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LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
REZOLIUCIJA SENATE

POPIEŽIUS VYKS 
Į VIDURIO AMERIKĄ
ATIKANAS. — Popiežius’

Senatorius Alfonse D’Amato. Angeles, lit. Miok. mokinys; L. Jonas Paulius II sekmadienį pa- 
(ręsp., N.Y.) pasiūlė Senatui Barauskas, Detroito 
priimti rezoliuciją, skelbiančią 
Vasario H>*ąją Lietuvos Nepri
klausomybės Diena.

J s pabrėžė, kad tai būtų 
trims milijonams lietuvių,-gyve
nančių Sovietų tironijoje, žinia, 
kad Amerika toliau darys pa
stangas, kad Lietuva atgautų 
laisve.

> “Žiburio”
Ut. mok. mokinys, N. Gleveckai- 
tė, Chicagos aųkšt. Iii, mok. mo
kinė, V. Damijonaitytė, Chica
gos aukšt. lit. mok. mokinė.
. Ankstesniųjų mokyklų premi

jos truputį mažesnės, nes.komi
sija rado daugiau premijuotinių 
rašinių.

(ALTo informacija)

skelbė, kad nuo kovo 2 iki 9 die- ! 
nos jis aplankys Kostą Rika. Ni- i 
karagvą, Honduras, Belizę ir : 
Salvadora. *-

Popiežius žino, k:d ši k.lionė ' 
yra pavojinga. Jam a šku, kad • 
teks susitik .i su dvasiškiais, k u- i

M

SEKRETORIUS NORĖJO PATIKRINTI 
SUSITARIMĄ NEVARTOTI JĖGOS

Chicagos Lietuvių Prekybos- 
Lūmai Vasario T6-osios minėji
mą turės vasario 9 d. Dariaus- 
Girėno salėjė. Kalbėtojų pa-' 
kviestas Mykolas - Pranęvičius, 
Amerikos Lietuvių Tarybos vai-' 
dvbos iždininkas.

• ' - * «
IJTUANlSTINiŲ MOKYKLŲ
KONKURSO LAIMĖTOJAI

JAV lituanistinėse mokyklose 
buvo pravestas rašinių konkur
sas, kurį- paskelbė Amerikos 
Lietuvių Taryba, o premijoms' 
1.000 dol. paskyrė kun.‘Juozas 
Prunskis. Konkursą pravt'dė 
švietimo tarybos pirmininkas J. 
Plačas.

Buvo gauti 2& rašiniai. Juos 
įvertino ..pedagogų -ir literatų 
komisijar- St.; Pe.tersoųi’ėnė, .1. 
Tijūnėlienė. Gč - Valiulienė, J. 
Masilionis ir J. Plaeas.

MIRĖ SOFIJA NAUJALYTĖ
> DIDIKIENĖ

VILNIUS, pavergta Lietuva. 
— Žinios iš Vilniaus sako, kad 
praeitą savaitę ten'mirė muzikė 
Sofija Naujalytė Didikienė. Ji 
palaidota Rokantiškių kapinėse.

Ji buvo pati jauniausioji mu
ziko Jono Naujalio duktė. Ji 
buvo vienintelė .iš Naujalio vai
kų, kuri Tapo muzike. Ji mokėsi 
pianino muzikos pas pagarsėju-

. Buvo! Icilūsi t& Kranpiškiu,,gu
linčių tarp Vištyčio ir Virbalio.

— Turkai keliais atvejais pa
reiškė, kad jie nesirengia pulti 
graikų. Turkai yra pasiruošę 
išspręsti—Kipro- salos klausimą, 
nevart^jį* jėgos.

Pradžios niokvklu konkurso 
tema buvo Dabartinė padėtis. 
Lietuvoje”. Pirmą premiją — 
125 dol. laimėjo V. Bublytė, 
Clevelando šv.' Kadimiero lit. 
mokyklos mokinė; antras premi
jas po 75 dol. laimėjo: L. Gela- 
žylė, Clevelando šv. Kazimiero 
Ft. mok. mokinė, J. Urbaitė. 
Chicagos Marquette Parko lit. 
mok. mokinė, A. Bobelytė, St. 
Petersburg© “Saulės^-’ Ut. mok. 
mokinė; trečias premijas po 50 
dol. laimėjo: M. Landytė, Det
roito “Žiburio” Ut. mok. moki
nė, Kr. Alčiauskaitė, St. Peters
burg© “Saulės” lit. mok. moki
nė. D. Venskutė, Lo Angeles lit. 
mok. mokinė.

Aukštesniųjų lit. mokyklų 
moksleiviams konkurso tema 
buvo “Žmogaus teisių ir sąžinės 
laisvės varžymas okupuotoje 
Lietuvoje”. Pirmą premiją 125 
dol. laimėjo M. Palubinskaitė, 
Los Angeles lit. mok. mokinė; 
antrąsias premijas po 65 dol. lai
mėjo:, R. Navickaitė, Los Ange
les lit. m3k. mokinė, M. Bucele- 
vičiūtė, St. Petcrsburgo “Sau
lės” ht. mok. mokinė, G. Rad- 
venytė, Los Angeles lit. mok. 
mokinė; trečias premijas po 45 
d )l. laimėjo: R. Jarašūnas, Los

duoti" tųiJkąmę;,-dattgiĖtu. ginklų 
kraštui ginti,. ©^raįkąi jau ką- 
binėj as£ pnė > iaūtaetjkfecių- Grai
kijoj titrtinųTąšVsanbAbazaų. .

KALENDORftLIS

— Ispanijos socialistai tikrina 
darbo |sca’gas ir dirbtuves. Dar-j 
ban laiku neateinantieji darbi-- 
ninkąi turės aiškintis, kodėl jie 
vėluoja.

— Visi Pekino valdžios atsto
vai . nuodugniai susipažinę su 
svarstomais reikalais, pastebėjo 
su jais taręsis sdiretogius G. 
Shultz, : .. .

— Sekretorius Shultz šnekėio •t

su atsakingais Kinijos pareigū
nais, o vėliau su Terigu Hsiao- 
pingu. Jis turi nuovoką apie vi
sas valstybės problemas.

^T^FųrkĄi.nebūtų siuntė karių 
'šįtKiprb jTigu keli graikų 

1 generolai nebūtų pasiryžę užim- 
’ ti yi&r'salę. Tuonjėtiniai graikų 

valdovai padarė didelį klaidą.

— ?aukso uncija
kainavo’*497.' V -v ' .' ’ ; .

—Juodaodis HarpIdtAVashing. 
ton vasalo 6 dAniįtfngė sutrau- 

• kė' 12,000 žmonių.- Jis aštriai 
/ puolė' majore Jane Byrhe.

Arta 
13,866 Square Miles

Į Morylond-Deloware:
\ 12,634

George Shultz

Sekretorius George Shultz iš Pekino sekmadienį 
atskrido į Secul miestą, kur jį pasiliko. Pietų

Paraguayans policija išsiuntė grį
žusius politinių parti jų vadus >

SEKMADIENĮ ALFREDO STROESSNER BUVO RENKAMAS 
DAR VIENAM TERMINUI PREZIDENTO PAREIGOMS

sias kandidatas buvo dabart'nisi 
preziden tas. generolas Alfredo^ Tiems 
Stroessner.

Gen. Stroessner kandidatavo^ 
septintam terminui. Jis kraštą; 
valdo jau 29 metus. Niekas ne
abejoja, kad ir šį kartą jis bus 
išrinktas dar vienam terminui.; 
Tvirtinama, kad kdi kandidatai 
priklauso vadinamiems radika
lams ir liberalams, bet nie
kas neabejoja, kad bus išrink
tas generolas Stroessner. Viskas 
eina lėtai Paraguajuje, užtat ir 
galutini rinkimų rezultatai bus 
žinomi tik ateinančia savaitę.

Nustebo grįžusieji tremtiniai

Vakar iš Argentinos į Asun
cion aerodromą atskrido Argen
tinos sostinėje gyvenantieji 
raguajaus politinių partijų 
dai. Patyrę, kad ruošiami 
vieni “prezidento rinkimai'

va
dai- 
jie 

j susitarė ir Argentinos lėktuvu
grįžo Į Asuncion.

Vasario S: Dionizas, Jonas, 
Giedrė, Kylik's. Pašvaistė, 01-j 
šis, Sitalkė. j

Saulė teka 6:56, leidžias' 5:1 1.1
Oras debesuotas, šaltas, ga-j 

Ii snigti.

fopulatioR
14,781,000

f Permsylvorua:1
. \ 11,793,909

9

Grįžę buvusieji ministerial 
norėjo dalyvauti sekmadienio 
rinkimuose. Grįžo Lilis Alfonso 
Resck. Paragvajaus krikščionių 
demokratų partijos pirminin
kas, ir Ricardo Esperanza L:iva, 
Psraguajaus Darbininku konfe
deracijos centro sekretoriaus. 
Jie planavo dalyvauti rink.moo
se, bet nieko iŠ to neišėjo.

Policija, patyrusi apie šių pa
bėgėlių grįžimą, atvyko į aero
dromą ir nelc’do jiems išlipti. 
Grįžusieji manė, kad policija 
suims abu, sudarys jiems bylas 
ir padės j kalėjimą. Jie apsi
riko. Policija uždraudė visiems 
iš Argentinos grjžusiems j Pa- 
raguajų išlipti iš lėktuvo. Poli
cija nepaaiškino, kodėl j'e aero
drome buvo sulaikyti.

Kinijos premjeras labai nepatenkintas, kad JAV 
valstybės sekretorius G. Shultz neverčia Taivano 

tartis su Pekino vyriausybe.

ASUNCION, Paraguay. —- Bet čia ir vėl policija neleido. 
Praeitą sekmadienį Paraguajuje, Jie negalėjo iš lėktuvo išeiti, ne
buvo prezidento rinkimai. Buvo galėjo su nieku pasimatyti. Tik- 
trys kandidatai. Pats svarbiau-’.] tai vakare, kai lėktuvas vėl tu- 

jo skristi i Argentiną, Jai 
buvo pranešta, kad jie

bus grąžinti į Buenos Aires. Jie 
paklausė policijos, kodėl? Jiems 
tiktai buvo pasakyta, kad šitaip 
bus pigiau.

Savo laiku už jų areštą buvo; 
paskirta stambi suma, o dabar, 
kai policija juos turėjo savo^ 
rankose, tai pati policija juos iš-” 
siuntė užsienin.

Paraguayans politikai, prabu
vę keliai valandas su,atskridu- 

. sielis politikais, patarė jiems 
antrą kartą nebevažiuoti į Para- 
guajų, nes antra kartą policija 
galinti jų neišleisti atgal.

IRANAS NEDRĮSO
PRADĖTI PUOLIMO

PEKINAS, Kinija. — Sekre- nijos vyriauscyhė nori, kad TJ 
toriaus George Shultz kelionė į j vanas im’ųsi žingsnių prisijung 

1 1 ti prie Kinijoj Pekinas siūlė ke 
Us projektus, bet Taivanas ka 
kuriuos atm lė, o j kitus visa 
neatsakė. Pagrindinis klausima 
buvo — žodžio ir spaudos lai
vės nebuvimas, p a g r i rdinii 
žmogaus teisių negerbimas.

Sekretorius kinieč ius part’s 
kė, kad JAV nevartos spaudi 
mo. Susivienijimą arba susijun 
girną turės išspręsti patys kinie 
čiai susitarę, be prievartos.

Sekretorius sutarė su Pek:n 
vyriausybe pasikeisti krašto ar 

e buvo j saugos atstovais. Manoma, ka 
' tas pasikeitimas padės sušv_’ 
‘ xiinri abiejų valstybių santykiu 
! Kinijos krašto apsaugos atstovi 
atvyks į JAV. o JAV-ių atslov: 
bus paskirti prie Kinijos krast 
apsaugos atstovų.

k - - Seou le sekre toriu. _Shul 
pasitiko Pietų Korėjcts užsien: 
reikalu ministeris Lee Bum Su

Pekiną išaiškino viena kitą 
problemą su dabartine Kinijos 
vyriausybe, bet s kretorius nie
ko naujo neįnešė į Kinijos b 
Taivano santykius, sako oficia
lus Kinijos vyriausybės prane
šimas. JAV pripažįsta, kad Tai
vanis prikiauso Kinijai, l>ot 
JAV nieko nedaro, kad Taiva
nis būtų prijungtas prie Kinijos. 
JAV teikė ir tebeteikia visokią 
paramą dabartinei 
riausybei.

Taivano radijas 
eile reikalavimu, <• - 
kebais atvejais pareikšti, b:t i 
šio meto amerikiečiu atidėlioja-1 nint

pareiškė,
tas į greta esantį kapinyną, k; 
sekr. Shultz uždegė smiika 
žuvusi .ms kariams pagerb 
Netoliose pagarbiai stovėjo sc
reloriaus žmona Helena, kar 
su juo buvau Pekine, o d.:b 
atvvkusi ir i Pie'u Korėja.

ini ir praktiškai nevykdomi.
Manoma, kad savo nepasiten

kinimą dabartiniu sekretoriaus 
vizitu žinių agentūrai padikta
vo ?pa.ls, Kinijos premjeras,^ nes 
pokalbių metu premjeras pa
reiškė tokius nepasitenkinimus, 

SEOl L, P. Korėja, 
torius George Shultz, 
Pietų Korėjos sostinę,
kad jis a-likę patį sv; 
dalyką: Kinija ir -JAV 
□nevartoti jėgos nesusitarimam 
spręsti, šitas susitarimas leido 
JAV-ėms atšaukti savo karo jė 
gas iš Taivano ir sąsiauryje j
esančių salų. Kinija taip pat ga-į tų Korėjos pre 
Įėjo atšaukti savo jėgas iš Tai-] aplankys JAV 
vano sąsiaurio, kurias permetė 3 
į Kinijos ir Sovietų Sąjungos pa- ' r 
sienį. JAV nepažai 
spaudimo į Taiv.iną 
s'jungtų prie dabar 
vviausvbės. *■ *>

Taivanas pats pr 
ti, kada jam ateis 
jungti. Tuo tarpu d

dėjo vartoti ; lai ir
L kail jis pri- ’ pietus.
lines Pekino i

- I
•iva'o nutjr- piezidc
laika s prisi- ji laišką
labai!line Ki-'' lijcms.

o v

BAGDADAS - prezi
dentas Husijin S'idam pareiškė, 
kad Irano kariumnerės vadovy
bė buvo bcsTUcšian’i pulti Ira
ką. bet paskutinėmis dienomis i 
atidėjo visą 
riuomenrs 
kad norima 
versta tikra
anksč’au siunlė

puolimą. Irano ka-į 
vadovybė patyrė, "J
nulli <’ itis yra pi- I 
Iv'rlove. Iraniečiai Į 

savo fanatikus; 
tiesiai prieš kulkosvaidžiu ugnį. i 
bet dabar įsitikino, kad jiems j 
ta avantiūra labai brangiai kai-' 
nuoja. Jie prarado tūkstančius j 
karių Basrcs s, :tvje. tai dabar; 
nenori žengti į kitą sustiprintą j 
ruožą.

Prezidentas Sadam pažymėjo. j 
kad iraniečiai gali pabandyti] 
pulti šiaurės ruože, bet abejo-1 
ma ar jie dris i kalnus sutraukti 
daugiau karių. Kalnuose 
Irano kariai neparuošti 
čiams

— Jungtinių Tanių
Asuncion miestas yra toli nuo| nis sekretorius Javier Perez del 

Cuellar pataria Pietų Afrikai ai-; 
ių šaukti savo ginkluotas pajėgas į 

en I

aerodromo, bat gyventojai kaž 
kokiu būdu sužinojo, kad 
dviejų partijų vadai aerodrome
tai atvažiavo su jais pasimatyti.! kojos

CH!NA
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, Tolumoje matyti Vytauto Didžiojo pastatyta bažnyčia

Kūno, proto ir jausmy darnos pagriffdat 

Naujausių inoks’c žinių populiarus perteikimas 
JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

Kaip žiburiai t 
Ir kaip drugeli lėkti kvit 
Artyn, artyn vis pfte šatęs.

VITAMINŲ REIKALAI (10)
Rūgusis pienas —visų lietuvių taip mėgia
mas— yra geras vitaminų šaltinis, todėl 
visi gausiai jį naudokime.

(Mediciniškas raginimas)
VITAMINAS B-13 (OROTIC Nuo čia prasidės niūsų sveika- 

AUrD). sis vitaminas Europoje’ 
naudojamas gydant daugybinę’ 
sklerozę (multiple sclerosis). 
Jis Amerikoje dar neapturimas., 
Jo vetkia — kubo celių pataišy- 
inąs. Jis dalyvatija vitaminui 
B 12 ir Folic acid apykaitoje. Jis’ 
randamas šakniavaisiuose (šak-j 
ninėse daržovėse) ir rūgusiarhe- 
piene. % ,

Mažai žinoma apie to vitaini- 
no trūkūino padanniūš. Yra da-r 
vinių, ka4 trūkumas to yltarrti- 
h<r- gali pakenkti klienų darSųi,.' 
gali pagį-ėi tinti kūno celių nyki ■ 
ijią ir- artinti pergręitai senatvę 
ą’alp pat yra nie’dĮchiiškų nuo H 
gtonįiį,' kid to vitamino trūku-’ 
irias riša ši su nervinių geliu ny 
kiiųii; sergant daūgj-biriė šklė- 
roze. kuri iki dabar ’nėra pagy-; 
ifoma. j.

Nauda to vitamino yrą aptu-; 
rimą gydant daugybinę sklerozę’ 
Europoje. Kol. ka&" ipedicįria 
dar nežino, kiek, to vitamino, 
žmogui,yra reikalinga. Kol kai. 
taip, pat nėra žinomas, to vita., 
mino nuodingumas.

Išvada. Kdi daugiau naudin
gų žinių m dicina įsigys vitami
no B-13 (orctįc acid) reikalu, 
mes lietuviai naudokime to yį 
tamino, kuo gausiau valgydam’ 
sakinavaisius ir 'rūgusį pieną. 
Nepąsisavirikime nesveikų šio 
krašto žmonių valgymo įpročių: 
nevalgykune baltos-pukinės duo
nos, o naudokime stambiai mal
tų grūdų duoną bei tokį ragaišį; 
“taip pat nenaudokime saldaus 
pieno, o gerkime nugriebtą. 
11-25? tokį. 0 nuo rūgusio pieno, 
lūiatsisakykim: nei žiemą, nei. 
vįpač vasarą. Raugykimės jį pa-- 
tj-s: bus skaniau ir ekononiiš-: 
kįau. šitokiam maistui kiekvie
nas nesigailėkime pastangų, lai-, 
leo ir lėšų. Mediciniškai atgim
ime kiekvienas lietuvis pensi
ninkas kuo geriausiai mitybai..

tos pamatų taisymas.
šia proga primintina kiekvie

nam, kad ne vien maistas įtako
ja mūsų sveikatos stovį.-Ėja turi 
reikšmės reiigiriiai i'isttcHriiidi, 
politiški ifasiscatyū’fūi, ‘kasdieni
ais gyVcnilrie tvū’rkymąšls. Gė
riau tn būk visai netikinčiu, bet 
žmoniškai liešielg’iančiti, ne^u 
besileidžiančiu .už nosies vgdžio- 
Jarriu kiekvieno pakvaišėlio kul- 
iišto, kuris taū, kato tįlą^ prėky- 
'tiinihkaš, siūlo . Mngąiiš idra- 
iystę ilž'tavo žaliūkai riė. 
Mekas ihūsiš|<is' 'j>ė|i^niDkąg 
lar nėra tiek s'ū šąvū šprotų su
sipykęs,. kad.. I^fstųsį- faip į nie
kus save pa-^ersH, kąa tikėtų'i? 
^ektų kulti st,o 1 įvaTrįopdįą; i vai-

• ūojitoaiš.' -- ' ■ ' L <
y štai, * viena i>ųvi£» .* įnkągiek 
nuvyko į Kalifornijąir -'praneša, 
%ad ji gyvena pas bfbiįšt.ęjfr va 
žiriėja su ja į,b'ifilijos’pamokas. 
Kita irgi mūsų miešto gyventoja į 
toje Ka'IrtdrfiiJoje viėįi rsii bib- j 
hštais; draugaują. ĮŠu’lietuviais, r 

j sū pagalbos relkąlingaH jnūsiš į 
kjais pensininkais, jotos nėra’ jo- j 
k-tos ' kh-aūgyŠteš, lies' jįiM yra 
SAVanAUISėS —i..r i 
»ųje kėdės užtikrinimu l 
ncĮągingū) besirūpinančios.

‘ mink, a"pĮe I’rarickeMčiūtės tte- 
rieg štebuklirigą veiklą joms 
neminėk. Jos visa savinii N1EK- 
DARBIAMS . pasinesusios. Jų 
galvosenoje hera vietos tėvų-: 
protėvių šventai religijai, skali 
nančiai artimui atliekamais ge
rais darbais tiesti sau kelią į am- 
žinastį. Tokios bevelija sėdėti.- 
religinių plepalų klausyti ir, 
taip, b. naWdtiku, religiniai 
narkotizuotis, kad tik nereiktų 
gerų DARBŲ* dirbti. Joms pa
tinka snaudžiant per gyvenimą esti remiami karididatai į vado- 
'efti ir ’tikėtis viso, gęriūusio te- vaujanikš vietas. ; , ' •'' 
nsl. Toks nusiteikimas kenkia ! Ligoninėje tamsiaodžiai žmo- 
sveikatai, nes žmogus turi būti nes, Įskaitant ir gydytojus bei

,BITĖk ar SKRUZDĖ; ^nuoįat gSliestingas seseris, nešioja at- 
veikti kitų ir savo gerovės riž- lape vardą savo kihdidato, ne- 
tikrin’mtri. Tokiai veiklai visi žiūrint į jo praeityje įvykdytus 
pepsinrnkąi pasidridkirne, tokiai 
veikiu riisii tiup
fingiiŪų gra^ūkatbių kų^tisfę’ į: 
kitą įįktvės pušę ^ūtortolipdairii.. 
Šiandiėfc ;niuūis reikią -šerį Ato’-

a

Ir aš lėkiau, tartum paukštelis, 
Staiga pabudintas tamsoj, 
Bet apgaulingas buvo kelias 
Ir man parpulti teko tuoj.

los direktoriaus, llaičką, kuria
me terpki tko sakoma:

— ...Kaimo mokyklos vadovui 
kaskart vis sunKrau spręsti 
svaroiaušius •komunjsKmo auk- 
ijimo uzaavimus, nelieka lai
ko domėtis moksleivių mokymu, 
t ikra ta žodžio prasme tampi 
ūkininku. Šiai kad ir mūsų mo- 
•kykta. Ji pastatyta prieš dvide
šimt trejus merus su dideliais, 
iki šiol aar neistaisytais (telėk
tais. Yra nuosavos šildymo, van
dentiekio, kanalizacijos sistemos, 
valymo įrengimai. Bet >-tokį, il
gą laiką varneliai, siurbliai, /kiti 
p engimai susidėvėjo: dažnai 
genrua, juos reikia remontuoti, 
keisti. Tačiau -mokykla . jokių 
pasKyrų įrengimams i§\ niekur 
negauną. Tenka* pačiam direk
toriui ieškoti paprasčiausio čiau
po. Kiek sugaištama laiko, o re- 
zuitatai ■ kartais būna m&ikū

NUTEISĖ IR SUŠAUDĖ

TIESA (1.16) pranešė, Sovie
tų aukcsiausiojo teismo išvažiuo
jamoji sesija teisiuose, nagrinė
jo J. Barkausko ir jo draugų t>y-' 
ią. lie žmonės inekur neon bo, 
girtuokliavo ir įvykdė sunkius 
iiusikaltrmus.

J. Barkauskas, veikdamas su 
E. Titu,-lt. nupėikiene ir L. Aū- 
gustaūskiene, 1981 m. vasarą 
apvogė kelis butus Kauno mies
te ir rajone. Tų pačių metų rug- 
plūčio,14 d. jie ‘leišiuose apipie
šė ir nužudė gydytoją K. Aabi- 
Kąitę, ir sunkiai sužalojo jos bu-’ 
<,o įgyventoją G. Kašauskaitę.

Teismas, ištyręs visas bylos 
aplinkybes, nuteisę J. Barkauską 
sušaudyti, E. Titą — penkiolikai 
metų laisvės atėmimo, R. Lupėi- 
ąienę — penkiolikai metų lais
ves atėmimo ir L. Augdstauskiė--, 

* : ? ai . . . - . ‘ -

ri į mano pirkimą sėlenų iš 
Healthy Food krautuvės. Aš pa
siskaičiau, kad DIETARY FI
BER (fiber, lietuviškai sėleųoš) 

“djfaokim jam pro- yra gera-priemonė suliesėjimui, 
gjj.. /ŪyŪtyti. ,<3itęagą”į sako Štai, kaip skelbiama tuo reikalu, 
jie. \Tb^yti->’SiBokyti taip kal-į Apturėsi pilnūiną skrandžio 
M, iidH irtato- visur minimo be nutukimo. Sėlenos (dieF fi- 
A’šĄjBo” įtekąs. Dabar dar^ ber) yra višės sekretas. Kiekvie

na kapsulė sugeria skystį ir pa
gamina želatiną skrandyje. Taip 
atsitinka nedelsiant. Augalinės 
Kilmės sėlenos greitai išpurpsta 
skrandyje 
pilnumo 
kiekviena 
.tartų tiek 
sveria. Tada žmogus mažiau no 
ri valgyk Jei esi prisilaikanti.- 
suliesėjimui 1,000 ar 1,200 ka- 
.drijų dietos tai vis nori valgyti. 
Čia tą norą sumažina sėlenos, 
špurpdamos skrandyje. Tai pil- 
mmo jausmas be persivalgymo. 
Kiekviena kapsulė yra 100% 
-ugalinė. Augalas auginamas 
.ndijoje. Ten jis vadinamas

nevisumnėmškfrmus ir nežmo- 
niš'kumuš.

kalboįtos rridritotods tori ritirs cfučmcs, o po minėto'
yra to Vandėhs ims sto-
sos prresįiaudds, visas Čia Įūftlkoti. Tą aiškiai visi mato, pro- 
žerhės rtorfdstotos | tas jte'rfis diktuoja teisingai elg

tis pajėgiuosius temti, valy-m as.

•have s&Vof ribųlą ėiergdk ireįi-Jrąsistinis NV^lTSklMAS sav'oi 
gihio NIEKO palajkj^ųfli. -TikJ daro: i 
'.vien BElHRiXlAt Ir c: '
tokių mūsiškių)',, kol .’jiė pagis, Cistinės asmenybės

D- i tegu kol kas-kas pasilieka su--re-;
yra 'liginfaiš apgaMkaiS’,’ ĮVartaus I vienam iš mūsų nepakeliui, ku 

yi^Tikdaii plsuko KliflSTAĮS, kas ant- rie dar neturi-surūgusio pieno 
(dargi ras žodis KRlS’rX.VS vardą toi-

- į ninčiais, o darbais^pačiam LIU-- 
^P:e BM-Fą ;jbms neužsi- CEPIERIUI tariiaūjanciais.

Šalia sveiko irialsto, žrfioniško1 kas tik rudas silkes visoje sfa- 
reįiginio nusitoikimo, labai svar
bu mūsiškiam' pensininkui turė-. 
ii ir sveiką POLITINĘ galvosc-

F \ '
tai)) ir politikoje, mes turime, 
sveiku protu vadovautis, kuc 
mažiausiai jausminiams nusitei - 
•ximams pasiduodant.

štai, į ką virsta, politinis nusi 
teikimas,, kai rase, i’ ligija, tau 
lybė, o ne ASMl-IN YBĖS PAJĖ
GUMU ARTIMUI ‘ ATSIDUOTI

>: nors gali' netekti paskuti
nio siūlo ant savo kūno, jie, ra- 

; vedam?, eina 
į tikrą pražūtį. Su tokiais nė

savo sniegenų vietoje.
Deja, ir tokių mūsų eilėse ne

stokoja. Ačiū Dievui, kad kol

tinėje tokie sudaro. Visi mes tu
rime taip dirbti, kad kiekvie 
vienas lietuvis sava asmenybe 

nes i 
. vienas smalos lašas niekais pa

verčia visą arbatos stiklinę.
Pilnos sveikatos apturėjimui 

labai svarbus, šalia vitaminų, 
mineralų, tinkamo maisto, svei
ko religinio bei politinio misi 
teikimo, dar ir žmoniškas kas 
dieniniame gyvenime tvai-ky- 
Inas i s.

Palikime visus pykčius pik 
čiurnoins, visus apsileidimus 
apsileidėliams, visus nešvaru

Kaip kiekvienoje srityje, j suaugtų j tikrus žmones,

Laikinojo Orąahizącinio Kbniitt‘t<> 
Pirmininko Atsišauki m As ’

BRANGIUS AMERIKOS LIETUVIAI!
Vasario lb proga incSj lietuviai, jungiamės 

iš naujo sutartinai refrtti Lietuvos Nepriklauso- - 
mybes atstatymą ir Visais Būdais siekti, kad lie
tusių tauta gyventų amžinai. ' >

šios didžiosios lietuvių šventės proga svei
kindamas visus Amerikos lietuvius JAV Lietu
vių Bendruomenės vardu, kviečiu brolius ir se
seris Vakario 16 sukaktis paminėti ko jspūdin- 
giatiMai ir, jas minint, moraliniu pritaHmu ir 
(nlhgih'eiins aukomis stipriai paremt 'Lietuvos 
'laisvinimo veiksnių darbą;

Kreipiuos i organizuotus Lietuvių BendTuo- 
Miėites Renetus Ir į po Bendruomenės šūkiu 
susib&rusiuš Ahterikos lietuvius, prašydamas, kur 
ir kaip gali, aktingai prisidėti prie Lietuvos Ne
priklausomybės sukakčių minėjimo ruošimo vi
sose lietuvių koldhijose.

Laikau savd pareiga ifriminti JAV LB LOK<» 
n tįsislatyrifą, kad Vasario 16 minėjimo parengi- 
nrų pelhas Kei visos Aukos ’turi eiti Lietuvos lais
vinimo reifcalaftis lt kad tie pinigai turi būti 
perduoti Amerikos Lietuvių Tarybai — jos Vyk- 
dbtftajk'rtt Kotnitėtifi diieirtoje urba Tarybos 
byriams vlstuSe. -

i‘crumnta¥iiiis 'JAY VB Laikinojo Č>r<AiTizA- 
činio Komiteto fr linkėjimus, drūtiife irėiš- 
kiū tvirtą viltį, kati, budėdami Lietuvos Išlais- 
vfnfmo ir jieturfų tautos gelbėjimo koVoje. taip 
pat energingai tr vtewtngai dirbsime JAV Lie
tuvių Behdrub’tneiieje didžiajam lietuvybės išlai- 
kymo rerfcakri. -- ’

. * ... a rd. J. HA lKLN ASf 
JAV Lietuvių- Bendruomenės Laikinojo Orfaftwncituu 

Komiteto Pi r fn i n i n k a-s .-

Karys., 1953 Vasario >men.-Nr.2
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ir suteikia žmogui 
skrandyje jausmą, 
kapsulė sugeria ’6C 
skysčio, kiek' ji pati

Ves - atėmimo. Visų nuteistųjų 
Turtas. 'konfiskuojamas.

J

| mus nešvarėliams., Ypač su ne 
| švara visiems mums reikia ai- 
J Šokančiai tvarkytis. Tūlas per.

Įininkas šioje srityje ganėtina 
ipsi.eidžia: apatinius baltiniu 
nešioja iki atsidavimo. Tokiem 
bus labai pravartu pasiskaity: 
sekantis gydytojo su pensinink 
□dkalbis. k

Ateina pas gydytoja pensinir 
kė, besiskundžianti trimis GY 
VT’LIŠKOMIS ligomis. “Dakta 
•e, sako ji, rytais atsikėlus esi 
arkta kaip KALĖ. Prisivalgiuš- 
prisiėdus guliu kaip KARVE. 0 
.<ai vyras grįžta is darbo ir ran- 

, la namuose netvarką ir nepa 
uostą valgi, apie jį, kad j>s ne 

j lyktų, glaudžiuos kaip KATĖ”
Gydytojas nustebo, bet liepė 

nusirengti. Tada jis pamatė jos 
ūbų ir kūno nešvarą ir tarė

v t I JšKĄ ligą!” Paėentei-pen- 
inirrkci ruslcbus ir klausiant 
tokia ta liga galėtų būti, gydy- 
ojss atsakė: "Esi nešvari ’kaip

Juokai palieka juokais, ixit 
ir vaizduoja linu piasiškių kas- 
Ii e nūiį gyvini mą. Iš kilų klaidų 
okiatne gyveniure vi^i mes mo- 
<vk mes. NEKA'Rl'OKjME kitu w JL
/iso’ciu apsileidiiriu. Mes patys 
nik me savo*gyvenimo vadeles

i Sc.vas rankas ir vairuokim 
vežimą tiesiau 
u ir artimu<ia krypt mi į j 

kan ą būseną.
taip, svarbioje \eiktoje!

<t; nereikia 
pirkti’

1

tm

TIESA -(1.13) paskelb||Sdvie- 
tų baudžiamojo kd^^^’įpakeiti- 
mus, pagal kuriuos yra ' įveda
mos griežtesnės bausmės uz" va
gystę, spekuliaciją, naminės 
regimes gaminimą ir t. t.

Už valstybinio ir visuomeni
nio turto vogimą (kuris . vadina
mas grobimu) yra numatytos 
aukščiausios bausmės nuo trejų 
ari penkiolikos metų laisvės atė
mimo, konfiskuojarit turtą. 'Už 
piliečių asmeninės nuosavy
bes vogimą ir butų piplėšimą ri- 
Švelnesnės bausmės: nuo dvejų 
u<i septynių metų laisvės atėmi
mu, bet nebūtinai konfiskuo
jant turtą. ...

Už spekuliaciją bus.baudžiami 
iki dviejų metų pataisos dar- 
oais ir bauda iki 500 rubliu.

. . . , Bus Baudžiami pareigūnai, ku-
Dabar 75% visų pacientų, ūt-L je į darbą nusikaltėlius, 

■ atlikusius bausmę, jeigu ‘teismas 
buvo priteisęs draudimą grįžti į 
tą patį darbą, ktirį dirbo nusi
kaltimo metu.

Tie įstatymų pakeitimai įsi
galiojo nfio 1983 m. sausio i d. 
Pagal juos bus griežčiau taip 
pat baudžiama už autotranspor
to “nuvarymą”, degtinės gami
nimą, naminės laikymą ir par
davimą.

<Iš Europos Lietuvio)

mas atmestas ir nuosprendis 
įvykdytas.

DAUG VILKU .

Medžiotojų ir žvejų draugijos 
pirmininko pavaduotojas P. Ur- 
oėiis pasakė, kad šiais metais' 
Lietuvos respublikoje priskai
čiuojama 265 vilkai. Draugijoj

jiuar Gilto. Kaip ir sėlenos, tos j \aryba' įpareigoja rengti masi-
capsules nėra suvirškinamos, 
ose nėra dirbtinu dažu. V

Jas reikia imti po dvi pusę va- 
andos prieš valgį su 8 uncijo 
nis vandens (gera stiklinė), ži- 
loma, norint numesti svorį, rei
dą mažiau valgyti ir inankštin 
;is. Dar patariama pasitarti sv

lies vilkų medžiokles.

DIREKTORIUS IEŠKO 
ČIAUPO

TIESA (1.12) -atspausdino K
Dabulskio, Varnių vid. mokyk-'

progos turėti hemorojaus, vėžic
‘y-dytoju prieš vartojant lok Lr kišenėlių žarnose. O kas svai-j 

liausią, nūs jąųšiniės gerai su' 
širdies, kepenų, i /iduriais.

>adą svoriui numesti. Ypač svar- 
»u turintiems 
.ikslų ligas, uždegimus, cukra- 
igę bei esant sunkumoje, a: 
indant kūdikį. Nepatariama 

vaikams, jaunesniems kaip 12 
aelų, naudoti tas kapsules.

Dabar tokias kapsules perša 
eklanios ir mano pažįstami, 
pač pažįstamos, jas naudoja, 
r gerai daro? Ačiū už atsaky- 

ną.
Atsakymas. MgęTai. Ir štai, 

ėl ko. Re reikalo išlaidos. Kai- 
.uos vienam vaigitn apie cen 
u. Ir jokios naudos. LieluviSką 
aivą turintieji ir reklainai lite-. 
i3s:duodantieji naudoja liėtų- 
zišką, stambiai maltų gr&flų' 
lucną, tokį ragaišį bei tokios- 
avainius (cereals). Geria tokie- 
(ausiai kyščių, pavidale tri& 
autus valgomų sriubų per diė-' 
ią. Dar -gausus vAgymas vai-i 
dų-darž«vių. Tai riaftūraliausHfs 
r geriausias sveikatos palaiky
tini ir svorio neprisiatiginimui- 
>ei jo tiumetlrhui elgimasis. Ne-i 
.-erta lietuviui įdrkti iš Indijos 
it vežtą gontų, neverta prekybi
ninkui buAaVcrti kaffitnyčias bei) 
jo žmdnki -pirkti ks-lfnius. Už| 
savo prakaito nždiYbUis pinigutį 
-nes, lietuviai, patys staiykitnėsi 
savo šVcikatą be jo'Lų pelni-V 
gaudžitį talki*. *Ta1 p pat nterei- 
.<ia mfisų prfttfrfhfltoms pirktis 
sėlenų iš krautuvės. Valgykim^ 
nusipirkę Vaisius. datžov.s. 
Jruno "iflytą ’ bei jo ragaišį iJ 
laug jndėki’ 
sių-daifeoylų 
pavidiR'. 
niršdafffi’l 
es>me gci 
nvbb. M ūsu

rie ir SKyscių, vai- 
j-ūnkT bei '•ruibi' 
{uS.o yieno Kėpu- ■ 

iSucfoVine, ir meškiu-j 
iiiusią sveikatai gali-i 

norma-1
iri-.i Irus

J ](. rosime
j

einančių pas gydytojus, skuti-’ 
ažiasi gazais, lai palaidais, ta J 
.dėtais viduriais, nęvirskimmir,! 
vidurių pūtimu ir visa’ eile kitb 
.<ių negerumų. Tai jautrūs vi-’ 
duriai (irritable bowel). Jokiol 
gydymo nuo tokių negerovių- 
medicina nežino, tik Menas gy
dymas tegalimas: STAMBUS' 
MAISTAS - SĖLENOS. Talpi 
r turi elgtis kiekvienas išmih- 
-ingas lietuvis. O kitokiam — dėl 
Dangus, nė pekla nepadės.

Sėkmės Tamstai. Nenaudoki 
prekybiitinkų pailioštų ir nie
kam veriu piltuliy. Patark itl 
.eitiems tsip besielgti, tegu bt 
piliulių afrsiciha.

Jugoslavija tikisi šiais įlie
tais dar gauti 3 milijardus dole
rių Vakarų paskolos, šiuo metu 
jos skbla yra 18 milijardų do
leriu.
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Vladas rurvis

o istorinio žvilgsnio j šauliš- 
aą šviesoje darosi geriau su- 
ntamos Pūtvio 1923 ui. šilo-J 
•jžupvįe užrašytos aštrios

kiant neatbudo ir ne visai ap- 
įėmė pačią valstybę ir jos pada-'

I£jg

m

nisteriu. Jiedu sutarė pirm.4 
svarstyti svarbesnius reikalu 
o antraeiliai klausimai bus an 
tarti vėliau.

nešė, kad Sovietų valdžia ruo
šia visą seriją teismo bylų prieš 
disidentus. Teismas įvyksjąs ar
timiausių dviejų mėnesių laiko- 
tarpyj?. Tuo būdu valdžia nori 
parodyti, kad Sov. Sąjungos 
naujoji vadovybė lygiai griežtai 
sudraus disidentus, kaip ir kyši
ninkus, vagis ar nedrausmingus 
darbininkus, prieš kuriuos pas
taruoju laiku vyksta sustiprinta 
akcija.

Tas pats korespondentas sau
sio 20 d. pranešė, kad Sovietų 
valdžia ketina, nutildyti mark
sistą istoriką Roy Medvedevą,
kuris, gj-vendamas Sov. Sąjun-1 kijos dėl “nepakenčiamos poli4 
goję, rašo straipsnius Vakarų 
spaudai ir yra išleidęs Vakaruos 
se- knygų, tarp kurių vieną^ 
kurioje ; kritikuojama Stalino 
policinė valstybė.

Roy Medvedevas buvo pa-

ELTA” KRITIKUOJA “NEW 
YORK TIMES” TpRMIv 

NOLOGIJĄ

Eltos biuletenio anglų kalba 
spalio mėn. numeryje išspaus
dini-s straipsnis krit kuoja "The 
New York Times” dienraščio 
terminologiją, maišančią rusus 
su nerusų tautomis Sovietų Są
jungoje. Elta klausia, “koks fan
tazijos skrydis “rusais” paver
čia lietuvius ar ukrainiečius, 
estus ar armėnus?' Jų kalbos, 
kultūros, tautybės ir istorijos 
nerusiškos. Jie net nėra “Rusi
ja” vadinamos valstybės, o “So- 

■ vietų Socialistinių Respublikų 
Sąjungos’... pavaldiniai”.

Straipsnyje toliau rašoma, kad 
į laiškus šiuo klausimu “The NY 

) Times” paprastai atsako, jog to- 
I kia terminologija remiasi dien- 
I raščio stiliaus ir vartosenos va-

PABĖGO DU LENKAI

Du lenkai, kurie sausio 26 <’.. 
atskrido lengvu lėktuvu į Vaka
rų Berlynu, buvo suimti ir b: T 
teisiami už lėktuvo pagrobimą. 
Su jais buvo atskraidintas lėkt - 
vo mechanikas, kuris nenorėjo 
pabėgti iš Lenkijos.

Aviacijos klubo nariai iš Lo 
žės pareiškė, kad pabėgo iš Ler-

»rą kariuomenę. Kada pastaroji , 
■įvyks, antagonizmas turės, galu
tinai žūti. Valstybė niekad ne
galės vaduotis šauliais, vi: ton 
kariuomenės, šauliškunias gali 
būti lik tautinis. Juo tautiškes
nė ir demokratiškesnė valstybė, 

■ juo geresnis bus kontaktas tarp 
abiejų karių, juo tikslesnis dar- , 
bo padalijimas, bet kariuomenė 
visad bus valstybės einamosios 
dabarties organas, šauliškumas 
gi — tautos ateities jėgos lopšys 
ir (baudimas”. (II, 109). ;

Taip žiūrėdamas į šauliškumą 
;ir šauliškumo vaidmenį tautos ! 
1 gyvenime. Pūtvis jokiu būdu ne
galėjo atsisakyti savo pasirink-; 
tosios sąjungos krypties. Bet tos Į 
krypties ’ išlaikymas jam brau-į 
giai- kainavo. Dar sąjungos kū
rimosi pradžioj:- 
grįždavo namo iš posėdžių su 
kariuomenės vadovybe ir dažnai ■ 
sakydavo: “Kartais man atrodo, M
kad turiu reikalo ne šų denio- j 
kratinės šalies, bet su despoti- Į 
jos kariuomene!”

Ypatingai sunki situacija Pūt- 
viui susidarė 1922 metais. Iš 
vienos pusės, šauliai buvo įnešę 
savo gyvybių ir kraujo įnašą 
laisvės kovose. Džiugu buvo 1 
matyti, kaip stiprėjo savanoris- Į 
kų Tėvynės gynėjų gretos, augo 
šauliška savigarba, šauliškos idė
jos supratimas. Gražu buvo žiū
rėti, kaip steigėsi šaulių būriai, 
augo chorai ir orkestrai, dygo

• vis nauji Rauliu namai, vyko 
kultūringi susirinkimai, paren
gimai. vietos šaulių šventės. į

Bet, iš kitos pusės, nesulaiko- 
. mai augant šaulių skaičiui, tam 

augimui reikėjo didesnės kon
trolės. Reikėjo sulaikyti arba 1 
visai, pašalinti šiaudinį arba', chu- 
liganuojantį elementą, kuris bū- 
vo kenksmingas šaulių Sąjun
gai. Ir visai organizacijai reikė
jo didesnės pagalbos iš centro 
šaųliškam auklėjimui ir ideolo
gijai skleisti. Buvo pribrendęs 
reikalas ' šteigti ..vadų- mokyklą 
bent vienerių metų laikui.-Pat-; 
sai sąjungos vadovas ir įdeelp-: 
gas.- Vladas'. Pūt-vis \/turėjo tai į

• iri^yklal watfevaidb Taaaujj ta- 
sai vadovas turėjo dalyy^uTi rie- 
pąbai giamuose pęsėdž^iėse ėVyr.

, kariųo.menės š(ąhe <ikur;.v^ .ne- 
. galėjo šusitartr dėl Šaiilįų^S^gos 
i statuto ir organizacijos visuo

meniškumo. O be statuto, sąjun
gos ref or m os ir Te^iąnjšįdar-

jis pervargęs

1 
p ątabos apie šauliškųmą ir des- 
pc'.:nę kariuomenę: “šaulišku-r 
m..s ir kariuomenė iš esmės 

priešingumai. Kariuo
Knės kilmė — despotija, ini- 
cralizmas, priemonė — bai- 
lės drausmė. Jos pačios šaknys 
- samdininkas ir verčiamoji 
irnyba. šauliškumo šaknys — 
'.'..‘inė sąmonė, demokratinė 
lisvė. Per amžių amžius juodu, 

kariavo vienas su kitu. Kariuo
menes kariui šaulys — maišti
ninkas, “buntaučikas”, o šauliui 
karys — jo ginamosios laisvės 
bulelis”. (II, 109). ; -

Šitas šaulio ir kario karas turi 
ba'gtis laisvoje demokratinėj 
valstybėje, kurioje despotija 
rebekariauja su demokratija.. 
Laisvoje demokratinėje valsty
bėje karys ir šaulys turi pana
ši.: idėją ir todėl turi dirbti kar- 

nuolat gerinti tarpusavio san- 
ius, nuolat tiksliau dalintis 
bu, žinodami, kad abu turi 
c’finius uždavinius ir vienas 

kito negali įr neturi pakeisti.,/ .
Nepriklausomos Lietuvos ka

rią ir šaulių santykiuose tebėra, 
antagonizmo. Bet jį galima pą- 
1. osniui pašalinti, supratus' jb 
p-iežastis ir žinant kelią į švie
sesnę tautos ir valstybės' ateitį: 
“Dėl ko gi yra visgi antagopiz-. 
mas ir šiandien? Gal tai istori
ni.) įgimto antagonizmo likb-į 
čial. Gal dėl to. kad mūsų laikų, 
kariuomenės dar ne visai, išveš 
dmo buvusiųjų armijų raugą,:iš 
kurių kilusios; gal dėl t o, kadi 
tautinė sąmonė dar kaip .•.'riei-Jiwfe bųvo/tteįmanoiria^'

+

(

'EBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
q LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir moks! 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstų, Vtae» 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. ^ankoi 
2. RaukSo, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matuserifiauf k 1 
Heflaus straipsniai bei studijos, Iliustruotos nuotraukomis t 
M. K. Čiurlionio. M. Lileikio, V. Kašubo®, A. Rakštelės ir JL Vam< 
kūrybos poveikslaia. 565 pu«L knyga kainuoja tik U.

'® DAINŲ SVENTSS LAUKUOSE, poetės, rašytoje* ir trr 
tiriu šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai aplt dainĮ

tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais dudmecdmi 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja IX

© VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraĮy 
h s Juozo Adomaičio — Dėdės- Sero© gyvenimas. Tai ne mum 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio bufSes ftt 
ra tūrinė studija, suskirstyta skirs&eiiaia Ta 206 pnsLayPų kftyr

S’®
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■
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Povilas P. Dargis

‘ dovo instrukcijomis (“The NYT kviestas į KGB būstinę, kur jis

Vasario 16-oji -- .tai didžioji mūsų visos tautos šventė. 
Lietuvos nepriklausomybės paskelbimas primena mums šian
dien pareigą bendromis jungtinėmis jėgomis rūpintis, kad 

' pavergtos Lietuvos kančios kuo greičiau pasibaigtų, kad ji 
iš Maskvos kolonijos vėl kuo greičiau taptų laisva ir nepri
klausoma. Mūsų broliai Lietuvoje kenčia kultūrinę, tautinę 
priespaudą, ūkinį išnaudojimą, daugelis jų kalinami arba 
tebelaikomi Sibiro ištrėmime. Jie su viltimi prisimena mus, 
tikėdamiesi, kad mes stengsimės veikti į JAV valdžios žmo
nes, į pasaulio opiniją, siekdami, kad Lietuvoje būtų grąžin- : 
tos žmogaus laisvės ir grąžinta tautai Lietuvos nepriklau- :• 

... soniybė. ■
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje visuomet’ uoliai rūpi

nosi Lietuvos reikalais. Mūsų organizacija yra įsijungusi į 
Amerikos Lietuvių Tarybą, kuri nuo pat okupacijos pradžios 
vadovauja. Lietuvos išlaisvinimo kovai. Visus savo narius ska
tiname gausiau dalyvauti Vasario 16 minėjimuose, panaudoti 
visas progas keliant balsą dėl Lietuvos išlaisvinimo ir skirti 

. aukas Lietuvos laisvinimo reikalams,’persiunčiant jas Ame
rikos Lietuvių Tarybai, kuri apjungia įvairias lietuvių politi
nes ir pasaulėžiūrines grupes Lietuvos laisvinimo pastangose.

'•Į Tegu 1918 m. Vasario 16 laisvės šauksmas uždega ir šian-
■ dieną mūsų širdis dirbti, aukotis, pasišvęsti Lietuvos laisvi

nimo pastangoms, vadovaujant Amerikos Lietuvių Tarybai.
į POVILAS P. DARGIS
iri. SLA prezidentas

, Manual- of. Style and Usage”), 
i “Tekiu būdu įtvirtinamas ab- 
Į surdas”, komentuoja E.ta. Biu- 
Į lelenio skaitytojai kviečiami pa- 
' siųsti šio straipsnio fotokopiją 
Į New York .Times dienraščiui ir 
reikalauti paaiškinimo. Dien
raščio atsakymus prašoma siųs
ti Eltai.

Eltos akcijai pritarė Z. Onuf- 
ryk, New Jersey Gubernatoriaus 
Patariamosios Etninės Taryboj 
švietimo Komdetao pirmininkas: 

j šis ukrainiečių kilmės pedago- 
■ gas ir žurnalistas lapkričio 18 d. 
Į parašė laišką New York Times 
: leidėjui A. Ochs Sulzberger, ku
riame pareiškė, kad jo dienraš
tis yra “vienas pagrindinių šal- 

! tinių, skleidžiančių baisiai klar- 
I dingą terminologine informaci
ją” apie. Sovietų Sąjungą? ir ru-; 
sų bei nerusų tautas. Toji klai-- 
dingą informacija esanti ypač 
žalinga, nes dienraščiu plačiai 
naudojasi mokyklų bibliotekos 
ir

turėjo 40 minučių pasikalbėji
mą. Jam buvo pasakyta nustoti 
savo veiklą, ar priešingu ąt ve j u 
jam bus užvesta byla už anti- 
sovietinę veiklą. Jis atsakė, kad 
jo nuomone jis nesulaužė jokių 
sovietinių įstatymų, ir jis. tęs 
savo darbą, kurį atlieka jau dvi
dešimt metų.

Tas grasinimas R. Medvede
vui rodo, kad naujoji Sovietų 
vadovybė ketina' imtis ^griežtes
nių priemonių prieš disidentus.

— Sekretorius Shultz tarėsi 
su Kinijos užsienio reikalų mi-

i

į Kada Šančių įgulos lenkuo- to, kad jis nepageidaujamas as- 
jantieji kareiviai už elgesį Na- muo. šaulių Sąjungos vadovybė- 
poleono kalne nebuvo sudrausti, je, ir iš savo pareigų pasitraukė, 
kada šauliai nebuvo apginti,-o (Bus daugiau)
tik pajuokti, tada Pūtvis supra---------------------.

(Bus daugiau) .

moksleiviai. (Elįa).

KGB PRISPAUS 
DISIDENTUS

Daily Telegraph (Maskvos ko
respondentas John Miller) pra-

nes padėties”.

— Jungtinių Tautų Saugam > ■ 
taryba, prieš Izraelio norą, ir - 
tarė šešiems mėnesiams pratęs N 
JT tvarką palaikančiųjų kariu- 
menės daliniu buvimą Libane. * v

SPAUDOS KLAIDOS
DATOSE

Mano straipsnyje “Vaikišk s 
žaidimas su žemėlapiais” (sa - 
šio 27 d.) liko n pataisytos d i 
spaudos klaidos: B. J. Kaslo kn - 
ga buvo išleista 1973 m. ( a 
1937 m., kaip atspausdinta) r., 
akcija prieš tuometinę VLIK p 
valdybą buvo išvystyta 1979-< ) 
m. (ne 1970-80 m.). Dėl š 
klaidų prašau skaitytojus man 
nekaltinti.

Jei nori

.1

Dr. J. Balys

5 Jei nori, kad aš tau šaltai pakalbėčiau, 
Ištrink atminimą tu man iš širdies!
Kai jis ten, kaip, gėlės daligiau nežydės, 
Tai žodžiai beprasmiai ramiai nuskambės.. .

Bet kol atminimai širdy man riogsos
Ir senstančių rožių dygliai ją žalos,

i Tol aš nekalbėsiu' tau žodžių ramių, 
>• Nes tu man netarsi, — kaip gera, kad tu...
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« LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-TamxSaQKk 
lomiai parHyta stadija apie Rytpriatfiw. rėmiau tii >
Labguvos apskričių duomenimis, Aprsiymri įdomjf IdakYtenau 
lietuviui. Leidinys HtaatruoHf nnotrsukomk, pabaigoje (ftmdkmi
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Ko siekia okupantas propagandos filmais?
Gausi Chicagos ir priemiesčių patriotinė lietuvių vi

suomenė piketavo jaunimo Centrą. Prieš kiek laiko 
Draugo dienraštis ir “Margutis” paskelbė pranešimą, 
kad Jaunimo Centre skautų akademikų sambūris sausio 
30 dieną, sekmadienį, 4 vai. po .pietų, rodys du filmus 
Kaip žinome, šie flmai yra atgabenti iš okup. Lietuvos

Tokia paskelbtoji žinia mūsų patriotiškoje visuome 
nėję ^sukėlė, didelį-ipąsipiktinima. Visuomenė suruošė de- 
mon^trėcijąs.pHes filmų rodymą minėtame'Cebtre. Tiesa, 
dar .pirm toj‘privačiai buvo, krpip&ašį j ^.o. Centro dabar
tinę vadovybę, kuriui^dovąuja p. Kriaučeliūnienė. Buvo 
nr^šona neleisti tokių filmų minėtose patalpose rodyti. 
Be"- jiems buvo pranešta, kad tie filmai vis tik Jaunimo 
Centre bus rodomi. C ramovėnų delegacijai p. Kriauče- 
i;tm;enė davė labai trumputį, be jokių platesnių paaiš-i 
kin'mų apsakymą, girdi, čia yra teisinis klausimas. Iš 
ki'u šaltinių paaiškėjo, kad tam. buvo gautas leidimas 
iš. kun Saulaičio, jėzuito, pasiėmusio visą atsakomybę. 
Gaila kad jis nepaaiškino, kodėl jis imąs tokią atsako 
mybę? Išeitų, kad nei p. Kriaučeliūnienė-, nei jos vado
vaujama valdyba buvo bejėgios Jaunimo Centro salės iš
nuomavimą skautams akademikams atšaukti. Tokiu būdu 
šio Centro vadovybė nusiplovė sau rankas.

Mano nuomone, toks Jaunimo Centro vadovybės pasi-

informuoti per spaudą visuomenę dėl ko tok» žygis btfv® 
padarytas. Deja, nei p. Kriaučeliūnienė. nei valdyba iki 
šiol to nepadarė ir tuo neparodė, kad bolševikinių filmų 

' rodymui nepritaria. Laimėjo komunistinių filmų demons
truotojai, kas sukėlė Chicagos lietuvių visuomenėje di
delį erzelį ir lietuviškos visuomenės skaldymą.

Bet iš viso klausimas, kodėl šitokie neva nepropa- 
gandiniai filmai neturėtų būti rodomi, o ypač Jaunimo 
Centre? ' ' _

Kodėl ne, jei tuose filmuose, sakysim, kurie buvo 
rodomi sekmadienį, nebuvo jokios komunistinės propa
gandos? Kodėl tokių negalima rodyti, jei juose rodoma 

. tik gražūs Lietuvos gamtos, vaizdai, šokiai ir pan- ?
Reikia žinoti, kad okupantas neišleidžia užsienin jo

kių fotografijų bei filmų, kurie jam vienokiu ar kitokiu 
būdu nebus naudingi jo tikslams. Net ir filmų su gražiais 
Lietuvos gamtos vaizdais, pagaliau, net ir bažnyčių nuo
traukų, jei tai nepasitarnaus jo klatsingiems tikslams 
Taigi, ir Jaunimo Centre rodomi tokie “nepropagand-L. 
n-iai” filmai, atgabenti iš okupuotos Lietuvos, galėjo būti 
be jokios komunistinės propagandos, o vis tik, jie okupan 
tui pasitarnavo, nes jų lodymas lietuvių tarpe pasėjo ne
apykantą vienų piles kitus, pakenkė lietuvių vienybei. 
0 ar tai jam nenaudinga, ar jis tokių tikslų nesiekia?

Okupantas buvo tikras, kad jei tokie filmai bus ro
domi Jaunimo Centre, tai lietuviškoji visuomenė dar la
biau susiskaldys, kils dar didesnis erzeEs. Bet ar tai jam 
nenaudinga? Ir jis tą laimi tokiais filmais, kuriuose nėra

V. SvA151L.XE

tuvių Tautinės S-gos pirminin
kas). Po gana ilgos, taip bent 
atrodo pagal programą, minėji
mo eigos, už
baigs- uždarys savo žodžiu JAV 
Lietuvių Bendruomenės Vaka
rų Apygardos pirmininkas inž. 
Sun tautas Dabs y s.

Ą * *

skelbiius- 65-ritt metą Vasario

CaKt, programa

R*: 13. vai ryt«> — Vėliavų pa
kėlimas ŠV, Kazimiera parapijos 
kieme. Organizacijos parašomos 
dalyvauti su savo vėliavomis.

Mišios. su pritaikintu pamokslu 
šv. Kiz mtero parapijos bažny
čioje. Giedos parapijos choras ir 
solistai, vadov. muz. Aloyzo 
Jurgučio.

vai — Akademija Mar- 
sha/1 High School auditorijoje: 

Atidarymas — inž. An tanas 
Mažeika, ALTos Los Angeles 
skyriaus pirmininkas.

Vėliavų jausimas.
Amerikos himnas — solistas

VL. BAKŪNAS i

Vasario 16-osios minėjunas Los Angelės .. Antanas Poiikaitis.
mą, pasiekūsią mane gal kiek r Invokacija kun. preL Jonas 
anksčiau negif kitus, tųa minė-; Kučingis.

; , . .. .Į Sveikinimo žodis — Lietuvos
Kaip iš programos (kulią čia j generalinis garbes konsulas inž. 

savo tekste pridednj . milįasiĮ Vytautas Čekanauskas, 
vybė, kurios priešakyje, berods; minėjimą (kuris- rengiamas ya-< < _ _
jau kelinti metai darbams vado- sarki d., apie ką —datą—■ Rimvj-daš Raškauskas, 
vauja pirmininkas, inž. A. Ma- programoje nieko nesakoma)? Pagrindinė kalba 

t pradės inž. Antanas. ^Mažeika, Daugėla, is Floridos,

Įvadą į siu minėjimo paren 
giainuosius darbus, kuriuos di 
džimnoje (jei ne visumoje) st- jšnu suinteresuotus, 
lieka Amerikos Lietuviu Tary
bos Los Angeles skyriaus vado-

Jaunimą Centras buvo panaudotas tik pripuolamai, kad 
mūsų patriotinė visuomenė okupanto klastos nesupras, 
bus rami ir džiaugsis matytais gražiais Lietuvos vaizdais.

Re tt>; ar buvo koks reikalas tokį erzelį ir tarpusavio 
pjautynes sukelti beveik mūsų Tautos didžiosios šventės 
— Vasario 16-osios išvakarėse? Ar tuo nesiekta, kad čika- 
giečiai negalėtų vienybės dvasioje šios šventės, paminėti -žeika, esu padaręs, jau, daug 
r kad tuo nukentės, mūsų. laisvinimo veiksniai, nes. to
kioje tarpusavio, erzelynėje bus sumažintos jų tikslams 
renkamos' aukos. Tokių ženklų jau turime, kai LB-nės 
vddai Chidagbję arba ir Detroite skelbia šios šventės mi- b . .„ t. ;.t t < . .... ... ..
nėjimą atskirai, kur bus renkamos aukos B?nėš. reika- įrit’Teiki^pastėbėii, kad šių fUiūų žiūrovų eilėse mątesr 
lams.. Bet ai* tai nenaudinga okupantui? Ir tai bus pa
siekta nekaltų, nepropagandinių filmų rodymu.

Tenka labai apgailestauti, kad mūsų spauda, kuri 
skelbė šių filmų rodymą, neįspėjo visuomenės, kad. tokiais, 
“nekaltais” filmais okupantui pasitarnaiįama. Todėl 
ne vienas šitokių filmų žiūrovas buvo suklaidintas. Bet

Svečių sveikinimai — kviečia

Pagrindinė kalba -— Jonas

anksčiau, dėl to dabar tik koja- Amerikos Lietuviu Tarybo$^<Lo^^ Režolitfčijos priėinimas 
kretizuoju “valdišką.* progra-' Angeles; skyriaus- pirmmihkaš į ska.jto Rimvyda's Raškauskas.

..... j-—-1 , ----------'.'-i.y: Vėliavų išnešimas' —
nelemtam^ skautų .akademikų sambūrio užmojui ? Tai^ vauia Rimvydas Paskauska^. j

'' Aukų rinkimas
ir tokių, kurie važinėjo ne kartą Vilniun, arbaten jacket Į Bittitė...... ?
kapsukinius. kursus. Taigi, pamažu yla lenda iš maišbkĮ i4cn^0, omūeto

Nereikia stebėtis, "kad Chicagos ir bendrai riša’lie-‘j j .
tuviškoji- išeivija, išprūdusi iš raudonojo šiibind nasrųgi Mokyklos kon-
yra verčiama budėti, kad Jaunimo Centras^ mūšų Kėtūr
viskos’įsėmjbš* aukomis įrengtas lietuviškam jaimimur;. .

užvis skaudžiausia, kad mūsų visuomenę, ypač jaunes- dvasiniai ir tautiniai ugdyti, jame, nerastų prieglaudosų 
niąją kartą, ėmė klaidinti skautų akademikų sambūris, tįė, kiė tokiais .^giais Įnūs pjudo ir tuo siekia aptamsinti t

šalis” — literatūrinis apipavida
linimas. Dalyvauja šv. Kazimie
ro parapijos choras, solistai- ir 
ihstriimentalMitai; vadp.v. inuz.

__ __ ____ ____________ ____ ___ j Aloyzas Jurgutis, Akompanuoja 
tos vaizdais siekia- pridengti ten atneštą vergiją, kurią ;.RaiIMontIa Apeikyfc.
jis bando mums pristatyti rengiamais koncertais, plokš
telėmis, filmais. - ; . ' v7-

Tikrai, garbė tiems, kurie sekmadienį; tokiame Šal
tame ore- drįso išeiti su plabkątaisy skelbiančiais' tiems, 
vergiškos dvasios lietuviams piketavimu protestą del 
Jaunimo Centro naudojimo okupanto siekiamiems tiks
lams. . . • . rik?1' < ■

Baigiant ši pasišakymą iš esmės, tenka paklausti ku
nigą Saulaitį ir Jaunimo Centro komiteto vadovybę:, 
Quo vacfis?

Ir kas dar būdinga, kad spaudoje neteka pastebėti to- 
sambūrio atsakingų asmenų vardų. Kodėl šdva vardų 

; jre nedrįso išviešinti, sunku suprasti. Bet* mano nuomo
ne. nebūtų teisinga apkaltinti visą “in corporė” skautų 
akademikų sambūri, kad jis visas, iki vienam, tokiam he-

aiškinimas nėra įtikinantis. Chicagos visuomenė žino, jemtam žygiui pritarė, ir kad jis visas ėmėsi tbkio kon- 
kad dabartinį minėtą Jaunimo Centrą tvarko iš Chicagos troversinio darbo-mūsų visuomenei erzinti-ir jai skaldyti, 
lietuviškos visuomenės atstovų sudaryta ‘taryba, kurios Tokj užmoiį tegali vykdyti tik tie, kurie kvėpuoja iš 
valdybai pirmininkauja p. Kriaučeliūnienė. Ir kad ji rū- -Rytų-pučiamu veju. Pagaliau, kam dar neaišku, kad toks 
pinasi šio Centro išlaikymu, jo patalpų išnuomavimu, ji šio sambūrio užmojis pasitarnauja tik tam, kad-mūsų 
atsakinga ir už tai, kam ji išnuomoja ir kokiam tikslui, išeivijoje sukelti erzelynę?

Taigi, jei jau kun. Saulaitis prieš valdybos ir pirmi- .
ninkės valią, be jų pritarimo.- leido tokius filmus rodyti,
žinodamas, kad tai sukels lietuvių tarpe didelę neapy- SReįino. Juk tai nepateisYnamas dalykas,’ kšF^ūsų iš*ei- 
kantą vienų prieš kito, vyks lietuvių vienybės ricaldy- yra skaldoma, klaidinama ir tai tokiais “nepropa- 
mas, tai p. Knaučeliūmenei ir visai valdybai neliko gandintais” filmais. Tat, ir klausimas kodėl kun Šau
kitės išeities, kaip, protesto ženklan, atsistatydinti ir pa- lakis nepanaudojo savo sveiko proto, o pritarė tokiam

is
s

C vis- tik neaišku, jei tiesa, kodėl kun. Saulaitis 
nuėjo su tais, kurie Chicagoje lietuvių visuomenę taip

Vėliavų išnešimas—- vadu

ių prasmė —
Hau-linaitie-nė,

yra verčiama budėti, kad Jaunimo Centras; musų lietu
viškos išeivijos' aukomis- Įrengtas lietuviškam jkimiinuf

mūsų didžiąją Tautas šventę —- Vasario 16-ąją. r J-
Reikia tiktai pasidžiaugti, kad. Chicagoje dar yra- 

tiek daug laisvos, a ne> vergiškos dvasios lietuvių: patriotų., 
kurie nesiderina sų-komunizmo statyba okupuotoje Lie
tuvoje, kurie žino, ksd okupantas gražiais Lietuvos garų-.

A. Svitomis

Minėjfrho- uždarymas — inž. 
Rimtautas Dabšys, JAV LB-nė> 
Vakarų Apygardos pirmininkas.

Lietuvos himnas.
* * £

Po minėjimo — pietūs Tauti
niuose Namuose. Kaipa $10 as
meniui. Vietas rezervuoti iš 
anksto iki vasario mėn. 8 dienos 
pas: Ramūną Bužėna. tei. J'54- 
(>048; Simą Kvečą, tel. 3D&-3367 
ir Antaną Skiriu, tel. 664-2919.

Rengėjai
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ELDORADO
^Tęsinys)

Grįžęs po karo vėl nuėjo į mainas, kad dau
giau pinigų užsidirbtų. Kai jau atrodė* kad už
tenka. pakeitė angliakasio uniformą. Dabar buvo 
policijos seržantas ir jau turėjo Bridgeport© savo 
bungaliuką. Visko užteko, tik žvalgėsi vieno da
lyko. Per tą pikniką ir jam paaiškėjo, kad Mary 
Narutis ir yra toji, kurios jo gyvenime betrūko.

Abudu likosi patenkinti savo pasirinkimu. 
John su tikru pasigailėjimu tuojau pasakė:

— Matai, Mary, tu galėtum daugiau nebe
dirbti siuvykloj. Užtektų tau .darbo ir namuose. 
Pinigų taip pat užtektų, ką aš tūrių ir. ką tu su
taupiusi esi. Bet* matei, pinigas paliktas be darbo 
— nuostolingas dalykas ir ne visada tikras; kur jį 
belaikytum. Tik branyje pinigas dirba pinigą. Aš 
čia turiu vieną sumanymą. Kaip tu manai, ar pri
tartum man?

- - Kodėl gi ne? Juk tu gudrus ir sumanus.
— Matai, aš vienas nepajėgčiau to padaryti, 

bet su favo santaupomis visai kbš kita. Na, tektų 
da* Savings and Loan Association pasiskolinti.

— Ką tavo ar mano! Aš tau šernai sakiau*, 
kad dabar viskas kartu. Kas tik geriau išeina, tai 
ir daryk.

—; Okėj. 'aj y , 3iai koks Reikalas. Yra gera 
į/rega parduoti mūsų namas ir nusipirkti ki
tas. Ale.kok^ nam ;s — keturių butų! Ten jau bus

pelno, o prie šito vis reikia pridėti.
— Gerai, John. Bet ir aš turiu sumanymą... 

— nedrąsiai pradėjo Mary.
— Na kas? Įdomu.
— Tai sena mano svajonė ir troškimas. Ar tu 

nebūtum priešingas; jei aplankytumėm Lietuvą? 
Aš labai norėčiau pamatyti savo kraštą, tėvus, 
gimines. Aš tik dėl to daugiausia ir taupiau... -

•— Šiūr, kodėl gi ne! Paimsim vikeišen ir pa
darysim kelionę. Nors aš nedaug ką turėčiau ten 
aplankyti, bet jei tu labai nori...

— Lab&i, labai, John...
Prasmingos bėgo Tarvydų gyvenimo dienos. 

įCia vyko tarnyba, čia josios darbas siuvykloj, apy- 
‘voka savo namuose, čia biznio reikalai, čia, pa
galiau, nekantrumą kurstanti rūpima kelionė. Kai 

I pradėjo rengtis tai kelionei, pasirodė, kad nerti 
'jau toks lengvas ir paprastas dalykas, kaip pą- 
svąjdti. Svarbiausia, kad vėl teko susispausti ir 
taupyti. Pirkę naują namą, likosi tik gu skolomis. 
0 čia, norint pasirodyti saviesiem^ reikėjo ir sa
vimi daugiau pasirūpinti ir dėl dovanų gerokai 
pagalvoti.

Tuo tarpu, iš lėto besirengiant užėjo nelem
tieji depr^ijos, arba krizės, metai. Sunkiai pri
slėgė visi# gyventojus. Nutrūko darbai, sumažėją 
uždarbiai. Bankai ir kitos indėlių laikymo įstai
gos nutraukė išmokėjimus. Žmonės verkė ir žu
dėsi iš nusiminimo. Kiek jų sunkaus darbo, su^- 
varžymo. dulkėto prakaito, šviesesnių ateities vil
čių žuvo netikėtai. Tarvydai irgi drebėjo, tik ne

iš baimės, bet iš džiaugsmo, kad tas namų pirki
mas išgelbėjo visą jų turtą. Dabar svarbu buvo 

j išgelbėti pats namas, kad dėl skolų neprarastų jo, 
j kaip kitiems atsitiko. Apie tokią prabangą kaip 
kelionė Europon laikinai teko pamiršti.

Viskas praeina, daugiau ar mažiau paliesda
mas žmones. Praėjo ir depresijos metai. Daugelis 
susmuko-* bet daugelis ir vėl staiga atsigavo. Tar
vydui sekėsi. Jis net metė policijos tarnybą. Pa- 
stebėjo, kad įbauginti žmonės nebepasitįki savo 
indėlių saugumu. Kas tik daugiau pinigų turi, 
stengiasi kuo nors pastovesniu paversti Leng
viausia kombinacija nusipirkti namus. Nanių pir
kimo-pardavimo bizniu ir sugalvojo Tarvydas 
verstis. Jis susikooperavo su savo geru pažįsta
mu, kam turėjo Real Estate.

I Per keletą metų Tarvydas prisivarė* Igi gra
žaus dvidešimt keturių butų namo geroje miesto 
dalyje. Be namo, turėjo dar Buicką ir pakanka
mai palaidų pinigų. Jo žmnna galutinai buvo atri- 

1 sveikinusi su savo darboviete. Vieną kartą pasakė 
i jis jai: “Žinai ką. Mary, tuo tarpu užtekA Galina 
truputį ir pailsėti. Dabar padarysim tii, CQ tU 
labai seniai nori”.

Sis nusistatymas laimingu būdu sutapo su 
didžiąja Amerikos lietuvių ekskursija, Laivas, 
abiejų šalių vėliavas iškėlęs, ryžtingai skredė At
lanto bangas. Kelionės buvo pramoginė ir visokių 
malonių netik&wmj žadanti. Vhų JhriWviu nuo
taika ypatingai pakili. Visuose deniuose it aikš- 

rrttVfil nfiriHVO^i

kalba. Daugelis garsiai klegėjo, juokėsi. Vienur 
kitur pasigirsdavo dainos — senos ir naujosios. 
Pramogų- salėj nuolat grojo muzika. Jaunyste, 
puošnumu žvilgančios poros šoko, džiaugėsi nau- 

i ja pažintimi. Visi nepaprastai buvo patenkinti, iš
sirengę šion kelionėn ir atitrūkę nuo savo darbo, 
nuolatinių vietų. Vfeuš savotiškai elektrino, jau- 
dino ir kėlė sieloj- malonų nerimą. Daugelis gal 
nesuvokė, bet aiškiausiai jautė, kas tai yra tėvynė 
ir josios ilgesys po daugeEo gnetų, nors puikiau
siai svetur gyvenant. Atvykimo momento belau
kiant, siela iš anksto nekantravo* džiūgavo, tary
tum besirengiant didžiausiai šventei ar iškilmin- 

jgam paradui. Kaip gera, rodėsi, kad yra gyve
nime tokia paguoda, kaip tėvynė, kur laukia, mie- 

į hi patfjtMj.
Tarvydienės siela kupina buvo jautriausių 

minčių ir nuotaikos. Ji valingai žiūrinėjo su kuo 
Į Bore pasidalyti, paetegvinti save- Artimiausia af. 
• rodė jai Ridftfenė, iteūkė, kurią jau nuo pfnmjjų 
' kelionės dienų daugiausia buvo pažfnuri. Kidfido- 
.nė stovėjo dėnyjft, atsirėmusi laivo briaunos, ir 
žiūrėjo į vandenį. Tarvydienė tuojau prisigerino 
ft* prašnekino: Ą

— Kažin kaip čia tasai mūsų laivas? Man ro
dos, kad labai palengva plauktame.

— Oi ne! — gyvai atailienė Ridikienė: — Taip 
Įtik atrodo, kai žiuri tolyn. Bet pasižiūrėk va čia. 
visai arti, į vandenį. Afatai. kaip sn eitai šliaužia 

(Bus daugiau»
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SOFIJA RAUDYTĖ ADOMAITIENĖ

TEL 233-8553 
>*rvic« 455-4508. Pap* 06051

UK. A. B. GJuKV El,KAS
GYD1 (OJAS IK CHIRURGAS.

IRSČIAU Y Bl; AKIŲ LIGOS 

1907 West IO3rd Straat

Valandoa pagal *usiuriują.

OR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

r W«stch«ster Community klinikos 

Medicinos direktorius
1938 S. Manheim Rd., Westchester, UI. 

VaLAjNLMjS. 3—4i darbu dienomis 
ir ka> antrą šeštadieni 8—3 vai. 

feL; 562-2727 arba 562-2728

. u<»hziJ(»>- puslapių, Kaina to. Minkai
•rseiiai Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokio adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

MlllllllllllHlillillB^

SUSIRINKIMU

Lietuviu Motery Apšvietos draugi
jos me finis nany susirinkamas ĮvyKS 
šeštadieni, va^a^io d., 1 vai. popiet 

; 3dub S. union Ave. Nares pAadomos 
Į gausiai dalyvauti, nes yra daug ^var- 
[ Dxų reiKaių, Kuraios teks tinkamai 
aptarti. 15ils vaisęs.

Rože Didžgalvis, rast.

UK. FKANIK PLECKAS
OP l OME T RIST AS

KALBA LIETUVIŠKAI 
Uli W. 71st SL TaL 737-5149 

tikriną akli- Pritaiko akuuu 

ir contact lense*1'.

‘ >r. ULONAS SE1B UTlb 
INKSTŲ, rusuas IK 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
U56 WEST Mrd STREET 

rAumao*. uurad. 1—4 popia*.

OBELYS
J. Čebelis, Kunigaikščių mo

kyklos direktorius, rašo:
— Mūsų mokytojų darbas dau 

gelį kartų buvo aukštai įvertin
tas. . Jie negailėjo ir negatH triū
so, ugdydami žemdirbių pamai
ną, auklėdami gerus žmones. 
Bet štai lyg perkūnas trenkė iš 
giedro dangaus — prieš keletą 
metų mokyklos sode suriaumo
jęs ekskavatorius pradėjo vers
ti vaismedžius. Naikino mūsų 
sodą, mat, čia reikėjo kasti, pą.- 
matus gyvenamiesiems, ; na
mams. Skaudančia širdimi mo
kiniai ir mokytojai stebjo, kaip 
naikinamas jų darbas. Niekas ne
išgirdo mūsų prašymo apsaugoti

Ofiso telefonas; 776-2840, 
kaodoadieo toloL; 444-4544

Prostatos, inkstų ir šlapume 
takų chirurgija.

Otria CENTRAL AVE.
SL Petersburg, Fla. 3371#

M (8132

'ERK. KAUSTYMAI
MOVING 

aidimai — Pilna apdrav* 
ŽEMA KAINA 

erunuun Master Chart* 
u vtoA Kortelei.

C. SEKIMAS. TaL 925-40*5

Sakoma, padaryta žaizda už- 
į gyja, vėl viskas būna gerai. De_ 

_ I ja, mums niekas neleidžia žaiz-
< dų užgydyti... Neseniai sužino

jome, kad mūsų parke, prie pat 
' mokyklos, bus statomas kolūkio 

vaikų darželis, mat, iš mokyklos 
katilinės patogu apšildyti. Sako, 
dabai- daromas projektas. Taigi 
vėl belieka laukti ekskavato- 

. riaus, kuris negailestingai suža
los parką, sugadins mokyklos ap
linką. Kaip ir anksčiau, su mo
kykla šių reikalų niekas nederi-

* na. Kaip gi tada galvoti apie 
mokyklos ateitį?

Žinoma, statyti reikia, reikia 
taupyti ir žemę. Bet nejaugi tai 

‘ daryti mokyklos sodo, stadiono 
ir parko sąskaiton?

M U V 1 N G 
Apdrausta, parkraustyma* 

lt įvairiu atstumu. 

antanas Vilimas 
Fal. 174-1442 3764994

1 KNOW YOUR HEART

SOPHIE BARČUS
4ADUO 8 EI MOS VALANDOS

lafalrilFniais ir setanalieniali 
xmo 8 JO iki 9-JO vai. ryto. 
Stotie* W0PA ■ 1490 AM 

trKMltouįemo, E nū^i rfvdijc. 
Marquetto Parko.

HEART FUND

jaiduoT’. Sofija 
mėgo Naujienas. Ji neturėjo

js... .aLraščius skaityti, b .t kai 
as .aikyda /o laisva va and-lė, 
i. pa»a.tydavo laikraštį ir pa
ganydavo įdomesnius rašinius.

Ji pagalvojo truputį ir į mano 
prašymą šitaip atsakė:

— G.rai, aš Jums duosiu 
maistą už tiek, kiek jis man kai
nuoja. .. Ar busite paienkinti?

Kur čia nebūsi. Jai padėko
jau ir pradėjau pas ją pirkti vi
są maišią, reikalingą piknikui. 
Ko ji neturėdavo tai ji žinojo, 
.vur g.nau nupirkti. Lž poros 
meių ji ne tik pigiau parduoda
vo maistą Naujienoms, bet ji 
maišią ir atveždavo į pikniką. 
Ji pan norėjo p-rą va.aiidų pa- 
oūu piknike. Visas reikalas bai
gėsi mo, kad ji padsiu.ė Bučo 
sode gaminti maistą piknikau- 
tejams. Ji tapo piKmxo šeimi- 
n-nae. Tiktai šeimininkauti jai 
jau padūdavo josios vyras Sta
sys. Jis padėdavo visą maistą 
atvežti, 
darbo.

Sofija 
inininsė.
virė ir matė, kas valgykloje da
rėsi. je.gu kuri padavėja būda
vo netvarkinga, tai Sofija jai 
pas.ebėuavo. ji primindavo, kad 
turime būū mandagios su pik- i 
mkautojais, bet turime žiūrėti, 
Kad ir Naujienos iš valgyklos 
oieK uek uždirbtų. Jeigu kas ne- 
pnsiiatkydavo virtuvėje ar vai- 
gyKioje nustatytos tvarkos, tas 
.vigais metais 
o-dumdavo.

net ooujos 
jutome pries 
jį paskaitė Naujienų įžanginį,

- a uitame buvo rašoma'apie eko
nominius sunkumus, paprašė 
^asakyti, ką darome ir ką gale- 
Stine padaryti ir pasakė, kad ji 
o_ndjs pradėti, Aad būtų paša- 
tin.a nors daus sunkumų laik- 
r-šc.ui -eisci. Segančią savaitę 
ji parašė tūkstančio dolerių če
kį, padavė savo vyrui, liepė nu- 
vez-ti Naujienoms ir pasakyti, 
kad negarsintų josios duodamos 
paramos. Kai paklausėm, kodėl 

į n.norinti, kad pagarsintume to- 
i kią stambią auką, ji atsakė:

’’Geras "darbas yra geriausias 
garsinimas’'. Taip sakydavo se
ni lietuviai. Nereikia garsintis, 
darbas pagarsins. Sofija buvo 

į gera naujienietė. Ji buvo įsitiki
nusi, kad dirbame naudingą 

nojote geras jos būdo ypatybes. Įaukiejimo darbą ir ji norėjo prie
to darbo prisidėti. Ir prisidėjo.

Mes visi apgailestaujame, kad 
ji taip greitai iškeliavo. Mes ži
nome, kad ji buvo nepaprastai • 
gera, Lismga ir pavyzdinga lie- 

maisto krautuvę Brighton Par-1 tuvė. Naujienų ir savo vardu 
ke. Ji turėjo krautuvę ir parda- reiškiu josios vyrui nuoširdžią 

užuojautą, nes žinome, kaip jam 
bus nykų ir sunku be jos. Esu 
tikras, kad visi čia susirinkusieji 
liūdime kartu su juo — baigė 
Gudelis.

Sausio 12 d. rytą Sofijos pa
laikai buvo nuvežti į B'rightoh. 
Parko lietuvių Nekalto Prasidė
jimo bažnyčią, o vėliau riuvėžti 
į šv. Kazim.ero lietuvių kapi
nes. Re®.

Padėdavo jai ir prie

buvo pavyzdinga žei
di maistą šildė, kepė,

Sofija Raudytė Adomaitienė

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

1312) 226-1344

L729 S Halsted St 
Chicago, IL 60608 

24 Hour Servin

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
UKŠlĖS AUWMUB1L1AMB PASTATYTI

GAIDAS *- DAiMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

1605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Tel. 927-1741 — 1742

1330-34 SO. CAUFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

4ODEKN1ŠK0S AIR-CONDITIONED KOPLYČIOJ*
kius ir su jaunesniais, savo jau
natvės draugų vaikais. Viši ją 
mėgo, nes ji mokėjo būti drau
ginga su jaunimų, patardama 
jiems sekti gerus lietuvių papro
čius ir nenuklysti šuntakiais, 
šermeninėje buvo daug jaunuo
lių, . mėgusių Sofiją ūž gerus ir 
pavyzdingus jošičfe -papročius ir 

Ligoninėje jai ištraukė vandenį radusią laiko jiems padėti ar 
iš krūtinės ląstoš. -'Atrodė gėrė- patarti. ,
jauti... Ją lankė josios vyras’ 
Stasys ir kitLpažįštami. Ji skun
dėsi retkarčiais užeinančiais 
diegliais krūtihėjė, bet jie ;pra- 
eidavo. Tokiu lengvesniu -mo
mentu ji patarusi vyrui eiti 
netolfiiioje valgytoje papietau
ti ir, jei laikas.įeis, po pietų už
sukti.

Taip josios vyras Stasys ir kiti 
atsilankiusieji ir padaiė. Kai 
Stasys Adomaitis papietavęs gri
zo į ligoninę, Sonja jau buvo 
akis užmerkusi visiems laikams. 

Paskutiniu metu Son ja su sa 
vo vyru gyveno Willow Springs, 
ten turėjo savo namus. Kiez 
anksčiau Sofija gyveno ir dirbo 
Brighton ParKe. len ji turėjo 
savo krautuvę, ten turėjo druo- 
Ką pažįstamų skaičių, ten ji no
rėjo būti pašarvota, josios vyras 
susitarė su Gaidos vadovauja
ma laidojimo įstaiga, esančia 
4330 S. California Ave. > 

Antradienio vaxara, sausio 
11 d,, Gaidos šermeninėje įvy
ko atsisveikinimas su velione. 
Prisirinko p.Ina šermenine. At
ėjo didoKas skaičius jos draugų 
oei pažįstamų. Visi jie prisimi
nė velionę, su kuria augo dirbo 
ir dalyvavo Visuomeniniame 
Amerikos lietuvių gyvenime. 
Sofija kalbėjo angliškai ir lie
tuviškai. Ji gražiai sugyveno su 
vyresniais, su kuriais ėjo į mo
kyklą, padėjo tėvams rūpintis 
lietuviškais reikalais, daiyvavo 
lietuviškose organizacijose ir iš
moko Amerikoje duoną užsidirb
ti, apsirengti įr padėti naujai 
atvažiavusiems mūsų tautei- 
čiaihš. Ji palaikė gerus santy-

Prieš menesį Chicagoje mirė 
Sofija “Raudytė Adomaitienė. Ji 
gimė Chicagoje ir visą savo gy
venimą praleido šiame pramonės 
ir susisiekimo, centre.

Ji mirė sausio 9 dieną Šv. Kry- 
žiąūs^lįgbhinėjei Ji jau pradėjo 
negaluoti prieš porą metų, bet 
mirtis ją ištiko visai netikėtai.

Pažino ją ir prelatas Mozeris," 
ilgus metus gyvenąs Brighton 
Parke ir vadovavęs ten esančiai 
lietuvių bažnyčiai.- Prel. Moze
ris atvyko J šermeninę atsisvei
kinti buvusią savo parapijos na
rę ir pavyzdingą lietuvaitę. Jis 
sukalbėjo momentui pritaikytas 
maldas, palinkėjo Stasiui Ado
maičiui ištvermės, pas:keitė ke
liais ’sakiniais su pažįstamais ir 
išėjo.

’Sūširfrikiišiems aTsfevėfkinimo 
z.odį tarė Naujienų redaktorius 
Martynas Gudelis.

— Esu tikras, kad atsisveikin
ti atėjusieji Sofiją geriau pa
girio h.gu aš. Jūs ėjafe su ja į 
mokyklą, kartu su dirbote ir ži-

Niekas jos taip gerai nepažino, 
kaip josios vyras Stasys. Man 
vis tiek atrodo, kda aš ją paži
nau anksčiau negu josios vyras, 
ji dar buvo neatėjusi.1 Ji turėjo

virtuvėje jau ne-

gerą širdį mės pa- 
ketverius metus. TĖVAS LR SŪNUS 

4AKQUETTE EUNERAL HOME

2D33 W. 71st Street
1410 So. 50 th Avė., Cicero

Telei. 476-2345

HELP
Ved*|« — Aldona Dauiru, 

Wj 774-T544

7159 SA MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60429

“Lietuvos Aidai
KAZE SRAZDZ1ONYTŠ

Prbfrosm v*d£|i

iTJfa f

KAN VANCE U GEORGE SUKLN

<HUV KOPLYČIŲ LA1DOJLMO SEKMEN1N> 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai"

V ANCE FUMEKAL HOA1E 
t424 South 50th Avenut

f
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U KIMS
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y 
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vu-.a *uioiuoDiliama pastatyta

vinėjo Naujienas, žmonės atei
davo pas ją nusipirkti maisto, 
tai pas-imdsvo ir dienraštį.

. Naujienos sunkiai verčiasi ne 
lik dabar, bet jos ir anksčiau tu
rėdavo ekonominių sunkumų. 
Dirbau redakcijoj, bet buvau pa
skirtas padėti suruošti pikniką. 
Siaujieniečiai pas ją pirkdavo 
maistą piknikui. Pradėjo nuo 
rūgščių kopūstų ir dešrų. Ji ži
nojo,-kur lietuvių mėgiamus ko
pūstus pirkti ir mokėjo geras 
dešras padaryti.

Mttms buvo brangus kiekvie
nas centas. Vieną dieną papasa
kojau apie sunkią padėtį ir pa
klausiau, i ų perkamą

Šūvius Į amerikiečius 
leido palest n;cč.ai, bet jie 
cc.sačiupti.

dar
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Kaziui su šeima reiškiame nuoširdžia

Chi

anmiimnimni

TLiUJLI U UJULUKUJIlCT; i i-š u. i u



CICERO
Vasario 16-osios minėjimas

Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo šventė C.iceroje bus 
minima šia tvarka: vasario 12 d 
12 vaL jūrų šauliai prie Cicero 
miesto valdybos iškilmingai pa
kels Lietuvos tautine vėliava, 
kuri išplėvesuos iki vasario 19 d. 
imtinai. Bus sugiedoti JAV ir 
Lietuvos himnai. Miesto valdy 
bos par. igūnas perskaitys pro
klamaciją --miesto valdybos nu
tarimą — vasario 12-19 d.d. skel
biant Lietuvių Savaite. Kalbės 
ALTo Cicero skyriaus valdybos 
narys inž. Stasys Dubauskas. 
Iškilmės bus baigtos giesme 'iš
rija, Marija.

Vasario 13 d. 10 vai. 30 nūn. 
pamaldos Šv. Antano bažnyčioje 
už' žuvusius už Lietuvos laisvę 
ir Lietuvos kankinius. Dalyvaus 
su vėliavomis JAV karo vetera
nų 9115 postas ir jų pagelbinis 
moterų vienetas, jūrų šauliai ir 
R. LB-nės Cicero apylinkė. Gie
dos solistė Roma Masticnė, prie 
vargonų — muzikas Antanas 
Skridulis. Tuojau po pamaldų 
minėjimas parapijos salėje. Bus 
prof. dr. Kazio Ėringi© paskaita, 
o meninėje dalyje — solistė Ro
ma Mastienė. Paskui bus pasiū
lytos atitinkamos rezoliucijos 
JAV valdžios pareigūnams.

Minėjimas bus baigtas 1 vai. 
30 min., kad norintieji galėtų 
suspėti į Vasario 16 minėjimą 
Čikagoje.

Į Juozui Bacevičiui, C.asimir G. j 
Uksui, Anthony J. Rudžiui, John ; 
P. Vaikučiui ir Robert J. Za- 
po'iui.

Sveikinimai nauja* išrink
ti* uis pareigūnams (off*c rs) 
pirmininkui (Charles 1). Mack ir 
valdybos nariams: Anthony J. 
Budžiui. Thecdorai Ruzas, Rob
ert J. Zapoliui, Vincent Samaš- 
ka> ir Joseph P. Stanaitis. |

Padėka už gerai atliktas pa
reigas Juliui R. Kuzui, Stan
ley B’alzekui, Sr., Vyto Slinkiui, 
Anthony Stakėnui ir Baiymond 
Vertelkai.

Nuoširdžiai sveikinami nau
jieji Rūmų nariai — Edmun 
das Jas’ūnas, ponia Wm. J. Ka
reiva ir Joseph Kwain.

Nepamirškime savo pareigos 
dalyvauti Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo 65-ių melų 
minėjimo šventėje, kuri įvyks 
š.m. vasario 13 d., 2-rą valan
dą popiet Maria High School 
auditorijoje, 67th St. ir Califor-( 
nia Avė.

Joseph P. Stanaitis 
Secretary

J :lia Klimovich, iš šLuriiu s, 
Udeagos, pritepė -pr.nunu-ra ą 
ir pridėjo $5 Naujienoms pa
remti. Jos sūnus Den Klimovich 
yra išskirtinių darbų redakto
rius Chicago Magazine.

Dėkui už narama. A *
Ron Mitchell, iš Chicagos, už

sakė Naujienas savo mamytei 
Eva Mitchell. Ji gyvena Mil'.ord, 
Xiw Jersey. Ačiū.

Birutė ir Klaudijus Pumpu
čiai, užmokėdami suskaitą, pri
dėjo *21 Naujienų paramai. Jie 
yra savininkai Pumputis Elec
tric.

Dėkojame už šią ir nuolatinę 
parama.

Sekantieji skaitytojai pratęsė 
prenumeratą vien, riems me 
lams ri pridėjo Naujienoms pa
remti:

S. Paulauskas

LIETUVIŲ PREKYBOS RŪ
MAI IR JŲ VEIKLA

i •

Š.m. vasario mėn. 9 d. 8 vai. 
vakaro Rūmu valdvba šaukia 
narių .susirinkimą, kuris Įvyks 
Dariaus-Girėno salėje, . 4416 S. 
Western Ave. Pagrindinę kalbą 
tema — Lietuvos Nepriklauso
mybės paminėjimas pasakys 
vienas iš ALTos valdybos narių.

Garbės svečiai — majore Jane 
Byme ir valstybės gynėjas Rich
ard M. Daley.

* * *

Sveikinimai Stanley ^Balzekui, 
Sr., jį paaukštinus į garbės di
rektorius; išrinktiems trijų me
tų laikotarpiui direktoriams —

■ . v_____________

r

Naujienų vadovybei,

Siunčiu 100 dolerių piniginę 
perlaidą metinei Naujienų pre
numeratai atnaujinli ir likusius 
dolerius — visų lietuvių dienraš
čiui palaikyti, nes, iš tikrųjų, 
Naujienos visiems lietuviams 
prieinamos ir leidžia laisvai, ne
pataikaujant svetimiesiems, pa
sisakyti visais lietuviu tauta lie
čiančiais reikalais bei klausi
mais, o, be to, leidžia apsigimti 
nuo užpuolikų bei suniekintojų 
(K. Bradūno ir kt.).

Tad linkiu sėkmės Jūsų lie
tuviškuose darbuose.

J. Venclova

— Emma Petraitienė, iš Wil
low Springs, Ilk, lankėsi Naujie
nose ir įteikė $50 spaudai pa
remti. Dėkojame už puikius lin
kėjimus ir bendradarbiavimą 
su mumis.

Aleksas Ambrose,

Žmni — Pardavinwl 
UAL KSTATI FOR SALI

Hemai, ImiH — Pardaviau 
RIAL 1STAT1 FOR IALS

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

® NOTARIATAS ♦ VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB y WATS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAI3.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai •

2212 W. Cermak Road Chicago, HL Tek 847-7747

IS

iš

iš

Po $20 Vera Kasparais 
Racine, Wis., ir J. Patlaba, 
Baltimore, M d.

$15 — Anthony Stakėnas.
Marquette Parko.

Po $10 davė: Eugenijus Ab-I
romaitis, iš Racine, Wis., J. Liū- orderį. Tai bus už 1983 m. pre- mėn. British Airways ir ispanų 
džius, iš New Britain, Conn., numeratą, o kas lieka — tai bent T'----- 
A. Mingėla, iš Hamilton, Ont., f. kukli mano parama Naujienoms 
Petras Pagojus, iš Detroit, Mi
chigan, K. Riškus, iš Burbank, lendorių).
111., ir Z. Stankus, iš Hammond, Naujųjų Metų visam Naujienų

personalui. Linkėdamas viso g>
riausio.”

Dėkojame už linkėjimus ir angelą jums tai paliudyti susi
rinkimuose. Aš esu Dovydo 

■ šaknis ir giminė, žvaigždė, 
skaisti aušrinė”.

Dvasia ir Jaunoji taria: “At
eik J” Ir kas tai. girdi, tesako:

(įskaitant auką už 1983 m. ka- 
Sveikų ir laimingų

at-Iberija oro linijos iki 15'c 
pigins kelionių kainas iš Did.
Britam ijos Į Ispaniją.

DIEVO DIDINGUMASIndiana.
Po $5 — A. Aleksandravičius,« 

iš Justice, 111., Jonas Anysas, iš j 
Marquette Parko, Carl Beinoras,! ParamQ- 
iš Chicagos, B. Galeckienė, iš Į Sol ----- ■ -
Marquette Parko, K. Januška, j aukų kalendoriaus išlaidoms ap- 
iš Marquette Parko, Juozas Kan-i mokėti: 
tautas, iš Brighton Parko, Ed-Į; Po $10 — Anicetas Girkšas, , -
ward Kaptein iš Brighton Par-hš Hot Springs, Ark.; M, Mėlie- Ate’į’ 11 kas roksta’ tea e1' 
ko, A. Lelis, iš Detroit, Mich.,1 „ė, iš Brighton Parko; P. Ye-'nie; kas n°n’ .„C™a gyv\?e.s 
Z. Pulianauskas, iš Hamilton, Į |ic’h. iš ? Angeles, Calif.; An- vandens dovanai . (Is Aprersk.- 
Ont., Bronius Ssreska, iš Ams- j thony Zakys, iš Cleveland, Ohio, 
terdam, N.Y., P. Stravinskas, iš Į — ^Augustinas Pocius, iš

Aš, Jėzus, pasiunčiau savo

kantięji skaitytojai atsiuntė

j Marquette Parko, ir dr. P. Tun- Rockford, Ill. jCf- Po _ Kazys
■ Lemont, Ill.; Aleksandras Bara-Į 
d eis. iš Marquette Parko; E. Gri
galiūnas, iš Marquette Parko;

t J. Puteikis, iš Sault Ste. Mario,' 
dargui, gyv. Hot Springs, Ark. Serapinas, iš Mar-,

Dėkojame p-lei Šidlauskaitei, tcjuette Parko; A. Šidlauskienė.
j iš Brighton Parko; Lidia Vaito- 

Aleksas Andriūnas pranešė, njs> Marquette Parko; Leonas

kūnas, iš St.’Petersburg Beach,* 
Florida.

širdingai dėkojame visiems.
Audrė Šidlauskaitė užsakė

Naujienas savo dėdei Kaziui Sau-

kad iš Chicagos išvažiavo p, 
Fountain Hills, Arizona. 7 4,

P. žibūnas, iš Marquette Par
ko, rašo: “Siunčiu $70 money

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS l

I

KAM MOKĖTI NUOMA?
GERIAU SKOLĄ.

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

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

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

ŠIMAITIS REALTY

i .

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St.

Tel: 436-7878

mo, 22:16,17). . . ...................
Kviečiame visus pasiklausyti Rtikia Darbininku Ir Darbininkly 

šios temos šiandieną 8:45 vai. 
vakare radijo banga 1150 AM Į 
per “Lietuvos Aidus”.

Sekmadienį 9 vai. ryto išgiisi-
' te “Gerąją naujieną lietuviams”
, per Sophie Barčus radiją, ban
ga 1490 AM.

Parašykite, atsakysime.) visus 
jūsų klausimus. Mūsų adresas': 
Lithuanian Ministries, P.O. Box 
321, Oak Lawn. Ill. 60151.

i

I
Valiulis, iš Beverly Shores, Ind._____________

Agnes Utakis, iš Houston. Tx.,
— $3 kalendoriui ir $3 Naujie- — Apie 1,500 mongolų Juna-.
noms paremti. ne, Kinijoje, pasirašė peticiją,

i širdingai .dėkojame visiems, prašydami-pripažinti juos užka- 
I ------------—------ niautojo Džingis Khano pali-

— Nuo balandžio iki gegužės kuoniais.

I

I <

I

<❖/

HELP WANTED — SKA! c-FEMALE

$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.

REPAIRS — IN GENERAL 
įvairūs Taisymai

JAU ATSPAUSDINTA

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Deck y s 

Tel. 585-6624

J. KLAUSEIKIO KNYGA

n|
I
i

ELEKTROS [RENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto lekfTsrv 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava.
Tol. 927-3559

dėmesio 
62-10 METŲ AMi VAIRUOTOJAI 
Tiktai $120 pusmečiui autotMbUla 

Liability apdraudimas pensink- 
kams. Kreiptis:

A. LAURAITI! 
4*45 So. ASHLAND AVI. 

TeL 523-8775

Dertgiaifte ir taisome visų® 
'siu "stogus. 'UŽ darbą gar® 
tuojame ir esame apdraus i

ARVYDAS KIELA •
6557 S. Tolman Avenue 

; - Chicago, It 60629 j
434-9655 ar 737-] 71

A. TV ERAS
Laikrodžiai tr bransenyM .

Pardavimu ir TtisymM 
264S Wait Hth StraM 
Tol. Kt public 7-2941 |

Siuntiniai į Lietuvę 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, 111. 60632. tel. YA 7-5980

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 — 1959 metai).

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

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

BRONIO RAILOS
NUSIBASTYMAI

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

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

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

Mr. K. Januta,

I
i

MISCELLANEOUS 
įvairūs dalykai

BEN’S SHRIMP HOUSE

1049 W. North Ave.

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

M. ŠIMKUS

Notary Public
INCOME TAX SERVICI 

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

šymai ir kitokie blankai.

4

LIUCIJA HOMEOWNERS POLICY.

Naujai pasirodžiusi 
DR ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga
T

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, DL 60608

S 2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039 į*

Miko šileikio apsakymu knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietu vii] 
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.

UOKA W. H* K

Casual Cc

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai {domius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimo*,

Dr. A. Gugaen — MINTYS IR DARBAI, 259 pal^ liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienai ir 
•usirūpinimą______________ ______________

Dr. A. J. Gusaen — DANTYS, jų priežiūra, aveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais _

Minkštais viršeliais, tik

Dt. A. J. Guasen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį urba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant 51 persiuntimo išlaidoms.

X* V - A XI

ITB? ■*- MAL5TXD JT, CHICAGO, IL

18.00

W.00 
83.00

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daup 
išdėti teisininko Prano ŠUL( 
jaruošta, — teisėjo Alphonae 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
įleista knyga su legal iškorni? 
'ormomii

Knyga su formomis gauna, 
na Naujienų administracijoje.

— Anglas John Orton atšven
tė savo 107 metų gimtadienį. Jis 
laiko ilgiausiai vedusio vyro re
kordą. Vedė 1900 metais. Jo 
žmona mirė 1981 m., būdama 
103 metų amžiaus.

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

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

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

TeL 776-5162 
2649 West 63rd Street 

Chicago, ILL 60629

*

advokatų draugija 
v. RYLAITIS 

ir V. BRIZGYS 
Darbo valandos:

Nuo 9 ryto iki 5 vaL popiet 
Šeštadieniais pagal susitarimą.

6606 S. Kedzia Ava. 
Chicago, III. 60629

- TeL: 778-8000

-
s

PATS SKAITYK LR DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ •'NAUJIENOS''

6 — Naujienos, Chicago, 8, Ill. Tuesday, Febniarj’ 8, 19^3


