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HAIG TVIRTINA KAD KĄR0 
. STOVIS LENKIJOS NEPALAUS

LENKAI ATSIKVĖPS IR RAS BŪDUS PAVERGTOS 
" TAUTOS LAISVĖS TROŠKIMUI PAREIKŠTI

WASHINGTON, D.C. — Sek- r .■ . :■ ___ r
rotorius AL Haig antradienį pa
reiškė, kad mažos karių grupės 
įvestas karo stovis Lenkijos gy
ventojų riepalauš. Yra pagrindė 
manyti, kad lenkai pasipriešins 
mažos karių grupės. Įvestam ka
ro stoviui. 7

Sekretorius -laiki^štininkaAis 
nurėdė apie solidarumą, esantį

- tarp' Washington© ir, Europos. 
. Buvo skelbiamai, kad Europa ki-

tąip galvoja, negu Amerika, 
kad europiečiai nepritaria prezi
dento. paskelbtoms sankcijoms. 
Dabar pasirodo atvirkščiai. Va
karų Europos valstybės pritaria 
Washington ul . « ■'

■ Rusams nepatinka prez. 
, . = Ręagano sankcijos

- ■ ■■ ' I -■ . i
Sekretorius pačiam Grc'mykai 

išdėstė JAV' ir~kHų-rir;ąlštybių
.. taik<»nas: ekonomines, sąiikcijas 

_ prieš Sovietų Sąjungą.

grJĄV žino, kad Sovietų Sąjun
ga laikui bėgant pajėgs nusi
pirkti javų Pietų Amerikoje ir 
Australijoj, bet rusai turės dide
lių sunkumų su javų pervežimu. 
Amerikon.atplaukę; Sovietų, lai
vai; ’vienoje vietoję gali prisi- 
krauįį javų, ir tuojau išplaukti, 
bet Pietų Amerikoje ir Austra
lijoje Sovietų laivų pakrovimas 
daug• sunkesnis. - '■< \■

Sovietų atstovai manė, kad 
nutarimas neparduoti- javų bus 
pakeistas, bet dabar-aiškėja, kad 
sankcijos gali būti sustiprintos, 
pakeistas, bet dabar artėja, kad 
jeigu rusai nesustabdys teroro.

vy-

SINAJUJE SUĖMĖ 
40 IZRAELITŲ

JERUZALĖ. — Izraelio 
riausybė.-ir krašto apsaugos mi- 
nisteris pranešė egiptiečiams, 
kad balandžio 25 dieną visos Iz
raelio ginkluotos pajėgos, visi 
izraelitai civiliai bus išvežti iš 
Sinajaus kalnų.

Dabar aiškėja, kad ne visi iz
raelitai rengiasi išvažiuoti. Iz
raelio kariuomenės vadovybė 
įsakė visiems civiliams palikti 
laukus, namus, ir visus įrengi
mus ir ruoštis išvažiuoti. Izrae
lio kariuomenės vadovybė pa
ruošė sunkvežimius apsigyvenu
siems izraelitams išvežti. Bet 
antradienį 40 izraelitų atsisakė 
klausyti kariudmenės vadovybės. 
Jie pareiškė, kad jie įdėjo daug 
darbo į ūkius ir nesirengia iš
važiuoti. Bėginis norėjo primo
kėti jiems brangiau, negu buvo 
žadėta, bet Izraelio parlamentas 
uždraudė tai daryti.

pa-

kainavo $374.

SUDARYTAS NAUJAS 
SOLIDARUMO KOMITETAS

— Sienas perėjimo punktas 
tarp Libijos ir Egipto atidary
tas Viduržemio jūros pakraštyj^

viais, o kubietis paliktas Hava
nos kalėjime,

— Rusų kareiviai gauna 
resnj maistą negu Rusijos 
ventojai.

tu Hosni Mubaraku, kad 
baigtu nesusipratimus su 

Izraeliu ir kitomis arabų
i. valstybėmis.

ge-
gy-

-------------- — Sekretorius Haig veria pasi-
— Trečiadienį aukso uncija*^^tarimus su Egipto prcziden-

— Generolą Dozier Paduvoje 
saugojo du kriminalistai, pasi
slėpę nuo Sardinians teismo.

— Lenkijos valdžia nori suor
ganizuoti naujas “darbininkų” 
unijas.

— Lenkų kareiviai gauna ge
resnį maistą negu Sovietu karei
viai, stovintieji Lcnkijcs 
.-ienyje.

KALENDORIUS
Vasario 4: Andriejus, Baras, 
aida, Barkus,, Svirtinė, Kari-

Saulė teka 7, leidžiasi 5:09. 
Snigs, vėliau lis.

GENEROLAS DOZIER 
GRĮŽO Į AMERIKĄ

WASHINGTON, D.C.— Gene
rolas Janjes Dazier vakar trum
poms atostogoms grįžo į JAV. 
Jis pasimatys su kariuomenės 
vadovj'be ir susitflis su prezi
dentu Reaganu. Generolas Do- 
ziar nori informudti karius apie 
savo patirtį Raudono.-;ios briga- 

, dos teroristų rankose.
. Generolas Dozier, ; prieš iš

skrisdamas iš Italijos, Vicenzos 
ligoninėje papasakoju laikrašti
ninkams, kad Raudonosios bri
gados rankose jam dažnai būda
vo' labai nucfbodu. Jis negalėjo 
niekur išeiti, neturėjo progos 
su nieku išsikalbėti. Jis nemo
kėjo itališkai, o teroristai nemo
kėja angliškai, jie nupirko ir 
davė jam itališką - anglišku žo-

iebĮMiO^ v, "s
Kad generolas negirdėtų, ką 

jie kalba/ teroristai įdėjo jam 
klausytuvus ir leido klausyti 
Rock Tnuzikos. Jis tos muzikos 
nemėgo, liet negalėjo priešintis.

EGIPTO-LIBIJOS SIENA 
DAR UŽDARYTA

KAIRAS. — Egipto užsienio 
reikalų minisferis .Kamal Hassan 
Ali antradienio vakarą pareiš
kė, kad pasirodžiusi žinia' Apie 
Egipto ir Libijos sienų atidary
mą neatitinka tikrovės.' Ministe- 
ris nenori,, kad egiptiečiai artė
tų prie sienos ir bandytų įva
žiuoti į Libiją, Jie bus sulaikyti 
prie sienos ir bus nubausti.

Siena. buvo uždaryta prieš 
trejus metus, kad Libijos fana
tikai negalėtų veržtis į Egipto 
teritoriją ir neragintų egiptiečių 
sukilti prieš vyriausybę. Libijos 
fanatikai buvo pradėję sprog
dinti moskes ir valdžios įstaigas. 
Uždarius sieną, aprimo centri
nių įstaigų griovimas.

— Naujas Solidarumo unijos 
komitetas reikalauja paleisti vi
sus Solidarumo linijos narius. 
Kol jie nebus paleisti, tai ragina 
yisus lenkus lėtinti darbą visose 
dirbtuvėse.

Prez. Reaganas Baltuose Rū
muose vakar rytą priėmė 
Egipto prezidentą Hosnį 

Mubaraką.

R. LIET. B-NĖS TARYBAI VADOVAU
JĄ DR.VALENTINASPUOPLYS

CHICAGO, Ill. — Praeitų metų gruodžio' 12 dieną Chi- 
cagoje Įvyko, metinis Registruotos Lietuvių Bendruomenės 
-skyrių atstovų suvažiavimas, kuriame išrinkta tokia RIJ3-nės 
tarybos vadovybė:

1. Pirmininkas — Dr. Valentinas Plioplys,
2. Vicepirmininkai: a) Andrius Juškevičius, ’

b) kan. Vacldvas Zakarauskas, . t 
' c) Antanas Tauginas.- : ' lA,

3. Sekretorė — Antanina Repšienė. ;

SATURNAS TURI KETURIS > VICEPREZIDENTAS BUSH 
NAUJUS PALYDOVUS BE REIKALO NUSIGANDO

PASADENĄ, Cal. —r Antrasis . WASHINGTON, D. C.^-Vide- r ,, "į. -r H. •.■»<> , uaintt rcmatingi nauji letuuva
prezidentas George Bush gero- l^škųsdaly-aą, y taa.įyv o su- nauj^ raketos ir nauji'šauna- 
aki nusigand<XkaiiJo ai^m£<S,r^^C Amerikos kariuo-
bilį palaikė nuo nariiė atplyšęs Vll^° nl1’, menė.? vadovybė nori visai nau- 
plytos gabalas; ' ‘ » sauti.O zmopes <suzęjsh 31. j

-> 'S

Viceprezidentui ir palydovams 
atrodė, kad kažkas pradėjo nuo 
sto’gų ar iš kokias aukštos vie
los šaudyti j pravažiuojantį 
viceprezidentą.

Tuojau buvo sustabdytas tra- 
fikas, apsupti namai ir patikrin
ti langai, iš kurių galėjo būti pa
leistos kulkos į viceprezidentą. 
Specialistams pavyko nustatyti, 
kad niekas nešaudė į viceprezi
dentą, o buvo šalto oro atskel
tos plytos gabalas.

Pals viceprezidentas G. Bush, 
patyręs apie įvykį, stebėjosi, ku
riam tikslui sargai taip susi
rūpino.

- Antrasis.
Keliautojas yra labai pastabus 
stebėtojas. Antradienį į Pasade- 
nos Erdvės Laborato'riją atsiųs
tos fotografijos rodo, kad Satur
nas, be jau pastebėtų palydovų, 
turi dar šešis palydovus.

Keleivis jau labai toli nuo Sa
turno, bet atsiųstos fotografijos 
rodo, kad Saturnas turi žymiai 
daugiau palydovų, negu bet kas 
tikėjosi. Buvo' apskaičiuota, kad 
jis turi 17 palydovų, bet dabar 
tiksliai nustatyta, kad jis turi 21, 
o gal ir net 23.

Teisybė, keli palydovai nedi
deli, vos turi nuo 6 iki 12 mylių 
diametrą, bet jie sukasi apie Sa
turną. atmuša Saulės spindulius 
ir aiškiai žiba atsiųstoje foto
grafijoje.

DANTCIGASs Lenkija. ■— Kai 
policija naujai užpuolė uosto 
darbininkus ir Solidarumo uni
jos centrą bei išvežė 200 narių, 
tai lenkai nutarė sudaryti naują 
Solidarumo unijos centrą, pra
neša Solidarumo vadovybė.

Karo pdlicija suėmė beveik 
visus buvusius Solidarumo uni
jos narius. Pats pirmininkas L. 
Valensa yra kalėjime, o kiti uni
jos nariai tardomi ir klausinė
jami. Policija visus juos pažįsta 
ir laiko uždarytus.

Naujas Sdlidarumo komitetas 
sudarytas iš jaunesnių žmonių. 
Patarta nepasitikėti lenkais ka
riais. Komitete bus atstovai iš 
visų svarbesnių pramonės cent
rų. Bus atkreipta daugiau dėme
sio j organizavimo darbą.

NAMŲ PASIILGĘS KUBIETIS 
PAGROBĖ LĖKTUVĄ

MIAMI, Fla. — Jaunas, 20 me
tų amžiaus kubietis, pasiėmęs 
į ranką butelį gazolino, įžengė į 
keleivinį lėktuvą ir liepė pasuk
ti tiesiai į Havaną. Lėktuve bu
vo 77 keleiviai, skridusieji į Key 
West.

Kubietis- buvo sulaikytas Ha
vanoje. Jis prisipažino, kad porą 
metų praleido Floridoje. Jis la
bai pasiilgo saviškių. Lėktuvo 
pagrobimas buvo vienintelis bū
das.pasiekti Havaną. Jis, aišku, 
norėjo pamatyti saviškių, bet čia 
jau buvo sunkesnis reikalas. Sa
viškių pamatyti Kubos pareigū
nai jam neleidd.

Už trijų valandų lėktuvas grį
žo, j Key West su visąiš kėlei-

WASHINGTON, D.C 
j to apsaugos sekretorius Caspar 
Weinberger antradienį paprašė 
Senato Ginkluoju jėgų komitetą 
ateinantiems metams pa kirti 
$255 bilijonus krašto gynybai.

Vienas kitas komiteto narys 
nurodė, kad prezidentas yra pa
siryžęs subalansuoti biudžetą, 

-atleidžia mažiau reikalingus 
j valstybės tarnautojus, karpo 
f Įvairių komitetų sumas, o pats 
j krašto apsaugos sekretorius da
rban reikalauja $255 bilijonų. 
Komiteto nariai būtų norėję, 
kad krašto gynybos sekretdrius 
būtų kiek palaukęs ir pažiūrėjęs 
kaip yra. vykdorpi dabar apkar 
pyti biudžeto reikalai.

Sekretorius Weinberger ra
miai išklausė šių pastabų, bet 
vėliau griežiu tonu pasakė, kad 
iki šio‘ meto jis šiuo klausimu 

j yra girdėjęs daug tuščių kalbų. 
Ateinančių metų biudžetą^i^cS-a 
atsakingi-.administracijas« parei- 

zanų užėmė Usūlutan miestelio’gūnai.. Jis bus Kongreso komite- 
kelius ir stabdė visus automobi- j tų svarstomas, o vėliau Kongre 
liūs, įvažiuojančius į‘. miesto so narių balsuojamas. Sekreto 
centrą. /Partizanai rinko “karo1 rius pažymėjo, kad jau kalbama 
mokesčius” iš pravažiuojančių.' apie švietimo’ departamento biu 
; ’ "l’džeto mažinimą, bet dabar klau-
zmomų, , , .ll simaseiha-apie krašto gynvbos

Usulutan rniėįję.gyvena 2a,000 
saivadįprfečių. Partizanėj įsiver
žė į tfįiesto.-'pątyčiu, už- 
ėrnė ^tralėgių^/Vb^ijas ir, Jos šautuvai3,
stabdėAklekvieną aulbrapbilj bei

■ i rinko^^ęsąiuš^iręikalams. dabar- rįikaįjngi naujį -lėktuvą'

PARTIZANAI RENKA
. -KARO MOKESČIUS” |

I , SAN SALVADOR,- Salvadoras.
— Grupė gerai- ginkluotų parti-

. z v. . Į ju priemonių kovai. Ateinančiais
Po astuonių ^tąndų . karo met^ - Gron)Vj.a kitajp 

mokesčių”
organizuotai pasitraukė į Usulu- 
tand priemiesčius ir išvažiavo į 
kalnus. Nustatyta, kad partiza-. 
nai turi modernių ginklų ir pa
kankamai šovinių. I

, ♦. . Uiv iaro Aic LJFi VII will Y n,a. Aiiaij'
nnkimo par izanai kalb-s, bet -r pats Brįžnevas ki.

. . taip skaitysis su Amerikos pa
reigūnais. Tada Sovietų valdžia 
pradės fespektuoti Amerikos 
pareigūnus.

Antradienio’ vakare į Wa hing- 
toną alskrido Egipto preziden
tas Hosni Mubarakas. Andrews 
aerc’droms jį sutiko sekretorius

IRANAS PALEIDO 
KALĖJUSĮ BRITĄ

TEHERANAS. — Vyriausybei 
Įsakius, antradiČnį Irano polici-1 
ja paleido 12 metų britą biznie-j 
rių Andrew Pyke, pralaikytą ka
lėjime 518 dienų.

Britas buvo nuvežtas į švedų 
ambasadą Teherane ir paleistas. 
Britų ambasada buvo uždarytą 
1980 metais ir nuo to laiko bri
tų reikalais pradėjo rūpintis švė- 
dai. Iran d policija todėl britą ir 
nuvedė į švedų ambasadą.

Pykę buvo malūnsparnių par
davinėtojas Irane. Jis siūlė Ira
no valdžiai pirkti britų, ne ame
rikiečių malūnsparnius. Nera
mumų metu jis buvo suimtas ir 
apkaltintas šnipinėjimu. Bet jo
kių įrodymų nebuvo ir byla jam 
nebuvo sudaryta, >

Paleistas Pykė tvirtina, kadį 
Irano kalėjime dar yra du bri-Į 
lai, kuriems Irano vyriausybė 
rengiasi sudaryti bylas. H

biudžetą. .
Per pastaruosius metus JAV 

na jų. kovos priemonių, nestatė

lėktuvais', artilerija. JAV-ėm 

naujos raketos ir nauji šauna-
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Al. Haig. Jis jau viską buvo taip 
patvarkęs, kap prezidentas Rea
ganas trečiadienio rytą galėtu 
prriiiilb jrtskridusį. Egipto’ 
(lentą Mubaraką, išklaustų jo 
pageidavimų ir sutiktų duoti 
Egiptui pačių moderniškiausių 
ginkai.' Egiptas yra demokrati
nis. Jis nereikalaus jokių privi
legijų, bet nori, kad Egipto ka
riai turėtų modernius ginklus 
taikai . įgyvendinti Artimuose 
Rytuose.

Prez. Mubarakas žino, kad re 
tik prezidentas Reaganas, bet ir 
s:kretorius Haig yra labai užim
ti. Mubarakas trečiadienio ry.ą 
išdėstė prez. R-aganui savo pa
geidavimus ir rastus sunkumus, 
paprašė padėti apginkluoti ir 
apmokyti karius, ir bandys ap
žiūrėti Ameriką.

Prez. H; Mubarakas planuoja 
Amerikoje pralėkti keturias die
nas. Jis nori pamatyti vieną ki’.ą 
dirbtuvę, kaip amirikieciai ga
mina modernius lėktuvus, kaip 
jie skraido ir permeta už tūks
tančių mylių ne tik žmdnes, bet 
ir karo medžiagą. Antrojo Pa
saulinio karo melu Azorų salos 
buvo labai svarbus aviacijos 
centras. Vdk visi lėktuvai įsto
davo Azcrų salose degalams 
papildyti. Tuo tarpu d^bar di
dieji transporto lėktuvai iš Dal
ias, Tex., skrend i tiesiai į Kairo 
apylinkėje esančius aerodromus.

Pr:z. Mubarakas nori kelis 
reikalus aptarti su sekretoriumi 
Haig ir kilais Valstybės departa
mento pareigūnais, sekančiais 
Artimųjų Rylų reikalus.

kuriud.se


DETROITO NAUJIENOS
Detroito Lietuvių Qrgauizaci-i kaip Detroito Lietuvių Organi- 

Conlrn !Qi1 R9 m valHvhn. ’ fontm nnrndojų Centro 19j 182 m. valdyba, 
kuri ruošia šiais metais Vasario 
16-sios iškilmingą minėjimą va
sario mėn. 4 d. 12:15 vai. p. p. 
Dievo Apvaizdos parapijos sa
lėje:
Raimondas Sakis — pirmninin.; 
Algis Barauskas—pirmininkus; 
Algirdas Ambrozė — vicepinn.; 
Stefa Miškinienė — viccpirm.; 
Bernardas Brizgys—vicepirm.; 
Stasys Si moli ūn a s — sekret.;
Romas Macionis —prot. sekr.; 
Petras Kliudžius — iždo sekr.; 
Antanas Vaitėnas—iždininkas; 
česys šadeika—kartot. vedėjas: 
Stasys Sližys — kultui, reikal.; 
Algirdas Vahiekaitis — laiškų 

rašymo vadovas;
Antnas Bukauskas—reik, ved.;, 

ir valdybos nariai: Vitalija Vaš- 
kelytė, Gražina Vaškelytė. Dana 
Žebraitienė, Kazys Gogelis, Eu
genija Bulotienė, Bronius Va-- 
Hukėnas, Povilas čečkus, Anta
nas Grinius.

Valdybą sudaro 22 organiza
cijos. * * *
DETROITO LIETUVIŲ ORGA
NIZACIJŲ CENTRO VALDY

BOS BIULETENIS
Visiems Detroito ir apylinkių 

lietuviams
Artinasi Vasario 16-ji mums 

lietuviams labai brangi šventė. 
Iškilmingas minėjimas - akade
mija įvyks sekmadienį, vasario 
J4 d., 12:15 vai. p. p. Dievo Ap
vaizdos parapijos salėje, South
field, Michigan.

Brangindami, šią šventę, už- 
pildykirne bažnyčias ir iškilmin
go minėjimo salę, o taip pat da
lyvaukime ir vėliavos pakėlimas 
miesto centre, prie Rotušės, Va
sario 16-sios dieną, 6:15 vai. (an
tradienį) rytą.

Detroito Lietuvių Organizaci
jų Centras, per 39 metus, ruošė 
Vasario 16-sios iškilmingą minė
jimą, rinko aukas Amerikos .Lie 
tuviu Tarybai, Lietuvos ršlais- 
vinitno reikalams finansuoti taip.

! zacijų Centro atstovas nurodo. (
L. Bendruomenės Apylinkės 

v-ba telkia aukas Tautos šven
tės minėjimo metu ir kitomis 
progomis, BOLFas—spalio mė- 
ne^. Tautos fondas pasirenka 
kitą kurį mėnesį. Todėl, aukš-. 
čiau paminėtoms organizacijoms 
bei pavieniams akmenims nede-, 
ra Vasario 16-sios šventės minė- ! 
pmo metu salė e bei koridoriuo-! 
se rinkti aukas.

Mieli lietuviai, DLOC valdy
ba iškilmingai šventei nuomoja 
salę,žinoma, neišskiriant nei ko-j 
ridorių praėjimui, nei kitų rei-1 
kalingų patalpų; kviečia kalbė- Į 
tojus, o programai atlikti—me-| 
nininkus. Turime nemažai išlai
dų, nes ne visi aukoja (tai liu-' 
dija aukų lapai).

Lietuvi, mes norime, kad tu 
gerbtum save ir savo tautos bei 
valstybės didingus įvykius ir 
tradicijas.

Detroito Lietuvių Organizaci
jų Centrui rūpi visi tautiniai, 
kultūrfniai, politiniai ir likimi- 
niai lietuviškos išeivjios ir lietu-> 
vių tautos reikalai, o taip pati 
Ii etų viską repr ezentaci j a, ryšių: 
mezgimas ir palaikymas su fe-- 
deralinės ir vietinės valdžios įs
taigomis. 

♦ * c
Kas atlikta per praėjusius J

19&1 m. j Washingtone namo remontui.
| Trumpai pažvelkime ką atliko 

Amerikos Lietuvių Taryba-
Aktyviai dalyvavo Madrido 

konferencijoje ir atliko svarbų 
oolitinį darbą, kartu su VLIKu, 
reikalaudami Lietuvai laisvės.

ALTas organizavo JAV Kon
grese Vasario 16-sioš minėjimą,

I

Lithuania’s Jews and the Holo-

e

tivali miesto centre. DLOC cen
tro atstovai įeina ir į Pabaltiečių 
Komitetą, kuris kasmet suren
gia 1941 metų birželio 14-tos trė 
mimų paminėjimą.
DLOC atstovauja lietuviškas or

1 ganizacijas Seimuose, DLOC vai 
dybos iniciatyva buvo sudarytas 
komitetas, kuris rūpintųsi telk
ti lėšas Lietuvos Pasiuntinybės

Praėjusiais metais buvo pre-1 
mijuoti Lituanistinės mokyklos 
mokiniai, dalyvavusieji rašinių 
konkurse. Taip pat buvo pa-j 
remti piniginėmis aukomis dai
nų ir tautinių šokių ansambliai. 
Jie numatomi remti ir šiais me- 
tais. Reikalui esant, kiek saly-J kur kalbomiS; taip pat re: 
gos leidžia, DLOC organizuoja j - - -
laiškų rašymo Amerikos val
džios pareigūnams, siekiant lais- - 
vės Lietuvai.

DLOC valdybos atstovai įeina 
į Detroito Pavergtų Tautų cen
trinį komitetą ir kartu su jais 
kasmet surengia Pavergtų Tau
tų demonstracijas ir etninį fes-

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

Lietuvos nepriklausomybės paskelbimas primena mums šian- 
' z dien pareigą bendromis jungtinėmis jėgomis rūpintis, kad 

pavergids.Lietuvoj kančids greičiau pasibaigtu, kad ji iš Mask
vos kolonijos vėl greičiau taptų laisva ir nepriklausoma. 
Mūsų broliai‘Lietuvoje kenčia kultūrinę, tautinę priespaudą, 
ūkinį išnaudojimą, daugelis jų kalinami arba tebelaikomi 
Bibird ištrėtnime. Jie šū viltimi prisimena mus, tikėdamiesi, L 
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.

‘5 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
rybai. *

kalavo Lietuvai laisvės.
. ALTas kreipėsi į Teisingumo 
Departamento sekretorių SmitK 
kad būtų m vestiguojami ir ^ko? 
munistai-. karo nusikaltėliai./^ 
/įALTas kreipėsi į -Valstybės 
sekretorių V. Skuodžio ir kitų 

. išlaisvinimo reikalu. ALTo ir 
VLIKo pastangomis buvo ^su
rengtas priėmimas Washingtone 
minint Amerikos Balso trans
liacijų į Lietuvą 30 metu su
kaktį.

• ALTas į Tautos . Fondą įmo
kėjo 4,000 dol. Lietuvai laisvinta 
ĄLTas palaikO' glaudžius ryšius 
su Lietuvos ‘Atstovybėmis. AL
Tas nori turėti viena stiprią Lie
tuvių Bendruomenę, kuri ne— 
dublikūotų lietuvių ryšius.. su 
Washingtono įstaigomis!
t. ALTas išleido anglų kalbą lei
dinius: Lithuania Must Be Free,

Povilas P. Dargis,
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje Pirmininkas

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo itaiminimns.

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 

Minkštais viršeliais, tik
Dr. A. J. Gu»sen — AUKOTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

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

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant SI perriantimo išlaidom*.

F4.00
$3.00

5Z00

11W 8e. HALSTED ST*, CHICAGO, IL

Maželes Lietuvos Lietuvių 1 
Draugija

— Vasario 7-tą bus Chicagos 
vyčių ruošiamas ^Lietuvos Atsi-

‘ minimų” banketas Martinique] 
‘ salėje, 250() W^sl 94th Place, i 
Jame bus pagerbtas Vanagaitis' 

j ir “Margutis”. Susipažinimas 
pras’dės 4:30 vai. popiet, pietūs 
5:30 vai. Kaina asmeniui 20 dol.
Daugiau informacijų galima! 
gauti paskambinus FR6 6489. į 

(Pr)

PARUOŠIAME TAKSŲ 
LAKŠTUS 

ASMENIMS IR BIZNIAMS.
Dienom telefcnuoti 247-0749, 

vakarais — 523-3685.

Eleonora Jakštas
4104 S. Archer Avenue 

(% bloko į vak. nuo California)

BALFas priima 
drabužius, batus

BALFo' Centras praneša, kad
caust, Lithuania ir kitus leidi-'dabar sustiprinus šalpą Lenki
mus, kuriuos visus šiame trum
pame biuletenyje neįmanoma 
suminėti.

Detroito Lietuvių Organiza
cijų Centro valdyba kviečia lie
tuvišką Detroito visuomenę lai-

kurios nuoširdžiai trokšta. Bū-i 
darni vieningi, mes sieksime ga
lutino tikslo:
Laisvės mūsų Tėvynei Lietuvai!

•*’ BLOC valdyba
Ant, Bukauskas

(Bus daugiau)

RIAL ESTATE
Namai. Žemi — Pardavimai 
KKAL ESTATE FOR SALI

Kamal, twni —. Pardevteai 
REAL ĮSTATE FOR SALE

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I: •

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas |

2212 W. Cermak Road Chicago, DL TeL 847-7747

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

4VISŲ RŪŠIŲ draudimo AGENTŪRA

INCOME TAX SERVICE
6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

ŠIMAITIS REALTY
REZIDENCINIŲ IR PAJAMINIŲ 

NAMŲ PARDAVIMAS.
INCOME TAX

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

joje ir Suvalkų Trikampyje gy
venantiems lietuviams, BALFui 
yra reikalingi gerame stovyje, 
švarūs, naudoti rūbai ir avalynė 
— suaugusiems ir vaikams.

, . , . ... , i BALFas prašo Chicagos irkytrs vienybės, remti jos veikla, j n x .. - v. 1 apylinkių lietuvius paaukoti ru-
bu ir avalynės, juos pristatant 
į Centro įsstaigą — 2558 W. 
69th St., Chicago, IL 60629, tel. 
776-7582, darbo valandomis, 
nuo’ pirm, iki penkt. 8:30 vai.
ryto iki 4:30 vai. popiet, šešta- Statybai gražus sklypas 
dieniais — nuo 9 vai. ryto iki Marquette Parke.

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

12 vai. Rūbus galima pristatyti 
ir kitu laiku, pagal susitarimą.

— “Ramovėnų” 1982 metams 
Valdyba, š. m. sausio 31 dieną 
išsirinko savo susirinkime nau-

VILNIUS IR KAUNAS

(Atkelta iš 5-to puslapio) 

ryškina pašto klientams toks už
davinys nesudaro sunkumu. 
Daug jėgos ir prakaito pagalba 

tai po naujo sto
vėjimo eilėje pašto vėl tikrina-

• i

I

g Su SI5,000 pirkėjui proga 
Marquette Parke gauti labai 
švariai užlaikytą mūrinį namą, 
nes pardavėjas duoda paskolą 
seniau imamais procentais.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto lakSasį,.
Dirbu if užmiesčiuose, §r<It4 

garantuotai ir sąžiningaL 
\ KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
TeL 927-3559 * .

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

kams. Kreiptis: Y
A. LAURAITIS 

4M5 Sc. ASHLAND AVI.
TeL 523-8775 /

■■■■■■■■.............................. /

•" inoo ' i • u t. jėgos ir pinKauo pagaioają 1982 m. gyriaus valdybą j ljžd ■ kj f 
šids sudėties: Jonas Švedas, Al-J “ .f ’ ... ., . , ’ ■ vejimo eileje pašto vėl tiknna-binas Repsvs, Edmundas Ven:l • . , , , . ., 1 x v._ • mi ir suraukta kakta pataisomi,gianskas, Albertas Tamosiunas I _ +„ •> . , .? ... .. | po to mėlyna virvute apnsami,ir Vincas valkovickas. s.j. į __

— Mažosios Lietuvos Lietuviu 
Draugijos rengiamas tradicinis 
šiupinys bus š.m. vasario 20 d., 
šeštadienį, 7:30 vai. vak. Lietu
vių Tautiniuose namuose, 6422 
S. Kedzie Avė. Bus tradicinė 
Šiupinio vakarienė su menine 
programa, šokiams gros Ąžuolo 
Stelmoko orkestras. Bilietai gau
nami iš anksto pas draugijos & 
dininką Vilių Trumpjoną, 6418 
So. Troy Ave.; tel. 778-8483.

2

Prašome!-; ;
Pagal savo išgales aukoti TAUTOS FONDUI: savo uždavi
niams vykdyti, Lietuvos Laisvės Iždui — laisvajai Lietuvai 
padėti atsistatyti, 6 kalbomis ELTOS informacijoms leisti, 

radijo transliacijoms j okupuotą Lietuvą finansuoti 
ir politiniams kaliniams gelbėti.

Nepamirškite tam tikrą procentą ir savo testamente įrašyti: 
Not-For Profit, Tax Exempt Corporation

Lithuanian National Foundation
P. O. Box 21073, Woodhaven, NY 11421

yn Ir turtingkn^U lietuviu ar-
IXniXBciji, lietuvUmj Ištikhml tarnaujanti jau per 92 metux.

SA — atlieka kultūrinluf darbui, gelbsti tr kitiems, kurią tuot 
. darbus dirba.

8LA —fihnokėjo daugUu kafp AŠTUONIS MILUONTTS 
apdraudę savo nariama

SLA — apdrauffia plgiausloinii kalnomii, SA nek&o 
riiuif patarnauja tik aa-riAalpos pagrindu.

lOekrieim Hetuvis ir lietuviu draugai gaH 
SmlTienijime apsidrausti iki 110,000. •

SLA — apdraudžia Ir Taupomąja apdrauda — Eodrraieat 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, HeltftnčiaM 
aukotojo mokslo fr ju gyvenimo pradžiai.

— vaftua ipdrradžii pigia terminuota apdroda: rd 
tLOOO apdraudoc tuma temoka tik $3.00 metama

SLA — kuopų vyra viao^e lietuviu kolonijoje. Kreipkite 
1 savo apylinkės SLA kuopu veikėjus jie -Tuma 
mielai pagelbės I SLA IstraiytL

GaMte kreipti* ir tleeLal 1 SLA Centra:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

t< one m-tni

dolerio

VALDIŠ REALTY 
2644 W. 69th St.

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

Dengiame ir taisome visų rū
šių stogus. L'ž darbą garan- 
tuo jame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655.ar 737-1717.

užantspauduojami ir pagal visas 
pašto tradicijų taisykles sutvir
tinami raudonu laku. Siunčiami i 
meno kūriniai pareikalauja tre
čio stovėjimo eilėje. Pagaliau 
jie sveriami. — 21 kilogramas 
Vilnius ■— Maskva kainuoja ke
turi rubliai/septynios . dešimtys 
devynios kapeikos — ir apdrau
džiami pageidaujamai sumai.Bet^ 
dar neparašytas adresas, o jis* 
turi būti užrašytas ant medinės; 
lentelės. Jau su pasigailėjimu j 
valdimnkė pastebi, kad dar rei-' 
kia užpidyti formvl;^rą. Po-ke-j 
turiu stovėjimu eilėje ir po 
dvie'ų valandų siuntinys atiduo 
damas langelyje. Po. savaitės 
laukiamieji suvenyrai galbūt atsi 
imti Maskvos Kutuzovo pros
pekto pašte, prieš tai parodžius 
pasą. Lakinis antspaudas iš Vil
niaus išliko nepaliestas...”

Taip skamba šveicarų laikraš
tininko straipsms, perteikiantis 
vieną kitą epizodą iš sovietinės 
Lietuvos varganos tikrovės.

(Iš Eur. Lietuvio)

Prašom palikti savo telefono nu
merį automatiniame aparate.

Laikrodžiai ir brangenybė 
Pardavimu ir Taisymas 
26tt West «9th Street 
TeL REpubllc 7-1M1

MISCELLANEOUS 
Įvairus dalykai

WE WILL “DISCOUNT’ 
ANY PRICE ON TV, AUDIO 

VIDEO & CAMERA 
EQUIPMENT.

.Call INTERNATIONAL 
AUDIOTRONIX

24 hrs. per day for free catalog 
1-(800) 358-9092 

(CA) 1-(800) 862-4982 ' 
Ext. 107

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

F. N EDAS, 4059 Arche Avwwe, 
CMmso, HL 60632. Tel. YA 7-59JC

—J

ENERGY 
WISE

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymu knyga 

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

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

Ave.. Chicago. IL 60629.

M. š IM KUS.
f Notary Pubiicį . , 

INCOME TAX SERVICE ’

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertiniai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY
.. F. Zapelia, Aferrt

J2M4 W. 95th R

<0642, . 424-U54 <

Slate Faun He and Oasoaftw Cezaru ■]

Advokatas
GINTARAS P. ČEPtNAS

Darbo valaixloc nuo 9 vai ryt* 
Ud 6 tmL v»Jt Seštsdienj up« 

9 v*L ryto iki 12 vai d. 
Ir pagal caMtarim*.

Tcl 776-5182 arta 776-51W
M49 Wert 63rd SttM 

CMeago, m. 10829

&AIP SUDAROM 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
išleista knyga su legališkomis 
formomis;

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

e

Unft um of (flswashar 
to one* a day, after th* 
waning meat, and cut 
excessive use oi water 
end electricity.

pelno, m-

Soft pads protect 
from pain while 
medicated disks 
work to remove 
corns.

r1’!;. '-.y: —-^■.y -e-r

PLUMBING AND HEATING 
(Vandentieki* ir iildyma*) A

CROSS TOWN PLUMBING 
& SEWER MAINTENANCE >

Plumbing repairs of all kinds.
Drain lines (/pen or no charge.

Free estimates.

• Anyta — motinėlė, kad ir 
gegute kukuosi — nepasigailės.

6 — Naujienos, Chicago, 8, HL Wednesday, February 3, 1982
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usi jaudinimų arba I JŪS KLAUSUTE,

—ELEGIJOS)

tų
reikiant rūpinamės to

rinkinių—Algimantas Pagėgis, i
—ELEGIJOS) {

MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ M.ARIJOS KUOJOS TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ, iš Chica
go, Ill., šokusi 1957 metais birželio 30 dieną Pirmojoje Lietuvių Tautinių šokių šventėje, 

Ghicagoje. Vadovė buvo Agnė Jasaitytė.

širdy.
Algimantas Payėgis 

(Is Sūduvos išleisto eilėraščių

Kieki venas Dūkštą me.
iuų gyvenimą* ilgiau užsitęs-

KAIP PRAILGINTI SAVO GYVENIMĄ 
kadi leumatizmų ir arthričio ligą.

Nutukimas gi apsunkina šir-

metai

tlŠki pavadinamai, štai jie;
1 metu ..
2 metų ...__^..popierinė,
3 mėty .......... .odinė,

metą...... .....medinė,
metų........... drobinė,
metų....._ ...šilkinė,
motų.......... -krištalmė,
metų......... . .porceįi aninė,
metų..... .... .sidabrinė,
metų....... ...perlų,
metų............rubinų, 
metų..... „..auksinė,
metų.......... .deimantinė.

Kaip matome, kuo ilgiau už
sitęsia vedybos, tuo j<fe daugiau 
būna

ū<uži-
n inkui:

— Jūs labai senoviškomis prie 
menėmis prižiūrite sodą. Tikrai 
uenusistebėciau, jei is šios o c e- 
lies jūs surinktumėte tik tre
jetą dešimčių kilogramų obuo
lių-

kas. — Tai juk yra kriaušės.

ot: gražu ne visi kaip dies ir kitų kūno dalių funkci-
atsiekti. jas. o tas savaime atsiliepia į 

šiame reikalą mažiau pasitikę-, bendrą naųsų sveikatos stovį, 
kime stebuklingais vaistais, o 
daugiau patys^savimi.

Pradekime nuo mūsų maitini
mosi. Mes esame įpratę valgy
ti perdaug diebalų. Iki žmo
gaus 20 metų amžiaus tas dide
lės reikšmės neturi, bet paskiau 
tie ekstra riebalai padidiną mu
šu svori, pagamina daugiau, taip 
vedinamo cholesterolo, kuris 
prilipęs prie kraujagyslių siene
lės sukelia sklerozę, aukštą 
kraujo spaudimą ir Įvairių šir
dies negalavimų-

Todėl fvfetpję gyvųUpių rie
balų, vartokime daugiau auga
linius, kurių galima gauti viso
se maisto krautuvėse.

Perdidebs kiekis susirinkusių 
mūsų organizme gyvulinių rie- 
balų sukelia vyresniame amžiuj

SULIESĖJIMO PRIEMONĖ /
— Mieloji, kokiu būdu tu taip 

suliesėjai? Duok man tą savo 
receptą.

—- Nieko ypatingo, 3 svarai 
pupelių kasdieną,

— Taip tai, juk nuo pupelių 
galima nutukti?

— Tai tiesa, bet aš jų neval-

kieme 3 svarus pupelių ir pas
kiau! surenku po vieną į mai-

jįe 
ir

ŠIS TAS APIE SULIESĖJIMO) 
VAISTUS

Paprastai apetito sumažinimo į 
vaistai turi savyje įvairios rū-! 
šfes amphetaminų. Vartojant to-, 
kiuš vaistus per ilgesnį laiką, 
dažnai sukelia nervingumą 
nerimastį. .

Carnell universiteto profeso
rius dr. Walter Modeli teigia: 
‘■-Nutukimą paskatina - visa eilė : 
priežasčių. Vartodami nuo nutu-j 
kimo vaistai ilgainiui gali iš-į 
šaukti rimtas pscihologine> re-1 
akcijas • ir r nehii gą. • ' SuliesėjLr?- 
mo negalima- atsiekti trumpu 
laiku.

‘'Geriausias varstas numetimui 
ekstra svorio, ūii sumažinimas 
dietos.”

'RIEŠUTAI TURI NEMAŽAI
GERŲ PRIVALUMU

Riešutai jau iš seno sudaro 
žmogaus maistą ir mėgiamą gar
dumą. Buvo manoma, kad rie
šutai apsaugo nuo nuodų ir at
neša pagalbą, kai organizmas 
esti užnuodytas.

“Riešutais buvo apdalinami 
jaunavedžiai ir vestuvių poky- 
rū dalyviai.

Romėnai riešutus valgydavo 
prieš pietus, kad sužadintų 
rita-

ape-

GRYBŲ YPATYBĖ

. Vienas amerikiečių žurnalas. 
Skirtas dietom leikalams. rašo:
''‘Grybas yra keistas augalas. 

Toji dalis, kuri iškyla į pavir
šių. yra žiedas arba vairius: šak 
nys ir dalis stiebo randasi že- 
mėje.

Apsisaugojimui nuo pęranks 
tyvo sųsenęjimo ir vienokių ąr 
kitokių negalavimų, turime dar 
štai ką padaryti:

Kas dieną atlikime boki nor> 
naudingą darbą. Kas nedirba,
tas rūdija. Kiekvienam yra 
naudtiga pasivaikščioti gryna
me pre arba 19 minučių pasi-, 
mankštyti.

Venkime si 
nervingumo namuose, laukiant 
autobuso ar dėl pasilaikančių 
bet kokių kliūčių važiuojant au-l 
tomobiliu.

Tuo pačiu sykiu kiekvienam į 
yra patartina palaikyti ir nuola-j 
tini kontaktą su savo namų gy-j 
dytoju, kuris yra geriausias jū-! 
sų sveikatos sargas. i

Patyręs Medikas

KL. Pasu^ykiįę, kurie darbi: 
ninkai pagal Walsh — Hąįey įs
tatymą apsaugojąnu?

St. - Jonaitis

ATS. Tię thrbiruruąi, kufįė 
padeda gaminti, surenka, artą 
pakrauną gaminius.'

KL- Mąįonėkitę pąąįš^įnu, ąr 
yra tokių kpnĮrakĮariaųę dąrhi- 
ninku, kuriems šis įątątyntoą nė?, 
ra taikomas? • . -

* *
KAIP IR SOVIETUOSE

Sovietų mokslininkai klausia 
per radiją savo kosmonauto, ku 
ris tik ką nusileido ant Mėnulio 
paviršiaus: %

Grybai turi savo vertę die-j 
toje, nes jie suteikia tam tikrų- 
mineralų. Yra manoma, kad jiej 
padeda ir žmogaus nervų 
funkcijoms”.

Iš to pranešimo, reikia pada-
ryti .švadą, kad tie žmonės. ku-| tarnalioj^.^ ?.tikriem5- ap- 
ne valdo grybus, tie gatma.iš;j^ darbihi^ams,

(apgliškai vad. handicapped wor 
kers)-

ATS. Jiems gali būti mokama 
specialios uždarbio normos, jei 
darbdavys gauna iš Labqr depar
tamento tuo rūkalų leidinį?

❖ ♦ *

KL. Pasakykite, kokie yra ant-' 
yafląn4žių apmokėjimo reikala
vimai?

KELIASI ISTORIKŲ 
pĄŽĮpROŠ pJOGAILĄ

Ankstyvesni isterikai vaizda
vo didįjį Ųietuvo$ kunigaikštį, o

NAMINIAI NESUSIPRATI
MAI

ir nemažai naudos savo organiz- 
muo sustiprinimui.

ant Mėnulio gyventi?
Kosmonautas nusiminusiai at

ATS. įstatymas .netaiko
mas ądministfacijps arba profe
siniams tąrnąntojams, rastinės

būtent: sargams ir durininkams.

KL. Pasakykite, jeigu darbi
ninkas tą pačią savaitę dirba vai 
dinius darbus ir. tuo pačiu laiku 
dirba plačiajai. rinkai darbus, 

i • x . i tai koki Įstatymo nuostatai jam ar kompotą, .dekrte r uikomi? ’ - '
truputi geriamosios ’ 

rūgštingumas suma-

KELETAS PRAKTIŠKŲ
PATARIMŲ SENIORAMS

Jeigu jūs išvirėte per rūgs-Į 
čią: sriubą 
į K viralą 
sodos ir 
žės.

Į

I

Mykolas T-vičius.

ATS. Jeigu darbininkas dirba 
betkurį valdžios sutarties darbą, 

kad batuose vasaros' tai jam turi būti mokama už vi-Norint.
metu nebnnktu ir nekaistų ko-į są jo darbą toje savaitėje nema- 
jos, į svilinę reikia įberti tru-j žiau įstatyme nustatyto uždar- 
putį pudros ar sumaltos krei-J bio minimumo ir už viršlaikinį 
dos. žinoma, ne per daug, kadį darbą pusantro karto uždarbis, 
neišteptų kojinių. Į Jeigu darbdavio rekordai ne-

i parodo, kurie darbininkai dirba 
Mūsų kūnas yra reikalingas,! valdžios sutarties darbus, o ku- 

kad darbais jį atgaivintumėm.j rie dirba kitus darbus, tai skai- 
Bet savo kūno neapkraukime ne I tomą, kad darbininkai dirba tai 
pakeliamais darbais, nes suardy-l valdinei sutarčiai, nors darbda- 
sime savo sveikatą. . I vys įrodinėtų ir kitaip.

»
Jeigu bet ką siuvant prakai

tuoja -jū^u rankos, tai išvengi
mui medžiagos sutepimo, prieš, 
darbą pamirkykite savo rankas 
vandenyje, kuriame yra ištirpt’-1 
ta truputis alūno. 

* * * » 
Norint sumažinti kopūstų!

kvapą virimo metu, prieš viri j 
mą reikia įdėti i juos gabalėli} 
juodos duonos arba Įspausti tru
putį citrinos.

PiKKUe jav Taupymo šonu*

KL. Malonėkite pasakykti, ai' 
yra skirtingi uždarbių minimu
mai pradedantiesiems • (moki
niams)? C. K-tas

ATS. Daugelis nustatytų už- 
| darbio minimumų numato spe- 
į eralias mažesnes mokėjimų nor

mas pradedantiems, mokiniams 
arba praktikantams. * <

* * *
KL. Ar yra nustatyti uždar

biai invalidasis darbininkams

IT’S AMAZING!

Rinkąs Ę-v>čių$

ĄTS. Pagal veikiantčįo įstaty
mo, nuostatus, darbininkui turi 
bųti mokarpa ųęmąžiąų kaip pu
santro karto jo pagrindinio va
landinio uždarbio už tas darbo 
valandas, kurias jis dirbo dau
giau, negu 8 vai. per dieną arba 
40 vai. per savaite, kurios suda
ro viršlaikio valandas.

ILIUSTRACIJA IŠ “ARS 
AMANDI”

Jis tuoj riueiš'-- ~ 
ir tars tuoj ‘ 1 
paskutini žodi: 
Pratars, ir ašara 
ant tavo veido 
užrašys, i ■ 
Geltonos kasos 
ir ilgesiu pasruvę akys 
jo veidą migloje, 
tarytumei, pro pilką šydą, 
pamatys.
Priglausk jau pąskutinį kart 
prie jojo savo veidą ' 
fr įsidėk paveikslą jo akių 
į jauną širdį, 
kad nęštum per audras, 
per rudenį ir vėją 
ji— - . -
savo mažą brolį'

Prieš teisėją stovi vedusių po- 
pąskiau Lelijos karalių Jogailą ra, kuri policijos buvo apkaltin- 
kąip nęinokąįti rašyti, nei! tatvarkosąrdymu.Teisėjas,nega 
skaitytį. Lenk^ istorikas Vaclavy Į lėdamas nieko aiškesnio padary- 
Spbieski pažymėjęs: “Nors anai-i ti, iš susivaidijusių tėvo ir mo- 
fabetas, bet visgi įsteigė Jagielo-! tinęs, kreipėsi į jų sūnų, 12 me
no universitetą Krokuvoje”. tų amžiaus, klausdamas:

Mat, lenkai, garbindami savo! — Papasakok, kas atsitiko na- 
Jądvygą, visaip bandė pažemiu-į muose? Ą \ f 
U Jogailą ir tą kraštą, iš kurio 
jis buvo liįlęs. Tačiau vėlesni is
torikai atskleidžia visai kitokį; 
vaizdą apie Jogailą. Pasirodo,} 
jog tas Algirdo sūnus buvo iš į 
mažens mokinamas iš užsienio! 
atkviestų instruktorių, 
tarpe buvo ir prancūzas Petras 

.Phiiąrgi. Jis mokėjo keletą kai-[tos. 
bu .ir buvo susipažinęs su pi a-į 
tešniu ’ pasauliu.

Yra neužginčijamas įrodymas, 
kad Jogaila mokėjo rašyti. Rin-! 
kinyje “Scriplores Rerųm Prus-' 
sko'rum” pažymėta kryžiuočių! 
nusiskundimai, esą, Jogaila neiš- { 
laikęs savo ranka pasirašytos į 
1381 metais sutarties, šie ir ki-Į 

’ tokie duomenys paneigia anks- Į 
tyvesnius lenkų teigimus apie 
Jogailos “primityviškumą”.

Su dideliu užsidegimu" sūnus 
papasakoja visą kivirčių eilą ir 
baigia tąip:

• — Trečiame^) nžhdėį" tėvelis 
bandė drirsti kaire ranka, bet 
mamytė tuo tarpu, tėveliui tren 

kurią ! kė kočiotu į galvą ir čia rung- 
tinės pasiekė įdomiausios vie-

KOKIOS BŪNA METINĖS 
VEDYBŲ SUKAKTYS

* * *
TURTINGAS DĖDĖ

— Klausyk, Jurgaiti, kada gi 
pagalios grąžmsi man skolą

— Kaip tik atvyks mano dėdė 
iš Amerikos-

— Jau kelerius metus girdžiu 
tą pačią pasaką. Netikiu, kad 
tų turėtum tokį dėdę.

— Galiu parodyti laišką, kurį
į nuo dėdes vakar gavau,

— Ir ką jis rašo?
— Prašo, kad aš prisiųsčiau 

pinigų kelionei.* * *
GUDRUS AGRONOMAS

Atvykęs iš Vilniaus į kolcho
zą, netoli Ukmergės, jaunas ag-

nuo sa~ 
turinio

šimpa- 
dažnai

CARNIVOROUS GRASS-
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— Visko trūksta ir čia.... 
ai? *

MOTINOS NUJAUTIMAS
Jauno jūrininko tėvai 

vo sūnaus gavo tokio 
laišką:

“Susipažinau su labai 
tinga mergina ir mudu
nueiname į šokius. Jos tęvai yra 
labai rimti įmonei”

Pęrskžicius tuos žodžius, mo
tina suriko: j

44Jeiga jie iš tįkrg-^a, rimti, 
tai kaip jie gali leisti-.savo duk
rai eiti į šokius su jūrininku?”

: . • n * * f. \
MOKSLUI NĖRA PABAIGOS

Garsus amerikiečių rašyto
jas Mark Twain vieną savo duk
rų išleido už lenko Kurilovi- 
čiaus-

"Rašytojui minint 70tą gimta
dienį, kaž kas paklausė, ką jis 
mano daryti ateityje. Pastara- 
si taip atsakė:

“Likusią savo gyvenimo dalį 
praleisiu dirbdamas darže ir mo
kindamasis ištarti savo 
pavardę”.

* # *

DĖKINGUMAS
Kaip tik sutinkame tą,

mums turėtų būti dėkingas., tuo
jau tai atsimename. Kaip gi daž
nai mes iš kitos pusės, galime 
sutikti tą, kuriam mes patys tu
rime būti dėkingi, ir apie tai ne- 
pagalvojame.

žento

i

Tradicija nustatė įprotį pami
nėti įvairias vedybines sukaktis, j 
kurioms yra nustatyti ir savo-

Senovėje Didikas kažkuris
Iš išpuošto turtingai guolio savo 

Plutono* karalįjon iškeliavo,
0 tariant paprastai, tai mirė jis.

Ir taip, kaip įprasta senovėj, 
Jis, pragare .prieš teismą stojo.

Ir tardo: “Kur gimei ir kuo buvai?” 
Atsako:-“Gimęs Persijoj, srities satrapas. 
Kadangi gyvas aš buvau silpnos sveikatos,

Tai pats srities valdyti negavau
Ir visa ką aš palikau tik sekretoriui”. — 

‘Ką pats veikei gi?” — “Gėriau, valgiau ir miegojau.
Ant visa ko aš parašą tik dėjau,

. Ką sekretorius davinėjo”. —
“Greičiau — nedelsiant jį į rojų!” —
“Tai kaip! 0 kurgi teisingupias?” — 
Mępkųrįjus** suriko — priešais stpjo, 
Pąyipsęs netgi visą pagarbumą. —

“Brolelil.į* sąįo jam Ęąkąsi** naygtinai, —
Šio reikalo visai tu nežinai:

O jei pumirtų,
Tai staugt dėl jo mūs vėl samdytų.

v ' ' ♦ * *
Yr daug turtuolių, iš kurių mirties vienos 

Kam nors galėtų būti tik naudos.
♦ Plutonas — senovės era ik u mitologijos požemio valstijos viešpats. 

’♦ Merkurijus — senovės romėnų dievas (Jupiterio sūnus — ..
5‘ 'rt vyrfei&u divų pasiuntinys).

Eakas — neflovės-graiką nutologljos didvyris, pas^ymėjęs tei- 
sihpftho bei ti«£os meVg'Dlrto jį, mirusi, dievli paskyrė miru

sia ją karalijos teisėju — trijų teisme.

(J. Ą. Krylovas — Pasakėčios; vertę J. Valaitis') 
(Knyga gaunama Naujienose, kaina $3) Į.

l

kuris

Į z/lmerkmKįtphęn.
1 ^Anthony Dias Blue *^3^

PINEAPPLESPARERIBS
Pork and Fruit go well together, and the combination of 

spareribs with the sweet and sour taste of pineapple is a natural.
Before being cooked over a charcoal outdoor grill, spare

rite should be precooked by being boiled until tender. This 
process of partial cooking is called parboiling.

If you are unable to devote the time or the refrigerator 
space to the marination procedure in this recipe, just omit the 
step. The ribs will taste a little less of pineapple, but they’ll 
still be quite delicious.

This rather robust dish is ideal for a barbecue party. For 
larger groups, allow 1 pound of spareribs for each person and 
increase the amount of basting sauce accordingly. Accompany 
the rite with cold potato or macaroni salad, sliced tomatoes, 
toasted French bread, and the pineapple sauce for dipping.

Serve beer, iced tea, Sangria, chilled rose wine, or the white 
wine you used to make the sauce — a cold Chablis or Soars.

GriBed Pineapple Sparerite
Serving^: Six * J
Coat: Moderate

Degree of difficulty: Ęasy 
Time: 1 hour, plus 1 day c 

marinating
fafredieoU:

8
>

%
2
2
1

pound® sparerios.
trimmed of excess fat

large am ( 4B os.)
pineapple price

can (8K os.) crushed 
pineapple, tadrained

cup dry white Wine

2

%

dip lemon juice 
cloves garlic, minced 
tablespoons soy sauce 
tablespoon molasm « 

brown sugar 
tablespoons vegetable 

Ofl
teaspoon pepper M

« Parbofl the spareribs in simmering water for 30 minutes.
• Place the rite m a roasting pan and pour the pineapple 

Juice over them. If the juice doesn't quite cover the rite, top 
off with water. Refrigerate for 24 hours. *

• Meanwhile, prep»*e the basting sauce. Combine the 
crushed pineapple and its liquid, the wine, lemon juice, garlic, 
soy sauce, moUsses sugar, oil and pepper, in a saucepanl 
Brfeg to a bcii and simmrr for 10 minutes.

• When ready to grill, place the ribs 6 to 8 inches above c 
medium hot fire, and cook, turning frequently, for 30 minutes

a During the last 15 minutes of cooking, haste ofUn with 
&e pineapple sauce, saving some of it to serve with the rite

• Remove rite to a warm platter, cut into individ >ai ribs
and serve. *

. . A Consumer Service from the CYAN AMID Ajfricul turai 
Division*
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Kazys Binkis

, smąrkavimo be^ik ūmai visa jų > partijos C.K. sekretorius ir po-

‘O

IGNAS SERAPINAS

Kazys Binkis — talentingas kūrybinio 
nerimo išreiškėjas

*

ka; ‘‘Gulbės — kelią! Gervės — 
k^liį! Debesų keliu didžiuoju 
aš važiuoju“. Tuo jaunatvišku 
vėj iva_k>š4<>s jėgos b.aškomas, 
su pašaipa estetinėm.' simbolis- 
tiu-hns fermoms < išsireiškia ne
įprastai — žfcrgoniškai. Jis mato 
ir mėnulį viela pažabotą, ir 
mies.ą aukštyn k-jom dryb
santį. x _s

K. Binkis, nors kurį laiką ir 
buvo pasinešęs mestis į iš v:- 
;ur aims a, l ečuviams svetima 
medernizmų, tačiau tAi nuo sa- 
\O prigimties pabėgti negilėjo. 
Jo poetinis talentas .daug k^r 
buvo išmintingu saugotoju nuo 
n.este'.d&ą nuokrypy. Todėl ir 
šiame ”&imio‘ pavasarių ’ rinki
nyje na “Keturiuose Vėjuose” 
pioplguotąjį futurizmą, o tik 
labai gyvą ir vaizdingą ek pre- 
sionizmą pailiustravo.

(Bus daugiau)

SUSLOVO GALAS € <
Sausio 25 d. Maskvoje mirė 

Michailas Suslovas, Sovietu kom 7 V-(Tęsinys) .

Po neilgų literatūrinių studijų 
Berlyne grįžęs į Kauną, K. Bin
kis su kitais literatūrinių naujo
vių ieškotojais pirmadienių 
svąrstybose »ukęlA neįprastus 
litera tūrinius ‘-vėjus". Tame' jų 
sūkuryje gimė futuristinio ir 
jękspresionistinio mišinio žurna
las ''Keturi Vėjai”. Tu ^Vėjų^’ 
tikrasis sukėlėjas ir turinio"ber 
formos įkvėpėjas buvo K. Bin
kis. Bet dar prieš juos 1922 rn. 
pasirodė- "Keturių Vėjų Prana
šas” — naujajai srovei dirvos 
paruošėjas. Patys "KETURI 
VĖJAPK pasirodė tik po dvejų 
melų — 1924 m. šie "V,ėjai” ne
reguliariai ėjo iki 1927 m. lap
kričio mėnesio. "Keturiuose Vė
juose” daugiausia vietos buvo 
skiriama futurizmo ir ek^presio- 
nizmo' principų nagrinėjimui. 
Žurnalo pradėtoji srovė skelbėsi 
kurianti naują ateities literatu-, 
rą, atmetančią visą tradicinį lite
ratūros palikimą, atmetanti vi
sas senąsias meno taisykles ir 
formai. Žmogaus sukurtasis 
daiktų pasaulis naujosios sro
vės atstovams pakeitė gamtos 
motyvus. Atmetama romantika, 
įkvėpimo vaidmuo' poetui, ku
riuos anksčiau K. Binkis taip di
džiai vertino.

Kadangi futurizmas buvo did
miesčių motyvų poezija, o Lie
tuvą — ne didmiesčių kraštas, 
todėl ši priežastis buvo pagrin
dinė kliūtis futurizmui čia gi- 
liau įsiskverbti į lietuvių litera
tūrą. Ir kethrvėjininkai dvide
šimtojo šimtmečio’ tsečiame de-' 
šrmtmetyję bandę sukelti dide
lių vėjų, išliekančios-vertės, kii- 
rmių nesukūrė, nes po nepilnų 
penkerių meįa tetrukusio pa-

sukeltų “vėjų” galybė išsisklai- i įitbiū'r0 liarys< ekonomistas ’ ir 
dė į vlsua keturis vėjus. 1 vyriausias marksizmo - leniniz-

“Keturių Vėjų” laikotarpy g0 >deologas. 
(1923J1926) pagąl žurnale dės-; 
lytus naujuosius poezijos prin
cipus K. Binkis kūrė ir naująją 
savo poeziją, kurią sutelkė į 
antrąjį rinkinį, pavadintą "ŠIM
TAS PAVASARIŲ”. Antrinę šio 
rinkinio antraštę, parafrazūtkla- 
mas šendrios mūsų literatūros 
knygų antraštes, K. Binkis su 
jam įprasta lengvu, bet ne kan
džiu' šyptelėjimu pateikia taip: 
"100 pavasariu, arba pavasario 
linksmybės ir sielvartai ir kiti 
apdūmojimar šio metų laiko p^aninio sąjūdžio'Jikvidayi- 
nudtaika; pritaikyti ir bent kiek J į- Lietuvos jis išvyko. 1946 
naujoviškai parašyti per Kaži-. m ^et jo nusikalstama veikla 
mierą Binkį”. ■ ” ’ ‘
tikinčiu pasididžiavimu - K. Bin
kis “Poetų marše” liepia lakštin
galoms nutilti, nes keturvėjinin-1 
kai meką tūkstantį kartų gra
žiau skambinti už lakštingalą. 
Neįprastai drąsius šūkius jis 
skelb-a Jr kitame eilėraštyje, 
pavadintame “Salem Aleikum”.

Vėjo ir visokios nerimasties 
motyvas šiame K. Binkio poezi
jos rinkinyje yra dominuojantis. 
Jo pamėgtas nerimastį keliantis 
vėjavaikiškas vėjas milijonu va
lių atprunkščia iš Baltijos, kaip 
nesuvaldomas žirgas ;— “siaus
damas, šiaušdamas, lauždamas, 
raudamas, nešdamas, vejamas, 
gaudomas”. Tas įdūkęs vėjas 
laužo malūno sparnus, verčia iš 
šaknų sodą, plėšia kluono stogą, 
išverčia svirtį, pagriebia kieme- 
gaidį ir katiną, sutelkia padan
gėse audros debesis. Ir pats K. 
Binkis pasikinko jauną vėją, ap
kabina šaunią vėtrą ir leidžiasi 
į padanges lenktynių — virsta 
išdykusiu vėjavaikiu ir sušun-

Lietuviams jis buvo žinomas 
iš pirmųjų pokarinių metų- 1944 
metų pabaigoj jis buvo at
siųstas Lietuvon su 6,000. “stri
bų” ir ypatingais įgaliojimais 
“karo padariniams likviduoti” 
ir “tarybų valdžią krašte sustlp- 

, rinti-”. -. >’ /? I Ž
M. Suslovui vadovaujant, pra

sidėjus antrajai bolševikų oku- 
ipacijai, Lietuvoje buvo įvykdy
tas masinis gyvenetojų trėmi* 
mas į Sibirą ir beatodairiškas

kviesti: pirmininkauti — Alber- 
tas Misiūnas, sekretoriauti—An
tanas Vaitėnas ir kp. pirm. B. 
Valiukėnas.

Į salę buvo įneštos trys vėlia
vos: Lietuvos, Amerikos ir kuo
pos. Vėliavų įnešimui vadovavo 
Juozas Kinčinas. Atsistojimu pa 
geibta praeitais metais mirusi 
kp- šaulė Antanina Kavaliaus
kienė. *

Pirmininkaujantis R.Misiūnas 
perskaitė iš dvyliką puslapių 
darbotvarkę, kuri buvo priimta. 
Pirm. B. Valiukėnas padarė pra
eitų metų veiklos išsamų prane
šimą.

I Per pastaruosius metus iš kuo
pos išvyko į Floridą Angelė ir 
Alfonsas Šukiai ir Emilija ir Ste 
pas Lungiai. Įkuopą priimti 7 
nauji nariais Viena iš naujų na
rių — Vanda Šatro su įnašu 
100 dol. Per metus turėta 11 po
sėdžių ir dąvyni ^įrengimai, 
šaulių stovykloje “Pilėnai” pa
statytas ir pašvęntintas žuvu
sioms už laisvę kariams pamink
las. Jo stambesni mecenatai bu
vo Nelė ir Klemensas Urbais 
čiaiį Daug ‘šaulių prisidėjo prie 
sunkaus darbo be jokio atlygi
nimo. Paminklas atidengtas ir 
pašventintas" liepos mėn.'5 d.? su

Šyytūrioi Jūrų šaulių stovykloje ‘‘Pilėnai’’, Manchester, 
Mich., žuvusioms už Lietuvos Laisvę Kariams paminklas.

\ (Maletos nuotrauka)
)

DETROITO

provizorinę reviziją. Kasos sto« 
vis rastą s tyarkoje, o pinigai- 
įnešti į bąnką. '' -

Iš informacijos srities prane- « 
Šimą padarė A. Sukauskas. 
praeitus metus dalyvavom vi- ~ 
suose 11 posėdžiuose ir 9-še pa- — 
rengimuose. Viską aprašiau Nau - 
jienose ir, kiek trumpiau, kituo
se laikraščiuose — Laisvoje 
Lietuvoje, ir žurnale Karyje.

Pagal darbotvarkę buvo iškel
tas klausimas dėl nesutarimu L. 
š.S.T. Garbės Teismo su centro' 
v-ba. Minimu reikalu buvo leis-* 
ta pasisakyti garbės Teismo 
p-kui teis. Marijonui šnapščiui. 
Iš L.š! S. T. c. v- gautas laiškas, 
kad Garbės Teismo pirmininkas 
nušalintas nuo pareigu. Visuoti
nas susirinkimas prieš tokį c. v. 
veiksmą pasisakė nepalankiai''. 
Daugumas pasisakė, kid, girdi, 
reikėjo palaukti L.š.S;T. visuo
tinio suvažiavimo, kuris įvyks 
1982 m- kovo 27 — 28 d. Čika
goje, šaulių narnųose'Visuotinis 
kuopos susirinkimas nepritarė- 
Garbės Teismo panaikinimui- 
dėl to, kad pasilieka administra
cinės baudos,- , < ' " Į f

* ’' ‘ ‘ J - r1“ *

. Į L. š. S..T-,visuotuų suvąžip- 
yimą išrinkti: kp.‘ pirm., Bro
nius Valiukėnas,Antanas Sukau
skas. Mykolas Abarius; .Vjncąs. 
Rinkevičius,. Gražina Valiukė- 
nienė, Albertas Misiūnas, Cicili- 
ja Balsienė,' Juozas Kinciūs - ir 
Jonas Sinipūkas.' ; ‘ "j. j ‘ •
Toliau buvo kalbama ąpie-prie. 

ststatą prie skalės viriuyėsj. 'ku
rios labai pageidaują raįtefų sek

• cija. .' Visųotinjš susirinfemąs 
tam sumanymui; pilnaipritarė. 
Pavasariui atšilusį darbai' 4bus 
pradėti. ' ’ ’ ;-•>' -' -
"" Susirinkimas praėjo "dartnji- 
goje .nuolaikoje, j Po\ susi rinkimo 
— kavutė y užkandžiai,, kuriuos 
paruošė ■'Anele* , Bi^OTiępė -.':su 
būriu sesių talkininkių. ’■:< 
'a/. • -•’?

■ BUTKAUS. šAULĮŲs KP,-.
■ VEIKLA-.

. '• : ‘ , f i;'

■ -. Metinis ^visuotinis St.^'Bptkątiš 
-kp. . susirinkimas .įvyko "sausio 
’24. d. 4šy.'• AAiano. parapij<Sš--mo-. 
kyklos klasėje. Susirinkimą, 'ati
darė, kp. pinm .jVirisąš ^ampąiu- 
nąs.; Susirinkimui* piĮTmninkąyp 
yicępįrmąninkąs -Roniaą-'/‘Mącib- 
jnis; - sefcetoriayo-.y-jpnaą,? ’.-Bac
kus' maldą siikXl^jb'i&Ufi^ ka-. 

"pelionašj
Atsįstbjimu,iiEfylĮfej^u.ipįS'fea* 
gerbtas ■ rmr^čę^s? Junzią 
nJauskašlį-'
.U-Pagėidąu jant. - susiriitltf ihųį rtlt-

j didelėmis iškilmėmis. Minimas 
Į paminklas stovi ant švyturio 
Jūrų šaulių,’.- nuosavo sklypo, 
Austin Rd. Nr. 15375, Michigan, 
netoli Menchesterio miestelio.

Parengimo ’vądpvas. Petras ;■ 
Bukšnys taip pat padarė praneši
mą. Ruošiant iškilmes ir kitas 
išvykas, daug nuveikė moterų 
vadovė Angelė Bukšrtienė, St. 
Paulikienė, 'E. Bražiūnįenė, D. 
Žebraitienė, E.’ Jocienė, V. Šiur- 
kienp, G. Valiukėnienė. ir kitos, 
o iš vyrų — Petras Bukšnys, M? 
Abariuš, O., L. Selenitai, iš Ann? 
Arbor, A. Grigaitis, V. Rinke
vičius, Balys Teličėnas ir daug 
kitų sesių bei broliu. ? ■

Pranešimus , padarė ir kiti val
dybos nariai. Kasininkas V. Rin- 

. kevičius pareiškė, ' kad praėju- 
ssiąis metais jš parengimų? ir' 
aukomis surinkta per 6,000 dole
rių. Deja, būta nemažai ir’ 
išlaidų.'

J. Kinčius padarė pranešimą 
' apie turimą turtą.' Šaulių sto

vykloje trys pastatai: salė, vir- 
turė, sanitarinis namas ir,kalne' 
paminklas. Patys pastatai ? dar 
nauji ir gerame stovyje. Kitas’ 
turtas: stalai; kėdės’ žolei' piau-

1 ti mašinos, šaldytuvai' ir ' kWs, 
turtas neblogame sovyj^ - i?

Revizijos komisija,, ^pirminin
kaujant ?'A,' ■'iMisiunūi,•’•’ padarė
 L n/ ? ?' ”*<z

/ ? "r- (Tęsinys)^
‘ ' 5. ? į/?

* DETROIT LITHUANIAN
ORGANISATION- CENTER .?

j. >.■ 7:''.? • . ''
Brangus Lietuviai, . b ..? .

Amerikos Lietuvių Taryba'ir 
Detroito . Lietuvių Organizacijų 
Centras nuoširdžiai sveikiną Jus 
ir dėkoja Jums už prielankumą 
iretuviškiėms reikalams,, už Jū
sų dalyvavimą lietuviškoje veik
loje ir už Jūsų ligšiolinę paramą 
Lietuvos Laisvinimo reikalui..

Vasario 16-j i vėl viltimis’ .mus 
nukelia į pavergtą Lietuvą, kur 
mūsų brolius terorizuoja įsibro
vėlis okupantas, kankina tardy
mais, kalėjimais ir trėmimais. .

Nežiūrint nežmoniškos prie
vartos. tačiau, atsiranda nepalau 
žiamos dvasios kovotojų„kaip V. 
■Skuodis, B. Pokaitis ir daug ki
tu- — . ? ' ’ ..

Jų kančia įpareigoja mus pa
didinti kovą Lietuvos laisvini
mui. Jausdami Jūsų nuoširdumą 
lietuviškiems reikalams, kvie
čia prisidėti prie. Lietuvos lais
vinimo pastangų savo auka.

Siuskite .auką Detroito Lię-

Su savim pasi- neužmiršta ligi’šių' dięrių. .

,men<.

Vardas ir pavardė

—Pačidje Lenkijoje preziden
to Reagano įtaka žymiai padi
dėjo, nes jis drįso paskelbti 
sankcijas Maskvai, didžiausiai 
Lenkijos priešininkei.

£ I ’A
ATEINA LIETUVA,

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

T?‘ši

i

Nepakenčia kaip kregždė pik
to žmogaus.

Kaina $25. Kieti virieliaL Paltas $2.

ĮįĮĮagtaeBSįĮiaa

»

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

2608 West 69th SL, Chicago, DL 60629 ♦ Tel. 925-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių,

MARIJA NOREIKIENt

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

Z501 W. 69th St, .Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2737

JAY DRUGS VAISTINE
B759 W. 71st St, Chicago, HL

StTXSTINGAI tSPTLDGW RECEPTAI • FANNIE XAT &A5- 
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
J vaL ryto Iki 10 v»L vakare.

rm ani ah imi g uuo į y&jL r y k? wajL n

M. Suslovas artimaį . bendra-, 
darbiavo su Stalinu ir-buvo jo 
ištikimiausias tarnas. Už tat 1941 
m. jis buvo, išrinktas į Kompar
tijos Centro Komitetą, ir? ,1947 
m. C.K. sekretorium, .-W4^ irt. 
jis prisidėjo prie;. Jugoslavijoj 
pašalinimo iš Kominfdrriio- Vė
liau, Stalinui mirus, jis liko va
riausiu sovietinio komunizmo 
ideologu?

Savo gyvenimo saulėlydyje, 
lankydamasis 1981 m. Lenkijoje, 
jis pamatė kaip jo statytas ko
munizmas pradeda griūti.

(Iš Eur. Lietuvio)

NAUJIENOS
vtuvių Organizacijų Centro val-
- dybai^ žemiau; nurodytu adresu 
arba4. Vasario 15-sios minėjimo 
mėtų įteikite DLOC aukų rinkė-

- jams, Ačiū! ; •-
, D.L. Organizacijų Centro V-l>a

'Siunčiant aukas, užpildykite
■ ? tokį lydraštį: z
An.txnąs Sukauskas. c. ; , _
1617 Mąybum
Dearborn, Mich. 48128
Tel. 581-1769

,.7 z. :. L į 1982 m.
Kovai už Lietuvos laisvę, ry

šium su Lietuvos Nepriklauso
mybes atstatymo paminėjimu, 
siunčiu auką ...... sumoje.

1 Adresas
* * *

Švyturio Jūsų šauliu veikla

Švyturiečių ‘metinis susirinki
mas įvyko sausio 24 d. Šv. An
tano parapijos salėje. Susirinki
mą pradėjo kp. pirm. Bronius 
Valiukėnas. Į prezidiumą pa-

NEBRANGIOS, BET )WING0S LXYG0S
1954 m* metraštis. Jame yra. vertingi, ziielmotAet h^en^;
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, Kirtiko,Slankoj 
J. Raukčio, dr. Kario; Griniaus; taip pat K. Ma^useviČia^ir V, 
Meilaus straipsniai bei studijas, fliustrūotos nuotraukomis k 
M. K. Čiurlionio, M. Lileikio, V. Kašubos, A< Būkite] ės ir X-Varno

žEBimiiiaa i

Inž. LIŪDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

paraše 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria1 kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kum Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

ir patarė mums toliau studijuoti. -

li
I iIM

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos it ta®, 
tiniij šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainf 
iventes bei jų istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems. gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais 'du<nxmiinifj 
bei užkulisiais. Studija yra 151,pusLt kainuoja y . ‘ .

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apyaiy. 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tat n? 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tUkslf to laikotarpio buities Hte» 
ra tūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyp

Jdomiai parašyta gtudija apie Rytprūsius, remiantis Pakalni B 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs klekrieeass 
lietuviui. Leidinys fliuątruotM nuotrauiamis, pabaigoje duodam*

Madingoje 335 pusi knygoje yra Rytprfesių KMxto M

’• K4 LAXJM1S rašytojom Petronėlės OrktdtM aM* 
minimai Ir mintys apie asmenis ir vietas nėprik Uefuraje tr pfr« 
maigiais bolševiku okupacijos metais. Knyga turf 234 puslaptai 
bet kainuoja tik S3. }

? JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius 'nespjrrss- 
to Ir klaidingai interpretuojama? gyvenime fr politikoje; tfk-fes 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvftnhn^ fr"pc^ 
riją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju už žmogaus tefeea. 
Knyga K« didelio formato, 265 puslapių, kainuoja J

1M1

vertfanu. Ž00 j*L Enygoje jr& iO wmojagu KaIzm IX

— Nauji
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Kitas chemiją mėgstąs, bet chemijos, matyt, neštu- < B- SI ASIUKAITIS 
dijavęs, vietoj lietuvių noro vieningai siekti laisvės, pra-1 
dėjo Vasario 16-ąją maišyti su ispanišku krauju. Jeigu 
chemiją būtą studijavęs ir supratęs pagrindinius jos 
dėsnius, tai būtų žinojęs, kad chemija ne'isuomet duoda 
pageidaujamus rezultatus.

Mes turime galvoje chemijos mėgėją J. šoliūną, 
Drauge norėjusį įgelti Naujienų redaktorių Martyną Gu
delį. Jis girdėjo, kad prieš keliasdešimt metų Gudelis pa
rašė knygą apie ispanų vestas kovas, bet nei jis tos 
knygos neskaitė, nei jis turi nuovoką, kas prieš 45 metus 
Ispanijoje darėsi. Amerikietiškas dr. Tomas Remeikis 
su ta knyga yra susipažinęs. Ispaniškai jis nemokėjoj o----- .
bet> jis susirado vertėją. Kol knyga nebuvo išversta, tai palauks tr dar ne-i kipjema. Reikalavimas uzpiidy-
Remeikis rengėsi “duoti” Gudeliui, tai prakaitą nusi-

1

“uJiia. jei už mokinių kateki- 
z-’vimą. kunigai sodinami į kąK-( 
j imą. arba tikintieji pedagogai 
atleidžiami iš darbo.

*
Tiesa, ateistine propaganda

“Deputatai į visas Liau
dies deptftaių tarybas renkami

Ką Dievas nori nubausti...
Nežinome, kas tvarko Draugo reikalus, bet nuo tos 

dienos, kai iš redaktoriaus pareigu buvo atleistas redak
torius Leonardas šimutis, kiekvieną dieną šio dienraščio 
reikalai pradėjo eiti blogyn ir blogyn.

Lietuvių katalikų tarpe yra didokas aukštus moks
lus baigusių žmonių skaičius, yra daug logiškai galvo
jančių žmonių, bet tokie katalikai j redakciją nekviečia
mi. Patyrę, nuoširdūs, gerai besiorientuoją žmonės stu 
miami iš dienraščio, o į redaktorius kviečiami nesusi- 
tunėję, nepajėgiantieji suprastinę vien lietuviškų, bet ma 
žai tesiorientuojąntieji* ir apie katalikų reikalus. Vieni ji 
huk-^ęsh^ė mokyklose yra buvę, faktų yra pririnkę, bet, 
kaip tuos faktus sudėstyti į sistem.ą ir padaryti logiškas; 
išvadas, ta.i jie nepajėgia. '

Lietuvių vedamos kovos už savo krašto laisvę jie 
nesupranta. Kas lietuviams brangu ir ko jie siekia, ir ko 
lietuviai dešimtmečius siekė, jiems Į galvą neįeina. Leo
nardas Šimutis, dr. Pijus Grigaitis, Antanas Olis ir 
Mykolas Vaidyla sudarė Amerikos Lietuvių Tarybą, kad 
visos didžiosios Amerikos lietuvių organizacijos ir pa
vieni asmenys bendromis jėgomis stengtųsi padėti Lie
tuva1' atgauti nepriklausomybę ir vieningai bei demokra
tiškai tvarkyti visus svarbiausius -Lietuvos reikalus, be+ 
dabar Draugo priešakiu pastatyti žmonės daro atvirkš
čiai, negu šimutis darė.

Jeigu paimsime šių metų vasario 2 dienos Draugą, 
tai aiškiai matysime, kad vietoj tikrų katalikų, norinčių 
bendromis jėgomis padėti pavergtai Lietuvai atsikratyti 
rusų kcmunistų primestos tvarkos ir baisaus išnaudoji
mo, naujai pasamdytieji siekia visai kitų tikšhį.

Niekad savo gyvenime Draugo ir ALTo idėjoms ne
pritaręs Mykolas Dranga aiškina katalikų Įsteigto laik
raščio skaitytojams neaukoti ALTo vedamai Lietuvos 
laisvės kovai, bet duoti pinigus kam tiktai nori. 0 jeigu 
kas labai daug tų pinigų turi, tai gali juos net ir Hanna- 
fordui skirti, jeigu tik nori. Dranga girdėjo, kad toks 
susitarimas galėjo būti, kad tas susitarimas galėjo būti 
ir geras, kol tėvas jo Amerikon neatvežė, bet dabar nebū
tinai reikia to susitarimo laikytis, nes amžinų susitarimų 
ir amžinų įsipareigojimų nėra ir negali būti.

Tarybinių Socialistinių Respublikų S-ga 
TSRS - “demokratiškiausia” šalis imatdy

(Tęsinys)

Tarybų Sąjungoje apie 40% 
gyventojų yra netaprūpinti bu
tais. t. y. ai ba turi penhažą gy
venamąjį platą.arba esamas plo
tas praktiškai netinka naudoji
mui- Kaip matome, tai gyven- vesti konstitucija ne tik lėiūžia, 
tojų daliai nuo šio straipsnio šil- ; bet ir įstatymais ją skatina, ta
čiau nepasidarė. -Jie buto laukė čiau religinė — griežtai perse-

ribotą laiką, žinoRia, nepraras- d anketas, liečiančias mokinio 
r,. . . l v - r.. cami teisės į -gyvenamąjį plotą. I a’-ba jo tėvu pažiūras, yra kaip

Šluoste, ^trauke pilną bumą salto vandens ir nutilo. Tačiau piliečiai nori turėti ne tik oasikėsinimas į sąžinės lais-
f Ve ir kurstymas tam tikros ne- 

Šoliūnas, chemijos mėgėjas, per didelį nesusipratimą ■ Gaunasi pai^doksėliai — kad apykantos

iai nori turėti 
teisę, o butą.

Šoliūnas, chemijos mėgėjas, per didelį nesusipratimą • Gaunasi paradoksėliai — ka- i apykantos prieš tikinčiuosius, 
patekęs į Draugą, pradėjo ardyti lietuvių vienybę. Iki Pas -mns- ^tejstinįx
šio meto, kol frontininkai respektavo veiklos pasiskirsty
mo principą, visį eidavo vieningai. Ir visiems būdavo 
vietos. Net ir komunistuojantieji lietuviai ateidavo į Va
sario 16-osios minėjimus. Juos stebino toks didelis lie-, 
;uvių suėjimas į vieną vietą. Juos minėjimo metu pami
nėti faktai priversdavo apie visą tai pagalvoti. Ne vienas 1 
komunistuojantis, pamatęs Vasario 16-osios minėjimus,: 
namažu pradėjo šalti,. į Andrulio ruošiamus mitingus 
rečiau eiti.7 Bet Draugo redakcijon per nesusipratimą 
patekęs chemikas ne komunistus nori išstumti iš - Vasa
rio 16-osios sukaktuvinio minėjimo, bet M. Gudeli. Vietoj 
lietuvių vienybės, jis pradėjo vesti piktą kurstymą priesį 
Naujienas ir prieš jo redaktorių.. ' 1 71

Iš vienos pusės jis parodo netoierantišką ‘savo f ana- į 
tizmą, norą išskirti Lietuvos laisvės siekiantį lietuvį. į 
Bet aršiau yra jo sėjama neapykanta. Savo rašinyje pri
rašęs netikslių, neteisingų tvirtinimą, jis viešai kursto 
prieš kito laikraščio redaktorių. Priminęs, kad Gudelis 
buvo Ispanijos respublikonų pusėje, “kovojęs anoje ap
kasų' pusėje”, “kitados kovojęs ginklu- (respublikonų pu
sėje), šiandieną kovos ginklą pakeitė Į rašalą”. Norėjo 
pasakyti į plunksną, bet susimaišė ir šitaip tęsia:

“Aštuonioliktos gatvės lietuvių kolonijos ūžšili- 
kėlis, lietuvių kalba prirašyto laikraščio tvarkytojas 
ir išvežidtojas, atrodo, yra peršokęs dabar į kitą ap
kasų pusę. Nors'daug laiko praėjo nuo Ispanijos pi
lietinio karo, tačiau tų kovų respublikoninis patrio
tas nieko neužmiršo. Jis yra vienas geriausias hipo- 
krito pavyzdžių. Užtat visai yra nemlostabu, kad jis 
šiandieną visuomenę moko, kaip kovoti (tarp savęs). 
Jam dažnai tikslas pateisina priemones. Jis užmiršo 
tik vieną dalyką: ką kitados jo kovų respublikoniški 
draugai darydavo bažnyčiose ir kaip elgdavosi su 
sugautais kunigais”.

(Draugas, 1982 m. vasario 2.d;, 3 psl.)
Ponas šoliūnai, tai yra biauri insinuabija, šmeižtas,

i . »_ _. , .... * - r .
’OS dirbantiesiems teises į gyve-, yra daugiau paremta aritirėligi-
nomąjį plotą negarantuoja, o jie 
gyvena erdviuose butuose, gi, i 
tarybiniai piliečiai turi teisę, tik; 
buto neturi. O ką kalbėti apie tą; 
teise į gyvenamąjį plotą, jeigu, 
tarybinis pilietis tegali naudoj 
tis tik 9 m. norma (išskyrus di-i 
-ižiUosius miestus, kur numaty-- 
ta minimali norma 6 kv. m., oj 
maksimali 14 kv. m.). TarybiJ 
nio piliėčio šeima, susidedanti iš 
S asmenų.tegali pretenduoti tik 
'geriausiu atveju į trijų — ketu-; 
rift kambarių Lutą. į

Visai kitokiomis gyvenamojo 
ploto normomis naudojasi spec- 
darbuotojai — tarybinė aristok
ratija. tačiau -jų skaičius apie 3 
— 5 %. Gi pagrindinė liaudies 
'masė reikalauja butų," o ne tei-. 
eės į gyvenamąjį plotą, kuri be 
butų yra tik muilo burbulas.

7. SĄŽINES “LAISVE”
“TSRS piliečiams garantuo-- 

jama sąžinės laisvė; tai yra; 
teisė išpažinti bet kurią reli
giją arba neišpažinti jokios) 
praktikuoti religinius kultus 
arba’- vesti ateistinę pro
pagandą. Kurstyti nesantaiką 
ir neapykantą ryšium su reli
giniais ‘tikėjimais draudžia
ma” (52 str-). f , '
Bažnyčia TSRS Sąjungoje at

skirta nuo valstybės ir mokyk
la — nuo bažnyčios.

Kame garantuojama sąžinės ’

nėmis fanatizmo aistromis, ne
gu moksliniais įrodymais. Todėl 
ateistinės ppropagandos ’tikslas, 
yra ne tikinčiųjų įtikinimas,o jų 
paniekinimas 'visuomenės akyse. 
Kurstymas neapykantos drau
džiamas, gi kurstymas paniekos, 
tikintiesiems skatinamas. Kur gi 
logika?; Paprastai panieka iš
plaukia tik iš. neapykantos.
' Kaip gali derintis su sąžinės, 
laisvė garantija ateistinių val
stybių ’organų viešas kišimasis į 
bažnyčios veiklą, kunigų semi- 
narijos darbą? Nejaugi klierikai 
negali būti priimami be ’ saugu
mo organu, sutikimo? Kunigų- 
paskyrfirią tvarko ne kuriją, p' 
kulto ministras- Draudimas spau 
sdinti religinio turimo knygas, 
argi tai sąžines laisvės garanti-' 
ja? •;

8 TARYBINIAI RINKIMAI i 
-PILIEČIŲ MULKINIMAS į

Valstybės demokratiškumo 
laipsnį -charakterizuoja rinkimų . 
sistema. Rinkimai suteikia gali-’ 
mybe liaudies masėms dalyvauk 
ti valstybės politiniame -ir ėko-’ 
domini a me gyvenime.Todėl pra-į 
vartų kiek smulkiau Susipažinti; 
su tarybinių rinkimų specifika, 
kuriai skiriamas TSRS konsti- 
eijos 13 skirsnis. Tam tikslui pa
nagrinėsime to skirsnio svar
besnius straipsnius.

tiesioęine rinkimų teise, slap
tu balsavimu“ (95 str.).

‘’B^Avųnas renkant depu
tatus yra 'Slaptas: rinkėjų r eis 
ktanifls valios kontroliuoti ne- 
leidžtarm.” (96 str.).

‘Teisę kelt; kandidatus j 
deputatus tari Tarybų Sąjun
gos Komunistu -partijos, pro
fesinių sągngu, Visasąjungi
nės Lenino komunistinės Jau
nimo Sąjungos organizacijos, 
Kooperatinės -ir kitos visuo
meninės organizacijos, darbo 
kolektyvai, taip pat karių su
sirinkimai pagal karines da
lis. TSR piliečiams ir visuo
meninėms organizacijoms ga
rantuojamas laisvas ir visapu
siškas kandidatų į deputatus 
politinių, dalykinių ir asmeni
nių savybių svarstymas, taip 

pat teisė' organizuoti susirin
kimuose, spaudoje, per tele
viziją, radiją. Klaidas, susiju
sias su rinkimais j Liaudies 
deputatų tarnybos, apmoka

Iš šių pagrindinių straipsnių 
atrodytų, kad’ demokratiškesnių 
rinkimų net-ir būti-negali. Bal- 
^ivinras “slėptas’’, “rinkėjų rėi- 
škiamos valios.t-įą^Jtrprradti- be- 
■leidžiamžJy o, kandidatus kelti 
gali visos visuomeninės organį- 
zacijos. Garantuojama teisė agi
tuoti, švaretyti kpiididatųs. -ŽO- 
dzių ko daugiau tarybiniam pi
liečiui reikia:

Taip gali atrodyti tik naiviam 
užsieniečiui- Tarybine liaudis ’ į 
rinkimų sistemą žiūri, kaip į .ko
mediją, o pačius rinkimus laiko 
laudies mulkinimo farsu. Kad 
suprastume tarybinius rinkimų 
esmę susipažinkime smulkiau 
su pačia rinkimine kompanija ir 
kaip tie “demokratiškiausi pa
saulyje rinkimai*’' praktiškai 
pravedami.

(Bus daugiau)

kurstvmas ir melas !
Gudelis kiekvienais metais dalyvavo Vasario 16-osios: 

minėjime, dalyvaus ir šiais metais!

KOREKTCROŠ KLAIDA
Š-m. vasario mėn. 3 d. Naujie

nų įvadimo antrosios skilti-s 
pradžioje atspausdinta — ’{VIE
NYBĖ, 1881 m., ...)-, b turėjo, 
būti 1981 m.

Įvadiniu autorių ats.iįirkšaii.
Korektorius

J. Klauseikis

PASTABOS APIE BR. RAILOS 
NUSIBASTYMUS

Reikėtų pauškinti, kaip suprasti Budgino 
laiško pabaigą apie “balandėlę”... 1961 metus 
sutikome San Bernardino kalnuose Vinco ir Ja
ninos Dovydaičių viloje. Svečių visų nebeatme-i 
nu,bet buvo Bronius Budginas su žmona, Lilija 
Barčaitė - Vešiotienė, Kazys Vežiota, šie abu te
atro aktoriai, Marijona ir Juozas Afdukai, viso, 
šeimininkus Įskaitant gal buvome tuzinas asme- ,
nų. Budginui labai patiko žemaitiška daina-: “'Ei 
kūmai, kaimyne! Nebaidyk balandžio mano. Mano 
balandėlis tau nieko nedaro. Stogais vaikštinėja, 
spalius krapštinėja. Po du grūdu lesa, po du 
kiaušiu deda, po du veda”. Tad ta dainą 
jis mini Čia perspausdintame jo laiške.

Laiške minima iškarpa buvo dalis pirmojo; 
jxislapio “Th<> Birmingham News” laikraščio < 
62. IV. 17 d. Didelėm raidėm išspausdinta žinia: 
“GI ei m. Shepard may orbit as team”. Laiške' 
Budgina.; man tą iškarpą atsiuntė pavyzdžiu, 

< Santos žinios patenka į spaudą, todėl lali&e . 
ir rsrt; i. - jiems pasako, apie ką rašyti?” 

nkiaštis rašo, jog Glenn ir She- 
Toiektas dar viešai neskelbi a-

1 < 
>4

ty at a high-level meeting Monday or Glenn andį jau ne vieno. Bet kur, kada ir kurių? Railai faktų 
Shepard with other space flight officials at Mar-į 
shall Space Flight at Redstone Arsenal”. Bud- Š 
ginas tas vietas pabraukęs, kuriose apie slaptus : 
nutarimus kalbama, ir laikraščio iškarpoje pri- ’ 
rašė: “Iš kur jie žino?”.

Šis laiškas yra vienas pavyzdėlis iš mano pa- < 
žinties su Budginu, kurią Raila teikėsi pavadihįi * 
“kažin ar kada buvo artimesnė už kepurinę”. Raf- j 
la sakosi ir iš našlės Budginienės dar tūkstantį 
doleriu gavęs savo drumstų verpetų knygai iš-‘ 
spausdinti. Gera ypatybė sugebėti pasipfrrigauti. ■ 
Bet kas toliau? 7

Našlė ištekėjo. Užspaudė nelaimės, nes sim- ( 
kia» susižeidė antrųjų vedybų vaikas ir kt. ^e- •; 
huost'ąbu, kad su vargais besigrumiant ji fi*-» 
visada laiku begalėjo pirmojo vyro kapą aptvar
kyti, tačiau nuostabu, kad jai pagalbon neatėjo 
tasai bastūnas, nepaprasta pažintimi ir gautomis 
tūkstantinėmis beagiriąs, nes VL Bakūnas patai
kė B r. Budgino kapą aplankyti ir rasti ląbai ap
leistą, kaip kad tai jūs Naujienose, Pastabose iš 
tirto, aprašė. Pavyzdys bastūniškos pažinties^ 
ka5p 'tik iš akių, taip ir iš atminties!

KURIAS RAILOS GIMINĖS ŽINAU, 
APIE KURIAS NAUJIENOSE RAŠIAU
Bastūne tarp įvairių melų ir prasimanymų 

Raila yra įterpęs “poetišką” Išsireiškimą, jog aš 
esąs ir net kai kurių jo giminių biografinj veid<

tijos siūlomu keliu. ,
Vladas Raila nesislepia, jog jam komunisti

nė santvarka patinka. Nuvažiavęs i okupuotą 
Lietuvą vis pagarbink “pažangą’’-, bet niekai ne- 
prasitaria apie nekalbų žmonių žudynes, apie trė
mimus j Sibirą. O knygoje aprašęs nepriklauso r 
moję Lietuvoje buvusią Vien'ą kareivių bylą, su- 

kėjas, komunistinės spaudos bendradarbis, vietr- sunka*. “Štai kaip Lietuvos likimą nauji 
1K»o die jteteQ ■geresni «ž ’carinius ir 

kaizerinius žandarus? Tuo kad jie lietuviai? Tai 
kažkdkš iMg^rinmas, fkblfidiihas”.

Aišku, kad Vlado Raflbs shrkrbiausias gyve
nimo tikslas yra dirbti “proletariato” naudai, 
nors, kaip Bronys pasigiria, abu esą turtingo 
ūkininko sūnūs. Tad, kokia prasmė buvo “Lietu
viai Amerikos Vakaruose” laikraščiui nuslėpti, 
kad Vladas Raila veikia komonistų naudai? Ne
iškentėjau ir IS80 m. Naujieną W numervje 
parakau, jbg to tefkmfflė žfrna ‘ndp^fiA, ųes &- 
kaktų vi ninkas veikė ir tebeveikia komunistų ran
dai, yra komUnirtinės špaudds bendradarbis.

Tai tiek tesu apie Bronio’Railos brolį rašėfe. 
o prieš bastūno knygos išleidimą niekada naro 
savo raWdose minėjęs, he^a jo biografinį vįį. 
dą tepęs”. L - “ ’ / . ' <

nereikia, jis -gali pliaukšti, kas ant jo liežuvio. 
Tas jo pliauškalas verčia mane peržvelgti, kat
ras jo gimines žinau, apie katras rašau.

Iš kOmtrhlštinės spaudos žinau, jog netoli Los 
Angeles jo brolis Vladas Ėaila gyvena, gabus Lie- 
buvos okupanto garbintojas, “progresyviųjų” vei-

'.y was not discussed pubhci- I “tirštais dažais tepęs”. Jei jau “kai kurių”, tai

nių raudonųjų “vyskupu” Vadinamas. Iki 1971 m. 
f<Versmių ir verpetų*' popietės Vlado Railos ne 
buvau nė matęs, išskyrus fotografijas koniunis- 
tmėje ’’spaudoje. Kai knygų pristatymo 'popietės 

j’programa buvo baigta, pamačiau Br. Railos bi- 
f čiulj iš “Palangos” laikų, laiptais besivejant vyrą.;
Kai jis t^'ižo i salę, paklausiau, kas tas Vyras, 
kurį jis vijosi. Atsakė: “Tai Vladas Raila, Bra
ilio bfbtis, per jj galima gauti knygų iš Lieto vos”, i

1980 m. ^Lietuviai Amerikos Vakaruose”, tas 
pats laikraštis, bastūno labai nesamai. 

j vertinamas, išspausdino žinelę, jog Vladas ir Ma
rija Railos liepos 13 d. atšventė 50 metą vedybų 
sukaktuves. Tarp ruetrikinlų žinių yra parašj^a, 

' jog Vladas Raila gyveno ir veikė Kanadoje, da 
bar rašąs atsiminimus.

Tuo pačiu laiku komunistinė spauda rašė, joę 
i Vlado Railos atsiminimų.knyga spausdinama Vil- 
toiufe Disbar, 1981 metais, jau knyga yra išspaus
dinta, pavadintą “Nuo Rozalimo iki Kaliforni- ’ 
jos”. Įžangą parašęs Vytautas Kazakevičius iš
kelia Vlado Railos nuopelnus, jog jis ne tik pats 
dirbęs, bet ir kitus raginęs eiti komunistą par

 (Bus daugiau)

PATS SKAiTVK IR Į/ITUS
SKAITYTI PIENRASTI "NAUJIENOS"

4 — Naujicno?. Chicago. W



K. VILIAUS

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

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St., Chicago, IL 606Ub
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SUSIRINKIMU 
PRANEŠIMAI

w
Upytės Draugiško klubo susirinki

mas neįvyks vasario 5 dieną. Yra ati
dėtas iki š.m. kovo 5 d. A. Kaiys

kurį žmogus valgo, vien tik pro
teinas veikia kaip apsaugos

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

J CHARLES STASUKAITIS

j VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

j — GORDON FUNERAL HOME —

I 1729 South Halsted Street, Chicago

■H
M

M

Tel. 226-1344

EUDEIKIS
.DR. A. B. GLEVECKAS 

GYDYTOJAS IK CH1KUKQAS< 

SPSCLĄ1.YBI: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

V&lanOos pagal su&itarimį

Brighton Parko Lietuviu Motery 
klubo narių susirinkimas vasario 4 d., 
ketvirtadienį, dėl blogo oro neįvyks.
Apie sekantį susirinkimą bus praneš
ta vėliau. E. Strungys

Mirė Vytas Maksvytis

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMgTRiSTAS 

kalba lietuviškai 
26U W. 71n St T et 737-5149 

Tiirma suos. Pritaiko aamiua 

U "contact leaser'.

•j------- —-------- ------------- 1
Dr. LEONAS SE1B U T1S 

INKSTŲ. JUSLES IK 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2456 WEST Wrd STREET 

Valandos; uitrad. i—i popiet, 
Miviriao. o-—'i yak vaX» 
unso teieroue*;

Kssietasiles tsioLi sA*-i4Ha

T L u ai D A

Bridgeport© Lietuvių Namų Savi
ninkų draugijos susirinkimas įvyks 
šeštadienį, vasario 6 d^ 1 vai. popiet 
3808 S. Union Avė. Nariai malonė
kite atsilankyti, nes yra svarbių rei
kalų apsvarstyti; galėsite užsimokėti 
nario duokles. Po susirinkimo — vai
šės. Kviečia Valdyba

UK. C. K. BUBĖJUS
Prosui los, uiKstlĮ .11 slapumo : 

_ taąų cmrurgija.
©OZO GENlitAL A VE.

b L. Eeiersourg, rla. 33710 
lei, (813) 321-4200

pękkraustymai

M U Y 1 N G
ueioimat — Filiu apartus*

ZfcMA KAINA 
Priimam Master Charge 

ir v INA Korteles.
SLKBNAX 1«L yZ5-8O^

Laiškas Naujienoms
Kadangi D. Petrulytės laiš

ko “Pasaulio Lietuviui pirmo
ji dalis, ginanti mūsų laisvini
mo veiksnius ALTą ir VLIKą, 
“P. L” redakcijos buvo “iš
cenzūruota”, autorė /prašo 
paskelbti laišką “Naujienose” 
ištisai.

Red-

GERBIAMIEJI,
Liūdna, kad “Pasaulio Lietu

vis” — leidinys Bendruomenės 
minčiai ir gyvenimui — beveik 
kiekviename numeryje pasklei
džia labai nebendruomeniškų 
minčių: pilnų pagiežos, neapy
kantos ir kartėlio-prieš VLIKą 
ir ALTą. Ypač1 tuo pasižymi B. 
Nemicko ir J. Gailos straipsniai. 
Skaitai ir jauti ne konstruktyvią 
kritiką; o įkyrų priekabingumą 
ir norą suniekinti kitų pastari-1 
gas. Nejaugi tikrai tikima, kad 
griaunant minėtas institucijas 
tarnaujama lietuvybei ir Lietu
vos laisvinimo bylai? !

Praeito pirmadienio rytą Brigh
ton Parke mirė vietos lietuviams 
plačiai žinomas Vytas Maksvy
tis, žinomas dar Zuikio vardu, 
•lis gyveno Brighton Parke, 
4555 S. Fairfield Ave.

Vytas Maksvytis jau ėjo 60-u.s 
metus. Prieš tris metus gana il
goką laiką pragulėjo Cook Coun
ty ligoninėje. Turėjo sunkumus 
su viduriais, bet didžiausią rū
pestį jam sukėlė kepenys. Jis 
buvo operuotas, kitos negerovės 
buvo išpiautds, o kepenys ligo
ninėje gerokai apgydytos. Išėjęs 
iš ligoninės, jis gana gerai jau-

skiras grupes. Tačiau savo lei
diniuose jie “nemindžioja” vieni 
kitų, o vieningai, nors kiekviena 
grupė ir savaip, kovoja prieš 
okupantą ir jo pakalikus.

Labai norėtųsi, kad žurnalas 
PL, būdamas patrauklus savo 
išore, toks pat būtų ir savo vi
duje, ieškodamas geresnių ir pa
veikesnių būdų ir priemonių pa
dėti savo broliams ir sesėms, 
esantiems po meškos letęna- 
Ieškokime tai, kas mus jungia, 
o nepuoselėkime užsispyrusiai 
tai, kas mus skiria.
Pats žurnalo pavadinimas “Pa

saulio Lietuvis” lyg sakyte sa
ko, kad tai visų lietuvių (išsky
rus komunistus), žurnalas, be
sistengiąs visus glausti po savo 
sparnu, bandydamas jungti, o

tesi. Galėjo valgyti, buvo žvalus 
ir greitas.

Maksvytis buvo vienas. Ame
rikoje neturėjo giminių, neturė
jo brtflių ar seserų. Jani buvo 
liūdna, ir jis dažnai pasakydavo, 
kad yra vienas, neturi brolių ar 
seserų. Neturi jų Amerikoje ir 
neturi jų Lietuvoje.

Jis buvo prie pinigo. Kai ga
lėjo dirbti, tai gerai uždirbda
vo. Pinigus jis Įaikė taupymo’ 
sąskaitoje. Gaila, kad mūsų tau
tiečiai, eidami įvairiais Žemės 
keliais, nesutvarko savo gyveni
mo kelio.
z Man teko Zuikį pažinti. Jis 
buvo geras lietuvis ir labai ge
ras žmogus. Linkiu jam ra
mybės. \ •

Laidotuvių reikalus , tvarko, 
Petras Bieliūnas. J

V. Galeckas

Sprendžiant iš daugiašakės po-1 ne skaldyti 
grindžio spaudos, pavergtoj Lie- j Linkiu sėkmės, 
tuvoj aišku, kad jie nesutelpa D. Petrulytė
po “vienu stogu”, © buriasi į at- 1981 m. liepcs 15 d.

TAIP RAŠĖ GARSŪS 
DRAMATURGAI

Garsusis itąlųr dramaturgas 
Carlo Goldeni (jo komedijos — 
“Viešbučio šeįpęiininkėsn ir 
“Dviejų pdnų tarnas” buvo vai
dintas ir Lietuvos scenoje), gy- 

| vengs 18-mę šimtmetyje, savo 
j laiku rašė veikalus vienai trupei. 
• Kad patraukus publiką į tos tru- 
j pės teatrą, jis viešai pasižadėjo 
per metus parašyti 16 naujų ko
medijų. Prižadėjęs, jis ir pats 

gando.
Bet metų pabaigoje pasirodė, 

Į kad jis per tą laiką sukūrė net 
!17 didelių pasisekimo sulauku
sių scenos veikalų.

MOVING '
Apdraustas perkraustyrrm 

iš įvairių atstumų.

ANTANAS VILIMAS
TaL 376-16S2 arba 376-5991

priemonė nuo rūkščių skildyje. 
Tos rūgštys per ilgesnį laiką ga
li sukelti žaizdas skilvyje.

Tačjlau, kol tie maisto pro
duktai esti paruošti maistui; 
daug tų proteinų pranyksta. 
Pvz., sumalti ryžiai,juos ičvirus, 
jie netenka 70% proteinų. Vir
tos bulvės netenka 90% protei
nų; sumalti į miltus kivečiai ne
tenka 90% proteinų.

Kuomet skilvio rūgtys neturi 
pakankamai proteinų, tai jos nei 
giamai paveikia skilvio sienas. 
Todėl yra naudinga valgyti ru
ginių miltų duoną, natūralų sū
rį, kiaušinius, gerti daugiau pie
no ir valgyti liesą mėsą. Iš šių 
produktų gaunama didesnis kie
kis proteinų.

* < * ’ t *

*5IŠ MENININKŲ GYVENIMO

Vienas turtuolis paprašė žino
mą dailininką abstrakcistą, kad 
nupieštų paveikslą, kaip žydai 
perėjo per Raudonąją jūrą. Su
tartą dieną dailininkas atneša 
turtuoliui įrėmintą raudoną dro- 

,bę. Turtuolis klausia: . .
— Ar tai ir viskas?!
— Taip! —atsako dailininkas. 

—čia yra Raudonoji jūra.
— O kur yra žydai?
— Jau perėjo jūrą.
— O kur faraono kariuome

nė?
— Jau nuskendo jūroje.

Vyras, kuris bandė savaip 
tvarkyti namus, supranta, ko
dėl audra yra moteriškos gimi
nės.

Maurice Chevalier

GAIDAS-DAIMID s
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA |

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE y
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS R

SyM. K. Lo«. N.H.F.L
Sylvia K. Lowe, a member of the National Home Fashions 

League, is Floor Fashion Specialist, GAF Corporation.

PROTEINAI KAIP APSAUGA 
Iš visu sudėtinių maisto dalių, pirkite JAV TAUPYMO BONUS

WHATfS THEFA3TFST GROWING 
HEALTH CARE PROFESSION-AND WHY?

j.1..-

SOPHIE BARČUS

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

šeštadieniais ir sekmaiieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vai ry to. 
Stoties WOPA - 1490 AM

D'ansliucj a mos iš mūsų studij©* 
Marquette Parke.

Vedėja — Aldona Daukus 
Telef.: 778-1543

7159 S©. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60829

’I,---------------------------------

The ’Great Room’ Latest Trend In Interiors

“Lietuvos Aidai”
K AZ t BRAZDŽIONYTt 

Programoj v*d.j«

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

Visos laidos ii WCEV stoties, 
banga 1456 AM.

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

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60621 
Tekt 778-5374

OSTEOPATHIC MEDICINE/ 
©OCTORS OF OSTEOPATH^ 

r D.O.’S, WILL MORE THAN 
DOUBLE THEIR PRESENT 
NUMBER-GROWING FROM0 |S,OOO TODAY TO MORE 
THAN 36,000 PHYSICIANS 
IN THE NEXT 20 YEARS/

^).0/5 ARE FULLY LICENSEDTO PRESCRIBE 
DRUGS, PERFORM SURGERY AND UTILIZE 
ALL OTHER SCIENTIFICALLY ACCEPTED 
MEANS FOR TREATING INJURY AND DISEASE 
INCLUDING THE USE OF MANIPULATIVE .
THERAPY. ' —

rųfUMi 
40PLYČUU 

w ĮSOS i MIESTO 
OALYS&.

Lietuviu 

-audotaviij 

Arėk torių

Sl'EPUAĄS C. LACK IK SŪNŪS

6424 WES1 SlKKEl KKfnibžie 7-1211
L.U23 SOUTH VVES1 HlGtlftAl, rado* Hilu, III >74-4411

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345 ‘

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

TeL: 652-5245
IHBŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINE 

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORIN1

Aikštės automobiliams pastatyti

AMSULAMSQ 
PATARNAVIMAS

t

Walls between rooms in 
the home began to disappear 
In the early 1950’s when the 
so-called “open floor phn” 
In interiors enjoyed great 
popularity. An acceleration 
of home building was caused 
by returning veterans of World 
WarIL

The desire for something 
different from the two-story 
homes many servicemen had 
left when they went off to 
war turned |be new "ranch- 
siyh** houses h|to a trend, 
fclimbfrig stairs brčame passe 
as all-one-level living was 
embraced by new families 
coping with the post-war baby 
bdoM.

Now as we enter the 
energy -conscious 1980’$, the 
open flour plan reappears, 
looking fresh and new. How
ever, this time it bears a 
different name. It is called 
•*the great room’’ whicn in
corporates living, dining and

food preparation activities in
to one huge space.

The spacious “great room- 
shown bert features an eckc* 
tic group of contemporary 
furnishings. The open-ptaft 
concept is further enhanced 
by joining the kitchen visually 
with the living and dining 
areas through the use of the 
šame elegahi brick-pattern 
floor covering. It is GAF’a 
handsome sheet vinyl m the 
“Newburgh Bripk* pattern in 
White.

This GAPSTAR Softred 
floor has an easy-care no-wax 
surface. The deeply textured 
pattern has the look of 
real brick, yet retains ita 
natural shine with litUe main
tenance. The Qa'evCof foam 
interlayer provides comfort, 
warmth and noise reductkxu 
Available m 9’ and 12’ widths 
at your nearest home improve
ment center or building supply 
dealer.

bo. ttALSTED STREET TaL XArtb 7*l>li

{Although only fivs ’ 
PERCENT OF THE PHY- EL 
SICIAN POPULATION, 
D.O.'S PROVĮDĖLIOTAI. 

(HEALTH CARE FOR MORS 
♦ THAN TEN PERCENT OF

J THE PUBLIC, SOME 2Q

Primary reason 
FOR THE PROFESSION'S 
RAPID GROWTH IS THE j 
EMPHASIS IT PLACES 
ON TRAINING GENERAL,

į

BUTKUS - VASAITIS
i Ave, Cicero, HL Tel: OLympic 2-1M3

PETRAS BIELIŪNAS
♦348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayetto 1-3573

GEORGE F. RUDAHNAS
3319 So. L1TUANICA AVĖ TeL: YArd« 7-1133 • 113*

5 — Naujienos, Chicago, 8» UL Thursday, February 4, 1982
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3alzekas Museum of Lithuanian Culture

VASARIO 16 MINĖJIMAS
Chicagos Lietuvių Tarybos LIETUVOS Nepriklausomybės

— Vasario 16-osios minėjimas įvyks šia tvarka:
ŠEŠTADIENĮ, vasario 13 d., 12 vai. — žuvusiųjų pagerbi
mas Jaunimo Centro sodelyje.
SEKMADIENĮ, vasario 14 d.: /
10:30 vai. — pamaldos Šv. M. Marijos Gimimo parapijos 

bažnyčioje, šv. Mišias atnašauja ir pamokslą sako vyskupas 
Vincentas Brizgys. Gieda parapijos choras, diriguojamas A. 
Lino. Vargonais gros A. Eitutytė. Solistai — M. Momkienė, 
A. Giedraitienė, ir V. Momkus.

10 vai. — pamaldos Liet. Evangelikų Liuteronų Tėviškės 
parapijos bažnyčioje; pamaldas laiko kun. A. Trakis. Taip pat 
pamaldos Liet. Ev. Ref. bažn., kurias laiko kun. St. Neimanas.

11 vai. — pamaldos Ziono Liet. Ev. Liut. bažnyčioje. Jas 
laiko kunigas J. Juozapaitis.

2 vai. popiet — AKADEMINĖ DALIS Marijos Aukšt. Mo
kyklos auditorijoje.

Kalbėtojai: Gen. kons. Juzė Daužvardienė, kongr. Martin
A. Russo ir inž. Jonas Jurkūnas.

Meninė dalis: muzikinis montažas: “Tėvų šalis”, paruoštas - 
muz. A. Jurgučio pagal V. Jankutės tekstą. Išpildo Lietuvių 
Meno Ansamblis Dainava, solistai A. Giedraitienė ir A. Brazis,
B. Pakšto ragelių trio su kanklėmis, rašytoja V. Jankutė ir ' 
rėžis. V. Aleknienė.
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Lietuvių visuomenė kviečiama minėjime gausiai dalyvauti. 
Organizacijos pamaldose ir minėjime dalyvauja su vėliavomis.

CHICAGOS LIETUVIŲ TARYBA

Knygos “Lietuvių kalbos sinonimų 
žodynėlio” pristatymas

nelaičio mokyklos dir.Juliui Šir- 
kai ir Tėvų komitetui, Reginai 
Kučienei ir Nijolei Lukošiūnie- 
nei, o taip pat visiems šio leidi
nio rėmėjams”.

Audra Jasaitytė, Audrius Po- 
likatis ir Andrius Plienas paskai
tė iš Šios knygos kelias ištrau
kas,

Po to buvo apdovanoti po j. 
knyga: mokyklos dir. Julius Šir-į 
ka, Tėvų komiteto pirmininkė 
Regina Raminta Marchertienė, 
;kun. Juozas Vaišnys, spaudos 
atstovai, šios knygos garbės me
cenatai, - mecenatai ir rėmėjai.

Š. m. sausio 30 d. McKay mo
kyklos auditorijoje įvyko para
šytos Danutės Bindokienės “Lie
tuvių. kalbos sinonimų žodynė
lio” pristatymas.

Mc4tytoja Kučienė, 
misi susirinkusius, pasakė, kad 
šią "knygą išleisti, daug pastan
gų darė mokyklos direktorius Ju 
liūs Sirka. J. širka buvo pakvie
stais tarti žodi.
< Mokyklos direktorius Julius 
širka pastebėjo, kad Kristijono

pasveiki-

Donelaičio mokykla egzistuoja
23 metus. Mokytoja D. Bindo- 
kienę, be -šios knygos, yra para-
siųsi dar kėlias vaikams skirtas 
knygas. Ji-yra ir žurnalėlio “Pir 
nuėji žingsniai” redaktorė. Be 
tp pastebėjo, kad ši knyga . pa- 
dąrys didelį perversmą lietuvių 
visuomenėje. Mokykla šia kny-
gk- didžiuojasi ir džiaugiasi.
- Knygos.autorė mokytoja Da
nutė Bindokienė smulkiau pa- 
srsakė. dėl šios knygos ręikalin- 
gųmo: Mokiniai supranta kas-
dieniriėie kalboj vartojamus žo- 

. džius. Mažai girdimus, ar retai
Vartojamus žodžius,, retas kuris 
supranta jų prasmę.Keikėjo bū
tinai tokj žodynėli parengti ir 
išleisti., Žodynėlis mokiniams, 
greičiau padės susigaudyti lie
tuvių kalboje. Baigdamas šir
dingai dėkojo: “Ruošiant žody
ną atsirado visa eilė nuoširdžių 
talkininkų, kuriems noriu padė
koti už j dėtą darbą ar kitokią 
paramą.Nuoširdžiai dėkoju kun. 
Juozui Vaišniui, SJ, už žodynė
lio kalbos peržiūrėjimą, Kr- Do_
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Stovi iš kairės j dešinę: Stanley Balzekas, Jr., M. ry K'ąu-
chunas, Antanas Tamošaitis ir Casimir Baltrą m ail •’«. I
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REAL ESMr*
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w*.
Kemal. Žamė — Pardavimui
UAL ESTATE FOR SALE

. _ Namai, žam* — Parrimrtmi 
| ~ BKAL f STATI FOt SAUUAL f STATI FOt SALf

NAMU ‘
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKJJ1MAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L “į ' f j

MUTUAL FEDERAL SAVINGS f
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

Chicago, ID,

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS T1

L212 W. Cermak Road
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FvfeHshed by Th« J-fchvarnas N«wa Pybtishlng Co., lac.

1739 So. Hafcted Street, Chicago, III. 60608 
H Ay market 1-6100

Over Orte Million Lithuanian /Z
In The United States

BUTŲ NUOMAVIMAS,
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTAR1ATAS • VERTIMAI.
--
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THE L1THUDashin

Chicago, III.VOL. LXIX Price 25c
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VISŲ RCŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

778-2233
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■ ’’ Berlyno Alexander aikšte, birioje galima rasti didoką Aaicių i
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Nuotraukoje matomas muzie
juje apsilankęs Antanas Tamo
šaitis, gyvenąs Kanadoje. Stovi 
iš kairės į tiesinę: Stanley Balza
kas, J r., Mary Krauchunas, An
tanas Tamošaitis ir Casimir 
Baltramąitis.

Mr. A. TamosaiCs ir jo žmona 
Anastazija yra paruošę ir išlei
dę anglų kalba knygą — Lithu
anian National Costume.

Knygoje yra daug iš įvairių 
Lietuvos vietovių tautišku dra
bužių pavyzdžių. Tenka paste
bėti, kad vykstant Anglijoje 
liaudies meno išdirbinių paro
dai, Anglijos princas Charles 
buvo labai susidomėjęs lietuvių 
tautiniais drabužiais, kuriuos 
toj parodoj išstatė Anglijos lie-

nešys Alfonsas Lukas ir LŠST na, ilgamečiai Naujienų skaity- j g Su $15,000 pirkėjui proga

j up' ’ pagilinę

Tamošailis

tuviai, jur ' pa^iain^ ;agal 
Lithuanian National Costumo 
knygoje atvaizduotus lietuvišl J 
tautiškų drabužių pavyzdžius.

Kadangi Anglijos princas 
Charles parodė savo susidomė-Į 
jimą lietuvių' tautiškais drabu
žiais, tai Anglijos lietuviai su
manė padovanoti jo sužiedoli- 
nei Dianai gražų ir jai pritaikin
tą lietuviško kaimo mergaitės 
aprėdą.

Tą aprėdą Diana išsirinko iš 
‘Lithuanian National Costume” 
knygos pavyzdžių. Vėliau, per 
Anglijos radijo stotis, tas lietu
viškos mergaitės aprėdas, pagal- * į

Kadangi Anglijos princas

6529 So. Kedzie Avė.

ŠIMAITIS REALTY
REZIDENCINIŲ IR PAJAMINIŲ

NAMŲ. PARDAVIMAS.
INCOME TAX

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

i INSURANCE

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžininga L 
KLAUDIJUS PUMPUTIS < • 

4514 S. Talman Avė. 
Tek 927-3559
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DR. K. ŠIDLAUSKAS PABALTIEČIŲ 
POSĖDYJE VAŠINGTONE

Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkas dr. K. Šidlauskas 
vasario 5 dieną skrenda į Vašingtoną, kur dalyvaus Jungtinio ;

i
Pabaltieeių Amerikiečių Komiteto posėdyje, drauge su latviais
ir estais aptardami3dabarties Lietuvos, Latvijos ir Estijos reikalu

I

................ IIII r. 111 '

PRAŠO BILIJONINIŲ SUMŲ VAKARŲ 
VOKIETIJOS ŪKIUI PAGERINTI

REIKALAUJA, KAD VISI ABIEJŲ KOALICIJOS PARTIJŲ 
NARIAI PAREIKŠTŲ PĄS1T1K6JIMĄ PARLAMENTUI

—. Kanc
leris Helmut Schmidt trceiadie-Į 
nį nustebino ne tiktai Vakarų 
Vokietiją parlamentą, bet ir 
visą Europą ir Amerikos politi
kus, kai jis ėmėsi griežtų prie
monių Vokietijas ūkiui tvarkyti 

pareikšti. Jis 
. Naujų Metų 
• ūkįd reikalai 
bedarbių skai 
Ida milijonus 
' isybė privalo 
tis priemonių

WgjHR i»
BONA, V. Vokietija. -

į

Helmut Schmidt

?'
a
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Dr. Kazys Šidlauskas ;
•“ ' ‘ , . . >- / A

ETNINIŲ PROGRAMŲ

RE AG ANO SANKCIJOS 
PAKENKĖ LENKAMS

VARŠUVA. — Lenkijoj įve
dus karo sto'vį, prezidento Rea- 
ganG: paskelbtas sankcijos pa
kenki Lenkijos nraislo gamybai, j 

valdžios į 
■ t 

vybė safecf, kad prez. Reaganas j 
r šiuo savo^Bngsniu įžeidė lenkus.-

Reagapo sankcijos palie- j 
tė skaudžiausias vietas, — pa
reiškė Jerzy Urbon. — JAV nau
doja ūkio produktus kaip ĮX)li- 
tinį ginklą, siekiant pakenkti su
vereninei valstybei.

žemės ūkio ministeris Jerzy 
Vo'itecki pareiškė, kad atsisaky
mas duoti kreditų maistui įsi-

DĖMESIO ?
62-80 METŲ AMž. VAIRUOTOJAI

• , t

Tiktai $120 pusmečiui automobffio
Liability apdraudimas peosinlš- 

kams. Kreiptis: - į.
A LAURAITIS 5

U45 So. ASHLAND AVI. 
TeL 523-8775 <

DĖMESIO?
ir pasitikėjimui į 
nurodė, kad nuoi 
Vakarų Vokietijos 
žymiai pablogėją 
čius pasiekė 
žmonių ir

, be atidėliojimo
krašto saugumui, ir žmoniškam 
gyvenimui garintuoti.

Oficialūs duomenys rodo, kad 
šių m.lų pabaigoje Vak. Vokie
tijoje bedarbių skaičius siekė 
1,919,800. Tai labai didelis be
darbių skaičius, vien sausio mė 
nesį padidėjęs 14%.

Kancleris pareiškė, kad. da 
b artine koalicinė, vyriausybė ne-

Į
II
1
III
i
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e 2 butų mūrinis namas, naujas 
stogas ir porčiai. Modernūs ra
diatoriai, gazo šildymas. Mar
quette Parke. Sena kaina |52,000'

sako oficialus lenkų 1 
pranešiąs. Kariuomenės vado-Dianos žodžius, buvo pavadintas 

“Diana’s second .wedding dress”.
' J. ž.

vęį 
v visu lietuvių kalba, tikrai vertėtu 

ją įsigyti, ypač naudinga būtų 
užsieniuose užaugusiems lietu
viams. Bevartant knygą, vienas 
žodis užkliuvo. Redaktorė pata
ria nevartoti svetimos kalbos žo
džių durnas, durnius ar durne
lis, nes šiam žodžiui turima gra
žūs lietuviški pakaitalai. O kaip 
tuomet su žole durnarope? Gal 
ją reikėtų keisti kvailaropę ar 
kvaišaropę? šis;; klausimas tik 
šiaip sau, dėl juoko, i '

Meninė dalis
5-tos ir 8-tos klasės mokiniai 

gražiai pašoko du tautinius šo
kius — Malūną ir Čiogelius. Be 
to, puikiai padainavo porą dai
nelių.

Pasibaigus' knygos pristaty
mui, mokiniai ėjo į klasę, o sve-

Garbės Teismo pirm, teisėjas Ma 
rijonas šnapšys.-

Revizijos reikalais pranešimą 
padarė komisijos pirm. Juozas 
Lesčinskas,. Vasario 16-sios gim
nazijos būrelio vardu kalbėjo
Kazimieras Sragauskas. Konkur 
so atviručių reikalu kalbėjo An-

8 Statybai gražus sklypas 
Marquette Parke.

tojai iš Brookfield, Ill., išskrido I Marquette Parke gauti labai
2 savaitėms slidinėti į Austrijos svariai užlaikytą mūrinį namą,
Alpių kalnus. Reikia pažymėti, { nes pardavėjas ' duoda paskolą
kad Origenas ir jo žmona yra [ seniau imamais procentais.
geri slidinėtojai ir amerikiečių 
slidininkų klubuose laimėję daug 
trofėjų. Jų draugai linki jiems 
smagių žiemds atostogų.

‘ - s- . ' < '

:fiįj/stc»gtiš. Už darbą garan
jj??̂ giame ir taisome visų rū- i

7

— Mes neslepiame fakto, kad į 
prez. ]

yWhsv 
o Wntis

Verta pažymėti šios knygos

Garbės"mecenatai: Gedi- ^iai buvo Pavaišinti kavute, ir
yra garbės mecenatai ir mece
natai' . i
minas Zota ir Bernardas Micke-I P? raSaičiais. . , ;
vičius, L.Š.S.T. Vytauto Didžio-j . Šioje mokykloje mokosi 215
jo šaulių rinktinė. Mecenatai: -• ■
vičius, L.Š.S.T. Vytauto Didžio-}

Alekso Antanaičio atminimui — 
Petras ir Rita Dūdai, dr. Domas 
ir dr. Elena Giedraičiai, Antanas 
ir Julija Janoniai, dr. Leonas ir į 
Irena Kriaučeliūnai, Robertas ■ 
Kosmanas Sr.. Henrikas ir Mo
nika Kabliauskai, dr- Viktoras ir Į 
Teresė Lesniauskai, A. K. Lie-J 
tuvnikai, Antanina Noreikienė, 
Ona Petravičienė ir muz. Kazio 
Steponavičiaus bei Algio Šležo 
atminimui — Donatas ir Stefa
nija šilkeliai, Juozas ir Sigutė
Užupiai, Jonas ir Jūratė Varia- 
kojai, Jonas Vinčinas, Algis ir 
Eugenija Žukauskai, 
yra 76.

Knyga labai gražiai išleista; 
kieti viršeliai; 265 puslapiai -

Norinčiam geriau susipažinti

• ^lll— III a

Rėmėjų

DR. ANTANO J. GUSEN0 RASTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai {domius gydy-

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus, z 
u Gum _ MINTYS IR DARBAI, 259 psl, liečia 1905

metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir
.---- -----------------------------------------|8.00fusirūpinimą . ________ _______  "

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

Minkštais viršeliais, tik
Dr. A. J. Gu*sen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik
G*Hma taip pat užsakyti paštu, atsiuntus ček| arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant SI perriuntiiDO išlaidom*.

84.00
13.00

FZOO
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Sėkmės šiai mokyklai ir kny-
gos autorei Danutei Bindokie-
nei. *• ... -

NAUJIENOS,
im S. HXLSTED ST, CHICAGO, IL <0««<

H

tanas Norus. Visi pranešimai 
priimti be pataisų.

Nutarta 1982 rm fugpiūčio 22 
d. Adolfo ir Sofijos Vasiulių so
dyboje suruošti išvyką.

Paskirsta visa eilė aukų: VLI- 
Kui — 500 dol., ALTui — $500, 
Lietuvos Atstovybės namui Wa
shingtone remontui — $1,000, 
žurnalui Kariui — $300.
Į LŠST suvažiavimą kovo mėn. 

27—28 dienomis "Čikagoje, Šau
lių namuose išrinkti: kuopos ka- 
pelionas kun. A. Babonas, Peš-

— Rytų Chicaga turi patai
syti Hammond, Ind., vandeniui 
valyti šulinius, jeigu nori turėti 
sveiko vandens.

VALDIS REALTY
2644 W. 69th St.

(Lithuanian Plaza Ct.)
737-7200 arba 737-8534 4

I --------
Prašom palikti savo telefono nu

merį automatiniame aparate.

— Lenkai nori sudaryti sąra- j 
šus kalėjime laikomų žmchių,j MISCELLANEOUS

Įvairūs dalykai

ras Januška, Lidija Mingelienė, 
Antanas Norus, Antanas Rad
zevičius, Jonas šeštukas, Vincas

tuo jame ir, esame apdrausti.

ALVYDAS KIELA 
f>557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

t

A. TV ERAS
Laikrodžiai ir braogenybfe 

Pardavimas tr Taisymas 
3S4ė Weri S9th Street 
T»L REpuHIc 7-1941
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RADIJO STOTfŠ

Dr. J. Valaičio,- Ą. Adomėnd ir 
kun. J. Prunskio pranešimus
apie Lietuva, ryšium su Vasario 
16-osios' minėjimu, Chicagos et
ninių programų radijo stotis 
WCEV, verkianti banga 1450
AM, perduos vasario:.6 d. 8:05

jams. vdldžloS" atstovo 
džiai buvo pasakyti viešai.

ZO-

r penktadienį pareikšti pasiti
kėjimą.

Stati.* tiko’s duomenys, kad 
sios žiemos metu bedarbių skai
čius pašoko du milijonus. Va
karų Vokietijai tai yra didelis 
skaičius. Kai kuriuose miestuose 
bedarbiai iau pradėjo ruošti 
protesto* demonstracijas. Kancle
ris žino, ką reiškia nedarbas be 
jokios paramos. Demonstracijos 
akio reikalų nepagerins. Jos tik 
nerimą kelia. Kancleris pabrėžė, 
tad paskutiniais 30 metų Vaka
rų Vokietija neturėjo toKk>s 
junkios ekonominės padėties.

Reikia turėti galvoje, kad V. • 
Vokietija išmokėjo labai dideles 
inmas Sovietų Rusijai už vokie
čių išpirkimą po’ karo. Vokiečiai 
mokėjo dideles sumas ir Lenki
jai už kiekvieno vokiečio išleili- 
.ną į Vakarus. Be to, komunisti- 
lė Lenkijos vyriausybė nepajė
gė sumokėti už Lenkijai parduo- 
as užsakytas mašinas ir mui tą. 
Berlynas V. Vokietijai taip pat 
^rangiai kainavo’ ir kainuoja. 
Bet kancleris tiki stabilizuoti 
padėtį, jeigu gaus prašomas su
mas.

duomenys,

'gaJŲieisii,Mead* ekončfminiai šuo 
kūmai keltų badą ir nerimą vi
same krašte. Krašto gyventoja 
privalo būti tikri, kad jie bu 
pavalgę, kad turės pastogę i 
reikalingų medicinos patama 
vinia. . *

Kancleris labiausiai nustebin 
net 5r ^ląųgelį'savo partijos na

—4

- PALESTINOS SUDARYMAS BUS 
DIDŽIAUSIA IZRAELIO GARANTIJA, -

BALTUOSE RŪMUOSE VAKAR PAREIŠKĖ EGIPTO 
PREZIDENTAS HOSNI MUBARAKAS

Va- tina turi teisę egzistuoti.

iš Rytų Vokięiijos atbėgusių vdki^iij. "
’ "III ■ II • II I J """■ »■ =» n-"li r»ir. i ■ 1 ■ ■■ i. ■ i į,

JOHN F. KENNEDY PALIKO 
600 ĮRAŠYTŲ JUOSTELIŲ 

WASHINGTON, D.C. — Tik
tai dabar paaiškėjo, kad prezi
dentas John F. Kennedy, būda
mas Baltuose Rūmuose, paliko 
C>00; rii agne tofonū ’įrašytų j uos-

GEN. ŠARONAS NEPATEN
KINTAS ARABAIS I

JERUZALĖ, Izraelis. —Gene
rolas ĄrieL šaronas, Izraęlio gy
nybos ministers,, patyręs apie

įvai. vak. ir vasario 7 d. 7-05 vai. 
vakaro. . • ■

Tos radijo; stoties vadovė L;

I

'I
1
ii
l

į

I Į

WASHINGTON, D.C. .
kar Egipto prezidentas Hosni
Mubarakąs.-gana ilgai tarėsi.su

j I r "'ir W

Siuntiniai į Lietuvą
va

karienės metu pareiškė . prezi
dentas -Mubarakąs. — Abi'vals- 
tyliės privalo gyventi " be’, bai
mės. Nįėkas neturi teisės atimti 
nepriklausomybėš teisės p.ąlesti-

nes valdžia suimtųjų pavardžių ! —
"^’E WILL “DISCOUNT” 
ANY PRICE ON TV, AUDIO, 

VIDEO & CAMERA 
EQUIPMENT.

Call INTERNATIONAL 
AUDIOTRONIX

24 hrs. per day for free catalog 
l-(800) 358-9092

(CA) l-(800) 862-4982 
Ext. 107

y ĮĮW!WĮgĮI OJ 0r'jl, I >1 '.jt. _jmiai L| JJRKP L JT ,, J■! >I. "■III

neskelbia.
i

— Burmistre Jane Byme ap
lankė dvi moteris, kurios įsibro-{ 
vėlių s/ivo' namuose buvo su
muštos.

I

%

ir kitus kraštus
P. N EDAS, 4059 Archer Avenue, 
Chlceso, III. 60632. tel. YĄ 7-59W

imi jOg Ii 
lt

! i 3

Migala rodo daug prielankūnib 
lietuviams ir net sutinka, nento-
kūmai pranešti apie lietuviškų
o'rganizacijū--veiklą. “Su -šia stb-

Egipto prezidento H. Mubarako’

Stasys Juškėnas'
~ ' j Tamošiūnas ir Kazimieras Sra

gauskas.
Susirinkimas’ užbaigtas kavų- -

. i—- . |

Detroito naujienos
(Atkelta iš 3-čio puslapio) 

tinis susirinkimo protokolas ne
buvo skaitomas.

Metų veiklos pranešimą pada
rė pirm. V. Tamošaitis, sekreto
rius P. Žilvys. iždin. Matas Bau- 
kys, kp. kapelionas kun. A. Ba
bonas, kultūriiams reikalams 
Stefanija Kaunelienė,kp. vėliav-

te, kur viešpatavo gera nuotai
ka. ‘ ' v'

Ant, Szikauskas

Trumpai

— Origenas Rovinskas su žmo-

—**

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yrx jenUwdK (HdtsusU ir turtin^ausU lietuviu trstemalW

tauiracŲa, lietavUnM ižtlkfccal tarnaujanti jan per 91 metui.

~~ kritarinfai darbui. eelbsS tr kdflems, kurie

U

a?.

dirbus (fctx.

SLA — (įmokėto driiglM farfp AŠTUONIS MILIJONUS doleriv 

iU<SHi ptgianriomls katoomli. HA neieško pelno,

•ttpdrfradu DAriAD^Lr o -j, -« a v t 1 •>
SLA —tpdnj:

rum« patarnauja tik aarišalpos perrlndn. 

Heirtena^ lietuviu Ir lietuviu dranga*
SujdTiemjime apsidrausti 3d 110,000.

““ Jr Taupomąja apdraudė — EodewiEefit

aukštojo mokslo fr ju ©rveSmcf pradėsi

—raikui apdraudžia pl^ia terminuota apdnroda: ui

Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, dekisnčiMi 
ankstojo mokslo tr ju gyvenimo pra<fiH>£

<
^LA — nikua apdraudžia pigia terminuota andranda- už 

11,000 apdraudoa ruma temoka tik SJ.00 metama

SLA— faJopu Tyri vtao* lietuviu kolonijoms. Kreipkite* 
i savo apylinkės SLA kuopn veCcėjug 11. Jvnu 
mielai pagelbės i SLA IstraiytL
t savo apylinkės SLA kuopn veBcėjun jla

tnoi

B*-

Vi

Galite krelptia ir tteetel f SLA Centre

LITHUANIAN ALLIANCE ’OF AMCKICA 
' M*w Yert, M. Y. lOOfl

MF W. Mtk M.
T«L (HI) MS-IXlf

'y--' 777^-7

Helps Shrink 
Swelling Of 
Hemorrhoidal 
Tissues

caused by inflammation 
Doctors have found a medica
tion that in many cases gives 
prompt, temporary relief for 
hours from pain and burning 
itch in hemorrhoidal tissues, then 
helps shrink swelling of these 
tissues caused by inflammation. 
The name: Preparation H®. No 
prescription is needed. Prepa
ration H. Ointment and sup
positories. Use only as directed.

ENERGY 
WISE

)}

i

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymu 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 S5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave.. Chicago. IL 60629.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali dau$ 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’ 
išleista kiiyga su legališkomv 
formomis;

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje

PLUMBING AND HEATING 
(Vandenttekis ir iildymas)

Lbntt um oi dlsw89hcr 
to once a day, after the 
evening meal, and cut 
excessive use of water 
and electricity.
Deal be a Boca LmhI 
______________ J

;į'| I ŠĮ č

CROSS TOWN PLUMBING 
& SEWER MAINTENANCE

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

Free estimates.
735-6361

M. ŠIMKUS ~

= Notary Public
INCOME TAX SERVICE r 

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 

šymai ir kitokie blankai.
iškvietimai, pildomi pilietybės pra-

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapotia, Aperrf f> 
ttC8!4 w. Wth «. 
Ev«cą. Pwk, 111, 
40642, . 424-4654 VZXXV

MV** ’•**

"SpŽ€Lfjre and Oisžiany

Advo&xtas
GINTARAS P. ČEP1NA3 ‘

Darbo Talandoc noo 9 vai tri* 
□d S raL rak. Seštedteni nve

9 vaL ryto Ui 12 wL d.
Ir pagal auaitarima.

Tol 776-5162 arba 776-51W
M49 Weri 63rd Strael *

Cktearo. Hl. <0629

H
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timi artimus ryšius palaiko
Amerikos Lietuyių Taryba.. ■

TELEVIZIJA GARSINS 
i LIETUVIUS

televizijos stotis 
WMAQ, veikianti kanalu .5, ar
tėjant Lietuvos Nepriklaųsoniy- 
mės minėjimo dienai, pažadėjo 
trumpais pranešimais ir skaidre 
ją pagarsinti, kaip tą darė, 
Amerikos Lietuvių Taiy bo-s pa
prašyta, per pdrą paskutiniųjų 
metų.

pasiųlymą sudaryti Palestiną ir 
pradėti ja . pasitikėti, pareiškė, 
kad palestiniečiai savo pasižadė
jimų nepildo ir jais pasitikėti 
negalimą. 
' XjSti. iŠaronas tvirtina, 
praeitų metų liepos 28 dieną Li
bano palestiniečiai pasižadėjo 
nepulti kitoj sienos pusėj gyyę-

Abi'vals-

Chicagos

JAV pareigūnais įvairiais Egip
to ir Artimųjų.itytų klausimais;

telių. Niekas ^apjėJ tas juosteles 
hieko nežinojo, išskvritsjartimus
šeihias/narfuš. \ Kuycs’pWziden-

rių, kada kalbos pabaigoje j:

Pokalbis-'btiyo: gana ilgas.
Prezidentas Mubarakas, niečiams. Palestinos nepriklau

somybė yrą didžiausia Izraelio 
saugumo garantija... į*

atsistoti ant kojų ir būti moder- -r Šie pareiškimai Sukėlė didėlio 
ni valstybė Artimuose Rytuose, susidomėjimo salėje. Jie patiko

be
kad ekonominės paramos, tikėjosi

gauti 'Amerfkcfe paramą Egiptui

tos riėhorėjb,- kad.apie 41s juo’s-

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

—— n ii m i y - ■ » ■ . ....... , ,i

§ — N&ujieaoa, Chicago, 8, Ill. Thursday, February 4^ 19$^
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nūsių žmonių. Per "dvi- savaites 
Libano palestiniečiai padarė 30 
užpuolimų, užmušdami žmones. 
Užpuolimų skaičius JJutų buvęs 
dar dažnesnis, jeigu Jungtinių 
Tautų arba Izraelio ginkluotos 
pajėgos nebūtų sustabdžiusios 
per sieną peržengusių ginkluotų 
palestiniečių.

norėjo

* * *
KABELIO TELEVIZIJOJ 

INFORMACIJOS APIE 
LIETUVĄ

Daugelyje Chicagos priemies
čių veikianti vadinama kabelio 
televizija Metrovision sistemoje, 
kanalas 4, vasario 10 d. 8:30 vai. 
vak. ir vasario 14 d. 7:30 vai. 
vak. duos pasikalbėjimą su ku
nigų J. Prun.sk i u apie Lietuva. 
Ta programa bus taip pat per
duota per WOPA radijo stdtį.

MetroVision 4 kanalu televizi
jas programa perduodama Bsr- 
v.-yne, Stickney, Palos Hills, Pa
los Heights, Melrose Parke ir 
daugely kitų priemiesčių.

(ALTd informacija)

? K ALENDORĖLIS

Vas»rt»*6{ .Agota, Wųlė, A

J. KENNEDY JUOSTELES
'TVARKO PROKURORAS
BOSTON, Mass. — Kada žmo

nės patyrė, kad buvęs preziden
tas John F. Kennedy įrašydavo 
į magnetofonines juosteles savo 
pokalbius su įtakingais kilų 
valstybių politikai?, tai dabai 
visi nori tų juostelių pasiklau
syti. Jie nori užgirsti, kaip jau 
nas prezidentas Kennedy kalbė
jo su Nikita Chruščiovu. Yra 
juostelė, kurioje įrašytas visas 
pokalbis.

Aiškėja, kad visą 600 juoste
lių reikalą tvarko Burke Mar
shall, Kennedy prezidentavimo 
laikais buvęs valstybės gynėjo 
pavaduotojas. Jis turi dar d 
teisininkus, dirbusius prokura
tūroje. Burke Marshall paraš
kė, kad yra laliai žmonių, norin 
čių rbuvusio prezidento kalbų 
pasiklausyti. Bet'turi būti tvar- 

jkJc»> Visas tas kafHfs; reikia taip

bet tai nėra toks lengvas pro
cesas, kurį būtų galima įvykdyti 
trumpame laikotarpyje. Visa tai 
ima laiko, kantrybės ir daug dar
bo. Atrodo', ksd Mubarakas gaus 
šią paramą.

Egipto prezidentas
gauti daugiau modernių ginklų, 
bet prezidentas Reaganas tokių 
ginklų Egiptui negalėjo priža
dėti. Atsakymas buvo neigia
mas. Bet pokalbiai nebuvo baig
ti. Vakare reikalai š'ck tiek pa
kitėjo'. Yra vilties, kad Egiptas 
galės gauti daugiau modernių 
ginklų.

Baltuose Rūmuose 
euruošta vakarienė

arabams, bet izraelitams jie ne
buvo tokie priimtini. Visi pripa
žino, kad prezidento Mubarako 
žodžiai buvo teisingi. Preziden
tas Reaganas taip pat šiltai plo
jo ir sveikino atvykusį svečią.

Kalbdms pasibaigus, laikraš
tininkai nepaleido prezidento 
Mubarako. Jie norėjo, kad jis 
paaiškintų, kaip jis supranta žo
džius “Palestinian entity”, bet 
jis pastebėjo, kad žodžių reikš
mė visiems jau yra žinoma, jis 
negalįs geriau jų aiškinti.

i

tėtes* platesni skiokmiai būtų 
žinoję. : į » -

. Prezidentas ‘ užfiksuodavo į 
j uosteles svarbesnius^ pokalbius 
su politikais ir užsienio ambasa
doriais. Vėliau jis buvtf įsitaisęs 
tas juosteles Baltuose Rūmuos: 
prie apvaliojo stalo.

Visos los juostelės dabar yra 
padėtos į John F. Kennedy nau
jai Bostone pastatytą dokumen
tų. knygų ir ^įvairių popierių 
centrą. Labai mažai kas turėjo 
progos pasiklausyti įrašytų kal
bų, bet manoma, kad istori
kams jtfs bus įdomios.

i

pareik^layd.parlamentą pareikš 
t i pasitikėjimų dabartinei vy 
riau^ybeL riekiančiai Ivarky 
didė|aht| bedarbių skaičių, šių

visi ^politikai turės progas

t i pasitikėjimą dabartinei
Z*-'*1 ■į.^- , ■ ’

£

rsikaiiu. debatai eis dvi diena.1 
visi ^-politikai turės progas savo 
nuomonę pareikšti, bet kandi 
ris rtori, kad pasiūlyta program 
būtų* penktadienį patvirtinta i

minas, Lydąs, Skalsa, Žlvingis.
Saulė teka 6:59, leidžiasi 5:11.
Oras šaltas, vakare sni^j.

pįjĮ^kiK.11 kad Mthlhės lengvai 
*asti kB^ię^is jdorrtiau 

pas&iausyti.

Antradienio vakare Baltuose 
Rūmuose buvp surengta iškil
minga vakarienė Egipto prezi
dentui Mubarakui pagerbti. Bu
vo prisirinkusi pilna salė įvairių 
Egipto ir Amerikos pareigūnų. 
Po užkandžių kalbėjo pr;z. Rea
ganas ir prez. Mubarakas.

Egipto prezidentas' viešumon 
iškėlė pačią jautriausią Artimų 
jų Rytų problemą. Jis pareiškė, 
kad Artimuose Rytuose turi 
lai Ii sudaryta Palestina, kuri 
privalės,-gerbti savo kaimynus ir 
pati bus gerbiama. Jis tvirtino, 
kad liktai Palestina galės garan
tuoti Izraeliui taiką jr raiuybę. ?9vd žmoną, labai gerai kalban- 
Ko'l nebus Palestinos, Artimuo
se Rytuose ir Izraelyje nebus 
taikos.

NUKRITO 8,000 PĖDŲ 
IR NEUŽSIMUŠĖ

FORT BRAGG, N.C.— 20 me
tų parašiutininkė Terry Bennett, 
nukrito iš 8,000 pėdų aukštumos 
ir neužsimušė. Ji buvo gera pa 
rašiutininkė, bet mažai ką galė
jo padaryti, kai iššokusi iš lėk
tuvo jos parašiutas neatsidarė.

Jos laimė, kad krisdama ji pa
taikė tiesiai j balą. Ji išsinarino 
alkūnę ir sulaužė du rankos 
katilus, bet "kitaip kitų didelių 
sužeidimų neturėjd. Ji nnvežta 
į ligoninę, kur taisosi ir pasako
ja kitiems parašiutininkams 
apie šį savo pergyvenimų.

Prokuratū-

NORI PATUPDYTI 
WILLIAM SCOTT

CHICAGO, III.
ra ir teismas nori galimai grei
čiau patupdyti William J. Scott, 
kuris buvo Illinois valstijos gen. 
prokuroras ir didelis Respubli
konų partijos veikėjas. Teismo 
metu paaiškėjo, kad jis imdavo 
kyšius, gautas sumas nuslėpdavo 
ir nenorėjo mokėti valstybės 
mokesčių.

Teisėjas Marvin

koalicinei vyriausybei būtų pa 
reikalas pasitikėjimas.

Niekam ne paslaptis, kad pe 
sunkėjusi tarptautinė padėti 
sukėlė įvairiausių kalbų ne Iii 
parlamento narių tarpe, bet i 
visame krašte. Kalbos eina koali 
vinių partijų narių tarpe. Kane 
leris nesirengia imtis priemone 
kalboms sustabdyti. Bet jis pa 
siūlė planą nedarbui sumažini 
ir bedarbiams aprūpinti, ka<’ 
krašte neprasidėtų neramumą 
dabartiniu metu, kai tarptaut; 
nė padė^s jau ir 
įtempta. Kancleris 
kad koalic ją sudarančios part 
jos privalo skirti prašomas sr 
mas. imbs priemonių toms su 
moms tvarkingai administruo

— jVgentinos kariai savano’- 
iai pasisiūlė vykti į Nikaragvą, 
įaudoti tucs pačius kovo- ineto- 
lus, kuriuos naudoja (’.astro, ir 
)ulli partizanus.

4^8 “ fe

kitiems

— Egipto prezidentas Muba- 
rakas atsivežė į XVashirtgtona

— Ketvirtadienį aukso uncija 
kainavo $378.

šiaip yr 
yra įsitikinęs

— Argentinos valdžia nesu- 
.i.nka mokėti savanoriams vykti 
i Nikaragvą, bet mano, kad -ta
ras savanorių.

— Salvadore, l’suiutan mies- 
e, kur buvo' į ibrovę partizanai, 
rečiadienį palaidojo 50 žmonių.

čią angliškai;

P. Aspcn 
j|in paskyrė vienerius metus ir 
vieną dieną kalėjimo 1980 me 
tais, liet nu ikaltėLs Scdtl iki 
šio meto nuo bausmės išsisuki
nėjo. Jis buvo parašęs dar vkną 
prašymą bausmę jam sumažinti, 
bet teismas jo prašymą atmetė 
ir liepė tuojau suimti ir padėti 
vieneriems mėtams už grotų.

Byla prasidėjo, kai buvivi jo 
žmona surašė duomenis ir pa
siuntė prokuratūrai. Po to, Scott
savo žmoną paliko ir gyveno su 
sekretore.

Rusai nepatenkinti valdžios
— Kaip Izraelis, taip ir PalėSr įsakymu padėti lenkams.

FT“KO
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JURGIS JALINSKAS

SPAUDOS PABIROS
KELIONĖ J CHICAGĄ IR 

ATGAL
Taigi, pirmą kartą skridau lėk

tų'-" T? Bostono j tolimąją Chi-

eiliotu į nusipirkto bilieto są
skaitą. Žaviosios “stiuardeses  ”, 
pusryčių laiku, atidavusios “s- 
badė ūsiems” keleiviams skirtas 

/ii “porcijas”, vaikšto, paklausda- No s toluoas (sako- * •< v, , , ’ „ .. ., . v mos. kas dar ko nors noretų.Koma. kid 1000 co myliu ilgio), .. - . o , m. ;J T ‘ J ue dar norėtų? Juk lėktuvas J bet laikas neprailgo, aam net *— 
nebuvo p c gos prailgti, nes te-i 

dvi vtle^dos. su šiek!
1 ek rcin-č’^ gryčiomis”.

Daur daugiau to laiko sugaiši-1 
nou mano gerbėjams, priete-l 
1 -utis ir naujiems pažįstamiems 
Chicagojv: :nje Suturės lietuvių 
sostinį e, būdamas beveik ke
turis dienas*. Ių nuoširdžiųjų ir 
vaišingųjų įjrieielių aplinkoje be 
si.-večiuodamas. net išmintingą
jį mūsų tėvų posakį: “Žuvis ir 
svečias trečią dieną dvokia”, pa ’ 
miršau. sį neapdairumą, prast- 
lenkiant su aukštą :a svetingu
mo kurtuazija, pasistengiu pa
teisinti mano kelionėje patirtais 
duomenimis ir įspūdžiais.

Pirma: skridimas į Chicagą 
mano gyvenime buvo pirmas 
ir... paskutinis. Nebeatsiras dau
giau tokių palankių sąlygų ke
lionės kaštus padengti, o svar
biausia — slegianti amžiaus naši 
ta, nepareinanti nuo mūsų va-j 
lios. . Į

Antra: patarimas visiems į
tiems, kurie* pirmą kartą iš sa-J 
vo gyvėnviefe skris lėktuvu į J 
artimą ar tolimą, šio ar kitoj 
kračto “parapiją”.

Trečia: ką reikia žinoti tiems, j 
kurie skrenda i kuri nors visuo-i 
tini ar bendruomeninį susirinki-! 
mą, konferenciją ir pnš. susi-Į 
rinkimą, bet ne pas savo gimi-į 
nes ar artimuosius tik pasisvė-i 
čiupti. ’■!

Pirmasis paminėtas punktas 
yra savaime aiškūs, ir prie jo 
neycfla gaišti laiko.

Apie antrąjį punktą — pirmą į 
kartą't skridimą lėktuvu — gali
mą pakasyti storą.. ;, knygą, t*nęį 
toks įdomus ir jyąirūs savo įs- 
pūdžiaišyra tas skridimas ir 
visa lėktuve esanti aplinka: ke- 
leiviai, specialiomis imiformo-1 ' Vieton to?"jfeu akimi
mis apsirengusios, jaunos ir ža
lios “stiuardesės” — patarnau
tojos, lėktuvų “kompanijų” vai-j 
šingurhas , kai tik lėktuvas iš
kyla į jam reikalingą aukštį ir! 
padangėmis skrenda į paskirtą 
rietą, gražiosios patarnautojos 
stumiamuose vežimėliuose kiek-j 
vienam keleiviui atveža iš anks
to pagamintų, tarkime, pusry
čių gausą. Valgyk, kiek lenda, 
ir gerk, net pakartotinai, kavos 
ar vaisiu sunkos. Viskas įskai- ■*

MEET THE CHALLENGE!

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

j Chicagą skristi pasikėlė 11 vai. 
45. min., t. y., tada, kai visi ke
leiviai susirinko, pavalgę pus-, 
lyčių. Vienok jų tarpe buvo ir 
išbadėjusių. Greta manęs sėdė
jęs apie 30 metų amžiaus vyras, 
barzdotas ir nutukęs, “sučėsta- 
vojo” visą jam paduotą patie
kalą, dar paprašęs papildynfcė 
ir jį "sugurkęs”, atsistojo, pasi
kėlė nuo išputūsJd pilvo nusmu
kusias kelnes ir nužingsniavo į 
atitinkamą vietą gamtiškų pa
reigų atlikti. Tiesa, toje vietoje 
galima ne vien gamtinius reika
lus susitvarkyti, bet ir pridera
mai prisirūkyti, kadangi lėktu
ve ši procedūra yra . draudžia
ma.

Skristi lėktuvu yra didžiausias 
malonumas. Jam kylant nuo že
mės, jaučiamas tam tikras viso 
kūno, ypatingai ausų spaudi
mas, veikiamas žemės traukos 
ir lėktuvo greičio, vienok šis ne
malonumas tuojau pradingsta, 
kai.lėktuvas pasiekia atitinka
mą aukštį. Po to, tik retkarčiais 
pasigirsta panašūs į sunkiai per 
krauto traukinio, per bėgių su
jungimus esantis trinksėsimos.C 
visą Taiką nieko nejauti. Tary
tum sėdėtumėi savo kambaryje 
ir žiopsotumeį į televizijoje ro
domus niekniekius.

Ir štai, vertingiausias mano 
patarimas, pirmą kartą skren
dantiems lėktuvu. Atiduodami 
savo, “laukdešėlius”, paprašy
kite tų reikalų tvarkytojų pas
kirti jums sėdimą vietą prie 
lango— "Window site”. Neapsi- 
yilsite. Kai lėktuvas iškyla virs 
žemę dengiančių debesų, jūs 
galėsite gėrėtis po lėktuvu ir 
tdiau nuo jo esančiais vaizdais. 
Nors žemė yra padengta debesi
mis. .jūs tos uždangos nematysi- 

į atsit
vers labai tolimi horizontai, iš 
apačios skaistūs, viršiau šviesiai 
melsvi, o aukščiau — tamsiai 
mėlyni. O pažvelgę į apačią, 
apdengtus,, lygius, lygius lau
kus. Toji sniego danga yra pa-i 
Viršumi raukšlėta, ilgais, ne
vienodo pločio sniego dryžiais 
nuklota. Tai buvusios sniego pū
gos padariniai: tiesiog gniūžtė
mis iš debesų krito šlapias snie
gas. kurį sučiupęs pažeme dūk 
stantis vėjas nešė lygiaisiais lau 
kais ir klojo jį nevienodo storo 
slūGgsniais ant lygiųjų laukų ir 
oievų. Tam pasiutusiam vėjui 
nerūpėjo tvarka ir nuoseklu
mas. užtat vietomis sukrovė 
nuožulnias sniego kalveles.
■ur patiesė lygaus sniego pio
us. o dar kitose vietose paliko 

tuščią Icuka. pievą ar Upę bei 
i ežerą, uždengusį skaidrų, kaip 
nušlifuc/as stiklas, ledą. Visą tą 
netvarkihgąji įvairumą, atrodo, 
padarė milžinas šlavėjas netvar
kingai ir nevienoda jėga šlavu- 
ds sniegą t ik viena kryptimi. 
Aiškiausiai matyti to šlavėjo sa
vo šlūota padaryti mo-tai.

Paskui išdykėlį* besiautėjan-

Jūsų protėviai gardžiavosi paslaptingu, 
turtingu, švelniu, Šildančiu, ekgintisku ' 
VUrtefl Cognac skontu nuo 1715 nr

O kai žmonės taip vytina,
jus žinote, kad tai yrajabai gota

Sveiks.

VyWfi

i

Chrcšgos “Dainavos” šokėjų grupė 1957 metais Pirmojoje Tautinių šokių šventėje Chicagoje.

tį ir tirppstančiu sniegu . žai
džiantį vėją sekė baltabarzdis 
šaltis. Jis, kaip atlaidus savo 

nepakeitęs, ką U.s jo vaikaitis 
buvo išdarinėjęs. Ir ne viėn sa
vo vaikaičiui — vėjui įtetaikatf- 
damas tas senelis' Šaltis šitaip 
pasielgė: jis nore jo Suteikti ma
lonumo ir žmonių giminės vai
kams. Tokiemš, kokie Mės jvžfl 
buvome gimEnėje, Lietuv’bje;j\) 
atlydyje rfautušros pūgos, jis iŠ-- 
skėtė VffŠ žemes galingą
sias šalčio^ rankas ir, <viską pa
vertė krėfe '^hiego plufa. Jos pž’-.
viršiumi galima buvo bėdoti, 

slindinėtf ir visaip kitaip išdy
kauti. Sušalusi sniego pluta ire- 
sulūždaVb if ’ nereikėdavo - ft- 
limpti į sniego, pusnį:

Ir kokiam reikalui, paklaus, 
šių “pabirų” skaitytojas, repor
tažinio pobūdžio pasisakyme ra
šomi tokie snieginiai išvedžioji
mai? Į tai prisieina paaiškinti: 
tai yra patarimas pirmą kartą 
skrendantiems lėktuvu ir tiktai 
dienos metu. Užmirškite viską, 
kas pažemėje — lietus, sniegas, 
migla, rūkas; vėjuota ar rainu, 
bet jeigu debesiūota. lėktuvui 
pakilus virš tų debesų, jūs niė- 
ko nematysite, kas vyksta paže 
mėje. Vieton to. jums bus pa
teikti snieginiai vaizdai, kokius 
anksčiau čia esu paminėjęs. 
Jais neįmanoma atsigėrėti ir 
kartu iš naujo pergyventi vaiky
stės nuotykius žiemos ’metu Lie 
mvoje. Tiesa, toje vaizdų grožy 
bėję neteko pamatyti kūno ger
būviu ir dangišku malonumu 
savo veideliuose spindinčių . an
geliukų. kokie būna pavaizduoti 
šventiniuose atvirukuose ar gar

ki- I siu/ų dailininkų paveiksluose- 
Virš snieguotų plotų pilna pū
kinių ir baltų debesėlių, ku
riuose tre angeliukai vartosi dai
lininkų sukurtuose pavėik^luO 
se, tačiau, skrendant lėktuvu tų 
angeliukų visai nematyti. Jie 
gyvena kitoje dangiškoje sfero- 
ie, nuodėmingų žmonių akims 
'^pasiekiamoje. Taip pat suša
lusio sme^n ar vėio nešluotuo
se eže o lec’o m apkalu'muose 
plo4uore nėra lie'uviško kaimo

j. KUZMICKIS

Ugniavietėm, springstant kalba
Puikus litera'tŪTos žinovas kri

tikas Jonas’Grinius, kuriam, at- 
rodė. nesunku išgliaudyti mo
dernų eilėraštį, kietai kalbėjo 
prfeš hermetinius uždarumo ei- 
lėrasčius.

Poetas ir kritikas Marcelijus 
Mėrtinaitis 1981’- fri. ‘'Poezijos

negali būti isulafizuoti, j&s jie 
nŠ*av kokiu nors būdu - organi
zuoti, sūkonponuoti’f.i. Dėl to, 
jo nuomone, nėtnaža poezijos, 
kuri atrodo^*7 
yra tik akių 'dūrhimašf^tėii visai 
nėra ko suprasti

Dr. V. Zaborskaitė “Eilėraščio 
meno” studijoje kalbėjo apie 
moderniąją lyrikk, kurioję (ša
lia . stebėjimo ir jausmų) vyrau
ja vaizduotė, kuri /‘ne improvi
zuoja, o kuria gerai pergalvotas 
konstrukcijas” ir pridūrė: tokia 
poezija “nenori būti iki galo aiš
ki ir atvira” — skaitytojas turįs 
pasiduoti vaizdo ir garso suges
tijai....

Kraujo kerštas

Julijos - Švabaitės “Vilties le
dinės valties” rinktinės eilėraš
čiai, ištysę eilėdaros neapstabdo- 
mu vėribru, yra palyginti aiš
kūs ir net žavi jautrioje širdyje 
užnesiotomis mintimis.

Kažin kokia šventadieniška' 
pakilia nuotaika paimame į ran
kas Alg. Mackaus knygų leidi
mo fondo išleistą Liūnos Sute
mos “Vendetos”'eilėraščių rink
tinę su dedikacija Mariui, tikė
damiesi gilių jautrių, personali
nių meditacijų, susimastymo iki 
skausmo ir J. Aisčio gražiai ii-: 
kelto katar^o pėdsakų.

Pačioje pradžioje poetė rodos 
rengia kažin kokiam, neįpras
tam reičkiniui. kai “akys pilnos 
debesini*, “saujos pilnos debe
sėlių ir burna pilna žemės”.Taip 
ir jauti, kaip salė skęsta migloje 
ir juodas sielvartas kabinasi į jų 
kibiomis ir gajomis saulės šak 
nirrJs. Žiūrime į užrašus beržo 
tošyje, skiemeniuočame surink- 

kadaise po juos besisiau rojusių 
ir žiemos grazna besigėrinčių 
vaikų. O visa kita, kaip gyva 
praeitis, paklota <vėiždžfau stoję 
itfelyWjb.

(Bus daugiau)

tas raides ir nustebę skirsto-

kraujo kerštas svaigus 
kaip aguonų pienas 
saldus kaip baltų 
dobilėlių medus .
Ir sūtinkaite SU poete, kad ji 

‘Turėjo gihlti Korsikoje, gimi
nės kerštu pirmajam šauksme’’,'

hionėiiais, ilgesingai 
nais”....

"Vfešpatfe, nėdlleisk^- *?
Poetė kaip sužeista klajūnė 

įveda ihus į ^Sio&stmių prielai
dų silogizmus^ir stebina įpyku
sio s širdies atšiaurumu:

Kam aš atleisiu, 
kad jų tyla, r . * f 
ne Viešpaties valia, - 
kapų duobėm prasižiojusi ,

laukė?
Niekam ir niekada. . j
Atrodo, jie tylėjo, kai jos kai-Į 

ba “ugniavietėm springo, pele-l 
nais duso”, nors tai buvo..'. £<ne- į 
Viešpaties valia”. j
zVeda ji mus į ugniavietės du-j 
ginančius pelenus ir pakiša ker-; 
što sukeltą sofistinę “išmintį”— I

veltui mokė mane, veltui 
pirštu vedžiojo Šventajam

— Atsuki kitą veido pusę — j 
aš kitos neturiu....
Sofistinis pasimaginimas pra- j 

randa novatoriškumo skoni ir j 
net apkarsta. Įsisiautusi poetė 
per du sekančius puslapius skel
bia Testamento atliekas — 
“akis už akį”.... “dantis už dan-| 
tį” ir, palikusi pelenų ugniavie-j 
tėję suklaidintą skaitytoją, net 
du kartus kartoja kažkokios ži- 
riiūhės “ritualą”:

Viešpatie, neatleisk, 
jie žinojo ką darė — 
Viešpatie, neatleisk, 
nes žinau ką darau — 
Šiurpu vendetos, tarsi

vandens, užlietame poetės pa
saulyje, reikalaujant žemę už 
žemę, miškus už mišką, saulę j 
už saulę ir kur net medis iš] 
duos. Net saulei nėra vietos nu-j 
sileisti, plaukuojant baltoje mig-J 
loję.

Niekas ir niekada jai neatleis, 
niekam ir niekada ji neatleis. 
-- "kraujo kerfeAs sūrus”. Ro
dos. tūrėjo negimti, bet negalė
jo pasirinkti: būt ar nebūt....

Saulėlydžio koris

šalto

Atlydžio metamorfozė: girdi 
kukuojančią gegę, jaučia — “jos 
plaukus šukuoja ne pirštai pilni 
žiedelių — apledėjusios šakos 
berželio, skaudžiai rauna, šu
kuoja”.

Nors dar kartą klausia, kas jai 
atleis, “našlaičiai godas godo
ja”, tačiau skaudžiai saldi gėla
“atsileidžia, atslūgsta sąnariuos", nes.

liūdi-

Kalnai ten dainavo, upeliai klegėjo
Šaly, kurioje aš gimiau,
Pušelės, kaip rūtos, lingavo nuo vėjo 
Ir kilo aukščiau, 'is aukščiau...

Kaip būdavo gera po liepom šakotom 
Pavargusią galvą priglaust, 
Ar rytą auksini palaukėm rasotom 
Nubrist ligi žydro dangaus. ..

Ir šiandien tie patys kalneliai dainuoja 
Ir šiandien ten giedra, šviesu...
Tie patys upeliai, šilai, uogienojai,
Tik aš nebe ten jau esu ’

Pašautas, kaip paukštis, kaip sužeistas aras, 
Po svetimą kraštą plakuos
Ir vieno tetrokštu, o Viešpatie geras, 
Numirt bent gimtinės laukuos!...

P.S. šitas eilėraštis buvo išspausdintas Lietuvoj 1938 metais 
“Darbininke”. Vėliau virtęs daina. Tiksliausiai panaudo
tas kun. V. Gorino plokštelėje. Kitur įvairiai kaitaliotas, 
priskirtas net kiliems autoriams. Aš norėčiau, kad atei’- 
tyje būtų vartojama ši redakcija.

Viktoras ŠirtKti -
t Sausio meru, tu.
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polaidis”. •• ir tik mo.H.a aplan
kys. 1 • •' _ p -

Mano akys pilnos saulėlydžio, 
mano saujos pilnos saulė

lydžio,
iščiulpto korio vaškas burnoje.
Poetė vėl grįžta prie mirties, 

kuri neateina, — ji čia. Jai vėl 
rūpi paragauti mirties skonį, 
parymant prie lopšelio pažaisti 
su lėle. Jai atrodo, kad “mirtis 
kvėpuoja tuo pačiu ritmu, kaip 
motinos įsėioje”. Jaučia mirtį, 
kaip “benamę katę kailiu pa- 
pašiurpusiu”.—,

Laidodama artimiausius sa
vus, poetė, prisipažįsta negalinti 
“nei giedoti, nėi verkt” ir spring 
su pasakytais žodžiais jiems.

Ak, kodėl negalėjo tylėti....
Baimė lydi poetę, ji bijo žmo

nių, bijo netekti jų, — bijo būti 
viena:

Bijau užmigti,
bijau nubusti,
bijau pajudėti — — — 
gyvenu baimėje,
susitraukęs embri jonas — 
kada, pagaliau, 
ji gimdys mane?
Poezija pilna paslapčių ir lyg 

nejučiom nuveda prie didžiųjų 
egzistencijos klausimų.

Juos sunku išspręsti, sunku 
surasti atsaką.

Liūną Sutema, VENDETA, Al
gimanto Mackaus knygų leidi
mo fondas. Chicago, 1981 m., 
62 psl. Aplankas ir knygosapi- 
pavidalinimas Ritos Kavolie-

VIKTORAS ŠIMAITIS
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IGNAS SERAPINAS

kuopos

.< , G. .š. Stasys Jokūbaitis

(Bus -dau

TORONTO, ONT,KlStzvs

V*

brošiurų: “Kaip 'Vytautas Dkly-

maldą. Susirinkimui 
buvo pakviestas š. V. 
o sekretoriauti — š.

turi gLesnę 
primenančia 

žalčių karalienėj” įkū-

talentingas kūrybinio 
nerimo išreiškėjas

LudčV gaiy V’ 
nas Sme.ona** (1931), .“Naujoji! 
Lietuva”, 11931), “Motiejus Va- i 
jihėius” (11M5).

Žengęs pakopą aukščiau, K. 
Binkis pateikė vaikams ir pa 
a-igliui jaunimui k:le.ą ixl^lris 
tin ų pasakojimų, štai los k. y-Į 
ge.ės: “Dramb’.tūkš.is”, “Vaikai 
vaiagai”, "Alsi kyrėlis Antanė 
lis”, “Męškeriolojas”, “Diibki u- 
ba kp, “Kvailasis peliūčšlis”, 
“Junas pas čigonus”, “Linmo- 
pc”, "Kiekių sukilimas” (alžy- 
m H:s Liet. Raudonojo.Kryžiais 
jaunimo p/emija), ‘licstuti pas 
Grdiin'ną”, “Baltasis Vilkas”.

Iš visų čia suminėtų labiausiai 
“įšaltasis Vnkas“ 
i.nbohnę prasmę, 
•Egiėj 
nvta.

A

(Tęsinys) .
Y

. Visų keturių vėjų keleki me
tų pąblaškytas, K. Binkis vėl 
grįžta į pamėgtą, kaimų, tik jau 
ne iš romantinės, lyrinės, bet 
humoristinės pusės. — Redakto 
riųi Antanui Bružui pakvietus, 
K. Binkis 1927 m. ėmė spaus- 
d*nti kaimui skirtuose populia
riuose savaitraščiuose,, labiausiai 
“Mūsų Rytojuje”, savo eiliuotus

šiaus slapyvardžiu? Tie jo eilė
raščiai kaimo žmonių buvo labai 
mėgiami.

Ilgesnėje humoristinėje poe
mėlėje, pavadintoje “TAMO
ŠIUS BEKEPURIS”, vaizdavo? 
kaimo' senbernio Tamošiaus gy
venimą, jo piršlybas ir vedybas. 
Tas jaunikis teturi metelių ne
daug — tik “penkiasdešimt be 
vieno”, gerokai apsileidęs, nuo 
kultūros atsilikęs. Botagėliu pa
plakdamas per Tamošiaus- ap
skurusius skvernus, K. Binkis 
plaka ir visas kaim e besireiš
kiančias ydas. Be Tamošiaus, 
čia dar vaizduojami ir kai kurie 
kiti veikėjai: dėdė Mikas, gar- 
bbriaus dukros — Ona ir Elz
bieta. — 1928 m. “Tamcrsius Be- 
kepuris” buvo išleistas ir atski
ra knygele.

Skaitytojams gyvai ^pageidau
jant, K. Binkis toje pat spaudoje 
ir to pąties pobūdžio, bet nevie
ningo siužetoz kūrybos davė 
“ALIJOŠIAUS DAINUŠKOSE”.

Kita vieningo siužeto* eiliuota 
K. Binkio satyra yra “KRIAU 
ČIUS MOTIEJI :S”, parašyta 
1928 m. šioje satyroje vaizduo
jamas prasilavinęs kaimo’ siuvė- 
jasMotisjus.įLretuvos seimų lai 
kais jis sugalvoja mesti siuvėj' 
amalą ir siekti ągrondmo, o .vė

KALBOS KAMPELIS
ŽODŽIŲ TRUMPINIMAS — 

SANTRUMPOS

J

Vienos bendros žodžiams trum
pinti taisyklės nėra, žodžiai, 
trumpinami keliais būdais, čia 
paminėsiu pačius svarbiausius 
žodžiu santrumpų būdus.

a) Dažnai trumpinama pirmą
jį žodžio skiemenį su antrojo 
skiemens ^pirmąja priebalse, 
pvz.: diriguoti—dirig., girinim 
kas—girin. ir' kit.

b) Panašiai trumpinama
šiuo būdu: du pirmuosius
džio skiemenis su 16 pocio žo
džio trečiojo skiemens priebalse, 
pvz.: i .

ir
ŽO~

liąu — valdininko karjeros I 
mieste. Dėdės padedamas, Mo
tiejus tampa agi'onomu, miškų 
irėdu, politiniu veikėju. Miestas 
jį sugadina. Buvęs padorus kai-> 
mo siuvėjas, jis išmok-ria gir 
tauti, lošti kortomis, vogti iš 
,.ždo pinigus. Už išeikvojimus 
pasodinamas į kalėjimą, bat,- 
neilgai tekalėjęs, grąžinamas į 
kaimą pasitaisyti. >

Norėdamas paroilyli pasikei
tusiose sąlygose tautinio idea
lizmo didį sumenkėjimą, K. Bin 
kis 1930 m. parašė Maironio 
“Jaunosios Lietuvos” antitezę, 
— satyrą “JAUNIAUSIA LIE
TUVA”.

Be jau minėtųjų, KJL parašė.
ir daugiau trumpesnių satyrinių! dirigentas -— dirig., jurininkas 
eilėraščių:. “Raulas keliaunin-1—girinš žrkit. į-^; ■ \ 
.-vas , Sparnuotas Matas , Lau vra trumpinami'pir;
rynas kanceliaristas”, “Giminių ] mosiomis viena> dviemtrimis 
patvyms”,’'“Paroda”, “šiėnapiū- i 
_ė”, “Pareiškimų pareiškimas“ 
r kt. — šių satyrinių eilėraščių 
vienintelis tikslas 
skaitytoją, pamiršti pilką 
dienybę.

Visi šio žanro eilėraščiai, 
ir paskubomis “iškepti”, 
sklandžiai sueiliuoti, sveiko hu- 
noro nuspalvinti, juose veikėjų 
charakteriai stipriai išryškinti. ;

Šakotas ir įvairiopas K. Bin
kio talentas buvo jo didžioji 
Dievo dovana, 'padėjusi jam iš
bristi iš bėdų sunkiose jo eko
nominių reikalų valandose. Ati
tolęs nuo visokių “vėjų”, trečia
jame .'avo kūrybos laikotarpyje 
ląug sinulkesmų dalykų sukūrė 
nagai Užsakymus. Tuo būdu at
sirado ne tik satyriniai eiliuotį 
?eljstonai, skirti kaimui, bet ir 
.isa eilė istorinių bei publicistė 
lių, jaunimo lektūrai taikytų,

juokinti
kas-

nors 
bet

žodžio priebalsėmis, pvz.: alėja 
— ai-, butas — b.,; gatvė — •g 
(čia santrampos : su pirn^įa' 
priebalse); draugas — drg.,'bu
tas—bt., gatvė — .gt. (santrum
pos su antrąja priebalse). Na ir 
santrumpos pirmosiomis trimis 
žodžių priebalsėmis: palygini
mas — plg., pavyzdys — pvz., 
pažanga -----pžn. ir kt. ,

d) Taip pat daug žodžių trum
pinama šiuo būdu: pirmąją žo
džio raidę palieka, po jos rašo 
brūkšnelį, na ir prirašo žodžio 
pabaigą, pvz.: mokykla—m-kla 
gatvė — g-vė, komitetas — k- 
tas, leidykla—1-kla.

A. Tamulynas

VLADO PCTVIO ŠAULIŲ KUOPOS VEIKTA

mėn. 21 dieną 3 vai. popiet Lie 
tuvių Namuose, Gedimino salė
je. Vi-i nariai prašonii - daly 
vauti, .nes yra susidarę svarbių 
reikalų. < 1 ' - ,

Kartu pridedame jūsų žiniai 
paskutinį Centro Valdybos ap- 
linkraštį ir įstatų pakeitimo 
projektą. Iš tikrųjų nieksi 
keičiama, tik norima /fanaikinti 
Sąjungos ir dalinių Gdrbės Teis
mus. Prašome gerai susipažinti, 
kad susfrinkime tą klausimą ga 
lėtume gerai išdiskutuoti ir pa
daryti luo reikalu sprendimą.”

Dar kartą atidžiai perskaičiau 
Centro Valdybos užsimojimą 
panaikinti Sąjungos ir dalinių 
Garbės Teisinus. Taip ir neradau 
kito.atsakymo į tą Centro Val
dybos užsimojimą panaikinti 
Sąjungds ir dalinių Garbės Teis
mus kaip priemonę įvesti dikta
tūrinę santvarką į šaulių orga
nizaciją ir panaikinti pirmūnų 

Vladb Pūtvio ir kitų — šau
lių organizacijos įkūrėjų demo
kratinius principus. Gi alsistei- 
guši tremtyje šaulių organiza
cija demokratiškai tvarkosi, pri
silaikydama šauliu Sąjungos 
statuto, išleisto 1939 metais Ne
priklausomoje Lietuvoje. Tos 
laidos statutą slaptais keliais 
yra gavęs- Vlado Pūtvio šaulių 
kuopos garbės narys Stasys Jo<- 
kubaitis.

Už demokratinius principus 
yra kovojama žodžiu, per spau
dą ir ginklu. Mes gi, iš gimtojo 
krašto' — Lietuvos bėgome, kai 
Į ten veržėsi raudonoji armija, 
kuri, okupavusi Lietuvą, panair 

metinis kuopos susirinkimas kino bet kokią demokratinę 
šaukiamas 1982 metų sausio laisvę.

Bendrai paėmus, organizacinė 
veikla dabartyje yra sunki. Tą 
sunkumų jaučia^ ir VI. Pūtvio 
šaulių kuopa. Kuopos narių dau
gumą, sudaro, vyresnio amžiaus 
nariai. Jautresni šaukškai idėjai 
iš eilės dirba po 15 ir daugiau 
metų. Vienas iš tokių pasišven
tusių šauliškos veiklo's idėjai 
yra šaulys St. Jokūbaitis, kuris 
be pertraukos išdirbo net 17 me
tų, eidamas kuopos pirmininko 
pareigas.

St. Jokūbaitis 1981 metais, ir 
neffebūdamas valdyboje, tęsė se
nos-vaidybos užplanuotą darbui 
prisidėdamas prie suruošimo 
Jtfozių ir Juozų .pagerbimo ba
ilaus’ ir suorganizavo Kanadoj 
šaulių Rinktinės kultūrinę'' sto^ 

’vykią Tėvų Pranciškoni| sto
vyklavietėje, New Wasaga, 1981 
m.'7biržebo 26, 27ir 28 dienomis. 
Nezmjrinf dideliu darbo, šaulys 
Jokūbaitis sugebėjo gauti Jiems 
renginiams talkininkų, i? rengi 
nius ptavė^ė;'pavyzdingai. Tie 
abu renginiai kuopai davė gry
no pelno* virš vienuolikos šimtų 
dolerių. Kiekviena visuomeninė 
verkia pareikalauja ir asmeniš
kų rengėjų;išlaidų. Nežiūrint vi
sa to, tenka išgirsti dar ir blogų 
atsiliepimų.

1981 metais gruodžio mėnesį 
gaunu laišką iš VI. Pūtvio šau
lių kuopos valdybds. Rašoma:

“Mielas Broli^Sese!
Linksmų Kalėdų švenčių ir 

Laimingų 1982-jų Metų. Tegul 
užgimęs Kristus atneša ramybę 
ir taiką šiame pasaulyje...

Tuo pačiu pranešame, Jkad

Susirinkimo dieną bras buvo 
blogas. Dažnai snigo ir vėjas 
pustė sniegą. Į susirinkimą, ne
žiūrint blogo oro ir 1(M) km nuo
tolio, visdėlto vykau. Vykau no
gėdamas pareikšti protestų prieš 
tuos, kurie yra užsimoję įvesti 
diktatūrų j šaulių organizaciją, 
panaikindami Garbės Tei mą. Ir 
Jikfci, susirinkime dalyvavo 
Jaugiau kaip pusė kuopos narių, 
nežiūrint blogo oro ir šalčio.

Susirinkimas prasidėjo nu ta 
ytu laiku. Jį atidarė kuopėte pir 

tnininkas V. Bacėnas. Įnešus 
Kuopos vėliavą, pakviestas <kuo
pos kapJionss kun. J. Staškus 
nukalbėti 
jrave t i 
Pečiulis, 
Riauba.

Praeito susirinkimo protokolą 
perskaitė š. J. šarapnickas.

Kiek ilgiau buvo sugaišta, 
svarstant Centro Valdybos ap
linkraštį, siūlantį panaikinti Są 
jungos ir šaulių dalinių Garbės 
Teismą. Su didžiausiu nustebi
mu visa eilė buvusių šaulių, ne
priklausomoje Lietuvoje įstfun- 
gė j diskusijas. Visi susirinkime 
lalyvavę- šaųliai-šaulės. vienbaT- 
šiai rankų pakėlimu atmetė šį 

< r ¥ *

Centrų Valdybos- už-iinojimą 
panaikinti šaulių Sąjungos ir 
dalinių Garbės Teismus. Susirin
kimas įgaliojo kuopos valdybą, 
Garbės Tei*mą ir Revizijas ko
misiją suredaguoti protesld raš
tą ir išsiuntinėti dalinių viene
tam.'. Centro valdybai, ^Garbės 
Teismams Kanadoje ir Ameri
koje. ■ ■ 1

Buvo keliame* klausimas,' ar 
iš viso važiuoti į IAST dalinių 
atstovų, suvažiavimą š. m. Kovo 
mėn. 27-28 dienc'mis į Čikagą. 
Po diskusijų, nutarta Važiuoti . 
ir, be kdopos valdybos, dar iš- ( 
rinko tris, atstovus?
garbės šaulį SI. Jokūbaitį, B. 
Savicką ir .š. J. Šarapnicką. ■;

VI. Pūtvio šaulių kuopos vai-, 
dyba pranešė, kad šiais matais 
kovo mėn. 20 d. įvyks JĮudįdų ir 
Juozų pagerbimo baliui Toron
to Lietuvių Namuose, Karfclie- 
nės. Mortos svetainėje, 1573 . 
Blc'or St. W. Toronto. Kvietė 
šaules < ii? šaulius aktyviai daly
vauti <ir savo, draugus atsiverti.

SusirinkimiŲ baigė, šugiedant 
Tautos himną. ► - j ■' / •

J. šarapnickas, :
. VI. Pūtvio šaųliy kuūpos !

.korespondentas

Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimas

Minėjimas įvyks vasario 21 d., 
sekmadienį. Pamaldos už žuvu
sius kovoje už Lietuvos laisvę 
bus atnašaujamos šv. Petro ir 
Povilo bažnyčioje 12:15 vai. po
piet. šv. Mišias atnašaus kan. V. 
Zakarauskas. Pamaldų metu gie
dos Chicagos Marquette Parko 
parapijos choras ir operas solis
tai — Margarita Mdmkienė ir 
Vladas Momkus; diriguos muz. 
A. Linas. Pamaldose dalyvaus ir 
Chicagos V,D. rinktinės šauliai 
su vėliavomis.

Po pamaldų '— iškilmingas 
minėjimas Lietuvių klubo salėj, 
716 Indiana Avė. Pasibaigus 
oficialiai programai, linksmąją 
dalį išpildys šaulių šokėjų gru
pė “Vytis”.

Po pro’gramos bus pietūs.
šį minėjimą ruošia ALT Rock- 

fordo skyrius, kuris kviečią vi
sas organizacijas ir pavienius 
asmenis prisidėti savo darbu ar 
pinigine auka/ y. << L .,

Mieli svečiai, iš anksta.-dėko
jame už jūsų pasiaukojimų at
vykti į RockfoYdų. Rockfordiė- 
čiai, dalyvaukime šiose pamal
dose, nes retai turime tokiu pro- 
================-:į=~-

gų išgirsti puikų chorą su ?y- , 
1 miąis solistais. Dalyvaukime 
šiame iškilmingame minėjime, 
kur prisiminsime mūsų buvusią 
laisvąją Lietuvą. • \ _

Kadangi pietums-'bilietų skai
čius yra ribotas, bilietus įsigy
kite iš anksto pas valdybos na-, 
rius. Rbckfordietis?

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS
f .. .... . .. ■ :• • : • ‘
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Jisai: — Brangioji, tavo akys 

kaip žvaigždės!

Jinai: — Visada blizga?
Jisai: — Ne, visada mirksi.

iktlilnw

- MAISTAS Iš EUROPOS SANDe

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

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių,

MARU A NOREIKIENf

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

£501 W. 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ Tel 925-2737
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DUMYNA1 • KOSMETIKOS REIKME

Atdara šiokiadieniais nuo

Inž. LIŪDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

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

ir patarė mums toliau studijuoti.

Kaina $25. Kieti viršeliai. Paštas $2.

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

• LTTERATORA,' Ilehivig' Hfgrfrtūrtaę? inėno ~
t.954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niėknomet nesensta, Vine4 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. idniko, V. gtanioe, 
/. Rankflo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis Ii 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rakštelės Ir X Varna 
kūrybos poveikslais. 365 push knyga kainuoja tik £3.

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojo* Ir tau
tiniu šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainę 
Šventes bei jp istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir. nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais dudmenimls 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoji |2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS g y v eNIMAS, Antano Rūke aptašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožą aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities Mtė- 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliai! Ta 206 puslapių knyga 
oarduodama tik už S2. ■ *'

• LlErU VISKASIS PAMARYS. Henriko Tomo-TamiŠanaks
Įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės U 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai jdomfls kiekvienam 
lietuviui Leidinys niuatruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
tittfvardžių pavadinimai Ir jų vertiniai | kalbą., T .shat
naudingoje 335 pusL knygoje yra Rytprūsių femėlapk. Kaina 39,

• KĄ LAUMtS LtMt. rašytojos Petronėlės Orintaltės atsi
minimai ir minty* apie asmenis ir vietas neprfk. Lietuvoje ir pir- 
maišiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiu a, 
bet kainuoja tik M. : \

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime Ir politikoje; tik ttS 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Jundnib gyvenimą ir poa- 
dją. Dabar būtų j| galima pavadinti kovotoju už iinogaua tetas.

yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja M, * • ;

• 8Al IKINIS NOyEl.ES, M. Zosčenko kūryba, Š. Valaičio 
i vertima*. 200 p*L knygoje yra 40 sąmojingų tarrelfų. Raini

Knygos gaunamo* Naujienose, 17W So. Habted St, Chicago, 
IE KMM. Ubakaat p«št B

3 — Naujienoj Cbinafo, į UI Rtidaj, F^rtiry 5, 19*4

NOyEl.ES
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rio 16 dienų, todėl pačioje Lietuvoje nepriklausomybės 
šventė buvo švenčiama vasario 16-ųjų, nesvarbu, kada ta 
diena pasitaikydavo — antradienį, trečiadienį ar kurią 
kitų savaitės dieną.'

Amerikoje negalime Vasario 16-ąją minėti tų dieną, 
kada ji pasitaiko. Amerikoje lietuviu apgyventose vietose > 
Lietuvos nepriklausomybės paskelbimas buvo minimas 
artimiausių sekmadienį. Jeigu Vasario 16-oji pasitaiky
davo antradienį, kaip šįmet, tai Čikagos lietuviai tą su
kakti mini vasario 14 dieną, sekmadienį. Yra ir tokių lie 
tuvių kolonijų, kurios minėjimą atidedu sekančiam sek
madieniui, vasario 21 d. Amerikos lietuviai, vieningai 
dirbdami, įtikino Kongreso atstovus ir- senatorius, kad 
ir JAV Kongrese būtų paminėta Lietuvos neprklausomv- 
bės paskelbiu!© sukaktis trečiadienį, vasario 17- d.

Lietuva buvo nepriklausoma iki Sovietų vyriausybė ■ 
įteikto ultimatumo. Sovietų užsienio reikalų minis^eris 
V. Molotovas pasikvietė j Maskvą Lietuvos minister! 
Urbšį ir jam įteikė Sovietų valdžios ultimatumą. Minis-

Chicagos šaulių klubo’ Tautinių šokių grupė 1UU/ m- ęirnaojąję Tau|. šokiy šventėje Chicagoje.

fcni deputį, tolintieji laimę 
būti “liaudies atstovais” tik vie
ną kadenciją. Pastovias depu- 
tatines “dūšias” turi kiekviena, 
net menkiausia taryba. Pavyz-

NAUJIENŲ raštinė atdara frąądięrų t^gtyn^ aetoiadieniua, 
□f to 9 raL ryto iki 5 vaL p-jpĮet $ešUdienms — iki 12 wL

Lietuvos nepriklausomybe
Šių metų vasario 16 dienų laisvame pasaulyje gyve

nantieji lietuviai minės Lietuvos nepriklausomybę. 1918 
metų vasario 16 dienų Lietuva buvo paskelbta nepriklau
soma, o laisvame pasaulyje gyvenantieji lietuviai nepri
klausomybės paskelbimo dienų noriai mini.

Kol i Lietuvą neįsiveržė Sovietų karo jėgos, policija 
ir rusams komunistams pasišovę tarnauti lietuviai ne
panaikino Lietuvos nepriklausomybės, tai visa Lietuva 
minėjo nepriklausomybės paskelbimo dienų. ,

Lietuva iki šjos dienos dar tebėra rusų karo jėgi; 
okupuota, pačioje Lietuvoje nepriklausomybė panaikinta 
jos minėjimas draudžiamas ir baudžiamas, bet lietuviai 
visvien ir pavergtoje Lietuvoje nepriklausoma Lietuvos 
gyvenimų noriai pksimena.

Jeigu lietuviai rusų okupuotoje Lietuvoje viešai pra
šnektų, apie Lietuvos nepriklausomybę, tai okupantas 
tuos lietuviu^ baustų. Atsiųsti mongolai, eina Sovietų 
valdžios smogikų pareigas, lietuvių jaunimų lazdomis 
muštų, rankas-sukinėtų, mergaitėms plaukus skustų ir 
keliems metams į kalėjimų kištų vien dėl to, kad jie 
drįsta viešoje vietoje prašnekti apie nepriklausomų Lie
tuvą, sugiedoti Lietuvos himnų arba nuplėšti liętuąįš- 
kame mieste rusiška gatvės pavadinimų.

Iš mokyklų ir privačių namų rusai išrinko visas tas 
lietuviškas knygas, kuriose buvo minimas nepriklausomos 
Lietuvos gyvenimas. Pasakojo, kad tos knygos išvežamos 
į didelius knygynus,* bet tikrumoje tos knygos buvo ve
žamos į popieriaus fabrikus, jos ištirpinamos ir sųnaL 
kintos. Nepriklausomoj Lietuvoj spausdintos knygos užsi
liko tikrai laisvame-pasaulyje, nors Maskvai tarnaujan
tieji agentai ir tas knygas Amerikoje rinko, supirkinėjo 
ir siuntė Į rusų pavergta Lietuva, kad laisvame pasaulyje 
jų nebūtų. Pavergton Lietuvon nuvežtas knygas jie su- 
skirstydavo Į kelias rūšis. Viena kita knyga padėdavo 
Į retii knygų skyrių, o likusias knygas išveždavo į popie
riui gaminti dirbtuves ir ten sunaikindavo, padalydavo 
popierių rusiškoms knygoms spausdinti.

Lietuva buvo paskelbta nepriklausoma 1918 m. vasa

teris Urbšys dar nespėjo sugrįžti į Lietuvą, o Sovietų 
karo, jėgos jau pradėjo veržtis į Lietuvos teritoriją.

Lietuviai turėjo savo kariuomenę, kuri privalėjo 
ginti savo teritorijų nuo Įsiveržiančių priešų, bet tuome
tinė Lietuvos vyriausybė ir kariuomenės vadovybė nutarė 
nesipriešinti okupantui, nes neturėjo pakankamai ginklų 
ir kariuomenė nebuvo pakankamai paruoštų gintis. Gal
vota, kad pasipriešinimas labai brangiai kainuos lietuvių 
tautai. Priešas buvo geriau ginkluotas, jo buvo žymiai 
daugiau, lietuviams jis būtų daugiau žalos padaręs.

Visi žymesnieji lietuvių kariuomenės vadai, buvo su
imti, išsiųsti į prievartos darbo stovyklas ir ten su
naikinti.

1 Nepriklausomos Lietuvos gyvenimas buvo labai, 
trumpas, tai kodėl jis tapo lietuviams toks brangus?

1918 m.' vasario į 16 dieną • Lietuvos Taryba," suside-- 
dantį iš įvairių politinių partijų atstovų, paskelbė atsta
tanti suvereninės Lietuvos teises, nutraukianti visus sai
tus su kitomis valstybėmis, ir patys lietuviai pasiėmė 
savo reikalus tvarkyti.

Lietuvių būta Žemėje nuo labai senų laikų. Kiekvie
ną dešimtmetį lietuviai suranda pėdsakus, kalbančius apie 
lietuvių senovėje apgyventus vietas. Ęokie yra patys se
niausi pėdsakai, tiksliai negali pasakyti net ir patys 
geriausi istorikai.

Žinome, kad lietuvių kalba yra senesnė už sanskrito 
kalbą, bet kokio senumo ji yra, tai mūsų istorikai dar 
nenustatė. Bet jeigu lietuvių kalba yra vieną įš. seniau
sių, tai turėjo būti ir žmonių, kalbėjusiu ta kalba. Reikia 
manyti, kad lietuviškai kalbėjo lietuviai. '

Žinome, kad lietuviai turėjo savo kunigaikščius, 
buvo didelę galių turėjusių bajorų, buvo labai drąsių lie
tuvių kovotojų, bet nežinome, kad .tie lietuviai būtų at
statę savo valstybę ir paskelbę suverenines teisęs. Va
sario 16 dienų jie tai padarė.

Lietuvos nepriklausomybę paskelbė nę bajorai, ne 
kunigaikščiai, ne platūs lietuvių sluoksniai, krašto gy
ventojai ir piliečiai. :

Lietuvos nepriklausomybė lietuviams buvo ir yra 
labai svarbi, nes nepriklausomybę paskelbė visi tuo metų 
Lietuvoje gyvenę žmonės, tapę Lietuvos piliečiais.

Vytautas, Mindaugas ir Gediminas gynė Lietųyos 
teises, bet 1918 metais visi Lietuvos piliečiai paskelbė ne
priklausomų Lietuvą ir gynė jos teises. Niekad toks dide
lis lietuvių’ skaičius negynė tokių didelių lietuvių teisių, 
kaip jie padarė 1918 metais.

B. STASI UKAITIS

Tarybinių Socialistinių Respublikų S-ga - 
TSRS - “demokratiškiausia” šalis pasauly '

(Tęsinys)

P>rrasis rinkimų etapas pra
sideda nuo rinkimų datos pas
kelbimo, Priešrinkiminė propa
ganda — liaudies kvailinimas 
tampa visų piliečių psichine na
šta. Atrodo^ visuomenė prie to 
turėtų būti pakankamai Įpratus, 
tačiau kiekvieni tarybiniai rin
kimai, kokie jie bebūtų, erzina 
ne tik eilinius piliečius^ .bet ir 
kai kuriuos''1 komunistus. Vsi 
laikraščiai, radijo, televizijos lai 
dos ir net moksliniai žurnalai 
visą laiką mala tą patį; “kokia 
laiminga liaudis, galėdama da
lyvauti demokratiškiausiuose pa 
sauyįe rinkimuose; .kokie milži
niški ekonominiai ątsiekimai pa
siekti per tarprinkiminį ląiko- 
tarpl:kaip žiauriai smunka JAV 
įr Vakarų Vcfcetijbs dirbančių- 
m pragyvenimo lygis” ir pan. 
Savaime J aišku, darbininkas, 
kiekvieną dieną jausdamas ir 
matydamas- kiek viskas neofi- 
ęialiąi brangsta, kad krauju ir 
prakaitu uždirbamas rublis ne- 
tenkar vertės, kad krautuvėse 
prekės yrą žemos koky vės, o pa
čiu reikalingiausių maisto ga
minių visai neįmanoma gauti be 
spekuliantų pagalbos, tokioje 
priesrink. propągąnd. pasijaučia 
kvailo vietoje, iš kurio skurdo 
atvirai tyčiojamasi.

Dar šykščiąų atrodo, kai spau
da, radijas ir televizorius darbi
ninkų mulkinimui bei kvailini
mui pasinaudoja jais pačiais; 
pasisako meldėjos, šaltkalviai, 
tekintojai. Nors visi žino, kaip 
tokie “pasisakymai” organizuo- 
japii. ir kas sutinka būti tokių 
pasisakymų simboliniais au to
rais, tačiau kiekvieną sąžiningą 
pilieti tokia propagandos dema-

I gogiją ne tik erzina, bet kartu 
, jam primena, kokioje beteisėje 

visuomenėje jis gyvena.
Skelbiami potvarkiai apie rin- 

kjmiųių apygardų sudarymą ir 
rinkiminių komisijų sudėtį.Mie
stą i, kęjūkiai ir valstybiniai 
ūkiai “pasipuošia” agitacijos 
punktais. Plakatai kviečią liaudį 
aktyviai dalyvauti rinkimuo
se.

Antrąjį rinkimų etapą sudaro 
kandidatų išstatymo kompanija 
ir ju susitikimas su rinkiminės 
apylinkės dirbančiaisiais.

Laikraščiai, radijas, televizo
rius skelbia apie masinius dir- 
bančiųjų susirinkimus, kuriuose 
vieningai siūlomi “geriausi iš 
geriausiųjų” kandidatais. Laik
raščiai prisipildo siūlomų >.kan
didatu nuotraukomis ir jų gyve
ninė bei nuopelpų aprašymais.

Tarybinė liaudis vieninga ir. 
galvoja tik taip, kaip jai nurodo 
partija. Liaudžiai nereikia gal
voti ką siūlyti kandidatu, ar ką 
už tą ar kitą kandidatą, pasisa
kyti. Viskas iš anksto apgalvota 
ir atitinkamai, paruošti pasisaky
mai. Lieka numatytiems . susi
rinkimo dalyviams juos tik per
skaityti.

Tarybinių rinkimų procedūra 
tiksliai numato kandidatų skai
čių ir jų parinkimo tvarką. Per 
tarybinės an tvarkos egzistavimą 
dar nepasitaikė nukrypimų nuo 
“rinkiminės demokratijos”. Rin
kiminį sąrašą sudaro toks skai- 
čius kandidatų, koks reikalingas 
išrinkti — nė vieno daugiau. Rin 
kėjui nereikia rinkti, o tik pa-

' balsuoti.
Kiekvienoje taryboje yra pas

tovūs deputatai, kurie kiekvie
nų- rinkimų metu privalo būti ’ 
rinkiminiuose sąrašuose ir lai-

džiui, tokių “nepakeičiamų” de
putatu aukščiausioje taryboje 
yra apipe 20 — 30%. Juos su
daro aukštieji partijos ir val
džios atstovai, kurie kartu pa
kliuvę prie valdžios lovio, sten
giasi iki gyvenimo pabaigos išsi- 
lakiytL Likusieji deputatai pa
keičiami naujais. Tai nereiškia, 
kad jie apvylę rinkėjus. Oi ne, 
jie visi ištikimai tarnavo parti
jai ir vyriausybei, nepraleisda- 
mi sesijų, laiku pakeldami ir nu 
leisdami rankų, pagal bendrą ko 
mandą plodami ir šaukdami ura- 
Kai ateidavo eilė “pasakydavo” 
kalbą, t. y. perskaitydavo iš ank 
sto atitinkamų “redaktorių” pa
ruoštą tekstą, žodžiu;-^įę^yišką 
padarydavo, ko iš jų pafekalau 
davdifp^rtija. tačiau nuo jų 

” “veiklos” nepriklausė ar liaudis 
juos perrinks naujai kadencijai. 
Tarybinė liaudis juos išrinktų ir 
dešimtą kartą, juk esaijt tokiai 
rinkiminei ” procedūrai <—: vie- 
ningai prabalsuotų už5 teliuką ar 
asilą, būtina, kad tą asilą “kaž- 
kasv pasiūlytų kandidatu. O tuo 
“kažkas” tegali būti tik • rajono 
ar miesto komunistų partijos 
komitetas, suderinęs : kandidato 
klausimą. su respublikos CK, o 
pastarasis — su LSKl^ CK. To
kiu būdu, kiekvienas kandida
tas, kur jis blokiruotųsi, prak
tiškai yra ne visuomenės.pasiū
lytas, o paskirtas aukščiau sto
vinčio partinio organo — komi
teto tam tikrai apygardai.

(Bus daugiau)

— Salvadore įsibrovėHai įsi 
veržė į Trinidąd miestelį ir ban
dė įsibrauti į kareivines, bet ne
pajėgė. Kubiečiai, įsiveržę įš Ni
karagvos, užmušė apie 150 Tri
nidad miestelio gyventojų.

J. Klauseikis

PASTABOS APIE BR. RAILOS 
NUSIBASTYMUS

(Tęsinys)
GAILA, KAD ALSEIKOS PAVARDĖ 

SUTERŠTA
Ne kartą spaudoje Bronys Raila yra pasidi

džiavęs, jog Marija Alseikaitė Gimbutienė esanti 
jo giminaitė iš žmonos pusės. Jei ji giminaitė, 
tai ir jos brolis Vytautas Alseika tiek pat giminė.

Su Vytautu Alseika, anot Railos, “tik kepu
rinę” pažintį turėjau. Kaune studentaujant susi- 
pažinova. Jis veiklus, net kino žurnalą leido, aš 
būdamas ‘*Samogitia” korporacijos pirmininku 
irgi nemažai studentijos gyvenime dalyvavau. Gy
venant Čikagoje kartais lietuvių parengimuose 
susitikę, trumpai mandagumo žodžiais pąsikęis- 
davom — ir visa pažintis.

Žinojau įį kaip gerą spaudos bendradarbį, 
dirbusį Draugo dienraštyje įr Vlike. Gailą, pabė
go okupantui tarnauti, apsistojo Vilniuje ir savo 
rastais suteršė Alseikos pavardę.

Skuodo valsčiaus Urvių kaimas yra Alseikų 
'“vlškę: iš čia kilęs komunistų tarnybon perbėgu
sio Vy.«.Alseikos tėvas, žymus Vilniaus lie
tuvių veikėją gydytojas Danielius Alseika. Pui
kus buvo Aisei b i ūkis, ant aukšto Luobos upės 
.ku.'.ž’o. Lc’irik ausomybės laikais ten ūkinin

kavo gydytojo brolis Kazimieras. Nežinau jų tė
vų, bet aišku, kad pagal anų metų gyvęnįmo būdą 
jie jau buvo mokslo šviesos ragavę ar bent moks- ( 
lo reikšmę supratę, nes sūnų Danielių, gimusį 
1881 m., išleido į daktarus. Kiek tėviškėje ūM 
ninkavęs Kazimieras buvo mokęsis irgi nežinąu, 
bet buvo raštingas, puikus kaimo įntėftgentas, 
labai sumaniai ir sėkminga į ųkinipkavęs.

Taip jau atsitiko, jog Kazimiero Alseikos 
žmona ir mano motina buvo gimines, tad Alseikų 
ir Janutų šeimos labai artimai giminiavosi. Kai 
įstojau i universitetą, Kazimieras Alseika kiek
vieną kartą susitikus ragindavo studijas baigti. 
Studentaujant" į Kauną atsiųsdavo kvietimą at
vykti į Urvius kazimierinėms..Ir ne kartą būrys' 
giminių bei šiaip svečių važiavom, Skpp^ų sto
tyje pasitikdavo. Bėgliai žirgai įkinkyti Į valiu
kus lėkte perlekindavo į Urvius.

Verta paminėki retą sųtąpiipą. .1936 m. ge
gužės pradžioje Urviuose daugybė giminių įr ki
tų svečių linksminosi Alseikų vyresniosios duk
ters Delfinos vestuvėse. PąU linksmunjas, patą 
įkarštis, Kazimieras Alseika pasikvietė mane į 
atskirą kambarį, ten jau sėdėjo jo ir mano gimi
nės: inž. Vincas Taujenis, vėliau profesorius, 
durpynų specialistas, ir karininkas Pr. Petraus
kas. :

čia mums trims Kazimiera? pasakė, kad tik 
ką iš pašto jam atnešė telegramą, jog brolis gy
dytojas Danielius Vilniuje mirė. Ką daryti? Nu
traukti vestuvių linksmybę? Prieita prie sutari- ! 

mo. Į Vilnių, į laidotuves, nuvykti negalima. 
Vestuvių linksmybę nutraukus, bus ne tik svečių, 
bet ir jaunavedžių nuotaika sugadinta. Apsiėmė 
Kazimieras vienas pats brolio mirties liūdną nuo 
taikų išgyventi, tik vestuvių svečiams išsiskirs- 
tąnt, jiems pasakyti, jog dukters vestuvės sutapo 
su brolio laidotuvėmis.

Pąskuti5iį kartą sų Kazimieru Alseįka susi
tikau 1940 metų rudenį, bolševikų iš darbo atleis
tas, atkeliavęs į Skuodą, į mano motinos sesers 
Agotos Mažunavičienės namus. Apsiašarodamas 
Kazimieras kalbėjo, kaip baisią vergiją bolševi
kai atnešė po Stalino saulės priedanga. Nežinau, 
kgda ir kur jis mirė. Jo vaikai nuo bolševikų bėg
dami, prarado ūkius ir profesinius darbus. Jie 
išsisklaįdę laisvajame pasaulyje. Vyresnysis sū
nus Viktoras 1979 m.-mirė Kanadoje, 72 metų 
sulaukęs. Duktė Delfiną Zulonienė yra Kanadoje. 
Kita duktė buvo įstojusi į Pažaislio vienuolyną, 
bet iš ten okupantų išvarytą apsigyveno laisva- 
jąipę pasaulyje, q jauniausias sūnus Kaziukas, 
kaip tada jį vadindavo, rodos, Australiją pasiekė. 
Iki šiol nė vienas iš jų nesimetė į bendradarbia
vimą su okupantu. Tad ir apgailėti reikia, kad 
knksti minis geram patriotui Danieliui Alseikai, 
jo vaikai be tėvo brendo, p Vytautas, perėjęs j ko
munistų tarnybą, suteršė Alseikų giminę.

NEMAŽAI RAŠIAU APIE PROFESORĘ 
M. ALSEIKAITĘ-GIMBUTIENĘ

Taip, rąžiau, bet ne apie jos mokslinius dar . 

bus, o tiktai, kaip M. Gimbutienė reiškėsi visuo
meninėje veikloje. Ji buvo ta pirmutinė kregždė, 
kuri nepaisė Br..Railos “šventraščio” įsakymo 
“Neskrisk i Tėvynę per Maskvą”. Ji ne tik oku
puotam Lietuvon nuskrido ar nuvažiavo, bet ir 
1963 m. Amerikos Lietuvių Tarybos Los Angeles 
skyriaus surengtoje paskaitoje atsakinėjo į pub
likos klausimus, ką patyrė okupuotoje Lietuvoje, 
įspūdis liūdnas iš tų jos patyinmu ir pasakojimų.

Josios giminaitis Br. Raila “Lieturių dienų” 
žurnale, kurio viršelis papuoštas mokslininkės 
Gimbutienės fotografija, be kita ko, apie jos pir
mąją kelionę į okup. Lietuvą rąšė: “Gimbutienės 
įspūdžiai iš apsilankymo Vilniuje visai kitokie, 
negu tie, kokius dabar piešia ar net filmuose rodo 
kaikurie praėjusių metų organizuoti ar pavieniai 
turistai, Hurię sugrįžę Amerikon skelbia seną 
naujieną, kad — “gyvenimas Lietuvoje nestovi 
vietoje, daug kas yra naujo ir gero, ir ne vien 
tik blogybės”.

Taip lūpą prikandęs Raila atpasakojo savo 
giminaitės parvežtus įspūdžius, daug sakinių pri
rašydamas, bet jokių konkrečių faktų nepasaky
damas. Aš Naujienose atpasakojau, ką M. Gim
butienė 1963 m. gruodžio 7 d. paskaitoje kalbėjo, 
kaip į kląųsimus atsakinėjo. Nei ji, nei Br. R-ajla 
nepasisakė kurioj nors spaudoj, jog aš neteisih- 

į gai Gimbutienės visuomenėj pasireiškimą būčiau 
aprašęs.

(Bus daugiau)
I 4 ’ ~ z ~ *“
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Bridgeporto Lietuviu Nimy Savi
ninkę draugijos susirinkimas įvyks | 
šesta<Lerų, vasario 6 d., 1 vau pop,.et 
3oud S. Union Avė. Kariai malone- MŪSŲ MIRUSIEJI 
kire atsiianxyci, nes yra svarbių rei-1 
karų aps vai styti; gaiesi te užsimokėti' 
nar.o uuOKies. ro susirinkimo — vai
sęs. Kviečia Valdyba

Skirtumas tarp 
žmogaus ir žvėries
Lietuvių kalba yra turtinga 

žodžiais ir išsireiškimais, kurių 
net ir plačiau vartojamos kalbos 
(kad ir anglų) neturi. Imkime 
žodį “valgyti”. Anglų kalba tas 
žodis taikomas kaip žmonėms, 
taip ir gyvuliams. Bet lietuviai, 
kada kalba apie žmogų, tai sa
ko, kad jis valgo, bet gyvulys 
arba žvėris ėda.

Imkime kitą žodį — “mirti”. 
Jei lietuvis. kalba apie žmogaus 
gyvenimo - užsibaigimą, tai sako. 
— žmogus mirė, bet jei kalba 
eina apie gyvulį ar žvėrį, tai sa
koma, kad jis pastipo.

Kai Naujienas pranešė mums 
apie Kremliaus žvėriško gengs- 
terio Susloyo pasitraukimą iš 
gyvųjų Lrpo, tai jos vartojo žo
dį “mirė”. Mano nuomone — 
“pastipo” būtų geriau tikęs, nes 
čia kalba eina ne apie žmogų, 
bet apie žvėrį. Ypač lietuviai 
gerai tą žvėrį "pažino ir labai 

; daug nuo jo nukentėjo.
Vieną šių dienų susilauks galo 

ir Brežnevas. Norėčiau matyti 
kaip Naujienose, taip ir bendrai 
visdje lietuviškoje spaudoje ant
raštę: “Brežnevas pastipo”.

Kremliaus žmogžudžiai s vo 
darbais parodė, ikad jie nėra 
verti žmonėmis vadintis. Ir juo 
greičiau jie išstips, tuo greičiau 
pasaulis (ir Lietuva) galės su
grįžti į tvarkingesnį ir ramesnį 
gyvenimą. J. čarnius

Gyveno Marquette Parke. Mi
rė sausio 26 d., sulaukusi 85 m- 
amžiaus. Pašarvota buvo D. Pet
kaus koplyčioje. j

Kilusi iš Panevėžio apsk., Van ( 
duolių vals., Alančių kaimo. Iš, 
Lietuvos antrą kartą atvyko į 
Ameriką, kur išgyveno 32 me
tus.

Pirmam vyrui mirus, ištekėjo 
už A. Pranckūno. Liko giliame 
nuliūdime vyras Antanas,sūnus 
Marius, Kiela, marti Emilija, 4 
anūkai, A. Vasiliauskienė ir kiti 
giminės.

- Sausio 29 d. įvyko trumpas 
atsisveikinimas su ^velione- Vie
na ponia paminėjo jos gyveni
mą ir priklausimą šioms orga
nizacijoms: Lietuvos ■ Dukterų 

■ D-jai, SLA 139 kuopai, Šv. Ka
zimiero •Seserų D-jai ir Gyvojo 
Rožančiaus būreliui. Po jos kal
bėjo jautriai L. D-jos pirminin
kė E. Kielienė. Ji ją vadano an
trąja mama, kuri padėjo užau
ginti šeimą ir išminėjo kitas jos 
dorybes.

Koplyčioje maldas sukalbėjo 
kan. V. Zakarauskas ir kun. 
Kireilis- Po maldų sugiedojome

1

į

Palaidota Sal. Kielienė-Pranskūniene
“Marija, Marija”.

"Sausio 30 d. x iškilmingai 
maldų koplyčioje, atlydėta
Gimimo šv. Mergelės'parapijos 
bažnyčią. Gedulingas Šv. Mi
šias atnašavo ir pamokslą pasa
kė kan. V. Zakarauskas.
Vargonais grojo A. Kalvaitis. 

J. Vaznelis g.edojo solo.
Po pamaldų velionė buvo nu

lydėta į Šv. Kazimiero kapines.

g:minės dukrą.
Tau, Eleonora, tebūna lengva 

ši svetinga žemė'.
Padėkoję velionės vyrui Vla

dui ir dukrai Audronei, 1:30 vai. 
skirs tėmės į namus. 

♦ v *
Dalyvavau Eleonoros tėvelio 

Juozo' laidotuvėse. J. Prapuole
nis buvo Kybartų miesto bur
mistras ir tvarkė Kybartų mui
linę. Bolševikai drauge su Ky
bartu Ūkininkų draugijos direk
toriumi St. OrAntu buvo arešta
vę ir laikė Kaune, garsiajame

Maldas sukalbėjo kan. V. Zaka- kalėjime. Atėję vokiečiai išlais- 
rauskas. vino.

D. Petkus šeimos vardu pa- .Eleonoros brolis Leonas buvo 
kvietė pietums į Gild Coast res- garsiojo Kaune prieš bolševikus 
toraną 71 gatvėje. sukilimo vadas. Vękiečiai areš-

Lydėjo per 30 mašinų. Pietuo- tavo ir išvežė Vokietijon į kace- 
se dalyvavo apie 70 asmenų. tą. Kas būdinga, kad tėvelio lai- 

Viena ponia sukalbėjo maldą, dotu'vėse jam leido dalyvauti, 
o E. Kielienė dėkojo visiems da- Dar jaunas, gražus, barzdotas 
lyviams už Mišias, gėles, vyras dalyvavo tėyeiio laidotu- 
maldas jr palydėjimą į. amžiną vėse. Kitų aplinkybių nežinau; 
poilsio vietą. Pasidžiaugė, kad tik tą parašau, ką žinau jr ma- 
daug žmonių ėjo prie šv, ko- čiaii. Kitas burmistro brolis tu- 
munijos. < . rėjo Girų dvarą. Abudu broliai

t> ™ - j-, ______ ir Juozo sūnus Leonas — jauPasivaizmę ir padėkoję po- 
nams Kielamš, 1:30 vai. p. p. ;mir^ 
skirstėmės, palydėję į kapus kil-' 
nios sielos asmenybę. Tebūna 
Tau lengva ši svetinga žemelė! J

LENKAMS JAU ĮGRISO 
KARO STOVIS

VARŠUVA. — Lankai kėlė

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDO JBIG ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

s

h

MEET THE CHALLENGE!

Al O V 1 N G 
Apurau&ras per kraustymas 

is jvairty atstu m y, 

ANTANAS VILIMAS 
TeL 376-13«2 arba 37MWi

SOPHIE BARČUS
IADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Sestadieniiis ir sekmalieniais 
nuo 8:3U iki 9:30 vaL ryto. 
Stoties WOPA - 1490 AM 

transliuojamos iš m ūsų studijoj 
Marquette Parke.

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

streikus, kai Gie/eko sudarytoji 
vyriausybė norėjo' pakelti mais-,

Palaidota E. Prapuolenytė-Garbenis ito ir drabuži^kainas Dabar> 
kai gen. Jaruzelskis įvedė karo • 

Eleohora Prapuolenytė-Garbe- lą pasakė kan. V. Zakarauskas, stovį ir gali skaudžiai bausti , 
nis mirė sausio 30 dieną, sulau
kusi 65 metų amžiaus. Gyveno 
Marquette Parke.

Gimė Petrapilyje. Gyveno ir 
augo Lietuvoje, Kybartuose. 
Amerikoje išgyveno 32 metus. 

Pasiliko dideliame liūdesyje 
vyras Vladas, duktė Audronė, 
dvi seserys su šeimomis ir 'kiti 
giminės. 

Kūnas 
Petkaus 
Parke, 
koplyčioje maldas sukalbėjo kan. 
V. Zakarauskas. Po maldų su
giedojome “Marija, Marija”.

Nemažai sudėta gyvų gėlių ir 
šv. Mišioms aukų. Dalyvavo ne- 

j mažai žmonių.
Vasario 2 d., po kan. V» Za

karausko maldų, velionės palai- 
■ kai iškilmingai palydėti į šv. M? 
' Marijos Gimimo parapijos baž- 
I nyčią. Gedulingas Mišias už ve- 
1 lionės sielą atnašavo ir pamoks

buvo’ pašarovtas D. 
koplyčioj e M a rquette 

Iš vaka r ė- e laidotu vi ų

Vargonais grdjo ihūžikas A. ‘ protestuojančius lenkus, tai jie 
Kalvaitis. Solo giedojo giminai- nutarė brangiau mokėti ir ne
lis Br. Prapuolenis. protestuoti.

Po pamaldų buvo palydėta į Lenką, vyriausybė iki šio me- 
Šv. Kazimiero T Liet kapines. to- nekėlė bylą suimtiesiems, 
Kan. V. Zakarauskas sukalbėjo bet dabar Jaruzelskis įsakė ruoš

ti bylas ir atiduoti teismui vi
sus veiklesnius Solidarumo uni
jos veikėjus. Manoma, kad 
jiems paskirs nedideles baus
mes, daugelį gali, išteisinti.

Maisto stoka sukels dar di
desniu ekonominią sunkumu, 
nes lenkai darbininkai nesiren
gia spartinti darbo', kol nebus 
paleisti iš kalėjimo Lešek Va- j 
lensą ir ikiti Solidarumo unijos 
veikėjai.

maldas ir sugiedota- “Marija, 
Marija”. D. Petkūs šeimos var
du pakvietė pietų j Gold Coast 
restoraną 71-oje gatvėje. Maldą 
sukalbėjo giminaitė Al. Prapuo- 
lenytė. Velionės dukra Audronė 
visiems laidotuvių dalyviams 
nuoširdžiai dėkojo už maldas ir 
palydėjimą mamytės į amžino 
poilsio vietą.

Į kapines važiavo per .30 ma
šinų. Pietuose buvo per 60 as
menų. Tarp ją buvo nemažai 
giminaičiu.

Palaidojome "kilnios sielos 
mdterj ir garsiosios PrapYiol-eniu

— Be ligonio leidimo, niekas 
negali naudoti jo sveikatos ar 
ligos žinią, sak.' ’ ‘>o".s teismas.

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai;

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILK 60650'
TeL: 652-5245

Aikštės automobiliams pastatyti

JEAN VANCE ir GEORGE SOR1N1

-1

AM«ULAN$Q 
eATAkNAVIMAJ

TURIMI 

KOPLYČIAI 

/iSOSE MIESTO 

DALYSE.

uetavių 

uAidetuvių 
direktorių

ŪBL YArtU H»X
lt

TeL: LAfayrU* 1-357J

t

Lietuvos Aidai”
KAZE BRAZDtlONYTt

Programot v*d*|a

Chicago, Illinois 60629 
Tetet 776-5374

Vedėja —. Aldona Dauku* 
Tekt.: 778-1543

P. J. RIDIKAS
Li54 Bo. HALSTJtD STREET

STEPONAS C. LACK IK SŪNŪS 
tLACKAWJCij t

tVJSbl bMh bl’RKlVl MhynftfM. if'-i 214
xioza seurawissi HiutiriAi, tutu, ul in-wi.

MIDLAND I
i.

Passbook savings

Naujienos, Chicago, 8, Hl Friday, February 5. IflRT

Iff
iilH

M
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ISOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON

EXWSMWMMMf7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

Kasdien EUo plrma/YTAnlA Ifa pen V 
tadienio 8:30 Tai vakaro- 

Viso* laidos ii WCKV stoties, 
banga 1460 AM.

St Petersburg, Fix 12:30 vaL p.p. 
H WITS stotie*, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

Auo
1914 metu |

MMIaucI tarinį aptar
nauja taupymo u 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojam* 
Jums už mums parodyta 
pasitikėjimą. Mes norėtu- 
me būti Jnms n
•Ujtvie.

$4 skiltu apdrawtof 
Ad MO^OO 

^657 W. 69 STREET 
Chicaga. IL 6062, 

TH *15-7400

*Vt-Brid0«view, IL 404į« 
T»L 5’8-9400

&

AN© LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVINUI 

CftiCAUO. HA. 60632
PHONE 154-M7Q

yoc/LL run wro trouble »r 
THERE'S A SLJDDCN STOP WHIL6 
MOURE ROLLOWING TOO CLOSELY

BUTKUS - VASARIS
Tėt OLympk t-lOW

PETRAS BIELIŪNAS

GEORGĖ f. RUDMINAS
1311 8o. UHJANlCA A VE, TeL: YArrfi 7'lt38 • liti



Kanadoje leidžiamas Tėviškės 
Žiburių savaitraštis sausio 7 d, 
nr. 2. išspausdino tokią žinią:

-AUSTRALIJOS BALTIEČIŲ 
TARYBA ir Latvijos konsulato 
parugūnai gavo specialų raštą 
iš Australijos vyriau, ybės, lie
čiantį menininkų bei daininin
kų apsilankymą iš Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos. Jame pri
mena ma^ kad Australijos vy
riausybė priima baltiecių bend
ruomenių memorandumus bzi 
prašymus, susietus >u Baltijos 

* šalių įjungimo į Sovietų Sąjun
gą nepripažinimu, jų išlaisvi- 

’ nimu. Tačiau yra žmonių, ku
rie iš ten per okupacines įstai- 

’ gas atsikviečia menininkus, čia 
slaptai rengia jų koncertus, ke
liančius nerimą baltiecių kilmės 
Australijos piliečių eiiėse. Raš
te prašoma pasiaiškinimo šiuo’ 
klausimu. Australijos.Baltiecių 
Tarybą savo atsakymą 1981 m.

. lapkričio 17 d. pasiuntė Austra
lijos premjerui M. Fraseriui. 
Jame pabrėžiama, kad bend
ruomeninės- lietuvių, latvių ir 
estų organizacijos, nepripažin- 
damos Baltijos šalių įjungimo 
Sovieti] Sąjungon, neturi jokių 

■.ryšių su okupanto įstaigomis. 
' Menininkus

ai-du lietuvių savaitraščiams 
siųstame pranešime prid dama 
pastaba: “Atsakymo vyriausy-, 
bei ištraukas skelbiame vi uo-j 
menės žiniai, prašydami susi
laikyti nuo bet kokio bendra
darbiavimo su okupanto larv-' 
binėmis įslaigcmis arba jų pa-^ 
reigūnais, kad nspakenktų Lie
tuvos ir Pabaltijo inkorporaci
jos nepripažinimo' apsaugoji
mui. Australijos Lietuvių Bend- { 
ruomenėe krašto tarybos šuva- j 
žiavime buvo vienbalsiai nu-j 
tarta, kad visų svečių iš užsic-' 
nio pakvietimas turi eiti per 
ALB krašto valdybą. Kas šito 
nutarimo sąmoningai nesilaiko’,, 
atsistoja už savo Bendruome
nės ribų.”

, Namai, tam* — PardavlMt 
KCAL ISTAT1 FOB *AXf

■ t . ----------------------------

Man<L Žrnni — Pardavimai
UAL ESTATI FOR SALI

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

-1-- ■ - -■ - -------------------------■■■>■■ . . J„ . .. ...........................................   --_-n «

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

DĖL VISŲ. INFORMACIJŲ KREIPTIS fe,

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZAXAUSKAS, Prezidentą,

1J12 W. Cenxiak Road Chicago, UI, TeL 847-7747

Iš spaudos
VLIKAS DAR NEPASENO

>ei agitatorius pa- 
a.ūš asmenys be 
..u organizacijų 
sakomybė dėl te

tenka
žinios. Tad

* kių “svečių”: elgesio 
Australijos imigracijos ir užsie
nio reikalų ministerijoms. Aus
tralijos Baltiecių Tarybos yar-

tšAULIU REIKALAI

Pasklido gandai 
smarkesni Chicago 
nuoja laužyti Lietuvos šaulių 
Sąjungos Tremtyje statulą ir 
.visai panaikinti šaulių Sąjungos 
Garbęs;teismą. Ypatingai jiems 
nepatinką7 dabartinis' Garbės 
teismo" pirmininkąs Marijonas 
šnapštys. Jeigu šauliai imtųsi 
tokio, žingsnio’, tai jie išverstų 
patį pagrindinį šaulių Sąjungos

pla-

Tą savaitraščio žinią komen
tuojant Laisvosios Lietuvos laik
raštyje rašoma, kad 1977 metais 
Australijoje lankėsi tuometinis| 
Pasaulio Lietuviu Bendruome-Į , 
nės pirmininkas‘ B. Nainys ir j mą vedėjas Henrikas Bajalis tu 
skatinės "bendradarbiauti su1 r^° P°kihbį su \ LIKo seeimo v i
kraštu 
va 
čiulių veikėjas J. Kojelis ir ku
nigas J. Vaišnys, taip ir paruoš
ta dirva “bendradarbiavimui su 
kraštu”.

štai prie ko privedė nusipoli- 
tikavę įvairūs laisvės fronto bi-‘ New Yorke Pakeičiant teko ( seime”. O jis kategoriškai man 
čiuliai, kad net Australijos vy-1 P'>mininkauti seimo prezidiu-, atsakė: “Pirmą ir paskutinį kar- 
riausybė turėjo juos įspėti apie j me- Todėl labai nustebau, kai A.- tą”. Argi Juozas mano, kad pa- 
gresiantį pavojų Pabaltijo vals
tybių okupacijos nepripažini
mui. K.

Pr. m. gruodžio 5 d. per Kali- gramoms j Lietuvą ir VLIKo
j forui jos lietuvių radijo progra- raštinės ir sekretorės išlaidoms, j 

ena^ VįJKo valdybos beiNė 
tarybos narių negauna atlygini-

f ir atsukti veidą j Lietu-1 grįžusiais LFB atstovais A. Rau' mo.Tų apysk. kopijas galima ra
sti L.A V.raštinėj,reikalui esant. Po to ten lankėsi fronto bi-Į hnaičiu ir J. Kojelių. Pirma A.

i Fvaulinaitis sutrauktai ir gana galima padaryti nuorašus, 
teisingai papasakojo VLIKo sei
mo eigą. Su Algiu keletą kartų salėje Cleveland e seimo 

j teko drauge dalyvauti VLIKo Į užkalbinau: ‘‘Malonu,
seimuose. Prieš keletą meti; j Jus matyti pirmą kartą

J. K. sutikau Lietuvių Namų 
metu. 

Juozai, 
VLIKo

J.

i

pamatų akmenį.
Antrajam Pasauliniam 

einant jau prie pabaigos, Wash- 
ingtonan suvažiavusiu generolu 
grupė (kurių tarpe buvo ir gen. 
Pattcn) nuėjo pas štabo virsi- 
ninką gen. George Maršlialą ir! 
jam pasiūlė tvarkyti visus kraš
to reikalus, nes dabartinis pre
zidentas, mažai kam žinomas,’ 
nepajėgs krašto reikalų tvar-Į“.

karui

R. ir J- K. apkaltino VLIKą,kad 
jis nedavęs finansinės apyskai
tos. J.K. gal ir nežino, kad VLI- 
Kas finansų netvarko — finan
sus tvarko Tautos Fondas, kuris 
laikomas VLIKo iždu. Plačią 
Tautos Fondo apyskaitą padarė 
jo pirmininkas Juozas Giedrai
tis. T. F. kasmet gegužės mėn. 
sušaukia narių suvažiavimą, ku
riame nustato sąmatą VLIKo 
biuletenių leidimui, radijo, pro-

PARUOŠIAME TAKSŲ 
LAKŠTUS 

ASMENIMS IR BIZNIAMS.
Dienom telefonuoti 217-0719, 

vakarais — 523-3685.

Eleonora Jakštas
4104 S. Archer Avenue 

(% bloko Į vak. nuo California)

“LIUCIJA”
Miko Šileikio apsakymų knyga

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa-.

kymai, 184 psl. Kaina S5. • 
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave.. Chicago. IL 60629.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
■ . INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Avė. — 778-2233

ŠIMAITIS REALTY
REZIDENCINIŲ IR PAJAMINIŲ 

NAMŲ PARDAVIMAS. - 
INCOME TAX

INSURANCE NOTARY PUBLIC 

Skambinti tel. 436-7878 
2951 West 63rd Street

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turki Chieagos miesto
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ay®, 
Tel. 927-3559 < ;

F1 1 11 n,M 11 ■■—■nėr ...................... r i m................ _ nfw

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
- Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy- 
i ' tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dz. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl^ liečia 1905 
metę įvykius, Jablonskio;ir Totoraičio jaunas dienas ir 

susirūpinimą_____ _________________ : . . Ž8.00

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais_________________ £4.00

Minkštais viršeliais, tik_______________ £3.00
Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_ £2.00
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant SI persiuntimo išlaidoms.

NAUJIENOS, 

173? 8c. HALSTED ST., CHICAGO, IL <0888

kyti,.- o dabar šitas klausimas 
» yra svarbesnis negu bet koks kf- 
j tas klausimas.
{ Jie pasiūlė gen. Marshallui 
j atsistoti valstybės priešakyje, 
j tvarkyti visus tarptautinius ir 
į vidaus reikalus, “visų karo jėgų 
j atstovai ir mes jums pritar- 
I rime”.

Generolas Marshall išklausė 
j visų kariuomenės vadų, paklau- 
! sė, ar jie nori dar daugiau La
* pasakyti, o vėliau tarė:
• — Ponai, Jūs prisiekėte klau
syti Konstitucijos, prezidento ir

: kariuomenės vadovybės. Aš pa
tariu grįžti į savo dalinius ir 
laukti įsakymų. Jeigu Jūs dar; 
kartą man užsiminsite apie prie
saikos laužymą ir norą kištis ne 
į savo reikalus, tai iš čia eisite 
tiesiai į kalėjimą.

Gen. Marshall išblaškė visas 
mintis apie laužymą konstituci
jos ir nustatytos tvarkos.

Būtų labai naudinga, jeigu 
kuris nors šaulys primintų įsi
smaginusiems vyrams pagrin
dinius Lietuvos šaulių Sąjungos 
Tremtyje organizacinius ir veik
los darbus.

Senas šaulys

varius propagandą prieš VLIKą, 
jis jau ir sugrius ir jo vietą už
ims bendruomeninis VLIKas?

Kitas diskutijų punktas buvo, 
kad VLIKas jau paseno, perma- 
žai jame jaunųjų. Tiesat daugu
ma atstovų jau politiškai subren 
dę asmenys. Bet VLIKas juk 
nėra jaunimo demonstracijų or
ganizacija. O kai pasižiūriu į J.
K, tai jis neatrodo jaunesnis už 
VLIKo pirm. dr. K. Bobelį, už
L. Grinių, A.. Kasulaitį ir dau
gelį kitų atstovų- Juk mes visi 

.neiname .jaunym ,
Paseno daugelis bičiulių va

du, narių. Visi senstame ir visi 
mirsime, bet VLIKas yra pajė
gus susirasti grupių atstovų pa
vaduotojus. Dabar VLIKas dar 
nėra pasenęs ir gana gyvai vei
kia.

, Neniekinkime jo, negriauki-7 
me jo mes patys tremtiniai. Ne
sekime Lietuvos okupanto norų; 
sugriauti VLIKą, ALTą ir BAL- 
.Fą. Neikime okupantų spaudai! - -------------.... . .
į talką. . I Generolą Dozier jo paties bu-;

Kitą priekaištą pasikalbėjime* te apsvaigino vienas Raudono-» 
padarė, kad jie sutiko vieną as
menį pobūvyje, kuris neturėjo 
atstovo ženklelio ant krūtinės, 
o sekančią dieną atėjo į posėdį 
jau kaip atstovas. Mudu su tuo 
akmeniu buvome apsistoję tame 
pačiame motelyje ir susipažino
me. Tai buvo Henrikas Gavors- 
kis, VLIKo atstovas Venezueto
je. VLIKo atstovai iš kitų kraš
tų turi teisę balsuoti. Pernai bu
vo Anglijos atstovas Zenonas. 
Juras, ir mes džiaugėmės, kad 
turime VLIKo atstovų kituose- 
krašktuose-

(Iš Lietuviai Amerikos
Vakaruose)

Tuo reikalu jums gali rdauį. 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’ 
išleista knyga su legalįškomū 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
na Naujienų administracijoje

M< W*l««
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SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE%
yn feniauslK, didžiausia ir turtingiausia Betindu T^atem&lini or- 

tanlsMCija. lietuviams ištiktimi tarnaujanti jau per 92 raetux

SLA — atlieka kultūriniu* darbui, gelbsti tr kitiems, kurie tucį 
darbus dirba.

SLA —išmokėto daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerii 
apdraudę savo nariamJL

r " 4 A
SLA — apdraudžia pigiausiom4? kainomU. S? A neieško pelną na* 

nnmi patarnauja tik asriialpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis Ir lietuviu draugai gal 
Suiivienijime apsidrausti iki 510.000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdraudė — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, neto ančiai 
aukotojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai.

RLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdraudė: ui ' 
IL000 apdraudot auma temoka tik $3.00 metama.

SLA — kuopa vyra visose lietuviu kolonijoje. Kreipkitės 
1 ?avo apylinkės SLA kuopa veikim jie Jurai 
mielai pagelbės i SLA is^raiytL

Galite krelptb tr tleaLai į SLA Centra:

LITHUANIAN ALLIANCE OP AMERICA
M^r Yort, M. Y. 10CC1

M7 W. >Kk ».
Tai mt) MS-flUt

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

j quette Parke. Sena kaina $52,000

D Ė M E S t O 
62-80 METŲ AA4Ž. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensini^ 

kams. Kreiptis: .
X LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVI. 
TeL 523-8775

3 Statybai gražus sklypas ' 
Marquette Parke. , ,

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

GENEROLĄ DOZIER PASITI
KO VICEPREZ. BUSH.

AVASHINGTON, D.C. — Ge
nerolas Janies Doziei- trečiadie
nį parskrido iš. Italijos į Andrew 
aerodromą, kur jį pasitiko vice-į 
prezidentas Gec'rge Bush. . i

S103 brigados “vandentiekio tai
sytojas”. Jį įsidėjo į sunkvežimį 
ir šešias savaites pralaikė, kol 
Italijos policija pagaliau jį iš
laisvino.

;— Kaip jąuliisi? — paklausė 
jį’sutikęs viceprezidentas Bush.

— -Veln’škai gerai, — trumpai 
atsakė generolas.

VALDIS REALTY
2644 W. 69th St.

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

Dengiame ir taisome visu rū- 
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

; ARVYDAS KIELA
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629
434-9655 ar 737-1717

Prašom palikti savo telefono nu
merį automatiniame aparate. Pardavimas ir Taisymu 

264* Wss1 SWi Strotf 
TsL REpublIc 7-1841

MISCELLANEOUS 
įvairūs dalykai

WE WILL “DISCOUNT” 
ANY PRICE ON TV, AUDIO, 

VIDEO & CAMERA 
EQUIPMENT. 

Call INTERNATIONAL 
AUDIOTRONIX

24 hrs. per day for free catalog 
l-(SOO) 358-9092 

(CA) L(800) 862-4982
Ext. 107 ‘ ,

Siuntiniai t Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avenue, 
Chlcaęo, 111. 50632. T»l. Y A7-59H

V —

— Ateinančia savaitę rengiuo
si savo automobiliu važiuoti į 
Floridą. Priimčiau keleivį,z ku
ris galėtų man padėti vairuoti. 
Skambinti:

(815) 83S-4190

M. ŠIMKUS
» . Notary Public \ 

INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai,k giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY!

UŽTIKRINTA MEILĖ

Jurkaičiai praleidžia vakarą 
namuose, Ji megza, o jis skaito 
laikraštį.

— Ar tu iš tikro myli mane?
— staiga paklausia Jurkaitie- 
nė.

— Aišku, Jei nemylėčiau, tai 
ar manai, kad taip nuobodžiai 
praleisčiau vakarus namuose? 
—sumurmėjo vyras.

Swelling Of i 
Hemorrhoidal 
Tissues

caused by inflammation 
Doctors- have found a medica- 
tion that in many cases rives 
prompt, temporary relief for 
hours from pain and burning 
itch in herikMrhoida! tissues, then 
helps shrink swelling of these 
tissues caused by inflammation. 
The name: Preparation No 
prescription is needed. Prepa
ration H. Ointment and sup
positories. Use only as directed.

6 —

F. lapelis, Ajent
W. m st ' 

Ivtrj. P»rk, UI. 
$0642. . 424-1654 l

IS:#* fanuose anč Casualty j

_ ...... .. .... . '
Advokatu z_> |

GINTARAS P. CEPtNAS
} 

Dirbo valandos: nuo 8 vat ryt- 
iki A vai vat Šeštadieni nrę

8 vai ryto iki 12 vai d. 
tr pagal susitarimą.

Td. 776-5162 arba 776-51*1
I*4J West 63rd Street 

Chlor®. ID- «0«2»

PLUMBING AND HEATING 
(Vandenttskh ir liWyma*)

CROSS TOWN PLUMBING 
& SEWER MAINTENANCE

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

Free estimates.
73Š-6J61

Kur vedybos yra be meilės, 
ten bus meilė be vedybų.

Victor Borge




