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BONA, Va&.; Vokietija.— Pra
eitais metais iš Rytų. Vokietijos 
j Vakarus atbėgo 2.392 . voki o 
ė>ai. Visi,’žino, kad Berlvno Gė
dos siena labai stropiai .saugoja
ma, įsakyta j rizikuojančius šau
ti ir stengtis palaikyti, bet ne 
visi pasienio sargai pataiko. Yra 
atsilikimų,' kad palys Berlyno 
sienos sargąr pabėga į Vakarus. 
Kelis peršautus bėglius sargai 
iatsiv^lkd į savo zoną ir nugabe
no į ligoninę, bet 298-iemš pa- Želes sumas atbėgusiems, 
syko "pasiekti Vakarus. , I

Reikia; žinoti; kad Rytų Vę-. 
kiefijėsvaldžią pradėjo .. išleisti. 
Rytuose; ’ įatrgusius Vokiečius, j

rinbmėnč^ štabo snrš. gen. Mošė 
liiese, tuif savo giminių. 8,415 Levy pareiškė, kad Izraelio ka- 
Rytų jVpkįečiams Jeido išvažiuot^ ro jėgų įsis’eržimas i Libaną jau

'i Daugiausia pabėsa j kainavo tartdta 1.1‘ bil. dolerių.
: i apskąiciuoja, kad /Izraelio

’Yt 4/.'■.karo jėgos pradės trauktis iš Li-; 
Kįi ^.iĮ^iai>sia Nokiėėių iš Rylų, jįano smsaiid mėnesį. .

BiržeiL) mėnesįparlamentof i-

PRAEITAIS METAIS Iš RYTŲ V0KIE 
TUOS Į VAKARUS ATBĖGO 2,392

298 PERLIPO BERLYNO GĖDOS SIENĄ 
IR BAIMINGAI PASIEKĖ VAKARUS

Rytų Vokietijos gyventojų 
tarpe noras pabūti laisvame pa
saulyje yra toks didelis, kad jie 
rizikuoja ir kartais pabėga.

Helsinkyje rusai sutiko leisti 
Šeimoms susitikti. Jie dabar iš
leidžia po. kelis tūkstančius, bet 
anksčiau nė vieno vokiečio ne
išleisdavo. į Vakarus. Vakarų 
Vokietijos vyriausybė suteikia 
pirmąją pagalbą atbėgusiems. 
Kancleris Schmidt išleisdavo di-

begalįjūra/

Salfiįos vandeni,< s ..............
bet v^dėttp Motetams įavyiį- Tr^ke’ W braeho 1
ta pabėgti? " * E ^Libaną kainuos apie bihjoną do-

' •*' ylerių. o kraštui bus padaryta
, išlaidų apie pusantro brlijono.

^t>v^je^i yiš dėltoi Tųo4apgų>I^raelio finąįftsų mir 
^rgtks.^ įisterį^; pąįei^^kąd ii^i^ją

i 4; Libaną stiės VH
arteti prlei\s0s §įų; įįezfU ^rą^feo .-gąipvbos,;

rp tai sudąr^^o^iikiTfbiluLj d . tai stidąrj’5 -nuo 2iki $ bili- 
įjonų dolerių. Tikslūs duopienys- 

kt; j>us pasljĮ^Ibfi ateinaiįęj|iis me-.
lais-.. .■: .Ai i

u Traukia; tęisman:ik Valen
są už* pastangas perkelti ^)1 ‘ 
■ramo pmigus7į~k*tą barSo 
^ailą/ ‘ s ?

ida<
są-;

— Transporto sekretorius
Gruzdžio 30:'DoWydaš,‘ Eugė- 'Lewis nuo vasario pradžios 

nijus, į AŪdrHė,' -Dayis, Eymė,, eina iš kabineto. Jis eis į privatų 
Girdis,: Audronė, .Kriokįis. < ; biznį. Davė prezidentui mėnesį

i ‘ ‘
Saulė teka.7:18, leidžiasi 4:29

I>.
iš-

Prezidentas Ronald Reaganas kartu su žmona 
stovi prie eglutės savo namuose.

‘IZRAELITAI IR LIBANIEČIAI 
TARĖSI ŠEŠIAS VALANDAS

PASITARIMUOSE DALYVAUJA IR AMERIKIE
ČIAI, KAD DERYBŲ NENUTRAUKTŲ

CHALDĄ, Libanas. — Antra- Iraniečių kovas. Tas kovas 
dienį libaniečiai ir izraeliečiai < tvarkys patys libaniečiai. Izrae- 
farėsi visas šešias valandas. 
Pradžioje abi pusės išdėstė savo 
užsimojimus ir pradėjo koliotfe. 
Jeigu ne Amerikos atstojai, tai 
derybos būtų iširusios ir suva
žiavusieji būtų turėję skirstytis.

Libaniečiai tą numatė, užtai 
jie ir nenorėjo važiuoti į Izraelį. 
Jie nujautė, kad gali tekti išsi- 
kolioti, o kaip tada izraelitai iš-

— Bulgarai tvirtina, >ka4rusai'važiuotų iš Libano teritorijos?
Orasį vėjuosiąs,Tsalias, snigs.'norėjo nūžudyti popiežių.

SŲ

Utai yra visai kitos nuomonės. 
Jie mano, kad libaniečiai dar 
nepriaugo prie sugyvenimo.

Be to, izraelitai iškėlė ir sko
lų klausimą. Jie priminė, kad 
Izraeliui brangiai kainavo pales
tiniečių nuginklavimas ir priver
timas išsikraustyti iš Libano.

TAe ffrž and Crnatest 
Lithuanian Dūdų in Amrnca

Tbe Lithuasiaa Dady News
PobU&hed by Tbc Liutuatuan Ncwi PuMhbini Co.» loc. 

1739 So. HaUted Street, Chicago, I1L 60608 
HAymarket 1-6100

Over One Million Lithuanian 
In The United States

' ŽYDAI PRAŠO ATŠAUKTI
. BANKININKĄ

LOS ANGELES, Gal. — Los’ 
Angeles žydų grupė kreipėsi į 
popiežių, kdd jis atšauktų iš vo
kiečių ambasados tarnautoją 
Hernan J. Abs. Bet iki šio meto 
popiežius visai neatsakė j Los 
Ange.es žydų grupe.

Anksčiau ta pati žydų grupė 
kreipėsi į popiežiaus atstovą 
Washingtonc. kad atšauktų vo
kietį Abs, bet nuncijus neatsakė 
Los Angeles žydams.

Pasirodo, kad Austrijos žy
das Simon Wiesenthal, daliau 
perkėlęs visus savo dokumentus 
į Izraelį, lešAos universitetą, 
nustatė, kad p. Abs nacių laikais 
dirbo b^nke ir nustatinėjo, kieik 
ir kam pinigų galima skirti, kad' 
būtų varoma propaganda prieš 
žydus. Abs turi žinoti tikslias 
sumas, kurias Vokietijos bankai 
niekad nepaskelbė. Ne tik Wie
senthal, bet ir Los Angeles žy
dai, norėtų patirti, ką darė 
kai nacių laikais.

LONG BEACH, Cal. Galin
gasis Amerikos karo laivas ‘New

Į Jersey” ves Amerikos laivyną j 
kovą, vakar pareiškė preziden
tas Ronald Reaganas Amerikos 
laivyno karininkams ir mari- tais specialistais. “New Jersey 
nams.

Galingame JAV karo laive 
įrengti lėktuvai gali pakelti ir 
paleisti raketas, pajėgiančias 
pasiekti taikinį, priešo ra-darui 
raketų nepastebėjus. Vienos ra
ketos galės skristi 700 mylių į 
valandą, o kitos — 1,500 mylių 
į valandą.

“New Jersey” dalyvavo tri- 
juose juišruose karuose. 1943 
metų gegužės mėnesį dalyvavo 
Maršalo salų kovose. Laivas da
lyvavo Mariana salų invazijoje 
ir aktyviai dalyvavo Filipinų 
vandenų kovose, šiam karo lai
vui vadovavo pagarsėję admiro
lai Raymond S. Spruance ir Wil
liam F. Haksey, vėliau tapęs Įta
kingiausiu laivyno viršininku.

ra
dijas praneša, kad Irako lakū
nai užmušė 111 Irano karių fr 
sužeidė didoką skaičių iraniečių.1 
Kruviniausios kovos eina pietį—- 
nėję Basros pusėje. Irani:cįab 
keliais atvejais bandė prasivečž- 
li į Basrą ir padegti ten esančias 
naftos cisternas. Irakiečiai yra 
labai gerai įsitaisę pakelėse. tąd: 
iraniečiai dažnai nežino, iš kurioj 
pusės ateina kulkos.

yas. 887 pėdų ilgio ir turi T 6 ka- 
nuiHių bokštelių, kurios leidžia 
apšaudyti priešą iš visų pusių. 
Turi 32 lėktuvus, skrendančius 

JyOO mylių f valandą, ir 16 lėk
tuvų, skrendančių 1,500 mylių

ATNAUJINIMAS KAINUOS AMERIKAI
326 MILIJONUS DOLERIŲ

PREZIDENTAS PLANUOJA ATNAUJINTI DAR TRIS 
MILŽINIŠKUS AMimiKOS KARO LAIVUS

atnaujinti, nes j's labai stiprus 
ir gali atsispirti atomo rakė- 
toms.

Laive yra visokių rūšių specia
listų, kurie gali būti pakeisti k»-

padėjo Amerikos jūreiviams lai
mėli karą prieš japonus, užimti 
stiprias pozicijas Pacifik?, su
duoti skaudų smūgį Filipinų sa
lose ir paskandinti kelis japonų 
karo laivus.

Naują karo laivą pastatyti už
truktų žymiai daugiau laiko. 
Prez. Reaganas nutarė pasi
rinkti “New Jersey” ir kitus tris 
milžiniškus JAV laivus.

BEIRUTAS.Libarfci vyriau
sybė nori, kad izraelitai galimai 
greičiau išsikraustytų iš Libano. 
Libaniečiai nustatė, kad Izraelio 
kariai visąjaiką veža iš Libano 

’viską, kas tikjai ^prlklauke; pa- 
kstinieciams.

Arafatas padarė didelę klai
dą, paskelbdamas, kad jis bus 
paskutinis išvažiuoti iš Libano. 
Izraelio karo jėgos rado d d-ką 
palestiniečių skaičių ne t’k E.i- 
rule, bet ir kitose Libano vuib-

> gau
sius sovietinių ginklų sandėlius. 
Izraelitai leido palestiniečiams 
išvažiuoti, bet jie nepaliko nė 
vieno šautuvo, kulkosvaidžio ar 
tanko.

Generolas Ariel šaronas spe
cialiai nuskrido į Honduras, kad 
galėtų parduoti naujausius So
vietų ginklus, atimtus iš Arafato 
kareivių. Kiek jis tų ginklų par
davė, tuo tarpu dar nepaskelbta, 
bet lai bus dešimtys rhrTijonų.

j i valandą.'Karo laivą valdo (J7 .se. Palestiniečiai saugojo 
.[karinirrfeii ir 1^480 jūreivių.

Karo ?lą|vąsjgali gintis ne trk 
nuo lėktuvų, bet ir nuo atomi
nių rakėjų. Jeigu laivą paliestų 
atominė^ bomba, ji laivo nenu- 
skandinfų, Nukentėtų tie mari
nai, kuriems tiesiogiai palaiky-

Tuo tarpu Irano radijas tvir
tina,-kad kovos eina prie Bas- 
ros. Radijas tvirtino, kad jiems; 
pavyko užmušti 19 irakiečių.! tų, i>et kiti jūreiviai galėtų tęsti 
Iraniečiai nepasako, kurioje vie-Į kovą.
toje eina susirėmimai. į Buvo iškilęs klausimas apie

Irakiečiams |>avvko numušti -‘New Jersey’ atnaujinimo bran- 
vieną priešo lėktuvą. Jis buvo .• gumą. Sudėti 32(> milijonus į vie- 
bekrintąs į iraniečių pozicijas, '■ na laivą yra labai didelė suma, 
bet paskutiniu momentu jis pa-’ Bet laivyno specialistai apskai- 
suko j priešo pusę.

— Trečiadienį aukso uncija 
kainavo $111.čiavo, kad “New Jersey” v~rtaPIAUTYNĖS IZRAELIO 

ŽYDŲ TARPE

JERUZALĖ, Izraelis. Tel Avi
vo meras šlomas Labat nusi
skundė, kad jts niekad nemanė, 
kad Izraelio sostinėje žydai pra
dės šaudyti žydus.

Pasirodo, kad jau kelinta sa
vaitė Tel Avivo turtingesnių žj’- 
dų namai ir automobiliai buvo 
ištepti nacių svastikos paveiks- 
iais.Meras nemanė, kad sostinės

pjautynių, žudynių ir krašto gy- j žydų dauguma taip nekęstų aš 
ventojų dauguma palaikytų vy-. kenazių. Iš Europos j Izraelf su

Į Laimė, kad į pasitarimą buvo 
. pakviesti keli amerikiečiai, ku- 
lrie apramino bes^kol jojančiu s ir 
, patarė tęsti pasitarimus, jeigu 
nori pasiekti savo tikslą.

Libaniečiai nori iškraus
tyti izraelitus

Izraelio atstovai nori palikti 
kraštą tvankoje, kad nebūtų

— Prisiekusiųjų teismas dar; 
kartą tikrino dokumentus ir pri
pažino, kad Marilyn Monroe pati 
mirė.
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do, o iš Azijos kraštų suvažia
vusieji žydai labai sunkiai ver
čiasi. Aškenaziai bijo jšeiti j no- * 
turtingesnius mi&sto kvartalus. 
Meras bijo, kad "jie nepradėtų

— Teismas perskyrė Herbert ( 
Pulitzerį ir leido jam rūpintis ; 
abiejų vaikais, žmona gaus 
$48,000. bet pralaimėjo visus 
kitus reikalavimus.

— Jaruzelskis nusavins visą 
Solidarumo judėjimo nuosa- 
vybę.
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ktinėje’.Miami srit^je^ Overtown priemiestyje, 200 
jaunų juodžių degino automobilius, daužė 
'krautuves, butu langus ir vogė prekes.

riausybę. Be to, izraelitai pabrė
žė, kad jei ne jie, tai šiandien 
Libano jau nebūtų. Jį butų pa
grobę sinjiėčiai, jordaniečiai ir 
kiti.

Libaniečiai piestu stoja prieš 
tokius pareiškimus. Izraelitai 
visai neprivalo rūpintis apie li-

plaukusieji žydai yra turtinges
ni. Jie užima atsakingiausias 
vielas vajdž’oje, parlamente, 
u n i ve rsi t etu ose i r pr a m on ė j e. 
Jie turi daugiau pinigų, turi au
tomobilius, leidžia vaikus į 
aifkštcsnes mokyklas, turi gra-
žesnes* žmonas, gražiau jas aprė-bėgli iš Izraelio.

LINKSMŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ 
LINKIME VISIEMS NAUJIENŲ 
PRENUMERATORIAMS, SKAITYTOJAMS, 
BENDRADARBIAMS IR VISIEMS GEROS 
VALIOS ŽMONĖMS,

rstAH.

JERUSALEM

NOTED ARAB REP.

Libane ielxeina kovos tarp krikščionių ir druzų, o kitoj 
Beiruto pusėj libaniečiai tariasi su izraelitais.
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Kalbėti, 
pasve1-1

veHonie Kolto s k ū- 
v it»pžaiį mozaika jr 
šie jo darbai atlikti 
Kai J‘s ueslangaząv? 

G., neturėjo laiko sa

Egi. VYTAUTO P. DARGPjI 
SVEIKINIMAS člUBUONiO 
GALERIJOS. JNC. 25 METŲ 

SUKAKTIES MINĖJIME
Gerinamas Kanauninke, miela

jor.iu, kad anksčiau -fr vėliau
teks plaukti prieš di<U4ę aujįrp 
ideolo^ries □esutarir'us, politi-'
nius vėjus ir t. L ■ i

ŠI |W»ši įdarytą , iš dalie-
Kūrinių Fondo, skieto nepri- Seselė jr visi č a susirinkę Ciur- 
Idąvsopnąi Lietuvai ir prie joj> licnio Galcri/jūdraugai ir rrueG 
prijungia

^Uudžiai dirbau^ gdfriją fįfį- Naujųjų L 
giant ir rtd jo; martie^ lo dar

ja MIKAS ŠILEIKIS

M1L

• ■ Vilniuje Rasų kapinių, lankytojai didžiausią 0
. kreipia į Mikalojaus Čiurlionio kapą. •

i M. šlLEJKIO KALBA lionio Galerija, Ine.).

pvnjt -jai 
anksčiau. 
s*eir i č 
ve talentą panaudoti kūrybai.

Paroda tęsis ir po Naujų Me 
tų. Musų vi^aumene plačiau siu 
sų'az^ ^Teioinių, iiiinmi c. (J* 
23 metų sukaktį.,

u e neoi svie^oį žibintą, 
tai ta šviesa uaiinkis" h su ki
tais, M. Mie k’s baigė-savo k<d-

ČIURLIONIO GALERIJA, INC- . .r
ČiurBoni Galerijoje, Ine. 25 

metų sukaktį minint, yra išsta
tyta dalis dai bų iš Kūrimų Fon
de, skilto neprikk Lietuvai. Kū
riniai p^gal metrikaciją, sunu
meruoti; .Antrąją parodos dalį 
sudaro Čiurlionio Galerijos stei
gėjo dail. Zenono Kolbos 10-tias 
metii mirt.es sukaktuvinė p;iro- 
da— vitražai, 'mozaika ir pro
jektai. ’ . ’ ‘ /

Parocn tęsis ilgesnįrlaiką. Pa
tartina šią parodą apltiiyti ;r 
įsigy ti inform? cih į' v leidinį.

Meno žinių redakcija linki vi
siems škarty 1 ojam>-' laimingų

meno mėgėjai.
Aš tj^ui nęsftlįėjnu ir ne>u 

pasiruošęs šiandien čia 
bet visa t širdimi noriu 
kin’i ČSarflonio Galeli],ą kuri1 
yra tikroji Črurlion’o Galerija. ’

Kaip sakė ^aįeles dail. Šileiki s 
“kai neši šyfesos žibintą, daliu-j 
kis jo šviesa ir su ki a'sM, — tai 
raiškia — duok iš savo sielom 
tą gražų antimaterialistinį pi a 
dą — kūrybą^ meną kitimas 
žmonėms, nevžrakink jo raktai 
ir nepasisavmk vien tik sau. Ši
tą gražų laisvė- prirripą ir m • 
no skleidimą mūsų išeivijos $ar-

tavai, kaig tik ir daro Dadinin 
kų Sąjunga, įsteigta a. a. Kol
bos su kitais, 'Dail. Kolba buvo 
ypatingas kovotojas pries tuos, 
kurie švaistėsi kardais tam tik
ros idėjos bu bandė pagąuti 
žmones, suvaryti į vieną bučių. 
Todėl norittrjyeikinii jus ir lin
kėti, kąį M ialeriįkf ketu- 
viskas 
laisva
visais gyvuotų šimtą metų! U 
mūsų 
t y tų,

meno interpret? vintas, 
valia ir dalinimais

vaikai bei atrinkai ją ras. 
o tie paveikslai grįžtu i 

nepriklausomą Lietuvą!

Čiurlionio galerijos gimimo

kiįOĮjos vadovybė: Pirmoje eilėje, iš kairės, parengimų vadovė sesė Vera 
Budrikienė, moterų vadovė sesė Medeliu Baranauskienė; antroje eilėje, 
iš kai : ės, vicepirmininkas Stepas Lungys, vykdomasis .vicepirmininkas 
Antanas Budrikis, pirmininkas ’ Viktoras Baranauskas, valdybos narys 

Jonas Butkus ir sekretorius Vincas Jonikas.

Gerbiamas kan. v. Zakarau-- 
kaš seselė Mercedes, gerbdami. 
.meno bičių lai ir čailmmku ' 
Viktorija Pefr: i liepė, nrėrnijų ’ 
mecenatė, susižeidė ir jos šia F 
nėra.
'..SidndieT- m nirre dvigubą su- 
kaktį: Čiurlicn:o Galerijos. IncJ 

metų ve klos sukakti ir čiur-į 
Uonio Galerijos steigėjo a. a.: 
ęaįl. Zeįiono Kolbos JO-tics me j 
tu,.: nm Ges sukaktį. Velionio ’ 
bendradarbei jau mirę; kurie Į 
pi s? d e ir prie č. G. steiguno. Į 

Jduvg nrof Adomas Varnas, į 
prof. Ignas šhpelis ir kiti. Ado-i 
mės Varvas buvo Č. G. krikš
to tėvas.

1956 metu rudenį dail. Ado-į 
mo Varnn namuose susirinko 
būrelis rfailin'nkų. Prof. Igną-j 
Šlapelis patrrė dailininkam or J 
gėnizuotis, Dail. Zenonas Kol-: 
ba’jr kKi šlapelio pasiūlymu 
pritarė*. Tars paNsis melais lie
tuviu Auditorijoj buvo sušauk- jos n 
W sUhpątraris susirikimas r. 
fėj/ pat /buvo įkurtą Amer&S^ 
rJetuyių .Da^nihku. Sąjtin&u > 
dail. Z. Kolbo išrinktas pirmi- 

(D?ūv mku Sąjunga i 
.dabar beaįdradarbia’ėja su čiui -

ST.' PETERSBURG BEACH, FLA.
S.U UV KUOPOS VEIKLA ,

Lapkričio tašo. '3 dieną “Pa-, 
langą“ liros žaisiu kuopa turė-- 
įu savo 'isiotiaį susirinkimą,! 
kuriame buvo nutarta lapkričio 
mėn. 17 dieną padaryti vasaros 
užbaigimo sezonini grybų pikni
ką. Diena buvo labai graži ir 
piknikas gerai pasisekė, nors 
publikos nebuvo perdaug. Visi 
vadinosi kuopos parengimų va
dovės Varos Budriki enės ir 
.Aleksandros Lukienės paruoštais 

Be; eilinės publikos, 
pjkoikan atsmaukė irvisierhs ge
rai pažįstamas didis Lietuvos sū- 
ius, LE. prelatas Jonas Balk fi
na s, kuris ir atitinkamą pietums 
naldą sukalbėjo. Tai parodė, 
kad prelatui šauliai yra prie šir-. 
dies. ■ ■!

Paskutinius keturis metus 
kuopai pirmininkavęs šaulys Jo
nas Kalpokas, savo elgesiu ir pa
gieža paskiriems šauliams kuo
pą buvo privedęs prie žemiausio 
lygio. Šiandieną, dėka sumanaus . 
pirmininko Viktoro Baranausko

kraštuose ir valgą daug svogū
nų, tos ligos nepažįsta.

Medkai teigia, kad svogūnai 
žmones apsaugą nuo ulėerio vi 
durtuose. Teigiama, kad jsvogū- 
nai turį savyje daug ^svarbių 
vitaminų, kurie prašaliną-kenk
smingas rūgštis, skilvyje, atsi
randančias valgant mėsą, duo
ną ir sunkiai virškinamus pro- . 
duktus. Svogūnai syj^^o tas 

mūsų V

ir valdybos, kuopa, auga narių 
skaičiumi ir veikla. Lietuvos ka
riuomenės atkūrimo šventės mi- 

' nėjime, kuopa pasirodė pilname 
■ sąstate, su vėliavomis, kas davė 
t progos publikai pamatyti, kad 

kuopa yra tinkamose rankose ir 
tinkamai tvarkomą.

Artimiausiu laiku yra numa
tyta pravesti kuopos šaudymo 
pratimai, kuriuose galės daly
vauti ir nešauliąi.

Piknil^ Dū^- baigtas su dai
na, muzika ir šokiais taip, kad 
namon publika skirtėsi nenoro
mis.

Vienybėje galybė, o kur du 
stos — visados daugiau padarys.

Š. Antanas Budrikis

i

jau it senesfuats laikai 
nės gydėsi svo 
uędu n 
btrtė liga, Muąjkurįąs tiekį daug 
kenčia patekę į vergui sWVyk’ 
las žmonės, taip pat pagydoma 
svogūnais. "

Taigi, sudėjus viską Į krūvą, 
pkmątysimę, jog svogūnas jau 
nėra įoksjnažasdaktak/kaip jis 
atrodo iš paviršiaus žiūrint

zmo-
nuo

- Keičiąs' minčių,, minint Čiurlionio meno g&lMjas sidabrinę 
s

Man labai malonu Ir. kartu di
delė garbė prabilti i Jus, čia, 
trip gausiai šuširinlcūsius.pami
nėti Čiurlionio Meno Galerijos 
Sidabrinę sukaktį: '

Mes didžmejamės jos steigė
jais, j ų kilni n, didingu užmoju 
įnešti į mūsų . tautos kaitūrinį 
sobyną tokį didelį ir brangų me
no įnašą. Ne tik mes jais di
džiuojamės, bet kaliu yra pasi
didžiavimas ir visos mūsų išei
vijos. Tikrai, tuo inašu didžiu > 
ris ir mūsų tauta', josjaisvei nu

virus. O‘ šre meno galerijos 
steigėjų da’ ba:. bvs Įrašyti į mū- 
m tautos* meno istorijos lapus, 
kurie liudys, kad jos sūnūs ir 
iukros gyvendami toli nuo tė
vynės. už plaš:ųju ir giliųjų vah_ 
ienų ryžosi sukaupti jai neišsa
komos vertės meno turtus.

Neįeik stebėtis’ ka'p ir kiek- 
rienas kih.Us ryžtas ar užmojis 
sutinka* juo> griaunančias kliū- 
is. Taip ir Š4os meno galerijos 

.teigėjus ir jos puoselėtojus ly- 
‘ėjo sunkios kliūtys,; net iš tų 

pusės; iš -kur visai nesitikėta, 
;uOs lydėjo labai nemalo:r’os va- 
jpndue. kurios įtekėtą giliai 
Skaudino ių šird’s. Tačiau, jie

.u&ąktį ir dadinipko Zenono Kolbds>.0£$&ę,desi^U^tį- \ ę i 
menininkus, rengęs jų kūrinių 
paroda^ jiems skyrė premijas ir 
juos kvietė aukoti Dievo, j ien ų 
suteikto, talentu sukurtus ka
linius ir krauti j tautai skirią 
nu no lobyną^ ^ad jos ainiai ga
lėtų minėti jų vardus ir jų mei
lę savajai tautai, kurie nenu
skendo kaip bevardžiai klajūnai 
be pėdsakų svetimos jūvos gri

Kai ‘-Sąjunga buvo sv.organ- 
£U9ta, dail. Kolba iškėlė minti 
steigti Čiurl onio Galerija, o per 
b'eheą buvo-organizuojama bėru. 
di’.oii dailės paaoda. kuri į^ykp-. 
pa v a sn rį Mc rrisoi i v iešbuty ję 
1957 metais. Tais pačiais me^ 
t*ai£ spalio 20 d. Jaunimo Cen
tre buvo galerija atidaryta. * .

Mes ' ilgai nesupratome tų 
rironiu. urie kopė aukščiau už 
"artus. Nemokėjome suprasti M 
K. Cimkcnic. — mūsų tautos 
meno kultūros milžino. Jis ta
ria mū>ų visuomenei buvo 
žai Lržinomas, jo kūrybos fdai 
lės srityje) nesuprato ir never 
t;no tol. kol svetimieji “surado” 
Čiurlionį.

Čiurlio varJas pasiekė pašau 
ų- galerija Chicagoje. galeriją. 
Lietuvoje, Čiurlionio x ardo cbc 
ras, gans’os monografijos. Na 
r u pabrėžti, kad jeigu ne velio
nis Zenonas Kolba nebūtume 
turėję Čiurliojūo vardo galeri- 

ncbūių apie ką nė kalbėti 
mfis. Jis „įsteigė galerija, 
>rion. paikom

energiją, atidavė savo širdį n 
sveikata savo tauta;, jos kultū--

rai ir garbei. ' nepabūgo ir savo..jyito ncišsi-
Su velioniu Zenonu Kolba iš žadėjo. Jie orgnimsivo mūsų

SVOGŪNUS REIKTŲ
DAUGIAU NAUDOTI

-t . ' - —-u“ * X ‘ u T

Svogūnai dėl savo kvapo 
laikomi didelėje pagarboje,

ne- 
ta- 

čiaiL jie yra reikalingi, nes vien 
virtuvėje, kaipo prieskonis, bet 
ir tam tikrais atvejais gali tar
nauti, kaipo vaistas nuo visokiu 
“sunegalavimų”.
Svogūnai apvalo skilvį, padeda 
virškinimui ir neutralizuoja kai

j kuriuos kenksmingus skysčius. 
Į Negana to,, svogūnai apsaugo 
! nuo vidurių šiltinės. -

Žmonės, gyvendami šiltuose

MEDICINOS PAŽANGA
X * x

— Daktare, ką turiu daryti, 
kad galėčiau miegoti.

— Prieš eidamas gulti, išger
kite stiklinę pieno ir suvalgy
kite tarkuotą obuolį.

— Bet lygiai prieš 6 mėnesius 
man uėdraudė valgyti prieš ei
nant gulti. • ' <

—■ Teisingai, bet neužmirškį-

štai, Jūs, matote, jų darbais 
nukabinėtas sips galerijos sienas. 
Tie jų kūriniai liudys, koki 
brangų, meno lobį jie tautai su
krovė.

Savo ir manau, kad galiu drįs
ti nuoširdžiai pasveikinti čia, 
visų dalyvių vardu, šios gale
rijos steigėjus ir puoselėtojus, k 4 Į 
rie ėmėsi taip kilniaus ir tautiš- j 
ko darbo, ir kurie yra pasiryžę 
jį tęsti tol, kol mūsų tautos vai: 
kai išsklaidyti po svetimus k 
štus sugrįš į laisvą Lietuvą.

T°stipriirt Aukščiausia sav? 
galia, šios meno galerijas stei-Į 
gėjų dvasines jėgas. O- tiems.! 
jos steigėjams, kure jau sugri-i 
žo iš šios žemiškos kelionės j . 
amžiną tėviškę, kaip antai a. a. 
daifininkas Adomas Varnas, i. 
a. Zenonas Kolba ir kiti, tesutei
kia AukščiausTas jiem niekad 
neišblėstančią Šviesą, neišsako
mo ir amžino grožio karalystėje. i

K. V. ZakaraiLskas

ENERGY 
WISE

i

darė milžinišką- pažangą.
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DON'T CUT »N BETWEEN GARS 
THAT AQE ALLOWING $ARS 
following Distances^

Read label and follow 
directions.’

BOMF CHICAGO MQToA CLUB "DBS 
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For constipation relief tomorrow 
reach for EX-LAX tonight.

Ex-Lax helps restore your system's own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight. 
You’ll like the relief in the morning.
Chocolated or pills, Ex-Lax is 
“The Overnight Wonder”

i

Change the oil and 
filters every 3,000 to 
6,000 miles to avoid 
wasting gasoline-

Doni be a Bom Loser!
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Tcaiu būdu ir objektyvūs is
torikai Kęstuti laikę Lietuvos 
Laralimni; e .

1) Dr. C. jurgėla (History of 
Lithuania^ N^įon, New York, 
1 ^48, 54>: “Lietuvos karalius

- / ■’ v
2) Dr. F. Boldt (Der DeuU

J. VENCLOVA ?

Kęstutis, Did. Lietuvos kunigaikštis

Apie Lietuvą Kęstučio metu 
kų plaukų. Kiek žinoma, jis bu
vo ^ryžtingas, patvarus ir labai 
išmintingas.
Kęstutis biivo tauriausias Lie

tuvos valdovė Seniausioji kry- 
žuoČįų kipnika (Script, rer. 
Prussh II!, 593) teigė: “Pats 
Kęstutis buvo tęismgaš ir karin- j 
gas. Lenkų istorikas J. Dlugosz. 
:(X. 6fi) liudija:. “Iš visų Gedi
mino sūnų Kęstutis buvo išmin
tingiausias, darbščiausias ir iš jų 
'man d agi au sias, geros širdies ir 
teisingas”. Mūsų istorikė V. 
Sruogienė (Lietuvos istorija, 
1935, 57) nurodinėjo: “Kęstutis 
buvo neyįprastai taurus ir tei
singas žmogus, gerai apsišvietęs 
tr kilnios dvasios; išlaikąs kar- 

j tą dUotą žodį. Niekuomet jis 
z nepuldavo priešo iš pasalų: pul
davo tik iš anksto karą paskeL 
bes, belaisviams jis buvo visuo
met , gailestingas... Nors Kęstu- 
jtis buvo senos -lietuvių, tikybos; 
Jbet tokio kilnumą riteris retai 
'teei^tihkamas ir krikščionių ku
nigaikščių tarpe. Tai pripažin-. • 

:davo net. didžiausi jo ir Lietu, 
vos priešai kryžiuočiai”.

<w A w <5 . , . ' ri - * ‘ - r ' * 1 1

Tai ryškiausias pavyzdys, ktu i 
ris' byloja apie senovės lietuvių 1 ’ 
tikybos labai aukštą moralę. To
dėl su pagrindu katalikų kuni
gas Heįmoldns apie 1200 m. 
(Chronica? .Stavorum, cap. I) 

apie pagonių- lietuvių dorovę ; 
taip liudijo: “Žemaičiai (lietu-

• ■’.’’liautas, sūnus kaluKaWKes-

£ j Prof. K. Foręirėutęr 
G'-tnpschJriHi imd L’tuen im

telalter, 1957, T9 p.) : “Tokiu 
Lūdu karaliaus titulas dėl Lie
tuvoj- .WWdvu 'anaiptol įiebuvo 
be tradicijos’’. ■.

Pagal : pacJn'-'lenku isteriką j 
n~of. H. Posžkievicžt (The į)ri-1
r in of Russia, 1954, ylįiętu. 
ves valstybei; padaryta didžiąja 
kvnigaiksĮją' tik 15 Amžiuje 
(“The statę fittlė of Lithuania 
c.v Grand Duchy b'ecome fixed 
crly in the 15 century’*). Eo 
i oso/ir"Lietuvos valdovai pada
lyti .kunigaikščiais taip pat-tuo 
pLČ;ji mętuy Ir tai padarė -len
kai nuo Dlugošo laikų, nes: jis 
( Hi^tpriea’ Pc1 enicae) -Dietųvos 
v sldbvus pradėjo vadinti kųni- 
ra-ikšeiais. ' -

Kęstučio asmuo , - r įr 

Apie jo asmenį nedaug turi
me žinių. Net nėra žinoma tiks
li jo gimimo data (Galėjo gimta 
apie 1300 m.). Taip pat iibai ma
žai žinome ir apie, jo išvaizdą. 
Vokiečių istoriko A: Kotzębye 
CAeltere Geschichte Preussens, 
II, 204) iš slapto ktyžiŪQČių ar
chyvo KafaįiąūŽiįge surinktoM

, zinionris, Kęstutis , -buvo: Į Krikščionybę Lietuvoj įvedė 
2i.kšra£. liesokąs ju y-^ęfe-ugri ;yėtiwos\ karalius Mindaugas^ 
n.ngį mis akimis, žilsva .barzda net įkurdamas atskirą Lietuvos 

^^ytirię'provyicij^ '(argumen
tais įrodė’ “iiy Veėnslova’ savo* 
įstujįij.oį “NJiQclaUgo krikštas — 
'Lreiuvps krikštas” (1972 m.);' 
Tajhpa^viftjno.ir Švento tėvo de-i 
lėga^sįką'rdinąlas A. Šamore sa
vo žądyje lietuviams. (Jaunimo 
ęėiitr^ Chicagojt1965 m.): “Jau 
jAKį. kdkiį Mindaugo, lietuvių 
vado^ kuris ar-visa tauta oficiai 
.liai .-perėjo -.įkatalikybę. įr po to 
l^Y^-^^ięraą^.’yainiku.btas Lię 
luybs-' kar&liurriiThlietuvių tauta 
pa^l^i jstikįriia’ Bažnyčiai, nėč 
paisant sunkumų ir bandymų^ 
Jogaila apsikrikštijęs* sų savo 
bijomais, ir saviškiais, įvedė Lię-- 
tUvcm • lenkybę.’V ,C 
, Nors Kęstutis buvo senos lie-' 
turiiįi religiijoš; išpažinėjas, bet 
jis;“: būdafhas Tdinios sielos, bu^ 
vo tblerantas kitoms tikybom^.-

mi.

n.ngi mis. akimis, 
dengė5jo krūtinę? kalbėję 
ėaiį. bet kiekvienas1 :žbdis buvo 
prasmines.... Galėjo būti rnėl|- 
vų akių*.- pafTgdčyėždd ir ’ šviešo?

V. PCTVIO GYVENDI0 BRUOŽAI
Anksti rytą Išvykę iŠ Šiaulių. 

Kelmę pasiekėm tiktai į jiavaka- 
rę. Pasitiko Kelmės šaulhi, o 
klebonas atidarė bažnyčios du
ris. VI. Pūtvio palaikai visą nak
tį, iki laidotuvių išbuvo bažny
čioje. Rytojaus rytą, kovo 9 d„ 
po Mišių, Kelmės R. KataLkų 
parapijos klebonas Pūtvio palai
kus nulydėjo į naująsias Kelmės 
R. Katalikų parapijos kapines, 
su dūdų orkestru ir didele šau
lių ir visuomenės minia. Kelmės 
Šaulių Būrys iššovė paskutinį 
saliu . . Vlado Pūtvio karsią lei
džiant į duobę ri šautuvų saliu
tui suit a akėjus, baisi audra pra
blaivėjo ir iš debssij išlindo sau-Į 
lė. Buvau skaitęs romanų ar j 
šiaip knygų, kur buvo aprašyti j 
panašūs atsitikimai, ir nesykį pa- 
galvodavau, <kad tai perdaug n1 
sentimentalūs, pigūs pagražini
mai Bet dabar toks nelauktas 
pragiedrulys buvo realybė. Su
sirinkusiems (įskaitant ir ma
ne) tai padarė didelį įspūdį.

Nuo kapų sugrįžę į namus, 
kurie mus priglaudė nakvynei, 
stebėjome truputį vėliau grįž
tantį orkestrą, kuris griežė links
mą maršą. Kovingoji žemaitė, 
šaulių Moterų garbės vadė Emi
lija Pūtvicnė įvertino ‘karinome' 
nės ir šaulių . praktikuojamą 
tvarką, kuad grįžtant iš ikapų or
kestras groja ne gedulingus, bet 
linksnius 'maršus. J.'

t tremtyje "pradedant atkurti 
puliarumą. Drauge jis buvo su- gaulių Sąjungą, vienas ano meto 
sijęs su savo krašto papročiais įvykių dalyvis> ,buvęs Vlado Put- 
ir šeimos ryškus”.

(Tęsinys) t
Kelionė rogėmis Į Kelmę bu

vo sunki. Mes nevaziavom, bet 
/k pal ngva šUauzėm. Kylant į 
kalniuku atrodė, kad kriokian
tis, staugiantis vėjas su sniegu 
nustums mus nuo plepio j griovį 
:r turėsim čia nakvoti. Nuo kai- 
nivrko. dangui maišantis su žeme, 
vėl j slėnį, ir taip visa kelią. Bet
gi mus išh’aįvė ir truputį sugė
dino nepaprastas reginys sal a 
p1 enN\ pavažiavus gerokai už 
Bubių. Atrodė, kad šmėklų bū
rys nori mums pastoti kelią. 
Prisiartinę pamatėm?, kad ap
snigtas, svyruodamas nuo vėjo, 
ginklu gerbdamas stovi šaulių 
būrys. Pasirodė, lai Gardu šau
liai padarė žygį pagerbti savo va
dą ir atsidėkoti jam už tai, kad 
juos buvo išgelbėjęs nuo likvi
dacijos.

J.

te.

< i

Vladas ftltvis

h-
t

Ten buvo palaidota Vlado ir^ 
Emilijos dukrelė Julytė, nvrusi-* 
prieš Didįjį Karą. Turėjo tendij; 
savo bajorišką šeimos rūsį s|i^ 
herbu ir Pūtvių giminės Jarravj- * 
čiai iš (lėlučių dvaro; viens 
nąvičius dar buvo Šilo-Pa 
pio kapinėlėse palaidotas r 
klausomos Lietuvos Ih/a l 
Vlado Pūtvio mirties.

(Bus daugiau)

vo tautos vadas. Jo žmona tik
ra l etuvaitė Birutė buvo visos 
tautos mylima ir gerbiama lyg 
kokia dievaitė. Kęstutis nepate
ko svetimųjų įtakai. Jis brangi
no ir mylėjo savo kalbą, vien 
lietuviškai kalbėjo”.

4) Prof. dr. V. Antonovič 
(Očerki istorii Vėl. Knjažestva 
Litovskago, Kiev, 102 p.): “Lie
tuvoj ir Žemaitijoj Kęstutis 
tampa nepalenkiamu kovotoju 
dėl krašto nepriklausomybės ir. 
įgyja geriausią autoritetą ir po-

Žj“ *

NESUVALDOMAS CHIXIGA- 
NIZMAS MIAMI CENTltD
MIAMI, Fla. — Liudininkai : 

pasakoja,' kad visas cbuHganiz- • 
mas prasidėjo, kai apie 15 juoda
odžių jaunuolių įsiveržė į vadi-- 
namą Overtown apylinkę ir pra-•-* 
dėjo daužyti langus ir duris, kad 
galėtų įsiveržti? į krautuvę.

Jie dar nespėjo įsilaužti į vi-- 
dų, kai iš kampo atsirado poli-;^ 
cija prie' laužomos krautuvės. 
Juodžiai pradėjo bėgti. Porcija 
paleido kelis šūvius į viršų, kad. 
ji? sustotų irdnitų lengviau ka
lis suimti ir atiduoti teismui.

Paleidus kelis šūvius, juodžiai 
įsilaužė į kitas.krautuves jr pra
dėjo šaudyti į policiją. Išradėjo 
atskubėti daugiau policijos. Vie
nas juodaodis buvo nušautas. 
Tada prasidėjo pamišimas. Juo
džiai pradėjo ne tik šaudyti, bet 
ir daužyti automobilius, krautu
vių langus ir duris.

1921,' 29): “Kęs
tutis buvo tikras lietuvis. Jis 
mylėjo lietuvišką gyvenimo bū
dą, ir kalba savo šeimos ir sa
vo dvaro Trakuose buvo lietu
viška*’.

2) Prof. M. Kojaloyič (čteni-
ja po istorii Zapadnoj Rossii, 
1884^ 3): “Kęstutis? ypatinga i pa
sižymėjo meile ir atsidėjimu 
tautiniam lietuviško gyvenimo 
būdui’*-?-" ,w - f ’

3) Dr. D. Alseika- (Lietuvių 
tautinė idėja istorijos šviesoje,. 
124, 2): “Visų kronikininkų liu
dijimu, net jo (Kęstučio) prie
šų —\būvo tai/zmogus teisingas,

doras, , karatai mylįs savo tautą 
1) Dt. G. Storbst J (Litaūische ir darbo žmones — tikras sa-

Sulig mūsų istoriko prof. Ig. Jo- Geschichtė,
nyno (Lietuvių tautos is
torija, 1928 m.), Kęstučio val
dymo metu Lietuvoj buvo vie
nuolynų ir bažnyčių, vienuo
liams buvo duota visiška laisvė 
krikštyti, pamokslus* sakyti ir. į , y • , • AllIVC’LYU, urs UI 11viai> pagonys taip dideiai yra f- t . . .ri . ....ri-v . . . t. r kitas šventas apeigas atlikinėtidon. žmones, jog vieno jiems!

vardą \Įęrikscioirių.v' tetrūksta” J * f' < 'ri-
(plačiai j. enclbvos “Senovės 

Jjetąvių tikybos bruožai”, 1977
*•' ,i’i£•: •< > ' ; 'JPa . '

Lietuviškiausias Lietuvos 
valdovas 'į •

Visai teisingai istorikas dr. A. 
Kučinskas savo veikalą pavadi 
no “Kęstutis lietuvių tautos gy-; 
nėjas”’ (1938 m.). Ir iš;: tikrųjų, 
jis buvo lietuviškiausias Lietu
vos valdovas, apie ką nurodinė
ja ! bešališki istorikai:

vio laidotuvėse Kelinėje, pakar-
5) Prof. Ig. Jonynas (Lietu- lotinai rašė lietuviškos spaudos 

yių tautos istorija): “Lietuvos puslapiuose, jog PūtVis palaido? 
divyrio Kęstučio įtaka labai tas nešventintose kapinėse pagal 
plačiai buvo paplitusi po visą jo paties norą ar testamentą. Tą 
Lietuvą...' Šie svetimtaučiai pir- testamentą' minėjęs ir Pūtvio sti
kliai buvo nepatenkinti Kęstu- nūs Vytautas. :

Tikrumoje Pūtvis buvo palai- 
i dotas pagal pilnas R. Katalikų 
bažnyčios lotynų rito ceremoni
jas, pašventintose kapinėse,'.Ir 
tai buvo padaryta ne prieš jo va
lią. Jokiame žodiniame ar raš
tiškame testamente Pūtvis ne
pareiškė nurodymo -ar. pageida
vimo būti laidojamas nešventin- 

j tose kapinėse. Betgi nesusiprati
mų, teisingiau, reikalo nesupra- 
fimųz iš šalies žiūrint, čia galėjo 
pasitaikyti, visai 'ne ,įš: p.iktos 
valios. Pūtviai turėjo bajoriškas 
savo šeimos kapines Sijp-iPayė- 
župio žemėje, (kuriose Uisėjoši 
Vlado tėvas Rapolas, prosenelis. 
Dionyzas ir eilė kitų, giminių.

čio lietuviška, tautiška politika, 
' todėl laukė progos prieš jįz su
kilti (jie padėjo Jogailai nuša
linti Kęstutį)... Kęstutį Krėvos 
kalėjime pasmaugė Jogailos tar- 
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autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 — 1959 metai).

664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai. Kaina S15.
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1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija
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/ Inž. LIUDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

IŠ PRAEITIES ŪKANŲ
ATEINA LIETUVA,

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

k

Mina 125. Kieti vlrieBaL

r VERTINGOS KNYGOS
1954 m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vlne< 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. 7taiko, V. Stanko*, 
J. Raukfio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* Ir V» 
Meilaus straipsniai bei studijos, Iliustruotos nuotraukomis !f 
M. K. Čiurlionio. M. šileikio, V‘. Kašubo#, A. Rakštelės ir A. Varad 
kūrybos yoveikalaia. 365 pusi knyga kainuoja tik 83.

'• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojo* Ir fere. 
tfniij šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dairi 
šventes Jų istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedalnnojaji* 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais duonimimU 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 52.

© VIENIŠO ŽMOGAUS G1V emMAS, Antano Rūke apr-'ly. 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sau^n 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buitie* ’ »> 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliai*. Ta 206 puslapiu kn^sį

LIETUVBKASIS PAMARYS. Hmrfio ToTno-TnmM*n>v1 
domiai parašyt* itndij* apie Rytprūdu*, remianti*. J
Cabgnvo? apskričių duomenim!*. Aprašymai Jdomūs klekvfcran* 
Beturint Leidiny* fllurtruota* nnotrankoml*, pabaigoje dnodami 
ritovardžių pavadfnimaSIr jų. vertiniai j. vokiečių kalbą. įkibsi 
aanfflngoje 335 puri. Enygojė yra Rytprūsių femėJapIz Fain* M,

X rašytojo* Petronėlė* Orintaltėo
minimai Ir minty* apie omenį* ft‘rietas neprfT.’EJetuvoje ir plr* • 
maMals bolševikų oknpacijo* metai*. Knyga turi 234 puslapiu*, 
bet kainuoja tik 83. ' p* v —

• J (J LIPS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras- 
’a* Ir klaidingai Interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik m 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir po* 
riją. Dabar būtų ji salima pavadinti kovotoju už žmogaus telsvra. 
Knyga yra didelio f* mato, 265 puslapių, kainuoja M.

V*'* ' ‘ •

;* V 8AT T RtKfS NOVELtS, SL Eonženko tRryba, J. Valalžle 
HrflmM. 9M feyjpojf yri 40 bordlq. Kata 81

tnyfoi fitūimol NanJIffloa, I7W So. HaMed St, ChlcB^

N«ujl«noi, Chicago. 8, TU. TSuiidiy, t^edmber 30, 1082
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M. GELŽINIS

MINČIŲ TĄSA
Gavau °PJtoš Infot-ntšCijH8,\ 

airirse paskelbtos dt. Jttio fi<i- 
o įiStjiHlaš if paAifžiy os ^Pa- 

itubo* (Ml firufiiaus Nėift cko ra- 
šinio< alšpBusdintb ’‘b/stifju'’ 
dieiiraiiyjeJfeW m. spali v fto d. ’ 

TU “Pastabų“ perilPfejatne pa- 
agfafė ‘‘Dėl Ž ffi< ĮSpio * tlr. Ba* 
ys rtSOS

“Tame žemėlapyje Lėlį u vos 
stėnos httftfdjrks pagal 19-6 m 
liepos IŽ d. hikes SUferlj ŠU Rtl- 
s.jai if Ašfciėl alrytilė A dėSaf* 
t‘ne Sovietų pfimės a sfera.- 
Vakaftiu^ė ten nlibrtžtfl lošiė

(Tęsinys)

Matosi, kad dr. Balys nenusto
jo ritinęs savo nesantaikos obuo
lį, nes po pusės metu skaitom

2. Antrą j. SiAlerrtju* fenŠ' ą 
YLlKo piftnin'nkni

“1980 melų lapkričio mėnesio 
26 dieną

Gerbiamam daktarui Kaziui 
Bobeliui

Vyriadsiqjb Lietuvos IšLisvl 
himo Komiteto ptimlninktr

Malonus pirmininke:

M5JXJ 
124.00 
aim 
».<*

H0.00

te.rmidienim. k susi* AaaJJemj het> 
arove, 1738. Sc. Hxlsiei SU Chiessu 
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NAUJIENŲ rištinė itdzri kasdien, išsryrn*
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Kokia prasmė ginti naivius 
svaičiojimus?

■«-*

Ptinktūkas Anykrtuucfee

...

“mokytojas” — kun. J. šarauskas. Tik keistas d&lykąšj 
atsiranda viš tokių, kurie jį kviečia paek&itas skaityti Ir 
bando jo svaičiojimus kaip “gen^alias,* mifitis spaudoje 
apginti ir dar kitus apkaltinti, kurie neigiamai dėl lėkių 
paskaitų turinio atsiliepia. Taip padarė j. Kojelis. Jis 
savo “apologijoje” nutyli ir nepaaiskifia, kodėl J; Baraus
kui išeivijos politinė veikla labai menka. Tad reikia 
manyti,, ji dėl to tokia, ,kad mūsų sąhtGpingoji visuomenė 
griežtai pasipriešino dėl kalifornie^ig. užmačių 'pasąm- 
dyti svetimtaučių kompaniją rūpihtiš lJėtuvos |ąlHiiiitao 

į reikalais, žinoma, jai užmokėjus daug tūkstančių dolerių.
“Tėviškės Žiburių” kalėdinėje laidoje J. Kojelis, iš j J- Kojeliui neatrodo, kad kiifil

Kalifornijos, išrašė labai plačią “apologiją^,Tikslu ap- įkaitoje būtų Įžeidęs mūsų^ kultūriĮiii^us,ytaį}fiišJpa
ginti kun. dr. J. šaraūską, jo paskaitoje paskleistus kola- 
borantiškus pareiškimus. Jis skaitė paskaitą Toronte, 
Kanadoje, 1982 m. rugsėjo mėn. 19 dieną; Jy Kojelis savo 
rašinyje kaitina A. Rinkūną, kodėl šis nenorėjo suprasti, 
matyt, jo tokių “genialių” paskaitoje pareikštų siūlymų. 
Bet teks jo, tik A. RĮnkųno kaltinimas nėra teisus, nes 

’’•11 T X L* 1 'ui- • ♦ • i. - i*'* • ‘ i _ - •r — j.-------------—--------------
‘"Tėviškės Žiburiuose” nė tik jL?* liiUkūUas, bet' dėl tds 
paskaitos turinio jau buvo, pasisakyta ir ^jtūošė. laikraš
čiuose, gal dar grięgčiaif, Aegu ją kritikavo ‘kanadiškis 
A.. Rinkūnas. Atrodo, 'kad J. Kojelis būtų tik vieno lietu
viško laikraščio skaitytojas.' Juk, tikrumoje, ne vieninte
lis A, Rinkūnas pakėlė balsą dėl kun. J. šarausko paskai
toje pareikštų svaičiojimų, f

Gal J. Kojeliui nepatinka Naujienose atviri pasisa
kymai, tai jam reikėjo pasiskaityti Dirvą (1982 m. nr. 45), 
kurioje rašė ir charakterizavo kun. J. šaraūską ne eilinis 
mūsų visuomenininkas, o aukštas dvasiškis. Romos Lietu
vių Kolegijos rektorius prel. L. Tulaba. Jis nusiskundė, 
kad J. Šarauskas apšmeižė mūsų instituciją, atseit 
Lietuvių Kolegiją Romoje, ir jos administraciją. Jis rašė, kinti? 
kad kun. J. Šarauskas Smerkia, nepažindamas to ką smer- į 
kia. Tai jo tikras akiplėšiškumas, nes jis Kolegijas visai 
nepažįsta... Siekia tam tikrose sferose pasirodymo ir ga
limos karjeros. Prelatas savo ilgoką straipsnį, skirtą 
pamokyti kun. J. šaraūską, baigia šiais žodžiais: “Kun. 
J. šarauskui norėčiau patarti palikti politiką politikams, 
6 pasišvęsti sielovadai. Kiek žinau, jis yra šalia lietuviš
kos sielovados. Jei tikrai jam rūpi lietuviškumas, reikia . 
•Įsijungti Į lietuviškų parapijų veiklą ir darbais, o ne žo
džiais parodyti savo kunigišką ir lietuvišką svorį. Darbai, 
o ne aštrios ir neapykantos kalbos, iškels asmenybę ir 
atidarys duris Į galimą karjerą, kurios tikriausiai siekia”.

Man rodos; kad toks prelato viešas pareiškimas pil
nai išsako, kas yra tas “genialusis” lietuviškos politikos

ria kultūrinius “žaisliukūs” padėti 4-šal|, ^ yi^-. veiklą 
nukreipti Į politiką. Man rodos,- ką j’ir kujtūiT^ė-peikia 

j tūri didelį svorį ir yfa didelis rair^š- .palifinH -yąiklai.
Kodėl J. Kojelis sumenkina A. Rijričūįb ą^iliėjjifea 

dėl kum J. šarausko kultūrines veiklpšy sakydamas, ką j 
_____ _ x ......... .... ................... .................. ____  taip daro tik tie, kuriems
dėl kun, J. šaratėko kontroversinių svaičiojimų pasisakė -pasenusios,? .Keistą, kad, J< KojeKųi logika bei taktai gąli 
■—i‘ -■ - 1 ----- --- • - paąentiylf įąi tik i dėl :ta;;kMd Al Rinkūnas galinėjasi įsų

savo paties hūpinfū “Šiaudiniu žmogumi”; ■ Tav^ytpks, 
J. Kojelio “nepašeriusioš” logikos argumentas,- nukreiptas 
A. Rinkūnd adresu. ' ’ ’ ■<' ' t;'’;* - ; ’r

J. Kojelis galvoją, kad J. šarauskas 'tūri pagrįstą 
nuomonę. Kokia ta jo pagristoji. nuomonė ? Matyt, .jis 
mano,- kad toji jo pagrįstoji riuombnė bus Lietuvos lais
vinimui,- jos veiklai vykdyti pasamdymas svetimtaučių 
komercinės ’ kompanijos. Arba ir vėl “įgrįstoji” hūo- 
monė, kad ateitis priklauso tik Lietuvių Bėhdrtibfriėnėl 
nors ji, kaip kun. J. šarauskas skelbia, dar neaiškiai su
pranta savo 'vaidmenį, nes jai neaiškus jos turimas man
datas. Įdomu būtų išgirsti J. Kojelio pareiškimą, kas, gi, 
suteikė Bendruomenei mandatą ir kas turi jai jį 'išąiš-

Be to, jis Įspėja, kad J. šarausko tezių negalima fal
sifikuoti. Man rodos, kad jų iš viso negalima falsifikuoti, 
nes jos iš esmės yra tik fantastinės fikeijds. - / ’’ '

J. Kojelis puola A. Rinkūną, kam jis pareiškė, kad 
visuomenės pinigai yra atiduodami “Kalifornijos specia
listams”. Tikrai, būtų Įdomu žinoti, tai kieno tie pinigai, 
jei ne lietuvių, kurie buvo sukrauti Į Hannafordo kompa- 

■nijonų kišenes? Ar nėra pagrindo mūsų visuomenė! nuo
gąstauti, kad tą svetimtaučių komercinę kompaniją gali 
pasamdyti ir Maskva? Juk komercinė kompanija dirba 
už pinigus ir jos tikslas — kuo daugiausia jtj sukaupti. 
Ogi Maskva turi daugiau dolerių, negU Kalifornijos 
samdytojai. ,r : • •

steną, Ttokia ji bavo-nepriklaii-. 
■-ąprilbs tlettivOi mėtų. Tad įūe- 
j® skandalingo ctėj sienų fęjt 
.ąęi-ą. Kur gi dabar- nukalame 

. ■ ^Įetttvos- siena • Vakaruose —.
Ėiraiiąučiaus ar .iki. Vyslos?: 

: išbūkime juokir^giT.-, •- ’. 
‘^ilfįip išsireikšdanias, dr?' Ba
lys ; apdaro škailytojųį • įšĮ»di, ’ 
kad jĮs Mažosios /Ejeįuvos ■(at- 
sęit, puvusios VokjeUjps Rytpra- 
šįlį- pruvincijos šiaurinės: puses, 
o ,pųo 1945 m. Sovietų' Sąjungos 
okupuota Jf pavadinta Raiinin--’ 
jįtadskaja oigaštj -nelaiko.liėtų- 

;■ riškomis tėritorijortifš ir laikosi 
i nųėmčaife, -j og -Iret a vfe tirs nėra’. 
' Jei pagŲ*ndt^’ifėi-d^3felo kėvoti' 
čtž Įes įšlaišinniųaą^įįr 'jos-; spjun- 
gliną su.

. .g^yaudani0.-^blko vėpcloj 
jSU. nuo 19i>5 jr&u, ' aš ligi.--šioj 
d£r niekad negird^au ką -nors 
reiškiant nuomopę,.• įad- Mazoįy '■ 
Liėlūva riera-. ifettivi^ca - ir Lie- 
luvai neprfdaųso. Stačiai' iėįfi-*' 
kėtnįa, -kad ihtėligėnli^casį susį 
pratęs lietuvis, dargi-net \TLIKo 
v’aMvboš .narys, 
Šįidkiaš visai nepriimtinais' nuo
mones jr •. atisakyti, stambios 
Lietuvos dalies. '

Lietuvos sienų klausimų rei
kia- bent trumpai pasakyti:'7' A4

Vienas iš argumentų atgauti 
lietuviškas, bet nepriklausongai 
Lietuvai n.epriklaūsiilsias, terjto
ri] a (Rytuose —.Vilniaus-kran
tas, o Vakaruose — Mažoji Lie
tuva) yra formalus, legaiisti- 
nis, būtent — tarptautinės 'šti- 
(artys. Lietuvos rytinėms šlė- 
nOrtft turime 1920 m. liepos 12 d. 
pasfrašytą Sovietų Sąjungos if 
.Lietuvos - taikos . sutartį; kurid 
SoviėtiĮ Sąjtmga ..pripažino Lte- 
tdv^.jVflniąuš,miestą ir kraMą,

ir dar įsipareigojo, tos sutarties 
pirmuoju sįrai^stiiu, “Pripažin
ti, be ; jokių 'Tįį^efvų, Lietuvos^ 
valstybės- ^^Ęj^klausonrybę .y ir 
suverenumą,'. .5Ū . visomis-- is-;tp ’ 
pripažinfriH) ^ėkąncioĖnis’' jtffidi- 

r-fięžffll isvadėtifis. . . .. .....«
1939 ny spal»6 mėn., atidūoda- ^Pasirasydanids, nežitiįa'.li^jąiš 

įftė LitttiVai tik’ 'VlBiiiIs^krisXtJ. ;su.ĮaTįį,
dalis-, b494(J hi. erkūįniOdania yi-4 p^f.^Void^aTas-aiškiai pakęri; 
ĮAąžSętavęg SftViėtų Sęjūagi ^a- kė -lietuvių, tautos kspjrdČijdjĮis 
sutartį sūiaHžė; ■ 7 į?’ Ų ""

iaikataį ta-’ 
skyrus ilk keletą pą^iifiiHą-įUė- 
’ stalų,-, iliėš VĮtaiauš ‘ nė-

ĄAŲ'Ap
■rt.W tri .kati’savo. fertteTrL- . r , ___ __
' hfeeIi&piiadjęišŠ' išlaisS’irisimai, i‘iš<^ itfažbsioš Li'e-
>I4jeįįvai.lrebitis neprik-Iausoriif<*^''‘La£^’-*L^ “ 1 - ---- -
bes laikų lakti ta

-tSs) buvo; pripažinta griklaųsan- 
tf: Lėetuvai, p .prefin^/ilažosios 
Ltetutta; dalis (būttataRvųta- 
sitį. pędytaęijbs A^sūĮjriė --jĮušė; 

' ią ihieštffis Tilžė,. ferBfė/Giihibi- 
;nė, Kąfafiaū^Uš. fcta) '^rįp^žią- 
[. fe. prikiaušanti Vokietiją- j

- - -2 A ■ ' • -4- - -- - -- ’ "y-
profrtVoidemąras-aiskiąį- pakėtė

S.

■ veiklai’' 1919; nų Ver Saito 'taik^ 
.kbafęt;eheijos njėttf, kafjis buvot,

dž .^ayuj’b'k Ketuvos

kraūtę,; bštėilt-Šfejpėdcis

JUOZAS ŠVAISTAS

ELDORADO
(Tęsinys)

Kiek laiko išmiegojo ji, tikrai nežinojo. Tik
tai jautė, kad miegas buvo kietas, stiprus. Nu
budusi pradėjo žvalgytis. Staiga išgąstis ir nu
stebimas sukrėtė ją. Tuojau suprato, kad Čia visai 
kitokia vienutė. Bet kaip, kada ir kokiu būdu čion 
pateko? Svarbiausia, kodėl?

Tos mintys bematant nutrūko,- nes dėmesys 
peršoko prie artimiausios aplinkos. Ji gulėjo ant 
lentų, lovos pavidale sukaltų prie siefidš. Čia pat 
stovėjo kėdė. Ant Jūg pamatė indą sw pienu, pa
kankamai duonos ir sūrio. Po kojomis maloniai 
pajuto grindis. Pahibėje.degė.leffipa, nors nelabai 
šviesi, bet jaukiau negu Visiškas patamsis. Ir Jan
gas buvo — tikras langas. Iš lauko pusės jis už
dengtas lentų gaubtuvu, tik mažas protarpis pa
liktas viršuje šviesai įeiti. Kartu su šviesa pra
smukdavo ir gatvės ar aikštės garsai. Jie buvo 
girdimi iš toki, neaiškūs, bet žydrės sieloj gana 
smarkiai atsiliepdavo. Ji džiūgavo, kad ten. ana
pus sies rūsčios tikrovės, yra dar gyvenimas, yra 
kova, laimėjimai.

D'^žiausias troškimas užvaldė žydrft kaip, 
i crs iš ;< Nuveržti, pasidžiaugti dar gyvenimu 

dov< lomi . Greit prišoko ji prie kėdės, 
kubiai radėjo valgyti. Alkia tikrai ne- 

* visk . gražiausiai sudorojo.

A. Svilonis
MfiM- T ~

— Na, kaip jaučiamės?. —-
draugiškai prašnekino Baranovas; j : A’ ’• - n 

žydrė sukaupė visą fcfevo*dėmesį. Ji stengėsi
šujjįrfĮStiį ką visą > Ui Mieštų. ‘iP'atylėjusi pasakė: 

Geriau.,; " •
N& mat! Iskpat Radžiu turėjo taip būti!

Tik tas apsileidėlis. Udaloj. Jam buvo pavesta- 
tVSfkyti jūsų bylą. O jis išvyko .atostogų ir nie-

_

Nuotaika dar daugiau pakilo. Palyginus su 
tuo, kas pirmiau buvo, ji čia tarytum laisva pasi
juto. Net šiurpas nupurtindavo, kai aną savo Urvą 
atsimindavo. Čia galėjo laisviau vftikMittii, pato
giau sėdėti, atsigulti ir klausytis, klausytis toli
mų gyvenimo garsų. - - į

“Tik kodėl sargybinis Čia nuolat StaVi prfė 
dura ir neatsitraukdamas žiūri Į Vidų?” — fieififĮ-
loniai atsiliepdavo jai. Durjrsė langelis buvo di- kam nepardavė; Dabar aš ateinu savo viršininkų 
dėsnis, keturkampis, gfikfcta visiškai skdidfUA If if pArvikšti pasigaiiėjimą. Koks
sargybinis kitoks — jaunas, žvalus. 1

Užkliuvo už sargybinio ir pradėjo suktis pas- be galo išvargino jus tuose požemiuose,-tiesa? Ta- 
kutinių išgyvenimų filmas. Vėl pašuko lirffitfš! c ” \ ____ ,_____ _______ ___________
“Kodėl aš čia? Kodėl ne aname Urve ar kriftth ‘biiktru aš*tada paklausęs? ar turit dar ką nors 

| vėse? Juk tardymas baigtas. 0 gal dar ne? Jei ir pasakyti ar pasiskųsti? Tylėjot, vadinasi -h gerai, 
j nebaigtas, vistiek jie daug jau fiėt ką jiė
žino? Tai nelemtoji fotografija ir tdkta neftftdrtif*

nesUsipratimasir kiek bereikalingų kančių! Juk

eiau prisipažinkit, kad ir pati kalta. Labai, aškiai

f aklinosios ■ siėnos Iteaęfefeė' nei- 
Vilniau? - kražt©; ugi' Mažosios 

-Sietuvos.' Taj -'dr.'i--BŠK&jiabjo- 
tąš\ieiūėlėpi§ yrį iiehuOSOklus, 
vaizduodamas Lietu vOš'šiėna 
rytndšfe tukįa, kokio wes-'ja"- life-* 
retume riiatyti, bet"iie4okfe,'ki>-' 
ktar ji buvoj ’ tuo tarpu ’ kai jis 
vAfe.ducųa stena vakatnibsė lokia, 
kokia mes ją fak fina* ’iofęjSftrej 
bet'tie. tokiąr kokia ifieg'n&i'-ėtti- 
tne mdtyti;‘ i .

Lietuvos vakarų šrenoms uifi- 
me 192Šf ji. sausio ŽS'dJ Berlyne 
LiėtUf&s nflnistib? jmrfliiinko- 
proh 'AttgnMintr Voideinąro; “fe 
Vokietijos, Welmamf ėšpūbliiios 

■Užstehio' reikalų irririist’rOrfr.4 
Gusfey Stresem’&nH ■ pastrašytą ^Liėtąvos jau. nebesto, A rr T 

“Sutartį jiargypiėtavos. Respub- .- (Bus xiaiigia&J
likos ir-Včfl^Ujpfr yalštybės sfe-j \ LL VL;.T/'
uos dftiykams.SUtvarkytr’’.' šiąja _ Illinois Prekybos komisija
sutartinį,,Lietuvos;šiYdktetijos leido gčšo* bendrovėms pakelti 
siena ' buvo sutarta .>.tį prasme,: mAestp'64 milijonais; dolerių, 
kad Mažosios. Lietuvos šiaurinė * Kiękvienam namo -savininkui 
dalis (būtent,. Klaipėdos Jiraš- kaina, padidės $8. ' <

I -....... . ......—\ V, -r-
s t * a .• - 'irZ^ ’ A-f—y 'A* ■' ■ . r' •. . i -t-

:gyyąi, < tarytum , Baražuvas ramiausiai atsakė:.: . '
Lrtr Tatai visai 'nesvarbu. Dabar negėrsit, bet 

vėliaū gal panorėsit.- Dėl visa, ko tegu sau- pasir 
liėkU. Bet aš fiuosirdziai patarčiau tučtuojau Vie
ną štiklinėi^.isfenktk RfąŠatl nors paragauti. Vy
nas. puikus, 'kaukazinis. Pietų saulė ir -brandžiųju 
vynuogių TM nė vjrnžš; ū sveikata! Prašau!

' žydrė sulakė pri^M štlklifiė^ kilnių, f rie 
lūpų. : ; ? •• . '

— Na gerai .. Viatiek; aš manau, leisit^čia 
mums atsisėsti ir pasilikti Galėtumėm su. vfnu, 
bet gūiihf Ir bė vj’no žmonijai pasikalbėti. Dau- 
glattsfft Jvisdfcfų nesūsipfatirfių atsitinka ir žalos 
pasidaro, jeada žmogus su žmogum kaip reikiant 
nepasikalba, neišsiaiškina. V. > > L-

Reikią..-tačiau ■prisinHatįj - 
;!$fe tn? i«tfb.Mii;

- ' -., . ' • • •*. “ • '*■ 
laris su didele karinės Jęgbšpei- 
svafa ta{ęnie: Rląipčdoi ki-ąšią Aš 
Lietuvai. ir žfiibfea, -sulaužė
•tą 1928;iĮ. sutartį. Del ta,einant 
tarptautinėš’ ; teisės -prmeipąisj 
tųofei'kine -Vokietijos.
vyriausybė! tą sutartį' atilaaiSūš, 
bet kurį vėlesnė Vokietijos.vy- 
riatfšybė n&stojo teišėš tviržrdi, 
remiantis:■•& 1928.- iri.' sutartinai, 

?kad Lietuva atsi&akiuki 'pietinės 
Mažosios jLjėtuvOs dalies. 1928 
m. sutartis, Hitlerio^ sųlaužsta,

Genčiai

Žydi^l teko Vidury pasiffldt faranovak stipriai * 
patraukė papirosą ir lyg svąjodamaą leido (lūnhis 
ratukais Jis žiūrėjo į AykstafiČius nepatvarlūk

G&1 bžširūkytumėm? — staiga nukrypo jte. 
*-* Na. dėkui. Aš nerūkau, — sausai ii* niūriai

kas išvarginimas... Štai kur tikrieji jų smūgiai, atsakė Žydrė. '
Į Anie du vyrai tai šlykščiausią it visiškai plokšSr ‘ Gaila, ii Bet ką gi dabar padarai 0 
’provokacija. Įdomiausia man, kur jie iškniso tą Imutaa, tikHdttetei, lėisit? ’ • -
I _____ K. _________ 4 * M t > * cnuotrauką? Juk, pašitraukdamū iš namų, viską 
švariausiai buvau surinkusi if sudeginusi.”

Ilgai galvojo, kankinosi. “A-a f’ —- pradėjo 
atsiminti: “Juk vieną nuotrauką motina buvo pa
siėmusi. <Tu čia tokia aiški, panaši, kaip gyva’, — 
grožėjosi ji. Tikriausiai išveždami iškratė ir ai* 
ėmė. Dabai*, mat, kur atsidūrė!” * > \ , - 

žydrės mintis nutraukė smarkesni žirtgsttidi 
ties durimis. Aiškiai buvo jaučiama, kad kažkas 
ateina pas ją. Tikrai, įėjo Baranovas ir Vžkuren- 

!ko. Kalbėjo tik pirmasis, antrasis vertė ir aiškino.

žydrė. tylėjU. > ‘
* Taigi, -i Vyrias kas kita- Aš manau rie- 

at&uakysif? VynŪs jūsų būklėj<- tikrasis atsi- 
gaivininias dabar, geriausią# vaistas.. .5

Baranovas išvyniojo bonką ir statė ant kėdės, 
čia pat padėjb stiklinėlę. Taktam ragindamas 
pridėjo: x • - . »

— Ak tas vynas, vynas —' visad geri 
niekad nepilnas! -7.

— Negersiu*, nereikia! — griežtai numbjo 
ranka Žydrė. - '

ratukas ir kalbėjo; a- ’ r ’ >
— MaUl, oia niekas jūra peapianko ie tiepp- 

guodtfa* Viri patlMšd? Vatfh&ri, nebuvo tikti 
draugai Tid tefika-tpąlgaMU, jamiršti juo* ii- 
naujų tiktų dfiūgų išgyti. 0 tdįip yra.-Ęeikla 
tik noro. Mūsų gyyoritoajų naujosios LTSR 
publikos, labai įdomus^ šakotas. kunkųMiiojtmtfe. 
Jis teikia daug patogių aplinkybių



24 Hour ServiceNUMOVĖ KELNES

SaulėleidisC. Jtnušas

DAIM1D

nuo MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

IEAN VANCE ir GEORGE SORDil

ARCUS

TeL: LAfayetts 1-3*71

N A K I A I|

Ekie*<ca i
Uatgytą

-Aidwtaviu

Direktorių

AMSULAMSO 
patarnavimas

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3PQ7 Wert 103rd Street

VsJfUldat pagal aasi tarimu

A1L D.0.'$ ENGAGE 
IN PRIMARY CARE 
MEDICAL PRACTICES 
WITH OVER 50 PER 
CENT LOCATED IN 
SMALL TOWNS 
AND RURAL AREAS

MOVING 
Apdraustai parkraustym^ 

It heiriy aMumy, 
ANTANAS VILIMAS 

Tat 37Mtt2 arba 37*4994

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOS! M IRSTO 

DALYSI.

Charles StasuRaitis 
FD. LE.
(312) 226-1344

nS9 So. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, IL fiOVS

“Lietuvos Aidai’
KAZĖ BRAZDDONYTĖ 

Programa* rūdija

nual, FM 30-31B). Jame klasto
tojai sumaniai pakeitė tekstą, 
pagal kurį JAV kariuomenė ra
ginama dalyvauti kraštų politi
niame, vidaus gyvenime, jį tvar
kyti, įtaigoti ir pan.

Viena visa serija klastotų do
kumentų turėjo tikslą sumen
kinti JAV įtaką ir autoritetą 
tarp NATO narių. Iš viso seri
joje buvo 7 dokumentai.

Tuo pačiu metu kita seriją 
dokumentų Kremliaus1 KGB ban
dė suardyti JAV ir Egipto, ypač 
JAV prezidento ir AnWar Sa da
te asmeninius santykius.

Algirdas- Kasųlaitistrumpame 
referate kalbėjo- apie Sovietų 
Sąjungos slaptosios . tarnybos 
verkią: ypacx-dokumentu klasto
jimą./ '

Dokumentų klastojimas slap
iojoj veikloj ir -psichologinėj 
karvedyboj prieš JAV yra senas 
Sovietų metodas. Pokario melais 
virš 150 ant amerikietiškų do
kumentų buvo iššifruotu Tai 
daugiausia oficialūs valdžios ak-

$0CTORS OF OSTEOPATH^ 
D.O.'S, ARE THE FASTEST 
GROWING HEALTH CARE 
PROFESSION. A KELLOGG 

\ FOUNDATION STUDY 
-J PROJECTS A 71% GROWTH 

FOR THE OSTEOPATHIC 
PROFESSION DURING 

THE 1930'5—i
Vedėja —- Aldona Davime 

Telef.: 778-1541

TKUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINE 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Westchester Community klinikos 

Medicinos direktorius 
1938 S. Manheim Rd, Westchester, 111. 
VALANDOS: 3—9 darbo 

ir kas antrą šeštadienį 8—3 vai. 

TeL: 562-2727 arba 562-2728

PfeRKRAUSTYMA!

M 0 V IN G 
Leidimai — Pilna apdrasrta 
\ ŽEMA KAINA 

Pnunam Master Charts
ir VISA kortele*

R. ĖERĖNAS. TeL 925-3064

Radijo ieimos valandoj 
šeitadienlau ir sekmalieniais 

nuo 8-30 iki 8:30 raL ryto. 
Stoties W0PA - 1490 AM 

transliuojamo* g m&sy studijos 
Marquette Parke.

GINKLŲ PARDUOTUĖJE

— Su kiek šūvių norite pirkti 
revolverį? /

— Palaukite, tuoj paklausiu 
telefonu, kiek žmonių dirba to 
banko kasoje?

tarnų. Be to, jų žmonos irgi ke
lia triukšmą dėl pinigų švais
tymo.

U*f»w 0/ difflcutty: Eocy 
Tune.-1 hour, plua 1 day of

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
SL Petersburg, Fla. 33718 

TeL (813) 321-4206

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

MANIPULATIVE 
THERAPY PROVWES 
PATIENTS WITH . 
AN ADDED DIMEN
SION OF TREAT
MENT.

GAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

Dr. LEONAS SE1BUTIS 
' INKSTŲ, PŪSLRS IR 

PROSTATOS CHIRURGUA 
H&h WEST 63rd STREET 

yilioriot; antrad. 1- 4 PQI*iet, 
ketvirtad. 5—7 rxL vai. 
Ofiso faetesas: 775-2330, 

Swid—cUaa teiWh 448-55^

of fat
terfB eta ( 46 os»)

m (8M wished

cas dry wHfa irtee

K. VILIAUS , u

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

tokiu adresu:

Pražjusią savaitę penki vyrai ■ 
susirinko 6911 S. Ashland pa- Į 
lošti kortomis. Jų tarpe buvo 
vienas policininkas ir trys CTA 
šoferiai. Jiems belošiant, į bu
tą įsibrovė su kaukėmis penki i 
banditai, atėmė iš vyrų 1,115 i 
dol. pinigų, žiedus, laikrodžius. 
Banditai numovė visiems kelnes, 
jas suraišiojo mazgais ir sumetė 
į vonią. Tai padarę plėšikai iš- 
žjo. Lošėjams ne tik gaila pini-

ggSįJM.O/S PRACTICE
HOLfSTIC MEšHCm^ ; '^TREATING THE . 

* i//.WHOLE PATIENT
AND NOT JUST THE 
DIS EASE OR INJURY

NATIONAL OSTEOPATHIC MEDICINE WEEK 
TO BE OBSEfiNED JUNE 1-7, 19B0 BECAUSE...

dė 1981 m. spalio mėn. Tuo me
tu sovietinėje spaudoje pasirodė 
straipsniai neva iš Vienos šal
tinių, kuriuose cituojamas “JAV 
dokumentas 77707-10-70, kalbąs 
apie Austrijos priklausymą JĄV 
interesų sferai ir išvardinąs visą 
eilę Austrijos miestų,, kurie nu
matyti branduolinio sunaikini
mo taikiniais.” x

KGB tiek įsidrąsino, kad su
fabrikavo neva prez. Reagano 
laišką Ispanijos karaliui Juan 
Carlos, kuriame prezidentas esą 
raginęs karalių sunaikinti kai
riųjų opoziciją, už ką žadėjęs 
jam paramą ginče su Didžiąja 
Britanija dėl Gibraltaro.

Pagaliau visai neseniai viešu
mon iškilo dokumentas, kuria
me “informuojama” apie JAV 
valdžios sabotažą prieš JAV juo
dųjų piliečių ir Afrikos juodųjų 
valstybių santykius. Žinoma, tai 
irgi iš piršto išlaužta fantazija.

(Bus daugiau)

VINCAS 81’AUGAITIS '

Lietuvių Krikščionių Demokratų 
Tarybos suvažiavimas

(Tęsinys)

Musų akcija svarbi, bet lygia1 
svarbi ir jos kryptis. Reikia 
veikti p&r Kongresų. Reikia siek
ti, kad Aukščiausias Teismas 
įstatymų interpretuotų. Admi
nistracinės įstaigos su mumis 
nebendradarbiauja. Kai kaltina
me jas bendradarbiavimu su 
KGB, jos ginasi, kad ne. Esą, 
bendradarbiauja su SSSR teisina 
gunio ministerija (toks pats 
“gyvačių lizdas” ir melo fabri
kas kaip ir KG! — V.S.}.

Buvęs ilgametis LKDS vice
pirmininkas Pranas Razgaitis 
kėlė klausimu, \ kodėl iki šiol 
veiksniai nieko"nėra^kartu darę 
šiuo klausimu? O jei darę, tai 
ka? Praeitame VLIKo seime hn- 
tarta, kad VLIKas imsis' inicia
tyvos tokiai bendrai akfeijai.

Dr. K. Šidlauskas atsakė, kad 
iš tikrųjų bendros akcijos ne
būta ir gal dėl to, kad nėra tarp

! veiksnių nuolatinio . kontakto, 
šiuo reikalu kalbėtasi sxi BAD- 
Fu, bet nieko konkretesnio ne
nutarta.

sovietų įsąkymu ir satelitai įsi
kūrė slaptųjų operacijų skyrius.
1U76 m. falsifikacijų skaičius 

‘ pastebimai padidėjo. Pagerėjo 
ir jų kokybė.

Vienas tokių suklastotų do-

y ; r PlNtAPPLl SPARERIBS
ted fruH go tavether, and the combination of 

s^erenbs with the rweet and soar taste of pineapple is a natural.
Before being cooked over t charcoal outdoor grill, rparr- 

should be precooked by beierg boiled until tender. This 
process Of partial cookfag is called parboiling.

If you are unable to deVote the time or the refrigerator 
epaee to the matination procedure fa this recipe, just omit the 
step. The ribe will taste a little kss of pineapple, but they’ll 
MW be quite delidousu

This rather robust dish b Ideal for a barbecue party. For 
brfef groups, allow 1 pound of spareribs for each person and 
Increase the amount of beating sauce accordingly. Accompany 
the riba with eold potato ct macaroni salad, slięed tomatoea, 
toasted French breed, and the pineapple sauce for dipping.

Serte beer, faed tea, Sangdi, ehilled rose wine, or the white 
'rfae you used to make the sauce -* a cold Chablis or 8oaw»

Gfffied Plne^)le Spareribs
Servings.* Six
Co^Modmif

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71rt St TeL 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko' akhūss 

ir “contact Imses”,

cup jvdc* 
riovM garlic, niine*4 
UWecpootM toy aauot 
taWwiiiiou aMtaaw a 

brows aagkr

— Vyreli, netikėjau, kad 
paikių stikliukų žmogus 
taip pasikeisti.

— Bet aš juk išgėriau tik vie
ną.

— O, tai aš išgėriau penkis.

tai ir komunikatai
Sovietų Sąjungos pabėgėliai ir kumentų yra JAV Armijos va- 

yidalis dokumentai nepalieka > dovėlis (U.S. Army Field Man 
jokios abejonės, kad Kremlius 
laiko JAV. <“glavny protivnik”, 
pagrindiąių priešu. Visos pas
tangoj Judamos |AV iioiiuotii, 
sukiršinti įj\draugus prieš jas, 
nuteikti pasaulio viešąją opini
ją prieš"jas ir kiek galint suma
žinti. jų.prestižą.

Kasdieninės dokumentų falsi
fikavimo Operacijos yra KGB 
žinioje. ir jo vadovaujamos. Il
galaikiai planai ir svarbesnės 
operacijos 'yra aprobuojamos 
Polithiuro ar koiptinistų parti
jos Centro komiteto.

Soviėtaf niekuomet nenusto-’ 
jo naudoję sląptoąios politinės 
akcijos ir. propagandos.' J ię tai 
akcijai -nėt specialų vardą nusi
kalė —--“aktivnije metropijatija” 
— active measures. Tarp šių 
“veiksmingų priemonių” yra: 
falsifikatai, gandai, pilkoji ir 
juodoji . propaanda, užsienių 
spaudos, ir finansų-- manipuliaci
ja, politinė akcija ir įtakingų 
agentų, aeracijos', slaptos radi
jo stotyk/pūsiau slaptas Užsie
nio komontetų partijų naudojK 
mas, kaip lygiai naudojimas ko
munistinio fronto organizacijų, 
suorganizuotos ar -manipuliuo
tos demonstracijos ar net žmo
nių šajųiažavinias jr grobimas.

DokUmtntų falsifikatai yra iš
tisai suklastoti; ar tik iš dalies. 
Vieni- jų skirtį vyriausybėms, 
Kiti viešajai opinijai pėr spaudą.

195011960 metų falsifikavimo 
operacijos buvo nereguliarios ir 
neorganizuotos. 1960 metų pra
džioj sovietų žvalgyba btiVo iš
plėsta ir suprofesinta. 1963*1 m.

teutpoon pqppar .
Parboi tbt «wjcribs Ib water tot 30 mlaalM.

• T>e» tbe rit* te a rnaaHnį pan and po«r the pineapple 
jetes tbetn. & julee Jcma *t qnite corer th* cib*. top 
etl with water. Refrigerate foe 34 bom.

» Meafiwhhe. mpare the baattaf sane*. Combin* Rm 
^neappte and Aa the wine, lemon Jniee, garite, 

boy satsso, Aou<Ma or Mgar, oil and pepper, in * aavcepa^. 
JSašng to a baO and ateanaer for 10 minutea. '

o When ready to grill, plaen the riba 9 to 3 tnchea above a 
aaadiugaAot and cook, turning frequently, for 30 niauta*.

- * Dttfing the last 13 nito nN* *C cookiny. baste often with 
Cm ptneappla Muce. saving soma *f ii to servą with the riba.

* Bataev* rib« to a warm platter, ent into individual rih^ 
estv*.

-^^onsnator fianuo tea th* CYJQUMGi ir'iiftT 1

Caaitea nua ptmadiaai* ftl paair- 
tadtenie -fe30 vaL vakaro. 

Visos laidos ii WCEV stotie*, 
banga 1480 AIL

St Peterkburg. FUl, 13:30 val pup. 
ii WHS stotie* 1110 AM bans* 

2644 W. 71st Btgwl
CWcaffo, DHnota 6D623 

T*tef. 778-5374

KNOW YOUR HEART

HELPtfOUtf HEART FUND

HELP YOUR HEART
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D. Adomaičio žodis Čiurlionio Galerijos, 
Ine., 25 metų sukakties minėjime

Gerbiamosios ir Gerbiamieji,
25 metai zunogaus gyvenime 

yra ilgas laiko tarpas. Kūdikiai 
.per tą laiką išauga į vyrus ir 
moteris, kurie dažnai jau turi1 gos vadovybė' su Z. Kolba prieš- 
savo šeimas. Ne retai jie n žino akyje sumanė ir išvedė Čairlio- 
kas dėjosi jų kūdikystėje. Čiur
lionio Galerijos 25 metų istorija 
yra labai marga ir turininga, 
tad, minint jos 25 mėtų sukaktį, 
nedera praeiti tylomis p'o jos 
džiangsmus ir vargus.

Kai dauguma naujųjų ateivių 
rūpinomės įsikurti ir prasigy
venti naujame krašte, saujelė 
pasiryžėlių galvojo h siekė pla
čiau. Jie rūpinosi, kad lietuvių 

?dailininkų darbai išliktų ir grįž- 
:tų savajai tautai. Kai kam tas jų 
rūpestis atrodė tuščios svajonės, 

<iš kurių nesidrovėta net spaudo
je pasišaipyti, šiandien matome, 
kad jų svajonės ir vargas paliks 

: tautai neįkainojamus lobius. Jų 
palikimas jau dabar nerausda- 

>mas gali atsistoti šaka pasauli- 
įnlo unikumo — Lietuvių Encik-
• loped i jos.
1 Iš tų pasiryžėlių - svajotojų 
i šiandien beturime dail. Miką ši- 
•leikį ir dail. Joną Tričį. Galerijos 
‘sumanytojas ir — kaip prof.
• Varnas sakydavo— jos “siela” 
dail. Zenonas Kolba mirė prieš 
.dešimtį metų. Mirė palaužtas, 
;susikrimlęs ir niekinamas. O 
kaip jis džiaugtųsi šiandien,

'matydamas vėl veikiančią Čiur
lionio Galeriją ir toliau kaupian
čią kultūrinį lobį savo tautai! 
: Parodoj e išstatyti jo darbai ro- 
^do, .koks gilus ir pagrindtnis dai- 
:liniukas buvo Zenonas Kolba. 
Jis paaukojo kūrybiningiausius 
dailininko metus Čiurlionio Ga
lerijai. Be abejo, laisvę atgavusi 
tauta .sugebės gėriau jį įvertinti, 
negu išeivija.

. Nebeturime savo tarpe ir pa
grindinio Z. Kolbos rėmėjo prof. 
Adomo Varno. Su kokiu entu
ziazmu ir gilioje senatvėje jis

prisidėdavo prie visų darbų! Jo 
kukliame butelyje prasidėjo Lie
tuvių Dailininkų Sąjungos at
kūrimas Amerikoje. Tos sąjun-

sės, jis pamatė kokios neteisybės 
spaudžiami yft nuoširdieji ji s 
segėjai, neturėję nei gilesnės 
teisinės nuovokos, nei rinito tei
sinio patarėjo. Taip jis įklimpo

nio Galeriją į gyvenimą. Var
tant pageltusius parašytų laiškų 
ir protokolų puslapius, stebiesi 
žmogus, su kokiu pasišventimu 
jie ėmėsi to sunkaus uždavinio.

Esame laimingi, savo tarp: tu
rėdami išlikusius galerijos stei
gėjus — dail. Šileikj ir da'l. 
Tričį.

Dail. Mikas Šileikis buvo ir te
bėra darbo bitelė. Jis vienas iš 
Dailininkų Sąjungos steigėjų, 
pirmasis Čiurlionio Galerijos di
rektorius, dabartinis Dailininkų 
Sąjungos pirmininkas, č. Galeri
jos vicepirmininkas meno reika
lams, Meno Tarybos pirminin
kas, dailės darbų-parodų vertin
tojas ir vienas iš produktyviau
sių tapytojų-kūrėjų. Kiek jis yra 
parašęs spaudoje, atlikęs spaus
dinimo darbų galerijai, prirašys 
laiškų dailininkams, jis pats ste
bisi ir klausia: “Kada visa lai, 
šalia darbo spaustuvėje ir savo 
tapybos, galėjau atlikti ” Ir da-. 
bar dail. Šileikis tebėra pagrin
dinis Čiurlionio Galerijos stul
pas, be jo galerijoje niekas ne
pasidaro. Net ir šiąnakt su juo 
tik pirmą valandą grįžome iš 
spaustuvės. Duok jam, Dieve, 
dar daugelį kūrybingų metų!

Čiurlionio Galerija nebūtų vėl 
atsistojusi ant savo kojų be čia 
gimusio patrioto lietuvio adv. 
Frank Zogo. Jis yra tikriausia 
prasme Čiurlionio Galerijos glo
bėjas, nes jo vedamas Midland, 
bankas saugo Lietuvos turtą ir 
duoda šias parodų sales be joldo 
atlyginimo. Jis yra teisybės au-. 
ka, kaip ir kiti steigėjų pakvies
tieji č. Galerijos Direktorių Ta
rybos nariai. Stojęs su advokatu 
Becker ginti teisme galerijos tei

su Čiurlionio Galerija iš>ks išei-1 
vijos istorijoj,, kiį) laurus ir sa-1 
žiningas lietuvis. Kas vertina 
Čiurlionio Galeriją, keis gerbia t 
jos steigėjus, tas lygiai taip pat t 
turi d: iaugtis idealistu išeivijos ‘ 
sūnumi — adv. Frank Zcgu.

1- jo šeimą. Jie suranda laiko rū
pintis išeivijos gyvenimu ir vi
sur dalyvauti. Tikiu, kad laikui 
atėjus; jaunoji jų Ramunė pa va- ’ , . . . *• • Iduos mus ir tėvelį lesti gražiąją 
Čiurlionio Galerijos veiklą/

Neatlikčiau savo pareigos, 
bent prabėgomis nepaminėjus 
svarbesnių dalų ir kai kurių spi- į 
zodų iš Čiurlionio Galerijos isto- • 
rijos, čia turiu trumpą įvykių 
sąrašą, kuris yra mūsų leidinė
lyje, bet’aš norėčiau truputį jį 
praplėsti;

(Bus daugiau)

— Chicagos Lietuvių Spaudcs 
klubo susirinkimas įvyks 1983m. I 
sausio 7 d. 7 vai. vakaro Lietuvio L 
sodyboje, esančioje 6515 S. Cali-1 
fornia Avė. Nariai prašomi gau-Į* 
šiai dalyvauti ir kelti pastebėtas 1 
negeroves. Bus diskusijos iškel-! 
tais klausimais ir kiti įvairūs!• 
svarstymai. Valdyba

Profesorius klausia:
— Kaip'tamsta išaiškintum,, 

kas yra absoliuti tuštuma?
Studentas: {
— Aš, žodžiais begaliu tiksliai j ' 

išreikšti, bet galvoje tai tikrai I-
* M .■ 1 - *- - ituriu! L

— Kas atsitiktu su auksu, jei 
ji paliktumėt atviro oro veiks-} 
mui?

— Jis būtų greitai pavogtas.
i

yra seniausia, dldžfhusfr Ir turtingiausia lietuviu fr-sternaiin^ ar- 
gsnisacija, lietuviuos istikhnxi tamaujFnti jau per 92 metur

SLA — atlieka kultūrinius dirbus. gelbsti tr kitiems, kurie tuos 
darbus dirbt.

—išmokėto daugiai AŠTUONIS MILIJONUS doleru 
apdraudę savo n Ariame

SLA — apdraudžia pigiausiom?s tatnomif &l>a neieško pelne, ne
riami patarnauja tik ga^isalpus pagrindu.

Kiekviena? Lietuvis tr lietuviu draugai izli 
SusMeniJime apsidrausti iki $10.000.

— apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Sndowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, riekiančiaM 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradhxL

fLA — valkus apdraudžia pigia terminuota apdriuda: ui
‘ ‘1L000 ipdraudoi eurni temoka tik $3.00 metaesa.

SLA —kucpu vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitėr 
J savo apylinkės SLA kuopu veikėjus jie Juma 
mielai pagelbės i SLA Įsirašyti.

GaliU kreiptis tr tiesiai i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

TdL 012) S&nif

ENERGY
WISE r

5k. • L
>uyi earns lar$«r or

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DEL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia 
Vardynas ir trumpa angliška santrauka

i KAINA — S17. (Persiuntimui pridėti $1) 
’’ Siųsti čekį: 1

$5®” Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608 ‘8''

Dr, Kazys Bobelis

KAM MOKĖTI NUOMĄ? 
GERIAU MORGIČIŲ.

NsauL, l*mJ — PardavImH 
21AJL estati for sali

Namai, žmk4 — Pard»ilw< 
KKAL 1ST ATI POK 1AL£

ELEKTROS {RENGIMAI 
’ PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto loML 
Dirbu it užmiesčiuose, gral 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talnian Ava.
Tai. 927-3559

BUTŲ NUOMAVIMAS
> NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

* ' VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

X BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB HEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIM0WIMAI8.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS fc ‘ '

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill* TeL 847-7747

THE WHITE HOUSE 
WASHINGTON

December 8, 1982
Dear Dr. Bobelis:

Nancy and I are delighted to send our warmest congratu- • 
la lions and best regards as you arę honored by the Lithua
nian League of America on this special occasion.

This event provides a fine opportunity for the Lithua- 
nian-American community and our nation to recognize and ; 
show appreciation for your years of dedicated efforts to 
further the cause of freedom(for Lithuania, your native land, - 
and the other Baltic States.

From your struggle to come to this country and become į- 
a citizen, to your success as a highly regarded physician and 
surgeon,1 you have worked tirelessly to advance the well-being 
of your h'briieland. Your commitment has earned tire respect3 
of your fellow Eastern Europeans and led you to attend the 
Belgrade Conference, which monitors the Helsinki Accords. ; 
Your strong leadership and vision have played an important 
role in the movement to bring liberty, independence, and 
democracy to Lithuania.

Truly your work reflects the best in the spirit of liberty . 
and has earned the esteem of all Americans, affirming our 
faith thatj.he aspiration for freedom will ultimately prevail > 
over tyranny.

Once'again, congratulations on this well-deserved tribute 
and good luck in the future.

1 Sincerely,

RONALD REAGAN

Gera darbo proga geram lietuviui
Chicagos Lietuvių Tautinėms kapinėms reikalin

gas prieveizda (manager). Pageidaujame lietuvio, 
gerai mokančio anglų kalbą ir rašybą, taipgi susipa- 
žinusio su knygvedyste. Darbas pastovus ir gerai 
atlyginamas, bet asmuo turi būti blaivus ir sutikti 
apsigyventi kapinių rezidencijoj skersai gatvės nuo 
kapiniųA.Dėl platesnių informacijų teiraukitės:

Lithuanian-National Cemetery, 8201 S. Kean Avė.
Justice, UI. 60458. Tel. (312) 458-0638

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

tojo, Tteomenės veikėjo ir rašytojo staiminimna,

IX A. Gnuea - MINTYS IR DARBAI, 259 psl, liečia 1905 
mėty (vykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir 
auairūpiniirų____________________ ________

Dr. A. J. Gossen — DANTYS, jų priežiūra, įvelka ta Ir
- grožią^Kietais vigeliais_______________ ___

> • MinkStais virbeliais, tik
Dr. A. J. Guaaen — AUKŽTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik____

Galima taip pat užaakytl pattu, atsiuntua Čekf arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant $1 penšuntimo Maldoma

18.00

82.00

ITW fe, KAL8TKD MU CHICAGO, fL BHH

5 ir 4 kambarių medinis. 1 auto ga
ražas. Geri pamatai. Mažas įmokėsi
mas. Savininko paskola 10%.
Brighton Parke.

Dailus pensininkui nedidelis namu
kas. 2 po 4. Aluminijaus langai. Nau
jai atremontuotas. 42-ra ir Artesian. 
Savininko paskola.

2 butai. įrengtas skiepas., Centrinis 
.šildimas. Tinka ir didelei šeimai. Ne
brangus. 72-ra ir Campbell.

Skambinti teL 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui lutomebllie 
Liability apdraudimas pendnis- 

karna. Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVI.
> .> TeL 523-8775

I

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė. -
(312) 776-8700

Dengiame ir taisome visu rū
sių stogus. Už d_rbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA
6557 S. Tolman Avenue '■ d 

Chicago, IL 60629 , J
434-9655 ar 737-1711.

“LIUCIJĄ”
Miko šileikio apsakymų knyga 

‘^Liucija7’ 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” in pas 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave.. Chicago. IL 60629.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Too reikalu jums gali daag 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse

išleista knyga su legališkomit 
formomis

Knyga su formomis gauna, 
ma Naujienų administracijoje.

Cortaid. | Cn»»*n

— Popiežius ragina įvairių 
valstybių vados atsisakyti karu 
nesusipratimams Spręsti.

ALL YOU NEED 
FOR MINOR ITCHES 

AND RASHES.

w • 11 *

*4 mere will Ove

PATS SKAITYK LR DAR KI

Laikrodžiai lt branrenybte
PsrdivtaM ir Taisymas

; Watt r*th Street 
T*L REpubllc 7-1941 |

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, 111. 6063Z Tat YA 7-5980

M. š I M K U S
Natiry Public

INCOME TAX SERVICI
4259 S. Maplewood, TeL 254-7450

Taip pat daromi vertimai, giminią 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra 

šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY

brtžt* Iatūj 2nd Cast»į’*y

■sass'
Advokatas

GINTARAS P. ČEPĖNAS
Darbo valandos: Kasdien: nuo 

9 vai. ryto iki 6 vaL vakaro, 
šešta d.: nuo fcvaL r. iki 12 vai. d. 

Ir pagal susitarimą.
Tek 776-5162

2649 West 63rd Street . 
Chicago, HL 60629

ADVOKATO DRAUGIJA 

V. BYLAITIS 
ir V. BRIZGYS 
Darbo valandos: 

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet 
šeštadieniais pagal susitarimą. 

6006 S. Kedzk Ava. 
Chiofo, III. 60629 

TeL: 778-8000

DIENRAŠTĮ “NAOJIENOB"

6 — Naujftnos, Chicago, 8, HL Thursday, Deęamber 30t 19*2




