
The Lithuanian Daily News
Published by The Lithuanian Nevi Publishing Co., Toe.

1739 So. Halsted Street, Chicago, Ill. 60608 
HAymarket 1-6100

Over One Million Lithuanian 
Jn The United States

JUGOSLAVIJAI BŪTINAI
- REIKALINGA PASKOLA

LONDONAS, Anglija, Vi- t 
siem$ aiškų, kad Jugoslavija yra 
patekusi labai sunkion ekono-! 
minėn ; būklėn. .Pasitarimai. Že
nevoje. ir Londone parodė, kadj 
Jugoslavija nepajėgs mokėti 
skolų! J j

Einansij specialistai 'pasiūlė* 
atidėti bent 90 dienų skolų ter-1 
mipils. Tarptautinis paskolų ■, 
bankas pasiūlė atidėti Jugosla
vijai skolų principinį mokestį 
bent 90 dienų. Apskaičiuota, kad I 
jugoslavai gali pajėgti sumokėti Į 
už paskolą reikalingus mokes- ? 
čiųs, bet nepajėgs mokėti pri-'i 
brendusios'skolos dalies ir huo- 
šrmčrųy '• 

, , Jugoslavams- .reikia 2.8 bilijo] 
no dolerių. Įvairiems Vakarų] 
Europos bankams; vien, nuošim-' 
čiais Jugoslaviją prįvald sumo
kėti $Į.(> _bil; Jugoslavai..džiau
giau,kad; ga^s; bankams • kum o- - 
keti•_ nųoš»mcįųsuv-didėsaių.. su
mų; turėsilaūktijk’ .rudens,-.kai'

LIETUVOS £ ŽEMĖLAPIS

GHOST GARNIZONO 1,000 KARIŲ 
IŠŠAUDĖ SOVIETŲ PATARĖJUS

ŽUVO KARININKAI. NENORĖJUSIEJI SU KARIAIS 
PEREITI PAS KOVOTOJUS

Va- 
kad 
Af-

NEW DELIU, Indija. - 
karų diplomatai patyrė, 
Ghost garnizonas, esąs pri 

Į ganistano pietų sienos, iššaudė 
! visus garnizone buvusius Sovie-
* tų patarėjus *r perėjo pas Afga- 
’nistano kovotojus už laisvę.

Perėjo pas kovotojus dalis
* Afganistano karininkų, bet ne 
! visi. Atsisakiusieji vykti, la*p 
i pat buvo sušaudyti. Jiems buvo
I išaiškinta, kad afganistaniečiai; 
j.veda gyvybės *r mirties kovą, 
f Sovietų okupacijos pradžioje kai
j.kurie' reikalai galėjo būti neaiš- j 
Į kūs, bet šiandien kiekvienas tu- ’ 
' r* žinoti, kad Sovietų karo jėgos t 
nesireng:a trauktis iš Afganis-j 

į tano, kol nebus pripažinta So-į 
i vietų karo jėgų primesta Bab-
rako Karmalio vvriausvbė.

kovo-('.•host mieste 
tojais.

Turimos žinios sako, kad 1971 
metais Afganistane buvo 85,OCH 
Sovietų karių. Kaip žinome, Af 
ganistano štabo viršininkas pa 
darė perversmą ir sušaudė vis.' 
Afganistano vyriausybę. Jis pra 
nešė kraštui, kad visi minišie 
riai buvę parsidavėliai, lodė 
reikėjo taip padaryti. Bet naujo 
vyriausybės Vidaus reikalų mi 
nisleriu ir policijos vadu nr a 
įkišo komunistus, kurie paruoš 
dirvą Soveilų invazijai.

Diplomatai tvirtina, kad da 
bartiniu metu Afganistane ia 
yra 110.009 Sovietų karių. Ri 
sai buvo priversti trauktis i 
aukštumų, bet jie kontroliuoj 
Afganistano strateginius kebu:

TURIME PAJĖGTI PASI- 
G AMINTI GINKLUS

. — Pra-
eitą.- Savaite Lpasirpde. Amerikos 
spat^oje- žinia apie Amerikos ; 
galim y bę / Jąinięti• r ą;.Dabar •
paaiškėjbį kad takią^lcn^gųtę: pa-; 
rasaė.getK . EdwardA Įtįj^Iever. 
tĄVVijariiūonienės.l JSląiĮpG virsi-- 
ninkąs.-. Jis j^Uošė ir. Jšlėjdo 
130^puslapių ■'•.■-im^gąlęį^pjąoj ’ė •. 
dėsfd; ką JAV Turi 'daryli,&arui 
ląirfjj&Kiy 'Jis.' t virt mša? -kad - pi r-; 
miausia- turime pasigaminti' pa- ■ 
tiems.Įtięk pačių^nąująpštųygin- 
kjlų» kad galėtume priešą' su
mušti.- Jei. tokių,ginklų,neturi
mi, tai jokio karo nelaimėsime.

Ginklų-- pagaminimas ir išmo- 
kyfoias žmonių tiems ginklams 
vartoti — karo laimėjimas. Jei-1 
g U; nebus tokių pasiryžėlių — 
karas bus pralaimėtas.

Algirdo Gustaičio sudarytas Lietuvos žemėlapis

PASITARIMAS VISUOMENINIAIS

7— Youngstown, Ohio valsti
joje. nedirba 22.4% darbininkų, 
Bcjckforde — 21.4%. Slanforde, 
Conn., nedirba tiktai 3.9%.

Dr. Antanas Butkus, JAV LB Krašto valdybos pirminin
kas, ir dr. Kazys Šidlauskas, dr. Leonas Kriaučeliūnas bei 
Teodoras Blinstrubas, Amerikos Lietuvių Tarybos valdybos 
pirmininkas- ir vicepirmininkai, š.m. sausio 15 d. tarėsi tų 
dviejų organizacijų reikalais.

Pasikalbėjimas vyko nuoširdžioje dvasioje ir svarstyta 
bendro visuomeninio komiteto apkaltintiems lietuviams ginti 
sudarymo klausimas bei galimybės santykiams sunormuoti.

Pasikalbėjimą suorganizavo dr. L. Kriaučeliūnas, ALTo 
visuomeninių reikalų komisijos pirmininkas. ' t

(ALTo informacija)

Įkišiu meto Ghost rn’eslq gar
nizonas laikėsi nėutrėliai. Jis ne
sikišo Į Afganistano vidaus rei
kalus. Bet paskutiniu metu H

— Buvęs prezidentas Gerald 
Ford mano, kad prez. Reaganas, 
stiprindamas dolerį, labai toli 
eina, nes atsirado labai daug 
bedarbių.

kainavo $4&1.

Frez. R. Reaganas atskrido 
į St Mel mokyklą Chicagoj, 
kur j’s paskirtas garbės di

rektorium ir Ųirės daly
vauti posėdyje.

Prezidentas antra diena tariasi 
su Japonijos premjeru

JASUHIRO NAKASONE SKUNDĖSI. KAD Į JĮ BIZ
NIERIAI DARĖ LABAI DIDELĮ SPAUDIMU

mybą. Bet Nakasone priminė 
prezidentui, jog lai bąs ne toks 

’lengvas darbas. 1 ,,
Depresija priveda 

prie karo
Pasikalbėjimo metu premje

ras Nakasone priminė preziden
tui, kad prieš Antrąjį Pasaulinį 
karą buvusi depresija apsunkino 
ekonominę būklę ir dalinai pri
sidėjo prie paties karo.

Premjeras pastebėjo, kad JAV 
nori padidinti rinką jautienai rr 
Citrininiams vaisiams bei gami
niams, bet japonams būtinai 
reikalinga Aliaskos nafta. Iš 
Aliaskos japonams parsivežti 
naftą daug lengviau, • negu iš 
Persijos įlankos. Jį

Šių pasitarimų metu, ;kaip 
prezidentui, taip ir premjerui

WASHINGTON, D.C. — Ant
radienį pirmss susitikimas bu
vęs neilgasrbet buvo trumpai ir 
aiškiai paliesti prekybos ir ap
saugos reikalai.

Prezidentas nortįjkad Japoni
ja eksportuotų mažiau savo ga
minių į Ameriką, o Nakcsone 
turėjo progos paaiškinti prezi
dentui, kad į jį daromas didelis 
spaudimas nedaryti jokių nuo
laidų Amerikai. JAV įveža į Ja
poniją didžiausius kiekius įvai
rių maisto gaminių.

Prezidentas išklausė premjero 
skundą ir paprašė, kad jis tre
čiadienį dar kar|ą užeitų į Bal
tuosius Rūmus ir tada jiedu ga
lėtų kai kuriuos klausimus pa
liesti iš pagrindų.

Japonų premjeras supranta, 
kad abi valstybes turi padėti 
pasaulio ūkiui pajudėti ir padėti Į buvo aišku, kad jiedu turi nia- 
visam pasauliui ;

'Premjeras žino, kad pasitarimų j RUSAI NEIŠLEIDŽIA UžSIE- 
•metu kai kurie klausimai turiŲ ' ’ 
būti teigiamai išspręsti, nes 
liau bus daug sunkiau.

Nakasone yra Amerikos 
draugas

Jasuhiro Nakasone tapo libe
ralų demokratų partijos nariu. 
Jis labai atkakliai kovojo šias 
dvi dienas su prezidentu Reaga- 
nu dėl prekybos.

Amerikoje jis yra pagarsėjęs 
Amerikos draugu. Bet Amerikon 
atvažiavęs j*s nekalba vien apie 
prekybą, bet pasakoja, kurion 
bėdon jis yra patekęs, kaip JAV 
priešai jj kritikuoja.

Jis jaunas įėjo į Įvairius par
lamento komitetus, liet pačioje 
prirdžioje pasirinko pačius svar
biausius. Jis pasirinko Naftos 
komitetą, nes naftas yra svar
biausia Japonijos pramonei, ka
riams, aviacijai ir dirbtuvėms. 
Amerikoje Nakasone bando įti
kinti prezidentą Reaganą leist* 
japonams išsivežti daugiau naf
tos iš Aliaskos, nes japonams 
iš čia daug lengviau ir arčiau 
ją gabenti, regu iš Persijos įlan-i įsakė 
kas.

DAR VIENAS BRITŲ 
ŠNIPAS

ve-

POLICININKAI DIRBO 
PO DU DARBUS

CHICAGO, ni. —" Chicago 
vadas nusamdė šhir 

kad jie neleisi 
sukčiams pardavinėti narkot 
kus. Miesto gyventojai jiem 

.ninkams, kokios privalo būti jų ‘ mokėjo po $16,(XM) į metus. Ji 
pareigos. Garnizono vadovybė 
išklausė, atvažiavusių Sovietu 

-‘atstovų pranešimus, o vėliau vi
sus juos Sūrinė rr sušaudė. Dar 
vėliau vadovybė suėmė karinin- 
kus afganistaniečius. Jie jau bū
vio informuoti apie rusų likimą 
ir p’aklausė, ar j*e klausys Bab- 
-raŲa Karmalio atsiųstu rusu

Kąrmalio vyriausybė atsiuntė i į policijos 
Ghost garnizoną kelis sovieti- poiirininkus. 
Unius instruktorius, kurie aiški
no Afganistano karams ir kari-

NIN MATEMATIKŲ

MASKVA, Rusija.
• Sovietų matematikas, 3/ metui 

Boris Kanevsky labai lengvai ir 
.tiksliai suskaičiavo, kiek Sovie
tų valdžia neišleisdavo matema
tikų Į užsieni.

Dabar Kanevsky pateko Į teis
iną. Jis turės aiškintis, kaip jis 
galėjo ta*p žiauriai apšmeižti 
Sovietu vvriausvbė, nurodyda
mas tikslias žinias apie 
matematikų neleidimą išvažiuo
ti Į užsienį.

Jis teismui pareiškė, kad ap- 
skaiičavimus jis darė ne vienas. 
Jam padėjo jo pažįstamas Va
lerijus Lenderov. Reikalas buvo 
labai paprastas. Leidimus duo
dantis viršininkas turėjo įsaky
mą ne*šlcisti užsienin žydų ma
tematikų. Jeigu tiktai buvo žy
lio matematiko prašymas, lai jis 
neduodavo eigos ir padėdavo į 
šalį. Lenderovas visus tuos pra
šymus tiksliai suskaičiavo ir tu
rėjo tiksbas žinias.

LONDON. Anglija. — Praei
tais metais britų policija atida
vė teismui, o šis ikišo ilgiems 
metams Į kalėjimą, tris britų 
šnipus.

šiais 
jaunas 
Philip
William Mars-Jones prisipažino, 
kad Sovietų agentas jj Įtikino.( duoti britų pr

metais į teismą pateko 
britų karys, 20 metų 
Aldndge. Jis teisėjui

lovui

Gabus instruktorių Įsakymų.

} Pradžioje Ghost garnizone 
buvo didelių nesusipratimų. Iš 
Kabulo buvo s Įsiusti trys rusų 

.malūnsparniai, kurie apšaudė 
pasienio garnizoną, bet netru
kus reikalas buvo išaiškintas. 
Kabule rusai greičiau sužinojo 
apie instruktorių sušaudymą

ie žvdu ne8u palys afganistaniečiai tikė-
■ Jie užm zgė ryšius su

Valstybės departamentas 
lenkų žurnalistui Stanis- 
Glanbmskiui išvažiuoti iš 
šio žingsnio ėmėsi už t PI

atstovės Ruth Gruber išsiun
timą.

pasižadėjo savo pareigas atlik!

Tuo pačiu melu jie pasDadi 
jo padėti narkotikų pardavim 
tojams, už ką jie imdavo antį; 
dar didesnę algą. Už antrą dai 
bą jie imdavo po £29,00.> ‘ 
daugiau j imtus.

Atsirado Chicagoj vienas <! i 
sus teisėjos John F. Grady. J 
paskyrė šiems darbštiems pol 
eininkams trečią darbą: po 2 
metų kalėjimo policininkam. 
William Guide. William Ilia 
Joseph Pena. Dennis Smente: 
Frani 
brose
iacin inkams
John De Simone ir Robert Ea 
man, kad dviejų darbų neimi

Derango ir Thomas An 
o po 10 m. tų šiems p 

Lc\V<-!"

pažįsta, kad dervbo,

Percy va 
line kaiu-

Kia žmonija-, nes žu 
ko dėti žmonės.

Slaptas kbmun stų partija 
Centro komiteto dokument, 
nurodo, kad Vaitiekus JaruzSl 
kis kaltas dėl daugelio nelaimi 
nes -prendimus skelbia viena

— Varduvos v\r:au-vliė į 
JAV* ambasadoriui Varš: 
prolcsta už (ilanbinskio iš 
tini::.

ko, kr d susk.

K A I. EN DORĖ LIS

apie patį naujausią britu karo 
lėktuvą 
rankas
šio naujausio lėktuvo statyba. 
Minėtus dokumentus j’s parda
vęs Sovietu agentams.

— Esi pats pikčiausias 
krašto priešas, jeigu gali

Jams tok;

Į britų kario 
pateko dokumentai apie 

naujausio

snv o 
par- 

svar- 
atgaivint* ga- žai laiko ūkio reikalams aptarti, kad galima jam parduoti žinias bų dokumentą, baigė teisėjas.

kar pradėjo rir 
paniją. Į II;Pon 
užsukti ir prvz.

kuriam sena!

Sausio Sebastijonas. 1) 
ginas, El< r.,is. šviiė. Birjol 
Ge m i . M\ k s.
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Šiais metais dirbantiesienv Į 
pensininkams, jei jie yra išėję ĮI 
pensiją lygiai 65-kis metus su- j 
laukę, bus, leidžiama per metus 
uždirbti 6,600 dolerių, iš kurios |

Socialinis draudimas ir aprūpinimas
V metai Sausio 20, 1983

Kedaguoia PRANAS ŠULAS
Klwamvi ir medšugą liesti; 4436 So. Washtenaw, Chicago, IL 60632

Kai kas iš Social Security padangės
Fiaeūcs savriiė: Naujienose 

paminėjau tik apie dirbančiųjų 
uždarbius ir nuo uždirbtų pini
gu pr evoles socialiniams reika
lams. šiandien noriu kai ką pa

s

>’ -

koU paviršiuje lx stirną, jj pasisavinti?
greiti pa^yįją.

Ątvuyose laukuose sausio
mėnesyje paukščių matyti labai

nėjasi šen bei tęn, O ypač ne- 
’■ toli vieškelio. Esant giliam snie 
i gui ir jų būklė pasunkėja. Svar- 
[ biausiag kurapkų maistas šiuo 
i metu — —tai želmenys, todėl 
j jos ir kapstosi sniege, mėgin

damos prisikasti žaliąjį maistą.
Bet kartais sniegas būna la-! 

bai gilus, be to, paviršiuje susi
daro šerkšno plutų, ir vargšės, nas? 
kurapkėlės negali pasiekti žel- • — Ne.
menų. Tuomet jos badauja, ei-! —
na į vieškelius, mėgina ten su- ’ siausk 
slrasti koį grūdą, glaudžiasi prie( ...

JI
Ne, aš bijau, kad low. W3

W -- I. * t * ♦
AHMADS POŽYMIAI

— Man yra septyni metai, o 
kiek tau? . ‘

— Negaliu pasakyti.
— Gerai, tuojau ■ pamatysim.

— Ne, — atsako mažiukas.

aiškinu apie pensijon išėjusių ( sumos reikės sumokėti į Social i 
Security ’ ęonda, kaip ir nepen- 
įininkams — 6.7%. Jei pensi
ninkas uždirbs per metus dau
giau kaip 6,600 dolerių, tai be į 
tiesioginių S. S^ty mokesčių 
(6.7/ė), metams pasibaigus, jis' 
to virš uždarbio pusę privalės j 
atiduoti į Social Security fon
dai nežiūrint kokio didumo tas Į 
virš uždarbis būtų. Jei bus už
dirbta virš tik 2 doleriai, tai 1 
dolerį reikės atiduoti. Jei, šaky-' 
sim, virš 6,600 dolerių bus už
dirbta 20,000 dolerių, 10,000 db-. 
lenų pasiims Social Security. I 
Tiems pensininkams, kurie bus į 
išėję pensijon nesulaukę 65-kių !"'£ 
metų, šiais metais taleidžiama j L. 
uždirbti tik 4,920 dolerių. Jų Į ii 
virš šios sumos uždarbis bus ap 
karpomas kaip ir pilno amžiaus, 
pensininkų.

Daug kas iš pensininkų nuo^- 
gastauja dėl vis sklindančių, 
naujovių, kad pensijos bus ap
karpomos “incometaksomis’’, šis. 
reikalas nėra dar galutinai iš- 
spręstas, bet .jei taip’įvyktų, tai, 
atrodo, paliestų tik tas pensį- 

I jas, kurios yra didesnės, kaip 
• 20,000 dol. per metus.

Šiais metais visi dirbantieji 
pensininkai, sulaukę 70 metų 
(praeitais metais — 72 m.) ga
lės uždirbti tiek, kiek jie’ tik pa
jėgs, ir įš virš pensinintkams nu- - 
statyto uždarbio sumos, jiems 
jąu nereikės nei vieno dolerio 
Į Social Security fondą ’atiduoti: 
Bet neręik’a pamiršti, kad ir po 
70 metų amžiauą pensininkas 
negalės išsisukti iš tų 6T% S. 
Security mokesčių.

J. Žemaitis

il pensijos čekius jau gaunančių, 
bet dar tebedirbančių pilną ar
ba dalinį laiką, pareigas socia
liniam fondui.

Ir šiais metais, kaip ir vuSs 
kitais praėjusiais metais, pilnai 
pensijai gauti amžiaus riba liko 
ta pati — 65-ki amžiaus metai. 
Reik nepamiršti, kad pilnai pen
sijai gauti neužtenka vien tik 
65-ių amžiaus mėtų sukakties. 
Be amžiaus, dar žiūrima ar pen
sijon išeinąs dirbantysis turi 
pakankamą pilnai pensijai gau
ti išdirbių metų skaičių, kurių 
laikę jis buvo pilnai metinius So
čiai Security mokesčius įmokė
jęs. Ligi šių metų tokių pilnai 
j Social Security fondą įneštų 
mokesčių^ buvo t reikalaujama 
■14’ka mėty-. Nežiūrint kiek me- 
■Įų ^įrbapjysis bus išdirbęs, sa- į 
kyamė 2ū ar 30, o. gal ir daugiau.1 

? jęt -’išeidamas 65 mė^ų. pensi j on 
jis . neturės 14-kos pilnai socia
linio mokesčio apmokėtų metų, 
tai pilnos pensijos negaus.

•\Kaip žinome, pensijon išeiti 
galima vos '62 metus turint. De. 
ją, šiuo atveju, pensija bus mo
kama ne pilna, o tik 80 hu’ošim 
čiu tos sumos, kurią būtų gai. 
.Įima gauti bS^kiem's amžiaus 
'mėtams suėjus. Jei kas mėgins’ 
pesijon. išeiti 63-jų metų, jis 
gaus jau šiek tiek daugiau — 
«6.6%, o 64 metų — 93,3% .
J Reik nepamiršti, kąd dirban-. 
tysis, išėjęs į pensiją ne pilnai 
‘sulaukęs 65 metų, nors sumažin-. 
tą pensiją gaudamas jis pasieks 
6o me‘us. pilnos pensijos jis jau. 
niekad negaus, šiuo atveju ne
turės reikšmės ir tie 14-ka me.. 
tų, nors praeityje, jis turėtų jų 
net ir daugiau.

Praeitaisiais metais daug įstaų 
sų įr įmonių nevertė dirbančių
jų eiti i pens’ją, nor's jie ir pa
siekė 65-kių metų amžių. Jie bu
vo traktuojami, lygiai kaip ir 
kiti dirbantieji. Žinoma, nieks 
nedraudžia dirbti ir pensijon 
išėjusiems, ir pensiją gautu tik 
šiuo atveju jo uždarbis Social 
Security naudai bus gerokai ap
karpytas.

IŠTIKIMI BIČIULIAI

Jauna žmonelė praleido nėra-’ 
mią naktį. Jos vyras pirmą sy
kį negrįžo namo per visą tą nak
tį. Susijaudinusi ir nerimauda
ma pasiunčia penkiems vyro pa
žįstamiems maždaug tokio tu
rinio telegramas:

“Jonas negrįžo pereitą vakarą. 
Ar jis pailiko pas tave?” Ilgai
netrukus gauna penkius atsaky-l ki

MOTINA IR VAIKAS 
(Garsaus. Venecijos menininko Giovanni Biellini pieštas paveikslas)

VHW Y5 C- RžiKŠ Vi “v&e ar -uogose.

MŪSŲ ORGANIZMUI
VitairJnas ;£ ‘atlieka mums 

daug gero?’ Jis. saugo rnūs nuo 
Įvairių infekcijų; jis'yra vienin
telis apgynėjas nuo škorbuto 
ligos. O jo trūkumas gali sukel
ti įvairius 'krąujavimūs .iš no
sies arba viduriuose. Nepakan- 
•kamaš kiekis vitamino C mūsų 
organizme paskatina dantų pu
vimą, džioviną odą, sumažina 
fizini pajėgumą.

Yra nustatyta, jog ■ sveikam' 
žmogui reikalinga kasdien 100 
jniligremū vitamino C. Įvairių 
ligų atvejais šio vitamino nor
ma žymiai padidinama.

■ C vitamino yra daržovėse, ža- 
. lumvnuose,; vaisiuose bei- uogo- 
se. Jo yrą taip pat pieniškuose 
produktuose, kepenyse, jąutie- 
noje.’.nes nė tik daug kiek dar--

mus., Visi yra trumpi ir vieno 
‘Taip”.

Pav. jeigu 
imti pagal svorį, tai juodieji ser
bentai 'turi savyje 3Q0 • sykių 
.daugiau vitamino C, negu pie- 

. naši •
Bet apsaugoj įnąui vitamino C 

daržovėse reikiJTprisilaikyti se
nkančių taisyklių:

1) Daržoves ruošti ir patieka
lus gaminti prieš pat valgymą;

2) Daržoves dėti į verdantį 
vandenį, nes jame yra mažiau 
oro; •

3) Virti daržoves uždengtame 
alkūniniame arba emaliuotame 
puode;

4) Pagamintus daržovių patie
kalus laikyti ne ilgiau pusantro^

. valandos;
5) Skystį, kuriame buvo ver

damos daržovės, suvartoti sriu
boms.

Bet kad mes gautumem Ha- 
kanamą kieki vitaminų, neuž
tenka jų gauti su maistu, reikia 
kad ir mūsų virškinimo apara
tas — skilvis tinkamai atl ktų 
savo pareigas. Taigi, nieko ne- 

• pakerti} ir tą laiks nuo laiko pa 
tikrinti pas gydytoją.

♦ r

Į ūkio trobesių ir neretai žūsta iš-Į NIKITA CHRUŠČIOVAS 
j tisais pulkais. PRAGARE

Seniau ūkininkai, pasigailėda-j 
mi tų pakščių, išmesdavo jiems' 
kokio nors lesalo ir tuo būdu 
apsaugodavo daugelio jų gyvas-- 
tį-

rodo prię dangaus vartų, bet 
sargas, pažvelgęs į -jgruojau 
pasiuntė į pragarą.

Po kelių dienų prie tų pačių 
vartų pribėga du maži velniūk 
ščiai. Sargybinis, neslėbdamas 
savo piktumo, surinka:

niai čia buvo Chruščiovas, o 
dabar jūs. Ar iš proto išsikrau
stėte? Grįški te i pragarą—ten 
jums vieta! ' '

j — maldavo ašarodami vėlhiuk- 
Į ščiai. Mes esame pirmieji pabė-

■ ■

NELENGVAS UŽSILIKUSIŲ 
PAUKŠCiy IR ŽVĖRIŲ 
BŪVIS ŽIEMOS METU

I
i

je klasėje galėjau atsakyti’į mo
kytojo klausimą.

— Labai gerai. O ko gi klau
sė mokytoas?

— Kas sudaužė lempą?
Žiemos laikotarpis būna sun-į 

kus Lietuvoje paukščiams ir* 
žvėrims; ypąč tuda, kai esti smar 
kūs šalčiai ir, gilus sniegas. Net 
tokie- dideli ir stiprūs gyvuliai,; 
kaip šernai, negali išsiversti.

tusios žemės, jie negali išknisti j 
šaknelių, lapų, gilių, išalksta ir? 
pagaliau žūsta.-.-Lietuvos miš-j 
kucse pavasarį randama daug

i u si ba i gūsių šernų: -

Ne geriau ir stirnoms, bet jos 
nukenčia ne tiek dėl maisto sto
kos,-kiek dėl to, kad gilus snie
gas kliudo joms pabėgti nuo 
priešų. O priešų jos turi daug: 
žmogus, šuo, vilkas. Pavojus 
stirnoms yra didelis, ypač tuo
met, kai viršum gilaus sniego 
susidaro tvirta pluta, nes tuomet 
jų laibos, aštriom nagom kojy
tės pramuša ją ir giliai įklims- 
t i. c šuo ar vilkaš savo plačio
mis minkštomis letenomis lai

KAD NEBCTt BLOGIAU į
Karaliui Filipui Makedonie

čiui kas tai patarė, kad jis iš
tremtų, v rentą makedonietį, ku
ris piktai apie jį kalbėjo.

— To tai niekad nepadarysiu,
— atsakė karalius.

— Kodėl gi?
— Tuomet jis apie mane 

blogiau kalbėtų.
♦ * *

PAMATUOTAS 
ATSARGUMAS

— Onyte, kodėl tu bandai
slėpti lietsargi? — Argit manai,

7 ♦ * &

VISŲ BLOGYBIŲ PRADŽIA

Atvykęs prie vienoj, ežero, 
keliautojas pasakoja . savo drau- 

igui- . ? ' - I’ 
Į / —; Šioj-ą: ^ė^šje mane ištiko 

didelė nelaiinė."'* > '
— Na, kokiu ,gi būdu, • •!
— Mergina,, čia

viešėjau įkrito į ežerą. Aš šo
kau paskui ją, išgelbėjau if jau 
aštūoni metai esu jos vyras:..

U ’ .* X * - ’ . ’ -- 7’ - -

' GERI TAPYTOJAI

Du dailininkai -giriasi- savo kū
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. Creamy Blue 
Is Party

Hie besi party ideas Are 
rich in flavor, look like they 
took hours to prepare and van 
be made in advance with 
no Ijjkt’mpwt# attention.

cvalii icdtior
This Bhir 

meets <11 tho*^ 
Evaporated rr 
creaftiy smooth. "* ejxy K? 
apretd p>; crackerv ef^wislb*

y- dH

toast- While elegant 'tumei 
uut of a ring mold, you might 
try chilling the mixture i£ > 
crock for variety.

The flavor star is crumbled 
blue cheese, accented by < t 
combination of mayonnaise, 
chili sauce and lemon juice. 
Evaporated milk hel^a blend 
the flavors together aid adds 
the superior texture.

If you usually think of 
evaporated milt only for pies 
and candies, this rcįipc ^ill 
illixytrale hoyr versa I Me tke 
product can be. For s»»ęps 
and chowders, sauces and 
gravies, cąsseroles and meat 
loavea, evaporated milk kept 
on the shelf can add crcnra- 
incss and richness To so many 
dishes.

Blue ęhecse Mole} 
envelopes unflavored 

chitin '
cup water * . .
Uvbl^poou sua^r 
cqp* tT\ay pupa i>e 
cup chili 
cup letnon juice 
taU can (13

PL'T Std^btatcd M ilk 
cup crumbled blu* ’ 

ciieeie * 
cup finely chopped

Šulinys sodyboje

II
SI
XI

Sprigte over u at^r 
x icvpaa. Si ir ln 

Ntų^ar. Hea: k>w uatU
dįMolved. ’vu^oH'

cHlh tokion juię?/
Zlatin and c\ t Dotted
Beat tirtlil smooth. Stir in 
b'ue cbir^e and celery. Povr 
irsto’ oib'n f^cvp Tin$" molei? 
C’Mll firm Makes 6 to

Pameni, tenai — prie gluosnio šąlfcinėiis, 
Mano sentėvių tėvų gaivus vanduo... 
Klevo Fentinys jau samanom apžėlęa — 
Tėviškės kieme, prie gluosnio, šulinėlis. 
Svyra svirtis — geltonkasė sesė semia — 
Naščiai sklidini kaip krištolo skaidraus... 
Sidabrinis lašas laša vėl i žemę — t 
Svyra ayirtię sesptė. įuj.;
Kraugeriai kaimynai nutrempė sodybų — 
Liepsnomis nuleido sodą ir namus;..’ 
— Ak, vien šulinio gelmėj dar lašas ž 
Nieko, nieko nėr daugiau tėvu sodvbo

btfVIRgV

— Kai aš nutapiau gėles,; taip 
i jos buvo natūralios,'žiūrint 
i į'paveikslą, jautėsi'gėlių;.'kvapas.

pą- ' '' ’ į
— Tai niekis, — pareiškė an

trasis. — Kai aš vienam klien
tui nupiešaiu šunį, tai to žmo
gaus namuose pradingdavo pi
nigai— .

* * ųr

• Juostelė ant skrybėlės atsi
rado viduramžių laikais, kai ri-

• ' ’ • - * t * * ’

teliai apvyniodavo aplink' šal- 
kad vienas mano svečių bandys mą savo merginos skepetaitę.

i setf
• TO TRUST IN YOUR FELLOW MAN IE A 
NO8LE VIRTUE-•• EKCCPT WHEN US'S 
DRIVING. NEVER TAKE ANOTHER 
DRIVERS ACTIONS FOR GRANTED. 
SOONER ORIATER HE 
MAY DO THE 
UNEXPECTED?

HELP TO PROTECT YOU
AN AUTO ACCIDENT! t

- ACCORDING TO THE

•MHHUTE FOR SAFER "
UVM, AMHTA.N MUTUAL

COMPANY THEY

TNEODDS ARE 
AGAINST THG 
IRATE DRIVER 
WHO TWW T9 

GET EVEN ON THE HIGHWAY.

LIABILITY INSUR
TEND TO RESTRAIN Tl 
FROM BLOWS AG Al N SI 
PARTS OF THE CAR, LES’ 
THE DANGER OF BEING 
THROWN OUT < 
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TAUTOS' NUODĖMĖS IR ALGIRDO 
GUSTAIČIO ŽEMĖLAPIAI

Algirdas Gustaitis,

Ž :/BO

£ į&Š

žui’nalisląs ir kartografas 
(Prano Ga; paroaio nuotr.)

' šiais mūsų tautos visuotinio 
sukvailėjimo laikais, kai kata
likiškos bendruomenės vadų vai
kai siuntinėjami į Kipšiuko (t:- 
y. Kapsuko) u-to kursus neva 
g:mtai kalbai pasitobulinti, kai 
katalikų jaunimo Ateities žur- 
nalan Remėikytės pavarde jau 
įrėplibjo šėtoniško pasityčioji
mo iš Kristaus "maldelė” — ble
vyzga (Dirvos pavadinta poezi
ja), o Draugas ųž panašios "ver
tės”'romaną Lietuvos žydui net 
premiją išmokėjo, kai LB pa
samdė .svetima biznio cc.- p.a- 
vergtai Lietuvai vaduoti uz 
100,000 dol. kasmet, o-praeitais 
metais VLIKo kohfereneijpj vie
nos s-gos padalinio pirmininkas 
pasiūlė VLIKo -pirm. Bobeliui 
tartis su Brežnevu dėl Lietuvos 
satelitinio statuso (autoriomi- 
jos), kai aplamai spaudoje ir 
net minėtos .-konferencijos rėžo- 
liucijoje okupantų įsteigtos šarg- 
dintųvės. (psichiatrinės*) • - 'pava
dintos psichiatrinėmis ligoninė
mis. J.eįgiLlJąų. „taip, taį laisvų 
kraštų-IfgSniųės , reikėtų vadin
ti gy dyk lomi s, kai* bendros idė
jos yrėjai -(LB,:-LŠST| -prade^ 
jo bylinėtiš nėt JAV teismuose, 
kai -anuomet vienas miškininkas 
“nupirmininkaVOi’y Žurnalistų 
S-gą: žurnalistai atprato net ne
krologuose rašVti;' pilnas, datas 
o kaikurios redakcijos priprato 
moteriškas pavardes--spausdinti 
vyriškomis galūnėmis, kai mūį- 
sų kalbininkai* ~ j Su- senai gramai 
tikose panaikino dviskaitą ir 
šauksmininką, kai', anąmet phiL 
dr. ir vienas essayistas jau pra
dėjo nebeatskirti rašytojo' nuo 
kalbininko ir produktingiausią 
premijuotu; ■: -romanų * laureatą 
Jurgį .Gliaudą visai neteisėtai 
įžeitdinėjo dėl’ kalbos, kai vis 
dar tituluojamos Ų iš caristinės 
vergijos pasisavintais slaviškąi-

M. ŠILEIKIS saitos žiemos vaizdas

sėlis “ponais”, savas šventoves 
ir .maldyklas vis dar vadiname 
tokios pat kilmės "bažnyčiomis” 
(išskyrų^, turbūt, tik Tėviškės 
Žiburiu redaktorių), kai už gi
minės pamatymą pavergtoje tė
vynėje, tą giminę (nesąmonin
gai), įduodame okupantui Įkaitu 
ir t. t.

Jr štai, po šitokių mūsų tau
tos kla;kių nuodėmių nesibai
giančios litanijos, kaip Feniksas 
iš peleni}, staiga iškyla ię pia- 
e tiės kardo aštrumu sušvinta 

' Algirdas Gustaitis, su savo tik
rosios Lietuvos žemėlapiu! Tai 
sensacija! Tai vergi jos, prispaus
tai tautai fenomenas — jos švie
si viltingos ateities vizija!...

šis tikrosios ’Lietuvos. Žemė
lapis. remiantis įvair. pasauli
niuose archyvuose surinktais 
duomenimis bei autentiškomis 
nuotraukomis,. Alg. Gustaičio ( 
buvo pradėtas, *1955 m. jr baig-! 
tas 1971 s m. (vėliau tik papil-i 
dant ir kaikurias vreįas patiksli - 
nant), 'bet prie šio žemėlapio 
rengiamam veikalui — Tikroji 
Lietuva medžiaga buvo pradėta 
telkti žymiai ankščiau ir baigta ‘ 
tik praeitais metais, o šįmet au-; 
torius Alg. Giišjditis tikisi'ir šį mėlapiams leisti k-jos pirm. dr. 
veikalą galutinai užbaigti ir ati-į VI. Viliamas, 1977 m. ypač daug 
duoti leidėjams. _ Į patarimų bei pastabų atsiuntė

šios datos rodo, kad dideli. dr. Jonas Puzinas; žemėlapį teeh
Ųiškai apipavidalinant daug
kantrybės ir ištvermės įrodė
dipl. braižytojas Kęstutis Stro
pus, simbolinius miestų herbus 
piešė dail. Telesfcras Valius; 
finansiškai darbą parėmė poetas 
Petras Babickas-- iš' Brazilijos, 
Liūtas Grinius, Elena ir Juozas 
Svetikai, Algis A; Regis, dr. R. 
ir dr. G. Sidriai, Jonas Stelmo
kas ir kiti. -., ’ • *

šio žemėlapio plotis. 28”' (41 
cm., su apvadais. 33” (84 cm.),

- daŠvkai kuriafni iš lėto ir — ką

Raulinaitis dr. M. Gimbutienė, LSST ir Lietuviu Istorijos D-ja 
J. Damauskas, M. Žymantienė ir (adresai- I-s'os 2417 W. 43 St.,
kt. (kai kurie iš čia suminėtų 
jau mirę).

1972 m. šį Alg. Gustaičio dar-
■ ba užgyrė JAV LB C. V-bos že-

— Lietuva!
milžiniško darbo autoriaus

vienas . žmogus gali padaryti; 
taigi iri'šiuo atveju, anot to mū
sų nusikalto šūkio: Ir vienas lie
tuvis

Šio
buvo daug važinėta, susirašinė-1 
ta su geografais, istorikais, poli- ; 
tikais ir kitokių sričių žinovais,1 
kurie skatino šio mokslinio dar- į 
bo nenutraukti ir patys savo pa^ 
stabėmis bei patarimais talkino, 
pvz?v dr. M. Anysas, geogr. .Aitl 
Benderius, ’*Simonaitis, M?' aukštis 22.5” (57.o-cm.)\ su ap- 
Geižinis, dr. J. Jakštas, dr. Z. ! vadais 27%” 70.5 cm.), mastelis 
Ivinskis, pik. Vėgėlis, prof. M. Į 1:1000,000; spausdino amer. spec.

asu-,, dj- spaustuvė Chicągoje; leidėjaiBireisfcŽ, Daurifąntas Cibas,

Chicago, HL (312) 376-0551; 
Il-sios 6547 South Washtinaw 
Ave., Chicago, YIL. tel. (312) 
776-3209). žemėlapis sieninis 
(nelankstomas), kaina 10 dol„ 
persiunčiant brangiau.

Kaip jau minėjau, prie šio že
mėlapio Alg. Gustaitis jau pa
rengė ir dar šįmet tikisi išleisti 
specialų iliustruotą apologini 
veikalą Tikroji Lietuva, suside
dantį iš kelių dalių ir autentiš
kais dokumentais bei nuotrauko
mis įrodantį tikrosios Lietuvos! 
teritorini plotą su svarbesniais 
miestais, ežerais, upėmis ir ke
bais; pagal šio veikalo duomenis 
nubraižytas ir šis žemėlapis.

Abu dalykai lietuvių tautai la
bai svarbūs: studijuotini ir lai
kytini, mokslo instituciose, skai
tyklose, muziejuose, etc., bet 
didžiausios ' reikšmės turintys 
mūsų diplomatinėms tarnyboms, 
ypač eventualiai prireikus argu-

VOKIETIJOS LIETUVIŲ BENDRUOME
NĖS DARBUOTOJŲ SUVAŽIAVIMAS

(Tęsinys) tis reziumavo suvažiavime iškei-
Lietuvių Kultūros Instituto 

vedėjas vyr. mokyt. Vincas Bar
tusevičius painformavo apie j<> 
vadovaujamos Įstaigos Įkūrimą, 
darbą ir planus, aptarė skirtu
mą tarp Lietuvių kultūros in-į 
stituto ir 1/eti.ivių.kultūros drau j 
gijos. i

Labdaros draugijos pirminin
kas Jonas Glemža pranešė, jog 
ši draugija rūpinasi daugiausia 
Lenkijos lietuvių jaunimu. Da
bar tenykštis jaunimas labiau
siai pageidauja lietuviškų nygų. 1 
Buvo pasiūlyta parama ir Bra-j 
z’Iijos lietuvių jaunimui, bet ne-j 
atsirado norinč ų ja pasinaudoti.

Po pietų Lietuvių Kultūros 
Draugijos pirmininkas Algirdas

Į Palavinskas nušvietė tos drau- 
j gijos veiklą, nurodydamas į su
tinkamus sunkumus.

Vasario 16 gimnazijos direk-1 
torius Andrius Šmitas pastebėjo, 

į kad mūsų mokylą išlaiko vokie-

lis reziumavo suvažiavime
I tus klausimus, dėkojo už aktyvi 
] prisidėjimą prie jų svarstymo i.’ 
ypač už darbą apylinkėse. Sug1 - 
dotas tautos himnas.

Vakare persikelta į pilies >’ -• 
■ę. cJa programą pateikė Lie
tuvių kultūros draugija. Gra
žiai paminėtas Maironio jubilie
jus kun. Kazimiero Senkaus pa
skaita, kurioje jis žinoviškai a - 
tarė jubiliato giesmes, jų kiln 3 
ir kompozitorius. Maironio x> 
Maine ir oatriotL^-e

eities Lietuvos! J . • , . 7. 1I ciu vvnausybe. Lietuviams ten-mentų ginant at< 
reikalus tarptautiniame forume,» 
nustatant valstybių sienas.

•Sakoma, kad istorija žmoniją j 
mokę, bet taip pat visiems gerai 
žinoma, kad nieks iš jos nepasi
moko: didysis tautų ryklys — 
caras užspringęs Japonija (kaip 
dabar kompartija Afganistanu 
ir Lenkija), žuvo pats su visa sa
vo generacija ir visą rusų tautą 
bolševikinėn bėdon įtraukė, 
Adolfas Hitleris, nepasimokęs iš 
Napoleono klaidų taip pat žuvo, 
tokion pat nelaimėn Įtraukda
mas dalį vokiečių tautos ir vi
sos Europos; Pabaltės valstybė
lės buvo nevieningos ir netikė
tiems įvykiams nepasiruošusios, 
todėl be šūvio pasidavė bend
ram priešui ir dar šiandien jam* kanibalas neteisėtai gavo tą, ko 
tebevergauja

Atsilaiko tas', kas iš anksto pa- j gongui prabilus, nebandyti tei- 
, Todėl ir šie du Alg.1 sėtai atgauti bent .dalį to, ką

djdeffu abiturientų

ka pasirūpinti tik bendrabučiais. 
Pateikė mokinių .statistiką. Me- ‘ 
tams baigiantis bus kreipiama
si ir į Vokietijos lietuvius para
mos ir prašė jos neatsakyti. Pa
sidžiaugė O
skaičiumi šiais metais. 

f

Tėvas
OFM Cap., atkreipė dėmesį į lie 
tuviškos parapijos metus, patei
kė lietuvių kunigų Vokietijoje 
statistiką ir kvietė susirūpinti 
šio krašto lietuvių religinio ap
tarnavimo išlaikymu, kuris yra 
glaudžiai susijęs ir su lietuvy
bės išlaikymu.

1 Pirmininkas V. J. Damijonai-

Alfonsas Bernatonis

i

neturėjo, .tai kodėl mums, laiko

G

lė Paltink-iė, p; 
Paltino, duetu p 
leiski mūsų. Mot 
į kovą už tėvyne 
Marija, Marija, ; 
lė.

T: int.

si ruošęs.
Gustaičio veikalai, manding, 
daugiau skirtini tautos diploma
tiniam pasiruošimui, nes jeigu

MEET THE CHALLENGE!
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SERVE WITH PRIDE IN - 
THE NATIONAL GUARD i

\ MAISTAS Ii EUROPOS SANDELIŲ 
■ ’ ? r -

1608 West 69th St., Chicago, Uh 5062$ ♦ TeL >25-2787

MARIJA NORImisis

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICB

Aleksas Ambrose

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir ifepausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 — 1959 metai).

664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai. Kaina 515.

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

Inž. LIUDAS MIKŠYS 
50 metų studijavęs, kaip

IŠ PRAEITIES ŪKANŲ 
ATEINA LIETUVA,

mūsų protėviai turėjo? Šiame 
barakudų amžiuje ar nevertėtų 
ir mums vergiškos sampratos 
premisą pakeisti beatedairiniu 
doktrinizmo šūkiu: Pereat raun
dus, fiat iustitia ((težinie pa
saulis, bet tebūnie teisybė)!

Atrodo, kad Algird.as Gustai
tis, minėtais veikalais perėjęs į 
mokslini žurnalistikos žanrą, 
jau rimtai bando-paruošti lietu
vių tautos vadus fatališkam-žy
giui — diplomatiniu keliu at
gauti tikrosios Lietuvos žemes... 
Ave, Caesar, morfturi ■ fe salu- 
tant!... ’’ •

Po vaka-k-ė: y 
koncerlui m' islriš'r' ' 
certavo viešnies i’. - 
— solistė V: Ii ja ir sin 
Henrieta MazuraLytės. 
palydimos prof. dr. I 
Kollars Lampsatytės. \ 
kiečių dienraštis ‘'L?t 
mer Zeitung” ta 
nininkes: "Pro 
Lampsatis-KoIIa 
tusi palydovė, s 
kalumu ir virti 
mu vadovavusi 
navimo solistėms, suLcrr’:: ra 
koncertui meistil'k brar f rr ią.' 
Vilija Mazuraitytė imponavo sa
vo turiningu, sutelktai panaudo- 
tu sopranu. Haendel’o dainas 
ir Schumano kūrinius ji dainavo 
pažymėtinai jausmingai ir raiš 
kiai. Ypač temperamentingai 

; skambėjo tėviškės dainos.
Daug katučių pelnė ir Henrie

ta Mazuraitytė, kuri 
Mozarto kompozicijas, 
žymėtiną brandumą”
žą apie “lietuvių kultūros die
nas” L. Z. išsispausdino pirma
me puslapy su menininkių ir 
dalies auditorijos nuotrauka. 
Apie renginį rašė ir “Mannhei- 
mer Morgen”.

Pasisotinę menu, visi grįžo { 
valgyklos salę, kur ilgai ir links
mai vakarojo dainuodami, šok
dami ir šnekučiuodamiesi. Vei
kė kavos, gėrimų ir užkandžių 
barai.

(Bus daugiau)
(Iš Vok. LB Biuletenio) •
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> LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno Ir mekrią 
I r$4 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet riesenris. VĮ- ją 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P 
J.. Rsukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pet-57 
Meilaus straipsniai bei studijos th-u tr 
M. K. Čiurlionio. M. Šileikio, V.
kūrybos poveikslais. 365 pust knvga kalnu

■-

tinlų šoklų pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsimini’i'^' 
šventes bdjų istoriją Ir eigą. Įdomi ekaitvti Ir ~ • 
tiems, gėrintis autorės puikiu stilium! Ir 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kamnejs. ■??

9 VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS. Ant >~ .
tig Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas T-.’ 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio t ”• 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Te 206 puslapiu

• LIKTU V1AKASIS PAMARYS, Henriko Tcuy'-T 
Ičomiai parašyt* rtudija apie Rytprūsius. remianti* P 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs k 
lietuviui. Leidinys iliustruotai nuotraukomis, pa ba L 
vitovardHų pavadtniinA.\ir ją vertiniai J vokleču? <•»>

I

Ii

ii

► •'!*
Į

flj
al
J

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

Ir patarė mums toliau studijuoti.

JA Y DRUGS VAISTINE

Kaina 825. Kieti viršeliai. Pašto KL

9 S. Halsted St., Chicago, IE 50608

« BtrjMiuvGAi anuxnn rxceftai 
MJMYNAJ • rOfiMBTIKO®

Atdara Hokladienlaia D>^
raki.-'

5

lt KJ EAUM1S E1M1. rafytojon P^trnrii^ < ir,, 
minimai fr mintyj apie asmenis Ir vietas neprik r h>*- 
rnalsiais Bolievikij'okiipacijos metais. Knyga tori 23-t 
bet kainuoja tik tt.

• JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierių?
Uf Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikom: •'t h 
Jurgio Jalinsko knygoje ip!e Juliaus Janonio gyvenime, ir p-M« 
riją. Dabar būtų j j galim* pagadinti kovotoju už tmog 
^■78a yra didelio fe* mato, 265 pualapių, kainuoja >6.

rtzttmM. JOS pet tnygofe yra 4G Kxfrui PI

Inygoi gajanimo* Naujienoj 17M So. Hxliied St., CHcajeu
X Ęlmhajr( |0MQ ittar| jwwhuFfcxc

day, Jahuary 20. 1983



rwa LITHUANIA!* OAILJ •»■»>

laukai ir balos. Lietuviai laukuose vedė gatves, statė ųa- 
mams pamatus, planavo ligonines, bažnyčias ir krautu
ves, vedė vandentiekius, sodino medžius, gėles, tvėrė dar
želius. Lietuviai į Marquette Parką pradėjo trauktis, kai
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Melu ir šmeižtais sėja neapykantą
Vasario

SSm*' CWcm®1 Šoliūnas butų ir toliau gyvenęs Mai-qųette Parį# i? diybęs 
j Chicagoje, ir niekas apie jį nieko nebūtų girdėjęs. Bet iįi 

maigu nota tigrt mito u«*j pakėlė jį redaktoriumi, o vėliau jį turėjo atleisti, tai įžeidė
• jo ambiciją. Jeigu tie du kunigėlaii būtų žinoję, ką darė, 
tai būtų į redaktorius jo nekvietę. Pakvietė ne jį vieną. 
Turi ir daugiau tokių. Reikalai pablogėjo, kai Šoliūną

"j reikėjo atleisti. Du kunigėliai jį įžeidė, o jis pradėjo.ker
šyti visiems lietuviams. - L

Jeigu Šoliūnas būtų kitiems pasakojęs, kad iš West-
dieną Illinois valstijoj .vyks pirminiai ern Avenue lietuviai bųtų padarę Berlyno gėdos sieną, tai- 

rinkimai. Vietoj debatų, politinių, kultūrinių ir ękono- būtų netikėję, bet juodžiai patikėjo. Kiti būtų pusčiau-; 
minių klausimų nagrinėjimo, neprotingi politikai, nenu- dį .prie Western Avė. pastovėję ir būtų įsitikinę, .kad prie 
sis: kėliai ir neapykantos skleidėjai pirminius rinkimus tos gatvės lietuviai jokių sargybų neturi, kad lytinėje 
nor’ nukreipti prieš Marquette Parką. į Western Ąve. pusėje dar visa eilė lietuviu gyvena.

Marquette Parke gyvena didokas lietuvių skaičius, vieną dieną tūkstančiai juodžių automplriiiais, autobusais^ 
bet lietuviai čia .daugumos niekad nesudarė. Marquette važiuoja į Vakarus dirbti ir parvažiuoja; kad toks .pati 
Parke gyvena didokas meksikiečių, puertorikjočių, ypkie- lietuvių skaičius važiuoja į Rytus ir niekas jiems'nekliudo.^ 
čių. f vedu, lenkų, žydų, britų ir kitų tautybių žmonių j šoliūnas melavo juodžiams, kai tvirtino, kad Western' 
skaičius. Iki šio' meto/visi* gražiai sugyveno, naudoje^i. Aye. yra .Berlyno siena; melavo Defender redaktoriams 
Ąf^rSę^fe igęybūvių bei laisve, bet niekad nebuvo tokio ,'ir melavo visai ę^pagai, tvįi^damas4tokį dalyką.... . 
žiauraus ki^štymo prieš Marquette Parko gyventojus.; i šoliūnas neteisybę juodžiams sakė, kad aldęrmąnas^

Lietuviai buvę išsimėtę įjo vįšą Chicagą; Dar ir da- Frank Brady yra rasistas. Žmogus ketverius metuą dirbo; 
bar yra lietuvių įvddlįėše'tjhicagos apylinkėse, bet pasku-; su baltais ir juodais- precinkto kapitonais, ir nė vienas- 
finiu metu lietuvių skaičius Marquette Parke padidėjo, juodaodis juo nenusiskundė. Tuo tąrpu ateina baltaodis 
nors ir dabar jie nesudaro gyventojų daugumos. Bet lie- šoliūnas ir tvirtina, kad Brądy yra' rasistas. Žbliūbąš, 
tuviai pastatė ligoninę, bažnyčią,; mokyklą, turi kelias matyt, nežinojo, kad aldermanas Brady yra ne lietuvis, 
krautuves, restoranus ir kelis šimtus gyvenamų namų J;.:m rasistai yra lietuviai. ' f / ri " ' i
Lietuviai tuos namus gerai prižiūri, moką mokesčius, ap-Į Aldermanas Brady ne lietuvis, bet jis su hetųviais, 
sodina gėlėmis, sutvarko kiemus, palaiko švarą, padeda, kaip ir su negrais, gražiai sugyveno ir dirbo. Gražiai su 
prižiūrėti parką ir visą apylinkę. ! negrais sugyveno ir šoliūnas. Aldermanųi B.rady einant

Lietuviams daug lengviau prižiūrėti savo namus, kai j savo pareigas, juodaodžiai laisviausiai užvažiuodavo pas 
ir kaimynas prižiūri, arba bent aįesuteršia. Jei kaimynas i šoliūną. Niekas prie išgalvotos Berlyno sienos nestovėjo, 
negali, tai lietuvis jam padeda. | juodaodžiams nieko nesakė, šoliūnas su savo žjnypa ir

Ar toks lietuvio būdo bruožas yra blogas? Ar kiti j savo vaikais važiuodavo’! lietuvių piknikus-ir ne vienas 
parkai negalėjo būti tokie, koks yra Marquette parkas? lietuvis jam jokios pastabos nepadarė, jam neišmetinėjo,

knms? Ar yra koks įstatymas, kuris sąko, kąd visa .Chi-
cara privalo būti nukalta pagal,vieną kurpalį? Chįcaga, galvotą Berlyno sieną, eidavo į lietuvių mokyklą lietuvių 
s-ko privalo būti integruota, bet ar jos integracijai rei- kalbos mokytis. Jeigu jau lietuviai būtų tokie’ raistai,

gas Marquette Parko išgriovimas, kdip yra išgriauti kaip Šoliūnas papasakojo Defender redakcijos nariams, 
kiLi parkai? Ar gyvename tokį laikotarpį, kad viską tu- tai kuriam galui savo vaikus jis ryžosi leisti į.lietuvių 
rime griaudi, kol dar nesame pasiruošę statyti? mokyklą? Kaip kiekvieną dieną šimtai juodžių vaikų

Prieš kelis metus svieto lygintojai bandė Marquette eina į Marquette Parke esančią pradžios mokyklą iy nje-.

Ar Marquette parkas negali būti pavyzdžiu kitiems par nieko nesakė. . ; <
Šoliūno vaikai, be jokių sunkumų peržengę tą jo iš

mokyklą? Kaip kiekvieną dieną šimtai juodžių vaikų

S<caitytcjąmSjj>ąašaiit, pakai’->.-ku ir naęių- laikotarpių ąpraąy- 
Dphm<^TiicienQs 1980 mu.. JĄidėtps tųųmpųį vy^nipų 

mętąs l^aiųjd&ose' spą^dįiįtąj ' ; “- -I
B. Kviklio“Lietuvos -bažny- 
čios”. ' / _ .■yj'fL?

, Negalima skustis, kad išeiviją- 
.nebeišleidžia knygų. - Tiesa,- ma-_ 
ž’au ošjeidžianah. belėtristįkns... 
bet užtai lentynos -.pasipuošia 
prabangiai s polirinio, kult ūrinio/ 
istorinio turinio Tęidiniaįs beį 
albumais. į
. įViena iš tokių knygųl-yra- B.? 
Kviklio “Lietuvos Bažnyčios*- 
I tomas, kuris-apėma.Telšių yys- 
fcurąįą. Jautyąūs-įvadinio žodžio- 
pabaigoje autorius -įtaria, Lfeid-.

į>lųgrapjos, <įąų£ nudbąųką . ir’ 
į^ųdyiąttfiijkąlaiįų są’ 
rasas iš -IiKB kronikas :Nr. '30-'

_ .• .- ■ Aų.-x.^y ? -V- m V, :<

skleidžiant albumą lapas po la
po, skaitant prie nuotraukų pri
dėtas įsodrinęs - apybraižas, nuo
taikapradeda keistįs.„ Užvertus 
paskutinį ląpą-pajunti gaudžią 
apgavystę: albumas rodo : tik 
šviesiąją mėnulio pusę! Žinai,

rašų)./ j- ' ;/Ą A,;. ė
’ Antra knygos
nuotraukų, aįbųmąs, ėarp jhėpąl
prastą įspūdį. < šventa . Žemaičių t

- kokią,, ją . palikom. KĮ44tibšąis.

n^bate.:. - y.
Duosiu. keletą fpayyzdžįg. Tik 

keletą iš daugybės. NesUajkysiu 
aLabeJrtės tvarkos, - bet pradė
siu nuo Žemaičių , vyskupijos 
raitųp, —-Te±&ų.. *•
. TELŠIAI..; 1911 metais birželio

mūšų.•. protėvių šūkųrfas ' yertyJ 
bes if bent mintimis bei-vaizdais

kurios
šia gyvename".
tas li etuvių- ir

Toliau ąąka'JP 
rine vyskupijos
krikščionybės įvedimo Iki-nė;

glų.^kaltomis. 
JurkaUs-isio-. 
.nžveisa. nuo

seka paties. autoriaus -B. kSjkr 
lio Telšių vyskupijos istorija ir J 
struktūra sų trumpučiu bolšgyį-

ktetą• ir Laksią .geležinę uždajį-1 
gąT, .dauguiqa ųųotra^ų' 
gautos iš-ok. lAętįjycį .su jsa^m; 
rimų kelių .mėtų^daipm.; y : • 

^i-knygcxs dalis;

.mąją
tti, bet • ir tie, kurie griųy -UŽsie-1 
nyjej ir . lietuviškai Įgal šfiptfiiau-; 
beskaito, arba Het&vJŠkai' rie- 
bemoką. Tie .tik daląs: SUfą’as...
Būkime -atyiri:
tytojų pirmąją knygos-dali per.' 
mes akimis apgraibom. I-. •■' ..

.Praėjus pirmaęa įspūdžiui ir.

nukatikŲiti 73 lietuviai, Telšių 
. .$? T.- • .<1 1*. -

’čiū,I kankinimo /vietą buvo; aįr 
t veria' jįr/pastatyta įėnta su ųžrą- 
šii. Kankinių •kapas buvo pa- 
puoštas ųiitkapįų suąkmęrių 
mozaikos kryžiumi ir Gedimino 
stulpais, o pi^ė* kapję ;aiĮgabSo 

. beržo . .pritaikytas ’ Rųpiiitęčėlis. 
Kapą? nuolat puošė gėlės.
\ žmonės .iš ivisos Lietuvos ka
pą Jaukė .kaip fvęntą vietą. "Jau

—į Suprantama, - kad juodaodžiai bijo įžengti į švč 
Kryžiaus . ligoninę;'t^anęią šioje Marquette;
Parkas nėra laisvas kraštas, — juodžiais paręiš^ šo-o 
liūnas. ' ■ ., ■ ■ • . • •: j

Tai yra gryniausias ^oliūno šmeižtas. Šv. Kryžiaus 
ligoninėje yra juodaodžių gydytojų, slaugių, valytojų ir: 
ligonių, šoliūnas skleidžia mėlį-ir šmeižtą’ pries Frank 
Brady, Marquette Parką; šv. Kryžiaus ligoninę Ir apie

Melu ir šmeižtais iki šio meto niekur nėra nužengtas
Parką pamokyti, kaip reikia pravesti “integraciją”, bet f ko jiems neatsitinka? Anksčiau jie būriais jšiverždavo teisę laisvai judėti. Marquette Parke. . ' .
gre’xa: pajuto, kad ne visi yra pasiruošę “senąjį pašau--į krautuves ir jas “apvalydavo”, bet dabar savininkai Melu ir šmeižtais iki šio meto niekur nėra nužengtas 
lį” ardvfi. pastato sargus, kurie neįsileidžia daugiau ketųrių vaikų žingsnis pirmyn. Kuriais sumetimais J. šoliūnas.pąskleidė

Reikia prisiminei, kad lietuviai atvyko į Marquette iš karto. Kai šie “apsiperka” ir išeina, tai kjtųs kętųrįs jugdąodžių tarpe tiek daug-neteisingų ’žinių ir šmeižtų 
Parką, kai čia jokio parko nebuvo. Kur šiandien 63-oji, įleidžia. ] prieš Marquette Parko lietuvius— sunku;suprasti.

”, bet dabar savininkai

buvo

boiše-
Tsunaikmd ir' kapą 

tšniekiiao.- ? 1;>.! 5, ' '
■ v- (Bus jaugiau)

. > : r *- w- : ■ <-. w

.. y-k. Mil'tvąlįkeę į Stale Parke 
buto "rejkalingi1.200 dąibininkų. 
Susirink o apie 2€bOQ0 'bedarbių, 
kurie riikėįpši būti pHimti.

~ Salvajore s-ykslą lemiamas 
mūšis tarp valdžios karių ir įsi
brovėliu.

iroz \s švaistas

ELDORADO
Tęsinys)

Aldona grasindama šūktelėjo:
— Mari, liaukis!
Toji atsuko kandų veidą ir nueidama kyšte

lėjo liežuvį.
* 3JC *

S kmadienis Aldonai ir Marytei buvę papras
ta. eilinė diena. Darbas vii’tuvėj ir valgykloj nie
kuo nesiskyrė nuo kitų dienų. Priešingai, sekma- 
d.eniais ar šventadieniais dar daugiau .buvo rei
kalaujama tiek puošnumų, šyąręs, tiek §kar\esnių, 
įvairesnių valgių ant stalo. Visa tai ne mažino, 
bet didino darbo įtampą ir tomiš dienomis.

Kai abi jos pasirengusios anksti rytą skubėjo 
į miestą, į savo darbovietę, visoj stovykloj tebe
buvo tylu ir tuščia. Niekur nė vieno žmogaus. 
Visur tebesireiškė dar miego pajėgumas. To pat 
miego glėby saldžiai i-ehesvaigo ir likusios trys 
draugės.

Žodis “draugės” nėturėjo čia tos prasmes, 
kaip dvasinio bendrumo saitai. Šitokio veiksnio 
jų santyki: ose kaip ir nebuvo. Subendrino jas 
dabartinė pastogė stovykloj ir pirmoji darbovietė 
7ckieiij:j. Įvairiomis propagandinėmis kalbomis 
ir gražiais pežadai jos buvo vokiečių sugundy
ti. L .visiškai v k -ios atitrauktos nuo namų. Karui 
pasibaigus, likosi ?vetimos vokiečiams ir visai ne-

bereikalingos. Jų būklė sunkėjo dar ir dėl to, kad ( — Na, žinomą! Kam dabar tos staigios pirš-
nei giminių, nei gerų bičiulių Vokietijoj neturėjo. įybos su čįobrių ir* į:odėl tie priekaištai dėl 

(Teko ieškoti paramos lietuvių treiptmių stovyk- George? aš nė kięk neajaudi-
lose. Įvairiais keliais ir skirtingomis aplinkybėmis nau jr nę y^u p^ctu žodžiu neužkirtau.. Juk tu 
pateko jos į šitą stovyklą. Kadangi mąždaugyie^ ps^oji“ pri^ičiulbėjąį prie George. 0 jei riĮgiąų 
nos rūšies buvo gyventojos, tad ir gavo bendrą ^sūąįkyti nesugebėjai, nęgi aš dabar kalta? Juk 
kambarį viename iš barakų. tu pati kinai, aš nei yeržiausi prie jo ypatin-

Tą rytą Marytė atsikėlė be galo pikta iy sųsj-’ gąi, nęi ,dabąy tavę naudai palenkti neišmanau.
erzinusi. Ji greit šnii'pšdamą apsirėdė £ buyfe ’ .
beišbėganti jau. Aldona gerai jautė tą nuotaiku, 
tik visai nenusivokė, kodėl taip staigą atsitiko. 
Ramiu, dažnai širstančiam vaikui taikomu kalbai 
tonu ji pasakė:

— Palauk, Mari! Juk toliau kąip valgykla
negi nubėgsi. 0 ten visvien teks suskurti ir drau
ge dirbti. J L

Marytė tebesirdo. Uždaras jos nirštas, pik
tas bejėgiškumas staiga sprogo. /'

— Dėl to ir siaubas. Aš ąkių nebegaliu pą- į
kelti ant tavęs. Tokią kiaulystę tų man vakar yąOngas daug gadinčms Aineįkos karys. Jis buvo 
pakišai... •■*3.-..... ... .

— Kas? Kaip?
— Vaidink dabar šventuolėlę, nieko nežinan

čią ir neišmanančią. Palauk, atsirūgs dar tau tas 
c-žio būdas. Reikės batukų, šilkinių kojinių, geres
nės suknelės panorėsi, tada maloniai prisiminsi 
Edzką. Bet jau bus per vėlai. O ką su tuo George 
prisilakstysi, gal tik vieni \elniai kvatosis.

i — Keista tu. Mari, ir tiek. Visai nesuprantu 
dabar tavęs ir to tavo pyktavimo!

— Vėl nesuprantu!

♦2*77^

jdąį neramus. Viduje, tvinsta kažkoks besotis al- 
i kis, troškimas. ’ . .

Buvo yk -vienas vakaras. OFFICERS CASI
NO. Muzika ^gųaibę -už girdžiu. JDaugelis šoko 
ir svaigiai glaustėsi vienas prie.antro. Ši vakara

Nieko nepadarysi, kol tokia tvarka.
Marytė tylėjo. Nervingai kraipė ji žandą ir 

kandžiojo apatinę lūpą. Nutilo ir Aldona. Abi ty-. 
lesamos važiavo tramvajumi ir išlipusios išsisky
rė yalgyįcloj. ‘ . J

Kastuvo netolimoje praeityje, Aldona teisin
gą! jįėįįvirai atskleidė, tačiau dėl dabarties ąuįt- . Įškąi 
tai nutylėjo. Aiškiai nuslėpė, kąd George patinka ■ ^par
» • • « W • ■ * w-.- a ■ ••**.«**"

B . . ’v’JI * O **»,*>? v» ? a j - ■* >

Įprastu trafaretinis • yojaško apstatymo 
kambarys, bet Aldonai atrodė jis mielas ir jau-

dimįcai. £ia nęąr^ąyo pavęiĮ*siėif^ pąvidaje protes
tantiškos išminties ornamentuoti pamokymai, be
veikė jie dabar Aldonos kaip dorovės receptai.

s

S

syjesiaplaukis.‘ melsvoms patraukliomis akimis, ’statysią, Georgę ruošė vaišes.

aukštąs. Nuolat tryško riš o ėnergija^ gyvenimo 
džiaugsmas. Stambokai jo figūrai užteko ekgan- 

Mjėfi ir švelnumo. ‘ aJ. ?

s t^ejo ues savo

Laimėtojo džiaugsmas -blaškė -ji^iisą. Ne vailŠ- 
čiojo

viešnia ant apvalau

Juo tolyn, juo daugiau pavasaris nėrėsi iš kai- Mamas į 
Įia Jis,<iūko kaip pašėlęs? Miesto alėjose baltomis, p'avo- Ik 
raudonomis puokštėmis sužydo • kaštonai.: rBaito- i atsisėdo 

savo sodriu šyaigi- * 
Rimas. Kūnas 'nalai- —

sies akacijos tiesiog marino 
nančiu kvapu. Visur Šilta. Ie

niavo ivainaš mėloc
UZtenoę žod

iis
sofoje šalia

kambarį, bet šokiriėte šokinėjo mito 
jai. Nuolat švilpavo ir riiū- 
s. Ką pašalu af atsaky- 

fuojtfu ii Tiuąijuok- 
tiklriiaiį ji*
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VAKARU VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai Pasiųsime poezra. kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
. Naujienos. 1739 S. Halsted St. Chicago. IL 6060S>

DR. PAUL V. DARGIS ....... — ■--- :
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Weefchtsfer Community klinikos
Medicinos direktorius

5. Manheim Rd^ Westchester, HI. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis 

ir kas antrą šeštadienį 8—3 vai 

T«L: 562-2727 arba 562-2728

SUSIRINKIMU

TIL. 233-1553 
Scrvka &55-4504. Pase 06053

DR. A R GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPiClALYBt: AKIŲ LIGOS

WC7 West 103rd Strakt

Valandos pagal anaitKriTnĄ

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI -
MU W. 71«t St T*L 737-5149

Tikrina aki* Pritaiko akiniu 

ir ‘contact lenaes-'.

ALEKSANDRO MANTAUT0 
ATSLAONDIAI APIE PETVĮ

(Tęsinys)Lietuvių Tauragės klube metinis 
nariu susirinkimas įvyks sausio 23. d. . w ... . .
2 vaL popiety šauliu salėje. Nariai | Vyrcsiuy ir j^UXKslUU į&rnau- 
prašomi dalyvauti, nes bus naujos į tojų nuomonė dėl daiktų 
ridXgėsrlnkimas' P° per dietomatisius vagonus

Klubo valdyba ir diplomastinius pakistus buvo

Or. LEONAS SEIBUTIS 
iNKSlŲ, ruSLas ik 

FKQPIAIQS UM1KUKGUA 
xasa WSSl Wre STREfil 

-aiaimoa. auuao. x—-a popiet 
-■ uuuvuxaa. o— < va*.
VtlM WiCtVM'X //6-2M8, 

<^uea*ct|w fMM., *44-3544

* C

r r*. Ad/b
• .0X0; JZJ-4ZUI

KRAUSTYMAI

liaunai — Piltu apdraw 
ZRMA KAINA

'rūmam Mastei Char* 
u vtoA aortelea.

•v .CK&NAS. I.L m-m.

MOVING
Apdrausta, parkraustymaa 

tvairly atstuny.

ANTANAS VILIMAS
Tai. 176-IStt arto. 37M99*

SENOJI GUDRYBĖ

— Iš ko pažįsti ar višta 
sena, ar ne?

— Dantys tai pasakė.

yra

aiški Maųėmę, kad įtekybą 
reikėtų tęsti, tik oe privačiai ųai- 
nisterio bei direktorių nuęžiū-

i 1 . .»*'ė • ' ‘ _ ___A

■aujajut su Estijos ir Latvijos ai-
- Bet juk višta neturi dantų. tovXblll Pareigūnais sužinojo- 

i me, kad Estijoje ir Latvijoje 
i okia prekyba vykstą vadovau
jant specialiems vyriausj^ęs pa- 
.■eigūnams, o pelnas/naudoj a- 
nas sustiprinti abįėjų: f artybių 
rukso fondus. Tačiąii* ^Jliyįos 
.Kėlimo mūsų . mfriisleriui ir 
rims ministerijos pareigūnams

— Ji tąi he, bet aš turiu.
* ♦ ♦

LENGVAS DARBAS 
. k

Mokytojas klausinėja vaikų ką 
veikia jų tėvai. Kai eilė priėjo 
paskutitniam vaikui, tas atsako:

— Mano tėvelis nieko nevei-
kia, tiktai stovi. Jis yra polici-j /yriausianie Tribunole, Atrodo, 

| ninkas. £ 7 °' | ostijos ir Latvijos pavyzdžiu ne-♦ ♦
Išmintingas' ^ra tas, 

bando ką'nors.išmokti;
kuris 

drąsus{

.ivo pasinaudota.

1920.-aisiais ir 1921-aisįaiš me-
✓ ‘ - Z .- x V’- <

- kuris sugeba’pats , save su i l dar bu^0' g.^'as ‘ tremtinių 

valdyti; turtingas, kuris yra pa 
tenkintas savo- dalia. 7

i

?!RK1TE JAA TAUPYMO BONU

KNOW YOUR HEART

HELP HOUR HEART FUND

HELP YOUR HEART

| grąžinimo iš Rusijos^ darbas, 
j apskričių- viršininkai' .Ir- polici
jos- vadai per Vidaus reikalų 
Į ministeriją mūsų ministerijai 

siųsdavo pažymėjimus apie Bu- 
jjoje ’užkliuvusius piliečius, ku- 

: is būk tai yra gimę1 Lietuvoje 
į r todėl turį teisės grįžti j gim-

ąjį kraštą pagal Lietuvos-Rų- 
ijos sutartį. Bet "tie ■pažymėji- 
nai daugiausia lietė ne lietu
ms, o svetimtaučius, ypač Su- 
alkijos miestuose. Prieš Didįjį 
.'arą esu tenai buvęs trijuose 
pskričių miestuose ir gyvenęs 
ieuame bažnytkaimyje, tik ne- 
uvau matęs tokios daugybės 

•iietimtaučių, kuri būtų galėjus 
įteisinti liudijimą apie stebėti- 
.ą giminių skaičių. Buvau įsiti- 
inęs, kad mūsų miestų ir mieg
elių prekybai ir, be to, nesant 
ietuvių rankose, nereikėtų dirb
iniu būdu dauginti svetimtau- 
:ių elemento Lietuvoje.

Nors gerai pažinojau Vidaus 
reikalų ministerijos, pareigūnus, 
be savo vyresnybės leidimo ir

2ž*:uigėsi, kad atsirado jonulį 
, žmonių, kurie rūpinasi gydyti 
.au.os ir valstybės žaizdas. To
kie žiponės, sakė j*s, tai “tikri 
spirmaguniai tautos vaikai”. Bet 
>— tiktai vaikai, nes pasirinko 
veiklos priemones, kurias nau
doja viešoji ir slaptoji policija 
'bei prokuratūra su teismais. 
Kad ir kažin kiek padidinsiu! 
policijos ir teismų kadrus, neiš- 
naikmsim nusikaltėlių ir ne*š- 
'ąugmsim pavyzdingų tautiečių 
ir piliečių, jei nedirbshn auklė- 
Ijimo darbo. Tėvams, bažnyčiai

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis 1729 S Halsted St.
FD. LE. Chicago, (L 60608
(312) 226-1344 24 Hour Service

įgaliojimų nedrįsau jiems 
nešim k
aąus, kelti abejones ar j^ašyti 
patikriDūno. Todėl pažymėji
mus rooz.au mano viršininkams 
<r vyr. oeądradarbiams Užsienio 
.eikalų mimst-rijoje ir klau
siau, ką su jais daryti. Bet vis 
norėjo nusikratyti tuo reikalu ii 
siūlė tižiau vykdyti iki š. 1 
praktikuotą procedūrą — siun
tinėti jpąžymėjimus į Maskvą 
Lietuvoj atstovybei.

Bet rdano karitm-ybė jau buve 
išsisėmusi. Supratau, kad esu, 
teisingiau, turiu būti ne klusnus 
darbo pelė arba darbo techni
kas garbingose įstaigose, ne 
Kreipdamas dėmesio į to darb 
turinį bet daugiau visuomene 
Kojo darbo dalyvis, trūkumų ša 
.m to jas, ateities siekėjas... Ta. 
vieną vakarą .sukviečiau sav 
uraugus, kurie man siūlė imu 
organizacinių priemonių Lietu 
vos tautinio ir valstybinio gyve 
ainio trūkumams šalinti, Lietu 
vos žaizdoms, gydyti, šalinti kliu 
tis lietuviškumo ir teisėtum 
.siviešpaiavimui mūsų krašte.. 
.Jūsų pasiryžėlių buvo vos pe. 
.d, bet kiekvienas vis iš kito 
_staigos, skirtingos jaunimo o. 
3anizacijos ir net iš policijos i., 
prokuratūros. Taigi tikras nu- 
-nys. Pasiryžcme rinkti reiks 
..ngas žinias, o turint medžiag 
a.ckti savo tikslo žodiniais arba 
raštiškais įspėjimais, gi rerka 
ai esant kelti bylas teismuose i 

, veikti dar griežtesnėmis prie 
menėmis.

Toji slapta mūsų organizac. 
,a pasirinko labai’ efektingą vaA 
Ją, bet jinai nieko nenuveik. 
Vlado Pūtvio dėka. Suėję si 
Pūtviu į kontaktą, išgirdom j< 
aeigiamą nuomonę dėl mūsų or- 
gasizacijos reikalingumo. Pūtvis

PO 
tioti tucs psiymėji-

•r mokyklai į talką, tęsė Pūtvis, 
turi ateiti visuomenės organiza
cinis auk.ėj.uio ua. bas su vie- 
ąja opinija, uis užaaioė, pakar

todamas, xaa mu~ų peniu tuko 
, u s i organnav.i..as yia labai 
. ~-*.šmaigas jaunesniosios kar
as nuo.a.uų i^uyUluaii gal- 

, ujantieji re.šaia nekasi tenkini
mą dabartine lietuviu visuome- 
.cs padėtimi k ieško naujų veik
as Kelių bei priemonių.

Pasikalbėjimas su Pūtviu dėl 
,_nKetuko slaptosios organizaci- 
js sudarė posūkį mano visuo- 
ucniniame darbe ir padėjo man 
.psispręsti įsijungti į Pūtvio va
dovaujamą šaulių Sąjungos dar- 
.ą. Bet tai įvyko palengva, ne 
j karto. Užsienio reixaiu mi- 
asterijos trečiame aukšte, tame 
.at aukšte, kur aš dirbau, re
gistratorės darbą dirbo Pūtvio 
yresnioji duktė Ona. Kartais ją 

pavaduodavo Pūtvio antroji 
..uktė Soiija, mano būsimo^ I 
os abi buvo šaudės, karštos tė- 
o idėjų šalininkės. Jos man pa- 
akė, kad ketvirtadieniais jų 
einioje vyksta priėmimai ben- ' 
radarbių, draugų ir visuome- 
es veikėjų ir būna pasikalbėji- 
lai platesniais Tėvynės reika- 
ūs. Tėvo ir motinos vardu, Ona 

.• Sofija mane kvietė ateiti j 
jos ketvirtadienius.
Prieš pasikalbėjimą su Pūt- 

. lu dėl mūsų penketuko jo ar
dau nepažinau. Bet porą kartų 
uvau girdėjęs jį viešai kalbant
Kartą jis kalbėjo visuomenės 

ardu atidarant sporto šventę 
.’ytauto kalne. Jo kalba buvo 
.ikinanti, bet ne mitinginė; tai 
uvo ramaus kultūrininko kal- 
a su filosofinių minčių prie

maiša.
(Bus daugiau)

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTATO* 

1605-07 SO. HERMITAGE AVENG!
Tel. 927-1741 - 1742

EUDEIKI
1330-34 SO. CALIFORNIA AVENUI

Telefonas 523-0440

HODEkNIŠKOS AIR-CONDITiONED KOPLYČIOJ

i iI

TĖVAS ER SŪNUS 
vlARQUETTE EUNERAL HOME

£j33 W. 71st Street
1410 So. 50th Avė., Cicero

relei. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
tIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

f
VANCE FUNERAL HOM!

<424 South 5Uth Avenut

— Britų komisija pripažino, 
cad vyriausybė turėjo spręsti 
ralklando salų klausimą ir iš
vengti karo.

’KLIU KOPLYČIŲ LAIDOJ IMO ŠERMENINI 
Patarėja* ix laidojimo direktoriai*

EAN VANCE u GEORGE SORIN)

put the 
ouse

likite* automobiliams pastatyti

4 ¥

SOPHIE BARČUS

I

a1A£NA7IMA>

Read label and 
directions.
CiEx4_a%. Ine.. 1982

Kaadiaa nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 t*L vakaro.

Viso, laido, ii WCEV stoti**.
banga 1450 AM.

St Petersburg. Fls_ 12:30 rah P-P 
ii WTJS stotie*. 1110 AM ban£»

vedėja — Aldona Dauku* 
Talafu 778-1543

4ADLJO 4EIA4OS VALANDOS

SeHadieniiia fr gAhn>ii.T»i.<. 
auo 8:30 iki 8^0 yah ryte. 
Static WOPA - 1490 AM 

tranaliuojamos B mū«v atudijo* 
Marquette Parka.

--   ■ - —"-ayUG K. Lo^e. N.H.F.L. W

Syfcna K. Lowt9 a member of the National Home Fashions 
League, U Floor Fashion Specialist, GAF Corporation*

Im. UJ.jmpu. t-i f*

PETRAS BIELIŪNAS
l’et i-M7>

porpar*L4i

ūmi 111• iiiHniiiiiiifiiitiiiiiiitiiimmmt
NaujxJtoo, Cbic&^o. 8, UL Thursday, January 20, 1983

7159 So. MAPLEWOOD AYR. 
CHICAGO, IL 40429

ft “Lietuvos Aidai’
KAZ* BRAZDŽIONYT4

Chicago, Dlirioui 60621
Teief. 778-5374

For constipation relief tomorrow 
reach for EX-LAX tonight.

Ex-Lax helps restore your system's oun natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight. 
You’ll like the relief in the morning.

’ Chocolated or pills, Ex-Lax is 
“The Overnight Worideri’

SOME CHICAGO MOTOR CUJ« TIPS OM

ixpREssnyDtmi/t

Walls between rooms in 
the home began to disappear 
h the early when tb* 
Bo-called “open floor plan’1 
fei interior* enjoyed great 
popularity. An acceleration 
of home building was caused 
by re turnin t veterans of World 
War IL

The desire for something’ 
Afferent from the tWo-ttory 
homes many serwicemen had 
left when they went off to 
war turned the new “ranch
style” hous>w into a trend. 
Climbinc stairs became passe 
as all -one level was

•Obe

• tu c. uim tn abNUS

VV J tUixjo y* o

YOU MIMI AT TM»

food preparation activities in* 
to one huge space.

The spaciou* “great rooraw 
shown here feature* an eclec
tic group of contemporary 
furnishings. The open-plan 
concept is further enhanced 
by joining the kitchen visually 
with the living and dining 
area* through the us* of tb* 
tame elegant f rick-pattern 
floor covering. It is GAF’s 
handsome sheet vinyl In th* 
* Newburgh Brick” pattern in 
White.

This GAFSTAR Softred 
floof has an easy-care no-wax 
surface. The deeply textu*ed
pattern ha* the look of 
real, brick, yet retains its 
natural shine ^ith IHtle main* 
tenance. The Qule.-Cor foam 
interlayer provide* comfort, 
warmth and noise reduction. 
Available in 9’ and 12* widtn* 
at your nearest home improve- 
mentcaiiUir or buflding supply

tJLlhLb VASAfflb

«> 3a CALIFORNIA AVE

••

ę/z7//r LMJfc.
copiag Mith the poet * u baby 
bbcfrn. y. ‘ Į.

i ^»*. rnfer the 
skious L9S0X th* 

pten reappears, 
h and new. How- 
tira* it bears a 
ame. It is called 
loan*”-whatA m-

en^rg 
open

rooz.au
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Į šį pokalbį jį atlydėjo pats 
Smith ir kiti du rinkiminės k m- 
panijes padėjėjai.

"Pavadindamas ’Brady rasis
tu, Soliunas pacitavo atsitiki
mus, kur e, jo žodžiais, drama
tizavo baltųjų ir juodųjų polia- 
r / viją, laike 20 metų jam gy- 
v ant 15-jo rajono Marquette

aukšt. n 
I geni r.ę, 
kalingus 
čiii vieni 
vijas, ir taip įkūrė pačią didžiau- i 
šią ir gražiausią išeivijos lietu-! 
viii \o!c:uju. *

ckyklą, Šv. Kiv’itu 
, baž nyčią,-parapij 
s peš aius, Kazį.:

Lietuvis prieš Marquette Parką
Cliicagcs juodųjų dienraštyje 

“Chicago Defender” š. m. sau
so 12 <1. laidoje buvo įdėtas 
Juanita Bratcher straipsnis, pa
vadintas “Opponent’s aid bias’s 
A.d. Brady as a racist” (Opo
nento padėjėjas apkaltina 
in imą Brady rasistu).

Straipsnio autorė remiasi
John Soldinas (Jono šyliūno?) 
p (reiškimais. Iš pavardės spren
džiant, netenka 
John Soliunas yra lietuvių kil
mės. Galima spėti, jog tai yra 
t:s pats buvęs “Draugo” redak- 

•.terius. dar taip neseniai savo ve
damaisiais kėlęs erzelį ir nesan 

;taiką lietuvių tarpe.
Trumpa žinutė apie šį straips

nį buvo be jokių komentarų 
įdėta į praėjusio š.štadienio 
“Draugą”, tačiau ten nė vienu 
žodžiu neužsiminta, jog tas juo; 
dujų prieš 
kiršintojas yra buvęs “Draugo” 
reduktorius.

; J. Bratcher savo straipsnyje 
Tašo: “Baltasis rinkimų koordi
natorius už 15-jo rajono juodąjį 
kandidatą seniūno . pareigom^ 
antradienį pareiškė, jog aid. 
J'rank Brady ugdo rasinę ne
apykantą ir poliarizavo visą

a
Aiškiai matosi, jog juodie- 

kad į ji bijo titi j šv. Kryžiaus ligo-

Atrodo, jog Soliunas savo sii 
tiesa p-asilmkiančiais pareiški
mais nori įerzinti juoduosius 
prieš baltuosius, šv. Kryžiaus 
ligoninėje dirba daug juodosios 
rasės daktarų, slaugių, o ligoni
nėje guli didelis procentas juo
dų ligonių. Kasdien matomi, 
kiek daug juodukų mokinių at-

eią pradinę ir Marijos aukšl. mo
kyklas. Gatvėse dažnai pamatysi 
pėsčiuosius juodus praeiviu r. 
Jiems jau yra parduoti Jr keli 
namai.

n’nę. Marquette Parkas nėra 
laisva šalis. Aš niekada nema
čiau juodo žaidėjo ar žiūrovo 
Marquette Parke, ar, tai jis pik- 
nikautų, žaislų tenisą,, ar pan. 
Jei juodas asmuo ateitų į šią 
apylinkę, jis ar ji (apsaugai) tu
rėtų turėti apie 20 policininkų,
— pare.škė Soliunas. ' į Teigti, jeg Western gatvė yra 

Pavadindamas 15-tą rajoną juodžiams ksip Berlyno siera, 
“vieninteliu ir kitonišku”, Soliu- galį lik žmogus, kuris n pažįstu 

marketparkiečius j nas pasakė, jog būtų tragedija, komunizmo tikrovės arba kur s 
tikrovę juodiesiems pri- 
labai rožinėmis spal-

“Šiuos apkaltinimus padarė 
John Soliunas, Alfonso T. Smith 
rinkimų kampanijos koordinato- 
Tius. ’ Soliunas palygino sąlygas 
J’.iarquette Parke su Berlyno 
sena: juodieji yra praktiškai 
atskirti nuo peržengimo į kitą 
\Vestem gatvės pusę.”
• —. Neįtikėtina, kaip seniūnas 
Frank Brady pasirūpina Mar
quette Parku, į vakarus nuo 
Western gatvės. Jis galvoja, 
jog į rytus nuo “Berlyno sienos” 
jau niekas nebeegzistuoja, ■— 
pareiškė Soliunas savo pokal
byje; įvykusiame “Chicago De- gijo nuosavybes, jas pavyždin- 
fender” . dienraščio raštinėje, gai prižiūrėjo, pastatė Marijos

jei Brady vėl reprezentuotų šį 
rajoną.”

— Kita v rlus, Alfonso Smith 
yra geriausias žmogus 15-to ra- . 
jono seniūno pareigoms, — pa- 1 
reiškė Soliunas.

“Soliunas dar pridėjęs, jog išs 
jis dirbęs kartu su Smith Piet- I 
vakarių Englewood apylinkės Į '*’* 
piliečių taryboje ir yra įsitiki
nęs, jog Smith esąs tinkamiau
sias vyras tam darbui. Šiuo me
tu Smith esąs pasitraukęs iš ta
rybos egzekutyvinio direkto
riaus pareigų.”

Lip baigė savo straipsnį - J. namuose. Skanus šiupinys, įdc»- 
Bratcher.

Perskaičius šį straipsnį kyla 
klausimas, kodėl John Soliunas, 
pats būdamas lietuvių kilmės, 
yra taip įširdęs prieš Marquette , 
Parko gyventojus, kurie daugu- i 
moję yra jo paties tautiečiai? 
Juk čia lietuviai už savo sūriu 
prakaitu uždirbtus pinigus įsi-.'

nori tą

Vonns.

rei

Marketparkietis
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Chicagos miesto majore Jane Byrne

KAM MOKĖTI NUOMA?
GERIAU SKOLĄ.

BUTŲ NUOMAVIMAS 
» NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. 778-2233

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 įmokėjimas. Savinin
ko paskola.

ŠIMAITIS REALTY

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IE ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS-- 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

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

t4esn*L Ž«m4 — Pardavimui 
RIAL ESTATE FOR SALI

— Tradicinis mažlietuvių šim- ( 
pinio Vakaras ir vėl kviečia vi- j 
sus maloniam pebendravimuri 
ir pasilinksminimui vasario 5 d. ‘ 
7 vai. vak. Lietuvių Tautiniuose

mi programa ir Stelmoko mri- j 
zika laukia jūsų visų. Dėl rezer-. 
vacijų skambinti Algimantui 
Kiemaičiui 389-7212.

CICERO
I
i

Kun. Prunskis papasakos apie 
Europos parlamentą

MA.JORĖ 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 Bymė prižadėjo atvykti j 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.

Zigmas Mikužis

I

Laisvai Lietuvai, Sandarai, Al
donai Daūkus ir Kazytei Braz- 

Cicero džionytei po $20. S. P.
Apylinkės metinis narių susiriri--------------------
kimas įvyks kovo 13 d. 12 vai.
parapijos salėje. . ; St. Petersburg, Ma.

Piknikai balandžio 24 ir bit-. ‘ , 07
želio 19 d. Vyčių salėje. Tautcfc SLA 373 kuopos susirinkimas 
šventės minėjimas rugsėjo 18 d. įvyko š.m. sausio mėn. 10 dieną 
Ciceroje Šv. Antano parapios sa- pas p.p. Bobelius.
Įėję.

R. L. Bendruomenės

Paskirta aukų Naujienoms $25 | bėjais: Aldona Krulikienė, Bro-i 
nė Urbonienė ir Jonas Vaičaitis, j 

Įvairiais reikalais kreiptis *į 1 
finansų sekretorių Petrą Dalinį j 
tel. 360-9063. į l

Delfinas

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St.

Tel.: 436-7878

REPAIRS — IN GENERAL 
Įvairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

EEI KROSNIS. 
Herman Dečkys 

Tel. 585-6624

ELEKTROS ĮRENGIMĄ! 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto lekfiaia, 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuot*! ir sąžininga L 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Telman Ave.
Tol. 927-3559

DĖMESIO 
62-40 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui autometellla 
Liability apdraudimas pensinlo- 

kams. Kreiptis: 
A. LAURAITI! 

4645 So. ASHLAND AVI 
Tek 523-8775 i

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

? ARVYDAS KIELA į
(>^>7. S. Taiman Avenue i 

’•s, >.-Chicago. IL 60629 4
434-9655 ar 737-1717

I

Kun. dr. J. Prunskis, ALTo informacijos direk
torius, š.m. sausio 22 d., ateinanti šeštadieni, 7 vai. 
vakaro, Lietuvių’Tautiniuose namuose (6422 S. Ked- 
zie Avenue) kalbės apie Europos parlamento priimtą 
rezoliuciją Lietuvos valstybės reikalu.

Kun. dr. J. Prunskis dalyvavo minėtoje konferen
cijoje ir turės daug įdomaus papasakoti. Visi kvie
čiami dalyvauti. Aukos nebus renkamos.

4I 
r

ENERGY
WISE*

Change the oil end * 
filters every 3,000 te 
6,000 miles to avoid 
wasting gasoline.

Doni be a Bom Loser!

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS

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

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

F Naujienos, 1739 S. Halsted St
Chicago, IL 60608 "

t Aptarti įvairūs kuopos reika
lai. Iš iždo paaukota vietos lie
tuvių sporto klubui 50 dolerių.

Į valdyba išrinkti: pirmininku 
; Antanas Maėionis, fisansų-sekrę- 
! loriumi Petras Dalinis, sekreto- I

re dr. Irena Mačionienė, iždo <do-• 7 i*

— Arkivyskupas J. Bsrnardin 
pasiekė Romą, kur praleis dvi 
dienas. Kardinolu jis vadinsis 
tiktai vasario 2 dieną, kai bus, 
įšventintas.

MISCELLANEOUS 
įvairūs dalykai

BEN’S SHRIMP HOUSE
1049 W. North Ave.— Amerikos kariuomenės va-j 

dorybė yra pasiruošusi kovoti, Rūkyti karpiai )chubs), sturys 
jeigu rusai bandytų grobti Pen- (st 
sijos įlankos naftos šaltinius.
_ _________ |

bei j
RIAL

r upėtakiai (‘rou 
I ŠVIEŽI UNGI 
Tel. 337-0263

Laikrodžiai ir brangenybit 
Pirdiviaas Ii Taisymas 
2444 Wort S9th SfrMt 
Tat. REpuNk 7-1941

JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

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

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

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

Air. K. Januta,

2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

> 1 _ 1

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

tojo, visuomenė? veikėjo ir rašytojo ataiminnnua.

A. Gukm» — MINTYS IB DARBAI, 259 pel, liečia 19OF 
metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas diena* u 
ausiriipinimą________________________

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

Minkštais viršeliais, tik ____________

Dr. A. J. Guasen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ĮMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik ____

taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arb* 
money orderį prie nurodytos kainos pri- 

-dedant SI persiuntimo išlaidoms.

>8.00

84.00
>3.00

82.00

I
- JOHNGIBAITIS

Advokatų įstaiga 
6247 S. Kedzie Avė.

(312) 776-8700

— Kariuomenės vadai mano, 
kad Persijos Įlankoje atominių 
raketų nevartos.

— Aukščiausiasis teismas ai 
sisakė svarstyti maldų klausim? 
mokyklose, nes jis aiškus.

— Federaliniuose kalėjimu 
se Illinois valstijoje yra 13,0 
kalinys.

jau atspausdinta.

“LIUCIJA“
Miko šlleikio apsakymų knyga 

‘‘Liucija’1

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

kymai, 184 psl. Kaina 55.
Gaunama 
anteriu: l

Av? . Chicago. IL 60629.

“N
6729 So. Campbell

IT3| fe. MALSTKD MU CHICAGO, EL

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jmn» gali dau^ 
■adėtl teisininko Prano ŠULO 
aruošta, — teisėjo Alphonst 

VELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
Keista knyga su !cgali$komi$ 
onnomi*

Knyga su formomis gauna 
as Naujienų administracijoje,

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avenud, 

Chicago, 111. 6063Z T#l. YA 7-5930

HOMEOWNERS POLICY
F. Žagelis, Agsnt 
notft W. 95th M.

66642, . 424-1454 V
■‘rd Casual Cw^r-vv

advokatu draugija 
V. BYLATTIS 

ir V. BRIZGYS 
Darbo valandos: 

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

6606 S. Kedzie Avė. 
Chicago, III. 60629 
Tel.: 778-8000

PATS SKAITYK LR DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTI “NAUJIENOS"

aujlenos, Chicago, 8, ILL Thursday, Jjayiary JO,




