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LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ KON
GRESAS MINĖS VASARIO 16 DIENĄ
Retas ir malonus supuolimas,

kad- šįmet Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimą ir JAV Se
natas, ir Atstovų Rūmai minės 
tą.pačią dieną — vasario 16-ąją,

Amerikos Lietuvių Tarybos 
prašomi, Senate tuo pasirūpino 
sen. Charles Percy, o Atstovų 
Rūmuose kongresmanas Franjc 
Annnnzio. Atstovu rūmuose >n- 
vokaciją kalbės kun. Antanas 
Zakarauskas. 

* * *
LAIŠKAS KONGRESUI

Prez. Reaganas visą savaitę diktavo ir taisė pranešimą 
■KiULgresoL. kuri antradienį skaitė Kongreso atstovams.

VARŠUVA.— Lenkijos vidaus 
prekybos ministerls Zymunt 
Lakomiee radijo bangomis pra
nešė visi uis kraš.o gyvento
jams. kad vasario 1 dienos bus 
panaikintas muilo ir skalbiamų 

į miltelių racioną izavimas. Iki 
.j šio melo muiias buvo racionuo- 
»tas, bet dabartinius metu val- 
I džio.s sandėliuose yra muilo at- 
{sargos dviems mėnesiams.

Ministeris priėjo išvados, kad 
galima rizikuoti ir muilo racio- 
navimą baigti. Be to, valdžia 
pabrėžė, kad racionavimas ne 
amžinas. Kaip lik krašte bus pa
gamintas pakankamas kokios 
prekės kiekis, tai bus atšauktas 
racionayimas.

Lakomiee patarė gyventojams 
nelaukti, kad šiais metais būtų 
panaikintas racionavimas. To ne

ATĖNAI, . Graikija. Atėnų 
parlamentas antradienį priėmė 
Įstatymą, kuris leidžia nesugy- 
venantięms graikams atsiskirti 
ir gyventi savo gyvenimą. Grai-}^‘ 
kija buvo vienintelis kraštas, ku-j 
ris, galima sakyti, nepripažino! 
skyrybų. Kas jau kartą yra ve
dęs, ta turi gyventi 
grabo lentos.

Naujas įstatymas 
leidžia labai - lengvai atsiskirti 
Užtenka sugyventi negalintiems '' 

Lietuvos nepriklausomybės mi-. nueiti Į teismą ir paprašytų, kad 
nėjimoį Amerikos Lietuviu La Įjuos išskirtų, 
ryba kiekvienam jų nusiuntė j 
laišką, pažymėdama, kad jų pa- 
rsma bus labai vertinamą. Iš vi
so ALTas išsiuntė 100 laišku se-. 
na toriams Ir 439 laiškus kon- 
gresmanams. 

x - * * *
i PROGRAMOS RADIJO

VALANDĖLĖMS - Ų

Lietuvių iramerikiečių radijų Tėjo? Dabar ^merginai kraitis "vi-Į 
lot ims Amerikos Lietuvių Ttf-*

iyba išsiuntinėjo 22 juostelės Su 
įrašytomis programomis Vasa
rio 16 minėjimui.

Juosteles įkalbėju lietuviškai: 
buvęs-ALTo^mfir. ĄĮnžyĘugeni- 
jus Bartkūs,?ALTų-;yąliyix>s ria-

\:.r>u;T6ra. veliAjas kun. dr.tr,kos.af^!’^: 1JOS Įsak>'mas- 

Juozas. Ptunskis; '

Ąngiįškaį įkalbėjo ALTo val
dybos nafj^ ady; Aleksandras 
Domanšk’š ir Vida. Kriaučeliū- 
naitę-Jonušiene,- ALTo vicepir
mininko: dr. Leono Krįaučeliū- 
no'duktė. ?-

r f i - ’• t .

ŽYMENIU PAGERBIA
MAS G. FORDAS

Buvusiam Jungtinių Amerikos 
Valstybių prezidentui Gerald R. 
Ford J u n g tinio Pabaltiečių 
Amerikiečių komiteto liepos mė
nesį skirtas žymuo “Freedom 
Award’’ bus įteiktas vasario 
10 dieną Ann Arbor mieste, 
Ford bibliotekoje.

Dalyvaus latvių veikėjas Gu- 
nars Meierovics, estų Maido Ka
ri ir lietuvių dr. Jonas Genys, 
ir dar po du iš kiekvienos tau
tybės.

(ALTo Informacija)

Prašydama, kad senatoriai ir 
kongresmanai prisidėtų prie

kartu iki

graikam?j

Parlamentas taip pat panai
kino ir kraitį (pasogą). Iki šio 
meto ištekanti moteris turėjo at-įbus. Lenkijoj dabar rącionuotąs 
sunešti kraitį. Ji dirbo iki 24 me
tų ai* daugiau. Ką pajėgė, tą už
dirbo. Ištekėdama, ji privalėjo 

■psaiimti -savo kraitį. Jei kuri 
, merginą kraičio neturėjo, tai j 
negalėjo* vesti. Niekas jos neno-Į

gazolinas, cukrus, ryžiai, javai 
ir miltai.

MAO CETUNGO NAŠLĖS 
NEŠAUDYS

PEKINAS; ^AnJįr^djenįJĮįįą, 
j ui jo? vy riausybe <laf - karią, sva rs-_-

WASHINGTON, D.C. — Ant
radienio vakare prezidentas R. 
Reaganas visą savaitę ruošė 
pranešimą Kongresui apie da
bartinę valstybes būklę. Visi 
pastebėjo, kad prezidentas yra 
pakeitęs savo pranešimų toną. 
Pranešimo pradžioje jis džiau
gėsi, kad abiejų partijų atstovai 
ryžosi iš pagrindų 
socialinės apdraudos fondus ir 

i imtis priemonių, kad piniginės 
I atsargos nepasibaigtų. Ypatingai 
I jis dėkojo Atstovų Rūmų pirmi- 
! ninkui Toni O’Neill.
J Prezidentas pabrėžė/ jog kiek 
į vienas krašto gyventojas turi ži- 
; noli, jog socialinė apdrauda ne
itus mažinama. Tuo klausimu 
bus leidžiama įvairiu <jandu. be- 
tikrovė yra visai kitokia. Kiek 
vieni insdai krašto gyvenimar 
neša pakaitų. Reikalingos pakai
tos ir socialinės apdraudos sri
tyje. Į socialinę apdrauda bus 
įtraukti nauji darbininkai. I>a- 

’ 15a-r~ amenkieeiaT iI^iąiL‘Jgyvenfe^

nedrįs pulti. Vis dėlto preziden
tas sutinka su krašto apsaugos 
sekr. Caspar Weinbergeriu, kad 
krašto išlaidas galima siimažin 
ti 55 bilijonais dolerių. Atpigus 
naftai ir gazolinui, krašto sau
gumo d parlamento išlaidos ta:j

Prezidentą Kongresas keliai- peržiūrėti r . . . L,.„ i j. • » .-•
r į atvejais pertrauke ilgais ploji

mais. Vienu metu jis porą karti; 
norėjo vėl pradėti kalbą, bet ne
galėjo. Maniau, kad Kongrese 
atstovai skaitė laikraščius, ta 
neleido pralieti. Jie skaitė m 
laikraščius, bet {įlojo.

Prezidentui baigus ilgą kalbą 
senatoriai ir atstovai ti-sė jarr 
rankas. Daugelis pritarė.

Bendram posėdžiui pTminin 
kavo viceprezidentas G. Busi 
r Atstovų Rūmų pirminikas T 
tUNeill.

šarnereikalįngas. j> gali is|eįeli,lė zj [aa naJ , nmin n i nm l - - iri«''sni laik? !’ems lenką teikt*
kaip stoyi. Xra ir k.Įų sutuokiu-1 į^s jr rucš;am(1 pa_' POPIEŽIUS ANTRADIENI PASIRASE pašalpą Tai reilkin. kad lėks su-
ees pareinančiu pakaitu. |verem0 .0rg3nizatl„.-,; ĮSTATYČIUS KATALIKAMS 1^;' iš

LL Paprastai oficialūs praneš:ma' 
feapie valstybės stovį būdavo per- 
fSkaitomi per pusvalandį, bei 
Iprszidentas Reaganas savąjį 

įskaitė net 45 minutes, gana sku-

ves palengvinančių pakaitų.
f bausiu ; ......... .
TįNLąi-^tgš/Lėturias dienas buvo 
Tatšdukta mirties bausmė, bet 

ŽENEVA? svėiž^piją.■"— Ame-‘| dar buvo likęs Svarstyti pats CTį 
. Ji' 

pranešėįįląkraštiriinkamš, kūd|.įsakė kankinti sttiirilūs komu-' 
jis turi Į.ąbai/pįąči^.inšĮri^cij^|nįslųs. kad jiė prisipažintų prie 
tartis saįSc^^tų^alsĮovaiš. apiėĄsąmokslo’ prieš: soviėfinį žemės 
atomine$--rąket&Sį^iĮ‘opĄje<’RęiĄtM’:'' +"-----
kalas, aiškų; eina ;agiė vidutihip 

- dydžio raketas.- •' '• ■
Sovietų tvąhtžibs- atstovai įti

kinėjo amerikėčius; kad jie ne
įstumtų į- 'šalį ’Andropovo pastų- pirmojo arešto metu, 
tymo, bet paskirtų specialistus nenorėjo suimtų “4 gangsterių”' 
ir svarstytų. Dabar Nįtze jau bausti, bet patys komunistai ne
yra švežčarijpje. Jis ne vienas.
;Kartu su juo yra atvykusi visa būtų sušaudyta. Tačiau, antra- 
ikomisija, kuri.gali ne tik išklau- denį atšaukta mirties bausmė ir 
■syti, bef ir galutinius pasiūly-Įuž šiuos kankinimus. Ji bus ka
imus padaryti. Jie, aišku, turi i įėjime, žol bus gj ._. “t ___
‘būti prezidento patvirtinti. • nuo kitų. Jai leidžia rašyti, bet 
š Sovietų atstovams vadovauja! ji nerašo. 
Julius Kvicinskis. Kartu su juo 
Ženevoje yra visa Sovietų komi- 

Įsija. Nitze yra pasiruošęs susi
tikti su Kvicinskiu, o vėliau su
vesti abi komisijas.

Radijas leido demokratų par 
tijos vadams pareikšti savo nuo 
nfonę apie prezidento kalbą. Vii 
•.a radijo stotis leido demokra 
tams ‘r respublikonams pasisa 
kyli, o antroji leido tiktai denio 
kratų vadams kalbėti. Stoti

KARDINOLAS CASEROLI NUO I960 METŲ KONGRESO 
PERTVARKĖ BAUDŽIAMĄJĮ ĮSTATYMŲ KODEKSĄ

VATIKANAS. — Antradienį PIETŲ AFRIKA IR ANGOLA 
Vatikane popiežius pasirašė nau
ją Romos Katalikų bažnyčios 
įstatymų kodeksą, kuris buvo 
ruošiamas nuo 19t:X) metų, kai 
suvažiavo pirmas Vatikano eku
meninis kongresas ir įpareigojo 
specialistus paruošti naują įsta
tymų kodeksą.

Visa eilė Vatikano teisės ži
novų per 20 metų studijavo įsta
tymus ir ruošė naujus tekstus.

, . .. j Specialistu grupei vadovavoreto, kad uz tuos kankinimus ii , .. ,.•' J kardinolas Augustinas Caserok
‘Jis studijavo teisę ir gerai pa
žįsta bažnyčios kanonus. Jis la- 

.. . ,. , bai gerai žino instrukcijas, ku-s gvva. Ji izoliuota . . v .... . , . ,nas pries 23 metų nutarė kar
dinolai. Naujai pasirašytas įsta-

1 tymų rinkinys įsigalios šių metų 
lapkričio 27 dieną. Jis bus iš
siuntinėtas visoms katalikų baž
nyčioms.

Bažnyčios įstatymai buvo 
paruošti 1917 metais

Iki šio mdo veikusieji ir 
veikiantieji įstatymai buvo 
ruošti 1917 metais. Tuos įstaty
mus kel's metus ruošė 10 spe
cialistų. Jie atidžiai svarstė 
kiekvieną žodį, kad jis būtų tiks
lus ir lengva’ visiems supranta
mas.

Jie paruošė septynias dideles 
įstatymų knygas. Tose septynio
se knygose buvo aptarti 2.11 I 
paragrafų, nurodančių nusikal
timus ir skiriamas bausmes.

Naujai paruoštas įstatymų 
rinkinys apima tiktai penkias 
knygas. Daugelis paragrafų bu
vo visai išbraukia, o kili sujung
ti. Naujose knygose aptarti tik
tai 1,732 kanonai. Senose kny
gose buvo labai daug įstatymų, 
liečiančių ckskomunikaciją. o 
šiame kodekse tuo klausimu yra 
lik keli paragrafai.

ūkio tvarkymą. Josios įsakymu 
bųvoA kankiniąinas iiį Tengas 
Hsiao-pingas. Tengas’ -uždraudė 
kitiems pasakoti, kad?jis buvo 
kankinamas, kai buvo suimtas;

Tengas

- Amerikos marinai tvirtina, 
kad iš jų zonos Beirute nebuvo 
paleistas joks artilerijos šovinys 
j Izraelio karius.

KALENDORfiLIS

— Turkas Beker Celenk Tur
kijoj pareiškė, kad jis niekad su 
Mehmet Ali Agca nesusitiko ir 
jo visai nepažįsta.

— Izraelis svajoja pasiimti 
v’są Jordano pakraštį, kur pa
statė kelias savo kolonijas, bet 
būtų geriau, jeigu ir iš ton pa
sitrauktų.

Sekretorius G. Shultz yra geriausias prez. Reagano 
patarėjis finansų, saugumo ir užsienio reikalais.

Sausio 27: Jonas Auks., Auk- 
suolis, Vidutė, Akylė, Raudonis, 
Kudlė, Gedautas.

Saulė teka 7:08, leidžiasi 1:51..
Oris Šaltas, lengvi! pabiiįL

dar 
pa-

RENGIASI TARTIS

CAPE TOWN. — Pietų Ąfri-gbedamas.
kos kelis metus bandė tartis suf-J Prezidentas nenori mažini 
Angola, bet jiems nepavykdayoTkratšo apsaugos išlaidų, nes 
susitarti. Prieš du metu pietų|krašto apsauga yra svarbiausias 
Afrikos kariai įsiveržė į Angclą^dalykas. Juo geriau bus JAV 
ir išardė visą ekspediciją Narni-a pasiruošusios gintis, tuo mažiau 
bijon įsiveržti. Atrodo, kad ru-į bus gynybos išlaidų, nes priešas 
sai daugiau nenaudos Angolos: 
teritorijos Namibijai valdyti.

Pietų Afrikos atstovai rengia-- 
si ir vėl susitikti su Angolos at-1 
stovais, kad galėtų aptarti, ar' 
abi valstybės gali pradėti taikos ■ 
pasitarimus.

Pietų Afrikos užsienio reikalų: 
ministerijos atstovas šią savaitę ■ 
nuvyks į Cape Verde salą ir ten 
susitiks su Angolos atstovais. 
Jie aptars, kur oficialūs atstovai 
galės susitikti ir kokius klausi- ' 
mus jie galės svarstyti.

Jeigu pavyks susitarti, lai su-- 
sirinkę atstovai galės nusprę-ti, Į 
ar bus aptariamas ir Namibijos 
klausimas. Namibija turės 1‘kti 
laisva ir nepriklausoma.

>et kritika buvo labai švelni, nt 
prezidentas kolbos pradžioje -i 
pabaigoje pasidžiaugė, kad ai 
pusės bendradarbiavo.

— Egplo prezidentas Mubart 
kas nori susitikti su prez. Rėa 
ganu ir keliais Baltųjų Rūm 
patarėjais. Jis nori, kad iš Libs 
no išeitų Izraelio, Sirijos L pa 
lestiniečių ginkluotos pajėgos.

AMERIKON ATSKRENDA
PREZ. MUBARAKAS

KAIRAS, Egiptas.-- Preziden-’ 
las Hosni Mubarakas trečiadienį’ 
išskrido iš Egipto į Ameriką, 
kad galėtų aptarti Libano laikos 
reikalą. Prez.. Mubarakas nori 
įtikinti prezidentą Reaganą, kati 
imtųsi priemenių išvesti Izraelio 
karius iš Libanp. Jeigu Ameri
kos vyriausybė' ar Kongresas 
nepajėgs priversti izraelitų at
šaukti savo kartiis iš Libano, lai 
labai pablogės santykiai su vi
somis arabu valstybėmis.

Pats Mubarakas žino, kad Be- 
gino vyriausybė sauvaliaują, 
nesilaiko pasirašytų susitarimų.'

—------------ vybė uždraudė kariams keltis į
— Izraelio kariuomenės vado- kitas Beiruto žonas. i

Antra<Iieno vakarą prezidentas Reaganas bend
ram Senato ir Atstovų Rūmų Kongresui pasakė 

kalbą apie dabartinę valstybės būklę.



Lietuvių klubo bendrose Kū- Kun. dr. V. Ąndriušką 70-tiė&
čiose gruodžio 24 d. dalyvavo metų amžiaus proga sausio 13 d.
w y i i va 111 1 P A nemo >—*. Z . •vietinių ir svečių per 180 asme
nų. Scenoje raudono aksomo fo
ne blizgėjo balta ir žalia šviesa 
apšviesta eglutė, papuošta šiau
dinukais. ši eglųįė gruodžio 5-6 
d. Miami'Bay Front auditorijoje 
tautų testivalyje laimėjo pirmą 
piemiją. Šiaudinukus pagamino 

putienė ir O. Vaičekonienė pra
vedė kalėdinių giesmių giedoji
mą. pritariant publikai. Tai die
nai tinkamą V. Vijeikio eilėraš
tį ueKiamavo O. Vaičekonienė. 
Visų nuotaika buvo pakili ir iš- 
KUuunga. Kūčių stalas, pagal 
Leįuviikąs tradicija®, tolėjo 12 
patiekalų: pradedant plotkęlėm, 
silkėm, kelių rūšių žuvim, bai
giant šliž'kais su aguonų pienu 
ir kisje|iųmi.

N. Mętų sutikima® Miami Lie
tuvių klube. Gera vakarienė, 
orkestro žavėtina muzika links
mino publiką ir ypatingai entu
ziastus šokikus. Visą tai buvo 
dar paįvairinta jaunos, iškilios 
jikordeonKtės Danutės Pargaųs- 
kajįės, Jpri Kanados jaunųjų 
virtuozų konkurse yra laimėjusi 
pinpąją viętią. čia ji viešėjo pa® 
savo dėdę P. Pargauską.

Sausio 11 d. Miami Lietuvių 
Piliečių klubo vadovavimą per
ėmė naujai išrinkta valdyba ii 
direktoriai: klubo pirm. S. Šepu- 
.tienė, (tel. 305-866-1199), vicep. 
E. Griskelis, finansų sekretorių® 
P. Šilas, ižd. P. Lapinskas, mar
šalka F. Sabai. Direktorių pirm. 
P. Leonas (tel. 305-861-2430), di
rektoriai, — Valentinas, Sala- 
džįUs; Vaičekbnis, Gruzdas. Iš 
pėfertų me' ų dar pasiliko direk
toriai: Ališauskas, Ramanaus
kas, Skikūnas, Sabai.

Vasario 16-jr Miami numatyta 
paminėti vasario 13 d. Pamaldas 
laikys kun. dr. V. Andriuška. 2 
vftl. p. p. Minėjimas įvyks salėje 
3;30 p. p. Kalbės žųm. V. Meš
kauskas. Meninę dalį atliks" sol.

; d ' 
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Sausio 5 d. Miami Heart Ins
titute mirė klubo naiys Bronius 
Stei kūnas, 63 mętų amžiaus. Po j 
trumpo atsisveikinimo, velionio | 
kūnas išvežtas į Čikagą palaido-! 
ti. Liūdesyje liko našlė Marija! 
Steikūnienė. *

L. B. Auksinio Kranto apylin
kė. Pirm. V. Stelmokas (305-! 
785 3819). Rengia vasario šešie-I 
liktosios minėjimą. Prasidės pa
maldomis vasario 13 d. 2 v. 30 m. 
p. p. toje pačioje bažnyčioje, kur 
laikomos lietuviams pamaldos. I 
Pamaldas atlaikys ir šv. Mišįas 
atnašaus kun. V.’ Pikturna.

Vasario 15 d. 12 v. dienos, Har. 
ris Imperial Hause restoraną, 50 
bį. Oeeąn PĮvcį. (AJĄ Rd.) Pom. 
pepo Beach, Fla. 33062, įvyks 
painėjimas. Smulkesnė progra
ma bus paskelbta vėliau. Paste
bima. kad tradiciniai visi Vasa
rio 16-tosios minėjimai vykdavo 
sukaties dienoje. Tačiau š. m. | 
vasario 16 d .yra Pelenų diena, 
tai dėl to minėjimas viena diena 
atkeliamas į vasario 15 d-

A a. Edvardas Petrauskus mi
rė, išgyvenęs 75 m. ir 1982 m. 
gruodžio 22 d. palaidotas, daly
vaujant daug žmonių. Buvo L. 
B. Auksinio Kranto narys. Liū. 
dęsyje liko žmona Genė Petraus- 
k’enė ir dvi dukros su šeimomis.-

L. B. Auksinio Kranto valdy
ba ir nariai reiškia mirusiojo 
žmcnąii dukroms su šeimomis 
ir visiems ąrtimiesįpnjs nuošie-- 
džias užuojautas. ;

Mirusio atminimui pagerbti' 
buvo aukota Lietuvių Fondui, 
Tautos Fondui ir kitoms lietu
viškoms Qrgap&ą.cijoms.<v Viso 
apie 400 dol. ' ■■
. ..L. B. Palm .Beach apylinkė.- 
N. Metų sutikimą suruošė,'gruo-, 
džip 31 d. Hilton Inn viešį>uty- 
je. Riviera Room,' Singer:Island.

vietovių, šokiams grojo vieno 
žmogaus orkestras. Svečiai pa- 
vąjšintr šiitais pietumis ir gėri
mais. Šiai p_įxrgąi pritaikintą fel- 
jėtpjią paskaitė inž. E. Manoma, 
tis; ' Dalyvąyp per 90. žmonių. 
Pelno llRo 'kėlejąą -šimtų, kurie 

. paskirdi šytetįąio ir kultūros rei- 
kalariąsT. . Terpi daugelio svečių 
šiame’ baĮįiijgi dalyvavo ir Ame- 
rilroš L- ^- Tarybos-pirm. dr. K.

i. Atobrę»?aitią šii žmona.
Lietuvpf n^jriklausomybės at- 

:gavimo 6*j m: sukakties minėji- 
rnas Įįy^ks. vasario 13 d. 1 vai. 
p. p. jHoOday:-Izy? -pokylių.-salėje,

Kaip- paprastai N.'Metų baliuje čiūniėnė Auką laisvinimo rei- 
.vyrauja'•svečiai suVažikvę .net iš v kalams kiekvienas, galės įteikti

$

buvo vius ir ypač FJ-RP

nųošįnįžrai dėkoja

m". Kalėdų išvakarėse 
suruoštos vjsęa bend- palą* kurie visada neutraliai ir 

Įflijtūringai spausdina lietuvišką
-Ą.-y

Sunny Hills, Florida

'-'į

tolimiausių Aįpęrikos ir Kanadoslpagal savo nuožiūrą: L. B., ,AL- 
Tui ar VLIKui. L. B. valdyba 
ragina visus minėjime dalyvauti.

□0 metų sųįiaktis nuo Mairo
nio mirties bus paniįngta kovo 
5 d. 2 vai. p. p. J uno Beach Me
todistų bažnyčioje. Apie Mai
ronį kalbės V Šalčiūnas. Meninę 
programą atliks H. Kačinskas.

80-tį ir daugiau metų sulau
kusių asmenų pagerbimas, L. B. 
Palm Beach apylinkės vaidyba 
š. m. sausio lįį d. 1 vai. p. p., Ho
liday Inn pokylių salėje suren
gė ilgo amžiaus sulaukusių 
žmonių pagerbimą — iškilmin
gus pietus. Dalyvavo ir prela
tas J. Balkūnas, P. L. B. gar
bės, pirmininkas. Buvo pagerbti 
šię aspięnys, sulaukę 8Q ar dau-

‘ j e. Paskaitų Raity s inž? A. Za- 
parackaš iš Petroito. Meninėje
programoje dainuos sol. O. Šal- giau metų: D. Bikšienė, W Zees, 

L. Baranauskas, L Senkuvienė, 
Bortvikienė, Bi Vaitiekienė, V. 
Kulpavičius, S. Augūnienė, O.

i Botyrienė, kun. A. Senkus, L. 
! ir M. Kšečkauskai, J. Navasai- 
i tis, A. Statkuvienę-Gudienė, S. 
j Šalkauskas. Visoms iškilmėms 
j. vadovavo L. B. apyl. parengimų 
; vadovas J. Jakubauskas. Taip 
Į pat prisimintos.ir tos šeimos, ku- 
’ rios santuokoje gyveno 50 ai 
i daugiau metų, kaip pav. Kulpa- 
j vičiai kaitų išgyveno 62 metus.
i Sukaktuvininkams sugiedota “II- -Lake Worth, kuriame ir įreng-
• giausių mem”. A. Požėrienė su į tas lietuvių muziejus. Čia daly

viai buvo nemokamai pavaišini i 
kava su. piragaičiais ir bealkoho
liniais gėrimais. Vaišėmis pasi
rūpino miesvO pareigūnai. Daly
viai lankė visą miesto muziejų, 
bet didžiausia spūstis buvo kam
baryje, kuriame patalpinta di
delė spinta su joje išstatytais 
lietuviškais eksponatais. Apie 
eksponatus ir jųjų išdėstylną te
kalba specialistai.

Like W’orth miestas planuoja 
i praplėsti muziejų ir pažadėjo 

lietuvių muzijaus tvarkytojams 
užleisti visą kambarį, kuriaiųe 
yra lietuvių spinta su ekspona
tais. Tik teks užpildyti tinka
mais eksponatais. Tuo reikalu 
komitetas kontaktuos visas apy
linkėje esančias Hętųviškas or
ganizacijas.

Sunny Hills. Kolonijos pradį- j 
ninkas ¥. Beleckas rašo: “Pra- | 
bėgus 1932 metams yra sunku • 
.'Uglau^taį apibudinti kolonijos 
soči? i i ųj bei kuiįūriįū gyvepimą. 
nes reikėtų puslapių.’ Tačiau 
paminė^ni sekanti progieso petš 
kiniai: kplonjja pagąųsęjo lietu 
viais. lįųrių tarpe nuolatiųįaj isį-

į B. Aušrotu prisegė visiems po j 
! gėle. V. šalčiūnas skaitė šiai 
j čventei pi įtaikytus eilėraščius. 
j1 Sekančą deną St. Paul of the 
! Cross bažnyčioje koncelebruota^ 
) Šv. Mišias aukojo prel. J. Bai- 

kūnas, kun. dr. V. Sukura®. kun. 
dr. Z. Smilga, kun. V. Pikturna, 
kun. A.'Senkus. Pamokslą pa
sakė kun. V. Pikturna, giedoji
mą pravedė svečias kun. dr. V 
Sukuras.

Lietuviškas Muziejus Lake 
Worth mieste. (Tąsa iš biulete-

J nit> 25 nr.). Muzėjau® įkūrimo 
: pradininkas buvo inž. K. Tus- 
ken’s. Jis tą idėją perteikė klu
bui, kurio ilgametis pirminin
kas V. Dovydaitis nuoširdžiai už- 
gyrė ir susirinkimuose užuomi
ną gvildeno. Pagaliau pozity
viam darbui plėsįi susiorganiza
vo atskiras vienetas, pasivadinęs 

! “The Lithuanian American mu- I 
seum Charity Trust’ sąstate: 
pįrnu inž. K- Tuskcr.is. ižd. J 
Štanis ir eksponatų globėja O 
Dovydaitiene. Visų buvo entu- 
zijastiškai užgirį*: darbais ir 
eksponatais paremta., veikiama 
ir plačioje aplinkoje. Susilaukti 
efektingos pajamos. Naujas vie. Į 
notas įregistruotas valdžios įs- i 
taigose su užtikriųta apsauga ir j 
tęstinumu. Viso to pasėkoje pra Į 
ėitų metu gruodžio 5 d. Lakei 
Worth miesto .senjorų piliečių 
rūmuose įvyko išk įmingąs mu 
ziejaus ntidarimas.. Prisirinko 
daug dalyvių. Rengėjų teigime 
pę.- 200 asmenų. Daugumoj* lie
tuvė® dėvėjo tauttfl’ais drabu
ži; is, atarcipdamos dėmesį T. V. 
ir laikraščiu reporterių. Muziejų 
ir aĮidaiyrųo iškilmes aprašė ir 
TnioUaukomis paįvairino vietos

amerikiečių' spauda. Atidarymo Į 
iškilmes pęaviedė inž. K. Tųs- 
kenis. Prezidiume buvo: majore 
Betiy Cortese, Comisionieriai . 
Honey Duncan, David Hinšą, ; 
Mark Foley if Ron Exline. Mu
ziejaus kuratorė Helen Vbg 
Greene, kun. V. Pikturna ir sol. 
Ona Jameikienė. Sugiedoti 
Amerikos ir Lietuvos himnai. 
Kun. V. Pikturna sukalbėjo in- 
vokaciją. Prezidiumo dalyviai 
savo kalbose gyrė šį gražų-lietu
vių užmojų. Muziejaus direk
torė Heen Vogt Greene pažy-; 
mėjO, kad lietuvių įkurtas mu- į 
ziejus yra aukšto meniško ir kųl- ■ 
tūrinio lygio. Jeigu kitos tauri-’| 
nes grupes panorės’įkurti savo 
skyrius, turės prisitaikinti prie 
šio lygio. Po visų kalbėtojų inž. 
K. Tuskęnio anūkė Lisa Mur
phy anglų kalboje paskaitė, gan 
gražiai apie Lietuvą, išryškinda
ma Lietuvos istorinę didybę ir 
baigė dabartine tragedija. Tai 
buvo vykusiai ir vietoje prista
tyta kitataučiams mūsų tautps 
kanč.os. Pabaigai sčl. O. Jamei- j 
kienė padainavo kelias lietuvių 
kompozitorių dainas.

Pasibaigus iškilmėms, visi bu
vo pakviesti vykti į Lake World 
m.esto muziejų, 414 Lake avę.,

pagelbt^j kietumu kum Prąnui 
Jaraškąi. Metų lai^e buvo įs
teigtos B-K. Diocezmė* kapbjps. 
kuriose Ir lietuviai, ant gražaų® 
kalnelio, luiį užėmę 3 sekcijas. 
3uvo suruošti minėjimai, gegu
žinės ętc. Taip pat paminėtoji 
kaip goĮfcnųifcų ątyyvų® 
V .MaąpMjifC va^yąujairjų* 
ras, kiu^ aujj,rtę ^iug iia lietu
vius tiek bažnyčioj, tiek ir vie
šuose minėjiWuošF Mūsų gar
saus aktoriaus Henriko Kačins
ko dalyvavimas kultūrinėje vei
kloje suteikia kolonijai jkvėpi-

Ruošiamasi vasario 16-os minė
jimui. Paminėtina, kad koloni
joj buvo parodytas artimo mei
lės pavyzdys sergančių tautie
čių atžvilgiu. Šiuo metu L. B. 
Apylinkės valdyboje yra pirm. 
Vyt. Baleckas, vicepirm. kun. P. 
Jaraška, sekr. Elena Lukas, ka
sininkė B. Matuzienė ir kultū
ros reikalams Valė Rumšą. Sun
ny H4lls lietuviai sveikina su 
1983 metais ryt. pakraščio lietu-

Sunny Hills naujo miesto cen. Fla. Gruodžio 26 d. iškilmingai 
tre Deltona Corporacija veltui

ti 5 akerius žemės, kurioje pra
vesta gatvės, vanduo, kanalizaci
ją ir telefono stulpai. Visi tie, 
kurie sielojasi “Lietuviškomis 
Sodybomis” turėtų nedelsiant 
kontaktuoti šios vietovės pirmū
ną-V. Belecką tol. (904) 773-3333.

A. a. Oiu Zubavičienė mirė 
1982 m. gruodžio 23 d. ryte. Tą 
pačią die&ąjauyo.pašarvota Wil
son Itopkyčibjef- Panama City,

Spaudoje 
pasižvalgius

Prirašome visokių straipsnių 
ir laiškų. “Pasaulio Lietuvis’’, 
1982 metų gruodžio mėnesio, psl.’ 
40-41, laiškų skyriuje, daugiau 
negu per tris skiltis išspausdino 
laišką “Kas iš tikrųjų, kelia er
zeli?“ Laiško autorius Andrius 
Laukaitis.

Be kitų samprotavimų, jis ra
šo, kad kartais pasitaiko užtikti, 
ii' labai juokingų laiškų. Pagiria 
redaktorių, kad jis ir tokius 
straipsnius išspausdina. Kokie 
tie juokingi laiškai, jis nepasako.

Po to, pasisako dėl dviejų skai
tytojų laiškų. A. Laukaičio laiš
kas ilgas ir tame laiške paradok
siškais išvedžiojimais įtaigoja 
skaitytojus laikytis jo teigimų, 
be jokių kultūrinių diskusijų, 
nes diskusijos, jo nuomone, ke
lia erzeli. Jis priekaištauja 
dviem laiškų rašytojams, kam 
jie siūlo kultūrines diskusijas su
siskaldymui pašalinti.

Keista. Nejaugi Lietuvos rei
kalais niekas nebegali pareikšti 
savo nuomonės, išskyrus keletą 
asmenų? Man atrodo, kad Lie- 

ACME CHICAGO MOTOR CLUB «

wmsswr Dim&
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tenį. Pakartotiųai primename, 
kad biuletenis kataloguojamas 
archyve “Alka’, Putname. Tad 
įamžinkite koloniją, kuri taip 
gražiai auga. Taip pat nuošir
džiai dėkojame už Jūsų auką 
trečią dvidešimtinę. •• i - 

atsisveikinta. Sekančią dieną 
velionės kūnas buvę atgabentas 

Šv. Teresės bažnyčią; Sunny 
Hills, Fla. tš čia pų pamaldų 
naujose kapinėse palaidota,. Re
ligines apeigas, maldas ipSv. Mi
šias atlaikė kunigai P. Jaraška 
ir A. Kardas. Visue^dalyvių 
buvo gausu. DideliąjjĮe^ūdesy- 
je liko vyrąs,.Jonas Žubavičius.

L- ir nariai nuo
širdžiai užjaučia Fya vyrą 
Joną Zubavieių.

tuvos reikalas- yra visų lietuvių 
reikalas. •

Kokį erzelį savo laiške sukėlė 
Balys Brazdžionis. Paminėjęs 
apie susiskaldymo nenaudingu
mą, jis paneigė tą teismą, kuris 

- bereikalingas -ir nedaro mums

kaitis atsako taip: “Mafio nuo
mone, atskiluios LB visiškai nė
ra”. Man neąišku, kaip galima 
paduoti į teismą asmenį' ar or
ganizaciją, jeigu jos, jo teigimų, 
visai nėra. Čia tai jau daugiau 
negu juokinga. . " ?

Antrą laiško rašytoją iškone
veikta Edm. Jasiūną, kuris pra
šė sumažinti P užpuldinėjimus 
prieš VLIKą ir ALTą.- Ir dar 
priekaištą padare, kad savo ke- 

' lionę į Australiją užsimokėjo 
450 dol., savo pinigais. Laiško 
autorius su širdgėla baigęs apie 
pinigus, VLIKą ir ALTą, dar pri
dėjo jam patrioto vardą kabutė
se. O kągi tokio baisaus ir ke-

nas? Jo laiškas ųeilgas, todėl ėia 
išspausdinsiu jį ištisai: ' - z

“Gerbiamieji, Sumažinkite 
’Pasaulio lietuvyje” neužpelny- 
tus užsipuldinėjimus pries VLI- 

i.\nueita j. <» pst ’ -
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ALEKSANDRO MANTAUTO 
ATSIMINIMAI APIE PŪTVĮ

(Tęsinys)

Vladas BUlv-.s ŪkininkasJules Breton
Šauliai drauge ^u susipratusia 

lietuvių visuomenės dalimi ko
voja su juodomis rankoinjš ir 
jų pagelbininkais. šaulių ūždar 
vinys ruošti gyvenimo pervers
mą, Įnešti didelių atmainų Į Lie
tuvos gyvenimą. Pūtvis primyg
tinai pabrėžė, kad čia neturįs 
bū Ii klaidingai suprastas, kad 
tas perversmas tikrai turis, būti 
tik gyvenimo, ne valdžios. O Į 
tokio perversmo galimumą jis 
žiūrėjo optimistiška'. Pervers
mas esąs neabejotinai galimas. 
Bei jis ‘turįs būti vykdomas ne 
politinėmis ir ne policinėmis, 
bet organizacinėanis auklėjimo 
bei perauklėjimo priemonėmis 
Tai, deja, užtrunką žymiai il
giau, negu blogos valdžios nu
vertimas. Betgi valdžios nuver
timai pareikalaują’kraujo, gj^’y- 
hės ir sveikatos aukų. O gyveni
mo perversmas ruošiamas tai
kingomis priemonėmis.

Norint tą gyvenimo pervers
mą įvykdyti, reiki a. paruošti tam 
priemonę^. -Visas kraštas turįs- 
būti dengte padengtas auklėji
mo ir perauklėjimo' židiniais. 
Į tūds'zi^imūs^'esą'būtįna ftraūk- 
Ų teigiamą elementą, darant di
delę ir griežtą atranką, > atsisa
kant bet kokių privilegijų ar 
lengvatų. Tuomet į židinių nat
rius žmonės stosią ne materia
linių apskaičiavimų ąr: kitokios 
naudos vedami, bet iš paųsiauko- 
jimo Tęvynės labui. Jie pradė
sią spiestis |> židinius, vedami 
šviesesnės tautos ateities idėjos 
ir taip pa Priorėdami* apginti Tė
vynę nuo išorinių priešų. Pagal 
aiškią, numatytą programą be- 
siauklėdami ..židiniuose ir be
dirbdami susietus su.’tuo auklė-. 
Ųmu darbus, jie darysią teigia
mos įtakos savo aplinkai ir vi
skiu kraštui. .. .

Židinio programa sudaro: or- bės Tėvynei gelbėti. Tikras Te-

ganizacijos ideologijos ir jos už
davinių pažinimas, Tėvynės pra
eiti s ir jos dabartinių reikalų 
pažinimas, sportas ir fizinis auk
lėjimas. Rikių sekcijoje — ka
rinis paruošimas. Į savęs auklė
jimo programą įeina taip pat

Į tautinės kūrybos darbai. Tie 
darbai esmėje esą tautos gyvy
bės, tautos tobulėjimo ir tautos „ 
gelbėjimo darbai, nes be tauti
nės kūrybos tautos gyvybė anks
čiau ar vėliau išsenka, net ir be 
pralaimėtos ginkluotos kovos.; 
Kūryba, susieta su tautine idė
ja, esanti tautai gyvybės dega- 
las, kaip lėktuvui benzinas. Jei 
tauta miršta, tai niekad neat- 
gyja, kaip heatgyja miręs žmo
gus. Žuvusią valstybę atstatyti 
galina daug kartų, liet žuvusios 
tautos — niekada. Mus šiurpu; 
nukrebia mintis apie kitą vals
tybę, įsikūrusią ant mūsų žuvu-1 
sios tautos kapų. Valstybės 
mums tai reikia, bet tokios. ku-_ 
ri padėtų tautos kūrybai ir Die
vo tautai duotu uždaviniu vyk
dymui. Mums reikia valstybės, 
kuri siektų idealo — tautos am
žinumo. •!

Kūrybos darbai, kurie įeina į 
mūsų programą, tai chorai ir 
orkestrai, knygynai, paskaitų, ] kariuomenės talkininke, 
kursų, o ateityje gal net ir šau-j Viso pasaulio bajorija daug 
iių universitetų steigimas. Juk nusikalto savo vergams ir bau- 
tautos atgimimas vyko su daina. • džiauninkams, bet tarpusavio 
teatru, knygnešių darbu, šauliš- santykiuose turėjo garbės ko
kos spąudos darbas tuo tarpu deksą. Juk ir Graikijos išmin- 
reiškiasi tik savaitiniu Trimitu ciai turėjo vergus, bet sukūrė 
ir brošiūroinis, bet jis labai filosofiją, iš kurios dabar mo- 
svarbus ir kūrybiniu atžvilgiu, komės. Didžioji mūšų pačių ba- 
sr, kaip junginys bei idėjų pro- jorijos dalis išsižadėjo savo tau-
pagandos priemonė. Tasai dar- Į0S. į.eĮ ilgus amžius prieš tai
bas plėstinas ne tik organizaci-, Ųuvo tautos ir valstybės gynėja,
jos rėmuose, bet ir visoje tau- Atmetę tai, kas bajorijoje yra’
toje. Norėčiau, sakė Pūtvis, kad sugedę ir dvokia, imkime taurią- 
šauliąi pasidarytų naujais knyg- sjas bajorijos ypatybes ir Lie- 
nešiais, kad knygą ir laikraštį luvoje kurkime naują dvasios 
neštų iš, kainui .-į kaimą, iš tro^ aristokratiją. Kiekvienas šaulys 
bos į trobą. ,— naujųjų laikų bajoras, ąi-
3 .^ena PaSe^biriė, techniška ar-. gejį, tobulas Tėvynės gynėjas, 

oa materiališka priemonė šaulių Senais didžiųjų kunigaikščių 
tikslams pasiekti esanti šauliu I 
namų statyba. Nemažiau svar
bios priemonės esančios sava
norišką, kietą drausmė bei bro
liškas susiklausymas, iniciaty
vos gerbimas ir ugdymas, ir to
kia organizacinė santvarka, kuri 
atitiktų naujosios ' pedagogikos 
reikalavimams nustatytos orga
nizacinės tvarkos bei drausmės 
rėmuose.

Pagal Pūtvį, mūsų tiksiąs: iš
ugdyti tobulą tautieti ir pilietį, 
tobulą tėvynės gynėją, pilną sa
varankiškumo ir drausmės, ini
ciatyvos ir broliškumo, besąly
ginio pasiaukojimo pareigos 
vykdymui, nesigailint net gyvy-

Ir pli- daina kaip žydros jūros
[ bangos,

Ir vėjas ją nešios kalnais ir
[ kloniais, 

Ir paukščiai skrisdami čiulbės, 
Kad nėr pasauly laimės didesnės 
Kaip laisvė!

Gaila, i tą antologiją nepate
ko gal vienas gražiausių mari
nistinių eilėraščių, parašytas ne
trukus po košmariškos Stalino į 
gadynė^. Jo autorė tada dar be-; 
ve k tineižerė Judita Vaičiūnai-j

bybės ir stiprybės simboliais. 
Niekados mūsų žmonės nej a- 
mirš nei savo didžiausio poeto 
gimtinės, nei tų vietų, kur gimė 
“Aušra”, nei te krašto, kur gimė 
lietuviškoji Kloja, is.ori jos u 
poezijos mūza.

• štai eilutės paįvairinimui 
kasdieniniu nuotaiku: te t

I Ar meni tu baltą taką,
i Kai dienelė temstant baigės,
■ O aplink lengvai be vėjo
i

AŠ suklupau
Baltoj viršūnėj kopų!
Ir nežinau, ai verkti man ar ' 

[krykštaut.
Lyg pirmą kurtą atsikvėpt 

[išmokau, 
toli toli

l žvalgiausi...

Skraidė krito baltos snaigės?

Koks gražus mūs buvo takas 
Sniegučiu minkštai nuk'otas! 
Kaip į tolį jis viliojo.
Nors neaiškus, no s : ■ ' l s.

Nuo aukštumos

Ir taip šviesu
| Baltoj viršūnėj kopų!...
j Lyg juodą -raištį nuo akių
: [nutraukiau

Ir snaiguč
Nejučiom s:

Nucširč

vynės gynėjas negali būti išug
dytas tik kareivinėse, jis turi 
būti auklėjamas iš mažens. Tik
ras gynėjas bus tas, kuriame 
piaka Tėvynės meilės širdis. To
kiam ir karo technikos mokslas 
kareivinėse bus nesunkiai pasie
kiamas. Taigi, Šaulių Sąjungą 
turime paversti milžiniška tau
tos auklėjimo mokykla ir mūsų

ISTORIJOS IR POEZIJOS SUSITIKIMAS!Ir fa,ios mariOi-begali?“ 
TIES BALTIJA

i 
Į

(Istoriko V. Trumpos kalba, pasakyta Los Angeles, 1983-1-1 fi d., į 
minint Klaipėdos atvadavimo 60-ties metų sukaktį) |

(Tęsinys)

Ne labai seniai Lietuvoje bu
vo išleista poezijos antologija, 
pavadinta garsaus Maironio ei
lėraščio pirmaisiais žodžiais “Iš- 
stisupus plačiai”. Gal ne daug 
perdeda poetas Marcelijus Mar

valdymo laikais' bajoras buvo 
karys, nešiojęs kardą prie šono. 
Ni bajorai buvo tiktai bajoro tal
kininkai arba tarnai. ’Bet gyve
nimas eina pirmyn, mokomės iš 
patirties, dabartiniais laikais 
šaulys turi būti tobulesnis už ser 
novės bajorą. Dabar nėra tar
nų, kiekvenas šaulys yra pilna
teisis Tėvynės gynėjas. Savo bū
riais — tautos gynėjų židiniais 
padengę visą Lietuvos žemę, 
šauliai lietuvių -tautą padarys 
laisvųjų galiūnų (auta...

(Bus daugiau) Laisvais'harmonijos garsais.

[marios, 
Ir kopos, ir dangus jose sutilpo!...

Tai jau lyg daugiau negu po
ezija, tai jau lyg malda (gal dėl 
to ji ir nepateko į antologiją). 
Gerai, kad bent retkarčiais poe
tai meldžiasi, o kol poetai mel-. 
džiasi mūzos nemiršta.

Džiugu, kad pagaliau istorija 
ir poezija susitiko ties Baltija. 
Bet tas džiaugsmas dar ne pil
nas, ne tik dėl to kad dar toli 
ligi tos laisvės, apie kurią - sva
jojo Putinas ir kuriai, meldžiasi 
Vaičiūnaitė; ne tik dėl to, kad 
ir Baltija, kaip daugelis pasau
lio vandenų, su dideliu [šėlimu 
teršiama iš visų pusių ir ji ga
li pavirsti mirties jūra, bet ypač

tinaitis, įžangoje į tą antologiją 
rašydamas, kad buvo laikai, kai 
Baltijos pajūrio gintaras buvo 
geriau pažįstamas visokiems ten 
asirams negu Suvalkijos ar Dzū
kijos baudžiauninkams. Bet vi- 
siškai neperdėdami galime sa
kyti, kad ilgai, per daug ilgai, j 
tylėjo toji Baltijos mūza ir ge-Į 
rai, labai gerai, kad. pagaliau ji 
pragydo. Brangus turi būti Lie
tuvai tas pajūris, nes, tarp visa 
kita, j ireiškia langą į laisvę. 
Gražiai tai nusako Vincas My- 
kointis - Putinas kad ii- tokiais! ; . To|minkiemis. Ka.

f>osinais' j gainė, Tilžė, senosios nadruviu.
Jaučiu ir aš krūtinėj naują jėgą, t skalvių ir Sembos žemės, tas ti- 
Kaip tas padangių laisvas 1 krasis lietuviškosiom istorijos ir 

[paukštis,] poezijos mūzos lopšys, tebėra
Kaip audros vėjas, keliantis 

. [bangas,

Jis prasiverš kaip srautas
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CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS
*

autorius, 
paruošė, Sutvarkėį.ir išspausdino geriausią 

Chicagos, lietuvių istoriją 
(1869 — 1959 metai).

664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai. Kaina $15.

/ i
Persiuntimas — $1.

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

valdomas svetimųjų ir krikštija
mas svetimai-s vardais.
- Kai 1953- m. mirė. Vydūnas, 
akademikas Juozas Jurginis ra
šė: “Jį (Vydūną) simboliškai 
galima pavadinti paskutiniuoju 
Mažosios Lietuvos lietuvių”. 
Klysta gerb. Istorikas. Jau.šian
dien vadinamoje ' Kaliningrado 
srityje yra apie 30,000 lietuvių; 
Jis klysta taip; pat, rašydamas, 
kad. '“Paskutinis Mažosios Lietu
vos poetas: Vydūnasuždegė: arn- 
žiną.;ugnį ant tėvynainių- lietu
vininkų kapo”: ■ Ne’ ant kapų lie
tuviai kūreno amžiną ugnį, bet 
po šimtamečiais ąžuolais^ kaip gy

inž. liūdas Mikšys, 
50 metų studijavęs, kaip

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. J5s mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

(r patarė mums toliau studijuotiFl
Judru 825. Kieti vlrieliaL f ''"■"‘T <
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NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
'• LITERATŪRA, Hėtovfij, Hterttūrof, meno Ir mokslG 

1954 m. metrašti*. Jaunė yni vertingi, niekuotnet nesėnstą, Virei 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stanį oi, 
J. RaukSo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* 
Meilaus straipenlai bei rtutfijds, Iliustruotos nuotmri ■ ■ i fe 
M. K. Čiurlionio. M. Merkio, V. Kaiuboj, A. Rūkitel?” 
kūrybot joveikalai*. 365 puaL knyga kainuoja tft

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, r-P 
ttnltj šoklų pirmūnės Juorės Vaičiūnienės atsim'r ' 
Iventes be^ Jų istorija ir eigą. Įdomi ekeiM*’ ’ ■ 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir 
bei užkulisiais. Studija yri 151 pusi., ks5mm:

• VIENIJO ŽMOGAUS GYVENIMAS. Aut- 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas 
gyvenimo bruožų įpraiymM, bet tiksli to 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsnelw?

Įdomiai parašyt* ttudija apie Rytprūsių*
Labguvos apskričiu dupmenlmis. Apratym’ '(W.-- 
UefurfuL Leidinys fHnatruotas nnotrfinkointv reh-m. 
vitovarifflų pa vadinimą7 vtr jų vertiniai f vokleč u <a’t ■ 
nančfingoje 335 puri, knygoje yra Rytprūsių temdant- U

•fl
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b

• m
t

r* ’C

minimal t?minty* apie iBmenls Ir vietai nenrik r.temvęip ir r ir. 
maišiais bolševikų*okupacijos metais. Knyga turi 2"M 
bet kainuoja tik 83.

'• JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliuctonlerim ne*np»<fr‘ 
tai Ir klaidingai Interpretuojamas gyvenime ir politikom: tik m 
Jurgio Jalinsko knygoje apie JuliauA Janonio gwonirn.i b p$> 
riją. D*b*r būtų JJ galima pavadinti kovotoju už žmogaus t<»’* •£. 
Knyga yra didelio f**mato, 265 puslapių, kainuoja 86.

"M BAT įklNIS NO VĖLUS, M. Eoečenko kūryba, 7. Valais# 
vertimai. JOf fat. knygoje yra 40 aąmojngų novelių. Kaina fl.

Enygoi gainamoi Naujlenoae, 17W So. Halted St, ChJe*,-ja, 
X 1WM. Dteakast paKl, kMKJ HhtMcirA

■— Naujiefiei, Chicago, 8, 111. Thursday, January 27. 1983
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Sandarą, bet ir visus sandariems perėmė. J Sandarą At
ėjusiam ilgų metų Vaidylots bendradarbiui pasage.: “Tu

Romoje prisiekusiųjų teismas paskyrė mirties bausmę “ratidomiją 'briga
dų” nariui, pakibusiam kulkas į suimtą premjerą ĄMo Moro.

Rytoj Amerikos Lietuvių Taryba 
rinks sekretorių

Rytoj, penktadienį, sausio 28 df vakare, Amerikos 
Lietuvių Taryba susirinks posėdžio, svarstys įvairius mo
dernaus gyvenimo atneštas klausimus-, ir dienotvarkėj - 
bus įrašytas ALTo Centro - valdybos sekretoriaus išrin
kimas.

Praeitų metų gruodžio mėnesio susirinkime vienbal-. 
šiai buvo patvirtintas ALTo pirmininkas dr. Kazys Šid
lauskas, išrinkti visi p,enki vicepirmininkai, bet kai atėjo 
eilę ^ękreįorįų. rtakti, 'visas reikalas sukjiuvo, 
. 7 Šėkreteirius manė, kad viskas: eis, .- kaip per sviestą. 
Jis net nepasirūpino pasiteirautį-ar kitos ĄLTą sudaran
čios politinės grupė^'bžjį balsuos. Prieš kelis metus buvo 
padarytas susitarimas^ • tai jam atrodė, kad tas susitari
mas galios ir gruodžio mėnesio susirinkime, bet taip ne
buvo. Vietoj visų 15 balsų, jis tegavo tiktai 8. Jis gavo 
daugiau negu pusę posėdyje dalyvavusių balsų. Jis gavo 
daugiau pusę balsų, bet sekretoriaus pareigoms tokios 
balsų daugumos neužteko. Sekretoriaus pareigoms reikia 
dviejų trečdalių balsų, o tų dviejų trečdalių jis negavo.

Jis buvo tiek nustebęs, kad nežinojo ką besakyti. Jis 
net nežinojo, kuriam tikslui ALTo organizatoriai valdy
bos paregūnams. įrašė tuos du trečdalius. Organizatoriai' 
norėjo, kad valdybon rinkti asmenys turėtų narių dau
gumos pilną pasitikėjimą. Jis turėjo narių daugumos 
pasitikėjimą, bet ne reikalingą 2/3 pasitikėjimą. Jeigu 
visi valdybos nariai būtų atvykę į susirinkimą, tai jis 
būta gavęs ir dvieių trečdalių pasitikėjimą, bet jie ne
atėjo ir politinę karjerą skubiai Amerikoj darančiam 
jaunam vyrui kažkas paleido lazdą ir ripkėn nepataikė. 
Kažkas pokštelėjo, kad jis sekretoriaus pareigų neatlieka, 
kad ALTo cfisan labai retai užsuka. Žmonės užeina ALTo 
reikalais, bet sekretoriaus ten neranda, jis užimtas kitais 
reikalais, savo įsipareigojimų neatlieka.

Tokie sviediniai labai supykino sekretorių. Jis visuo- 
. meninį darbą dirbo už du, o čia dabar jam viešai mestas 
toks nepamatuotas kaltinimas. Iki to meto jam viskas 
gerai vykdavo, o čia dabar buvo numestas pirmas pagalys

tvarkau..Žmonės ilgus metus norėjo i Sandarą koją 
įkelti, bet nepajėgė, tuo tarpu Lazauskas tai padatė. Jis 
pasiskelbė Laidotuvių komiteto pfemininku ir tvarkė vi
sus laidotuvių reikalus. Jis pačiskęlbė Sandaros redakto
rium, tvarkė visą reikalą iki šio meto. Jam perėmus spaus
tuvę, namą, niekas nė žodžio nesakė. Vieni nedrįso žo
džio pasakyti, nes nežinojo kaip iš tikrųjų buvo, Kiti 
džiaugėsi, kad vietoj mirusio atėjo naujas, grąžįai nu
augęs vyras ir ėmėsi tvarkyti visus reikalus-. Juk kąm 
nors reikėjo tvarkyti. Jeigu niekas nieko nesakė, tai gal 
jis tuos įpareigojimus turėjo.. Jeigu buvo nepatenkamą ir 
nieko nesakė, tai jie patys kalti. Pats Vaidyla būtą 
trenkęs į grindis ir paklausęs^ kas tave įgaliojo, bet Vąjs 
dylos jau nebuvo. •

Susirinkimo pirmininkas, matydamas, kad tą vakarą 
sekretoriaus neišrinks, pasakė, kad sekretoriaus rinkimą 
atidėsiąs kitam kartui. Reikia pasitarti ir susitarti. Sek-, 
retorių išrinksime sekančiame susirinkime, o dabar efei; 
me svarstyti kitų klausimų. Buvusį sekretorių labai įžeidė 
pastaba, kad jis pareigų neatlikęs. Tokią pastabą jis pa
skaitė dideliu -įžeidimų. Kad jis pareigas atlieka, tai nie
kam negali kilti jokių abejonių. 0 jeigu kas tuo nebetiki,: 
tai gali eiti name. Su abejojančiais jis nedirba. Jeigu jie 
vis dėlto namo neina, tai jis išeina. 7-

Pyk’tis ne visuorhėt yra geras patarėjas. Rimtas klau
simo apsvarstymas daugiau padeda negu pyktfe. Ame
rikiečiai visuomet rimtai klausimą aptaria. Kitų tyla lai
mėjęs dideles pozicijas, negalėjo pakęsti ir savo drau
gams parašė ilgą laišką, kuriame išliejo visą tulžį. Pa-. 
sakė visą tai, kas buvo ant širdies, ir pačioj širdies gilu
moj, Be kitų dalykų, jis parašė:

“Nenorėdamas, kad šie rinkimai bei jau anks- 
'. čiau jau įprastais “tampymais” užsitęstų pusę mūsų 

kadencijos, — ir nenorėdamas ALT vaidyboje būtį 
antros lūšies nariu, — pareiškiu, kad, jęi nebus at
šaukti prieš mano asmenį- ^pareigų 'neatlflęimp” kąk 
tinimai, nors ir su skaudančia širdimi, po sekančio, 
turėsiu iš valdybos pasitraukti”. • •

Jeigu, sakykim, ima ir neatsiprašo-, tai jis iš valdybos - 
pasitrauks. Taip jis tvirtina. Kas kaifeunią viešame po
sėdyje meta, tai vargu jau atsiprašys i.t kaitinimo ne
atšauks. * . ' '

Šiame sakinyje pyktis privertė sekretorių iškelti, kitą 
širdies gylio silpnybę, būtent: “nenorėčiau valdyboj būti: 
antros rūšies nariu”. . '

Amerikos organizacijų valdybose visi nariai yra. -ly
gūs. Jie lygūs ir lietuviškose organizacijose... Jie tampa 
nelygūs, jeigu kiti valdybos nariai vienam ar kekėms val
dybos nariams laikinai duoda didesnes teises. Bet jeigu 
tokių teisių neduoda, tai visi lygūs. Net pačioje Rusijoje 
visų piliečių teisės vienodos ir lygios, tiktai Stalino Tai-; 
kais tas “lygumas buvo nelygus”.

Sekretorius, matyt, tų teisių daugiau pasiėmė ir save 
priskyrė prie pirmos rūšies. Antros rūšies valdybos nariu 
jis nenorėjo būti, todėl rengiasi “pasitraukti”. įsivaizda
vimas, kad jis yra pirmos rūšies — toli ji nuvedė. Jis 
pasiekė aukštas vietas ne tik Sandaroje, bet ir ALTe bei 
VLIKe. Nė vienas kitas veikėjas tokiu trumpu laiku to
kių aukštų pareigų nepasiekė. Jis turi progos pasitarti ir

DR. JONAS BALYS

Vaikiškas žaidimas sh žeHtėtapiais
M. Gelžinis “Naujienose” (1982 ( pu>, kuris buvo planuotas tam

gruodis ir 1983 metais sau
sis) vėl kartoją' daug kar
tų girdėtą nųoBodinip pasa
ką apie Lietiiyos žemėlapius ir 
šienas, dar pasikvietęs talkon ir 
dr. J. Stikioriu. Mat, VLIKo. 
valdyba 1979' m, gruodžio mėn. 
paleido apyvarton anglišką Iž 
psl. brošiūrėlę ‘'Supreme Com
mittee for th ė Liberation of Li-, 
thuania”. Jos .pirmame arba‘ ti-1 ____ _
tulirdame pušlapy buvo įdėtas, įprų -braižymu, kaip kam pa- 
šchematinis Baltijos .valstybių ir 
kaimyninių kraštų žemėlapis.. Jo 
tikslas paroyti užsieniečiams,. 
kurgi Ędropdš žemėlapy galima- 
rastiį Lietuvą . j. . ’ ' '.

leidiniui ir vėliau kelis kari .bu
vo atspausdmtas “Elta Informa
tion Bulletin” (anglų kalba);, — 
jame buvo išvengta kontraversi- 
nių dalykų. Dėl bloga pašto pa
tarnavimo, tas žemėlapis nepa
siekė laiku spaustuvės ir nega- 
lė.o būti toje- brošiūroje parrau-

■ dotas. Apie jį mano oponentai 
. nutyli. Valstybių sienos; nusta- 

’ tomps sutartimis, bet ne . žemė- •

metinę VLIKo valdybą, ypač jos 
.. pirmininką. Ant tos meškerės 
; užkibo ir J. Stiklorius. Tokį jo 
elgėšf ir susidėjimą su opozicio- 
nieiiAis, pačiam esant VLIKo 
valybos narių, laikau hedžentel- 
mn.išku. ir fiedąjančiu garbės vi- 
sam ’ mažfietuvių sąjūdžiui. Jie 
lik erzeli kelia.

Dabar iš esmės -r ko verti tie

Dėl to žemėlapo labai pą^ivė- 
lavęs Maž.. Lietuvos Rėži^enfei- 
pio Spūdžio, atstovas
J. ;A. Stiklorius pafąšėL VįŽKp

Nežinau, kas ir kada.; tą -že-r valdybos ■pnifi? dr. 'K: BūbeKui5 
• mėląpį ąžgąl$£į; ig; kip:;;jjs paim- j net ilgu rastu. (498AlV,t8 ii 
tas, jo braįjojąs‘kažkoks Ro
bert Winslow -padarėnęt--gnibią 

jfclaji-dą,' per neapsižiūrėjimą su-' 
maišydamas Latyijps upstų Lie-. 
pa; a ir Ventspils pavadinimus.

XT.26)< Jrs pirmiausią norėtų, 
kad : ž/emėlapy^e užrašas “Eai^ 
Prussia’'’ būtų pakeikta jj ■“lįĮflnėj 
inia Minor” ir vfetcį. *Kbentgs- 
berg” būtų Įrašyta ‘‘Karaliau
čius’. Beje, reikia pastebėti, kad 
ir kitoje VLIKo pastangomis iš-

politinęs priklausomybės kokiai 
nors valstybei. Tas terminas yra 
žinomas jšsiiąvimįpięms žmo
nėms Europoje ir Amerikoje. Jei 
padėsi mįslingą “Lithuania Min
er \ tai tuojau, kils klausimas: ° 
kurgi yrą, “Lithuania Major”? 
Negi dabar dėsi tekį užrašą per 

f visg LręUiyą -—būtų nei' šis, nei
• tas-,kažkokia didybės manija.
• Mums nepriimtinas ir ųžųąšąs 
L “^lin^g^ąd Region’-, pavarto-

m.), mes jį laikom-

tas VLlKp ir 1 leistoje knygoje, The tjsSR

- Kažn kidėl až^Spyrušiai man 
norima primesti to ^žemėlapio; 
autorystė, kad -M paėmiau -is 
daug ankstesnio kito VLIKo lei
dinio, būtent-. '* Lithuania, . by 

. Vytąutas Vaitiekūnas. Second 
revised sedition. New York:. 
Pitolrshed by the Lithuanian Ra
tional Foundation, 1968 (žr. ze-' 
■mėlapį pačiame" knygelės gale); 
Dėl to žemėlapio, kiek žinau, 
niekas nepakaltino V. Vaitiekū
no, bet vis J. Balį! “Jei nori

. nu- ' Netinka . jr “Deutsches 
Reich", .nors jis naūjesnis ir ge
riau. žinomas,'' negu “Klern Li-

. ta uen" jie ■ -atgyveno ta-
vq - Nieko geresnio ne
lieka, kaip -panaudoti geografini 

. terminą: 'Ostpreussen,

Truputis: apįe> tųs terminų is- 
■toraja- Vokiečiai; huvo pasidarę 
adnūristratyviių. terminą .“Pro-

■ vinzen Pst-Pręušsen. und, LHhau- 
_-ėn”: ar-ba ’ “I^ęilšsisčhiLitąuen”, 
1 W 7- '• f • - -'ii — A.

. arba tiesiog- “ĮJtauerr’. Taip jie 
vadino per pora iatetmečių (nuo 
1-618 -iki 1-818) ' tuos . šiaurinius

thuania (paruošė B. J; Ka&ias, 
1937L tea atspasūdintemė žemė
lapyje irgi Įrašyta “Eąstėrn
Prussia”. . - ' '

Pagal Lietuvių Knciklopediją 
(t. 28, psl. 522), J. Ai Stikioruiš 
VLIKo vąldyboj esąs ijaųj »uė;. 
1957 metų. Kyla įdomus klau-. 
rimas: kodėl Štždoriųs ir. 'Cp./. 
netriukšmavo anksčiau, kai iš-

.ėjo V. Vaitiekūno -irĮ.-Ę, Kasi©3 Rytįprįisių. valsčiŲš-(Aembtem) 
knygos, būtent, Ij^.įr 1^73tatečįsu .reiįifu.. Gumbinėje, kur tada

mušti šunį, tai rasi ir lazdą”,—-sa-'tais? J. Stfkloriiis dabąji?'titre, gyveno; daiig= Refūviiį būtent: 
" ~ ‘ _ j /į ••.ĘĮąįpędos, Tiįžėsį Ragainės, Pa

pa vedžiau savo, elgesio. Dalykas toks, kad kąlriės ii;. .Įsručio . apskrityse, 
spaustuvei Brooklyne panaudoti kŠTO-SO m. buvo oppąčioiueriiĮ - ■ (Bus daiįgiąū.) • 
tą žemėlapi, vietoj kito žemėla- išvystyta didelė, akcia prieš tuo- -——------ ---- -----
—•- - 1 — ■ . . .. j — Tre.čiądięnį aukso uncija

ne tūc sekretorius, bet net ir ALTo pirmininkas. kainavo $496, - _
Siękdąmas sayo tikslo, pirmos rūšies žmogus drąsiai

ko patarlė. Teisybė, kad aš at-' tų viešai pasiaiškinti, dįšl tokio 
sitiktinai telefonu

r r -u , 4 v -■ ' - ėdamas savo tikslo, pirmos rūšies žmogus drąsiai _ Hong Konge doleris pra-
susitai ti. Galimas daiktas, kad netolimoj ateityje Jfe bus žingsniuoja pirmyn it paskui save vilks atbulą ALTą. K dėjo atsigauti.

JUOZAS ŠVAISTAS

ELDORADO
(Tęsinys)

— 0 jūs žinot ,kas tai yra toji generalinė 
partijos linija? Abejoju, kad žinotumėt. Nagi 
štai: trijų ar penkių Politbiuro vyriausiųjų, be 
abejo, priešaky su Stalinu, valia ir nusistatymas, 
smurtu brukami visai masei — dviem šimtam 
milijonų galvų. Ir pabandyk nors per nago juo- 
dyną prasilenkti.

— Nesuprantu... — pasipriešindamas atsi
liepė Roesl.

— Ir nesuprasi. Ne tik tu, bet ir daugelis kitų 
negreit tą siaubą supras, čia savotiška velniška 
sistema. IŠ toliau viskas žavu Ir pakaukiu, bet 
viduje... Žinot, trūksta man žodžių. Viduje Žįip- 
nės žūva, kaip mašalai — be žinios, be pėdsakų. 
Milijonais žūva. Suima, išveža — lauki, lauki ir 
kaip niekad negyvenę šiame pasaulyje.

— Ir tėvą išvežė I — susidomėjo Abraomas.
— Na, žinoma! Matai, kaip buvo. Po trejų 

metų bi olis pabėgo iš Sibiro. Slapstėsi Kelis kar
tus ouvo užsukęs ir į namus. Pastebėjo kažkoks 
šuo ir įskv dė. O tų šunų-įskundėjų taip pat mi- 
1 i jenai ten. Toks jau valdymo ir visos tvirtybės 
i.agrinf " Brolį snga o, liet ir tėvą apkaltino, 
kad žinedamr.' nūs • pe savo sūnaus pabėgimą.

Juo daugio Roesl klausėsi, juo painiau jam 
data':'.' NūiMm p: rivaidendavo. kad tai vykusiai

sukurtas senovės laukinių žmonių mitas, o ne da
barties gyvenimo tikrovė. Tą pačią mįntį garsiai 
pareiškė jis.

— Aš vis dėlto pasilieku prie savo nuomonės. 
Nesiimčiau griežtai neigti, kad taip Bebuvo iš pąĮb 
pradžių, kai kūrėsi sovietinė santvarka, kai visur 
didžiausios kliūtys ir priešai trukdė. Bet dabar.. 
Ne. Netikiu!

— Nepavydžiu tau to raminančio apakinta, 
tik man gaila, kad vėl galim tapti priešais.

— Kaip tat?
— Nagi aišku. Būsimame susirėmime mūsų 

vietos griežtai pasikeis: tu, be abejo, stosi iš Ryta, 
o aš pasiliksiu Vakaruose.

Universitetinio miesto polikfinikdj duug tevtĮ 
ir ligonių. Tik kažkaip daugiau išsiskiria trys l<j- 
vos. Tose lovose trys atskiri ligoniai.

— —T" •*—-

ELDORADO <
Galų gale suskambo visuose skyriuose įspėja

mieji skambalai, sustaugė sirena ir laivas paju
dėjo. Po keturių valandų tvarkymosi, rikiavimd 
ir ilgo nekantraus laukimo, laive prasidėjo nau
jas kelionės etapas. Visur DyPy gyvenime tas 
pats kantrybės ir nervų tampymas.

Laivas didžiulis, baltas ir žvilgąs tarytum 
svajonė. Kaip milžiniškas kelių aukštų pastatas 
plūduriavo jis Bremerhaveno uoste, pačiame Šiau
riniame Vokietijos pakraštyje. Stambios auksinės 
laivo šonuose raidės USAT GENERAL M. B.

STEWART iš tolo gąrrinp ano vyro vardą. į 
<| Uosto vandenį $įvas judėjo pamažu, paši- 
j sukinėdamas. būvo Į žmogų, kuris-, ilges- 

. nįėa kdiotšėą išvykdamas, lyg apsigalvoja dar, ap- 
^v^go, k©! nutolsta nuo namų. Tik tada paspar- 
tiąįa sąvo žingsnį

: Kraštinė wuosaii, prekjnė, užkrauta ir nedžiu-
' gįttanti. aklas; Nfei palydovų, nei įprasto klegesio 
atsfevtikrnant nebuvo. Tikras tremtinių transpor- 

; tas, tokių tremtinių, kurie seniai jau vieniši, nuo 
į visko atskirti ir etapų etapais varinėjami.
I šitokia nuotaika ryškėjo daugelio išplaukian
čiųjų veiduose. Keista, sunkiai išaiškinaiha nuo
taką, kada atliekamas veiksmas savo ir ne savo 
vąlia, kada priverstinai pasirenkama viena ma- 

blogesnių išeičių. Rodos, vėl iš naujo > gaJū 
paskutinį kartą atsisveikinama ne su svetima sa

ulinį, bet šū ^vo tėvyne. Dabar jau žymėki tolo 
į’t&vytlė, fiziškai fcpta Skaudesnis beviltiškumas 
siaubė sietfc 1T klaiki baimė draskė širdį, taiytum 
taikinio paukščio, sugnįa^izto. saujoje:

Vytautas Raūdenis su savo žmona Kristina 
stovėjo denyje B, atsirėmę aptvaros. Keista atro- 

. dė: abudu žiūrėjo ne į priekį, laivo kryjitimi bet 
' atgal, į krantinę. Krantinėje tabestovinįayp bent 
dešimtis Konsuliarinės DP Patikrinimo Komisijos 

’pareigūnų ir keliolika vietinių vokiečių smal- 
šuonų. *■ ’ ” s

| Kristina suprato savo vyro būseną, bet j-i 
nekantri ir nepakentė tylėjimo

— Ko toks susimestos ir. nieko nekalta?: Juk, 
rodos, viskas dabar baigta ir, galima sakyti, lai
mingai. Sudieu, Europa ir visas 'musų pragaras.

Vytautas staiga knistelėjo. Jo akys nerrin- 
gai žybčtoj.o-k blaškėsi .

— Baigta tai baigta. Bet- štai tatai ftuoiatinis 
visą laiką tempymasį kvatos, įtarinėjimai taip jau 
paveikė mano nervus, negabu atsigauti. Kai 
pagalvoju, atrodę kvaila, bet štai savaime, prieš 
savo vafią dširasm į krantą ir tarytum su laukine 
baime žiūriu, ar nėateiveja kas nors ir ne
moja, kad sustabdytų laivą: Gal vėl koks nors pa
salūniškas skundas ir vėl begalinis tampymas. 
Ak, tie judtfšiški skundai, o paskum tokia neaiški 
kankinanti būklė... Startrtanjrią, kį.4 .nieko ne-

dri fe. wefestfe. Aiškiai jauti, 
kad yra priešas, bet kame, kas? Nei kaip gintis, 
nei kur šauktis pagalbos. Tikrai kaip piktosios 
dvasios apsėstas, kuri nei švento kryžiaus, nei 
maldos nebebijo. Matiki gi: Juozaičiai, Karklėnai,

ve. bet neplaukia karta; Vadinasi, sulaikyti ir 
pačiu paskutiniu momenta. Vfeas komisijas, ro
dos, švariat tvarkingai praėjo-, b čia paskutinėj 
stovykloj įkliūva ir tiek. Aš tiktas esu, kad lai
mingai baigsis, bet kiek žmonėms yąrgo, np vų 
kainuos. . .

(P’ts dauMt’iį.

Naujienos. Chica.ao. 1.!.—UcdiiesdaA J.-n. 26. 1983



SUSIRINKIMU

Spaudo jpąsižvąlgius

FLQK1DA

Prostatos, inkstų ir ilapmuo

PERKRAUSTYMA1 '

SOPHIE BARČUS
'W' '-^P- J|*T iitrf '■* - = *< T *-

RADU© ŠEIMOS VALANDOS

Ofiso telefonai; 774-2880, 
M>iteciį«i Moti 448-5541

Apdrausta* porkraustymaa 
H jvairiy atstusy. 

ANTANAS VILIMAS 
Tek 376-1812 arba 376-5994

YediĮa — Aldona Daulcw 
Tolafij 778-1549

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33/J.j

Tel. (8132 321-<20|

7159 So. MAPLEWOOD AVI.
CHICAGO. IL 6M29

Leidimai — Pilna apdrauda 
tEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

A ĮER1NAS. TeL 925-K63

Or. UWJNAS SE1BUT1S 
INKSTŲ, PŪSLES j| 

PROSTATOS CHIRURGU* 
2656 WEST 63rd STREET 

Yalanfioa; antrai 1—4 popteų

ano 830 iki 930 rak ryta 
Stoties WOPA - 1490 AM 

tnnalioojamM ■ mūšy atudijoa 
Marquette Parka

Joniškiečiu Labdarybės ir Kultūros • 
kluoo susinnKimas įvyKS antrameni, , 
Vd^arxO 1 a., 1 vai. popiet, vyčių sa- s 
ieje, z-±dd W. £nn ou i\anai KVie-; 
Cianu au^iaiiKyci, nes yia uaug r ei- j 
Kaių aptaia. r o susuiiiriimo dus vai
šes. ja. Koiys Į

Upytės Draugiško klubo nariy su-! 
s i rin Kulias įvyKS pciiKiaaieui, vasario i 
* a., 1 vai popxeL, Aueies ivoja^ sa-! 
teje, ^ouu lamian rvve. ivariai 
Kviecidnu acoiiaiJLriyu, nes yia uaug 
Lcinaid apuuU. JTO SuSJpIiK-HlO DUS 
vaisęs/ A. Kaiys

OPTQMETR1STAS 
. " KALBA UETUVISKAI 

2418 W. 71»t SL T.k 737-5149 

Ukrina akis- Pritaiko a kinin* 

įc "contact lensea", •

DR. PAUL V. DARGIS = 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 

Medicinos direktoriui
1938 S. Manheim Rd., Westchester, m. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis 

ir kas antrą šeštadienį 8—3 vai 
TaL; 562-2727 arba 562-2728

TEL 233-8553 
forvice 855-4504, P««e 06054 

DR. A. B. GLE V f£CK AS 
GYDYTOJAI ir chirurgai

SPECIALYBC: AKIŲ LIGO1 

3907 West IO3rd Street 

Valando. pagal susitarimą.

Charles Stasukaitis 1

Balandis

t

WOflM U LACK IR SŪNŪS

A-A. LAIMAI BOBULYTEI JASAITIENEI

BUTKUS - VASAITIS
TtL; QLjmpic MM)

Kaadies nuo pirmadienio iki peni-

Visa* iiidM ii WUEV stotim,

^MSUUAKSO 
.^TARNAVIMAI

“Lietuvos Aidai”
KAZĮ BRAZPtIONYTt

TURIMI 

KOPLYČIA* 
/įsose mušto 

□ALYSA

H

1729 Halsui
Chicago. (L

24 Hour Sennc*

WEST bftfc STKEJC1 tutįupbc 7-1211
SOUTHWEST HIGHWAl, mot Hilu, III I74-441»

LIAUS

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

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

.. .....................................................į,.... .. .... ....................................

(312) 226-1344

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAipOJIMO ĮSTATO* 

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

Funeral Home and Cremation Service ;

.jres.ine jubįliejūų banketą.
• Po susirinkimo, draugijos na

riai tupėjo Kalėdų yą.uš~s. Y1S4 
yąldybą linkėjo nariapis ir jų 
šeimoms Unksnių švenčių.

Sekantis narių susirinkimas 
įvyks š.m. yąsario Zi> -dieną.

Eugenija Strungys

Gems broliai.ir sesės-ir vienin
gai dirbkime dėl pavergtos .tė
vynės laisvės. Mūsų yrą tiek rįe- 
daug, jei dar būsįpie tarpusavy
je nevieningi, niekas.-su mumis 
nebesiskaitys. Nepamatuoti iš
sišokimai prieš VLIKą ir AliTą 
tik iššaukia erzelį, nesantaiką- ir 
skilimą Bendruomenės viduje. 
Edm. Jasiūhas”.

Negaliu suprasti, kad žmonės 
pergyvenę Vokietijos stovyklo
se nesklandumus, baimės ir pi
ningus, o dabar viską pamiršo

SUVALKIEČIŲ DRAUGUOS 
VEIKLA

Chicagos Lietuvių Suvalkiečių 
Draugijos priesmetous narių su- 
sirmKimas jvyuo gruodžio 17 d. 
Vyčių saieje. busirinKimą atida
rė pirmininkas Leonas Vasilia- 
vas, pasveiKinaamas gausiai at- ___ ____
siianKiusius narius. I ..--t3. j-._g> y

( Nutarimų raštininkė Eugeni-į (Atkelta is antro puslapio) 
ja Strungys perskaitė praeitoje ir ^ALTą. Būkime vieni Jei-' 
susirmKiuio protokolą. Jis . buvo i " " 1 -
draugijos narių viennaisiai pri
imtas. u i

Draugijos nariai nutarė pa
sveikinu sv. Kalėdų proga Nau- 

: jienas, Draugų, Sopinę .Barčus 
! ir Lėtu vos Aidų radijo valandė
lių vedėjus ir karius veteranus.

1 Julia namanauskas, Mary Ra- 
džiuKėnas ir Antanas Aoraitis 
sutiko sudaryti knygų revizijos 

j komisiją. Valdyba ir komisija 
susirinks Bernice Žemgulis na
muose.

Draugijos valdyba 1983 me
tams pasiliko .tą pati: pirm. Leo
nas Vasiliavas, vicepirm. Helen 
Vilkelis, nutarmų rast Eugeni
ja Strungys, f in. rast Bronys 
žemgalis, ižd. Petras Vilkelis, 
koresp. Eugenija Strungys.

Buvo pranešta, kad serga Ma
rytė Miežis, Petronėlė Bieliūnas, 
Jonas Kaminskas, Jonas Dovy-

• dauskas. Jiems palinkėta greit 
susveikti.

Draugijai jau eina 45 gyvavi
mo metai. Mūsų tarpe dar turi
me kelis narius, draugijos stei
gėjus. Jie bus pagerbti, kai atei
nantį rudenį (spalio 17 dieną)

Chicago. nšincKg 60621

ir išėjo prieš tuos, kurie ištiesė 
jiems ranką. Argi ponas A. Lau
kaitis pamiršo įvykį su rusais, 
ir jeigu ne jALTas, tai tokį, o gal 
ir dar žiauresnį likimą būtume 
susilaukę. Dėl Bendruomenės ne-, 
reikėtų perdaug pūstis, nes ne 
visi Bendruomenės vadai žino 
net kaip kūrėsi ir organizavosi 
Bendruomenė. Rasti stalinėje 
Bendruomenės narių sąrašai, ne- 
priskaitomi prie didelių darbų.

Teigiama, kad'Vasario 16 die
ną Bendruomenė švenčia atski
rai nuo 1953 metų, yra didelis 
nesusipratimas. Atrodo, kad net 
nežino nuo kurio laiko atskirai

St Petersburg. FU-, 1230 nL p-p.
ii WITS stotie*. 1110 AM bangi.

Pvi musės į svetimus kraštus išlėkti panorėjo 
Ir bitę lėkti ten kartu prikalbinėjo. 
Papūgos tolimas šalis buvo labai išgyrę, 
0 niusės savo krašte buvo daug skriaudos patyrę. 
Jų pačių tėvynėj visur jas vaiko iš svečių 
Ir dagi (kokių keistų yra žmonių 
Ir kajp jiems ne gėda!) •
Nenorėdami jų prileisti prie išpuoštų stalų 
Sų .saldė^iais, kuriuos jie patys suėda, 
jie sumanė stiklinius dangčius įtaisyti;
0 kambanųos piktiybrai tik tyko, Įęad jūs praryti/ 
—“Keliaukit vienok”,, bftė atsisakė'nuo kvietimo, 
‘‘O man ir čia netrūksta pasisekimo.
Už medų aš esu užsitarnavus meilę iš visų 
Ir laikoma pagarboj nuo senų laikų. 
0 jūs sau lėkit, kur norėsit;
Vargu geresnę laimę jūs surast galėsit.
Nerasit ten draugų, 
Visi jus puls iš pasalų. 
Nębūdąiųgs naudingos,: 
Negalit likt laimingos. 
Jūs nusivylimas lauks tenai 
Ir jumis džiaugsis vien vorai”.

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SuNUS 
UA.RQLETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

¥ * *
r f >

Kas naudingai dirba tėvynei savo, 
Tas skirtis su ja ir nemano.
0 kas praleidžia laiką be naudos
Ir neužtarnauja pagarbos,
Tą svetima šalis pritraukia,
Nes ten mažiau paniekos sulaukia.

Vytautas Petraitis, PASAKĖČIOS pagal Krylovą

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

feL; 652-5245

CHUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO SEKMENlNt 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai

JEAN VANCE ii GEORGE SURIN)

nuo ALTo pradėjo minėti tą 
šventę ir rinkti pinigus. O vis 
dėlto, nežiūrint visokių versijų, 
visi lietuviai turėtų aukoti iri 
gausiai remti ALTą. • j vai traukdavo arkliukai snieguo-

J. Gtrdžiūnas ■ tais keliais!

© Kai prsižiūri kiek vargo žie- J 
mos metu turi vairuotojai su au
tomobiliais. tai pradedi išsiilgti 
senoviškų rogių, kurias taip leng-

Aikites automobiliams pastatyti
fieri! tilTy ifr

U«t«viy 

Aidetivin

mirus,
vyrui dr. Stasiui Jasaičiui, broliui dr. Kaziui Bobeliui, 

VLIKo pirmininkui, broliui įnz. Jurgiui Bobeliui, Tautoą 
Fondo direkloriui, jųjų šeipoms, giminėms ir artimie
siems gilią užuojautą reiškia

VARIAUSIAS LIETUVOS IŠLAISVINIMO 
KOMITETAS

»

For constipation relief tomorrow 
reach for EX-LAX tonighL

Ex-Lax helps restore your system's own natural 
rhythm bsemi'ght. Gently. Dependably. Try it tonight. 
You‘11 like the ttlief in the mortrme 
Chocolated or pills, Ex-Lax is 
“The Overnight Wonder

Read label and follow 
directions.
< F* Lax. Irtc . !$C

Tek LAfv«U* I M71
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Stengiasi Į BALFo veiklą įtraukti

BALFo C’cero skyriaus 
susirinkimas

Cicero BALFo skyriaus meti
nis visuotinis narių susirinki
mas, įvykęs parapijos salėje 
1983-1-23 d., buvo gana gausus, 
vyko darbo ir susikaupimo nuo-1 
taikoje.

Susi)4nkim:r atidarė, j atlirį 
žodį pasakė ir darbo prezidiu
mą sudarė skyriaus pirmininkas 
dr. P. Rūdininkas. Už garbės 
stalo pakvietė Clricagos BALFo 
apskrities pirm. St. Vanagūaą. 
kuris, pasveikinęs skyriaus dar
buotojus bei susirinkusius, pa-; 
tiekė kiek žinių apie Chicago* 
BALFo apskrities veiklą. Vana
gynas pasakė, kad BALFas yra 
.teisėtas juridinis organizacinis 
asmuo, ir, kad renkant aukas, 
nereikia bijoti pasibelsti ir į ki
tataučio duris, aukos vargstan
čiam prašyti. Pi 
valdybai, kad ji 
visuotinį narių 
BALFo vajaus, 
būna surinktos 

■su centru.
Skyriaus veiklos pranešimą 

padarė dr. P. Budininkas, sky
riaus pirm. Jis pasidžiaugė val
dybos narių sutartina veikla, pa
dėkojo aukų rinkėjams už pasi
šventimą vargstančiam broliui - 
sesei; pasidžiaugė finansinio va
jaus pasisekimu, pasakė, kad 
surinkta $1,710.50.

Tenka pastebėti, jog nykstan
čiai Cicero lietuvių kolonijai ši
tokią didelę pinigų sumą su
rinkti yra tikrai didelis dalykas. 
Vsa tai rodo, kaip labai jautrūs 
yra cicerieciai savo vargstan
čiam broliui. Už tai tenka didelė 
pagarba aukotojams ir rinkė
jams.

Iždo prąnešimą padarė dr. Br. 
Motiišienė. Jos pranešimas buvo 
išsamus ir konkretus. i

riminė skyriaus 
i šauktų metinį 

susirinkmą po 
kai jau aukos 
ir atsiskaityta

>akė. kad iždas yra tvarkomas 
gerai, nes atskaitomybės knygos 
vedamos pavyzdingai. Esą ir 
visi pateisinami dokumentai.

Pareiškus iždininkei dr. Br. 
Motuzienei padėką, susirinki
mas skardžiai paplojo.

Perrinkta skyriaus valdyba 
ir kontrolės komisija

Susirinkimui paprašius, val
dyba ir kontrolės komisija suti
ko pasilikti sekančiam terminui. |

Mokytojai Liudvikai Dubaus- 
kineti įš Cicero išsikrausčius ir 
iš valdybos pasitraukus, į jos 
vietą buvo išrinkta Janina Ska- 
mienė, kuri esanti aktyvi sky
riaus narė ir pasišventusi aukų 
rinkėja. Kasmet ji surinkdavo 
vis rekordinę aukų sumą.

. Cicero ALTos skyriaus val
dybos nraių sąstatas

Dr. P. Budininkas — pirm., .1. ’ 
Paulauskas — sek r., dr. Br. Mo- 
šienė iždininkė, R. Meinėnie- 
nė, .Janina Skamienė, Antanas ir 
Pianas Zadskai —- skyriaus na
riai su pareigomis.

Susirinkime dalyvavo apie še
šiasdešimt asmenų. Susirinki
mui pagirtinai pirmininkavo dr. 
P. Budininkas; sekretoriavo J. 
Paulėnas. I

r v g U

t a!nė“

dėl amžiaus naštos Lips- 
traukiantis iš visokių p:- 

jaunesnieji p r i valetų 
nškai jungtis į veiklą, rau

line atsakomybė ir moralinė pa
reiga reikalauja padėti artimui 

*avam Fetuviui, vargau pate
kus. Tad ir ieškokime įpėdinių

I
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KAM MOKĖTI NUOMA?
GERIAU SKOLĄ.

Namai, žemi — Pardavlmvl 
MAL ESTATE FOR SALI

Namai, žaml — Farrfavlmm 
REAL 1ST ATI FOE &AL£

BUTŲ NUOMAVIMAS
» NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

e NOTARIATAS • VERTIMAI.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
LR F-MATS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKUIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

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

Du miegami ir du kambariai skiepe. 
Centrinis šildymas atskirai kiekvie- 

i nam butui. 2 auto garažas. Aluminum 
‘ langai, švarus. $67,000. 62-tros ir 
California.

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

ŠIMAITIS REALTY

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagcs miesto leWIatv. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai Ir sąžiningai 
KLAUDIJUS PUMPUTI1 

4514 S. Talman Ava. 
Tel. 927-3559 į

— St. Vilimavičius, iš Grant!-( 
Bend, Ont.. Canada, rašo: “Siu:i-( 
čiu money orderi 11'0 ame riki e-1 
tiškų dolerių. Sumoku už laik- 
raštį “Naujienos”, o likusius pi-1 
nigus skiriu kalendoriui ir Nau
jienoms. Linksmu ir sėkmingų 
Nauju Metu”.

Po oficialios darbotvarkės, vy
ko socialinis pabendravimas prie 
kavos puodelio. Svečius malo
niai aptarnavo šios moterys: Ir. 
Skopienė, O. Vyšniauskienė, Pi. 
Memėnienė ir dar keletas kitu.

Iš arčiau stebint ir pažįstant 
jaunąją lietuviu kartą, neatrodo,1

; jame.
— Vytautas Ripskis, iš Ever-j 

green Park, Illinois, lankėsi 
Naujienose ir pratęsė prcnum:-{ 
ra ta vieneriems metams. Dėkui; 
už vizitą, naudingus pokalbius ir 
už s.j5 Naujienų paramai.

— J. Mačys, iš New Haven, 
Conn.,- rašo: “Prašau ir toliau j 
siuntinėti jūsų redaguojamą 
dienraštį Naujienas. Siunčiu 55 
dolerių čekį už prenumeratą ir j Dora Sluz. iš 
kakndorių, 
čio paramai. Linksmų ir laimin-J 
gų Naujųjų Metų. Nepavarkite! 
sunkiame ir*atsakingame darbe. Į 
I/ai Naujienos dar gyvuoja ii- Ljjjg

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

kalo padėti i vargą {puolusiems 
tautiečiams. Gal trūksta kiek di
desnės akcijos bei asmeniško 
kontakto tą jaunąją kartą ryžtis 
įtraukti į BALFo veiklą. | 

Iš tikrųjų, yra gyvas reikalas, 
Revizijos komisijos pranešimą pasirūpinti išeivijos centrinių 

padarė inž. Al. Didžiuliu. Jis pa- organizacijų rytojumi, nes vie-

Lyons, Iii. — po 
o likusius dienraš-p3 už kalendorių. Nuoširdžiai 

! dėkojame visiems.
— Lietuvia evangelikai orga

nizuoja 15 dienų kelionę į Olan- 
v. j.., Vokietiją ir Austriją. Iš- 

gus, ilgus metus . Dėkojame už Vy^sfarne birželio 6 dieną. Ke- 
- lionei vadovauja kun. Jonas 

Juozupailis. Informacija pas Te-
puikius linkėjimus ir nuolatinę 
paramą.

, , — Hiacintas Suvaizdis lankė-'resę Lesniauskienę, Travel Bug,
si Naujienose, pratęsė prenume-Į Ltd., 83 West. Main St., Lake 
rata ir įteikė $10 Naujienų pa-lZurich, Ill. 60047; telefonas 

1 (312) 438-9292.

klausia japonai. — Sovietų ka
riai dar nepasitraukė iš japonų 
apgyventų salų ir teritorjos. 
Jeigu rusai nori sumažinti rake
tų skaičių, tai jie gali jas išar
dyti ir gedamąją medžiagą su- j 
naudoti kitiems tikslams. Jeigu 
jie veža jas iš Europos amėri- 
kiečių spaudžiami, tai jie netu
rėtų jų vežti į bet kurią Azijos 
vietą, o sunaikinti.

INSURANCE — INCOME TAX 
2951 W. 63rd St.

. Tel.: 436-7878

D £ M E S I O 
62-18 METŲ AMž. VAIRUOTOJAI 

Tiktai $120 pusmečiui automebllio 
Liability apdraudimas paminta 

kam j. Kreiptis: 
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVI 
TeL 523-8775

MISCELLANEOUS .
Įvairūs dalykai

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
yn seniausi*, dfdžSuste ir turtingiausia lietrvhj f>aterneLLn4 

gnhaciįa, lietuviam ištikhEil tarnaujanti jau per P2 -netux

SLA — atlieka kultūrlniur darbut, gelbsti ir kitiems, kuri v tuot 
daibus dirba.

SLA —Išmokėto daugio tarp AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudę savo nariams-

ZLA — apdraudžia pigiausiom^ kainomia sla nedežko pelno, 
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu

Kiekviena* lietuvis ir lietuviu draugu iili 
SusiTienijime apsidrausti iki $10.000.

^A — apdraudžia ir Taupomąja apdraudė — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančias 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

®LA — vaikus apdraudžia pigia terminuoti aodrauda: ui
’—............ 11,000 apdraudot lumą temoka tik $8.00 metama

SLA — kuopų vyra visoje lietuviu kolonijose. Kreipkite
1 savo apylinkės SLA kuopu veikėjus jio Jums 
mielai pagelbės 1 SLA Įsirašyti.

ramai. II. Suvaizdis taipgi per
davė Krivūlės klubo $25 auką. 
Dėkui p. Suvaizdžiui ir Krivūlei . 
už paramą.

i
— Anna Schwager (Velienė),

iš Brookfield, Ill., rašo: Ačiū nj0 feikaju ministers pasuntė 
|už kalendorių,^ Naujienas pra-|-Jlllijui Andrdpovu'i protestą dėl 

neapgalvoto pareiškimo. Prieš 
žai bematau, bet sūnus man pa- sayaites Andropovas, kalbė- 
skaito. Sveikinu jus visus”. Dė-|( - - - - -
kūi už prisiųstą auką sumažinti kctu išvežima iš Europos, posa- 
mūsų kalendoriaus spausdinimo > kg> *kad Sovietų Sąjunga galėtų 
ir siuntimo išlaidas. L.-,,-

— Sicilijoj? rastas nušautas!

JAPONAI PASIUNTĖ
ANDROPOVUI PROTESTĄ

TOKIJO. — Japonijos užsie-

* ** «
40 metų prokuroras Džiakonoj 
Montaldo. Jis vedė kovą prieš.

BEN’S SHRIMP HOUSE
1049 W. North Ave.

Mafiją.

tęsiu pusei metų. Deja, jau ma- Neapgalvoto pareiškimo. Prieš

— Pačiame Beirute įvyko su
sirėmimas tarp palestiniečių ir 
ginkluotų falangės narių.

Rūkyti karpiai (chubs), sturys 
(sturgeon) ir upėtakiai (trout) 
bei RŪKYTI ŠVIEŽI UNGU
RIAI. Tel. 337-0263

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

ARVYDAS KIELA
^ .'6557 S. Tolman Avenue

* U Chicago, IL 60629
434-9Č55 ar 737-171 rjt

damas apie vidutinio dydžio ra-

L — Sekantieji skaitytojai pra-[ Kuriam tkislui rusai turi 
tęsė prenumeratą pusei metų irpas raketas vežti į Aziją? 
pridėjo Naujienoms paremti: į;
Alfonsas Kizlaitis, iš Cicero, III/į

' — $6, Ona Martinkus, iš Mar- | 
quette Parko — $6, Anna Ter- j 

, vainis, iš Amsterdam, NY, ir ?

— Betliejaus meras susitiko 
su Izraelio kariuomenės vadais 
ir tarėsi savivaldos klausimais.

— Nuo šaltų vėjų bangos, 
šiaurės Italijoje mirė keli šim
tai žmonių.

:«O»xx«>x-
JAU ATSPAUSDINTA

J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS
NUSIBASTYMAI

Air. K. Januta

2818 Avenal St., Los Angeles, CA 90039

MT Vf. Wtk ».
TH, tSH) K1-IX13

GiUta kreiptis ir tiedti 1 SLA Centru

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DEL LIETUVOS

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS

i

REPAIRS — IN GENERAL 
įvairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman D e čk y s 

Tel. 585-6624

E

WINTER 
OVERCOAT.

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

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

Don’t Go Out Without lt
©19C3 A.H. Robim Conwtrw Product* 

Dwltion. RtchnxxYl, Viratnii 23230

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

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

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

“LIUCIJA’
Miko Šileikio apsakymu knyga 

“Liucija” jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 

. 22 ilgesni ir trumpesni apsa
kymai, 164 psl. Kaina $5.

Gaunama '‘Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave.. Chicago. IL 60629.

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 '•*'

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

tojo, visuomenė? veikėjo ir rąžytojo atziminimuK.
Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psL liečia 1905 

metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir 
susirūpinimų_ ____ ____ __

Dr. A. J. Gussen —- DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais virbeliais

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

ĮMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik___
GaHma taip pat užsakyti paštu, atsiuntus Čekį arba 

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

S8.00

$4.00
£3.00

$2.06

rfri *

Laikrodžiai tr branfeayNg t
Pardavimas Ir Taisymu 
1644 West r*h SItmI 
T«L REpubUc 7-1941

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

j Chicago, III. 60632. Tel. Y A 7-5980

M. S1MK U S

.’Notary Public ;
INCOME TAX SERVICE ’

4259 S. Maplawood, Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
it.kvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY

trr* fcre -rO C^uai-

p. ZapaHtr A<eM

424-U54

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
oaruošta, — teisėjo Alphonse 
VELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 

’ šleista knyga su legališkomis 
ormomU

Knyga su formomis gauna, 
na Naujienų administracijoje

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS ‘

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

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

TeL 776-5162
2649 West 63rd Street

Chicago, DL 60629

ADVOKATŲ DRAUGIJA

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos: 

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

6666 S. Kedzie Ava. 
Chicago, 111. 60629

Tel: 778-8000

FUND

6 — Naujienos, Chicago, 8, DI. Thursday, Jihuiry ?7t 19S$

PATS SKAITYK IR DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOSE

m rivt


