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VLIKO DELEGACIJA VYKSTA
I EUROPOS PARLAMENTO SESIJĄ

1983 m. sausio 13 d. Europos 
Parlamentas Slrasburge pradės 
svarstyti Politinės Komisijos pa
siūlytą .rezoliuciją apie padėlį 
Lietuvoje. Latvijoje ir'Estijoje.

Prieš posėdžiams prasidedant, 
VLIKo delegaciją, vadovaujama 
dr. K.-Bobelio, numato aplankyti 
eilę Europos. Parlamento atsto
vų, prašydama paremti minėtą 
rezoliuciją. Be inž. Adolfo Vens- 
kaus, VLIKo atstovo prie Euro
pos Parlamento', delegacijoje da
lyvauti pakviesti: dr. A. Gerutis 
(Šveicarija); Joana Kųraitė-La 
sienė, Kanados. LB Krašto vai- 
dyljoš pirmininkė; dr. Antanas 
Butkus; JAV LB Krašto valdy
bos pirmininkas; Zigmas Juras 
D. Britanijos Lietuvių S-gos pir-

mininkas; p. J. Vilčinskas. So
cialdemokratų atstovas (Angli
joje) ; Birutė Venskuvienė, El
tos redaktorė Paryžiuje; ir dr. 
Bylailis, Vok’etijos lietuvių at-į 
stovas.

šiuo melu Pasaulinei Baltų 
Santalkai pirmininkaujantis Vy
riausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas (dr. K. Bobelis), 1982 
metų rugsėjo 25 d. yra pasiun-j 

’tęs jos vardu išsamų memoran-t 
durną Politinės Komisijos na-! 
riams, referentui Otto von Habs-] 
burgui ir eilei Europos Parla- Į 
menlo narių.

Latviai ir estai yra taip pat j 
lumatę siųsti savo specialias- 
lekgacijas į Strasburgo sesiją, j 

(Eltos Informacija)

Krašto apsaugos sekretorius 1981 įriedu biudžetui pareikalavo 217 bilijonų 
dolerių. Jis nori sustiprinti moderniškiausią JAV karo aviaciją.

PREZIDENTAS REAGAN PASAKOJ
APIE BIUDŽETO APKARPYMĄ
ANDROPOVAS, PRAGOJĘ APTARĘS STRATEGIJĄ, 

ATSISVEIKINO IR IŠVAŽIAVO Į MASKVĄ

WASHINGTON, DC. - Pre-

Frank Brady kandidatuoja 15-to 
- wardo aldęrmano pareigoms 

CHICAGO,. RKr^Ėt^nk Bra
dy, ; dibartinis * 15-to • yx ardo al- 
dermanas/ įkąndidatpoj3 -toms 
pačioms pareigoms atėinančiaiti 
terminui.' Jis -.pirmas užsiregist
ravo -ir įrašytas nldermanų są
rašo pačiame viršuj.

Rytoj, šeštadienį lygiai 12-tą 
valandą, pėmokratjj ? partijos 
cenįre-; ęsąifeiamę. 6843; S) West
ern
d er mjFrąnį-Birarij; f^jį^rėj Ų 
pasitatžm^Buhf ’̂l^i svarbu, 
kad 'tĄii^.^ašĮtarime^alyvautu 
gairmif kfiiiesniš 'lietuvių . skai
čiusi^ išF: .'5' •’ -J'1’-*.

k ; ’U® ?
. * f - •* -'*•« ‘ •*

Lietuvių priešai .-nori išstumti 
aldermarią Brady ir- iš alderma- 
no pareigų. Ėeli politikieriai pa
rinko. kitus kandidątug aiderma- 
no pąfeigoin's. Ikį-;§r6s savaitės 
pabaigos. buvo iškėlti, 7,. kandi
datai. Būtų gera,’ kad galimai 
didesnis liėfuvių skaičius pasiro
dytų viršuj duoto adreso name 
ir pasiklausytų organizuojamo 
pasitarimo kalbų. Jeigu lietuviai 
neparodys susidomėjimo arlė-

jaučiais pirminiai rinkiniais, tai 
vėliau gali gailėtis.

paskel-— Angolos kovotoja 
bė, kad jie kontroliuoja visas 
provincijas,. išskyrus vieną. Jie 
kviečia Luandos vyriausybę pra
dėti pąšitaęįmus.

PRANCŪZU VYRIAUSYBĖ UŽDRAUDĖ 
KORSIKOS FAŠISTAMS VEIKTI

FRANCOIS MITERANDAS NELEIS POLITINĖMS -GRUPĖMS 
NAUDOTI TERORO PRIEŠ SALOS GYVENTOJUS

PARYŽIUS. . 
prezidentas F. Miterandas. pasi
taręs su kabineto nariais, už
draudė Korsikos nacionalistams 
teroristams veikti.

Korsikoje įvyko 800 įvairių 
teroro ^veiksmų. Fašistuoj antie j’ 
na^ondlišfai teroristai prisipa- 

<žįho prie 377 teroro veiksmų. 
Jie norėjo prievartos veiksmais

PRAGOS KONFERENCIJA 
TĘSĖSI DVI DIENAS

PRAGA, Čekoslovakija. — Su-

i 
zidentas Ronald Reaganas. važi-

I nėdamas po kraštą, ketvirtadie- 
; n’o vakare pareiškė laikrašli-
■ ninkams, kad jis rengiasi dar 
į labiau apkarpyti krašto biudže- 
i tą, tuo tarpu krašto apsaugos 
’ sekretorius Caspar Weinberger, 
■pasitaręs su atsakingais krašto 
. apsaugos departamento pareigū-
• nais, pamiškė, kad ateinantiems 
metams jis būtinai reikalaus 
$247 bilijonų krašto apsaugai. .1

l Kbašto apsaugos deparlamen- 
> to pareigūnai, gavę žinių apie 
j Varšuvos Pakto valstybių pas’-
■ tarimus ir nutarimus, suprato/ 
.kad tai nieko gero nežada Vaka-’
* rų Europai, jeigu JAV neapsi- į 
!saugos moderniais ginklais, o
Vakarų Europa nekreips dau- ’ d-enio e gfįžo iš pragos 

važiavusių Varšuvos Pakto vals- siau (lemeS!° į Vakarų Europos į,osĮova];įją j;s buvo nusivež 
tybių vadų konferencija tęsėsi (apsaugą. 1 patarėjus. Jų tarpe buvo
dvi dienas. Ji prasidėjo antra-į Prez. Reaganas, patyręs apie j)įiuįtl.įjus p Ustinc 
dienį n* 

atskrido i Praną pridėjo, kad jis ap
karpys biudžetą pagal pajėgu-į 
mą. bet jis niekad neatmes kraš- j 
to apsaugai reikalingų sumų.; 
Apsauga besirūpinantieji pare’- Į 
•gūnai turės prezidentą it kinti.;

Caspar Weinberger

Prancūzijos -------- —■.--- -
FRANCIS PTM NEVAŽIUOS 

Į SAUDI ARABIJĄ

LONDONAS, Anglija. — Bri
tų vyriausybė, patyrusi Saudi 
Arabijos karaliaus nuomonę 
apie Arafato vadovaujamus pa
lestiniečius, nutarė nesiųsti, už
sienio reikalų .mi-nisterio Fran
cis Pym j Saudi Arabiją.

Ministeris Pyni turėjo skristi 
į Rijadą ir aiškintis su karaliu
mi. arba jo įgaliotu pareigūnu, 
kodėl britai nenori nieko bendro 
turėti su Arafato vadovaujama 
organizacija. Britai turi žinių, 
kad Arafatas per Bulgariją gau
davo rusų patrankas -ir šovinius, 
kad galėtų naudoti prieš Izraelio

-premjeras Tichonovas ir i 
nio reikalų ministeris. A 
Gromyka. G iriausias infori 
jas Andropovui teikė Grcn 
nes jis yra gana gerai sus’ 
nęs su užsienio gyvenimu.

PRAGA. Čekoslovakija. - 
rijus Andropovas ilgiausiai 
si su lenkų gcn. Vaiitkkun 
ruzelskiu, o su kitais jo k 
buvo trumpos. Kiek iigesn

Andropovas 
sekmadienį: Tarėsi su lenkais, 
vengrais, čekais pirmadieni.

Oficialūs posėdžiai prasidėjo 
antradienio rylą. Kad Andropo
vas būtų laisvesnis, pirmą sesi
ją jis pavedė gen. JarųzelskŪM 
pravesti-, o antrąją Živko’vui. 
Trečiadienį, konferencijai pir- buvo paskiria •$ 1,172 bilijonai, 
m’ninkavo kitu 
stovai. ..

kad tie pinigai būtinai reikal’ngi.

1981 meta-s krašto apsaugai. — Varš.ųyib| "-Plakto vaišįybės ‘ 
Andropovo pasiūlymą sumažin- T 
ti vidutinio dydžio atdinjTies ra-j įtikinti kitus salos gyventojus, 
ketas ■§kt-'l’6.4 .jirięmė ir siūlys kad leistų salos fašistuoj an tiems 

elementams valdyti salą. '. ;
Prež. Miterandas yra įsitiki

nęs, kad Europos vyriausybės 
buvo kaltos dėl fašizmo įsigalė
jimo. Jeigu Vokietijos vyriausy
bė būtų uždraudusi veikti Vo- 

jkietijos naciams, kai jie pradėjo 
vartoti nedemokratiškas veiklos lėktuvus ir tankus. Britai žino, 
priemones, tolimesni įvykiai bū
tų sukę kita kryptimi. Prancū
zų vyriausybė žino, kad teroro 
priemonės yra priešingos vei
kiantiems įstatymams ir netole
ruotinos. Prisijiažinti, kad jie 
atliko 377 teroro aktus yra pa
kankamas pagrindas sustabdyti 
tokią organizaciją.

Trys ministerial 
pasmerkė fašistus

Trys prancūzų ministerial 
gri žtai pasisakė-prieš fašistinę 
Korsikos salos grupelę, varto- 
jančią teroro ve’ksmus prieš nu
statytą tvarką.

Joseph Franceschi, Prancūzi
jos viešojo saugumo ministeris, 
pareiškė, kad prisipažinimas 
prie 377 teroro veiksnių yra pa
kankamas pagrindas uždaryti 
minėtą organizaciją ir neleisti 
jai vartoti teroro.

Vidaus reikalų-ministeris Gas
ton Deferr? pareiškė spaudos 
atstovams, kad minėtos organi
zacijos vadai reikėjo padėti į ka
lėjimą. kai jie įvykdė pinną te
roro aklą prieš salos pareigūnus.

Prancūzijos vyriausybė pa
skyrė patyrusį policijos parei
gūną Robert Broussard Korsi
kos policijos komisionieriuni’. 

Mes privalom sustalnlyt’ te- 
Į roro veiksmus Korsikoj ir per- 
1 duoti teismui nusikaltėlius, — 
pareiškė naujas policijos komi- 
sionierius.

ketas •5W-1'64 JSifcrtfė ir siūlys 
Jungtinėms Amerikos /Valsty
bėmsjį priimti. ’

. U— Sovietų valdžia’nežino, kur 
dingo jį satelitas; bet amerikie
čiai jį ir žino, kur jis kiek
vieną 'minutę esti. Mano^na, kad 
š’o mėnesio pabaigoje jis nukirs 
žemėn. Satelitas varomas- atomi
ne energija.

— Filipinų prezidentas pareis-į 
•kė, kad jo vyriausybė sieks 530 
milijonų nuomos už dvi Ame-Į 
rikos laivvno bazes.

Aldermanas Frank Brady kviečia pasitarimą 
šeštadienį, lygiai 12-tą valandą.

kad Arafatas yra Sovietų įran
kis. Geriau tartis tiesia’ ?u ru
sais.

Saudi Arabijos karalius v’są 
laiką davė dideles sumas Jasir 
Arafatui. Jam labai nemalonu 
girdėti, kad Arafato agentai per 
Bulgariją ėmė ginklus kovai su 
Izraelio karo jėgomis. Palesti
niečiai paliko lalrai didelius kie
kius sovietinių ginklų Libane, 
kuriuos dabar parsivežė Izraelis.

VATIKANAS. Trečiadieni 
popiežius Jonas Paulius II pakė
lė 18 pasižymėjusių dvasiškių 
kardinolo laipsnin, liet arkivys
kupo Pauliaus Marcinkaus pakė
limą atidėjo. Vis’ dokumentai 
buvo paruošti, bet popiežius 
Marcinkaus pakėlimo nepasi
rašė.

Pats popiežius pareiškė. kad 
arkivysk. Marcinkus klausinėja
mas dėl Vatikano ir ’Ambrcsiano 
bankų bylos. Jeigu Marcinkus 
bus jrakellas j kardinolus, tai 
bylą vedantieji žmonės galės pa
sakyti, kad popiežius kišasi Į by 
los eigą, jis rųori paveikti teisė
ju®, pakaldamas Marcinkų j 
aukštesnį laipsnį.

Tegu ta byla bus išspręsta Iv 
jokios popiežaus įtakos. Popie
žius yra įsitikinęs, ksd arkivys
kupas Marcinkus bus išteisintas, 
bus nuimti nuo jo visi įtarinėji- 
inair tada jis bus pakeltas į kar- 

I dinolo laipsnį.

valstybių aį- Tuometinė- vyriausybė šią sumą,
sumažino $116.3 bil. Sekančiais. x-------  -- „

,, . .. _ . , ė?.- . .‘ metais prezidentas šumažnjcJ jeru Janošu Kadaru, bet sVaršuvos Pakto valslvwu kon--• • u ^i-;r .. . ‘ ,* ; krašto 'apsaugos išlaidas $19.6, tais jam nebuvo jokio leferencija įpareigojo vadovybę* , -k*- , . . ,, , , 1. .. •• . , „ , .-i .- •• • “iii . o • ' 6»1; Bet dabar, jeigu Varšuvos tartis, nes jis buvo gerai ;pasiūlyti siaurės Atlanto-Sąjun-- *
gai pasirašyti nepuolimo sutartį j 
su Varšuvos Pakto valstybėmis. 
Sovietų Sąjunga nori, kad dabar 
rusų pagrobta Bylų Europa bū
tų iš anksto pripaž’nta. Sovietų 
Sąjungai. Jeigu šiaurės Atlanto 
Sąjunga pasirašytų nepuolimo 
sutartį, tai tada niekas negalėtų 
reikalauti atiduoti Rytų Vokie
tiją Vakarų Vokietijai. Lietuvą 
lietuviams ir pan.

Pakto vadai nesiims priemonių muolas. 
taikai. įgyvendinti, ta’ prašys 
Kongresą 1981 metu biudžetą 
padidinti iki $217 bil. ši suma 
būtinai reikalinga vidutinio dy-j 
džio atominėms raketoms ir nio-;

• - v • *■

dėmiai aviacijai. Dabarl nė JAV ■ 
aviacija yra galingesnė ir gre’-' 
lesnė už sovietinę, bet netolimo 
je at.ityje ji privalo būt: dar 
galingesnė.

MASKVA, Rusija. — Sovietų
— Ketvirtadienį aukso uncija Sąjungos komunistų partijos ge- 

kainavo $158. Bėralinis sekretorius kctviita-

Nuo inauguracijos 
(oriaus žmona 
t orė, o treėi

d'cnos ponia Elizab ili 
buvo atsakinga Baltųjų R 

lienį prezidentas Reaganas 
I ransportacijos sekretore.

j imi 
ja r

Suvažiavimui pirminiu 
Jurijus Andropovas. J’s bus 
riau susipažinęs su tarpia 
padėtimi, negu kili suva<! 
šieji. Be Andropovo, P 
konferencijoje buvo Veu 
J. Kadaras. Bulgarijos 
Živkovas. Čekoslovakijos G 
sakas. Rytų V’okietijos E. 
necker, Rumunijos Ni Ceati 
ir Lenkijos V. JaruzeUkis.

Pragoję, Hradėany rūn 
švaistėsi daug generolų ir ; 
tų maršalų, bet judi i.iusic

savos rakio 
vyriausias ’

generoias
:ki-s gini

■e-u

ka .
va

uluc 
unp
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V. PŪTVIO GYVENIMO BRUOŽAI
Kauno šaulių ‘būrį pavadinti 
“Vlado Putvinskio vardu”. Visi(Tęsinys)

vinilas KUlvis

I ii»istojiinu tam pasiūlymui pri- kuopa. 
' I r* |«A * T i‘ tarė.

B. Blavesėiūnas jausmingais

gatvių miestuose. Tautos Kultū
ros Fondas. Pūtvio vardu pasi 
vadino ir pirmasis Saulių viene
tas tremtyje —- Toronto šaulių

Lietuvos šaulių Sąjungų savo 
įkūrėjui pastatė paminklą (Lius-

žodžiais apibūdino a.a. Vladą tą> Vytauk> Didžiojo Karo Mu 
j Putvinskį kaip patriotą, šeimy- ziejąus senelyje Kaune, 'l ame 
1 nos tėvą ir šeiminmką, nušvies- pačiame sodelyje knygnešių len- 
■ lamas d džiuosiu^ velionies nuo- toje, kurioje aukso raidėmis bu- 
I penius mūsų tautai...” (“Vlado Į vo įamžintą 100 knygnešių, buvo 
i Putvinskio vardo Kauno šaulių ■ įrašvia ir'“Vladis Putsiiis.us,
būrys”. Trimiias, 1929 m. kovo) dvarin nkas”. Kelmės šauliu bū

rys Pūtviui paminėti iš/pau'-dl- 
no albumą. Pūtvio mirties die-Į 
ną - kovo -5-ąją šauliu v*, ne 
luoise ir centre būdavo meldžia t

4 , naasi už jį ir ruošiami jo minė-j 
(paskirtas pūtvio atminimui. Po-įjimai.
sėdyje nutarta “Pūtvio Grauži-1 Ypatingu būdu Vladą Pūtvį Į 

'I 1 •j_*X_** 1 !•! V* • l • 1

, mėn. 2š J., Nr. 13, p. 216).
Dėl Vlado Pūtvio mirties 

saulių Sąjunga paskelbė dviejų 
avaičių gedulą. Kovo 15-osios 
Lenos Centro valdybos posėdis

sų dvar: įsteigti jo vardu mu- pagerbt; Respublikos prezidentes. 
z.eijų; taip pat įsteigti “tautos Į Antanas Smetona, paskelbdamas 
iultūrcs fondą”; bronzinį Pūtvio į įstatymą, kuriuo Pūtvio. kaip j 
lareijefr pastatydinti Sąjungos šaulių S-gos įkūrėjo, dvarai hu

saro dukteris Jis vadinda-l pagaliau, išleisti velionio 
Mano poezija“. Prieš kelis >tus, vieną “Trimito” numerį

o 
vo:
metus, sulaukęs .pirmos anūkės, į skirti jo garbei. Be to, svarsty- 
•‘sene.is’- pasiskelbė .jos riteriu. į a, kad dailininkai velionio gar-
N uo to momento ant jo kiūtinės 
prie kairiosios mundierio kiiše- 
nės mes visuomet malėme mels-

iiei nupieštų atitinkamą pa
liksią. V. Daugvardas siūlė 
Jar, kad Pūtvio atminimui būtų

vo kaspinėlio kaute^. Jo gamos išleista knyga, kur būtų 
spalva. Ir tą mažajai moteriai,, jyx’*r šaulių ideologija”. (J. Ma- 
pįagątbos simbolį Jis -išįQęMiiai': tąsas,-šaulių Sąjungos Istorija, 
įki mirties nešiojo...” (Hpnora- 1'70). Kalbamasis paveiksiąs 
tą Paškauskaitė - Ivac[ąu^ien|, turėjo būti'toks. “kiĮriatpe būtų 
l-Moteris. kūdikis ir šeiauą, rądi4\ itvaizduo|a VI. Putvinskio sau
ja paskaita apie Vladą’Pdtvįn|-; .« ^jungos įkūrimo ' idėja’,V
ki”. Trimitas, 1929 (Xti^iiias, \1929 m. /Nr. įdlį'p.-

2įiį)<^ Pūtvio garbei skirtasis 
, I’ri oii to-, ąum eris, jš -kurio šiuose 
1 pusląpiuųsė; fljek daug, buvo ei- 
/Aiolą^ išėjo kovo mėji, ?2S ;dięriąl, 
•ClŽžl metu lapkričio mėn..29 die
ną Kalnų gatvė, kurioje^ Pūtvis 
paskutiniuoju laikų gyveno ir 
mirė, buvo pavadinta . Putvins- 
kib gatve. . ’

f 9

turėjo būti’ toks, “kuriame būtų

k i” Trimitas, 
niėn. 28 d„ Nr. 13, p,p. 2t$-2BĮ)i

Rfaėjus irimą >ayaitenj?/.pė: 
,P Ūtyio mirtiės, •Ka'uij.d swMu

tai buvo rašomaęčb v’ '
“Kovo 21 d<- buvoyeiįmis įvair

ini šaulių būrio šusirihkimas, iš
tisai pašvęstas a.a. Vlado Pūt- 
V'msikio atminčiai pagerbti SusL 
rinkimą atidarė būrio valdyboj Jauragės šaulių riųkM^^pa*- 
pirmininkas B. Blavesėiūnas' ptmė Pūlviui paminklą*"*--’’jojo 
kviesdanias visus dalyvius ve- biustą Tauragės aikštėje,-nela- 
lionies atmintį pagerbti atsistd- bai toli nuo buvusios Pūtvės pi- 
jimu. Daugiau minutės šauliai lięs, (Kivio giminės lizdo., šalia 
sustingę ramume, nuliūdusiais Kauno Šaulių būrio, Pūtvio var- 
vėrdais. g dėjo To, Kuris dar. du buvo pavadinti Kelmės šau- 
Lalp ne cniai buvo jų tarpe... iių namai ir muziejus, pradžios 
PuHL irit. 'šarauskas pasiūlė * mokykla Žilo Pavėžupyje, eilė

vo atkisti nuo žemės reiormoš 
įstatymo ir jo įpėdiniams perėjo 
nesuvaržytttn nuosavybėn.

Pirmajam dešimtmečiu: nuo 
Pūtvio muiies prabėgus, prof, 
dr. kun. Jonas Matusas jį-sekan- 
ėiai įvertino:

“Piiiyio. nuopelnai yxa Se.

'Kalifornijos pakraščiuose

į uįigęLieUrvos .bajoru luomą, 
turintį'.šaknis gasingųtse saVa-;

^džiiiįų- Žųnigaikščiu laikuose. — 
ip> VcHwfi&JjK-; '^inftiku hromli., 
Taip,, gašlesnysis > ir žemasis 
klodai sutapo rį. viępą lietuvis&ą'

7

Latviją ir Estiją iki Brežnevo 
• taikią, kai pradėtas okupuoti Af-

I sikėsinimas nužudyti popiežių

LOS ANGELES, CALIFORNIA
BALFo -ruikkavos pabu'gturės
Pagal sėną organizacijų suta

rimą' jog j rudeniop Bendrasis 
Učtįaty "4ąįtpi*>t fondas daro rin- 
kliavą šavo’,yąĮiai, skirtai var- 
gė; esantjemš ifetįayiams. sušelp- 
fįril»oš Augeles' BALFo skyrius

Pęr keletą metų esu pasiun
tęs nemažai į Suvalkų trikampi 
siuntinių, gautais iš BALFo 
centro ar iš Vokietijoje veikian
čios Labdares d-jos adresais. • 
Esu gavęs daug laiškų ir buvo 
Įdomu, kad Ona Pulkauninkienė

rinkliavą, kuri pabaigta
. . .■+.:> gruodžio 12 pietumis Šv. Kazi-

lydinįį pasiryžo- pasauliui• . o' parapijos salėje.

'Pubhkę.s buvo nemažai; pro-1
tarti- -nau^. ž-o^. Paskui jam se7; 
kėši derinliiseiwios-if . naujokos 
kartos veikimą. Pagaliau, jis: 
Lietuvos visuomenėje paskleidė , - v .
dėsnį, j og ^teisingus siekimus, be: JP^Idą.^ įžmigim ir_pa-
kilp,; reft fe r® Ii drausme ir jė< 
gą. To, pritaikymas gartiojan-j 
čiam Tėvynės’ gyvenimui ir. yra 
šaulių Sąjunga. .. . -

(Bus daugiau)

ten siuntiniai reikalingi, papasa., 
kūjo lygiai parsašiaį kaip iš ten 
gautuose laiškuose . ąprašoųia.'

> Viešnia Pulkauninkienė anksčiau 
yra gyvenusi Los Angeles mies-; 
.e. buvo veikli visuomenininke, į 
ypač birutiečių draugijoje.

Prieš rašydamas šią kofespon. I 
skyriaiis'^pinniainkąs. - Angelė denciją klausiau-BALFo pirm.' 
Nelsiefeė/šu dukterim Audra ir į V. Pažiūros, kaip posies' 
Renetą skaitė grožinės

grairia Įvairi: kalbos/ daines, 
giesmės. /Pietūs pradėti prel. J.

baigošžpdi tarė Vladas Pažiūra,

Žmonės nėra niekad natūra- 
Ką. Jie kalba ne apie tai, ką- 
mąsto, bet apie tai, kas jų nuo
mone Y-ikėtų pasakyti.

(Anatole France)

4i-į-v^ .raziuiuby žęaip SIU
>ds. rmetų vajus? Sakė, jog dar vis 

Solistė J. Ėekanauskiene, alcom-. aukų gaunama, dar apyskaita 
pasuojant -Raimundai Apeikytei nesudaryta, bet pastebėjo, jog 

jei parašysiu, kad aukų gauta
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padaiųave dvi dainas.
Bronius Seliųkas į 

tikrų, gal ir ahėkdotinių nuoty
kių, kurių patina aukų rinkė
jai. Jam ir Rimtautui Dabšiut 
vadovaujant publika sugiedojo 
keletą kalėdinių giesmių. Lai.) 
męs. šulinio tvarkytojas buvo A 
Raulinaitis, jis ii BALFo cky- 
ria-.s revizijoje,; tad pakalbėjo 
ir apie BOLFo skyriaus atskai
tomybę. kuri esanti gerai veda- Į 
ma. niekam iš veikėjų pž darbą 
nesą moluuna. . . „

Viešnia Ona iPuikauninkienė. 
. j ič. Beverly Shores, Indį arba iš j 

črkaęiškiu vadinamųjų ‘‘Sandu-*

papasakojo i apie 7,000 dolerių, didelės klai-'

l

t

ics nebus.
..— .šcj».//į kuopa, J. Dauman- ‘ 
to i ardo, gruodžio^ 19 d. parapi-' 
jos apatinėje salėje surengė pie
tus — naujoviškas kūčias. Nau
joviškomis jas galima pavadin-. 
ii, nes rengtos gerokai prieš Ka- ’ 
Sėdas, gi lietuvių tradicija yra i 
kūčių valgius pasitiekti Kalėdų' 
išvakarėse ir pradėti' kūčiauti — 
vakariiiėo žvaigždės ’ pasirody- ; 
mo laiku. Čia kūčių valgytojai 
Puvo kviečiami dienos 12 vai. ‘ 
susirinkti. ’Sausio 16 d. bažnj-_;

kių ir dainų ansamblio išleistu
vės buvo gruodžio 19 d. para
pijos salėje. Ansamblis skrenda 
i Australiją ir +c-n atliks vietos 
1’etuvia.ms programą ne viena
me mieste. Dainininkų ir šokė
jų keliauja 50 asmenų — jauni
mas, su jais ekskursueja ir bene 
20 šiaip sau norinčių Australi
jos lietuvius aplankyti. Vienos 
ekskursantų gi upės išskridimas 
nustatytas gruodžio 20 d. vaka
rę, kita grupė — gruodžio 21 d. 
vakare. Ekskursantai į Los An
gelės grįš‘ jau po Naujų metų.

— Eugenijus Gerulis, dr., ku
nigas, gruodžio 19 d. Lietuvių 
tautinių nąjffųį salėje skaitė pa-r 
skaitą — "Evoliucija ir evangeJ 
lija”. Rengė vietos Lietuvių 
Protestantų Sąjunga. Tuo pačiu 
laiku buvo parapijos salėje šau
lių kūčios ir “Spindulio” išleis
tuvės. Paskaitos klausėsi mažas 
būrelis. Po paskaitos buvo ka
va su uėkandėliais. Kun. Geru
lis gimęs Alytuje, vidurinės, kar
tos vyras, nuolat gyvena Čika
goje, reiškiasi visuomenėje, bu
vo ten Donelaičio vardo mokyk
los ^teigėjas. Gruodžio 12 d. 
los-ngelišriams protestantams 
lia atlaikė pamaldas.

kėjai bei Pabaityje disientai.
— AP žinių agentūros prane- 

’• Šimas iš Maskvos išspausdintas 
gruodžio 17 d. Los Angeles 
Times dienraštyje, nusako, kaip 
Maskvoje du amerikiečiai žur- 
ilistai buvo sulaikyti inapklau- 

Į sinėjami dėl jų pasiųstų žibių 
I laisvajam pasauliui. Primena, 

jog rugsėjo 30 d. AP korespon- 
I dentas sovietinių įstaigų buvo 

įspėtas, kad esą neleistina skelb
ti tokias žinias, kaip toji ąpie 
demonstracijas Lietuvoje.po fut
bolo rungtynių Vilniuje.

— Gerų 1983 metų skaityto
jams ir visiems naujieniečiams. 
Kalėdas praleidęs San Francisco 
apylinkėse, esu pasiruošęs su jau 
nimu pakilti į sniego kalnus 
prie Tahoe ežero, tad dar nė ne
aišku, kur senus metus teks 
baigti. J. Klauseikis

MOKA G AR SINTIS

šveicarų turistinis biuras įdė
jo Vatikano laikraštyje “L’Os- 
servatorę Romano’' tokį garsi
nimą: '. ' .

“Visi keliai veda į Romą, bet 
gražiausias jų eina per Šveica
riją”.

PRAEITIS NIEKO NEREIŠKIA

Žmona: — įsivaizduok sau, 
Vinceli, neužilgo galėsime nu
skristi iš Chicago’ į. Los Angeles 
į vieną valandą.

Vyras: — Kas iš to, t jei vis 
vien prakiši penketą^ jįlandų 
pasirėdymui.
'------------- ------------- ---------------- --- , .. ---------------

mKJTE JA J TAUPYMO aONUS

mencan 
Dream

Machine

■ črkagiškių vadinamųjų 
tių”. labai įdomiai pakalbėjo apie | 
Lenkijoje gyvenančių lietuvių, 
yp->č vadinamajame Suvalkų 

j trikampyje gyvenančių šalpą.
Ji paminėjo, jog kartais prie. 

' Maištaujama, jog ten gavusieji 
į siuntinius gautą dovaną parduo- 
’ da ar mainikauj'a. Prakalbininke 

Pulkauninkienė pati būdama 
PALFo veikėja gerai visas sąly
gas ir aplinkybes žino. Pasakė, i 
jog ‘ai rinko blogo, ei vieną; 
mažiau reikalingą daiktą par-^ 
įuoda ir nusiperka kas <varbiau. 
arba, jei gautąii siuntinį'išsikei- 
čia i malkas, etc.

TVhat can be done abort a > 
cat gone astray? Give him a J 
place to come hom^tp,.. -r i

— Los Angeles Times gruo
džio 17 d. išspausdino kolumis- 
to William Pfaff ilgą straipsni 
-"pie pasikėsinimą . nušauti po
piežių: “Papal Attack: End of 
Unspoken Code? If 'Soviets Were

čioįe, parapijos kieme ir salėje į Involved, Even the Crudest Li
aus programa 1923 metų Mažo-j mits Are Gone”. Aprašyta, jog 
sios Lietuvos sukilimui paminė.
i. Rengia šauliai, kviečia orga- ; žudydavo, Trockį ir kt., bet sve- 
-.izr.cja' ir visuomenę. Skelbi-' timų valstybių politikių nelies
tuose sakoma, jog salėje įvyks davo. Paminėta ir Amerikos 
akademinis minėjimas. Bus or-! politika. Rašoma, jog prieš 20 
ganizacijų pirmininkų ir atsto- metų kiek atšaldyta per Free Eu 
vų sveikinimai, tik neparašy- ’ ope ir per Radio Liberty politi- 

. nė agitacija, nes kokia buvusi 
prasmė Rytų Europoje ir Pabal
tijo valstybėse, Ukrainoje bei 
Azijoje rag’nti neramumus, kai 
Amerika nebuvo pasiruošusi ka
rinės pagalbos teikti, kaip tai at
sitiko Rytų Berlyne ir Budapeš
te. Gink'uotas Sovietų S-gos 1 
kitus kraštus Įsiveržimas nuo 
nuo 1939 metų, kai pagrobė da
li Suomijos tr vėliau Lietuva.

ta ka ir už ka sveikins? Pagrin
dinis kalbėtojas bus istorikas 
Vincu- Trumpa, kitoje progra- 
rros dalyje solistė J. Čekanaus- 
kienė ir Raimonda Apeikytė. 
pianistė.

— Sn»,»du/’o” — tautinių šo- •

iki šiol komunistai tik saviškius
into the arms of new owneii i

stands as the symbol of Hm 
campaign, which » sponsored 
by 9-Lives Cat Food fee Th« 
American Hnmsne 4«wttHae 
and its 2000 affiliated :

Since spring is the peak 
feline breeding season, ah^teta 
have thousands of kittens and 
cats in need of homes. I.

AB partfdpatiny Adtwn • 
are offering a free adoption 
kit, compliments of lloirie 
and 9-Lives, to anyone vho 
adopts a feline during June, 
Featured is Morris* book at 
cat care, an adoption eerfi-

coupons.
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M. GELŽINIS

MINČIŲ TĄSA
(Tęsinys)

8. Dingo pavad nimes 
“Mažoji Lietuva”

Savo “istorijos ir Pl U tikos“ 
laipsnio trecioje dalyje, kurią 

< •. Balys pavadino “Masinis ap- 
t- gyvenimas”, jis pasirodo Mor- 
t iscnų ir Z. Ivinskio šalininku 
ir nuobodžiai kartoja jų senus, 

klaidingus, seniai žinomus 
'u 
i

1-

apie iiidiieluviūma
stymą j Mažai; ’Uie- 
arp kitko, pasirodo

vs
pavergtos
UuleviJu,

v s pries.
. n, p m-

namą kraštą šis kronikininkas 
vadina “Kleinlitaw”. Lukas Da
vidas savo “Preussische Chro 
nik” vakarinių lietuvių gyventą 
sritį taip pat vadina Mažąja 
Lietuva, skirdamas ją nuo Lie
tuvos i)id. KunigaikštĄstės. Ma
žosios Lietuvos vardą žinojo ir 
A. Lucanus, naudojo jį ir J. Bret
kūnas. R. Bekas lietuvių gyven
tą teritoriją vadino vien Uk Ma
žąja Lietuva.”

Taigi, visi jie. ir Simonas G> u- 
nau, ir Lukas Davidas, ir A. Lu- 
3anus. ir J. Bretkūnas, ir R. Be- 
kas ją žinojo. Tik vienas jos ne
bežino — dr. Jonis Balys. Kuris 
seniau, atrodo, negalėjo sustoti 
kartojęs Maž. Lietuvos vardą, 
kuris savo karjerą vystė didele 
’alini: Maž. Lietuvos medžiaga, 
dabar jos’ nebepažįsta fr iš dide-

c i.fe

€

pietines
ž;1 n fad’d a-

lio Maž. Lietuvos draugo pasida
rė Msž. L etuvos ignoranlu.

9. Ar Maž. Lietuva kada nors 
priklausė Lietuvos valstybei?
Man nėra žinoma, kad kas 

ners iš mūsų istorijos mylėtojų 
būtų Karaliaučių, Tvangstę ar

TRAKU MIESTELIO CENTRAS

s

as. l-.< vieno:

c

tižiais

?

D jos rūmų III čio aukšto salė- šią užuominą turėtų savo dėme- 
ie. Paminėjimą atidarė Bostono sį atkreipti Bostono meninės ii 
ramovėnų skyriaus valdybos pir 
min nkas Joms Starinskas. Jis 
pr kvleiė ramovėną Jeną Vizba- 
ra-Sūduvą vadovauti visai pa
minėjimo programai.

Maršo muzikus garsams gau
džiant, buvo Įneštos ir į scenų 
su tatytos Lietuvos ir Amerikos 
bei Bostono legionierių “Da
riaus Fioto”, lietuvių organiza-j 
rijų — skautų, yjčių. Bostono Į 
lietuviu šauliu ir Brocktcno lie_* 
tuviu kuopų ir Naujosios Angli- 
ios lietuviu šauliu tinklinės vė-

- ‘ I

liavos, ja< asistuojant organize- • 
cijų atstovų ir uniformuotų j 
šaulių palvini.

Giedant Amerikos ir Lietuvos 
himnus, juos lydėjo muzika, pa- 
rūp’nta "Laisvės 
valandos vedėjo Petro Viščinio.

arūoino ir vėliavų įnešimo -%. >
kinius maršus, o taip pat
:;rre palakė pagrindinį žo-; 

!i :v:e Lietuvos kariuomenės}
i’imc reikšme Lietuvos lais- 
pajvairindamas tą paskaitą 
rtinio Amerikos lietuvių

gv. ^rime ir veiklos pavyzdžiais 
Pa krutą, i minėjimą gausiai su
sirinkę lietuviais, priėmė labai

kultūrines organiacijzos ir tą 
meninį vienetą prideramai pa
remti.

čia aprašomas LKV S-gos Ra
movė Bostono skyriaus valdy
tes suorganizuotas Lietuvos ka
riuomenės 64 metų atkūrimo 
paminėjimas visais atžvilgiais 
yra pasisekęs. Vieniems Bosto
ne ramovenams būtų buvę la
bai sunk i tekį įspūdingą pami
nėjimą suruošti, jeigu prie tes 
luošos nebūtų prisidėję kiti lie
tuviai

kuris 
a i jos 
prita

tai kini stkai-kė 
buvo Dar.

gavęs-Lietu 
leidėto Ai 
ma, ihiotic

?■ Toki į

Varoo” radijo] a‘sn?v-
. . * .t ' . ..

ino

n1: 
sill l

97.0 1
1 sw

it
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O kaip su Mindaugo dovanoji-; 
mais? Kaip su "‘pamirštu” dr.

!■ Toe.ppeno paliudijimu?
10. Dr. M. Toeppeno pareiš
kimai dėl Skalvos, Nadru

vos ir Sūduvos
1X58 metais vokiečių moksli

ninkas dr. M. Toeppen išle’do 
savo “Historisch — comparative :

K

T š n

? ' T

rOV.i:’.
Teresė Si 
pačios >'

čm:s, “Laisvės Varpu.” bei Va. 
lenlina ir Steponas Minkai “Lie
tuviu Meliodijomis”. Prie ta 
parengimo išgarsinimo taip pat 
žymiai prisidėjo netoli Bostono ~ 
esančiame Worcesteno mieste 
veikianti Eduardo Meilaus lie-

Kaip kasmet, taip ir 1982 m. 
lapkričio mėn. 21 d. Lictuvuj 
Karių Veteranų S-gos Ramovės 
Bostono skyriaus, valdyba So. 
Bostone suruošė Lietuvos ka
riuomenės atkūrimo paminėji
mą. Šių metu paminėjimas bos- 
teniškinms ramovėnams buvo 
sukatuvinis, nes prieš 30 metų 
tu karių veteran o skyrius Bos
tone buvo įsteigtas ir per tą. lai
ką aktyviai reiškėsi visuomeni
niame lietuviu gyvenime, šių
metini laisvosios Lietuvos ka
riuomenės atkūrimo paminėjimą 
ramevėnai pravedė vietinėmis 
lietuvių visuomenės veikėjų ir 
menininkų pajėgomis, aktyviai 
dalyvaujant vietinių (So. Bosto
no ir Brocktono) dalinių šau- 
liams-šaulėms. Tą parengimą 
išgarsinti ir į jį lietuvius sukvies 
ti labai padėjo žurnalistas Pau
lius žičkus, daugelio laikraščių 
bendradarbis, ir vietinių radijo
programų vedėjai: Petras, Vis- lį So. Bostono Lietuvių Piliečių

ic .<s-
7Al) [ Sambą su kokia nors Lietuvos 

- į valstybe jungęs. Vienintelis, ku-
I ris Karaliaučių taip entuziastiš

kai įtraukė į lietuvišką orbitą 
kaip tik yra dr. Balys, i 
tremties pradžioje, 1948 melais,} 

į jis padėjo Mūnohene išleistų 
“Aidų” 18 nr. straipsni “Tauto
saka Mažojoj Lietuvoj”. Ten, 
348 pusi, jis sušuko: “Lietuviš
ka daina, nuo amžių skambėjusi 
Baltijos pajūryj tarp šventosios

a

es čia pat Matulevi- 
A savtri .Maž. Lietu- 
aišklnima tokiais žo-

b- ku- 
rame ramume Mažosios Lietu
vos pavadinimą, vra vienuolio

nadru-

Change the oil and * 
filters every 3,000 to 
B.OOOmlles to avoid 
wasting gasoline.

Don’t be a Bcm Lcsart

. j Geographie von Preussen, na?h 
ac iOs 1 den Quellen, namentlich auch

archivalischen, dargestellt”' (Is
torinė, palyginanti Prūsijos g-o- 
grafija, atvaizduota iš archyvi
niu šaltinių). Tai yra pirmas 
veikalas, parašytas modernišku 
metodu, panaudojęs ne žmonių 

j nuomonių, bet tik archyvuoseir Karaliaučiaus, darė įsnūdziaj , ‘ . j- x > ix-. . . , ... t. randamus ir spausdintus salti-I bei įtakos ir čia atsibasciusiems -> . .. „ mus.! vokiečiams.” /Vk . x_ . v { (Bus daugiau)Tokie tai buvo dr. Balio žo
džiai 1948 metais! .

Nenuostabu, kad nuo to laiko 
mūsų praeities tyrinėtojai, įsiti
kinę dr. Balio moksliškų išdavų 
tiesa, ir žinodami, kad neturi rei
kalo su kokiu nors pluškiu, bet 
su nepriklausomos i 
dviejų universitetų profesorium,! 
lengviau pasidavė tokiam Kara-1 
liaučiaus lietuviškam mostui. :

Bet visas kitas reikalas yra su i 
kita Maž. Lietuvos dalimi, su 
Skalva, Nadruva ir Sūduva.

Tiesa, dr. Balys pakartotinai 
tvirtina, kad mes neturime jokių 
istorinių teisių į Maž. Lietuvą, 
nes pastaroji niekuomet nepri- ’ 
klausiusi jokiai Lietuvos valsty
bei. Į tokius gerb. daktaro tvir
tinimus tegalime atsakyti klau
simu . . ’ :

Argi ?
Argi mes tikrai neturime jo

kių istorinių teisių į Maž. Lietu
vą? Ar Maž. Lietuva tikrai nie
kuomet nepriklausė Lietuvos 
valstybei?

— Gyvenimo rudenį tesuren- 
kame tą,į ką kiekvieną dieną 
esame pasėję.

į — Senoji klaida turi daugiau 
Lietuvos | pritarėjų, negu nauja tiesa. > 

(Danu patarlė)

MAISTAS IS EUROPOS SANDELIŲ

2?9S West 63th St, Chicago, HL 6C629 * TcL S25-2787

pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių

DARIJA NOREIKIENS

g
Cosmos Parcels Express Corp. 7V' 

MARQUETl’E GIFT PARCELS SERVICE 
1501 W. 59th St, Chicago, HL 50629 ♦ Tel J25-271J

JAY DRUGS VAISTINE
£759 W. 71st St, Chicago, HL

» SG*nSTI5GAl BPILDOW RECEPTAI * F ARNIE KAT SAV 
DVMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nna

t

[ nuotaikingai ir pagarbiai, paly
ja pasikartojančiais ap~ 
itais. f

Minėjime buvo primintas did-: 
tuvių radijo valanda ir žuma- vyr'ška? 
Ųstas Jonas Vizbaras - Sūdavas, ■ 
sutikę? leisti per “Laisvės Var-r 
po” programą pertransliuoti jo 
parašytą montažą — “Lietuvių 
partizanų kovų takais”.

Lietuvos kariuomenės atkūri
me paminėjimo dienos rytą bu
vo atlaikytos iškilmingos pamal- 

'dos Bostono lietuvių šv. Petro j 
parapijos bažnyčioje. Pamal-; 
das ir mišias atlaikė kun. Kon- 
tautas, o jų iškilmingumą padi
dino parapijos mišrus choras ir, 
smu'kininkas Izidorius Vasiliū-! 
nas. ■

Pagrindinė paminėjimo dalis 
buvo pravesta-tos dienos pop:e,

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chieagos lietuvių istoriją
(1869 —1959 inetai).
664 psl., vardynas.

Minkšti viršeliai. r .Kaina $15. 
Persiuntimas — $1.

1967 metais, išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

50 metų studijavęs, kaip
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ATEINA LIETUVA,
parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria'kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
Ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

Ir patarė mums toliau studijuoti. , _.
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kiusius dalyvius.
Marija Gineitienė priiminėje 

i paminėjimą atvykstančių sve. 
čių pinigines aukas (ižangoi 
ke tis nebuvo nustatytas - 
kiek pajėgė, tiek aukojo) 
programos pravedė loterijo: 
“fantų’’ laimėjimą, o iš Brock 
tone (Mass.) atvykęs knygnešy 
— Antanas Šeduikis platino i

s Dariaus-Girėno skridi-. 
mo į Lietuvą žygis, o pačiame 
minėjime, prisegant jiemš^pagar- ■ 
bos gėles, buvo pagerbti Bosto- • 
ne gyvenantieji Lietuvos Liis-1 
vės kovu dalvViai — ‘savanoriai: 
St. Griežė-Jurgelevičius, Anta
nas Bartašiūnas ir Juozas Liut- 
konis: taip pat buvusi Sibiro 
tremtinė Elena Juciūtė ir. na
cių koncentracijos stovykloje 
kankintas Paulius Žičkūš. ' • pardavinėjo lietuviškus!

Meninę programos dalį atliko ir knyga:
Marytė pabaigoje buvo atšvęstas neiš

TO

parengim<

senkamos energijos lietuvi]
akornpanuojant • veikloje besidarbuojančio Anta 

{ no Andriulionio gimtadienis i 
jam sugiedota “Ilgiausių Metų!

(Bus daugiau)
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FUND

vi etiniai dainininkai: 
Bizinkauskaitė ir Benediktas 
Povilavieius, 
kompozitoriui Jeronimui Ka
činskui. Visą parengimo ir me
ninės dalies užsklandą atliko, 
palyginti, neseniai Gitos Kup
činskienės Bostone suorganizup-: 
tas ir jos vadovaujamas “Etno
grafinis Lietuvių Ansamblis”, 
padainuodamas keUas lietuvių 
liaudės, tarkime, kaimietiškas 
damas. Tame assamblyje yra 
susirinkęs keliolikos lietuvių 
barnelių ir mergaičių kolekty
vas^ Jis kai kuriais meno žygiais'- 
gaįėių atstoti ^ir^tdėjahtl, bef įi, 
kadaise Bost^ię pažiba .buvusįjį ) 
“Bostono DramosfSarribūi^Į” t, 
■^r^****«

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
> w LITERATORA, lietuviu Htęratūres,; :meno ir mok V. 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta. 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P? T
I. Raukčio, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Meta* 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos -
M.K. Čiurlionio. M. šHeikio, V. Kašubai, A. Rūk?d?\u 
Mitybos poveikslais. 365 puri, knyga kainuoja tik F’-

$ DAINŲ ŠVENTSS LAUKUOSE, poetė*., re5.‘ i
dnių šokiu pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsimink
Šventes bri jn istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ^.r -. į

•lems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir sprint 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kair.rma

© VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS Ant-ro
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gy-enimas, T •
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to ImkoLirrĄ? * •’ *

, *atūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 prsb?”i

e LIETDVHKASIS PAMARYS, Henriko Tmw-T-r--g 
domiai paražyta rtudija apie Rytprūsius remiantis Paka’"- ■ 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomus kiekv^ertn 
■ietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje d-iodsm 
dtovardžių pavadinimA.\tr jų vertiniai J vokiečių kalb^. Lal a 
naudingoje 335 pust knygoje yra' Rytprūsių femėlapls. Kainn

V KJ EAHM1S X3MS, ralytojos Petronėlės Orintaitės ati' 
'utnimal Ir mintys apie asmenis Ir vietas neprlk. Lietuvoje ir plr 
maišiais bolievfkų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiui 
•^et kainuoja tik W.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras 
’m ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik n« 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimų Ir pce 
alją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju ui Žmogaus teisei 
Knytį* yra didelio f**.mato, 265 puslapių, kainuoja 86.

vertimai. HOB pat knygoje yn ’4G tąmojlngų novetiij. K&hu |1 
Cnygoe fAitDMnic* NmJIeac»«, 17W So. Ntlried At., CMot?

-— Naujltno<, Chicago, 8, Ill. Friday, January 7, 19&3
I



r**a Lithuania* daily mwv

17r» Haiafcd tm«(, Chitti. M- iMM. TatapiMae 4S1-41M

SECOND-CLASS PO6TAG1 PAID AT CHICAGO, ttUSKHB

of Jifiwn L iwt 
Sub&cripticm Ww

Chicago $45.00 per jeer. $24XX) pe 
ox months, $12 00 pef 3 months, b 
>ther USA local* Oeg $40.00 per ye*j

\00 per nx months. $12.00 pea 
three months. Canada $45.00 per year 
>tber countries $43.00 per year.

puael metq --------
trim* mėneaiame 
ristuun m&wdiU

<an*doj«:
*etuna _______
puael metu ----- -
riwivn Mėnesini

15 centi per coot

Hue gausia pirmos diene: 
Olenr&ščie kalneli

Chicagoje ir priemiesčiuose:

metams
pusei metu -
trims mėnesiams ___ 
rienam mėnesiui ----------- —

^vose JAV vietose: 
metama . i

fnetaru — 
puaei met?

Washingtone, tai JAV tokiam paukščiui įvažiavimo vizos 
būtų nedavusi. JAV vyriausybė rusų primestos Lietuvai 
/aidžios nepripažįsta, tai ji negalėjo įsileisti prieš 50 metų 
Jurbarke gimusio konsulo Juškio. Tuo reikalu Amerikos 
Lietuvių Tarybos vadovybė kreipėsi į Valstybės depar
tamentą, kuris jai atsakė, kad Juškys nebuvo joks rusų 
primestos valdžios konsulas.

Jeigu rusai Sovietų ambasadai neturi rusų, kurie ga 
lėtų tos ambasados sekretoriaus pareigas eiti, o vieton 
rusų, atsiveža Lietuvoj gimusį pradžios mokyklos moky 

i oja ruso pareigoms eiti, tai departamentui nėra jokio 
grind o neleisti jam čia įvažiuoti. Juškio baskyrimas- 

į Sovietų ambasadą dar kartą įrodė, kad rusai neturėjo 
imt r ių savo ambasados tarnautojams. Jie buvo priversti 

■ mti pavergtos Lietuves gyventojus savo ambasados dar- 
01.00! oui ntl’Xtl.

nxoo 
113.00 
I A4»
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Tą žinojo ir pats Edm. Juškys. Pavergtoje Lietuvoje 
jis buvo privilegijuotas žmogus, 1950 metais jis baigė 
Eržvilko gimnaziją ir gavo teisę dirbti Tauragės pra 
džios mokyklose. Jis įstojo Į komunistų partiją, jndkėsi 
Vilniuje ir už 8 metų gavo teisę mokyti Panevėžio gim 
nazijos žemesnėse klasėse. Jeigu būtų neįstojęs i komu
nistų partiją, tai būtų iš Tauragės pradžios mokyklos 
kojos nėiškėlęs. Daugumą pradžias mokyklos mokytojų 

Į rusai išvežė į Sibirą įvairiems prievartos darbams. Juš- 
Pntvc tranrifi anip Triški I kio i ^usilos neišvežė, nes jis tapo komunistu,raiys SKieiaZia ganaą apie. JUSKĮ j Visi turėjusieji drąsos pasipriešinti okupantui buvo iš- 

Praeitų metų gruodžio 24 "d. Laisvėje, dabar reda-j vežti.
guojamoje Ievos Mizarienės, yra įdėtas rašinys apie Ed- Į Juškys ir Amerikoje buvo didelis bailys. Jam buvo 
mundą Juškį. Ieva Mizarienė, kaip amerikiečiai žino, pasakyta, kad jis nėra joks Lietuvos konsulas. Jis buvo
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Naujienos abu nmrw, tittrlru 
se rm adonius, lexotia Naujieną ben 
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicuu 
IL 50606. Talei ui-eliML

>rderiu karts as sfaakym.

Aniiiony Cooper (Skupas) Wrigley trobesys (Tapyba)

VL. BAKCNASbuvo pirmoji Antano Bimbos žmona. Tas Bimba suge
bėjo iš Amerikos socialistų atimti Laisvę, paversti ją ko
munistiniu laikraščiu ir iš gauto dienraščio nugyventi

tiktai nišų ambasados tarnautojas. Jeigu Valstybės de
partamentas būtų žinojęs, kad jis slankioja į Amerikos 
komunistuojančių lietuvių susirinkimus, palaiko su jais

jį į savaitinuką.
Daug prisidėjo prie Laisvės nugyvenimo ir . Miza

rienė, nuolat “pielavodama” Bimbą, tiek jį paveikė, kad 
jis peteko kąntrybės-df atidarė šiai poniai duris, kad ji 
njekad į'Bimbos paties apstatytu? namus kojų iieįžengtų. 
Buvusi Bimbienė ištekėjo už Mizatos, o dabar, Bimbai, 
mirus, ji paskirtą Ląisy ės Redaktore. '<

Praeitų metų lapkričio mėnesio pabaigoje Mizarienė 
įdėjo žinią, kad Stasys Jokūbka New Yorke leidžiamoje 
Vilnyje atkirto visiems nacionalistams, paleidūšiems 
“paskalas”, kad draugas Juškys, grįžęs į Lietuvą, pa
tekęs į bėdą.

Ši Mizarienės pastaba buvo visai nereikalinga, nes i -v>- -Jckubka tuo metu pavergtoje Lietuvoje nebuvo ir jokių 1 nuvazjave j Maskvą ar Vilmą m>, kad parvamyusj 
paskalų apie Juslų negalėjo paleisti. Nurodytoje Vilnyje 
jis tiktai perspausdino Gimtajame Krašte paskelbtą pas- j 
kalą apie Juškio patekimą į bėdą.' Jokubka tiktai pa- į 
kartojo pačių komunistų paskelbtą gandą, kad Juškys 
patekęs į bėdą, o vėliau patys komunistai tvirtina, kad 
jis jokios bėdos neturi.

Amerikos lietuviai Edmundo Juškio veik nepažino. Į 
Amerikon jis įvažiavo kaip Sovietų Sąjungos “diploma
tas”. Komunistinėje spaudoje buvo paskelbta, kad Juškys 
yra Sovietų ambasados Amerikoj sekretorius. Amerikon 
jį įsmugeliavo Sovietų užsienio reikalų ministeris Andrei 
Gromyka. Legaliai jis įsivežė Washingtone esančiai So
vietų Sąjungos ambasadai reikalingą tarnautoją.

Amerikoje pagyvenęs Juškys, taip pat nelegaliai ir 
neoficialiai paskelbė, kad jis esąs rusų pavergtos Lietu
vos konsulas Washingtone. Jeigu Gromyka būtų pasa
kęs, kad jis atsiveža Jurbarko valsčiuje, Naujienininkų 
kaime gimusį rusų primestos Lietuvai valdžios konsulą

JUOZAS ŠVAISTAS

.ELDORADO
(Tęsinys)

— Sakai, palydovai? ... Kodėl tik palydovai 
ir priverstini dar? Nesuprantu tavęs, Romka, — 
priešinosi Uldukis.

— Taip, Jonai... Juk mūsų viduje Šaukte 
šaukia, kad ir mes ne prastesni žmonės, kad ir 
mes turime teisių į tokį pat gražų, nevaržomą, 
didelį gyvenimą. Tuo tarpu tik šaukiam, o iš tik
rųjų murkdomės kasdienybės išrūgose. Ne kartą 
Įnii tę draskomės dėl šiukšlynų menkniekių. Visai 
nenuostabu, kad nuolat susikrimtę, erzlūs.

Uldukis smarkiai veržiasi su savo husista-
tymu: <

— A ką gi aš sakau? Prisipažink, Romka, 
kad tu dabar nukalbėjai. Vadinasi, prašovei pro 
šalį. Ir tik todėl taip atsitiko, kad tavo pilvas, ma
tyt, ne visai patenkintas, čia, pagal tnaho rodik
lį. galėtų būti dvi priežastys: arba tave nuskriau
dė per pietus su silpna porcija, arba nepasisekė 
sukombinuoti nė vienos šmičkos?

— Kas jums rūpi, jei aš išgeriu? Aš už savo, 
oe už jūsų...

— Faktas, kad už sa»o! Nieks to neginčija. 
Tik. rti... teks kvaila; žmogaus širdies jautru
mus. .. Man gaila avęs, Romka. Juk tu gabus, 
talentingas. Din g galėtum padaryti, o dabar... 

žūvu I■‘i.i-iKiYin pai”.' kaip toj Letiskio arijoj.

ryšius, tai jam būtų pasakyta, kad jis važiuotų ten, iš 
kur jis buvo atvažiavęs.

Juškys,- pamatęs Amerikos gyvenimą, šio krašto ger
būvi ir gyventojų laisvę, dar labiau bijojo, kad jo iš Ame- 

.rtkos neišvežtų. Jis atvažiuodavo į Chieagą, bet pas ko
munistus .vengdavo užeiti. Jis nulįsdavo pas savo gimi
naitę jurbarkiėtę ir ten apsistodavo. Jis aiškindavosi, kad 
aplankė savo seserį ar pusseserę, bet jokiu būdu ne Jo- 
kūbką ar'Mizarierię. !

Kad iŠ Amerikos parvažiavęs Edmundas Juškys ne
turėjo bėdos, tai Gimtojo Krašto redaktoriai tegu nepa
sakoja ir Jokubka tegu tų žinių nekartoja. Viši komu- 

i nistų partijos nariai, buvę Amerikoje ar iš Amerikos

(Tęsinys)
Nebūtinai, kad pastabas apie 

G?; Krivickienę norėčiau' už
baigti atsiprašymu —y nurašant 
‘•Naujienose” ją Į Krivickaitę. 
Noriu kaip “Draugo” skaityto^ 

yįen^-kitą įpaętėtbą padaryti 
uėlTjos reportažo. “Drauge” 
(gruo.dėio 4 d. laidoje) apie 
VTJKo seimą.- • J-

Negaliu pateisinti jos nepašta- 
bumo (kaip “Draugo” reporter 
rėš,, o.turbūt kaip. tik.dėlto); kai. 
ji kalba apie “. :.yisa eilę prane
šimų” kuriuos jai teko išgirsti 
pč piėtiĮ pertraukos seimo die
notvarkėje: V. Šoliūno, VLIKo 
Tarybf/S pirmininko; dr. K. Bc- 
telid. VLIKo valdybos pirmi
ninko; A. Vakselio, Tautos Fon
do Tarybos pirmininko; J. Gied
raičio — Tautos Fondo valdy
bos pirmininko; ir A. Firavi-

į išvarstė visus jo valizus, iščiupinėjo visas jo siūles, perver
tė visus įvežtus popiergalius, laikraščius ir brošiūras.

I adresus ir kiekveną bet kur užrašytą pastabą. O kada 
krata buvo baigta, tai prasidėjo apklausinėj imas. Jis 

įbuvo nuodugnesnis negu krata. Tiek'tegalime pasakyti, 
, kad Juškys pats po apklausinėjimo niekur nesirodė.

Visų aerodromo sargai negali iškrėsti. Tai yra dide
lis darbas. Jis užima daug laiko. Reikia turėti geras akis 
ir gerus pirštus. Krečia gerai apmokyti specialistai. Jeigu 
yra koks Įtarimas, tai jie krečia labai nuodugniai. Kar
tais tas krėtimas užima kelias valandas. Kartais krėtė- 
jams užtenka pradaryti valizus, mesti žvilgsnį ir vėl už
daryti. Kartais jie atsivežtų valizų net neatidaro. Jie 
elgiasi pagal savo viršininkų Įsakymą. Bet jeigu jiems 
įsakyta iškrėsti, tai jie krečia iki panagių. Nuo jų niekas 
nieko nepaslėps.

Daug aršesnis reikalas, kai krečiamas iš užsienio
grįžtantis partijos narys. Kada prasideda krata, tai kiek-1 Petrohio G.K. tą gandą paleido?

— Jokio pasigailėjimo nei užuojautos aš ne
prašau !

— Suprantama. Tik kažkodėl nejauku, kai 
nesiderina.

— Kas nesiderina?
— Nagi, kai klausai tavęs — žavu; išmintin

ga, o kai pagalvoji — juk tu bernas. Bet kieno 
šito spekulianto Pryšmanto. Ir kodėl? Vėl skau
dus atsakymas: tik dėl bonkOs.

— Nesišaipyk, Jonai, jei sakaisi tūris žmogiš
ką širdį. Gera tau. kai iš namų išlydėjo, o aš — 
iš bolševikų kalėjimo stačiai į vokiečių kaeetą.

— žinau. Bet susitvarkytum ir tu. jei “ne- 
pramuštum” dėl snapso. Ir uždarbį padoresnį su
sirastum. Dėl padorumo, be abejo, tektų pagalvoti 
dar. Na... vistiek garbingesnis būtų.

— Vargu. .. Kas gi man mokėtų po penkias
dešimt markių už vieną darbo dieną? Nepamiršk 
ir to, kad dar plius savaitinė cigarečių norma.

— Bet vis dėlto bernauti....
— O ho! Leonas ih-ysmantasl Beveik žemai

čių bajoras. Jis gudrus vyras ir puikus žmogus. 
Nurodyk tu man kitą tokį stovykloj, kuris išga
lėtų nusisamdyti, kad už jį būtų atliktas privalo- 
masai darbas?

Ilgokai tylėjo Vincas Vilkaitis, bet dabar ne
beiškentė.

— Taigi, puikus... Jis vykusiai sudorojo vi
suomenės aukas, būdamas apskrities Savitarpinės 
Pagalbos pirmininku, kai teko trauktis nuo bol
ševiku

; cinus — kuris ' pirmininkauja 
Kanados Tautos Fondui. Paskui 
buvę pranešimų (pagal Gr. Kri- 
vickiene) ir iš VLIK© kraebj 
ignliotinių... _ ir t. < t.. ?Be ąbęjp; 
visi, jos suminėtų atštevų-ai: įga
li jtiniu pranešimai labai svari 
bus ir: reikšmingi šaimo svąp^£ 
tybų eigai, juo labiau S— nuotaiį 
kai, bet minint Firąj/l^į . iri pa
sakyti trk iiele, kad jis ^-.pirmi
ninkauja Kanados Tautos 
dui” —- .yra daugiaji-HėgU ne
susipratimas ir jo (A. . FitąvL 
čiaus) pažėminim'ašl hepsminibt, 
kad jis jame, šeime fkų'turėjo 
pfistebėti Gr. Kitvickiene)VLI- 
Kui Įteikė iš Kanados atyežftiš 
net 50,000 ddierių (čekio fortno- 
je) ten jo pasfangortifs Surink
tas aukas. Jam, A. Firavičiui, 
buvo pareikšta ftubširdi šeimi 
d--lyvių padėką — jį ’pagerbiant

vienas komunistas galvoja, kad jis padarė klaidą.- Būtų 
buvę geriausia, jeigu jis-būtų visai nebegrįžęs'. Jis taip 
“gerai” jautėsi, kad pats niekur nesirodė.- Praeitą vasara 
į pavergtą Lietuvą buvo nuvažiavęs didokas įi.ę^Itj 
skaičius, bet nė vienas Edmundo Juškio nematė. Viši kiti 
nuvažiavusius lietuvius susitikdavo. Su jais pasimaty
davo Reimeris, Kazakevičius ir kiti, bet Juškys niekur 
nesirodydavo. Kodėl?

Petronio leidžiamas Gimtasis Kraštas tvirtina, kad 
buvo paleistas gandas apie Juškio bėdą, bet kodėl paties

įstojimu ir ilgų plojimu 
(standing ovation). Niekam to
kia vi?inė (akivaizdi) pagarba 
ir paiėka seime nebuvo pa- 
jeikš; a. dėlto Gr. Krivickienės 
lepcnaže A. Firavičiaus mo
ment > “susmulkinimas”, o man, 
kaip “Draugo” skaitytojui, at
rodo, gana keistokai. Neįsivaiz
duoju bet spėlioja, kaip “Drau
ge” tūtų aprašytas, jei toks “A. 
Fi-av iius” 50,000 dolerių būtų 
įteikus sakysime JAV Lietuvių 
Bene*memenei ar jes purseiė. 
iane: im kokiam fondui. Bet da- 
b?rr — VLIKui... žinoma, kad 
nėra kc tai “Drauge” minėti...

Y’ ; ir daugiau lokių kliuvi- 
ni’i mano požiūriui tame Gr. 
Kriv okienės reportaže. kur 
rr.a? atrodo bubi buvę naudin
ga 1 ai kur dar vieną-kitą žodi 

I prid?ti. štai, pnvz. sveikinimai, 
! k; i ii rašo, kad VLIKo seimą 
I sve k;no prezidentas Ronald 
> Re-.ganas, kelios dešimtys svei- 
| kinimu buvo gauti raštu ir žo
džiu iš laisvame pasaulyje vei
kiančių lietuviškų organizacijų 
ir pavienių asmenų, tarp kurių 
sveikino Lietuvos diplomatijos 
šefas Stasvs Lozoraitis, Lietuvon 
a+srivas dr. Stasys Aačkis, ge. 
neralinrs Lietuvos konsulas Ani
cetas Simutis, gen. konš,. Juzė 
Daužtardrenė. Vytaiitaš Čeka
nauskas, dr; Jonas Žmuidziiias, 
vyskupas. Vincentas Brizgys, 
vysk. Antanas Deksnys, atstovų 
rūmų narys Robert K. Domah. 
Kaip Į tą diplomatų ir dvasiš
kių tarpą papuolė kažkoks. Vy
tautas Čekanauskas ir dr?1 Jonas 
žmuidzinas — neturį jokio ti
tule? Vytautas Čekanauskas — 
Who? Mes čia visi Žfflcmė, kad 
Vytautas Čekanauskas 
fuvos ;genet>Įiit^;.^fr8ės' jkorisū- 

• Ūš Loį: Anelėj ’ rireste, o dr. J. 
jžmuidzinaš konsulas'. Kanadoje.- 
Betgi čia dabar, tamę reportaže 
ne koks generalinis garbęs,. ge
neralinis ar tik konsulas — bet 
labai paprastai tik Vytautas Če
kanauskas... be jokio titulo pa
tekęs diplomatu tarpan... kaip ir 
dr. J. žmuidzinas.

Labai apgailestaučiau, jei bū
čiau suprastas, kąd noriu paša. . 
kyli, ką ir kaip Gri. Nrivickienė 
turėjo parašyti ąpiė VLIKo šei
mą Los Angeles. Labai gerai, 
kad ji parašė tiek ir taip — ką 
(apie ta seimą- parašė, “peš be 
rts “Drauge” turbūt nebūtų 
(apie tą seimą) parašė^ nes be 
net ir dabar. Tokia, mail atro
do, yra “Draugo” politika, ku
rios, be abejo, reikia laikytis 
(daugiau ar mažiau), rašant re. 
portažus.

(Bus daugiau)
- -»

— Jurijus Andropovas padė
kojo čekų komunistinės valdžios 
premjerui G. Husakui už Varšu
vos Pakto valstybių konferenci
jos suorganizavimą.

— 0 kam :—vokiečiams turėjo atiduoti?
— Kodėl vokiečiams? Tos aukos turėjo pa

tekti tam, kiend jos ir buvo, tik ne vieno žmogaus 
malonumui.

— 0 Vis dėlto, nors tu ir doriausiu save laikai, 
bet beičiau stovykloje už tave dirbti. Galėtum ir 
šimtą markių man siūlyti.

Kodėl gi? — nusišaipė Vilkaitis.
— Iš principo, stipintai? Suvalkietis esi...
— Vyrai, ša! Kam tuojau parapijiškumas ir 

erzlios smulkmenos? — pasišovė raminti Domas 
Jukna. ■

— Čia ne smulkmenos, — karščiavosi Bliū- 
džius: — Čia jau nuo amžių taip yra, kad suval- 
kiėčiai dauginusia riečia nosį. Jie tipiški šykštei- 
vos. savanaudžiai. “Be dvasios, be širdies”, anot 
Adomo Mickevičiaus.

Vilkaitis nenusileido:
— O kas gi jau tavo Piyšmaūtas? žiauriau- 

Isias išnaudotojas ir. tiek. Jis čia tik sąrašuose 
Ijaikomas, o iš tikrųjų daužosi po visas tris zonas. 
Į Štai jau keliolika dienų kaip jo nebematom. Nie
kam jokios naudos nei paramos. Tokio savanau
džio tikrai nepasigailėtų niekas, jei kur nors besi
daužydamas ir sprandą nusisuktų.

Jukna pikeli pakraipė nosimi ir vėl įsiterpė:
— VyraiVargi jūs nujaučiat, kaip čia oras 

j ne tik psichiškai; bet ir fiziškai nepakenčiamai 
prisisunkęs jau? Prastai tariant, pasmirdęs...

| Ginčo įkaitis laikinai atslūgo. Visus paveikė 
nors ir kasdieninis, bet ris dėlto kiekviena karta

abuojai erzinąs reiškinys.
Pirmasis atsiliepė Vilkaitis:
— Iš tikrųjų tam Lumžų vaikui suplakti vi

duriai. Be perstogės rėkia jis, be pasigailėjimo 
ir kratomas vežimėlyje. Jau kelintą kartą sotfina 
šiandie ant puodo.. . Ir kas pikčiausia, visai prie 
mūsų sienos, ktir didžiausias plyšys...

Bliūdžius priekaištingai pasižiūrėjo į UldukĮ 
ir užtraukė meditacijų tonu:

— štai tasai palaimintas tavo gyvenimas. Nei 
arklidėj, nei lauke ramiai nepabūsi. Atsidarytum 
langą, bet jis palubėj, nepasiekiamas ir nepritai
kytas. Arkliams gal ir nesvarbu buvo panosėj lan
gas, bet žmonėms...? Nei saulės spindulių,'nei 
padoraus dangaus sklypelio, nei jokio pasigėrėji
mo erdvė. Kaip kacėte. Išeitum į kiemą, čia vėl 
prakeiktas švabijoė orks. fcfei fcasafra, nei hiduo, 
nei žiemai Velniai žin kas! Vis šalta, drėgna, pur
vas. Nudlat lyja, Vėjas. Jeigu nelyja, tai įkyriai 
purkščia. O tos ūkanos ir miglos — ligi pasiu
timo. Viduje susirinkę, štai gi, riejamės kaip 
Šunys... . . .

Paskutinis Žodžius pagavo Uldukin ir nu
traukė Bliūdžiaus meditacijas.

(Bus daugiau)

Į PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK 
SKAITYTI DIENRAŠTI '‘MA’JJiSNOS"

> — Nauj»mns, ChiC<*i»o. PI — Friday. .Tan. 7. 1PSR



K VILIAU*

t -------

TeU 562-2727 arba 562-2728

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 

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

TEL. 233-3553 
Service 355-4504, Pase 06054

Naujienos, 1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60606

AL. buexK.S

DUONA YRA TURTINGA 
KELIAIS VITAMINAISSENATVĖS PRADŽIA YRA 

SUNKU NUSTATYTI

K0PCST.U — VITAMINO C 
ŠALTINIS

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

tokiu adresu:

Tinkamai suraugint! kopūstai 
yra vertingas vitamino C šalti
nis. Takius kopūstus palaiko 
nuo sugedimo laike rūgimo su- 
i diręs skystis.

Turtingas vitaminais yra ir 
burokų rašalas. Todėl 
kaimiečiai naudodavo jį viralui 
ir net gėrimui.

seniau

O RD
Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

(312 ) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2613 W. 71«t SL TeL 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko į Vinim 

ir “contact iensek*.
—" I- — —II

Dr. LEONAS SE1BUTLS 
INKSTŲ. PUSLBS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2654 WEST 43rcl STREET 

Yalandoe: antnd. 1—4 popiet,

Kiekvienam mūsų verta pri-I 
siminti, jog senatvė nepraside
da pagal kalendorių. Kiekvie
nas organizmas turi nuosavą 
laikrodį, skirtingą nuo kitų.

Fizinė senatvė priklauso nuo , 
daugelio veiksnių. Ją pagreiti
na mūsų dieta, užsilaikymas ir' 
paveldėtos ypatybės. Svarbiau
sias gi reiškinys yra mūsų pro
tinės nuotaikos. * Žmogus, kuris 
mažai kuom domisi, nėra įsi
jungęs į kokius nors darbus ir 
būna užsidaręs savyje, tas pa
greitina senatvės atėjimą.

Yra patirta, jog asmuo, kuris 
pats pasijunta esąs senyvu, 
gyvena tik praeitimi ir vengia 
savo tautiečių draugijos; kuris 
atsižada bent kokios naudingos 
veiklos ir niekam gero nepada
ro, tas pasens greičiau už as. 
menas to f paties kalendorinio 
amžiaus, kurie domisi aplinki
niu gyvenimu, dalyvauja vie
nokiam ar kitokiam darbe ir 
būna linksmesnėje nuotaikoje.

ruLvviHO 3a d dun a

ų laikų duona buvo 
žmonijos pagrindinis maistas, 
naudingas ir nebrangus, šian
dien daug kas duonos (ypač bi
jančios nutukti moterys) ven
gia. Tai yra didelė (klaida, dėl 
kurios galima įspėti.

Tyrinėjimai parodė, kad, be 
pagrindinių sudėties dalių, duo
noje randasi druskos ir vitami
nų. Viskas tai reikalinga tiek 
darbo energijai, lygiai kaip .po
ilsio metu širdies, kvėpavimo, 
virkškinimo veikimui palaikyti - 
ir dar kt.

Ofise telefonas; 774-28W, 
KacdaacUoa teleL: 444-5545

— Ne tas geras, kuri visi gi
ria, bet tasai, kurs gerus darbus 
dirba.

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
PAiUS Iš JAUTIENOS |

(Beef Steak Pie)
2 svarai jautienos (beefsteak

— Chuck),
Pusantro puoduiko supjausty

to Į plonus rutuliukus svogūno,
Ketvirta dalis puoduko svies

to arba taukų,
2 šaukštukai druskos,
8-la dalis šaukštuko pipirų,
1 šaukštas soso “Worcester-1

shire” I pridėti po šaukštą vandens, kad
3 šaukštai sukapotos petražo- į lcšla laikytųsi krūvoje. Iškočio-
į ; Ii ant apibertos miltais lentos ir

uždėti ant viršaus mėsos. Kepti
per

keptą pagal sekančius nurody
mus:

ketvirtą dalį sėlenų (all bran), 
pusantro puoduko miltų, 
puse šaukštuko druskos, 
pusę puoduko taukų, 
5 šaukštai šalto vandens.
Sutrinti sėlenas (all bran)

miltelius. Pridėti milių, druskos 
ir gerai išmaišyti. Paskiau pei
liu užtepti ‘taukų. Laipsniškai

i

Cukrus ir miltai mūsų orga- ’ 
nizmui yra nelyginant gazolinas / 
automobiliui ar anglis kros
nims. Naujausi tyrinėjimai įro
dė, jog duonos vartojimas neiš
šaukia nutukimo, kuris atsiran
da ar dėl menko judėjimo, ar 
todėl, kad per daug yra valgoma, 
dėl nenormalios medžiagos apy
kaitos ar netinkamo kai 'kurių 
liaukų veikimo.

Ba kalorijų, kurias gauname 
iš duonos, ji. mums; teikia vita
minus B ir E, iš kurių pirmasis 
yra organizmui būtinas.

Duona padeda ir virškinimui, 
nes verčia žarnas tinkamiau at
likti savąjį darbą.

Magdalena Šulaitienė

I 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 SuNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

2b33 W. list Street
1410 So. 50th Avė., Cicero

Telef. 476-2345

Prostatos, inkstų ir Alapumn

PERKRAUSTYMA1

KNOW YOUR HEART

5025 CENTRAL AVĖ. 
SL Petersburg, Fla. 3371?

TeL (813) 321-420$

Laidiniai — Pilna apdraudt 
ŽEMA KAINA 

Priimam-Master Charge 
ir VISA korteles.

R. i E RENAS, TeL 925-4043

NEGALĖJO SULAUKTI

2 šaukštai miltų,
2i/. puoduko vandens, 

-

2 puodukai sukapotų į šmotu
kus bulvių.

Sapiaustvli mėsa i vieno colio į 
šmotukus, pridėti svogūną Ji Į 
pakepti karštuose taukuose iki j

Paskiau pridėti drus- į
sukapotą petražolę j (1et ir vyno pasigaminimui. O 

j .as atliekama sekančiai:
gerai išmaišyti, įpilti j Paimkime 10 svarų gerai nu- 

siipiaustytas bulves, I pjautų obuolių ir sykiu su žieve 
ir j alikti ant-lengvos sutarkuokime. Skystį rš jų supil-

paruduos, 
sos, pipirų, 
ir miltus.

karštoje krosnyje (450°F.) 
-0 minučių.

Sc *

VYNAS IŠ OBUOLIŲ

Dabar obuoliai, palyginamai, 
ne tokie brangūs, todėl juos ga
lėtumėm daug kam panaudoti,

Viską 
vandens, 
Pridengti 
ugnies apie minučių. Paskiau 
nuimti nuo ugnies ir supilti į 
sviestu įšlep.ą formą “casse- 
.oie'. Viršui uždėti plutą, iš-

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTIĮ New Yorką atvyko indi jo

nas. Sulaikęs policininką klau- 
šia.

— Aš norėčiau pamatyti dan
goraiži.

— Tamsta turi prieš save to
kį dangoraižį — atsakė polici
ninkas.

— Gerai, — atsakė raudono
dis.

Paskiau jis atskleidė kėdę, 
pastatė ant šaligatvio, atsisėdo 
ir pradėjo žvalgytis į pastato 
viršų. Valandai praslinkus, po
licininkas prieina prie jo ir klau
sia:

— Pasakyk man, gerbiamasis, 
ko Čia lauki9

— Noriu pamatyti kada jis 
pradės raižyti dangų — sumur
mėjo indijonas.

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 

TeL; 652-5245

CKUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORIN!

I

t 
i 
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į

Aikštes automobiliams pastatyti

i

I

SOPHIE BARČUS
«

r

STEPONAS C. LACK Ui SŪNŪS
S

BUTKUS - VASAITIS
T<: OLympU I-1H1

t

k

■

■

CURIMM 

koplyčiai 
/ĮSOSB MIESTO 

O AL It'S V

— Tinginiavimas taip pamažu 
keliauja, kad beregint vargas 
jį paveja.

AM5ULAK3O 
patarkaylmas

MMivię

JirežUorię

f 
įI

7159 So. MAPLEWOOD AVI. 

CHICAGO, IL 40429

Cm£m nuo įfcj penk
tadienio 8^30 vaL vakaro. 

Visos laido* ii WCEV stotfes,

St Petersburg, Fla_ 12:30 vaL p.p. 
ii WTTS stoties, 1110 AM banga.

JMt W. 7Ut Slrert

Apdraustas perkraustymae 
ii Ivairly etstumy. 

ANTANAS VILIMAS 
TeL 374-1842 arba 1745994

Chicago, TUinots 60629 
Telef. 778-5374

Vedafa — Aldona Daukw 

Talaf.: 773-1543

— Sunkiausias amatas, tai iš
mokti ka;p reikia gyventi.

ILACKAWId)

*424 WEST birth STREET KEfubtit 7-1213
SOUTHWEST H1GHWAX, Putos Hilu, III »_74-441»

HEARLFUND

HE1P jfiOŲfc HEAftT

► . 7253 So. Western Ave., Chicago, III.

id
*1 and foil Lnmnj uniiimiiiiiiiiiiuiiiiiiiiini

RADUO ŠEIMOS VALANDOJ

Šeštadieniais ir sekmalieniali 
nuo 8:30 iki 9:30 raL ryto. 
Stotie. W0PA - 1490 AM 

transliuojamo* ii mūšy studija* 
Marquette Park*.

L “Lietuvos Aidai”
KAZE BRAZDžIONYTt

DEVYNERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

i

F J* J 
i n
&

iuvo tavernos savininkas j>er 13 metus

Mirė 1974 metų sausio men. 7 dieną, sulaukęs 71 metų amžiaus. 
Gimęs Chicagoje.

Palaidotas Sv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.
Patiko nuliūdę:^ žmona Helen, pagal tėvus Wasilauskis, trys 

sūnūs: Eduard, jo žmona Sandra; Raymond, jo žmona Geraldine, 
ir Louis Jr.. jo žmona Joanne, 12 anūkų, sesuo Margaret Mažeika, 
gyv St. Petersburg, Ha,, sūnėnas Walter Wasiiauskis, jo žmona Lil 
ir kiti giminės bei draugai.

' Mes Tavęs, musų Brangiausias niekuomet neužmiršime. Tu pas 
mus jau nebesugrįš!, bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueikime. 
Tebūnie Tau lengva ši žemelė.

Nuliūdę lieka:C

Žmona, sūnūs, anūkri ir Riminės.

kinie į stiklinį indą, pridėkime 
pu^ę uncijos mielių, ketvirtą 
dalį razinkų, 3 svarus cukraus, 
švirklme aliuminio inde dvie
jose su puse kvortos vandens.

Atšalus, supilkime atgal į 
Ciklinį indą, u .Eskime tankiu 
muslinu ir tegul rūgsta per po
rą mėnesiu. Vėliau supilkime į 
bonkas ir dar palaikykime. Kuo 
igiau stovės, tuo vynas bus ge
resnis, skoningesnis.

I ii 
i

PETRAS BIELIŪNAS
048 So. CALIFORNIA AVE.

For constipation relief tomorrow 
reach for EX-LAX tonight.

Fx Lax helps restore your system s own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight. 
You'll like the relief in the morning.
Choc olated or pills. Ex-Lax is

Overnight Wondci/ f

.nii.br



r DETROITO NAUJIENOS
NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS

Detroite Naujų Metų sutiki
mas Įvyko trijose vietose: šv. 
Antano, Dievo Apvaizdos para
pijų salėse ir Dariaus Girėno 
khtbe. Man teko daivvauti Šv. # *
Antano parapijos saiėje. Api° 
kitus sutikimus nerašysiu, ne> 
;.po juos gali parašyti tik tie, 
kurie ten dalyvavo.

Antaninėje sutikimas Naujų 
metų, bene iš viso buvo pirmų 
kartą nuo parapijos Įsikūrimo. 
Prie parapijos buvo pastatyta 
mokykla su keturiomis klasėmis 
ir jokios kitos patalpos nebuvo. 
Prieš metus iš dviejų klasių bu
vo padaryta salė, kuri dabar tu
ri apie 2"0 vietų. Taip pat ne
buvo nei virtuvės kurią tik 
prieš mėnesį Įrengė. Dabar pa
rapija turi reikiamus rengimus 
ir gali rengti nedidelius paren- 
g’mus Tuo būdu šauliai švytu- 

įricėiai sugalvojo surengti Nau- 
jjų 1983 Metų sutikimr.

į sutikimą atsilankė gražus 
būrys šauliu ir parapijiečių — 
apie septyniasdešimt. Prasidėjo 
8 vai. su kokteiliais, o S vai. bu
vo šalta ir šilta vakarienė, ku
rių pagamino sesės šaulės, va 

’dovaujant Angelei Bukšnienei ir 
Stefanijai Paulikienei.

Prieš pradedant vakarieniau
ti, maldelę sukalbėjo kun. Kazi- 

i mieras Simaitis. Po vakarienės, 
grojant iš rekordų įvairius šo

kikius, $oko seni ir vidutiniokai. 
(Nors tie' Seniai jau seniai nurašy
ki, bet »bę, jų nebūtu nei jaunų. 
I Bešokant, priartėjo ir 12 vai. 
^švyturio. Juru šaulių kuopos 
tpirm. Bronys Valiukėnas plonu 
•^balseliu šūktelėjęs dėmesio, vi
ešus dalyvius šaulių vardu pa. 
ęsvejkiiio su . Naujais metais ir 
paprašė sugiedoti Tautos him-.

na, išgeriant tostą už ateinan- ( 
čius Naujus Metus. Tuoj vM 
-ujudo glėbesčiuotis, sveikinti 
vienas kitą ir bučiuotis.

To bučnių vėl vyko šokiai iki i 
vėlumos. Bendrai paėmus, Nau- 
ų Metų sutikimas buvo nuotei- ' 

kingas ir visi buvo patenkinti.
Ant. Sukauskas

KILMINGAI ATŠVĘSTAS 
KŪDIKĖLIO JĖZAUS 

GIMIMAS

□ortaki Cream

K
ALL YOU NEED 

' FOR MINOR ITCHES 
AND RASHES.

šv. M. Marijos Gimimo para
pijos bažnyčioje gruodžio 25 d. 
12 vai. naktyje buvo šv. Mišios.

Altoriai išpuošti žydinčiomis 
raudonomis gėlėmis. Ant didžio
jo altoriaus dvi didelės apšvies
tos eglutės. Prie prakartėlės dvi 
eglutės ir viena prie kairiame 

1 š? e altoriaus. Visos išpuoštos, 
apšviestos.

Prieš 12 vai. nakties bažny
čios choras, vadovaujamas mu
ziko A. Lino, giedojo kalėdines 
giesmes — “Tyliąją naktį” ir 
k't-s.

12 vai. k 1 Bonas A. Zakaraus
kas, asistuojamas kan. V. Zaka
rausko, kun. V. Mikolaičio, kun. 
Z. Gelažiaus, kun. K. Kuzmins
ko ir kun. J. Juozevičiaus, pasi
puošęs liturginiais rūbais sukal
bėjo maldas. Toliau patamsyje 
procesija ėjo aplink bažnyčią 
•viduje. Kai priartėjo prie alto
riaus, užgiedojo “Sveikas Jė
zau gini tįsis”. Choras sugiedojo.

Prasidėjo šv. Mišios, kuriąs 
atnašavo kleb. A. Zakarauskas 5r 
pasakė pamokslą? -karp- kūdikė
lis Jėzus gimė prakartėlėje, gy
vulių tvartelyje, nes ‘nebuvo vie
tos užeigoje.

Klebonas Amerikoje gimęs, 
bet kiekviename pamoksle pri
simena mūsų pavergtus tėvynai
nius, kurie veda žūtbūtine kova 
už religijos, tėvynės laisvę, tau
tos kultūrą.

Jauna . pora nešė šv. Mišių 
auką. Daug žmonių ėjo prie šv. 
Komunijos.

. Choras,: vadovaujamas muzi
ko A. Lino, grojant vargonais K. 
Skaisgiriui pamainomis su p-le 
Eitutyte, talkininkaujant solis
tams, giedojo kalėdines giesmes. 
Tikrai dvasinė atgaiva būti to
kiame iškilmingame Kūdikėlio 
Jėzaus gimimo minėjime. Pilna

K. P.

m ingus tradicines Kalėdų pa
maldas..

suns

KAM MOKĖTI NUOMA?
GERIAU SKOLĄ.

„ Namai, Žam4 — ParJavlawi J 
RIAL 1STATS FOR SAL!

bažnyčia žmonių. Komiteto n 
riai, pasipuošę raudonais šv; 
kais, talpino žmones į suolus.

Prieš pamaldas buvo nedide- 
ls lietutis, bet audra slinko link 
i.heoges nuo rytki’ų valstijų. 
F amakks baigėsi 1:3O vai. nak- . 
ies. Perkūnija, žai1 ai ir smar

kus lietus pasiliko išeinančius iš 
bažnyčios.

Buvo renkamos aukos. Su- , 
prantama, dekoravimas kainavo 
nemažai pinigo.

Dienos m tu, 10:30 vaL, buvo 
iškilmingos šv. Mišios su kunigų ’ 
asisia ir choru.

Parapijie.’iai dėkingi klebonui, 
kunigams ir chorui už tas iškil-

SiroiL Žnn4 — Pirdivlmut 
. X£AL ESTATE FOR SALS

FASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŽS ĮMOK ĖJIMAIS. 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETKAS KAZANAUSKAS, Prezidenlai

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
9 NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

— East Chicagos lietuvių me
džiotojų ir meškeriotojų klubo 
valdyba praneša, kad visuotinis j 
klubo narių susirinkimas įvyks’ 
š.m. sausio mėn. 8 d. 6 vai. p.p. > 
šv. Pranciškaus bažnyčios salėj. 
Visi klubo nariai kviečiami su
sirinkime dalyvauti. V-ba

— Apžiūrėjimui šį šeštadienį 
jr sekmadienį, nuo 1 iki 4 vai. 
popiet, 7227 S. California Ave.; 
Gražus mūrinis, 2 butai, rūsys • 
ir garažas. Atskiri šildymai. Arti]
susisiekimo, bažnyčios ir mo-! aclrim Meisner.' v I
kyklū. Tuojau galima užimti. | 4. 63 m. Zagrebo arkivyskupą 
Nebrangus. Roma Mąstienė, ši*Franjo Kuharic.

r 5. 56 m. Paryžiaus arkivysk. 
Jean-Marie Lussiger.

6. 63 m. Caracas arkivyskupą 
Jose-Lebrun Moratmos.

i 7. 56 m. Angolos arkivyskupą 
į Alexando de Nascimento.

Vitas Gerulaitis, vykstančiose Chicagoj teniso žaidynėse, 
pralaimėjęs pirmąsias sungtynęs prieš Bjorn Borg, tre

čiadieni jas laimėjo prieš prancūzų čempioną Henri 
Leconta rezultatu 7-5, 6-2.

maitis Realty, tel- ’436-7878.
r (Pr.)

KARDINOLAIS TAPO 
ŠIE DVASIŠKIAI

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

3. 19 m. Berlyno ankivysk. Jo- 15. 53 m. Bangkoko arkivys
kupą Michael Klibunchu.
' 16. 52 m. Naujosios Zelandi- į 

jos arkivyskupą Thomas Staf
ford Williams.

17. 55 m. Miami arkivyskupą 
Carlo Maria Montini.

VATIKANAS. — Trečiadieni,į c , n. i - r. _ , ... _ ■ -’I 8. 4/ m. Medelhno arkiwsku-
sausio o d., popiežius Jonas Pau- .. • T t- -n ‘ i- tt v j- 5 t • • i .,.‘Pa Alonso Lopez Trujillo,hus II kardinolo laipsniu pakelei ‘n O[. .. .. Tr . , T..... r r 9. 86 m. jėzuitą Henn de Lūšį uos dvasiškius: I.- _. , T ... . . ' bac.1. u4 metų Lenkijos arki vys-i
kūpą Jozef Glemp. i 10. 51 m. Chicagos arkivysku-

2. 87 m. Latvijos arkivyskj pa Joseph Bėrnardin.
Julijan Vaivids.

ENERGY 
WISE

Du miegami ir du kambariai skiepe- 
.Centrinis šildymas atskirai kiekvie- 
i nam butui. 2 auto garažas. Aluminum 
langai. Švarus. $67,000. 62-tros ir 
California. -.
5 ir 4 medinis Brighton Parke, arti 
mokyklų. Mažas imokėjimas. Savinin
ko paskola.

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

2951. W. 63rd St.
1 Tel:: 436-7878

i
— Teigiama, kad Irano vyriau-1 

sybė kiekvieną dieną sušaudo | 
bent po 10 buvusių Irano vai-Į 
džies pareigūnų.

— Irano valdžia buvusioji' 
Amerikos ambasadoje laiko su 
imtuosius. Irano kalėjimai pilni 
kalinių.

REPAIRS — IN GENERAL 
Įvairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman D e č k y s 

Tel. 585-6624

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos mieste leidiny 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTI!

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

DĖMESIO 
62-86 METŲ AML VAIRUOTOJAI 
Tiktai $120 pusmečiui auto0wbm» 

Liability apdraudimas pansinia- 
kams. Kreiptis:• ;kims. Kreiptis:

A. LAURAITI! 
4445 So. ASHLAND AVI. 

TeL 523-E775

Dengiame £r taisome visų rū- ■ 
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA
6557 S. Talman Avenue

Chicago, IL 60629 .
434-9655 ar 737-17]^

j 11. 66 m. Dramblio Kaulo ar- 
kivysk. Bernard Yago.

12. 76 m. Vatikano arkivysku
pą Aurelio Sabatini.

13. 71 m. Vatikano arkivysku
pą Giuseppe Casoria.

; 11. 49 m. Briuselio arkiyysku-: ke nukrito ^lėktuvas, žuvo šęš 
Į pa Godfried Danneeis. r jame buvę keleiviai.

— Salvadore suimti du unitą 
rai, atvykę ieškoti savo tikėji
mo šalininku.

MISCELLANEOUS 
įvairūs dalykai

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS — Astrological- 

Tarot Card Readings
S10 

ELEONORA JAKŠTAS 
4104 S. Archer Av?.

Tel. 523-3685 (Pr.)

Laikrodžiai Ir brangenyHa 

Pardavimas ir Taisymas 
2444 WMt nth Strut 
T»L REpuHIc 7-1541

Siuntiniai į Lietuvą

40642, - 424-1454

*

HOMEOWNERS POLICY

U*n. f.re rl

N EDAS, 405? Archer Ąvenue, 

Chicago,'III. 60632. TeL YA 7-5780

2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

Naujienos, Chicago, 8, DI. Friday, Janulry 7 1983 
r * "ir * * f-

PATS SKAITYK IR DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAATį “NAUJIENOS*’

ADVOKATU DRAUGIJA
V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

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

6606 S. Kedzie Avė. 
Chicago, UI, 60629

Tel: 778-8000

Gera darbo-proga geram lietuviui
Į 1 Chicagos Lietuvių Tautinėms kapinėms reikalin- 
\ gas'prieveizda (manager). Pageidaujame lietuvio, 
I gerai mokančio anglų kalbą ir rašybą, taipgi susipa- 

žinusio su knygvedyste. Darbas pastovus ir geras 
atlyginimas, bet asmuo turi būti blaivus ir sutikti 

| apsigyventi kapinių rezidencijoj skersai gatvės nuo 
| kapinių. Dėl platesnių informacijų teiraukitės:

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

JAU ATSPAUSDINTA

•uyaetrne argecor

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKšOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS

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

KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti $1) 
Siųsti čekį:

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

102 pusi. Minkšti viršeliai. Fotogranjos.
Kaina —$3, persiuntimas paštu — $1.

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

Knygą galima gauti Naujienose ir pas K. Janutą, 
arba rašant tokiu adresu:

Mr. K. Januta.

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo ataiminimna.

A. Gusaen - MINTYS IR DARBAI, 259 psl, liečia 1905 
metų įvykius. Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ii 
susirūpinimą ____ _______ _______ ______________

A. J. Gossen — DANTYS, jų priežiūra, aveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais__________ ___ ______

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

ĮMONES. Kelionės po Europą {spūdžiai. Tik____

84.00
13.00

$2.00
Ga/inu taip pat užsakyti paštu, atsiuntus ček| arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant U penrinntimo išlaidoms.

[T» HAIZTXD BT-, CHICAGO. IL f H M

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymų knyga 

“Liucija'’ jau atspausdinta.

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

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

Ave.. Chicago. IL 60629.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
•adėti teisininko Prano ŠULO 
•aruošta, — teisėjo Alphonse 
VELLS peržiūrėta, “Sūduvos*- 
įleista knyga su legališkomi- 
ormomU

Knyga su formomis gauna, 
la Naujienų administracijoj*

DAŽNI PAKEITIMAI

— Žinai, toji Agurkienė jau 
uri ketvirtą vyrą. Reikia ste

bėtis tos moters drąsumu.
— Ne jos. bat vyrų drąsumu.

world on fire

5

V' 1 f

- - . • - - - -

__L

. Notary Public 
INCOME TAX SERVICI

4259 S. Maptawood, Tel. 254-7450 
faip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pr* 

šymai ir kitokie blankai

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: nuo 
9 vai. ryto iki 6 vaL vakaro, 

šešta d.: nuo 9 vai. r. iki 12 vaL d.
Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162 
2649 West 63rd Street

Chicago, HL 60629


