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Sekr. George Shultz penktadieni atskrido į Pekiną, kur planuoja 
dvi dienas. Jis buvo suliktas su didele muzika.

PEKINAS. — Kini jos vyriau-i klausimų.
Svbė šiandien uždraudė JAV Kiniją. Sek 
įvežti j Kinija sojos pupeles, kad Kinijo: 
medvilnę ir jos parinktus che- santykiai 
mikalus.Kinijos vyriausybė čmė-
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SEKRETORIUS GEORGE SHULTZ 
RYTOJ BUS PEKINE

DIDELIS LIETUVOS LAIMĖJIMAS 
EUROPOS PARLAMENTE

Europoje iškilb naujas, 
reikšmingas politinis vei
— Europos: parlamentas. Jisai 
apjungia šio kontinento demb-, 
kratines valstybes: Daniją, Vo
kietiją, Graikiją, Prancūziją* 
Airiją, Italija, Liuksemburgą, 
Olandiją, D. Britaniją, Belgiją.

Iš visų šių šalių išrinkti a t-i 
stovai sudaro Europos parla
mentą, kurio nariai susiskirstę.- 
ne pagal valstybes, o pagal par
tijas. Daugiausia atstovų turi, 
socialistai — 125, krikščionys 
demokratai — 117, konservaty
vieji — 63, komunistai su bend
rakeleiviais — 48, liberalai — 
38, progresyvieji, — 22, techni
kinės -grupės — 11,- nepriklau
sančių partijos — 46.- :

i

Šis pąrlamntas kas menuo po stovas 
•a • "v • ** • y~x • • • T—m? IL JL«savaitę posėdžiauja Prancūzijos 

siauras rytų mieste štrasburge. 
Parlamento atstovai siekia ap-t 
jungti visą. Europą ir pasiryžo 
pradėti skaldyti koloniąlinę $p- 
viętji Sąjungos iiųjįeriją. firmas 
jų užinojĮs sroję srityje Sau-' 
siol3 ,d./didžią balsų, persvara 
(98 prieš 6, .kitiems susilaikajiŲ 
ar iposėdj neatvykus)., priimta 
rezoliucija Baltijos kraštų klap
simu,' Ta rezoliuciją reikalauja' 
minėtų .kraštųč-^;nti.i^stęrįų ta-, 
rybų, kad ię,; Juhgfiiiįąi Ta u tų

labai fas Venskai, iš Vokietijos atvy
kęs kun-. J. Prunskis. latvių in
formacijų biuro vedėjas Miun
chene J. Kadelis, Švedijos latvių 
pirm. J. Freimanis ir estų 
kėjas Europoje A. I.uik:

Reikšdamas dėkingumą
šios rezoliucijos pravedimą. 
VLIKo.pirm. dr. K. Bobelis šio
se pastangose nusipelniusiems 
parlamento nariams, drauge šu 
pabaltiečiais, surengė vakarienę 
parlamento rūmų puošniame 
restorane. Vaišių pradžioje dr. 
K. Bobelis padėkojo jiems savo 
ir Lietuvos bei kitų pavergtų 
pabaltiėčių vardu, ypač daug 
šaime reikale pasidarbavusiam 
referentui O von Habsburgtii.

Atsiliepdamas i tai, britų at-!
A. Tyrrell užtikrintai 

kalbėjo, kad ateis laikas, kada 
laisvos Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos atstovai bus Europos par
lamente. Ragino dabar šį reika
lą daugiau garsinti pasaulio vie
šojoje nuomonėje, kad būtų da
irom as spau'dimdi •Maskvai. ^'

(Bus daugiau) 
f . ’ ■

(ALTo Informacija);

PREZIDENTAS REAGANAS UŽDRAUDĖ ĮVEŽT I KINIJOS 
AUDINIUS, KINIEČIAI STABDO JAV GAMINIUS

liečiančių Ameriką 
iretorius nenori likt 
s ir Sovietų Sąjung 

... galėtų grįžti Į anl 
į čiau buvusius santykius, ne 

si. š>ų priemonių, kai preziden-' sprendus visos eilė.- pagrindir

t >i

tas Reaganas, norėdamas suba
lansuoti prekybą, uždraudė ki
niečiams įvežti į Ameriką Kini
jos audinius. Kiniečių įsakymas 

Į galioja nuo paskelbimo dienos.
Sekretorius George Shultz ry

toj bus Pekine ir tarsis su KLni-

klausinių.
Jau šiandkn paaiškėjo, k 

Afganistano klausimas Kini 
yra tiek pats svarbus, kiek 
yra .svarbus Amerikai, Indij 
Didž. Britanijai, Prancūzijai 
visai eilei Afrikos valstvb

į jos vyriausybe Įvairiais reika- Mandžiūrijos klausimas Kini 
lais. Aiškus daiktas, bus iškel- vra dar svarbiau.
tas ir šiandien paskelbtas Kini
jos nutarimas neleisti amerikie- klausimas dar
čiams įvežti j Kiniją sojos pu- Reikia tureli galvoje, kad Ki 

ir parinktų ja užsakė 10 naujų B-737 L 
. luvu.

pelių, medvilnės 
chemikalų.

Susidaro įspūdis, kad' sekre
torius Shultz skuba j Kiniją, kai, 
Kinijos vyriausybė paskelbė 
šios dienos nutarimą. Ainerikos j 
vyriausybė iš anksto žinojo, kad;{vakare

ELEKTRONIŠKAI TIKRINS 
CHICAGOS BALSUOTOJUS
CHICAGO, Ill. — Kilo didelis 

nesusipratimas, kai gubernato
riaus Thompson© ir kandidato 
gubernatoriaus pareigoms Adlai 
Stevensono gautų_balsų skaičius'

ĮPAREIGOJO w. CLARKĄ TVARKYTI į 
SANTYKIUS SU VAKARŲ EUROPA

PRANEŠĖ PREMJERUI JASUHIRO NAKASONE, KAD 
EKONOMINĖ -PARAMA BUS APORPYTA

r,-: 
zidentas Reaganas, patyręs* apie REIKALAUJA-SUMAŽINTUI J jHJ'vo* neaiškus, 

įšąlančius Amerikos ir Vakarų j VALSTYBĖS* IŠLAIDAS i j
Europos valstybių santykius, j WASHIX(;TnN. Ų.C.—Wash-' babu^kaiXvi-'
?Xv:"p sury,as vriiy:

Loli-SSWal.mo prežasė'iu. •“ 1,1,1 kurioic tata'1'1'“ '""M
ttž.!___ r?_____ ■ n< admini. tiac .sumaz n. aa •. j^je, jis tuojau bus pranešta^,

jbartinio biudžeto išlaidas. Komi-; ct;ntrinei ba|sanis skaičiuoti sldči 
tetui pirmininkauja Michael Jįs ten bus užregistruol^i 

Į Blumenthal, buvęs iždo sekre-^. bus pasakyla už ką balsas pž-;i 
.torius. ^duotas. Centrinės stoties bal^ųŲ

Ld| Komitetui priklauso Robert-.skai(;.ills turės atitikĮi kiekviė-' 
' AI cN s ms ra, buvęs k i a sto a p" Knicovyim/i ym i n k t a hn Proz. Reaganas įpareigojo W. sckrelol,Us ir buv. P,-1 “ £ “ "’° PU,,k‘°

saulinio banko pirmininkas;} 
*';John B. Connally ir Henry H.;

i Fowler, buvę iždo sekretoriai. 
Komiteto nariams labai gerai, 

yra žinomas JAV biudžetas, šie. kur ta klaida padaryta. Ją bus 
nariai tarėsi su visa eile biznie- galima labai lengvai pataisyti.'

LIBANO. DIPLOMATAS
. -^ilEK^feETIKfe

į BEIRUTAS^Ei^iąs;
dienos, .posėdyje'Ęžiaiškėj^;''4jąd. ėmė jokių priemonių prieš tiėtį 
Libano diplomąlas,. tris ŠĮvAitfes•’k'okią Vakarų Europos valstybę. .C 
praleidęs nieko-nelaimėją.\I)ip- jie priėjo išvados, kad čia kalta:

A i

&i&s atžvilgiu nepasikeitė. JAV nesi-Dekolonizacijos .Jtbpiišijojė iš-’i 
keltų Ėięttiyj^ .Latyijds, lĘstijos 
kįausinią. reikalžūjant šiottis ša-, 

1“! tikslios informaeiios stoka.
reikalas batų .skeltas Matodo <iiriHih; liktai-;s(fc,lz.
konferencijoje, šią rezoliuciją! ’ * ' ■' 
stipriai'parėmė' krikščionys de
mokratai ir konservatyvieji, bet. 
pritarė ir kitos partijos, tik kjo-i 
munisfai 'kalbėjo ir balsavo' 
pyiėšt' i?

Parlamente už rezoliucijos 
priėmimą stiprias kalbas pasa
kė krikščioniu demokratu atsto
vas Otto von Habsburg, kuris šį 
klausimą parlamente referavo. 
Stipriai už rezoliuciją kalbėjo 
vokiečių socialdemokratas H. J. 
Seeler, vokiečių krikšč. deni. R. 
Wedekind, britų konservatorius 
R. Simmons, italų respublikonas 
J. Gawronski, italų nacionalistas 
P. Romualdi ir vokiečių krikšč. 
dem. prof. W. Hahn. Jie visi pa
brėžė, kad Lietuva, Estija, Lat
vija yra Europos kultūros kraš
tai, kad jie dabar kenčia prie
spaudą, kad Sov. Sąjunga 1920 
m. ir vėlesnėmis, sutartimis yra 
įsipareigojusi gerbti jų laisvę ir 
sepriklauson^ybę, ir jie turi bū
ti laisvii

šio istorinio Europos parla
mento posėdžio stebėtojais buvo 
VLIKo pirm. dr. K. Bobelis, D.

raejip giuklufbtų pajėgu paĮi- p cjarką ambasadoriaus teisė 
traukuną^ . .. ■ ?; ■ mjs tvarkyti visus Vakarų Eurb

Ketvirtadienį Izraelio Atstovai pos valstybių informacijos rėi-; 
dar kartą pranešė, kad jie nešt- kabls . visa bėda, kad Europbsj 
. . . . -. ... valstybėse kelios vyriausybės'
Sirijos ir Palestinos atstovais, pasikeitė. Tos valstybės įsivaiz-1 
kad jie pasitrauktų. {duoia kad Amerikoio vvksta

Siam Izraelio pasiūlymui pn- pakaitos tų valstybių atžvilgiu,' kraš
tarč pasitarime dalvvaVę ame- 1 . ? 7 ’ , ’ l. . . . .1)e" laiP nėra. , prezidentui trumpą laišką, pa- Į

Įtardami sumažinti valstybės iš t 
I laidas. Komiteto vadovybė yra.
pasiruošusi

Jeigu kurioje nors stotelėje'- 
j bus padaryta klaida, tai elektro
ninės mašinos tuojau nurodys,'

{duoja, kad Amerikoje vyksta r;u; turinčiu nuovoka apie 
to finansus. Jie pasiuntė

rikieėiai ir Jungtinių Tautų ge
neralinis sekretorius Javier Pe
rez de Cuellar.

Iki šio meto Izraelio atstovai 
bandė prisilaikyti prie Libano 
diplomato reikalavimų, bet ket
virtadienį pranešė, kad jie 
trauksis tik tada, kai priims 
praneštas sąlygas.

Libanas reikalauja leisti JAV 
marinams tikrinti demarkacijos 
zonoj pastatytas tikrinimo sti>- 
tis. Nežinia, ar Izraelis su tuo 
sutiks.

KALENDORĖLIS

Z. Juras, Prancūzijos lituvių 
veikėjų šeima — Birutė ir Adol-

-*r

Prezidentas aiškiai 
japonams pasakė

Prezidentas Reaganas tris 
kartus buvo susitikęs su Japo
nijos prem jeru •,---------- - —
šone ir palietė 
mų, bet tų klausimų neišrišo. 
Japonijos premjeras nori, kad 
JAV nespaustų daugiau Japoni-j 
jos. Japonijos biznieriai paša-j 
koja, kad Japonijos pramonė ir, atšaukti savo ginkluotas pajė- 
prekyba jau ir šiaip padarė di-’gas iš Libano, jeigu Libano vy- 
dcles nuolaidas, bet dabar JAV j riausybė pastatys įspėjamas s L, 
turėsiančios kai kurias nuolai-M’s. kurias prižiūrės Izraelio ka- 
das padaryti. ! r’a*,*— pareiškė Izraelio’užsie-i

Prez. Reaganas aiškiai Jasu-'nio reikalų ministeris šamir. 
hirui Nakasonei pasakė, kad ne-1 Izraelis n nori, kad palesti- 
lauktu daugiau lengvatų iš niečiai ir vėl Įsibrautų j Izraelio 
Amerikos. Japonija Amerikai pasienio zoną ir iš tos zonos šau- 
labai brangiai kainavusi, ji ne- dytų į Izraeli, kaip lai darė pra-Į 
gali laukti didesn:ų nuolaidų, j eitais meta N. Palestiniečių už- 

Japonų premjeras prižadėjo puolimai ir žmonių žudynės bu- 
apskaičiavimus daryti jenomis, vo svarbiausioji Izraelio g>nk- 
o ne doleriais. Jis mano, kad luotų pajėgų įsiveržimo Į Liba- 
tada prekės bus šiek liek piges- na priežastis, 
nės. Dabar japonai pakelia kai-l 
nas, kai paverčia jas dolerinė
mis kainomis, o kai prekes par- c’ų 
duoda, ta

BAIGIA DIENAS RUSŲ 
ATOMINIS ŠNIPAS

WASHINGTON. D.C.— Rusų 
.atomine jėga varomas šnipas, 

apklausinėti apie or^ žvalgvbinis satelitas baigia
■ unes >u ..apv-.500 biznier ^ kad už«ir,M savo dienas ir spėjama, kad šios 

i Jasuhiro Naka-,nuomonę aple iŠlai<,U apkar'. savaitės pabaigoj pasieks Žemės ’ 
liete visą eilę klausi- Pynią' j atmosferą, šį trečiadienį saldi-

TŪKSTANTIS DOLERIŲ 
Už VAKARIENĘ

CHICAGO, Ill.— Trečiadie 
Prezb‘en^as Beąga 

Kinija gali sustabdyti Amen- pradėjo senatoriaus Ch? Po 
rinkiminę kampaniją. Sena 
rius Percy kandidatuos 1981 
todėl jis iš anksto nori sūdai 
$2 milijonų fondą, kad gali 
būti dar vienam terminui 
rinktas.

Conrad Hilton viešbučio 
lėje susirinko didokas ilakir 
vyrų būrys ir kiekvienas sun 
kėjo po tūkstantinę už vakai 
nę. Vakarienė buvo viešbučio 
džiojoje salėje. Salė buvo ] 
nutėlė.

Man senatorius Cliar 
Percv labai reikalingas,* 
čioje pradžioje pareiškė prt 
(lentas Reaganas. šalin pm 
denio buvo Illinois vaisi- 
gubernatorius James Thcmjis 
Jis buvo entuziastingas. -I 
atrodo, kad senatorius Pe 
bu> išrinktas naujam termisu

kos sojos pupelių įvežimą. Vals
tybės departamento pareigūnas 
Peter Murphy vedė pasitari
mus su Kinijos atstovų Li Deng- 
^įian. Kada kiniečiams buvo pa- 
•sakyta, kad galutinai neleis 
įvežti Į Ameriką Kinijos audi
nių, tai Li Dengshan pareiškė, 
kad Kinija imsis apsaugos prie
monių. Pasitarimų metu Li 
Dengshan nieko nesakė, bet pa
sitarimų 'pabaigoje jis padarė 
pastabą apie uždraudimą įvežti 
sojos pupeles.

Sekretoriaus Shultz kelionė 
buvo aptarta dar prieš jo kelio- 

Inę į Europą. Tada buvo nutar
ta, kad sekretorius Shultz bus 
Pekine sausio 21 dienos ryta. 
Žinoma, jam teks aptarti ir audi
nių bei sojos pupelių eksporto 
udraifd inus. bet jis turės ap

tilę kitų svarbes- 
Sekretoriaus G.

: tarti dar visą 
nių klausimų.

iShultz kelionė į Europą buvo
. labai naudinga,

I ’"' l'“‘7' - ■ ' 7 rūs Amerikos ir Europos vals-I atmosfera, s, Ireciad.enĮ salėto
tas buvo lik 117 m, tų nuo a į Vyrauja įsitikinimas, kini sek- 
mės. Pasiekęs 10-> inv.>u aukšlį . • .. .. rotorius Shultz 'saiskins daugelinuo žemės, satelitas į?’s j ze- i

nes aptarti įvai-

— Izraelio karo jėgos 
trauks iš Libano, kol nebus 
rašytas saugumo susitariu 
nebus aišku, kada Sirijos 
Icstinos jėgos pasitrauks, -

Sausio 21: Agnietė, Dovila 
Rungailė, Palaniedis, Garsė. 
Lygišis.

Saulė teka 7:12, leidžiasi 1:52.
Oris Saitas, gali snigti.

Dr. Kazys Bobelis vadova
vo VLIKo delegacijai Euro
pos parlamento posėdyje.

Izraelis žino, kad Libanas ne 
pajėgs apsiginti nuo palestinie- 

, bet jeigu tie palestiniečiai 
ir vėl kainas truputį.'r vėl priartės prie Izraelio sic- 

• nų. tai la<la zraelitai ir vėl imsis 
---- ----------- j griežtų priemonių. Izraelio ka- 

Ronrnje vyskupai pa įvirti-; ria« turės le sę-inspektuoti visą 
no Chicagos arkivyskupo Joseph demarkacijos zoną. Kariai nesi- 
Bemardin poziciją ap>e atomi-(kiš į Libano vidaus reikalus, bet 
nio karo pavojų. Bažnyčia turi palestiniečių prie Izraeli? sienos 
teisę įspėti žmoniją apie pavojų neprikiš.

IZRAELIS ATŠAUKS 
JĖGAS Iš LIBANO

JERUZALĖ. — Izraelis sutiko j įnės atmosferą, užsidegs, 
ir paskleis radioaktyvines 

’ dalis, kurios nukris kur 
to-Į ant mūsų Žemės.

Satelite esantis atominis 
torius aprūpintas 11(1 svarų ura- 
niumo, isotope 1-235. kuris yra» 

j vartojamas povandeniniams lai
vams varyt’ ir atominėms bom-; 
bems gaminti.

Šios rūšies uraniumas rusų 
vartojamas kaip kuras žvalgy-' 
biniams satelitams erdvėje ma-{ 
nevruoti. J‘s gamina taip vadi
namus "gamina radiation” mir
ties spindulius.

šio rusiško sat lito dalys, ku
rios nesudegs' nuo atmosferos' 
trinties, pasiekusios mūsų Že
mę, gali skleisti mirtį nešančius 
spindulius ištisus tūkstančius 
melų.

savo 
n ol's

reak-

Ketvirtadienį Kirijat šmo- 
na srityje vyko Libano ir Izrae 
lio atstovų pasitarimas.

no i

M

George Shultz

9

,, ‘ y

s Europą 
Pekiną, kur planuoja susitikti s



ENO ŽINIOS
negalftiųi Tėvynėj žaitdų gydy- ne|( .bet josios gyvenimo jyars-

MIKAS ŠILEIKIS

Blinstrubas liudija apie Čiurlionio 
galerijos nelaimę ,

1 ' Genocido Paroda”. Dailininkas
i Z. Kolba buvo vienas iš pagrin- 

i nių tos parodos organizatorių.
, Teko būti jo namuose ir mačiau,
1 kiek darbo jis įdėjo tai parodai
i parengti. Tiesa, iš-kelių 'Paro 

los komiteto narių daugiausia
, lad. Z. Kolbai padėjo Andrius
l Valėnas.

į 
si paroda turėjo didelį pasise-

■ kintą. Dr. L. Kriaučeliūnui va- 
' dovaujant, ji buvo labai iškil
mingai atidaryta. Dalyvavo

■ daug publikų, kultūrininkų ii I 
i visuomenininkų: dalyvavo kon-■ 
į gresmanas G. R.. Fordas, kon- : 
i gresmanas E.J. Dervinskis, kon- :
sulas dr. P. Daužvardis, ’ vysk.'

i V. Brizgys ir ištisa eilė lietuvių 
ir amerikiečių. Lietuvos vardas 
buvo plačiai nuskraidintas ir 
parodyta kokioje priespaudoje 

f Lietuva dabar gyveha. j
šita paroda vėliau buvo ke }

tį UpU j|ė neiiwnt, arba jų ne 
naaĮftąj ą feie Jas nekalban 
Realui Ūutos reikalų pažinimą 
esąs būtinas, norint kovoti si ( 
negerovėmis. Bet toji kova ne 
būsianti sėkminga be tikėjimo j 
šviesią tautos Ateitį, į tauto; 
potenciją, be pasitikėjimo musų 
pačių jėgomis, be tvirtos dva
sios ir jos broliško palaikyme 
vienas kitam.

Pūtvįą pritarė mano darbams 
ir net rūpesčiui gerinti įstaigos 
darbą, iš kurios duoną pelniau, 
tiktai išlaikant taktą ir nepažei
džiant nustatytos tvarkos. Tai 
daugiau, sakė jis, nei paprasto 
Šaulio darbai. Tik jis ir toliau 
buvo priešingas sukūrimui slap
tos organizacijos kovai su nusi
žengimais ir nusikaltimais, ypač 
administracijos ir teismų srity
je. Tai būtų ne pagalba Tėvy-

yklių purtymas. Tėvynei pagel
sta bus tada, k*1 savo gražiu 

; vyzdžiu gyvenimo svarstykles 
įsVeysim J teigiamą pusę. Baig
imas pareiškė, jog až savo dar- 

>ab jail esąs šaulys, tinkąs būti 
r vątjbvu. Todėl kvietė stoti į 
aulių broliją. Dar pridėjo, kad 

.oi neturėsime gerų prezidentų, 

.ninisterių ir eibnių valdinipkų, 
tol jų neišugdysim ir neišauklė- 
>im. Bet ponia Emiliją Pūtvienė 
jau pakvietė arbatos, kaimiškų 
iešrų ir kitokių užkandžių' do
roti, tai turėjom nutraukti kal
bą. Tada Pūtvis mane kvietė ry
tojaus dienų, po dajibo valandų 
atvykti pas jį j šaulių Sąjungos 
centrą. Tuomet jis nuodugniau 
išaiškinsiąs Šaulių Sąjungos tiks
lus ir jos vykdomąjį darbą. 

(Bus daugiau)

Teodoras Blinstrubas
I 

Teodoras Blinstrubas, ALTo Į 
vicepirm.. pasveikino Čiurlionio į 
Galeriją, Ine., šiais 

‘ Mielos tautietės 
tautiečiai, 

kad man tenka 
di.n čia tarti kelis 
manau, todėl, kad prieš 25-erius 
melus, kai buvo Čiurlionio Gale-1 
rija atidaroma, turėjau progos j 

sveikinu' Galerijos vadovybe. Iose1 vielose *r ^.išstatyta, g*jS/ f V MMcM J.
vpuū p. Domą Adomaitį ir dail. )e‘ dėl ^‘ >nato didumo ne visi, ■ F f. f '
Miką šileikį, kad sujungė šian- • kas noreį°’ savo vietovė- . Į JmK JI J
dien dvi sukaktis i viena pami- Parody11- Todėl Amerikos & Ik.
nėjimą: 25 metų nuo Čiurlionio : L,etuvl« Iar-vba is ^parodos J
Galerijos atidarymo ir 10 metu : >ra P*rfai^i skaidres ir jos vie- g - Wj. W % .A I T3S
nuo dail. Zenono Kolbos mirlS nur kKur -vra '•°<lo’nos.: j '' jOhMW
ties, lai sakau todėl, ksd kai į q*a[ Am.rikos Lietuviu Tary- * ; ■ WIfj - ' 1
prisimename Čiurlionio Gateri-! b()s v31dybOs vardu lenkiv. gai I :X 'JL/
ją. tuojau prLš akis atsistoja. prieš a.a. dailr Zenoną Kol- • ^B||ĮMĮ|y's. /■' Lgš .
aail. yZėnorias Kolba, o kai kai- į ^a, kuris padarė ALTujĮ'-ttokį di-; j ||Mk| - - kYSF. W ?
bame apie dail. Ko.bą, — tuoj \|j| patamavima,'sukūręs su k-MBSL II*
pramename jo su talkininkais i talkininkais ta “Genocido Baro-, *
įkurtąja Čiuriionio Ga.cnją Tiesa, vra išleista tos pa- IE;-'-' -.

_____Abi po 10,000 . 
agzerapliorių. Parodos.katalogų < ZENONAS KOLBA . (Vitražas) s- v’
dar galima gauti ALI o raštinė 'i'X'/r ' .
j e. Katalogo pavadinimas j 
"Know Your Enemy — Com- j rt ikšmingų sukakčių sujungimą je pasakė, “kraitį Lietuvai’”. Te- dį. Man aiškėjo ir šaulių Sąjun- 
munisin’-; prie jo parengimo ’ į vieną šris - dienos minėjimą, gul tas kraitis auga ir stiprėja, gos ir jos vadovo Pūtvio rėikš- 
labai daug prisidėjo minėtasis I.Linkiu čiūrąonio Galerijai tyir- O kad. tik būt^ kaip galima j me mūsų per vargus atsistatan- 

tai la-.kyįis-'iiL kaup.ti.- kaip clail* greičį£u..jį parduoti Nepriklau- i čiai Lietuvai. Stebėjausi, kaip 
Mikas Šileikis-Menoje paskaito- somai Lietuvai!.’..

APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS
žodžiais: 
ir mieli

garbė šian- 
žodžius, yra,

bame’apie dari. Kojbą,

l a p artimai tie du dalykai yra 1 rcdo3 ka al0g0 dvi laido^ 
surišti. - įr |t)7i metais. Abi po

N:orėčiau pasakyti dar vieną 
dalyką, kuo dail. Zenonas Kol
ba yra mūsų istorijoje įsiamži
nęs. 1970 m. birželio mėn. 15 d. 
Sheraton ..viešbutyje, Čikagos 
miesto- centre, Amerikos Lietu
vių Tarybos pastangomis ir pa
ramų buvo alidaryia vadinama

Andrius Valūnas.
Dar kartą sveikinu už dvieju

t

PASSBOOK 
SAVINGS...

High 
jrrtMWt «»’•< 

Fa*d on Stringi

»•« us for 
financing

AT OUI LOW UTB

iMorwst Compounded
D*dy and P»*d Ourteriy

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL 6060S
Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747

HOURS i Man.Tua. Tr 1. >-4 Thur.^-I Sat. *-l

SERVING CHfCAGOLAND SINCE 1905 
—I— II ■ ■ ■ , . . — a wi—■'■■■iA i<i i lOai .^1

‘j Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
Lėkštelė daržovių (be padažo); 

pomidorų, žalių saiotų, 
mažas agurkėlis 50

' 50
300 

75

PARUOŠIANT MAISTĄ, 
PRISIMINKIME IR APIE 

KOLORIJU KIEKĮ

Norint pritaikinti sau sveiką 
dietą, kuri neužkrautų mums 
.ekstra svorio, reikia būtinai ati
džiau pažvelgti į tai, ką valgo
me. Nėra prasmės atsisakyti 
nuo to ar kito, bet . valgant pri
silaikykime saiko.

Pav./ jelgu jūs mėgstate bul
ves, tai suvartokite mažiau ki
tų krąmolinių produktų, k^’p' 
pavyzdžiui .— duonos, nes val
gant tiek.krakmolinių patiekalų 
ir dar su priedais koių nors pada 
žų, mes suvalgome vienu užsi
mojimu tiek kalorijų, kię jų pri
valėtų užtekti visai dienai.

Karšti padažai iš mėsos yra di
džiausias mūsų piięšas.

Riebi mėsa. įvairios sriubos 
- su taukais ar grietine turi būti 
išbraukti iš mūsų dietos sąrašo, 
bent iki to laiko, iki svoris ne- 

' n’ikris iki normalaus stovio.
Išmokime gerti juodą kavą, o. 

I pieną — nugriebtą. “Skin milk’’ 
! yra puikus pienas, nes turi sa
vyje v^sus reikalingus vitami
nus, nes iš to būna išimti tik rie
balai, kurie nėra mums nau~, 
dingi.

PUSRYČIAI '
Kalorijos

Pusė greifruto ar vaisiu 
sunkos . .......................
minkštai išvirtas kiauši

nis ...................................
riekė duonos arba du 
tostai ............ ...............
šaukštai varškės ...

4 uncijos liesos mėsos ..
1 obuolys

1; maža .kepta bulvė A- . 75-109 
Maža porcija mėsos ar žu

vies
1 puodukas

100-156
V"'ū6

. i:

Bandykime suvartoti ne. dau
giau kaip 1,200 kalorijų pėr die
ną, kurių pilnai gali -užtęsti 
tiems, kurie nedirba šuiikės-

toš lentelės galirtia lętigvai;šusi- 
onentuoti, kiek-ii; kiduiį maišto 
produktų reiktų pasirinkti.'Ishio 
rime tik skaičiuoti; kalorijas.

Atsiminkime,.; jog petšivalgy- 
mas .gali siikelti įvairių ktshpli- 
kačijų mūsų- virškinimo' siste
moje, pakenkti širdžiai, ir padi
dinti kraujo spaudimą. ■ J -

KAIP IŠKEPTI SKANIĄ ŽUVĮ
Žuvį gerai išvalytą ir ■ rūpe

stingai nuplautą^ apiljarsty ti 
druska iš vidaus ir paviršiuje. 
Paskiau prikimšti viduje išmir
kytos piene diipnbs, svogūnų, 
krapų, tris kietai išvirius ų; su- 
piaustytus kiaušinius, viena ža
lią kiaušinį, pipirtį ir truputį su
trinto česnako, visa tai sumaišius.

Užsiūti žuvies pilvą ir visą 
gerai ištepti sviestu. įdėti į kar
stą krosnį ir pirmą' dešimt mi
nučių kepti be uždangos; o se
kančias dvidešinlt minučių po 
uždanga. Mažiausia šešiuš kar
tus reikia palaistyti riebalais iš 
po žuvies. 1- . 7 ...

Iškepus, padėti į lėkštę ir api
barstyti petrazolein (parsley! ir 
morkos gabaliukais.

MagddtSaa Šuiaititiie

j ligi šiol šaulių veikla man buvo 
. mažai žinoma. Juk ji buvo čia| 

pat, bet jos nemačiau. Džiaų-| 
giausi savo nauju atradimu. Su-1 
tvirtėjo mano įspūdis apie patį 
Pūtvį, kurį gavau per pasima
tymą su juo dėl mūsų penketu
ko. Sutvirtėjo mano abejonės dėl 
kai kurių ketinimų mano dar- 

, be, tarnaujant Tėvynei. Ir su 
džiaugsmu priėmiau jo ir po
nios Pūtvįenės pakvietimą ateiti 

_ 1 Pas ji. i ju privatų butą, į ket-
■ ~ ' ! virtadienio priėmimą.

Iš Donelaičio gatvės, k ui 
i- jie auiftU p Pūlviu bute Haulfū Sąjungą pra- 
ią. Intervencijos da- . .* rr. r .

ir ra-

■ ALEKSANDRO MANTAUT0 
ATŠIMINLMAl APIE PŪTVĮ

-• ĮTerinys) . ro valdybos kaltintojus
7 miai juos nuginklavo. Kaip ma-

k:lą sy.iį grrdej.u Pūtvį kai-, -^enis vaikams jis išaiškino Lie- 
i'"inl ’ubai gaus snie Kauno, sau- j iUVOs d. mokralinę santvarką ir 
j Hų siisrnkime šaulių Sąjungos’ - .....
' sali j 2, Laisvės Alėjoje. Jię kėdė-i 

jo didelio stalo gale, savo bend-j 
ivdarbių apsuptas. Jis būvp pa
garbiai tituluojamas “šaulių tė
vu”. tačiau kartb su Centro val
dyba buko ribai puolamas. Ypač 
stipriai jį iodškai atakavo bu
vę f rentė du studentai., kurie, 
negalėjo suprasti, kodėl-šauliu-! 
Sąjungos vadovybė nedaro in-

• tetvcncijbs dėl kai kurių Lrctu- 
Į vos diplomatų propagandos už 

Hyinanšo projik o priėmimą.
Su filosofiška kantrybe Vla

das Pūtvis iškkusė savo ir Cent-

NUO
Jūsų protėviai gardžiavosi j>a4jpiingu, 

turtingu, švelniu, šildančiu, de&uiljskir 
Martell Cognac skoniu nuo į< o m. • ,

O kai žmonės taip ilgai Įj nors vertina, 
jūs žinote, Kad tai yra labai

kas joje šauliams bei kitoms 
organizacijoms leistina, ir neleis
tina. Anot Pūtvio, jei diploma
tai kalbėjo savo, o ne vyriausy
bės vardu, tai jie atliko savo pi- Į 
lietinę pareigu 
rymas vyriausybei būtų ne jai 
pagalbos lėkimas, bet pagalių 
kaišiojimas į jošios darbo ralus. 
Centre! valdyba arba jos pirmi
ninkas' galėtų oficialiai infor
muoti vvriausvbį, tik jei būtu , .„.v,. " .. : 1 -» .. į erdviame, penkių kambariu suaiški suvaziavmjo rezoliucija ar ... , ., . . . ... . prieškambariu bute, bet labail>.nl puses saulių hunu pasisa- t .... . ... i.’., . .... - i Kukliai apstatytame. Švietė bkkvmn pi*«es 1 Irmanto projektą.I , r t. J t... < „:. . > 1 ... . * didelis sahonas su kilimu ir dtV ienas buns, kad ir laikinosios j , . ... , ...... . : . iii dele kanapa, o šiaip nemaža de-

2- ■ - - . į žiu buvo naudojama vietoje fo-
* a'.leUų, kaip 'r tžonėlafcio gatvė

- - Į je. Tai buvo ne-rien dėl to, kad 
Kaunas dar buvo neturtingas ir 
sunku buvo gauti padoresnių 
baldų, bet ir todėl, kad Pūtvis 
ir jojo žmona ųešivaikė puošnu
mo. o tik patogumo ir.-šavo už
davinių vykdj-mo' k'urių. apsČi_' 
turėjo.

Pūtvis mane suliko ne tik 
kaip lauktą svečią, bet ir kaip 
artimą šauliškam darbai bend
radarbį. Jis buvo- ps informuot ai 
apto mano darbą .t’žfcaųkėayjc 
ir prieš tai Ltcfųv'dję, 1\> vietfo. 
kito mano paaišk\nlmp. me i

1 stžii * i - ■ I priėjome visiško sihipraliiiTo jos, kaip iftusos ėrifoni- 5'. >•_ p*1 Lietuvos ir yna?
tautos reijcaJų. 
rė siškn, kąd 
žinojimas yra 

; platesnis, negu 
I karto metėši į

dėjo savo organizacinį gyveni
mą. Vladas Pūtvis su šeima per
sikėlė Kauno oenąinieslin už 
miesto rotušės, prie Nemuno, į
Pranciškonų gatvę, vėliau pava
dintą Daugirdo gatve. - Gyveno

1

1

2
1 šaukštas marmelado 

arba medaus.. .......

PIETUS

1 puodukas consomme arba 
buliono ....................

sostinės, tai dar per maža žuvis.
Turint demokratinę santvarką.
kiekvienas šaulys gali dalyvauti I 
bendruose mitinguose arba sau- ’ 

r l»ų būru susirinkimuose ir ten ■ 
J įrodinėti llymariSO projekto ža- 
< Knguma mūsų laidai ir valsty- d « w a &r j Hri Kiekvit rtas Šaulys gali prieš
J projektą kovoti ir spaudoje. Jo. 

' 5 Pūtvio, nusistatymas prki pro-
jeklą šauliams iė Viniomėnei 1 
ėsąs gerai žinomas ir spaildoje' 
aiškiai išreikšlatk Bet šaulių 
Sąjunga yra laikoma stksrpMtu- 

( šių limtierių r‘ pavyzdingų pi- 
j liečiu nrganizaėija. dar, be to. 
; fic polilinė. o ginklu su valsly-’ 

bės priešais kovojanti fronte..

J žae j(v
Forniacio

pareiškJfiftū 4 r net in- Į 
>. jei .jus* neprašomus 
labai jftaatgiOs it* t'k

J būt no reikalo vcrClatMoK

• 5 kvinai

hnkiiflas ir ypač Vla- 
laikysęna Įr jo atsa- 

1 padarė* didelį jspū-

iai

man pasiaa 
jo saprąjimas 
daug gilesnis 
'mano. Betgi 
akis, krd ji<

misiąs dūi visokių blogybių 
lutos ateities. Jis sako L-a.l

’F 
ir 
iš

JAU ATSPAUSDINTA 

į. KLAUSKIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS
• NUS1BASTYMAI

užpusi. Mirtkiti virAėflai. Fottfgr^o*.•:
Kaina

knyga laLEiho cfiiCAGOš LikTVViu
LlfEBAmOS DRAUGIJA. 5 ‘

Karg? galinta gauti Naujienose ir pas K_. Janutą, ■

persiuntimas paštu — $1.

rašant tokiti adresu: ;.
. 4U; L j Januta, j■' ;

’■ M - ■ '

2SIX Avenal SL, lx>s Angeles, CA 9JO
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Klaipėdos krašto atvadavimo minėjimas
Sausio 16 d. Čikagoje buvo padėkojo visiems minėjimo da. 

prisiminta Mažoji Lietuva ir Ipni lyviams, tik išvardindamas orga 
pėdos krašto atvadavimo 60 me
tų sukatis. j

Už kenčiančią Lie.uvą ir zur 
vusius už Lic-tuvos laisvę 10 vai. 
15 min. buvo ,atlaikytos iškil
mingos pamaldos Tėvų Jėzuitų 
koplyč’ojė. Po pamaldų buvo 
iškilmės prie buvusiems už Lie
tuvos laisvę paminklo, kurias 
pravedė inž. Kazvs Oželis. Bu- 
vo iškilmingai..pakeltarigetuvos 
vėliava, sugiedotas Ta'ūtošjh’m- 
nasŲ uždegtas aukuras, j padėti 
jūrų šaulių ir R. L. Benthue- 
menės Čikagos apygardos pir
mininko inž./"Stasio ’■ Dubausko, 
asistuojant Rūtiniais rūbais lie- 
tuvą;čįū jpdeienės h- Pranskevi- 
čienėš, varjkai; Prie paminklo 
iškilmės bii^ęrŲbą i gfos giesme 
Alarija,' ( »

Ival. pį> pietų Li^iimės buvo 
tęsiamos Šauliu iwrn^g, kurias 
pravedė, jūrų šaulių vadovas E. 
Vengian<k;is. Dalyyąvi^ Lietu
vos 
kūrėjai, ramovėnai, Vytauto D. 
Šaulių^.Rinktinė^, gen. -Daukanto 
ir Klaipėdos’-jūrų šaulių kuopos 
ir Ė. L. ^Bendruomenės vidurio

• » i . a , .--t i V t . •
vakarų apygarda su savo vėlia
vomis. - ._ -Ų.

y?? -V\’-::\ -1

Sogiėdojus Lietuvos himną, 
kun. Bcrevičius sukalbėjo invo- 
kacij ą, afsistoj imu buvo pagerb
ti žuvę, Už. Li^uvosiJafcv^ kariai 
ir šauliai, bei dalyvavę minėjime 
Klaipėdos krašto atvadavimo 
keturi kovų dalyviai.

Toliau ’ sekė turininga visųo-: 
menininko■ Algio Regio paskai
ta;.-: '

■ Meninėje dalyjė'.solistė Aldo
na Buntinaitė, akompanuojant 
Lriijąi Šlėiterytęi, padainavo 3 
maŽietuvių dainas, o susirinku
siems nenustojant plbtŲŲdar ir 
ketvirtą. Solistei ir akompania- 
toręi. įteigta?; tėlių. Pabar- 
gpj^ Įsuvo.sugiedota .Lietuviais 
esaine mes gimę. . . . ' r' •'. f-' '.

A^tdčivas tiŽdžii.'VWigianskas

Dalyyavci. Lietu- 
iuomenės -savanėnai —

MEEI.THE CHALLENGE!

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

'--------- u. ■ ■ • *'r .

nizaeijas “pamiršo” paminėti R 
L. Bendruomenę ir pakvietė vi- 
<us dalyvius prie kavos ir užkan
džių.

V-są laiką veikė ir baras.
S. Paulauskai

Pavergtoj Lietuvoj
JONAS SADŪNAS 
BUVO SUIMTAS

Vakaruose gauti keli doku 
mentai su papildomomis žinio 
mis apie vilniečio Jono Sadunc 
persekiojimą. Kaip jau paskelb 
ta užsienio spaudoje, Jonas Sa 
dūnas buvo krątomas spalio' 
11-tą dieną! Per kratą buvo pa-’ - 
imtas vaiko žaislas su trijų spal; ■ j
vų deriniu, kurį kratytojai pa
laikė nepriklausomos Lietuvos 

‘‘trispalve. Dėl ligos Sadūnas ne
atvyko j tardymą. Spalio LS-ją 
dar nepasveikęs jis buvo išrašy
tas iš Santarrškiū ligoninės, bet ‘ 
■ten pat suimta^ ir nugabentas i Į 
Naujosios Vilnios psichiatrinę Ii- ‘ 
Igoniųę.

Spalio 22 ra suimtojo sesuo j 
Nijolė Sadūnaitė kreipėsi raštu j 
i LTSR prokurorą, prašydama’ 
nubausti teisėtvarkos laužytojus! 
ir kuo greičiau išleisti iš psi
chiatrinės ligoninės broli.

Atsakydamas į pareiškimą, 
prokuroras, 3-sios klasės valsty
binis justicijos patarėjas, Kiri- 
jenka gruodžio 1 d. rastu pra
nešė, kad Jonas Sadūnas pa-: 
traukias kaltinamuoju baudžia-} 
moję byloje, 
TŠR Baudžiai 
straipsnio antrtįją dalį ir dėl tor* b,CJv, ■«. 
jam VilniausU^jono prokuratū-? keliama 

1* 1 1 1 • ’

i«1

Lietuvių Sodyba Anglijoje '

KLAUSEIKISLOS ANGELES, CALIFORNIA
Klaipėdos prie Lietuvos prijungimo 

60 metu sukaktuvių minėjimai
metų sausio 15 dienos nutės Mitkienės sukatuvine1923

Mažcs;os Lietuvos sukilimo, kū- ma parašytą eilėrašti. 
! riuo Klaipėda ir dalis Mažosios
Lietuvos respublikos, minėjimas 
pradėtas šįmet sausio 15 d. Ka
lifornijos Lietuvių Radijo Klu
bo programa, leidžiama iš Ingle
wood stoties. Programą paruo- i 
šė Vladas Baldinas. Jis tropai 
paminėjo ano sukilimo reikšmę, 
pabrėždamas, kad net ir š’ais 
laikais, kai sovietams atiteko 
Rytprūsių dalis, Klaipėdos kraš
tas skirtas Lietuvai, nors ir ji 

j sovietine respublika vadinąma.
Skaitė Vladas Bakūnas Marty..pagal Lietuvos:

jo kodekso 132; . no Brako, Mažosios Lietuvos vei
kėjo, raštą, kuriame taip pat iš- 

i ano prieš 60 metų bu
vusio sukilimo reikšmė. /Dramos 
sambūrio aktorė Ema Dovydai
tienė padeklamavo poetės Da-

Sausio 16 d. mnžlietuvių su
kilimo minėjime, kuri parapijos 
salėje rengė vietos šauliai, kal
bėjo Vincas Trumpa, nuo pernai 
gyvenąs Kalifornijoje. Kaip tas 
minėjimas praėjo, reikia many
ti, aprašys Vladas Bakūnas, gi 
aš tą dieną, nors ir labai norė
jau istoriko V. Trumpos pasi
klausyti, turėjau keliauti i San 
Francisco apylinkes penketai I 
dienu, v

Aloyzas Jurgutis jau čia
Praeitų metų pabaigoje, dar 

prieš Kalėdas išsiųstoje kores
pondencijoje, rašiau apie neofi
cialias kalbas, jog muzikas kom
pozitorius Aloyzas Jurgutis bus 
Šv. Kazimiero parapijos vargo
nininku.. Šiandien, 1.15, tos ko
respondencijos išspausdintos dar 
nemačiau, gal jT^flokai kur už-

J-Ww-Wl

nėjimas šia:s metais bus vasa
rio 13 d., .-ekmadieni, šia tvarka: 
10-15 vai. vėliavų pakėlimas pa
rapijos kieme. 10:30 vai. iškil- 
m ngis šv. Mišics su pritaikintu 
pamokslu. Po to užkandžiai ir 
kavute apatinėje parapijos sa
lėje. 12:30 vai. p. p. Marshall 
High School auditorijoje minė
jimas. Pagrindinis kalbėtojas 
Dr. Leonas Kriaučeliūnas iš Chi. 
cagos. Visi kviečiami dalyvauti 
ir paremti Lietuvos kovos rei-

si* Ji

nija.

i

Suimtas kanadietis 
Ronald Giedraitis

Los Angeles Times 1.15 d. 
šo, jeg čia suimtas 33 metų
ras. Ronald Giedraitis. Jis K - 
nadoje, Calgary, kaltinamas nu
žudęs savo 4 metų sūnų ir buv» s 
Kanados policijos paieškomų a - 
menų sąrašo pirmame dešimti- 
ke.

VOKIETIJOS LIET. BEND
RUOMENĖS DARBUOTOJŲ

H. Juškevičius sovietu 
olimpiados komitete

nscies Times sausio 15 
cg Sovietų Sąjunga pa- 
impiados komiteto p’r- Į 
-'ergėjų Pavlovą ir su-: 

:.i naują 14 asmenų de-į 
legaciia. kuri su kitų tautų de-1 o v v -

m. t

Les
d. rr.L

O (.

m 
da4

dėl 1984
jau sausio 9 d. buvo šv. Kaži-j 
micro parapijoje, o sausio 14 d. 
losangeliškiai choristai pnsista-1 
:ė naujam chorvedžiui susipaži
nimo susirinkime. Parapijos biu
letenyje, 1.15, No. 2 rašoma, jog 
muzikas Aloyzas Jurgutis “iki 
šiol vadovavęs Dainavos meno 
ansambliui, Chicago, I1L, persi
kėlė gyventi i Los Angeles ir 
nuo vasario mėn. 1 dienos per
ima Šv. Kazitmiero parapijos 
vargonininko ir choro vadovo 
pareigas. Komp. B. Budriūnas, 
išbuvęs šios parapijos vargoni
ninku ir choro vadovu 30 metų, 
išeina Į pensiją. Parapija ir. vi- 
džiaugiasi sulaukusi pajėgi} ir 
naują meno vadovą, kuris dar la
ją meno vadovą, kuris dar la
biau pagyvins mūsų kolonijos 
kultūrinę ir religinę veiklą. Su 
komp. B. Bųdriūnu atsisveiki
nimas ruošiamas birželio 19, pa-j
rapijos rengiamos 30-sios Lietu-; nas tos delegacijos narys esąs 
yių Dienos metu”.

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas

cs.
legacijomis tarsis 
oi

Komp. Bronius Budriūnas

blIlUSlH VruGiT.CLt tu. ■ 
ti darbai, o r.e grai'f 
Priminė Kris aus 
“didžiausias taip j . '- 
jūsų tarnas”. Du^ 
bažnyčia £i,dojo L. . 
M. Paltinicnė, \ ar / 
Paltinui.

Tris dienas Ii ui:u 
h' J c~J s 7 b p ri ■'; • .

9 Kai vien? 
praleidau

Naujai sudarytai delegacijai 
vadovausiąs Victor Ivonin, o vie

kur
aš jam atsaK 
tik senuosius 
sius tik sutik 
siseks pra’cs’

.. ii
:a

' Si

ros nutarimu paskirta staciona
rinė teismo psichiatr inė ekspsr-i
tizė, kuriai atlikti jis patalpirų

“j

tas į. Naujosios Vilnios psicriapj
rinę ligoninę. . j basadoriui Bonoje, reikalaudami i _ “Ų ‘

, (Įruodžio 2 d. Jonas Sadūnas'nutraukti Sadūno persekiojimą, kliuvo, bet įvykiai pasikeitė.
"iš* ligoninės buvo išleistas kaip E. L. Kompozitorius A. Jurgutis Vasario šešioliktosios akto mi-
* > r n
Iš ligoninės buvo išleistas kaip
psichiškai, sveikas. Koks tolimes- , 
Uis jo likimas, šiuo metu žinių' 
nėra. Gautieji dokumentai —j 
nukentėjusio it.jo artimųjų pa-( 
reiškimai valdžios organams ir • 
žmogdus teisių ;gynimo organi-j 
zacijomą /— nušviečia įvykius 
nuo ki’afos; spalio' i 1 -ąją^ iki.pa-1 
leidimo’ iš Naįj osios ‘ Vilnios 
gruodžio 2 d. Juose pavaizduo-j 
jahia gėdingas kai kurių medį^: 
cinos darbuotojų bendradarbia
vimas su saugumo organais J 
žiaurus ir nežmoniškas ligoninės 
personalo, ypač.gydytojos Regi-. 
noš Ražinskienėš, elgesys.

Vakarų Vokietijos katalikai 
rašo laiškus Sov. Sąjungos am-

:< MARIJA NOKMm:*

SIUNTINIAI Į LIETUVA

' MAISTAS Ii EUROPOS SANDtUŲ 

!W8 West 69th SU Chicago, UL 60629 ♦ TeŲ >25-2781

c B1UIN1JUN1A1 l LlUJ/IUY^
1 tT Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICl

'*V! ’

iilik

JAY DRUGS VAISTINE

W SB-EFTAl IA.T5U
DUKYNAI ’ lOSMTTriXiKlOCCST 

atdari HokiadieTuab ”.9*

nuo I rxl r

. . 1
Amerikos Lietuvių Tarybos 

L. A. skyrius, sutartinai su VLI- 
Ko-atstovybe ir su Lietuvių Ben
druomene, rengiamas 1918 m.

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 — 1959 metai).

664 psl., vardynas.

Minkšti viršeliai. Kaina 515.
Persiuntimas — $1.

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Henrikas Juškevičius (ongliš- 
koj rašyboj — Yushkiavitshus). 
Jis esąs pirmaujantis sovietinės 
televizijos pareigūnas, daug ke
liavęs Vakarų pasaulyje ir 
esąs aiškus sovietinių pažiūrai 
vakariečiam demonstratorius. Jo 
tautybė nepaminėta, bet aišku, 
jog tai lietuvio pavardė.

Pašalinto Pavlovo vieton pa
skirtas Marat ‘Gramor, o Pav
lovas patekęs po Andropovo 
nauja šluota: pašalintas iš kom
partijos centro komiteto ir siun
čiamas ambasadorium į Mongo
liją. .'"t

. - > - - I

Pavlovas dažnai, kritikuoda
vęs olimpinių žaidimų Los' An
geles mieste rengimą, tad,-jo pa
šalinimas galįs būti surištas ir

Organize ear pools t3 
save gasoline.
Don’t te a Bom Lw*

• LITERATORA, : lietuvių. , Hteratūrcs, meno Ir moksle 
1^54 m. mėfcfėštls. Jkrne yri' vertingi, niekuomet nesensta. et

Erėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno T-■ ’ 
J Raukėte, dr. Kazio Griniaus, ‘siu r-1 
Meilaus straipsniai bei studijoj fUi .

i M. K. Čiurlionio. M. šDeikio, V. Kašubo: 
kūrylaos poveikiais. 365 pusi, knysi k<-

© DAINŲ ŠVENTES LAUKT Trr?
: Halų šokių pirmūnės Juozės VaičT:~>*>> 
iventes Jų istoriją ir eigą. įdomi si- - 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktai* 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja f?

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS. Antano R 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Ta 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to Jrikufa-rr 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 n

< (
f < .

Inž. LIŪDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

ri »*
IŠ PRAEITIES ŪKANŲ 

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

K*Im 125. Kieti ririeliaL

1739 S. Halsted St., Chicago, TE 50608

® LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tcm 
Įdomiai parašyta rtudija apie Rytprūsius, remianti* ' - 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai Jdomū' ki*‘ 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis. -J
ritovardžlų pavadinimaf%!r jų vertiniai J vokiečiu ka’>.- 
naudingoje 335 puri. knygoje yra Rytprūsių

KA EAUM1S E1MK, rašytojos Petronėlės 
minimai ir mintys apie asmenis Ir vietas neprik Uemv r 
maišiais Bolševikų’okupacijos metais. Knyga turi TV- m 
bet kainuoja tik 33.

• JULIUS JANONIS, poetas Ir revoUrnoT,,*- 
la< Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ’? > ' 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonį .yv“-' 
rija. Dabar būtų Jj galima pavadinti kovotoju už tm. - 
Knyga yra didelio f>mato, 265 puslapių, kainuoja ♦€•

•'4
T

s>®

> SATYRINIS NO VELKA, M, Eoečenko kūryba, J. V 
vtrtimM. JOf knygoje yra #6 sąmojingų novelių. Ketu* 31

Inygoi gaunauiof Niujlenote, ITBt So. Hal«w JJt, GblcAfe

Naujianoa, Chicago, 8, DI. Friday, January 21. 1983
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Pagerbė negerbtiną žmogų
Vienas žemaitis, nekreipdamas dėmesio į Šaltą dięną 

ir vėjo nešiojamas pusnis, iš pietinės Chicagos priemje 
čio atvažiavo į Naujienas, padėjo ant stalo vėkarykš’ 
Draugą ir ištiesė praeitų metų Gimtąjį Kraštą.

— Gavau šiandien Draugą, pradėjau. skąŪyti triim 
pas ž'nias ir negalėjau jų baigti, Krąuias rizyire ir ne 
galėjau į kitus puslapius pažiūrėti Apsirengiau ir nū 
tariau važiuoti į Draugą ir pasakyti jiems, k^d jie nežin 
1 a ds>rn. Jie pagerbė žmogų, kuris jokios garbės nevertas 
Lie' uyiško pado.ptfrv.ynri'rięvėrtas... Man suvėluotai bųy 
itdjęš^Gnriįašiš Kraštas. Ten yra ilgiąųšįąs.-tb negerb
tino žmogaus Į raštas. Jis meluojaper akis/ tarytum nm 
kas Lietuvoje nebfū£ų ir į.nežinotų, kaip kraštą
nugyventas. .. ’ ? J '

Apraminom gerokai įkaitusį ir šalčio atvėsintą gerąj' 
žemaitį. Davėm puodelį šiltos kavos ir prižądėjom savo 
nuomonę pasakyti. Jis buvo tiek supykęs, kad važiavo i 
Draugą, o atvažiavo į Naujienas. “Ką mačija, jie vis 
riek ne'ino. ką daro”, — tarė žemaitis. — “Kai mes bėgo^ 
ruo ru-ų, tai mes žinojom dėl ko bėgom, o jie bėgo, kad 

- iš tolo rusus garbintų...”
Geraširdį žemaitį labai užrūstino vakarykščianr 

Drauge, plepalų skyriuje, paskutiniame puslapyje patal
pinta trumpa žinutė:

. “X Dail. Vytautas K. Jonynas, (gyvenantis) 
Queens Village, N.Y., pratęsė' Draugo prenumerata 
‘r pridėjo 20 dolerių su prierašų:.“Už esamą ir bū
simą skolą”. Dailininką V. K. Jonyną skelbiame gar 
bės prenumeratorium, o už paramą nuoširdžiai dė
kojame.”

Geraširdį žemaitį supykino ne Draugui pasiųsta pre- 
umera^a ir $20 priedas skoloms mokėti, bet Draugo 

redak'oriaus nutarimas Jonyną pakelbti į “garbės prenu- 
morntorius”. Žemaitis, ilgus metus mokėjęs prenumera
tas Draugui, neskaitomas garbingu prenumeratoriumi, 
o Jonynas, padaręs didelę klaidą bėgdamas iš Lietuvos, 
Amerikoje uždirbtais pinigais važinėja į Vilnių, ten veža

t - * - , . < v*' t *?*-

savo paveikslus, krauną Į sandėlius ir garbina rusų lie^ 
tuviams primestą sovietinę valdžią.

Jeigu jau ta sovietinė sistema tokia gerą, tai Jony
nui visai nereikėjo iš nepriklausomos Lietuvos bėgti. 0 
jeigu bėgdamas padarė klaidą, tai gdlėjo grjžti į paverg
ta Lietuvą ir tęri pasilikti. Deja, jis pavergtoje Lietuvoje 
nepasiliko. Jis ir vėl grįžo Į Ameriką, čia savo paveįkslūs 
pardavinėja, gražiai gyvena įr Draugui prenumeratą su 
priedų pasiunčia. Naujienų VyUutas Jonyhąs neskaito 
Gal vieną kitą numerį pąskąito, ypač kai apie jĮ pąrąšo. 
bet prenumeratos nepąsiunčią. Nenorime pąiakytiK kad 
jo prenumerata mums būtų nepageidądtina. Ekąmę tikri 
kad ta prenumerata butų naudinga ir jam.. Draugo rfe- 
daktoriai pakėlė Jonyną Į garbingų v^rų eilę už tai, ką 
jis dabar daro. Jeigu jis, beskaitydamas Naujienas, sūąi 
prastų ir nesielgtų taip, kaip jis dabar elgiasi, tai būtų 
nauda ne tiktai jam, bet ir visiems lietuviams. Amerikoje 
yra visa eilė garbingų menininkų, kurie moka sukurti 
’aug geresnių ir vertingesnių kūrinių, negu Jonynas yra 
utapęs, bet tie dailininkai nešunuodegauja okupantui 
e veda atkaklią kovą prieš lietuvių tautos pavergėjus.

Naujienose jis rastų tų menininkų nuomonę apie Jonyno 
’gesi Jonynas, susipažinęs su komunistų primestu sjs- 
ema, galėtų paskelbti, ką jie su Lietuvos meriinnikais yra 
)adarę. • j

Spalio mėnesį dail. Jonynas pasiuntė Gimtajam Jaus
li straipsni, kurį pavadino “Tikroji .duoną — gimtajame 
”nš'ę”. Jeigu jau būtų taip, kaip Jonynas tvirtina,; tai 
uriais sumetimais jis grįžo Į Ameriką? Jam reikėjo pasi- 

ikti Vilniuje, kaip ten pasiliko dr. Algirdas Margeris. 
ietuviškos duonos jis būtų paragavęs ne tiktai prie 

:Giųtarb” esančioje užsieniečiams Įrengtoje valgykloje, 
)et būtų galėjęs ir į gimtini kaimą išvažiuoti, ir, kaip 
Margeris, ten jaunatvę prisiminti ir sukurti kelis pa
veikslus. _ : <

Jonynas labai gerai žinojo, kad praeitais metais lie- 
glviaį sayo .d^&ips.‘Jgėii»i'tė.>ŽUigiai buvo pasėti, rudenį 
jįę gf^ial wzallavb,..’iąltį išgulėjo ir išplaukė' Lietuyįąi.' 
inigiua nupioye ir iškūlė, bet kur jie vėliau dingo, tai 4ieF 
tuviai nežino. .Greičiausiai, kad jie buvo išvežti f sovieti- 
aius sandėlius. Gal jie buvo išvežti tiesiai į Afganistaną^' 
kur lietuviams tenka kovoti ne tik su rietas gyventomis/- 
bet ir su fanatiškais komunistais. .' '

Jonynas nuėjo toliau, negu susitikimai su pąžįsta- 
mais ir artimaisiais. Jis norėjo, kaip sąyo laiku rase An
anas Bimba, susipažinti šii “krašte, gyvenančiais žmonė

mis ir su jųjų dvasiniu klimatu”. Bimba nepajėgė taip 
savo atsiminimuose parašyti, nes jis universitetų nelankė 
ir net Valparaiso kolegijos nebaigė, o Jonynas, lietuvių, 
prakaitu ir pinigais, lankė Prancūzijos institutus ir kelis 
kursus Vokietijos universitetuose. Jis kalba apie “dva
sinį klimatą”, kas Bimbai neatėjb Į galvą.;

Bet kaip Bimba, taip ir Jonynas, gavo imsų leidime 
pavažinėti po pavergtą Lietuvą, pamatyti to krašto gy
ventojų vargą ir baisų lietuvių išnaudojimą, bet jis vis 
dėlto tvirtina, kad “tikroji duona — gimtiniame krašte”. 
Jis tą tvirtina ne tik okupantui, bet ir anierikiečiajns.

Amerikoj gyvenusieji ir Amerikon atbėgusieji lietu
viai įtikino JAV vyriausybę ir Kongresą, kad Sovietų 
karo jėgos žiauriai išnaudoja pavergtus lietuvius^ o Jo 
nynas okupanto leidimais, protekcija ir maistu važinėja 
po pavergtą kraštą, išnaudojimo ir gyventojų širdies 
skausmo nemato, bet parvažiavęs pasakoja apie “dvasinį 
klimatą”. Tiktai jis pasakoja ne apie lietuvių dvasinį kli
matą, bet apie okupanto pageidaujamą “dvasinį klimatą”.

<■

Mi ŠILEIKIS Grant Parke
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DELFINĄ TRIČIENĖ

B. KVIKLIO “LIETI; VOS BAŽNYČIOS’’
Skaitytojams prašant, pakari-1 tižąnams tuo metu vadovavo. 

TOftAl maj. J*. Semaška ir Fortūnatas 
Ašoklis. BejfeĮ vysk.- Borisevį- 
Čiųš nacių okupacijos .laikais 
yrį išgelbėjęs daug žydų, kurių 
grupė liudijo bolševikų teisme. 
Tas vyskupui nepadėjo — jį ne
žudė- ’ ’ _
KRETINGA. Kretingos poli

tiniai kaliniai. buvo kalinami šv. 
Antano, pfiegldudos apatiniame

/ toj ame Delf uos Trjčiėnęs 1980 
..mietais • Naujienose spausdintą
B. Kviklio “Lietuvos bažny
čios” vertinimą. N . Ą. . .

rilęsiuys)
Žymiausi'.Telšių žudynių vyk

dytojai ;bifvo: Ą., yaitkiL, dr. 
Gutmariašę ^dr . NKVD (dabar 
KGB) pareigūnas Raslanas 1977 
m. Rasįariąš grįžo į.Telšius kaip

■ Kuliu Ret^lų T^ybbš jgdlioti- 
;?ri^’iefereii^iš.*T^lsiĮ^ai jį. ąt-
pažrno ne tik iš. išvaizdos^ bebit 
iŠ,
siųs.,j B.' KvikĮin. knygoje japfe 
tai riė žodžio, .tik.į.\«iikentėjūaių: 
Kunigu sąrašą įeYptaT975 m/.da-

■ -y ta nuotratfka, .vaizduojanti kairi 
’riniu kapą be ąprašyrijo.L. k' •■_ ‘________ •’ *> -11 v - * 2 . J*

aiškų už ką jie buvo-ketinami..
Anot B. Kviklio, vysk.- Borise- 
vičių nužudė dėl to,- kad atašaT 
kė paduoti malonęs prašymą,

Abu vyskupai kankiniai buvo 
kaltinami palaikę ryšius su “ban
ditais” — lasiyės kovotojais. Tie

Javo apkrikštyti, deja, mirštan
čiųjų prašymas nebuvo išpildy
tas... Tėii -kartu su j|eštapinin- 

'.kais staritėjo ir*ti€^toriu tautos 
išgama Xakys... BĮ Kviklio kny- 
|6je ^aHytojąS. to'iieras; . -
.. B. Kviklio istoririėję. apybrai-

■ toje“ nieko -.neparašyta: apie T.
: .Augustiną Dirvelę, O. F. M., 
: ištremtą ųj nužudytą. Jo var- 
: das tik niikątfėjusjų kiąrigų są
raše. Nė ižodęįhl -nepaminėtas 
šviesios atminti® /priųiciškon ų

. pro vine.. ‘ T,- Kazųriięras' čępu- 
lis,.O. F.. M.,, kuris antrą kartą.aukšle. -riasMiejus -K.ci.rui -,>u Ate. u : ,T..-.x > . - •naeiu Vckiolito. StiMB dtt' bolsev.teęns-te-Jc.daug pa- 

spėji, žiaunM ma&aSiJkeliį-ld1e)o mus» J« Iu“
i£> tik nebv- sl7%
sočio Daslėdti uČdšaku:-’ aištVčr- ■ J J-į. . o:-'P'P -, .•felA'-spėjo paslėpti pėdsakų Aaį£Vbr-/.-f y- Jį ATT

‘ Ūme pįį?
kir.i.. rasto’ toVn tetos; ir ™
luptos odos gabaTal. ' -feai^nįty 
kūnai suversti - Į, duobę * ■ ir ajj- 
kfaiiti akmenimis. ; Mačiau ten

, apdegusiom šakom medį !r aut 
. jo užsukta storą viėiąį.kūNs -ri
šę ąrię medžio ’ aj^as iį. šiąudaįs 
degino, padus... Teft, daę-ybuvo 
likę ąpdęgųsių aaudų likūęiąi j 
ir nųb rankų riulupfa .oda, kaip

. bajsaos kruyiuos’ęii^tipęs..
Žm,onės kėlbęjc^ kąd - naciu 

i okupacijos. ląikaĮk .tėn,biįvp..feąn- 
kįnąmi žydai, ..varaųfvie
nuolyno tyeijkinį iš .pęn^ krašto 
į kitą- „^iąoįąį^Įlbėjo, nnpnės, 
kaci jaunos žydaites, pastatytos

vo nė tik šventi kunigai, beLir.
dideli patriktai — jiė~ ]^aike ky
šius su Žeiriaičių laisvės kove^n- ,
jais ir jų štabų. Žeinaįčių par- prie duobės, š^gįu^ypūi, mal-

Okupantas nepajėgs šitaip klastoti lietuvių dvasinio kli- nuomonę apie .okupaciją.'

Ąpvaizda ‘did|A ^atyijotą t 
• šventą.' ki^iigą' apšarig&jo.. Mirė 
sulaukęs 777 mi amžĮaus rietura- 
lia mįrtiirii. ( tri'”- - ...

.Laisvės' kovritoj^s/ slėpė ir 
jiems padėjo 1944-1547 iri. ir šie 
garbingi prąriftčfešitaif/'Vi«iu6- 
hmo ’ViržrainkąŠf-TĄ/Pątriėijus 
Puodžiūnas ir T.-Pijus .Andrijai- 
"tis. : : <;<<'? . .

•■..bumą/.TU0-4ągr -puslapyje įdėta 
nuotrauka, ;,ga/Ąq^u./ užrašu: 
"Barstyčių .-.tyižnyc'a. y Lietuvos 
nepriklausomybėspaminki as (ne 
nugriautas.) fr’varpine 1967 me- ' r“ ĄfprV.’- •' 7 D tcllS . ’ . ‘ .5X*. ■
. Liet. Katalik’ųį.Bėžnyčios kro. 
nikos Nr. 12 duoda/ilgą aprašy
mą apiė to pątnrutjdp inu.griovi
mą.- Nepriklausomybes pamink
las pastatytas Barstyčių klebo
no kuri. Juozo Stasiuko 1937 m. 
Skuodo rajono Vykdomojo Ko-

mato, bet Jonynas gali. Tą. dvasinį klimatą jis klastoja 
ne pavergtoje Lietuvoje, jbet Amerikoje.

Bimba, apvažiavęs pavergtą -Lietuvą, parasė. knygą 
Amerikoj. Antrasis Bimba, įšąiškinęs lietuvių “dvasinį 
klimatą”, parašė Gimtajame Krašte Straipsnį. Jiš -rašo 
ne pavergtiesiems,, ‘ bet Amerikos lietuviams. Jonynui, mi;eto —inWas nu.
kaip ir Bimbai bei okupantui, rūpi pakeisti JAV lietuvių griautas 1974'rn. rugp? 3-9 die- 

(Nukelta į penktą pųslape,

JUOZAS ŠVAISTAS

ELDORADO
(Tęsinys)

Švelnus iš pasalų svaiginąs likeris kaitino 
abudu ir dar daugiau artino. Visai nelauktai 
George vaizduotėj atgijo būtasis karas. Atsimini
mai plaukė ne siaubo ir žiaurumų išgyvenimais, 
bet Įdomiais nuotykiais, naujų kraštų įspūdžiais, 
susidūrimais su Įvairiais žmonėmis. Pasakojo jis 
apie tolimojo vandenyno Salas, apie Alžyrą, Tu
nisą, Sardiniją, Italiją. Savo pasakojimą pavaiz
duodavo foto nuotraukomis. Visai atskirai buvo 
laikoma viena nuotrauka. Atsiminė George ir aną. 
Su ypatingu pasitenkinimu padavė jis Aldonai 
ir pasakė:

— Na, pažiūrėk, kas gi ciS?
Iš pradžių Aldona gana paviršutiniškai ap

metė akimis. Nuotrauka buvo visai prasta, paly
ginus su kitomis parodytomis, be to, pageltusi, 
aptrinta. Vaizdavo ji linksmą, patenkintą kai
miečio šeimą sa^o trobos pašalėj. Vyresnieji sė
dėjo pač:ame viduryje, jaunesnieji stati spietėsi 
apMakui. Pn kelių žvilgsnių Aldona labiau susi
domėjo.

— Juk čia gi Lietuvoj?" t v
— 1'?. taigi! Aš 4a p pat esmi lietuvninkas...
Aldona boniza o.
— Tikras /riuvninkąs: George Adams!
— Bbvun I rris Adomavičnis. Dėdė jauną

nusivežė mane Amerikon, tenai išmokino, su- kad jos .yra kieno HQrs brangios dukterys, myli- svarbaus pasakyti, 
amerikonino... tuos seserys, padorios ųloterys ir draugės. Aš jas

— Palauk, palauk... Kažką dabar pradedu lengvai, sutikdavau, dažnai nė neatsisveikinęs
atsiminti. Vienas mano brolis irgi jątinas buyb pdmlršdąvįįį, .»• 
išvežtas Į Ameriką. Aš tada piažūti biįvau.. Kąį- j bįįtifo. Do' vaiandėlės tarytum gaudė ki
tais motina pasakodavo, bet yėfiaų kažkodėl VlfX J niš žodžius: ' >
kas nutrūko. Pavardė ir vardai tokie pat, kaijj j 
dabar kad pasakei. Kai atidžiau pradėjau žiūrėti , lį 
į šitą fotografiją, rodos, kažką atsiminiau. Tia
rai, panašią esu maciuši mhsų natffūčšė. Juk čia 
iš tiesų, tur būt, mūsų šeima...

George perkūno trenksmu atšokti
— Tai tu, reiškiasi, ir būsi toji mažoji Al

dutė!?
Aldona irgi pašoko. Abudu išplėtė pastyrusiis 

akis ir sustingo klaikiose pozose.
Po valandėlės Aldona pravirko. Verkdarria 

slįįiko ji durų link. George nedrąsiai bandė su
laikyti. i,

— Tu išeini? Palauktum.Tik Susitikom...
Aldona stabtelėjo. Skausmingai ji pergyveno
— Bet kaip susitikom.., Vai Dieve, Dieve. 

Argi taip brolis su seseria susitinka? ...
George pamažu pradėjo atsigauti.
— Nenusimink, Aldute. Tų nežinai, kiek man 

šiandie gera padarei. Aš tarytum naujas žmogus 
užgimiau. Būsimame mano gyvenime grąžinai tu 
man tikrąją moterį. Aš ją buvau praradęs jalų 
Pamanyk, šeštieji metai kvėpuoju karo oru. Visų 
šalių merginos tapo man tik pramoga, kasdieni; 
nis pasismaginimas. Visai buvau nustojęs jausti.

”r».f ' *• ■ •

valandėlės tarytum gaudė ki-

2d Papilį dąi*, Aldute... Suprask savo bro- 
Aš mianad, kad galėtum ir turėtum atleisti

M- . ____________

— Gal kitą kartą, Jurguti... šiandie aš ne- Į 
bęsuvaįdau savęs ir neturiu -žodžių, šiandie aš 
noriti vienui viena kur nors susirasti save.

* ♦ ■ s ' *1

Maždaug porai dienų praslinkus, lieutenant 
(Gėdrgė Adams paskutinysis likosi valgykloj po 
|y|kąrįepės. čia jis pereidavo vieną kitą sykį po 
kambaij, čia apžiūrinėjo sienose pa veikslūs* Čia 
sustodavo tįes;seruąi įkabinta instrukciją. Aišku 
^yo»; kad jam visai kas kita itipi, kad jis ko 
ntirš ^kibęja, , . - . ’

Vos tik, |ąjudėjo merginos, baigusios ruošą, 
tuojau priąfyijo jąs ir nuolaįdžiū balsu .pašaukė!

— Ardu^e, gal turėtum siek tiek laiko? No
rėčiau sutrukdyti truputį...

Aldona sustojo klausdama akimis... Bendra
darbės klastingai šyptelėjo ir nuėjo atsigi^žda- 
mos. George rimtai susimąstęs valandėlę delsė, 
šiuo metu nė vieno brūkšnelio nebebuvo matyti 
jame ano nerūpestingo vyruko, mėgstančio išdy
kauti su merginomis.

— Aš palydėsiu tave.’pęerai’ Turiu kai ka

4

Aldona atidžiai pasižiūrėjo ir linktelėjo gal
va. Juodu jpasųko į miesto parką. . Ilgai eiti ne
teko, nes parkas čia pat prie valgyklos. George 
truputį su įŽsriįa pradėjo dėstyti. :
.. ~■ Tu žinai... Po ano vakaro aš daug daug 
galvojau. Maža to, kad galvojau, bei ir padariau! 

i v Vlsri patenkintas garsiai pliau"k: ėjo jis 
' delną® _ /

— Man pasisekė aš nusamdžiau tau kam
barį tame pat hame, kur gyvenu. Ąš manau, kad 
‘.A. _? T-l— JėrįHščidiiiiė rfdri’įatŠgu.

Prašvitusi Aldona jautriai atsiliepė:
tau štf tbmis triėrHšČibim^ ilėr&’fsti&ču.

Prašvitusi Aldona jautriai atsiliepė:
— Dėkui, Jurguti. Ąš pati seniai apie tai pa

galvodavau, tik mano, uždarais toks męųkąs, kad 
nieko nebepalikdavo nuo svaresnių reikalų. Taip 

i ir smilkau...
— Dabar, nesirūpink
— Bet kam tokios aukos iš tavo pusės?

I — Sakau, kad baikis | Paklausyk toliau. Dė
dei pdrtdHau Via Air Mail laišką, kad kuo sku- 
biausiąt Utsrųstų iįii ĄįftlakH Support. Tada aš 

’ pasisteągsiu, kad tų^ -kaip mąno sesuį pirmiau 
negu k.iti įūtum islęista Į Ameriką. ;

Aldbna spindūliuojanČiomiš pilnomis dėkin- 
j gurno akimis Žiūrėję Į savo brolį.

— £ia jau tikrai, kaip pasakoj; N«t sapne 
, niekad nesapnavai panašiai.

(Bris dauiriau) ■ “ *■ -

< mero r Fi (



SUSIRINKIMŲ

Lokiu adresu:

Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 6060b

A, ivxuziKantas

■

TEL 233-8553 
ServKo 855-4506, Page 06054

DR. A. K GLEVECKAb
GYDYTOJA* IK CM IRU KG AL

SPECIAL r B S: akių LIGOS 

3907 West 103rd Stroat

Varneipji^ai

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS ir chirurgas 

Westchester Community klinika 

Medicines direktoriui
W3> S. Manheim Rd., Westchester, HL 

VA-LjVMDUSė S—v darbu dieuoniib 
ir kiu antrą sesiacUeių 8—3 vai 

TeL; 562-2727 arba 562-2728

Lietuvių Tauragės klubo metinis 
narių susirinkimas įvyks sausio 23 d. 
2 vai. popiet, šaulių salėje. Nariai 
prašomi dalyvauti, nes bus naujos 
vaidybos rinkamas. Po susirinkimo 
bus vaišės.

Klubo valdyba

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

r.'.oic* ncDuių apiaist; iu ^avo vai
kų krauju. Kankinių lavonai vis f . _ . • • v » *_

DR. r'KAiNK FLECKAb 
OH vMtlRlSlAA 

KALūa ULIŲViSKAl 
16U W. ZlM SL T«L 737-5149 

luu irui Hniaiiu 

ir contact tease*".

< - UfcUlN Afi biJilU U Tlfc 
inks IŲ. ruSLga nt 

"XObTATOS CHIRURGIJA 
M56 WEST Urd STREET 

faianaotu xiuxad. X—t popish

• • Man teko pasikalbėti su 
vienu komunistuku. Aš jam pa
tiekiau tokį klausimą:

— Kaip tu jaustumeis, jei už
dirbęs Amerikoje kiek pinigų, 
nuvyktum į Lietuvą, nusipirk
tum ten ūkelį,o bolševikai atim
tų jį iš tavęs?

Jis man taip atsakė:
— Ką padarysi, ten tokia jau 

tvarka.
— Bet kuomet Lietuva buvo 

nepriklausoma valstybė,,ten bu
vo kitokia tvarka, bet jūs, ko
munistai, Visą laiką ją . smerkė
te ir prieš tnukšihavote, — pa
stebėjau. jam. " j

Atsakymo į tai negavau ir- kal
ba pasibaigė. , ‘ ? .j . > -

B. KVIKLIO “LIETUVOS BAŽNYČIOS"

Ofise telefonai 776-2UQ, 
Se&MBciiM roioL; 443-5544

1

• Jeigu vyras ir žmona rūko 
cigaretes, tai per savaitę jie su
rūko 20 pakelių cigarečių. Tuo 
būdu per metus išleidžiama rū
kymui trejetas šimtų dolerių, o 
per dešimt metų — tris tūks
tančius dolerių. Jei tiek pinigų 
reiktų iškart sumokėti, tai dau-

(Atkelta is 4 psl.)
.lomis. “ Kaip minėjau, LKB kro- 
a kos . labai smulkiai aprašo žiau. 
.ią nugriovimo istoriją ir žmo- 
.iių jjfffešinimąsL. Keistu supuo- 
uishiiX’tnigPr 9; d., būtent, kada 
įgabeno- '^daužyto paminklo li
kučius, Mažeikių ligaoįnėje mi
rė ir to paminklo statytojas kun. 
J. Stasiulis.

Prostatos, mkMij jr Alap»ny> | Selis pasakytų/sudiev” cigare
takų chirurgų*. 

6U25 GKN1KAL AVE.
St Petersburg, Fla. 3371* 

Tei. (813) 321-4201

tėms.

nių šventoriaus pastatyta žmo
gaus dydžio statula, vaizduo
janti KrisaiĮiiešancį kryžių.

Apie kun. Novickio nužudy
mo aplinkybes ture<ų žinoti kun. 
Justinas Bertašius, kurio pavar
dė figūruoja^ B. ■ Kv. kn y got 
bendradarbių sąraše.

KVĖDARNĄ^ 1941 bolšę' 
vikai nužudė tos parapijos kle
boną ktm. Benediktą Vanagą. B 
K v? albumo istorinėje apybrai
žoje — nė žodžio.
KURŠĖNAI. 1941 m. bolševi

kai nužudė parapijos klebom, 
;an. Vaclovą Dambrauską. Kny- 
oje — nieko.....
PAVANDENĖ. Kleb. kun. Ur.

>— 1 ■
3 E R KRAUSTYMAI

uatdunai —. Pilna apdrauRt 
ŽEMA KAINA 

rtnmam Master Charga 
' ir VISA xorteiea.

A. 8EKENA*. I*L 925-806;

£

Apdrausta* perkraustymaa
Ii tvairiy atstumu.

ANTANAS VILIMAS
TaL 376-1882 arte 376-599*

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

duo 8:30 iki 9J0 vaL ryto.
Stotie* W0PA - 1490 AM 

trauliuojamos ii mūšy studijos 
Marquette Parkai

Veda|a _ Aldona Dauku, 

ToM^ 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, IL 60629

“Lietuvos Aidai”
<AZt BRAZDilONYTt

kaaifirt nuo plrmadlanlo penk
tadienio &30 r*L vakaro- 

Viaoa laido* S WCEV stotie®, 
banga 1460 AM.

ii WITS Stotie*. 1110 AM ten** 
2646 W. 71»t Street

Odeago, nHnoi* 6062* 
TrieL 778-5S74

KNOW YOUR HEART

HELP HOUR HEART FUND

VIEKŠNIAI. Nuotraukose baž 
.lyčia parodyta prieš I-jį pasau
linį karą ir vokiečių aitilęrijos 
uždegta 1-jo pas. karo metu. Ki 
.os nuotraukos -darytos pokark 
metais, be datų.. Kurio pokark 
— neaišku. Taip pat įdėta nuo
brauka Vytauto D.' paminklo su| mnavičius globojo ir-rėmė par- 
.lepriklausomos Lietuvos valsty.' 
oės ženklu Vytimi. Data nepa- 
iymėta. Kyla klausimas: ar pa
minklas ir dabar stovi, ar pa j
,.iaši istorija kaip sū Barstyčių! as lavonas gulėjo aikštėje prieš 
paminklu? Viena nuotrauka su| Pavandenės bažnyčią. Ant la- 
1956 metų data rodo kun. P.| 
Bagdoną sū liturginiais drabu- j 
žiais prie altoriaus.

Viekšnių bažnyčios istorinėj 
įpybraiža j t u plati, tik nė žo 
lėliu nepaminėtas 1941 m. bol
ševikų nužudytas tos parapijų, 
klebonas kun. Jonas Novickas

izamis. Ištremtas į Sibirą ir 
.en nužudytas. Vieno iš jo gerų 
Pažįstamų partizanų, Broniaus 
Tekoriaus, bolševikų ičniekin-

zono buvo užmesti nupiauti ly- 
ies organai..’. B. Kviklio kiiy- 
•oje — nė žodžio.
YLAKIAI. Aikštėje prieš Yla

kių bažnyčią (kurios vietoje al- 
buvo įdėta Truikinų bažnyčios 
luotrauka!) gulėjo nukankintų 
partizanų lavonai; Ir čia, kaip 

tmonės kalbėjo, kad kun. No-| kitur, kaikuriems kankiniams 
prieš nužudant buvo nupiausty- 
'■os ausys, nosys, liežuviai. Tą 

-'.ad’stiską darbą atliko jauna lie
tuvaitė komunistė! Tos vietovės 
kankinių ir kankintojų sąrašai i 
yra laisvame pasaulyje, tik dar 
nepaskelbti.

Tai tik keU pavyzdžiai iš dau
gybės. ka’p oolševikų naudai 
nudailintos istrtrineš apybraižos. 
Nebuvo miestelio ar bažnytkai
mio, kur šventa Žemaitijos že->

nekas buvo nugabentas į netoli 
.uo Viekšnių esantį miškelį, ten 
am buvę sulaužyti rankų ir ko- 
ų kaulai ir tik tada nužudytas 
Zgzekusijoje dalyvavę raudon
armiečiai ir lietuviai komunistai. 
Kankinio prisiminimui ant Viėkš

j biLlavo sume am' prieš bažny
čias. Ar tai nesimboliška?

Labai krinta į akis, ir daug 
klausimų kėlia nuotraukos be 
datų: Vytauto D. paminklas 
Viekšniuose, kurį jau minėjau, 
Švėkšnos procesija Eucharistinio 
kongreso metu, etc. Įdomu, ar 
< abar tok e kongresai vyksta?

254 psl. (Plateliai) įdėta grau- 
i di nuotrauka: kun. T. Švamba- 
i rys meldžiasi prie nupuvusio 
j kryžiaus... Kada tai buvo? Jei 
i dabar, tai ar tas kunigas atvy
kęs iš užsien.o, ar vie.in’s? Jei 
atvykęs iš laisvojo pasaulio, tai 
išeina, kad nėra suvaržymų lan
kyti gimtas sodybas. O žmonės 
plepa, kad net Vilniaus kapinių 
aplankymui neduoda leidimų! 
Kadangi nuotrauka be datos, tai 
galima prileisti, kad niekadėjai 
kunigo giminės apleido kryžių ■ 
nepriklausomos Lietuvos laikais, 
juo iab’au, kad šalia patalpinta 
nuotrauka rodo visą grupę ku
nigų, susirinkusių atšvęs,! Pla
telių bažnyčios jubiliejų 1969 
metais! -I

Skaitytoją nejaukiai paliečia Į 
B. K viki’o naudojama bolševi- ?

inė terminologija: ,1
RUKAI “...Atrodo, kad kata- . 

ikai savo kulto reikalams nau- j 
Joja...” 11

SKUODAS. “...Bažnyčioje yra 
ažymėtinų kulto ir meno ver

tybių...” ' !
ŠVĖKŠNA. “...- paauksuota 

taurė ir ’ daug kitų kulto daly
kų...” J f

ZEM. KALVARIJA., ‘Lxlaug 
lomių kulto dalykų...” , j
Nuo kada 1 Jurginius reikme- 

is pradėjom vadinti “kulto da
lykas? Nj .;

Laisvajame pasaulyje .kultas 
pibūdinamas kaip pseudo reli

gija. Kultų vadai, naudodami 
smegenų plovimo techniką ir fi
zines tortūras, paverčia žmogų 
į bevalį save nebegalintį kontro- 
iuoti padara. Tuo būdu kulto 
radai sus’.krauna milijonus. Vi
si girdėjome apie Jim Jones, 
kuris planavo savo “tikinčiųjų 
kongregaciją” perkelti Į Sov. 
Sąjungą, tik pajutęs esąs seka-j 
mas įvykdė žudynes, net nebe-' 
spėdamas atiduoti milijonus do- 
.erių Sovietų ambasadai. j

Bolševikai, suprantama, kiek-J 
rieną t'krą religiją laiko kultu ’ 
’k ar tie kunigai, kurie padėjo j 
šleisti B. Kviklio knygą, sutin- j 
ka būti vadinami “kulto tar-. I 
.įais”? Ok Lietuvoje bolševikai s 
;aip vadina... ji

Terminologija rodo, kad teks- f 
ai paimti iš ok. Lietuvos leidi* | 

nių (“Kraštotyros” ir kt.) yra 
aeperredaguoti.

(Bus daugiau)

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis 1729 HaistPb Si 

Chicago. (L «<»«(*
24 Hour Servir «

G312) 226-1344

VANCE FUNERAL HOMi
1424 South 5Vth Avenu*

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYT’

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

1330-34 SO. CALIFORNIA AVENITF
Telefonas 523-0440

uodekniškos air-conditioned KOPLYČIOS-

TĖVAS CR SŪNUS 
vlARQVETTE FUNERAL HOME į

2d33 W. 71st Street
1410 So. 50th Avė., Cicero

Telef. 476-2345

feL. 652 5246

KUV KOPLYČIŲ LAIDOJIMU SEKMINĖM 
Patarėjai ir laidojimo direktorių*

® Vienas vyrukas išėjęs is ba- : 
ro Naujų Metų celebracijos lai-j ■ 
ku, pasistumia žingsnį pirmyn, 
o paskiau pasitraukia du atgal, 
ir vis pats sau kalba: “Skubu, 
skubu pasitikti Naujuosius Me
tus”...

EA> VAflCE U GEUKGE SU&LN1

eikite* automobiliams pastatyt]

w«0Ui.AN*4 

patarnavimas

fURiM* 

AOPLYČIA* 

/ĮSOSE MIESTC 

DALrSB.

Vieruhs vyrukas išėjęs iš ba- ;

Nuo 1914 metų ^.urs TAUPYMO £ONUS

j

HELP YOUR HEART

2657 W. 69tt» STREET 
Chicago, IL 60629 

Tel- 925-7400

SąsJtaito* apdraustos 
iki $100,000.

MIDLAND FEDERAL SAV
INGS aptarnauja taupymo ir 
namų paskolų reikalus visos 
mūsų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodyta pa
sitikėjimą. Mes norėtum bū
ti Jums naudingi ir ateityje.

<Jailvię

<« aktorių

r
some Chicago motor clvs tips oh 

S'MEss^y Dn/ms-
STEPONAS L. LALE IR SŪNŪS

5 — Naujienos, Chicago, 8, (H.

j;sS

urij.Liim.LLriRead label and follow 
I directions.

< F x-l ax Inc I9R2

III
MIDLAND
FEDERAL

(LACKAWId,

X2< WEST 6 9 U STREET KXgubbc M2L
m SOUTHWEST HIGH WAI, rato. tub*, 111 I74-44J

BUTKUS - VASATTIS

8929 SO. HARLEM AVE. 
Bridgeview, IL 60455 

ToL 598-9400

AND LOAN ASSOCIATION 

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, IL 60632 

PHONE 254-4470

TW.; OLympic 8-1**-

PETRAS BIELIŪNAS
O4« Sa CALIFORNIA AVE. TeL* LAfXyrtl* I-M71

For constipation relief tomorrow 
reach for EX-LAX’tonight

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

jn-nTuimniiĮjįnųipi TT

.../^ XfVX
T iniiiiuiuniiiimimiin

January



Jane Byrne atvažiuoja pas lietuvius
Šių melų sausio 21 d., penk

tadienį, 7:30 vai. vak.. i Mar
ijų, tie Parko parapijos salę ren
kasi lietuviai namu savininkai ir 

majore Jane 
dalyvaus 
išklausys 
pre/bkmu 
skaudžiu.

svečiai. Chicago* 
Byrne pranešė, k 
mūsų susirinkime ir 
mūsų problemas. O 
mes turime didebu ir 

C

Jos atvykimas rišamas su arte 
jaučiais rinkimais. Ji yra palan
ki lietuviams. Ji dalyvavo mūsų 
šventėse , j kurias suvyko dešim
timis tūkstančiu dalvviu. Kalbė
dama lietuviams, ji pasakė: “Aš 
mėgstu lietuvius, kaip ramius, 
tvarkingus ir kultūringus žmo
nes”. Aišku, ji nori matyti mū- 

'■sų didžiausią skaičių. (Namų sa
vininkų draugijos istorijoje bū- 
tų pirmas kartas, kad tokia žy-

mi pareigūnė ateina pas mus.) 
Todėl visi vykime ir kitus prašy
kime. kad vyktų. Gausiu dalyva
vimu mes parodysime, kad mes 
rūpinamės savo kolonijos rei
kalais.

Dabar yra tokia padėtis, kad 
atiėjančiuo.-e rinkimuose bus 
sprendžiamas Marquette Parko 
įpylinkės likimas, nes mūsų ry
lų kaimynas ruošiasi mus oku
puoji. Nuo mums palankių pa
ri gūnų išrinkimo priklausys ir 
mūsų kolonijos tolimesnis liki
mas. Padėtis yra rimta.

Noriu prašyli gerbiamus su
sirinkimo. dalyvius būti manda
giais ir kultūringai elgtis, nes 

susirinkimai buvopaskutiniai

Stasys Patlaba

sunkiai susirgęs, 
greit pasveikti.

‘A. Pleikys, Naujienų bend 
radarbis, pratęsė prinumera ą 
ir pr'dėjo $25 Naujienoms pa
remti. širdingai dėkojame.

— K. Jurgelys. iš Hamilton, 
Ont., Canada, rašo: ”P-'-a;au 
pratęsti Naujienų prenumeratą• 
1983 metams. Siunčiu money 
oru rj $50 (t'.S ) — $5 paramai 
ir $15 už laikrašti. Nors prenu
merata baigsis š. m. vasario

? '— A. Kapačinskas, iš Hock- 
'ford, III., rašo: “švenčių proga 
sveikinu visus Naujienų darbuo
tojus ir linkiu geriausios sėk
linės. Naujienų paramai siunčiu 
25 dol.” Dėkojame už šią ir $10 
-auką Naujųjų Metu proga, 
r

• —r Sekantieji užsisakė Nau- 
Įjiihas: Bill Bielevičius, iš Black- 
Avood, New Jersey; Karl Sudei- 
kat, iš Lethbridge, Alberta. Ca- 

inada; Kazys žolpys, iš Sioux 
.( .ity, Iowa; Kostas. Grudzinskas, 

.’iš Hamilton, Ont., Canada; Jo- 
•sephine Noreka. iš Inverness, 
■Florida; A. Stankus, iš Brighton 
-Parko, užsakė Naujienas viene- 
aiems metams Romui Schiller, 
gyvenančiam Vokietijoje, šir
dingai dėkojame visiems.

— P. Kavaliauskas, iš Bridge-

porto, buvo
Linkime jam

— P. A. Šveikauskas, iš Bes
toji, Muss., pranešė, kad praleis 
žiemos sezoną Floridoje, ir ta 
proga atsiuntė Naujienoms pa
remti $29. Dėkui.

— Petrauskienė, iš Chicago, 
Ill., pratęsė prenumeratą ir pri
dėjo $55 Naujienų paramai. Dė
kui už nuolatinę paramą.

- Emma Umbrasas, užmokė
dama sąskaitą, pridėjo 10 dol. 
Naujienoms paremti. Ačiū.

’ — Per J. Jašinską. iš So. Bos
ton, Mass., gavome $25 Naujie
noms paremti su padėka nuo 
Lietuviu Karių Veteranų S-gos 
Ramovės Bostono skyriaus. Dė
kojame.

-— A. Vaičekauskas, iš Fair
view Heights, Ill., pratęsė pre
numeratą ir pridėjo $60 Nau
jienų paramai. Dėkui už šią ir 
nuolatinę paramą

lesti kuo anksč'au, tuo geriau”.
Dėkui ir už dabar prisiųstus $5

k.ilen< torių.
Šikantieji skaitytojai pra- 

! prenumeratą milams ir 
Įėjo Naujienoms paremti: 

po $15 — VI. Bagdonas, iš Ham
ilton, ()nl., John Puteikis, iš Le
mont, 1'1., Antanas Zaura, iš

| Marquette Parko, Chicagojc, ir 
i M. Žemaitienė, iš Lethbridge, 
; Alta, Canada; po *10 — A. And
riulionis, iš So. Boston, Mass.,

1 Julia Cybulski, iš Hot Springs,
1 Ark., Martha Hoffman,.iš Brigh

ton Parko, Augustai Jakscht, iš 
Marquette Paiko, V. Jegeievi- 
čius, iš 'Toronto, Ont., Canada, 
L. Krajauskas, iš St. Petersburg,

i Fla., Antanas Kruklys, iš Hot 
Springs, Ark., Simas >r Jadvyga 
Kveča.3, iš Santa Monica 
Ona Orlovienė, iš No.

į wood, Calif., Antanas Pesys, iš sus 
Fairfield, Conn., Simas Sakys 
iš Wharton, New Jersey, A. Vi 
dutis, iš St. Petersburg Beach

i Fla., ir M. Vitkus, iš Bay Har
bor Islands. Fla.; po $5 — Ka
zys Būdvytis, iš Cicero, Ill., Pet- vaeiju 
ras Jurgaitis, iš Gage Parko, A. Kiemaičiui 389-7212. 
Kavaliūnas, iš Marquette Parko,1 
Berta Kempin, iš Burbank, Ill.,

' L. Kronas, iš Westchester, Ill., 
i Anelė Lakavičius, iš Rochester, ’

N.Y., Aldona Panka, iš Mar-;

UŽ

MbhmL, — P«rd*vlnH») N*mal. fawn* — 
XSAL iSTATI FOJt IALF

BUTŲ NUOMAVIMAS
» NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTAR1ATAS • VERTIMAI.

KAM MOKĖTI NUOMĄ?

GERIAU SKOLĄ.

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

ŠIMAITIS REALTY

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto '
Dirbu ir užmiesčiuose, >roItF 

2^rantuotai ir sąžininga L 
KLAUDIJUS PUMPUTlf

4514 S. Talman Avė. 
Tol. 927-3559

PASKOLOS perkant namus, daromos ilgiems terminams , 
IR ^F-MATS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKEJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPUS I: - >

MUTUAL FEDERAL SAVINGS ■ 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

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

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX .SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

Kun. Prunskis papasakos apie 
Europos parlamentą

Kun. dr. J. Prunskis, ALTo informacijos direk
torius, š.m. sausio 22 d., ateinantį šeštadienį, 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- 
iiami dalyvauti. Aukos nebus renkamos.

Calif., I --------- •—
Holly- pin’o Vakaras ir vėl kviečia vi-

> maloniam pebendravimui 
’ ir pasilinksminimui vasario 5 d.

7 vai. vak. Lietuviu Tautiniuose 
’.namuose. Skanus šiupinys, įdo- 
.-mi programa ir Stelmoko mu- 
‘ zika laukia jūsų visų. Dėl rezer- 

skambinti Algimantui

1 DR. BOBELIO ATVIRUKAS 
Iš EUROPOS

ŠIUPINIO VAKARIENE
Mažosios Lietuvos Lietuvių 

quette Parko, V. Rutkauskas, iš draugija paskutiniaisiais metais 
Brighton Parko, A. šdgalis, iš atgaivino šiupinio vaišes, 
Burbank, Hl., Albina Smelsto- :kurios kai kurį laiką būdavo 
rius, iš Euclid, Ohio, V. Trump- ruošiamos ir visų mėgiamos. Tai 
jonas, iš Oak Lawn, Ill., ir Mar- ’ tradicinis mažlietuvių žiemos 
ta Trumpjonas, iš Marquette patiekalas, Kristijono Duonelai- 

dėkojame-<-’i° nug>rtas jo nemirtinguose 
, Metuose.

vėl atgaivino šiupinio vaišes,

Parko, 
visiems.

— Tradicinis mažlietuvių šių-; Kartu su susidomėjimu Mažą- 
-------------------------------------- i ja arba Prūsų Lietuva ir jos di- 

j džiąja tragedija, grįžta ir šiu- 
; pinys. šįmet jis bus paruoštas 
, vasario 5 d. 7 vai. vakaro Liefu- 
J viu Tautiniuose namuose. Ta 
į vakarą vyks malonus pabendra- 
! vilnas visų Mažosios Lietuvos 
; mylėtoju ir bičiulių, vaišinantis 
Į šiupiniu, stebint įdomią progra- 
jmą ir linksminantis pagal Stel- 
j moko muziką. Daugiau infor- 
■ niacijų galima gauti telefonuo- 
; jant Algimantui Kiemaičiui nr. 

389-7212.

Iš Strasburgo, kur vyksta Eu
ropos parlamento sesijos, dr. K. 
Bobelis atsiuntė atviruką su to
kiu sveikinimu:

“Gerb. Naujieniečisi,
sveikinu jus ir Naujienų skai

tytojus iš Europos Parlamento 
sesijos Strasburge, kur šiandien 
vyksta debatai dėl Pabaltijo 
valstybių. Otto von Habsburg * *■ e v 1
pristatė Politinės komisijos pri-I 
imtą raportą su rekomendacija | 
priimti. Dar balsavimo nebuvo’ } 

VLIKo delegacija laukiam' 
balsavimo. Tai bus istorinis 
vėl naujas posūkis Lietuvos 1 
vės byloje. Lietuva priklauso 
Europai ir yra dalis Europe^ 
valstybių.

VLIKo delegaciją sudaro: A 
Venskus, Z. Juras. J. Norkaitis, 
ponia B. Venskus, kun. Pruns
kis, dr. Bobelis.

Viso geriausio.

1NSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St.

Tel.: 436-7878

DĖMESIO
52-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui lutomcbllis 

Liability apdraudimas pensiniu 
kams. Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4*45 So. ASHLAND AVI ;

TeL 523-8775

MISCELLANEOUS
Įvairūs dalykai

BEN’S SHRIMP HOUSE

1049 W. North Ave.

s — j Rūkyti karpiai )chubs), sturyš 
lais- (sturgeon) ir upėtakiai (trout)

bei RŪKYTI ŠVIEŽI UNGU 
RLAL Tel. 337-0263

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

ARVYDAS KIELA^ 11
6557 S. Talman Avenue ’ | 

Chicago, IL 60629 f _
424.9AŠ5 «r 737-171

ENERGY 
WISE a

5$
Change tha oil and 
filters every 3,000 te 
6,000 miles to avoid 
wasting gasoline.

Don't be a Bom Loser!

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:

V Naujienos, 1739 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608

Dr. Bobelis j
P.S. Atrodo, kad rezoliucija, 

praeis.
Strasburgas. 83-1-13 d.”

— Italijos teisinas nutarė ne- 
išleisti 'bulgaro Sergei I. 
tonovo.

— Pietų Afrika perėmė
A.R. (Pr.) mibijos administraciją.

An- j

Gera darbo proga geram lietuviui
Chicagos Lietuvių Tautinėms kapinėms reikalin

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

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

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo ataiminimnu.

Dr. A. Gu.taefl — MINTYS IR DARBAI, 259 pal^ liečia 1905 
metų (vykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas b 
rusirūpinimą - -_ ___________________

Dr. A. J. Gossen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais

Minkštais viršeliais, tik 

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik

18.00

13.00

F2.00
G*lima taip pat užsakyti pašto, atsiuntus čekį Arba 

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

LTW B*. MALBTXD ST, CHICAGO, IE

'D*

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS — Astrological- 

Tarot Card Readings 
šio

ELEONORA JAKŠTAS 
4104 S. Archer Avė.

Tel. 523-3685 (Pr.)

Miko Lileikio apsakymą 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 85.
Gaunama "Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave.. Chicago. EL 60629.

&AIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gall datų 
aadėti teisininko Prano ŠULO 
išruoštą — teisėjo Alphonse 
VELLS ’peržiūrėta, "Sūduvos’1 
šleista knyga su legališkomfc 
ormomit

Knyga au formomis gauna, 
aa Naujiena administracijoje.

° Pradėjome naujus metus, 
bet tieji, kaip matyti, neatsinešė 
jokio kraičio ir tik paėmė visą 
tai, ką pal;ko senieji. O mes už 
‘ą viską nei ačiū nepasakėm pra
eitiems metams.

Laikrodžiai ir brangenybė*
Pardavimas ir Taisymas 
2646 Wwt FHh StrMf 
T»r. REpubllc 7-1941

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-5980

. Notary Public
INCOME TAX SERV1C1

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450

Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra 

žyniai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. A<ent r__
tttHH W. Wh Si
lver*. Perk. lU, 
60642, - 424-M54 \

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

TeL 776-5162 
2649 West 63rd Street 

Chicago, DL 60629

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGYS 
Darbo valandos:

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

6606 S. Kadiie Ava. 
Chicago, III. 60629 

Tel: 778-8000

PATS SKAITYK IR DAR KP 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAAT] "NAUJIENOS*’

— Naujienos, Chicago, 8, IB. Friday. January 21, 19&5


