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ATMETĖ JAV PLANA GINKLAMS MU i&a

STIPRĖJA PASIPRIEŠINIMAS ESTIJOJ
Pastarųjų mėnesių bėgyje-pa- ją biustą. Demonstruotojai susi- 

dažnėjo žinių apie rezistencijos rinko rotušės aikštėje, dainavo 
ir protesto , pareiškimus Estijoj. 
1982 m. gruodžio 8 d. Stockhol- 
me pask.lbtas trylikos estų di
sidentų . pasiraytas “atviras laiš
kas” (1982.X. 1) 
‘Suomių respublikos piliečiams 
Jame nurodoma, 
jus estų tautai kelia naujo uos-jma žiūrėti Suomijos televizijos j 
to statymas Muuga įlankoje, ne
toli Talino; šiame projekte da-*.niai telefoniniai pasikalbėjimai 
lyvauja ir kelios-suomių firmos {su Suomija. Nuodugniau krato-j 

mi -Estijoje besilankantys suo- 
' m iu-turistai.

patriotines dainas ir skandavo 
šūkius prieš Estijos rusinimą.

Imtasi priemonių’ ir sumažin
ti estų ryšius su Suomija. 1982 

adresuotas r metų rud; nį iš viešose vietose 
esančių televizijos aparatų išim- 

kokius pavo- tos dalys, kurių dėka buvo gali-

programų. Nutraukti tiesiog!

bei darbininkai. Laiške rašoma, 
kad naujam uostui reikės apie 
100,009 darbininkų — apie 90 į 
proc. jų atvyks iš kitų Sov. Są- - 
jungos sričių, ypač iš Rusijos. 
Imigrantu skaičiūs, įskaitant jut .1 U L- I
« • - ; aaa aaa aaa‘ smnkes aukštas Estijos kuhu-seimas, pasieks imo,000-200,000.! ■ ./ - . _ , • 1, . 5,1,. : ... i . iros ministerijos pareigūnas AarToks antplūdis ■ sumažintu estui . «T • • r> > - ■'i :x- i -r- m v * «ne Vahtra. “Laisves Radijo skaičių iki' Talmo gyvea? - - - -
tojų. .Laiško autoriai pabrėžia, 
kad niekas neat-siklausė estų tau-; 
tos-apie šį projektą: “Kažin ar 
kokia tauta balsuotų už savo eg
zistencijos sunaikinimą”. Jie 
prašo “giminingos-šūdinių tau
tos” supratimo ir paramos.

Praeitų metų spalio 2 d; Šve
dijoje -leidžiamas estų laikraštis 
Teataja išspausdino anoniminį- 
15-os estų intelektualų laišką, 
adresuotą suomių dienraščio 
Ileisingin . Sanonaaly .iorespon- 
dentuLrSęppoy Heikmhęiii|o. Ta
ni e 1 aišk e a tm eta nii ■dtąnHšty j e, 
anksčiau išspausdinti ’ šo^netinę: 
sįštėftijį'-t^ismąntyš Taukių estų, 
intelektualų ą rguhKęntąiĮj tv i r ti - ■ 
narna, kad jie. pasirašė jiems;! 
valdžios pareigūnų. įš anksto su
redaguotą pareiškimą. Nurodo
ma, kad per pastaruosius dvide
šimt' mėtų, rusiškai kalbančių 
imigrantų skaičius peršgjro Es
tijos natūralų-pricąųglį?;— tarp 
1970 ir 1979 metų Estijos gy
ventojų skaičius padidėjo 110 
tūkst; žmonįų, bet tik 22,655 jų 
tebuvo estai. Pasak laiško auto
rių. estai prarado bet kokias 
iliuzijas, kad sovietinė sistema 
taps liberalesne ir estai įsigys 
daugiau savivaldos, šiandien Es
tijoje vadovaujančius, postus 
užima “nekviesti svečiai”. Ap
supti svetimšalių, kurie atsisako 
kalbėti estiškai, estai pergyvena 
“psichinę traumą” ir klausia sa
vęs: “Kur aš esu? Ar tai iš tik
rųjų mano gimtasis miestas? 
Mano šalis?”

į Gausėjančius protesto veiks-1 
mus įdomiai aiškina praeitą ru-1 
denį Paryžiuje politinį azilį pa-t

transliuotame pasikalbėjime jis 
pareiškė, kad Estijoje išaugo 

įkarta, nepatyrusi 1910-1950 m. 
Įmasinių išvežimų, kuri jų tėvus 
'.“sukaustė baime”, ši karta ma
žiau bijosi demonstruoti prieš 
isavo teisiu pažeidimus..
: ' (Elta)■

■..- KOVOS TARP KRIKŠČI0- 
f' NIV IR DRUZŲ

BEIRUTAS, Libanas. — Ant- 
/radięi^.šJ®!?FAs kalnuos^.kelias 

:iniu F• "■ 1'granai Ar. 
.krik§^ioriių.Tąi^f^^U,-irdnizų.
Netdlięse bū.yęs_ Į^ęli’o;kąį;iuo- 

. menės,. dalinys5- bandė .j^ęr^cirli 
kovojahčtiisf/bęl- ne-
;pavy’kp.\FaIahįRstąi 'nėndri^ kad 
izraelrįiF'kištųsij .lįbąnjecių;tar- 

■ pusayiĮĮ įįpyąą?. 5 •';vJc'
Anita^ienj žuvo T7- .gyventojų, 

į niekįp bendrų deturinejų su ^yks- 
. tančiohiis^koYpmis.' 34- bįivo su- 
'žeisti: Teko vežti juos į ligoni
nes fr suteikti pirmąją pagalbą. 
Sužeistųjų kovotojai nebeliečią. 
šios > kovos būtų' pasibaigusios, 
jeigu prieš kelias savaites ne
būtų žuvęs druzų vadas.

Kbvos tr užpuolimai- prasidė
jo, kai buvo iškeltas į padanges 
, krikščionių falangistų centras 
i ir žuvo Bnšir Gemajelis, parla
mento išrinktas prezidento pa
reigoms. Tuojau po to buvo pul- 
■ti palestiniečiai Basros >r šati- 
; los stovyklose.

USSR News Brief (1982.X.15) 
žiniomis, apie 5,000 Tartu Uni
versiteto studentų dalyvavo de
monstracijose, kurias įžiebė val
džios atsisakymas leisti pastaty
ti 19-10 metais pašalintą univer
siteto steigėjo, švedų karaliaus 
Gustavo Adolfo II-jo, biustų, 
švedų delegacija, atsykusi j 
universiteto 300 metų sukakties 
minėjimą, buvo atsivežusi nau-

KALENDORfiLIS

Vasario 3: Blažiejus, Asta. 
Budoms, Galvutė, Aušvydas, 
Tolbūda.

Saulė teka 7:01, leidžiasi 5:08.
Oras šiltas.

Į_ . _ * w -- * * ■- —••

. Caspar Weinberger >

Krašto apsaugos sekretorius 
antradienį aiškino biudžetui 
reikalingas sumas, kad vi
sos valstybės respektuotų 

JAV ir pasirašytus 
susitarimus.

pasitarimams vesti su Kinijos vyriausybe.Sekretorius George Shultz vakar atskrido į. Pekiną

20,000 KAMBODIJOS KARIU 
PERĖJO Į TAILANDĄ

VIETNAMO KARIAI, TANKU PADEDAMI, ĮSIVERŽĖ 
Į STOVYKLĄ IR VISKĄ SUDEGINO

BANGKOKAS, Tailandas. —■=. —r
Treėiadiznio ryte 4,000 Vietna--džiaugėsi, ką^ turėjo progos su- 

,mo karių, tankų iy artilerijos-si pažinti su Įtakingais Japonijos 
lydimi, įsiteijžė į Kambodijos ministeriais ir pramonės atato- 

' stovyklą, buvusią pačiame Tai-ivais. 
dando pasienyje.

Kapibųdijos kariai negalėjo bartine Kinija JAV reikės turėti L 
-pą^^sip&jtankams ir artilerj-į gerus Santykius. Shultz nori iš-į 
■jai: Vietnamo kariai keliais alt-»siaiškinti kelis nesusipratimus., žmonėms išaiškinti, 
vėjais bandė paimti nelaisvėn j abiejų valstybių santykiuose.
Nong Chan stovykloje buvusius j Pirmiausia jis atskirs, svafbes-1 abejoja 
Kambodijos karius,' bet jiemslnius klausimus nuo antraeilių.
.nepavyko.- Kovos- Nong Chani Svarbu, kad naujos Kinijos vy-| 
-srityje ėjo nuo 1979 melų, kai; riausybės nariams būtų aiškūs i 
komunistai pasigyrė, kad jie jau ^svarbesnieji klausimai, liečian- 
baigė karą, nors stovyklos ne-ftieji savitarpio santykius, o ant-

Nongi raeiliai klausimai savaime išsi-
bandė spręs 
į st.0- 
išma-

Sekretorius žino, kad su da-

J. ANDROPOVAS TVIRTINA, KAD 
PLANE NĖRA NIEKO NAUJO
RUSAMS NEPATIKO. KAI) PREZ. REAGANO 
LAIŠKAS BUVO PERSKAITYTAS BERLYNE

MASKVA, Rusija. — Jurijus 
Andropovas antradienį atmetė 
prezidento Reagano planą sunai
kinti visas vidutinio dydžio ato
mines raketas Europoje. Praei
tą savaitę prezidentas Reagsnas 
pasiūlė sunaikinti visas vidutinio 
dvdžio atomines raketas. Ta 
prezidento pasiūlymą viceprezi
dentas eGorge Bush, sekmadie-1 
nį būdamas Berlyne, perskaitė 
Berlyno burmistrui ir visiems 
žmonėms, susirinkusiems prie 
Berlyno gėdos sienos.

j Andropovas, patyręs, kad pre
zidento Reagano laiškas buvo 

1 perskaitytas pačioje Vokietijoje, Į 
tuojau atsiliepė Maskvoje. And
ropovas, sužinojęs, kad Vokie
tijoje jau yra paskelbtas prezi
dento Reagano laiško turinys, ■ 
tuojau padiktavo atsakymą ir 
paskelbė:

“Pirmiausia turiu pasakyti, 
kad prezidento Reagano pasiū-

Jurijus Andropovas

giai sumažinti atominių rakei 
skaičių abiejose pusėse. Tuo p: 
čiu metu Sovietų Sąjunga st 
tinka sumažinti skaičių lėkti 
vų, galinčių nuvežti vidutini 
didžio atomines raketas į prieš 
pusę. Tada abiejose pusėse būt 
lygus skaičius lėktuvų ir raki 
tų. Tą skaičių būtų galima d: 
sumažinti.

MARSEILLE RENKA 
MIESTO MERĄ

MARSEILLE. Prancūzija.
Kovo mėnesį Marseille miestas 
rinks merą. Paskutiniais 3D me
tų miesto meru buvo Gaston 
Defferre. Jis moka septynias 
kalbas Jp- su-'visais šio miliįoni- . . _ 
nic miesto gyv:ntojais susikal- h’me rtikrai nėi“a nieko naap. | 
>a. Beadministruodamas nūes- Visas reikalas sukasi apie tal-l- Androvas atmetė J \ 
ta, žmogus visai pražilo, lapo . v siskai nei a naujos
baltaplaukis. . minties. .ir tai pastebėjo žinių

Jam svarbu laimėti kovo mė-' agentūros. Kad tas pasiūlymas 
nėšio rinkimus. Jis neturi laik<Ąov;etli ^jungai nepriimtinas.

kodėl jam Vra aiškiai, pripažinta. Ar kas

WASHINGTON, D.C. — Tr 
zidenlas Reaganas apgailestai

pajėgė užimti. Jie puolė 
■Chan stovyklą lėktuvais, 
nuodyti vandenį, nieko 
vykią neįleido ir planavo
nnti badu, bet nepavyko. Dabar 
artilerija viską išdaužė ir 
degė.

53 Kambodijos kariai 
sužeisti

VARŠUVOJE ŽMONĖS 
IŠPIRKO VISĄ MUILĄ

pa- VARsUVA.

Prasidėjus puolimui ir pasi-. . 
baigus evakuacijai į Tailandą, i 
53 Kambodijos kariai buvo su-j 
žeisti. Keli buvo sužeisti sun-j 
kiai. Jiems suteikta pirmoji pa-j 
galba ir po to nuvežti į Tailando! 
pasienyje įsteigtą stovyklą.

‘ gali rimtai svarstyti pasiūlymą, 
pagal kurį. Sovietų Sąjunga tu

pėtų vienašališkai sunaikinti vi
sas vidutinio dydžio raketas, o 
JAV Jr jų šiaurės Atlsnlo są
jungininkai .galėtų laikyti visus 
šios rūšies .atominius ginklus.” 

“Sovietų Sąjunga nesutiks 
vienapusiškai nusiginkluoti. Jei- 

Į gu JAV atgabens į Europą savo 
Defferre yra suaugęs su miestu, J naujas raketas, atėjus laikui 

•vianas važiuoja į savivaldybės 
namus ir vienas grįžta namo.

šie rinkimai svarbūs. Niekas he-
, kad jis dar kartą bus ? 

išrinktas.

Karo melu jis kovojo prieš 
Lavalio vyriausybę, priešinosi 
naciams ir komunistams, o kai 
reikėjo rinito žmogaus milijoni- 

'inio miesto mero pareigoms, tai 
pats pasisiūlė ir buvo išrinktas.

vi- į 
J daus prekybos ministeris, turė
damas muilo atsargas beveik 
trim mėnesiams, pranešė kraš
to gyventojams, kad nuo vasa- 

dienos bus panaikintas
muilo racionavimas. Ministers 

! ir vyriausybės nariai svajojo, 
j kad pamažu jie galės pana>kin- 
jti ir kitų produktų racionavimą.

Bet jie labai apsiriko. Kada 
žmonės patyrė, kad galės pii....

Nong Chan stovyklos kariai liek muilo, kiek jiems reikia, tai 
gaudavo paramą iš Tailando į po poros valandų muilas iš krau- 
Raudnojo Kryžiaus.’Jie kiekvie-'tuvių išnyko Reikėjo paskubo- 
ną dieną gaudavo maisto, dra-įmis pristatyti daugiau muilo, 
bužių, medicinos. Pradžioje jie bet ir to neužteko. Ministers 
apsigyvens Tailando stovykloje,; dabar mano, kad toks ir vėl ra- 
o vėliau bus sprendžiamas jų li-l cionuoti muilą, nes daugelis Tie
kimas. Vietnamo valdžia būtų I galėjo jo nusipirkti.
norėjusi visus suimti ir teisti už Į 
pasipriešinimą jos nurodymams.Į 

Kambodijos kariai atsinešė sa-j 
vo ginklus į Tailandą, bet jie j 
yra pasiruošę atiduoti savo gink-1 
lūs Tailando pasienio sargams,! 
kai šie garantuos jų saugumą.

INDIRA GANDHI NESU
VALDYS PARTIJOS

NEW DELHI, Indija. — Vy- 
j ra uja įsitikinimas, kad premje
rė Indira Gandhi nepajėgs su • laimėli i 
valdyti Kongreso partijos, nes 
ji pradėjo irti visomis siūlėmis. 
Jai pavyko laimėti praeitus rin- 

j kimus, bei po rinkimų ji nepa- 
’ « a A I M \ ■ f i ai-Anruviintii LrCfil-

pasiūlymą. Tuo tarpu šiauri 
Atlanto Sąjungos valstybės t; 
riasi, kaip suderinti savo gini 
lūs, kad. reikalui kilus, būtu g: 

[ Įima naudoti kitos valstyb.
šaudmcn’S ir ginklus.

mes imsimės nauju priemonių, 
nors taJ bus prieš mūsų norą”.

Sovietų Sąjunga sutinka su- 
• mažinti vidutinio dydžio raketų 
Į skaičių iki tokio skaičiaus, kokį 
’ turi visos Šiaurės Atlanto Sąjun

gos valstybės kartu sudėjus. Ka
da tas bus padaryta, tai Sovietų

— JAV-se valstijų milici. 
vieški Ižuose saugos sunkve 
mių vairuotojus, kad šauliai 
nešaudytų. Vienas sunkvežim 
šoferis nušautas, o 11-kai sun 
vežimių kulkomis išleistas p 
flangų oras. Streikuoja nepi 
klausomi sunkvežimių vairu 
tojai. Unija streikui nepritari

-- Trečiadienį aukso unc 
kainavo $19U>.

Chicagos arkivyskupas J 
seph Bemardin trečiadienį V 
tikane pakeltas i kardinolus.

GEORGE BUSH TARĖSI 
SU VOKIEČIAIS

B ER L YNA S, Vok i e I i j a.—V i ce- 
prezidentas George Bush pirma
dienį ir antradienį praleido Va
karų Vokietijoje ir tarėsi su vo
kiečių vyriausybės nar:a>s nusi-. 
ginklavimo reikalu. Vak. Vokie
tijos kancleris Helmut Kohl pri-, 

d,u“. I taria prezidento Reagano pla- rk 111 r 'j nui. Svarbu, kad būtų rasta ben-, 
I dra kalba su rusais.

Viceprezidentas Bush ir kanc
leris Kohl nuskrido į Berlyną ir 
susiliko su miesto meru Richard 
von Weizsacker. Dabar Vokie
tijos kancleris ir Berlyno meras 
yra krikščionių demokratų par- 

Jtijos veiklūs nariai. Weizsacker 
rengiasi įsitraukti į rinkiminę 
kampaniją. Jis yra energingas 
ir geras kalbėtojas. Jam pavy
ko įveikti socialdemokratus Ber-; 
lyne, lai turi vilties, kad gali 

ir visame krašte. Taip jis 
pasakoja.

SEKRETORIUS SHULTZ
SKRENDA Į PEKINĄ

TOKIJO, Japonija. Sekre-Įjėgė suvaldyti ekonominių kraš- 
torius George Shultz, atsisvei- ‘ to reikalų. Kongreso partijos 
kines su Japonijos biznieriais ir j vadai negalėjo susitarti dėl cko- 
vaklžios atstovais, išskrido į-neminės padėties.
Kiniją. I Pradės provincijoj įsigalėjo

Antradienio vakare sekreto-. fanatiška t kyb’nė grupė, kuri 
rius pasakė kalbą jam suruošta-. privertė parlamento narius išeiti 
me atsisveikinimo bankete. Jis iš parlamento ir vesti kovą dėl

t
— Indira Gandhi nenori nau-| 

doti karių tvarkai krašte įvesti. 
Kariai pataria neleisti separatis
tams kelti galvas.

nepriklausom y l>ės. Pradės pro
vincija yra pasiruošusi grįžti į 
senas tradicijas. Dabar jau pasi
ruošęs atsiskirti ir Bombėjus. 
Jis išsirinko kitą vadą.

akar popiežius Jonas Pauli 
pakelė j kardinolus atvyl



ALEKSANDRO MANTAUTO 
ATSIMINIMAI APIE PŪTVI

(Tęsinys)

fl

reivis neatsiprašė, bet nemanda
giai ginčijosi. Tada mano gimi
naičiai. padedami kitų jaunuo- | 
lių. du kareivius išprašė ar net i 
išstūmė už durų. Vakaruškos tę- ■ 
sėsi toliau. Betgi rytojaus die- j 
ną, Ik- du >r kiti kareiviai atjojo 1 
j u įbrolio trobą, sugriebė ma
nu trečbrolj. pririšo prie arklio ' 
ir <lu ki.ometrus tempė Į gęeti- i 
mą Stabinčiškių kaimą j teismą j 
pas savo viršininką. Tame kai-1 

stovėjo artilerijos kareiviai 
ir dėl h> turėjo arklių, kuriuos j 
dabar panaudojo nubausti savo • 
priešininką del vakar prisiūtos 
nosies. To atsitikimo metu aš; 
buvau išvykęs į Gelvonų vals- J 

Nors mano trcėbrolis buvo pa
leistas, visame kaime ir apylin
kėje pasklido baisus pasipiktini
mas dėl artilerijos kareivių pa- 
sielgnno. Ypdč dar todėl, kad 
tasai nukentėjęs mano gimi
naitis buvo atitarnavęs savano
ris. Kadangi prieš ' karą buvau 
nemažai platinęs lietuvišką spau 
■lą ir gyvu žodžiu skleidęs lietu-

Jono Huso teismas

laisvą Lietuvą. Matai, žmonės 
sitkė vienas kitam, ruskis tai nc- 
fjūtų pasielgęs. Matai, ką reiškia 
firrMi savo valdžią!

LankydAmąsis- inotinps tėvis- 
kėjė Gfclvarių” valsčiuje, patyriau 
nemažą skirtumą karių ir šau- 

bei ūkininkų salntykiūose. 
De santykiai čia. buvo geri ir 
šilti. Gelvorių • vajsčiuje stovėjo 

•jP-ašiš įiėslininkū puRŠas, Irūriam 
vadovavo Radviliškio kautynių 
tldmėtojas ir KAi^adoriū apgy- 
nėj'a's geri, št inšlfo -Vladas Sko- 
jrtipski'š,- -. mario fęmklp draugas. 
Caro -"laikais,’ per Didi jį"Karą.

Vladas rutvis ,
1 

vakarą buvo kažkokia > 
nokvklos šventė Žaslių mieste-1 
yjc. Mane taip pat pakvietė. I 
Cadangl ten turėjo dalyvauti j 
JeLonas ir svarbesni vielos pa-1 
eigūnai, tki nuvykau j lą šven-
ę. Sūtikau ir vakarykštį pažjs-1 viškumą bei daug vilčių žadinęs 
amą — kuopos vadą. Pašisvei-j apie būsimą Lietuvą, tai iš Gėl
ynam kaip seni pažįštami ir 
laugian jokių kalbų apie inci- i 
lentą su pusKarininkiū neturė- 
oni. Betgi daug žąsliečių tik ir 
raibėjo apie įvykį Novozveriov- 
tos kaime. Mano tėvas buvo pa- 
■.įstamas ir gerbiamas, plačioje ■ 
tpyinikėje ir kaimiečių b-i mies- I 
xnėnų tarpe, o apie mano palies 
laibą Užsienio reikalų ministe- 
ujųje visiems- buvo gerai žino- 
naĮ’ Tartlkaibos greil nenustojo.

Tą ;aišpntiną savaitę Žaslių 
■ aisčius' 'pasižymėjo dar vienu 
yyk'iiK Kaip ir visuose kaimuo
se,-, ' savai-įgafiąiš gi m tajame, 
’aukščiu-iaime' vykdavo vaka- 
'uškos. Biivo jos ir šį savaigalį, 
nario Irečbroiio troboje. Atsi
sukę daug jaunimo ir kareivių, 
dienas kareivių kažkaip nešvel- 
liaii palietė trcčbrolio seserį. Į iaikili kaihTe paliko gražų įsp.ū- L'en irgi buvo daug kareivių ir 
šeimininkai užprotestavo. Ka-j iį api: Lietuvos kariuomenę ir jaunimo, bet nuotaika maloni,

’ I vanų grįžus visi kreipėsi į mane 
i padėti jiems apsiginti nuo ne

valyvu kareivių.
Kaip atsargos karininkas bu

vau užsiregistravęs Trakų ap
skrities komendantūroje Kaišia- 
teryse. Tučtuojau apie šį įvyki 

i parašiau komendantui ir pra
šiau, kad būtų pravestas tyri
mas ir nubausti ksltininkai. 
Man jau grįžus Kaunan, į-Paukš- 
vių kaimą į Kaišiadorių atvyko 1 ąbū tarnavome Turkijoje, Kau
pais artilerijos pulko-/ vadas: j-kazck-arniijpje, Įj-ąme pėstininkų 
Neradęs namie nei manęs; nei i šaulių pjį^AIudviė^ų su Vladu 
tėvo, jis pirmiausia aplankė ma-jsAsitikirnaš'GėlvoĮiiib&e buvo la- 

' no*; motiną, ir kaip^ (įkią^^žen- ^bai nuoširdus. Jo puikiai vado- 
lel^ienas arba liet^Fišl^S^Fdė-- vaūjamo? pulko :teritč>rijoje ne- 
:lė visų nustebimui ir pasjten- Į buvo jokių .nesusipratimų su gy- 
kininiui pabučiavo jai ranką. Jis j ventojais. Pakeliui į Gelvonus 
viską išaiškino, žmones apra- į-’Uiivome pakviesti vieno-mano 

į mino ir savo mandagumu ilgam-i giminaičio Į jo dukters vestuves, 
seserį. į i-aikni kaiYne paliko gražų įsp.ū-

Visos atffcte turi eiti Lietuvos laisvinimui
Brands Amerikos lietuviai!
Vasario 16 proga mes, lietu

viai, jungiamės iš naujo sutar
tinai remti Lietuvos Nepriklau
somybės atstotymą ir visais bū
dais siekti, kad lietuvių tauta 
gyventų amžinai.

šios didžiosios lietuvių šven
tės proga, sveikindamas Ameri
kos lietuvius JAV Lietuvių Ben
druomenės vardu, kviečiu bro
lius ir seseris Vasario 16-osios 
sukaktis paminėti kuo įspūdin
giausiai ir, jas minint, morali
niu pritarimu ir piniginėmis 
aukomis stipriai paremti Lietu
vos laisvinimo veiksnių darbą.

į Kreipiuosi į organizuotus Lie
tuvių Bendruomenės vienetas ir 
jau po Bendruomenės šūkiu su
sibūrusius Amerikos lietuvius, 
Įnašydainas', kur ir kaip gali, 

į aktingai prisidėti prie Lietuvos 
Nepriklausomybės sukakčių mi
nėjimo ruošimo visose lietuvių 

[ kolonijose, t
Laikau savo pareiga priminti 

J JAV EB LOKO nusistatymą,
Gimęs 1892 m. Krekenavoje,!

V. Kostelnickis nuo 1922 metų 
dirbo mokytoju Utenos, Šakių 
:r Alytaus gimnazijose. Po karo 
dirbo Vilniaus unitersitėte. 

* * *
KATf^TMAŠ Už KYŠIŲ

ėWmą
Sovietų aukščiausias teismas 

Vilniuje nuteisė V. Voronecą, 
Vilniaus centrinės turgavietės 
vedėją*, penkeriems metams 
laisvės atėmimo, konfiskuojant 
jo turtą.

V. Vorohecas ėmė iš kolcho- Lietuvių ^jBfe^uoinėriėje di- 
zininkų kyšius už vietą turga- džiam lietuvybės išlaikjTno rei- 
vietėje, kur jie atveždavo par- kalui. 
duoti savo produktus. Praeitą-į 
vasarą į Vilnių buvo atvykę 
kolchozininkai iš Krasnodaro. ’ 
Jie turėjo duoti V. Voronecui , 
120 rublių už vietą pomidorams 
parduoti. • ;

Vilniaus gyv. namų statybos 
kooperatyvo pirm. K.- Paberžis 
ėmė kyšius už butij išnuomavi
mą. Jam reikėjo duoti už pa
slaugą 800 rublių. Teismas jį 
nuteisė taip pat penkeriems me-'j 

' tams laisvės atėmimo su turto 
■ konfiskavimu. I

* « * Į
NAUJAS PREKYBOS |

l CENTRAS KAUNE i

0^*^
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PAVERGTOJE LIETUVOJE
MIRĖ V. KOSTIELNICKIS

P

Sausio r dieną Vilniuje, oku
puotoje Lietuvoje. niirė docen
tas Vladimiras Kdštelnickis, 
dėstės Vilniaus universitete ra

su kalba.
* 4-

š

Lietuvių

DU UŽDAVINIAI, ŠVENČIANT 
VASARIO ŠEŠIOLIKTĄ

1. Sustiprinti ir atgaivinti sa
vo moralę. Dorovingas. lietuvis 
negalės atsižadėt savo gimtosios 
kalbos ir savo tėvynės, o savo 
vaikus atiduoti svetimiesiems, 
nes moralė reikalauja visur ir 
visada išrikti tuo, kuo Dievas 
skyrė būti, būtent — lietuvius 
tiK lietuviais...

draugiška. Brivoirie priimti la
bai pagarbiai ir vaisingas.

Pulkininkas Skorapškis gra
žiai atsiliepė apie šaulių būrių 
veikimą ir jų reikalingumą Tė
vynės gynybai . ir žvalgybai. 
Ypač jam patiko Gelvonų šau
lių būrys, kurįo pirmininku bu
vo mano pažįstamas dar iš prieš
karinių laikų —ir tremtyje toks 
pals gyvas ir energingas— ’žy
musis pedagogas ir visuomeni
ninkas Vaclovas Oižiūnas. Kai 
Vladas Skorupskis sužinojo, kad 
domiuosi šaulių veikla, jis pa
tarė artimiausią sekmadienį nu
vykti į Boguslaviškio šaulių bū
rio vaidinimą. . Pagaliau, kai 
jam pasakiau, kad esu VI. Pūt- 
vio kviečiamas į Šaulių Sąjun
gos tarnybą atsakingoms parei- 

, goms, jis karštai man patarė tos 
: tarnybos neatsisakyti. Sakė, ka- 
: riuomenei esą labai svarbu, kad 

Šaulių Sąjungos atsakingi pa
reigūnai būtų atsargos karinin
kai ir su visuomenės darbu su
rišti žmonės, ši ginklo draugo 
ir Lietuvos laisvės kovos: taip 
pasižymėjusio aukšto karininko 
nuomonė man buvo didebs mo
ralinis paskatinimas, priartėjus 
prie galutinio apsisprendimo 
priimti Vlado Pūtvio pasiūlymą.

' (Bus daūgiSū)

2. Antra mūsų pareiga — pi
nigais remti Lietuvą laisvinan
čias organizacijas, vadinasi :— 
VLiKą ir ALTą. Visi žinome, 
kad ir smulkaus dalyko neatlik
si be pinigo, o ką bekalbėti apie 
tokį milžinišką darbą, kaip Lie
tuvos laisvinimo darbas. Tad 
Lietuvai laisvinti reikalinga au
koti kartą į metus mažiausia vie-- 
nos dienos uždarbį, o turtinges
ni dar daugiau, nes jie turi pa
aukoti ir už tuos, kurie neturi 
ką aukoti...

(Ištrauka iš prel. M. Krupa
vičiaus kalbos Amerikos lie- 

j tuviams 1958 m. vaši 16 d.)
(Iš LKDS biuletenio)

j kad Vasario 16 minėjimo paren
gimų pelnas bei visos aukos turi 
eiti Lietuvos laisvinimo reika
lams ir kad tie pinigai turi būti

I perduoti Amerikos Lietuvių Ta- 
i rybai — jos Vykdomajam Ko- 
| mitetui Čikagoje arba Tarybos, 
I skyriams vietose.

Perduodamas JAV LB Lai-.
kiliojo Organizacinio Komiteto 
;r savo, linkėjimus, drauge reiš
kiu viltį, kad budėdami Lietuvos Viena Japonijos draudžia kom- 
išlaisvininio ir lietuvių tautos ponija, apklausu^j^bj^imtame- 
gelbėjiino kovoje, taip pat ener-įėių ir .vyręsT*'^

' gingai ir vieningai dirbsime JAV paneigė’ įsig;

ATSIMIEGA

Prel. J. Balkonas, 
JAV Lietuviu Bendriio-

esą, solidaus amžiąjąj ones 
kamuojanti nemi^^^tp&lausa 
parodė, kad kiekvienas jų mie
ga vidutiniškai perkąrą popde- 
sunt valandų. :

ruojamos mados ir televizijoje konfiskuotas turtas- ir atimta 
bus rodomos’ prekės. Pirkėjai teisė eiti vadovaujančias parėi- 
galės pamatyti naujoves, kurių gas po bausmės atlikimo.
nėra lentynose, ir pasrinforniuo^'
ii apie būsimas siuntas. Tokiu 
būdu parduotuvė galės kasdien 
aptarnauti iki 30,000 klientų. 

:? ♦ *
NUBAUSTI KYŠININKAI

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS QH

EXPRESSWAY

then the money came.

us * » *

VALERIJA ČIURLIONYTĖ 
KARUŽIENĖ

1982 m. gruodžio 23 d. Lietu
voje mirusi Valerija Čiurlionytė 
Karužienė buvo dail. M. K. čiur- 

Sovietų aukščiausiojo teismo lionio (1875-1911) sesuo.

Gimusi 1896 metų gruodžio 
19 d. Druskininkuose, ji 19164-7 
melais studijavo tapybą-Mask
voje. Pirmojo pasaulinio karo 
metais ji rūpinosi savo brolio 

universalinė1 jus Z. Ijargevičių ir G. Juraška, -°-S
I apgaule pasisavino iš piliečiu I97° ” M1 ka'
■ ■ ...... • viniai buvo grąžinti j Lietuvą.
l7jtas Tkiii' davė'kvšiffs Kauno jie la,ikė‘ s|įcialiai P^ 

, m ėšlo -burmistrui” R. Baltru- ’!al»*’e Ka“?ėl
’ šiiri ir kitiems viršininkams. Nuo 1945 metų velionė buvo 

Teismas nubaudė: J. Bytautą Kauno valstybinio Al.K. čiurlio-
15 metų, Z. Dargevtcių — 11 me-nio dailės muziejaus vyr.. moks
lų. G. Jurašką — 7 metams. R. rinė bendradarbėj o- vėliau — 
Ballrūšį — 8 metams, L. Bielskį zedėja. Ten ji dirbo iki pat 
— 6 metams ir J. Msčį — 5 me-mirties. • t
tams laisvės atėmimu. Visiems (Iš Eurouos Lietuvio)

baudžiamųjų bylų kolegija iš
nagrinėjo bylą grupės asmenų, 
kaltinamų kyšininkavime.

Teismas nustatė, kad Kauno 
statybos tresto valdytojas J. By
tautas, Įtraukęs tresto darbuoto-

Laisvės alėjoje, keturių aukš- 
' tų pastale įsikūrė naujas preky- 
: bos centras. Tai savitarnos pa- 
i grindais dirbanti 1
parduotuvė “Merkurijus”. ! apgaule pasisavino iš piliečių 

Parduotuvėje bus demonst- surinktus 72,000 rublių. J. By-

0 kad as būčiau grindinio akmuo 
Kefyje, kur keliauji tu. 
Tai palydėčiau aš keliaujant juo 
Tave visad savu žvilgsniu.

O kad aš būčiau debesis lietaus, 
Tai ant takų, kur eini tu, 
Xeberciau niekad aš lašų vandens 
Ir negadinčiau tau šypsnių.

O kad aš būčiau saulė, kad kaitra, 
Kuria gaivintis mėgsti tu, 
Tai nudažyčiau aš rpusvai tave 
Gražiausiai iš žnio'mų visų.

O kad aš būčiau smilga pakelyje 
KiiY kėrtMš pasilsėt skustoji, tu,- 
AS tau jfcrisčiūtf j jūortšt kasas 
Ir vykči&u su tAvim kaitų.

O kad būčižtu rūkas, kad riri&lū. 
Tave išskirčiau iš visų žmonių 
Ir: paskandinęs tamstmroj, tarta 
Pabūčiau su tavim kartu.

O kad aš būčiau oras, kad erdvė. 
Kuttfa visrida alsuoji ttr, 
Tada jkvėptum tu mane

Dabar gi aš tiktai žmogus esu. 
Todėl nebūsim mes kartu.



ANDRIUS JUŠKEVIČIUS PRISIMENA 
JONĄ VAIČIŪNĄ

■ (Tęsinys)

J. Vaičiūnas atvykęs j Chica
go, tuojau jungėsi į lie’.uvių iš
eivijos patriotinių organizacijų 
veiklą. Jis gerai žinojo, kad žmo 
gų, ypač jąunuolį organizacija 
tobulina, auklėja, šviečia ir pla
čiai praveria duris į platesni, nuo 
dugnesnį tautos gyvenimą. Velio 
uis buvo uolus, nepailstamas, 
plataus masto visuomenininkas. 
Jis priklausė šiom- patriotinėms 
organizacijoms:. Romuvoj kor
poracijai. Šaulių sąjungai trem
tyje, BALFui, L. Bendruomenei 
ir nuo 1974 m. balandžio mėn. 21 
d. R. L. Bendruomenei iki mir
ties. Jonas Vaičiūnas visuome
niniame darbe, pasižymėjo dide
liu taktu,, ramiu ir logišku savo 
pažiūros išdėstymu.

Vaičiūnas nuo pat L. B-nės- Įsi
kūrimo, aktyviiii reiškėsi jos vei
kloje. Jis uoliai ir veiksmingai 
gai dirbo, kad L. B-ne aūgtn, di- 
dėtu, st i orėtu. garbingai irsaži- 
ningai atliktų Lietuvių chartos 
jai pavestus lietuvybės išlaiky
mo ir švietimo uždavinius.

Turėjau laimės, drauge su Jo
nu Vaičiūnu, dirbti net dvi ka
dencijas L. B-nės Vidurio .Va
karu Apygardos Valdyboje. Jo
nas Vaičiūnas pasigėrėtinai atli
ko, jam pavestas spaudos ir in
formacijos vedėjo pareigas.

Vėliau, sėkmingai vadovavo 
L. B-nės Marquette Parko ir 
nuo 1974 m. balandžio: mėn. 21 
d. R. L. B-nės Marquette Par
ko apylinkei, eidamas .apylinkės 
valdybos pirmininko pareigas.

Frontininkai, tiltų statytojai, 
bendradarbiauto;ai ir jų patai
kūnai, klastos ir apgaulės keliu, 
įsigavę į L. -B-nės 'vadovaujamas 
vietas, susirgo neklaidingumo ii 
pašaukimo manija. Jie užsigei
dė sugriauti VLIKą, ALTą, per
imti.- visas .lietuviu išeivijos in-; 
stitųęijas, yisą lietuvių išeivų 
veklą' ir ją tvarkyti pagal savo 
nelogiškas užgaidas: palenkti mū 
sų išeiviją, okupantui palankia 
prasme, kultūriniai ^bėudradar- 
biauti su kraštu, jam talkinin
kam ir savo diktatūrinę valią 
primesti visai mūsų išeivijai.

Siekdami jie savo tikslų, su
kėlė pragarišką, audrą, nesantai
ką L. .B-nęje, Cicero irt Maj> 
quette Parko apylinkėse.

Suklastojo L. B-nės VH-tos 
Tarybos rinkimus, įsakė ir rei
kalavo neleisti atsikurti Cicero 
ALTo skyriui, nes ALTas nie
kam nenaudingas. ir niekam ne
reikalingas: Euskaldė L. B-nės Ci 
cero ir Marquette Parko apyl.in-' 
kės. Nuneigė Cicero ir Mar
quette Parko apylinkių teisėtų 
atstovų mantdatus. Gamino ir

prievarta bruko j lituanistines 
mokyklas prokomunistinius va
dovėlius, premijavo pornografi
nius romanus. Rėmė komunisti
nių filmų rodymų, Jaunimo 
Centre.

Jonas Vaičiūnas, būdamas il
gametis L. B-nės Marquette Par. j 
ko apylinkės valdybos pirminin
kas, tokiam, to meto, L. B-nės 
vadovybės sauvaliavimui, nepri
tarė ir griežtai pasipriešino Lie
tuvos okupanto pataikūnų klas
tingoms, mūsų tautai pražūtitn-' 
goms užmačioms. Jis nepabūgo 
jų grasinimų, nesusižavėjo jų 
vilingais viliosimais. Jis buvo 
tvirtas, kaip tas ąžuolas prie Ne- ' 
munėlio, ištikimas tautiniams, 
teisingumo, žmoniškumo prin
cipams. patriotinės, demckrati-! 
nės R. L. B-nės idėjai.

Velionis buvo vienas iš pirmų-! 
jų R. L. B-nės organizatorių. Jis 
savo ryžtinga veikla, reikšmin
gais darbais, daug padėjo, jei ne
visai, tai bent laikinai pristabdy-^ 
t i, sulaikyti bendradarbiautojų,' 
tiltų statytojų puolimą i lietu-'
vių tautos krauju, kruviną oku-. 
panto glėbį.

Aukščiausia, kilniausia žmo
gaus gyvenimo vertybė, jei jis 
aukojasi, dirba savo tautos, savo, 
tėvynės Lietuvos labui,, jos ge-J 
rovei.

Jonas Vaičiūnas siekė ir darė
visa tai, kas mus jungia, riša ir 
vengė to, kąs mus skiria.

Jo pasaulėžiūra buvo pastovi,' 
tvirta kaip juodasis granitas. 
Tai buvo principo iškilusis patrio į 
tąs, kultūrininkas, visuomenin- 
kas, nepailstamas, bekompromi- 1 
sinis kovotojas už Lietuvos ir
mūsų tautos laisvę bei nepriklau
somybę. ; j

. Jis buvo švelnus, tiesaus, at-i.
viro, nuoširdaus ir malonaus bū?
do.' Velionis buvo optimistas, j. 
gyvenimą žvęlg'ė su' šviesia viL, 
timi. Jo gyvenimo kelias buvo 

■ liesus, lygus, pagrįstas tautine
dvasia, teisingumu, žmonišku- ‘ 
mu ir garbingo, patrioto lietuvio j 
išeivio vardu.

Jo gyvenimo, lapas tvarkingai, 
pilnai užpildytas dideliais, svar
biais ir reikšmingais darbais. Jis 
atidavė savo šeimai, savo tautai, 
tėvynei Lietuvai ir R: L. Ben
druomenei, ką tik turėjo gyve
nime geriausio, bragiausio. Ve
lionio atlikti darbai, pasišven
timas tėvynei Lietuvai, mūsų 
tautai, savo šeimai; R. L. Bend
ruomenei, paliko mums šviesius, 
gražius nepamirštamus prisimi
nimus. Jam priklauso visų mū
sų didelė, nuoširdi, gili padėka 
ir pagarba už jo atliktus darbus.

Jonas Vaičiūnas paliko giliai
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1972 m. rudeni rusų okup. Vilniuje lietuviai stovi eilėje,

SKAITYTOJAI RAŠO

Lietuvos tikintieji be kardinolo
Esant ir neprietaringam žmo- ku įsivaizduoti, kad taip kry- 

gui tenka pasakyti, kad lietuvių' 
tauta fatališkai yra nelaiminga. 
Skaitant ir peržvelgiant Lietu
vos istoriją, ypatingai paskuti
niųjų laikų, šiurpas ima ir sun-

įmintus savo gyvenimo pėdsa
kus, kurių gyvenimo dulkės 
greit neužneš. Jo netekimas yra 
didelis nuostolis jo šeimai, mū
sų tautai, tėvynei Lietuvai ir 
R. L. Bendruomenei.
Vaičiūnas, kriip tautos sūnus, sa

vo pareigas garbingai ir prasmin
gai atliko. Bet likimas buvo jam 
žiaurus — jis neleido jam sugrįž
ti Į tėviškės laisvuosius laukus, 
kad jo širdį priglaustų laisva, 
miela, lengva, sava Lietuvos že
mė.

Mielas Jonai! Ramiai ilsėkis 
savo darbų, savo nuopelnų gar-, 
bėję, gi mūsų didelės pagarbos 
ir dėkingumo ženkle. A. J.

žiuojamos tautos gyvybė dar nė
ra užgesusi.

Tokiam atsparumui, kad išlai
kius tautinį gyvastingumą, pa
deda iš stabmeldiškų laikų pa
veldėta aukšta moralė, meilė sa
vam kraštui’ir naujas krikščio
niškas, ypatingai katalikų tikė
jimas. Tai lietuvių skydas, bet 
tenka apgailestauti, kad Lietuvai 
niekas nėra padėjęs jos sunkio
se dienose. Net- ir Vatikanas, at- j 
rodo, lietuvius laiko posūniais.

Daug tikėtasi iš popiežiaus Jo
no Pauliaus II, kuris gražiais žo
džiais rodo neva prielankumą 
Lietuvai, bet viskas ir baigiasi 
klasikinių pasakymu — gente 
iituaino, nations polonūs, kaip 
Pilsudskio ir kitų kilusių iš lie
tuvių tautos kamieno.

Gerai prisimenama popiežiaus 
lankymasis Chicagoje, kai nesu
stojo bent minutei palaiminti bei

ne eisyoes. Tai jau 
koneveikiamas.

Turint tą visą omenyje, Chica
gos lietuviai, vadovaujant Vy
čiams ar kitiems, turėtų pirmie
ji suruošti prie diecezijos piko- 
tavimą ir įteikti minėtais reika
lais popiežiui memorandumą — 
prašymą, prašant kardinolą Ber
nardui perduoti popiežiui su sa
vo pritarimu lietuvių prašymui.

Yra pasakyta — belskite ir 
jums bus atidaryta. J. Tijūnas

tuvą myli.
( Draugas sausio 28 d., norėda

mas uždailinti padarytą skriau
da, vedamajame rašo: Popiežius 
Jonas Paulius II norėjo ir Lietu
vai paskirti naujų vyskupų, 
ypač, kad vyskupas Jul. Stepo
navičius būtų grąžintas į savo 
vietą Vilniuje. Tačiau Maskva 
tokiam popiežiaus norui pasi
priešino: ji sutiko vien tik tiek, 
kad vysk. J. Steponavičius bū
tų perkeltas į Kaišedorius. Bet 
vysk. J. Steponavičius pasakė 
griežtą “ne’C Gal ši ir bus prie
žastis, kad jis dar negalėjo iki 
šiol įeiti į kardinolų kolegijos 
eiles. Viena žinių agentūra iš 
Maskvos taip aiškina: “Stepona
vičius yra lietuvis, ne latvis, ir 
katalikiškos Lietuvos Kremlius 
bijo. Paskyrimas lietuvio kardi
nolu galėtų atnešti skaudžių pa
sekmių Lietuvos dvasiškijai ir 
tikintiesiems”.I

į Popiežius Wojtyla Lietuvą 
i myli ir brangina. Vos tik išrink- 
' tas. popiežium, jis savo kardino. 

, lo kepuraitę pasiuntė Aušros 
. Vartų Marijos šventovei. ' Jam 
■ brangus yra ir pats vysk. Stepo

navičius dėl to heroiško tikėji
mo ir drąsos. Tad visai gali
mas dalykas, kad jis yra tas re
zervuotas “in pectore” nuo 1979 
metų. Nors šiandien dar nėra 
sąlygų vysk. Steponavičių pa
skelbti kardinolu, tačiau popie
žius tikisi, kad jis kada nors 
galės aplankyti Lietuvą”.

Tie Draugo išvedžiojimai labai 
keistoki: katalikiškos Lietuvos, 
atseit, su kardinolu Maskva bi
jo, bet Latvijos su kardinolu ne
bijo. Juokai daugiau nieko! Gi 
paskyrimas' lietuvio kardinolu 
kuone pražūtis. Įdomu, kas gi 
begali blogiau būti — kunigai 
žudomi, bažnyčios naikinamos, 
tikintieji persekiojami ir net 
pagamintos gėrybės atimamos. 
Tokie pasakymai, kad-bus blo
giau, tai lygu mažo vaiko gąs- 

Kur teisybė, kai latviai. dinimui baubu.
Toliau, popiežius taip • myli 

Lietuvą, kad jai kepurėlę pa
siuntė, atseit, kepurėlė vertin
gesnė nei kardinolas. Gi pabai
gai pažada aplankyti Lietuvą. 
Tai va, su kokia meile ir, žino- 

j ma, gražiais ^ žodžiais lietuvius 
j apdovanojo.
• Lietuviai daug nukenčia ,bū- 
I darni, išskyrus “polus”.

bingi, sąžiningi, teisingi ir tiki 
gražiais žodžiais, o tyli lyg avys 
kerpamos. Bet kai lietuvis pa-

pasakyti keletą paguodos žodžių 
laukiantiems lietuviams, kurie 
yra ištikimi • Dievui, bažnyčiai ir 
popiežiui, bet visų nustebimui 
pralėkė lyg nuo kokių raupsuo- 
tojų, tuo palikdamas didelį nu
sivylimą tikinčiųjų tarpe. Kal-( 
bama, kad tai buvusi pabauda 
už piketavimą...

Buvo prašyta — maldauta,' 
kad leistų Seinų katedroje lietu
viams bent valandą laiko mels
tis savo tėvų kalba — tyla, už- j 
tektų popiežiui tik pirštą pa
judinti ir būtų leista; prašyta, 
kad Vilniaus krašto diecezija 
būtų prijungta prie Lietuvos 
bažnytinės. provincijos — tyla,' 
kas parodo popiežiaus nepripaži
nimą Vilnių Lietuvai. Į

Pagaliau, lietuviai gavo dideli 
smūgį,, kai sausio 5 dieną buvo 
paskirta naujų. 18 kardinolų, jų 
tarpe ir Latvijos katalikams pa
skirtas kardinolas vysk. Vai-' 
vods. !
turi apie 10.%'. katalikų, o lietu- Į 
viai virš 80 procentų? Iš to ga-i 
įima spręsti, kaip Vatikanas Lie-'

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, . t -.
paruošė, sutvarkė ir ižšpausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 — 1959 metai).

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

Persiuntimas — $1.
196'7 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Į ( Inž. UODAS MIKŠYS,
! '-H : ' ■ < 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. Jis mokėsi kartu su kun." Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 
, (r patarė mums toliau studijuoti.

pi 1P "H Kaina F25. Kieti viršeliai. Paltas F1
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" gaj-

GRAIKAI PRIEŠ LYGIAS 
MOTERŲ TEISES

ruošė demonstrai 
vėmis, nuėjo ;> ’ 
ir prašė pr:zi

tokias pa

įvairių maldyklų d 
tariantieji neduoti 
kiu skvrvbu.

“šalin aristokratiš’.r 
bosl”, “Nesikiškile i 
reikalus!” — šūkavo 
rantai.

PaHcij '. ž - •

tus polio/ 
žodžiais su 
policijai m

ij-
Cu

is (11-

r.ven.ng Argus, pietų 
jos laikraštis, praneš;!. .. 
šio 11 d. apie naujų k: 
paskyrimą, rašo, kad m 
ras Julijan Vaivods yi z 
džia dalimi protestantišli
vijos, kur Romos katalikų bend- ‘ 
rija yra maža ir pasyvi, palygi
nus su katalikais kaimyninėje1'1 
Lietuvoje. T

“Vienas Vakaru diulcinatas 
sako: “Įdomus klausimas, kodėl 
ne lietuvis kardinolas?’’ — rašo 
anglų laikraštis”.

Tie, kurie seka įvykius Sov, 
Sąjungoje, mano, jog popiežius 
neišdrįso paskirti kardinolą Lie
tuvoje, bijodamas, kad tas gali 
duoti neigiamų pasekmių. E. L.

• Kaip viena kregždė nepa
daro pavasario, nei gražios die
nos, taip viena diena ar trumpas 

t reikalauja kas jam priklauso, gi- laikas nepadaro žmogaus lai-
na savo teises ir pasisako dėl ■ mingu.

U UTESRATORA, lietuvių Htęratūroa, meno Ir možslc 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinsa 
Krtvėa, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. St-rYol, 
J. RaukHo, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matus 
Meilaus straipsniai bei studijos, Iliustruotos nn<-•>.» 
M. K. Čiurlionio. M. iileikio, V. Kašuboo, A. Rūkžte’ ■
kūryboj poveikalai*. 365 puri, knyga kainuoja tit-

• DAINŲ SVENTftS LAUKUOSE, poetė^ rri- 5-
fialų šoklų pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atstrr ? |
h-entea be^jų istoriją ir eigą. Įdomi 8ka*tvt! ' i-
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinklsi i
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja S2

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano R r-
Eis Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. T*.i "■ ii. 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio 1 : '
ra tūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 2U6 pv.ri— 
parduodama tik uš n 1

• LLeau V įsKASIS PAMARYS, Henrike V'o—» š
Įdomiai paraiytA ttudija apie Rytprūsių?., remit r -: įi
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai !d<~n s
lietuviui. Leidinys flluatruoto nuotraukomis, na K- i < : mg 
vitovariffių pavadfnima.‘»Ir jų vertiniai | vokieėų Ls' j 
naudingoje ŠS5 puri, knygoje yra Rytprūsių ' • 4 J.

KJ EAUMIS LlMi, rašytojo? Petronėlės o-.
minimai Ir minty* apie asmenis ir vietas nenrik Ciervo!? - r’fr 
maišiais Bolievikų okupacijos metais. Knvga tori n> »ū-p 
bet kainuoja tik t3. j

♦ JULIUS JANONIS, poetas ir revoW’?cfo?dar,u* v
tai ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir t-ri
Jurgio Jalinską knygoje *pie Juliaus Janonio gvvenirm b 
riją. Dabar būtų J j galima pavadinti kovotoju už žmngu • 
Knyga yra didelio f**mato, 265 puslapių, kainuoji JA

> KATYRINtS NOVELtS, M. Zoečenko kūryba J Vsiria* 
vertima*. yri. knygoje yra ’46 sąmojingų novelių. Ka'na si,

Knygoi gaunamos Naujlendx. 1714 So. HaUted St., Cbica^%
i Ųbakut jtK4C2 SoUtj jsmmtisro

— Naujienos, Chicago, 8, TH. Thursday, February 3 1083
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Andropovas, palietė skaudžiausią žaizdą j
Jurijus Andropovas, aukščiausios. Spviętų. tarybos'

: darbininku, jis vistu netilaikonuaU&tos
laiku neateina į darbą, nors žino, kaį neatėjimaę kiiuę|o 
visai dirbtuvei Fjągapiinti rąkąlfr^ kiekį gatmn&. Ju 

į- ne tik pa vąjųp ją/rytais, bet jįs į darbą neatfdįą istjgf^Ū?: 
dienąiųįą, Pąžųąfc jajn kliudą nepaprastai (fidąjįą girtą- 
vimąge Dartyniąkąj. ^pagamina r^ikalinąo gajfrig|if 
skaiąąų^ -fe

jia.ąeįreipią demesiq- į
lias lųinytes, kuiia& darbininĮtai užtpąnka kavos. pe,rtr^< 
kcs rųęttj, bet jis turi galvoje nęatvj^įiną į, (įą/bą.. ištĮs<k 
mis galvoje tas v^ąndas, kujias.4|^>į.
metų p^vąįkšči$ą: lųip vięnos iųąŠlBQ? Riją
pabdgg ųąsaKojįų^ .'viąna$, dąrbįųiįk.ąi jąų3 einą. įgįį 
kito c|ą|^ątalįp i£ bęreikąlipgai l$dž|a laiką,

agęųfųp, Ripnįįjąnių, vą|ąre prausė,, rądycį 
bangpną;^ kaį; AudrxjpqvaS; buvq į OrįžMŪMd^

praeityj^ hęt kartają^ųdp šUpdi^Rągąfe- 
gamįptįpją^s, ųeiup a^kųųųi^ės jąųsįųių.if, ų^J 
pagamįpa pakankamai prekių krąųtįyių, lentįįųių^ ppj 
pildyti. Šitas Andropovo kaitinimas buvo taikomas ne 
tik lankomos dirbtuvės darbininkams, bet ir visiems So
vietų; Sąjungos darbininkams, perėmusioms dirbtuves sa
va. kontrolėm ir nepajėgiantiems pripildyti lentynų.

Amerikos f armeriai pagamina tĮękdaug.jąyų, kad jie 
neturi, kur jų dėti. Juos laiko laukuose didžiausiose krū
vose, kol ątsipąųda proga juos parduoti arba išvežti į mil- 
žinišĮtus Javų ąrupdus. Farmerių išaugintais irnųvaly- 

; tąją Javais, išmaitiną, visą kraštą. Kepėjai turi didžiausią 
pasirinkimą miltų Įvairiausiems kepiniams kepti: Be to, 

pirmininkas ir komunistų partijoj genejalinisj seJiKto- i vyriadsybė maitina badautus jyariųg/. pui
rius, praeita pirmadienį, paskutinę sausio.dieną, užsuko/*? Amęnką parduoda.javjųvisai atej valsty-
į Sergejaus’ Ordžonikidzės ' Įrankių gaminimo dirbtuvę,' bllį- ganant ir Sovietų Sąjungą, tų<į, tarpu MdrtĮppyas 
sukvietė darbininkus ir palietė skaudžiausią sovietinio 
visuomeninio gyvenimo žaizdą.

Kartas nuo karto Į minėtą, arba. Į Jkurią l^itą dirbtuvę 
užsuĮędayo ir Nikitai Chruščjovąs, kųris_ papasakodavo, 
kalį jis dii$>dkvo panašiose dirbtuvėse,. Užsukdavo Jr L. 
Brežnevas^ įęt jis nedrįsdavo paliesti <to klausimo, kuri 
palietė Andropovas. Ęrežnėvas primindavo darbininkams 
apie jų dirbamo darbo svarbą, bet jis niekad neužsimin
davo apie sovietinių darbininkų pareigas.

Andropovas yra pareigingas žrpogus. Jis. pats, mo
kėjo būti pareigingas, kai tapo. komunistinio jaunimo 
organizatorius. Jis reikalavo paklusnumo iš kiekvieno 
čekisto, kai tapo KGB (krašto saugumo organizacijos) 
vyriausiu viršininku, bet jis klausė/ ministerių kabineto 
nutarimus ir gerb,ė Brežnevą, Jįs buvo pasiruošęs ir to
liau.klausyti. Leonido Brežnevo, aukščiausios.tarybos pir
mininko, bet savo nuomonę pakeitė, kai pastebėjo, kad 
Brežnevas tapo ligonių ir negalėjo eiti tarybos pirmi
ninko pareigų. Jis turėjo drąsos iškelti viešumon Brež
nevo dukters ir sūnaus sukčiavimus.

K.Qį. įstaigoje Andropqy^s įyeęįė tvarką. Kiekvienas 
žinoio, kas. yra KGB.viršininkąs, Kąekvįęnąm. buvo aiškų, 
kad jis privalo atlikti savo pareigas, kad jis privalo jas 
gerai atlikti.

Andropovas buvo gerai informuotas apie sovietini 
gyvenimą. Jis turėjo tikslių žinių iš Sovietų Sąjungos 
darbininkų gyvenimo. Jam buvo žinomos gerosios ir silp
nosios darbininkų gyvenimo pusės.

Andropovas, Įžengęs Į Įrankių gamybos dirbtuvę, pa
sakęs jiems kas jis toks esąs, paęioje dirbtuvėje pareiškė 
Įrankių gamintoiams, kad didžiausioji Sovietų Sąjungos 
silpnybė yra disciplinos stoka. Kada Sovietų darbininkas, 
padirbėjęs kuri laiką dirbtuvėje, pasijaučia nuolatiniu

; rado reikalo kaltinti. Rusijos Įrankiu.gamintojus* kad. jier 
nepajėgia pripildyti krautuvių lentynų.

Chruščiovas žadėjo ne tik. pavytų bet ir pralenkti 
Ameriką Įvairiose ūkio ir pramonės, srityse, bet jam.ne
pavyko. Brežnevas ėjo tuo pačiu keliu,, bet jis nesigyrė 
tiek, !kiek girdavosi Chruščiovas. Abiejų vadų nelaimė 
buvo ta, kad jie žemės ūkio, prąrųonės dirbtuvių prięš- 
,akin skipdavp tuometinei partijos..linįją^įištikirnua.kp,mų- 
nist.us, bet ne žemės ūkio ar pramonės-specialistus. Or- 
džonikidzės. dirbtuvės priešakyje visuomet sįoyėj ov.ištiki
mas komunistas, todėl darbininkai nepajėgdavo-'laiku 
padaryti sulaužytoms ar aplaužytoms žemės ūkio niaši- 
nomsreįk.ąlingų dalių. Nepajėgdavo .pagaminti;ręikalingp 
jų.( skaięiąųs. Lentynos niėkaęf- nebūdavau pįĮpos, nes .So
vietų darbininkai, neturėdami patyrimo,’ jas laužė grei
čiau, negu jas. gaminantieji dąrbininkąĮ. suspėdavo. p.ąę.

Medžio skulptūra

šizmo ir sovietų komunizmo., 
Dėl to su pagrindu Europos Ben
drijom valstybės šiems prijungi
mams nepripažino tarptautiniu 
teisingumo ir teisėtumo. Ir mes.

A. PLESKYS

Europos tautų parlamentas-seimas 
ir Pabaltijo v^įtyjję§;

(Tęsinysj

Būnant, teų,. Strasburge, aš te
kio Įspūdžio nebuvau gavęs, bet 
gal kai kurie gali turėti ip tokį
motyvą. Dabar, antras tame par galime aiškiai^pareikšti, kad-šios 
lamehto posėdyje kalbėjo vokie- tautos nėra beteisės, kad Kosin
čių socialdemokratas Bans Jo- kib susitarimai-galioja ir jų at- 
chim Seeler. Su socialdemokra- žvelgiu. Mes, kaip Europos, lais- 
:4ais buvo viena problema, kada Jvų tautų atstovybė turime tei- 
pradžioj e buvo reikalas svarsto- sę ir pareigą tai’ padaryti, nes 
mąs, tai jie. buvo šalti, net kai; Baltijos valstybės priklauso Eu- 
■kurie tani. b;uv.b. .priešingi. Jie ropmį ėurbpmet -kūhūrai, lygiai 
nenorėjo lyg.,ir einanti.'Rusijos, kaip Lenkija, Vengrija ir kitos.

>gai' jįLmane^.kad čįa nebus, di- 
įdėliu’, pasekmių, o. tiki sūsięrzi- 
mjmaš im del^ toj. jieLbuyp šalti, 
■Bet paskiau,, jie pamažu pęrsi- 
orentavo, negalima sakyti ;yisi, 
btet, žyinį dalis.: Ir. čia.-, nemažai 
.•pądėjo, irr kiti;. šalių, sącialdemo- 
^aiąį- Ir- musų soriąldęmokra- 
itai’ ir socialistai pasiuntė, raštą 
prašydami, kad jie . .
Pabaltijo.s valstybių reikalą.^ Pas
kui, Europoje yra susidariusi so
cialistų sąjunga, tų šalių, kurios 
yra Sovietų S-gos pavergtos. Jie 
turėjo savo konferenciją ir išne- 

, šė rązpįiuciją, kad socialistų at
stovai Europos parlamente turi 
šitą (Pabaltijo valstybių) rei
kalą paremti. Ir. jie (socialdemo
kratai)-šitiems Įtai gojimams žy
mi dalis pasidarė. Ir kaip sak.au, 
vokiečių socialdemokratų atsto
vas Hans Jochim Seeler pasakė 
gerą ir stiprią kalbą. Jis kalbė- _______ —______
jo, kad, sako, Baltijos valstybių mįts parlamente,-bųyp,vokiečių 
užgrobimas buvo padarinys ben krikščionių demokęaUĮ partijos 
dradarbiavimo tarp Hitlerio fa- najy$ Rudolf Wedeking. Jis sa-

Imdamiesi šios iniciatyvos, mes 
■rėfšgiaine ' Viltį’ užtikrinimą 
ten gyvenantiems žmon^ms-j kad 
-jie. nebus istorijos uSnirsii”.
> Tai reiškia, kad-ir ateityje jie 
turės ’mūsų kraštus mintyje;

nfę. Į3Š&, 
palaikytu df^au dar’ k?rlą,,

‘Į inųųri. bį^ąlbauL. jarn-.salrau, ži-
1 nai,.kad mūsų, akysęj.tų esi he- 
-rojus- “Ne, —-sakę* jįs, — hero
jus). aš - nep.or|ų Ąš; noriu
feūri, gėry , ir geru,
•krį^ibjjįu’h ^-.vpt iš tų <bdę- 
Jų, principų eųippietįikų- 
nįų. visybės.vį$oję ir.

iš; krikščiąnytjės. -sayp prypęiiy>, 
kad jis norį krikščionims paleng
vinti ir. padėti.. ne„/jįs vięnas 
šįtaįp veikia- - ..

Paskiau, tręęįįąs, kalbėtojas, 
. kai. huvp. iškaltas--mūsų-

yo kąlbos pradžioje pagerbė ir 
. pagyrė Habšburgo pranešimą ir 

toliau kalbėjo šitaip:
-‘'Daugiau kaip prieš 40.metų, 

Sovietų S-ga su Hitlerio rėžimo 
pritarimu, karišku ir teisių Jau- 
žymo būdu, užpuolė tris taiką 
mylinčias nepriklausomas, lais
vas, demokratines šalis: Lietuvą, 
Latviją irj Estiją ir karine jėga, 
tprpru ir priespauda, jie tuos 
kraštus, jungė j žmogų niekinan
tį Reichą (Sovietinę imperiją) ”. 
Taip pavadino Reicho žodžiu So 
vietų imperiją. Tada jis primi
nė sutartis, pasirašytas 1920 me
tais ir kaip Maskva tas sutartis 
splaužė ir pridėjo: “Maskvos 
kriminalinei bandai tos sutar
tys buvo tik popieriaus gabalai, 
ųu^loškiami nuo stalo. Taip dar 
kartą Maskvos valdovai parodė, 
kad sutartys su jais neturi, ver
tės”.

Tokią st|p.rūs žodžiai Europos 
parjamępte/ ir jie ten kažkaip 
taip drąsiai kalba. Aš iš Vasa
rio 16 gimnazijos sutikau vieną 
iuteUgehitiSk^ moterį ir.jai sa
kau, ar jūs čia dabar nesibai
minate, kaij. čia Sovietų Š-ga 
užims ir Vakarų Vokietiją? Ji 
atsako: “Žinai ką, jie. greičiau 

Ą^ims ^ęrik^ jųkCjie yra. vi- 
-sji nętųli,nųQ jū^ų — Kuboje”. 
Reiškia, toks pas juos yra drą
sumas ir uėtilorinimas ir pasi
tikėjimas.

• Toiiaų tas., Wedging.’kalbė
jo, kad Sovietų. S-gą, sulaužo 
;kiękyieną/susitarimą, jei. tik iš 
-tp. nųjaučiamą sau kokį laimė
jimą ’galį, pasiekti, savo, impe- 
riaįįitinės jėgos. kaupimui, ir są- 

jyp galios plgtimųį. “Sovietinės 
vąįdžięjs antikplpmalmįąj piąręi§- 
■kgęąąi, tėra, tik.gnmi! Vėidinai- 

. .nystė”: —’’kalbėlėį: -į$s ■. atstovas. 
/‘Djd^iaųsięs kęįlęųiąįįųės/ prie-.

jėgą. riįūsu ląikąis '.yra 
.Sovietų. S-gą. Tai. rgžįmas be 
momlėą^ be pąįiįęėtinųięo,ięįnan 
lįs pri^įląisyg. iriaĄtic^irm^rąti- 

-nj$. Ką. gr męs.. ąkivaiždęję to 
■turėtume:Juąpyti^ą^e. Ąnąprpp-

Per 15 metų Andropovas apyą|ė.čeką ir = papuošė 
tūkstančius naujų čekistų, dabar vadinamų kagėbistais. 
Jie koją Įkelia ten, kur niekas negalvoja. Jią-turi tikslęs? 
nių žinių ir informuoja Andropovą apie Įvykius. Andro
povas laimėjo kovą su kariuomenės vadais, valdžios at
stovais, nes buvo geriau informuotas, negu Brežnevas.

Bet Sovietų Įrankių dirbtuvių ir žemės, ūkio , darbi
ninkų Andropovas nespės paruošti. Tam ųžsjinojimųi .rei
kia daugiau laiko, pastangų ir kantrybės, Andropovojai- 
kas trumpas tokiam didėliam darbui.

Iš darbininkų negalima reikalauti, kad jie pripildytų 
lentynas, kada jie privalo visa mėnesi dirbti batams nusi
pirkti. Daktarai ir inžinieriai Sovietij Sąjungoje kombi
nuoja ir kyšius ima. Darbininkams niekas ky|įų,p^dų9<;la.
Rusijos ir komunistų pavergtų kraštų darbininkai pik- povas juo? dar pavadino tinginiais. Tokiais metodais jis 
čiausiai išnaudojami, mažiausiai apmokami; Q AndrO" nieko nelaimės.

Deja, galiu suminėti, kad bū
damas Madride, buvau sutikęs, 
■Andropovo, sūnų ir su juo k£L 
bėjau, bet mažai. Daū^aji-kal
bėjau su rusų atstovybės ir Tas- 

’ so žmonėmis. Rusų kalbą, galiu 
vartoti.

Wedeking kalbėjo toliau: “Ši 
akcija nebus paskutinė, siekianti 
išrvškinti Maskvos rėžimo fed- 

’daliscumą ir išryškinti, kad;me
lams, kuriuos jie skleidžia, mes 
nebetikime’’.

_> J J ’ . v . “T .

Laba; ryžtingi Europps. pareiš
kimai. Jie taip kalbėjo: “Mūsų 
.šitas, nutarimas, tai yra. Europos 
balsas, dėl Pabaltijo’ va|styhiųi’. 
Tą man pasakė parlamento at
stovas. . ,. . y■■ ■-

, ... (Bus daugiau)

IliOZAS ŠVAISTAS

ELDORADO
(Tęsinys)

Josios širdis man nepatinka: kažkokia apsi
vėlusi ir mieguista. Perdaug jau nutukusi ir su
dribusi moteriškė. Jei matysit koks reikalas, per- 
kelkit Į vienutę. Ji nėra nei triukšminga, nei labai 
pavojinga. Daugiausia psichiškai iškankinta ir 
pavargusi. Žymiai reiškiasi persekiojimo manija. 
Dabar svarbu suteikti galimybę pailsėti, o paskui 
pažiūrėsim.

Gydytojas nusiėmė akinius, pabraukė pirštų 
krumpliais akių vokus ir išsitiesė sofoje budin
čiųjų kambaryje, Gailestingoji sesuo supratu kąd 
vi$i nurodymai baigti. Ji apėjo kelias palatas, ap
žiūrėjo ligones ir vėl grįžo Į 22-ją palatą.

Naujoji ligonė jau blaškėsi loypje ir išplėsto
mis akimis bailingai ieškojo.

— O kame gi mano Petriukas? Jp vis nėra 
dar? Ir nebus? Nebus Petriuko? Vai...

!*■

Ji atsisėdo lovoje ir abiem rankom suspaudė 
sa* galvą. Skausmas taip iškreipė jos veidą, jog, 
rodos, gab t plyštų. Po to staiga nubloškė ant
klodę ir išmetė kojas ant grindų.

S< u-.) prišoko ii įvirtai sugriebė už pečių:
— Na. ki/• gi JaOar? Pagulėk dar truputį. 

Tuojau n* Petri’kas ateis.
— Ne. ne! Aš tik telefonu... Telefonu ii iš

šauksiu. Juk galima? Nevada-Manhattan. Aš žL_ 
’ nau: juk tai visai netoli. Vieną karią, jau šąukiau.
Bet tai ne jis kalbėjo. Ne, ne! Visąjįųę jp baisau 
ir kalba. Juk jis amerikoniškai nėųM$$> dar. Tik. 
du žodžiai: “three months”. Daugiau nie,ko. Vi^_ 
kas nutilo. Ką gi tai reiškia — months? A^_ 
žinau: mano Petriuką kur nors nudėjo jau.., 
Vai, Dievuli, Dievu|i...

— Dabar gulk tamsta, ir pailsėk. Aš tuojau, 
viską išaiškinsiu ir pasakysiu. Gerai? — ramin
dama glostė sesuo.

Ligonė dar arčiau prisitraukė sęgęrs galvą if. 
beveik Į ausį patylom kalbėjo. Tuo tarpu akimis 
rodė į kitas toje palatoje gulinčiau ligpnęs.

— Ne, ne! Aš čia daugiau nebęgųlsųn Vi$o$ 
jpą mano persekiotojos. Matai, kaip gyvatiškai 
žiūri Į mane ir tykosi Įgulti. Q gal ęią ir Halinį 

1 guli? Ana va, ten padieny, afgi, r$ jiųaj 
pažįsti šitą lenkę Hąlipą? Tik, pšė,. p0... kąjjį, 
žaltys. Visi jie lenlęąj — ir mąiįo vyras, if jo sį 
nūs, ir duktė Haliną. If, lenkimai paeldžiasi. tik 

j lenkų bažnyčią tepripažįsta. Aš viena tarp jų ir 
visai svetima. O šita Halina visų pikčiausia. Ji 
senmergė ir biauri kaip ragana. Kažin ką ji 
padariusi mano Petriukui. k. Sunaikino jį, o da* 
bar ir mane nori pribaigti. Žinau, kad jie riečia 
nagus į mano turtus... Apgink, sesute. Užstok, 
rūtele...

— Gerai. O dabar einam! Prašau chalatą. 
Nuvesiu ten. kur nieko daugiau nebus ir niekas

nej)ęrsglqpts,
LigpnėlengvąĮ,pąj{Įų$o-Ilgu pritemdytų švie

sų, koridoiiRpi. sunkįąj.; šlepsėjo drūtas naktinių 
bįyųių. nųtųlą^. Jp, viršuje vos išlindusi galva 

fabąj-mažųjų kęįstai Įaugusi. Keistai ji 
kraipėsi ir judėjo, žalimais, laikydama už rankos, 
ė jo.sesuo — ąųkjjtą, liekna; pasidabruotom plauku 
£ąrbąn(ų]ft. Jf įfadė Į vięnutę ir tarytum motina

— Matai, kaip čia bus gera, malonu ir jau
kų, Galėki ramiai, ramiai pailsėti. Gerai? Dabar 
įrašau atsigulti. Aš užklosiu. Bus šilta, minkšta’..

— Bet ir sesutė pasiliksi Čia ? '
— Na žinoma!
— Aš bijau. Kai būsiu viena, gali ateitLmano 

vyfaft tąsąj lenkas, Halina, ir jie mane pasmaugs.
— Nieko nebijok — nieko neįteisinti

i -r- ftęį Ę^tfiuką įittįjflk Tuojau jleisjqti kai 
GjftįĮ,/sesutę? , ' ; •

~ (^fįŽitĮ, ^qtrii^ą. tuojau įleisim, kai tik. 
ji? parodys... .\

Tą. yąteųdėlę. 3espq,pąfuosė vieną bromo, tab
letę ir įpylę- vandens į -stiklinėlę. Gana atsargiai, 
švelnumu šnekino ji:

— Labai naudinga ir malonu prieš užmiegant 
išgerti šalto, gryno vandenuko. Gerai? Išgersim? 
i — Vandenuko? — ligonė pavartė išplėtusi 
ąkie: — O čią -kas? Antroje rankoje? Nupdai! 
Jie atsiuntė?! Ne, ne!

Ji tėškė atpakalia ranka. Tabletė nuriedėjo 
palovio, vanduo šliubtelėio, apliejo sesers chalatą

ir patalinių kraštą. Antrą kartą pasiruošė sesuo 
ir vėl bandė:

— Ne, ne nųodąĮ. Kas.sakė, kad čia nuodai? 
Kaip gi aš duočiau tamstai nuodų! čia toks sal
dainiukas. Gydytojas, ponas profesorius, parūpL 
up, tamstai. Jis. labai, geras, labai, myli visus 
žmones...

— Ponas profesorius, gydytojas ?-
— Tąjgį./.
Ligąnė nebesjprięmno...Išgėnisi. arčiau pasi

kvietė seserį ir paslaptingai pasakė jai:
— A testamentą aš- vis dėlto padariau... Pas 

lojarį.surašiau. Mano geras senas bičiulis. Viską 
Petriukui užrašiau, o aniems išgraužk. Mano Pet
riukas labai teisingas ir doras vaikis, šventos Ag- 

ir. sayp žemėse žiuimi. auiv^žė... Jis 
ne pią^ M jį >Fr būtį, kur
nigu, inžinierium, daktaru... Kuo tik norės...

Ligonės-liežuvis sunkėja, vėlėsi. Kalba retėjp. 
Akių vokai užsivoždąyp. Bet vėl nelauktai prasi
merkdavo akys, ir iš lūpų išlėkdavę minčių 
skliautetes. <=

-— Aš nenorių, kąęi.jte vąrgtų. Užteko jam 
vargo.. . Ąjąno . giminu visi geri žmonės... Pet
riukas labai geras... Pirmasai mano vyras ge
riausias žmogus .. Mąfio se... šuo...

Aky? kietai užsimerkė., Žodis nutrūko. Bęt 
smegenys tebedirbo.. Jos persijungė tik kiton 
plokštumom • /Bus CąugĮąu),

Xannenos, (.Įrengė. E] — Thursday, Feb 3, 1DR3



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

lokiu aaresui
Naujienos, 1733 & Halsted SL, Chicago, IL 6U6US

DR. PAUL V. DAUGIS 
gydytojas ir chirurgas 

Westchester Community klinikos 

Medicinos direktorius
S. Manheim RcL, Westchester, 111.

VALANDOS: 3—3 darbo dienomis

bUblKJLNKlMŲ

TaL: 562-2727 arba 562-2728

Upytės Draugiško klubo nariy su- i 
sirinKimas įvyKS penKtaaiem, vasario į 
i a., 1 vai pop.ei, Aiieies ri-ojax sa- i 
leje, 4auu s>o. laiman a ve. įtariai I 
Kviečiami aisnaiiKyu, nes yra oaug 
reiKaią apimli, ro susiruiK-mo ous 
vaisęs. A. įsa lys

aarvKa 855-4508, Ptį» 0605*

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 

L’EClALYBt: AKIŲ LIGOS 

yKO West I03M Strut 

. Valandos pagal ausitarmą.

Brighton Parko Lietuviu Motery Į 
kluoo metinis na n y susirinkimas j
įvyKS KeiVii Laoiem, vasario 3 a., i vai. f 
popiet, AHV1U5 saieje, *±000 &o. Tal- 
Liidii 2kve. i\ares Kviečiamos ausiian.- 
hyu, nes yia aaug svaiuių lei^aiu, 
kultuos turėsime ouuuai aptarti, r o 
susinii.Kiiuo dus vaisęs.

hugenija Strungys

Estes portretasK. Šklėrius

^yžę pčuuūvii ir savu garbę Ir S 
savo tautą ir savo žmogišką ver- | 
tybę?

(Tekstas rastas tarp prel. My
kolo Krupavičiaus asmentiskų 
rastų, apimančių 1951—1958 me
tų laikotarpį. Iš stiliaus, gilių 
minčių, apimančių Aukščiausio- ; 
jo Apvaizdą, Tėvynės meilę ir i 
žmogiškąją vertę — matosi pats 
gyvas Mvkolas Krupavičius).

Iš LK.D biuletenio

EAST CHICAGO, iND

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

DR. FRANK PLECKAS
OPI OME IRIS! AS

KALBA LIETUVIŠKAI
261B W. 71»t SL T«L 737-5149

IhlcrinB ulna. Pritailrn

* ir 'contact leiuer',

Įsidemėtina Flori
dos lietuviams

Viktorijos Jacobson rūpesčiu 
yra gauta Floridos gubernato- Į 

j riaus proklamacija^ , i skelbianti 
visoje Floridoje Vasario 16-ąją

INUIV, rusiu IR 
PROSTATOS CH1RURGUA 
2*5* WU7 83rd STRUT 

✓aiaum*. autfaa. i—t popiM,

Gtiao leieroaas; 776-2880, 
aMUSMciiM raiM.; 448-5545

t*rosuiio«, inkstų ir šlapume 
, takų ctururgųa.
OU25 LEN1KAL AVĖ.

SL Petersburg, Ela. 33711
Tek <8132 321-i20H

?£RKRAUSTYMAI

Lataimal — Pilna apdraudt 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Chain 
. u VISA kortelei.

R. SERSNAS. Tai 925-SOtt

na.
Šv. Jono bažnyčioje, St. Pe

tersburg Beach, vasario 13 di 
10 vai. ryto bus atnašaujamos 
iškilmingos šv. Mišios už Lietu
vą. Visi lietuviai kviečiami gau
siai dalyvauti. Moterys prašo
mos dėvėti tautinius rubus.

Vasario 16 dieną, Lietuvos 
Nepriklausomybes šventes pro
ga, bus iškeliama lietuviška 
tautinė vėliava sekančia tvarka:

8 vai. ryto — Pinellas Parke 
prie ‘‘Library”.

9 vai. ryto — Treasure Island 
prie City Hali.

10 vai. ryto — St. Petersburg, 
Beach, prie City Hall.

11.15 vai. ryto — Gulfporte, 
prie “Library”.

11.45 vai. ryto Pasadena, prie 
City Hali.

Visi prašomi kuo gausiau da
lyvauti. Moterys su tautiniais 
rūbais. L. Ž.

Apdrtustu perkriusfymm 
ii įvairiu atstumu 

ANTANAS VILIMAI 
Tek 3744tt2 arba 37M9^

—Tėveli, ar šunys reikalingi 
medžiotojui tam, kad apginti jį 
nuo zuikio?

SOMYBĖS ŠVENTEI
Dievas siunčia audras^ bet 

siunčia, ir giedrą. Jis išvedė žy
dus iš Egipto. Jis pastatė baž
nyčias,. kur buvo draskomi pir
mieji krikščionys. Roma,išdidi 
suklupo prieš tųos'jį^iros: per- dziaIigferno ašarą gaudžią. Tai 
sekiojo, niekinorir‘žuęiė,.- Tautos : ne vienas-mūsų yra patyręs. Ta- 

. surinks savuosius, kaip, višta su- čįaų Vasario šešioliktoji — vii- 
renka savo viščiukus, po^ savo čių;šaltinis. Mes laimėsim — bet 
sparnais. Sugrįš tfemiiniai- į ša- kada? Dievo rankose audros ir 
vo gimtąją žemę, o emigrantai giedra, 
ne vienas iš svetimo rašto emi
gruos į savo namus...
Sveikinimas su šešioliktąja!
Linkėjimai sulaukti laimingos 
šventės!
Kada ji bus laiminga?

Vasario šešioliktoji savo cha
rakterį išlaiko tik Lietuvos že
mėj. Jos charakterio svetimoj 
žemėj išlaikyti negalim. Kaip 
negalim išlaikyti palmės šiaurė
je, o eglaitės pietuose.

Lietuvoj šešioliktoji — perga
lės šventė, džiaugsmas ir trium
fas. Prisikėlimo ir ateities lai
mingoj apreiškimo, šventė. Išei
vijoj 16 — pastiprinimo šventė, 
suraminimo ir paguodimo. Sa- 

: marietis gailestingas ir vadovas, 
kuris veda Lietuvos keliu ir nu-

rodo : kovos priemones.
Vasario šešioliktoji .svetimoje 

t^ -pžct, kas Švęšti kalėdas ar ve- 
lykaš be’ savų viėnišam ir tik 
su*'.dųoiioš šmoteliu. Vieton

CJMJU.K*

SOPHIE BARČUS
I

AADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Šeštadieniais ir sekmalieniala 
nuo 8^0 iki 9:30 vaL ryta. 
Static WOPA - 1499 AM 

trwalii»i«fno» E nūsy 
Marquette Parka.

Vedėja — Aldona Dauku, 
Talafu 774-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVL 
CHICAGO, IL A0S29

“Lietuvos Aidai”
KAZt BRAZDilONYTž

Program®* v«A»|a

Kwdifrh mio5>irmadieata Dd penk
tadienio 8:30 vai vakaro- 

Vboa laidos ii WCEV atotiea. 
banga i«0 am.

St Petersburg. FU- 12:30 vaL p p. 
ii WHS itatiea, 1110 AM banga.

2646 W. 7i»t Street

Chicago, HHitatB 60629 
TeleL 778-5374

Prie laimėjimo visi turim eiti. 
Kas kuo ir kaip gali, nuo ginklo 
iki šluotos ir smėlio, kuriuo bo
butė priemenę pabarsto. Mes 
tremty pasirodėnukas mes esa
me. Čia mus pažino ir mes lai
mėjom simpatijų. Kiekvienas iš- , 
krypimas — nusikaitimas prieš 
Lietuvą. Jis apsunkina laimėji
mą;

Tremtis musų egzaminas ir 
čia mes parodysim ar mes ver
tai grįšim su lauktuvėmis į sa
vo žemelę, ar kaip sūnūs palai
dūnai — kuriems sunku nuodė
mė bus stoti ant Lietuvos žeme- 

Į lės, dar garuojančios nekaltų 
brolių, drąsių gynėjų krauju.

Išeiviai turi savo aiškius Ap
vaizdos nustatytus kelius. Tam 
meš ir laisvėj esam atsidūrę — 
padaryt čia tai, ko jie ten negali 
padaryti. Pakelti tautą sveti
mųjų akyse. Iškilti ir mokslu ir 
patyrimu bei dora ir reikiamas 
aukštybes, ko ten negalės pa
siekti, nes vergam tai nepasie
kiamas dalykas ir okupantui ne. 
pageidaujamas. Carui Lietuva 
tūrėjo būti tamsi ir juoda, bol
ševikui lygiai taip pat. o antra ir 
tuščia. Lietuvio vietoje — sker- 
sakis mongolas.

Trys būtinos sąlygos ir laimė
ti ir vertai lietuvio vardą išne
šioti: Telktis apie VLIKą kovoj 
už Lietuvos (išL-.isvinimą. Išlai
kyti lietuvybę ir kalbos grynu
mą. Ir grynai krištolinę sąžinę.

To pasieksime — verti busi
me Lietuvos. Laimėsim tokios 
pat vertės kaip partizanai ir 
kentėtojai ten — Lietuvoj. Dauf 
lietuviai parodė savo istorijos 
bėgyje — drąsos ir ištvermės bėf 
savo žemelės branginimo. Ne
jaugi mes būsim tie, kurie pasL

ešpondencijos turinys:

Ši m. sausio mėn. 8 cL East 
Chicagos lietuvių Šv. Pranciš- I 
kaus parapijos salėje įvyko me- 
tinis— visuotinis medžiotojų ir 
meškeriotojų klubo narių susi- 
.inkimas.

Šlš šiaurės Indianoje egzistuc- 
,antis lietuvių medžiotojų ir meš 
keriotojų klubas, keletos inicia
torių Įsteigtas 1964 metais, tai
gi jau egzistuoja virš 18 metų.

Klubo nariai, nors yra įvairių 
pažiūrų ir įsitikinimų asmenys, 
oet kiek liečia klubo sportinę 
vųbklą randa bendrą interesą 
visose sporto srityse. Tuo gali
ma tik pasidžiaugi! ir tai įrodė 
šio metinio susirinkimo gausus 
aaiių atsilankymas ir benori rū
pesčiai, kaip nušauti stirną ar 
pagauti žuvį—

susirinkimą atidarė 1982-jų 
metų klubo valdybos pirminin
kas p. J. PečiuHs, pakviesdamas 
p. K. Valeiką pravesti šį metinį 
susirinkimą. Vietos parapijos | 
Klebonui ir klubo garbės nariui jį 

» kun. J. Daniels sukalbėjus mal- ;
uą, tųč tuoj aus pradėta šiam va
karui numatyta programa — ’ 
Klubo veiklos diskutavimas. Pra_' 
eitų metų valdybos veiklą sū- 
oirinkusių patvirtinta be ypatin-. 
gų priekajištų. Jeigu ir buvo į 
vieno kito klubo nario pakišta 
mintis, kad reikia šį klubą lik
viduoti,1 tai Į šį klausimą tuojaus ; 
-eagavo susirinkusių, dauguma, 
nes atėjus laikui rinkti naują 
valdybą 1983-siems metams ne- ‘- 
reikėjo gaišti laiko ir klausinė-! 
d kandi etatus ar sutiks būti val-1 
dyboj. Per pora minučių pasisiū- ■ 
iė penki nariai šioms pareigoms,; < į 
gi susirinkimo dalyviai truks- 
.ningai ir vientbalsiai patvirtino.

Klubo valdyba šiems metams ’ 
yra šios sudėties: valdybos pir-1,: 
.nininkas — Aleksandras Špokas, • i 
i vice pirmininkas (šaudymo' 
pirmenybėms pravesti) — Rič^r-' f 
das Mačys, II vice pirmininkas 
Vžuvavimo pirmenybėms pra-j $ 
vesti) — Vytautas Degutis, klu-j j 
oo kasininkas Reimondas Pečiu-11 
lis ir sekretorius — Juozas Ja-1 
nu šaitis.
Atrodo, kad šio klubo nariai ne- 

.uri tendencijos išsikovoti Olim
pinių medalių, bet mūsų sąlygo
se egzistuojame visiems prieina- į 
momis galimybėmis. Vasaros į 
mėnesiais pravedame rungtynes, | 
šaudant iš kariškų ir medžiok- I 
linių šautuvų. Rungtyniaujame 
šaudyme su pistoletais, o gražią, T 
šiltą vasaros dieną bandome lai- L 
mę kas pagaus didžiausią žuvį. Į

Neatsisakome parungtyniauti | 
su kitais klubais ar organizacijo- į 
mis, jeigu tik leis mums žintoti |

Artėjant metų pabaigai, kaip 
paprastai, būna rudens balius, 
su vakariene, būna ir programa, 
bet svarbiausia — būna visų 
ungtynių laimėtojams taurių 
teikimas. Po to palydint Ąžūo- 
o Stelmoko muzikos garsams 

“oi sudiev, sudiev’ — užbaigia
me metų veiklą. J. JhnuSaitis

-- nr] Health Habits, Begun Early- Can-
Add Years to Lives of Your Children

HEART AND HEALTH babfts started early in childhood its 1S69 Heart Fond Campaign here and in H500 other 
can reduce the risk of heart in laterjffe, accordiM. rmnmmtitlex through Febrnnry^The Heart Fnnd supports 
to U&ir Heart Association. Association is candMtiM£ research, education and community service programs-

EUDE
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA 

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

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SuNUS 
V1ARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYT*

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

fHUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai'

IBAN VANCE tt GEORGE SŪRINI

Aikštė, automobiliams pastatyti

uca«oe

•4*tavją

<«ir4orię

aTARNAVIMA*

ukiMA

-OSfc

ViEl'UAao C. LACK Ui SUN US

rilACKAWItS

*** vrisai iyukz aTKiiMi kuuWk rizi
i»28 SOUTHWEST HIGHYVal, ruo. dilu, UI l?H4)

BUTKUS - V ASAITIS
T*L; OLympit MN)

PETRAS BIELIŪNAS
So. CALIFORNIA AVE. TeL; LAfayHL* 1-3*71



Šaulių Sąjungos Vyt. Didžiojo rinktines | 
visuotinis susirinkimas

1083 m. sausio 30 d.
Vytauto Didžiojo salėje
VI. Išganaitis pradėjo susirinki
mą ir pakvietė pirmininkauti A.
Regį. Vėliavų tarnyba įnešė 
šauliu vėliava. Pirm. V. Išganai-

* *■ ~

t*s perdavė pirinininkavijia A.
Regiui, nes jo kadencija baigėsi
Algis Regis atsistojimu paprašė 
pagerbti mirusius šaulius. Begis 
į sekretoriatą pakvietė J. Mac-

' konį, M. Gudaitienę ir A. .Juš
kevičių.

šaulių S-gos pirm. M. Milko-
ir

patiekė

su pir- 
padali-

labai ger 
ii; i pudaiini" 
sirlnlumas peikia' p

Iš viso dalyvivo 
831 Įmokėjus :> na 
Skirstė: ičs su ma! 
ka apie vai. p

.valtis sveikino suvažiavimą 
-linkėjo darnaus veikimo.

A. Regis perskaitė dienotvar
kę. Priimta. Prasidėjo valdybos 
jr padaliniu pirmininkų prane
šimai.
t VI. Išganaitis trijų metų ka
dencijos veikloje aptarė princi
pinius veiklos bruožus

Po to, padalinių pirmininkai 
patiekė kondensuotus, gerai pa- 
•rengtus trijų metų veiklos pra
nešimus. Ypatingai įdomus šo
kėjų grupės, kurį padarė vado

p. AtkinsOn.
J. Mackonis patiekė 1982 m. 

Rinktinės namo apyskaitą.
Pajamos: 1) 1982 m. sausio 

| d. saldo, $1.270.52, 2) pajamos 
iš baro $37,291.20, 3) kitos pa- 
jenios $8,22‘0.57. Iš viso paja
mų $49,782.21.

J Išlaidos: 1) Baro išlaidos 
$19,930.54, 2) algos, darbininkų 
^lyginimai $9,610, 3) kitos išlai
dos $15,569.70. Iš viso 
$45,110.33.
> 1983 m. sausio 1 d.
$4,671.96; neparduotų 
įtarė $1,437.15.
; Šaulių rinktinės 1982 m. apy
skaitą patiekė J. Pocius.

1982 metų sausio 1 d. saldo 
$27,478.88; *1982 m. pajamos 
$25,001.76. Iš viso pajamų 
$52,480.64. Iš viso išlaidų 1982 
metais $14,465.28.

1983 metų sausio 1 d. saldo 
$38,015.36. Pinigai laikomi ban
kuose.

: vai. Baigus valdybai ir padal:- 
pirm. niains pranešimus, kontrolės ko

misijos protokolą perskaitė K.
i Povilaitis. Pagal statutą, kon
troles komisija, kurios pirm, 
yra p Blažys, padarė finansų ir 
turto pitikrinimą ir 
šias išvadas:

1) Binktinės valdybai 
ininmku VI. Išganaičhi,
niains ir pareigūnams verta pa
reikšti padėką už kadencijos 
melu atliktą darbą ir užmojus.

2) .1. Mackonis J. Pocius pa
vyzdingai v-da finansinę atsa
komybę. Pateisinamieji doku
mentai, kuriuos patikrinome, 
atitinka knygų įrašus.

3) 1982 m. abidvi apyskaitas 
siūleme patvirtinti. Taip pat 
tvirtinti valdybos ir padalinių

išlaidų

sadlo' 
prekių

* * a
Po h>, kii susirinkimas pa

tvirtino apyskaitas, A. Regis pa
prašė nominacijos komisiją pa
tiekti kandidatus naujai trijų 
įlietų kadencijai.

Pirmininku vienbalsiai išrink
tas Vladas Išganaitis. Kili val
dybos nariai; J. Mackonis, J. 
Petrauskas. J. Pocius, .1. Sas
nauskienė, A. Balčytis.

Garbės teismas perrinktas tas 
pats: A. Regis, kun. J. Borevi- 
ėius ir A. Raudys.

Kadangi kontrolės komisijoje 
pasiliko J. Blažys ir K. Povilaitis, 
tai darinktas V. Džiūvė ir kan
didatas — P. Beleckas.

Pirm. A. Regis vėliavą parda
vė naujai kadencijai išrinktam 
VI. Išganaiėiui. Išganaitis dėko
jo ir pasižadėjo Šaulių Sąjun
gos idealams likti ištikimu ir 
toliau.

VI. Išganaičio kalbą palydėjo
me katutėmis.

Susirinkimas baigtas Tautės 
himnu.

Po susirinkimo, šeimininkių 
buvome pavaišinti sumuštiniais 
ir kavute.

Pabaigai reikia pastebėti, kad

fa

I Ii

Nariai prašomi gausiai <la-i

Kamai. Žemi — Pardavimui 
KKAL KSTATi FOR SALI

BUTŲ NUOMAVIMAS
9 NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS -• VALDYMAS 

« NOTARIATAS ■ VERTIMAI.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSB1OKUIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: : ' j
MUTUAL FEDERAL SAVINGS i 

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

KKAL 1STAT1 FOK lAUi

parengti vaMybos 
pranešimai ii- st

ryko, 
arti 3(K) 
io mokė 

nuot

Ransovėtiu susirinkimas '

iro p;.talpose
G g. Jaunimo cen- 

įvyko Lietuvių 
.-s C-hic'iyos sky- , ■ r *

riuus ■msirinkirn.’.s. Susirinkimą 
atidarė pirminmkas Jon šve
das, o susirinkimui pirminin
kauti pakvietė Joną Gradinską, 
sekretoriauti Apolinarą Skopą.

Susirinkimas, išklausęs praei
tų metų protckclą, valdybos ir 
revizijos pranešimus prime, be 
jokiu pataisų ir valdyboms iš
reiškė nuoširdžią padėką.

Valdybai pasiūlus ramovėnus 
Joną Švedą ir Karoli DabulevL 
čių, kaip daugiausiai skyriui dir
busius ir nuo jo įsteigimo da
lyvavusius, pakelti Į garbės na- 
narius. Susirinkusiej entuzias
tingai sutiko. -
Senajai valdybai atsi.statydinus, 

naujoji 
dėties: Edmundas Vengianskas 
Kostas. 
Skopas, Vincas 
Stepas Rudokas.

Revizijos komisija: Antanas 
Dumčius, Antanas Mišelis ir Vla
das Šimaitis.

Baigiantis susirinkimui, ramo. 
venas Juozas Tamulis pranešė, 
kad šiose patalpose apatinėje sa
lėje bus rodoma ok. Lietuvoje 
susuktas filmas “Velnio nuota
ka” ir dar vienas. Prašė šiuo 
klausimu pasisakyti.

Susirinkusieji iš ok. Lietuvos Vieno jaunuolio išsireiškimas, 
filmų rodymą Jaunimo centre einant filmo žiūrėti “Anot Mai- 
vienbalsiai pasmerkė. Po ilges 
nių pasitarimų, nutarė sudary-- gimo”. Baisiai negražiai nuskąru 
Ii 5 asmenų delegaciją, kuri pa- bėjo, 
reikalautų, kad tų filmų rodymą 
neleistų. Toje delegacijoje su- __ 
tiko dalyvauti: A. Juškevičius, 
M. Šimkus, K. Oželis, E. Ven- I__
gianskas ir J. Tamulis. j. I_

Kadangi dalyvavę susirinki- į I 
I — Chicagos Lietuvių Spaudos 
; klubo susirinkimas įvyks vasa- 
j rio mėn. 4 d., 7 vai. vak.. Lietu- 
i v’° Sodyboj^ 6515 S. California

valdyba išrinkta šios >u-

Jučkaitis, Apolinaras
Valkavickas ir

* F<i

me jau buvo išsiskirstę, tai de
legacija apie pasikalbėjimą nie
ko negalėjo pasakyti. Pasiteira
vus sužinojau, kad jiems buvo 
pasakyta: “Čia yra juridinis klau
simas ir filmas bus rodomas”.

Į- Be to, susirinkimas būsiančią 
valdybą įpareigojo parašyti Jau- 

' nimo centro vadovybei griežtą 
j protestą, kad daugiau tokių fil 

mų nebūtų Jaunimo centre ro
doma.

Po susirinkimo neteko matyti, 
kiek asmenų filmas žiūrėjo, bet 
pikietavo apie pusantro šimto 
vyrų ir moterų su daugybe pla
katu.

ronio. Nebeužtvenksit upės bė-

Stasys Juskėnas

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233 .

KAM MOKĖTI NUOMA?

GERIAU SKOLĄ.lyvauti ir kelti aikštėn pastebė
tus netikslumus. Bus diskusijos Du. ’__ ... .

; j nam butui. 2 auto garažas. Aluminumiškeltais klausimais ir kiti jv 
rūs pasikalbėjimai. Valdyba

— F. Norkevičius, gyv. Vaka
rų Vokietijoj, Lecherweg. 7170, 
Schwaeb-Hall, norėtų surasti] 
Amerikoj gyvenančius:

1. Vytautą Jušką, ir
2. Pilypą Narutį, dipl. inž., 

gyvenantį Chicagoje, III.
šiuos asmenis arba juos pa

žįstančius prašau atsiliepti vir
šuj nurodytu adresu. Jiems bū
siu dėkingas.

F. Norkevič;us i

i

miegami ir du kambariai skiepe; 
Centrinis šildymas atskirai kiekvie- 

langai. Švarus. $67,000. 62-tros ir 
California.
5 ir 4 medinis Brighton Parke, arti 
mokyklų. Mažas Įmokoj imas. Savinin
ko paskola.

ŠIMAITIS REALTY

ILEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto loldtaą 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTll 

4514 S. Talman Ava.
Tol. 927-3559

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St.

Tel.: 436-7878

DĖMESIO
62-10 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobili* 

Liability apdraudimas pensini*.
kams. Kreiptis:

A. LAURAITIS
4445 So. ASHLAND AVL

■ , TeL 523-8775

<El_P WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku Ir Darbininkių

Dengiame ir taisome visu rū- < 
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA ;

(>557. S. Talmon Avenue 
Chicago, IL 60629

434-9655 ar 737-171^
________ •-____L ■___________ *1

$250.00 WEEKLY PAYCHECKS

(fully guaranteed) 
working part or full time at home. 
Weekly paychecks mailed directly 
to you from Home Office every- , 
Wednesday. Start immediately. No : 
experience necessary. National .- 
company. Do your work- right in 
the comfort and security of your 
own home. Details and application 
mailed. Send your name and ad-, 
dress to: American Fidelity Com
pany, Hiring Dept. 77, ’ 1040 Lone 
Star Dr., New Braunfels, TX. 78130,

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymų knyg? 

“Liucija75 jau atspausdinta.

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

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave.. Chicago. IL 60629.

i

n

kurl> tuos

dolerli

pelno, mr

say w. >♦« s». 
th. rati) M-tni

kreipus ir tSedii I SI.A Centrv

LITHUANIAN ALLIANCl OF AMERICA

18.00

F2.00

HAL3TTD BT^ CHICAGO, It S94H

$4.00
F3.00

JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

ENERGY
WISE ®

i

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

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
" LITERATŪROS DRAUGIJA.

i Knygą galima gauti Naujienose ir pas K. Janutą, 

arba rašant tokiu adresu:
Mr. K. Januta

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

Don’t be a Bom Loerl
2818 Avenal St., Los Angeles, CA 90039

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS

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

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

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU AMERIKOJE
yn seniausi*, tildžiusia ir turtingiausia lietuviu rratęmann^ ar- 

Canixactja, Uetuviamj ištikūcai tarnaujami j&u per 92 setus.

SLA — <tUek& mitūrlniur darbai, gelbRd tr k^tipmi 
darbus dirba.

SLA — išmokėto daugiai taip AŠTUONIS MIIJIONTIs 
apdraudtj savn nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis dainomis. neieško 
riam> patarnauja tik cavišalpos cegnirtu

Kiekvienas lietuvis tr lietuviu drrugaj 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

— apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endcnrmeni 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, aietaandlxA' 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai.

<La — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrsuda: uf 
$1,000 apdraudoa ruma temoka tik $3.00 metama

KLa — kuopt} vyra visose lietuviu kolonijose. Kreiptitėe 
J savo apylinkės SLA kuopn vei’xėiux jie 
mielai pagelbės i SLA JsorašytL

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimu^

A. Gomcd — MINTYS IR DARBAI, 259 psl, liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas diena* ir 
•usirūpiniiną __ ___ ___ _______________________
A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, įveiks ta Ir 

grožis. Kietais viršeliais__________________
Minkštais viršeliais, tik_____________ .

Dr, A. J. Guaseu — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAITRŪS 
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik___

Galinu taip pat užsakyti paštu, atsiuntus Ček| arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant SI peraunthno išlaidom*.

6 — Naujienos, Chicago, 8, Ill. Thursday. February 3, 1983

i

MISCELLANEOUS 
Įvairūs dalykai

_ -___________

BEN’S SHRIMP HOUSE
1049 W. North Ąve.

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

Laikrodžiai tr braufeuyMa 
Pardavimu Ir Taisymai 
2444 West f*th Street 
Tai. REpubtle 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

( P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

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

BUSS. OPP. — IN TOWN 
Biznio Proga — Mieste

BARBER SHOP FOR SALE 
MARQUETTE PARK AREA 

Must sell — retiring 
735-7793 or 476-1256

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

KAIP SUDAROM 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
»adėtl teisininko Prano ŠULO 
laruošta — teisėjo Alphonse 
VELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
įleista knyga su legališkomit 
ormomis

Knyga su formomis gauna 
u Naujienų administracijoj*

* Rūpc<ingas vyras pasakojai 
savo žmonai: “Atrodo, jog mesi 

tuomet sutaupom kiek pini
kai neišmokame susidariu- 

skolų”.

tik 
'•JŲ- 
sių

• Senbernio samprotavimas: 
’Jeigu ne moterys ir degtinė, lai 
liūdna būtų mūsų gadynė”.

■M
M. Š I M K U S

•, .- Nofary.PubHc .i,.
INCOME TAX SERVltl

4259 S. Maplewood, Til. 2S4-7450
Taip pat daromi vertimai, giminią 
iškvietimai, pildomi pilietybėi pra> 

žymai ir kitokie blankai.

f________ ’ ---.
HOMEOWNERS POLICY

40642, - 424-U54

w. mm n

■no C-r.wa’:/

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

TeL 776-5162 
2649 West 63rd Street 

Chicago, HL 60629 -------------

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGYS ' 
Darbo valandos: 

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

6606 S. K*dzi« Ava. 
Chicago, 1)1. 60629 

Tel.: 778-8000

PATS ŠRATU K IR DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS*1 -

%


