus ir išvažiuos. Pradžioje Gro
myka tvirtino, kad jis išskris į 
Rytų Vokietiją, o vėliau nutarė 
nakvoti Ženevoj. Jis gavo iš žur
nalistų sekretoriaus Haig pa
reiškimus, naktį juos išstudija
vo, o rylą sukvietė žurnalistus 
ir pareiškė, kad sekretorius ne
kreipė dėmesio į atominių ra
ketų mažinimo klausimą, bet ki
šosi į Lenkijos vidaus reikalus.

— Jaigu ato'minių raketų skai
čius nemažinamas Europoje, tai 
kaltos tiktai JAV, — pareiškė 
'Gromyka. Sovietų ministeris ne
užsiminė apie Sovietų kariuome
nės vadų spaudimą į Lenkijos 
premjerą Jaruzelskį.

— Atsakomybė už dabartinį 
atominių raketų klausimo stovį 
krinta ant JAV, — pareiškė 
Gromyka. — Sovietų Sąjunga 
yra pasiruošusi atnaujinti pasi- 
.arimus atominių raketų 
čiui mažinti.

Gromyka pareiškė, kad 
nepatinka toks d’delis anierikie- 
•ių susirūpinimas Lenkija. Bai
gęs konferenciją^ jis išskrido į 
Rytus, dar kartą pabrėždamas, 
kad pakaitos Lenkijoje yra 
nai pačių lenkų reikalas.

A. Gromyka užtruks 
Rytų Vokietijoj

Trečiadienio popietę Andre' 
Gromyka jau buvo Rytų Reru
ns, kur jį pasitiko Rytų Vokie-

skai-

jam

gry-

Suslovas paguldytas 
Profsąjungų salėje

MASKVA. Rusija. — Michail 
Suslovas paguldytas darbininkų 
profesinių sąjungų didžiojoje 
salėje. Suslovas, ūkininko sū
nus, neturėjo jokio amato, jei 
neskaityti ūkininkavimo, bet da
bar nori padaryti Rusijos darbi
ninkų draugu, dideliu komunis
tų partijos teoretiku. '

Komunistinė spauda paskuti
niu laiku apie Staliną mažai te
kalbėjo, nors vakarykštė Prav
da rašė, kad Suslovą galima ly
ginti su Leninu ir Stalinu, nes 
jis savo darbais prilygus .šių 
dviejų vyrų atliktiems darbams. 
Suslovas pritarė Stalinui, kai jis 
atėmė žemę iš ūkininkų ir tūks
tančius nepatenkintų ūkininkų 
išvijo į prievratos darbo stovyk
las, o jų ūkius suvalstybino.

MASKVOJ DVI MOTERYS 
TEfcEBADAUJA

MASKVA, Rusija. — Ameri
kos ambasados rūsyje, Maskvo-

SEKR. HAIG TARĖSI 
DĖL KUBOS

WASHINGTON, D.(L — Tre
čiadienį prezidentas Reaganąs 
kalbėjosi su žurnalisiaiš įvairiais 
krašto reikalais. Vįsai nidyčią^is 
žurnalistams’ prasitarė, kad Jšėžk- 
reto.riųs A. Haig, būdamas Mek
sikoje, susiliko su Kubos ūHie- 
nio' reikalų mihisterio pavadųo-

— Mes žinome, kad Kuba-gau
na įvairių ginklų iš'Sovietų 
jungos; U 
reikus. tie < 
žami į kitas valstybes, t- 
kė prezidentas, 
šel
my kai Ženevoje, — pridėjo pre
zidentas.

Sovietii Sąjungai pri- jo, kur jis galėjo būti laikomas, 
j ginklai iš Kubos ve- • Reikalas šiek tiek pagerėjo, ka:

- f " pareis- kažkokie italai pareikalavo 9.G 
—-Šitą klausimąmilijono dolerių už generolo pa 

kretorius Haig išdėstė ir Gro- leidimą.

Visiems žinoma, kad šitas i 
klausimas buvo' nemalonus Gro- 
mykai. šis ir panašūs klausimai 
verčia prezidentą Reaganą im-’ 
tis sankcijų prieš Sovietų Sąjun-| 
gą. Sekretorius Haig savo laiku j 
buvo užsiminęs tuo reikalu, bet 
užsiminimas nepadėjo, reikia im
tis apsaugas. Priminė, kad sank
cijos bus stipresnės.

je, yra septyni Pentekcstalio ti
kėjimo išpažintojai, visi iš Sibi
ro, kurie pareiškė savo norą iš
važiuot iš Sovietų Sąjungos. 
Sovietų valdžia jau’ 3l/2 mętų 

neduoda leidimo

Vaščenko, 52 me- 
23 d. pradėjo ba-

užsispyrusiai 
iš važiuoti.

Augustina 
tų. gruodžio 
dauti. Prie jos prisidėjo ir jos
30 metų dukra Lidija. Jos ne
valgė ir vandens negėrė. Alįjo 
Sovietų atsiųstas gydytojas. Jis 
patikrino' jų sveikatą ir liepė 
kiekvieną dieną duoti gerti van
denį su cukrumi ar amerikiečių 
turimas vaisių'sunkas, kitaip ne
ilgai gyvensiančios. Moterys gy
dytojui pasakė, kad jos nenori. buvo tikri, kad Raudonosios bri- 
ilgai gyventi, jeigu jos neturės gado's nariai jau nespės genero- 
galimybių išvažiuoti iš Sovietų! lo išvežti iš tos vietos, todėl ir 
Sąjungos. Į tai gydytojas niekei nusprendė veržtis tik ketvirta- 
joms neatsakė. 1 dienio rytą., dienai visši pra-

PADUVA. — Italijos policijai švitus. 
ketvirtadienio rytą pavyko ap-.

.supti visą namą, kuriama Rau- 
! do'nosios brigados teroristai pas- 
t kurinėmis dienomis laikė gene- 
, rolą James Dozier, pagrobtą 
! Veronoj, netoli Šiaurės Atlanto 
I Sąjungos karo jėgų štabo, ir 
j dviem sunkvežimiais išvežtas 
j Milano' kryptimi.

r Italų policija, gavusi gerokai 
Į suvėluotas žinias, iškrėtė ne tik 
• patį Milaną, bet visas jo ąpylin- 
. kės, kur gen. Dozier galėjo būti 
1 laikomas. Polie+ja apstatė visus 
(Lombardijos kelius, vedusius į 
Į šiaurę, bet jai nepavyko paste
bėti pagrobtą JAV generolą ve 
žusius Raudonosios brigados te
roristus. Policija ir kariuomenės 
vadovybė saugojo kiekvieną įta
riamą namą, ūkį ir kaimelį, ti
kėdama surasti JAV svarbų karį, 
bet Italijos teroristai pajėgė iš

J ■’M^gti .poĮicijęs^ mrlitariaės po
licijos ir dešimties‘JAV specia
lių seklių, prisijungusių prie

- ieškančiųjų. *'
Italų policijai pavyko išaiškin

ti ir suimti kelis Raudonosios 
brigados narius. Atrbdė, kad du! 
suimtieji galėjo dalyvauti gene

' rolo Dozier pagrobimo operaci
joje, bet jie-mažai težinojo, k-- 
jis galėjo' būti laikomas.

Raudonosios brigados vadovy 
bė paskelbė keturis pranešimus 
apie gen. Dozier tardymą ir jam 
ruošiamą - teismą. Pranešimai 
rodė, kad generolas dar yra gy
vas, lx?t italų policija, vadova 
vusi ieškojimo darbams, nežino-

Italų policija pasibeldė į du
ris, pareikalavo, kad būtų atida
rytos ir leisią jai patikrinti bu
tą. Taip pat įspėjo, kad n šau
dytų, nes butas yra apsuptas. 
Viduje esantieji neskubėjo, bet 
kai policija pareikalavo' antrą 
kartą atidaryti duris, tai viduje 
esantieji Raudonosios brigados 
nariai duris pradarė ir įsileido 
policiją. Viduje esantieji pasi
davė policijai be pasipriešinimo.

Viduje buvo penki Raudono
sios brigados teroristai. Jie su
tiko pasiduoti policijai be pasi
priešinimo. Buto gilumoje ras
tas ir gen. Dozier. Jis beveik ne
atpažįstamas. Buvo basas, gvva- 
plaukais apaugęs, apšepęs, sune
šiotais ir lopytais italo darbinin
ko drabužiais.

Policiją nustebino penkių Rau
donosios brigados narių .elgesys. 
-Racija, žinojo? kad ^užpuolimo 
metu jiems buvo įsakyta gin
tis, nepasiduoti ir bėgti nuo už
puolamos policijos. Jiems taip 
pat buvo įsakyta išsivežti ir ge- 
nsrolą Dozier. Jeigu nebūtų ga
limybės su juo pabėgti, tai įsa
kyta pagrobtąjį generolą nu
šauti, o vėliau palipius nusišauti.

Bet Raudonosios brigados Ka
riai nei patys nusišovė, nei pa
grobto generolo Dozier nenųJo
vė. Radijo komentatoriai mano, 
kad generolą Dozier saugojai- 
tieji Raudonosios brigados nariai 
buvo paveikti Maskvos ir [tali
jos komunistų konflikto. Mask
vos atsiųsti ^agentai organizavo 
generolo Do>der pagrobimą, 

•Maskva buvo įsakiusi generolą 
Dozier nušauti, bet Raudonosios 
brigados nariai nenorėję jo žu

dyti. Jie sutiko pasiduoti ir ati
duoti generolą Dozier.

Generolą J. Dozkr 
pirma išleido

Papildomas radijo pranešimas 
sako, kad Raudonosios brigadas 
nariai, nuo sekmądienid buvę su 
gen. Dozier, pirma išleido gene
rolą Dozier, o vėliau patys pasi
davė.

Amerikiečiai ir italų 
policija paskelbė, kad jie jokios 
išpirkinio sumos teroristams ne 
mokės, nors jie noriai vedė pasi 
tarimus. $9.6 milijono suma iš 
augo iki 10 milijonų dolerių, nes 
ji turėjo “nubyrėti" — reikėjo 

j šį 'ą duoti sargams...
Italų policijos ir Raudonosios 

brigados atstovų pasitarimai pa 
dėjo (Milicijai nustatyti, kad pa
grobtas generolas dar gyvas i • 
kad jis laikomas vienama tuš
čiame name Paduvos mieste, 
esančiame gerokai į rytus nuo 
Veronos. Trečiadienį italai jau 
žinojo, kad generolas yra Padu
voj. Trečiadienio naktį ptflicija 
jau žinojo, kuriame name gene 
rolas Dozier slepiamas. Polici
jos vadų tarpe buvo kilusi min
tis trečiadicn'o naktį verž'is į 
namą ir bandyti išlaisvinti ge
nerolą. Pasitarimo metu nutarta 
naktį apsupti apylinkę ir namą, 
bet į vidų nesiveržti. Policija šinimo. Bet policija jiems paša 
nutarė veržtis į namą ketvirta • kė, kad už generolo pagrobimą 
dienio rytą. Jiems atrodė, kad ir slapstymąsi nuo teismo bus 
dienos metu yra daugiau vilties 1 patraukti teisman, 
išvaduoti g nerolą, nes naktį su
sišaudymo metu jis gali būti nu
šautas. Trečiadienio naktį italai

Raudonos'os brigados nariai, 
patyrę, kad Italijos komunistų 
partijas vadovybė atsisakiusi 
klausyti Maskvos, taip pat ne
norėjo Sovietų agentų klausyti 
brigados darbuose. Jie taip pat 
bijojo, kad-policija jų n;ni:šau- 
lų. Jie palys pranešė policijai, 
kad jie pirma išle:s generolą T. 
Dozier, o vėlai u, ginklus padėję, 
patys pasiduos policijai.

Policija sutikusi į juc.s nešau
ti, jeigu jie pasiduos be pasiprie
šinimo. B

— Tvirtinama, kad kelios ne
aiškios prezidento Rcagano kal
bos vietos apie cldttooniiją dole
rį truputį nuvertino.

— Ketvirtadienį aukso uncija 
kainavo $380.



Chicagos mieste veikiančios valgyklos 
vyresnio amžiaus žmonėms

Chicanos mieste veikia vyr.
airŽiaus žmonėms ir nedarbin- 
giem> asmenims valgy klos, ku
riose 5-kias dienas per savaitę 
duodami papiginta kaina karšti 
pietūs ir kava- Pietų laikas yra 
tarp 11 vaL ryto ir 1 vai. p. p. 
Pietus gauti reikia rezervuoti 
vietą, paskambinus nurodytu 
Vietovės telefonu.

Pietvakarių centras (pr. me
tais modemiškai pastatytas) yra 
6117 So. Kedzie Avė., teL 476- 
5700. Šieje vietoje lietuvių kal
ba socialiniais reikalais patari 
mus teikia trečiadieniais iš ryta 
Vytautas Morkūnas. Joje šerin
iams pietus duodami tik sėst, p 
sek- nuo 11—1 v. p. p Užsisakyti 
reik pirmadieniais.

St. Martin’s Church, 5838 So. 
Princeton Ave., tel. 667-9647.

' Benton Community Settle
ment. 3052 So. Gianten Ave., j 
tel. 927-6420.

Kanadoje padidėjo bedarbių skaičius
Kanados statistika paskelbė 

liūdną 1931 m. užbaigą — sezo
niniu masteliu matuojamas ne. 
darbas gruodžio mėn. pakilo iki 
8>6%v Lapkrity užsiregistravu
siu ir darbo j ieškančių bųyo S28- 
000, o gruody—? 987.000. Statis 
tikos duomenys taip pat liudija, 

* kad pastarajame pusmetyje iš 
darbo jieškotojų eilių pasitrau
kė 84,0.00 kanadiečių. Tad iš tik- 
ix|jų. bedarbij skaičius yra per
žengęs milijoną. Tikro bedarbių: 
skaičiaus niekas tiksliai nežino.. 
Oficialioji statistika registruoja 
tik nedarbo draudimo pašalpas 
gaunančius asmenis, kurie yra 
įpareigoti j ieškoti darbo- Nej ieš
kantiems pašalpa nutraukiama. 
Tokie gyvena remiami savo šei
mos narių arba gauna viešosios 
gerovės pašalpas miestuose. To
kių pašalpų skaičius dabar be
veik visur yra gerokai padidė
jęs, bet jų gavėjai oficialiai nėra 
vadinami bedarbiais, nors į to
kius sąrašus būtų patekę iš be
darbių eilių, kai pasibaigia ne
darbo draudimo išmokos. Spė
jama, kad norinčių dirbti ir dar
bo nerandančių žmonių Kana
doje gali būti apie 1.5 milijono. 
Oficialus 1981 m. gruodžio 8.6^ 
nedarbas pakartojo 1970 m. lap
kričio mėnesi pas:ektą pokarinį 
rekordą. Didesnis nedarbas Ka
nadą buvo palietęs tik prieška
riniais pasaulinės depresijos me
tais. .

TORONTO PENSININKU
KLUBAS

Toronto Pensininkų klubas, j 
veikiąs Lietuvių Namuose, pasi-j 
vadino Toronto Lietuvių Senio- Į 
rų Organizacija rr pradėjo leisti

Our Lady of Good Council 
Church, 3528 So. Hermitage 
Ave., tel. 847-9453.

St. Gall Churęh, 5511 So. Sa
yer Ave., tel. 925-6842.

Five Holy Martyrs Church. 
3227 So- Richmond Ave. tel- 24?- 
9647. Tai Brighton Parke esanti 
didelė valgykla, kurią tvarko 
lenkų vienuolės, gražiai patar- 
naudamos senioi-ams.

St. Nicholas of. Tolęntine 
Church, 3721 W. 62nd St., tel. 
735-0772.

Back of the Yords, 1458 West 
51st St., tel. 847-9458.

Southwest Multipurpose Cen
ter, 6117 S. Kedzie Ave., tel. 
476-8700..

Sacred Heart Church, 7020 S- ‘ 
Aberdeen Ave., tel. 846-4353.
Major Robert Lawrence Apart

ments, 655 West 64th Str., tel. 
874 4666.

neperiodinį leidinėli ‘’Saulėly
dis”. Pirmas numeris pasirodė 
tiktai 1981 metų pabaigoj. Jame 
yra rašinys “Senjorams butų 
statyba”. Jamerašoma^&pie Pen
sininkų" klubo valdybos pastan
gas pastatydinti kooperatyvinį 
daugiabuti pastatą vyresnie
siems tautiečiams Bloor-Indian 
Grove su federalinės valdžios, 
pagalba. Vykdant sumanymą, 
susidurta su daugybe kliūčių. 
Viena jųnesutarimai.*valdy
boje, kita — architektų Turner 
ir Bower atleidimas, trečia — 
sklypo 'pirkimas, ketvirta — ap
linkinių gyventojų protestai, per 
zonavimas ir kt. Architektiniai. 
teisiniai, administraciniai klau- 
smai išspręsti. Pastato projektą 
ruošia archit. V. Petrulis. Val
dyba, .esą, stengiasi. kad statyba 
galėtų prasidėti šį pavasarį.

(Iš T. ž.)

Nauja programa

Social Securitv fonduose nu
matoma 1983 metais du trečda
liai defitico. Tai problemai atito
linti lapkričio 4 <L kongresma- 
nas Dick Schulze (R. Pa) ir se
natorius Steve S y m m s (R. 
Idaho) įnešė įstatymo projektą, 
kad oensininkai savanoriškai iš 
Social Security gaunamos pen 
sijos galėtų taupyti taip vadina
mais Social Cečurity taupymo 
bonais. Už juos būtų mokamas 
nrocentas 30 C mažesnis nei už 
treasury taupymo lakštus, bet 
laisvas nuo mokesčių.

Dabartiniais duomenimis. 14

vi a s taupymo sąskaitas. Dau- { 
gktu kaip 4 3 milijonų jų furi ii ,

Jūsų protėviai gardžiavosi paslaptingu, 
turtingu, švelniu, šildančiu, elegantišku ' 
Martell Cognac skoniu nuo 1715 m.

O kai žmonės taip ilgai ką nors vertiną, 
jūs žinote, kad tai yra lab.ii gera

Sveiks

Pranskęvičių atžalynas rengiasi Kalėdų šventėms, dirba šiaudinukus Kalėdų eglutei. Iš 
dešinės: duktė Danutė, studentė, sūnus Edis, Kr. Donelaičio mokyklos mokinys. Nuo
trauka btu-o pa talpinta CICERO LIFE laikraštyje, kalėdiniame numeryje, 198T lųetų 
gruodžio įnėn. 25 d. laidoję. (CICERO LIFE nuotrauka)

į . TRUSKA TRVGE>0 
Užmigti

JAV Marinų ligoninės dr. Mi
chael Miller, tvirtina, jog su- 
vartojant perdaug druskos su 
valgiais, galima sutrukdyti mie
gą. Dr. Mileris tvirtina, kad di
desnis druskos kiekis įtempia 

! žmogaus nervus ir sukelia ne- 
| miga. Sumažinant savo dietoje 
druskos naudojimą, padidėja 
žmogaus audiniuose calcium 
kiekis, kuris apramins nar

vus. . 1

ARBATA Iš MĖTŲ

I Pasireiškus infekcijai inkstuo
se ten baterijoms ir nuodams at
siradus, senesiais laikais buvo 
naudojama pipirmėčių arbata,

I kurią gerdavo atšaldytą. Buvo 
} manoma, jog tokia arbata pade

da apvalyti inkstus nuo ne
švarumų ir paskatina šlapini- 
masi.

Panašiai, metų arbatą gerda
vo vidurių reguliavimui., kosu
liui arba dusuliui ištikus. Šiais 

į laikais mėtos vartojamos įvai- 
Į rių vaistų ir aliejų gamy

boje.

PERKŪNAS DAŽNIAUSIA 
TRENKIA Į ĄŽUOLĄ

Kaip patyrimai rodo, tai ąžuo
las yra mėgiamiausias perkūno 

! taikinys laike audros.
| Todėl žaibuojant, nestovėkite 
; po ąžuolu!

Kiti medžiai, kaip vinkšna

galaikes tąųpymo sąskaitas.
Kongresmanas Schultzę- ma

no, kad daugeliui pensininkų bū 
tų labai atrąktyvi galimybė tau-, 
pyti taip vadinamais Sociąl Se
curity bonais.

Social Cečurity taupymo bo-

eurity programą, kaip panašiai
btri*b karū- bonai ir Pergalės -pa
skolos Ilijo Pasaulinio Karo me
tu.

Atrodo, kad artimoje ateityje 
Kongresas šį projektą varstys ir
gali būti didelės galimybės. {pildant, 
kad jis bus priimtas. 1

Kokios jos bus smulkesnės de- | 
tales, žinoma, dabar žinių netu
rima.

J. J-t is

BIZNIO KLASĖS DALEY 
•KOLEGIJOJE

Tie asmenys, kurie nori pagi- Į KL. Aš. esu 35 metų amžiaus 
linti žinias biznio srityje, gali ir planuoju padėti $2,000 į as- 
registruotis Daley kolegijoje, menišką vad. retirement sąskai- 

pa. j tą šiais metais ir taip daryti per 
15 metų kas metai. Noriu suži
noti, kiek aš turėsiu susidėjęs 
pinigų per visą laiką?

Michaelis M-n as

7900 So. Pulaski, jau dabar 
vasario semestrui.

da-Seniorai gali registruotis 
linam laikui (pan-times) ar 
nam laikui. Pamokos vyks 
nos metu, vakarais ir šeštadie
niais.
Veiks sekantieji kursar.būtent: metų turėsite $115,520 pabaigoje 

1) biznio pažinimas. 2) pradinis tų metų, 
ii' pagerintas mašinraštis, 3) 
stenografijos (short-hand) I ir
II, 4) biznio matematika, 5) kom 
puterio vartojimas, federalinis 
pa:amų mokestis, 8) biznio įstei- 
^imas I ir II. 9) apdrauda. 10h 
nekilnojamo tu*: o p movimo - 
pirkimo praktika ir 11) biznio

laiškų rašymas.
Daugiau informacijų galite 

gauti, paskambinus tek į Daley 
kolegijos administracijos įstaigą 
735-5000.

Mgd. š-ne

PAJAMŲ MbKEScIŲ 
FORMŲ, SŪDYMAS

Jei jūs užsuksite ą Ford City, 
esantį Chicagos pietvakariuose, 
ten galėsite gauti- nemokamą pa 
galbą pajamų mokesčių formas

Tačiau jūs turite* atidaryti vą-
dinamą All-Saver Certificat są-1 Taigi skaitykite “N.” 
skaitą. Ten gausite $1Q vertės 
kuponą, už kurį ‘Ford City ban-

(

JŪS KLAUSIATE,

ATS. Jeigu jūs taip taupysi
te iš 16 L kas metai, jūs per 15

Jeigu jūs taupysite su 8% 
j per metus, tai iš viso jūs turėsi

te $60.349 pabaigoje 15 metų.
(Iš Sun-Tim^, C. Mathews)

KL. Aš esu imigrantas, apsi
gyvenęs Chicagorįe ir negaliu 
surasti bet kokio darbo. Ar galė
tų m^n kas nors4 padėti surasti 
bet kokį fiz nį ar raštinės dar.

N. N. Chicago, Ill.
ATS. The Jewish Vocational 

Service’of-Chieagtr (PVS pade
da imigrantams, apmoko juos 
bet kokios specialybės ir įdar
bina. JVS atstovas Cy RAppa- 
pon pasakė, kad kai kuriuos imi 
^fantus, ypač tuos, kurie turi 
bet kokią specialybę ir kurie 
kalba angliškai, greičiau juos 
įdarbina. Tuo reikalu daugiau 
informacijų galite gauti krei
piantis laišku į Jewish Vocation 
Service, 1 So. Franklin St.. Chi
cago. IL 60606.
* ’ - ♦ ♦ ■ ♦ * ♦, A 7

KL Aš dabar esu 60 metų am- 
žiausHr turiu ištekėti, gauflante 
našlės išmokas. Tačiau aš bijau, 
kad mano išmokos bus sumažin
tos. Ar galite man paaiškinti tuo

(elm), pušis, uosis, topolis ir ki- 
Į ti, taip pat “pritraukia” perkū
no smūgius, bet ne taip dažnai 
kaip ąžuolas.

Niekas tikrai negali pasakyti,
ke jums užpddys 1981 m. vadin. Į kodėl vieni medžiai dau^iau Pri‘ 
Tax Return formą- Į elektros far-
Ford City banko pranešėjai sa-i &us> ° mažiau- 

ko, kad profesionališki žinovai 
seniorams paruoš pajamų mo
kesčių formas nuo sausio mėn. 
pabaigos iki balandžio mėn. 15. Pasitraukė mėnuo sausis, 
d. Jums tereikės iš to banko į Buvo švelnus, nešaldė ausis, 
gauta kuponą įteikti pajamų mo- Nenorėdamas.teikti- arabams 
kęčių pildytojtn’‘ ir gausite r ei- pinigų, s,..’
kiamą pagalbą.

pr. fab»

• P. S. Apipe pajamų mokesčių 
formų pildymą pažadėjo pla
čiau parašyti teisininkas - eko
nomistas Algirdas Aglinskas.]

Socialinio Į 
apdraudos skyriaus teikiamas ži-| A v. , .

• o : Ansciau saulute patekės,
maS* Red- Ir - i- i -i •Į Ir šalčio kęsti nereike%

Į Griaustinis su žaibais bildės, 
Ir žiemą šiaurėn išlydės.

MES ATSAKOME 
I 
I

reikalu veikiančias įstatymo tai
sykles?

Jonė B-nienė
ĄTS. Nuo 1979 m. našlės arba 

našliai, kuriem sukako 60 metų 
amžiaus ar vyresni, gali naujai 
susituokti ir toliau gauti pilnas 
mėnesines išmokas.

* * *
KL. Ar yra tiesa, kad Jėzub 

buvo gimęs tikrai prieš 1982 m.?
Ponia J.D. iš Š.Antonio.Texas

ATS. Niekas nežino tikrųjų 
metu, kuriais Jėzus Kristus bu
vo gimęs, Tačiau, Bažnyčios 
mokslininkai dabar tiki, kad Jis 
buvo iš tikrųjų gimęs tarp 4 ir 
f B. C. (Kat. Misijų laik.)

— Šiomis dienomis vienas 
Chicagos šaulių sąjungos narys 
savo bute rastas miręs. Jo bute 
policija rado kelias banko san
taupų knygeles vien su jo vienu 
parašu. Kadangi nerasta testa- 
mento, tai visas turtas pereinąs 
vietos valdžios Įstaigos žinion. 
Esą tose knygelėse būta apie 
$100.000.

— Lenkijos karinė valdžia nu
tarė 2 milijonus darbininkų pa
leisti į pensrįą.Tuo būdu, esą pa
gerėsianti gamybą, pakilsianti 
krašto ekonomiją visoje Lenki
joje.

— S v et ims ai tarsis siais metais 
nereikia registruotis. Jeigu sve
timšalis pakeitė savo gyvenamą 
vietą.tai jis turi registruotis Imi
gracijos ir Natūralizacijos įstai
goje. 219 So. Dearbon. dešim- 
tjes dienų laikotarpyje.

-------------j n i
VAKARIO MĖNESIO

;SULAUKUS

Nepaskleidė didelių speigų.

Vasaris jau atėjo.
Dienos šiek tiek pailgėjo,
O kai gegužis iš Floridos terie

dės,
Grabus pavasaris pprasidės.

Kalbėti mes išmokstame vav 
kystėje, bet tylėti mums nesi
seka išmokti, norsirsenatvėje.

♦ ♦ ♦

Žmogaus supratimu nėra ne
galima, jeigu jam pačiam to at
likti nereikia.

* r ' * -

Kai pradedame senti, tada pa
didėja įvairus negalavimai.

J. Krasevkis
* * *

Aktore vadiname moteriškę, 
kuri klausosi tik tuomet.
kalbama apie ją.

kai

Piktumu meilės neįgysi.

nary 29. ,2 —- Nmi£1

Spauda - tautos 
galybe

■ Spauda yra tautos galybė, 
Per ją pulsuoja kultūra. 
Ji teikia tautai daug stiprybės, 
Tapti ydinga ir tvirta.

Nėra spaudos, nėra gyvybės, 
Nėra spaudos, nėra vandens. 
Gyvybė miršta be deguonies, 
Tauta išnyksta be spaudos.

Spauda galinga, visagalė, 
Kovot už laisvę sunku be jos. 
Ji galingesnė už atomą 
Kovoj dėl laisvės Lietuvos.

Algirdas Budreckas

TAI NIEKAD NEPAKENKS
Jei bardami, tardami, prakeiki- 

sime mandagūs,
Jei gindami savo nusistaty

mą, darysime taip švelniai ir 
rimtai, neįžeisdami kitaip ' gal
vojančio, ; ___ s

Jei -bardami, tardami pakeiki
me žodžius, darysime. ,tai bičiu
liškai ir nuoširdžiai, Į?

Jei piršdami-^y^yuontonę, 
nepaniekihsime -'kitu arfimų 
mums asmenų L .V* * ■

* *
KLAIDINGOJE VIETOJE 

Z

Vedybiniame biure moteriškė 
dėsto savo pageidavimus:

— Man nesvarbu pinigai. No
rėčiau tik, kad mano būsimas 
vyras būtų inteligentiškas, mu
zikalus, mokėtų ką nors įdo
maus papasakoti ir..- sugebėtų 
patylėti, kuomet to aš pageidau
čiau.
—Tą viską, poniute, galite leng 

vai atsiekti. Tik ne pas mus, o 
priešingoje gatvės pusėje. Tele
vizijos aparatų krautuvėje.

* * *
NEDAUG DARBO

Jaunas artistas giriasi namiš
kiams, jog jis gavo svarbią ro
lę.

— O ką gi vaidinsi? — klau
sia motina.

— Vyrą, kuris jau yra vedęs 
dešimti metu.

— Jeigu taip, tai nedaug teks 
kalbėti scenoje, — pastebi tė* 
vas.

♦ * ♦

JISAI TIKI

— Ar tu tiki į paveldėjimą?
— Aišku, kad tikiu. Paveldė

jimo keliu iš savo giminių jau 
gavau nemažai pinigų. Tai ko
dėl aš turėčiau netikėti?



m™

** *

reto: ė — Monika Gasp^ronįenė, Maskeliūnaitė. n.s 
narė
Skyriaus korespondentė — Rūta Juos pasekė ir p. Ankus. Advo- 
Sakienė.

'su Uis as
F lomena Galdikienė, menimis negalėsianti dirbti”.

. \ f ' ■ -J
Emilis ir Julia Sinkiai, sužinc’ję, kad iki reikalingų $15,000 

dar toli, parašė čekį ir atsiuntė Naujienų pagalbai.

VL. BAKCNAS

PASTABOS 18 TOLO
J. ir E. Sinkiai — stambūs aukotojai 

lietuviškiems reikalams
Jilia ir 4Emilis Saikia:. £yv- 

Santa Monica, Calif., neseniai 
lietuviškos spaudos palaikymui 
paaukojo $lp000 (vieną tūkstan
tį) dolerių ''Naujieną dienraš
čio palaikymui. Tat labai ir la
bai retai pasitaikanti, savo didu
mu, auka išeivijos spaudos atve
ju, J. ir E. Sinkiai skaito daug 
lietuviškos spaudos ir neretai jų 
vardai galima pastebėti vieno ar 
kito laikraščio aukotojų sąraše 
— nors, žinoma, ir mažesnėmis 
aukomis, Taipjjat jų vardus ga- 
I ma pastebėti ir daugelyje įvai
rių organizacijų aukotojų pra
nešimuose, kai viena ar kita pro. 
ga Sinkiai aukoja religiniams, 
šalpos ar kitokiems lietuviš
kiems reikalams — šimtinėmis 
ar dešimtinėmis. Praėjusių me
tų pabaigoje BALFo Los Ange
les skyriaus vykdomame rudeni
niame aukų rinkimo vajuje J. 
ir E. Sinkiai taip pat’ davė 1,000 
(Vieną tūkstantį) dolerių.

ir E. Sinkių, dabar jau trijų 
milijonų vertės rezidencijos, 
Santa Monica, Calif., sodyboje 
vasaros metu Įvairios organiza
cijos (birutietės, šauliai, BAL- 
Fas, S- M. Lietuvių Klubas ir 
kt.) rengia gegužines, už ką Sin 
kiai nė-tik neima jokio mokes-, 
įio užįyiėtą: j(fežidencija\/.yra 

’ griežtai rezidenciniame milijo
nierių rajone, prie vandenyno)- 
bet dargi tam tikslui (lietuvių 
gegužinių svečių s patogumui) / 
yra nupirkę stalus ir kėdes su 
trparasoliais,‘, kad< saulei -per
daug kaitinant, svečiai galėtu 
pasikavoti parašėlių pavėsyje. 
Tie gegužinių svečių patogumui 
baldai kainavę virš trijų suk
siančių dolerių,... nors patiems 
Sinkiams tokių ir tiek baldų tik 
rai nereikalirigaųBėt — lietuvis-’ 
kos publikos paslagumui ir pa-- 
togum'uf^-2 tai didelė Sinkių do
vana.

Šiemet pirmasis lietuviškas 
piknikas - gegužinė, Sinkiams 
pasiūlius, pagal BALFo prane
šimą, būsiąs “rožių-gegužinė” ge 
gūžės mėn. Tiksli data dar ne
nustatyta. Po to, be abejo, seks 
visa eilė kitų lietuviškų organi
zacijų gegužinių - piknikų, į ku
riuos (Sinkių “sodyboje”) pri
važiuoja daug lietuviškos pub
likos iš arti ir toli.

£ * *

Lietuvos Pasiuntinys neatvyks

■ Amerikos Lietuvių Tarybos 
Los. Angeles skyriaus valdj ta 
Buvo numačiusi labai gerą atve
jį surinkti aukų Lietuvos Fa

siuntinybės namams, Washing
tone, D.C., atremontuoti. Tam 
tikslui buvo pakviestas Lietuvos 
pasiuntinys dr. S. Baėkis atvyk
ti į Los Angeles, maždaug kovo 
mėn. vidury. Bet... su diplomats 
nėra taip lengva susitarti, nes 
nežinia kur ;ie nori ar nenori, 
ar kur jie gali, ar negali daly
vauti... šiuo atveju, tačiau pa
aiškėjo, kad dr. Sš Bakšis ALTo 
valdybAi į kvietimą atsakė, kad 
neatvyks^nes jis, kaip Lietuvos 
Pasiuntinys, negali užsiimti- — ( 
dalyvauti kokioje nors pinigi
nėje rinkliavoje — taigi rinkti 
pinigų •— nors dabar liečia ir . 
jo vadovaujamos pasiuntinybės j 
rūmų remontą. Tai esą privačių j 

.organizacijų ir jų sudaryto ko- : 
miteto reikalas, į kurio veiklą Į 
neturįs teisės kištis asmeniškai j 
pats atstovas. Atrodo, tai visai j 
pateisina atstovo elgseną šio • 
kvietimo atveju, nes tikrai būtų į 
daugiau, negu keista, jei Lietu-j 
vos atstovas pradėtų važinėti po J 
lietuvių kolonijas, rinkdamas su 
kas pasiuntinybės reikalams. 
Tam turime dar apsčiai įvairių 
veiksnių, ’ kurie, kaip atrodo, 
bent šiuo atveju sugebėjo “susi
tarti’- sudarant komitetą, kuris, 
pa galabijau pradėjo veikti.Sėk
mės. .

MARIJA NOREIKIENt

— Nanjie***, Cbkiafe, Į, m. fc'rSJly. Jal&arjr tit, lft£

ttco J1?> uau^rau uaiou. j - "~... . , . .------- . ... >< . T ° ■' .' * ., . *

Irena Petraitienė, Viktorija Ka- vak; Tąbtiiiiuose namuose ;pasi- jo, ąteįstatydino Mikužis, p-lė
. f - a.. '.? . ' ' •■* ' ■ • .. - •• ■ *** ■• ■ '"rf.

Slaptu balsavimu. J. Bagdžius

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MAISTAS iš EUROPOS' SANDĖLIŲ 

*>‘o

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

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE ’ 

2501 W. 69th St, Chicago, HL G0629 ♦ TeL 925-2737

JAY DRUGS VAISTINE
1759 W. 71nt St, Chicago, ŪL 

« sffi^nNGAi spruxno rkkftai • fannik mat raju 
DUMYNAI • KOSMETIKOS RKXMKNT8

Atdara šiokiadieniais nno

Birutietės pagerbė mirusias 
draugijos nares

< T £

Los Angeles Birutietės sausio 
10 d- parapijos salėje įspūdin
gai pagerbė.Los Angeles .. sky
riaus mirusias nares. Rengimo 
programoje dalyvavo Alė Rūtą- 
Arbienė, pianistė Raimunda 
Apeikytė ir solistė ^Janina, vCe-. 
kanauskienė. Mmejimė ,dalyvę-, 
vo dvi viešnios iš Čikagos;:. Ona

* * t
L-- V .

Viešnia iš Tolimųjų Rytų

Šiomis dienomis Los Angeles 
viešėjo tolima Mešnia -«- net j anksčiau ’ gyve-
Tolimųjų Rytu--Borneo salos. |nus. AngeIes; -i() styrii,^|
dr. Birutė Guiufcite. stebte e- jteig. ja jr dabir jgu garbės na_- 
Jusi čia perai dienų pas savo te- j 
^US ’ (“Naujienų” ' skaitytoms), 
Antaną ir Filomeną ..Galdzkus.* 
Molcslininkė, plačiai pagarsėjusi 
pasaulyje beždžionių gyvenimo 
tyrinėjimo sluogsniuose, dr. B. 
Galdikaitė yra Borneo saloje 
esančio tyrinėjimo punktouOran 
gutangs research and conserva
tion center” direktorė, kurios ži
nioje (be daugybės beždžionių) 
yra ir 20 žmonių, kurių tarpe 
vra 3 amerikiečiai ir 2 kanadie
čiai, dirbantys tame centre., Bi-į 
rutės nurodymais.

Dr. B. Galdikaitė, buvo iškvie
sta Simon Fraser universiteto 
Vancouver, B.C.,Kanadoje, skai
tyti cįklą paskaitų apie “Human? 
evolution and primat behavior”.; 
iš Vancouver, B. C., Birutė dar 
vyks į bent kelis Amerikos uni
versitetus su paskaitomis iš sa
vo srities, o gegužės mėn. vėl' 
grįš į Borneo salą toliau tyrinę^ 
ti orangutangų gyvenimo būdą 
ir jų išsaugojimą nuo išnykimo.

re, taip pat centro valdybos na-, 
"Pulki

ninkas Pulkauninkas Lietuvoje 
yra buvęs Telšių karo komen
dantu, o pulkininkas Petras Ge-. 
nys yra buvęs eilę metųL;š7-to 
pėst. pulko vadu ;ir Klaipėdos 
įgulos viršininku.» Abu ^kulki-; 
kai jau yra mirę. , .7 y,

Pagerbimo metu scenoje buvo 
išstatytas skyriaus mirusių na
rių sąrašas, pagal kurį laike sky
riaus 25 metų egzistencijos lai
ką mirė šios narės: Eleonora 
Andriuvienė, Barbora Bendora- 
vičienė, Ona Bielskienė, Jadvy
ga Chodokauskienė, Veronika 
Černienė, Jadvyga Karazienė. 
Jonė Landsbergienė, Juzė Liau- 
danskienė, Antanina Liudžienė, 
Vanda Mažeikienė, Angelė Nar
butienė, Paulina Raulinaįtienė, 
Klaudija Rusteikienė, Bronė 
Šarpienė, Žofija šešplaukienė,

nmimKia Jia iioiiru bi i

- Inž. LIŪDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

IŠ PRAEITIES ŪKANŲ
ATEINA LIETUVA,

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 šu kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga? pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas,- paruošė tikslius vertimus 

ir patarė mums toliau studijuoti.

.'♦ LITERATŪRĄ;- Hėhrrių
1954 m. metraštis. Jame yra verting!, niekuomet nesensįį, Vfnėš 

I Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Stiniči,
i J. Raukflo, dr. Kazio Griniaus, taip' pat K. MafuSeviHaia fr V, 

I Meilaus straipsniai bei studijos, muštruotos nuotratAomfe - U' 
Ii M.K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkitelės ir A. Varna 
1 kūrybos poveikslais. 365 push knyga kainuoja tik |3.

t • DAINŲ SVENTŪS LAUKUOSE, poetės, rašytojos. !r fa®.
tinių šokių pirmūnės Juozės VaiČiūnienėe atsfarinlmai įpiė dainfl 
šventes bei jų-istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojaa- 

(tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais durimpnt-rnK 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja f2.

• ViENBO ŽMOGAUS g y VisNIMAS, Antano Rūkcapraly-
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai n/ Kaniraa 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikcrtArplo btritifei lite
ratūrinė studija, suskirstyta.skirsneliais. Ta 206 puslapltj knyga 
parduodama tik už €2. ,f ~ ' -1

* r- • . . ‘-'i

• LUTTUVHKASTS PAMARYS, Henriko TomO-TamaŠanska
įdomiai parašyta studija apie Rytprifetus, remiantis Pakakus 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdotnfts H.kri»nara 
lietuviui. Leidinys Hiustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
ritovardžfų pavadinimai It jų vertiniai J'vo1de$q> L Labtl
naudingoje 335 pusi knygoje yra Rytprfisiij femėlspls. 8

/ • KA LAUMtS LftMB, rašytojos Petronėlės Orinttftės atsi
minima! ir mintys apie asmenis ir vietas veprik. Lietuvoje fr pfr- 
maistais bolševiku okupacijos metais, Knyga turi 234 pualiplua, 
bet kainuoja tik S3. . • . ’

• JULIUS JANONIS, poetks ir revoliucionierius, nesuprad* 
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; -Mk na 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir po<?- 
riją. Dabar būtų j j galima pavadinti kovotoju ui imogans tdsea 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja <6.

• SATYRINIS NOVELES, M. Zoačenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 pat knygoje yra '40 sąmojingų novelių. Kaina

Knygos gaunamos Naujienoae, 17M So. fiateted Bt, Odca^a,

zakevičienė ir Michalina- Jagu- 
čiauskienė. .'į'

Oficialioji minėjimo dalis, ku
rioje dalyvavo ttemažai'losange- 
liečių, baigta giesme Marija, 
Marija. Po to blrutieneš gausią 
publiką pavaišino jų pačių ga
mintais užkandžiais ir kava.

Los Angeles Birutiečių sky
riaus valdybą sudardi pirminin
kė — Albertina.’ Milienė,; vįcė- 
pirm. — Alfonsą Pažiūriėriė,- iž
dininkė'— Elena-Pažėrienė, sek-

Marquette Parko Liet Namą Savininkų 
draugijos susirinkimas

; Sausio. 15 -d. parapijos salėje 
7:45 vai. vak. J. Bacevičius-pra
dėjo susirinkimą. ^Patiekė dieno
tvarkę, “kiifT buvo” priiibtą. Atsi- 
stdjirtiu - pagerbti, mitušrcji. 
Kateliėnė perskaitė pakulinį se
nosios valdybos protokolą. Pri
imtas be -pataisų.\ " ’ . ' .

J." Bacevičius ‘pranešė .namų 
savininkams apie temperatūroj 
nustatymą namuose. Po lo išda
lino A. Siliūnd nužu<^tnięr>tyriį 
Dėjimo byloje -užstatus,'neš nieJ 
kas nesusigundė j $5,000 ir ne
išdavė žudiko. Fotografas darė 
visų sudėjusių užstatus, nuo
trauką. > . ;-

Atėjo kleb. A'.,'-Zakarauskas 
prisaikdinti 'naujai išrinkta'val
dyba, kuri; sausio 11 d. 7 vij.

Du šimtus dolerių A. Skiriaus i 
spaudai į i

Aprašydamas visuomenininko 
ir lietuviškos Spaudos puoselė
tojo Antano Skiriaus pagerbimą 
(jo 70-ties metų amžiaus sukak- j 
ties proga) parapijos salėje, 
gruodžio 13 d. (žiūr. ^Naujienų” 
Lm. nr. 1), padariau klaidą, pa
stebėdamas, kad: “Santa Moni
kos Lietuvių klubo ir Lietuvių 
Gydytojų draugijos vardu dr. 
Birutė Raulinaitienė <vcikinda-l 
ma A. Skiriu ir ponią Skirienę, I 
e n tuz ;a s t in g ų publikos a p lodis - 
menių iššaukė pareikšdama* kad 
gydytojų draugija (jos pirmi
ninkaujama) A. Skiriaus leidžia
mai spaudai paremti iš savo’ iž
do paskyrė du šimtu dolerių.. 
Viekas taip,.tik ne taip su tais- 
dvieni šimtais dolerių, nes: juos j 
*kyrė negydytųjų draugija (ku-Į 
Vios pirmininke yra dr. B. Rau- 
linailienė), bet Santa Monikos 
Lietuvių klubas, kurio pirminin
ke yra taip pat (Ir. B. Rauli
naitienė.

Taisydamas šią klaidą “never
kiu”, nes pasitaikė vėl proga pa
minėti tas dvi draugijas, kurios 
iš savo’ išteklių lietuviškai spau
dai paskyrė nemažas sumas — 
Lietuvių Gydytojų draugija 
anksčiau spaudai yra skytusi 
700 dolerių, o dabar Santa Mo
nikos Lietuvių klubas A. Sky
riaus pagerbimo proga jo spaih 
Ylai davė du šimtu dolerių. 

f ^Draugijų, kurios iš savo iš
teklių remia lietuvišką spaudą, 
yra labai ir labai nedaug.

pridėjo: “Dabar iš čia pasitrau
kiu ir jūs manęs čia daugiau 
nebematysite”. Nariai huošir- 
džai dėkojo už teisingą nuo-, 
monę. Tai buvo jaudinantis mo
mentas tokia ištarmė ir nuverti
nimas J. Bacėvičiaus užmojų. 
Klebonas susijaudinęs išėjo.

šia proga noriu priminti, kad 
prieš pasiskirstymą pareigomis 
J. Bacevičius nušalino iš Revizi
jos komisijos išrinktą P. Ankų

1 ir jo vieton paskyrė M. Simo- 
| kaitį. Bet Revizijos komisija J. 

■ Bacevičiaus išsišokimo nepaisė.
‘1 Simokaitienė pranešė, kad ji 

« kontaktavo J. Janušailį, atc^lo- 
| gaujantį Floridoje. (Didelis siur

prizas padarytas.)
J. Bacevičius beveik prięvąr-1

J. KUZMICKIS : ' ? ' . .

MŪSŲ TAUTOS KANKINIAI
(Tęsinys) . < ( 

VĖL SUIMAMAS

1916 m. gruodžio 18 d. vysk. 
T. Matulionis buvo saugumo 
pareigūnų suimtas drauge su 
prel-J. Labuku, kalintas Vil
niuje ir po kurip laiko ‘‘Ypa
tingoji Taryba Maskvoje pas
kyrė jam tais laikais palyginti 
nedidelę bausmę — tik 7 me-į 
tus kalėjimo!” Per 9 dienas 
pervežtas į Oršos persiunčia-^ 
majj punktų, čia. išbuvo pen-u 
kis mėnesius, o jau 1948 m. 
balandžio 25 d. buvo perveži 
tas į Vladimiro kalėjimu ku
riame buvo kalinamas ark. M. 
Reinys, kun. Vl.- Mironąs, prel.skirstė pareigomis. J. Bacsvičius Reinys, kun. VLyMironas, prel. 

kvietė prie prezidiumo stalo ir. J. Laukaitis ir k.
prašėriarti-žodį. Klebonas visada’ - _ .. .- . < j.', v. - ..... 1 Baigiąs 80 metu -amžiaus-pasako; paguodžiančius žodžius,] . ‘ .
Dėkoj^sendi valdybai ir prašėP“'“1. ne.b'oS“;; llk; .'W: 
visus kooperuoti, ginant mūsų•' P"* .Rr‘s,Paz“°- »“»• J?“3 
koloniją ; lapkričio 1 dienos susirgau ir-

K. Povilaitis perskaitė Revizi- j ,XL atsiguliau į ligoninę,■ 
jos komisijos protokolą, kuria-^.ur P’lna žodž.o prasme, išgu- 

f. kųati patale iki 1951 m, V-.28. ' 
Išsiderino širdis, ,išlinc>' visas 

■Bacevičius senu įpročiu ėjo prie , ^“nas, kankino nemiga .,^4-.. 
."neatlikti. darbai”. J. Stonkus] / į^tų kalėjimo bausmėj 
pranešė, kad pirmininku išrink- ] ribaigė-1953 m. grupdžio 13. d,' 
•tas J._Bagdžius. (Renkama buvo] ir^SSSR kalėjimų viršininkas 
Slaptu balsavimu. J. Bagdžius Pažymėjo,jkad/greitu laiku/^a<. 
gavo,8 balsus už; 7 balsus prieš;): 1
Turėjo būti išrinktas Mikužis^ v<^iau 19^4 - m.< gegužes - 
nes jis gavęs daugiau balsų. Tąd j —------------  . r ■

me apžvelgta valdybo's kadenci 
jos metu? atliktieji darbai.

katas Ch. Kai tylėjo. Pakartoti, 
nai paklaustas pasakyti savo 
nuomonę, jis priėjo prie tribū
nos ir, matomai susijaudinęs,? slaptu 
pasakė, kad jis daug dirbo šioje 
organizacijoje ir kovojo už mū-

tauja J. BagdžiŲ pasitraukti f! 
pirmininko pareigų. y

J. Bagdžius .pasakė, kad visą 
laikų dirbę, Moję organizacijoje 
ir net buvęs vicepinrtjninku.
Susirinkimo ferinklas teisėtai įr 

balsavimu- pasiskirstė J 
pareigomis. Statutas nepažeistas.

Tame pasimetime susidarė 
įspūdis, kad, jeigu J. Bagdžius 
pasitrauktų, tai visi grįžtų, išsky
rus adv. C. Kai. J." Bacevičius 
tuoj statė balsavimui ir 'siūlė ri
kiuotis fotografavimui, čia, pat 
be klebono- pats visus saikdina... 
Tikras kuriozas! • ;

Visi gerai atsimename, kaip 
inž. "Nainys vertė J; Vaičiūno 
valdybų. Ten buvęs dr. Z. Dani
levičius prašė Nainį susilaikyti. 
Deja, nieko negelbėjo. Ta pati, 
taktika ir tie patys frontininkų 
užmojai — užgožti kuo daugiau 
Organizacijų.............  !. ,

Siūlome valdybos nariams ne- 
pasl'mesli toje painiavoje ir ko
voti už mūsų kolonijos apsaugą]

Susirinkimo dalyvis -h

buvau nuvežtas j Mordavijąr 
į invalidų namus. Nors jb 
sveikata blivo kritiška, tačiau, 
paguldytas ligoninėje, greitai pa
sitaisė: širdis sustiprėjo; atsira
do apetitas”.-. . . 1 ,» <

v Pagaliau 1956 m. gegužės A 
d. vysk, r Matulionis, per 
Maskvą grįžo į Vilnių, tačiau- 
per Kauno ; arrkivysktipijcs 
.valdytoją kan. j.’ Stanįcęvlčių, ■ 
pataikavusį ir siekusį baznyti-; - 
^įių 'poaukSčių iki mitros dę- 
(vijimo, btivb .perspėtas^ kad 
negalėsiąs gyventi šavd vysku
pijos rūmuose ar ris Viso. Kai 
šiadbrių vyskupijoje?, \ -. <

t Fizinis ir' dvasi n fe.., Dųpvąr, 
•@s,- prie varlinis atstumdirias 
nuo leisiogihių. pareigų; patai, 
kūnų meškiškas 'patarnavimas 
kataliką .tikėjiipuį- 'ska.udihb 
kankinį'-vyskupą,, prisiglaudusį ■ 
Druskininkų ..klebonijoje. '
v Apie' kankifųo. ^vyskupo ■ gy- 
vėnirtip. 'saillžletęlįu pakalbėsime

<• •'.*.. •;.. '•; / <<; - •

(pabąiga)

. • —"Krašto;, apsątigdsvį^partb- ■

trf JįS^tuvų bi.Įy o^/įeįerių 
šuniai.;Lėktuvai. turį ‘būti’ .wIe >• 
■gąlingi, . kad 'pajėgtų-^įj: sūstbji- 
-įdo perk^l|Į ŽAY-kaiįi^'ž'Įi^etsr- -

‘O 
■LA; .'..? -,V- f 1 .

Kaina |25. Kieti viršeliai.

U KUHLBAN, BA, RagUtr

TeL 476-22
j vaisnalnk M 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608
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Kviklio argumentai dėl santykių 
su okupantu

Jei Kviklys būtų sąžiningas žurnalištas, '-tai, norė
damas įrodyti, kad lietuviams naudinga ar reikalinga 
važiuoti i okupuotą Lietuvą per Tėviškės draugiją, pa
laikant ryšus su okupanto pataikūnais, būtų tuo Tdausi- 
mu ir rašęs, to reikalingumo priežastis nurodęs. Jeigu 
jis būtų tekius argumentus, kuriais jis būtų ga
lėjęs įr:ū ų "“'tykių reikalingumą, fei -jfe ‘jūdš 
būtų taip išdėstęs ir įrodęs, kad išeiviams lietuviams rėi- 
1 ia naudotis ^okupanto-’malonėmis. ,, “

teiMatpmai, jis tokių argumentų neturėjęs, :pradėj'o 
naudoti4freią, kad kiti draudžia palaikyti4asmeninius iry- 
šius su artimaisiąišjįOytam’js turi gerą stažą iš pirmos 
■okupacijos laikų, kaip ir kokius argumentus reikia var
toti. kada, neturi duomenų, o reikia suniekinti kitaip gal
vojantį žmogų. Sakoma: “Jei neturi argumentų, naudok 
melą!”

Melą, šnjeižtą Kviklys jau seniai naudoja savo ve- 
dam.rbse Ra v: .. .“Užpulti jaunimo centro rūmai”.., 
...“ atėjo vadai, kurie neparodė nei išminties, nei tak
to” ... ir daug kitų. Ir dabar vedamajame rašo: .-. .“Mū
suose ryšys su artimaisiais Lietuvoje vis dar neihado- 
je”... -Čia jau nebe demagogija, bet biaurūs meras. Rei
kia manyti, kad šitokį melą naudoti vedamuosiuose, jis 
■išmoko redaguodamas “Milicijos” žurnalą. Visi -gerai ži
nome, kad tūkstančiai lietuvių Susirašinėja su savo ar
timaisiais, siunčia brangiai apmokamus paketus nr 'va- 

'žiuoja asmeniškai, nors pora dienų pasimatyti -su 'savo 
artimaisiais. O jis rašo, kad ryšius 'su artimaisiais pa
laikyti “dabar ne madoje”.

Toliau jis rašo:.. 'Tokių ryšių nenori iš vienos pu
sės Letuvos okupantas, iš kitos — įvairūs ‘išeivi jos “ultra- 
patriotai” su “redrgais”... Jis ‘neiiurodb, kada ir kuk 
buvo pasisakyta prieš tuos, kurie palaiko asmeninius ry
šius su artimaisiais. Nenurodo todėl, kad niekas prieš 
tokius ryšius niekur nėra pasisakęs. Čia ir yra charak
teringas Kviklio vedamųjų turinys. Tam jis turi patir
ties. Neturi duomenų, pilk šmeižtą ir melą. Paskaičius

STASJVKAITIS

Tarybinių Socialistinių Re^f>trblikų S-ga — 
TSRS - Udemokratiškiausia” šalis pasauly!

Pasaullę lietuvių Bendra o me siakgto šiVo iprakeitu, piniginio; 
ne išleido B. Stasiukaje.’o stu- .
diją “Tarybinių Soc al stinių (uazn^l pasitai-r

kratiiklausia” šalis pasaulyje" 
:spausdintą praeitais meta;s ne- 
21 numeryje. Mahcrtna, *kad N. 
skaitytojams bus įdomu susi
pažinti su aktoriaus keliatno- 
nns mintimis.

Naūįfeny Redakcija(Tęsinys)Taip pat 'Viėtbs "komiteto paskirtis ne džrbitiinkų reikalų ;gy riihas, ’b Birbanciųjų Tnobiliz^- 'vimas 'Partijbs ir vyriausybės pėbkine&o ^užduočių vykdymui bei socialistiniu lenktyniavimų organizavimas.Socialistiniai lenk tyniavimai, tai haūja darbininkų 'eksploatacijos forma—hž tą pa- lį'atlyghiimą išspausti iš'darbininko kiek galima daugiau produkcijos, t, y. padidinti išdarbio normą.Tarybų Sąjungoj išdarbio normų didinimas yra viena iš svarbiausių priemonių darbo našumą kelti ir darbo klasės Apolitinį sąmoningumą” ugdyti. Tokiu būdu, tarybinis darbininkas už suintensyvintą darbą, kurį ap<

Respublikų Sąjunga — "d-m^ko. kati dirbančiųjų uždarbis su- 
kratišktausia” šalis pasaulyje” -•*

-spausdintą praeitais meta;s ne- heiVykdo nauju is-
legaliau leidžiamų ' Perspektyvu 4h*blb hdnriu), betuž tai ^auča”
"91 XT ... T.

žėt&. nes hervykdo natiju iš-
;o ^Indmngumas- ^Arėi tai mte-

MOKSLO KAINA
“?ŠltS tyri teisę Įį

•^leikdtde apsaugą” -(42 strJ)■ Pillėčhi iretiiclntnis 'aptarna- ■.-te “kfiįkvienoje valstybėje su ■’aro \dną iš svarbiausiu sociali/ -uu sričių. 4r'taiMtiihis 'te-‘ žimds ;fe $at plričtrių 'OezlšteiVT-j ’T'o diėmi *&bfrė ir ’gitib 'laiku 'te-' be~klria tdrį klausimui didelę ’iropabgandipe reikšme.K’ibėdamės apie -nemokamą piliečių medicininį aptamaivimą, tarybinė-ptopagantia ‘Visai iaė-| meluoja, teigdama, kad Tarybų, Sąjungoje ‘vienam 'tūkstančiu? gyventojų, lyginant su "kitais EU ropos kraštais, tenka daugiausiai medicininio personalo. Kas taip, tai taip, tačiau Mutylflha apie gydomųjų Įstaigų nėčHninį
šiubs Kviklio “perlus”, galima sakyti, 'kad partija tūri 
riatų.agitatorių tinklą išeivijoje.; ;

. 'Štašiūkait&,?r£šb<; ■ “Tąrfbiriė 'piljytybe Įb'areigbja 
’audįjtapti ’kantriais; teliiikais — ’KLAUSYTI VrOPA- 
'tANDINIO MELO ir vygdyti Partijos ir Vyriausybės 
parėdymus, nors jie preštarautų žmogaus sąžinei”. Ly
giai taip ;pat traktui)jairiami ir Draugo skaitytojai. Jie 
riiri skaityti tk Kviklio vedamuose mėfe, 'fitfcfe tai "būtų 
orieš skaitytojų sąžinę. Vedamojo redaktorius tikras, 
kad Draugo -cenzūra, kaip ir komunistinėje sistemoje,’ 
nėlei's niekaip prieš 'tą jo :trielą ;į«ši^.kyti.

Jeigu okupantai 'riėhbrėtų ryšų tšu išeivijos lietuviais, 
tai jis neorganizuotų nemokamų atostogų, kurios tęsia- 
'i bent-.po kėlias savaites. Jis nekviestų'.išeivijois Jau
nuolių -i Vilniaus propagandos kursus ir neapmokėtų; 
klaidų. Jam nereikalingi -Gudijos'lietuviai,'todėl -jiems; 

:ir neleidžiama lankyti 'tų Vilniaus kursų. Pagalvok, ipo-Į 
nas Kvikly, ką okupanto agėntai (Gudijos ‘lietuviui 'gali 

.^meluoti? Jie nebūk 'agitatoriai 'griže :iTrU.diją. Visai: 
kitas reikalas Su išeivijos 'lietuviais jaūnildliais. Jfėnisi 
galima plauti smegenis. Neteko skaityti, išeivijos'ne ko-- 
munistinėje spaudoje, grįžusio kursanto apie vargą ir 
Priespaudą lietuvio, okupuotoje Lietuvoje.

’P. A. Tamulynas, rašydamas apie b.'kv. Vedamuo
sius, Šiaip'baigia: ..'“Jeigu taip niekinančiai rašytų 
apie mūsų politinius veiksnius pavergtoje Lietuvoje 
•koks nors rusams parsidavėlis komunistas, tai dar būtų, 
suprantama. Bet'dabar‘rašo Draugo redaktorius. Ir dau-; 

;giėu nieko nelieka pasakyti, kaip tik “Atleisk jam Vieš- 
'pUtie, 'hes jis 'nežino -ką rašo”... Tada mielam Anuprui 
buvo atsakyta, :kad b. kv. gerai žinb, ką ’ra'sb -ir ikodėl 
rašo. ' 'v- - -

Ignas Petrauskas

J. Klauseikis

PASTABOS APIE BR. RAILOS 
, N USIBASTYAIUS

Be to, dabhr archyve radau dvi kitas mano Ke
leivyje spausdintas korespondencijas, aprašant, 
kaip paminėtas Balys Sruoga, ir kitoje — kap či- 
kagiškiai susirinkime reagavo į nugirstą Lietu- < 
vos pasiuntinybei pavojų Vatikane. Mė vienas’ 
iš tų mano raštų nebuvo nei pavarde, nei visiems 
žinomu slapyvardžiu pasirašyti.

Tarp 
vienos ar 
trum'-ą '

daug laiškų, prašymų organizacijos
I i tos veiklą pareklamuoti, radau ir 

kk’;-'iros Lietuvos redaktoriaus,
- u Taip, nusiunčiau to’lai-1 

..a x cjo kvitas ir tas Kardelio.
laiškelis, jis rašo, jog Klauseikio korespondencijas. 
esančios įdomios, ir prašo, gal galėčiau ir jo i-eda-, 
guojamam laikraščiui rašinėti. J. Kafdehb riie-< 
kada nebuvau susitikęs, jokios pažinties neturė
jau, bet jis žinojo, kas Naujienose Klauseikių pa
sirašė*.

BR. R \ILA IR

Užuojautos paglostymo Raila reikalingas, £ 
k; j;. j Aukojas’, kiek kartų ■fca’*o “Vfcrsrhes Ir 
vei petu.- naguose taisęs, kaip spaustuvės dar- 

n puslapius naujai perrašyti. Ir 
ka- dar turi sveikos nuovokos galė-

u

hestoraue
tĮy©’ aP:e medikų pasiruošimą, neduoti, vis tiek jį gydys.Tačiau štai “sausas’’ išgydytojo rankų - jam randamos ‘‘reikalaujančiosKaip nekeista, nežiūrint žemo medicinos darbuotojų atlyginimo (pavyzdžiui, mėnesins atlyginimas medicinos sesers apie 80 ublių. o gydytojų —apie 110 — 120 rublių), stojantiems į medienos institutus didžiausi konkursai ir be kombinacijų beveik neįmanoma pakliūti. Tuo tarpu Vra dslūg-’mžrnieriniū specialybių, kurias bdigus, atlyginimas ^0 — 50 % didesnis, negu gydytojų. o Į jas būna žymiai mažesnis konkursas. %į visuomeninį reiškinį iprfaišldha m emokartib gy "tymo specifika. Mat, niekam toip lengvai nepavyksta gauti bh'šalihfų pajamų prie savo mėnesinio tiityginimo, “kaip kad medikams- Jeigu pilietis "nori, kad. ■ji gydytų geresnis specialistas, =am 'tenka riepfičialiai sumokėti gana nemažą sumą. -Pavyzdžiui, 'kati pakliūti i populiaresnes li-

teks ūkti keletą valandų poli- nepasprūhka klinikoje — eilėje, kad rajoninė įvairios ligos.■gydytoja prirašytų kokią nors tlgęsnio gy’dytad*’, žodžiu, ^ten- procedūrą arba skirtų bent po- Į gtemagi kuo ilgiau palaikyti da- u minučių apžiūrėjimui. Sunkiai sergantieji paguldomi be •^ovanū-į ligoninę. Ten kaipgi galima'laikytis nemokamo gydymo ^principų *—niekam nieko neduoti. Bet ligoninėje yra įvairių palatų — kur guli vienas ar keletą ir tokių, kur lovų skaičiau viršra dešimtį. Bet to gali •pragulėti -keletą dienų arba net savaičių,, koridoriuje. O ką turi daryti ligonis, jei jam gydytojas vaistų prirašo, o -ligoninė -jų ne-: turi? Labai sunki padėtis su /sanitarių aptarnavimu. Lrigoriftie^ se jų trūksta, nes begalo žemi atlyginimai. Sanitarėmis paprastai dirba nusenusios moterys ar ba tokios, kurios iš- gamyklų už- Pravaikštas ar .girtuokliavimą: pašalintos. Tokios sanitarės užį bet kokią paslaugą stengiasi tu-ė rėti asmeninės-naudos- Ligonis,;nebegalintis pats nueiti į *tuaTe-į tą, turi -ieškoti išeities. Reiškia: reikia duoti, žodžiu,-su ligonine J<ąip-su ratais, netepsi — neva- ■ žiuosi. - / - r• Nemalonų vaizdą daro ambu-į la tori jos, kur didelė dalis Ynedi-^ _kų dirba ne iš pašaukimo, ‘oxtik: :š” reikalo. Todėl vieni, ligoniai •bensininkai, darbininkai), su tinkami grubiai ir šū jais 'visiš-. kai nesiskaitoma, gi ‘kitiems ro-< domas ypatingai didėlis medis riniriis rūpestis. Priklauso nuo to, kur pacientas dirba, o ne tai, ^kas.jam skauda. Jei pacientas' yra kolūkio pirmininkas,, kraų-^ principingas, gali niekam nieko tu vės arba bazės vedėjas, papra-

lištai) reikia tutėti-paznlcių “bla tą-’ arba sugebėti “įbrukti” do- 'V3ną (medicinoje žodis “kyšis” nevartojamas). O dovanų vertė :nuo 'keliasdešimties iki tūk-; štančio -rublių. Kaip matome, genesni medikai specialistai ne oficialiai 'tapo net "labai brangiai apmokami, o pats gydymas to-, Idbsfe 'ligoninėse' dažnai būna atviru apiplėšimu, Mat, ligoninėse trūksta ‘Vaistų, 'todėl ligoniai patys -priversti juos Įsigyti pas spekuliantus (paprastai pas tuos; bačUls medikus), 'modėdami de-, 'šimteriopai branguti.Neapmokamas medicininis ap- tamavimas piliečių nepaikina ir neprievartauja. Jeigu ligonis
naktį”, tokios antraštės tas “šventraštis”, pradė
tas citata -iš Šv. -Povilo Apaštalo pirmojo laiško 
tesalontečiams. Griėttei pasisako prieš bet ko- 

!kį ‘bėnčlradąrbi^vūmą su pavergtojo krašto žmo- 
nehiiSj Iie rieti 58U kalingais. Pasisako prieš iš- 
ėtvitfe, ’ktirie okupįidtbje '-Lietuvoje spausdintomis 
^lygomis hūžtamai lentynas apkrovę, šiaip jos 
•ligšibl tik 'lelfgyuteliai kitokiais šaltiniais buvu- 

apiet»uu-į«os toęerkr&Btbs. ftr -rėžia: “šventraščio?’ auto-* 
^l^td^u” Trite: rkaha /tikrųjų ,prasidės tnirti

jb įsitikinti, kad esminės citatų mintys tos pa
čios”, atsieit kaip Dirvoje buvo spausdintos -ir- 
kaip vėliau knygoje -'pertaisytbš, įjb 'joties žo- ‘ ’’ 
džiais “klastotos”. VaHihąsi ir tlrtnigo 'ir Tėviš-1 
kės Žiburių bendradarbiai, i&’ėlttsidji, j'og ^Rai- įl 
los akimirkos įvilktos 'knygoje iįhiaUją'Hib&b^katl l 
iš jų pasidarė drumzlini 'Verpetai, nebęafpažįs- r 
tarai kaip Dirvoje spausdinti, irgi “^Veikos 4iuo-1 
vokos” ’nebeturėjo, 0 ką jau bekalbėti dple -Nau- j 
jienų bendradarbi. Št&t^ėjar -Raila “ 
ir ^klastosiu” savo raštus! Aš goliu pasakyti, 
jbg rašiau ir rašysiu, kada tik laiko ‘ii’ “nOro vtu-1 
rėšiu. *

Viša tirada Railos žodžių apie rankraščių 
taisymą namuose bei spaustuvėje yrą niekas 'ki-1 
tas, kaip tuščias pliauškalas. Kas Railos stalčiu
je ar ant jo stalo bei kas spaustuvėje, tai‘tfeytą filmuoti Ht aprašyti tokią Lietuvą, kaip leidžia, 
privatūs daiktai, privatūs reikalai, bet kai kny- ir nori vizų davėjas Kremlius ir Lietuvos kom-t 
^a išspausdinta, ’kiekvienas gali ‘htibtoohę -Hartijife šlekių Wkirno bei glbboJWto
pareikšti, ar ji autoriui paHhWna hr 
karna. *

Tik šventraštis hėtaisbhfes, vf&ufe yrh 'Br. ’ ^!ha: ‘T’iiip iŠ ^ikftįjų Įsideda mūsų Lietu- 
Rados argumentas pasiteisininfui, katp ‘Dirtdjė dkūphcijos laisvanoriškas pripažinimas, šal-
spaufedintą raštą į knygą dėdamas pritaikė nhti- 
-joms jb pasikeitusioms pažiūroms. Taip, Raila, 
yra iš kažin kokios apvaizdos įkvėpimo gavęs ir * 
lietuviams išeiviams’“šventraštį” parašęs, kurio ir baigiamas tas “šventraštis” Railos žbdžais: 
nėra taisęs, keitęs ar atšaukęs.

Štai kai kas iš to ilgo Railos'“šventraščio’? J 
spausdinto Dirvoje 1962 m. kovo 30 d. numeryje. 
“Laiškas Makedoniečiams — Pažinkim dieną ir

lietuvių tautinė rezistencija užsienyje!”.

: tPrieš lankymąsi okupuotoje Lietuvoje, Raila 
{f-tame ‘‘šventraštyje” smarkiai kerta: “Bet-dabar 

— turizmo laikai. Į Lietuvą su tvarkingai ant 
p&sų užspaustomis sovietinėmis vizomis -skrenda 
“laisvės-kovotojai” turistai. Nufotografuoti, nu-

kdhlįt^tob Mlrtitije^.
Tdliaū *Ratla '^avb ‘Stikiirtame “švehtrtštyie”

tas, “ramus, vispusiškas, objektyvus. De, facto, 
žingsnis, dar pusė žingsnio — ir bus de jure”.

Baigmėje vėl cituojamas Apaštalas Povilas

“J Lietuvą visuomet žiūrėkime lietuviško
mis akims”.

“Norėdamas atsigerti iš tautos versmių šal
tinio, pirmiau -atsiklaupk. Arogancijai čia ne

Išeini “blatą”. -Pravesti sisteminneturint artimų -pažinčių arba neduodant dovanų,- beveik neįmanoma. ’ “ ■ ■Tenka -pažymėti, : kad mūsų “beklasėje” visuomenėje yra ir tokių-piliečių, -kurie pilna žodžio prasme 'naudojasi neapmokamu medicininiu aptarnavimu be jokių “blatu" bei dovanų. Aukšti partijos ir valdžios - -pareigūnai aptarnaujami -jspe^mbula to rijose ir -specligoninėse. aprūpintose’ moderniškiausia -importine medicinine' aparatūra -ir-rgeriausiaisgydyifias? maitinimas ir aptarnavimas’yra visiškai /nępalygina-- •rrri sū eilinėmis -ligoninėmis. Jeigu darbo- liaūdis - talpinama po kelioliką nedidelėję'palatoje, ku riose trūksta oro, '.ligoniai maitinami- prastu maištų, . o vaistus tenka patiems įšig^iį, tai spečli- . goniifėše ligoniai Tūri atskiras palatas sū Visais prabangiais,patogumais. Tokie ligoniai mai- tnarrii ’pagal visus. kapffzinius reikalavimus, o gydomi specim- portinias vaistais iš. kapitdlisti- nių kraštų. Nors pastoviai ^Spauda liaudį informuoja, kad'kapitalistinių kraštų vaistai yra žemos kokybės ir . nepakankamai išbandyti, kaip nekeista, naudojasi tiktai tokiais Vaistais.(Bus daugiau)
PišKHŠ JAV T>bpY/*b li?Wh

rietą”. - ;
“Nėškrišk į Tėvynę per Maskvą”.,
“Turizmas su -politrukais — me 'žurnalizmas, 

ne informacija, ne “kova”. • /
“Jei Įmerkei uodegą, greičiau 'dumk į peklą 

ir prapulk”.
' “Jei tiesos nebegali pasakyti ar bijai, — 

tylėk”;
Tai tiek is ’to Railos ’‘hšventrMcib”>, Wrib- jis 

nėra 'klastojęs. Jdthė Railos Rdug -griežčiau pa
sisakyta, negu jo pašaipiai minimos klivelaidinės 
“tautinės drausmės rezoliucijos”. Komentarų 
daugiau Čia hėr^tkih, 'tik 'faktas, kad anais me
tais iter Akiračių, hėbttvb, šisHjr ‘rietbj “tautinės 
drausmės'sargo”‘buldogo Snukio pilnai būtų ti
kęs Railos paveikslas.

PASILINKSMINIMUI RAILA SAU 
PILVĄ PASIKASO

Railos 'Versmių 'ir verpetu* nėįn^čaū ir gal 
nebūčiau Skaitęs, jei he tas kahflyrias. kuris anot 
Railos “per mikroskopą studijavo tekstus ir pa
keitimus”. žinoma, jei būtų paminėta pavaikė, 
tai Raila būtų galėjęs dar prieš vieną žmogų sa
vo liežuvį nukreipti. •

(Bus daugiau)
---- L -te—,—

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK

SKAITYTI DI€NRA$TT ''NAUJIENOS" r

4 — Naujienos, t hi< wgo, 411. — t-Y’wtay, 4B, 4982



Pavyzdžiui, mes atsivereiame beveik paskutinį Biblijos skyrių —Apreiškimo 20— ir ten mes pastebime kaip Apaštalas Jonas j skelbia, kad regėjime jis matė galingą angelų, nužengiantį iš dangaus ir sugaunantį “senąjį žaltį”, ir surišant) j| tttkstančiui metų, “kad nebesuvedžiotų daugiau tautas**. Tai pranašingas pa- i veikslas, nušviečiąs įvykdymą ano slaptingo pažadėjimo, apie kurį parašyta. 1 Mozės 3:15, kad moteriškės “sėklą” sutrins “žalčiui” I galvą. < * ĮKitais žodžiais, šia aukštai simboline kalba Sutvertoj as tik- '• rina mums per Apreikštoją, kad mūsų pirmųjų gimdytojų nusi- 1 dėjimas amžinai nekenks žmonijos padermei, nes Savo laiku Ir į Savo keliu bus patiektas tikras vaistas, ir net patsai “žaltys”
Kurie domitės, prašome parašyti atvirlaiškį. Gausite dovanai įvairių 

knygų, padedančių suprasti šv. Raštą.

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI
542] S. Mozart St., Chicapo, IL 60632

DR. PAUL V. DARG« 
•YDYTOJAJ IB CHIRURGĄ: 

Ccmmvntt) tttrUM 
Medicine® AlrektertUi

KALBOSKAMPĖLE
BALANDOS: 3—0 darbo dienoms

Taki M1-X727 tri* U2-Z7*

0R.A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 W»rt 103rd Streat

Valandos pagal susitarimą
OR. FRANK PLECKAS

OPTOMETRIST  AS

KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71>t St. Tel. 737-5149

3 Šri R- Pritaiko pkinnig

x . ir “cortiscz i griper”.

Or. LEONAS SE1BUTIS
INKSTŲ, rŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

Valandos; intrad. 1—4 popiet,

Muzikas Antanas Vanagaitis

dėdinga turėtu bfiti Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba už tai, kad ji tapo dienų vyriausiuoju. Ne kam kitam ji turėtų būti- dėkinga už tai, kad jai nukrito ne vunas, kad ir kiek nusmukęs kanadiškas doleris. Ne jie mums davė, kaip kartą išsireiškė Vytautas Kamantai, bet mes jiems. Nesvarbu iš tikrųjų, kas kam, svarbu, kad tik tietuviš- I kam reikalui; svarbu, kad nebūtų tauškalų, kad nebūtų netiesos, kurios per daug iš Bendruomenės žmonių tuo reikalu girdime. Tai reiškia viešai pasakyti z(Iš LKDS biuletenio)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAITIS
KĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel. 226-1344

.....

Ofiso telefonas; 77^28^ 

Rezideacijet tetet; 448-554$r 1 u RiD A
Prostatos, inkstų ir šlapumo takų chirurgija. 5025 CENTRAL AVĖ. St Petersburg, Fla. 33710 Tel. (813) 321-4200
PERKRAUSTYMAl

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
Priimam Master Charge 

ir VISA korteles.
R. SEKENAS. TeL 925-8043

Apdraustas perkr«u»tym*» 
iš įvairiu atstumu.

ANTANAS VILIMAS
TaL 376-1882 arSa 3764996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Šeštadieniais ir sekmalieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vah ryto. 
Stoties WOPA - 1490 AM 

transliuojamos iš^mūsy studijai
* Marquette Parke. '

Vedėja —. Aldona Daukus 
Talaf.; 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

r----------------------------
® “Lietuvos Aidai” 

IV“*! KAZĖ BRAZD11ONYTĖ

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio fc30 vai. vakaro.

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1460 AM.

St Petersburg, FM, 1X30 vai p.p. 
iš WTIS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

Chiesga, Illinois 60624 
Telef. 778-5374

— Los Angeles juodis meras Tcm Brad.ey kand.da.uos Kalifornijos gubeina«.cnaus pareigoms.Laiškas Reda
ŠAULIO ANTANO- 
MARMOS

GAIDAS - DA1MIDSENIAUSIA IR DIDŽIAUSLA. LAIDOJIMO ĮSTAIGA
4605-07 SO. HERMITAGE AVENUETel. 927-1741 — 1742• Šaulio Marinos byla iškilo viešumon. Tuo reikalu spaudoje pasirodė daug straipsnių, daug sprendimų, tai ir ne šauliams pasidarė įdomu, kaip pasidarė ta d.dslė byla ir kodėl šaulys A.1 Marma pašalintas iš šaulių sąjungos. Tai leiskite pasisakyti ir ne šauliams.i Pirmiausia, man neaišku, kodėl šaulys A. Marma apkaltintas šaulės Urbonienės apšmeižimu. Jis savo straipsnyje nieko neišgalvojo, tik pakartojo ką šaulė paskelbė okupantų Gimtajame Krašte. Man atrodo, kad tais pareiškimais ji pati save apšmeižė. Pakartojimas to, ką kitas pasakė ,tai nėra šmeižtas.Keistai atrodo ir visų vadų ir teismų sprendimai. Jie užmiršo vieną pagrindinį dalyką: LŠST Statutą. Statuto 4 skyriuj, punktas 19-tas aiškiai sako: “LŠST nariais negali būti komunistų partijas nariai ar simpotizuoją komunizmui”. Nemanau, kad Vilnies draugija parodytų jos nario liudijimą. Bet faktas, kad šaulė Urbonienė vyko į okupuotą Lietuvą komunistinės Vilnies organizuotoje jos nariams ekskursijoje N e simpatizuojantieji komunizmui nesusideda su Vilnies draugija.Ignas PetrauskasRytoj spausdinsime p. Urbonienės pasiaiškinimą. N. R.

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUETelefonas 523-0440MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOSVANAGAITIS IR “MARGUTIS”Gražus paprotys yra pas Chi- “Margutis” šnekės lietuviškai angliškoje Amerikoje.Neatskiriamas nuo “Margučio” yra muzikas Antanas Vanagaitis. Į Ameriką atvyko jis būda- ‘ mas jau suaugęs. Nepaprastos energijos ir gabumų. Pirmiausia išgarsėjo su savo “Dzimdzi — Drimdzi” grupe. Vadovavo Birutės chdruL Ir įsteigė “Margučio” radijo valandėlę. Vienas iš iškiliausių lietuvių kompozitorių buvo. Kokios gražios jo dainelės: “Dul-dul-dūdelė”, “Stasys”, “Mes be-Vilniaus nenurimsim” ir kitos.Chicago's vyčiai šįmet savo “Lietuvos Atsiminimų” bankete gražiai prisimins Vanagaitį ir “Margutį”. Jie kviečia ir lietuvių visuomenę tą vasario 7-tos vakarą atvykti į’Martinique salę, dalyvauti babkete. Savo dalyvavimu p a r o dykime, kiek brangus yra mums Vanagaitis, ir kiek brangus yra “Margutis”.

cagos vyčius kasmet ruošti “Lie- ’’ luvos Atsiminimų” banketą. Jau ' daugiau kaip dvidešimt metų j tokie banketai yra surengiami gražioje salėje. Pakviečiami yra Chicagos miesto' žymieji žmonės iš amerikiečių tarpo. Prie garbės stalo sodinami jie, sodinami ir lietuviams vadovaują žmonės. Nusamdomas geras orkestras, jis groja vaišių metu ir šokiams. Pakviečiamos meninei programai atlikti pačios geriausios muzikinės jėgos. ’ Bet svarbiausia — bankete yra pagerbiami lietuvių visuomenėje kuo nors nusipelnę asmenys ar organizacijos.Ch.cagos lietuviams gerai pažįstamas yra “Margutis”. Jau penkios dešimtys metų, kaip kiekvieną rytą šneka jis į mus lietuviškai. Jau penkios dešimtys metų, kaip jis kasdien mus aplanko', šalta ar šilta, liūdna ar linksma. Papasakoja naujienas apie pavergtą Lietuvą, apie laisvą Ameriką, apie svarbiausius įvykius visuose penkiuose pasaulio kontinentuose, gražios muzikos ir dainų išgirstame.

tu

Matų trumpinimas
- santrumposMūsų spaudoj dažnai rašomos klaidingai ilgio, svorio ir kitų matų santrumpos. O vis dėlto reikėtų visiems prisilaikyti nustatytų santrumpų rašymo normų. Tik vaddvaudamiesi nustatytomis santrumpų rašymo normomis; išvengsime nereikalingos painiavos. (Kaip kad dabar metro santrumpą žymėdami: met., metr., mtr., ir kit.).Ilgio ir ploto matų trumpinimas:1 Kilometras — km Hektūmetras — hm Dekametras — dkm metras — m decimetras — dm centimetras — cm milimetras — mmAtsimintina, kad po ilgio,rio, ploto, saiko santrumpų taškas nerašomas.Aras a, hektaras — ha, kvadratinis metrą? — m2, kvadratinis centimetras — cm2, kvadratinis milimetras — mm2, kubinis metras — m3, kubinis centimetras-cm3T kubinis mili- m etr'aš m m3-/* > -Svorio matai: tona — t, centneris — cnt, kilogramas — kg, dekagramas !-— dkg (dag), gramas — g, decigramas — dg, cen- tigramas — cg, miligramas — mg, svaras — sv, pūdas — p.Laiko matai: amžius — a., amž., metai — m., mėnuo — mėn., savaitė — sav., diena — d., valanda — vai., minutė — min., sekundė — sek.Po laiko matų santrumpų rašome tašką. (Atsiminkime skir- yra su mumis. Penkios dešimtys 

t tuma: metai — m., o metras —! metų yra ilgas laikas. Tikime ir m be taško.) linkime, kad bus jis antra tiekA. Tamulynas ilgesnis, kad dar labai ilgai

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

.>tf 2533 W. 71st Street U 
M t 1410 So. 50th Ave., Cicero 
B ' Telef. 476-2345I 'TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

R. VILIAUS

I Jau penkios dešimtys metų, kaip Margučio” radijo, --va-l-airdėlė

VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

ii

x\uo

nauja 1 
paskolų

metu

Passbook Savings.

AND LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILL. 66632

PHONE 254-4470

id ^savings «ptar* 
aupymo u AAtnni 
reikalus visos mū- 
linkės. Dėkojame 
ž mums parodyta 
į imą. Mes norėtu- 
jums naudiną

ūtM apdraustos 
Iki S44XKX)
W. 69 $TREE> 

(L 6062s 
’25-7400

>. MASLBM AVd. 
•view, IL 6O4V 
•L 598-9400

/Minimum <5OO*

D

NE JIE MUMS DAVĖ, 
BET MES JIEMSPrano Bemecko pranešimo šalfo suvažiavime. Draugas,

1981.XII.4 d.)... pasisekus Toronte Pasaulio Lietuvių dienoms, dažnų Bendruomenės verkėjų yra pamirštama, kad ne tik mintis pasaulio lietuvių spcfrto žaidynėms atėjo lik iš mūsų, netikėkite pasigyrimams, bet iš mūsų atėjo ir visas Pasaulio Lietuvių Dienų k on čėplas. Ne kam kitam, bet mums

(Iš
Vak. Vokietijos vidaus rei- į kalų ministeris įsakė padaryti J kratą ir pas Socialistinį darbo jaunimą, kur buvo rasta Hitlerio I fotografijų, nacių vėliavų ir daug šovinių.Miške staklės, ant avelių vilnos, o jau audžia.Crab Salad Served In Melon Boats

With melons abundant now at local markets, an exciting 
hmeheon idee is Curried Crab Melon Salad. Fainfly or guests 
will enjoy the light, yet satisfying combination of delicious 
Alaska King crab and juicy sweet honeydew melon.

Succulent Alaska King crab is sliced and tossed with crisp 
wgetables and a curry-segaorted mayonnaise dressing. The 
salad is served on peeled and quartered melon *4boatsM on 
individual lettuce-lined salad plates.

Alaska King crab me^t ie snowy white in color with bright I 
red striations. Fully cooked, with tendons and cartilage 
removed, the meat is ready to be enjoyed in a favorite recipe 
after defrosting, ht-shell packs of whole Alaska King crab legs 
and split legs are afso available. *

Curried Crab Melon Salads
1/3 
1/2 
1/4

1

3/4
1

cup mayonnaise 
teaspoon curry powder 
teaspoon sugar 
teaspoon lemon juice 
honeydew melon 
Salad greena

packige (6 to 8 ox.) 
frozen Alaska King 
crab meat, thawed 

cup diced culery 
tablespoons chopped 

green onion /*
Drain and slice crab. Combine with celery and green onion. 

Blend mayonnaise, curry powder, sugar and lemon juice; 
toss with erub mixture. Chill. Cut melon into quarters length
wise; remove seeds and rind. Place melon quarters on salad! 
plates lined with greens. Spoon crab salad onto melon. Makes*

VANCE FUNERAL HOME

JEAN VANCE ii GEORGE SORIN1Aikštes automobiliams pastatyti
DUJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

AMSULANSO 
PATARNAVIMAI

fURJMI 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

utetuvię

direktorių

Afociacijeg

. STEPONAS C. LACK IK SŪNUS 
(LACKAWICi,

^4 vYkfiA 6»ta STKK&a oywntI*, /-Hu
11028 SOUTHWJKSI’ HIGH VV Al, M1U, 11L 174*4418

1424 South 50th Avenue 
Cicero, ILL. 60650 

Pet: 652-5245

W64 So. HALSTED STREET Cai. lArtU 7-111/

BUTKUS - VASATTIS
i Av&» Oeero, RL TėLj OLjmpic MM3

3 PETRAS BIELIŪNAS
So. CALIFORNIA AVE. Tel: LAfay«U»

GEORGE F. RUDMINAS
Ull 8* UTUAMCA AVK. T®L: YArd. 7-11S8 * UH



Lietuvos išlaisvinimu besirūpinant
Vasario 16-oji — tai didžioji mūsų visos tautos šventė. 

Lietuvos nepriklausomybės paskelbimas primena mums šian
dien pareigą bendromis jungtinėmis jėgomis rūpintis, kad 
pavergtos Lietuvos kančios greičiau pasibaigtų, kad ji iš Mask
vos kolonijos vėl greičiau taptų laisva ir nepriklausoma. 
Mūsų broliai Lietuvoje kenčia kultūrinę, tautinę priespaudą, 
ūkinį išnaudojimą, daugelis jų galinami arba tebelaikomi 
Sibire? ištrėmime. Jie su viltimi prisimena mus, tikėdamiesi, 
kad mes stengsimės vekti į JAV valdžios žmones, į pasaulio 
opiniją, siekdami, kad Lietuvoje būtų grąžintos žmogaus lais
vės ir grąžinta tautai laisvo apsisprendimo teisė.

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje visuomet uoliai rūpi
nosi Lietuvos reikalais. Mūsų organizacija yra įsijungusi į 
Amerikos Lietuvių Tarybą, kuri nuo pat okupacijos pradžios 
vadovauja Lietuvos išlaisvinimo kovai. Visus savo narius 
skatiname gausiau dalyvauti Vasario 16-osios minėjimuose, 
panaudoti visas progas keliant balsą dėl Lietuvos išlaisvi
nimo ir skirti aukas Lietuvos laisvinimo reikalams, persiun
čiant jas Amerikos Lietuvių Tarybai, kuri apjungia įvairias 
lietuvių politines ir pasaulėžiūrines grupes Lietuvos laisvi- 

‘ nimo pastangose.
- Tegu 1918 m. Vasario 16-osios laisvės šauksmas uždega 

ir šiandieną mūsų širdis dirbti, aukotis, pasišvęsti Lietuvos 
laisvinimo pastangoms, vadovaujant Amerikos Lietuvių Ta-

Povilas P. Dargis,
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje Pirmininkas

ICERO

Kh.-ėdos ‘T ;
su vėliavomis.

Salėje buvo turinir./a - < 
.Regio paskaita. - , 
k Solistė Aldona Buntinaitė, 
.akompanuojant Lilijai -šlitery- 
Tei, padainavo Vydūno Senovės 
Atsiminimai, Kūdikių Dienos ir 
Laumių Daina. Paskutinės dvi 
įVidūno dainos buvo dainuotos 
pirmą kartą. Susirinkusiems ne
nustojant ploti, solistė dar pa
dainavo iš Rėzos dainų rinkinio, 
harmonizuotą J. Kamaičio. seną 
prūsų ■ lietuvių liaudies -dainą — 
Sakiau Tau Mergyte.

' * Minėjimas buvo pradėtas Lie
tuvos himnu ir baigtas giesme 
Lietuviais esame mes gimę.

Lietuvos Pasiuntinybės namo 
remontui surinkta aukų $432, iš 
kurių $200 aukojo Gintarė ir Vy 
tautas Cicėnai.

m Po minėjimo įvyko metinis Ci
-, eero šaulių, kuopos Klaipėda,

> i kuriai pirmininkauja Juozas Mi-
: kulis, narių susirinkimas. Buvo
• perskaitytas amerikiečių teismo 

kuriuo įsakoma vi- i 
’r - dalinių atstovų su- į 
išrinktiems pareigū-

Povilas P. Dargis

-As eiti savo pareigas. Į šįmet ;r įuojau pO pamaldų minė- dovairama Lietuvos Vyčių tau- « » • v • * • v • 1 X • _ _ _ _ivvkstanti suvažiavimą išrinkti 
Dėkeris, ■ Žemaitis,

Kalbėsį jimas. parapijos salėje.
Repšienė, žurnalistas Vytautas Kasniūnas.

Dumčius ir Repšys, o iš kuopos dali atliks solistė Eglė Cicero skyrius.

tinių šokių grupė.
Visus kviečia dalyvauti ALTo

valdybos — Ašoklis, Mikulis h Rūkštelytė ir Prano’ Zapblio va- 
Paulauskas. •

' Po susirinkimo buvo R. Lato- 1 
žjenės ir kitų sesių paruoštos vai 
sės, kuriose be vietinių dalyva- į 
vo ir 
rų šauliai su pirm. Ed. Vengian-z 
sku- i |

S. Paulauskas

ii; Visoms Clevelando lietuvių organizacijoms 
rio 16-osios minėji-me ir iš savo 
kukliu kasu skirkite auka Lietu
vos

akompanavo pats dirigentas F. 
Strolia. Visi plojome už taip gra
žiai sudainuotas dainas. (Pasi
rodo, ir Urbonienė chorui pri
klauso. Buvo pasipuošusi raudo
na gėle.)

Pb koncerto prasidėjo vaišės. 
Stalai gražiai padengti, ant kiek
vieno stalo padėta po gėlę, šalti 
valgiai, vėliau karšti kepsniai 
su priedais.

Svečių tarpe buvo senatorius 
Frank Savickas, aldčrmanas F. 
Brady, prof. B. Vitkus, dr. B. 
Paliokas, A. Brazis, inž. V. že
maitis ir kili.

9 vai. prasidėjo šokiai. Grojo 
p. Pc’Jkaičio keturių jaunuolių 
orkestrą-;.

Protarpiais F. Strolia su gru
pele vyrų užtraukdavo gražią 
lietuvišką dainelę.

Prieš 12 vai. panelės platino 
loterijos bilietus. Mes išvj'kom, 
palikę bilietus kitiems.

Dalyvių buvo virš 200, nežiū
rint šalčio ir slidaus kelio. Bilie
to’ kaina $12.50.

Buvo padaryta;bendra choro 
fotografija.

Koncertas puikiai pavyko. Vi-į 

buvome dėkingi. K. P.

KmiaI, Ž«n4 — Pardavimui 
UAL ESTATB FOR SALK

Namai, 2wn4 — Fardavh 
RIAL 1ST ATI FOR ŠA

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINE 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS. 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS ? ‘

MUTUAL FEDERAL SAVING
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cennak Road Chicago, HL Tel. 847-1

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI,

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

si

va-
Da-

i

ŠIMAITIS REALTY
REZIDENCINIU IR P AJA MINIŲ 

NAMŲ PARDAVIMAS.
INCOME TAX

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

Į
ELEKTROS ĮRENGIMAI 

PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto !«W: 

Dirbu ir užmiesčiuose, jre 
- garantuotai ir sąžiningai 

KLAUDIJUS PUMPUTI!
4514 S. Talman Avė.

Tel. 927-3559 *

DĖMESIO : 
62-80 METŲ AAAŽ. VAIRUOT 
Tiktai $120 pusmečiui autėme 
Liability apdraudimas perisi į 

kams.' Kreiptis: .
X LAURA IT 11 - 

«45 So. ASHLAND AV£. 
TeL 523-8775

g 2 butų mūrinis namas, naujas 
stogas ir porčiai. Modernūs ra
diatoriai, gazo šildymas. Mar- 

dėjo tvarkyti šios organizacijos} 7Uette Parke. Sena kaina $52,000 
reikalus, o dabar privalome su
eiti visi, atsivesti savuosius bei 
pažįstamus ir kartu praleisti Marquette Parke. n * . 

vakarą su Mikolajūnu ir arti-; --------
maišiais. Devintą, valandą salė- © Su $15,000 pirkėjui proga 
je prasidės šokiai, gros geras or- Marquette Parke gauti labai 
kestras ir visa kita ,kas reika- švariai užlaikytą mūrinį'namą, 
linga gera: nuotaikai.

Jau būsite girdėję, kad ilga
metį šio posto' pareigūną Miko
lajūną praeitų metų kovo mėn.

Pagerbs Ray 
Mikolajūną

šį šešladienį, sausio 30 d. 
karą, Amerikos Legiono
riaus-Girėno posto salėje bus pa
gerbtas ilgametis šio posto pa
reigūnas. Virš 30 metų jis pa-j

g Statybai gražus sklypas

Prašom palikti savo' telefono nu
merį automatiniame aparate.

nes pardavėjas duoda paskolą 
seniau imamais procentais.

VALDIS REALTY 
2644 WHfi9th St. 

(Lithuania;! Plaza Ct.) 
737-7200 arba 737-8534

ta

i“

Pardavimas ir Taisymas 
2£4č West t*H«.Street- 
Tel. REnublle 7-1941

x ‘ • - ALT Clevelanao skyrius kvie-ir £en. Daukanto kuopos ju- K. . . . .. v.. & . iciajusų orgamzaciją.s.m. vasa
rio mėn. 14 d. (sekmadienį) da- 

. % % % ilyvauti 64 metų Lietuvos Vals-
Tr - n n n n t • ! tvbės Nepriklausomybės atšta-Vasario 6 i 12 vai. prie Cice- / .t.. .. / ,. A ų, , , .v, n tvano minėjime šia tvarka:ro miesto valdybos bus įskil- Al_. . . -. . --.............. ! Abiejose lietuvių .parapijų

. bažnyčiose bus atnašaujamos 
pamaldos* už kenčiančią Lietuvą. 
Organizacijos su vėliavomis 
9 vai. 4 min. ryto renkasi DMNP 
parapijos vestibiulyje ir 10 vai.

Į15 min. — šv. Jurgio parapijos 
apatinėje salėje, iš\kur organi- 
ruotai eina į .pamaldas.

j 3 vai. 45 min. po pietų visos 
organizacijos prašomos atsiųsti 
savo vėliavas su palydovais Į 
DMNP parapijos didžiąją salę 
— į bendrą minėjimą. Visus or
ganizacijos narius kviečiame 
gausiai minėjime dalyvauti. Pa
rodykime meilę ir tvirtas pa
singas padėti vargstančiai Tėvy
nei pakelti geležinę, amžių prie
šo užleistą uždangą. Pripildyki- 
me salę, parodykime kitatau
čiams, kad mums rūpi Lietuvos 
laisvė ir kol nors vienas lietuvis 

i gyvas bus, pasauliui primins 
pavergėjų daromą smurtą ir ne
nurims kol Lietuvos pilna lais
vė nušvis.

Tad visi, kaip vienas, vasario 
mėn. 14 d. dalyvaukime Vasa-

mingai pakelta Lietuvos tautinė’ 
vėliava. Iškilmėse giedos solis-’ 
tė Pankiehė. ’ ,

Vasario 7 d. bus Lietuvos Ne- ■ 
priklausomybės paskelbimo mi
nėjimas. 10 vai. 30 min. pamal- :

DR. ANTANO J. RUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus,

Dt. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio-ir Totoraičio jaunas dienas ir 

•j susirūpinimą 88.00

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir
< grožis. Kietais viršeliais 84.00

• - Minkštais viršeliais, tik 83.00
Dr, A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS

ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik 82.00
‘ Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

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

i 173? 8*. HALSTED ST., CHICAGO, IL 10168

laisvinimo * reikalams.
ALT Clevelando Skyriaus s _ -J ištiko širdies :smūgis. Jis dar ne- 

i { atsigavo iki šios dienos. Dešinio- 
: Į ji jo pusė paralyžiuota. Jis tu- 

LIETUVOSVYČIŲ J rėjo' pakankamai bėdos, bet at- 
CHORO KONCERTAS '

Valdyba

rodo, kad pamažu pradeda stip
rėti. Kai jis mato gerai nusitei
kusius draugus, tai ir jam būna 
linksmiau. j

Pagerbkime ir sustiprinkime 
Mikolajūną.

Kristina
— i

B

Muzikas Faustas Strolia

Sausio 23 d. 8:30 vai. vakaro 
Vyčių salėje dirigentas Faustas 
Strolia pradėjo koncertą įvadi
niu žodžiu. Choras dainavo šias 
dainas: “Susikalbėjo”, “Neuž
miršti”, “Po Klausučių ulytėlę”, 
“Nuausim juostą”, “Loja šu- 
nes”, “žiema ‘bėga”. Pianinu

t«l cnu Mi rni

IM

Galite fcrrdrda tr dėstai 1 SLA Ontra;

LITHUANIAN ALLIANCI OF AMERICA

t

Y AJUHRT

ALKOJE
yn peniausia, fi turtingiausia, lietuviu ūitemaUnė ar-

lietuviam? ištikimai tarnaujantį jan per 92 metui.

SLA — atlieka kultūrinių darbui, gelbsti tr kitiem^ karia tuof 
darbus dirbat

SA- įmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MELUONUS dolerli 
apdraudu m va nariams. \*ą ;

ucSEli pigiausiom^ kainomis, SLA ndeiko pelno, 
patarnauja tik aariialpos pagrindu.

Xlekrienas lietuvis tr lietuviu drcug&i gali 
ScudTienijnne apsidrausti iki $10.000.

8LA — apdraudžia ir Taupomąja apdraudė — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiMJR 
tukktcjo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai

SLa —vaikus apdraudžia pigia terminuoti apdrtuda: už 
1LOOO apdrtudof rūmą temoka tik 33.00 metama.

SLA — kuopų Yyra visoje lietuviu kolonijoje. Kreipkftėf 
1 savo apylinkės SLA kuopn veikius jie Jums 
mielai pagelbėt i SLA užrašyti.

I

— Kazys ir Justina Žarai, iš ma 
Yucaipa, Calif., pratęsė prenu-| 
meratą metams ir pridėto $10 • 
Naujienų paramai: Dėkui už! 
ankstyvą prenumeratos pratęsi
mą ir už nuolatine paramą.

— K. Riskus, iš Burbask, III., 
rašo: “Siunčiu čekį Naujienų 
prenumeratos pratęsimui 1982 
metams; likę -S20 bus Naujienų 
paramai. Geriausių linkėjimų 
Naujienų darbuotojams”. Nuo
širdi padėka.

— Skubiai ieškoma nuolatinė 
virėja (vieną kartą per savaitę) 
St. Petersburgo Lietuvių klubui. 
Prie klubo yra gražus butas (su 
baldais) apsigyvenimui. Dėl in
formacijų kreiptis pas klubo 
pirmininką A. Armalį šiuo ad
resu: .7100 Sunset Way, Apt. 
905, St. Petersburg Beach, Fla. 
33706 arba tel. (813) 367-4243.

'TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali datų 

padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonsi 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomr 
formomis;

Knyga su formomis gauna 
Naujienų administracijoje

j Siuntiniai į Lietuv 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Av»J
' Chicago, llf. 60632. ToL YA >4

“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 35. 
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell 

Ave.. Chicago. IL 60629.

M. Š F M K U’ S ' 
r Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood, Tel. 254-74 
Taip pat daromi vertimai, girnii 
iškvietimai, pildomi pilietybės p 

žymei ir kitokie blankai.

P. Zapolhu Aforrf
2208& W. 9SH1 M

Park, III.
40642, - 424-M54 V

Se

PARUOŠIAME TAKSŲ 
LAKŠTUS 

ASMENIMS IR BIZNIAMS.
Dienom telefonuoti 247-0749, 

vakarais — 523-3685.

Eleonora Jakštas
4104 S. Archer Avenue 

(14 bloko j vak. nuo California)

PLUMBING AND HEATING 
(Vandentiekis ir žildymas)

. Advokatas
GINTARAS P. ČEP4NAS 

Darbo valandom nuo 0 vai IT,

ENERGY 
WISE

Ir pagal cuaitarim*.
Td. 776-5162 arts 776-515 

2649 Wert 63rd Strari
Chlorą. III. 60629

— Varšuvos arkivyskupas J. 
Gleinp aplankė Solidarumo uni
jas narius kalėjime. Nors kali
niai nusiskundė šalčiu vjsame 
kalėjime, tačiau jų nuotaikos 
atrodė pakilios.

UmftuM of dUw&af’Mr 
to once a day, after the 
waning meal, and cut 
excessive use of watar 
and aiectrkuty.

CROSS TOWN PLUMBINC 
& SEWER MAINTENANCE

Plumbing repairs of all kind;
Drain lines Open or no charge 

Free estimates.
735-6361

— Tiesą sakote. Nereikia tėvi 
užtenka vaikų.
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Kviklio argumentai dėl santykių 
su okupantu

Jei Kviklys būtu sąžiningas žurnalistas, '-tai, norė
damas įrodyti, kad lietuviams naudinga ar reikalinga 
^važiuoti i okupuotą Lietuvą per Tėviškės draugiją, pa
laikant ryšus su okupanto pataikūnais, būtų tuo klausi
mu ir rašęs, to reikalingumo priežastis nurodęs. Jeigu 
jis br‘ų ‘v7 tekias argumentus, kuriais jis būtų ga
lėjęs . ' ''ykių reikalingumą, tai jis juos
būtų taip išdėstęs ir Įrodęs, kad išeiviams lietuviams rėi- 
1 ia naudokis .okupanto malonėmis.

į ‘‘'Matomai, jis tokių argumentų neturėjęs, pradėjo 
naudotiSšelą, kad kiti draudžia palaikyti1 asmeninius ry
šius su artimaisiais.^O tam js turi gerą stažą iš pirmos 
okupacijos laikų, kaip ir kokius argumentus reikia var
toti. kada neturi duomenų, o reikia suniekinti kitaip gal
vojanti žmogų. Sakoma: “Jei neturi argumentų, naudok 
melą!”

Melą, šrjeižtą Kviklys jau seniai naudoja savo ve
damuose P?v: ...“‘Užpulti jaunimo centro rūmai”... 
.. .“ atėj^ vadai, kurie neparodė nei išminties, nei tak
to” ... ir daug kitų. Ir dabar vedamajame rašo: .. .“Mū
suose ryšys su artimaisiais Lietuvoje vis dar nemario
je”. .. Čia jau nebe demagogija, bet biaurus melas. Rei
kia manyti, kad šitokį melą naudoti vedamuosiuose, jis 
išmoko redaguodamas “Milicijos” žurnalą. Visi gerai ži
nome, kad tūkstančiai lietuvių susirašinėja su savo ar
timaisiais, siunčia brangiai apmokamus paketus ir va
žiuoja asmeniškai, nors pora dienų pasimatyti su savo 
artimaisiais. 0 jis rašo, kad ryšius su artimaisiais pa
laikyti “dabar ne madoje”.

Toliau jis rašo:.. ‘Tokių ryšių nenori iš vienos pu
sės Letuvos okupantas, iš kitos — Įvairūs -išeivijos “ultra- 
patriotai” su “reorgais”... Jis nenurodo, kada ir kur 
buvo pasisakyta prieš tuos, kurie palaiko asmeninius ry
šius su artimaisiais. Nenurodo todėl, kad niekas prieš 
tokius ryšius niekur nėra pasisakęs. Čia ir yra charak
teringas Kviklio vedamųjų turinys. Tam jis turi patir
ties. Neturi duomenų, pilk šmeižtą ir melą. Paskaičius

J. Klauseikis

PASTABOS APIE BR. RAILOS 
NUSIBASTYMUS

(Tęsinys)
Be to, dabar archyve radau dvi kitas mano Ke

leivyje spausdintas korespondencijas, aprašant, 
kaip paminėtas Balys Smogą, ir kitoje — kap či- 
kagiškiai susirinkime reagavo Į nugirstą Lietu
vos pasiuntinybei pavojų Vatikane. Nė vienas 
iš tų mano raštų nebuvo nei pavarde, nei visiems 
žinomu slapyvardžiu pasirašyti.

Tarp daug laiškų, prašymų organizacijos 
vienos ar kitos veiklą pareklamuoti, radau ir 
trunv a " mos Lietuvos redaktoriaus,
J. K taip, nusiunčiau to’lai-į

kratei t . . cjo kvitas ir tas Kardelio
laiškelis. Jis rašo, jog Klauseikio korespondencijos 
esančios Įdomios, ir prašo, gal galėčiau ir jo veria-, 
gucjamam laikraščiui rašinėti. J. Kardelio nie
kada nebuvau susitikęs, jokios pažinties neturė
jau, bet jis žinojo, kas Naujienose Klauseikių pa
sirašo.

BR. K aILA IR ŠVENTRAŠTI” PARAŠĖ
Užuojautos paglostymo Raila reikalingas, 

k. j', pakojas4, kiek kartų sa^o “Versmes ir 
verpetus “ na: 'uose taisęs, kaip spaustuvės dar- 
birtnkai pr'vcr puslapius naujai perrašyti. Ir 
ivir.ina,; c k:; dar turi sveikos nuovokos galė

K STAŠIUKA1TIS

Tarybinių Socialistinių Respublikų S-ga - 
TSRS - “demokratiškiausia” šhlis pasauly I

Pasaulio Lietuvių Bendrame šlakStb £ivb .prakaitu, "pinigihid 
nė išleido B. Stasiukaieo stu- . .■ t, , negauna (dažnai pasitai

ko. kad dirKančnjju uždarbis su- 
^ažėfe. nes neįvykdo nauju iš->

diją “Tarybinių Soc ai stinių 
Respublikų Sąjunga — “demo

kratiškiausia” šalis pasaulyje” 
spausdintą praeitais meta:s ne
legaliai leidžiamų Pefspektvyv 
21 numeryje. Manoma, kad N 
skaitytojams bus įdomu susi
pažinti ‘su autoriaus keliamo
mis mintimis.

Naujieną Redakcija

(Tęsinys)

Taip pat vietos Tomiteto pa
skirtis ne ddrbinnifcų reikalų ;gy 
nimas, o dirbančiųjų Tnobiliza- 
vitnas Partijos ir vyriausybės 
penkmečio Užduočių vykdymui 
bei socialistinių lenktyniavimų 
organizavimas.Socialistiniai lenk 
tyniavimai, tai nauja darbininkų 
eksploatacijos forma— už tą pa
tį atlyginimą išspausti iš darbi
ninko kiek galima daugiau pro
dukcijos, t. y. padidinti išdarbio 
normą.

Tarybų Sąjungoj išdarbio nor
mų didinimas yra viena iš svar
biausių priemonių darbo našu
mą kelti ir darbo klasės “politi
nį sąmoningumą” ugdyti. Tokiu 
būdu, tarybinis darbininkas už 
suintensyvintą darbą, kurį ap

^rbk> normų), bet už tai ^auga” 
•n s^monmgumas Ar?i tai Tfe- 
n5»^;tyįiojmas is “teisės į dar
bą”.
\ GYDYMO IR'

MOKSLO KAINA
“TSltS pirtėčiai turi teisę -į 

^eikdtds Apsaugą" (42 štr.)
Piliečiu ’irefridnitiis aptarna

vimas ‘kf^kvienoje valstybėje su 
'Laro \nną iš svarbiausiu sociali-^ 
mu <rič’<L 'totfėl irTstftfbihis ‘te-’ 
žimars 'Jš -£at pltnūnų ėaztšfeiVT-i 

dienu ^yrė ir šiuo laiku Jte- 
'^e' khna tam klausimui didelę 
oropabgandinę reikšme.

Kalbėdamas apie nemokamą 
piliečių mėdicininį aptarnavimą, 
tarybinė propaganda 'visai ne
meluoja, teigdama, kad Tarybų Į 
Sąjungoje Vienam 'tūkstančiu?
gyvento] ų, lyginant su kitais Bu 
ropos kraštais, tenka daugiau
siai medicininio personalo. Kas 
taip, tai taip, tačiau nutylima 
apie gydomųjų įstaigų nėčhriinį

šiuos Kviklio “perlus”, galima sakyti, kad partija turi 
riatų agitatorių tinklą išeivijoje.,

Stašiiikaitiš, ’ržiscK “Tąr^binė ‘pilietybė Įphreigbja 
'ąudį tapti • kantriais teliukais — 'KLAUSYTI PROPA
GANDINIO MELO ir vygdyti Partijos ir Vyriausybės 
parėdymus, nors jie preštarautų žmogaus sąžinei”. Ly
giai taip pat traktuojamam! ir Draugo skaitytojai. Jie 
‘uri skaityti tk Kviklio vedamuose melą, nors tai būtų 
nrieš -skaitytojų sąžinę. Vedamojo redaktorius tikras, 
kad Draugo cenzūra, kaip ir komunistinėje sistemoje, 
neleis niekam prieš ‘tą jo rrielą pasisakyti.

Jeigu okupantai ’nenorėtų ryšų išu išeivijos lietuviais, 
tai jis neorganizuotų nemokamų atostogų, kurios tęsia- 
'i bent-po kelias savaites. Jis nekviestų-išeivijos jau
nuolių i Vilniaus propagandos kursus ir neapmokėtų, 
’šlaidų. Jam nereikalingi Gudijos lietuviai, todėl jiems 
ir neleidžiama lankytinų 'Vilniaus kursų. Pagalvok, po
nas Kvikly, ką okupanto agentai 'Gudijos 'lietuviui "gali 
sumeluoti? Jie nebus agitatoriai grįžę ų Gudiją. Visai 
kitas reikalas su išeivijos 'lietuviais jaunuoliais. Jiems 
galima plauti smegenis. Neteko skaityti, išeivijos ne ko
munistinėje spaudoje, grįžusio kursanto apie vargą ir 
priespaudą lietuvio, okupuotoje Lietuvoje.

!P. A. Tamulynas, rašydamas apie b. :kv. vedamuo
sius, šiaip 'baigia: .. .“Jeigu taip niekinančiai rašytų 
apie mūsų politinius veiksnius pavergtoje Lietuvoje 
koks nors rusams -parsidavėlis komunistas, tai dar būtų 
suprantama. Bet dabar rašo Draugo redaktorius. Ir dau-: 

■gihu nieko nelieka pasakyti, kaip tik “Atleisk jam Vieš
patie, hes jis nežino ką rašo”... Tada mielam Anuprui 
buvo atsakyta, kad b. kv. gerai žino, ką rašo ir !kodėl 
rašo.

Ignas Petrauskas

jo Įsitikinti, kad esminės citatų mintys tos pa
čios”, atsieit kaip Dirvoje buvo spausdintos -ir 
kaip vėliau knygoje pertaisytbs, -]b 'pfeties žo-. 
džiais “klastotos”. Vadihasi ir draugo’ir Tėviš-! 
kės žiburių bendradarbiai, i^kėltžšidji, jog ’Rai- į 
los akimirkos Įvilktos knygoje Į nata ją rtibeli, 'kati , 
iš jų pasidarė drumzlini verpetai, nebeatpažis- - 
tami kaip Dirvoje spausdinti, irgi Sveikos hiuo-! 
vokos” "nebeturėjo, o ką jau bekalbėti dpie Nau-1 
jienų bendradarbi, šūktelėja- -Raila “kla^tdjhu” ■ 
ir “klastosiu” savo raštus! Aš goliu pasakyti, 
jog rašiau’ir rašysiu, kada tik laiko irtnbro'tu-1 
rėšiu.

Visa tirada Railos žodžių apie rankraščių 
taisyiną namuose bei spaustuvėje yrą niėkas tid-1 
tas, kaip tuščias pliauškalas. Kas Railos stalčiu
je ar ant jo stalo bei kas spaustuvėje, tai'tie yra 
privatūs daiktai, privatūs reikalai, bet kai kny
ga išspausdinta, kiekvienas gali šavo nubthonę 
pareikšti, ar ji autoriui pafihkama at hfe^tin- 
kama.

Tik šventraštis nėtaišbhVas, vienas yra 'Br. 
Railos argumentas pasiteisininiui, kaip 'Ditvtijė ‘ 
spausdintą raštą į knygą dėdamas pritaikė nau
joms jo pasikeitusioms pažiūroms. Taip, Raila 
yra iš kažin kokios apvaizdos įkvėpimo gavęs ir 
lietuviams išeiviams' “šventraštį” parašęs, kurio 
nėra taisęs, keitęs ar atšaukęs.

Štai kai kas iš to ilgo Railos' “šventraščio”,' 
spausdinto Dirvoje 1962 m. kovo 30 d. numeryje. 
“Laiškas Makedoniečiams — Pažinkim dieną ir*

neduoti, vis tiek jį gydys.Tačiau 
lėks laukti keletą valandų poli-

lygį, apie medikų pasiruošimą. 
Kaip nekeisti, nežiūrint žemo 
medicinos darbuotojų atlygini
mo (pavyzdžiui, mėnesins atly
ginimas medicinos sesers apie 30 
ublių, o gydytojų —apie 110 — 

120 rubliu), stojantiems į medi
enos institutus didžiausi kon
kursai ir be kombinacijų beveik 
neįmanoma pakliūti. Tuo tarpu 
vra daug inžinierinių specialy
bių, kurias baigus, atlyginimas 
30 — 50% didesnis, negu gydy
toju. oi jas būna žymiai mažes
nis konkursas. Šį visuomeninį 
reiškinį-paaiškina nemokamo gy 
dymo specifika. Mat. niekam 
"aip lengvai nepavyksta gauti 
pašalinių pajamų prie savo mė-j 
^esinio‘atlyginimo, kaip kad me
dikams- Jeigu pilietis morų kad. 
ii gydytų geresnis specialistas, 
‘am tenka neoficialiai sumokėti 
?ana nemažą sumą. Pavyzdžiui, 
kad pakliūti į populiaresnes li
gonines ' (kur yra geresni specia
listai) reikia turėti pažinčių “bla 
tą” arba sugebėti “įbrukti” do
vaną (medicinoje žodis “kyšis 
nevartojamas). O dovanų ver- 
tė nuo 'keliasdešimties iki tūk
stančio'rubliu. Kaip matome, ge
resni medikai specialistai ne ofi
cialiai tapo nėt labai brangiai 
apmokami, o pats gydymas to

kiose ligoninėse'dažnai būna at
viru apiplėšimu, Mat, ligoninėse 
trūksta "vaistų, todėl ligoniai pa
tys priversti juos įsigyti pas spe
kuliantus (paprastai pas tuos 
bačiūs medikus), 'modėdami de
šimteriopai brangiau.

Neapmokamas medicininis ap
tarnavimas piliečių nepaikina ir 
neprievartauja. Jeigu 
principingas, gali

klinikoje — eileje, kad rajoninė 
gydytoja prirašytų kokią nors 
procedūrą arba skirtų bent po-f 
u minučių apžiūrėjimui. Sun

kiai sergantieji paguldomi be 
?ovanu į ligoninę. Ten taipgi ga
lima laikytis nemokamo gydy
mo principų —niekam nieko ne
duoti. Bet ligoninėje yra įvai
rių palatų — kur guli vienas ar 
keletą ir tokių, kur lovų skai
čiau viršra dešimtį. Bet to gali 

-pragulėti keletą dienų arba net 
savaičių koridoriuje. O ką turi 
daryti ligonis, jei jam gydytojas 
vaistų prirašo, o ligoninė jų ne
turi? Labai sunki padėtis su. sa
nitarių aptarnavimu. Ligoninė
se jų trūksta, nes begalo žemi 
atlyginimai. Sanitarėmis papra
stai dirba nusenusius moterys ar 
ba tokios, kurios iš gamyklų už 
orą vaikštąs ar girtuokliavimą 
pašalintos. Tokios sanitarės užf 
bet kokią paslaugą stengiasi tu-: 
rėti asmeninės naudos- Ligonis, 
nebegalintis pats nueiti į tuale
tą. turi ieškoti išeities. Reiškia 
reikia duoti, žodžiu, su ligonine 
kaip su ratais, netepsi — neva
žiuosi.

Nemalonų vaizdą daro ambu-į 
latorijos, kur didelė dalis medi
kų dirba ne iš pašaukimo, "o tik: 
:š” reikalo. Todėl vieni ligoniai 
-bensininkai, darbininkai) su 
tinkami grubiai ir šu jais visiš-
kai nesiskaitoma, gi kitiems ro-' 
domas ypatingai didelis medi-^ 
''ininis rūpestis. Priklauso nuo 
to, kur pacientas dirba, o ne tai, 
kas-jam skauda. Jei pacientas

ligonis i yra kolūkio pirmininkas,. krau
ni ekam nieko tuvės arba bazės vedėjas, papra-

stai “sausas” iš-gydytojo rankų 
I r.epasprunka — jam randamos 
į įvairios ligos, “reikalaujančios 

Ilgesnio gydymo”, žodžiu, sten
giamasi kuo ilgiau palaikyti da
lykinį “blatą”. Pravesti sistemin 
gą rimtą ambulatorinį gydymą, 
neturint artimų pažinčių arba 
neduodant dovanų, beveik ne
įmanoma.

Tenka pažymėti, kad mūsų 
“beklasėje” visuomenėje yra ir 
tokių piliečių, kurie pilna žodžio 
prasme naudojasi neapmokamu 
medicininiu aptarnavimu be jo
kių “blatu” bei dovanų. Aukšti 
partijos ir valdžios -’pareigūnai 
aptąrnaujami -spe^mbulatorijo
se ff specligoninėse. aprūpintose' 
'modemiškiaušia importine me
dicininė' aparatūra ir-.-'geriausiais 

“specialistais. Tokiose ligoninėse 
gydymas, fnaitinima’s ir aptarna
vimas ’yra visiškai 'nepalygina-- 
<mi sū eilinėmis‘ligoninėmis. Jei
gu darbo liaudis'talpinama po 
keliolika nedidelėje palatoje, ku 
nose trūksta , oro, .ligoniai maiti
nami prastu maistų, . o vaistus 
tenka patiems įsigyti, tai spečli- 
qoninese ligoniai turi atskiras 
palatas su visais prabangiais , pa
togumais. Tokie ligoniai maį- 
tnami pagal visus kaprizinius 
reikalavimus, o gydomi specim- 
portinias varstais iš. kapitalisti
nių kraštų. Nors pastoviai spau
da liaudį informuoja, kad 'kapi
talistinių kraštų vaistai yra že
mos kokybės ir . nepakankamai 
išbandyti, kaip nekeista, naudo
jasi tiktai tokiais Vaistais.

(Bus daugiau)

PfŠlėfE JAV TAUPYMO 'XdN’h

naktį”, tokios antraštės tas “šventraštis”, pradė
tas citata iš Šv. Povilo Apaštalo pirmojo laiško 

^tesąldniė&ams. Griežtai pasisako prieš bet ko- 
'kį bendradarbiavimą su pavergtojo krašto žmo
nėmis, he vien "su kvislingais. Pasisako prieš iš- 
eivitfs, ’ktirie okupuotoje Lietuvoje spausdintomis 
knygomis dūžtamai “lentynas apkrovę, šiaip jos 
Ilgšio! 'tik riengvutėliai kitokiais šaltiniais buvu
sios tepertraūtos. 'Ir rėžia: “šventraščio” auto-' 
Titfe: “Štai lrhib 'kalia iš tikrųjų ,prasidės mirti 
lietuvių tautinė rezistencija užsienyje!”.

tPri^ lankymąsi okupuotoje Lietuvoje, Raila 
tame “šventraštyje” smarkiai kerta: “Bet dabar 
— turizmo laikai. Į Lietuvą su tvarkingai ant 
piasų užspaustomis sovietinėmis vizomis skrenda 
“laisvės kovotojai” turistai. Nufotografuoti, nu
filmuoti lir aprašyti tokią Lietuvą, kaip leidžia 
ir nori vizų davėjas Kremlius ir Lietuvos kom-, 
pdrtijos paskirtas svečių stltikimo bei glbbdjimo 

’kdniitėtsfe 'Vilrriii je”.
Toliau Raila ?avb sustirtame “šventraštyje” 

aiŠkiha: “Taip iš Tikri)jų prasideda mūsų Lietu- 
Vos Okupacijos laisvanoriškas pripažinimas, šal
tas, ramus, vispusiškas, objektyvus. De, facto. 
Žingsnis, dar pusė žingsnio — ir bus de jure”.

Baigmėje vėl cituojamas Apaštalas Povilas 
ir baigiamas tas “šventraštis” Railos žbdžais:

“I Lietuvą visuomet žiūrėkime lietuviško
mis akims”.

“Norėdamas atsigerti iš tautos versmių šal
tinio, pirmiau -atsiklaupk. Arogancijai čia ne

vieta”.
“Neškrisk Į Tėvynę per Maskvą”.
“Turizmas su politrukais — ne žurnalizmas, 

ne informacija, ne “kova”.
“Jei Įmerkei uodegą, greičiau dumk į peklą 

ir prapulk”.
“Jei tiesos nebegali pasakyti ar bijai, — 

tylėk’’. * , . .
Tai tiek iš to Railos “sventraŠčib”>, kurio jis 

nėra Tdastbjęs. Jdihė -Railos 'Oaūg -griežčiau “pa
sisakyta, negu jo pašaipiai minimos klivelaidinės 
“tautinės drausmės rezoliucijos”. Komentarų 
daugiau čia nereikia, ’tik ‘fhktas, dead anais me
tais dar Akiračių nėbtrvb, šiaip vietoj “tautinės 
drausmės 'sargo” buldogo snukio pilnai būtų ti
kęs Railos paveikslas.

PASILINKSMINIMUI RAILA SAU 
PILVĄ PASIKASO

Railos “Versmių ir verpetų’’ nepirkau ir gal 
nebūčiau skaitęs, jei ne tas kaimynas, kuris anot 
Railos “per mikroskopą studijavo tekstus ir pa
keitimus”. Žinoma, jei būtų paminėta pavardė, 
tai Raila būtų galėjęs dar prieš vieną žmogų sa
vo liežuvį nukreipti.

(Bus daugiau)

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK

SKAITYTI DIENRAŠTI "NAUJIENOS"
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Pivyzdž:ui, mes aLsiverčiaine beveik paskutinį Biblijos sky
rių —Apreiškimo 20— ir ten mes pastebime kaip Apaštalas Jonas j 
skelbia, kad regėjime jis matė galingą angelą, nužengiantį iš 
dangaus ir sugaunantį “senąjį žaltį”, ir surišant} jį tūkstančiui 
metų, “kad nebesuvedžiotų daugiau tautas”. Tai pranašingas pa- i 
veikslas, nušviečiąs įvykdymą ano slaptingo pažadėjimo, apie kurį 
parašyta. 1 Mozės 3:15, kad moteriškės “sėkla” sutrins “žalčiui” I 
galvą. Į

Kitais žodžiais, šia aukštai simboline kalba Sutvertojas tik- ’ 
rina mums per Apreikštoją, kad mūsų pirmųjų gimdytojų nusi
dėjimas amžinai nekenks žmonijos padermei, nes Savo laiku ir 
Savo keliu bus patiektas tikras vaistas, įr net patsai “žaltys” 
bus sunaikintas.

Kurie domitės, prašome parašyti atvirlaiškį. Gausite dovanai įvairių i 
padedančių suprasti šv. Raštą.

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

DR PAUL VZ DARGi 

•YDYTOJA* IJt CHIRURGĄ.' 
C^^munity fciirUM 

^edicine« 4lr*lctor1ua.
S. Miniai® Rak. Wostcfe*m>r, n 

BALANDOS: 3—6 darbo dienom*

T®U M1-27X7 U2-Z7*

TEL. 233-5893

0R. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS 

3907 W«st 103rd Strct

Valandos P#gal susi Ųa rimą

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETR1STAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 

26)8 W. 71m St. Tel. 737-5149 

Pikrina a gis. Pri taiko p kimių 

ir ‘'contact lenser,\

Or. LEONAS SE1BUTIS
INKSTŲ, rUSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

Valandos: antrad. 1—1 popiet 
ietvirtad. 5—7 vaL vak. 
Ofiso telefonas: 776^2880, 

Raxidancijdt talaL; 448-554^

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ.
S L Petersburg, Fla.. 33710 

TeL (813) 321-4200

f— ' --------
* E RK KAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdrauda 
2EMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

K. MEKENAS. 1«L 925-8063

Apdraustas perkriustymu 
iš įvairiu atstu m y. 

ANTANAS VILIMAS 
T.L 376-1 M2 arba 3765994

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

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

transliuojamos išf mūšy studijoj
' Marquette Parka.'

Vedėja — Aldona Daukus 
T«lef.: 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

dėkingi turėtų bSti Pasaulio Lie- 'g*—™

KALBOS KAMPELIS

Muzikas Antanas Vanagaitis

tuvių Bendruomenės valdyba už 
tai, kad ji tapo dienų vyriausiuo
ju. Ne kam kitam ji turėtų būti 
dėkinga už tai, kad jai nukrito 
ne vienas, kad ir kiek nusmu
kęs kanadiškas doleris. Ne jie 
mums davė, kaip kartą išsireiš
kė Vytautas Kaniantas, bet mes 
jiems. Nesvarbu iš tikrųjų, kas 
kam, svarbu, kad tik lictuviš- 

I kam reikaxui; svarbu, kad ne
būtų tauškalų, kad nebūtų ne
tiesos, kurios per daug iš Bend
ruomenės žmonių tuo reikalu 
girdime. Tai reiškia viešai pa- 

( sakyti. z
(Iš LKDS biuletenio)

— Los Angeles juodis meras 
Tcm BraiLey xaLd.da uos Kali
fornijos gubemavC. iaus parei- 

1 goms.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAITIS
KĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel. 226-1344

Matų trumpinimas
- santrumpos

Mūsų spaudoj dažnai rašomos 1 
klaidingai ilgio, svorio ir kitų 
matų santrumpos. O vis dėlto 
reikėtų visiems prisilaikyti nu
statytų santrumpų rašymo nor
mų. Tik vadovaudamiesi nusta- j 
tytomis santrumpų rašymo nor- j 
momis; išvengsime nereikalingos, 
painiavos. (Kaip kad dabar met
ro santrumpą žymėdami: 
met., metr., mtr., ir kit.).

Ilgio ir ploto matų 
trumpinimas:

• Kilometras — km
Hektometras — hm 
Dekametras — dkm 
metras — m 
decimetras — dm 
centimetras — cm 
milimetras — mm

Atsimintina, kad po ilgio, tū
rio, ploto, saiko santrumpų taš
kas nerašomas.

Aras — a, hektaras — ha, 
kvadratinis metrai — m2, kvad
ratinis centimetras — cm2, 
kvadratinis milimetras — mm2, 
kubinis metras — m3, kubinis 
centimetras^ cm3, kubinis mili
metras — mm3? r

Svorio matai: tona — t, cent- 
l neris — cnt, kilogramas — kg, 

dekagramas ;— dkg (dag), gra
mas — g, decigramas — dg, cen- 
tigramas — cg, miligramas — 
mg, svaras — sv, pūdas — p.

Laiko matai: amžius — a., 
i amž., metai — m., mėnuo —
mėn., savaitė — sav., diena — I pasaulio kontinentuose, gražios 
d., valanda — vaL, minutė —! muzikos ir dainų išgirstame, 
min., sekundė — sek. ( Jau penkios d ešimtys metų, kaip

Po laiko matų santrumpų ra-' “Margučio” radijo valandėlė 
šome tašką. (Atsiminkime skir- yra su mumis. Penkios dešimtys 
tuma: metai — m., o metras —; metu yra ilgas laikas. Tikime ir 
m be taško.) linkime, kad bus jis antra tiek

A. Tamulynas ilgesnis, kad dar labai ilgai

VANAGAITIS IR “MARGUTIS”

m.,

Gražus paprotys yra pas Chi- ‘"Margutis” šnekės lietuviškai 
angliškoje Amerikoje. i

Neatskiriamas nuo ‘‘Margučio” 
yra muzikas Antanas Vanagai
tis. Į Ameriką atvyko jis būda
mas jau suaugęs. Nepaprastos} 
energijos ir gabumų. Pirmiausia ; 
išgarsėjo su savo “Dzimdzi — 
Drimdzi” grupe. Vadovavo Bi
rutės chorui. Ir įsteigė “Margu
čio” radijo valandėlę. Vienas iš 
iškiliausių lietuvių kompozito
rių buvo. Kokios gražios jo dai
nelės : “Dul-dul-dūdelė”, “Sta
sys”, “Mes be-Vilniaus nenurim
sim” ir kitos.

Chicagos vyčiai šįmet savo 
‘‘Lietuvos Atsiminimų” bankete 
gražiai prisimins Vanagaitį ir 
“Margutį”. Jie kviečia ir lietu
vių visuomenę tą vasario 7-tos 
vakarą atvykti [^Martinique sa
lę, dalyvauti bankete. Savo da
lyvavimu p a r o dykime, kiek 
brangus yra mums Vanagaitis, 

kiek brangus yra “Margutis”.
E. Pakalniškienė (Pr.)

cagos vyčius kasmet ruošti “Lie
tuvos Atsiminimų” banketą. Jau 
daugiau kaip dvidešimt metų 

! tokie banketai yra surengiami 
gražioje salėja. Pakviečiami yra 
Chicagos miesto žymieji žmonės 
iš amerikiečių tarpo. Prie gar
bės stalo sodinami jie, sodinami 
ir lietuviams vadovaują žmonės. 
Nusamdomas geras orkestras, 
jis groja vaišiu metu ir šokiams. 
Pakviečiamos meninei progra-

I mai atlikti pačios geriausios mu
zikinės jėgos. Bet svarbiausia 
— bankete yra pagerbiami lie-

i tuvių visuomenėje kuo nors 
nusipelnę asmenys ar organiza
cijos.

Clucagos lietuviams gerai pa
žįstamas yra “Margutis”. Jau 
penkios dešimtys metų, kaip 
kiekvieną rytą šneka jis į mus 
lietuviškai. Jau penkios dešim
tys metų, kaip jis kasdien mus 
aplanko', šalta ar šilta, liūdna 
ar linksma. Papasakoja naujie
nas apie pavergtą Lietuvą, apie 
laisvą Ameriką, apie svarbiau- 

jsius įvykius visuose penkiuose

ir

NE JIE MUMS DA Ve, 
BET MES JIEMS

R. VILIAUS

VAKARŲ VĖJAI

Prano Bernecko pranešimo 
Šalfo suvažiavime. Draugas,

1981NII.4 d.) %
... pasisekus Toronte Pasaulio 

Lietuvių dienoms, dažnų Bend
ruomenės veikėjų yra pamiršta
ma, kad ne tik mintis pasaulio 
lietuvių sperrto žaidynėms atėjo 
tik iš mūsų, netikėkite pasigyri
mams, bet iš mūsų atėjo ir visas 
Pasaulio Lietuvių Dienų koncep- 
tas. Ne kam kitam, bet mums

(Iš

Laiškas u

AiARiViOS U
Šaulio Marinos byla iškilo vie

šumon. Tuo reikalu spaudoje 
pasirodė daug straipsnių, daug 
sprendinių, tai ir ne šauliams 
pasidarė įdomu, kaip pasidarė ta 
d.dulė byla ir kodėl šaulys A. 
Aiarma pašalintas iš šaulių są
jungos. Tai leiskite pasisakyti ir 
ne šauliams.

Pirmiausia, man neaišku, ko
dėl šaulys A. Marma apkaltintas 
šaulės Urbonienės apšmeižimu. 
Jis savo straipsnyje nieko neiš
galvojo, tik pakartojo ką šaulė 
paskelbė okupanto Gimtajame 
Krašte. Man atrodo, kad tais pa
reiškimais ji pati save apšmei
žė. Pakartojimas to, ką kitas pa
sakė ,tai nėra šmeižtas.

Keistai atrodo ir visų vadų ir 
teismų sprendiniai. Jie užmiršo 
vieną pagrindinį dalyką: LŠST 
Statutą. Statuto 4 skyriuj, punk
tas 19-tas aiškiai sako: “LšST 
nariais negali būti komunistų 
partijos nariai ar simpotizuoją 
komunizmui”. Nemanau, kad 
Vilnies draugija parodytų jos 
nario liudijimą. Bet faktas, kad 
šaulė Urbonienė vyko į okupuotą 
Lietuvą komunistinės Vilnies 
organizuotoje jos nariams eks
kursijoje N e simpatizuojantieji 

; komunizmui nesusideda su Vil
nies draugija.

Ignas Petrauskas
Rytoj spausdinsime p. Urbo

nienės pasiaiškinimu. N. R.

— Vak. Vokietijos vidaus rei
kalų ministeris įsakė padaryti 
kratą ir pas Socialistinį darbo 
jaunimą, kur buvo rasta Hitlerio 
fotografijų, nacių vėliavų ir 
daug šovinių.

Miške stakles, ant avelių vil
nos, o jau audžia.

j-------------------------------------------------------------

J®, “Lietuvos Aidai”

KAZĖ BRAZDŽIONYT1

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 vaL vakaro. 

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1460 AM.

St Petersburg, Fla., 12:30 vaL p.p. 
iš WTIS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629 
Tdet 778-5374

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

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

Midland Savings ^tar
nauja taupymo h x^amt; 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums, už mums parodyta 
pasitikėjimą. Mes norėtu
me būti jums naudingi ii 
at€*tvie.

Sąskaita* apdra^ito® 
iki $40,000

J4S7 W. 69 STREET- 
Chicago. IL 6062^ 

T±« $25-7400

T.L 598-9400

Passbook Savings.

Crab Salad Served In Melon Eoats

AND LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE

PHONE 254-4470

With melons abundant now at local markets, an exciting 
luncheon idea is Curried Crab Melon Salad. Family or guests 
will enjoy the light, yet satisfying combination of delicious 
Alaska King crab and juicy sweet honeydew melon.

Succulent Alaska King crab is sliced and tossed with crisp 
'fegetables and a curry-seasoned mayonnaise dressing. The 
salad is served on peeled and quartered melon “boats“ on 
individual lettuce-lined salad plates.

Alaska King crab meat is snowy white in color with bright 
red striations. Fully cooked, with tendons and cartilage 
removed, the meat is ready to be enjoyed in a favorite recipe 
after defrosting. In-shell packs of whole Alaska King crab legs 
and split legs are also available.

Curried Crab Melon Salads

3/4

1 package (6 to 8 oz.) 1/3 cup mayonnaise
frozen Alaska King 1/2 teaspoon curry powder
crab meat, thawed 1/4 teaspoon sugar

cup sliced celery 1 teaspoon lemon juice
tablespoons chopped 

green onion
1 honeydew melon

Salad greens
Drain and slice crab. Combine with celery and green onion. 

Blend mayonnaise, curry powder, sugar and lemon juice; 
toss with cr^b mixture. Chill. Cut melon into quarters length
wise; remove seeds and rind. Place melon quarters on saladl 
plates lined with greens. Spoon crab salad onto melon. Make**

4 .-savings
^Minimum <5OO’ 

Certificate

GAIDAS - DAIM1D
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
jg | 1410 So. 50th Ave., Cicero
O ' Telef. 476-2345

I "trys moderniškos koplyčios
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
TeL: 652-5245

DUJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE u GEORGE S0RIN1

Aikštes automobiliams pastatyti

AMS U LA KSO 
PATARNAVIMAI

J-etvviu

ore k torių

TURIMI 

KOPLYČIAI 

* ISO S E MIESTO 

DALYSE.

STEPO1NAS C. LAUK IK SŪiNŪS
ILACKAWIC&

yy JbB 1 O»LA Cl'l’KKK'x Z-1Ž11

1102S SOUTHWEST HIGHVVAl, nuo* ttlh*, IK I74-4AU

W54 So, HALSTED STREET faL lArtu

BUTKUS - VASALUS
j 1446 So. 54Hh Ave, Cicero, HL TeL: Olympic r-l»J

i_________ ________
Į } PETRAS BIELIŪNAS
| 048 So. CALIFORNIA AVE. Tel: LAfv«*U 1-M7J

GEORGE F. RUDMINAS
J 019 So. UTUANICA AVE. Tel: YArd* 7*1133 • 11SJ J

S — Naujiena*. Cbicaffo, % HL Friday,. January 2M, 19R2



Lietuvos išlaisvinimu besirūpinant
Vasario 16-oji — tai didžioji mūsų visos tautos šventė. 

Lietuvos nepriklausomybės paskelbimas primena mums šian
dien pareigą bendromis jungtinėmis jėgomis rūpintis, kad 
pavergtos Lietuvos kančios greičiau pasibaigtų, kad ji iš Mask
vos kolonijos vėl greičiau taptų laisva ir nepriklausoma. 
Mūsų broliai Lietuvoje kenčia kultūrinę, tautinę priespaudą, 
ūkini išnaudojimą, daugelis jų galinami arba tebelaikomi 
Sibird ištrėmime. Jie su viltimi prisimena mus, tikėdamiesi, 
kad mes stengsimės vekti į JAV valdžios žmones, į pasaulio 
opiniją, siekdami, kad Lietuvoje būtų grąžintos žmogaus lais
vės ir grąžinta tautai laisvo apsisprendimo teisė.

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje visuomet uoliai rūpi
nosi Lietuvos reikalais. Mūsų organizacija yra įsijungusi į 
Amerikos Lietuvių Tarybą, kuri nuo pat okupacijos pradžios 
vadovauja Lietuvos išlaisvinimo kovai. Visus savo narius 
skatiname gausiau dalyvauti Vasario 16-osios minėjimuose, 
panaudoti visas progas keliant balsą dėl Lietuvos išlaisvi
nimo ir skirti aukas Lietuvos laisvinimo reikalams, persiun
čiant jas Amerikos Lietuvių Tarybai, kuri apjungia įvairias 
lietuvių politines ir pasaulėžiūrines grupes Lietuvos laisvi
nimo pastangose.

Tegu 1918 m. Vasario 16-osios laisvės šauksmas uždega 
ir šiandieną mūsų širdis dirbti, aukotis, pasišvęsti Lietuvos 
laisvinimo pastangoms, vadovaujant ilmerikos Lietuvių Ta
rybai.

Povilas P. Dargis,
Susivienijimo Lietuvių Amerikoj? Pirminink

1 Po minėjimo įvyko metinis Gi j 
-. °cro šaulių kuopos Klaipėda, ; 
: ! kuriai pirmininkauja Juozas Mi-

: j1;s, narių susirinkimas. Buvo 
<?itvtas amerikiečių teismo

. : kuriuo įsakoma vi-1 
■ falinių atstovų su- j 
-rinktiems pareigū-

.....y®*

■

^į^y^^^gį^įįtĮĮ^-

®teįz~- ■■

Povilas P. I>argis

akompanavo pats dirigentas F. Į 
Strolia. Visi plojome už taip gra- | 
žiai sudainuotas dainas. (Pasi
rgto, ir Urbonienė chorui pri- * 
klauso. Buvo pasipuošusi raudo- I 
na gėle.) :

Pti koncerto prasidėjo va šės. j 
Stalai gražiai padengti, ant kiek
vieno stalo padėta po gėlę, šalti 
valgiai, vėliau karšti kepsniai 

: su priedais.
Svečių tarpe buvo senatorius 

Frank Savickas, ald^rmanas F.
i Brady, prof. B. Vitkus, dr. B. 
! Paliokas, A. Brazis, inž. V. Že

maitis ir kiti.
9 vai. prasidėjo šokiai. Grojo 

p. PcJkaičio keturių jaunuolių 
orkestrą^:.

Protarpiais F. Strolia su gru
pele vyrų užtraukdavo gražią 
lietuvišką dainelę.

Prieš 12 vai. panelės platino 
loterijos bilietus. Mes išvykom, 
palikę bilietus kitiems.

Dalyvių buvo virš 200, nežiū
rint šalčio ir slidaus kelio. Bilie
to’ kaina $12.50.

Buvo padaryta bendra choro 
fotografija.

Koncertas puikiai pavyko. Vi- 
buvome dėkingi. K. P.

Kuisi. l*m4 — Pardavimui 
UAL ESTATI FOR SALI

Namai, Žam4 — PardaviM* 
UAL 1STATI FOR SALI

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, DL 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

si

Salėje buvo turii. r 
Regio paskaita.

Solistė Aldona Buntinaitė, 
akompanuojant Lilijai šlitery- 
tei, padainavo Vydūno Senovės 
Atsiminimai, Kūdikių Dienos ir 
Laumių Daina. Paskutinės dvi 
Vidūno dainos buvo dainuotos 
pirmą kartą. Susirinkusiems ne
nustojant ploti, solistė dar pa
dainavo iš Rėzos dainų rinkinio, 
harmonizuotą J. Kamaičio. seną 
prūsų lietuvių liaudies dainą — 
Sakiau Tau Mergyte.

Minėjimas buvo pradėtas Lie
tuvės himnu ir baigtas giesme 
Lietuviais esame mes gimę.

Lietuvos Pasiuntinybės nafno 
remontui surinkta aukų $432, iš 
kurių $200 aukojo Gintarė ir Vy 
tautas Cicėnai.

...s eiti savo pareigas. Į šįmet įos ;r tuojau pO pamaldų minė- dovaujama Lietuvos Vyčių tau-
įvykstantį suvažiavimą išrinkti 
Dekeris, Žemaitis,

i: j jimas parapijos salėje. Kalbės 
Repšiene, žurnalistas Vytautas Kasniūnas.

Dumčius ir Repšys, o iš kuopos ^enįnę dalį atliks solistė Eglė Cicero skyrius.

tinių šokių grupė.
Visus kviečia dalyvauti ALTo

valdybos Ašoklis, Mikulis h Rūkštelytė ir Prano Zapolio va- 
Paulauskas. •

Po susirinkimo buvo R. Lato-' 1 1 . •
žienės ir kitų sesių paruoštos vai j Visoms Clevelando lietuvių organizacijoms 
sės, kuriose be vietinių dalyva- • 
vo ir gen. Daukanto kuopos jū-1- 
rų šauliai su pirm. Ed. Vengian-^ 
sku-

S. Paulauskas

Mikolajūną
šį šeštadienį, sausio 30 d. 

karų, Amerikos Legiono Da
riaus-Girėno posto salėje bus pa
gerbtas ilgametis šio posto pa
reigūnas. Virš 30 metų jis pa-j 
Hom ^oir>7 i •

va-

ŠIMAITIS REALTY
REZIDENCINIU IR P AJA MINIŲ 

NAMŲ PARDAVIMAS.
INCOME TAX

INSURANCE NOTARY PUBLIC 

Skambinti tel. 436-7878 
2951 West 63rd Street

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto laltSm^. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sęžiningaL 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tel. 927-3559

-.j:

Vasario 6 d. 12 vai. prie Cice
ro miesto valdybos bus iškil-j 
mingai pakelta Lietuvos tautinė ‘ 
vėliava. Iškilmėse giedos solis-1 
tė Pankiehė.

Vasario 7 d. bus Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimo mi

nėjimas. 10 vai. 30 min. . pamal-

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI--
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo at^iminiTnum

Dr, A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir
susirūpinimą|8.00

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais S4.00

• » ■ Minkštais viršeliais, tik 83.00
Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS

ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik 52.00
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

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

NAUJIENOS,
■ ITSt S. HALSTED ST, CHICAGO, IL tONS

ALT Clevelando skyrius kvie- 
\ f čia jūsų organizaciją š.m. vasa- 

j rio mėn. 14 d. (sekmadienį) da- 
I lyvauti 64 metų Lietuvos Vals- 
I lybės Nepriklausomybės atsta
tymo minėjime šia tvarka:

Abiejose lietuvių parapijų 
• bažnyčiose bus atnašaujamos 
pamaldos už kenčiančią Lietuvą. 
Organizacijos su vėliavomis 
9 vai. 4 min. ryto renkasi DMNP 
parapijos vestibiulyje ir 10 vai. 

j 15 min. — šv. Jurgio parapijos 
apatinėje salėje, iš kur organi
zuotai eina į pamaldas.

j 3 vai. 45 min. po pietų visos 
organizacijos prašomos atsiųsti 
savo vėliavas su palydovais į 
DMNP parapijos didžiąją salę 
— į bendrą minėjimą. Visus or
ganizacijos narius kviečiame 
gausiai minėjime dalyvauti. Pa
rodykime meilę ir tvirtas pa
singas padėti vargstančiai Tėvy
nei pakelti geležinę, amžių prie
šo užleistą uždangą. Pripildyki- 
me salę, parodykime kitatau
čiams, kad mums rūpi Lietuvos 
laisvė ir kol nors vienas lietuvis 
gyvas bus, pasauliui primins 
pavergėjų daromą smurtą ir ne
nurims kol Lietuvos pilna lais
vė nušvis.

Tad visi, kaip vienas, vasario 
mėn. 14 d. dalyvaukime Vasa-

rio 16-osios minėjime ir iš savo 
kukliu kasu skirkite auka Lietu
vos laisvinimo reikalams.

ALT Clevelando Skyriaus;
Valdyba

LIETUVOS VYČIŲ 
CHORO KONCERTAS

Muzikas Faustas Strolia

Sausio 23 d. 8:30 vai. vakaro 
Vyčių salėje dirigentas Faustas 
Strolia pradėjo koncertą įvadi
niu žodžiu. Choras dainavo šias 
dainas: “Susikalbėjo”, “Neuž
miršti”, “Po Klausučių ulytėlę”, 
“Nuausim juostą”, “Loja šu- 
nes”, “žiema -bėga”. Pianinu

g 2 butų mūrinis namas, naujas 
stogas ir porčiai. Modernūs ra
diatoriai, gazo šildymas. Mar- 

dėjo tvarkyti šids organizacijos {tjuette Parke. Sena kaina $52,000 
reikalus, o dabar privalome su- --------

eiti visi, atsivesti savuosius bei 
pažįstamus 
vakarą su Mikolajūnu ir arli-| --------
maišiais. Devintą, valandą salė- S Su $15,000 pirkėjui proga 
je prasidės šokiai, gros geras or- Marquette Parke gauti labai 
kestras ir visa kita ,kas reika- švariai užlaikytą mūrinį namą, 
linga gerai nuotaikai. j nes pardavėjas duoda paskolą

Jau būsite girdėję, kad ilga-1 seniau imamais procentais.

3 Statybai gražus sklypas 
ir kartu praleis!i Marquette Parke.

mėtį šio posto’ pareigūną Miko-] 
lajūną praeitų metų kovo mėn. 
ištiko širdies smūgis. Jis dar ne- 

j atsigavo iki šios dienos. Dešinio- 
I ji jo pusė paralyžiuota. Jis tu- 
} rėjo' pakankamai bėdos, bet at

rodo, kad pamažu pradeda stip
rėti. Kai jis mato gerai nusitei
kusius draugus, tai ir jam būna 
linksmiau.

Pagerbkime ir sustiprinkime 
Mikolajūną.

SALDIS REALTY
2644 W.,69lh St. 

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

Prašom palikti savo telefono nir 
merį automatiniame aparate.

Kristina 
— i

i
iš ' ma

pratęsė prenu-
ir pridėjo $10*

Dėkui už <

TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali dauf 

padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonsi 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomi- 
formomis;

Knyga su formomis gauna 
Naujienų administracijoje

“LIUCIJA”

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

kams. Kreiptis: 
A. LAURAITIS 

4445 $o. ASHLAND AVI. 
Tel. 523-8775

Dengiame ir taisome visų rū
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdraustu

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 or 737-1717

Laikrodžiai Ir brtngenybfe 
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West S9th Strae? 
T«l. REoublIc 7-1941

c ; - ......
į Siuntiniai į Lietuvą 

ir kitus kraštus
F. NEDAS, 4059 Archer Avenue,
Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-59M

F . ." - ■ ■L —
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SUSIVIENIJIMAS LIETUVOJ AMERIKOJE 
yn jeniau^iin, aidžiausia ir turtingiausiu lietuviu traternaliuė ar- 

SxnkAclja, lietuviam* iitikhol tarnaujanti jau per 91 metu*.

SLA — atlieka kultūrinių^ darbui, geltoj tr kitiems 
darbai dirba.

8LA — ttmokėlo daugiau kaip AšTŪGNIS MTLUONTTS 
apdraudę nvn nariami.

A

SLA — apdraucSEia pigiausiomis kainomis. SLA neieško 
z narna patarnauja tik savišalpos pagrindu.

kiekviena*, lietuvis tr lietuviu draugai gili 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

SLA — apdraudžia Ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, nekiinčlaM 
aukMcjo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai.

<LA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: ui 
11,000 ipdraudot rūmą temoka tik S3.00 metama

BLA —kuopę vyra visoje lietuviu kolonijoje. Kreipkitėr 
1 savo apylinkės SLA kuopn veikius Jie Jums 
mielai pagelbės i SLA isanšytL

kurie tool

doleriu

pelną.

— Kazys ir Justina Žarai. 
Yucaipa, Ca’if.. 
meralą metams 
Naujienų paramai: 
ankstyvą prenumeratos pratęsi
mą ir už nuolatinę paramą.

— K. Riskus, iš Burbask, III., 
rašo: “Siunčiu čekį Naujienų 
prenumeratos pratęsimui 1982 
metams; likę 820 bus Naujienų 
paramai. Geriausių linkėjimų 
Naujienų darbuotojams“. Nuo
širdi padėka.

— Skubiai ieškoma nuolatinė 
virėja (vieną kartą per savaitę) 
St. Petersburg© Lietuvių klubui. 
Prie klubo yra gražus butas (su 
baldais) apsigyvenimui. Dėl in
formacijų kreiptis pas klubo! 
pirmininką A. Armalį šiuo ad
resu: .7100 Sunset Way, Apt. 
905. St. Petersburg Beach, Fla. 
33706 arba tel. (813) 367-4243.

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 
autcrių: 6729 So. Campbell

Ave.. Chicago. IL 60629.

1 ■ ■■ ii
M. š I M K U S

- z f ■

’ Notary Public
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450Taip pat daromi vertimai, giminių iškvietimai, pildomi pilietybės prašymai ir kitokie blankai.
HOMEOWNERS POLICY

?. Zapolia, Ajent 
rrO3Į6 W. 95th »

40642, - 424 *454
Slate Fam* F'te and Casualty

ENERGY 
WISE

PARUOŠIAME TAKSŲ 
LAKŠTUS

ASMENIMS IR BIZNIAMS.

Dienom telefonuoti 217-0749, 
vakarais — 523-3685.

Eleonora Jakštas , 
4104 S. Archer Avenue 

(’ž bloko į vak. nuo California)

— Varšuvos arkivyskupas J. 
Glemp aplankė Solidarumo uni
jas narius kalėj i m?. Nors ka’ii- 
niai nusiskundė šalčiu visame 
kalėjime, tačiau jų nuotaikos 
atrodė pakilios.

pirmt; .»av taupyme bonuj

Umft um of dlsw&sMr 
to once a day, after the 
waning neal. and cut 
excessive use of water 
•nd electricity.

be a Bcm Lee*M ’

Advokatas
GINTARAS P. CEPtNAS

Darbo valaadc*: nuo 9 rah ryt* 
Iki 8 t«L vak. Šeštadieni ure 

9 vaL ryto iki 12 v*L d.
Ir pezaJ susitarim*.

TdL 776-5162 arba 776-5111
X645 Wat 63rd Street

Chicago, Dl- 80621

PLUMBING AND HEATING 
(Vandentiekis ir šildymas)

CROSS TOWN PLUMBING 
& SEWER MAINTENANCE

Plumbing repairs of all kinds.
Drain lines dpen or no charge. 

Free estimates.
735-6361

— Tiesą sakote. Nereikia tėvų, 
užtenka vaikų.

6 — Naujienoe, Chicago, 8, IIL Friday, January 29, 1982




