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M. KAMPELMAN VLIKUI APIE 
PABALTIJĮ IR LENKIJĄ
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Max. M..Kampelman, JAV-ių 
delegacijos Madrido konferenci
joje pirmininkas, 1981 m. gruo
džio 18 d. atsiuntė dr. K. Bobe
liui laišką, .kuriame Jis dėkoja 
VLIKui už “išsamią ir naudingą 
informaciją”. Pasak Kampslina-J 
no* dabartinė padėt is .Lenkijoje ■ 
“niūriai.primena Lietuvos, Esti-, 
jefe ir Latvijos likimą”. Jis rašo, 

' kad pabaltiėčiaį nesiliauja pa
brėžę savo “teisės laisvai apsi
spręsti” ir “atkakliai gina savo 
kultūrinius įdentitetųs prieš ru: 
sinimo spaudimą”. ‘ Tat tebūnie 
perspėjimu iŠovįetu' vyriausybei, 
kad “jėga ir priespauda negalį 
sužlugdyti 'žmogaus dvasios ar: 
nii.m&rinti laisvės troškimo’’.

ATlIKo žinią apie tragišką Lie-' 
tuvos Helsinkio- Grupės nario, 
kuri., JBrcįiiauš .LaurįnaviėiauS- 
mirtį, .Kampelman priėmė “su 
liūdesiu”. Savo laišką jis užbai- 

; gia-pąžaduj'į<ad kai JAV-ių delę- 
. gacija 1982-ais metais sugrįš j ’ - x ..a . i

RUSAI NORI BAZIŲ 
KARIBŲ VANDENYSE

MASKVA, Rusija. — Sovietų 
valdžia labai nepatenkinta pre
zidento Reagano pareiškimu, 
kad jis neįeisiąs Kabibų v and?-, 
nyse įsteigti Antrcfs Kubos.

Rusai tvirtina, kad preziden
tas Reaganas parodė Amerikos 
imperializmo užsimojimus, jis 
nori Kubai uždrausti turėti san
tykius su Nikaragva, ^Salvadoru 
ir kitomis valstybėmis^

— Pietų Amerikos tautos pra
dėjo. kovą už savo nepriklauso
mybę, tai dabar JAV preziden
tas nori uždrausti Kubai palai
kyti-santykius su savo-kaimyni- 
nėmis- valstybėmis,' Ą4 ketvirta-, 
diėni paskelbę ‘Tass” agentūra.’-
4 • * :/ \ .7\ '
' (Sovietų karinės ’jėgos paver- 

g& Lietuvą, išvežė tūkstančius į 
Sibird' šiaurę, . o kalba, ’apie 
Lietuvos proletarų išlaisvinimą 
iš kapitalizmo. t Rusai nežinojd, 
kad Ldętpvoj proletarų nebuvo ir
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v Prezidentas Reaganas pareiškė, kad Ariiėrikos valstybės neleis 
Vidurio ir Pietų Am'rikoje suorganizuoti Antrąją Kubą.

negins: padėti tiems,. kuriė* Ver 
čiami -kęntėti už reflcalavimą, 
kad ^Sovietų vyriąusyrbė^ įvykdy
tų- savo -Helsinkio Baigmiiiįanie 
Aklė... nustatytus įsipareigoji-. 
mūs’*;

sams-ytffipi pavargti visą" tąutį,’ 
kaip. <Fabąr nori pavergti Vidurio 
Amerikoj tautas.) . * ’ / .

. .•■-'••s - .

Kz ČEPUTI^' — LAISVĖS IŽDO

Inžinieriui . I^teriensdE Čepu-1 
čhii ^ųskėgori/.Mich,)7 sulaiikus: 
8Q-tiės''mętiįi amžiaus; jaį duktė 
Rūta JK-Įšdiius Gelfūš nutarė pa- 
minėli^vo;‘4ėvfelib ypatingą sū- 
kakt^ dolerių ' aiika
Laisvės Iždui, L , ‘ \ - ;

;I?aišk?rlLltąi jie rišo, kad. tuo 
nii :fto>ėj&'pĮfoį^ti tėteliui avo. 
dėkingumą JĮŽ “didelį rūpestį ir. 
globą šunkidse dienose .tėvynėje, 
o vėliau tremtyje”.

Rūta ir Gelius čspučiai taip 
pa t linki VLIKui, kad jo “globa
liniu mastu vedama laisvės kova 
stiprėtų ir plėšiusi” ir kad išda
voje “broliams greičiau prašvis
tų laisvės rytas”. Jie kviečia 
Amerikoje įsikūrusią lietuvių 
jaunąją .kartą parodyti savo 
meilę ir dėkingumą savo tė
vams, juos dar gyvus “įamžinant 
Tautos.Fonde”. Pasak jų, “mes 
turime persiimti dvasia, kad 
mūsų tėvų įsipareigojimai ap
leidžiant tėvų žemę būtų pildo
mi, atkakliai vedant ta Šventą 
kovą”. , (Elta)

Lenkų; vidaus reikalų 'mi 
nisteris paskelbė; -kad netrukus’ 
jis paįęĮš ?kėlis šimtus iš pąskųtir 
nėmis dianomis suimtu’ 4 tūkš- 
tanėiu lenku. ' .

—-Į^lvadore1 k^fai ji^rinĄ vi
sus :feHnėfiųsdr«,kaInų ^ėpyneš, 
ieškėdąmi?jaaįštihinkų. Įšjbfovė-’ 
lių
Jie pradeda trauktinį' ‘Hondūras, 
kalrįus iV’b4gtl į Nikafvą.

—Popiežiaus ąt$tcivas P. .Dezza 
pranešė jėzuitų vadams, kad jie 
privalo mesti naujoves bažnyčios 
ir tikėjimo reikaluose, ir laiĮrytis 
žinomų senų papročių.

JĖZUITŲ IŠTIKIMYBĖ TURI BŪTI PO- 
PIEŽIUL NEŠUNUODEGAUĮ MASKVAI

ŠEŠTADIENĮ POPIEŽIUS IŠDĖSTYS SUVAŽIAVUSIEMS 
\ - REIKALĄ' KEISTI ^KTIKĄ^--

■'ROMA, Italija. — Jėzuitų ge
nerolas Pedro Arrūpe, iki šio 
meto valdęs visą jėzuitų ordi
ną, jau atleistas iš pareigų. Ge
nerolas, sulaukęs 74 metų, turė
jo didelių rūpesčių. Jam reikėjo 
suvaldyti virš 26 tūkstančių jė
zuitų, • einančių' savais keliais? 

-Arrupei. praeitais metais išsilie
jo’ kraujas Arnegfenyse. Jis manė, 
kad pasitaisys, bet visos viltys 
nuėjo šnekais.. ? /
,-Gydjdojat pranešė popiežiui, 

kąd.gen. Arrupei nėra jokios viL 
ties pilnai atsigauti. Popiežius 
tada parinko 80 metų jėzuitą 
Paolo Dezza visiems jėzuitų rei
kalams laikinai tvarkyti.

Antradienį j Romą suvažiavo 
101 jėzuitai, kurie atstovavo 80 
jėzuitų ordino skyrių, išsimėčiu-

i

?•$/z

— Jaruzelskis kaltina NATO 
valstybes, kurių agentai palaiko 
ryžius su Solidarumo vadais ir 
kursto juos nusiteikti prieš vy
riausybę.

Sekmadienį, vasario 28 d., R. Lietuvių Bendruomenė 
pagerbs kanauninkų Vaclovų Zakarauską 75 metų 
sukakties proga Marquette Parko Gold Cc'ast salėje.

KALENDORfiLIS
Vasario 26: Aleksandras, Au- 

rimė, Žibutė, Girdėnis, J or ū nė, 
Svajūnas, Vora.

Saulė teka 6:51, leidžiasi 5:37. 
t Oras d4bėwi<Jt»s, šaltesnis.

;— Ketvirtadienį aukso uncija 
kainavo $368.

siu po visą pasaulį. Jėzuitų or
dinas buvo įsteigtas prieš 44Ž 
mecus. Jį įsteigė Ignacio de Lo
yola, atvykęs į Kalalunją gydyti 
sužeistą koją. /

Jėzuitų ordinas yra pats 
turtingiausias

Šiandien iėzuitu ordinas yra 
pats turtingiausias Romos kala 
likų bažnyčioje. Jie išsiderėjo 
teise savo reikalus tvarkyt? pa
tys, bet jie prižadėjo ištikimybe 
popiežiui.

Paskutiniais trim dešimtme
čiais jėzuitai pradėjo politikuo
ti. Pietų Amerikos valstybėse 
jie susižavėjo komunistais. Vie
tomis jie tapo net kompartijos 
bendradarbiais. • Popiežiui nepa
tiko tokia jėzuitų sauvalė. Jis 
įsakė kunigui Dezza, kad jis per 
tris dienas primintų jėzuitams 
pagrindinius tikslus ir įsakytų 
mesti politiką, kuri dvasiškiams 
visai nedera. Jėzuitas Dezza tris 
dienas skaitė paskaitas, o' šešta
dienį pats popiežius ruošiasi jė
zuitams priminti, kad jie turi 
atsisakyti nuo naujovių, kurios 
jiems turėtų būti svetimos.

Suvažiavusieji jėzuitai pi ižą-į 
pėjo atidžiai klausyti ir pasvers- 
tyli popiežiaus pageidavimus ir 
jam duos išsamų pranešimą ko-! 
vo mėnesio pabaigoje, kada vėl 
suvažiuos didesnis jėzuitų skai
čius naujovėms aptarti.

FANATIŠKI ŠMITAI 
IEŠKO DVASIŠKIO

BEIRUTAS, Libanas.— Ęana- 
tiški šijitai trečiadienį vakarą 
pagrobė Kuveito -keleivinį lėktu
vą’ii*’sakėsi pradėsią ieškoti Mu
so’ Sadr, šijitų imamo, aukš
čiausio laipsnio mahometonų 
dvasiškio, turėjusio didelės įta
kos. Grobikai buvo pasiryžę bei 
ką nušauti, kad tiktai surastų 
imamą Sadr.

Pagrobę lėktuvą, uždarė lakū
nus- ir devynias valandas klausi
nėjo keleivius. Lėktuve buvo 103 
žmonės. Po 9 valandų, lėktuvo 
grobikai išleido 95 keleivius, o 
su pilotu, jo padėjėju ir kitais 
8 asmenimis ruošėsi kur nors 
išvažiuoti. Tuo tarpu dar neaiš
ku, kur jie bandys nuvažiuoti.

Grobikai pro’testavo už 1978 
melais dingimą imamo 
Sadr.

Muso
Pasiektus Libiją, nieko 

apie jį daugiau nežinoma. Libi
jos valdžia tvirtina, kad minėtas 
dvasiškis niekad į Libiją neat- 
skrido ir jie nieko apie jį nežino. 
Grobikai norėjo paradyti, kad 
jie pagrobto imamo neužmiršo.

MEKSIKOS PREZIDENTAS 
ĮŠALDĖ KAINAS

Meksikos preziuenias Jose Lo
pez Portillo ketvirtadienį įšaldė 
50 įvairių gaminių kainas. Par
davėjai neturės teisės kelti neal
koholinių gėrimų, sviesto, auto
mobilių, dviračių ir įvairiausių 
popieriaus gaminių kainas.

| Penkiasdešimt prekių sąraše 
‘ paminėti, gaminiai šiais metais 
jau gerokai pakilo. Jų kainos pa
kilo nuo 30 iki 10 nuoš. Prezi
dentas nujautė, kad jeigu jis 
nesiims priemonių kainoms 
stabdyti, tai sąraše minimi 
miniai dar labiau pabrangs, 
ką prezidentas darys, kai

su- 
Ra-
Bst 
tos 

buvęs Valstybės ’ prekės pradės dingti iš krautu-

KISSINGERIS JAU IŠĖJO 
Iš LIGONINĖS

BOSTON. Mass. — Dr. Henry 
Kissingeris,

I sekretdrius. trečiadienį išėjo iš vių lentynų? — -klausia ekono- 
Į ligoninės vienas ir besišypsojąs. mistai. * 4

Vasario 10 (Leną jam buvo pa-1 Prezidentas Pdrbllo jau per
daryta širdies operacija, nes bu- nai tarėsi su prez. Reaganu apie 
vo užakusic’s venos. Po operaci- ( kainų kilimą. Nepajėgęs to su
jos, ligonis sustiprėjo, gerai jau stabdyti, jis pagaliau įsakė kai 
čiasi ir gali vėl mestis į politiką. į kurias kainas įšaldyti.

Dr. Kissingeris norėjo patekti -------- — - = s: — s a— -
į Senatą, bet negavo pragos. Jis tačiau Javits prakišo, o Kissin- 
manė, kad senas New Yorkd se- ‘ gėris negava»^ogos kandida- 
natorius Javits nesutiko. Senato-j tuoti Re>;>ubllRonų partijos są- 
rius buvo tikras, kad jis laimės, rašų. Kissingerio brolis nuėjo į 
Javits buvo įsitikinęs, kad bus’ biznį, Amerikoje jis tapo dideliu 
garesnis negu dr. Kissingeris, (milijonieriumi.

- NELEISIM VEŽTI GINKLŲ I PIETUS, 
- PAREIŠKĖ PREZIDENTAS

JAV, KANADA, MEKSIKA IR VENECUELA PADĖS 
VIDURIO IR PIETŲ AMERIKOS VALSTYBĖMS

WASHINGTON, D.C. — Ant
ros Kubos Amerikos žemyne ne
bus, - - susirinkusiems Ameri 
kos Valstybių Organizacijos na
riams pareiškė prezidentas R. 
Reaganas. Prezidentas papasa
kojo susirinkusiems, kad praei
tais metais Sovietų Sąjunga ai- ■ 
vežė į Kubą daug visokios karo 
nudžUgos. Dalį gautų Sovietų 
ginklų" kubiečiai jau perkėlė į 
Nikaragvą, Salvadol-ą ir kitas 
valstybes. Amerika yra pasiruo
šusi neleisti Sovietų valdžiai ar
dyti visuomeninį ir kultūrinį 
Amerikos valstybių gyvenimą. 
JAV yra pasiruošusios neleisti 
rusams įkurti naują Kubą, kuri 
trukdys susisiekimą, ardys vi
suomeninio gyvenimo eigą ir už
vers JAV tūktančiaLs tremtinių, 
bėgančių nuo mirties ir politinių 
persekiojimų.

Prezidentas pranešė, kad jis 
jau prašė Kongresą stambiQ'W- 
m ų, ;k^d galėt ų a tgai v inii ūki nį, 
visuomeninį ir kultūrinį gyveni
mą. ;Jis kalbėjosi su atsakingais 
Kongreso vadais, kurie sutiks 
paskirti dar 350 milijonų dale 
rių.: Vien tiktai šiems metams 
susidarys apie bilijonas dojerių. 

< Prezidentas nurodė, kad jš tų 
350 milijonų, 150 milijonų do
leriu eis Salvadoro ūkiui, pra
monei ir .prekybai sustiprinti, c 
$60; milijonų eis Salvadoro ka 
ro jėgomis sustiprinti, kad gale 
tų išvyti kubiečius ir Nikarag-' 
vos s^ivanorius, įsiveržusius j 
Salvadoro šiaurės kalnus; 17 mi 
lijonųjgrus Honduras ir $35 mi
lijonus - kitos valstybės.

Be to, prezidentas pareiškė 
kad visos Karibų jūros valstybė., 
ir sJlo’s gaus labai dideles leng 
vatas savo gaminiams įvežti į 
JAV. Per dešimt ar dvylika me
tų joms visoi nereikės muitų 
mokėti, o dėl tolimesnių muilų 
teks susitarti. Pr; kės galės į veži 
JAV nurodytuose punktuose. Iki 
šio meto niekad JAV nedavė to
kių lengvatų muitams, kokia; 
prezidentas pasiū’ė konfer:nei- 
jon suvažiavusiems aLstčvams.

Caspar Weinberger

Sekretorius Caspar Weinber
ger parrSk.* Kongreso Ko
mi telut, kad jif&iekad nesi 
rengė siūlyti |j3f$hioti gink
lus arabams Izraelio poškai- 

ton. čia skalbiama piki a 
politinė neteisybė.

PREZIDENTAS ĮSAKĖ 
SUŠAUDYTI OPOZICIJĄ

NAIROBI, Kenija. — Jau gir
dėjome, kad 300 opozicionierių 
norėjo nuversti Ugandos prezi
dentą Milton Obotę, bet jiems 
nepavyko. Kareiviai vykusiai ap
gynė kareivines Malaire srityje, 
o vėliau visus maištininkus, už
darė.

Gyvas išlikęs prezidentas M< 
Obote atvyko į Malaire kareivi
nes, pagyrė kareivius už vykusį 
pasipriešinimą, o vėliau nuėjo 
paklausinėti sąmokslininkų, kaip 
jie galėjo drįsti versti rinktą 
krašto prezidentą. Jie paaiškinti 
nenorėjo. Jada prezidentas Obo
te įsakė visus maištininkus vie-’ 
toje sušaudyti. Taip ir buvo pa
daryta.

JARUZEI^KIS, KAIP CHO- 
MEINI, KALTINA JAV

VARŠUVA, Lenkija.—- Gene
rolas Vaitiekus Jaruzelskis buvo 
pažadėjęs vasario mėn. pabaigo
je atšaukti karo stovį, bet ket
virtadienį jau pareiškė, kad jis 
negalės karo stovio atšaukti, 
kaip buvo pasakęs.

Jis karo stovį būtų atšaukęs, 
bet susidarė nauja padėtis, dėl 
kurios turės būti paliktas k?ro 
stc’vis. Amerikiečiai esą kalti, 
nes jie prisidėjo prie naujos blo
gos padėties atsiradimo. Jaru
zelskis tvirtina, kad amerikiė- 

kemitetą 
sankcijų 

Sąjungą, 
Lenkiją.

Amerika buvo pažadėjusi padėti 
lenkams, o dabar to nedaro; nrt 
ir lesalcf vištams atsisakė duoti, 
o dabar Lenkijoje nėra kuo viš
tas lesinti, nėra kiaušinių -ir 
nėra vištienos.

Irano mula Chomcini kiekvie
na proga kaltindavo am.rikie- 
č’us dėl visu Irano nelaimiu, o 
dabar generolas Jaruzelskis taip 
pat kalina amerikiečius net ir 
dėl lesalų stokos.

čiai pasmerkė Karių 
Lenkijai ginti, imasi 
ne tik prieš Sovietų 
bet ir prieš pačią

Prezidentas nurodė, kad iki šio 
melo JAV nesikišo į r»Ių valsty
bių reikalus, negrebė jų žemių 
t užkliudė laisvoms valsty
bėms tvarkyti savo reikalus. 
JAV įsitikino, kad negalima to
liau laikytis šic’s politikos. Ku
boj įvyko perversmas, kurwo 
pasinaudojo Sovietų Sąjunga s«- 
vo . politikai primesti. Sovietai 
dabar naudoja Kubą kiliems 
Amerikos kraštams pavergti. 
Sovietų ginklai jau sandėliuoja
mi Nikaragvoj ?. Kuba jau ban
do įsigalėti Salvadore, bet JAV 
to neleis.

Prezidentas nurodė, kad šiam 
planui įvykdyti su JAV sutiko 
kooperuoti Kanados, Meksikoj 
ir Venecuclos vyriausybės.

T. Enders, sekretoriaus Ilaig 
pavaduotojas, suteikė suvažiavu
siems žinių, kaip Sovietų ginklai 
per Bosforą ir Atlantą vežami 
į Kubą.



LIETUVOS UNIVERSITETUI - 60 METŲ
Šių mėtų Šešioliktoji invaziją, bei gyventojai nubal- 

yri dviguba šventė: tą dieną ^avo: “Duokit muita ūhivfersi- 
prieš 64 metus buvo paskelbtas tetą, duokit mokyklų”. Ir tada 
Lietuvos nepriklausomos vals- buvo įsteigtas Lėldeno uhi^er- 
tybės atstafyTpąi h prieš 60 mė- iitetas, kuris ir 
ęų, t. y. 1922 metais — Lietuvos 
9^ r c itidaryTnas.

felp ri nerre, Lre^uva turėjo 
vū rb iš sūriausių universitetų 
V:lr/a:H universitetas prieš tris 
metus šventė savo 400 metų su
kak-i. J?s buvo ^steigtas 1579

Pepn rl
y. 18~2 buvo uždarytas
m VDr’nfs uni vertėtas. Impe
rinė Rusija, pavergusi mūsų 
kraštą, norė/b kad Lietuva bū
tu tamsi tr Jūoda.
Tad aV^štaStos Lietuvos nepri-

šiandien yra 
vienas Iš žymiausių ir geriausių į 

. universitetų pasaulyje, V. Če- 
•pmski> tada sakė SfeSgraniame 
Seime: Žiūrėkit, dėl to Olandi
ja yra viena iš puikiausiai ap
sišvietusių ir sutvarkytų 
to.”

ai nustojus Konkrečiau universiteto 
netrukus, t.’ rimo reikalą V. Čepinskis

kraš-

stfii- 
buve 

iškėlęs Steigiamajame Seime 
1921 m. vašario 15 d, bet Sei
mas universiteto statuto pibjėk- 
la pradėjo svarstyti tik |prdo-j 
džio 7 d. V. ViėpihSkTs krftifevo< 
švietimo mmistėrijoš b’ūrnlrė-j

klausomybę, pirmuoju mūsų in įtižmą, dėl kurio statuto svarsty, 
ielifįentijcs rūpesčiu buvo* aLjmas suvėlintas. Jis pasakė, kad 
kurti Vilniaus AukSYeji Kiir^i turi trū-
tiksiui Lletū^u^ JTe faū sūdaro tam tikrą
1918 m. gruodžio 5 ė- priėmė I ^pa§rWd| mniv^sitetui. K vali- 
Vilniaus, universiteto statutą ir 
numatė 1919 m. -sa’ūsio 1 d. uni
versitetą. iškilmingąi atidaryti.
Deja, bolševikams tuo laiku ver j '□raktines, bet ypač kultūrinės 
žiantls į Vilūnų, tos iškilmės ne-! ^eikšniės. 
įvyko. lietilvw vyriausybei te- <-*—*-=**- 
ko pasitraiikti į Kauną ir imtis j gali phstreikšti t ik pier kūrybą ly 
svarbesnių -reikalų — ginti 
kraštą nuo besiveržiančių prie
šų. . * ? ’ i. >. ?

v , i 5 .* 
" Valstybei Juo. laiku negailint 
hhFverisf^to' JhiHL atsirado pri
vali JnicialyK’a. 1919” m. spalio 
19 d. Kaune ^Vykusiame paritą- 
ūme nustatyta: steigti visuome
ninėms pajėgoms1; Aukštuosius. 
Kursus. 1919 m. -.lapkričio mėn. 
buvo įsteigtą^ Aukštiesiems Kur 
sams laikyti: ankstujų mokslų 
^draugija. KūTsai . pradėjo veikti 
1920 m- sąūsįojrt d. su penkiais 
skyriais: /humaęitąrinių, , teisių, 
nratema tikosfizikos, gamtos, 
niedicinos ir technikos- 

< ^Pirmaisiais t<f metais Aukštie
siems kursams <vadovavo Z: ŽeJ: 

■mąit-is. Mokslų ’pradėjus; įstojo 
522 klausytojai, iš jų—*244r tK 
krieji; kiti r^'tejsvi. kiaušy 
neturį brandos - ? atestatų.. Bet 
£920 m. rudenį • mokslas buvo 
ųu trauk t as/ .daųguraki studentų 
Įdėjus į įrdn£ą‘. .i921;22- m. kur
tins vadovavo J. / Vabalas-Gu
daitis. Klausytojų'buvo 480. pa 
skaitąs skd5$fc3o lektoriai. Auk
štieji kursai/, atliko paruošia
muosius darbus Lietuvos uni
versitetui steigti. - "r ■.

Neatsižyėl^iąnt j sunkią kraš
to ėkonomfnę^padėtį ir dar' ne
pasibaigusias kovas dėl krašto 
laisvės, mūsų', politiniai veikė
jai universiteto steigimo klau- 
simą kėlė jau >1921 iru pradžioje. 
Steigiamojo -Seimo atstovas V. 
Čepinskis, vėiįali tapęs uni ver- 
siteto profėsoriuiix svarstant mo 
kyklų įstatymo projektą 1921 
fū; kovo 22 d; ragino universite
tą steigti, nepaisant sunkios pa
dėties. Jis,-sakė, kad istori
joje yra žųiorąi,atsitikimai, kad 
teutds steigė*.universitetus^ bū
damos tokioje padetyė, kaip 
Lif*tuva: i nurodė Olandijos 
padėty XVI-šimtmety,’.kada tas rium prezidentas A. Stulginskis perleisti dideli valstybės <paus- 
kraštas koyįjo prieš svetimųjų paskyrė J. Šimkų. tu vės rūmai, statyti 1925 m. Juos

Akuotų dėstyto ų atžvilgiu, Lie
tuva stovi ne žemiau už kaimy
nus- Universitetas turi ne vien

Jis pasakė: *‘Mūsų 
savankŠk’urhas if originalumas

f >

ft. Mitrins Ūkio tarpbai (Tapyba)
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giai ėkio,t5ėk ir kultūros srity be 
universiteto to nepasieksime... 
3et jeigu mes sūdaiydūm'e uni
versitetą vien tik iš svetimų 
'rioriu. kuriems mūšų reikalai, 
troškimai ir pažiūros būtų sve- 
umi,,tie svetimi žmonei ^negalės 
įkurti universiteto, kuris būtų 
mūsti kultūros židinys... Mes 
turime eiti prie universiteto T^ū- 

savo jėgomis, kviesdami 
iš svetur tik tas jėgas, kurių pas 
mus nėra”.

Atominės energijos klausimų 
V.čepinskas tada pasakė; uŠjŠn- 
dieh - kųi kurie svajotojai* kalba 
apie .taip vadinamos atomų 
energijos išnaudojimą. Juk tai 
baisu! Ir galėtų .prieiti prie to- 
kit>s galimybės. Juk tai reikia— 
milijonus arklio, jėgų!. Asmenoį- 

- vėčiau, kad žmogus galėtų ;priė 
tokio baisaus šaltinio prieiti!”-

Švietimo ministerijos pa
ruoštas statuto projektas buvo 
perduotas svarstyti Seimo iš
rinktai komisijai. Atstovų nuo
monės skylėsi universiteto au- 
.tonomijos klausimu, dėl teolo
gijos - filosofijos fakulteto ir ki
tais klausimais- Todėl tik po 
ilgesnių diskusijų ir padarius 
visą eilę esminių bei redakci
nių. pataisų. Steigiamasis Sei
mas 1922 m. kovo 31 d. priėmė 
Universiteto statutą. ’ 
. Bet Lietuvos vyriausybė? no
rėdama simboliškai surStP Lie-

I tu vos universitetą sū senuoju 
Vilniaus univieršifetu, 1922 m. 
vasario 13 d. nusprendė Lietu
vos universitetą Kaune iškilmin ixiwxvwx.xwjw *. x %

gai ’atidaryti.vasario 16 dieną.: priemonių. Bet.entuziastų pa--*r Donelaičio^ gatvių 
nelaukiant beune svarstomo sta siiyzimas viską nugalėjo, 
ttfto. Tad Lietuvos universite
tas Kaune pradėjo darbą, rem
damasis Lietuvos Tarybos Vii- • Kai kuriuos fakultetus teko per 
niuje priimto Vainiaus ūnivėr-! kelti į kitus namus. 1927 m-, mi- 
srteto statutu. Pirmuoju rėkto- nistru kabineto nutarimu, buvo

, rohiš teologijos fak., A Vol
demaras socialiniu mokslų, T ,•__ Jau 195/ m.,.'kopdamas .sun-Z. ztmaitis —matematikbs-gam- , .. __ .. r kiu patyrimo keliu i kaip ima-tos. P. Avižonis.— -ineaicinos ir f. į w
P. Mele - technikos. noma P.lnuta«nf

TT - -3.. dvidešimt ketutiu metu Napo-Um versite tas pradėjo veikti-> , .. _ - ; ., ų,/ e - leonas Aleksanoras: Dicpetns1922- m. kovo 1 d.. Seimui ,pn-' v . r. rase “Kasdien*t^derastyje: emus naują statutą, socialinių< .
; mokslų TakuTtefas EuVo paS
tas į humanitarinių, teisių.' ... 
teologijos - filosofijos, fakulte-, 
tus. Humanitarinių mokslų fa-! 
kulte to* dekanu tapo M. Bįfžiš-Į 
ka, teisiu — r. neonas ir l^uiu-j . v
gijos fHosofij., - tam. P- Bu-;kus. ^es

W-.J' . L„
Lietuves universitetas Kaune ! ni; 

kūrėsi, .negalėdamas , atsiremti jŪ 
nė vienos aukštosios mokyklos j 
palikimu, nei tradicijomis. Vii-] j 
niaus ^universiteto tradicijos bu-]akstinu, kas įkvėpė jį rašyti,— 
vo nutrukusios prieš 90 metų, i pašakytl; ^O^ tilids įta- 
Kaune nebuvo net tinkamų - pa- j kos galėjo turėtf tėvas _ p^. 
talpų. .Universitetas pradėjo j - —, _ ...
darbą. buv. komercijos gimna-j : .
zijos rūmuose (dabartinėje. Do- pertvarkiuį^ten nusikėlė 
nelaičio g tie), kuriai jau nau- J rektoriatas, teoolgijos - filosofi- 
dojesi Aufcstiei .Kursaiį Trūkopos-_ hu^™tariAi$ mbkslų fa- 

. mokomojo personalo ir rųokslo j ,r r,jnįa’’

i kampe, buvo pagtiridimai. vadi- 
skaičiui H didž. u-to rūmais.

aiimų f - -
[Salin * ’ ^udziu\ttsng. tepu iškirptus
L'? -r I - siluetus ? . • ■

■ ' - p 1 mes pamilom kaip-tėviškės-..
Rašė, tremtyje,išgyvenęs pra

rastos . kartos trylika metų, bet
P. Lėohas ir l^io Į ™te'-

| tenka priprasti pamėgti iš
j sudžiuvusių svetimus kraštų la- 
j pų iškirptus siluetus...

KŪRYBOS ŠALTINIAI

tas, taip lengvai sueiliavęs ’’Da
lios karolių’/ eilėraščius Lietu-, 
voj'e ir kartais paėmęs plunks
ną į rankas tremtyje. Atrodo, 
tėvas, tinkamai nusiteikęs, ant 
mažų sliautęlrųparašė vieną ki-

Didėjant- studentų 
pradėjo trūkti paskaitoms .salių.

(Eur

srities s^aciallslais, 
išmoko deramai

kraštą ir

M-H

to Protect Your Forests

s OMO KEY

1931 m. Aleksote "buvo pasta
tyti fizikos - chemijos instftuto 
rūmai (Sunaikintr II Paš. Saro 
metu), kur persiSėJė ir techni
kos fakulteta> su reikalingomis 
laboratorijomis. Čia buvx> ne
matyta statyti universiteto mie- 
st a, bet vėliau kiliems fakulte* 

j tams buvo pastatyti rūmai ki- 
I tose miesto dalyse,
J Pradėjus universitetui Ve ik- 
5 ti, 1922 m. pavlsąno semestre 

buvo 481 studentas. Rudens se
mestre,— 1,168-- Antrąjį penk
metį baigiant, studijavo . 3,082 
studentai. PirmojLpfofesūrš at
liko ucHdelį ir nelengvą ’da’rbį- 
Jai teko 'prdAiin^ ^mus žings
nius lietuvT^arrr aukštojo moles 
To deštymui, kai lietuvių 
k. sp&ailfcos !5tei^ttfrt5Š ir hV8ks- 
linės tėT-mmal >gjjos. <

W30 m. bifyeliQ 7 d. Lietuvos 
* injiversftetaš gavo. Vyląuto Oi- 

j dziojč tini vers te?o vArdą ir nau 
i ją statutą. Tai>. metais stu- 
den‘ų skaičius pasiekė 4,097.

Nepriklausomybes laikotarpy- 
’ je U924 — 1940 >h) Lietuvos 
j universitetą baigėsi,W3 ^yr^i
i moteryJ JTe ta^X)
r.e lik sav« 

p<i 
vo

mė saugoti sūnus Napoleonas.

Imant rašyti stambesnį, pro
zos kūrinį, rašytojui būtina pa
žinti visuomeninę aplinką, žmo 
nes, jų nusiteikimus ir susida
ryti savo pasaulėžiūrą, nors ir 
miniatūrinę gyvenimo filosofir 
ją, kad pats nebūtų kitų šokdi
namas.

Be abejo, Napoleonas jau su
gebėjo stebėti gyvenimo reiški
nius, žmonių nusiteikimą ir pa
justi, kaip nelengva ką nors 
rmitesnio išmąstyti, neįleidus 
šaknų į svetimą žemę. Tam tik
ra prasme teisingai save pava
dino prarastosios kartos liku
čiu — mažai ką gavusiu Lietu
voje ir dvasiniai gausiai nepra- 
turtėjusiu tremtyje.

Visa tai, be abejo, turėjo įta
kos Uapoleono kūrybai, jo kū
rinių temataikai, idėjoms, net 
.stilistikai.

Kai “Trys dienos pasaulyje^’ 
knygos kūriniai buvo parašyti 
1959 — 1966 iri. bėgyje, galima 
numatyti, kad 26 — 33 metų la
kios fantazijos vyro nei pasau
lėžiūra, nei pasaulėjauta dar 
nebuvo galutinai susikristaliza
vusios. ?

IŠ POEZIJOS I FELJETO-
x NŪS

Kaip jau minėjome, numojęs 
ranka į poeziją, kurioje jis bu
vo tas pats rieušistovėjęs, Jin-- 
kęs kritiškai į daug ką žiūrėti 
jėuhuohs, N. A. Dfčpetris mė- 
gmo rašyti Jetonūs- Ir tai bu- 
vb TlSai loįgSkas po^^is, arti
mas jžiūno ŠaV^s Jfelkotojb 
šytojo charakteriui ir nusiteiki
mui.

feljetonas y m rašinys ar 
straipsnis, kuriuo išjuokiami tie 
visuomeninio gyvenimo reiški
niai. kutie—savaime aišku—ne
patinka rašytojui, -

Feljetonistui būtina sąmojus,1- 
length stuTus. toį^tiės pusiau- 
siyH,'tocfctn&is 
jufnortš. i

Anksčiau feljetonais buvo ke-1
Į iiamos teatro bei literatūros įvy 
kių negerovės. Vėliau į jų te-1 

I matiką įsi glaudė beveik vis^s Į

N. A.'Dičpetris turi natūralių 
feljetonisto savybių, kurias iš
ryškina jo laiško keli pasisaky
mai: “Žmona kryžiavosi, kad 
tikrai paskutinis... Mat,' sunku? 
Ir skaudu... O be to — ir kainos 
taip nachališkai, vadinasi, ky
la-.. Ginčytis neverta: už Dan
tis ir Liuduką, kurie gimė Ka
nados provincijos Nova Skotia 
/ostinėje Kalifate tesumokėjau 
tik po 25 dolerius.... Už Marių 
Augustiną, gimusį 1977 metais 
Tampa mieste, Floridos valsti
joj, gimimo mokestis buvo 600 
dolerių. O Samana Kočys kai
navo 1,200 dolerių! Infliacija — 
cakt ”

Sąmoningas pąstabumas, aky
lumas. lenkvas, linksmas sti
lius, santūrus nekandumas. 
“TRYS DIENOS PASAULYJE”

Kokia gi yra “Trys dienos pa
sauly” kūriniai, kurių suskaitė
me dvylika?

Lit.^kritikas Pr. Naujokaitis 
beveik pusę jų (Te, Aleliuja, Aš 
noriu gyvent, Ecce ego, Tik žo
džiai) pavadino monologais (vie 
no veikėjo kalba) be fabulos. 
Tik šiokią tokią fabulą (ar tu
rinį) kritikas suranda kituose 
šešiuose kūriniuose. Jau sudėtin
gesniu kūriniu jis vadina ištęs
tą “Legendą apie žmogų”.

Paimkime knygos antraštės 
“Trys dienos pasaulyje” 5 pus
lapių feljetbnišką kūrinėlį, pa
rašytu Bradforde I960 m., ir 
bent truputį paanalizuokime.

Būrelis žmonių nori emigruo-

vi antspaudai skelia mūsų bro- 
i lam į smilkinius; šie sustaugia, 
išsižergia” .. — primena, rodąs, 
dokumentų (ne smilkinių) ant
spaudus. Keleiviai pirmąją die- 

: ną vis dėlto turi “pastatyti griu 
! vėsius su vandens jėga veikian
čiu keltu”; antrąją dieną kelei
viai “per trumpą laiką pastato

I sunKiosios pramonės fabriką’ 
ir, negalėdami dirbti, "sėlina 
prie medvilnes krūmų ir gaudo 
oimbalus”, traškindami riebius . 
bimbalų užpakalius,”, trečią 
dieną keleiviai “atsirakina sei
fus ir išėmę šaukštus, pagamin
tus iš žmonų auksinių dantų, 
skubiai kažką suvalgo”-ir jiems 
išaiškėja, kad jie esą “laisvės 
kovotojai”. 1

įsiveržę į pilj, nori apie laisvę 
kalbėti eilei karalių, sėdinčių 
ant minkšti!, žemų suolų, bet 
niekas nenori jų klausyti. Pa
baigoje kažin kokie tamsiabarz- 
džiai paduoda nedeginto molio 
ąsočius, siūlo “atsigerti ir ke
liauti”, neįma jokio atlyginimo 
ir išlydi su “iki pasimatymo” 
neaiškia fraze.

Kokia šio feljetoniško apsa
kymo idėja? Silpnųjų išnaudo
jimas? Industrializacija? Į^ais- 

, vės-Sovotoj ų ir -jų idėjų atmeti
mas?

Kultūriniai veikėjai — kažin 
kokia žmonių, "prižiūrėtojų, ka
ralių ir tamsiabarzdžių masė. 
Nė vienas iš jos neiškyla, bet 
kokia teigiąma.m?’’rieigaima ypa
tybe. Galbūt tik keleiviai vaiz
duoja tėvynės netekusių 
nių dramą ir kliūtis-.. ”

z>no-

5-’

B

tautą.

Lietuvis)

TEISME /

Teisėjas: Jūsų amžius, ponia.
Liudytoja: Trisdešimt metų.
Teisėjas (nustebęs): Jums bus 

sunku-tai įrodyti, ■-■•t' > ;
Liudytoja: Jums dar sunkiau 

bus įrodyti ką nors priešingo. 
Ta bažnyčia, kurioje buvau 
krikštyta, sudegė 1925 metais.
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JUOZAS ŽEMAITIS ' .

VĖL VAKARONĖ JAUNIMO CENTRE
mo ir mokslo sritys sukompiū-{ 
tyrinamos. Rusiškeiji kompiūte-. 
nai daug ku<# gerokai atsilikę ' 
nuo amerikietiškųjų. Inžtnie- į 
riaus manymu, jie ten net sep- j 
tyniais metais suvėlavę. O kaip 
tatai jam pasisekė nustatyti, tai • 
taip ir nepasakė, Kaip kas jam J 
patikę,o kai kas ir nepatikę. Kiek 
teko suprasti, tai inžinieriui la- j 
bai nepatiko svetimtaučiams- ju- j 
dėjimo suvaržymas. Deja, jis 
pastebėjo, kad jo rūšies asme-! 
nims tas' judėjimo laisvės su
varžymas buvo žymiai mažes
nis. r T

Trumpai teužsiminė, kad Vil
niuje buvo jaučiamas mėsos ir . 
sviesto trūkumas, nors dešrų ir 
duonos (bulkuč'ų) visur buvo 
.galima gauti.. Restoranai pilni j 
Žmonių, ir ten galima gauti ga- į 
na sočiai pavalgyti. Pinigų turi ‘ 
visi, bet už juos nusipirkti ko’ 
norima nepasiseka, nes krautu- -! 
vėse visko trūksta. Patys mies-1 mas kaip istorinė buvusios ne
to gyventojai* rengiasi moder-’ priklausomos Lietuvos vietovė, 
niškai ir'švariai. Pilnos gatvės ; ar tik šiaip kaip namas. Matėme 
automobilių, nors naujam auto- ( bent kelias bažnyčias, kurios 
mobiliųi įsigyti, ji. užsakius au-sanot prelegento ----- remontuo-
tcmcbilių parduotuvėse, reikia jamos. Antakalnio vaizdas — 
laukti) net du> o kartais i£ tris Į keturi- didžiuliai namai. Mėgi- 
metus. Vartotų automobilių ga- ’ nau suskaityti kiek tie namai 
Įima lengvai pirkti, bet jų kai-! aukštų turį bet nesuspėjau.Ma- 
nos siekia ligi 15 — 17 tūkstan-5 tėme ir Vilniaus > universiteto 
čių kas yra beveik tris kartus | rūmus, vadinamus Mater Vil- 
brangiauj kaip sulauktasis nau-*nensis. Jie mums -jau senai ži- 
jas. įnomi. Kas stebino žiūrovus, tai

. Vakarų4 Europoj radijo stotis T daugybė nufotografuotų kry- 
klauso visi, neišskiriant nei ^ko-^žių. Juos rodant buvo paaiškin- 
munistų partijos žmonių Atseit, | taį kad dabar Lietuvoje, kas tik 
— viskas laisva (? J. ž.) įnori, gali laisvai prie savo na- 

Tuo ir užsibaigė inž. A. Dun- j mų kryžių pasistatyti. Iš viso 
dzilos žodinis pranešimas. To-^buvo parodyta;- bene, keturioli- 
bau buvo rodomos skaidrės — l ka vaizdą, į kurių tarpą įėjo ir 
vaizdai iš dabartinio Lietuvos ’ pono Dundzilosr pusė gyvento 
gyvenimo. Pirmasis paveikslas kambario. Sakau — pusė, nes 
buvo Vilniaus pilis, iš gerokai! matėsi tik dalis grindų ir sofa, 
toli nufotografuota. Sakė, kad;ant kurios jis tris mėnesius mie 
pilis restauruota. Žinoma, viršų- Į gojęs,; Tiesa, matėme ir vieną 
je jos kuorų plevėsavo rusiškas j universiteto auditoriją, kur ka- 
skarmalas. Parode ir namą;kuria- j bojo juoda lenta, pilna popier
ine buvo peskėlbtaLietuvos nepri ’ galių prisagstyta. Gal buvo kur 
vo paskelbta Lietuvos nepri- nors kampe ir profesorius, bet 
klausomybė. Nesupratau iš pa- aš jo nepastebėjau. Studentų

Laikas: vasario mėn. 19 d., 7 
vai. 30 min. vakare.

Rengėjai: Skautų Draugia.
Programa: inž. Antano Dun- 

dzilos ir jo sūnaus Tomo prane
šimai ap;e jų 1981 met. gale iš
būtą okup. Lietuvoje 3 jų mė
nesių laikotarpį.

Vietovė: Jaunimo 
vinė.

Remiantis mokslo 
srityje tarp U- S. A.
bond radai biavimo sutartmi, inž. 
Antanas Dundzila turėjo progos 
papulti į 14 asmenų tarpą,kurie
1981 metų rudenį buvo pasiųsti ni 
iš Amerikos į Sovietų Sąjungos 
universitetus paskaitoms skai
tyti. Kaip lietuvis, jis pateko į 
Lietuvą ir buvo apgyvendintasa 
Vilniuje. Sovietų mokslo įstai- r 
gos jam pagyrė 300 rublių į rr.ė 
nesi atlyginimą, už ką jis turė
jo teisės per tris mėnesius okup. 
Lietuvos ir okup. Latvijos uni
versitetuose skaityti 30 paskai
tų. Jas skaitė trijuose universi
tetuose: Vilniuje, Kaune ir Ry
goje.

Jaunimo Centro kavinė buvo 
perpildyta. . Vakaronę atidarė 
skautininke - Birutė Kožicienė. 
Pasveikinusi susirinkusius ir pa
sidžiaugusi dideliu jų skaičiu
mi, pakvietė inž. Antaną . Dun
dzila pasidalinti su auditorija 

- tais įspūdžiais; kurių jis 'prisi
rinko bebūdamas net tris mė

nesius tėvynės žemėje. .
; KĄ INŽINIERIUS PASAKĖ 

IR KĄ PARODĖ*

• Pirmiausia jis paaiškino kokiu 
keilu ir kam padedant jis atsi
rado okup. Lietuvoj ir iš kokios 
mokslo srities ten skaitęs pas
kaitas. Paskaitos jam teko ^kai 
tyti Statybinės Inžinerijos Insti
tutuose, kur = kiekviena paskira 
paskita turėjo tęstis neilgam, 
kaip dvi valandas: Kartais pas
kaitas' tekdavo; sutrumpinti. Tai 
priklausė nuo instituto vyres
nybės. J ? 1: \

Kaip Amerikoje, taip ir So
vietų Sąjungoje, visos gyveni- aiškinimo, ar tas namas laiko- veidų nesimatė, nes skaidrėje

1972 m. rudeni rusų okup. Vilniuje lietuviai stovi eilėje,

ALEKSANDRA VAISICNIENĖ
» *

Kaip Venezuela j Aiikštojo Orinoko Yano- 
mamos genties indėnai kuria savo šeimą

KVIEČIAM E NAUJIENŲ5

NAUJIENŲ 68 M. SUKAKČIAI PAMINĖTI
r? - • * '■*’ r *

buvo .parodyta" tik jų pakau
šiai. , ;

TOMO PASAKOJIMAI

Negaliu tiksliai pasakyti, kiek 
tas jaunuolis mjtų turįs, nes jis 
esąs tik gimnazistas ir, tu trijų 
’mėnesių laikoįi'rpyje, jis lankęs 
kokią tai tedmikos mokyklą. 
Mokiniai, kurie'jį pirmą kartą 
sutikdavo, labąi, nustėbdavo.kad 
jis nemokąs rusiškai.. Kai paaiš
kindavo, kad -jis es^.'atnėrikie- 
tis, tai pasidalydavo gana’'drau
giški. >-š-V-

Jo mokyklc^' rnokiniii buvo , 
uniformuoti ir su. kaklą raiščiais. 
Uniformos labai tvarkingai ūžr 
laikomos. Mokytojui į: klasę įė
jus. visi mokiniai tvarkingai at
sistodavo. Mokytojai yra ger
biami ir jų atidžiai "klausoma... 
Per pamokas pasitaikydavo nu
girsti ir mokiąftį • tarpūsavį 
šnibždesį, bet šį^ip , klasėse , bū
davo ramu. Mokslo lygią toks, 
kaip ir Amerikos Hi^i -stiiool.- 
Kad kas iš; mokinių .vartotų al- 
įtohdlį, Tomui neteko pastebėti- 
Mokyklose va^igiįznid/ >nėrą. 

■Mokiniai tarpusavi'".sugyvena. 
. jdraugiškai. Neteko .Toinąt.nu.-
* piršti, kad: moklinai .būttj /verij 
■čiami stoti įį-komjauritioliuš

H Tai. ’š .
• Runoje Dundzdės/’-t'- J ■-/■ 
r SO VERTA TORU SKAUTŲ '
v;

-ut ■ - ;Y/';
. 'U* Verta ąį heyma dokidš yak# 
; Jbnes programos: išklausyjr, tai 
.čia'’nesiimsiu aiškinti. Norėčiau 

; jįtk iiek 'skautų j^kla^ipii -W'.
■įklos rūsięš,-' 
'feka ruo^į?- ■ '.j/y
'*■ Tą, ką auditorija girdėjo ..ir'

PO T ATE! (lietuviškai: mer
gaitė jau yra subrendusi). 
Kada apie mergaitę yra išsita
riama. “po tate" Reiškia, kad ji 
jau buvo susirgusi keliais 
mėnesiniais susirgimais ir jau 
yra tinkamą kandidatė ve
dyboms. Yanomamiečių indė
nas nėra linkęs senberniauti; 
jis pageidauja apsivesti su ne
kalta mergaitė, tačiau, jei ne
išeina, tai apsiveda ir, su atsis
kyrusia, ar nuo vyro pabėgusia, 
bei gyvanašle ar našle. Janoma- 
miečių indėnų gen yse yra di7 
delis trūkumas moterų, todėl 
labai retas reiškinys, jei mote
ris neišteka.

. Pas Yanomamoš indėnus su- 
i brendimas mergaitės prasideda 
* nuo 12, 13, 14 metų. Jei mer

gaitė nuslepia brendimo laiko
tarpį, tai, jų manymu, jos ku

tą, ką matė, tai, man rodos, vi-1 ną išbers spuogais ir nukris- 
siems Chicagos lietuviams gerai 1 plaukai.
žinoma; tai jokia naujiena;. Ne-j Kada motina jau nujaučia, 
tektų' tikėti, kad okup.. Lietų- i kad jos duktė susifgs, prie savo

Sekmadienį, š. m. kovo 14 dieną

MARTINIQUE : ■ Ui.'i
2500 W. 94th Street Evergreen Park, Illinois

• DAINOS
• SVEIKINIMAI
• VAKARIENE IR GĖRIMAI j

• ŠOKIAI/-

Pradžia 4:30 vai. popiet — Įėjimas $25

BANKETĄ RUOŠIA

Vietas prašome rezervuoti iš anksto

1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

arba telefonu 421-6100

voj tie kryžiai jau taip paplitę, 
ir kad juos niekam netrukdant, 
galima taip laisvai pasistatyti. 
Visai nebuvo paaiškinta iš kur 
žmonės tiek daug pinigų turi. 
Nežinant. tikros, padėties,, gau
nasi vaizdas, kad ten daug už
dirbama, ■' x ■

■ Pačiai auditorijai ko nors pa-, 
klausti, buvo duota labai' truni*, 
pąs^laikas.' Dauk kas-norėjo 
klausti, bet, vos po keleto klau
simų,tuoj atsirado šalia Dundrip 
lųi pusamžis į vyrukas ir, rody
damas, j -vieną norintį paklausti/ 
pasakė;’ kad. tai 'bus iš publikos 
paskutinis, kūriarą leidžiama 
kalbėti. Tai, .tau bobut, ir pyta-

£ IT-. ■»’ , *■ 1 ‘
įgaSs?-;,;--. ■.. : - ; ■ ■/ . ■ J' ’C

■ Deja/ nemanau, . kad • apsčiai 
kąvniėję. susirinkusieji ’ jtik^Jr. 
nprėjp-ž Aš 'Įr. ,rię. vienas-j kitės, 
buvome nustebę/ kodėl inž? A. 

-Dufidzilp.; visai. nieko, nėųžsimj- 
nė apįeį plačidsads lietuviųj vi-, 
suomenės'.nuotaikas, apie kurias

. ūjįs,Dundzila, tiktai privalėjo šū-.. 

.. žinoti, a-nes , jis'ne . tik / mokslą 
: žmogus, bėt.’iri^iętnvis. Atrodo/ 

kad gyvėndąrn?is...trjš menesiui
- okup. Lietuvpj’-jfe-vengėį-arbą

■ jdkiubj^ių•- ųžmeg^j
: įsu. kurie n^

palapinės ■ kampo • pastato jai 
atskirą; miegojimui kampą po! 
tuo pačiu stogu, maždaug dvie-’ 
jų metrų ilgumo. Ištempia jos 
gamnką ir uždega žibintuvėlį, 
kurio liepsną turi,užlaikyti mer 
gaitė mojodamą >su vėduokle. 
Jos palapinės; kampe iškasta ma

duobėje šlapinasi; kol pasirodo 
kraujas. . Jai persirgus, motina 
duobelę užkloja lapais' ir' ištie
sus į mišką’, užkasa duomęj e.

Šiaip mergaitę visą laiką pri
žiūri mokina; duoda jai? tam tik
rą maistą', vandenį turi gerti po 
truputį/tik drungną. Negali ką-

kokios' ■ litautyb^į 
zirąjfęėsf■ didžiulį

jpaštriii»e,7^h risakymis 
trumpas: “Aš juose nebūvau/^r 

. JnėmaCTau,.
, yricatofi^S/^dtiEarti^ Jąnkyįi^jtik

ta;."Keista’jir’ :tai; kad,' girdi,; 11^;

' ; SIUNTINIAI I LIETUVA ?■
MAISTAS tt EUROPOS SANDĖLIŲ ->■

2608 West 69th St., Chicane. III. 60629 ♦ TeL 925-2787

Didelis pasirinkimas geros rūšies Įvairių prekių.

MARIJA NOREIKIENž 1

Cosmos Parcels Express Corp. ;
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE ,, . ■ 

litfl #. Utt St. Chloro, DL M629 * T< W5-2787 / |

'-S '■'•*. V A L ANTINAS.. / '.-'į

JAY DRUGS VAISTINĖ

4 rmmsflAi anuMjac recbfzai • 
OVMYNAI * KOSMKHKOe RfiDOBOV

. Atdin iloldadiefilals nw ;
I ^al ryte 8d 10 vai vakar*,

sytis nei kūno, nei galvos, nes 
kitaip išbers spuogais. Norė
dama pasikasyti, turi panaudo
ti pagaliuką, vadinamą Yibi- 
kebi.

Mergaitės brendimo dienomis 
niekas negali lankyti, tik išsky- 
tus motiną, ar jos drauges, ku
rios jau yra persirgusios bren
dimo laikotarpį. Vyresnės mer
gaitės duckia įvairius patari
mus. taip pat mokina, kad ne
galima verkti. ■

Šis subrendimo laikotarpis 
yra labai gerbiamas net ir kai
mynų- Pasibaigus sirgimo h:- 
kotarpiui, motina mergaitę iš- 
maudo, puošia, dabina, šukuo
ja, dažo ir apkabina papuoša-’ 
lais.

Po penkių dienų, mergaitė iš- 
vo palapinės ir jau ga-: 
i daržoves, mėsą ar

paukštieną.
Laike brandimo laikotarpio, 

jos sužadėtinis taip pat. gyvena' 
atsiskyręs, tik ne taip griežtai, 
ir negali-maitintis, -pįhTu,- no<- 

I maliu rtiaisfu. Tame laikotarpy
je irgi: darei savo kūno atitinka
mą priežiūrą: dažosi, aptvarko 
pladkus ir susiveria atitinka
mus vėrinius. Kada jau abu yra 
pasiruošę apsivesti, mergaitė 

■paima iš,namų naują gamąką 
ir ateina į vyro paalpinę ir gre
ta jo prisiriša. Taip įvyksta jų 
vedybos ir tampa vyru, ir zmo- 

rn,a- , ... - ; .į
, Tačiau, yra daug mergaičių, 

Kurios Bijo šios vedybų proce^ 
duros. Tada tėvai ramina mer
gaitę; ir liėpia pasiliktą- aiškin
dami,, kad -neturėtų baimės,-, kad 
jis bus jos vyras ir j'ą globos, 
kaip globojo .jos tėvas. Tėvui 
galutinai susenus arba- mirus, 
jeį‘ turės vyrą, ,, jis ją globo
siąs.-.; ■■ -'/ ■ ■?’■■ '■■■'■ p
i- •-'GIMDYMAS.

Yanorriamięčių tarpe motina 
dirba sunkiai; dirba namuose, 
ląjįkupsB, miške.ar prie maisto 
aprūpinimo. Dirba nuo ryto -iki 
saulės nusileidimo, ir sekan
čią dieną kartoja tą patį dar
bą; ' į' - . ' \

' (Bus daugiau) •

- . - ; PASTABĖLE ■ .
<- '■■.;/■ i y y :■; ■ y; .■ ■ ■ ■.: j

j. ..Gyyęnimaš bė vilties yį^ tai 
bekraštis^ laukas,; virtęs., tyrais;

Šaltoj\yžiemos, ilga- naktjs'be 
■■satflšš...-"-y .■ ■ ’ ■ ■

tuviai labai bijo. Lenkijoje, vyk
stančių neramumų, riės jie galį 
daug bėdos pridaryti ■ ir okup, 
Lietuvai. Kaip tektų aiškinti. tą 
jų baimę, tai "tąijp ii-, nepasakė. ,

Kam bet kam,. ■ bet skautams. 
tokią- vakaronę ruošti tikrai, ne
vertėjo. Išskiriant patį jaun'ajį 
Tomąi kuris -‘gdna- vaizdžiai tni; 
pasakoju mokyklos .vidaus tvar
ką, pats genijoras A. Dundzila' 
vengė ką norįs nėigrąmo- iš- bkup'. 
Lietuvos . ■ gyvenimo ' .'($ pavaizi- 
duoti..■/ ,'.į -

:i»k,ą-„tik 
yįeųas kĮaųsj^nasr'
. Dundzila, -; tris • mėpęfeiūį'- Lie1'

(H"; aukšta^ i bęt plikai.'^i^dKs;
- • - - - -

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
LTiįsRATCRA, ‘ HettftfiĮ • Htferaftes,'-.* nieūe ii •'rnokMe 

195< m. metraštis. Jaine yrt vertingi, niekuomet nesensta, Vine< 
Krėvės, Igno kapelio/..Vinco Madfino, ;P. Joniko, V. Stankos, 
J; Raukfia, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Metikus straipsniai <bei studijos, iliustruotos nuotraukomis tf 
M. K..čiuriionio, M. Sfleiklo, V. Kašulttš, Aj-ftflkltelės Ir A. Varno 
kūrybos yoveikslais. 365 push knyga kainuoja tik 83.

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau. 
tinią šokią pirmūnės Juozės Vaičiūnienė atsiminimai apie dainą 
šventes bei ją istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems. gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimls 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja J2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraly. 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožą aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik ui 81

.. • LIfcl UVHKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausks 
Įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės fc 
Labguvos apskričią duomenimis. 'Aprašymai įdomūs kiekvienam 
Beturint Leidlnyj flluriruotas nuotnsuloffiX pabaigoje duodama 
ritovardžią ^vadinimai Ir Ją vėrtfofM J vokieSą kalbą. Laba! 
naudingoje 335 puri, knygoje yra Rytprflrią iemUapis. Kaina M.

> K4 LAUMES LIMB, rašytojos Petronėlės Orintaitės atri- 
mfnhnal ir mintys apie asmenis Ir vietas nėprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševiką okupacijos metais. Knyga turi 234 oualaniui. 
bet kainuoja tik M. ,

; • JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesuprM- 
tas tf klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik n« 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe- 
riją. Dabar būtą j J galima pavadinti kovotoju ui Žmogaus teisei. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapiu, kainuoja 86.

i SATYRINES NOVELES, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
wrta*i. 206 pri. knygoje yra '40 sąmojingą nevėlią. Kaina H 

Knyga* gatmanioi Naujienose, 173B So. Haktefl St, Chicago, 
(E V0IM. Ulftakiat FtRlf prtdMf lolaej ImfnnthiM VaMomc 
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Pataria likviduoti karines bazes — kitiems
Sovietų ginkluotos pajėgos labai mažai mūšių laimėjo 

• kovos lauke. Jos daugiau laimėjo gerai organizuota pro
paganda negu susikirtimais’karo lauke, kur reikia pa
rodyti galią, pasiryžimą ir šaltą kraują pasiruošimo ir 
mūšio metu. Reikią pasigaminti gerus ginklus ir turėti 

. daug ištvermės. -■ »
Sovietų propagandistai gudresni negu Hitlerio, turė-

■ +ie-i. Hitleris nepajėgė suvaldyti fanatiškų nacių. Jis
turė’o ’'sakyti ištikimiausiems savo šąlininkąms vartoti 
peilius Rcehmui suvaldyti.. Jis vartojo vokiečių armijos 
generolus Goeringui Į vietą padėti, o kai ųsitikino, kad 
dviėm frontais vokiečiai' negalės ,laimėti, tai pasiuntė 
Į Angliją savo pavaduotoją. ? : - ' '■

Mūšiams laimėti' Sovietų vyriausybė siunčia Į užsieni 
ne vieną pavaduotoją.. Jie siunčia ne vieną, bet kelis. 
Sovietų agentai eina keliomis kryptimis ir taiko Į kelis 
svarbius taikinius. Amerikoj komunistą Alger. Hisą jie 
stuni Į aukšč:ausią Amerikos vyriausybės viršūnę. Hiss 
pasiekė Valstybės sekretoriaus pavaduotojo pareigas ir 
kišo komunistus i UNRĄ bei kitas galingas Įstaigas, 
■km n?vyko ''tikinti Įtakingus Amerikos pareigūnus, kad 
"i-- rūpmasi tik Amerikos rūpesčiais, bet tikrovėje jįs 
dirbo Maskvai, informuodamas Maskvos agentus apie 
pačius svarbiausius nutarimus ir skirdavo valstybės pa
reigoms Maskvai ištikimus pareigūnus. Laimė, kad ame
rikiečiai yra didesni patriotai, negu mąskviniai. Jie atsL 
sakė Maskvai duotų pažadų ir grĮžo prie laisvės principų, 
nes Įsitikino, kad laisvė ir laiku suteikta medicinos pa
galba yra brangesnė negu Įsivaizduota fantazija apie

■ sovietinės komunistinės sistemos gerbūvi.
A. Hisas padarė labai didelės žalos Amerikai, jis 

pasiuntė Į Sovietų karinių jėgų nagus ne vieną tremtinį, 
pabėgusi nuo jų. Bet Amerikos gyventojai laiku susi
orientavo, išaiškino neamerikietišką Hiso elgseną, nu
statė io melą ir 1950 metais jam paskyrė 5 metus kalėji
mo ir $10,000 baudą. JĮ baudė ne už susižavėjimą “ko
munistinėmis idėjomis” ir darbą Maskvos agentams, bet 
už melavimą Kongreso pakomitečiui.

Sovietų valdžia ir šiandien vartoja tą pačią propa-

Js

V ■
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tijo§ jėgas, Wifew jyM^W-

gandįog. taktiką,- kuria Y*I&& W
lietuvius įtraukė j magingos tiakią. Viei#

J. RIMS A Cusquenqs (lapyba)
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jokių dęroviųių
duodą prięsųi, vartoja nąrkctfĮkus, išduoda vą^jtybiue 
paslaptis ir k|. Tas daktaras Įtikinę dąlĮ lietuviško jau 
nimę, Ijętųvių idealistų, kad verta bendradpirbiauti s' 
rusais, ųes jie yrą idąąiistąi, jie §įekią geresnės tvąrk: 
ir kt. Rusą i naudoją jdęąlįątinj liętuvių jaunimą didžia, 
šiam Hjefed skWM Vilniuje spąųsdfeą Gitaną jį Krąi 
tą, kiyįąiąe minėto daktaro ąųklėt^iams rašo tok 
dalyku:

“Paryžiaus darbininkų priemiestyje Sept Ųsf 
vyko komunistų partiją suvažk
vimąs. Jam adresuotame lĮSKP CK sveĮkmune s.c 
koųę jog suvą?iąvi^ąs vykstą ątaftkingos tarpt ų 
nės padėties ąąetu, Agresyvūs impeyialistjųiąi slu^k

timams pasaulyje, susigrąžinti tautų gy\7ehimo tvar
kytojų vaidmenį, jie atvirai siekia karinio pranašu
mo, stengiasi pakeisti savo naudai jėgų santykį pa
saulyje. Tam tikslui išplėstos precedento, neturinčios 
ginklavimosi, pirmiausia branduolinio ginklavimosi, 
Varžybos. Tam tikslui plečiama neleistiną praktiką 
ĮŽųljai įstįs Į kitų šalių ir tąųtų vidaus rę^ąlųs. Ši 
ayąntįūm.tinė politika kelią grėsmę taikai ir žmonių 
saugumui visoje planetoje.

Dėl viso to susidariusi padėtis Įsakmiai reika
laują, kad dar aktyviau, solidariau veiktų visos antį- 
impęrailistinės ir antikarinės jėgos. Vienas iš tokio 
susitelkimo pavyzdžių — Vienoje pasibaigusi Pasau
linė konferencija — dialogas nusiginklavimo ir Įtem
pimo mažinimo klausimais. Jos dąijTiąį ‘ pareiškę, 

i kad, jeigu kiltų naujas pasaulinis karas, nebūtų iš
vengta visuotinės termobranduolinės katastrofos ir 
žmonių' civilizacijos sunaikinimo. Todėl pasauliui 
šiandien reikia ne “prisiginkląvimo” programų, 9 nu
siginklavimo, ne gaminti ir dislokuoti naujų-rūsių 
branduolinį, neutroninį, cheminį ar kitokį giųklą, 
o uždrausti jį, ne plėsti jau esamus karinius blokus, 
o paleisti juos, sudaryti nebranduolines zonas Įvai
riuose pasaulio regioniuose ir likviduoti karinęs ba
zes svetimose teritorijose.” ,,

(Gimtasis Kraštas, 1982 m, vasario. 11 d,j 3 psl.)

Visi žinome, kad Sovietų yyriąusybė Įsteigė savo bą- 
nepriklausomoje Lietuvoje, tas bazes tebelaiko irzes

šiandien. Panašiai pasielgė Latvijoje ir Estijoje’. Rusąi 
Įsistiprinę čekoslpvakijoje, Gudijoje, Ukrainoje, Gruzi
joje ir kitų tąutų apgyventose vietose. Prieš pprą pietų 
Sovietai Įsiveržė Į Afganistaną, kur naudojo Hipderniš-: 
kiaušius tankus, artileriją, helikopterius ir modernius 
lėktuvus. Bet iki šio meto be dujų nepajėgė apraminti, 
nępav’ergė aviganių tautos. Tą patį prię^ pprą mėnesių 
padarė su leųkais — įsakė patiems, lenkams Įvesti karo 
stovi ir pęrsekipti ląįsyės siekiančius lenkus. Kaip Afga
nistano štabo viršininkas, gęlbėdąmąs kraštu ųųo. vagių ir 
parsiduodančios demokratinės vyriausybę ėmęsi griežtų 
žingsnių prieš savo krašto žmones, taip ir šiandien Jaru
zelskis kiša Į nešildomas stovyklas prieš komunistus ko
vojusius lenkus. Kąd.ą Jaruzelskis, atliks mauro, darbą, 
rusai pasiųs Į Maskvos rūsį ir patį Jaruzelski, kurio nię-. 
kas daugiau nebematys.

eto sekretorius p. Vanagaitis 
erskį^V *usiraki«no d^01’ 
arkę ir pasakė tokią prakal-

“Brangus vįenginčiaį! Šian
dien J^rgYv?WB va-
^da. Visi mgs. ku^ie šias die- 

esame sulaukę, dėkavokim 
'Žfyui. n£s įaį kas vykigą šią 
fen^. kartojas tik per šimtą me 
i. Visi žino, kaip mūsų giminė 
ivo svetimų ų mindžiojama 
avo krašte ištisus 500 metų. 
Tūsų tėvu tėvai ir męs iki šiai 
epai nešėm sunkų jungą. Pas- 
utinėmis dienomis, kad ir dąn 
:s sukandę Gal dabar pasaulis 

A3r.atvs mūsų skriaudą, ir pri- 
'sdms mur’s teisę, susitvarkyt 
"ūfu gyvenimą pagal Vilsono 
4 Bet veltui buvo mū-

laukimas.
Mūsų viešpačiai tyčiojos iš 

mū-ų teisiu, ir atėmė 
tu pačias teises, 
Versalės sutartim buvo
ant P£H?aŽjstos. Našta,

iš mū- 
kurios 
mums

Jį. GEL4ĮSIS

ISTORINIS PĄTIKSLLNBLtS
{Tęsinys)

• MAŽ. LIET..GĘLBEJIMO
KOMITETO SEIMO 

įvykusio Šilutėje 1923 m. sausio 
nėn. 19 d. protokolas tilpęs 
‘Prūsu Lietuvių Balse” 17 nu-

• Atstovų nuo M. L. Gelbėjimo
Komiteto skyrių ir lietuviškųjų tiįvos giminei.

nizacijų Seime dalyvavo 120 as 
menų.

Seimo posėdis atidarytas Vyr. 
Maž. Liet. Gelbėjimo Komiteto 
pirmininko M. Jankaus %4 vai. 
po pietų, kuris pasveikinęs Sei
mą, pareiškė, kad šitoji valanda 
turi ypatingos svarbos visai Lie

politinių beį ekonominių orga- Vyr. Maž. Liet. Gelb., Komi-

Rusai nesirengia, atšaukti savo, garnizonų iš. Afgą- 
'nistanby’ijehkijoSj Lietuvos, Estijos, Gudijos, bet steigia 
naujus garnizonus Salvadore, Nikaragvoje, Gvatemaloje, 
Kuboje ir kitose Pietų bei Vidurio Amerikos/.viętoišė. 
Maskvos propagandistai reikalauja, kad Amerika atšauk- 

~fcų savo ginkluotas pajėgas iš Vokietijos, Ruošią demonst
racijas prieš amerikiečius. Vakarų Vokietijoje’gyvenan
čių lietuvių tremtinių vaikai kartu su vokiečių jaunimų 
dalyvauja demonstracijose, prieš amerikiečius.

Laimė, kad Amerika — ne Hisai ir ne Sovietų pro
pagandistų sufanatizuoti tremtiniai. Ne tik vyriausybėje, 
bet ir krašte yra žmonių, kurie Sovietų propagandistų 
Įtakai nepasiduoda ir yra pasiryžę neleisti rusams steigti 
garnizonus Vidurio ir Pietų Amerikoje, kaip rusai juos 
Įsteigė Afganistane arba Lenkijoje.

Amerikos prezidęntąs tnečųiijęiiį pasakę ^ųyąžiąvt^ 
siems Amerikos valstybių organizacijos nariams, kad Ku
ba bando permesti savo garnizonus Į Salvadorą, Nika
ragvą, Gvatemalą ir kelias Karibų jūros salas.

— Mes duosime ginklų Salvadorui, kad galėtų 
kraštą ginti nuo ginkluotų įsibrovėlių... Mes nelei
sime Kubai gabenti ginklų ir karių į Karibų salas ir 
kitus apylinkės kraštus...

Prez. Reaganas susirinkusiems tarė, kad Antros 
Kubos Amerikoj kontinente nebus. Nauju Maskvai įti
kimų Valstybių Amerikos žemyne neleisime steigti.

kiančių pūstynėje.Belil^o viena- 
Aįję teisė—ginklas, kurio ir tyė-

• ėmės. Kas šiomis dienomis įvy 
Jįo. to Y.® esat yųdinipkąį. Visi 
ar šiokių ar tokiu būdu daly- 
yayot mūsą tautos gyvybės ko- 
voį. Momente buvo toks, jog 
dąbar ar niekuomet. Susidarius 
M. L. Gelb. Komitetui, taip jau 
ir kiti žmonės, kuriems rūpėjo 
lietuvių giminės laimę, griebės 
prie paskutinės priemonės—sa
vo pajėgomis nuversti slegian
čią svetimųjų, naštą. Savo pasi- 
ruosirna beskelbė pasauliui. Ne- 
sigynė-Bet lyg anie Afrikos Bū- 

■rąį, jie tykią, ramią naktį 4«įa-: 
rė šventą sutartį ip ant ryto- 

savo prispaudė- 
/'ąms4 jįąjp r galingą ; yra tautos 
valiau kuomet ji* n'ębėtekp kan-' 

Arybės. Vienoj gražioj nakty jūs 
i^irdot ginįcų gandą. T® buvo 
ne ’bailūs medžiotojai; ne prieti- 

. kio ieckoiojai, bet pakelta gink
lus už sąvp gyvybę galią. Kięk- 
y^as-gmjkĮą$ i'ęikaląųją aukų. 
Mūsų karžygiai tai gerąjį žino
jo. Bet vistįek apsiėmė , kovoti- 

k Jię vieną dieną išyąįė Klaipė
dos kraštą ir geležinių i^itų ap
supo .Klaipėdos miestą. Visame 
krašte niekas nepasipriešijo- - ši
tam šventam pasikėlimui, nęs 

įprastoj ai buvo ištroškę
- išvadavimo.

Kitaip buvo Klaipėdos mie
ste, tame mūsų pavergimo liz
de, kur vardan santarvės buvo 
uždėję mums naują jungą prąn 
?ūzai. kuriems buvo pavesta su
grąžinti mums mindžiojamas 
mūsų teises. Bet prancūzai pasi
samdė vokiečių atėjūnus ir iš
dalino jiems ginklus, priversda
mi^ juos, kad su kulkosvaidžiais 
žudytų mūsų vaikus

(Bus daugiau)

ANDRIUS MIRONAS
• • ' - t i

Susipažinkime su Kalifornija
(Tęsinys)

San Francisco mieste gyvena nemaža rusų 
kilmės žmonių, daugumoje seno amžiaus, pabė
gusių po 1917 metų revoliucijos nuo komunistinio 
režimo per Kiniją ir Aliaską. Iki šiol mieste esa
ma rusų restoranų, nors daugumas rusų išmiršta 
ir jaunimas išsigimsta. Daugiausia ru$ų gyventa 
netoli Fisherman’s Wharf, todėl iki šiol rajonas 
tarp Bay Street, Columbus Avenue, Lombard ir 
Van Ness vadinamas Russiaų Hill Park. Lietu- 
tųvių San Frąnęįscp dįdmięstyje nedąug, tačiau 
kai kurios organizacijos veikia.

BERKELEY-OAKLAND

Vienąs svarbiausių Kalifornijos mokslinimo 
centrų yra Berkeley universitetas, to pąties var
do mieste (apie 120,000 gyv.). Pats miestas, ypač 
jo rytinės periferijos, yra gražus ir malonus gy
venti, bet universiteto rajone vyrauja jaunimas, 
kuris diktuoja savo pažiūras politikoje, filosofi
joje ir mene. Miesto šlaitai iškyla net ligi 1300 
pėdų aukščio, iš kur atsidengia puikus vaizdas 

San Francisco Įlanką ii plačias jos apylinkes. 
Mie >te y r įdomus Rožių sodas, didelis Charles

Ti’dcn va do parkas, su botanikos sodu, golfo 
.aukais. piknix vimui vieta, restoranu, teniso 
a.Aii. 'y Ai.zu ežerėlių plaukiojimui. Miniatiūri

nis geležinkeliukas vaikams, Little Farm ir lai
piojimui po kalną takai sudaro puikią vietą lais-. 
vam pramogavimui.

Puikus kelias (Grizzly Peak Blvd.) vingiuo
jąs! miesto ribomis kalnų viršūnėse net ligi 1600 
pėdų aukščio ir suteikia progą pasigėrėti gražiais 
vaizdąis. Botanikos sodas turi apie 25 akrų plotą 
Strawben’y slėnyje, Meno muziejus ir kitus arti 
universiteto naudingos Įstaigos duoda progos 
studentams gilinti žiniąs,

Stambus Kalifornijos miestas yra Oakland, 
Berkeley kaimynas, turįs beveik 330,000 gyven
tojų ir išsidėstęs prie Bay tilto rytinio galo, nusi-’ 
tęsdąmas Į pietryčius ir užsilipdamas į aukštu
mas ligi 1500 pėdų aukščio. Tai svarbus pramo
nės centras, su greit besivystančiu uostu ir laivų 
statyklomis. Mieste yra Kalifornijos Meno ir ■ 
Arnytį ^oįęgiją, Šveplųjų Vardų ir MRte kolegi
jos. Pastaroji skirta moterims. Miestą supa penki 
didelį parkai, kurių žymiausias Redwood Re
gionai Park. Kadaise Piedmont rajonas buvo tur
tingosios klasės žmonių gyvenamas, bet dabar be
veik susilygina su kitais rajonais. 5

bįųo Alamedos miesto Oaklandą skiria siau
ras, it rankovė, Oakland Inner Harbor kanalas, 
su galę išsišakojančia San Leandro Bay. Pieti
nėje Oaklando dalyje, prie vidinio kanalo, yra 
rašytojo Jack Londono atminimui aikštė, o tuoj 
už jos Į rytus jau pravesta dvi povandeninės 
BART linijos šakos, vadinamos Webster Tube ir 
Posey Tube. Susisiekimas Webster Tube vyksta 

Į pietus, o Posey Tube — Į šiaurę. Povąpdenipis 
kanalas ateina iš San Francisco didmiesčio. Vi
dury Oaklando yra Lake Męrritt,.. sųrąųs van
dens ežeras su laukinių ančių sąugonę, Oakland 
miestas turį ir daugiau įdomių vietų, įstaigų ir 
parkų, o taip pat ir mažųjų gyvulių zoologijos 
sodą.

APLINKINIAI MIESTAI
Menlo park miestas, turįs virš 26,000 gyven

tojų, pasižyyii didele spaustuve ir leidykla, Lane 
Publishing Co. šis miestas pietuos? ribojasi ąų 
Stanford universitetu, kuris įeina i Palo Alto 

■jpię§to ribąą. .’1 ■ ."C’.
Palo Ątyo miestas (apie 55,000 gyv.) iki šiol 

tebesaugoję aukštą raudonmedį prie šiąurvaka 
linas miestų dalies. Nuo šio medžio (palo alto is- 

reiškia aukštą medį) miestas gavo 
pavadinir®^. Be Stanford universiteto plačių apy
linkių, uąįnąnčių 8800 akrų plotą, Palo Alto ne
turi ypatingų vietų, tinkamų paipątyįi.

Stanford universitetas užima buvusio Stan
ford ūkio plotą. Įdomesni taškai yra Hoover In
stitution o® War, Revolution and Peace, kuri turi 
kolekciją įyąn’ių dokumentų apie pasaulinius ka
rus ir ko^lįktus. Iš šio instituto bokšto atsiden
gia puikus vaizdas į apylinkes. Leland Stanford 
Jr. Museųm parodo šio 15 mėtų amžiaus, univer 
siteto steigėju sūnaus, visos šeimos suvenyrus, jų 
tarpe Ikedią kolekciją orientalinio meno, senovės 
egiptiečių liekanas ir “Golden Spike”, pirmąją 

vinį, įkąitą 1869. metais, statant pirmąjį Amerikos 
geležinkelį. Stanford Memorial Church, pastatyta 
stęigėjiį. sūpaus Lelgndo atminimui, turi hioząi- 
W,' pagamintas Italijoje ir italų darbininkų 
įrengtas. Universiteto Meno galerija surinkusi 
paveikslus, tapytus Europos, Azijos ir Amerikos 
dailininkų. Stanford Linear Accelerator Center 
yra 2 mylių ilgio elektroninis akceleratorius, ty
rinėjąs smulkiausias ątppio daleles. Tai šių laikų 
didžiąųsiąs žmogaus rankų padalytas prietaisas, 
kainavęs 114 milijonų dolerių ir statytas šešerius 
metųą -'c , y

San Mateo (apie 81,000 gyv.) yra gražus rezi
dencinis miestas. Central Park ribose yra Japonų 
sodas, o pęr S^n FrąpGiscę įlpųkos pietinę dalį 
permestas vienas ilgiausių Amerikoje greitkelio 
tiltų, 92-ju plentu sujungiąs San Mateo su Hay- 
vvairl miestu. Už pravažiavimą imamas mokestis.

Prie South San Francisco miesto įrengtas San 
Jhhkj^co. ąerodrogi^, nutols nuo paties did
miesčio apie 12 mylių, Priklauso San Mateo 
miestui, nuo kurio tiktai 5’/2 mylios. Tarptauti
niu vadinamas aerodromas užima 2200 akrų plp- 
tą rytiniame San Francisco įlankos pakraštyje, 
yra vienas iš didžiausių Amerikoje. Helikopterius 

Įgalima apžiūrėti iš viršaus.

(Bus daugiau)
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VAKARŲ VŽJAl
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

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

L>K PAUL V. DAKW1& 
a YDYTOJAA IK CHIRURGAS 

We*sbe*t«r CemmiMUTy suniki, 
medicines dtrecrerivi

JI* K Mmūmub. RA. WosttfcMto, u 
/ALAKDOS; »—9 daroo dienom'. , 

Lte MSUdlOXU 6—4 ««u

SUSIRINKIMU

I

TEL. 233-5893

OR. A. B. GLEVECKAb
GYDYIOJAS IR CHIRUKGA5.

SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS 

3907 Wė»t iv3fw Street

Valandos pagal susitariiną.

Lietuviu Žagarės klubo metinis na- 
riv susirinkimas įvyks sekmad.enį, va
sario 28 d., 1 vai. popiet, Anelės Ko- 1 
jok saieje, 4500 S, Taiman Avenue. 
Aariai Kviečiami atsdanKyu, nes yra 
svarozų reiKaių aptarti. Po susirinki
mo bus vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast.

iSW* ijbflMrTr rminlt

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAITIS
GESINAMA LAIDOTUV1V KOPLVčIA

- GOĖDON FUNERAL HOME -

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel. 226-1344

“Siekimas” (grafika)Krazauskas.

ta

Dr. Jonas F. Mažeika
L>x».s. — l»aaių uxvxiujAi 

46U0 W. lUuid street 
' Uak Lawn, Ui.

611. lei. 44O-Č360
Vaiauaos pagal susūai imą

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

nedarbe, laisvė — nelaisvė, 
—----------------------------- {švara — nešvara, teisybė — ne-

- - teisybė, paisant — nepaisant,
itinis narię susirinkimas įvyks nearti, neanksti, netoli ir kiti.

-77 ., L. L ‘ 1 Taip pat neigiamoji daieiė ra- 
kviečiami .atsilankyti, nes yra daug kartu tarp pasixartojan- 
svarbių reikalų aptarti ir jau laikas žodžiu, reisKianė.u neais.Lii- 
uzsimoKeti nario duoklę. i . . .

E. Strungys Pvz<: ien kiumuuse ju-
da: žmogus nežmogus, arklys 
nearklys?

±>et atsiiriinkime, kada saki
nyje dalelė ne yra atskiras nei
ginys ir sakinyje reiškia prieš
priešą (xam pruštarauja) ar juo 
kas nors paneigiama, tuomet 
dalelė ne rašoma skyrium nuo’

Chicagos Lietuviu Suvalkiečiy draw- 
gijos mef ' ’ 2
penktadienį, vasario 26 u., 6 vai. vak., 
vyčių saleje, Z455 W. 47 th St N ar .ai

uzsimoKeti nario duoklę.
E. Strungys

Joniškiečiu Labdarybės ir Kultūros 
klubo susirinkimas įvyKs antradieni, 
kovo 2 i, 1 vaL popiet, Vyc.ų salęie, 
2-455 W. 4/tn Sc. visi nariai ir no
rintieji būti nariais kviečiami atsiiąn-'

L'lORANKPLECKAi gį “ssX“L5™-\‘™ aP'

rakeliui, ne tuojau, ne staiga, 
ne dėbar, ne šįmec, ne pei- daug, 
ir t.t.

A e ir hei rašoTna atskirai. Nei 
vartojame, Kada ueig.mą karto
jame aaugiau negu vieną Kartą, 
p.z.: .\e vienos žmogus nėra 

imagas, rauosciai nei sėją, 
-m, pjauna, o-iuaau nemiršta.

> e dar variojama paoreziant 
ae»gimą, pvz.: i\ė neoandyk to- 
-v.ą taiiišią liakcj eiu peir miškį. 
v.s life nepajėgi, kai haktis pri
ėjo. A. l'ainuiy'nas

vielų in ptiija s^uo pavojų 
taikai, įsikišdama kur tik pasi
taiko proga savo karinėmis ir 
politinėmis priemonėmis.

GFTUMfiTRiSTAS

KALBA LIETU VLSKA1 

261M W. H* St. fet 737-5149

Titrina axis. PntaiXo alcimm 

ir “conuct

A. Karys, rašt

Dr. LEUJNAa SĖlBUl'lb
INKSTU, rUSLES IR 

1 PROSTATOS CHIRURGIJA 

2456 WEST 63rd STREET
Yaūnaoa; aztraa. 1—4 popiet, 

ketvirua. 5—1 vaL vak. 
Ofiso teletooM: 776-2880,

RašMacilM NMįM 448-5546

i Brighton. Parko Lietuviu Motery ! 
klubo metinis narių susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, kovo 4 d., 1 vai. 
popiet, Anelės saieje, 4500 So. Til
man Ave. Narės kviečiamos atsilan
kyti, nes yra svarbių reikalų aptarti 
ir jau laikas užsimokėti namų duok
les. Nares prašomos sugrąžinti Bunco

1 kny egeis. r o susuinkimo Dus vaisęs. 
Eugenija Strungys, rast.

J visų žodžių, pvz.: Ne visa auk
sas, kas auksu žiba. Aš ne daini
ninkas dainas dainuoti.. J onas vis 
ne namie. Aš ne dainavau, bet 
ožio balsu blioviau.. Jis iže per 
geriausias plaukikas.

Be to, negiamoji dalelė ne sky
rium rašoma nuo aukštesniojo 
laipsnio būdvardžių ir būdvar-

KALBOS KAMPELIS
geresnis dainininkas už kitus. 
Jis grįžo ne per vėliausiai namo. 
Jis gavo ne mažiau atostogų uz

Neigiamosios dalelės NE 
rašymas

:.-xNeigiamoji dalelė • (neiginys) kitus,
ne rašoma kartu su 
tižiais, būdvardžiais,

Neigiamoji dalelė ne rašoma

ne vi-

DR. C. K. BOBELIS 
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

lakų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

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

mių, kai neigiamoji

daiktavar-
veiksma- skyrium nuo įvardinių, skaitvar-’ 

žodžiais ir su dalimi prieveiks- dunų prieveiksmių, pvz.:
dalelė ne sada, ne visuomet, ne visai, ne

eina neigiamuoju priešdėliu ir visiškai, ne visur, ne tiek, ne ki- 
žo’džiui duoda priešingą reikš- ‘ eur, ir ne kitaip, ne bet kaip, ne 
mę, būtent: laimė — nelaimė, bet kiir, ne bet kada, ne bet kiek, 
darbas nedarbas, garbė — ne bet kur, ne tada, ne veltui, ne

PtRKRAUSTYMAi

MOVING
Leidimai — Pilu* apdraudė 

ŽEMA KAINA
Priimam Master Chargs 

ir VISA korteles.
KREKENAS. 1«L 925-8063

Apdraustai parkrauštymaa 
fi įvairi v atstūmę. 

ANTANAS VILIMAS 
TaL 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

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

transliuojamas iš mū$v studijai 
Marquette Parka.

Nuo '
1914 metu

Midland i>avmgs *ptar- 
nauja taupymo h namv 
paskolų reikalus visos mir 
su apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodyta 
pasitikėjimą. Mes norėtu
me būti Jums naudingi ii 
atPitvie.

Sąskaitom apdrav<to$ 
iki $100,000

2657 W. 69 STREET 
Chicago IL 6062;

Te* 925-7400
9^29 SO. HaKUM avė. 

Bridgeview, tL 604^
TeL 598-9400

IN
MIDLAND 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILL. 60632

PHONE 254-4470

juozas Tautvilą 
SUNKIAI SUBITRĖNKė

~ t i i j

Teisininkas Juozas . Tautvilą 
savo kierrie "nukrito ir smarkiai 
sutrenkė kautus ir raumenis, 
smūgis buvo toks smarkus, kad 
nepajėgė atsikelti. Lauke labaf 
sušalo.

Pastebėję kaimynai atėjo jam 
į pagalbą ir įnešė į vidų, davė 
vaisių ir šiltai apklojo. Jis pra
deda atsigauti, bet skausmai la- 
uai kankina . Buvo nugabentas 
j ligoninę, patikrinti kaulai ir 
raumenys. Kamai atlaikė, nesu- 
trupėjo, bet raumenys ir nervai 
labai sutrenkti. Ponas Tautvilą 
gyvena 1153 Mint-St., Gary,-4n.d. 
46406. r. . <

Iš darbo grįžusi žmona sutei
kė pirmąją pagalbą. Turėjo 
kviesti kaimynus.

NUVARGUSIOS AKYS GALI 
BŪTI VIENA PRIEŽASČIŲ 

GALVOS ekAUDEJlMO

Amerikos sąlygose labai daug 
žmonių skundžiasi gaivos skaus
mais ir tb’dėi vais-ihėse tiek 
daug yka įvairiausių vaistų nuo 
gaivos skaudėjimo.

Įmonės, gaminančios tuos vais
tus, yra pralobusios, nes prekės 
yra šusiiaiikusios masinio parei
kalavimo.

Neretai galvds skausmai yra 
iššaukiami kokios nors rimtos 
ligos, bet daūgumojė atvejų 

• tie skausmai yra arba nervinio 
jsi tempimo išdava, arba blogo 
virškinimo reiškinj-s. Tačiau 
25 nuošimčiai to negalavimo 
yra iššaukti regėjimo susilpnėji
mo ar kokios kitos akių ligos.

Akių specialistai nurodo, kad 
mūsų laikais amerikiečiai item- 
pia regėjimą, ar tai dirbdami 
netinkamose šviesas atžvilgiu 
sąlygose, ar neduc’dami progos 
akims pailsėti, čia, aišku, nei
giamai atsiliepia ir periigss tele
vizijos žiūrėjimas.

GIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

BLITZKRIEGO PAVOJUS

JAV gynybos ministras Cac- 
par Weinberger perspėjo Kon-‘ 
gresą, kad Varšuvos pakto val
stybės pastiprino savo pajėgu
mą ir dabar gali Blitzkriego pa
vyzdžiu pulti NATO kraštus, 
jus kelia rūpesčio JAV vyriau- 
siuntė Kongresui, sakoma, jog 
Vakarų Europa, Persijos įlanka 
ir Pietų Amerika yra trys rajo
nai, kur Sovietų puolimo pavo-

Pranešime, kurį ministras pa- 
sybei- Todėl Pentagonas prašo 
paskirti 263,000 milijonų dole
rių ginklavimuisi. Jeigu toks 
ziudžetas bus patvirtintas, jis 
bus didžiausias taikos męto biu
džetas. Tokio biudžeto niekad 
nėra buvę.

Weinberger pasakė, kad So-

KNOW YOUR HEART * *

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

. , 2533 W. 71st Street
> *1 1410 So. 50th Ave., Cicero
& * Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
TeL: 652-5245

t'KIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJ IMU ŠERMENINE 
Patarė jai ir laidojimo direktoriai:

il^AN VANOK ir GEORGE ŠOKINI

Aikštes automobiliams pastatyti

jetvvių

^dėtuvių

amsuLanso 
tATARNAVIMAI

g

TURIMI 
KOPLYČIA* 

>I*OS£ MIEŠTO 

DALYSI.

STEPONAS C. LACK IK SŪMŪS 
(lAuKAwjqu

4444 Vyksi 6mk sikkei k>juMv V-ižii
aU28 SOUTHWEST HIGH A Al, rwoė MlU, 11L r74-«l»

..." ..^.-■52

fair Wiftw

yOt/LL RŪN into trouslz r. 4 •: 
there's a SUDOEN STOP WI-ULfi 
MOURE FOLLOW HG TOO CLOSELY.

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON

AUGUSTINAS GALEGKAS I
Mirė 198Ž tn etų vasArio’ fnė’n. 20 dieną ir palaidotas Lie-1 

tuvių Tautinėse kapinėse. I
Velionis Augustinas Galeckas tfegali atidėkoti tiems,I 

kurie atsisveikino ir suteikė jam paskutinį patarnavimą šer-1 
menyse. Todėl mes, atmindami ij ir apgailėdami jo mirtį,! 
dėkojame giAiinėms, draugafns bei pažįstamiems, atvyku-l 
siems į šermenis, užpirkusiems mišias ir aukojusiems B AL -1 
Fui, širdies Fundacijai bei kitoms organizacijoms. ’

DėkojameLietuvių Bendrudmenei, Lawn Senior Citizens! 
Club, AA.R.P. organizacijai, National Geographical Society, I 
SLA .322 kuopai ir Biržėnų klubui.

Dėkojame laidotuvių direktoriui Steponui Lackawicz už! 
mandagų ir tvarkingą-patarnavimą. O Tau, mūsų mylima- Į 
ds, sakom:': Ramiai ilsėkis šxhojdj žemelėj.

Nuliūdę lieka: Į
žmona Bronė, sūnus Augustinas su šeima v 

ir duktė Audronė.

don't CUT pm between cars W 
that are allowing- safe 
FOLLOWING DISTANCES— *• "

P. J. RIDIKAS
»*. aALCSlTW STREET L ai. I ArO» t-L9i

KAZt ĖRAZDilOkYTt
Programo* v*da|a

Chicago, Illinois 60629 
Tdef. 778-5374

3

5 — Naujienos, Chicago, 8, DI Friday, February 26, 1982

GEOR6E ft RVDMLN AŠ .
1TUAN1CA AVE. Tel-: YArda Į

BUTKUS - VASAIHS

Vedėja — Aldona Daukut 
Telefu 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

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

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

Visos laidos ii WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

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

2646 W. 71st Street

PETRAS BIELIŪNAS
<ms S. teAUn^hSn Xvfc Si: tAftj-m. Vwn



Mūsų kandidatai Į SLA Pildomąją Tarybą 
ir jų kvalifikacijos :

f •

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje Gerovės Komite- ( 
tas rekomenduoja šiuos asmenis j SLA Pildomąją Tarybą:, 
Povilą Dargj i prezidentus, Aleksandrą Chapliką i vice
prezidentus, Genevieve Meiliūnienę i sekretores, ir Eu-! 
phrosinę Mikužiūtę i iždininkes. Christine Austin ir 
Josephine Miller siūlomos vėl i iždo globėjas. Dr. Degė-' 
siui atsisakius kandidatuoti, siūlomas jo vieton dr. Vy-! 
tautas P. Dargis.

■ Nuo pat pirmų dienų Amerikoje Povilas Dargis iver- ■ 
tino Susivienijimo reikšmę lietuviams ateiviams. Jis greit 
jstojo Į SLA narius ir ilgus metus dirbo SLA labui su, 
nepaprastu pasišventimu. Nuo 1956 m. jis rūpestingai ( 
eina SLA prezidento pareigas. Jis taip pat ALTo valdy-. 
boję atstovauja SLA, eidamas ALTo vicepirmininko pa-' 
reigas. Be to, Povilas Dargis eina atsakingas pareigas 1 
Sandaroje ir Tėvynės Mylėtojų Draugijoje.

, Gerovės Komitetas džiaugiasi tuo, kad SLA prezi- j 
dentas Dargis ne atskirai stato savo kandidatūrą, bet 
eina i rinkimus su kitais kompetentingais veikėjais. 
Inž. Aleksandras Chaplikas yra plačiai žinomas visuo-1 
menininkas. Jis anksčiau ir dabar eina ALTo Bostono • 
skyriaus pirmininko, So. Bostono Lietuvių Piliečių Drau- į 
gijos pirmininko pareigas ir yra SLA ir Sandaros kuopų J 
pirmininkas. Inž. Chaplikas daugiau kaip 20 metų va- j 
dovauja SLA 2 apskričiai ir Sandaros Massachusetts 
apskričiai. Jis žengia Į 14-tus’ metus kaip SLA vicepre
zidentas. 1

1

Genevieve Meiliūnas jau ilgus metus dirba SLA 
centre. Nuo pat atvykimo Į Ameriką ji dirbo prie SLA; 
sekretorių dr. Mato Viniko, Berthos Pivaronienės ir Al-į 
girdo Budreckio, išmokdama SLA knygvedybę, aktuari- į 
nius apskaičiavimus, įvairių valstijų draudimo Įstatymų 
reikalus, ir daugelį kitų procedūrų, surištų su fraterna- 
linio draudimo draugijos darbais. Ji sėkmingai eina SLA | 
sekretorės pareigas nuo 1973 metų.

Euphrosinė Mikužiūtė turi dideli patyrimą investa
vimo, ūkio ir gaminių prekybženklių srityse. Ji pirminin- j 
kavo ALTo skyriui Čikagoje, o taipgi yra ALTo direk- j 
tore. Per eilę metų p. Mikužiūtė buvo SLA investmentų j 
komisijos narė ir SLA iždo globėja. Ji sėkmingai eina 
SLA iždininkės pareigas Pildomojoje Taryboje nuo 1966 
metų. Grižus gyventi Čikagon, ji Įsijungė Į vietos SLA ir \ 
ALTo veikla. L.
, ' ' ' • . i s

Josephine Miller yra baigusi komercinius kursus ir (| 
muziką. Ji yra American Travel Service Įstaigos Chica-1 
goję vedėja, SLA 336 kuopos iždininkė ir sekretorė; 
p. Milleriūtė reiškiasi SLA Čikagos apskrityje ir Čikagos 
lietuvių operoje. Ji yra SLA Pildomojoje Taryboje ir 
eina; iždo globėjos pareigas nuo 1966 metų.

Kristina Austin (Aukštikalnienė) yra ilgametė SLA 
veikėja Čikagos apylinkėse. Ji yra NAUJIENŲ administ- į 
ratorė. Ji buvo išrinkta Į Pildomąją Tarybą ir nuo 1974 : 
metų eina iždo globėjos pareigas. :

;Dr. Vytautas P. Dargis yra naujausias kandidatas, j 
tačiau jisai nėra naujokas Susivienijime, 15 metų reiš-. 
kiasi dviejose SLA kuopose ir Čikagos apskrityje, šiuo 
metu jis yra SLA Sveikatos komisijos pirmininkas. Ne
žiūrint to, kad vadovauja savajai medicinos klinikai, 
dr. V. Dargis randa laiko dalyvauti daugelyje organiza
cijų. Jų tarpe: Sandaros Centro Valdybos vicepirminin
kas. Tėvynės Mylėtojų Draugijos C.V. vicepirmininkas, 
Amerikos Lietuvių Taryboje.

Šis haujas pilnas sąstatas Į SLA Pildomąją Tarybą 
yra nuoseklus, rimtai apgalvotas ir, svarbiausiai: suge
bės darniai dirbti visuose Susivienijimo klausimuose. Šio 
sąstato išrinkimas duotų gerą toną visam mūsų organi
zaciniam gyvenimui, tiek pačiame Susivienijime, tiek ir 
santykiuose su kitom lietuvių organizacijom. Tokios su
dėties Pildomosios Tarybos reikia Susivienijimui; tokia 
vadovybė Įves SLA i giežią šimtmečio sukakti, šiuo 
paaiškinimu, manome, atsakėm Į klausimą, kodėl mūsų 
komitetas kviečia visus SLA narius kovo (March) mėn. 
balsuoti Susivienijimo rinkimuose ir išrinkti mūsų siū
lomus asmenis.

SLA GEROVĖS KOMITETAS
4018 Franklin Road
Pittsburgh, Pa. 15214 (Pr.)

Demokratų partijos kandidatas Lemont valsčiaus 
Lemonto komiteto nario pareigoms.

.Gyvena 645 - 4th.St., Lemont, Ill. Ilgus metus dirbo 
Marquette Parko Demokratų partijoj, Chicagos mies
to savivaldybėje, vedė savo bizni, baigė St. Rita aukš

tesnę mokyklą ir St. Joseph kolegiją.
Priklauso Illinois-Indianos Lietuvių Vyčiams, St. Rita 
Aukštesniajai mokyklai, Susivienijimui Lietuvių 
Amerikoje; yra Lietuvių Futbolo klubo vicepreziden
tas, 6 metai dalyvauja; Lemento politinėje veikloje, 
padėjo išrinkti kelis Lemonto pareigūnus^ o dabar 

prašo Lemonto gyventojus ji išrinkti Lemento 
demokratų komiteto nario pareigoms. $10 (už kalendorių), Petras Ma-i 2 maudynės, plaukiojimo baseinas, 

žinąs, iš Marquette Parko, Chi
cago — $5, J. Rinkevičius, iš 
Toronto’, Ont., Canada — $5, iri 
K. Serepėka, is'Marquette Par-|

• ko, Chicagoje — $5. Nuoširdžiai 
! dėkojame visiems.

— Anupras Tamulynas, iš 
Marquette Parko, lankėsi Nau- 
jienose. Dėkui už vizitą, naudin-

Įgus pokalbius’ir;$10 Naujie-
< noms parem ti.

T ■ ■ . —Pensininku klubas, iš Rock-Gaila, kad kuopa, is Los Angeles, Calif, nėr j -tr- ■’ rr v. . • .._____ < ’ ° ’ VjO1U-> e”-1 i fordo, psr Vincą Kers} atsiuntė 
r- '** - — į $10 Naujienų paramai. Dėkojam..'

. Išrinktas, aš rūpinsiuosi Lemonto reikalais.
JOE KULYS

— George Lurch ert, iš H oi 
Springs, Ark., rašo: “C " ’ ’

į negaliu
I kakties bankete,

dalyvauti Naujienų su-Į 
, bet siunčiu ‘

$25 čekį Naujienų paramai” 
Nuoširdžiai dėkojame už nuola 
tinę paramą. ‘

— Juozo ■ Daumanto šaulių!

----- ---------,--- ---------- - --- —
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE

jra sem ausis, dldžfausia Ir turtingiausia lietnvhj totemąor- 
^HUAdįa, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrom darbui, gelbsti Ir kitiems, kurie mes 
darbui dirba.

SLA— išmokėto daugiai kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleris 
apuraudij savo nariams.

SLA — apdraudžia pigia aslomis kainomis. SLA neieško pelne, ns- 
riams pa tarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis Ir lietuviu draugai gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, cekianfisug 
aukštojo mokslo ir jįj gyvenimo pradžiai

SLA —vaikus apdraudžia pigia terminuota apdranda: už 
$1,000 apdraudoa sumą temoka tik $3.00 metama

S1A — knopu vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
į savo apylinkės SLA kuopn. veikėjui jie Juma 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite fcreiptir tr tiesiai i SLA Centra.- .:-

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

t*l cn j) ui-tns

18.00

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo ataiminimua 

Dr, A. Gusaen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl^ liečia 1905 
metij įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimą ___L_„ .? ■ -.

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

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

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

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

54.00
53.00

$2.00

17Sf 8a HALSTED ST., CHICAGO, IL 60<f«

J. Ruokį atsiųptė $25 Naujie. 
noms paremtu Nuoširdi padėka. •

V -.V i
— Jurgis Babelis, iš West ‘ 

Hartford, Conn., rašo: “Siunčiu j 
prenumeratą už 1982 metus ir ’ 
įdedu $f<0 auką laikraščiui pa
remti. Geriausi linkėjimai“. Dė-1 
ko j ame. Į

— Albert Pauliks, iš Chicago, ‘ 
III., rašo: “Įdedu čekį $50 ver- j 
lės. $ 15 už metinę prenumeratą, ( 
o penkinę sunaudokite kur pa
tiks. Nepailskite dirbdami lietu
vybės baruose. Tegul Naujienos ■ 
ir toliau rašo aiškiai ir drąsiai 
ir taiso nuklydėlių kelius. Sėk-? 
mes!” Dėkojame.

— Leonas Meilus, iš Warren, 
Mich., rašo: “Siunčiu 40 dolerių Į 
Naujienų prenumsratai pratęsti I 
ir 25 dol. auką. Linkiu Naujie- j 
nc'ms sėkmės ir ištvermės ko-1 
voti su Lietuvos priešais, kurių 1 
ir čia Amerikoje netrūksta.” Į 
Nuoširdi padėka. ' * -

| — Sekantieji skaitytojai pra- 
; tęsė prenumeratą metams ir pri- 
į dėjo Naujienų paramai: Dalius 
‘ Brazdžionis, iš Los Angeles, 
i Calif. — §25, H. Dilys, iš Mar- 
t quette Parko — $25, J. Liutke- 
nis, iš Brighton Parko, Chicago- 
je — $25, J. Tričys, iš Chicago-,

j Ill. — $2'5, Jurgis Kazickas, iš i 
| Hamilton, Ont., Canada — $15, 
. S. Juškus, iš Brighton Parko, 
j Chicagoje — $15, Malvina Jūras, 
iš Millbrae, Calif. '— $15, Tony 
Mattus, iš’ Winnipeg, Man., Ca-

[ nada — $15, M. Timukienė, iš 
j Sarnia, Ont., Canada —- $10, ? 
! Charles Plestys, iš Elmhurst. -
Ill.—$10, A. Katelė, iš Chicago,' niurną paežerėje. 2 miegamieji, 2 
DI. —
iš Rochester, N.Y. — $10, Emi- ——A ■

KntaU — *»r<tavlmwl . Mamai, 
UAL ESTATE FOR SALE | . UAL ĮSTATE FOR SAL

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINĄ} 
IR fEMAtS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

MUTUAL FEDERAL SAVIN#
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

1212 W. Cermak Rood Chicago, Ill. TeL 847-71

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

ŠIMAITIS REALTY
REZIDENCINIŲ IR PAJAMINIŲ 

NAMŲ PARDAVIMAS. 
'INCOME TAX

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

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
. PATAISYMAI, - - 

Turtu Chicagos mieste lelšL 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514' S. Talrrtah Ava. . 
Tel. 927-3559 z

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Namai, žemė — Už miesto riby

FLORIDA, FT. LAUDERDALE
Parduodu naują liuksusinį kondomi- ► 

$10, Eugenijus Talandis, Gdynės maud^osiba^inas, sauna
— * ■ • * - ' __ IL UI įJcL vVg 1X1 lieti.

DĖMĖSI O ‘ 
62-00 METŲ AMŽ. VAIRUOTO 
Tiktai $120 pusmečiui
Liability apdraudimas pepsin 

Kreiptis: ’' ' 
X L A U R A I T f I 

^45 So. ASHLAND A¥l<
TeL 523-8775 < į

Į. lija Pajaujis, iš Bayside, N.Y. — ’ Parduodamas namas. 3 miegamieji.

Savininkas duos paskolą.

SUMOKĖSIME VISAS PAR 
DAVIMO IŠLAIDAS.

Telefonuokite:
Chicago (312 ) 338-7900 

arba (312) 439-3291 .

Dengiame ir tabonae visų- 
šių stogus. Už darbą gai 
tuo ja me ir esame apdrau

ARVYDAS KIELA
6557 S. Talman Aveniu 

Chicago, IL 60629
434-9655 ar 737-17

HFLP WANTED — FEMALE
Darbininkly reiki*

TAUPYMO BENDROVEI reikalinga 
TARNAUTOJA (TELLER) pilnam lai

kui, su patyrimu ar be jo.
Skambinti 254-4470

( SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ

. Pardavimąg ir Taisymas '■ 
12Mi W«rf f9fh .'Stmf
Tai REpubllc 7-1947

AMERIKOJE (SLA) 
NARIŲ DĖMESIUI

ŠV. KRYŽIAUS PARAPIJOS 
BAŽNYČIOJE IŠKILMINGAS' 
LIETUVOS NEPRIKLAUSO

MYBĖS MINĖJIMAS

Ateinantį sekmadienį, vasario 
28 d., 10 vai. rytą Įvyks pamal-

Siuntiniai į LifetttY

Genovaitė Meiliūnienė
ŠLA Sekretorė

INCOME TAX SERVICE
Our Tax preparer has taken the 

H & R Block course twice.
(1975 & 1981)

• Federal short form S10
• State form S5
• Federal long form $20 & up.
4104 S. Archer Ave.

(V2 block west of California)
For. appt, call 523-3685

Mes kalbame lietuviškai.
Eleonora Jakštas

Susivienijimo Lietuvių. Ame-'
rikoje generaliniai Pildomosios1 dos~už; LieįUvos' Nepriklauso-[ 
Tarybos rinkimai kuopose įvyks- —į^ės atgavima. Giedos šauliu 
ta 1982 m. kovo (March) mėn. 'horas su soliste Paulina Ma.

Todėl \isos kuopos ir SLA na-( čiuliene. vadovaujant muzikui 
nar yra raginami' kuo skaitliu- Ju]iui Mačiuliu!, Tuoj po pa- 
giausiai kovb (March) mėnesio maldų parapijos ^je bus iš-' 

ii susirinkimuose dalyvauti. Į kiiiningas šventės minėjimas-
Pagrindinę kalbą pasakys adv. 
Saulius Kuprys. Tas pats šaulių 
choras ir sol. P. Mačiulienė, va
dovaujant muzikui J. Mačiu
kui padainuos keletą patrioti
niu dainų. Vėliau bus eilėraš
čių deklamacijos (A. Kevėžos 
iš jo kūrybos) ir įdomių skaid
rių rodymas (kun. A. Saulaitis 
su skautais). Po programos, ko
miteto vicepirm. Juozas Ankus 
visus šventės dalyvius pavai
šins kavute ir pyragaičiais.

Nuoširdžiai prašome visus 
tautiečius kuo gausiausiai da
lyvauti šioje Vasario 16 šventėj. 
Parodykime svetišaliams savo 
tautos vieningumą ir kovą už 
Tėvynės Nepriklausomybės at
gavimą ir lietuviškų bažnyčių 
išlaikymą. Organizacijos kvie
čiamos atvykti su vėliavomis ir 
palyda.

Tikimės, kad tie, kurie gerai 
i supranta mūsų tautos reikalus, 
atsilankys į šią didžiąją Vasa
rio 15 d. šventę.

Av. Kryžiaus Lietuvių 
parap. Kamiteto vardu. — 

AfagdaZena S’uhenė

P. MEDAS, 4G59 ArchedAva?
Chicago,!!!. $0632. T»LYA7-5

M. š i M K U S■ • , ,1.,, ' -O ,, M-
Notary Public _.

INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7^
Taip pat daromi vertimai, gimi 
iškvietimai,' pildomi pilietybės P 

šymai ir kitokie blankai

HOMEOWNERS

RJOEtf W. 95ffc Et j

E«e ana vastly

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymų knyga 

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

kymai, 184 psl. Kaina 85.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell 

Ave.. Chicago. IL 60629.

AdvofcaOM
GINTARAS P. CEPtNJJ

Darbe vaUndoa: nuo 9 v«L n 
Ud 0 rak vak. šežtadieai nn< 

9 vai- ryto Ud 12 vtL i 
£r pagal susitarimą. •

Tel 776-5162 arba T7M1I
U4S West 63rd Street

PLUMBING AND HEATING 
(Vandentiekis Ir illdymaa).

KAIP SUDAROMI
TESTzLMENTAI

Tuo reikalu jurus gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO, 
paruoštą, — teisėjo Alpbonse Naujienų administracijoje,
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’j__ ________ ______ _
lileista knyga .u legaližkomii _ Nsujienoų Chicago, g, DL Friday, February |6,

CROSS TOWN PLUMBIN 
& SEWER MAINTENANC

Plumbing repairs of all kin 
Drain lines dpen or no char 

’ Free estimates.
735-6361formomis.

Knyga su formomis gauna.
PlRLITi jAV TAUPYM
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Pataria likviduoti karines bazes — kitiems
Sovietų ginkluotos pajėgos labai mažai mūšių laimėjo 

kovos lauke. Jos daugiau laimėjo gerai organizuota pro
paganda negu susikirtimais karo lauke, kur reikia pa
rodyti galią, pasiryžimą ir šaltą kraują pasiruošimo ir 
mūšio metu. Reikia pasigaminti gerus ginklus ir turėti 
daug ištvermės.

Sovietų propagandistai gudresni negu Hitlerio, turė- 
ii'"’i. Hitleris nepajėgė suvaldyti fanatiškų nacių. Jis 
ture’o išakyti ištikimiausiems savo šalininkams vartoti 
priims Rcehmui suvaldyti. Jis vartojo vokiečių armijos 
generolus Goeringui į vietą padėti, o kai Įsitikino, kad 
dviem frontais vokiečiai negalės laimėti, tai pasiuntė 
Į Argliją savo pavaduotoją.

Mūšiams laimėti Sovietų vyriausybė siunčia Į užsieni 
ne vieną pavaduotoją. Jie siunčia ne vieną, bet kelis. 
Sovietų agentai eina keliomis kryptimis ir taiko Į kelis 
svarbius taikinius. Amerikoj komunistą Alger Hisą jie 
;čurri Į -ukf č:ausią Amerikos vyriausybės viršūnę. Hiss 
pasrkė Valstybės sekretoriaus pavaduotojo pareigas ir 
kišo komunistus i UNRĄ bei kitas galingas Įstaigas. 
Jam n^vvko 'tikinti Įtakingus Amerikos pareigūnus, kad 
'i' rūpmasi tik Amerikos rūpesčiais, bet tikrovėje jįs 
dirbo Maskvai, informuodamas Maskvos agentus apie 
pačius svarbiausius nutarimus ir skirdavo valstybės pa
reigoms Maskvai ištikimus pareigūnus. Laimė, kad ame
rikiečiai yra didesni patriotai, negu maskviniai. Jie atsi
sakė Maskvai duotų pažadų ir grįžo prie laisvės principų, 
nes Įsitikino, kad laisvė ir laiku suteikta medicinos pa
galba yra brangesnė negu Įsivaizduota fantazija apie 
sovietinės komunistinės sistemos gerbūvi.

A. Hisas padarė labai didelės žalos Amerikai, jis 
pasiuntė Į Sovietų karinių jėgų nagus ne vieną tremtinį, 
pabėgusį nuo ių. Bet Amerikos gyventojai laiku susi
orientavo, išąiškino neamerikietišką Hiso elgseną, nu
statė io melą ir 1950 metais jam paskyrė 5 metus kalėji
mo ir $10,000 baudą. JĮ baudė ne už susižavėjimą “ko
munistinėmis idėjomis” ir darbą Maskvos agentams, bet 
už melavimą Kongreso pakomitečiui.

Sovietų valdžia ir šiandien vartoja tą pačią propa-

gandos taktiką,, kurią vartoja pjieš 3Ą metų- Jie net ir 
lietuvius įtraukė į melagingos propaganda tinklą. Vienp 
Įtakingas daktaras prieš deškątmetĮ savo ištikimiesiem-, 
pasakę jo, kad amerikiečiai niekam netinką, kad neturi' 
jokių dęro vinių prineipų, kad ųž pinigus lengvai parsi
duoda priešui, vartoja narkotikus, išduoda valstybinę 
paslaptis ir kt- Tas daktaras Įtikino dalį lietuviško jau 
nimo, lietuvių idealistų, kad vert3 bendradarbiauti s‘ 
rusais, nes jie yra idealistai, jie Riekia geresnės tvąrk 
ir kt. Rusai naudoja Idealistinį lietuvių jaunimą didžia, 
šiam mejųi skleisti. Jie Vilniuje spausdiną Gimtąjį Kra
tą, kuriame minėto daktaro auklėtiniams rašo tok 
dalyką:

“Paryžiaus darbininkų priemiestyje Sent Ųęr 
vyko Prancūzijos komunistų partijos XXIV suyažu 
vimąs. Jam adresuotame TSĘP CK sveikminąe sc 
koma, jog SŲvažiąvimąs vyksta atsakingos tarpt 
nės padėties metu. Agresyvūs imperialistiniai šluok 
niąi pradėjo žygį prieš sociąjizffią, taikos ir demękrą 
tijo§ jėgas, yi^ą išrivądąvimo judėjimų- Ųžsikrėšf 
nepasiekiamą tikslą užkirsti kelią pažangiems Psk’ 
timams pasaulyje, susigrąžinti tautų gyvenimo tvar 
kytojų vaidmenį, jie atvirai siekia karinio pranašu
mo, stengiasi pakeisti savo naudai jėgų santykį pa
saulyje. Tam tikslui išplėstos precedento neturinčios 
ginklavimosi, pirmiausia branduolinio ginklavimosi, 
vąržybos, Tam tikslui plečiama neleistiną prąktika 
įžūliai kištis Į kitų šalių ir tautų vidaus reikalus. Ši 
avantiūristinė politika kelia grėsmę taikai ir žmonių 
saugumui visoje planetoje.

Dėl viso to susidariusi padėtis Įsakmiai reika
lauja, kad dar aktyviau, solidariau veiktų visos anti- 
imperailistinės ir antikarinės jėgos. Vienas iš tokio 
susitelkimo pavyzdžių — Vienoje pasibaigusi Pasau
linė konferencija — dialogas nusiginklavimo ir Įtem
pimo mažinimo klausimais. Jos dalgiai pareiškė, 

• kad, jeigu kiltų naujas pasaulinis karas, nebūtų iš
vengta visuotinės termobranduolinės katastrofos ir 
žmonių civilizacijos sunaikinimo. Todėl pasauliui 
šiandien reikia ne “prisiginklavimo” programų, o nu
siginklavimo, ne gaminti ir dislokuoti naujų rūšių 
branduolinį, neutroninį, cheminį ar kitokį ginklą, 
o uždrausti ji, ne plėsti jau esamus karinius blokus, 
o paleisti juos, sudaryti nebranduolines zonas įvai
riuose pasaulio regioniuose ir likviduoti karinęs ba
zes svetimose teritorijose.”

(Gimtasis Kraštas, 1982 m, vasario 11 d,, 3 psl.)

Visi žinome, kad Sovietų vyriąugybė Įsteigė savo ba
zes nepriklausomoje Lietuvoje, tas bazes tebelaiko ’ ir 
šiandien. Panašiai pasielgė Latvijoje ir Estijoje. Rusąi 
įsistiprino Čekoslovakijoje, Gudijoje, Ukrainoje, Gruzi
joje ir kitų tautų apgyventose vietose. Prieš porą metų 
Sovietai įsiveržė į Afganistaną, kur naudojo modernise 
kiaušius tankus, artileriją, helikopterius ir modernius 
lėktuvus. Bet iki šio meto be dujų nepajėgė apraminti, 
nępavergė aviganių tautos. Tą patį prięą porą mėnesių 
padarė su leųkais — įsakė patiems lenkams Įvesti karo 
stovį ir pęrsekipti laisvės siekiančius lenkus. Kaip Afga
nistano štabo viršininkas, gelbėdamas kraštą nuo vagių ir 
parsiduodančios demokratinės vyriausybės, ėmėsi griežtų 
žingsnių prieš savo krašto žmones, taip ir šiandien Jaru
zelskis kiša Į nešildomas stovyklas prieš komunistus ko
vojusius lenkus. Kada Jaruzelskis, atliks mauro, darbą, 
rusai pasiųs į Maskvos rūsį ir patį Jaruzelski, kurio nie
kas daugiau nebematys.

M. GELŽINIS

ISTORINIS PATIKSLINIMAS
nizacijų Seime dalyvavo 120 as 
menų.

■Seimo posėdis atidarytas Vyr. 
Maž. Liet. Gelbėjimo Komiteto 
pirmininko M- Jankaus vai. 
po pietų, kuris pasveikinęs Sei
mą. pareiškė, kad šitoji valanda 
turi ypatingos svarbos visai Lie 
tuvos giminei.

Vyr. Maž. Liet. Gelb., Komi-

(Tęsinys)

MAŽ. LIET. GELBĖJIMO 
KOMITETO SELMO 

įvykusio Šilutėje 1923 m. sausio 
nėn. 19 d. protokolas tilpęs 
‘Priimu Lietuviu Balse'’ 17 nu
meryje: . ;

Atstovų nuo M. L. Gelbėjimo 
Komiteto skyrių ir lietuviškųjų 
politinių bei ekonominių orga

Rusai nesirengia atšaukti savo garnizonų iš Afgą- 
■nistanof'Lenkijos-, Lietuvos, Estijos, Gudijos, bet steigia 
naujus garnizonus Salvadore, Nikaragvoje, Gvatemaloje, 
Kuboje ir kitose Pietų bei Vidurio Amerikos vietose. 
Maskvos prop.agąndįstąi reikalauja, kad Amerika atšauk
tų savo ginkluotas pajėgas iš Vokietijos. Ruošią demonst
racijas prieš amerikiečius. Vakarų Vokietijoje gyvenan
čių lietuvių tremtinių vaikai kartu su vokiečių jaunimu 
dalyvaują demonstracijose, prieš amerikiečius.

Laimė, kad Amerika — ne Hisai ir ne Sovietų pro
pagandistų sufanatizuoti tremtiniai. Ne tik vyriausybėje, 
bet ir krašte yra žmonių, kurie Sovietų propagandistų 
įtakai nepasiduoda ir yra pasiryžę neleisti rusams steigti 
garnizonus Vidurio ir Pietų Amerikoje, kaip rusai juos 
įsteigė Afganistane arba Lenkijoje.

Amerikos prezidentas trečiądięnį pasakė ąjjyąžiąvu- 
siems Amerikos valstybių organizacijos nariams, kad Ku
ba bando permesti savo garnizonus į Salvadorą, Nika
ragvą, Gvatemalą ir kelias Karibų jūros salas.

— Mes duosime ginklų Salvadorui, kad galėtų 
kraštą ginti nuo ginkluotų Įsibrovėlių... Mes nelei
sime Kubai gabenti ginklų ir karių Į Karibų salas ir 
kitus apylinkės kraštus...

Prez. Reaganas susirinkusiems tarė, kad Antros 
Kubos Amerikos k on tipento nebus. Naujų Maskvai išti
kimų valstybių Amerikos žemyne neleisime steigti.

no sekretorius p. Vanagaitis 
erskaitė susiri^kiffio dieųot- 
arkę ir pasakė tokią prakal- 

bą:
“Brangus vienginčiaj! Šian- 

ėn pergyvęąąm prakilnią va- 
indą. Vi$i mes. kųęie šias die- 

esame sulaukę, dėkavokim 
levui, nes tai kas vyksta šią 
'eną. kartoją* tik per šimtą me 
i. Visi žino, kaip mūsų giminė 
uvo svetimų ų mindžiojama 
avo krašte ištisus 500 metų. 
tūtu tėvu tėvai ir mes iki šiai 
enai nešėm sunkų jungą. Pas- 
utirėmis dienomis, kad ir dan 
s sukandę Gal dabar pasaulis 

'ir atvs mūsų skriaudą, ir pri- 
nži^s mur-s teisę, susitvarkyt 
"ūsu gyvenimą pagal Vilsono 
4 Bet veltui buvo mū-

laukimas.
Mūsų v ešpačiai tyčiojos iš 

mūxų teisiu, ir atėmė iš mū- 
4 as pučiąs teises, kurios 

Vėrsalės sutartim buvo mums 
ant pepierio pripažintos. Našta, 
kuri mus prislėgė, liko nepake
liama. Mūsų baldas liko lig šau
kiančių pūstynėje.Beliko viena
tie teisė—ginklas, kurio ir tvė- 
"ėmės. Kas šiomis dienomis įvy 
Igp. to yisi esat liudininkai. Visi 
ar šiokiu ar tokiu būdu daly- 
vavot mūsų tautos gyvybės ko
voj. Momentas buvo toks, jog 
dabar ar niekuomet. Susidarius 
M. L. Gęlb. Komitetui, taip jau 
ir kiti žmonės, kuriems rūpėjo 
lietuvių giminės laimė, griebės 
prie paskutinės priemonės—sa
vo pajėgomis nuversti slegian
čią svetimųjų naštą. Savo pasi
ruošimą neskelbė pasauliui. Ne- 
sigynė-Bet lyg anie Afrikos Bū
rai, jie tykią, ramią naktį ąUtįa- 
rė šventą sutartį ir ant ryto
jaus parodė sąvo prispaudė- 
'ąm.Sj feip - galingą yra tautos 
Valią, kuomet ji nebeteko kan
trybės. Vienoj gražioj nakty jūs 
išgirdot gįnkų gandą. Tai buvo 
ne bailūs medžiotojai,- ne prieti
kio iečkptojai, bet pakelta gink
lus už savo gyvybę galią. Kiek
vienas ginklas reikalaują aukų. 
Mūsų karžygiai tai gerai žino
jo. Bet vistįek apsiėmė kovoti- 
Įie vieną dieną įjyąlė Klaipė
dos kraštą ir geležinių rątų ap
supo .Klaipėdos miestą. Visame 
krašte niekas nepasipriešijo ši
tam šventam pasikėlimui, nes 

.yisi gyventojai buvo ištroškę 
išvadavimo.

Kitaip buvo Klaipėdos mie
ste, tame mūsų pavergimo liz
de, kur vardan santarvės buvo 
uždėję mums naują jungą pran 
?ūzai, kuriems buvo pavesta su
grąžinti mums mindžiojamas 
mūšų teises. Bet prancūzai pasi
samdė vokiečių atėjūnus ir iš
dalino jiems ginklus, priversda
mi juos, kad su kulkosvaidžiais 
žudytų mūsų vaikus

(Bus daugiau)

ANDRIUS MIRONAS

Susipažinkime su Kalifornija
(Tęsinys)

San Francisco mieste gyvena nemaža rusų 
kilmės žmonių, daugumoje seno amžiaus, pabė
gusių po 1917 metų revoliucijos nuo komunistinio 
režimo per Kiniją ir Aliaską. Iki šiol mieste esa
ma rusų restoranų, nors daugumas rusų išmiršta 
ir jaunimas išsigimsta. Daugiausia ru$ų gyventa 
netoli Fisherman’s Wharf, todėl iki šiol rajonas 
tarp Bay Street, Columbus Avenue, Lombard ir 
Van Ness vadinamas Rųssiaų Hill Park. Lietu- 
tuvių San Frąnęįscp dįttoįięstyje nedaug, tačiau 
kai gurios organizacijos veikia.

BERKELEY-OAKLAND

Vienas svarbiausiu Kalifornijos mokslinimų 
centrų yra Berkeley universitetas, to paties var
do mieste (apie 120,000 gyv.). Pats miestas, ypač 
jo rytinės periferijos, yra gražus ir malonus gy
venti, bet universiteto rajone vyrauja jaunimas, 
kuris diktuoja savo pažiūras politikoje, filosofi
joje ir mene. Miesto šlaitai iškyla net ligi 1300 
pėdų aukščio, iš kur atsidengia puikus vaizdas 

Sen Francisco Įlanką ii plačias jos apylinkes. 
Mieste yre įdomus Rožių sodas, didelis Charles 
L e Tilde n va do parkas, su botanikos sodu, golfo 
. -ūkais, piknik. vimui vieta, restoranu, teniso 
; i.1. Aržu ežerėliu plaukiojimui. Miniatiūri

nis geležinkeliukas vaikams, Little Farm ir lai
piojimui po kalną takai sudaro puikią vietą lais
vam pramogavimui.

Puikus kelias (Grizzly Peak Blvd.) vingiuo
jąs! miesto ribomis kalnų viršūnėse net ligi 1600 
pėdų aukščio ir suteikia progą pasigėrėti gražiais 
vaizdąis. Botanikos sodas turi apie 25 akrų plotą 
Strawberry slėnyje. Meno muziejus ii' kitos arti 
universiteto naudingos Įstaigos duoda progos 
studentams gilinti žiųiąs.

Stambus Kalifornijos miestas yra Oakland, 
Berkeley kaimynas, turįs beveik 330,000 gyven
tojų ię išsidėstęs prie Bay tilto lytinio galo, nusi- 
tęsdąmas i pietryčius ir užsilipdamas Į aukštu
mas ligi 1500 pėdų aukščio. Tai svarbus pramo
nės centras, su greit besivystančiu uostu ir laivų 
statyklomis. Mieste yra Kalifornijos Meno ir 
Amątų ^olęgiją, šventųjų Vardų ir Mills kolegi
jos. Pąstaroji skirta moterims. Miestą supa penki 
dideli parkai, kurių žymiausias Redwood Re
gionai Park. Kadaise Piedmont rajonas buvo tur
tingosios klasės žmonių gyvenamas, bet dabar be
veik susilygina su kitais rajonais.

hĮuo Alamedos miesto Oaklandą skiria siau
ras, it rankovė, Oakland Inner Harbor kanalas, 
su galę išsišakojančia San Leandro Bay. Pieti
nėje Oaklando dalyje, prie vidinio kanalo, yra 
rašytojo Jack Londono atminimui aikštė, o tuoj 
už jos Į lytus jau pravesta dvi povandeninės 
BART linijos šakos, vadinamos Webster Tube ir 
Posev Tube. Susisiekimas Webster Tube vyksta 

t v

Į pietus, o Posey Tube — i šiaurę. Povandeninis 
kanalas ateina iš San Francisco didmiesčio. Vi
dury Oaklando yra Lake Męrritt, sųrąus vąn~ 
dens ežeras su laukinių ančių saugoną. Oakland 
miestas turi ir daugiau Įdomių vietų, Įstaigų ir 
parkų, o taip pat ir mažųjų gyvulių zoologijos 
soda. V

APLINKINIAI MIESTAI
Menlo park miestas, turįs virš 26,000 gyven

tojų, pasižymi didele spaustuve ir leidykla, Lane 
Publishing Co. šis miestas pietuose ribojasi su 
Stanford uųiversitetu, kuris Įeina į Palo Alto 
miesto ribaą.

Palo Ąpo miestas (apie 55,000 gyv.) iki šiol 
tebesaugoją aukštą raudonmedi prie šiaurvaka
rinės miesto dalies. Nuo šio medžio (palo alto is- 

kalbą reiškia aukštą medį) miestas gavo 
pavadinirųą. Be Stanford universiteto plačių apy
linkių, užjjnąnčių 8800 akrų plotą, Palo Alto ne
turi ypatingų vietų, tinkamų pąųiątyti.

Stanford universitetas užima buvusio Stan
ford ūkio plotą. Įdomesni taškai yra Hoover In
stitution on War, Revolution and Peace, kuri turi 
kolekciją įvairių dokumentų apie pasaulinius ka
lus ir konfliktus. Iš šio instituto bokšto atsiden
gia puikus vaizdas į apylinkes. Leland Stanford 
Jr. Museum parodo šio 15 metų amžiaus, univer 
siteto steigėjų sūnaus, visos šeimos suvenyrus, jų 
tai-pe Ikedia kolekciją orientalinio meno, senovės 
egiptiečių liekanas ir “Golden Spike”, pirmąją |

vinį, ĮkaĮtą 1869 metais, statant pirmąjį Amerikos
geležinkeli. Stanford Memorial Church, pastatyta 
steigėjų sūnaus Lelando atminimui, turi mozai
kas, pagamintas Italijoje ir italų darbininkų 
Įrengtas. Universiteto Meno galerija surinkusi 
paveikslus, tapytus Europos, Azijos ir Amerikos 
dailininkų. Stanford Linear Accelerator Center 
yra 2 mylių ilgio elektroninis akceleratorius, ty
rinėjąs smulkiausias ątpmo daleles. Tai šių laikų 
didžiąusiąs žmogaus rankų padalytas prietaisas, 
kainavęs 114 milijonų dolerių ir statytas šešerius 
metus,

San Mateo (apie 81,000 gyv.) yra gražus rezi
dencinis miestas. Central Park ribose yra Japonų 
sodas, p per Sąn Francisco įlankos pietinę dalį 
permestas vienas ilgiausių Amerikoje greitkelio 
tiltų, 92-ju plentu sujungiąs San Mateo su Hay
ward miestu. Už pravažiavimą imamas mokestis.

Prie South San Francisco miesto Įrengtas San 
Frąnciseo aerodromas, nutolęs nuo paties did
miesčio apie 12 mylių. Priklauso San Mateo 
miestui, nuo kurio tikrai 5’ į mylios. Tarptauti
niu vadinamas aerodromas užima 2200 akrų plp- 
tą rytiniame San Francisco Įlankos pakraštyje, 
yra vienas iš didžiausių Amerikoje. Helikopteriais 
galima apžiūrėti iš viršaus.

(Bus daugiau)
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAITIS
KĖSINAMA LAIDOTI VI V KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel. 226-1344

Taip pat neigiamoji daieiė ra-

KALBOS KAMPELIS

J

GIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

ne

r

z

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

JUOZAS TAUTVILĄ 
SUixniAl SUSITRENKĖ

NUVARGUSIOS AKYS GALI 
BŪTI VIENA PKIEŽAScIŲ 

Gi Alų V oS c.iCAU DrsJlAiO

Apdraustas per kraustymas 
įvairių atstūmę, 

ANTANAS VILIMAS 
TeL 376-1 M2 arba 376-5996

Vedėja — Aldona Daulcut 
Telefu 778-1543

Šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 
Stoties WOPA - 1490 AM 

transliuojamos iš musę studijai 
Marquette Parka.

Uit. r A Ui. V. DAKCili* 
GYDYTOJA* 4R CHIRURGAI 

CtKunufUiy MtlrMKv. 
Medicines <4ra<T»riui

K Mimnub fcč, WoMOhwitT, u 
/ALanDOB; 3——6 darbo dienomza

TEL. 233-5893

OR. A. B. GLEVECKAb 
gydyiojas ir Chirurgas.

SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS 
3907 W«»t 103rd Streat

Valandos pa^ai susitarimą.

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija. 

5025 CEN TRAL AVE. 
SL Petersburg, Fla. 33710 

Teh (813) 321-4200

L>r. Jonas K. Mažeika
D.O.b. — UA1X1V UlUllUJAč 

46UU Vv. lOoid btreet 
X Uak LdVUl, 111.

Vii. tei.
Vaiauuoo pagal susnai imą

Neigiamosios dalelės NE 
rašymas

Dr. LEU1NAS SĖ1BUT1S
INKSTŲ, rUSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST S3rd STREET 

/Klsnao*. aztrao. x—« popiet, 
Jretviruo. 6—7 vaL vai. 
Ofiso teletc&aa; 77S-283O, 

Razid«acųas rtiaL: 444-SMd
šviesas atžvilgiu 

ar neduc'dami progos 
Čia, aišku, nei-

Neigiamoji dalelė 
ne rašoma kartu su 
džiais, būdvardžiais, 
žodžiais ir su dalimi 
mių, kai neigiamoji
eina neigiamuoju priešdėliu 
žodžiui duoda priešingą reikš
mę, būtent: laimė — nelaimė, bet kur, ne bet .kada, ne bet kiek, 
darbas — nedarbas, garbė — ne bet kur, ne tada, ne veltui,

Brighton Parko Lietuvię Moterų ! 
klubo metinis narių susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, kovo 4 d., 1 vai. 
popiet, Anelės saieje, 4500 So. Tal- 
man Avė. Narės kviečiamos atsilan
kyti, nes yra svarbių reikalų aptarti 
ir jau laikas užsimokėti narnų duok
les. Nares prašomos sugrąžinti Bunco 
knyegeis. r o susirinkimo Dus vaišes.

Eugenija Strungys, rast.

OKJb'KAINKPLECKA& j 
GPTUMETRiSTAS 

KALBA LIKTU V1SKAL 

261* W. St. let. 237-5149 

nkrmk akis. Pritaiko azinuą 

ir "contact lenkei".

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

TeL: 652-5245

r

STEPONAS U. LACK IK SŪNŪS t

oo. tlALalED STREET leu IAXOJ <-!>!

BUTKUS - VASAITIS
TeL: OLympic Z-I99J

LUS So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayett* t-3571

4

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITU AM C A AVĖ. Tel-: YArdi 7-lt38 - UN

-■

I 5 — Naujienos, Chicago, 8, UI

«
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TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chicago, Illinois 60629 
Telef. 778-5374

S “Lietuvos Aidai
KAZĖ BRAZDŽIONYTt 

Programom vedė|a

Friday, February 26, 19X2

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

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

MM

SUSIRINKIMU

Lietuvių Žagarės klubo metinis na- 
rię susirinkimas Įvyks sekmad.eaį, va
sario 28 d., 1 vai. popiet, Anelės Ko-; 
jok saieje, 4500 S. Taiman Avenue, i 
Nariai Kviečiami atsilankyti, nes yra 
svarDiU reikalų aptarti. Po susirinki
mo bus vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast. nedarbe, laisvė nelaisvė, 
Į švara — nsšvara, teisybė — ne- 

Leisynd, paisant — nepaisant,Chicagos Lietuvių Suvalkiečių drau- . . 
gijos metinis narių susirinkimas įvyks neanksti, netOii ir kiti,
penktadienį, vasario 26 d., 6 vai. vak., 
vyčių saieje, Z455 W. 44 th St. N ar.ai! . .
kviečiami atsilankyti, nes yra daug p^ma kartu tarp pasiKariojan- 
svarbių reikalų aptarti ir jau laikas cm žodžiu, reisKianc.u neais.m- 
uzsimoketi nario duoklę. : ,

Strungys I pvZ. • iCIl kiuiilUuSC J U- 
 da: žmogus nežmogus, arklys 

} _________________________nearkiys?
Joniškiečių Labdarybės ir Kultūros! . -klubo susirinkimas įvyks anirad-erų, I atsiminki m t, kada saki-

kovo 2 d., 1 vai. popiet, Vyc.ų saieje, I nyje dalelė ne vra atskiras nei- 
2-155 W. 4/tn Sc. visi nariai ir no- Į lV . saxinvie reiškia nriešrintieji būti nar.ais krečiami atsiiąn- J 11 sakinoje reiSKia pnes-
kyti. Bus aaug svaroiu teiKaiu ap-1 priešą (Kam prieštarauja) ar juo 
tarti, ro susirimcmo-vaisęs 1 nOfS paneigia tuomel

-------------rr,> daieiė ne rašoma skvnum nuo 
i------------------------------------------- 1 - • x *r>-L « i . • . visų žodžių, pvz.: Ne visa auk-i Rnnh+nn Parlrrv I !«»tirvTii J v x

sas, kas auKsu žiba. Aš ne daini
ninkas dainas dainuoti..Jonas vis 
ne namie. Aš ne dainavau, bet 
ožio balsu blioviau.. Jis ne per 
geriausias plaukikas.

Be to, negiamoji daiexė ne sky
rium rašoma nuo aukštesniojo 
laipsnio būdvardžių ir būdvar
dinių prieveiksmių palygina- 

{muose saxiniuose, pvz.: Jis ne 
geresnis dainininkas už kitus. 
Jis grįžo ne per vėliausiai namo. 
Jis gavo ne mažiau atostogų uz 
kitus. •

Neigiamoji dalelė ne rašolna 
skyrium nuo įvardinių, skaitvar- 
dimų prieveiksmių, pvz.: ne vi
sada, ne visuomet, ne visai, ne 
visiškai, ne visur, ne tiek, ne ki- 

• eur, ir ne kitaip, ne bet kaip, ne

(neiginys) 
daiktavar- 

veiksma- 
prieveiks- 
dalelė ne 

ir

Nuo
1914 metu

PERKRAUSTYMAI
MOVING

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Mastei Chargt 
ir VISA korteles.

R. 1E KENA b. 1«L 925-8063

ii

Midland Savings aptar
nauja taupymo u iiamv 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodyta 
pasitikėjimą. Mes norėtu
me būti Jums naudingi 
ateitvie.

Sąskaitas apdraustos 
iki $100,000

2657 W. 69 STREET 
Chicago. IL 6062,

^T±i 925-7400 
9929 SO. M aklėm avK 

Bridgeview, IL 604^ 
Z TeL 598-9400

SOPHIE BABCUS

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON

THAT ARE ALLOWING- SAFE 
FOLLOWING DISTANCES---

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

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

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

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

2646 W. 71st Street

Krazauskas. ^Siekimas (grafika)

^axeliui, ne tuojau, ne staiga, 
ne daoar, n. š^mei, ne per ctaug, 
ir Lt.

Ne ir nei rašoma atskirai. Nei 
vai lujame, Kada neig.mą Kario- 
janie daugiau negu vieną Kartą, 
P v/.: a e viexias žmogus nėra 
.vt.iumgas. ratULScičii nei sėja, i 

pjauna, u-buaau nemiršta.
>e dar vartojama paoreziant 

įteigimą, pvz.: i\ė neoandyk to- 
tamsią nakcj eiti per mišką, 

u.s ne nepajūud, kai naktis pra
ėjo. A. 'l ainuiynas

vie.ų i., pu. paveju
taikai, įsikišdama uk pasi
taiko proga savo karinėmis ir

■ politinėmis priemonėmis.

Teisininkas Juozas Tautvilą 
savo kieme nukrito ir smarkiai 
sutrenkė kautus ir raumenis, 
smūgis buvo toks smarkus, kad 
nepajėgė atsikelti. Lauke labai' 
sušalo.

Pastebėję kaimynai atėjo jam 
į pagaibą ir įnešė į vidų, davė 
vaistų ir šiltai apklojo. Jis pra
deda atsigauti, bet skausmai la
bai kankina . Buvo nugabentas 
į. ligoninę, patikrinti kaulai ir 
raumenys. Kamai atlaikė, nesu- 
crupėjo, bet raumenys ir nervai 
iaoai sutrenkti. Ponas Tautvilą 
gyvena 1153 Mint-St., Gary,4nd. 
46106.

Iš darbo grįžusi žmona sutei
kė pirmąją pagalbą. Turėjo 
kviesti kaimynus.

Amerikos sąlygose labai daug 
žmonių .• kandžias’ gaivos skaus
mais ir tc’dėi vaistinėse tiek 
daug yta įvairiausių vaistų nuo 
^a^vos skaudėjimo.

Įmonės, gaminančios tuos vais
tus, yra pralobusios, nes prekėm 
yra susilaukusios masinio parei
kalavimo.

Neretai galvos skausmai yra 
iššaukiami kokios nors rimtos 
ligo.s, bet daugumoje atvejų 
tie skausmai yra arba nervinio 
įsitempimo išdava, arba blogo 
virškinimo reiškinys. Tačiau 
25 nuošimčiai to negalavimo 
yra iššaukti regėjimo susilpnėji
mo ar kokios kitos akių ligos.

Akių specialistai nurodo, kad 
mūsų laikais amerikiečiai Įtem
pia regėjimą, ar tai dirbdami 
netinkamose 
sąlygose 
akims pa:lsė 
giamai atsiliepia ir periiges tele
vizijos žiūrėjimas.

BLITZKRIEG© PAVOJUS

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE

CHICAGO, ILL. 60632

PHONE 254-4470

JAV gynybos ministras Cac- 
par Weinberger perspėjo Kon- • 
gresą, kad Varšuvos pakto val
stybės pastiprino savo pajėgu
mą ir dabar gali Blitzkriego pa
vyzdžiu pulti NATO kraštus, 
jus kelia rūpesčio JAV vyriau- 
siuntė Kongresui, sakoma, jog 
Vakarų Europa, Persijos įlanka 
ir Pietų Amerika yra trys rajo
nai, kur Sovietų puolimo pavo- 

Pranešime, kurį ministras pa- 
sybei. Todėl Pentagonas prašo 
paskirti 263,000 milijonų dole
rių ginklavimuisi. Jeigu toks 
ziudžetas bus patvirtintas, jis 
bus didžiausias taikos męto biu
džetas. Tokio biudžeto niekad 
nėra buvę.

Weinberger pasakė, kad So-

KNOW VOUR HEART

AUGUSTINAS GALECKAS
Mirė 1982 meto vasario’ men. 20 dieną ir palaidotas Lie

tuvių 1 aulinėse kapinėse.
Velionis Augustinas Galeckas begali atsidėkoti tiems, 

kurie atsisveikino ir .suteikė jam paskutinį patarnavimą šer
menyse. Todėl mes, atmindami jį ir apgailėdami jo mirtį, 
dėkojame giminėms, draugams uei pažįstamiems, atvyku
sioms į šermenis, užpirkusiems mišias ir aukojusiems BAL- 
Fui, Širdies Fundacijai bei kitoms organizacijoms.

Dėkojame Lietuvių Bendrudnienei, Lawn Senior Citizens 
Club, A.A.K.P. organizacijai, National Geographical Society, 
5LA 322 kuopai ir Biržėnų klubui.

Dėkojame laidotuvių direktoriui Steponui Lackawicz už 
mandagų ir tvarkingą-patarnavimą. O Tau, mūsų mylima
is, sakoma: Ramiai ilsėkis šaltojoj žemelėj.

Nuliūdę lieka:
žmona Bronė, sūnus Augustinas su šeima 

ir duktė Audronė.

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

L'KIJŲ ikOPLYClŲ LAIDOJIMO ŠERMENINE 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

j-kAN VANCE ir GEORGE ŠOKINI

Aikštes automobiliams pastatyti

AMfiULANSO 
patarnavimai

jetvvrę
^aotuvią
irxxtoriu

TURIMI 
KOPLYČIAI 

'ĮSOSE MIESTO 
DALYSE.

lLAUKAWį(£j
biHh STKJKKT C12U

.1028 SOUTHWEST HIGH A Al, raio* rtlū., HL r? 4-441»



Mūsų kandidatai Į SLA Pildomųjų Tarybų 
ir jų kvalifikacijos ;

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje Gerovės Komite
tas rekomenduoja šiuos asmenis j SLA Pildomąja Tarybą: 
Povilą Dargj i prezidentus, Aleksandrą Chapliką j vice
prezidentus, Genevieve Mciliūnienę i sekretores, ir Eu-; 
phrosinę Mikužiūtę i iždininkes. Christine Austin ir 
Josephine Miller siūlomos vėl i iždo globėjas. Dr. Degė
siui atsisakius kandidatuoti, siūlomas jo vieton dr. Vy-' 
tautas P. Dargis. I

Nuo pat pirmų dienų Amerikoje Povilas Dargis iver- Į 
tino Susivienijimo reikšmę lietuviams ateiviams. Jis greit; 
įstojo į SLA narius ir ilgus metus dirbo SLA labui su 
nepaprastu pasišventimu. Nuo 1956 m. jis rūpestingai 
eina SLA prezidento pareigas. Jis taip pat ALTo valdy-. 
boję atstovauja SLA, eidamas ALTo vicepirmininko pa- ■ 
reigas. Be to, Povilas Dargis eina atsakingas pareigas' 
Sandaroje ir Tėvynės Mylėtojų Draugijoje.

Gerovės Komitetas džiaugiasi tuo, kad SLA prezi-j 
dentas Dargis ne atskirai stato savo kandidatūrą, bet ■ 
eina į rinkimus su kitais kompetentingais veikėjais. | 
Inž. Aleksandras Chaplikas yra plačiai žinomas visuo- ] 
menininkas. Jis anksčiau ir dabar eina ALTo Bostono • 
skyriaus pirmininko, So. Bostono Lietuvių Piliečių Drau-1 
gijos pirmininko pareigas ir yra SLA ir Sandaros kuopų J 
pirmininkas. Inž. Chaplikas daugiau kaip 20 metų va- j 
dovauja SLA 2 apskričiai ir Sandaros Massachusetts 
apskričiai. Jis žengia i 14-tus metus kaip SLA vicepre
zidentas.

Genevieve Meiliūnas jau ilgus metus dirba SLA 
centre. Nuo pat atvykimo i Ameriką ji dirbo prie SLA; 
sekretorių dr. Mato Viniko, Berthos Pivaronienės ir Al- j 
girdo Budreckio, išmokdama SLA knygvedybę, aktuari- 
nius apskaičiavimus, Įvairių valstijų draudimo Įstatymų 
reikalus, ir daugelį kitų procedūrų, surišti] su fraterna- 
linio draudimo draugijos darbais. Ji sėkmingai eina SLA | 
sekretorės pareigas nuo 1973 metų.

Euphrosinė Mikužiūtė turi didelį patyrimą investa
vimo, ūkio ir gaminių prekybženklių srityse. Ji pirminin- j 
kavo ALTo skyriui Čikagoje, o taipgi yra ALTo direk-1 
tore. Per eilę meti] p. Mikužiūtė buvo SLA investmentų j 
komisijos narė ir SLA iždo globėja. Ji sėkmingai eina 
SLA iždininkės pareigas Pildomojoje Taryboje nuo 1966 
metų. Grįžus gyventi Čikagon, ji įsijungė į vietos SLA ir ( 
ALTo veikla. i.
: ' ‘ ' . . -ta

Josephine Miller yra baigusi komercinius kursus ir| 
muziką. Ji yra American Travel Service įstaigos Chica-! ■ —■ ■ ............ —
goję vedėja, SLA 336 kuopos iždininkė ir sekretorė; į 
p. Milleriūtė reiškiasi SLA Čikagos apskrityje ir Čikagos [
lietuvių operoje. Ji yra SLA Pildomojoje Taryboje ir g~n^se°^ ‘s IIo|.
eina iždo globėjos pareigas nuo 1966 metų. PIin»s> 2 r'-> laso, c

Kristina Austin (Aukštikalnienė) yra ilgametė SLA 
veikėja Čikagos apylinkėse. Ji yra NAUJIENŲ administ- s 
ratorė. Ji buvo išrinkta Į Pildomąją Tarybą ir nuo 1974 : 
metų eina iždo globėjos pareigas. ;

Dr. Vytautas P. Dargis yra naujausias kandidatas, ’ 
tačiau jisai nėra naujokas Susivienijime, 15 metų reiš
kiasi dviejose SLA kuopose ir Čikagos apskrityje, šiuo 
metu jis yra SLA Sveikatos komisijos pirmininkas. Ne
žiūrint to, kad vadovauja savajai medicinos klinikai, 
dr. V. Dargis randa laiko dalyvauti daugelyje organiza
cijų. Jų tarpe: Sandaros Centro Valdybos vicepirminin
kas. Tėvynės Mylėtojų Draugijos C.V. vicepirmininkas, 
Amerikos Lietuvių Taryboje.

Šis liaujas pilnas sąstatas Į SLA Pildomąją Tarybą 
yra nuoseklus, rimtai apgalvotas ir, svarbiausiai: suge
bės darniai dirbti visuose Susivienijimo klausimuose. Šio 
sąstato išrinkimas duotų gerą toną visam mūsų organi
zaciniam gyvenimui, tiek pačiame Susivienijime, tiek ir 
santykiuose su kitom lietuvių organizacijom. Tokios su
dėties Pildomosios Tarybos reikia Susivienijimui; tokia 
vadovybė Įves SLA i gražią šimtmečio sukakti, šiuo 
paaiškinimu, manome, atsakėm Į klausimą, kodėl mūsų 
komitetas kviečia visus SLA narius kovo (March) mėn. 
balsuoti Susivienijimo rinkimuose ir išrinkti mūsų siū
lomus asmenis.

SLA GEROVĖS KOMITETAS
4018 Franklin Road
Pittsburgh, Pa. 15214 (Pr.

LWX

Demokratų partijos kandidatas Lemont valsčiaus 
Lemonto komiteto nario pareigoms.

Gyvena 645 - 4th St., Lemont, Ill. Ilgus metus dirbo 
Marquette Parko Demokratų partijoj, Chicagos mies
to savivaldybėje, vedė savo bizni, baigė St. Rita aukš

tesnę mokyklą ir St. Joseph kolegiją.
Priklauso Illinois-Indianos Lietuvių Vyčiams, St. Rita 
Aukštesniajai mokyklai, Susivienijimui Lietuvių 
Amerikoje; yra Lietuvių Futbolo klubo vicepreziden
tas, 6 metai dalyvauja Lemento politinėje veikloje, 
padėjo išrinkti kelis Lemonto pareigūnus-, o dabar 

prašo Lemonto gyventojus ji išrinkti Lemonto 
demokratų komiteto nario pareigoms.

III. — $10, Eugenijus Talandis, 
iš Rochester, N.Y. — $10, Emi- 

j lija Pajaujis, iš Bayside, N.Y. — 
j $10 (už kalendorių), Petras Ma-j 
! žinąs, iš Marquette Parko, Chi-I 
: cago — $5, J. Rinkevičius, iš 1 
Toronto’, OnL, Canada — $5, iri 
K. Serepėka, išK Marquette Par-1 

• ko, Chicagoje — $5. Nuoširdžiai 
i dėkojame visiems.

į negaliu dalyvauti Naujienų su-j
| kakties bankete, bet siunčiu’ Anupras Tarnu lynas, iš 
? $25 čekį Naujienų paramai”. ^ar<5ue^e Park°, lankėsi Nau- 

Nuoširdžiai dėkojame už nuola-? jienose' Dėkui HŽ vizit?’ naudin- 
tinę parama. ' į ^us Pokalbius ir -“jlO Naujie

noms paremti.
— Juozo - Daumanto šauliui n • • i i i u - r> i — Pensininku klubas, is Rock-

, per Vincą Keršį atsiuntė 
——" 1 j $10 Naujienų paramai. Dėkojam.

Išrinktas, aš rūpinsiuosi Lemonto reikalais.
JOE KULYS

Gaila, kad kuopa, iš Los Angeles, Calif., per' ford 
■- ' ' — - i lL j

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU AMERIKOJE 
yra seniausi, didžiausia turtingiausTa lietuviu t^aternalinė or- 

ganitncija, lietuviams ižtikūnal tarnaujanti jau per 92 Tnetua

~ kuItto'Jtiua darbui. «eit*a Ir kitiems, kurie him darbus dirba.

SLA — ižmokėlo daugiai kaip ASTUGNIS KLUONUS dolerla 
apdraudę savn nariami

SLA — apdraudžia pigiausiem's kainomia. SLA neieško pelno, na- 
riami patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu drangą j 
Suiivi e zujime apsidrausti iki $10,000.

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

SLA ~ vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudot romą temoka tik $3.00 metama.

SLA — kuopu vyra visoje lietuviu kolonijoj. Kreipkitėr
1 ravo apylinkės SLA kuopn veikėjui jia Jum 
mielai pagelbės 1 SLA iskrašytL

Galite kreiptis ir tiedu i SLA Centra-

LITHUANIAN ALLIANCE OP AMERICA

TH. ail) B4J-K1S

>8.00

DR. ANTANO J. GUSEN0 RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atiminimus.

Dr, A. Guąsen — MINTYS IR DARBAI, 259 pal^ liečia 1905 
metų įvykina, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimą -

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

Minkštais viršeliais, tik__

Dr. A. J. Gussen — AUKJTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik____

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant SI persiuntimo išlaidoms.

83.00

$2.00

17» 8a, HALSTED ST, CHICAGO, IL 50«l«

J. Ruukį atsiuntė $25 Naujle* 
noms paremti. Nuoširdi padėka. • 

1 <
— Jurgis Bobelis, iš West ( 

Hartford, Conn., rašo: ‘“Siunčiu i 
preniuneratą už 1982 melus ir 
įdedu SCO auką laikraščiui pa-' 

remti. Geriausi linkėjimai”. Dė-, 
kojame. į

— Albert Pauliks, iš Chicago, ■ 
Ill., rašo: “įdedu čekį $50 ver-j 
tės. t už metinę prenumeratą, t 
o penkinę sunaudokite kur pa
cks. Nepailskite dirbdami lietu
vybės baruose. Tegul Naujienos j 
ir toliau rašo aiškiai ir drąsiai 
ir taiso nuklvdėliu kelius. Sėk- j *■ t
mes f’ Dėkojame. |

— Leonas Meilus, iš Warren, į 

Micih., rašo: “Siunčiu 40 dolerių j 
Naujienų prenumeratai pratęsti I 
ir 25 dol. auką. Linkiu Naujie-1 
nc’ms sėkmės ir ištvermės ko-1 
voti su Lietuvos priešais, kurių 1 
ir čia Amerikoje netrūksta.” [ 
Nuoširdi padėka, 

i
— Sekantieji skaitytojai pra- 

t tęsė prenumeratą metams ir pri- 
i dėjo Naujienų paramai: Dalius 
’ Brazdžionis, iš Los Angeles, 
: Calif. — 825, H. Dilys, iš Mar- 
; quette Parko — $25, J. Liutke- 

nis, iš Brighton Parko, Chicago- 
je — $25, J. Tričys, iš Chicago*, 

į III. — $25, Jurgis Kazickas, iš 
! Hamilton, Ont., Canada — $15, 
. S. Juškus, iš Brighton Parko, 

Mamai, >
ItlAL SSTATi FOR SALI | RIAL 1STATI FOR lALf

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISS1M0KEJIMAI3.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

U12 W. Cermak Road Chicago, HL TeL 847-7747

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS < VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

ŠIMAITIS REALTY
REZIDENCINIŲ IR PAJAMJNTŲ 

NAMŲ PARDAVIMAS. 
'INCOME TAX

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

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI . .

Turiu Chicagos miesto leidimu. 
Dirbu ir užmiesčiuose, gr*It4 

garantuotai ir sąžininga L 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tek 927-3559 z

j 7 0 7

Chicagoje — $15, Malvina Jūras,
REAL ESTATE — OUT OF TOWN 

Namai, žemė — Už miesto riby
iš Millbrae, Calif. '— .$15, Tony
Mattus, iš* Winnipeg, Man., Ca
nada — $15, M. Timukienė, iš

j Sarnia, Ont., Canada — $10,
’ Charles Plestys, iš Elmhurst, Parduodu naują liuksusinį kondomi.
Ill. — $10, A. Katelė, iš Chicago, ’ niurną paežerėje. 2 miegamieji, 2 

‘ maudynės, maudymosi baseinas, sauna 
ir kiti patogumai.

FLORIDA, FT. LAUDERDALE

Parduodamas namas.
2

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

kams. Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVI 
TeL 523-8775 <

3 miegamieji, 
maudynės, plaukiojimo baseinas. 

Savininkas duos paskolą.

SUMOKĖSIME VISAS PAR- . 
DAVIMO IŠLAIDAS.

Telefonuokite:
Chicago (312) 338-7900 

arba (312) 439-3291

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

HFLP WANTED — FEMALE
Darbininkių reikia

A. T V ERAS

TAUPYMO BENDROVEI reikalinga 
TARNAUTOJA (TELLER) pilnam lai

kui, su patyrimu ar be jo.
Skambinti 254-4470

Pardavimai Ir Taisymas 
ŽM4 Wwt FHh SfTMt 
TsL REpublle 7-1941

ŠV. KRYŽMUS PARAPIJOS 
BAŽNYČIOJE IŠKILMINGAS; ' 
LIETUVOS NEPRIKLAUSO

MYBES MINĖJIMAS

Ateinantį sekmadienį, vasario 
28 d., 10 vai. rytą įvyks pamal
dos už Lietuvos Nepriklauso- 

f mybės atgavimą. Giedos šaulių 
•. choras su soliste Paulina Ma- 

i čiuliene, vadovaujant muzikui) 
Juliui Mačiuliūi, Tuoj po pa- 
maldų parapijos salėje bus iš-

• kilmingas šventės minėjimas- 
Pagrindinę kalbą pasakys adv. 
Saulius Kuprys. Tas pats šaulių 
choras ir sol. P. Mačiulienė, va
dovaujant muzikui J. Mačiu-

susini ūkinius

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA) 
NARIŲ DĖMESIUI

Susivienijimo Lietuvių Ame-' 
ri-koje generaliniai Pildomosios' 
Tarybos rinkimai kuopoje įvyks
ta 1982 m. kovo (March) mėn.

Todėl visos kuopos ir SLA na
riai yra raginami kuo skaitlin
giausiai kovo (March) mėnesio 

dalyvauti.
Genovaitė Meiliūnienė 

SLA Sekretorė

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

F. MEDAS, 4059 Archer AvtmM, 

Chicago, III. 60632. Ttl. YA 7-59M

M. ši M K U S
• * t . - » * - - • i - . . K ž r. f į l • ‘ '

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

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

šymai ir kitokie blankai.
INCOME TAX SERVICE

Our Tax preparer has taken the 
H & R Block course twice. 

(1975 & 1981)
• Federal short form $10
• State form $5
• Federal long form $20 &
4104 S. Archer Ave.
block west of California)

For. appt call 523-3685 
Mes kalbame lietuviškai.

Eleonora Jakštas

“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.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug

up.

V V V JLllLAZJilYUl V*

liui padainuos keletą patrioti
nių dainų. Vėliau bus eilėraš
čių deklamacijos (A. Kevėzos 
iš jo kūrybos) ir įdomių skaid
rių rodymas (kun. A. Saulaitis 
su skautais). Po programos, ko
miteto vicepirm. Juozas Ankus 
visus Šventės dalyvius pavai
šins kavute ir pyragaičiais.

Nuoširdžiai prašome visus 
tautiečius kuo gausiausiai da- 
Ivvauti šioje Vasario 16 šventėj. 
Parodykime svetišaliams savo 
tautos vieningumą ir kovą už 
Tėvynės Nepriklausomybės at
gavimą ir lietuviškų bažnyčių 
išlaikymą. Organizacijos kvie
čiamos atvykti su vėliavomis ir 
palyda.

Į Tikimės, kad tie, kurie gerai 
i supranta mūsų tautos reikalus, 
atsilankys į šią didžiąją Vasa
rio 15 d. šventę.

Sv. Kryžiaus Lietuvių 
parap. Kamiteto vardu. — 

Magdalena Sulienė

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolit. Apent 
8208ft W. 95th M

60642, , <24~M54
Stale FaŲ'n Eue aua Casuai!*

Advokatu
GINTARAS P. ČKPtNAl

Darbe valandos: nuo 9 vai ryt* 
1M 6 vaL vai. Šeštadieni nn<

» vaL ryto iki 12
Ir pagal ruritarima.

Td 776-5162 arfm 77M1U
M4I West 63rd Street

CMeera HL M62>

PLUMBING AND HEATING 
(Vandentieki* ir žildymaa)

CROSS TOWN PLUMBING 
& SEWER MAINTENANCE

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

Free estimates.
735-6361Tuo reikalu Junis gali daug • forrnomis 

padėti teisininko Prano ŠULO j Kn-V^a 8U formomis gauna. 
paruošta, - teisėjo Alphonse ma Naujienų administracijoje, 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ J__ __ t
iileista knyga «u legališkomii g — Naujienos, Chicago, 8, DL Friday, February 26, 1982 

? ” • ' " r. - — * N-į -ft’

PIRMTE jAV TAUPYME BONUS




