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- Amerikietės išsiuntimas pamokys 
kitus žurnalistus, - sako lenkai

LENKIJOS VYRIAUSYBĖ NENORI, KAD ŽURNALISTAI 
TURĖTŲ RYŠIŲ SU OPOZICIJA

KALBA APIE ĮSIVERŽLMĄ 
Į NIKARAGVĄ

MANAGUA, Nikaragva. — Iš : 
Honduras, valstybės atbėgęs ka- ( 
rys tvirtina, kad Tegucigalpoje, I 
Honduras sostinėje, yra grupė j 
amerikiečių, mokinasėių vietos • 
gyventojus vartoti modernius; 
ginklus, kad galėtų įsiveržti į, 
Nikaraguą.

šios žinios davė pagrindo gan- ’ 
dams, kad Honduras kovotojai. 
rengiasi įsiveržti į Nikaraguos 
šiaurę ir pasiekti Managua bei * 
kitus pietų miestus.

Tuo tarpu Managuoj grupė 
sandinistų suruošė modernių 
ginklų parodą. Parodą aplan-.j 

i, .,--. .. - , i-. . i kiusiems žmonėms sandinistąi Į
.r .sustabdyti neles,ngas amas ka(1 jjį ginklai buv0

atimti iš įsibrovėlių į šiaurės 
Nikaraguą. Amerikiečiai tvirti- ( 
na.’ kad. jię jokių ginklų nie- j 
kam nedavė ir nieko nesiuntė 
j Nikaraguą. ‘ ■

VARŠITVA. — Lenkijos vy
riausybė nenori, kad užsienio 
žurnalistai Lenkijoje turėtų bet 
kokius ryšius,.-nes jie netiksliai

• informuoja užsieniečius apie, 
įvykius ir nuotaikas Lenkijoje, 
—- pareiškė vidaus reikalų mi
nisteris Jerzy Urban. ;

Jis laikraštininkams aiškiai 
pasakė, jog tai nėra joks lenkų, 
politikos formulavimas, bet tik
tai jo asmeniška nuomonė.’Vy-- 
riausybė nenori/ kad atvykę 
žurnalistai palaikytų ryšius su 
nusikalsiančiais Solidarumo vei
kėjais, kiirie laužo įstatymus ir 
kankia, Lenki jos ūkiui. Vyriau
sybę. yra pasiryžusi, baigti tuos. 

. nusikaltimus pačioje Lenkijoje.

apie tuos- nusikalimits:
; Kiti .ministerial nebuvo tokie, 
griežti prieš- Solidarumo veikė
jus.,^ Prieš juos-pirmas* atvirai 
pasisąkė. gen.. Jaruzelskis^ o da-; 
bari nlinisteris Jerzy Urban. :
J’ Ruth Gruber turėjo

■ eiti i teismą -

• Ministcris Urban pareiškė, kad 
Ftųjįh-'jGrūber■ tikrumoje turėjo■

<ką=d f jžė lĮnęrtns ‘tikslių 
faktų .iš’ gyvenimo, bet 
sis- \6^zi^jos .paTųoštc>inis ^n-

ic>JūbsT5ssūjg.'is Lenkijoj. . i
/kJ’ -JJ' ’ A 1 • **į*-‘-‘.’’✓v r* L * $•.*} v' ‘ ‘ 

k:Miništeriš ..Urį^n kąd i
i^Dąife^p' ąfėj'ę .filtrą r n^ąišklis.- 
Njięfeąs riįljųd, 'Ifaš • tuos Jfilfii us 
siiintę. L'PI' įstaigai.. Toliau pą- 
lyrinėjitsi nustatytai kad tie fil
mai J nebuvo JAV gamybos. Jte| 
yį-aj’ truputį - platesni, /gaminti 
Ryfų 'Vpkfcęlijpj. Vyriausybė ne
mano, kąd UPI-būtų turėjusi ko
kius ryčius su. Rytų Vokietija. 
Vkiaūs reikalų ministeris tokio 
įfarftno neturi. Jis šiuo metu tik 
žino, jog kažkas iš Dancigo at
siuntė. Ruth Gruber apgailes
tauja, kad jai reikia išvažiuoti.

GYDYTOJAI PATARIA 
NEDAUŽYTI GALVOS

..' BOSTON. Mass. — Amerikos: 
gj’dytojį ? Įdraųgijos lęi^įamaš . 
žinmąl^i tvirijp^jcad ž^ii^i.i^| 

tneyfertia:-' daužy Gydvi^t>;;
i/ar-priėjo? išvadpš- fcadš-boksinį 
'ksft lsibiar iggaagiai moka, už ‘ 
?vos daužvma., 
'■V... ’. ' ■ :• 1

Dr. George Lundberg, gydy-: 
tat .'vvriiMsvbė 1WN^ugijos žurnaloĮTedį^UūJ 

-^riūs, priėjo išvadoj kad boksi- ■ 
Jankų rungtynės yra. labąj pay£- ] 
jingąs žaidimas'. Kiekvienas 
smarkesnis -smūgi s į gąlvą. labSi

Dr.Kazys Bolielis kartu su kitais atstovais Europos par- 
lamente sekė debatus Lietuvos laisvės klausimais, o vėliau 

vaišino 98 parlamento atstovus, balsavusius už
Lietuvos dekolonizaciją.

MONT TAIKIAI IŠSPRENDĖ 
BELIZĖS PROBLEMĄ

GUATEMALA, mr-tinė. 
Gualemilos prezidentas Efraim 
Ries Mont buvo pasiruošęs pra- 

jd’ti kovą dėl vieno B.ližės kal-
■ no, iiždėnų apgy-vento.
' Gvatemala seniai re škė pre
tenzijų į visą Belizę arba bent į 
vieną pasieny-je esantį Belizčs

■ kalną, retai Belizčs indėnų ap- 
i gyventą.

Belize priklausė britams 300 
metų. Britai naudojosi Belize?: 
uostu ir padėjo 150.000 gyvento
jų demokratiniu būdu tvarkyti 
savo reikalus ir siekti gerbūvio. 
Britų valdžia pasodina vietas 
vaisiais ir augalais. Paskutiniu 

į metu britai leido Bėlizės gyven- 
; tojams tvarkyli vsus savo reika- 

lūs, Įskaitant ir santykius su 
t kaimynais.
j Generolas Mont buvo pasiry- 
tžęs atimti iš Belizės vieną kal
ną, bet britai atsiuntė kelis lėk- 
tavus, paskraidė Belizės ir Gva-- 
temalos padangėse. Tada britų 
atstovai pasitarė su prezidentu 
Rios Mont ir įtikino jį, kad jam 

į ir Belizės. gyventojams bus ge- 
■’jfiaū. jei gyvens^‘taikiai;
/lentas Mont sutiko.

i

1 Teį

Parlamentas reikalauja dekolonizuoti 
visas tris Pabaltijo valstybes

DR. KAZYS BOBELIS PRITARĖ NUTARIMUI 
IR PAVAIŠINO BALSAVUSIUS UŽ REZOLIUCIJĄ

TEISĖJAS SPAUDŽIA
JANE BYRNE

Latviją

Europos 
komisi- 
reikalu

Prancūzijos prezidentas tariasi 
su Togo valstybės gyventojais
MITERANDAS PASIRYŽĘS PADĖTI VISOMS 

BUVUSIOMS PRANCŪZŲ KOLONIJOMS

LOME. — Togo valstybė yra dėmesio į policijos įspėjimus
Sudano dalyje, jos 4 Prezidentas vietomis sustodavo, ' 

pasisveikindavo su > 
ir jas apdalindavo- 
karoliais ir knyge-

CHICAGO, III. — Illinois vals
tijos apeliacijos teismas pareika
lavo, kad majore Jane Byrne iš
dėstytų. kuriems reikalams ji iš- 
ledo Št‘>5,0(MK Miestas skiria ma- 
jbrei, kaip skyrė kiliems Chrea- 

j gos ineėams, po $G5,(MiO, kad 
jie išleistų būtiniausiems reika
lams.

Majorės pareigos verčia ją iš- 
i leisti tuos pinigus. Niekas ne
abejoja. kad ji turėjo teisę to 
k-ę sumą išleisti. Buvusieji Chi 
cages merai jiems paskirtas su 
mas išleisdavo ir iki šio niek 
niekas ni reikalavo sąskaitų, ii 
kuriu būtu matvti, kuriais su 
metimais jie tas sumas išleisda 
vo. Dabar atsirado teisėjas, ku 
ris reikalauja, kad kiekviena 
išleistas centas būtų dokumen 
luotas. Yra įstatymas, kuri 
baudžia, jei išleidžią be reikaL 
Jeigu yra reikalas,-tai turi bū 
ir suskelta.

STRASBURGAS, V. Vokieti
ja. — D r. Kazys Bobelis, Vy
riausio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto pirmininkas, praneša,’ 
kad ketvirtadienio, 1983 m. sau
sio 13 dienos vakare, Europos 
valstybių parlamentas reikalavo 
dekolonizuoti Lietuvą, 
ir Estija.

Rezoliuciją paruošė 
parlamento rezoliucijų 
ja. Pabaltijo valstybių
pasisakė visa eilė parlamento 
atstovų, o vėliau 98 balsais re
zoliucija buvo priimta, 
rezoliuciją pasisakė šeši 
pos parlamento atstovai,

’ tyni atstovai susilaikė.
Aiškiausiai už rezoliuciją pa

sisakė referentas Otto von Habs
burg.

Dr. Bobelis ir kartu su juo nu
važiavusieji įvairių organizacijų 
atstovai turėjo progos pasiklau
syti Europos parlamente pada
rytų pasisakymų Lietuvos, Labi 
vijos ir Estijos laisvės reikliu.

Priėmus Lietuvos laisvei pa
lankią rezoliuciją, dr. K. Bobe
lis pakvietė vžsus Europos par
lamento narius į paruoštą kam- 

l>arį, padėkojo kalbėjusiems' už 
: šiltus žiMlžius, o vėliau visus, I 
.balsavusius už rezoliuciją, pa-j 
•vaišino. < ’ ‘ ’
-J Už rezoliuciją, pasisakė visi| 
Anglijus, Prancūzijos ir Italijcsl 
-Msiova1, .ir uaugms ,miu vaiT>-

atstovų. Vokiečiai daliai’ j 
ritMži'pasitarimus su Sovietų Są
junga, lai keli vokiečiai pašbž-; 
kė prieš. . •

Europos parlamento rezoliucL, 
ja nuskambėjo po visą pasaulį-. 
UPI ir Amerikos Balsas perda*' 
vė r; žolinei jos tekstą į Lietuvą 
ir kitas Pabaltijo valstybes. Grį
žę atstovai plačiau informuos 
ap;e rezoliucijos priėmimą.

Prieš į 
Euro-

PREZ. REAGAN ATLEIDO
EUGENE ROSTOVĄ

W ASHINGTON, D.C. — -Iki^ 
šio meto Eugene Rostow turėjo’ 
atsakingas pareigas dą/vdiose; su- 

/rusais. Jis pažino ginklų rūšis,-. 
|jų pajėgiųną ir kiekį. Buvo susi

daręs įspūdis, kad Rostow ; * . .
’geriausias ginklų specialist^s^J'^ °'a1’ ’ 1

Daugelį nustebino prezi$efj$$
Reagano -pranešimas, kad jis atL

■ leido Eugene Rostovą iš tarp- 
' tautinių derybų. Svarbiausia,' 
nustebino ptezidenlo tvirtini-, 
mas. kad Rostovas nbgynė su 

■^.'pakankama energija Amerikos 
pozicijų.

Dabar paaiškėjo, kad Rostow 
labai nevykusią kojos

daręs įspūdis. kad Rostow Vu’rė?

Valstybės departamento 
rengiasi imtis priemonių prie 
lenkų valdžios .atstovus.

— Dabartiniu metu JAV 
.1 nedirba 117' darbininku.

, Policija sako, kad Vakar daugelis kitų vals-,Vokie.jjoje yra ap;c
vietų šnipų, kurie nori įtrauk 
į šnipinėjimo darbą \'okictij >j 
'esančius JAV kar.us.

dažnai tiek sukrečia galvą, kad pietinėje ,
boksininke už |ai labai brangiai sostinė Lome J'ra Crvijanos pa-j išlipdavo,

Jsumoka. Ne vieną kartą geras kraštyje, tarp Aukso ktantų ir 
į smūgis į galvą paguldo boksi- Dahoney srities.
ninką. Jis kariais atsikelia, bet 
jam kiekvieną dieną tas sukrė
timas atsiliepia. Smūgis sukre
čia smegenis.

Dr. Lundberg tvirtina, kad 
geriausia būtų uždrausti bok
suotis. nes galvos sukrėtimas pa
vojingas. Jeigu vis dėlto neuž
draus, lai turi leisti gydytojui 
sustabdyti žaidimą, jei boksi
ninkas smarkiai sutrenktas.

sumoka. Ne vieną kartą geras

— Valensa savo laiku suruošė• • »
didelį streiką laivų statybos
dirbtuvėse. Lenkijoje priimti' — Lenkų valdžia įsakė žur- 
nauji įstatymai gali uždrausti t nalistei Ruth Grul>er iki šešta
jam gauti darbą tose pačiose dienio vidurnakčio dingti iŠ 
dirbtuvėse. Lenkijos. ;

Klaipėdos uosto pakraštyje sustojusieji dideli laivai.

Prancūzijos prezidentas Mi te
randąs yra pasiryžęs padėti vi
soms Afrikos tautoms, kurios 
savo laiku buvo prancūzu kolo
nijos, o dabar tapo nepriklauso
momis valstybėmis. Prezidentas 
Miterandąs nori užmegzti ryšius 
su dabartinėmis vyriausybėmis 
ir daboti, kad buvusios koloni
jos vėl netaptų kitų valstybių 
kolonijomis.

Sovietų kariuomenės vadovy
bė leidžia dideles sumas pini- 
gų, kad galėtų Afrikon įkelti 
koją ir išnaudoti Afrikos tautas. 
Iš Angolos rusai norėjo įsiverž- 

I ti į Zairę. bet prez. Miterandas 
skubos keliu pasiuntė paruoštus 
karius, kurie sulaikė Angolon 
atvykusius Kubos karius.

Prez. Miterando lėktuvas nu
sileido Lome aerodrome. Ten 
prezidentą pasitiko tūkstančiai 
togiečių.

Lomės ir jos apylinkių togie- 
čiai, sustoję apriius kelio, kuris 
U. aerodromo eina į Togo pre
zidentūrą, p r a važiuojančiam 
prezidentui būgnais mušė Togo 
gyventojų muzika^ Tuo larpu 
Togo mergaitės, p^gal tą muzi
ką šoko pravažiuojančiam pre
zidentui. Jam buvo pasakyta, 
kad jis būtų atsargus, nes gal’ 
atsirasti leribristų, norinčių nu
žudyti Prancūzijos prezidentą, 
bet Miterandas nekreipė daug

šokėjomis
blizgučiais,
lėmis.

Prezidentas su žmona nuva- turėjo
žiavo į Togo prezidentūra, kur kaulo operaciją. Šlaunies kau- 
jie du apsigyvens. Prezidentas las liek jį kankino, kad reikėjo 
rengiasi upėmis vykti į aukštu
mas, aplankyti uosius ir uostuo
se esančias prekes, kad galėtų 
galimai daugiau jų nupirkti ir
atvežti į Prancūziją. Togo jau-įteikė atsistatydinimo pare.’ški- 
18 metų savo ūkį tvarko nepri- .mą.
klausomai. ----- —

operuoti, bet, atrodo, operacija 
nepavyko.

Rostovas ketvirtadienį atėjo
į Valstybės departamentą ir

-- Nauji įstatymai draudžia j 
darbininkams priklausyti prie 1 
Solidarumo judėjimo.

Penklad enj aukso uncija 
kainavo *191.

LEŠEK VALENSA
PRAŠO DARBO

DANCIGAS, Lenkija. — Ket-' 
virladienį Lešek Valensa nuėjo, 
j Dancigo laivų statybos dirb
tuvę, kurioje jis diibo visą de
šimtmetį ir kur prasidėjo di
dysis streikas, davęs pradžią So
lidarumo sąjūdžiui.

Jo paklausė, kur jis buvęs per 
pastaruosius mėnesius. Jis atsa
kė, kad 11 mėnesių Lenkijos 
kariai jį laikė namų arešte, ne
galėjo dirbti. Kai paklausė, ar 
tuo tarpu jis dir1w> kurį kitą 
darbą, lai atsakė, kad jokio dar
bo j's ncl>cd;rbo. Dirbtuvės pa
reigūnai stebėjosi, kaip jis ga
lėjo tokią šeimą išlaikyti be 
darbo.

Valensa ynr elektras specia
listas. Jam tekdavo pravesti 
elektros vielas laivuose, dirbtu
vėse ir kitur.

— Lenkijos Solidarumo uni
jos vadai patarė darbininkams 
neprisidėti prie valdžios orga
nizuojamų unijų.

— Jurijus Andropovas, pa
keitęs aukštąją Sovietų valdžios 
vadovybę, dabar šalina žemes
nius tarnautojus. J's apdsta ys 
pilnai patik ma s žmonėmis.

KALENDORĖLIS

Sausio 15: I 
lė, Kantautas. 
Gaisra.

das. Gedame, Ron 
kanlė, Norgalis.

n; us. 
Pūke.

anas A s 
Tulevald

Saulė teka 7:15, leidžiasi 1:1i.)
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Nidos pakraščių raguočiai



VINIMĄ MININT
Septyn's šimtus metų šis nepa. Į 

prasto grožio kraštas buvo vo-l 
kiečių valdžioj. Ne tik mus, bei] 
u- svetimšalius žavėjo didžiulės 
kopos Kuršių Neringoje. Daili- 

ir ra

Panemune

lo llęnrv, atsiuntė savo nepa 
praartą stttovą p. AfrtanąSmęto- 
ną stj patarėju A. Merkiu.

Abjantų komisija gyventoju 
akyse panodėjo tepti autoritetu, 
ar nesiskaitydfima su įvykiais, 
vietiniam dienraščiui Įsakė at
spausdinti atsišaukimą, prašan
tį gyventojus užsilaikyti ramiai, 
ignoruodama sukilėlius ir lietu- 
v:šką Direktoriją. Sukilėlių pa- 
-tatytes miesto komendantas M. 
Lacylis pranešė apie tą jau fug- 

i -'iomą pirmam puslapiui atsišau
kimą.

! nedėti. 
( n kitą 
Į švariu 
j apačioje l’ko trys alijantų para

šai. Po to. net vokiečių akyse
I sukilėliu prestižas pakilo ir visi 
> pripažino ’jau sukilėlių valdžią. 
Aljantų komisija ir prancūzų 
atstovas p. Petisnė su savo ka
riška įgula, kaip nebereikalingi, 
apleido Klaipėdos kraštą.

Tačiau nevisos sukilėlių vil
tys liko įgyvendintos. Sunkio
mis ambasadorių konferencijos 
Paryžiuje išdavomis, kurios tę- 

| sesi ištisus metus, Klaipėdos 
kjmštui buvo suteikta plati sa
vivalda arba vadinama autono
mija. Aiškiau pasakius, beveik

vi^a nuo kryžiuočių laikų vokie
čių sukurta kraštė vidaus admi
nistracija, su vbkieč;ai> valdinin
kais ir tarnautojais, buvb palik
ta vietoie. Lietuves Respubli
kos aukščiausias atstovas buvo 
PreM&ito skiriamas Guberna
torius, kurio funkcijos buvo at
stovauti Respublikes vyriausy
bę, pasirašyti ar atmesti Kraš
to seimelio leidžiamus įstaty
mus, skirti kraštą Direktorijos 
pirmininką, kuris turėjo turėti 
seimelio daugumos pasitikėjimą.

Uosto administravime, šalia 
Lietuvos vyriausybės, dalyvavo 
ir Tautų Š-gos bei Klaipėdos 
Krašto Direktorijos atstovai, kur 
atsiskaitymo keliu nemaža dalis 
pajamų teko ir Klaipėdos auto
nomine- valdžiai. Brangus buvo 
šis gintaro kraštas Lietuvai. 
Klaipėdos uostas buvo vieninte
lis Lietuvos langas į plačiuosius 
vakarų Europos kraštus. % Lie
tuvos eksporto ir % importo ei
davo per Klaipėdos uostą.

Lietuvos siena su Baltijos jū
ra ir gražiąja Neringa pailgėjo 
iki Nemuno žiočių ir aušrinin
kų viltys sujungti Didž. Lietuvą 
ir Maž. Lietuva buvo didžia da
limi įvykdytos ' Klaipėdiškis

o pusę: Kietas yra pajūric 
Ne tik fiziniai kovoda 

audra ir juro- bangomis 
būdo, nes per 50C 
tų vokiečių germa, 
eigė išpiešti iš jt 
ius, bet ii kalbą 

dainas ii

b

bet
-u
nizaci 
ne tik 
skambi'as 
tautinius apdarus.

Maz. Lietuvos gyventojas, bū
damas giliai religingas, nepasi-

Li:--u\os k'.i'up: 'kš.is, Vyt; u-į tenkino vokiečių kilmės kunigų 
‘as pidysi- tmi tikrais sumeti-' bažnjčio'c atlaikomomis lietu, 
•na:s buvo ši kraštą 1422 m per
il iaęr ktyžiuičiams, manyda
ma- jį netrukus atsiimti. Būda
mas pe: d;-ug už’mtas rytuose, 
jis nebeturėjo daugiau progos šį 
kraštą išlaisvinti. Ir taip kraštas 
paliko kryžiuočių, o vėliau iš 
jų šs i vysčiusios vokiečių val
džios rankose. Šio fakto pasėko
je Klaipėdos Kraštui buvo lem
ta eiti 'kirtingais, nuo likusios 
Letdvos. keliais.

PerleidU? kraštą kryžiucč’am. 
i jį atsikraustė nemažas skaičiui 
ir vokiečių. Laikui bėgant, dalis 
kryž’.ųcčių metė savo pažadu^ 
ir ėmė derlingesnėse betūv ų 
valstiečiu žemėse kurti savo 
^varusi Atsikraustę miestelenai 
sūkūrė vokiečių krašto. admmi-š- 
trąčiją i" nustūmė lietuvius ,į 
baudžiauninkų eiles; ėmė vado 
vnuti krašto ekonominiam ir po 
IMrnim gyvenimui.. 

’ Vokiečiu sukurta adrrrnistra ? ■ ■ *■ . v . 
rijos dvasia' jr forma. šimtm.ecių 

:-bė?Xė nėistėngė Maž, Lietuvos 
ijyislslięčius patraukti visiškai Į

ni

km u. 
rivs 9

Kiti

njai aps'gyvrnda-
^j'.ė.ų vaizdžiau
J rinkdavo ivai

padavimus apie šio
m lžinus, kurių čia būta
•iU>.

s įiem- 
vių kalba pamaldomis, bet mėgo 
rinktis i taip vadinamus religi
nius susirinkimus, kur sakyto
jai skelbė Dievo žodi ir jiems 
įprastu būdu jie garbino Dievą. 
Lietuviškąjį g;esmyną ir malda
knyges p mainus tėvai perduo
davo sekančioms kartoms, ku
rios ir išsilaikė iki šių dienų. 
Maž. Lietuva ilgėjosi susijung
ti su Didž. Lietuva ir Maž. Lie
tuvy- politinės sąmonės reiŠkė- 
•rn šią mintį skelbė visais laikais, 
ši bendro ilgesio mintis pagimdė 
Aušros ir knygnešių laikus, ku
rie yra reatskiriamai surišti su 
visus Lietuvių tautos kovbrnis 
dėl alisvės ir riepriklausbrnybes. 
Nors politinės ir istorinės s^ly- 
ęos nebuvo palankios,: bet-kovu 
tęsėjams netrūko pasiryžimo ii 
v Jt'es. To pasiryžimo įvedama 
1918 m. lapkričio mėn.^0 d.

L-irinke. Tilžėje Mąž. Lietuvos 
Tautinė Taryba ir remdarųasi.-: 
tudląikinio Amerikos preziden
to Vilsonp paskelbtais tautų ap- 
sišpredimo teisės punktais, -.ps-

u

Sukilėlių vadas įsakė jo 
surinktą šriftą išardyti 
rytą laikraštis išėjo su 

pirmu puslapiu,' kurio

. ' • Martyn's Jankus

reiškė savo valią a‘si>k’iIi. nvc r "iaž. 
Vokietijos ir su.-'jungti su Didž. j;
L’ėluva. šią< 'pąslung is' ypač J ' 
-rėmė/ Amerikoje, gy yeėą liėfU'!

’ Jie n Ūki ?.i pabrėžė, kad j 
Lietuvos valstybė turi Apimti vi- 
stiš lietuviu gyvenamąsias žemes I

Lietuvi turi būti su
su Didž. Lietuva.

■1919 "rn. ‘ Paryžiaus taikos kon- 
i :T"< > ą atskyrė nuo Vokietijos 
ik Maž. Lietuvos dalį, trip va

dinamą Kl. Kraštą, bet Sąjungi
ninku virino j j prijungti pi it

Didž-.Lietuvos.:-Vokiečiai ų-to- ' 
llau pąsiliko.; krašte ' viėšpątaii-: uostą tuoj apleisiąs. 
L-i ,ir dartė prtsląngas rųkurti taip 
vadinamą' .“FrfcLtaątą”.--Tuo pat’ $on pareiškimu, 

■metu j- šž 
kai, r.£s leijkųš y^iojų Celiulio
zės fabrikas ;ir ■.K.Li^eąos Juostas.

Tokioms - .rfpl'nkybeh^. ■ 
1923. m: ‘ sąęšnVKlaij 
pėdos, kraštas .buvo 'vie^mių lie
tuvių- sulplimųp padėdąht- bro-' 
liams- sayp.iiori.ams is Eiidž; Lię- j 
tūvoą.jrprijun^t-as’-' prie Lietuyns 
vaišivbė>? šalia kitu Sukilėliu 
kovotojų priešakyje mateme-JVI. 
Laęfuvps patriarchą a.-a. Mar
tyną X::nkų,/g«jneraliiiį, kojrsulą 1 
Ncw'.Y.orke .%-a,. J. Budrį, ą. a. [ 
Vanagaiti,. Reizgį.' šą’dknskį * ir j 
k.L Sukilėlių Dnėktėrijes prie- j 
šakyje atsistojo mums ;<^jndmas ; 
E. ShnohęitžS'. r -Sukilėliams' pa- į 
ėmus Klaipėdos ki^stąpii rities- j 
tą, day toli gražu nesibaigė-va r- f 
■ją’, ries krašto padėtįs .vięrij per j 
sukilimą- nebuvo lęgąlkūota. j
Šia'proga galima paminėtį.. ke

letą ypizodų.' Prancūzų,valdžia. 
?aviu pranešimą apie jųikilimą, 
Kl. krašte. Įsakė savo karo atta- ; 
'•hė y.erš’ri^e pulk. įrousson, | 
nuvykt i į Khlpėda .k.' d turėjus 

kspėrtą.- š nesurištą su ; 
, .ištrukusia Sukilimą, j 

Lenkija pasisiūlė jį pervežti sa-Į 
vo laivu .’‘Marszalek Pilsudski”, j' 
Pūfiriųinkas Trousson ■ suspėjo ! 
atvykti jau . t:k* po miesto paė- j 
mimo. Kadis lai viri įplaukė į-uos-' ’ 
tą. iš jo buvo pakkiusjta.-Lkien'o 
miesūis” ii gavus, atsakymą — 
‘‘suk’lėfių i*ankosc‘\ ’iiesušilai- 
kęs laive karininkas atš«kėj.'j‘Za 
puszfio” - nei vėlu. ParlŪ. Trou- 
-šon iš laivo tvcįj ndvy’kd pas*P. 
P •tjų.j.'įų panb’tėjrr pam*tylr su
kilėlių vadą. Pnstaidiairi plikiau-' 
su>. kaip rtik'ė žiūrėti į Len- į 
kijęs laivo pasirodymą: ‘‘Tai tik!, 
mano susisieki mo *. priemonė”.1

atsakė pulk.. Trousson ir laivas kė tą reika te virtub^arpiškai 
Sukilėlių perduoti ktiytri: Pą.;dyiėjų va

landų laivsfe iikraf- i^pįaųkė.
Vėliau, sausi y 26 <į. "f -Klaipė

dą atvyko alijantų —.signatarų 
3 asmenų komisija: phmcūza>, 
italas ir britas; Komisijos už
duotis buvo ištirti, kas ivvko ir 
"atstatyti” tvarką. Lietuvą’; kai
po suinteresuota įvykiais ir kraši

’•vadas nepasitenkinęs pik. Trous- 
asiuntė p. Pe- 

krašrą kėšipėsr ir len- tišnė reikalavimą raštu, kad ki
li- ' v.is apleistų uostą, ąrba sukilė

liai patys’''griebsis priemonių. 
Tuc pat metu iš uosto atėjo vie
nas savanoris su raportu apie 
lenkų kovą. Sukilėlių vadas įša

i

VL. BAKCNAS

. politiką.

Gen. konsulas J. Budris

TĖVIŠKĖS PRISIMINIMAI

Mano tėviškė — mėlyno Nemuno vingis, 
Gintariniai krantai ir sena Palanga.
Supa vilnį ramiai diTingiias vėjas aptingęs, 
Smėly plakas pavargusi marių banga.

Mano kraštas— laukai ir beržynai, ir kalvos; 
Lyg pražydę linai — ten padangė gili. 
Neužmirštamas tėviškės kvapas ir spalvos, 
Kai užminga diena — ir skaisti, it’tyli.

Neužmirštamos tėviškės naktys rasotos 
Su šlamėjimu žiedo, su lapo šerkšnų, 
Ir variniai beržynai, ir dienos miglotos. 
Ir laukai, ištašyti sidabre šalnų.

Myliu SŠ giesmę paprastą-vyturio mažo 
Mels varne danguje šnt arimų pilkus 
Myliu aš gifią žiemą, kur braižo ir rašo 
Raštą nuostabų ant ežerų ir. langų.

Aš ilgiuosiu nublukusių lieptų prie sodo 
Ir karpytų klevų, ir mieguisto vandens.
Ir čiežejimo dalgio graudaus ir vienodo, 
Ir pavasario žalio, ir pilko rudens.

Amžių smūgiai giliai tavo veidų išraižė. 
Akys^dįbeo duobėm nuo rūsčių sopulių: 
Taw priešai kankina ir drasko, ir aižo — 
Tai dėl to-aš tovęs nemylėt negaliu'

A. N.

‘LIETUVIŠKAI KLAIPĖDAI-
t- > A ■ : i- .
60 njotų-.ffląrpėdės igtas- pasibaigęs laimėjimu, kai sausio 

tfetuyišfcąs sukilimas 15 d. vos tik saujele^ sukilėlių 
su Bajoru (mj^J^Kalmatavi- 

cčiuna) -ir tldtįit Variagaičiu prie
šakyje kapituliavo (be šūvip) 
prancūzų komisaro^' į^^i^iųės 
vykdomosios ' krašto?’ tmldžfos 
(karinė apsauga) — įgula. Vyr. 
Mažosios Lietuvos ’ Gelbėjimo 
Komitetas — tai būtų lyg ir tas 
pat Klaipėdos vadavime, kaip 
Valstybės Taryba Į paskelbusi 
1918 m.- vasario 16 d Vilniuje 
atstatanti Lietuvos Nepriklauso
mybę.

Klaipėdos sukilimas neapsiėjo 
be aukų, kurių skaičius labai 
įvairuoją — žiūrint kas apie-su
kilimą rašo: nuo 10 iki 20 suki
lėlių esą’ žuvę 1923 m.. sausio 
14-15 d. sukilėliams, puolant 
Klaipėdą. Man bedirbant- Klai
pėdoje šaulių štabe ir vėliau Gų- 
bernatūroje, kaip jaunam laik
raštininkui rūpėjo kaip nors’ iš
aiškinti. kiek „ ir kas palaidota 
Klaipėdos miesto kaimose/įo su
kilėlių paminklų, kuris buvo nu
kaltas iš VOkietijQs-Lietu vos 
sieną skyrusių , didelių .granito 
akmenų, o apie . kapą apvesta 
stambi grandinė — padaryta iš 
sukilimo metu naudotu šoviniu 
tūtelių (gilzių). Tėip.Bųyo sa
koma, ir jeigu tai faktas. — tai 
šovinių sukilėliai tikrai buvo pa
naudoję labai daug. Bet kas ta
me kape buvo palaidota — man 
taip ir nepasisekė sužiribtį.’ Tik 
iš labai patikiftilį šaltinių, daly
vavusių sukilime-ir jį drganiža- 
vvrių, patyriau,’ kad lame kape 
palaidoti 8 sukilėliai, bet jų pa
vardžių' išaiškinti hian niekada 
nepavyko — nei šaulių štabe, nei 
Gubernatūroje. Buvo man auto
ritetingų žmonių pasakyta, kad 
tos žinė's yra- Krašto' Apsaugos 
Mm isterijoje, o iš ten* apie tai 
nfefco gaati negalima. Kodėl? 
Daug kartų sau pagalvojau, bet 
priėjau. atsakymo pats salti: dėl-

(Nukeita j sėst - poslapį)

• įjfstędgė toj^ukiltmo laimėji- 
; šrnu' fS23.m;Jsaūsio'-ir.ėn. 15 d. ir 
> d^ltpftą diena pasidarė- lyg ant-1

■ sšojį? fėilsi^-tautinėšventė, po 
vasario 16-tosios. Mažių mažiau
siai: taip sausio 15-toji buvo ver
tinama ir minima nepriklauso-1 
■moję Lietuvoje (su Klaipėda im_

: tinai, bent jau kol Klaipėa bu
vo Lietuvos suverenitete). 1923- 
čiųjų metų sausio 15-j i Lietuvos 
istorijoje dabar jau užima labai 

. šviesų istorijos lapą;- nežiūrint 
kokia istorijos -audra nusiaubė 
Klaipėdą ir kraštą — labai trum 
pąme (istorijos- požiūriu) — vos

■ 60itiės metų laikotarpyje. Am- 
žiafc Europos, tūo pačiu ir pa
saukė, žemėlapiuose Klaipėdos 
vardo nebuvo, buvo vokiškas jo 
pavadinimas Memel.- 1923 m 
sausio 15-ji d:ena tam padėjo 
tašką ir pasaulio žemėlapiuose

i pasirodė. lietuviškas to miesto 
pavadinimas Klaipėda. Tai įvy-. 
ko Vyriausiojo Mažosios. Lietu
vos Gelbėjimo .Komiteto dėka, 
kuris jau 1923 m. sausio 9 d. ši
lu je. (Szilokarčziamoje) pa
skelbė manifestą, kuriame “Vi
siems gyventojams. Klaipėdos 
Krašte, (vokiškai: ‘An die Be- 
wohner des Memelgebiets”) pa
sakė, kad: “...nuo šiandien visą 
šio Krašto Galybę ir Vyriausią 
Valdžią paimame į savo Ran
kas”. Tanp jie manė ir norėjo
— pasirašę visi penki Vyriau
siojo Mažosios Lietuvos Gelbė
jimo Komiteto nariai: pirminin
kas Martvnas Jankus, 1 Vice 
Pirnrninkaš Jurgis Strekvs. 2 
Vvce Pirmininkas Jurgis Lėbar- 
tas. Sekretorius Wilnis Szau- 
linkjs. KorrtRe^c Narys ir Reikalų 
Vedėjas Jurgis Bruve’aitis. Pa
ėmiau jų titulus ir pavardes taip
— kaip buvo atspausdinta 1923 į 
m. išplatintuose atsišaukimuose! 
“gy\eriniams Klaipėdos Kraš-'

m o”. P‘> to sekė pats sukilimas— I



ALEKSANDRO MANTAVT0 
ATSIMINIMAI APIE PŪTVl

Dr. Ząunius sakė, jog šiuo 
metu nei Kaunui, nei Lietuvos 
nepriklausomybei tiesioginio pa
vojaus nėra, kovos su Lenkija 
vyksta dėl rytinių Lietuvos sie
nų. Laisvoji Lietuvos dalis sėk
mingai atrėmusi _ bojįeyikų in
vaziją, turinti taikos sutartį su 
Rusija, likvidavusi P.O.W. są
mokslą, sumušusi Bermontą. 
Likusi tik Lenkijos mums pa
daryta kruvina žaizda Ir nepri
jungtas Klaipėdos karštas... 
Taigi supratau, kad grįžtu į Tė
vynę. kurioje tebesitęsia kraujo

(Tęsinys) » 
'Jano kelionė per Rusiją, ypač 

x' .Igos upe, man daug padėjo 
■ .'žinti tų nelaimingą kraštą ar
enusiu revoliucijos siautėjimo 
.du. Tai buvo naudinga mano 
ubui Lietuvoje, ypač šaulių 
Jungoje. Pamačiau pragarą 

. r čekistų siautėjimą, kratas.
medžioto duonos kąsnio ’at- 

i mą nuo badaujančio ;.£jno- 
- Slebčjsu k iMnimns spė

jimus, 
'iu" lie- 
> idėja 
kovon, 

.ra! ve 
ienka 
;, be 
buvo 

damas 
pra dė

le' t iįk tokie gy
riui- KadtĮir klai-

apsiv
' -ik*a

su m

lenkų okupuotame krašte. Alsi-, 
li.pdamas į tą visuomenės rū
pestį, iš Užsienio reiŲalų minis
terijos suorganizavau Komisiją 
Vilniaus Krašto Lietuviams 
Remti. Komisijon noriai sutiko 
įeiti du mano bendradarbiai, 
ministerijos sekretoriai studen
tai J. Vileišis ir A. Dumblys. 
Mes rinkome aukas vilniečiams 
šelpti, rinkome žinias apie oku
puotojo krašto lietuviams lenku 
daromas skriaudas ir privačiai 
informavime pažįstamus užsie-

TIESIOGINĖ IR PERKELTINĖ ŽODŽIŲ 
JUNGINIŲ REIKŠMĖ

rė).Akū- badyti r— paslėpk tuou 
gražiuosius obuolius, tegul vai
kams akių nebado. Kur akys 
buvo — per vėlai pastebėjo ko
kią ydą. Kur jo akys buvo prieš 

junginį, išlaiko ša-Į redybas, kąd tik dabar jam 
grindinę reikšmę, o frazeo atsidarė (padarytą klaidą 

odžiai dabar supinto). Neturėti

žodžių junginiais. Turime lais
vuosius žodžių junginius ir fra- 
zeologinius junginius. Laivuo
se žodžių junginiuose, žodžiai 
sudarantys

tik
kvr
akiu dėti — šis visas žodžių ju i- 

rkeltiiie prasme įgav.S’

r

yzctiųv 
demas 
\x)id-ū ;s<

Del

Kvgoe 
iš Lai

Jtgtfui ti^Ja 
pa s tą,;ukojtįsiųjų 

duoda ’ laimėjimų, 
i.-jei liek -"ugnies ir

žimp parodytų kovotojai 
evo ir Tėvynės, -tai pada- 
tcbuklu< ’ ;

a'.iau, gavės viza, greitai 
iau Latvijos žemę. Kai su- 

jau nemalo- 
muitininkų, 
m mar.da-

g-am elgesiui, jie tyčiojosi iš 
mano diplomatinio psso, iškra
tė mano daiktus ir dergė Lietu
vos valstvbę. Girdi, Lietuva sa
vo sostinę perkėlė iš Vilniaus į 
Kauną, bet gr-'it perkelsianti į 
Meitenę, į Latvijos žemę. Nela
bai tikėjau muitininku žodžiais, 
bet jų nesvetingas tonas labai 
sujaukė mano savijautą. Taip. 
Įaudrintas, nenorėjau žengti Į- 
gimtąjį kraštą. Aplankiau Lie
tuvos atstovą Latvijai (tuomet 
dar Charge d’affaires) dr.’ Dovą 
Zaunių ir. iš jo gavau raminan
čių informacijų apie Lietuvą.

MEET THE CHALLENGE!

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

Ir taip gai-tį gale pamačiau 
eile inėiu-r nematytus Lietuvos 
laukus ir Lietuvos laikinąją sod
inę Kauną. Stebėjau praūžusio 

.karo pėdsakus ir tas atmainas', 
kurias jau padarė nepriklauso
mos Lietuvos gyveninio laiko
tarpis, godžiai rijau informaci- 
Įas apie tautos ir valstybės gy-' 
vęnimą iš įvairiausių šaltinių. 
Nepriklausomos Lietuvos dalis 
Jau buvo spėjusi užgydyti daug' 
karo žaizdų, atstatyti* sudegu-, 
sius trobesius, užauginti gyvu
lių, išsikepti savosios duonelės. ■, 
Atstovybėje dirbdamas be atly-T 
ginimo, dažnai turėjau gyventi1 
pusbadžiu, kaip ir daugelis kitų i 
į Rusiją nebėgusių milijoninės i 
rusų armijos karininkų. Dažnai1 
eikėjo tenkintis sriubos lėkšte 

bedarbių valgykloje, gelbėtis pas 
materiališkai stipriau ant kojų 
stovinčius draugus, arba vaikš
čioti su svaigstančia galva nuo 
n ėda valgymo. Todėl atvykus 
Kaunan ir patekus,! miesto sch 
do restoraną arba kitas valgyk
las, mano nusilpęs organizmas 
nepajėgė duodamų patiekalų su
valgyti. Išbadėjusiam žmogui 
tai buvo tikros Velykos. £ ‘

Darbo ieškoti man nereikėjo, 
buvau paliktas. Užsienio reikalų y0 (jaug j^aj po laimėto Giedrai- 
ministerijojė, į kurią atstovo £iu mūšio Santarvė sustabdė 
Dailidės buvau siunčiamas. Bir/'tolimesnes kovas^ dėl Vilniaus, 
vau paskirtas tos ministerijos įa* {ęgeSi ilgesnė diplomatų ko- 
Rytų departamento sekretorių-; L. .
mi, kurio direktorium. buvo dr. Į J.
J. šaulys. Jis supažindino mane 
su darbu ir išmokė oficialios^ : 
valdiškos lietuviškos tėrminblo-

: gijos. Dr. šaulys buvo nė 
diplomatas, bet ir' žymus atgi
mimo veikėjas, spąųdos žmo-; 
gus, lietuvių ■' - kąlbps-.-;žirioy^.. 
Todėl tiko mano prigimčiai’atip
inis vargo dienomis, kada 
nai be ypatingo pariruošiiuo rei
kėdavo boti Įstaigos ^'yildjtiirįįųi 
ar vedėju, korespondentu, 
daktorium, visuomenėsį vėikeju- 
ar vadovu. ’ ..:

Daug vyresniųjų tarnautojų, 
jau buvo spėję atšalti nfręi 
suomeniško judrumo ir gyvurifo,'

'‘MWW.aVK^-... . AV... ,v.x’.s\v -nKKR
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Klaipėdos uostas 1931 metais >
(J. Laurinavičiaus drožinys)

tapę valdininko ar valstybės 
tarnautojo trafarelais.

Užtat jaunimas buvo idealis
tiškos dvasios. Jis greitai užpil
dė Aukštųjų Kursų, vėliau Vy
tauto Didžiojo universiteto audi
torijas. Nors priverstas tarnauti 
dėl' duonos kąsnio, kad galėtų 
tęsti studijas, jaunimas buvo 
jautrus visuomeninėms proble- 
nibms ir darbas jaunimui ne
trukdė, bet padėjo rūpintis Tė- 

'? vynės reikalais. O tų problemų, 
> kurios jaudino visą Lietuvą, bu-

va, kuri baigėsi tautos >r vals
tybės atmestu Hymanso pro
jektu. Ilgai tęsėsi lietuvių ir 
gudų partizanų kovos dėl Vil
niaus krašto, kurioms vadovavo 
Šaulių Sąjunga, visame pasie
nyje turėdama slaptus partizanų 
štabus. Laisvosios Lietuvos tei
giamos lietuviškos jėgos buvo 
Įtemptos dėl tolimesnio nepri
klausomo gyvenimo stiprinimo 
ir dėl kovos už Vilnių ir Klai
pėdą.

Susipratusioji lietuvių visuo
menė, ir ypač Vilniečiai, labai 

•jautriai išgyvenp lietuvių ir jų 
organizacijų persekiojimus Vil
niuje, Švenčionyse ir visame

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ŽAISTAS 13 EUROPOS SANDSUŲ

y Ji ■ . ; . ' ’ .
2508 goth St., Chicago, HL 60629 * TeL 325-2781
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Atdara Šiokiadieniais nu«

Kai lenkai uždarė šv.enčionii| 
l’etuvių gimnaziją, Vilniečių bū- 
r ’io vardu i Miesto Teatro salę 
sušaukčm protesto mitingą. Mi
tingas buvo ! ;ks gausus, kad sa
lėje vos sutdpo. Buvo pasakyta 

i.azių ir ugningų kalbų, 
a..Įtaręs su draugais, Vil- 
Kras 
Jos 
jau

kad 
a-au o Lietuviams Remti 

nariais, komisijos 
1921 m. sušaukiau

loginiuose junginiuose,
sudarantys tą junginį, praran
da savo pirmykštę reikšmę, bet l ginys per
įgyia žodžių junginiai reikšmės į vieno žodžio reikšmę — gėdyti 
vientisumą — visas junginys! lis neture o kur akių dėti —- Z'.

va rd u 
steigiamąjį.susirinkimą Vilniaus 
Lietuviams Remti Centro Ko
mitetui steigti, kurio skyriai tu-Į 
rėjo paplisti po visą Lietuvą. I 
Nuėjau pas prof. Vincą Krėvę -1 
Mickevičių ir gavau jo sutikimą J 
būti renkamam tos organizaci- Į 
jos pirmininku. Susirinkimas 
pavyko. Krėvė buvo išrinktas 
Centro komiteto pirmininku, o 
aš sekretoriumi. Komitetan, be 
Krėvės, buvo išrinkti dar keli 
žymūs visuomenininkai, kurių 
pavardžių tiksliai nebeatsime- į 
nu... šis Centro komitetas Vil
niaus Lietuviams Remti buvo | me• I t uitiktai tiltas naujai organizacijai, f * ' x ’ 
kuriai vadovauti atsirado akly- Į 
vasnis visuomenininkas, prof, j 
Mykolos Biržiška. Sukūręs Vii- ’ 
niui Vaduoti Sąjungą, jis ją iš-Į 
plėtė po visą Lietuvą, Įsteigda- į 
mas skyrius miestuose, mieste
liuose, bažnytkaimiuose 
kai kuriuose kaimuose.

(Bus daugiau)

tarsi veno žodže rekšmę 
tarsi vieno žodžio reikšmę 
un-inys akis: apdumpt’

žodžiu junginį: j
i• krito

kaip
sloginę prasme:

Pa

turime
i aki *r H vartojame., 

i-v-JĮ žodžių junginį, tie- 
Jonui Įkrito į

lulys. Šiuo atveju ši jun
gini Įkrito į aki) suprantame pa- 
■’al jo žodžių reikšmė. Tai yra 
lai: 
jei

3S’’S žodžių junginys. Be; 
'į pavartosime perkeltine 
re. tai junginys (įkrito j 
Įgrūs kitą reikšmę — Jo*

gini (’krito i aki) suprantame pa- j
i žodžiai, sudarantys jun- i 
neteko savo tiesioginės

C:a 
gin 
reikšmės ir visas tas žodžių jun
ginys Įgr.vo vieno žodžio reikš
mę — patiko. Taigi kada žo
džiu iunginį. sudarantys žodžiai 
netenka pirmykštės savo reikš- 

vartojame perkeltine 
te frazeologinį jun

ir net i
i 
j

i

— 1982 m. neramumuose 
Gvatemaloje ir Salvadore žuvo 
apie 20,000 civilių.

. ■ CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS į

' '.•£•• •-. autorius,
.. v . . ^ ... . ..^ ; \ • . . • : ' (- ■ ? ■ ’.-

paruošė,, sutvarkė ir i&pausdino: geriausią
Čhicagos lietuvių istoriją

A;j '< v - (1869 — 1959 metai), ,
..'j...:- / 664 psl., vardynas.
u"? Minkšti;viršeliai. Kaina $15.

Persiuntimas — $1.
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

£tri<h w,*Vw® v i^.V^V'^VViiV;V.?K
n^IiniKiIiigiriri’FirD.riiii

Inž. LIŪDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

ss z

::e? Aku 
prasme šii 
orasmis. o 
- žiūrėti 
pakabines

dali

jo perkeli 
žemyn. 1 
dėp>0 į ' 
papenėti 
tik pasi

as akis
5s au
re gauti 
t: kaip

ginį-
Lietuvių kalboje tokių žo

džių junginių, kurie vartojami 
perkeltine reikšme, yra daug. 
Čia nors dali paminėsiu tokių 

| žodžių junginiu (frazeologinių), 
t kurie yra susispietę tik apie vie

ną žodį — akys.
Akiy, ka.Vnknas (perkeltine 

i nrasme) — gėda. Akiu 'muilinį 
mas — apgaudinėjimas. (Ką tu 
čia man akis^unuiliiri apgau
dinėji). Akies mirksniu — kas 
nnrs greit įvyksta. Didelės akys 
(perkeltine prasme) godus. Ge
ras akis turėti — drįsti nesigė- 

‘ dinti- Toms pačioms akims 
(reiškia) — nemiegojęs. Akis, 
apdumti — apgauti. Akis apsi
pilti — prisigerti. Pvz., vaikš
čioja akis apsipylęs — prisigė
ręs. AAczs atidaryti — suprasti, uždavinį pagaminti tokius robo- 
Jam akys atsidarė tik šiais me- tus, kurie pakeistų žmones pą? 
tais, kur i is anksčiau buvo.'Tai vojinguose darbuose: branduoli- 
teiškia, kad jis tik dabar supra- riėse jėgainėse, gaisrų gesinime, 
to padaręs klaidą (akys atsida- jūrų 'gilumose ir pan.

aBBB>w1 > i , ’♦r|

tu i

n i •■- 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 

alfe liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui 
A(r patarė mums toliau studijuoti.

lietuvi

V . X5F’

Kaina S25. Kieti virieliaL

gražias O
ganyti.savo 

Akis parodyti— 
pam laikui). Kaztą aplankė ir 
daugiau nerodo akiu. Akis pa- 
statyti — nukreipti žvilgsnį. Vi
sų akys nukrypo i tą gražiąją 
moterį (akis pastatė). Akimis 
ryti. Toki veiksmą nė pats vel
nias neįvykdytų, o vis dėlto žmo
nės tokį posakį kasdieninėj kal
boj pritaiko, tai reiškia ką nors 
godžiai akimis sekti. Akys 
.rnrog.tid — sunkiai ka nors dir- 
bant pasako — net akys sproga
lą. Akis statyti — ginčytis.

(Bus daugiau)

įas

— Japonų mokslininkai gavo

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
> LITERATŪRA, lietuvių. Hteratttros, meno fc. makale 

1954 ik. metrašti*, Jasnę jrr*. vertlhgi, niekuomet nesensta, Vinet 
Krėvės, Igno šlapeEo, Vinco Mscflno, P. 7c?n1kr.
f. Raukčlo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K, 
Meilaus straipeniai bei studijos, Iliustruotos rn'' 
M.K. Čiurlionio. M. šūeikio, V. Kašubai, A. Rūkį-ęP-* 
tūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainum’a ti-

© DAINŲ SVENTiS LAUKUOSE, poetJv 
tintų šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės 
Ivenfes bei jų istoriją ir eigą. Įdonr' -
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kamuok c ’

VIENIŠO ŽMOGAUS GYTTLND.TAS, ’’ 
fis Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas 'T'- 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksi? »o 
rptūrinė studija, suskirstyta skirsneliais Te ‘VA nno

7?,misi parašyta itndija apie Ry+priisiuji. remiantis Pak 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai Idomnr k!e> 
ik tuvfuL Leidinys ffiustraotai nuotraukomis, paha’pnie chiodomi 
'd\?va?džių psv*dlrilma.%!r jų vertiniai | vokiečiu kalbą. I ahij 
naudingoje 335 pust knygoje yra Ryt>rūsiu temėlaui*’ Kalu* 4

tį Kię EAtlMfS E1MH, rašytojos Petronėlės Cbini-i+ • * 
penimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoj? ’• ptr- 
maišiais bolševikų okupacijos metais. Knyga tūri 234 
bet kainuoja tfk $3.

$ JULIUS JANONIS, poetas iv revoliucionierius
ir klaidingai interpretuojamai gyvenime ir politikoje* t!V 

rn*gio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir 
•dją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju u? žmog«m« teiset. 
^nygfi yra didelio f**rnato, 265 puslapių, kainuoja Rfl.

BATYKINfS NOV ELfS, M. Soačenko ktiryba, 1. Valaičio 
301 hL knygoje yra 46 aamojingų novelių. Kain* C1

Xnygo< faunam o« Nanjleaoae, 17CT Sc. Hablad St. ChScAfm,

-■ ■ ■ ■ - ■- “ - — 1 '■ - ■ ■"*, " • ——-
3 — Naujienai, Chiaifo, Hl. Sit.-Vonday, .Up. 15-17, 1983
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NAUjusNĮI raštinė atdara kasdien, iiakyrua aekĮMdienisa
ho u viu' ryto iki 5 vai popiet' featadienlaia — LB. U nl

i oteli

* f * > rK^l^Qs iii s-'JC' •u*h5’4 erti
rūpinėsi savo gyvybe ir ateitųjų. Jį$ pasilipu Ryiųį RS I 
Vakarus. Vakarų laisvė, žmpg^s"tęjsės, jpgįjjį 
fe' & ^vp isitiki4?VfoŽ gytf 
gyps, negu Vakarai. Vakarui daų£ 4foią, pjįt reiw|ųm 
ir atpildo. Tuo tarpu Ryteli plekų ųgdųęfo, jfo žada %: 
bai daug.

Jaruzelskis pasirinko Rytus ir ątsidąyę yį§ų kųgų 
ir siela. Jis" tapo gomunistu/J^ųj įuyp ątTdąr^fo dįįys ' 
į sovietipįų karo "jėgų mokį|)|.’ ji| togų %į$į& feį$- 
'linku. Jis žinojo, kad kąridj|įkąs p|ppjiąųs|j Pjįįfefe Ht 
mokti klausyti vyresniųjų, o piktai ygįiau ręi^aįąįjti, kgį 
EIBRitį^į jąunyoliai jo kibytų.

Lenkijoj karininkų peb^vp. ^iępųs iš^ųįįė Ęftoe, 
kitus baigė paikinti Varšuvoje- Iš apgultys }|: I

ginklus į yanyypsf s 
kietiios nacių prižiū:

P j 
sigęlbėjo getuose buvę kelk ^y* 
turėjo mesti pus ir

Ko galime laukti iš Jaruzelskio Lenkijos?
Generolą Vaitiekų Jąruzelskį jau turime gerokai 

pažinti. Jį pažįstame iš paskelbtų pareiškimų, o dar gy
riau jį pažįstame iš jo darbų. Ęjar tikresnių žinių ųiųms 
duoda paties Jaruzelskio prąsitąrįmai apię save ir ąpįe 
sąyo vaidmenį dabartiniame lenkų tautos gyvenime 
laikotąrpyje.

Dar geriau jį turi pažinti rusai, jį matę didžiausioje 
lenkų tautos tragedijoje — Ąptrojo Pasaulinio karo pra
džioje. Ypatingai artimai rusai jį stebėję lenkui trage
dijos laikotarpyje, kada rusai pagal paties Stalino įsa- 
^iia'femp&rįško^ balose bė jokių žpasigąilėjimp žudė tūks
tančius Lenkijos karininkų^ p'rpfėsorių/inokytpjų, žurna
listų, kad lenkai tųometinfamę lenkų ir.rųąų tautų gy
venime negalėtų pdllėlti galvos ne tik Katyrio brūzgy
nuose, bet net ir kelis dešimtmečius po Katyno kraujo
plūdžio. ;

Gerai Jąruzelskį turėjo pažinti ir ukraniečiai, Gogo
lio Taraso Bulbos nuotaikose siekiantieji valdyti gausią 
rusų tautą, siekiančią gerbūvio ir pąząngos.

Bet dar geriau gen. V. Jaruzelskj pažįstą patys len
kai. Anierikoš lenkai, kentėjy nu#""jnjįų ir ypjįiępių ir pa
jėgę pasiekei šitą šalį, tvirtina, kad jis esąs rafinuočiau
sias Mąskvos agentas. Ne vienas lenkas drįstų pasiaukoji 
ir atiduoti savy gyvybę, jeigu galėtų ant jo peties ir gerk
lės uždėti sayo ranka.

Dar geriau, jį pažįsta pačios Lenkijps lenkai. Kada 
geriau organizuoti ir dar geriau ginkluoti vokiečiai puolė 
lenkų pasieniuose stovėjusius batalionus, Lenkijos kanai 
bėgo į rytus. Kada Stalinas, susitaręs iš anksto su Hit
leriu, puolė Lenkiją iš rytų," lenkai bėgo į Lietuvą. Pil
sudskis norėjo Lįefųvą prijungti ppip 'LęijĮpjos, jis pa
siuntė Želigovskį į Vilnių, per demarkacijos liniją, bet 
lietuviai lenkams vykusiai pasipriešino. Jie džiaugėsi, kad 
Lietuva pajėgė sustabdyti’Želigovskį ir neprijungė Lie
tuvos prie Lenkijos. Tada naciai ir kpjpųnįstai būtų 20 mi
lijonų lenkų tautą į blyną suploję. Jie kelis metus neži
nojo, kad rusai Katyno brūzgynuose skerdė nacių per- atpalaiduoti nuo ryšių su Sovietų Sąjunga, 
duotus Lenkijos kariuomenės vadus ir inteligentiją.

Nusigyvenusių bajorų sūnus Vaitiekus tame laiko- pranešė. Gierekui, kad lenkų kariai niękąd nešaudys į

JUOZAS ŠVAISTAS

ELDORADO
(Tęsinys)

Valandėlėmis šiltai jaukiai atsigauna Meldu- 
tienės siela, bet tučtuojau po to daug graudžiau 
numaudžia širdyje. Kaip gyvas tebestovi akysę 
nuosavas namas. Puikus pastatas mięsto naujo
kyne, vilų rajone. Erdvūs saulėti kambariai. Visur 
švaru, lengva. Kaip krištolinis veidrodis' žvilga 
ąžuolinis parketas. Gausiai skoningai paruošta 
iškilmingoji Kūčių vakarienė. Ant apvalaus stalo 
kaip sniegas spindi tradicinė iš senefo paveldėta 
staltie^. nuų|įtųsių šfojį’, ^gi^ųo
sakais, žvakučių smilkalų.

JJž stąlp sgdi peųįįęsg — sayięji it 
samdinė Onutė. Valgomojo durys plačios, sustuni- 
tinės. Jos lengvai, kaip armonikos dumplės, iš
tempiamos ir vėl suglaudžiamos. Kai nurys susi- 
stumia, beveik nebelieka sienos tarp valgomojo 
ir saliono.

Dabar tos durys §ustumtos. Sąlįęno pąsieny 
aiškia matomą nuo Kūčių stalo didžiulė eglutė, 
liįi pat lubų. Egjutė puošni ir atrodo laiminga, 
lyg karalaitė ^iluyįpiu apdaru Nejaukianti sa
vojo princo. Spalvingais brangakinęniais spindi 
glutčj c^ktrines lepipotes, jatikilu plevena da

žytos parafino ŽMkutes, pasakiška prabanga 
’virpuiiucja šio. bruoti iu auksuoti žiburėliai.

T:><*’> \ i 'as svarbumas ir esmė. įdomiau

Klaip^dęs sukilėliai prieš britu bėi-prancūzų kaišus j< vokiečių poiięiją.

ęr trukumu akivaizdoje tylėsis ar leisis būti nutildytam po sis- teminio (?į (žodis: nesuprantamas. A PI.) apeliavimo į tautinę cĮrausinę, yra ne tautinio susiklausymo rodymas, o tik pilietinės ‘pareigos’' išdavimas 'ir sickianic tikslo šabotavimas. (Ką šituo savo sujauktu'sakiniu M. Drunga nori pasakyti — neaišku. A. PI.Į. Jei kas nors daroma iiegerai, atba'ją esi šventai įsitikinęs/ kad daromą negerai, tu- . n i’ą’ faktą ■ iškelti, jeigu vertini tikslą dėl' kurio tds"įriemonės yra naudojamos'. Joks*'veiksnys

Ą. PLESKYS . - '

M. DEŲNgA PASISAKO APIE VEIKAt: .-^pialiai mandatu deja, turi 'vi^kyięr.as išeivijos lietuviu ai: išeivijO' lietuvių junginys, iškaitant Bendruomene, ALT^ ir kitus. Klys visi turime morallęj hiandatą oris’.dėt i' prie Lietuvos islaisvimmo. *Ėik Lietuvoje tąi|- ta turj ųacralinį mandatą tai k<j- vai vadovauti. .pabar,. kuris iš . veiksnių, išej; vijos visuonienėje įsigis vad|-

ėjo į Aų^syico degančiu? periųg, p kiti k^ 
apkasus. Jaruzelskis ątžygijyp’į Lępkij j ‘ ka$ų sų ^o- 
vįgtų karo jėgpmis. Jis bųyo kppĮų||foąs;' Jis jaiį lįįp'iš
mokęs klausyti vadovybės įsaKyiįųĮ. Jįs vijo iįi
Vislos. Prie Vislos jis laųK|, ^gĮ‘]igp^i ^ikįnti 
Varšuvoje sukilusius lenkus.
šuv^s išgriovė ir ten buvusius Į.ęnį^ įSĮfflš
į Vakarus, Jaruzelskis kartų su rusais užėmę visą Leų: 
kiją. Toliau Jaruzelskis nėjo. Jis buyp i:ęįąųųgęsų^ tfo: 
kijoje, negu prie Berlyno ar kitosę yie;o§ę. Jaruzelskis 
turėjo sudaryti karo jėgą pačioj# Įfokįjoję, £en 'įįeį 
pradėtų galvos kelti __ _____o_r____ ____________ _ ,x- ... ....
rš Varšūyo’s turėjo išvažiuoti maršalas Rokosovskis 'su P°” -zurnaię..ir;/Kudirkos išleis- nup to} i^^ipji  ̂visuumeiĮe ^7.1 j^‘/77Vtrir v a. -f- i i • "ri t* 14. •• i • < to “Varpo” .žurnalo. Yra tas va-apsisprendimu sutėiks'prita- j6kv¥’netI.rn®‘H^^1^®en“-Chruščiovu, bet Jaruzelskis pasiliko. Jis išmoko taip lavi-1 ■ t j.- ffirdnj p j . ..-p;, ... . , , , i pats-vardas .cah. būti ir pana- rimą/• Sw apsisprenduB^ pągnn-
rųoti, kad prij GomuĮkp? jis tapo įtakingus lępkų karpio- ’ bįdėjuTb^ žurnalai yra du 
menės vadovybėje. Prie ąngjiąkąsio J;jvardp Gierękp
dar labiau sustiprėjo. -Savą:pusėn jis patraukė net gęn. ^jLietųypjg t^^<''LBC;
S. Borutą. : ' ž ■' , ; ; :y|r^ūęgį-f^i’ęrzburg). brėžia ;t-irp

0 kai kabineto, posėdyje :ahgli ak ašy s pareikalavo; kad bk-dų irsiėkUi eš-.yiėBos.pus|s
kariuomenės1 vadovybė išspręstų Dancigo laivų statybos Įh< , J , ;-uv J TV-ru T ■ •-■*.•4® jt tmxa antrajam. Berto,- pagalpt^Įų»s strateguos;;.bęi - taktikos
dorhwinlrn »of vai k n vaikam tai J a viTzalckic lanku • • crimir- t 3** T- ? . - • V.? » ‘vartę] amęs-' tiem tiksląm. >r sie-

aro jėgą pačioje Lenkijoje, kap ten pe: 
dti iš Vakarų' grįzusieji mikoląijČikai.

n
z- 

ayiė l945 m. Įsi

(Tęsinys)
VLIKę

Rr^TtieS

^3rin*
i?fetos

*f W.U. WIJ8W )u?- 
»»'ftapati ąygapązaęĮja. f ^'■§4 °jPa'

....ir ‘tarp ir‘Aitbar leidžiamo “Var- vaująrną Valdineni priklauso-tik’ T1*? naudojamos. Jpks veiksnys „ ...2-: r_ - ■ -A /ysįoiŽCTįe į j 'ruomenė neprivalo' .tapti tflrslu pati sau ar? 'KūU-pamatytai už kritikos* ribų. , j^v^tionūotina LRSrnudnibhe, jfei vba tik yie- *- > :t!1 ■ •- ■ '--i.
įąrbiipnSų fgtyęiįo . veikalą,u tai Jąruzėiskis, lęiikų gyny- f £|tį 
bos ministeris, tarp: , ’ ’ * y b ■

* ■ — Lenkų kariuomenė niekad nešaudys- į Len^-i?fosėšą 
kijos darbininkus... * • - •

' Tuo jis išsprendė komunistų partijos pirmojo sekre
toriaus Gięręko likimą, o streikas darbininkų buvo lai
mėtas. ' . ' . ’ ' "

Amerikos lępkai turėjo vjltį, kac] gęn. Jaruzelskis, 
mirtis BĮ’ęžnęyųĮ, fondys sušvelninti Say|e|;ų Sąjųngės

vėn^ntĮents .-Uetuyįąmš. Užtat : tųviiir hę: 1 tik '/tefe^. ąyarbtattšs^ ;par_ėigą tūps pąVidąH^’i^todųS ir taip^itūiau/krit^dfė/jėi Šią kritiką-gaivina nuoširdus-ųsiti- kinimas, kad. tie pavldąlai ir mę- todai ąėatilinka ir neatlieka sp

t IfeM^Sa pėpr^tąuiomcjė vai-I lybėje; /Aciūbtc-'
■V/.-OV. -.. ’.. ■ Ęn gerK. p, ’ ^ykplct. Į^pngoy pa.Ąpy fe yrsą< eilę -klak- jnėt

7jĮgp&pTų

upyą.Į vadovauti,-^ik-

te* §m fte

instrukcijas, kai susitiks su Brežnevo vietininku., jiems kią .dįdži^
atrodė, kad Jaruzelskis pajėgs tai atlikti. Bet Amerikos J*. -W.-A ’ -b
lenkai ųžmĮp§p, kad Jaruzelskis Ąndropoyą gerai pąžinų t Lenkijos darbinįųkgi_-
is Vengrijos, kada Lenkija siuntė savo karo jėgas j Veng-! 13 dienos su janizelskiu jis kalbėti atsisako. < -

K 3® IMI P1:- ŠlW°
Jeigu‘neatšliaus^k manė ąpt keųųf fei ,ą& sų juo

Valensa prasėdėjo 11 mėnesių namų arešte, •bet ne- 

teris patarė, bet jis pasąkė/ kad" Jaį^lskį' pazistąs ir 
jam užtenka. ’ ‘ 7" ' . ‘ . J - \ * ; :

Su Jaruzelskiu nesitarė, Įįet šįomįą (Įię^pmis paj^ašė 
Jaruzelskio, kad priimtų jį į tas pačiąs Dancigą laivų 
statybos dirbtuves. ' f/'

Jeigu Jąruzelskį pažįstantieji nieko iš jo nelaukia, 
tai ko mums laukti iš JaruzęĮskįo vadovaujamoš Lenki
jos? Pilsudskis norėjo padėti lįę|uvn|m^ |u^ giijuiigda- 
mas prie. Lenkijos, o Jąruzelskį ntįp pgjupjįį fokus 
prie Sovietų Sąjungos. ' * /

kiiętuyjai geriausiai jautėsi nepriklausomi.

riją Nagio komunistus nuginkįuoti jr sunaikinti. Vengrio
jon siunčiamiems lenkams vadovavo Jaruzelskis: Jis And-' nebekalbėsiu...
ropovą gerai pažino iš Vengrijos. Susitikę Pragoję,/jie ! . _x. .
daugiau kalbėjo apie Vengrijos praeitį, negu apie sėkan- sutiko'su. Jaruzelskiu' susekti/item ridens reikalų-mmiš- 
čios dienos posėdžius. Andropovas parinkp Jąruzelskį pir
mininkauti Varšuvos Pakto valstybių pirmam posėdžiui.

Jaruzelskis baigė Sovietų karo mokyklą, gerai pa
žino Andropovą ir Brežnevą. Jaruzelskis klausė .‘Brežnevo 
ir klausys Andropovo, nes pastarajam yra žinomas visas 
pokalbis su Brežnevu. Jaruzelskis, vykdydamas Brežnevo 
patarimus, 1981 m. paskelbė karo stovi, kad kariai padėtu 
suvaldyti Solidarumo šalininkus, kurie ppręjo fenkiją

Lešek Valensa rankas trynė, kai gen. Jaruzelskis

■ 'Z

ąeps įie Visai ąickiąiuzrekorąa

mintį. bfų, del Viii-
šakyt’Į. •• \ .- — 78 metu Arthur Kuhtahl yairuodmn^^gayį? • §jKdje$ Pric‘ puolį," Įv^ą^ę^Į Įi^onihės. langą, sužė/dę114 žmonių., ir pats mirė nuo širdi68 priepuolio.— Alaus kaina.Ajrijoje pakilo iki' i sv. b "penų- už -bokalą. Taip pat kainos pakejtos trans- porini, ■Jjęnąinpi/ artą tai ję vaikų maistui. *

4 ?■ \
r ■ 1 “ * ■ —— Angolos /Unitos” partizanai pranešė, kad Kalėdų m?t!i jie nukovė- 404 valdžios ir 70 Kubos kareivių.

sia paskum, po vakarienės. Karštligiškai pergyve
na tą laukimą Danutė ir Algiukas. Pirmajai sep- 
tyneri metai, antrajam penktieji ęiųų. Abu jįę ma
žai tevalgo, tylūs, susikaupę, nuolat |i|UT)ių dre
bulių virpinami. Baugu ir įdomų. Pp yą^arięų|s 
būtinai apsilankys keistas, niekada ir niekur dau
giau nematomas Kalėdų šene^g. Jis meiliai kaž
kokiu negirdėtu balsu prašneks. Ąnt sukumpusių 
jo pečių būtinai pasirjxIys jppampęs krępsyg. 
suprantama, kad iš to krepšio visada ištraukia 
senelis tai, kas daugiausia trokštama.

‘.‘Koks jis viską žinąs! Kokiu gį būdų jųjį- 
kiauųiai atspėja?” Paslaptis ligi šiol gr|ežtąi tę; 
besaugoma, kad tasai senelis — pati motina.

Danutei dabar jau dešimt paętij, Ąlgiul^s 
baigia aštuntuosius. Kalėdų senelis yfofo įębėęą 
malonus ir mistiškai laukiamas. Danutė labai 
pprėtų didelės gražios lėlės. Tokios lėlės, kuri gy
vai žvaliai žiūrėtų, o guldomą klusniai užsimerkei, 
kaip kiekvienas dora? vaikutis. Algiukas laukte 
tikrojo automobiliuko, į kurį įsėdęs payažiuoąį 
net gatve.

— Na ką, eglutė puiki! Pavyko tau šiandie.
Džiugiai pasitiko Męldutis savo žmoną. Toji 

desperatiškai numojo ranka.
— Kas iš to, Antanai...
— Kodėl? >
— Nei žvakučių, nei laikiklių joms. O svar

biausia. .. Juk tu pats gerai žinai, kad nieko ne- 
I turėsiu įdėti senelio krepšin. Už markes nieko, 
ničnieko padoresnio nebegalima gauti.

— Na tai ką gi darysi... Paimk amerikoniš
kų cigarečių, lųuiįp kokį gabalą. Gal dar bęnt 
yienąs ątĮiękaiųąj ^ji^ųras susiras....

— Taigi, "kati lįskąs jau prie galo. Galvojau 
ir gjiie tai. |ftsą laiką svarsčiau beeidama. Už ką 
gi įada oęgausim iš vokiečių šlakelį pieno ar rie
balų trųpipė|į. jr pbuolių reikia. Oi, kaip reikįū- 
Toks dąbar ųųsusęs ta§ mūsų stovyklos maisto

B Wfcfi' auga> mokosi- Jie"tblie 
nusilpę, išbalę.. - . ' ' '

Danutė ir Algiukas, kaip niekur nieko, ėmėsi 
lakytį pupirktą eglutę. Tėvas sukalė ’ padorų 
kryžioką ir dar žaliu popierium aptaisė.* Visai 
dailu ir tinka. Danutė pritaikė praktikoj visas 
raiiWarbiu pamokas, išmoktas stovyklos mokyk
lai §qkųljidihių, cigaretinių ir kitokių gražesnių 
popierėlių jau buvo prisirinkusi iš ankstų. "|Jabaf 
tik karpė ir kombinąyo.- Pridarė įvairiausių 
žvaigždelįų, pypųčtų- Algiukas iš amerikoniškų 
iųaįsip dėžių karįojio piaustė grybus, lųap^tukų 
namėljus ir depno kirkužęlės, atsineštas ii miško. 
Trūko dar gražaus angėšilio ir puošnios kalėdi
nės žvaigždės eglutės viršubėj... Bet ir'tas sunku
mas savomis barakinio gyvenimo priemonėmis 
bųyų nugalėtas. " ■ - . *

Adu mažieji džiugia pakilia nuotaika laukė 
Kųčiy vakarienės..Skurdi prastutė buvo ta yaka- 
nenei Be'maž niekuo nesiskyrė ji nuo kitų vakarų.

.Svarbiausias Buvo tas, viliojąs laukimas po 
vakarienės. Jis nepasiteisino. Liūdna Danute, nu
siminęs Algiukas sugulė savo lovelėse. Tikėjosi

dar -K) gąl pakgią įyyks tąsai stebuklas? 
Gal dabar truputį kitaip? Gal iš nakties ras pa- 
dėtas dovanas po ęgĮute? ’ .

Ir rytą tuščia.. / \ .
Danutę nebeiškentė ir yųs sulaikydama aša

ras paklausė:- '4 • “ • y .r
-į’MwIg! ggįėį gį šiemet nebeatėjo Kalė- 

' 7 ‘ : -*.......
— Jis lankosi tik pas mažuosius. Tu jau di- 

dele, beveik mergaitė. . .
— p Ąlgiuįąg? — nenorimų nuskriaustoji.
Motiną
-į Manįa Pit n^‘^tęis pas

mus tas senelis?' > ■ < ' /
Meldutienei pritrūko žodžių. Ji nusisuko ir

Jarafcg law »at 
nmi wyteft fc . ■ .

pPĘJjĮp.NĄIfJ (fePPGE ĄBAMS '■

Pavasari ir Georgę aistrinai kvėpuoją ppe 
pat veido. 'Nuolat juodu beldziąaį į Aldonoj širdį 
ir nfop^ą AgįsV ’

Aięjpųa §ų Įjaįjųp įjifia. kad svaigsta nuo mu
zikos, yyrįo, j)|ųįąinsų^į ^ėpĮnmgų' šviesų šojį 
sąįėj, tvį)‘įb vyrioko apfclgwmo., fonyfousių pų- 
rehų glaustymosi/ Svaigsta ir tuo pat in‘et» dar 
daugiau vis4 tfc trokšta' i ‘‘ ‘ ' '

‘ (Bną daugiau)

MTw-rrtf- lift r m rfitit a ta a t



. VaKaKV V ĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai Pasiųsime poezija, kai atsiusite pinigus-

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

MMIMIIIMMM

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 

Medicinos direktorius
S. Manheim Rd., Westchester, 111.

VALANDOS: 3—9 darbo dienomis 
ir kas antrą šeštadienį 3—3 vai 

TeL: 562-2727 arba 562-2728

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

TEL. 233-3553
Sarvica 455-4506, Pa«a 06054

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS lit CHIRURGAS.

SPECIAL ret; AKIU LIGOS

Wil west 103ra Straat

Valandos pagal *usitarxm^

DR. FRANK PLEURAS
QPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71»t SL TeL 737-5149 

Tikrina akis. Prjtaiko akini,m 

ir "contact ieaaea".

Dr. ūEUi\ Ab jSEIB U T13 
INKSTŲ, rUSLBS lt 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

V* lando: aotrid, 1—4 popi^,

Ofiao telefoną*: 776-24*0, 
SrridiTiit taMU 444-554*

Prostatos, inkstų ir-šlapume 
takų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 337 IS 

Tek (813) 321-4201

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraus 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Chane 
ir VISA kortele*.

R. ŠERĖNAS. Tai 725-4063

f

Apdrausto parkraustymae 
Iš Įvairiu atstuny, 

ANTANAS VILIMAS 
Tai. 374-14*2 arba 376-5W4

Žvejyba po ledu Kursiu manose
— ___ xSLA 260 kuopos metinis susirinki

mas įvyks sekmadienį, sausio 16 d., 
2 vai. popiet, 2549 W. 71st St., Chica
go. Kviečiam narius ir norinčius ap
sidrausti Susivienijime, atsilankyti.

Valdyba'

Žemaičių Kultūros klube metinis 
nariy susirinkimas Įvyks trečiadienį, 
sausio 19 d., 1 vai. popiet, Anelės 
Kojak salėje, 4500 So. Talman Avė. 
Nariai prašomi dalyvauti. Bus ir 
vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast.

Lietuviu Tauragės klubo metinis 
nariu susirinkimas įvyks sausio 23 d. 
2 vai. popiet, šaulių salėje. Nariai 
prašomi dalyvauti, nes bus naujos 
valdybos rinkimas. Po susirinkimo 
bus vaišės.

Klubo valdyba

Š. m. sausio 7 d. “Naujienų” pirmame puslapyje yra atspausdinta Eltos' Informacija sekančiu pavadinimu: ‘VLTKo delegacija ’ vyksta. į Europos parlamento sėji siją’. Toje delegacijoje yra išvardinta visa eilė pavardžių. Jų tarpe randasi ir Zigmas Juras D. Britanijos Lietuvių S-gos pirmininkas.“Gimtajame” krašte, kurį leidžia “Tėviškės” draugija Vilniuje, vadovaujama sovietinio generolo Petronio, 1982 m. gruo.me puslapyje, Tautiečių sveikinimo skyrelyje taip parašyta: “Geros sėkmės Naujųjų metų proga: Zigmas Jūras, Londonas, Anglija”.Būtų įdomu išgirsti ką į tai pasakys VLIK o delegacijos narys Zigmas Jūras, D. Britanijos Lietuvių S-gos pirmininkas. Ar tai yra jo sveikinimas ir bendradarbiavimas su sovietinio generolo vadovaujama “Tėviškės” draugija, ar tik pavardės sutapL 
A. Pleškysmas? Prez. Reaganas rengiasi mokesčių įstatymų. Taikeisti bus didžiausia jo pakaita.

APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS
iririltlLlP HUhilttli1 ltUU

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykaiVerdant daržoves, patartina ma peiliu. , prisilaikyti šių nurodymų: Tiems septyniems mėsos sva- 1) Daržoves paruošti prieš pat rams reikalinga 1 uncija druskos, keletas grūdelių juodų pipirų, pusė uncijos šaknelių (mixed spices), keli maži gabaliukai česnako.Šaknelės ir jiiodi pipirai privalo būti sumalti,- o česnakas — sutarkuotas. Paskiau gerai išmaišyti mėsą ir palaikyti šaltoje vtotoje 24 -valandas. Nupirktos1 > maisto, krautuvėje žarnos (hog casings) mirkomos 24 valandasiii Prikimšęs jas mėsa, palikti porą, dienų šaltoje vietoje gulinčias, ne kabančias.Prieš rūkymą padžiovinkite keletą valandų lauke, o paskiau . rūkyti per keletą valandų, var- į lojant kietą medį, o geriausia j tai kadugius (hickory), jei galima jų gauti. .
* ž * -

DEŠROS PARUOŠIMAS 
VIRIMUI ■I Paimti pusantro svaro kiau- ■NlI°r..V!en0S mŪSU.£™U'' lienos sukapoti sykiu su tau- . kais. Pusę svaro minkštos, be oimą, kaip geriausiai galima pa-j kauju įr gy$įų jautienos perleisti sigaminti rūkytą lietuvišką deš- į per mašinė^ mėsos nialimui, rą. čia patiektus nurodymus I paskui sumaišyti su supiausty_ patariame išsi 'irpti ir palikti į įa kįauiiena; įpilti porą šaukštų ■ijši vandens, truputį' druskos, pi- ’ pirų, sumalto česnako, saujalę

valgymą;2) Daržoves dėti į verdantį vandenį, nes jame yra mažiau oro, kuris “ištraukia” vitami-3) Virti daržoves uždengtame aliumininiame arba emaliuo- .ame puode;4) Pagamintus daržovių patiekalus laikyti ne ilgiau kaip pusantros valandos;5) Skystį, -kuriame buvo verdamos daržovės, suvartoti sfiu- baūr • >Dabar keletas žodžių apie vaikius. Vaisiai sutekta mūsų orga- aizmui vitaminų, mineralų, cuk- .aus, bet juose nėra riebalų. To-j u.ėl stenkimės valgyti daugiau varžovių ii- vaisių.
PATARIMAI KAIP PAGA

MINTI SKANIĄ 
LIETUVIŠKĄ DEŠRĄ

sios skaitytojos gavome užklau-
ateičiai. .:jįj vandens, truputį" druskos, pi-Prie šešių svarų kiaulienos pjrq( sumalto česnako, saujale reikia pridėu svarą jautienos, (maj orėm). Viską ge- Kiaulieną nusipirkite truputį rai sumaišiuS5 pankti moliniame riebesnę, bet jautiena turi būti Qnde per naktįliesa. Mėsa neturi būti malama mašinėle, bet smulkiai piausto-

Paruošimas skardy 
pyragaičiu su mėsaDaugelis mūsų mėgstame pyragaičius, kurių viduje yra mėsa. Juos galima paruošti sekančiai:Virta jautiena, su mažu priemaišų liestos kiaulienos, sumalti mašinėle. Piskiau sudėti ją Į skauradą su trupučiu taukų, — lieti buliono arba darževių sriubos, c jei netai vandenis; pasūdyti, kad mėsa pakiltųPaskiau prio.ėti sutarkuoto svogūno, druskos, pipirų nemažai, sukapotos petražolės (parsley) ir šaukštą sviesto. Gabaliukus mišinio sudėti ant tešlos, padaryti bandeles (rolls) arba pyragaičius ir pakepti krosnyje. Iš viršaus galima patepti kiaušinio tryniu arba tirpintu sviestu. . ■

1
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- - -......^a^ĮįįMHįįą

Funeral Home and Cremation Service1
I Charles Stasukaitb 1729 S. Halsted St.
| FD. LE. Chicago, IL 60608
| (312) 226-1344 24 Hour Service

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIM1D

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

į MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Magdalena Dulaitienė

— Mula Chomeini -labai pasipiktinęs, kad jo žentas buvo V. Vokietijoje sustabdytas su puspenkto svaro narkotikų. Chomeini Uepė žentui Tebatahai tuoj grįžti j Teheraną.— Vakarų Vokietiją valdantieji krikščionys demokratai planuoja pakelti mokesčius turtingiesiems. Tai gali padėti jiems laimėti kovo mėn. parlamento rinkimus. VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
feL. 652-5245

CKUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJ IMU ŠERMENINI 
patarėjai ir laidojimo direktoriai'

/KAN VANCE ir GEORGE SŪRINI

Aikštė* automobiliams pastatyti

KNOW YOUR HEART

'IS? So. MAPLEWOOD AVI 
CHICAGO, IL

vedėj. _

f •<«.; 77*. 154)
FOMF CHICAGO MOTOR CLUB TTPS ON

EXPRESswy mmw

RADIJO šeimos valandos

Šeštadieniai* fr SAkmaTieniata 
nuo 8:30 iki 9^0 TaL ryta 
Stoti** W0PA - 1490 AM 

tranai i uo j amo* 8 awty atudUoa 
Marquette Parka.

Sekančią dieną galima sukimš- | ti į žarnas, pamirkytas nešalta- i me vandenyje. Sudėjus Į puodą,

Chicago, niinoūi 60622 
Teiet 778-5374

tadiemo 8:30 vai vakaro. 
Viso* laida ii WCEV stotie*, 

banga 1460 AM.
St Petersburg. Fla-, 12:30 v»L p.p. 

iš WTIS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

.. ........................................— ■■ II

I SOPHIE BABCUS

'Lietuvos Aidai’
KAZt BRAZD1IONYTŠ

A. A. SOFIJAI ADOMAITIENEI

mirus,

apipilti vandeniu iki paviršiaus dešrų ir virti karštoje ugnyje, nemažiau pusvalandžio, dažnai apverčiant ir pripilant kiek vandens, vietoj išgaravusio.Išvirusią dešrą, išliejus van- J denį, padėkite Į krosnį, užmes- kite kiek sviesto ir tegul ji keletą minučių pakepa.
RIFUND"

<

AHreūLANSo 
FATAENAYIMA1

■
rURIMl

KOPLYČIA*

VISOSE Mi.EETC

DALYSE.jos vyrą Stanley ir artimuosius giliai užjaučia
MARY LEPPA

ir ELZBIETA PETKŪNAS

Buv. SLA 134-tos Moterą kuopos valdybos narei

A. t A. SOFIJAI ADOMAITIENEI

minis,

jos vyrui Stanky bei artimiesiems reiškiame gilią'Užuo
jautą ir kartu liūdime. ,, '

SLA 13l-lo« MOTERŲ K t OPOS VALDYBA

STEPONAS G LACK IK SŪNŪS
(LACKAWJOL)

442* 6WA STREET KM u b be 7-1211
1823 SOUTHWEST HIGHWAI, rtJo. Hilu, ŪL >74-4411

BUTKUS - VASARIS
*4t rt© $0tb Ava, Cicero, flL T«L: OLyunpic bIMl

PETRAS BIELIŪNAS
į O4» So. CALIFORNU A.VR TeL: > S»71 Jr I

'Ate
'M-

iiinifiiiui i i ž f "ĮiiT 11 n ihiiiiHiiiuiiinirnn
” —Naujienos, Chicago, III. — Sat.-Monday, Jan. l’-17, 1983



nbno Mentei, ir t?.s lietuviškas 
vardas tebera ir šiandien.

/\r sukilimo rengėjų ir daly
vių (bei jų rėmėjų) klaipėdiš
kių lūkesčiai (ki.-.ipėdiškių tar
me tariant — viltis) išsip'ldė po 
sukilimo, kurį iii puoselėjo it 
labai stipriai rėmė — šiandien, 
jau ir aš, kaip ir daugelis pačių 
klamėdiškių, galiu pasakyti, kad 
— ne. Pirmiausia, klaipėdiškių 
ietuvių patri otu lūkesčiai neiš
sipildė po sukilimo laimėjimo, 
nes kraštą integravus Lietuvon 
suverPetan — valdžia peiėmė 
ne klaipėdiškiai, kaip jie sausio 
£ d. (1923 m.) “Sz’lokarčiamo- 
je-’ paskelbė savo manifeste, kad 
‘nuo šiandien visą krašto galy- 

, te kapinėse globa (mat, tada jay ; bę ir vyriausią valdžią paimame 
- buvau Lietuvos Generalinio Kon į į savo rankas”. Tą “krašto ga- 
?sulato Klaipėdoje valdininkas—Į lybę ir vyriausią vai iž:ą "tuoj 

pat po sukilimo į savo rankas 
perėmė centrinė (sostinės Kau
no) Lietuvos valdžia, apstaty- 
dama pagrindinių Lietuvos vals
tybinių įstaigų (sus’siekimo — 
geležinkelių, pašto, muitų, ban
kų, akcizo, uoste administraci
joj eksporto kontrolę per Klai
pėdos uostą) ir t. t. ir t. t. — 
savo žmonėmis “didlietuviais”. 
Kitais žodžiais: klaipėdiškiai pa
čioje Klaipėdoje buvo palikti “už 
durų”, nes tik vienintelis klai
pėdiškis Albinas Gailius, dar

PASTABOS Iš TOLO
(Atkelta iš 2 psk)

to, kad žuvusieji visi yra Didžio
sios Lietuvos šauliai ir dėlto ne
norima duoti medžiagos vokie
čiams, kurie per Karaliaučiaus 
radųą atitinkamomis progomis 
(ypačiai kai Klaipėdoje būdavo 
minima sausio 15-toji) garsiai 
lėkė, kad Klaipėdos .sukilime* 
dalyvavo ir jo pesisokimą nu'ė- 
rrė “grosslitauer:ai” (didlietu
viai). Nieko nepavyko man £t<- 

ižinuti ir vėliau, jau vokiečiams 
; Klaipėdą okupavus 1939 m. kai j 
m:.n (per Užsienių Reikalų Mi-J 

j meriją) buvo pavesta Lietuvos! 
ka- ių, palaidotų Klaipėdos mies. 1 

i' Z « 11 / .Ai 1 • !

Pavergtoj Lietuvoj
KUR VYDŪNO GIMTINĖ?

•gen. Konsulas Ą. Kalvaitis), ku-j 
rią 1940 m. sovietams okupavus-

i Klaipėdą, ta globa man buvo! 
; pat’kėta Lietuvių S-gos Vckie- 
'tiįoje pirm-ko adv. R. Skipičio 
?įgaliojimu. Nieko nesužinojau 
net.ir miesto (Klaipėdos kapų) 
administracijoje, tik tiek išga
vau, kad kapite knygose tame! 
(mūsų pagarbiame sukilėlių ka-j 

palaidoti “litauįsche Solda-Į 
ten“ ir kad tas kapas, kaip ir vi
si kiti lietuvių karių kapdi; bu
vę mano globoje tuo metu, bus 
sulyginta surėmė po 25 metų,] 1918 metais sugebėjęs įsijungti 
taigį būtų turėję įvykti apie] j Lietuvos Savancrių-Kūrėjų ei- 
1948 metus, j^gal Vokietijos ka- j les — artilerijos kapitono laips- 
pinftį apsąugbs įstatymą. Bet jau.! rru. Klaipėdoje bavo vieninte. 
194pip. Klaipėdą okupavo so vi e- ] |;? aukštas centro (Kauno) vai
tų sąjungos kariuomenė, ten bu- džios valdininkas, kaip Klaipė-

Klaipėdos žibintas, vasarą apaugęs krūmais

R«»al. — P»rd4vlmw|
RIAL ESTATE FOR SALE

_ Namai, tMtU — 9
RIAL ESTATE FOR fALR

BUTŲ NUOMAVIMAS
P NAMŲ PIRKIMAS « PARDAVIMAS • VALDYMAS

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

1 BACEVIČIUS — BELL REALTY]
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
i .. 4

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMto 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

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

s aukštas centro (Kauno) val

vo iėesta rusiška teisė ir tvarka, 
dėl to kas atsitiko su sukilėlių Į 
kapu Klaipėdos miesto kapuose)
— hęi šiandien neturiu mažiau- į dėlto naciai jį 1942"metais nu 
siu" užuominų,, juo labiau, kad. žudė Dachau kz-te. Žuvo r.- 
kapąi atsidūrė bedievių valdžio-j cjų kz tuose daugiau tauriu lie- 
je- - ’i j tuvių (klaipėdiškių) kurie la-

Stabtclėjau prie sukilėlių au-: baį aktyviai pas:reiškė dalyva- 
kemis ir jų -kapu Klaipėdos1 Vjmu ar vykdymu (Kauno) cen- 
rriieste, ries’šiandien,-'sausio 15 trinės valdžios politinės linijos: 
d., kalbamą, ir minime istorinį j, ReizgyS; E. Simaitis, kuriuos 
Klaipeos įvykį — sukilimą 1923 geraj pažinojau Klaipėdoje. Klai 
m., kuris lįėtuv’ską Klaipėaos, pėdiškiai Letuviai visą laiką 1 
vardą padėjo, ant iki tol žemė- didlietuvius ne be pagrindo žiū-

dos Krašto Guberatūros svetim
šalių ir vizų skyriaus vedėjas, 

_ i kas jam kainavo gyvybe,
___ 4^ -» Z"kT-\ aX a a a « f ^*11 • “ •• -a ZS t •

siu" užuominų,, juo labiau, kad 'fudė Dachau kz-te. Žuvo

ues

na-

lapuose vokiško miesto pa va d i-
—— ——T—MMĮ.

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJ V

:Dažo namus iš lauko

ir iš vidaus.
Darbas .garantuotas.

& Paulina St
- a-, ' -of Likt) '

/ C? ji ,'•

Skambinti YA 7-9107
-i—i

rėjo “šnairomis” ir daugelyje 
vietų ir kartų viešai (net ir 
Kaune) reiškė savo nepasiten
kinimą didlietuvių apsodinimu 
visuose centro valdžios vadovau
jamuose postuose — Klaipėdo
je ir krašte. Kaunas, atrodo, to 
nesuprato arba į tai nekreipė dė
mesio. Todėl nestebėtina, kad 
tikrai nuoširdaus klaipėdiškių 
veikėjų bendradarbiavimo su 
Kaunu kaip ir nebuvo — išsky
rus vos kelius.

(Bus daugiau)

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
•; Jd ruošiatės keliauti — kreipkitės J Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service Bureau
>727 S. Western Av«ų Chicago, BĮ- 60648

Telef. 312 238-F787
* Nemoknau patarnavimu užsakant lėktuvų, traukinių, laivų keik>- 

nta (erulaea), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijų; Parduoda 
ue kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus k.ištus. 
Sudarome iškvietimus giminhi apsilankymui Amerikoje'Ir telkiame infor- 
taaciju vjgai* kelionių reikliais.

♦ Taupykite skrisdami cnartered lėktuvais, tik l-elru reserruou vietų 
G anksto — prieš 43-80 dienų.

SKRAIDANTIS “LITUANI- turtas.
KOS” MODELIS • Jie pavogė turto už 17,000 

rublių. Tą nuostolį jie turės at
lyginti nukentėj tįsiems.

(Iš Europos Lietuvio)
-------------------- i

Panevėžio aviacijos sporto

Vilniaus spaudoje vyksta gin
čas dėl Vydūno gimtinės. Iš. Mi- 
siuliiį Litoraiūra ir Menas sa
vaitraštyje sako, jog abejotina, 
kad Vilhelmas Storosla — Vy
dūnas 1868.III. 22 gimė Jonai- 
čuoso, Šilutės rajone, kaip nuro
do enciklopedija. Taip pat nėra 
įredymų, kad jis gimė Mažių 
kaime. į

E. Misiulis sako: “jeigu jau 
kilo ginčas — būtina iššifruoti 
kiek įmanoma Vydūno gimines, 
jo gyventą vietą, detaliau paty
rinėti minėtas Mažių kaimo ka- 
pinait s bei XIX amžiaus Jonai-( 
Jų, Maž ų ir Šimkaičių kaimu 
valdų dokumentus. Jei pavyktu 
rasti pastaruosius, jie galėtų šį 
tą paaiškinti šiame kol kas ne
turinčiame pagrindo ginče’’. 

❖ * *
K. DONELAIČIO GIMTINĖJE

Tolminkiemio bažnytėlė da-'
bar gražiai restauruota ir pa- klubo nariai pagamino Dariaus 
versta poeto K. Donelaičio mu- ir Girėno “Lituanikos’’ lėktuvo 
ziejumi. Pokarinių griuvėsių skraidantį modelį, kuris buvo 
vieloje stovi baltas pastatas reikalingas Lietuvos kino sfudi-j 
raudonu stogu. Tačiau, kaip ra- jai, gaminančiai filmą apie pir
šo Literatūros ir Meno (1982. mąjį JAV lietuvių lakūnų trans- 
XII.11) korespondentas, ekskur-■ atlantinį skridimą.
sijų ir lankytojų, dabar pava-i. Praėjus 50 metų nuo ano is- 
dintoje čistyje Prudy vietoje, ptorinio skridimo, dešimties žmo- 
nedaug. j nių grupė atkūrė šešiaviečio lėk-

Nepakanka muziejuje ekspo-jtuvo skraidantį modelį. Darbui 
natų, vaizduojančių K. Donelai-! vadovavo vyr. inž. Vladas Kens- 
čio laikotarpį bei jo paties gy-j gaila. Filmą režisuoja Raimon- 
venimo būdą, pomėgius. Nėra ’ das Vabalas.
aštu'onioliklojo šimtmečio bal-n K *
dų, pateikti vien popieriniai eks-ĮĮ PLEČIASI VAGYSTĖS 
ponatai.

—J. Andriaus sudarytą Lietu
vos žemėlapį ir išleistą Devenių 
Kultūrinio Fondo, galima įsigyti 
siunčiant užsakymus šiuo adre
su: Devenių Kultūrinis Fondas, 
P.O. Bdx 10782, St. Petersburg, 
FL 33733. Kaina $6 -l- 65c- per
siuntimo išlaidoms padengti.

PASIRUOŠIMAS DARIAUS- 
GIRĖNO SUKAKČIAI

1

Lenkijos lietuvių žurnalo Auš
ra naujausias numeris praneša 

Vilniaus teismas nuteisė J.1 apie paruošiamuosius darbus 
•Charkevičių šešeriems metams Dariaus ir Cdrėno transatlanti- 

i lasvės atėmimo už bandymą pa- nio skridimo 50 metų sukakčiai 
i vogti iš Vilniaus parduotuvės paminėti.

Architektų i .vyriško kostiumo. Jis niekur ne- , 1 Svarbiausioji programos dalis 
. įvyks 1983 m. liepos 17 d. prie! 
* paminklo Soldino miške. Minė
jimui suruošti pakviesta komi
sija, kurios pirmininku yra Al
girdas Nevulis, LVKD CV sek^ 
retorius. E. L,

❖ 4c

KAUNO MIESTO, GENERA
LINIS PLANAS

Lapkričio 26-. d.
sąjungos skyrius kartu su’Mies-j- dirbo ir jau keturis kartus buvo 
tų statybos projektavimo insti- teistas už vagystes.
tutu aptarė Kauno miesto gene
ralinį planą. Projekto autoriai ................ , ., -n . . -tv i 1 svarstė aukščiausiojo teismo is-J. Petrauskas ir J. Zagorskas nu- ... ... .. . .° važiuojamoji sesija Kėdainiuo

se. Jie vogė įvairias prekes iš
— . x ‘ * —L * *

Kitų penkių jaunuolių bylą

Švietė Kauno vystymąsi iki 2000 ^u<uu*u"
metų. i 1 ' iii, . .• .• į parduotuvių Kėdainių, Raseinių

Numatoma miestą plėsti piet-;>r Panevėžio rajonuose. Tcismi-
ryčių kryptimi (Vaišvivada-Ro ! nė kolegija nuteisė R. Bunių kuris renka medžiagą ap'e na- 
kai). Numatoma, kad per 15 12 metų laisvės atėmimo, R. Ba- 
m'etų miesto yyventojų skaičius ‘landį —- 10 metų, A. Kanaporį 
išaugs iki pusės milijono. — 10 melu, A. Vasiliauska — 

10 metų ir V. Juškauską—2 mc- 
W^'lv.7.'!v,'.vIv.v.v.v.vJ! nis laisvės atėmimo.-Visiems, 
KURIAM GALUI MOKĖTI p11“ “°‘as

DAUGIAU? r' I 
PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS’

AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE
NUO $300 IKI $1,000

Chrysler New Yorker

BALZEKAS MOTOR SALES 
CHRYSLER • IMPERIAL 
PLYMOUTH • K CARS 

“U WILL LIKE US”

4030 Archer-VI 7-1515

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

KAINA — $17. (Persiuntimuj-pridėti $1) 
Siųsti čeki:

Ų1?’” Naujienos, 1739 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608 <• '

—- Simon Wiesenthal centras,

cius karo nusikaltėlius, reika
lauja. kad Vatikanas atleistų 
naująjį banko patarėją Alisą, į 
kuris 1940-45 m. turėjo aukštas 
pareigas vokiečių banke, nors 
pats ir nebuvo nacis.

2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

JA.U ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
NUSIB ASTYM AI

102 pusj. Minkšti viršeliai. Fotografijos. 
Kaina —S3, persiuntimas paštu — $1. 

knygą išleido chicagos lietuvių 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

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

Mr. K. Januta,

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimas.
Dr. A. Gumbu — MINTYS IR DARBAI, 259 liečia 1905 

metų {vykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienai tr 
susirūpinimą_____________ ____________ _

Dr. A. J. Gnssen — DANTYS, jų priežiūra, įvelka ta Ir 
grožis. Kietais viršeliais 

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

ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. TYk
Galinu taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekĮ arba 

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

>8.00

13.00

$2.00

E
iHf Sa. HAL8TKD BT-, CHICAGO, IE (Kt

KAM MOKĖTI NUOMĄ?

GERIAU SKOLĄ.

Du miegami ir du kambariai skiepe. 
Centrinis šildymas atskirai kiekvie
nam butui. 2 auto garažas. Aluminum 
langai, švarus. $67,000. 62-tros ir 
California.

'.5 ir 4 medinis Brighton Parke, arti 
mokyklų. Mažas Įmokėsimas. Savinin
ko paskola.

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

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

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga ' 

6247 S, Kedzie Ave.
(312) 776-8700

“LIUCIJA” ' ę f . ■ t /

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. Campbell

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI :

Tuo reikalu jums gali dauĮ 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos*? 
šleista knyga su legališkomh 
ormomisr

Knyga su formomis gauna 
na Naujienų administracijoj*

— Du tūkstančiai benamių 
Kalėdų proga vienoje Londono 
patalpoje gavo nakvynę, mais
to, medicinos ir švaros aprūpi- 
nima. • •v

— Nors ir be kal'io liksi, bet 
; įsiems neįtiksi...

ENERGY

Change the oil and 
filters every 3,000 te 
6,000 miles to avoid 
wasting gasoline.
Don't be a Bom Lotart

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chieagos miesto Jtldtaį. 
Dirbu ir užmiesčiuose, graft, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUT11 

4514 S. Talman Ava.
Tai. 927-3559

DĖMESIO
62-K METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
liktai $120 pusmečiui automebIHe 
Liability apdraudimas ptnsiala- 

kams. Kreiptis:
A. LAURAITI!

-SMS So. ASHLAND AVI. 
TeL 523-8775

ARVYDAS KIELA

Dengiame ir taisėme visu rū
sių stogus. Už; darbą: garan
tuojame ir esame apdrausti.

Laikrodžiai tr braagenyMe 
Pardavimu’ ir Taisymu 
2646 Watt f*th Stra^ 
Tai. REpuMIe 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, Hl. 60631 Tat. YA 7-5980

Notary Public f ■; 
INCOME TAX SERVICE

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

šymai Ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Z*W*<i*r

W. 95th H

40642, - 424-M54
i nt (»•€ 3AG Comp'7 •

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

šeštai: duo 9 vai. r. iki 12 vai. i 
Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162
2649 West 63rd Street

Chicago, HL 60629

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

Nuo 9 ryto iki 5 vaL popiet 
šeštadieniais pagal susitarimą.

6606 S. Kedzie Ava.
Chicago, UI. 60629
Tel.: 778-8000

PATS SKAITYK IR DAR KL 
I TUS PARAGINK SKAITYTI

DIENRAATĮ “NAUJIENOS*

6 — Naujienoj Chjcagot DI. — Sat-Monday Jan. 15-17, 1983


