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Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją 
Pabaltijo valstybių reikalu

Dr. K. Bobelis,)VLIK o dele-akto 
gacijos pirmininkas, iš Šlras- 
burgo telefonu pranešė, kad š.m. 
sausio 13 d.. Europos Parlamen
tas priėmė rezoliuciją, pasiūly
tą Politinės komisijos, apie pa
dėtį Lietuvoje. Latvijoj ir Esti? 
joje. Rezoliucija 'buvo priimta 
98-ais balsais už, ir 6-ais balsais 
prieš; 7 susilaikė.
. Debatuose už rezoliuciją stip
riai pasisakė: dr. Otto von Habs- 
burg, refereptos; Anglas ateto-‘; mlverlė audra ir Miaimėje 
vai ; Alan Tyrrell ,r ■ S>mmona; I ^v0 4fi žnl<)ni.s 
Vokietijos atstovai: \\edeking ... 
ir Seder, ir Italijos — Gran- 
kovvski ir Romualdi.

Prieš rezoliuciją pasisąkė 3 
atstovai:Ą2 socialistai ir -vienas 
komunistas. ‘ , ■'

Šios- rezoliucijos priėmimas 
yra reikšmingas parėmimas Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos kovos 
dėl jų laisvės ir nepriklausomy
bės.

Priėmus rezoĮįiĮęįją,<yLIKo 
delegacija suruošė priėmimą, 
kuriame1 dalyvavo gausus būrys 
Parlamėnto narių.

Apie rezoliucijos priėmimą 
piranešė taip: pa f U Pi agentūra, 
ir Amerikos Balsas perdavė šią 
žinią j Lietuvą. V '-j. ‘ ;

GENŠLERIS NUSIVEŽĖ GROMYKA 
I PRIVATU SAVO BUTĄ

niekad nepripažino."

■ TURKIJOJE ŽUVO
- 46 KELEIVIAI
. 'ANKARA. — ’Turkijos kelei
vinis Boeing 727 lėktuvas, iš Is- 
tambulo pasiekęs Ankarą, - ne
galėjo audros metu tvarkingai 
nusileisti ir trenkė žemėn. Lėk
tuve buvo 60 kaleivių ir 7 įgu
los nariai. Besileidžiantį lėkiu-j

UI d JI j

žuvo 46 žmonės. Sužeistieji bu-1 
vo paskubomis nugabenti Į arti-! 
mia irstąs ligonines.

Nustatyta, kad lėktuve buvo j 
keli užsieniečiai, bet tikslių duo-1 
menų dar neturi.

Lėktuvas pasiekė Ankaros 
aerodromą, sekmadieni, 10:30 
•Vai. vakaro.- Smarkus sniegas ir- 
vęįas. privertė lėktuvą pasukti iš 
stfei^eįdimo takų'.-Lėktuvas- krį- 
ip irrlūžbizBė to, užsidegė lėk-.

■ j&vėijuvę degalai.

Ministeris Genšleris truputį 
kitaip formulavo šį susitikimą 
Jis tvirtino, kad Vokietijos vy 
rįausybė nori tęsti pasitarimus 
su Sovietų Sąjunga apie Euro
pos saugumą ir ginklų sumaži
nimą.

šių pasitarimų metu bus iš 
kelti ir kiti tarptautiniai klau 
simai. Vakarų Vokietija nor 
galutinai susitarti su rusais 
Pirnion eilėn vokiečiams rūpi iš
laisvinti visus vokiečius, kuro 
iki šio meto dar tebėra Sovieti 

(Sąjungoje. Vokiečių vyriausyb

Keleivio redaktorius Jackus SondaJ su savo talkininkais ir viešniomis iš 
New Yorko bei Chicagos 1974 meta'is (iš kairės į dešinę): viešnia, Jurgis 

Jašinskas. Andrius Keturakis,* Jackus Sonda, Valerija Tysliavienė, 
Antanas Gustaitis, A. Gustaitieiiė, Bronė Spūdienė ir kita viešnia.

Amerikos 1 Balsas^. - pasirėmęs 
UPI■ korespondento pranešimu 
ir liefŪA^-ia'hdų:įteiktomis in-: 
fotmžteijpmis. pWkeibe s*khntį 
pranešimą: - L..-!;1-

“Europos Parlamentas žiras-; 
b urge (sausio 13 et) priėmė re
zoliuciją, kviečiančią atstatyti 
trijų Pabaltijo kraštų nepriklau
somybę; •. ' ■ ■ •' • ’■

Rezoliucija,:, .pateikta Europos 
Parlamento Politinės komisijos, 
buvo priimta 98-ais balsais, 
Oriems, balsuojant prieš, 7-ienis 
susilaikius.

Tarp kalbėtojų, raginusių šį 
dokumentą priimti, buvo Vokie
tijos atstovas Otto von Habs
burg, Austro-Vengrijos imperi
jos palikuonis. Jis apibūdino 
Sąjungą kaip paskutinę didžiąją 
kolonijinę valstybę pasaulyje ir 
pridūrė, kad trijuose Pabaltijo j 
kraštuose —<. Estijoje, Latvijoje 
ir Lietuvoje — vykdoma siste-, 
matiška rusifikacija.

** I

Europos įstatymų leidžiamasis, 
organas nutarė perduoti rezo- 'į 
liuciją specialiam Jungtinių 
Tautų Dekolonizacijos komite-. 
tui, ir taip’pat komitetams, ku
rie sekai Helsinkio Baigminio 
Akto žmogaus teisių įgyvendi
nimą.

Lietuva, Estija ir Latvija bu-' 
vo jėga inkorporuotos į Sovietų 
Sąjungą 1910 metais. Jungtinės 
Amerikos Valstybės šio Sovietų {

; SŲ PREMJERU BEGINU
Y-TEL AVIVAS, Izraelis.— Spe
cialus. ambasadorius P. Habib 
šįėkmadienį; pasiekė Izraelio šos- 
tinę . į^tį^jajf^radėjo,.
m-us sit* Apbemiefei V. M. -ŪeginU 

■ ^nįi^Hs^ibas' pranešė: kad jis 
tfėtelt. - pagrei tinti <. prasklėjilsiųs 
jiasHarimųš aPie Israel 16*" kaito 
j’egų-; Išvykimą \ TJbafto.’ -Jau
prabėgo fry s, sava ftės< bet-.; rfe- 
paliarylaš.'nė vienas 'švaresnis 
ąutžHį&rfaš;- ’U.-'-, i 

<•’žBęįinak.Supranta- Reikale-1 
svąrb4?4ikįšąąkinb, kad>jis pats 

' negali daiįįiau .-ra&o skifti šiSih 
.'reikalui^ užtek. jis^paštyre.- UŽ-. 
; šfejijo įsikalu ministerį .šąmirą 
it,-fe^što 'ajjsaųg^ riiinisterį ša- 
ibpą šiaįr reikalui tvarkyti.

LEŠEK VALENSA' 
I DANCIGO LAIVU

LENKŲ VYRIAUSYBĖ NEPATENKINTA, KAD VALENSA

Laba.
Saulė teka 7:14, leidžiasi 
Oras debesuotas, šaltis.

_ Caspar Weinberger- tvirti
na;, kad Amerika gamins galin
gesnius atominius ginklus, jei
gu rusai nesiims priemonių ato
minėms raketoms naikinti.

^yVARSUVA, Lenkija. — Elekį-; 
ros specialistas Lešek Valensa 
pirmadienį ir vėl norėjo gauti i 
darbo Dancigd laivų statybos 
dirbtuvėse. Jis ten buvo užėjęs 
ir praeitą savaitę. Jis buvo ap
klausinėtas, kur jis ištisus me
tus praleido. Valensa pasakė, 
kad 1981 m. gruodžio 13 dieną 
atėjo inilitarinė policija ir išsi
vedė iš namų. Jis nebuvo tardo
mas ir nebuvo baustas. Didžiau-z 
sias jo nusikaltimas, kad jis at
sisakė kalbėti su Jaruzelskiu.

Praeitą savaitę atsakingi Dan
cigo dirbtuvių darbininkų parei
gūnai jam pranešė, kad jis turįs 
kreiptis į darbo priėmimo sky
rių. Valensai tas labai nepatiko, 
bet jis nutarė eiti pirmadienį.

Pirmadienį nuėjo 
i darbo skvriu C • <•

PIETŲ LIBANE VAR
GINGAS GYVENIMAS

TYRE, Libanas. — Izraelio 
ginkluotos pajėgos prieš keturis- 
mėnesius užėmė visą pietų Li 
baną ir iki šios dienos ten ne
įleidžia palestiniečių. Visi karo, 
metu .ten atsiradę palestiniečiai 
buvo išgaudyti ir išvežti Į sto
vyklas. Nužudžius B. Gemajelį. 
išrinktą Libano prezidentą, iš 
stovyklų jie buvo išvežti.

Blogiausia, kad 30 mylių de
markacijos zonos visas gyveni
mas išardytas. Visi tos zonos gy
ventojai badauja, tikra to žo
džio prasme. Libano vyriausybė 
nepajėgia jiems padėti, nes pati 
neturi. Jie laukia maisto iš Iz
raelio ginkluotų pajėgų. Izraeli
tai maitina, kiek pajėgia, bet

GROMYKA BUVO BREŽNEVO PATIKĖTINIS, JIS SPĖJO 
ĮTIKINTI IR JURIJŲ ANDROPOVĄ

BONA. V. Vokietija. — And- nio pasiūlymą, 
rei Gromyka, Sovietų Sąjungos Į 
užsienio reikalu minisleris, ge
ros patarėjų grupės lydimas, 
s kniadienio vakare atskrido į 
Boną. Sovietų užsienio reikalų į 
ministeris planuoja praleist* Bo
noje tris dienas, kad galėtų iš
aiškinti vak. vokiečiams Sovietui 
generalinio sekretoriaus Juri
jaus Andropovo pasiūlymą su
mažinti vidutinio dydžio atomi
nes raketas Europoje. 

I 
| Gromyka iš anksto buvo susi
taręs susitikti su Genšleriu dar 

'pri.š oficialius pasitarimus su
■■ vokiečiu valdžios atstovais.. , , , , , . .• t .... .. . . . ie dar vra karo meto belaisviuGenšleris pasitiko Sov.elų rru-tJ 
nisterį Bonos aerodrome. Genš
leris atvažiavo į aerodromą su J j

•žmona. Genšleris tuojau pasiūlė 
.Gromykai nuvažiuoti pas save 

į namus ir pasikalbėti apie pla
nuojamus trijų dienų pasitavį-

• mus. į. . : - f
p ši
kartą kelionėn jis pasiėmė gra- 

JERUZALĖ. - Izraelio valš- ž*ai nuaugusią savo dukrą Enii- 
lybinė komisija, tyrinėjanti žu
dynės šatilos ir Sabuos palesti- lerio narelis turėjo vykti ir So- 
niečių stovyklose, jau baigė^etų policijos palydovas, sekąs' 

■užsienin Važiavusių pareigūnų 
kiekvieną žygi. Visi kt* Gromy
kos patarėjai išvažiavo į vieš
butį, o Gromyka su dukra.nu- 
važiavo tiesiai pas GenšleriiiS. 

Gromyka? atvyko į 
Vokietiją,. kad g 

kad jie pradės generalinio partijos sekretorių^

VAtS®¥B»i£ KOMISIJA
BAIGĖ TYRINĖJIMĄ

Buvo ir tokių, kurie nenorėj; 
išvažiuoti iš Rusijos, bet daba 
nori galiniai greičiau išvažiuot:

Vokietijai taip pat rūpi Alga 
nistano ir Lenkijos reikalas. Al 
ganistanas yra toli, bet Lenkij 
yra Vokietijos kaimynystėj; 
Vokietijai . Lenkijos klausim: 
labai svarbu.

liją. Karlu su Gromyka j Genš- NIEKAD KALĖJIMUOSE 
NEBUVO TIEK ŽMONIŲ

ovyklose, jau 
klausinėjimus.

premjeras M. Beginąs, žval
gybos viršininkas gen. J. Sagui 
r užsienio reikalu minisleris I.V 
šamiras parašė ilgus laiškus. 
Iš anksčiau teismo pirmininko 
Kali ano padaryto pranešimo su
sidarė įspūdis, 1 
aiškintis teismui, bet tuo tarpu Jurijaus Andropovo 
šis klausimas dar L. __
Teisėjai turės atidžiai p rsvars- mines raketas, 
tyli kiekvieno pareiškimą ir 
tada spręsti. Prie šių trijų 
reigūnų reikia priskaityti ir 
neretas Ariel Šaronas.

Teisino pirmininkas Icalias 
Kahanas yra surinkęs 12.01M) do
kumentų. Teisėjams reiks 30 
dienų, sprendimui paruošti.

WASHINGTON. D.C. — T. 
singumo departamentas vaka 
paskelbė, kad praeitų me'.ų p: 
baigoje .Amerikos fede: alini 
^rriausybė kalėjimuose bav 
'Hlo.371 kalinys. Dabs jų yra ni 

kiti laukia teismo. Pa.Vakarik jlfeisfi, -o 
ralėlų išaiškint?'kpffnį metų ketvirtį

i padidėjo 9.9' <.

nebuv
n r;

nebaigtas, sumažinti vidutinio dydžio kalinių skaičius
didelis, koks jis buvo 

’■.t^iris metais. Reikia turėti 
; y3je, kad krašto gyventojų 
’ Jtjjs taip pat padidėjo.
- ‘.Prezidentui aišku, k d 

Stalyti naujus kalėjimus, bet j

KALENDORĖLIS

Sausio 18: Priska. Karibula

1:18.

Andrei Gromyka s?km 
vakarą susitarė su V. 
tijos užsienio reikalų i 
riu, kaip 'Šbiškinti And 

pasiūlymą išvežti dal 
- minių raketų.

Valensai davė lapą ir liepė už ’visų maitini negali. Jie vislio
pildyti, atsakyti į visus klausi
mus. Aštrus ginčas prasidėjo, 
kai tarnautojas paklausė, ko
kiais sumetimais jis darbą nu
traukė.

Valensa jam kietu tonu atsa
kė, kad jis darbo nenutraukė. 
Karo policija atėjo 1981 metų 
gruodžio 13 d., išsivedė iš namų 
ir pralaikė 11 mėnesių. Jokios 
bylos jam nesudarė, jo neteisė 
ir nebaudė. -Praėjo 11 mėnesių, 
jį paleido. Jokio darbo jam ne
davė ir dirbti neleidžia. '

Jis labai pasipiktino, kai ir šį 
karią jr.m nepasakė, kada grįžti 
į darbą. Tarnautojas tiktai pa
sakė, kad praneš, kai klausimą 
kili pareigūnai apsvarstys.

Valensa neteko kantrybės ir 
pareiškė, kad jis trauks teisman 
laivų s ta tylios dirtituvės admi
nistraciją, Ji privalanti kvalifi- 

I kuotiems žmonėms parūpinti 
j darbą, o ne trukdyti norintiems

LENKAI IŠVEŽĖ ŽURNA
LISTĘ Į V. BERLYNĄ j

tik. Aerodrome Andrei Gromyka
na.-įteikė spaudos atstovams tritfvr
ge. pa pranešimą apie savo kelionei

tikslus. Jis tvirtino, kad būtų pa
daryta didelė klaida, jeigu luitų 
atmestas šis Andropovo pasiūlyk nenori šiems tikslams leisti 
mas. Sekantį pranešimą Gromy-i lybės pinigų.
ka paruoš spaudai po trijų difi- ----- -----
nu, ka* vokiečiams išaiškins Su- — Pirmadienį aukso t 

į vietų vyriausybės nusiginkiav(- ka navo $188.

met privalo būti pasiruošę eiti 
sargybą ir prižiūrėti tvarkos.

Marinai davė maisto badau-Į port rę B
| jantiems libaniečiams, bet ir jie'reikalų ministeris Jerzy Urban

šeštadienio naktį lenkų vyriau
sybė išsiuntė iš-Lenkijos UPI re- 

’liitli E. Gruber. Vidaus

Ginkluoti* vyrai nušovė 
io teisėją William Doyle.

visų maitinti negali, nes nėra 
tam pasiruošę. Jie maitino vai
kus, senus ir ligotus.

— UPI reporterė Ruth Gru
ber buvo labai šiltai sutikta Va
karų Bei
žįsta, kas jai galėjo siųsti filmus 
iš Rylų Vokietijos. Lenkjojc vy
rauja įsitikinimas, kad ininis- 
teris Jerzy Urban pakišo jai 
tuos filmus.

ji nežino, nepa-j1

— Havajų salose Killauea ug 
nikalnis tcluverčia lavą visoje 
apylinkėje. 1-ava veržėsi visą 
pirmadienio rytą.

— Vakarų Vokietijos social
demokratai tikisi laimėti atei
nančius rinkimus. Gromykos 
atskndimas rodo, kad j’e taria
si su pralaimėjusiu užsienio rei
kalų ministeriu.

praeitą ketvirtadienį ją pasi
kvietė į vidaus reikalų ininiste-, 
riją ir Tepė iki šeštadienio va
karo dingti iš Lenkijos. Joks 
žurnalistas neprivalo palaikyti 
jokių ryšių su opozicija Lenki
joj. Kas neklausys, tai bus iš-, 
siųstas, kaip UPI atstovė.

i
Netoli Vokietijos sienos re

porterę Ruth Gruber sustabdė 
kelio sargai. Ją sustabdė ir pra
nešė, kad j:i turi parašyti tikie-J 
tą už greitą važiavimą. Pclici-t 
n’nkai pradėjo tarpusavius gin
čius: “Kokia prasmė jai duoti 
tikielą. jei ji vistiek nemokės?” j

O 
imk, 
davė

kitas jai sakė: “čia. 
tai turėsi atsiminimui 
jai tikielą.

pas:- 
", ir

— Praeitą sekmadienį Vietna
mo kariai, apsišarvavę Sovietų 
tankais, Kambodžoje kovėsi še
šias valandas. .

.oISe

Walter Mond.de yra stipriausias domoki 
lijo^ kandidatas JAV prezidento pare

ratų par
eigom*;

Mond.de


RELIGINIS ŽMONIŲ MULKINIMAS
STENKIMĖS GERU PATA- biznierių. Todėl sveikos galvo

senos asmenys nekreipia į jų 
■ kainas dėmesio, tolinasi nuo re-;

Tamsta, ilginių biznierių.

. r

Kauno

prekes už tinkamą žmonėms! 
ipiišimą.

I>ar ne taip bloga būtų, jei lik 
pavieniai, kaip seniau, pąlięgu-

TVIRTA SVEIKATA- PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai 

Naujausių mokate rimų populiarus perteikimas 
JONAS /tDOMAVICIUS, M. D.

«wnsfos šmogn&s savybės neiš- 
vystymu tentui ismenybe 

1 nesiri»efidiJBSS ir atnešė dabar
tinei žmonijai vhokiausią nege
rumą. Taip ir prasidėjo visose 
srityse, neišskiriant religijos, 
daugeriopas pasimetimas.

Ir vienuoliams reikia 
pasispausti

Kad ir štai kitas religinis
simetėlis savo netikusia, netei
singa radijo kalba didina pasi
metėlių skaičių, šį kartą net vie
nuolis nesivadovauja sveiku pro
tu: jis tvirtina, kad žmogus pats 
vienas nieko negali, jis turi pra
lyti Dievo talkos. Toks neteirin-

Hj)ę, kaip dabar pamoksluose 
skelbia, kad žmogus per 6VEN- 
FĄ KRIKŠTĄ apturi gausybę 
Dievo malonuj, įskaitant ir pri-

pa-

RIMU PASINAUDOTI

Klaus nr's. Kodėl Tamsta, iigjnių biznierių. Ir protingai 
Lktare, dažnai parašai apie elgiasi, nes religinis biznis yra: 
\driis«us bc‘ dvasiškius neliesą,! jaug riepai šlykštesnis už ebinį 
jūa j e kenkia žmonėms. '1 ikru- , žmogaus išnaudojimą, už pre-’ 
raoje, jie yra gražiai kalbą apie i kybininkų sukčiavimą: menkos' 
Dievą ir nieko blogo žmonėms į 
ledną. Savo ir daugelio kultis- 
tus gerinančiųjų vardu prašau 
langiau ta’p nesielgti. Ačiū.

Atsakymas. Sveikas, psicholo- į 
fintai teisingas, sveikam .protui 
leprieštaraujanlis religinis nu
siteikimas yra žmogui naudin
gas: toks jis būdamas, padidina 
smagaus atsparumą prieš įvai
rius kenkėjus. O žmogaus, atspa
rumas yra pati stipriausioji 
žmoguje jėga, kovojant su ligo
mis, dvasiniu sumenkimu ir 
proto pairimu?
Nelaimė, kad, -kaip kiekvienoje 

srityje, taip ir religijoje atsi
randa asmenybė pastipusių, įvai
riopai nužmogėjusrų asmenų. 
Psichiatrai tvirtina, kad dvasiš
kių tarpe yra nemažiau psrchi-. 
niai pairusiųjų, negu šiaip žmo
nių tarpe. Tą tiesą visi žmonės 
mate savo aplinkoje. Sakysim, 
toks išgarsėjęs savais pamoks
lais dvasiškio, nuvykęs pas be
dievius, pranešė^ kad ten NĖRA 
religinio persekiojimo. Už tai, 
katakutinių proga, televizijos 
antro kanalo dalyvis Jacobson 
tą pamok liniuką pavadino 
CHICKEN; girdi, jis nesąs net 
kalakuto vertas.

■ Taip jausminiai-emociniai pil
nai neišsivystę; rtoi*s gražiai kal
bą ir neblogai-atrodą dvasiškiai, 
Dievo vardu, vien IŠNAUDOJA 
pasilpusios 'a&ftėnybės. lengva*. ■ . , ------- .-r.....rr
tiktus žmones. Tokiais’ būdanti, P °ks išnaudojimas KENKIA ramatytum'e rcMgiškai PAMIšU- 
j-ie niekuo.nesiskiria nuo eilinių' žmogaus sveikatai. ’ŠIOJO žmpgžudystes Memphis

rieji dvasiškiai žmonėms kenk
tų. Bel dabar susilaukėm mo- į 
berniškomis priemonėmis apru-j 
pintų laikų: garsiakalbiai, rądi-l 
jas ir televizija perduoda .pla- i 
Spins masėms tūlų kulflstųbei 1 
dvasiškių religinius ŠyaiČioji-Į

Bjoaws mėty gyvenimų žmonių, 
kurie visai nefawe krikštyti. 
Nao Adomo iki Kristaus laikų 
žmonės Besikrikštijo — argi 
jiems kitoks likimas atiteko?!

Sveikas protas mus verčia nu
siteikti, kad visoks gėris, įskai
tant ir Dievo vąikais — atseit, 
gerais žmonėmis tapimą, atsie
kiamas per kruviną PRAKAI
TĄ, per atsakantį darbą.

gas tvirtinimas žmones klaida jis esate mano vaikai”, — sakė 
na, o vienuoliui užtikrina pra- Kristus. — *Be gerų darbų tikė-

jimas yra NIEKIS”, — tvirtino 
apaštalas, rodos, Povilas. — ”Ką 
padarėte vienam iš tų mažulėlių, 
man padarėte”, — vėl nesiliau
ja Kristės reikalavęs iš mūsų 
geru darbų.

Todėl mes visi turime asme
nybėmis žmoniškėb, idant pa
jėgtume GERUS darbus atlikti. 
Čia ir prieiname tiesą, kad ne
galime menkmekiąis, kaip van-

ėiam ir tinkamo darbo nesigrie- 
biančiam tarpininkui tarp žmo
gaus ir Dievo.

Juk, sveikai galvojant ir jo
kiam niekakalbiui netikint, mes 
žinome, kad esame TVĖRĖJO 
PAJĖGIAI sutverti žmoniškiems 
darbams atlikti. Tik NESU
MENKINKIME blogu auklėji
mu — neauklėjimu tų jėgų, 
Tvėrėjo mums suteiktų, mums, 
prasidedant motinos įsčiose, ir 
mes būsime pajėgūs žmoniš
kiems darbams be kieno kito, 
Įskaitant ir Dievo priedinės pa-

Asmenybės syeHcūinas .mieste, Texas valstijoje. Nuo i durmiestyje bei autobusuose, 
niekas j juos nekreipia dėmesio. 
Jie be sustojimo-mala ■ tą patį, 
sakosi buvę nu^dėjėliaį,1 taksų 
nemokėtojai, narkomanai, rūko
riai, girtuokliai, dabarte^gimę ii 
kitus atgimti ragina. Bęt tokie 
nepasitenkina gatvėse Erilbą, jie 
slenka į namus, prašėsi kartu 
melstis, tik jofaa badui-į nau
dingus darbu artimai nesimeta.

; priimtinos religijos atskalūnai- 
i kuftKtai šiomis denoms nužudė 
pofeininką, 7 teisindamiesi, kad 
kje i vienas policininkas yra 
priešgyna Dievui.
.^reikia mums trankytis tarp 

juodaodžių pe Texas, kada mes

. lengvatikius labai lengvai b s„ svcillu protu Mupy-
‘ ' .............. '........ ■’;sĮ gana iškalbingų

Kl’LTISTŲ. Jie primygtinai 
i tvirtina didžiausią SVEIKAM 
protui priešgyny’oę-. jie niekina 
GIRI’S DARBUS. Tokie kultis- 
IŠFapsiputodami skelbia, kad vi- 
jOs kitos, ne kultistų žinioj ;esa- 

’ntos religijos yra niekais; nes 
josi reikalauja GERŲ darbų iš 
savų, .pasekėjų, Pagal tokius 

■įkyriausius, su savo, protu..susi-, 
pykusius kųltistus, geri (Erbai 
ešį. .purvini skudurai, visai ne- 

’-ėikaHngi žmogui, norint dan
gun. patekti.. Pagal tokius pakly
dėlius, vien tik per jų koštuvą 
pripiltieji, vigą per jų sietelį 
persijotieji, vien tik per jų til
telį .praeinantieji pateksią į dan
gų. Tik tu atsisakyk savos nuo
savybės kultisto (atsijprašau, jie 
.•virtiną Dievo) naudai ir jis pa
tvarkys taip, kad tu gausi dan
guje - pirmoje 'eilėje geriausią 
kėdę. Argi girdėta kur dides
nis įžūlumas — o vis vien leng
vatikiai skubiausiai perkasi to
kias kėdes, o kultistai įsigyja 
kaminyčias priemiesčiuose.

Tokie dangaus kėdžių parda
vinėtojai šiame krašte jau vir
to milijonieriais^ jie (fidžiausią 
Jizhį varo, Dievo vardu išnau-] 
tfodami lengvatikius. Mūsiškiai | 
Jokie žmonių išnaudotojai 
dangaus kėdžių pardavėjai kol 
kas lik kaminyčias iš suvedžio
toją malonės apturi, jokio nau
dingo darbo nesjgriebdami. Jo
dome naudingame darbe tokie 
apgavikai neturi sėkmės., ta 
griebiasi lengvatikių tarpe reli
ginio mulkinimo. Taip be darbe j 
jie; tunka, gerus darbus ntikin- į 
įlaini.

Kad tokių religinių kalbėtojų 1 
yrą Ghicagcs skersgatviuose V»- i

. ginkla i prieš, religinius
-J / išnhudotąjus'

* • ■ ’ y ' .
Vienintelis' ir geniausias, gink

mus. Gražią išvaizdą, puikią Iš-. Įas ihio lokių 'žvejotojų - išnau- 
kalbą turintieji tokie išnaifdfcito- dotojų yrą žmonių asmenybių 
,ai sėkmingai žvejoja dįunlsta- > SENO^MA VIMAS, Tai ilga, ge- 
me vandenyje: be rie^kiainp.4ąr-1 aeracijų Laikus užirrtantf veikla.
)□, .
religiniai mulkindami,. jie'pF'isi-1 
-enka žaliukų. Ir .vis skCbįasi. ‘ 
<ad veltui prisiusią. „ * -t->- ««<

' Kitokį jų paruoštą religinį šįamš-j menybe^ •
ią. Tas jų KvęUuiT \ .7* 
žvejo "veltui” žuviai ant-liaiMiu 
ko teikiamą s 
auką paskui c

-tūvo. ’ 
je srityje elgiasi kultistai- be 
nedvasiški dvasiškiai. Tik-Apši- . ... -
dairykime aplink savėrirJpiąiria- 'kodėl->iš š^yr&Ss paisasako-Įprieš 
tyšime, kiek visokio NIEKO tu 
dykaduoniai brukte bruka žmo
nėms. Apie tą vieną Dievą; ji< 
nesuskaitomais kiekiais priešta-} 
rauja vienas antram..Vis-tąi as j 
menybe pairusių, pelnui, ^aųt- ’ 
be darbo palinkušiųjų veikla.!"

viepokį ai Į dojfitftu as-

’ ptilygsts! lengvaf^psIftKiioa't^idiėjifeiąė
- -a-!

site ką, idant -'savo j Įteikę : atts,.
t__jirskhitų an-t jkęp' j ;a<^;
Nė kiek ne kitaip dvasinė-JJe Dfe-

;o vapita -vi^bkrą -iiereiig^ų re- 
;iginfr^kų'.’ Tai' '&ifiržępi“feždstiš,

*rš skyrius pasisako, nes be dar

,_2.

- w- - - '' ' * į ’ X - f . * i
tolų rlvąsiškių’jbęi visu kultįstų. 
lereligirię veiklą.,, > ?

A V. - ^5 * -•

Pavyzdžiai - kalba: -*
; patysyiiž, sąve -
Kaip Jūlį-• rėltgiriinkari nereli

giškai elgiasi,,, visi matom savo 
i .pinkpje. Ar čia sėniai'pamišė- 

... ... . .. l-s reh'ginink^riužudė šimtusprtes iki šiol negirdėtą, neregėtą .. - _ ■ ■r engv~ tikiu džiunglėse. . Bet ne
reikia mums" eiti taip toli, idant

Kodėl. šis skyrius ir pasisako

žmonių religinį išnaudojimą
* - * -- ’k i * - -1

For the woman
the heart of

raišelio elgesys.
Tinginystė patinka menkos 

asmenybės žmogui

Kuriam, gi, menkės asmeny
bės žmogui nepaliks žijBginystėį 
—i be . gerų - darbų' ąptigfejiinas’ 
teptų karvelių,/danguje kėr^ių. 
Todėl tokie lengvatikiai, ypač 
lengvatikės, būriais spiečiasi apie 
naujo tikėjimo BE GERŲ DAR
BŲ skelbėjus. ^Tos -lengvatikės. 
neša- jiems -savus-žaliukus, užra
šo palikimus, namus, ir. neriasi' 
Į Michigan© užterštą vandenį 
naujam krikštui apturėti ir per 
tai užtikrinti jų patekintą dan
gun. , <

Jau Dovydas, dar prieš Kristų, 
savose psalmėse tvirtino, kad’ 
pakvaišusiųjų yra nesuskaito-’ 
ma x gausybė. . Jų dabartiniais 
laikais priviso dar gausiau. Mat, 
tėvai, ypač molinos, apsileido > 
pirmaeilimame, svarbiausiame 
savo darbe: savo veikla, ne žo
džiu PADĖTI vaikui vystytis į 
sveikos asmenybės žmogų, Dą- 
jar kreipiamas didesnis dėme
nys į antraeilius žmogaus reik- 

- ! menis: pasipuošimą, pasipiniga-

ehoiogiškai teisinga veikla rėi- 
: kia ugichrti saVyjė ? ir ainiuose 
(svarbiausia JUOSEI) subren
dusias asmenybės. Tada žmogus 
pajėgs atlikti savas pareigas, 
Tvėrėjo duotomis galiomis pasi
naudodamas kuo puikiausiai, vi
sai be įvairiopų tarpininkų, 
Įskaitant daugiakalbiūš -mieka- 
xaibius tūlus dvasiškius..';

Toks žmogaus^ savų pareigų 
atlikimas UŽTJKRIjNS, iąm nor- 
malu črONYKŠTJ, o, jeigu no
rite, ir TENYKŠTĮ gy^nimą. 

■ Ne kažkokių;
melskime — trbŽk^š, lįąda čia 
pat mūsų artimas d^dąėja ne
pridengtas, bet NORMAiiAŲŠ 
GYVENIMO .naudinga sava 
veijda SIEKIME tiek- čionykš
čiam,  ̂k ir tesyžšęiam gyveni-: 
mi>i- užtikrinti;b<š artimui gėrio 
'suteikti... z--- .
j Tokio gyvenimo yisŲTrokš la
me, tai ir pradėkime šiais nau
jais metais atsakančiai veikti 
vaso ŽMONIŠKIEMS TROŠKI
MAMS Įgyvendinti. Pirmiausia, 
mes; visi verskfme savę LIAU
TIS įvairiopai palaikius viso
kius niekakaibius - bei>-nieka
darius. Tik’ tada jie išnyks iš 
mūšų aplinkos, kaip, ateinančio 

. balandžio sniegas; Tada ir niū- 
<sų žmoniškas gyvenimai pradės 
spartesniu .žingsniu žengei, pir
myn.. Tada mes pajėgsime tapti 
turtingesniais trejopo gėrio; kū
no, proto ir asmenybės’ (nųsitei- 
kiriių-j aušinu) sveikatos savi
ninkais. Tos Svarbiausios žmo
gui gėrybės ir linki šis styrins.

O Tamstai, Gerb. pįkfauscja, 
linkėtina darbais, ne kainomis 
gėrėtis. ,-Ų- ' -

Briediniai Dievo prašyti nerei
kia. Jis mums visa, kas reikalin
ga, žino ir jau yra laiku ir pa
kankamai suteikęs. Dabar mes 

. turime atlikti savas pareigas. 
>avo darbo n epą v eskime kitam, 
kad ir Tvėrėjui. Todėl liaukitės 
risi dvasiškiai mus atkalbinėję 
lūo savų pareigų atlikimo.

Kaip siekas bei kuris kitas 
gyvis sugeba atlikti- savas-parei
gas vienas be Tvėrėjo pridėtinė: 
pagalbos.: jam gana jau spturė 
ros Tvėrėjo dovanos, taip ir 
žmogus gali - būti žmoniškas 
vien SAVOMIS pastangomis. Jei 
jis sugadino Tvėrėjo- nustatytą 
..vaiką,'jis ie tik jis'vienas gali 
ją atitaišyti‘ - v !/’-vt

Tvėrėg-.s stebuklingai patvar
kė, kad' žmogus iš-.mrkroskopiš- 
<© gyvio, nuostabiųjų paveldė
jimo pradų —’GENŲ vadovau
jamas yystosi j tikrą, žmogiškas 
pareigas atlikti’ PAJĖGŲ AS
MENĮ. Tokiam vystymuisi ne
ri ikia SLTRUKDYTI. Taria 
Tvėrėjo duota galia, be priedi-

4: nės kieno kito, iškaitant ir Tvė- 
tėjo, pagalbos žmogus pajėgia, 
tapti tikru žmogumi, o ne vien 
tik jojo iškamša, kaip kad kul- 
iistai save pavaižttuoją sava, elg
sena. Gi, TIKRU žmogumi bu
vimas ir yra žmogaus, tikslas ir 
NE3IEI.UOTAI TIKRAS Dievo 
garbinimas.

šiame reikale nereikia mums 
tarpininkų, save pasivadinusių 
vairiausio rango dvasiškiais bei 

KultistaJs. Jie turi eiti dirbti nau
dingus darbus, fizinius ir kito
kius. žmonių ir- savo gerovei 
ržtikr'nti. Dvasiškiai turi atsisa

kyt? magijos, burtų, mitų, ne- 
iesos, pasakų..., visą tą laikant 

už tiesą. Jie visi turi pradėti 
rrotui neprieštaraujanerą fririk- •

Vreai pramyiiti iš mn$u - Jūreivis, atsisakęs pranešti 
•fcą. - spte savo ryšius sė Sovietų am-

Sakyrim. j’ė l«ri lūnrtH tVir- basatla, atleistas- Iš laitf-fte. ' -

ns

ines

<r> »»T

THAT APE AL JDW1NG SAFI 
FOLLOWING DISTANCES—

— Greitu klikų Braricūž joje 
pradės veikti didelė sanlės ener
gijos jėgainė, kuri' habdns- 261 
veidrodį. Jėgainės pastatymas 
kainavo virš hiriijorru.

s«« u>for
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on can't a Jord to be wron®. 
Because if you're in <±ar»e «
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And that’« where UB.
Savings Bonds come in. Boy 
them through your bank. Or 
encourage your husband t» 
sign up tor the Payroll Sav
in eg Plan where he weak*.

That way, while you’re 
meeting the day-to-day efr 
pdis^. vrrif 11 still be hnilcnng 
g mom secure fi-ture for yew 
family. - ■ „

U.S. Saviftgr Roni*. Frc : 
the woman w-lv 
> rood Ixirgairi.

rimą. pasilinksminimą... Tei
singas yra Biblijos tvirtinimas: 
‘Ieškokite dangaus karalystės 
visų pirma, o visa kita bus jum 
suteikta”. Čia, mediciniškai kai 
bant, reiškia: sustiprinkime sa
vas ASMENYBES (nusiteiki
mus, jausmus, emocijas), tark 
mes pajėgsime žmonišku elge
siu užsitikrinti visokį niunr 
galimą čionykštį ir tenykštį gė
rį. šios Dangui ir Žemei naudin-

S4MBMGS

Mutual Federal

^Z/y/XZ4/<Z



ALEKSANDRO MANTAUT0 ATSIMINIMAI APIE PŪTVĮ
* (Tęsinys)

Darbas Vilniui ir jo Uėtti- 
v iams mane, kilusį iš Trąkų ap
skrities, lietuviškąjį darbą rusų 
Ūkais, dirbusį Trakuose h\ Vil
niuje, labai vjpojo. Per tą darbą 
vos nenukrypau nuo darbo šau
lių Sąjungoje* nlano viso gyve
nimo paskirties. Palaikiau nuo
širdžius santykjiiš su prof. M. 
Biržiška, suėjau Į kontaktą su 
vilniečių veikėju į>rpf., šėmaičių. 
Gavau pasiūlymą dirbti prof. 
Žemaičio vadovautoje Rytų Ko- 
msiijoje prie Ministerių kąbinęr 
tol. kuri ruknos!- lietuvių ir jų 
įstaigų Reikalais Vilniaus krašte. 
Nuo to viliojančio darbo mane 
atitraukė- vis gilėjanti ir artė- 
j ?n.ti pažįintis' ęų yladu'Putyins- 
kiu-Pūtviu. .

Vladas Pūtvis^kbai-skyrėsi lėkštę prie kunigaikščių rum 
nuo eiles mano asine-
nu . lietuviškoje visuomenėje.
Tas skirtumai man vis-aštriau 1 
ryškėjo,’- galvojant apie dar ne
tolimas dienas Užkaukazyje ir 
lyginant Gruzijos .gyventoją, su 
Lieluvps gyvenimų. . ■<.

Į ALietuvą! grįždamas, .atsive
žiau labai;šviėsų atšikūrušių Už-. 
kaukązipA respublikų Gruzijos, 
Armėnijos ir .Azerbaidžano vaiz
dą. Ypač"Gruzijos, 'kurios sosti
nėje. Tiflise gyvenau ir dirbau 
iigsnį laiką. Dar būdamas rusų 
armijos kartininkas‘ turkų .fron
te. turėjau nuoširdžių draugų ir 
viršininkų gruzinų ir 'atmėnų. 
bet ypač' gruzinų; Jjį tarpę bųviy 
daug neturtingų kunigaikščių. 
Bet jie tą vardą neyėltur nešio- 
j o, nes santykiuose' šu draūigato 
ir pavaldiniais/ darbe jr kariškų 
pareigų vykini ei jie- elgėšUkarp 
tikri kunigaikščiai; :...

Iš Rusijos irhperij os’jię/į&vėb' 
dėjo . karų- ir nąūjų okupacijų 
nenusiąidjLą^l^ąšt^ 
vėliau ■ VakietYjps' kariūoinęnių 
pereinami jilriičiąito jų* Štattoi .ur- 
i n tendai^^Asto:^'yrią5,-' įsrktirę 
Tifliso. / pakraštyje,/nevąi?gįno 
šalies gy-ventojų, bėf tiiiiijs*ems 
kariauto ■ beda rbianis: davę. darbo 
savo matoto ir apjąngos-. sandėj- 
liuese. -Su caro kunigaikščių rū
mais, gruzinai■- taip pat paVėldė- 
jo valdiškas ir visą nę^
sugriaūįą 
kurį toliau 'jol^jIind; 'Pradžioje 
net buvo ’■ ■ p^įŠrtą ' rasų ” 'kalba 
įstaigas^, tik/vej^u greita prie' 
gruziną -kaSibs; -T&ČĮaą ų£vrų$ąi 
buvo gruzinų ; m^ęytb^J; bet 
gruzinai moke ;ruk&$: sąžiningu- 
m o jr- ’strppąm^dajl^V- 
n i ngunl.as, zkyšiąą įstai
gose. 'buyd - nejihanurnijialyUai, 
Dar;-caro laikais Gruzijoje iš; 
bu joja višuomeftiriiš5 gyvetihnasi

. Jis buvo drauge ir politinis. Be 
i(i to, gruzinai buvo labai vieningi 

ir karšti, kaip ugnis. Jie turėjo 
nemažai prityrusių, jau vyres
nio* amžiaus, pražilusių vadų, 
k u ri uos labai gerbė.

Iš šimto parlamento narių, 99 
buvo vienos partijos. Tai buvo^ 
socialdemokratai, tačiau lautiš- 
kesni už tautininkus. Vienintelis 
tautininkas parląmnlo narys Ve- ------------------- -
šapeli nuolat save apsijuokinda- 
vo .. Kai M metų vadovavai A-TAMLL'>AS.;

1931 metais Šiauliuose pastatyta Maisto įmonė.

P. *' ' . i . • TIESIOGINE IR PERKELTINĖ ŽODŽIŲ nzidentas Jordąnia parlamente I 
pasakė kalbą kokios tai šventės Į 
proga, parlamento pirmininkas, 
pranešė, kad tos kalbos bus at
spausdinta pusė milijono eg-* 
zempliprių. Bet. kalbai dar tebe
būnant spaustuvėje, parlamento 

rūmų
užplūdo šimtatūkstantinė minia dine) junginys nėra aiškus, bet 
ir seneliui prezidentui kėlė ova-‘ perkeltine prasme (akis sudė- 
cijas. Lietuvis džiaugėsi, bet’ir tj _ užmigti) p.ūkirusiai mums 
pavydėjo kaukaziečiams jų jud-1 suprantamas — visą naktį ne- 
rumo, džiaugsmo savo nepri- užmigau. Akyse stovėti — koks 
klaųsomytie, sąžiningumo ir nors žiaurus Įvykis nuolat prisi- 
stropifmb pareigose, panaudo-’ menamas. Akto sukti — nusi- 
jant . gautą laisvę krašto pažan- į gręžti. Jis, pamatęs mus, akis 
gai ir žmonių gerovei kelti. •Ste-i nusuko— nusigręžė. Akimisyv;.- 
Itodamięsi,' kaip gruzinai džiau- j valgyti — labai norėti ką nors 
gįasį ir vertina savo nepriklau-j gauti. Tiesiogine reikšme šis žo- 
somybę, svetimtaučiai sakyda-Į džių junginys bereikšmis, o su- 
vo, kad gruzinai negyvena savo j įprantamas tik perkeltiųe reikš-

VOKIETIJOS LIETUVIŲ BENDRIJOMS- : NĖS DARBUOTOJŲ SUVAŽIAVIMAS .1 
dimą Vakaruose, pirmininkas 
pastebėjo, kad prelegentas pri- ' 
statymo nereikalingas. Kaip to1- ; 
tuviškos rezistencijos stebėtojas • 
ir dokumentuotoj as, jis plačiai • 
žinomas ne t»k Vokietijos lietu
viuose, Uet ir toli už jos sienų. 
Jo žodis oro bangomis kasdien; 
pasiekia ir Lietuvą, kur jo kla - 
sosi ne tik okupuoto kraš-o 
Žmonės, bet ir okupantai bei jų 
bendradarbiai.

Pask

Suvažiavimas buvo surengtas 
1982 m. lapkričio ’>-7 dienomis 
Romuvoje. Tolimesnių vietovių 
veikėjai atvyko lapkričio 5 <1. 
popiet ir vakare. Kurpfslzo sve
tainėje Hūttenfelde vakaroti 
susirinko apie 2D tautiečių.

Vokietijos l.B valdybos pirmi
ninkas V. J. Damijonaitis sveiki
nimo žodžiu suvažiavimą atida
rė lapkričio 6 d. 9:10 vai. Pri
imta darbotvarkė. Pakviesda
mas dr. Kajetoną Julių Čegins
ką* skaityti paskaitos apie Lie-i 
tuvąs p \g' todį ir jo idėjų sklei- i

pirmiausiašokti — norėti muštis. Iš akies 
' — apytikriai. Iš akiu išleisti —

nesaugoti. Iš akių nepaleisti — 
-ekti. Iš akies trauktas — pana
šus. Iš po akių — dingo. Ligi

, Akis J akių — daug. Turiu darbo ligi . 
vartyti — stebėti. Akto versti — akių - ■- turiu daug darbo. Per fcl_‘

labai daug. Turiu darbo Į
Akys verda — Į per akis (labai daug). Per akis j 

smalsiai žiūri. Kur akys ' viską vagia — nepakankamai i jJ ?.
tyli, 
uis a

1

JUNGINIŲ REIKŠMĖ .
(Tęsinys) užspausti — Tiuni^inti

varesnius stato akis --1 v£rčia (gnasi)> kad
uz- .. , ... : ne jis padare 

i nors
ved- —kada žmogus e:na ir ne
žino kur: eina, kur akys veda. 
Akimis Žibinti — norėti ką nors 
gauti. Ant akies — nežinodamas 
vietos, ėjau, ant akies ir sura
dau, kur dėdė gyvena. Ant ke
turių akių — slaptai dviems pa
sikalbėti. Ant akių; stovėti. Tie
siogine prasme — nesąmonė, o 
perkeltine prasme — būti, kur 
visi mato. Ant akių turėti — pri
žiūrėti. Dėl akių daryti ką 
nors nuduodant — ne iš tikrųjų. 
Jis eina į bažnyčią tik dėl žmo
nių akių. Akis į akį — susitikti 
prieš yiens antrą. Į akį dėti — 
gerai miegoti. Nors į akį dėk — 
labai gražus, patinka. Nors į akį 
durk — labai tamsu. Nors į akį 
durk . (laųisu), ųegali rasti ke
lio. Į akis įkristi — dėmesį at
kreipti. Jis visiems i akis įkrito 
— visų dėmesį, atkreipė. Į akis 
kabintis — ieškoti priekabių. 
Iš akių luptas — panašus. Jūsų 
dukrelė, kaip iš akių lupta —' 
tikras tėvas. Į. akis lįsti — įky
rėti. Nelįsk man .į akis — eik pp 
velniu.; .. • .

Nesirodyti Į akto — neateiti.
i — ginčytis. Į akis

mi ieš
gmėinasi).. Ak>s sudėti — 
migti. Visą naktį akių nesudė-^ 
jau — tiesiogine prasme (pažo-'

laisve, bet kasdien ją švenčia.
. Milijoninės, rusu Kaukazo ar
mijos ■■. kareiviams nesusigun- 
dzius daryti bolševikinio -per
versmo Gruzijoje ir kitose Už- ( 
kaukazio respublikose, jie gele- 
žinkęliiiŲir laivais nuskubėjo į 
plačią..Rusiją. Bet nemažą kari—

me. Ato? svilinti — gėdinti. Aš 
jam akto pasvilinsiu — sugėdin
siu’. Dėl mėlo jam akyį svilo. 
Aki' traukti. Šis junginys- su
prantamas ir tiesiogine reikšme. 
Netiesioginė šio junginio pras
mė — žavėtis kuo'Tidrs. -Sodas;• zinKemivir laivais nuskubėjo i , . .r.? N-J-VVė .. , • v , . raudonuoja — visu aki įtraukia,plačia/Rusija. Bet nemaža kan- >, . . ,r 51... , i Gera ah. turėti — kas nors patin-nmku, valdinmkų ir kitokio ele- . *T. ' v. . x *as. to • - - i -x t- ka- Jis turi gerą akj ant manęs,mento hkosi Tifbse ir kitur. Jie v 4. •, - ■...................... I (l-'im patinku). Kreiva akz tu-buvo dėkingi Gruzi-jai uz prie- , 1 • A ’ ' '• ».•/. -a- 'ė, š;< ... ,, t 'šen - - ko nors nemėgti, nemy.gUu^.idz.augesi joa nepriklau-Į neapkesti. Afcis „imėrkli 

somvbė..ir demokratiška laisve. * , L. '. .. . . ? ., -• .. ; . , . :—perkeltine reikšme:; nematy-Utęfavoš. 'Kdvarmmkai dūsavo /. . . . ,. - t ,. '. ... .
t -; i '.: v , , - .. ita kokiu nors blogybių. Akt uz-
Lenkuos globos, bet s.e svehra- pažvelgS. ,Užmėsk4kl

(tąu?1a> ne nbeejopat  ekt.,į Rus i-'(paiveIk)> k,ks įražus įgįSg _________
..J« .globą, nes ten viešpatavo Akis nžpUti _ Akis PuIli į akis
nežmoniška prievar ta ir zudy-1 - i , * t . A .
neš. ■ tdigi Gruzijoje, nebuvo 
daug, destruktyvaus elemento, ■ 

-nutaūtėbų ir išsigimėlių, kurie' 
trukdytų: laisvo krašto ramiam/ 
ir -. vaisingam darbui, • siekian t 
progreso; to-šviesios ateities.' Jr 
saypt laisyęs .už kelių metų, at- 

^nšiems :.bolševTk'ų okų'pan tapjs: 
jiėJ-pĮgtoi7 nepardavė. Tos trage
dijos; ibari 'jau neteko matyli.
Bėt giikįelį girdėjau daug apie 

. diddtf-Jierit)ižmąŲ kraujo ir gy- 
vybės aukas to Gruzijos patriotų 
skerdynes/ šiai mažai tautai gi- 
rianf savo laisvę nuo nepalygi-- 
namai galiiigfesnėš bolševiku ar- ’ -.V -ir'Z • - , a.,mijos.. - ■ 7- ■-

' ■ - "(Busė daugiau) - _ - :

MARIJA NOR]

SIUNTINIAI į LIETUVA 
MAISTAS Ii EUROPOS SANDELIŲ

IW8 W«t fSth SL, Chicago, HL 60621 ♦ TeL >25-2787

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETl'E GUT PARCELS 8ERYIC1 

•Ml W. CKk St, CMcaro, HL ♦ T«L >25-2711

M* ' JAY DRUGS VAISTINE
—x>--jrr~,K; *

xtttxai * xosKrnxcs
Atdara Hoki>di«rJal« nw .

saugojas!. Per ak’s tos vagystės} 
tau išlįs (nukentėsi). Prie akių
— arti būti, nenueiti. Prie visų 
akių (akivaizdoje) subarė — 
sinus manlant ir g 
akis — tuoj greit. Jau pavasaris! 
prieš akis (greit). Už akių — ne- į 
matant? Į akis angelas, už akiui 
velnias. Akis už akį — tuo pačiu 
atsilygina. Kaip akis — labai 
pilnas. Stiklas pilnas vandens 
kaip akis, žodžių junginys (kaip 
akis) naudojamas palyginimui
— nurodo, kad stiklas labai pil
nas vandens. j

Tokių žodžių junginių — fra
zeologizmų mūsų liaudies kal
boje yra daug. Dalis jų savo, 
reikšme nėra aiškūs, o ypač sve
timtaučiui mokantis lietuvių 
kalbos. Verčiant į kitą kalbą, to
kie frazeologiniai junginiai nėra} minęs. Kaip dangus nuo žemės 
verčiami pažodžiui, lik dalis jų j—didelis priešingumas.
gali būti verčiami pažodžiui. Yra 1 Patarlės, .jei turi frazeologi- 

:panašūs it kitose tautose. Visosjn'lls požymius — jos laikytinos 
tautos savo kalbose turi frazeo- ’ frazeologiniais junginiais (Fra-

n t., s-.-. j; t
lis neteisėta, i

Ųrdint. Prieš}

• <■■>1 jungimų reikšme pa- 
kada yra aiškios aplinky- 

kuriose junginys vartoja- 
Taigi atskirai pamilo z> j 

junginio reikšmė nėra aiš- 
tik sakinyje galima,nusta- 
ar junginys yra frazeologi- 
r laisvasis.

Štai turime žodžių junginį — 
į durys neužsidaro. Tiesioginė šio 
junginio reikšmė yra supranta
ma — durys neužsidaro, jos yra 

t sugadintos, jų negalima ųždary- 
! ti. Bet kada pasakome: šiandien 
visą dieną durys neužsidaro: 
vieni įeina, kiti išeina — jau tas 
žodžių junginys įgavo kitą reikš
mę: dmys neužsidaro — be per
traukos atidaromos.

Lietuvių liaudies kalboje gau
su įvairių palyginimų. Dalis tų 
palyginimų gali būti frazeologi
niai žodžių junginiai (palygina
mieji). Pvz.: Kaip akis išdegęs 
— galvotrūkčiais skubėjimas. 
Kaip ant adatų sėdėti — nerim
ti. Kaip žemę pardavęs — nusi-

loginių junginių. Frazeologiniai i 
junginiai (netekę savo pirmykš
tės, žodžių reikšmės — Įgavę per
keltinę reikšmę) laikomi idio- 
momisžĮr laisvaisiais junginiais.

zoologinių junginių trys pasto
vios jpatybėš’r Vientisumas, 
vaizdingumas -ir pastovumas). 
Be šių ypatybių nėra frazeologi
niai junginiai. Tokia patarlė: 
“Per bobas Į žmones, per uba
gus į dangų” (bobos apšnekės, 
ubagai išmelš dangų) nėra fra- 
zeologinis junginys.

• *
, Daugiausia frazeologinių ar 
• laisvųjų žodžių junginių sukūrė 
kaimo žmonės, ypač palygina

nuo jo tiks 
meniu. . S 
nurodė,' I

’ų u- n j 

k irtum

niumshu.
L, L l i . S i * 
ado 1910

nti

is ir

pa

los

• . ' . autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją
(1869 —1959 metai).

664 psL, vardynas.
Minkšti viršeliai. - Kaina $15.

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

muju. Lietuvoj kaime girdėjo- į 
me ir tokį palyginimą; kada 
žmogus išeina ką nors parnešti, 
ir ilgai negrįžta, sako: Išėjo ežys 
mielių parnešti.

Lietuvos o 
kartu ir L 
torija. Iki 
ginkluotas 
liau atsisakyta viening"; 
nizaeijos ir stengiasi .< 
partiją. Vengrijos ir čsk 
kijos sukilimai parodė, k: 
stangos paversti part ’.j ą 
jimo įrankiu mažrm. ' - 
neša norimų vaisiu. Dal 
džiausią reikšmė sk:..'?.r. 
grindžio spaudai, kuri - 
ii Vakarus.

Pagrindinė pogrindi o ■ 
taisyklė — paslaptis, j’<
pogrindžiui padėti, turi žiūrėti, 
kad jam nepakenktų. Pavojinga 
kalbėti apie pogrindį ir pačiam 
kalbėtojui ir tam, apie kuri jis 
kalba. Nereikia stengtis žinoti, 
daugiau, negu reikalinga užda
viniui atlikti. Priminė estų liau
dies posakį — paikas kalba ką 
žino, išmintingas žino ką kalba. 
Tačiau pogrindžiui reikalinga ir 
viešuma. Apie pogrindžio ruo
šiamas demonstracijas, spaudą, 
memorandumus reikia kalbėti 
ir rašyti, vengiant minėti jų 
autorius, žinoma, jei jie nepasi
rašo. Viešuma yra labai svarbus 
pogrindžio ginklas.

(Bus daugiau)
(Iš Vok. LB Biuletenio)

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
LUkkATŪRA, lietuviu literatūros, meno fr 

1954 ia. Jame *yrt vei^togi, niekuomet n'
Krėvės, Igno šlapcHo, Vinco Morė'm.
J. Patikėto, dr. Kazio Griniaus, toto r-’- 
Meilaus straipsniai bei studijos
M. K. Čiurlionio. M. Sileikio, V. Kašubo' 
kūrybos poveikiais. 365 pusi, knvca

© DAINŲ ŠVENTES LAUKUOS? - 
tinto šokių pirmūnės Juozės Vaito": m *r;-. x-

moksle
M

♦rentes ba^jų istoriją ir eigą. Įdomi -
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surnkhh 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja t?

s VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS. Antano >•: 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas Ta? 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to Rikoto^-'- » 
ra tūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. To

i ■ Į - <į

H f

Inž. LIUDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaipATEINA LIETUVA "V.

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
Ir lietuvių kalbą Jas mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K- 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 
u (r patarė mums toliau studijuoti.

9 LIETUVHKASTS PAMARYS, Henrike T-n 
Įdomiai parsiyt* rtudija apie Rytprūriua remianti'* o 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomus H-’r- 
lietuviuL Eeidinyt flluatruotM nuotraukomis, pnbntor.'- ?. 
vjtuvardžių pavxUnfanMJvfr jų vertiniai J vokiečiu k UI i 
irndlngoje 335 poaL knygoje yra Rytprūsių femėlap'

< KA EAUM1S C1MX ralytojos Petronėlės Onn*» r- 
mtnimal tr mintys apie tanaenis Ir vietas neprik. Lto+nvn'e 
maistais bolševiku okupacijos metais. Knvca turi 2^^ r •- 
bet kainuoja tik 13.

9 JULIUS JANONIS, poetą? ir revoHrr’or^r’ 
to? Jr klaidingai interpretuojamas gyvenime 
Jurgio Jašinskų knygoje apie Juliaus Jnnonto gyvnn’ n- 
riją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotein "I . •«

yra didelio Pamato, 265 puslapių, kainuoja Ff<
$ b ATI JUMIS noveles, 5L Loečenko titoyhn, T. >aluėf< 

ndlmii. >09 knygoje yrt 40 sąmojingų novelių. K dn« 61.

Xnygoe gAttruunoi Niujlesote, 17M So. Ruhlcfl St.. CmeAre,

— Naujiena*, Chicago, 8, Ill. Tut$day January 18. 1983
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4,«* Hudo pirmo® diene: 
^Unrasčie calne^

<<>>• u onemiesčiuose:

metanu__  .__________ H5XX
pusei metq — .1- '_______ $24.00
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HOtsOfi Talei ixl-^UK.

'(AUJIENV rištinė «tdan fawllim,. iiikyros wfcxsllgnli. 
trio 8 ral ryto Iki 5 nL popiet iežudiesials — iki u vai.

Atsijauninkime Sausio 15-os dienos 
idealams

Idealams? Kokiems idealams? Na gi tiems, kuriuos 
1923 metais siekė mūsų pasišventę sukilėliai ir savanoriai 
— apjungti Didžiąją ir Mažąją Lietuvą į vieną valstybę. 
Tai bus ’60 mėtų minėjimas ir turėtų būti A'trijaunimmas, 
iš naujo atgimimas, siekti laisvės ir apjūnjpftib ir vėl pa
vergtai tėvynei. Tam tikslui mažli'etūvjar'š.ih., amerikie
čių laisves 'dieną, liepos 4 ir '5 cL kvies narius ir draugu? 
suskristi į Chicagą ir bendrai pasižadėti nenuleisti rankų 
dėl maskolių ęiulpi'ambs Mažosios Lietuvos.;
i -r’^Maži?e^uvįų Šių metų kalendoriuje yra visa eilė datų, 
kurias reikės iškiliau paminėti: .

Lygiai prieš 70p.,metų^ 1283, Aismarių pamariais iš 
pietų Į šiaurę besiveržęs vokiečių riterių ordinas pasiekė 
Nemuną, silsi jungė sir Klaipėdos riteriais ir pradėjo ruoš
tis karui sli Lietuva. Daugelis manėme, kad senųjų prus-’ 
vadai seniai pakarti ir palaidoti, o laiko slinktyje ir pa
miršti. Bet taip nėra.

Vokietijos pilietis Heinrich- Gerlach, kuris apie sav 
rašo “tch bin ein Prušše” (ne Preusse!) ‘(Aš esu prūsas) 
neseniai išleido 295 puslapių knygą, pavadinę ją “Nu^ 
der Name blieb” (Tik varda's teliko), joje aprašomas 
laikotatpis rilio 1230 -1283 rh. Prūsijoje su spinduliais Į 
1110 ir 1945 Pietus. Vaizdžia ir gyva šių dienų, vokiečių 

:gyvėhinid kalba jis prikėlė Herkų Mantą is Natangų 
Ričardą Glandę iš Sambijos, Otoną Divanį, Bartų kar
vedį, Nikalojų Autumi, Pogezanijos atstovą, Karolių 
Glapi iš Varmės ir tūkstaričius prūsų laisvės karų kar
žygių.

Aukšto laipsnio autoriaus mentalitetas, geras Ordi 
no, Viduramžių Vokietijos ir popiežių istorijos pažinimas 
paverčia Į šipulius “Ostpreussische Landesinannschaft” 
su jos “Arbeitskreis der Memellaender” (Rytprūsių trem 
tinių sambūris su klaipėdiečių darbo talka) visokias 
skambias frazes apie vokiečių aukštesnės kultūros palai
mą Pabaltijui. Kiekvienas Pabaltijo autochtonas skaitys 
šitą knygą su pamėgimu ir pasigėrėjimu.

Lyg su Gerlachu susitarę, mūsų Alg. Gustaitis iš Los

I POZAS ŠVAISTAS

ELDORADO t 
•Tęsinys)

Pasąmonėj protarpiais įspėjimu atsiliepia: 
“Kad tik neužsimirščiau. .. Kad tik nepasivėluo
čiau į paskutinį tramvajų. .. Tada... Tada gali 
įvykti tai, ko aš visai nenoriu.”

Budrus pasąmonės tvinksėjimas apvaldo Al
doną. Ji nutraukia šokį ir veržiasi iš salės.

— Edži, kas gi čia dabar?i
Pamėgtu vardu šaukia ją George ir pastoja 

taką.
— Ne, ne! Leisk, George! Tik būk toks geras 

ir paduok ririn apsi&dšlį. ,
George juokauja ctar ir delsia. Juokais ir vy

rišku pasitikė^ihū ŽVetg^ j još AkH. Akyse tūo 
metu sutinka nepąUumfrą valią. Skubiai nueina 
jis ir grįžta ne tik su jos apsiaustu, bet ir su savo 
kepure.

Geidulių kurstomas lydi ją puikia buvusio 
garsaus restorano ŽŪM GOLDENEN ADLER 
paradine lipyne. Šiuo metu tame restorane įreng
tas OJhlCERS CASINO U.S. UŽ žvilgančio 
krištoliniais stiklais vestibiulio prislopinta Jazz 
muzika. G ujamas tango ’‘Kodėl verkiu aš?” 
Priešais aikštėje įvairiausių automobilių rikiuo- 
JL nuc k"'1 toninio Jeep ligi liuksusinio Cadillac. 

Y’’a pat atvir< i (rimunstruoja jaunutės reklamiš- 
J< ai dažytos vokiečių dukterys. Dirbtiniu meilumu 
hTf&vaj -jnL jte nnferikieciams pigios meilės

vLbakc^až' i
PASTABOS Iš TOLO I

* -f _ t

LIETUVlšfcAi kEAfpįDAl

I Icypjas, kąs, savaime aiškji, pa-' 
,, .- .. ..[reikalavo ir aukų. Iki. 1942 me-Kažkam Kaune buvo atėjusi , . ■ ; ,T*. , i, tų pabaigos keliais atvejais pats

mačiau, kai iš juros vilkikai ir 
kranai atgabendavo UĮreltūsJū-' 
roję riuskėhduliuš povaądėrii- 
hiūs laivus, su višofiiis įgulomis, 
^nšokynio eigoĮė. Jdkra Jfbltib-, 
nų spauda ar Vadijaš apie lai * 
niekada nėr zodžlii nėuzsiihinė. į 
ttėi aš mačiau savo akimis tai, 
ką dabar rašau. .

Klaipėdos užėmimas 1939 m.

’ 60 ME1

/ (Tęsinys)

I
 - -, r *

idijotiška mintis, kad, esą, ne
kėlų palikti Klaipėdoje j Lietu
vą beSšvykstančio (pagal Rib--

i bentropo-Urbšio “sutartį” turė
jusio išvykti prieš vokiečių ka
riuomenei pasirodant Klaipėdo
je) 6-to pėst. pulko ntokotnąją 

į kuopą -- rikiuotėj? UOšte su 
Klaipėdos naciais pasitinkant į 

iktatitĮ išlipantį Hitlerį. (Jėzau,’ 
Marija. — V.B.). Ir tik gubema- • —r-------------------- —
tūros reikalų vedėjo kap. M. 'buvo hieko daugiau, kaip vekie- 
Kukučio (mano tiesioginio vir- < čių karinės jėgos paradas. Hiėr 
š.ninko) neatlaidsus protesto, isi nichtš mehr was zū šaigen

; (telefonu) užsienio reikalų mi
nisterijoje, dėka, šios beprotybės sdčyti) 
buvo atsisakyta.

Hitfens, prnmtas krantinėje .A k-s.- * *<4 .‘.’ -z. Ktamidos) metu.dV. Neutnaiinb, pervažiavo iriies-

Angeles išleido Įspūdingą ir skrupulingai tiks^Į-žęmelapĮ, 
vaiždūojantĮ plotus nuo Vyslos iki Kuršo; nuo ŠĄmbos 
iki Dauguvos, šitariie gražios išvaizdos Lieti)voš žemė
lapyje kiekvienas mūsų senovės tyririetojų galės ‘sekti 
Gerlacho vaizduotus senųjų prūsų laisvės karj^s Jx kjtus 
žygius. •

1483 m. lapkričio 10 d., prieš 500 nietų, gimė reforma
torius Martyrias Liuteris. Tuomet vokiečių tauta nuvo 
pasidalinusi Į daugybę atskirų tautelių, kūrių kiekviena: 
kalbėjo skirtingu dialektu. Pajūriuose gyvenančios gimi
nės negalėjo susikalbėti su kalnų bavarais ar svabais. 
Liuteris išvertė Bibliją i vidurinių vokiečių, į saksų dia
lektą, ir ta kalba apjungė ir “suvokietino” visas vOkt^aU\ 
kalbas ir gimines. Ir taip mūsų amžitije pajutome Liute
rio dovaną. Lietuvos trijų milijonų, gyventojų p’atonėie 
atsistojo 60 milijonų kalbiniai suvienyta vokiečių tauta, i 
Su jų valstybės atstovu, kunigaikščiu vob Btfek>W,T§ Lan
kos apskrities, Rokaičių kaimo kilęs Wažošid§ Liėtūvds' 
sūnus, Lietuvos užsienio reikalų ministeris dr. Dovas 
Zaunius 1932 metais Ženevoje, Tautų Sąjungoje, tiškėjo 
vesti kietas žodines rungtynes. . _ .

Ir atėjo 1883 metai. Trys Tilžės mažlietuviai — J. 
Mikšas, M. Šernius ir AL Jankus — pervedė. Basanavi-, 
čiaus idėjas į realybę, kad jos galėtjo pražydėti “Aušros” 
pavidalu. Ir pirmo “Aušros” numerio išlaidas padengė, 
šalia Basanavičiaus ir A. Vištalio, J. Miksas; O kuomet 
reikėjo atspaustus “Aušros” pundus tautiniai atbundan
čiai lietuvių tautai perduoti, tuomet Tumas. Vaižgantas 
apie “Jankų šitaip rašė: “Jis buvo didelis lietuviškųjų 
raštų nelegalaus gabenimo organizatorius. Per jo rankas 
vra perėję veik visi Didžiosics Lietuvos kontrabandinin
kai ir knygnešiai. Pas jį buvo sandėlis, iš kurios khyg-' 
nėšiai apsirūpindavo raštais”. Apie tai išgirsime Smul
kiau iš “Pajūrio” redaktoriaus, mūsų Ansio. Lymanto, 
kuris sąskrydyje skaitys pranešimą: “Aušra ir mažlietū-' proga, 
viškos spaudos reikšmė”.

smagumus. _ . do Georgę:
Gatvėj blanki vėlyvo vakaro šviesa. Lempbš . 

retai dega. Jos apytamsios, apžlibusios. Kaip visur • 
vokiečių būklėje, taip ir čia, rodos, Šaūkte šaukia ' 
ir fatališkai persekioja: “Immer spžren!” Dėl to 
“sparen” ir Aldona turi dabar skubėti. Klektriti^ ; 
energijos taupymo sumetimais inkšti susVdfk ■ 
tramvajai. Vienai nueiti naktį per užmiesčio tiŠ- ' 
tumas septynis1 kilometrus, nuo miesto ligi 
Camp, ne visai saugu ir nėra taip malonu.

Aldona skuba, bet ji nenusiminusį. Lengvai, 
pasišokėdama slysta marmuro lipyne. Nudfat j6- 
ptrrto ir atmeta galvą. Tankūs švelnučiai plaūtlfc 
grakščiomis bangelėmis sufrizuoti, išdykaudami 
uždengia veidą, nukrinta ant akių. Žavi, žydititi 
mergaitė. Gaivina ją dabar nepriklaūSdmilteo fr 
Šalės pagundų nugalėjimo džiugus jausmas.

George siunta. Jis mato, kad bejėgis, kad gali 
išslysti jam iš rankų tokia smagi mergaitė. Pas
kutinėmis priemonėmis bando dar sulaikyti. Stai
ga apkabina per pečius Tr jautriai prie pat ausies 
kalba. Karšti jųdviejų veidai nejučiomis šusigrau- 
džia. Maloni srovė tvinsta kraujuje. « <

— Edži, būk protinga! Juk aš tave masina 
parvešiu. Pasilik valandėlę... Pašoksim. / . <

Aldona, pąsižiūri į laikrodėlį ant ranW. Dar 
dešimt minučių paliko jai ligi tramvajaus. Vlsatii 
ji su atsarga, nes gerai žino, kad šitie atsisvei$- ( 
nimai dažnai užtrunka ir įdomiausi esti. UžsimĮt-s ‘ 
šus tenka pasivėluoti ir daug nukentėti..

Laisvai bepjaudama lyg žaidžia ji, lyg ban-

visli fėSilĮšoč^ reikšmės 
Klaipėdos prąraaimui, abejoju.

I Tiesa, Kautas (cčfaro vyriauay- 
bė) “susigriebė” paskutiniu mo
mentu, galima sakyti, naujos 

okupacijos ^vakarėse, 
kai pamatę, kad Klaipėda jau 
’•slįsla” iš Lietuvos ranklį, bet 
“šaukštai jau buvo po pietą”, 
nors ię 1938 m. gruodžio mėn. 
Klaipėdos krašto gubernatoriu
mi paskyrė Viktorą GAUJŲ 
(vėliau Vokietijos kz-te nužudy- 

i to Albino Lailiaus brolį), kuris 
visą laiką nuo 1923 m. koope
ravo, su Kauno vyriausybe (dip- 
lonratinėje ir kitokioje Lietuvos 
tarnyobje), atšaukiant visus did- 
ht tuvius iš raktinių centro val
džios įstaigų (Klaipėdoje ir 
krašte) pozicijų, 'toms vietoms 
skiriant klaipėdiškius lietuvius.

. - . . Net pačioje gubernaturoje
—- panaūdojąnt 1 (kiariojė aš vis daY-, kaip hėla-

J v. r . r' " , .
. ninkas) tebesėdėjau savo pąrei- 
! gose, yišų di^Iiėtttvrų patarėjų ir 
• referėntų. Iki tol užėmusių Ms 
‘ vietas (išskyrus Viem&tęlį gu- 
. bernatoriaus patarę14 ekbftbmi- 

niarus r ei ketams dt. M. Ariysą 
: kląiįėdisk|) būva "paskirti
; kiarpėd^ai liętdvdai. L&6 ’dar 
< tįk nepabeštaš gubernatnros 
■ reikalų vedėjas kkp; ’5t.- .Kukli

us, bėl ir .jo karjerąjfeve gali-

‘į&a nei-a nieko daugiau ką pa*
.1 ■ _______________

bt^ntropo vieną iŠ pastabą, pąda- kateįįrij^vdldL
rytu l'ibsim ' -‘d^rybu^ (dėl1 -

tą ‘(bri atsilakė y&žilioti Liepų : "Dhbąr/ dk'į^jĄvišai,. neseniai, 
<ątvėt kūAbje biriko guberinatti- kai- kas . užs^inlrfė ir. išeivijos 
rięš rffiri|l)[ , iš mieste te'atro bal-

•: Lobo (l^^aujlnciaį .....
liiiniii paškeibė, Ičbd Klaipeda valdžios,
padąrbrbą jte’ų tViitove (ŽfSrfę.- vusi viėną p^ėząs5i
sturig). Pasakyti
Netruko .nei vlenėri mėtau Jifai tail.J $abar, zųĮp’mąi 5ęt ,}&s
vokiečiai Klaipėdą payeHelifcra' gali daryti- say6.; w.vž^%' t . . .. _ _ . . .
tvirtovė, koribš nfpajegė 'supai-] Klaipėdos prarą^Šžią, į’^.lęyd’ą- i mą jJfaity-ta be^a^ilricid .jau 
kibė ne tik 1945 m. kiafi>6dą mas,'Važį b’bro d^oma- tie faip,, dienomis. '
apšupūsi raudbtibji arinija ^iį '
avSą.cjja,'bet ..net irpątyį^ vakję-- taip. •--. .; ,. ’ -f L ' ■' ’
^aiftk'gdSitii IŠ apšilimo, tfesų-- 
sprdgdinb tik 6al'į tyfftbveš įren- ~ 
girnų ir pastatų. j
Admirolas Doėmtz- gavo'iš Hft-į 

l^fio ;ko '.pršže ir ■ jath4946rifee- ■ 
taiš KTąipfįgbje ^r6dėj3 V^kti -

kai; kąs - užsjinlrt'ę . ir ; jŠeiyįlo: 
Yąi'a^įj spaudoj e, kad ta? "(klai

oje) bu-
vusų vieną p^ząscuj, •< 
vo prarasta Klatrpedą 

zippmą/

3 aučiūosi klek stiprybių auto-

vyriausybę, SutTnkU<fcad ktefUu' 
buvo daroma ir Kante, ir

Varfpiaši, 
timas ’krąipčdiskiais -buvo įyer- 

(įdarytas daug • 
/.šplinkyM nesustabdė

Keriojo Reicho agresijos prieš 
LĮėtuvą r (karinej ,-jėga atimant 
Klaipėdą fr xXr tai,' kląi-

4-4
■ pęrvė

; xebirtetKiuRo) valdžios vadė-

Piieš Kaifedasgavati Algib Regio iš tfiic’ągoš laiŠkelĮ, 
ktūfemfeijisi^jįŠ,,^ad 65 i^irimąžįįSuvių; 1918 m.

tapįričib'fe ’Tilžėje į^daryta i^Bdaaraciją esanti atitra-3 
:sis Lietuvos nėpriLlaušbrhybės paskelbimas. ,^^Ws rf#ug 
prj^rėjų, \ Į '■ ;

Paryžiuje 1919m. vęikusiTąikoskion]fernnri^ iškišų 
Lietuvos keliamų cklaųsjmų tėsviWtė Vieną lia^tislos Lię- j

Lietuvos delegacijos miopednąs, kuri mokėjo tą kfeūshną 
tinkamai pristatyti ir apginti . J ''ri-; ]

Bet dar svarbesnisfaktas,' kąd ^n%sm^i?a&n-; 
tų poĖtikai prisiminė, kad 'anais pr^karini^ū 
tolimo, “Litthauęn” vadiWaffib Šiaurės. *5% -VoįaeĮiJ&s 
krašto gyventojai išrinkdavo SavoK^ųęvfftus. a^ižtvuš 
į Vokietijos legislatives: IŠSŠ.iJl Smalakį t Vėkietijos 
Reichstagą ir 1903, 190$ Ir 1913 rimtais tir. GaigalaitĮ, 
o 1913 m. ir dr. Steputatį, antJ*ą sayo atstotą .j PVWjds 
Landtagą. O tokie faktai 19Į19 m. Tafktfs 
buvo mielai girdimi ir sv«‘ėfemiiQhai. - - ri,. - (]--. -

Baigdamas turiu pareikšti, kad to palies Algio ^egio 
pasiūlymas “iš naujo atgimti” ir “atsijauninti ^3nU'laikų 
idealams” yra kilniausioji sugestija Sausio 15-os dienos

MKWAIs

, į. į^tis;;'MaU>ėddj e

tuoj po šu^imbA^ęėjįĘito^bn- 
tą Įpa'ipedą Šge]bėfe<nūb ; Vp- 

žygio?! Klaipėdą -<1939 
fHetaįš, tėbeabejoju ir. šiandien 
,aa, ■ Amerikoje, neLtokiąrpne-

ki^. Jietavijį- atstfim^^nuo he- 
tlrviŠkų, jlae Mąi-
pėdoie ir Aaaste admįriistravi- 

ir-*'mp, po sųkiinnPį buVp nedova
notina četitro tR^auno.) valdžios 
įdarda.-: L

(Sus ^^įatu)' * ‘

— Pierrt TnxFeau buv6 
Aiij^je. Sando tS^tėgžTi naujus 
prekybos ryšitfc.- -

•— 01116 ’senaįpriūš J. ,6lęnn 
pa si ruošęs kandija t uo£iprel; - 
Sente pareigoms. _ ■ ■ • : • •

, —v Rusai pataria ^Jordąnijps 
karaliui frušejinur sudaryti sį- 
fubgą sii Atifatu', i '

Jis ęSkvieęia Aldoną į /dailią mažggnę ..civilinio
— Kaipgi ta parveši, jei savos masinos n'ė- 'ffiamną. Vrižiudjk is lėto, visai ne imerikįę-

turi? » > tišku tempti. Abudti sėdi ŠbfėriO S^lyhėj. Nublat

— janomal .
— Kurią tik nori parodyk mašiną ir važiub-'

JW '■ '* ». \ ‘ Į j

. Vėliau.,, j
— Ne, ne ! Vėliau nichts. AŠ ryt į darbą pasi

vėluosiu.
— ^tebijok. Aš tavęs nebausiu ir nebarsiu.
— O Kas gi jums karininkams padarinės pus-

h-yčius? \
— Mary atliks. Daugelis tų karininkų įo šios i

hiktifeš šokių taip pat vėluosis. Tad sutinki, Edžf?
— Ne! Tuojau važiuojam, jeigu vgži!
Geųųge trūpuiį pagalvojo ir linksmai įjfcsakė:
— AB &et vaianrtSę užsukšim ptis ma

nė. SyfcftikK . / į - n y- '
— Ne,. Gčbrge. Ne, ne! ' '

. —r GjįI kitą ąykį, bet tik ne šiandie. -' .. '
— bla gerai... Važiuojam! . ’

- L-Bet tik tiesiai į mūsų Stovyklą.
— Aišku! •’ , ■

. - Tu juokies, George. Tu. nerimtai.
t -77 ** x >

-—•‘Djįpk kariniriko garbės žodį. ?r >. <
/ —'All right! '' ' ?

George greit nubėgo i salę- i r bematant grįžo.

I

4

meiliai žvalgos^ juokauja.^ . '
— Stop! -— lyg komanduodama sušuko Aldo-

Suatijųp fjrie įnėdntid .barake kur karo metu 
gyveno garsiojo Messerschmitt’©- lėktuvų fabriko 
dari^i»M^ '

AMtena iššokb iš marihos ir ištiesia banką 
atrisveikmdama, George irgi iššokp.

. -r Palaiik, Ėdži! Kodėl taip Skubi? Aš tave 
palydėsiu dar. • ?

— Mlblai sutikčiaū, bėt...
—r Kas bet? ■

|Sai fttafte tiesitahkė <ląr ir fteri-

v George klastingai nusišypso ir pagraso :

Taip, taip! į -
—Iffldėl Mary mane kvietė ir sakė, kad ga

lįs užeiti; Jmaa tfc Wfti?
Aldona Staiga tarytum atsipeikėjo ir keistai 

nusistebėjo: ’ ’• ' /, 5
— kvietė... ?
~ Jį m^n sakė, kad būtią daugiau dirni 

gių, alAVdSfeas, Galis ir aA mši-

— Naujienos. Clteagė.^J. — Tuesday. Jan. 1-g. 19$3
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roidu adresu:

VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių, Kaina $5. Minkšti

fa
T«L: 562-2727 arba 562-2728

Sofija ir Jonas Radvilai

Žemaičiu Kultūros klubo metinis 
nariŲ susirinkimas Įvyks trečiacLenį, j 
sausio 13 d., 1 vai. pop.ee, Aneies; 
KujaK saieje, *oOU £>o. i aiman Avė. ’ 
i\ariai prašomi dalyvauti, .bus ir j 
vaisęs.

Rožė Didžgalvis, rast. į
Stfvkj 855-4506, Pa®a 06054

DR. A B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPtCiALYBl: AKIŲ LIGOS 

890? West 103rd Strew

pa^al angiLnrim^

Liefuviy Tauragės klubo metinis ’ 
nariŲ susirinkimas Įvyks sausio 23 d. i 
2 vai. popiet, Saunų saieje. Nariai) 
prašomi uaiyvauu; nes dus naujos 1 
Vdxuyoos r.nlomas. Uo suairinKimo ; 
dus vaisęs. i

Klubo valdyba | 
_ _ i

DR. PAUL V. DARG1S 
GYDYTOJAS ir chirurgas 

W«rtch*cter Community klinikos 

Medicinos direktorius
1938 S. M*nh«im Rd, Westchester, Ui. i 

VALANDOS: 3—9 darbo dieuoxoia

SUSIRINKIMU

matai, kad jie yra aiškūs, kas 
juos Išrašytų, rašantieji nuplė
šia Lietuvos okupanto melo 
kaukę, būk tai Sovietai sukūrė 
■‘išlaisvintuose” kraštuose dar
bo žmonėms rojų, kur tikru
moje yra sukūrę Sovietų paverg
tų žmonių imperiją.

Naujienų redaktoriai žino, 
kad soviednis komunizmas yra 
suplanavęs ir naudoja žiauriau
sias priemones pavergtuose 
kraštuose išnaikint sąmoningus, 
savo gim'ąjį kraštą mylinčius 
ir papročius puoš elėjančius 
žmones. Tcdėl Naujienos už tai 
ir yra puolamos visokio plauko 
tiltų statytojų.

Aš džiaugiuosi, kad.yra daug 
lietuvių ,kurie nesusLavi, nors 
ir gudriai prisidengusių “patrio- 
ų” skelbiamomis mintimis, siū- 

danJomis ieškoti sandėrio su 
svietų okupuota Lietuva.
Man, kaip Naujienų bendra

darbiui, buvo malonu pasikal
bėti su jau virš 50 metų Nau
jieną prenumeratorium, 
./los emigracijos lietuviu 
Radvilu. Jis stebisi, kaip
yiai, vadinami dypukais, prade
da pamiršti vykdytus žiauru
mus per pirmąj'ą sovietinio ko
munizmo okupaciją Lietuvoje, 
Aurie patys savo akimis matė, 
kiek okupantas vietoje išžudė 
Jatriolų lietuvių ir tūkstančius 
švežė j Sibirą 1940-41 metais. 
Gi p.p. Radvilai yra vieni iš tų 
s.nosios emigracijos gerašir
džių, kurie ne vienam dypukui 

agelbėjo. atvykti j Kanadą, su
rado pastogę ir darbą; ne vie
nam lietuviui suteikė ir medžia
ginę paramą. Juk gi nemažai se
nosios emigracijos lietuvių, dė
ka spaudos, tapo komunistais ir 
Sovietams okupavus Lietuvą 

■ šaukė susirinkimus, kėlė; ovaci
jas, siuntė padėkos telegramas 
Sovietams už Lietuvos ‘išvada-

I vimą
jovie.ų-vokiečiu 
-ūkas ir siumė 
.n peri j ai remti.

seno- 
Jonu 
lietu-

DR. FRANK PLECKAS
OPTQM£TR1STAS

KALBA UĖTUV1SKA1

2618 W. n*t Si. T«L 737-5149
Tjlrrinp gjeis. Prit-aikn gkimus 

ir ’’conucį leaser

BALFO CICERO VAJAUS 
U2BA1GTUVĖS 

1
Kaip 'ir kiekvienais metais,} 

BALbo Cicero skyriaus darbuo-

LIETUVIŠKOS SPAUDOS REIKŠMĖ

Drs UJiOINAfi SKin U TIS 
INKSTU, rUSLM IR 

PROSTATOS GHIRURGUA 
2456 WfiST 63rd STR££T

Vai«n<iQ». umo. 1—4 popiet 
keivirum. ? val. via 
Otwc (eietoaas; 776-2880, 

KazstfMcnea 448-5541

bavo, rinkdami aukas Cicero lie
tuvių kolonijoje ir apylinkėje-.

Pasidžiaugi; aukotojų ir aukų

Lieti^iska patriotinė spauda 
vaidina didelį vaidmenį, ypač 
šiais laikais, kada mūsų gimta
sis kraštas Lietuva- yra sovieti
nio komunizmo okupuota ir lie
tuviams* tenka kęsti žiauria vėr- -V 4-

^Prostatos, inkstų ir slapumo 
takų chirurgija.

J 5025 CENTRAL AVĖ.
St, Petersburg, Ela. 33/li
- TeL (8132 321-420$

rinkėju benorų pastangų rezul-į ^au rdetų.
tautu,' yra šauKiamas skyriaus 1 Kada mes P^ome nuo raudo- 
mei inis sus^rmKimas sausio Į noi° slibino į \ akarus, ii po ke- 
23 d., sekmadienį,'tuojau po Su-j 11^ P^ėgėlių stovyklos

. mos, šv. Amano parapijos salėj. I =l'JJnimo Padėdami emigruot. 
Daiyvouš svečių iš BALėo Cent-| į ..^igjįiS kraštus, prisiekėme 

. ro ir Apskrities BALFo vaidy-Į dirbti' sū pasišventimu, nesigai- 
bis. Saieje, po įdomios darno- s 1ėdarui tam nei lėšų dėl'paverg- 

: tvarkęs, bus bendras pasisvečia- tų brolių ir sesių laisvės. Kas 
į vimas prie užkandžių, kuriuos Į sugebėjome, rašėme į lietuviš- 
paruoš baifininkės. Aukotojai, ’ kus laikraščius apie komunistų 
aukų rinkėjai, nariai ir visa vi-j žiaurumus, patirtus per pirmąją 

į suomenė yra prašoma gausiai į sovietinio komunizmo okupaci- 
dalyvauti ir savo dalyvavimu! ją 1940-41 metais. Išskyrus ko- 
moraliai paremtu BALFo bro- monistinę spaudą, visi. laikraščiai 
liškos pagalbos veiklą.

B. M.

niais.kai kurioje spaudoje at
spausdinti korespondencijas, siū 
Fiančias bendradarbiavimo, net 
ir kažkokių derj’bų su Lietuvos 
okupantu. Tokiais rašiniais su
kiršina l-eiuvį prįes lietuvį su 

. ūksiu;' kad laisvo pasauLo lie
tuviai neloesudarytų cvirlo fron 
to kovoti už Sovietų pavergtos 
Laetuvos isiaisvinimą. r>e aioejo, 
aaiį negalvojančių Uetuvių su- 
klaidina, ir iok-ius prosovietinė, 
^paudos pasiskaitę pradeda abe
joti, kad musų vciKsmai -ža'vui-' 
_^as, ALi as, BAJČFas jau pase
gę ir neberemuini.

biand.eną Kiekvienas tautiš
kai tebegyvoja-abs netuvis su | 
širdgėla pergyvena serimasti, 
Kai randa sp-uuoję rašinių, nie

■ PERKRAUSTYMAi

Leidiniai — Filiu apdrawda 
ĮIMA KAINA 

Priimam Matter Chane 
ir VISA xortelea.

R. 8BKBNAS. TeL 925-6M3

f

Apdraustai perkraurtymat 
Mb tvairiy •htuay. 

ANTANAS VILIMAS 
TeL arta VM99i

RADIJO iElMOS VALANDOJ

frfaadieniria ir setanalienialr 
nuo 830 iki 930 vai ryta.

. Petim W0PA ■ 1490 AM
tnnaliwo|*mo« Ii mūšy vtudijo* 

' Marquette Parka.

RUSAI SULAIKĖ TURISTUS

Sąmoningas uetuvsi.žino VLIKu 
ir' A'LTcr politinę veiklą už Lie
tuvos laisvę.. Taip pat žino šal
pos organizaciją BA-LFą. Gi 

, BALFas, Amerikos lietuvių 
i įsteigiąs, atliko milžinišką da^

spausdino apie neįsivaizduoja
mą sovietinio komunizmo tero
rą, žudymus ir trėmimus vergų

! darbams ir lėtai mirčiai į Sibirą 
Į nekaltų lietuvių. .
•

Rusai privertė 60 suomių tu-; Paskutiniais keliais metais bą? teikdamas medžiaginę psra- 
ristų pratęsti trims dienoms kai kurie lietuviški jbikrašciar mą po Antrojo Pašatrimio kare 
atostogas Estijoje, kur jie at-) pradedu dėti korespondencijas, lietuviams, pabėgusiems į Va- 

neva . karus nuo sovietinio komuniz-' važiavo praleisti Kalėdas. j siūlančias komunikaciją
Rusai neleido atvykusiems vy- su Lietuvos kamienu, šiandieną į mo antrą kartą okupuojant Lie- 

rams ir moterims grįžti į Hel-, Lietuvos kamieno nėra, su ku- j tuvą. 
sinkį už —kaip viena ekskursi
jos vadovė pasakė— į‘suomių 
kiaulišką elgesį”. Už prailgintas 
atostogas ištaigingame “Vinį ho
tel” viešbutyje, Taline, suomiai 
turėjo sumokėti, bet gavo iki 
valiai gerti pigios degtinės.

7159 So. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, IL e0€29

Vedaja — Aldone Deukw
Trtefj 776-1543

Udlanio 830 nL vakaro- 
Visoj laido* ii WCKV stoties.

“Lietuvos Aidai
KAZĮ BRAZDŽJONYTt

U WITS gtotit*, 1116 AM banga.

2648 W. 71st Street

Chicago, HfiBM 60629 
ToicL 778-5374

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608 

'24 Hour Service

EUDElKISi
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

1605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Tek 927-1741 - 1742

api’.alisių. Prasidėjus 
karui, rinko 

Sovietų Vergų

riuo būtų galima užvesti bendra- j Sąmoningam, galvojančiam 
darbiavimą. šiandieną Lietuva I lietuviui yra aišku, kam tarnau- 
yra Sovietų okupuota ir valdo- ja tie, kurie rašo koresporden- 
ma iš Kremliaus atsiųstų žiau-j rijas- be pagimdo kritikuodami j 
riaušių KGB agentų. Į VLIKą, ALią ir BALUą. i aga-

Tai štai kaip užsimaskavę ! liau, ir tie is.kra. čiai, tokias ko- 
KGB agentai sugeba savo rasi-. respondencijas talpindami, tiki-

ę_/knericanK^:hen
^^Antbony Dias

PINEAPPLE SPARERIBS
Pork tfid frait £o well together, wd the eombinatioc af 

spareribs with the rweet and sour taste of pineapple is a naturaL
Before being cooked over a charcoal outdoor grill, spare- 

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

If you are unable to devote the time or the refrigerator 
Space to the marinatkm procedure in this recipe, just omit the 
step. The riba viH teste a little of ^neapple, but theyU 
Still be quite delicious.

This rather robust (Mi W Ided for a barbecue party. For 
larger groups, allow 1 pound oC spareribs for each person and 
increase the amount of basting: sauce accordingly. Accompany 
the riba with cold potato or macarctd salad, sGced tomatoes, 
toasted French bread, and the pineapple sauce for dipping.

Serve beer, iced tea, Sangria, dufled rose wme, or the white 
vine you used to make the sauce w i eold CbthLb or Soa^a,

Grilled Pwc^ppk Spireribf
Strvmga.* SirDtgrtt of difficulty: Easy 

Timo: 1 hour, phu 1 toy < 
m arina ting

u
s
1

X

trimmed of exce^ frt

pineapple Jnk* 
tan (8*4 oa.) emtihM 

pineapple, imdram^d

1

si iš kur nors, o gal ir gauna 
užmokestį.

Šį kartą paliesiu dienraštį 
Naujienas, kuris yra griežtai pa- 
sisakamtis prieš bet kokia forma 
siūlomą tiltų statytojų bendra
darbiavimą su okupuotos Lietu
vos žmogžudžius. J 
pondentas nepralįs su prosovie-

Į linėmis 
i

Jonas Radvilas nuo pat atvy
kimo į Kanadą užsiprenumera
vo dienraštį Naujienas ir, jas 
skaitydamas, galėjo susidaryti 
ikrą vaizdą apie sovietini ko

munizmą. Todėl p.p. Radvilai 
yra tapę visiems pavyzdžiu, iš
likę sąmoningais patriotais lie- 
.uviais ir griežtai nusistačiusiais 
y/ieš visokius tiltų statytojus su 
okupuota Lietuva, nes žino, kad/ 
sietuvos okupantas Sovietai yra ’ 
viršininkai ir lietuviai yra be- 
eisiai ir vergai. Su p.p. Radvi- < 
ais visuomet yra malonu pasi- i 

kalbėli apie šių dienų įvykius. 
Jie tiki, kad vergija nėra amži
na if Lietuva anksčiau ar vėliau 
nusikratys Sovietų okupacijos ii* 
vėl bus laisva.

žinodamas Jono ir Sofijos 
Radvilų supratimą apie lietuvis-' 
aus spaudos sunkią padėlį, pa
rašiau jiems laišką (nes gyvena 
J'ame mieste) ir paprašiau

I Tek; 652-5245

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FlhNEKAL HOME
1424 South 50th Avenue

Telefonas 523-0440

MODEkNIŠKOS AIR-CONDITIONED ROPLYČIO

TĖVAS. IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

2b33 W. 71st Street
1410 So. 50th Avil, Cicero

TeleL 476-2345

CKUV KOPLYČIŲ LA1DOJLMO ŠERMENINI 
Paturėjai ii laidojimo direktoriai:

Joks korės-Į aukos Naujienų paramai. Į ma-
no laišką labai greit atsakė šiais 

mintims straipsniais, Į žodžiais: “Gerbiamas Juozai, 
nes budrūs Naujienų . redakto-j nuo Jūsų laišką gavome. Daug 
riai tokius straipsnius išmes j1 kartų ačiū. Turiu pasakyti, kad 
šiukšlių dėžę. (Nukelta į sėst puslapi

lEAN VANCE ir GEORGE SŪRINI

likite* automobiliams pastatyti

1

ORIMI

OSfc miksi.

'ATARNAVIMA5

SlhĖUJNad t. ŪAUN Ui SUNOS

BUTKUS - VASAUIS
1M; OLymptc t-lH>

TeL LAfRy*U 1-3879

(LACfLAVJCi

4424 Kissi 65KA STKKKa. <je^uou< t LZ1
’«» SOUTHWEST HIGH YVAI mlu, m m-44’

36UX
iiiniiiiiiiintiiiiiiiitmiHiiiimimiiiii
Naujienos, tstricapo, 8/flL Tuesday, Jantrarv 18, 1983

Uk$T >%AA f/UO 4O-00M 
.*A* «*<KXXra’»' MTV**

W’SM KJLLiO *Y MOTm

e&pvas farilc, 
tablespoons soy sauce 
tablespoon

brows

teaspoon pepper1 C*F vim w
< Partpl the eperef^^ bi simmering water for 30 minntee.
• Place the in a roasting pan and pour the pineapple 

juice over them. If the Jaice doeml quite cover the riba, top 
off with water. Refrigerate for 34 howw

o prepare the batting eases. Combine the
cruihed pineapple and its liquid, the wine, lenee fnlce, garite, 
toy ateee« or sagar, oil and pepper, la a *nir(r,ipnnti

iag to a bod and dww for 10 minutea, 
9 When ready tWMiB. place the riba (

• Dwhl the tert 16 minute* of cooking, berto often
• OtMWOie nwt, Mrinf tome of it to serve with thf* rib 

arm ptetter, cut Into

^Efesa^iii^iJfcii

PETRAS BIELIŪNAS
AVB

vtmiitfiii i • * rw Hnniimiiii iimuem



šeimininkės: Nellie Skinulis, 
Delia Kirklis ’ Jennie Chinston 
apsiėmė pagaminti susirinkimų 
vaišes.

Po susirinkimo buvo skabūs 
pietūs su gėrimais. Valdyba pa 
linkėjo visiems nariams li;.k>-

š.m. vasa. io 1 dier.a

jama narCms BerrJee L U i ,

M iry Radžakčnas ir Alice Ba-
ranausJus už skepima Uk . s :a-
nans Lorie, ir už aukas.

Sek nt s susi inkimas jvyks

LIETUVIŠKOS SPAUDOS 
REIKŠMĖ

(Atkilta iš 5-to puslapio) 
tikrai geras Jūsų sugalvojinias. 
Naujienas reikia paremti, nes 
geras laikraštis. Tai mes įdeda
me Naujienų paramai auką — mu šv.nčių. 
25 dolerius. Tai viso geriausio ir 
bokime linksmų Kalėdų ir lai
mingų Naujų Metų. Jonas t 
Sofija Radvilai”.

Buvo gauta Ir daugiau aukų 
Naujienų paramai. Visų pavar
dės bus paskelbtos šiame dien-

Sekantis susirinkimas įvyks 
sario 1 dieną.

A. K? lys

J. šarapnickas

ŠEŠTADIENI PAGERBĖ 
JACKŲ SONDĄ ‘

Lo tono ‘r jo apylink ų lietu
viai turi garbės savo tarpe tu- • 
rėti nepailstamą spaudos dar
buotoją ir visuomenės veikėją 
JACKŲ SONDĄ. J.’s š ų metų 
sausio mėn. 15 diena a šventė 
'tO-ąjį savo gimtadienį. Ta pro-, 
ga bos’.onišk’ai jam surengė ati
tinkamą pagerbimą, kuris buvo ( 
praeitą šeštadienį 6 vai. vakaro 
A.L. Tautinės Sąjungos namuo
se. 1X1 E. i.h Si., So. Bostone. |

To pagerbimo programoj: ra-

Joniškiečių klubas
Joniškiečių Labdarybės ir Kul

tūros klubo prešmetinis susirin
kimas įvyko gruodžio. 7 d. Vyčių 
salėje, 2155 W. 47th SI. Pirmi
ninkė Julia Ramanauskas, ati
dariusi susirinkimą, pasveikino 
gausiai atsilankiusius narius.

Nutarimų raštininkė Antoi
nette Kalys perskaitė nutarimus 
iš praeito susirinkimo ir kitus 
užrašus. Visi priifrhi.

Buvo pranešta, kad sunkiai 
iscrga ©arė .-Mary Meižis. Taip 
pat serga Agnes Deikus ir Anna 
Saudargas. Klubas palinkėjo 
joms greitai .pasveikti. 
. Klubas nutarė pasveikinti su su Palsy. 
lĘalėdų šventėmis Naujienas,’ 1983 metams perrinkta 1982 sako: Viešpatie, Viešpatie, įeis į j 
Sophie Barčus radijo leidėją, metų valdyba, būtent: pirm, dangaus karalystę; tik tas, kuris; 
’Amerikos Legiono Dariaus-Gi- Annc W7iechecki, vicepirm. Ka- vykdo valią mano Tėvo, kuris! 
rėno posto veteranus ir vaiku- zimiera Stukas, nutarimų rašt. yra danguje. Daugelis man sa- 
ičųis su Palsy, 
į Klubo valdyba 1983 metams 
parinkta visa ta pati, būtent: 
•pirm. Julia Ramanauskas, vice- 
ipirm. Nellie Skinulis, nutarimų 
paštininkė Antoinette Kalys, fj- 
feansų rašt. Birutė Rasinskas, 
įįontrolės rašt. Valeria Samuo
lis, iždininkė Anna Casey, ko
respondentė A. Kalys.

Knygų revizijos komisijon ap- joms greitai pasveikti, 
siėmė: Eugenia Strungys, Rožė Norima padėkoti Anna Con- 
Didžgalvis ir Anna Condux. Visi dux ir jos padėjėjai Elizabeth 
susirinks Julia Ramanauskas Grygel už nariams paruoštus 
namuose sausio 22 d. skanius pietus. Taip pat dėko-

Upytės klubas
Upytės Draugiško klubo prieš- 

metinis susirinkimas įvyko gruo
džio mėn. 3 dieną Anelės Kojak 
salėje, 1500 So. Taiman Avenue. 
Pirmininkė Anne M’iechecki, ati
dariusi susirinkimą, pasveikino 
gausiai atsilankiusius narius ir 
pranešė, kad mirė klubo narys 
Charles Gedvilas. Jis buvo pa- J
gerbtas atsistojimu ir vienos mi- šytojo Antano Gustaičio žodis 
nutės tyla, o jo šeimai išreikšta apie jubiliatą, VLIKo atstovo 
gili užuojauta. Į *nž. Jurgio Valaičio ir kilų svei-

Raštininkė Antoinette Kalys kinimai. 
perskaitė praeito susirinkimo! ... . .............. .. . . ... v v -rr. • !•> Chicagos i mmciiina buvonutanmus ir kitus užrašus. Visi ' ’
priimti.

Klubas nutarė pasveikinti su 1 
Kalėdų šventėmis Naujienas,' 
Sophie Barčus radijo leidėją, 
Amerikos Legiono Dariaus-Girė- 

j no posto veteranus ir vaikučius

atvvkes Mykolas Pranevičius ir*I ’
. ponia Skorubskicnė.

RELIGINGAS, BET
PRAŽUVUS 

i

e kiekvienas, kuris man

j Anna Condux, iždin. Mary Ra- kys aną dieną: ‘Viešpatie, Vicš- 
žukenas, koresp. A. Kalys. Kny- patie, ar ne tavo vardu mes pra-i 
gų revizijos komisijoi apsiėmė: našavome, ar ne tavo vardu iš-Į 
Anna Casey, Angeline Joselėnas varinėjome velnius ir ar ne tavo 

Visi susirinks vardu padarėme daug stebuk
lų?’ Ir tada aš jiems pareikšiu:

ir Anna Stanis.
Anna Condux namuose.

Buvo pranešta, kad Mary Mci- ‘Aš NIEKADOS JŪSŲ NEPAŽI 
zis labai sunkiai serga. Taip pat NAC 
serga Agnes Deikus ir Anna NŲS 
Saudargas. Klubas palinkėjo

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU AMERIKOJE
ytl jeniansU, aidžiausia ir turtingiausia lietuviu faternalinė or 

SOdsicija, lietuviam* ištikiuul tarnaujanti jau per 92 metu*.

S«Ą — itHeka kultūriniu* darbu*, gelbsti tr kitiem*, kurie nia 
dąrbu* dirbt.

. SLA—ifcnokėlc daugiai tarp. AŠTUONIS MILIJONUS dolerii
■©drauda savo narijnėa.

SA — apdraudžia pigiausiomis kainom!* S1A nele&o peise, na
riam* patarnauja tik savišalpos pagrindu.

XJekTiensa lietuvis ir lietuviu draugi* gali 
Suaivienijime apsidrausti iki $10.000.

£A — apdraudžia ir Taupomąja apdraudė — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, nekiančiJLZ. 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai.

(LA—Taikus apdraudžia pigi* terminuota ipdrauda: už
• — $1,000 apdraudo* sumą temok* tik $3.00 metam*.

BLA — kuopa vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
j savo apylinkės SLA kuomi veikėjus jie Jum* 
mielai pagelbės i SLA Įsirašyti.

Galit* kreipti* Ir tiesiai i SLA Centre

LITHUANIAN ALLIANCE OP AMERICA
Mew Yerl, N. Y. 10W1

St7 Vf. S** 3».
Tet fRIS) S63-ttia

MEAL ESTATE FOR SALI

Chicagos miesto majore Jane B'yrne

Namai, t»”»4 — RardavlnwH 
REAL ESTATE FOR SALE

KAM MOKĖTI NUOMĄ?

GERIAU SKOLĄ.

BUTŲ NUOMAVIMAS
9 NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTAR1ATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

X BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

2212 W. Cermak Road Chicago, I1L TeL 847-7747

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 Įmokė j imas. Savinin
ko paskola.

ŠIMAITIS REALTY

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto
Dirbu ir užmiesčiuose, gralt, 

garantuot*! ir sąžiningą L 
KLAUDIJUS PUMPUTI*

4514 S. Taiman Aro. 
Tai. 927-3559

MAJORE BYRNE ATVYKS Į LIETUVIŲ 
NAMŲ SAVININKŲ SUSIRINKIMĄ

Marquette Parko Lietuvių Namų Savininkų draugijos 
susirinkimas įvyks šių metų sausio 21 dieną, 7:30 vai. vak., 
Lietuvių parapijos salėje.

Majore Jane Byrne prižadėjo atvykti į šį susirinkimą ir 
papasakoti apie namų savininkų teisinę padėtį ir ką ji galės 
padėti.

Visiems namų savininkams vertėtų ateiti ir pasiklausyti 
jos kalbos. Visi žinome, kad nuo jos daug kas priklauso.

Stasys Patlaba

— Fotografai C. Genučiui ir
Gūdaus-

Į

ATSTOKITE NUO MA-!?’el sun^la™s’ A!t‘ Krvxiall,
JŪS PIKTADARIAI!“I"aS

Mato 7:21-23. jhgonmę. sve.katai

Maloniai kviečiame visus pa
siklausytį “Gerosios Naujienos j 
Lietuviams” radijo programos} 
šiandien 8:45 vai. vakare banga 
1 150 AM per “Lietuvos Aidus’’. ’

Sekmadienį 9 vai. ryto išgir-j 
site per Sophie Barčus 
banga 1490 AM “Mirties 

; tika“.
: Kviečiame parašyti

-laiškutį. Norime prisiųsti kny
gelę “Pragaro koridoriais”. Mū
sų, adresas: Lithuanian Minis-j į.

- tries, P.O. Box 321, Oak I.awn,;
Ill. 60454.

statis

mums

patikrinti.
Genučio kambarys 503.

. —Išreikšdami dėkingumą Die
vui ir brangindami savo parapi
ją, bažnyčią, mokyklą, salę, 
sporto aikštę, geraširdžiai para- 

• pi j iečiai suaukojo 821,430 Kalė-
• dų šventėje. Tai įspūdinga pa
yrama. šis pavyzdingas duosnu- 
mas teikia galimybę užlaikyti 
mūsų bažnyčią, mokyklą, sese
lių namą, kleboniją ir sykiu 

i įvykdyti reikalingus pagerini- 
! mus, — rašoma Marquette Par
ako lietuvių parapijos biuleteny.

— LKVS “Ramovė” Chicagos 
. skyriaus nariu visuotinis - meti-
i » ...... . .• ms susirinkimas, kurio metu bus 
' renkama skyriaus valdyba ir 
kontrolės komisija bei aptartos 
1983-siems metams skyriaus 
veiklos gairės, bus š.m. sausio 

j mėn. 30 d., sekmadienį, 12 vai. į 
■dienos, Jaunimo Centro palalpo-1 
se. Kviečiami visi ramovėnai 
skyriaus nariai susirinkime da
lyvauti. Valdyba

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. (Persiuntimui pridėti $1) 
Siųsti čekį:

Naujienos, 1739 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608 i’i "

. t

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St.

Tel: 436-7878

DĖMESIO
62-W METŲ AM±. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automebllie 
Liability apdraudimas pensiniu 

kams. Kreiptis:
A. LAURAITI!

So. ASHLAND AVI. 
TeL 523-8775

— Andropovas pakeitė Brež-J 
neva, bet Rusijoj niekas nepasi-| 
keitė. Jeigu pasikeistų, tai gal J 
mes sugrįžtume pasižiūrėti, —;< 
pareiškė mirštantis 100 metų j 
amžiaus senis.

— Sovietų žurnalas “Poil ti. 
českoje Obrazovanije” apkalti
no Romos Katalikų Bažnyčią už 
priešsoyietinę propagandą. Esą, i 
dabartinis popiežius yra didesnis 
antikomunistas, negu buvusieji 
jo primtakai.

REPAIRS — IN GENERAL
Įvairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, J 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO ; 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečkys 

Tel. 585-6624

Dengiame ir taisome visu rū
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdraustų
H AfeVYDAS KIELA

6557. S. Taiman Avenue
' . Chicago; IL 60629

^940455 7Q7171

MISCELLANEOUS 
įvairūs dalykai

BEN’S SHRIMP HOUSE

1049 W. North Ave.r-.- j

— Vakar George Wallace bu- Rūkyti karpiai )chubs), sturys
vo prisaikdintas Alabanios gu
bernatoriaus pareigoms.

BRONIO RAILOS
NUSIBASTYMAI

2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

JAU ATSPAUSDINTA

J. KLAUSEIKIO KNYGA

102 pusi. Minkšti viršeliai. Fotografijos. 
Kaina —S3, 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 įdomius gydy- 
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimu*. : j ■

Dr. A. Gv^en — MINTYS IR DARBAI. 259 psK liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas diena* U 

lusirūpinimą _ ... _ ____ _  18.00

Dr. A. J. Gnssen — DANTYS, jų priežiūra, • veika ta ir 
grožis. Kietais viršeliais 

Minkštais viršeliais, tik

Dr. A. J. Gnasen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_

G*Knu taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant SI perriuntimo išlaidoms.

83.00

82.00

NAUJIENOS,
S«. HAL8TKD BT^ CHICAGO, EL IHH

(sturgeon) ir. upėtakiai (trout) 
bei RŪKYTI ŠVIEŽI UNGU
RIAI. TeL 337-0263

J Miko Šileūdo 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

Ave.. Chicago. IL 60629.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums galį dauf 
ladėd teisininko Prano ŠULO 
išruoštą, — teisėjo Alphonsf 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’ 
Melsta knyga su legališkomb 
ormomia

Knyga su formomis gauna, 
na Naujienų administracijoj/

— Ohio valstijoj lūžo Poald- 
ing tiltas, įkrito keli automobi
liai. Žuvo penki žmonės.

Laikrodžiai Ir hrtnfenybi* 
Pardavimu IrTaisymu 
2644 West C*Hi Strut 
Tai. REpubHc 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

! P. NEDAS, 4059 Archer Avėnue, 
! Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-5990

M. š I M K U S
Notary Public . .

INCOME TAX SERVlČi

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

šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POUCY 1

MOtft W. 95th U

60642, , 424-UM
fue anti.

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

TeL 776-5162
2649 West 63rd Street

Chicago, HL 60629
__ _ _ - -_ —_ _____ v

ADVOKATU DRAUGIJA

V. BYLAITIS
ir V. BRIZGYS
Darbo valandos: 

Nuo 9 ryto iki 3 vai- popiet. 
Šeštadieniais pagal susitarimą.

6406 S. K*dzi« Av*. 
Chicago, III. 60629

Tel: 778-8000

PATS SKALIA K LR DAR KL 
I TUS PARAGINK SKAITYTI 

DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS*’

.—JĮ/ - — Naujienos, Chicago, 8, m. Tuesday, January 18, 1983


