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INISTERIU
' VAKAR MIRĖ MIŠKININKAS

! VINCAS ŽEMAITIS

Bronę 
sūnus.

Miškininkas Vincas Žemaitis
CHICAGO, Iii. — Antradienio 

rylą, vasario 15 d.,-3:30 yal., li
goninėje mirė gląudits Naujienų 
bendradarbis, miškininkas, vi
suomenės veikėjas-, kelią knygų 
-r žurnalų autorius Vincas Že
maitis. .-' ' - .

Ligoninėn, gydytejų' pataria
mas . nuvyk o penktadienį, šėšta- 
dįerii buvo operuotas^ bet opera
cija jam nepadėjo. Jeigu.' nebūtų 
buvęs operuotas, tąiigai dar bū- 
bj PaJėgęs baigti, užsimotus ke
lis ;darbus.

Jis 4itr^jQj)a^o^^l^iteJ^g-. 
Jiems' r didėsniems ^rhains-..4r. 
ruošė pastabas;, atsiniibimahis. 
JĮsi’ra^tL'/ . ,

li irieluvoš savivaldybės ir jų 
kova ėptieš eužsiėmecių Įtaką - į' 
visuomėninj .lielų^įų- gyyęniini-

2. Johns’ Kny-:
gą apie Jono Ąif^istihaicid vi-; 

Apię.^A^iJąifTbu  ̂.T^^^bęt 
pas 'veŲonį: da į Ųd;idelis

3. Lietuvos misijų -natkihimas 

tijas. istoriniąi-'fiuėrfienys.- ..
žurnąlisHhiš. 'icj'Ųfc- j

td^ų^f-diieinėnys^-J; \ ;
6? ■- fnėdžį^a Ta iskuo- i

se. -. Jis turėjo daugybę s va rbių 
istorinių' laiškų,kurių atranką 
rengėsi paskelbti.

Visą laiką Vincas žemaitis 
rinko medžiagą minėtoms kny
goms ir -ruošėsi darbus baigti, 
visą laiką besiteiraudamas lei
dėjo. Tūrėjo didelius laikraščių 
ir žurnalų rinkinius. Vincas Že
maitis gyveno Chicagoje, 43-oje 
gatvėje, visai netoli California 
Avenue.Turėjo savo namą, kurį 
pats prižiūrėjo. Gyveno savo na
me, rūsyje.

V. Žemaitis gimė 1886 m. lap
kričio mėn. 21 dieną Lietuvoje, 
Žaliosios vis., Andriškių kaime. 
Mokėsi Žaliosios, Vilkaviškio,. 
Marijampolės mokyklose ir Vo
ronežo lietuvių gin/nazijoj, Kau
no, Berlyno ir Thorrande uni
versitetuose. Buvo Kazlų Rūdos 
miškų urėdas, bolševikmeėiu

apsigyveno Clūcagoje.
Velionis buvo vedęs 

Ruseckaitę, išaugino du 
vieną kunigą, o antrąjį Valsty
bės departamento tarnautoją. 
Paskutinius metus buvo našlys.

Visa laika dalyvavo visuome
niniame lietuvių gyvenime. Pa
sisakydavo gyvenimiškom prob
lemom. susirašinėjo su lenkais 
istorikais, tikslindavo praeities 
faktus ir kėlė viešumon senovė 
je lietuvių apgyventas vietas.

KORĖJOJE DINGĘS 
JAV KARYS GYVAS

ST. LOUIS. — Iš Pietų Korė
jos demilitarizuotos zonos din
gęs 21 metų amžiaus JAV karys 
atsiuntė tėvams laiška iš Šiau-

- . f

rėš Korėjos.
JAV karys Joseph T. White 

nebegrįžo iš demarkacijos juos-' 
tos, praeitų metų rugsėjo mėne
sį;' Jis ėjo pasieniu ir dingo. 
Iš pradžių manyta, kad šiaurės 
korė j iečiai jį pagrobė, bet vė
liau išaiškinta, kad jis savano
riškai per sikėlėi'Šiaurės Kone-' 
jos pušęr nors JAV pareigūnams 
.nebuvo leista tai patvirtinti ar 
su J. White pasikalbėti, r / ,

Praeitą savaitę atėjęs laiškas 
tėvamąįĮįsaĮępįlfkąd jis yra^eikas 
ir saugus. du
eiųs mokyti arighč'-kalbos* šiaip; 
jis.gerai jaučiasi ir siunčia saviš
kiams geriausius linkėjimus. Nei. 
vienu žodžiu neužsimena apie- 
patekimą šiaurės Korėjon.

DR. ROBERT JARVIK —l 
GERIAUSIAS IŠRADĖJAS

SALT LAKE. Utah. — Dr. R. 
K. Jarvik, kuris sugalvojo ir 
pritaikė dirbtiną širdį, pripa
žintas pačiu geriausiu praeitų 
mietų išradėju.

; Dr. Jarviko pagaminta širdis 
buvo įdėta labai susilpnėjusią 
širdį turinčiam dantų gydytojui 

.A. Clark ir pasirodė, kad ji tin
kamai veikia. Teko padaryti ke
lis pataisymus, bet širdis buvo 
taip nustatyta, kad ji nepum
puotų daugiau kraujo, negu ve
nos gali apžioti, nustatytas pul
savimo lempas, ir dabar vis
kas tvarkoje.

Ateityje dirbtinos širdys susi
lauks dar kelių pagerinimų, kad 
jos galėtų tiksliau ir sklandžiau 
veikti.

tas lalsuės neoeRtas 
kas n esi na jos!

MOŠĖ ARENS PIRMADIENĮ ILGAI KALBĖJOSI SU JAV 
KRAŠTO APSAUGOS SEKRETORIUMI WEINRERGER1U

PAVOGĖ 900 SVARŲ AUKSO

MIAMI, Fla. — Praeitą ket
virtadienį vagys įsiveržė .į Gol
den Door Jewelry ir išsinešė

buvo perkeltas į Mažeikius, o' 900 svarų aukso. Iš pradžių pa.
1944 metais patraukė į Vokieti
ją. 1949 m. atvyko į Ameriką ir

KALENDORfiLIS

skelbta, kad tas auksas vertas 
9 mil. dolerių, bet vėliau paaiš
kėjo, kad išvogto aukso vertė 
gali sukti iki II milijonų dole
rių. Amerikoje buvo įvairių 
aukso vagysčių, bet niekad ne 
buvo išvogta aukso už 11 mili
jonų dolerių.

Auksas buvo apdraustas Lofi-

DU SOVIETŲ KARO LAIVAI PLAU
KIOJO PO KARIBŲ VANDENIS

ATOMINIUS GINKLUS TIKRINTIEJI SOVIETŲ KARO 
LAIVAI BUVO 50 MYLIŲ ATSTUMOJE

WASHINGTON, DC. Du 
Sovietų karo laivai, turintieji 
atominius ginklus, šiomis dieno
mis buvo 50 mylių atstumoje 
nuo JAV pakrančių, praneša 
JAV laivyno vadovybė. Sovietų 
karo laivai buvo Vidurio Ame
rikos valstybėse ir priplaukė 
visai netoli JAV pakrančių.

JAV laivyno vadovybė nema
nė, kad Sovietų karo laivai bū
tų turėję kokį puolamąjį tikslą, 
todėl a m c rikieėiai nekreipė 
daug dėmesio į praplaukiančius 
Sovietų karo laivus.

Laivynas nustatė, kad šie du 
Sovietų karo laivai atsirado Ka
ribų jūros vandenyse nuo praei
tų metų lapkričio 25 dienos. .Tie 
buvo Karibų vandenyse iki 
sario 12-tos dienos.

IRANO KARIAI NEŽINGS
NIUOJA PIRMYN

Ira- 
įta
kas!

LONDONAS, Anglija. — 
no parlamnto pirmininkas 
šėmi Rafsanjani pareiškė, 
Irako kariai nežygiuoja pirmyn,
kaip buvo tikėtasi. Iraniečiai ne
žygiuoja pirmyn pietų Irako pa
kraštyje del Irano kariuomenės 
taktikos, bet ne dėl Irako ka
riuomenės pasipriešinimo, pa
reiškė parlamento pirmininkas.

Šilas tvirtinimas daugelį nu
stebino. nes Rafsanjani pirma 
viešai paskelbė, kad Irano ka- 

. . riai keliose vietose prasimušė,
sako, kad kratos metu pas su-p dabar jau kalba visa kitu to
lintąjį rasti dokumentai, teikia 
ž’nias apie Italijos karišką pa
jėgumą.

anksto su rusais susitaręs, per
davė rusui įvairius dokumentus.

Italai paskelbė, kad policija 
suėmė Viktorą Proniną. Sovietų 
Aerofloto direktoriaus pavaduo-

verčiasi Genuvoj esančia mikro
filmų prekyba.

Italų karabinierių pranešimas

nu. Irakiečiai pasiūlė baigti ko
vas, o Irano valdovas pareika
lavo duoti dar vieną smūgį bet 
nieko iš to neišėjo.

va-

SUIMTAS SOVIETŲ
AVIACIJOS PAREIGŪNAS>
ROMA. Italija. — Pirmadienį

— Paskutinių šešių savaičių 
laikotarpyje nušauta daugiau 
1<M> Filipinų gyventojų, 
dentas atleido du karininkus.

Prezi-' sotlio
Praeitą sekmadienį I,e- 
saloje sprogo lal>ai didis 

gazolino tankas.

Spyros Kyprianou pirma 
dienį buvo prisaikdintas Kipro 
salos prezidento pareigoms. Jis 
tarnaus dar penkerius metus.

— Čilės prezidentas pertvar
kė vyriausybę. Priimti penki 
nauji ministerial.

- Žurnalistas M. II owe Ivir-
Vasario 16: LIETUVOS NĘ- 

PRIKLAUSOM’S'BĖS ŠVENTĖ. 
Julija., Rūtelė, Vytis, ^aizdrė, 
Liutauras.

Saulė teka 6:16, leidžiasi 5:25.
Oraš debesuotas, iiltėsftii.

dono Lloyd liendrovėje. Bendro
vei .padarytas didelis smūgis. 
Įkinkyta policija ir Lloydo agen
tai pavogtam auksui surasti.

— Antradienį aukso uncija 
kainavo $507.

buvo suimtas Sovietų aviacijos 
pareigūnas >r vienas italas. Po
licija atidžiai tardo suimtą rusą 
ir italą. Atrodo, kad italų vy
riausybė suėmė tuos du vyrus 
šnipinėjimo sumetimais. 5 ra pa 
grindo manyti, kad italas, iš

— Indijos šiaurėje pirmadienį tina, kad Kipro salos komunis- 
prasidėjo dviejų kaimų gyven- j tams vadovauja Graikijos prem- 
tojų tarpusav’o žudynės. I jeras Papandreou.

— Atrodo, kad Arafatas pa Kipro salos turkai balsavi- 
liktas be vadų ir be pinigų. Iš jc muose nedalyvavo ir prežiden- 
reikalauja atskaitomybės. 'to Kyprianou nepripažįsta.

WASHINGTON, D.C.— Izrae
lio ambasadorius Mošė Arens 
pirmadienį buvo užėjęs į gyny
bos departamentą ir gana ilgai 
kalbėjosi su gynybos sekretorių-; 
mi Caspar Weinberger. 57 metų 
ambasadorius skris į Izraelį gy
nybos ministerijai valdyti. Jis 
to nesitikėjo, bet jis yra pasiry
žęs savo pareigą atlikti.

Mošė Arens, prieš išvažiuoda-. 
nias, panoro išsikalbėti su gy 
nybos sekretoriumi Weinberger, 
kad žinotų, ko Amerika siekia, 
ir kaip ji planuoja savo tikslą 
pasiekti. Jis Ameriką pažįsta, 
žino, kad JAV nesirengia Įkelti 
kojos j Izraeli, bet tiktai nori 
taikos Artimuose Rytuose.

Mošė Arens ruošiasi skristi į j 
Izraelį, bet jam dar. teks čia už
trukti bent dešimt dienų. Tuo 
tarpu gynybos ministeriją val
dys premjeras Beginąs.

Beginąs ryžosi skirti 
ambasadorių

Waslringtonan pasiekusios ži
nios sako, kad Mošė Arenįf bus 
paskirtas.'-IzĮ^aelio, gynybos mi- 
niSteriu. Beginąs kžbftiėttii pa
siūlė tiktai vieną kandidatą. Jis 
apie jokį kitę žmogų negalvoja 
ir kito nesirengia ieškoti. Jeigc 
kabinetas ir parlamentas nepa

tvirtins Mušės Arenso gynybos 
lihrnisteriū, tai tada kito kelio 
nebus, kaip Beginui atsistaty
dinti. Bet Begino atsistatydini
mas reikštų naujus rinkimus, o 
Beginąs rinkimų dar nenori. 
Dabartinis seimas privalo gy
vuoti dar dvejus metus. Begi
nąs yra įsitikinęs, kad M. Arens 
yra tinkamiausias žmogus Iz
raelio gynybos ministerijai val
dyti. Iš praeities jis žino, kad 
Arens pajėgs suvaldyti dideles 
ambicijas turinčius Izraelio ka
rius.

Darbiečiai kritikavo premjero 
nutarimą palikti gen. A. šarona 
vyriausybėje. Ministerial atėmė 

. iš jo gynybos ministerijos vado
vavimą, bet nepajėgė pasiprie
šinti jo paskyrimui pasilikti ka
binete minisleriu be portfelio.

Amerikos laikraštininkai, pa
tyrę, kad ambasadorius Mošė 
\rens rengiasi *grįžti, pasiteira
vo apie jo praeitį. Pasirodo, kad 
Izraelio ambasadorius tikrai bu-

klausė, kodėl jį paskyrė amba
sadorium, Arens atsakė:

— Todėl, kad mokėjau angliš
kai. Aš augau New Yorke, čia 
mokiausi, lai angliškai moku. 
Greičiausia, todėl ir pasirinko.

šaronas atsisveikino 
orkestrui grojant

JERUZALĖ, Izraelis. — Ge
nerolas šaronas, Izraelio gyny
bos m misteris, sukvietė minis
terijos tarnautojus, pasakė atsi
sveikinimo kalbą, priminė, kad 
jį be pagrindo teisininkai apkal
tino. o vėliau su tarnautojais 
asmeniškai atsisveikino.

Atsisveikinimas vyko ministe
rijos kieme, dideliam orkestrui 
grojant. Kartu iš ministerijos 
išėjo ir keturi Izraelio genero
lai, kuriuos teisėjai patarė at
leisti iš pareigų.

Iš NIGERIJOS IŠSIUNTĖ 
1.2 MILIJONO

LAGOS. — Nigerijos vidaus 
^reikalų minister;s Ali Baba pir
madienį pareiškė, kad per pas
kutinei® dvi savaites iš Nigerijos 
buvo išsiųsti "‘tiktai” 1.2 milijo
no jokio amato neturinčią dar
bininkų. Užsienio radijas skel
bia, kad iš Nigerijos išsiųsta 
daugiau dviejų milijonų, bet iš
siųstųjų skaičius žymiai mažes
nis, nes pasienio sargai tiksliai 
žino, kiek žmonių išsiųsta i ku- 7 4- * v
ria valstybę.

Ali Baba lvirtiną, kad į Ganą 
buvo išsitisĮa 700.030, į Nigerį 

180;0()0. į Čadą 15O,OČC 
ir į Kamerūną — 120,000.

Dėd. badavimo yra kalta Ga 
nos vvriausVbė, kuri davvnias 
dienas neatidarė sienos, nenorė
jo įsileisti savo darbininku. Sto
vėdami prie Ganos sienos jie su
valgė. ką atsinešė iš Nigerijos 
o vėliau kelias dienas badavo.

vo gimęs Lietuvoje 1025 metu 
gruodžio mėn. 25 dieną. Jo levas 
buvo Amerikos b zni rius. 1917 I 
metais tėvas su še rna per Hygą! 
išplaukė j Ameriką.

Amerikoje Mošė Arens ėjo* į į 
New Yorko priemiesty buvusią j 
Washingtono mokyklą, o kai tą 
baigė, tai stojo j technikes mo j 
kyklą..Karui prasidėjus, jis įsto- 
jo į JAV kariuomenę ir pasieki * 
technikos servanto laipsni. Jam 
’abiatfsiai patiko dirbti prie lėk-. 
tuvų statybos. Jis vra šios sr-J 
lies specialistas. Karui pasibai
gus. Mošė Arens su savo š ima 
išvyko j Izraeli. Dabarhniu me-* 
tu du jo sūnūs tarnauja Izraelio 
kariuomenėje. Dukterį ir sūnų 
jis turi Amerikoje.

Laikraštininkams jis pareiš
kė, kad diplomatinė tarnyba 
jam nepatinka. Jis suliko būti 
Izraelio ambasadoriumi, nes Be
ginąs jį įtikino, kad kas nors, 
šias pareigas turi atlikti. Kai pa

— Suimtas rusas Pronin yn 
IB melu amžiau-. Dokumentu 
pakišusiu italo niekad sava gy 
venime nebuvo matęs.

— Vokietijos socialdemckrali 
vadas Vogei vykusiai* veda pro 
pagundą pr cš krikščionis denio 
kratus, susidėjusius su laisva 
siais demokratais.

Caspar Weinberger

Caspar Weinberger pirma
dienį nformavo naujai pa
kula Izraelio gynybos mi 
nist rį ap e žingsnius Arti
mųjų Rylų taikai nustatyti
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MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS H Jungtiruū^Tahtijų^ teritorija už 
jos šienui h' • 

♦ • »Dėsto šio skyriaus redaktoriai

MŪSŲ VILTIS

LAISVĖS BELAUKIANT

Prisiminkim, mieli broliai, 
Kad tik laisvės atstūs toliai

. Andropovas jos neduos, 
Reikia laukti ko nors kito.

Lietuva dar kils iš vargo, 
Nusikračius jungą vergo. 
Kai atgal mes parkeliausim, 
Savo žemę ten atgausim.

Neb’atlygins tas Sovietas
Už mums skriaudą padalytą.
Neb’prikels jis mirusiųjų, 
Neb’atves jų prie gyvųjų.

Neb’ilgai jam skirta siausti 
Pas maršalą reiks jam šliaužti. 
Gal sutruks tad varžtų gijos, 
Tautos kelsis iš vergijos.

Jojo darbas ein prie galo, 
Nęb’daužys jis žalio stalo.
Giltinė jam dalgį pusto, 
Nebeliks Lietuvoj Griškaus.

Jūs, kūrėjai viso blogo,
Sprogsit kaip pirmieji sprogo.
Pas maršalą nūsigrūsit, ~ ,
Aišku, ten per amžius būsit!

Kai pavasaris ims švisti, 
Tad Jurijus ims kristi.
Darbas jojo jau pasvertas, 
Pasmerkimo jis tevertas. •. ’ ?

KyL jaunesni iš žemybės.
Braunas nuolat į aukštybes.

■ Kils varžytinės 'tarp jųjų, , '
. , . Tarp besočių raudonųjų. ? - j 
' Taipz daina ta ein prie galo.
Ar ji baigsis be skandalo? .' \ 
Betgi, aišku, Ąndropovą - >

' Tempsim už kojų: y lovą:
Perkūnas

Svečias. — Vis laukiu ir lau
kiu, Kiek ilgai aš čia turiu sė
dėti? Tur būt, kol iš bado nu
mirsiu. •

> Padavėja: — Nesijaudink tam
sta, mūsų restoranas uždaromas 
11 vai. vakare.

* r * * ■* *

LENGVA ATSPĖTI

— Katriute, — sako šeiminin
kas namų tarnautojai, — tavo
numylėtinis laukią (avęs prie ‘ 
vartų- ? |

— O iš kur tamsta žinai, kad 
tai mano numylėtinis?

— Nes jis rūko mano cigarą,
* ♦ ❖

IžSIBLAšKYMAS
Anupras atrodo labai išsi- 

bląškęs.
— Tikra tiesa. Vakar baliuje

tufėjau. jam nuolat primint:,I 
jog Yra fusižiedavęs ne su ma- 
nifo bet su tavim.

* t * * %

kiJkiuj MVAUS Tai prarado.
Jis kailelį
Taip bemakliDėdama?’’

jam nutrauktą,

— Pagarba* Malki. 1gia p. Dranga.
— Nėra reikalo Ieškoti kažko

Šitie kailiai 
Padaryti 
Iš mažų kailelių: 
Kaip iš kurmių, 
Ir pelyčių 
Ir kitų žvėrelių.

Toks nebūsiu,
Lai velniai ją ima,
Lai nemano.
Kad ir mano
Bus toks pat likimas. .

Tuoj nesmerkęs, 
Lapei mediką vos: 
“Man atrodo, 
Kad aš būsiu 
Smarkiai apsigavęs.”

Taip jis tarė 
Ir galvojo: 
Jei jis buvo mulkis,

■’ MĄN^ĄGUMO/IŠRAIŠKA,'.. J

Prancūzų ‘ rašytojas Tristan 
BerndY minėdamas savo 80 mė
tų gyvenime ' sukaktį, sulaukė 
daugybės-sveikinimų iš .visų, pu
sių. Visiems tiems asmenims 
jis išsiuntinėjo tokio , turinio 
laišką: .

Iš visų t gautųjų sveikinimų, 
mane daugiausiai sujaudino tai 
tamstos. ?

• Vienatvėje žmogus gali 
jaustis lik tada, kai jis nėra vie-

SOVIETINIAM “ROJUJE”
j vieną krautuvę Vilniuje įei

na žmogelis ir prašo:
— Duokite man pusę kvortos 

pieno.
— Dabar neturime.
— O gal gaučiau nors kiek 

cukraus?
— Cukraus dar nepristatė.
— Tai gal šmotuką dešros?
— Neturime dešros.
— į ką tai panašu! Tokiamė 

atsitikime draugas uždarykite.

krautuvę ir 
šiauduose.

•-^ Neturime ir šiaudų.
ūjc

-PASIAIŠKINIMAS
. Susi tinka d vi geros draugės; 

jų sako antrai:
— Žinai ką. vakar susirinkime 

meg 4aug kalbėjome apie tave. 
Keli inan sakė, kad tu esi pana- 

’ ši į ožką.
— O Ka tu i tai atsakei?
—'-Aš atsakiau, kad žmogaus 

.iteieikia vertinti pagal jo išvaiz
dą!

• širdies meilė yra geriausia 
mokytoja.'

paslėpkite rakto.

"xfclegacija atvyko j( 
KrefhUą Misi laikymo reikalu. ]

Kp inuins pyktis? pasauly? 
daiųg Vtelb^,. .-■—aiškiną rusai.— I 
Męs net iū kapitalistais grandam ’ 
bendrą kalbą. ‘'

• K^iiijėUi tik šypsosi iy link-

S pb geru pietų, ryžių, ir ikros- 
miHdiv.-šėiniininkai nuveda syė-- 
riųįį į jteskvos zoologijos sodą.

štai jums dąr vienas pa-r
? Žiūrėkit^

jviftats jOyiS: s&tflga gename

kiniečiai kią'ipo gaU
,va*C '

-L- IMUgai! Nejuokaūkit. Sa- 
kyW tiki’ai, kaip jūs .tai atsie^j 
.kąį; ,MW vllkąs avies,nepjauną?

. Visiškai nesunku, •' ėią lik 
'gerės - / ergahiža'c ij os. "Fra ųshnas: ’ 
maė>tŠie^ėh ę4!ėtdŽibhi j !įardą?
hąūją ąyiUąv—atšakė priŽiųrė- 

- tbjsrš ir ‘veda į meškų savivėik-
\ . ,v

■ < * .A Ji

— Ar girdėjai, kad musu deg-
r ’ -» • • i j ' ’ " ą

Jukų fabriko direktorius gavo.
Lenine ordiną?

\ .. ! ...________ ____________ __

i— Kapitalistą šnipas sų mūsų 1 Be to, tokio įsakymo, kad išeivi- 
degtukais norėjo, užciegli dina-■ jos lietuviai aukotų tik Vlikui 
'.nilo gamj'k'ą, bet negalėjo...

— Už tai,' kad tu geras vaikas, kio įstatymo, kai ALT as ir VLI-Į 
man atnęšiai “Draugą”, kurį Kas yra JOV valdžios pripažin-l 
jkaięiau. Mano ypatingą dėmė--■ tas, kaip lietuvių visuomenine! 
sį ' atkreipė NL Dr. (Mykolo organizacija, kovojanti už žmo- 
Drungos) editorbl&s, Išspaus
dintas vasario 10 d., tiktai nie
kaip negalėjau suprasti, ką jis 
norėjo pasakyti. Prirašė dvi 
skiltis nuo viršaus iki apačiefe, 
bet...

— Skaičiau ir aš, Tėve,)tai šo- 
fistikuotas straipsnis, iš kurie 
gauni įspūdį, kad Vasario 16 mi
nėjime surinktos aukos Lietu
vos laisvinimo reikalams, netei
sėtos, nes, girdi, nesą tokio įšta-

i tymo, tiktai pagal laisvą susita- 
’ rimą. Jis rašo:

“Etika paprastai moko, kad 
ir žmonių sukurtoji teisė yra pa
reigos šaltinis.i-Galited mums čia 

į pagalbon atskubės jš teisės pa-

gaus teises ir jas gina. Kokio 
įstatymo dar reikia, Maiki? }

— Man rodos, kad M. Dr. fū-| 
pi priminti, kad Vasario 16 pro
ga reikia masiniai ąukoii LB, 
Kuri rimtai pasisakiusi “už lais
vo apsisprendimo principą”.

—ALTai ir VLL^ui vfei aukoja,: 
net abejos Lietuvių Bentruome- 
nės. Tai visų lietuvių pareiga 
tąi daryti — aukoti Lietuvos j 
laisvinimui. i

— Taip, Tėve. ALTa ir VLI- 
Kas yra pagrindinės lietuvių or
ganizacijos, kurios rūpinasi pe
litiniais reikalais. Kas būtų, jei
gu' visokį hanafortMj samdytos 
grupės, kenktų laisvinimo daf-| 

| imti samprotavimai? Tik katros' bui? Okupantas džiaugtųsi to-į 
4 teisės? Tie, kurie dar turime j kiu. lietuvių nesutarimu.
J Lietuvos RespubllkoS pilietybę, i — Taip, taip, Maiki. Ką dau- j 
į esame pavaldūs^ ir jos įstaty-| giau žinai?
Imams. Bet tuose įstatymuose Turime ir Chicagoje visokių

nei vardu, net iš apibūdinimo 
? Vlikas ir Altas dar nefigūruoja.

MODEfBNIŠKAM AMŽIUJE.

Vincentas, nediįsdamas ,pa>L 
i piršti tiesioginiai Elzbietai, pa
šaukia? ją telefonu.

— .Alio, ar tai tu Elzbieta? -
— Taip, aš kalbu.
— Elzbietute, ar nesutiktume^ 

tekėti už manęs? ■
— O, su mielu noru. Bet kas 

čia kalba? • ’ . t

degtukais norėjo, uždegti dina
.nito ganyklą, bet negalėjo... | ar Altui nėra davusi nei Lie-' 

' ~7~——~rr :' j tuvos Diplomatinė Tarnyba, nei J 
Z ū Ii A T hkę Laikinosios Vyriausybė?

nariai, nei Lietuvių Čhartos ske! 
Jaėjai”.

— Kokia gi: iš to p. Drangos 
rašinio išvada, Maiki?

Išvada tokia, kad aukoti AITui 
ir VLIKui nesanti “specifinė-’ 
pareiga. Nesą užsiminta nė Die
vo dešimtyje įsakymų, nei švent
raštyje, nei Bažnyčios įsakymuo
se, nei popiežių, enciklikose

Keturyėjininkų zūbai 
Putė keturiu kraštu. » .* *
Kol vienas narelis klubo 
Išvl rto š pamatų.

Tikri c ūda i. mieli ponai, 
Kai nareliui is- trijų 
Pabrizgę net pnsamunai 
šnipinėjant veiklą jų.

Turime ir Chicagoje visokių 
bėdų. Matai, kai kandidatai Į 
miesto merus sveikinasi, bučiuo
jasi su basluotojais, tai nė neap- 
sižiūri, kai tarnautojai išvagia 
milijonus dolerių iš transporto 
iždo. Bet sveikinimosi sezonas 
jau baigia^ nes vasario 22 d. 
balsavimai. Nemalonios žinios 
ateina, kad Chicagoje 20% dau
giau kriminalo, negu kitur JAV.

— Nesaugu nakties metu net 
pas Andriejų užeiti.

— Tai gerai, laikykis, Tėve. 
Vienybėje galybė, lai gyvuoja 
lietuvių tarpe vienybė!

— Lik sveikas, Maiki.
— Iki kito karto, Tėve.

Kaip ražieną, 
Kol galėjau gauti 
Daug gudrybių 
Pavartojau 
Ežiui tam apgauti.
O dabar juo 
Aš šukuoju 
Vis kailelį savo 
Jeigu nori 
Pašukuosiu 
Štai ir plaukus 1

Ir laputė, 
Tai pasakius,
Braukė jam per lūpą, 
Kad kiškelis, 
Lyg pertrenktas, 
Vietoje suklupo.
Jis pamatė 
Po pasuolių 
Kailinius kaip savo,

Ir tvarkymuos
Kiek tiktai galėsiu, 
Neišeisiu,
Nors ir baisu.
Kol ką apturėsiu.

Ir aplinkui - 
žiūrinėdams
Gloktė pjvąsavb, . . 
0 tepūto ;
Nė dūftnųto.5 '"2 < >• 
Gyfės ir-inSžvS: 
“Nesjuoki, • vf; -

Kad, čia taip sugrūstą, 
Aš norėjau - 
Pertvarkyti?.,?' -'4" 
Visą-data būstą?
S * ■ l-

Be f.mat aitu ■■— 
Nesuspėjau. •Į. • A iS?.

Juos,’paklausė, 
Iš kur šituos gavo.
O laputė _ . 1 '•- .
Tai pamačius 
Nelabai sumišo, 
Tik ištraukus 
Iš jo rankų, 
Atgalios vėl kišo
Ir kalbėjo:
“Juos paliko
Toks žvėrelis lėtas,
Kai. čia buvo,
Jis pamiršo, 
Tai jie čia ir mėtos”.
Ir paspyrus 
Juos su koja, 
Tarė: “Lai sau būna”.
O kiškeliui,
Tai pamačius, 
Šiurpas purtė kūną.
Bet nei bėgti
A nei rėkti
Į svečius atėjus,

. Nei pagalbon 
Ką nors šaukti, 
Kol nenukentėjęs.

Tai pradėjo /
Jis laputę
Klausinėt iš tolo: 
“Kaip man rodos. 
Tas kailelis
Būt lyg. mano brolio?
‘‘Jei jis brolio. 
Tai paimki ' 
Jį ir atiduoki, 
Ar, ant sprando 
Užsikoręs, "7 • 
Tu patsai nešioki.-’

“Bet kad jo jau 
Nebematau aš, 
Kažkur jis pradingo". 
O laputėj 
Tai išgirdus. 
Ko tik neužspringo:
“Aš ne sargas 
Tavo brolio, 
Kam dar tai minėti.
Jei fttylėjaj, 
Tai turėjai ‘ 
Sau Ji prižiūrėti.

Juk žinojai, 
Kad gidva jo 
Buvo tartum blynas.

0 to darbo

Negaliu'apžioti-
Odabar'aš? /-j ' ._.
Sutvarkysiu,„ _? ■ -
Tik prašau padėti.” -.

.Ir pridėjo ,-.j.
Savo, baldus. 1 '? ~;

''J' - • • r ’■ ’Lape čiupinėti.
O kiškel is ' / : . „ /
Greitakojis '■
Tik' aplipk bėgiojo 
If skubėjo '
Kiek galėjo, ...
Vietoj, Bežiopsojo.

J* '
Savo syęčiuį: H i.
“Prašom prisėsti, 
Kaisuspėsiu,-. . -
Pąjieškpsiu
Tau kp nors: užėstil
Ir Įšokus? ■ ‘ ?■ ' , 
l kamputį, 
Ji ištraukė šluotą, 
Ir egįiokės
Virčūnėlę /
Dar lienųkapetą. •• >

’ m-**.:' ■. ■ ’ 
Nusinešus •

Juos prie durų • 
Ten krapštylis ėmė. .• 
Kišo ' eglę, - ■*. '■
0 lakuotą- A> - 
įžambiai jos, įėmė,.. . .

IT’S AmĄZINGI

Kžfij ienos. <

Kad jis broliu 
Tavo net vadinos.

■ , -ū, ' ■ '■
Vagies veidas kajp JVIėnu- 

svįeua tik' nakties -metu.

Vis įkliūto* ?■ 
Vis kas noės hutikė 
Kur tik ėjo — 
Pralaimėjo, 
Kol vfsai nupliko“.

'V

Buvęs (rečiairontinink 
. Mūsų Sraila išdidus
Paliko tik vietininkas, 
Keisdams per dažnai vadus.

Z. NeuraUstzubis

Oar dr oe>€d Sjom-mux
1» X/1Ak:N<3 ,.

Vi-NE-it HM

MQUIO 
MECCURS

MUITE tIN

Menas, technika parodo — 
Praktiškiausia U. S. A.
Neišseksi iš to puodo, 
Nors tu būtum ir blusa...

- Ar jis juodas, ar raudonas, 
Sėdi karšiąm katile.
Ar Medžiukas, ar būt ponas — 
Lydoši savo valia.,.

Maišo tyrę, į tą tyrę 
Deda rasinių spalvų. 
Specialistai juk patyrę 
Elektroniškų galvų...

Tyrę krės į “Penty Hose”, 
Prikrės “Bra” užsės plaukų — 
štai ir šviečia jums kaip^rožč 
Nauja r$sė šių laikų.,.

•^TLflcusio materiolo * ><■
r Nuo mūsų lytie? švelnioj "’©d

Atlies ir naują Adomą 
Dėl išlaikymo spalvos...

V. H. Juodbmvaitis
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ALEKSANDRO MANTAUTO

i saugos ministrus (gen. T. Dau-? 
Įįkantą ū- gen. K. Musteikį), vie-

Tremtyje atkurdami Šaulių' ną- i)UVUsį LŠS-gos viršininką 
Sąjungą, mes susidūrėme su k*ū (pik. Mykolą Kalmantą) ir du 
..arinis buvusiais šauliais, kurię Centro valdybos buvusius, 
po sąjungos s u v a 1 stybinimo 
i ,35 metais: stojo į šaulius, no
rėdami vykdyti savo viršininkų 
uorą ir tuo išlaikvdąmi tarnvbą ‘ * * j * .
„k i duonos kąsnį sau ir šeimai. 
J.e-su tokiu karlurpu prisimena 
dalyvavimą įstaigos ''šaulių bū- 
Luose, kad atsisakė stoti į Irem- 

s šaulius, .nors d?bar padėti^ 
;k:a. Jie dirba įvairięs= lietu-t 

. -/ įse organizacijose, bet šau- 
kas darbas jų netraukia. To-

.. ,i - -nors ir negatyvių— būdu 
. čia, .tremtyje, jrasirode, kad 
Pžtvis buvo tikrai teisus, kovo
damas už šaulių3 Sąjungos sava- 
noriškuma.į ■ » ,L

Pozityviai Pūtvio idėjos rei- 
i: tingumas ir grožis ■/tremtyje 
i- yškėjo kilti būdu. Kaip’ir pūt- 
vi škdj i demokratinė., ša ulių Są-

b (Tęsinys)

pirmininkus (gen. Teodorą Dau-1 
kantą ir adv. Rapolą Skipitį), 
Pūtvio laikų LŠS-goš Centro val
dybų narį prel. Mykolą Krupavi- 
;čių, Mykolo Šleževičiaus žentą, 
žymų rezistėncijos veikėją, 1911 
mėtų laikinosios vyriausybės 
leišingumo ministrą, Stuttholo 
kankinį prof. Mečislovą Macke
vičių, Mažosios Lietuvos patriar- 

loho Martyno Jankaus dukrą El
zę Jankutę, Pūtvio laikų šaulių 
veikėjus Alfą Vaiątkaitį, Vladą 
tšganaitį, pedagogą ir rašytoją 

■Vaclovą čižiūną, evangelikų žy- 
■ :nų veikėją ir šventojo Rašto
žinovą kun. Ahsą Trakį, Huge-j 
niją Klupšienę, Leokadiją Dai-j 

. nauskisnę, Kunigundą' Kodatie-
n -. .1. Kuprėnienę, J. Jankaitį, 
Emiliją Pūtvytę, Julių Vepštą, 
Sofiją Pūtvytę’ Vaidievulį A. 
Mantautą.

Šie asmenys buvo toli gražu j 
ne tų pačių politinių-pąrtinių ir 
pasaulėžiūrinių. įsitikinimų, bet

OI

t

£ a-_______

junga, taip ar atsiK;u.rusiojr Juie 
, luvos šaulių Sąjunga Tremtyje; . 

nepaisant taip dažnai špaiidoji 
linksniuojamo lietuviškosios iš- , 
eivijos susiskaldymo, rado band- 
rą kailią su jv’ariausiomši pbr- škulių Sąjungos atkūrime .juos 
tijomis, grupėmis, srovėmis, pa- jUngė ta pati Tėvynės gynimo 
saulėžiūromjs. Pavyzdžiui, są- idė'ją. Tą patį galiu pasakyti apie 
jungą atkuriaht, iniims nųoširij 
džiai padėjo, ir .Lietuvos respub
likos Diplomatinė Tarnyba, ir 
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas. Pik. Povilas žadei-- 
kis, kaip krašto ..apsaugos mi
nistras pasižymėjęs 1919 m. są
jungos įkūrime, ypatingai daug 
padėjo Washingtone '■ sąjungos 
atkūrime, kaip Lietuvos, nepa
prastas pasiuntiny^ ir įgaliotas) 
ministras. Nuoširdžios paramos 
ir dėmesio LŠS susilaukė iš J.Ę.
Lietuvos diplomatijos šefo Sta
sio Lozoraičio, Lietuvos atstovo 
Washingtone (tuomet, pasiimti-, 
nybės patarėjo) J;'Kajėękb, Lie
tuvos generalinio konsulo čika; t 
goję dr. Petru Daužvardžio. Į

Daug gerų patarimų sąjungą, 
atkuriant davė šauliamš nuo pat- 
įsikūrimo visuomet .palankus 
laikinosios vyriąųsybėš-. triinist-. 
ras pirmininkas yęn..>št. plk’Ką- 
tys Škirpai'- Jaipjį-pšįi 
kolas Biržiška,- • WTkto'ras 
Biržiška. pr<$£ Vaeloyas;'^TŽįše 
ka, prof. d|?{Va|/ą: jirųųgįenė/ 
akademikų įškaittą. Veikėjas- ir 
žurnalistas Bronius-Kviklys. Lai;, 
k ino j o j e. LSšT Centrų 'yąįdybcųę 
narių - sąjungos^ ątkūrėj^.tapiė' 
matėme du bUyusitfs Irfbšjeyap- fsavąnorfar T\kūrėjai,ramovėriai

pirmųjų šaulių vienetų — To
ronto ii-i Čikagos šaulių klubų 
(kuopų), steigėjus, kurių pavar
des. drauge su'kitų šaulių'atkū
rime pasižymėjusių asmenų, pa- 
vardėmis, skaitytojas ras Nepri
klausomai Lietuvai knvgoje.

.
Čia dar pridėsiu,, jog Lietuvos

kariuomenės vadas bei LŠS-gosI ginama- Ji I^°’
*' -• - d — , ? Ii4Trtnir»^c T

Širdies operacijos nereikia bijoti
‘'Naujienų” skaitytoja Sofija ( 

Ripskiėnė, praleidusi keturias. 
, pilnas; savaites Christ Commu
nity Hospital, esančioje Chica- 
gos priemiesty, Oak Lawn, II., ir 
pakėlusi-sunkią širdies operaci
ją, š. m. vasario mėn. 13 d. griže 

/sustiprėti į savo namus Ever
green Parke. :

čia sveiks rūpestingoje savo 
vyro Vytauto ir vaikų Stasio ir 
..Vidos šeimų globoje ir anūkų 
Gitos, Daliaus ir Vytuko džiu-

" : “Sugrįžusi iš 
ligoninės, Sofija Ripskiėnė. ir jos 
vyras Vytautas širdingai dė- 
.koja .visiems savo ir ivaikų

bei artimiesiems, kurie

t * >

Antrųjų pasaulio lietuvių sporto žaidynių 
ledo ritulio varžybos

II-jų Pasaulio Lietuvių Spor- jos. bus nustatytas galutinis Var 
lo žaidynių Ledo Ritulio varžy- 
.bns tikrai įvyks. Apytikrė da
ta — 1933 m. gegužės 14 d., Tb- 
rdirte. šiuo metu data dąr nėra 
galutiniai patvirtinta. Vykdo — 
Toronto, Lietuvių Ledo Ritulio 
Klubas.

šiuo metu yra pareiškę pagei-. 
davimą dalyvauti 5 komandė^: 
Toronto, Hamiltono Kovo, De
troito Kovo, Bostono ir Chica- 
gos. Yra galimybių, kad prie jų 
prisijungs Montrealis. Taipogi

Į Londono, Ont, apylinkių žaidė
jai daro pastangų suorganizuoti 

. / komanda. ' '' ■ '
*• .

' j š. m. sausio 29 d.. Detroite 
| įvykusio Detroito, Torgnto ir

Hamiltono komandų turnyro pro 
ga įvyko pasitarimas, kuriame 
ledo ritulio vienetai nut^ė įsi
jungti į ŠALFASS-gą *ir išreišr 
kė pageidavimą, kad ledo ritulys 
būtų vykdomas Il-se PLSŽ-se.

___  Buvo sudarytas Ledo ritulio ko
mitetas iš visų' vienetų atstovų

! ir patiektas šALFAiSŠ-gos^Cen- 
tro V-bai patvirtinti. L. R. k-to 
vadovu buvo išrinktas Algis 
Choromanskis,Jiš Hamiltono. At
stovų į II-jų PLSŽ-niųjK-tą pri
statomas Rimas Ėufiavas. iš To
ronto. L. R. K-to ryšininku su 
šALFASS-gos Centro Vįbą yra 
detroitietig sporto veteranas'VJa- 
das Simutis, kuris ir padėjo daul

žybų formatas ir kitos detalės.

garbės šaulys generolas Stasys^ 
Raštikis, dėl tarnybinių priežąs- ■ 

i cm negalėdamas įeiti laikinojon 
organizacinėn-’LšST Centro vai-J 
dybon, su atsikuriančia sąjuii-|birutietės,. Pasaulio lietuvių 
ga palaikė nuoširdžius santykius 

i ir'Šauliamš. padėjo, savo straips-'- 
niais lietuvių spaudoje. Gr Lš 
s-gos * vadas pik. Pranas Sala-

į džius LšST atkuriant skaitė pa- 
skąitą apiė Vladą Pūtvį Toronte, 
mums davė-arba paskolino daug, 
vertingose medžiagos, nuolat šįi-

■ sirašinėjo' šų Centro valdyba, per
'josj.sekretorių. V„. A. -Alantėųtą,} _

ir ^ąitoReiį tavo dva- 
te; ;■ pąslrupino šauliu; Sąjungos;

. ištorijęs antrosios^^ Jaidųs ošįęidi- 
• mų Aį^&trąiijoje'. Sąjungos, ątlū- 
; rimą morališkai ’.-ir finansiškai 
parėmė Het.' jėzuitų'.■priiviSėijo-5 
laS.LT. Bronius : Kriši^ri.aVidnįs,'

■ S. j. ‘ Sų saunais ’bendradarWsyo-’

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KN1G(^
• LTTERATCRA, -j. lietuvių Uteratūroi, m-n* Ir . mokai. 

1954 m. metrašti*. Jame yn verahgi, niekuomet.’nėiriūrt^ Vlo*. 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stanio* 
Z. Raukčio, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiaua Ir 1 
Meilaus straipsniai bei rtudijos, iliustruoto® nuotraukomis I 
M. K Čiurlionio. M. Lileikio, V. Kašubo*, A. Rūkitelė* Ir A, Var» 
kūrybos povefkriaia. 3(55 puri, knyga kainuoja tik 13.

. - M - V ' t ' ' - *

® DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetė*, rašytojo* Ir to 
Enių šokių pirmūnės Juo rėš Vaičiūnienė* atsiminimai apie daln\ 
šventes be^jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir ned&inuojan 
tiems, gėrintis autorė* puikiu stiliumi ir surinktais ductoenlmk 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 22.

© VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apnUh 
tas Juoko Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne mus* 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikcHarpio buitie* tit« 
r a tūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 20C puslapių knyg.

škaulų. sąjunga' ir. įvairios kitos 
.organizaVijosi < .. ..

Pl'isihuridamas Anas pirmąsias 
šaulių'veikinio dienas tremtyje, 
ūš, kaip aąmuo, kuriam teko di
delė garbė vadovauti LŠST ąt- 

:kūrimui, tesigailių tik vieno da
lyko. Man? gaila, kad. negaliu 
prieiti prie šalių-tėvo Vlado Pūt- 
y'P ir prąųesti’. -Tavo .idėja mus

•sSa veKsjfDUFgytremfyje. ūšskląi- 
dytus brolius ir. seseris apie Šau
lių Sąjungos vėliavą, tąyo. pėdo- 

:^ais sekdami, tavo kelią lęsda- 
■įpi mes'iškiąėnįė tą vėliavą toli- 
■muose -užjūricBcraštuosė ir ruo- 
^iafrįjęsL jĄ ■garijngai atnešti Lie
tuvos žemelei^? Bet Pūtvis, tur 
būt, amžinybėj^ apie tai žino ir 

jbe mūsų-pranešimo... • i-v
(Bus daugiau)

ją 
lankė ligoninėje, prisiuntė nuo
širdžių linkėjimų pasveikti at
virutėm,' gražiausių gėlių ir ki
tų gėrybių. Taip pat dėkoja 
bems, kurie per mano vyrą Vy
tautą perdavė man labai daug 
linkėjimų telefonu iš arti ir la
bai toli, nes man esant penkias ginusia pastangų, kad ši" organi 
dienas ypatingoj ligoninės prie-, zacija taptų realybe. Į ; x į 
žiūroje, niekas negalėjo manęs 
lankyti ir telefonu pasiekti.

Atskira padėka priklauso Hot cjja priyalo g m
Springs, Ark., gyvenantiems mu- j 
sų prieteliams ir visiems lietu
viams, kurie tik antrąją po ma-į 
no operacijos dieną, sekmadienį,d 
sausio mėn. 30 d.} kun. Petnį 
Patlabos paprašyti jo atnašąui 
jamose šv. Mišiose pasimeldė iį 
mano pasveikimo intencija. ■

Ypatingą padėką reiškiu kun. 
P. Patlabai už aplankymą ma
nęs ligoninėje dvi dienas prieš 
operaciją. Širdingas ačiū.

Kai aš pasveiksiu ir įgysiu 
daugiau energijos, eiklumo ir 
rankose šmaikštumo ir -galėsiu 
stipriau pluhksnakotį rankose 
laikyti ir, jei skaitytojai norės, 
pasistengsiu ■ daugiau iš savo li
gos .pergyvenimo- įspūdžių; .imty
nėse su giltine pasidalinti apie 
daktarus ir mano ilgoje padėju
sių daktarų pavardes, kad ir Įriti 
tautiečiai, reikalui esant, pasi
naudotų jų gera ranka, -nuoąr- 
dumu ir sumanumu, kad nebi
jotų ir nepraleistų progos pra
tęsti savo ir taip jau neilgas že
miško gyvenimo saulėlydžio die
neles.

nai laiku atlikti preliminarinę 
registraciją.

II-jų PLS2-Hių

IJ-j-tį PLS2 Rakeibolo varžybos

Visuotinio ŠALFASS-gos su
važiavimo metu, 1982. ni. ląpkri- 
eio 20 d-, Cleveland©,, buvq nu
tarta į II-jų PLSž-nių progra
mą įvesti raketbolo '(Racouęt- 
ball) vaidybas, jei iki prelirrų- 
narinės registracijos . 'terinino, 
kovo 15 d., bus parodytus pakan
kamas susidomėjimas. > < i j.

Raketbolo varirybos JEųMu. ‘n* 
dlvidualinės ir komandinės.

Individualinės varžybos vyk
ių dvejose klasės!: atviras — 
neriboto amžiaus .ir sėpjorų, gi
musių 1943 mjjir vyresnių. Sen
jorams , leidžiąma^ pąpįjjdoma. 
žaisti ir atvirose. varžybose.' r . 4 •. •- *
. Kosęandinėse varžybose;-am
žius riėrįbotas ir komaridą'^udą- 
ro 5 žaidėjai. Galina turė'fi,'.3. at
sarginius. Kiekvienas' klubas 
gali turėti neribotą- -komandų 
skaičių. . . , -v'

■ X. C : ' • 7 Š - ■’ 't- ' .1
į Ęaketibolo varžybos ę bįfinato- 
mos vykdyti- fl-įų PLSŽ-nlų 
metu, 1983 m, birželio 26L-liępos 
2 d.^ Chįcagojepyąreyba^ptima-

visiems atsiliepusiems, bei pa< 
skelbta spaudoje. ė

Platesnės informacijos išsiun-1 
ti liejamos visiems šALFASS-go/ 
klubams. Visais raketbolo rci* 
kąlais, kreipkitės į V. Plečkaitį.

Kviečiame visus raketbolo žai
bėjus II PLSŽ-nėse dąlyvaui.

įl.įų PLSŽ-nių K-tcs

Nubaudęs kaltinamąjį, teisė
jas sako;

— Aš ųianau, kad tavęs šioją 
vieloje aš daugiau nebematysiu!.

— Kodėl? — klausia nubau s 
tasįs,.— ar tamsta išeini 
siją?

kalbiu

mą;i

infer

ro
v

mo steig

i po

$ $ - v r
d\i panos:
itaizduoju savo
gražiai atn
sku kalbėti

i, tau r. 
•a ■ telt-v

į ir g. ■ aii

raidžia

Laivyno ministeriją.; 
jums ta ministerija, 
i‘e jūros? — stebisi

t LTFrUvytKASLS PAMARYS, Henriko Tomo-Ttmilrart 
įdomiai parwiyta įtudija Apie RytprUriu*. remianti* Pakalni* | 
Labguvos apskričių duomenimi*. Apmirto*' įdomfli klekvkoaB 
lietuviui. Leidiny* ffiuftruotn traotmukomk, psbsigoje dnod»m» 
vitovardžitj pavadi nima.'» Ir jų virtiniu | vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 puri knygoje yra Ry>rG*hj lanjėhpU. Kaina M

t K4 LAUM1B HM*, raiytojna Petronė OriataRM t* 
minimai Ir minty* tpto aameal* Ir rtoUA flaprtk. Lietuvoje Ir pb 
maišiais boBerikų okupacijos mrtria. Knyga tori 254 puslapini 
bet kainuoja tfk 18.

jeigu net
Anuropcv
r - Tai kodėl jūs turite Kultū^ 
ras' rąifiistetiją*? f- nenusileidžia' 
čeko^lovnkai.. ’

# # - v;
t Kai. mires Stalinas su nekaltai, 
šypsena, atsidūrė prie Rojaus 
vartų,''šv. Petras, nelaukęs rė 
sekundės, pasiuntė jį į pragarą.

Kitą dieną velniai užplūdo' 
Rojų, prašydami politinio prie-- 
globsčio.

priklausomai nu'o dalyvių - skai
čiaus, tačiau dar yra’ nepaaiškė- 
ję, kuriomis dieųomišjjpš į^ktų

Raketbojo jei^laįs šiuo' me^u 
rūpinasi. Vladas piėčMai^^Clę- 
velando ir Algitdas Veliddna iš

; Baltiinorės, v •■įį-,- '<■- : v 
Visi šųinteresuotr vienetai' if- 

pavieniai,- nęjpriklausbmi žaidė
jai prašc^^^i^ęp^I^ų^hę 
registraciją iki /š/m. koVo7yl5 
d., šiuoi adresu:y;.-’.

Mr. Vladas Pleckaitis*A445ft 
-Rabun, Richmond Height^ OH 

. ■■■>4414&'Tri. ^h6jj5ab53474J
pragare atsirastą kad ir vėliau, Po preiįin/ri'aririgs registižcijčs , - wpu«=j ivgu gyvai 
■wit^e'rV‘Tj‘Mp^"e’b'1S I kla tii Miete myli
‘P ' So^a Rokiene ]o-.-.vai^iyu ią$iųtr£ įl į>r^i«ta; gaus, (

f II-jų PLSž-nių Ledo Ritulio 
varžybų preliminarinė registra-

kovo 1 d., pas varžytai vadovą 
( Rimą Kuliavą, šiuo adresu: ■’

Mr. Rimas Kuliava, 297 Ken
nedy, Toronto, Ont.,-M6P 3C4. 
Telef. (416) 766.2996.

Po preliminarinės' ręgistraeL

Mano manymu, danguje ar

Nubaustas ilgus metus kalėti* 
senesnio amžiaus nusikaltėlis 
sako:- j
.j— Pone-teisėjau, aš tiek metų 

neišgyvensiu...'
— Nesvarbu. Atsėdėk kiek 

■galėsi,-.o.likusius pasiimk amžį? 
njfbėn, — nuramina teisėjas. ’

• Meilės jėga gyvai pasireiša 
imo žmoj 

čechcovas'

KYiąčIAMiOuJIENŲ

BANKET A
• -rr X’ . > ■ X >L-- - Ars v.Vr Cr * - •- • -a* * ilv • . .

Sekmadieni, š.im kovo-S’d ieną.; <

;, Evergreen Park, Illinois

• DAINOS

Cosmos Parcels Express Corp, 
MARQUETTE gift parcels servici 

|H1 W. fHb St, Chicaco, HL 60621 ♦ Tel >25-2711

MAISTAS Ii EUROPOS SANDtLIŲ

2508 West 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL >25-2781 

Dideli* pasirinkimas gero* rūšie* Įvairių prekių

MARIJA NOREIKIEN3

MARTINIQUE SALĖJE
2500 W. 94th Street

• VAKARIENĖ IR GĖRIMAI
• ŠOKIAI

Pradžia 5 vai. popiet— Įėjimas $20.

B ANKETĄ RUOŠIA

NAUJIENOJ
Vietas prašome rezervuoti iš anksto

Kr.vfOA j*wn«mo4 Nauseam*. 1TW So. MabW M.. CMeaft

C
i

J.

Ua ir klaidingai interpretuoja
Jurgio Jaiin?kc krycotp trie Jutjsuj Janonio gyvenimą b? pea

■ imrnyGAi amjxnc rjccjcftai • fannu 
domynaj • roawrrxos utoorerrs

Atdara JdokhuHenlaia rrw

arba telefonu 421-6100

Wednesday, February 16, 19S3f
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vienami mėnėsitii

Kanadoje: 
metams _
pusei metų -....... .
vienam menėsittf .

$40.00
$22.00
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LOS ANGELES, CALIFORNIA
* - - -

& Gustaitytė amerikiečių žurnšUstė
- « ? _ ■ w- ;

Rasa GUstatrtyiė jrhr buvusioj gyvenimą, kuriame nėra tėvų
Lietuvos karcr aviacijos viršinin
kei, lėktuvų konstruktoriaus, ge
nerolo Andario Gūstaiėio duktė. 
Geri. Gtfstartį 1941 iri. bolševikai 
Lietuvėlė areštavo. Jo, kaip ir 
-tfcfttgfelftt i tetariu patriotų, ku- 
ritafc komunistei areštavo, liki- 
trfafs riėžmemas. Generolo žmo- 
ria stt dviem dukterim išvengei

valdžios”; Dabar esama kitaip. 
Mokslą nutraukusiųjų jaunuo
lių grįžtama pas tėvus, kai išsva
jotomis vaidybos ar muzikės

rėvų rūsyje ar pastogės kamba
ryje įsitaisę ir toliau gyvena ne
paprastų idėjų apimti, kol- tėvai 
pareikalauja užsimokėti už isldū

btofševikų tėrbYb, pasiekė Ame- kyrną ir tuo tokie svajotojai, L? 
f?ką. Gyveno Čikagoje, o dabar 
K^MbriiijoĮ’e — Sail Francisco.

profesinio pasiruošimo, rškrapš- 
tomi pragyvenimui užsidirbti. •

Nuo sausio pirmos dienos 
Dienraščio kainos:

Chicagoje ir priemiesčiuose:
metams ........................   $45.00
pusei metų ____ ._____ ___  $24.00
trims mėnesiams ------------- $12.00
vienam mėnesiui----- ---------- $5.00

.k.to c jAv vietose:

Užsieniuose:
metams ....____________   $48.00
pusei mefų ____ ,___________$26.00

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius, pirmadienius ir šven
tadienius. Leidžia Natrį lentį Bendro
vė, 1739 So. Halsted Street, Chicago, 
IL 60608. Telef. 421-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

"---- iri 1 • r.i—

NAUJIENOJ raštinė atdara kasdien, iSskynrš sekiriadlehius, 
n^6 9 vai. ryto -ki 5 vai. popiet, šešta’d.etilais — iki iž vai.

Marijos Kriaučiūnienės sveikinimas
Kas atidžiau sekė praeitą sekmadienį, vasario 13 d 

noptot"* Marijos aukštesnėje mokykloje Chicagds Lietu 
vi _ Tarybos suruoštą Lietuvos nepriklausomybės paskel 
b mo C5 metų sukakties minėjimą, tsti pastebėjo kuklią 
bet labai svarbią pakaitą teisiniame lietukų gyvenime.

Turime galvoje Marijos Kriaučiūiiietiės sveikinimą. 
Vis' ją pažinome, visi zindjoipe, kad ji dirba lietuviams 
naudingą d^rlįą/bet riežiiiojeme, kokiai lietuvių grupei 
paklausė,’If: kur ji gauna energijos, kelionėms'pinigų ir 
laiko visur nuvažiuoti, su atsakingais pareigūnais susi
tikti, klausimus bąi-eilės1 ^škintij padaryti reikalingu? 
sprendimus, duoti paaiškinimus ir padėti dideliems ir 
mažiems, išgarsėjusiems it mažai pažįstamiems, viešai 
ir jpriešakin nelendančiais ir neturinčiai jokio noro pa
sirodyti.

Kuriems tenka susidurti sū žmonėmis,' reikalingais 
teisinės paramos, tai žinojome, kad Marija Kriaučiūnienė 
dirba privačioje įstaigoje, kurios tikslas padėti tiems 
mūsų tautiečiariis, kurie Į šį kraštą įvažiavo be vizos, 
kurie pametė savo dokumentus, kuriems kelionėje doku
mentus pavogė kartu su keliais doleriais, kuriems duota 
viza JAV gyventi pasibaigė ir neturi teisės čia gyventi 
kurie nesuranda savo pažįstamų bei giminių ir net ne
žino, kaip jie Amerikoje .tfadffiasi, tai šiandiefi kreipiasi 
į Mariją Kriaučiūnienę. Seniems lietuviams buvo žinoma 
Marija Jurgelionienė, kuri bėdon patekusiems stengėsi 
tuos reikalus padėti sutvarkyti, vėliau kiti tais reikalais 
rūpinosi, bet paskutiniu dešimtmečiu geriausia patarėja 
buvo Marija Kriaučiūnienė. Ji pažino visus atsakingus 
Valstybės departamento, Darbo departamento, Imigraci
jos įstaigos pareigūnus, ji žinojo su kuo reikia pakalbėti, 
pasitarti ir paklausti, kas bėdon patekusiam reikia pa
dalyti.

Ji net savo pavardės nekaitalioja. Besikalbant ir be
rašant, rašome Marija. Kriaučiūnienė, bet oficialiai ji 
vadinasi Maria Krauehūnaš. Ji ištekėjo už Amerikos kari-

Sitrrtenj šią korespondenciją Pastebi Rasa Gustaitytė, jėg

faMytė kmrrgėfiskė žurna- 
Li^tČ,' žurnalistiniu talentu ji pa- 
rirėlSeia datigraurid San Fran
cisco dienraŠėitžote if žurnaluo
se. Kai saūsky i iŠ L. A. at- 
važiavari į Kallloriuijos šiaurę; 
ariūke Nitritą: dmii pddavė tos 
dienos/ “San Francisco Sunday 
Examiner and Chronicle” sek- 
riradienirij žurrialą ^Living”, sa
kydama, jog jame yra Rasos Gūs- 
faityfėš straipsnis, pasiūlė man 
perskaityti. . ..

f Rašinys ilgais, su paveikslįiš 
išdėstytas keturiuose pūslapiub- 
se, pavadintas ‘‘Teė'ria^e" Ma- 
aTiše'’. Autore — Rasai' Gustaitis.

Kauno miestas, ii Orint nuo Aleksoto raine/ 
. .... ..........—r—;

JAV kariuomenėje ir vėliau, išėjus atsargon, dirbo tei
sininko darbą Chicagos didelėje įstaigoje. Jo pavardė 
būvo’Krauehunas. Tokia pavardė jiedu sūrituokė. TūTiūt 
galvoje anglišką amerikiečių ištarimą, tai Kriąiieiūno 
kitstip neištarsi. Tai Krauchunas. Angliško^ p^varelės ne- 
kaifaliojamos, todėl ji oficialiai vadinasi Maria Krau- 
ihunas, 0 ne Kriaučiūnienė. Taip ją amerikiečiai vadina, 
'r tai yta legalu. Lėgahi ne tik Amerikoje', bet ir nėpfi- 
klausbfnoje Lietuvoje. Muzikas NaujaBs, pagal seną pa
protį, rašydavo ^Naujalis”', bet spaudoje katbfninkai 
leido rMŠyti Naūjelis.

Turime džiaugtis, kad josios vyras, jau išėjęs pensi
on, leidžia savo žmonai Maria Krauehunas dirbti šiuos 

alinei . nutvie — rutč><i kjrubLrt-iuis.' 

visus uandiiigūš darbus ūe tik savo šeimai,’ bet Amerikos pašftikad Sa«
't pavergtiems lietuviams. Ji daug energijos ir laiko’; skyrė Francfečd mieste prie -aukštes- 
ir skiria Mokslo ir Pramonės muziejuje rubšiairionis Liė/‘ niošioš; mergaičių įnalykios (Sf.-. 
tuvių Dienoms padėtį, ji nepaprastai daug kantrybės- įde- Rose Academy). Važiūojažit na- 
dą bėdon patekusiems teisinius reikalus aptvarkyti, ji p P^aWo,> jo®. Rasos Gufe- 
taip pat kelėris metus padėjo .poniai Juzei Daužvardie-
nei tvarkyti Lietuvos generahmO konsulato reikalus. Tdn ■ geliamu

^lenipš.. ;^afi tokį/derises liet 
mdkslėrrtd ir; jų mokytojų tarįie.

i sukėlė Rasa Gustaitytė' savo 
straipsniu. ; ,

9 Suriku tiksliai išversti, ką reiš
kia tas “Teėriage MėJąise’.’, bet. 
tai lyg nusakyriias ilearSrios,. ne- 

. lengvos kai kurių jaunuolių siu 
Vijautcs. Straipsnyje yra ne
mažai is gyvenimo pafihfų pš-- 
vyždžių' riūo hipių, laikų iki šių: 
dieriū. Rašoma, jog . būvo Li- 
kotafpis, kai teVai paauglius1 nė. 

; ghfejo riamuosė išlaikyti, nfes 
j'aūriimas verždavosi i laisvę, į

jaunuoliams į vyrus subręsti pri
dėdavo kareiviavimo laikotarpis,- 
bet kai dabar nebėra privalomos 
karinės tarnybos, tad ir toji pa- 
gelbtnė mokykla dingusi. Nesi
imu atpasakoti visą Rasos Gils-, 
taitytės straipsni, bet kas čia 

parašyta, gal tai padės skaityto-" 
jams suprasti, kaip lietuvaitė 
re iškiasi amerikiečių žurnalis
tikoje.

Radijo klubo susirliiHivuis 
J - * ' -* ■ - f < - _

Vasario 6 d. buvo iCaHfo^r- 
jos liėtStnhį radijo klubo nsrrQ 
metinis susirinkimas Los-Ati^e- 
teš šv. Kaziiniero parapijos 
įėję.- Buvo skelbte/ jog įfe-

lietuvių sodybos Įkūrimo’ jįsiu

virSjo 
doTerių, išlaidas atskaičius, me. 
tąi baigti su $2,570.72 pertek
lium. Pridėjus prie ankščiau tu
rėtu santaupų, dabar radijo klu
bo ižde ėsama $28,052.41 kapita* 
fe HH'lzijds komrsi jos ptrmimn- 
lids AlfosiS Giedraitis revizijos 
komisijos, aktu patvirtino, jog 
apyskaitai tikra, labai teisingi ir 
tVažkmgiž sudaryta.

Agitacija ir kandidatų siūly
mas yra kiekvieno balsuotojo tei
sė; Šį- kartą pasireiškė iki šiol 
čia nepraktikuota agitacija. 
Prieš susirinkimą paskleistas 
anoniminis raštas, kuriame ge
rai vertinama -buvusios klubo 
valdybos darbas, tačiau nei pir
mininkę, nei iždinintką nebera
ginama perrinkti. Kodėl? Pa
slaptis paaiškėjo susirinkime, kai 
tie du valdybos nariai hebesuti- 
ko kandidatuoti, vadinasi, ano
niminio rašto autorius iš anks
to žiiiojo jų apsisprendimą ir-už 
jtibš balsuoti nebėagitaVo.
' Sutašė arioriimas nėt vienuo
likos jami patinkamų, kandidatų 
pavardės. Aptarė ir jų asmeny
bės. Pvz, vieną agronomą ir 
Viėtią inžinierių siūlo klubo val- 
dyboin, ries tie vyrai be kitų ypa. 

" tiiįgtį irubpdlrių. dąf verti ir to
dėl, kad nesą susirišę šii jekio- 
mf$ kraštutinėmis politinėmis 

; pSrtiF^M Taf tik jdcSiąš! juk 
tiė vytai tęiskiaši frontininkų 
■Verklojė",. b’ Iaėtuyoš ft-oįrito bi-

Mafįr yt^..krdštutįriė 
Krišctmiiu dėftibkratų' .partijos

buvo keli padėjėjai, jų ir šiandien yfė, bet paskutiniais 
meteais ji daugiausia energijos ir laiko Lietuvos konsu
late, be pačios p. Daužvardienės, yra- įdėjusi.

Prieš porą savaičių dr. Bačkis pranešė, kad pohia 
Marija Kriaučiūnienė oficialiai yra paskirta Liėtūtos 
generaline vicekonsule Chicagoje. Praeitą sekmadienį, 
vasario 13 d., ii pirmą kartą tūrėjo pasakoti oficialią 
kalbą pilnai salei susirinkusių žmonių. Ten buvo didokas 
būrys atsakingų pareigūnų, karo veteranų, grupių vei
kėjų, atsakingų Susivienijimo pareigūnių o Marija Kriau
čiūnienė, pasipuošusi lietuvių tautiniais drabužiais, 
grakščiai užlipo ant scenos, pasidėjo paruoštą kalbą, ku
rioje? kiekvienas žodis buvo iŠ anksto apgalvotas., ir pa
sveikino lietuvius ir amerikiečius Lietuvos nepriklauso
mybės pašskelbimo 65 metų sukakties proga.

Daugeliui tai buvo didelė staigmena; Spaudoje jau- 
buvo paskelbta, kad ji yra paskirta oficialiomis pareigoms, 
bet daugelis nežinojo. Bet visi džiaugėsi, kad jr.patf gana 
laisvai jautėsi, nesimatė tais atvejais esaričios įtampos 
ir visiems buvo aišku, kad lietuviai turi jauną ir patyru
sią moterį, kuri, reikalui esant. <zalės pavaduoti patyrusią 
diplomatę. Ji taip laisvai jautėsi, kad baigus tarti žodį/ 
Sukinėjosi rriinioje kaip savo pažįstamų tarpe.'

Salė plojo, kai grakšti moteris, žengusi pirmą žings
ni/ Žingsnis po žingsnio žengė žemyn nuo estrados. Tai 
pirmas jos oficialus žodis, labai šiltai sutiktas. Tai buvo 

ninko, baigusio teisės mokslus, dirbusio atsakingą darbą Lietuvos Respublikos generalinė vicekonsule M. Krau-

to pranešiino išbuvau -tiš£.■ LdriM 
įr radiju -klulxu susirinkime.

■į. Radijo' klubo; valdyboje" perėf-
■ tais; metais buvo Etejiūtė KaSfe*"

‘ rririą i vadovavo'si sa vu aos isp r ei i
• dįirra, b tie anonimo patarimų.
i Keturi valdybdri
agitaciniame . fejteiyjė .nebuvo
enrriifnly būtent : V. .Šiihdlįfinas,

kretoriam pakviestas riJuozas 
Gedmintas; Pranas Gustas būfd 

: iždininku, o kiti vadybos nariai; 
j Vladas Bakūnas; Ona MačĖScf ė1 
,ir Alfonsas Vilkas;' ‘ .

1 * ’w •- ”* _' V * 7. 1

Susirinkime Vis? fdrmalumki:. 
skaitytas protokolas^ atskiri vdk 
dybos nariai padarė praiĮėsimrfcį

šn6ft?M "išrik-

■- ' Tiafiri—Vladas
į-Ėakūnšs įr Hrttfrfeu Bajalįs su. 
rifinkima dalyvių' "bti^ siūlėm i 

į i valdybą; bet atrisakfe-: -Revizi
jos komisfįoii. išrinkt^ - V. ; Ba-

‘Aptariant radiją programas 
buvo pątkldusiĮiaafe, >«nr iš' valdy
bos partraukusieji į>. Kaškdie. 
uė ir V. • ėakūnas bendradar
biaus kaip programų sūdafyte- 
jar k pranešėjai? / Ąisakymhs: 
jei- naujoji , valdyba pageidaus, 

'neatsisakysią. ? • - -

. sodyba -
Čtė^ldhddįiatiijždztu

Dr. A. Butkus, dalyvaudamas 
Lietuvių bendruomenės sociali
nio .skyriaus darbuose, su- eile 
kitų lietuvių pernai išrūpino 

►1,964,000 dolerių federalinės val- 
darbo nebijanti ir pasigarsinlūių neieškanti, bef patoigas ^Tybėį^i-

... _ . ’• “ (Nakėltd f 4

aukotojams -

■ - ; i.■

chanas Chiėagoje. ■' į
p Atidžiai spaudą skąičiusiėji žiiiOjb, kad ji jaū pridš 
; porą ššvaičių būVb paskirta toms pareigoms. Skaityti nė- 
pajėgiaiitieji buvo nustebę tokiu šiltu minios plojimu, 

. kaip.jie buvo nustelbę Kalifornijos garbės konsulo’ Čekd- 
- nausko paskyrimu. Buvo nustebę, neš jį parinko iiė fron
tininkai ir ne Fronto bičitiliĄ bėf fumhefiriiS ALTo sek
retorius. Lygiai taip pat buvo nuspręstas ir Marijos 
Kriaučiūniebėš paskyrimas. ' ’

Dftfefe dalėje buvusių dauguma džiaugėsi, kad to
kioms atsakingoms pareigoms buvo paskirta energinga. 
I ’ ’ ~ — -i-S • ■ — .
attikti pasiryžusi lietuvė; Ją sveikina Naujienos.

a
H ^vrlldlAS

‘ ' ELDORADO
(Tęsinys)

— 0. jis. Žinoma! Kas gi bebūtų, jei jie dabar 
nemokėtų. Tai ne mūsų čėsai. Eikit, va, į mūsų 
rūmus. Dabar mudu du ten tvarkoTries it Šeimi
ninkaujam. Kaip dainoj: du broliukai...

— Trūksta tik mergelės.
— Et! Dievui ant galtbėš. Dėl manęs tai jau 

spakaina. Nebent Poviliukas... Atsimeni, vieną 
kartą buvau pasipiršęs tau — iŠbrokijai.- Taip ir 
likosi.

Kai Povilas paklausė, ką gi dabar rasysma, 
ji ne uoj atsakė. Skubėdama fs koiisūlo namo, 
aiškiai buvo sudariusi laiško turinį. Šaltas vyro 
nepasitikėjimas vis dėlto paveikė fr gūmaišė. Kiek 
pagalvojusi pasakė:

— Parašyk tamstai kad a§ nūriū atsiliepti 
į jo paieškojirhą ir trūnit tikrai Sužinoti, ar jis 
yra* tas pats. Teg1'! plačiai apie save pasisako, 
apie savo motiną, apie mūsų gintinas. Tėgūl at
siunčia .,avo p’kčerį ir popierius, iš kurių aš ma
ty Tau, kad tikrai jisai yra Pettas Seibutis, mano 
sesers Agmeškos sūnus. Tegul man rašo ir vadina 
mane Mary Key. Parašyk, kad aš jau nebesu itei 
M arija Narutis, nei Mary Tarvydas.

— Daūglru fiteko?
— Gal nieko... Parašysma kitą kartą, kai 

atrašys.

| Gavusi atsakymą, jau tiesiog kreipėsi į jau- 
'nąjį Baužą:

— Kad pradėjai, broliuk, tai dabar vesk iki 
galo. Aš jau tau kartu atsilyginsiti.

— Nereikia taip smulkintis, inisiz Key. čia 
tik maloni paslauga žmogui reikale. Jokio darbo 
nei Vargo aš čia nematau. Kada tik reikės, prašau 

(ateiti be jokio varžymosi. Aš su džiaugsmu pa- 
dėsiu.

Pradėjo skaityti: “Brangioji teta!”
Key tuojau susiraukė ir krustelėjo galva: -
■=^ Hžfip jis vadina mane — teta?-Kodėl gi 

ne tetula ar ciocia?
— Nežinau. Kaip parašyta, taip ir skaitau.
— Argi jau jis nebe dzūkas kas- 

taip perdirbo?
I -= Gitana toliau? t ..
I — Kta feHii.. . — pirmasis nepasitenkinimas 
rieįtūto dar praėjęs.'

“Kaip aš nudžiugau, gavęs tato laišką. Jaū- 
Čiau, kad atradau antrąją motiną Mano main d 

j pūriKko Lietuvoj. Kaip aš norėjau, kad vyktų 
drauge, bet ji griežtai atsisakė. Palaimino tik 
TuAūe,’ efetvė švento^ Agatos duonos gabaliuką, sa
vo žemės žiupsnelį ir pasakė: Ką dš besitrankysiu 
sefta būdama. Gal Viešpats Dievas apsaugos m&le 
ir čionai.Tavo gyvybė yra svarbesitė, todėl važiuok 
ir tegul tave Gailestingas Dievas saugo, šitą dup- 
ną ir žemę tebesaugau dabar kaip švenčiausiąją 
relikviją”.

— O,- tai jis doras vaikas! Aš taip 3- maniau. 
, Žinai tamsta, visi mūsų giminės labai dori, tei
singi ir geri žmonės, — pulsavo kitos fnintjrs ir 
jausmai.

Baužai pasirodė nepatogu nieko nepasakyti 
ir nepritarti. Jis parėmė: ►

-^= Labai matobū! Visi Hėtūviaf tik tokie ir 
turi būti!

rtAš čia esu visiškai vienas. Dabar taari dvi
dešimt astuenėri metai.- turėjau brolį Aiozą^tet 

,tasai' žuvo1 kaip pdrtijtaita^ vydamas tfcllševiku.s 
iš Lietuvos”. ‘

“Klausi, teta, apie gimines. Aš jų nė vieno 
nepažitidū. Savd tėvelį atsimenu tik iš niatmos pa- 
šakūįiuia: Vfcai būtsttt, ktf pritteWe
miške medšius kertant- Mama MbM šerifctai ir 
vargingai gyveno, f o tėvelio mirties j# pertikėlė 
dirbti Alytaus ligoninėj. Mane su brofe atidavė 
į Kūdikėlio Jėzaus prieglaudą Kaune. Tfen aš už
augau it mokslus išėjau. Buvau gabusr inokytis, 
;tddėl geri fcn&rės fėrtrė. GalėjaNi ktinigU būti, bet 
pirmoji bolševikų okupacija sutrukdė. Po to mo
kiausi universitete, medicinos fakultete, čia vėl 
bolševikai suardė mano gyvenimą”. ‘ - 

‘ ’ “Brangioji teta, aš žinau, kad tu turi būti to
kia pat gera ir jautri, kaip mano mamas O ji buvo 
man labai gera, nors neturtinga. Todėl galėtum 
pykti arba prikaišioti man, kodėl taip vėlai pasi
gedau tavęs, keriėl frfdw nerašiau,
nes turėjau tavo adresą. Skaičiau paskutinį laiška

Lietuvoj, kuris būVo Su pinigais. Mama labai 
džiatigčsi, bė't dolerius gavome jau pakeistus rub
liais. Daugiau rises žinios ftufrfikb. Mėš kelis laiš- 
kus fUŠėitife, bet nieko, flebegavome. O iš Vokieti
jos hėfidrejau tai'ęs varginti ir rūpesčių sudaryti. 
Man labai nemalonu buvo matytu kai daugelis mū
siškių, reikia ar neteikia, apsunkindavo savo gi- 
miiiės Afherikoj. Mano kitoks būdas. Aš jau. nūo 
fnažėrisjpripratatt tavarankiškM gyveni ir tvąr- 
kyšsj To pat nūsistatynio taikiausi,* d Į Ameriką 

; vistiek tikėjausi patekti. Padėjo mšir AčtVC or
ganizacija. Jos pastangomis pktekati į Manhattan 
miestą/ Nevada vaimjbt. Čia difbū Hospital Št. 
Vitatadt Ferrer. VLW ir loCr fot per

Etaite riūikokas, bet dėl tč hesiskundŽiu. 
t Elaūg liūduiaū, Jtad į5ėr Itetiiris menesius nė vie
no lietuvio čia nesutikau..

ketūri I čtMiko teta.
ir E&ū'ža:

— T^kfai hreko ligršjot nebuvo parašęs?
— ^Jia viskas, ką dabar skaitau

[j. keistas žmogus- čia jau gal tikrai
dzūkiška ištverme ai* užsispyrimas. . . ..

Prię laiškri buvo pridėta gfatišifr Striką 
D.P. • starto foū)-
nuotraukos.. Bauža, vkką perskaito i* Neiškentė 
■' ^pareiškęs sava nuomones j

(Bus

Naujienos. < Irccgo - Wednesday, Feb. 16. 1983
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- VAKARŲ VĖJAI
A

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

tokiu adresu:
Ntajieace, 1739 & Halsud St, Chicago, IL 606(18

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 

Medicinos direktorius
1930 S. Manheūn Rd, Westchester, 111. 
VALANDOS: 3—S darbo dienomis

Los Angeles,

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

Tat: 562-2727 arba 562-2728 —

Sarvioa 255-4504. P*m 06Q5L

DR. A, a GLEVECKAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS.

L9ECIALYBR: AKIŲ LIGOS 

WC7 Wert 103rd Strom -

Valandoj pagal suaitarimą.

DR. PRANK PLECKAS
Ot>TOM£TIUSTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
Mil W. 71st St Tei. 737-5149 

Tikrina aki* Pritaiko akuxim 
u 'contact lenses5',

(Atkelta is 4 psL)

lougghby miestelyje nupirktas 
keturių su viršum akrų sklypas 
ir ten būsianti įsteigta lietuvių 
sodyba su 50 butu.

Kiivelandieėių pavyzdžiu gun 
dosi ir losangelieciai pasekti, 'luo 
reikalu vasario 6 d. Radijo klu
bo susirintkime pranesunus pa
darė R. Nelsas, Butkuvienė, R. 
Mulokas, B. Prasauskienė. Gau
ti iš fed. valdžios paskolą pernai 
Los Angeles mieste buvo 17 pra
šymų. Skirtos 3 paskolos. Lie
tuviams esą verta pamėginti.

Paskola duodama 40-ėiai me
tų. Valdžia skolina, ji ir prižiū
ri pinigų panaudojimą. Dar ne
są išaiškinta, ar tokiuose namuo- 

I se gali gyventi JAV pilietybės 
neturintieji asmenys, tačiau ne- 
gali būti atsakyta teisė ten gy- 

I venti dėl tautybės ar rasės.
* Po pranešimų buvo išdalyti

ŠE1EU .T1& klausimų lapeliai. Dauguma su-

DEIKIS
GAIDAS-DAIMID

| SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJDIO ĮSTAIGA |
I 4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE |

Tel. 927-1741 — 1742I !I 4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE |(
Telefonas 523-0440 į

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS I

■ ■ —

<

1 INKSTŲ, PUSLBS IR 
PROSTATOS CHIRURGU* 
M56 WEST Mrd STREIT

sirinkimo dalyvių pasisakė, jog 
tokia sodyba reikalinga ir Liet, 
bendruomenės veikėjai tą klau
simą studijuos ir darys reikalin-

I į X >4
y,.,—

Paminklas žuvusiems už Lietuvos nepriklausomybe

Ofiso Metanai; 776-2888, 
&MuiMciio« NKs 448-5544 Europos Parlamentas už 

Lietuvos laisvę 
1

Europos Parlamentas savo pil
naties posėdyje sausio mėn. 
13 d. priėmė rezoliuciją, pasi
sakančią už Estijos, 'Latvijos ir 

Proatatos, inkstų ir ilapumo ) Lietuvos valstybių atstatymą ir
takų chirurgų*.

DUŽO UENlHAL AVE. 
it Petersburg, Fla. 3371į 

lėk (813) 321-4209

fc R K KAUSTYMAI

. w«KUm4i — puim apdrava 
LEMA KAINA

Al bala r
u V13A Korteles.

R. SEKINĄS. T«L 925-806!

Apdraustu perkreustymar 
ii jvairlŲ atetumy, 

ANTANAS VILIMAS 
Tat 374-1882 arba 376499a

b ■■■ ■ ■ .i ■

rezoliucijos perdavimą Jungti
nių Tautų Dekolonizacijos ir 
Žmogaus Teisių komisijoms. Re
zoliucija buvo priimta 98 bal
sais, 6 pasisakant prieš ir 7 susi
laikant

Už rezoliuciją kalbėjo dr. Otto 
von Habsburg, politinės komisi
jos referentas, Anglijos atstovai 
Tyrrell ir Simmons, Vokietijos
— Wedekong ir Seeler, Italijos
— Grankovski ir Romualdi. 
Prieš rezoliuciją pasisakė du 
socialistas ir vienas komunistas.

VLIKo delegacija, vadovauja
ma dr. Kazio Bobelio, ta proga 
surengė priėmimą, kuriame da
lyvavo gausus būrys Europos 
Parlamento narių.

KA DUO iEIMOS VALANDOS 

Seiudieniaia tr aefanalienialf

— Ispanijos užsienio reikalų 
ministeris Moranas nesutinka 
pradėti su Anglija pasitarimų 
Gibraltaro reikalu, jeigu pri
klausomybės klausimas nebus 
keliamas.

,8

TĖVAS IR SŪNUS ■
. MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street ’ ’
1410 So. 50th Ave., Cicero |

Telef. 476-2345 I
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS |

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI Į

- * —I

iB ■
sijose, pareiškė, kad, nežiūrint | 
bet 'kokių nesusitarimų, užsienio | 
valstybių įstaigose vis'dėlto yra | 
būtina kalbėti vienu balsui į|

— Dubline gyvenąs airis Rol-’Į 
and King rašo romaną apie lie
tuvius. Prašo Amerikos Lietu
vių Tarybos atsiųsti informa
cijų.

— ALTa gavo raštą iš L____
kio, kuriame prašo atsiųsti Ame- | 

įstaigą, prašydami jiems siunti-1 rikos Lietuvių Tarybos paruoštų g 
tetas tikrai dėkingas gerb. pro- nėti EUos biuLtenį..
fesoriųi už didelę paramą.

Krikščionių Demokratų Są
jungos, kaip ir daugelio kitų or
ganizacijų, . darbai dažnai ribo
jami išteklių trūkumų. Linkime 
prof. Jucaiėiui sveikatos ir sėk
mės ateities metuose. 

* * *

Politikos baruose
— Dr. Kazys Šidlauskas gruo

džio mėn. 10 dieną vienbalsiai 
buvo perrinktas Amerikos Lie
tuvių Tarybos pirmininku.

— Amerikos Lietuvių Taryba 
paskelbė du konkursus jauni
mui: aukštesniųjų lituanistinių 
mokyklų auklėtiniams tema 
“Žmogaus teisių ir sąžinės var
žymai okupuotoje Lietuvoje”. 
Pradžios lituanistinių mokyklų 
mokiniams — tema “Dabartinė 
padėtis okupuotoje Lietuvoje”.

draudžiąs kunigams ir vienuo
liams veikti profsąjungose.

Krikščionię Demokratę 
veiklai paremti

Prof. dr. Pr. Jučaitis, per Le
ono XIII fondą, paskyrė $1,005 
Lietuvių Krikščionių Demokra
tų Sąjungos ypatingiems reika
lams. Lietuvių Krikščionių De
mokratų Sąjungos Centro komi-

mokytoju J.-Plaču.
— London Times išspausdino 

straipsnį apie Pravieniškių dar
bo stovykloje įvykusio kalinių 
maišto kruviną numalšinimą, 
remdamasis Eltos informacija. 
Eltos biuletenių santrauka regu
liariai pasirodo šiaurės"Atlanto 
Asamblėjos biuleteniuose, lei
džiamuose Briuselyje. Visa eilė 
žurnalistų kreipiasi į VLIKo

Vienas jų, žinių agentūros 
“Agente France-Presse” dar
buotojas Nicoląs MUetich, nese
niai paskelbė straipsnį apie re
ligijos persekiojimą Lietuvoje 
■‘The Washington Times” bend- 

. radarbis George Gudauskas pra- 
’ šo siuntinėti Eltą anglų kalba. 
Į — Amerikos Rusų kongresas, 
ryšium su komunistų revoliuci
jos 65 m. sukatkimi, išleido at
sišaukimą, išskaičiuodamas rusų 
komunistų žiaurumus ir neša
mą priespaudą. Dr. K. Šidlaus
kas, palankiai komentuodamas 
atsišaukimą, pabrėžė, kad būtų 
lengviau artimiau bendradar
biauti, jei laisvųjų msų kongre
sas pasisakytų už pavergtų tau
tų laisvę, įskaitant ir Lietuvą.

— Prof. dr. D. Krivickas, Vy
riausiojo Lietuvos Išlaisvinimo

Premijoms paskirta 1,000 dole-; Komiteto pirmininko pavaduoto-
' rių. Mecenatas — kum dr. Juo- jas, Čikagoje, Amerikos Lietu-’

— Popiežius Jonas Paulius II zas Prunskis. Pravesti konkur-1 vių Tarybos suruoštuose disku-, se. 
pasirašė naujus Bažnyčios įsta- są paprašyta L.B. švietimo ta- i _ ------ ------------ j------ ——=-
tymus, kuriuose yra paragrafas, ryba. Tuo reikalu susitarta su į

7159 So. MAPLEWOOD AVĘ. 
CHICAGO, IL 60429

Vedėję Aldono Deukw 

Telef^ 778-1543

StaHoo W0PA - 1490 AM 
truulivojemoe ii mūšy studies' 

Marwette Parko.

“Lietuvos Aidai”
KAZĮ BRAZD2IONYT*

ProynsM* v*d6|a

Kmitea oao pinoadlanio iki peak* 
tadJenio 830 v*L vakaro- 

VlMi iaidM B WCEV ttoOta, 
bangą. 1480 AM.

St Petanbarg, FU, 12^0 vai p-p. 
ii WTUsMi*. UlO AM banga.

KU W. tlx Street
* - r ’ * i

* ’ H

Chioco, niiiiots 60621 
Tekt 778-5374

s 
.4

IHetsin- I

skaidrių apie Sibiro lietuvius j 
tremtinius. Už tai atsilyginsią. *

— VLIKas išsiuntinėjo 27 
Madrido konferencijoj daiyvau- ¥ 
jančioms valstybėms Telšių vys- j 
Kupros kunigų tarybos protestą j 
oSriS generaliniam prokurorui. 
Laiške prašoma reikalauti, kad 1 
oūtų įgyvendintos tautų ir žmo- | 
gaus teisės Lietuvoje, Latvijoje 
.r Estijoje.

— Lietuvių Krikščionių De
mokratų Sąjungos suvažiavimas 
ir naujo Centro komiteto rinki
mai įvyks 1983 m. gegužės mėn. 
28-30 dienomis Čikagoje. Visi 
krikščionys demokratai skaitlin
gai dalyvaukime. Padarykime šį 
suvažiavimą vienu iš gausiausių 
dalyvių skaičiumi, reikšmingą 
savo darbais, ‘r pianais ateičiai. 
Nuo kiekvieno iš mūsų pareis 
suvažiavimo pasisekimas. Kiek
vienas atiduokime.savo dalį, da
lyvaudami suvažiavimo darbuo- 

(LKBS biuletenis)

THAT Ak e A L „O WING- 
FOLLOWING

SOME CHICAGO MOTOR CLUB

yot/u. run into trousct if 
TMSRE*3 A SUOO6N STOP 
VCM/M RXJLOW1MO WXJ

VANCE FUNERAL HOME
1424 Siuth 50th Avenue 

Cicero, I1L 60650 
Tel.: 652-5245

TPJJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

Chicago*

Lietuvių

Direktorių

Asociacijos

patarnavimas

TURIME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

AMBULANSO

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICH)

2424 WEST 69th STREET Tek 737-1213
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ilk 974-4410

BUTKUS - VASARIS
1446 Se. 50th Aven Cicero, Ilk Tek: 652-1003

*

s PETRAS BIELIŪNAS t
\ i1 4348 So. CALIFORNIA AVE. Tek: 523-3572

— Naujienos, Chicago. 8. DI. Wednesday. February 16. 198^



BRIGHTONPARKIEČIAI, PAREM- , 
KIME MŪSŲ ALDERMANĄ! (

Kai 1979 metais Aloyzas Majerczyk buvo iš-( 
rinktas aldermanu vadovauti 12-tam wardui, jam( 

(Zprieš akis atsistojo kalnai problemų, kurių jo pirm-, 
takūnai nepajėgė išspręsti.

j) Nežiūrint to, jam gabiai vadovaujant, 12-tas* 
Idfwardas progresavo,-atsibudo iš letargo ir atsistatė! 
g kaip niekad prieš tai. i
B Dėka aldermano Majerczyko pastangų, virš j 

3,000 mūsų Brighton Pai ko apylinkės gyventojų gavo ’ 
darbus netoli savo namų, kur jis padėjo-įkurti ir 
išlaikyti Įvairias biznio kompanijas. I

'Jis nugriovė arba atnaujino persenusius pasta-, 
tus mūsų warde. Aid. Majerczyk nepaprastai ener-, 
gingai kovojo prieš pigiųjų butų (C.H.A.) statybą 
mūsų apylinkėse.

a Jo pasisekimai, gaunant miesto valdybos patar-1 
navimus mūsų žmonėms, neturi sau lygių. į

Aldermanas Aloyzas Majerczyk išlaikė duotus j 
pažadus tiek, kiek jo jėgos leido. Jis niekad nesislėpė 
nuo problemų ir dėl to jo sunkaus darbo vaisiai <yra1 
aiškiai matomi visiems. |

« Kad Aloyzas Majerczyk galėtų ir toliau dirbti | 
g jūsų naudai ir gerovei, jam reikalingi jūsų balsai i 
ffvasario.22 d. rinkimuose. Su jūsų pagalba tas tiks-] 
< las bus atsiektas.

Vėl išrink 12-ojo war do aldermanu 
Aloyzą Majerczyk.

Balsuok antradienį, š.m. vasario 22 d.
KOMITETAS A. MAJERCZYKUI IŠRINKTI

&V. VARDO DRAUGIJOS PA
MALDOS IR SUSIRINKIMAS

1983 m. vasario 13 d. 8 vai. 
ŠV. M. Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčioje' buvo atnašauja
mos šv. Mišios už mirusius 
draugijos narius.

Nariai su vėliavų palyda atvy
ko į bažnyčią. t

šv. Mišias atnašavo kun. Z. 
Gelažius ir passkė pamokslą 
Vasario 16-osios proga. Priminė 
nukankintus ir išvežtuosius. Pa
minėjo ir savo brolį, mirusį Si
biro taigose. , .

šv. Mišių auką nešė 'AV. Kal
vaitis ir J. Evans.

Po šv. Mišių, buvo pakartotas 
priesaikos tekstas.

Rinkomės į parapijos salę, 
čia pirm, atidarė susirinkimą, 
pakvietė kun. A'. Markų sukal
bėti maldą ir sveikino 15-to dis- 

drikto aldermana Fr. Bradv.
>Fr. Brądy paminėjo mūsų su

jauktą distriktą ir galimą pa
vojų mūsų mielai kolonijai. 
J. Bacevičius išvertė tą kalbą 
lietuviškai. Dar kalbėjo B. Braz- 

. džionis.
Pasivaišinę kavute, kurią, 

aukojo Fr. Brady, skirstėmės. 
. Neužmirškime vasario 22 <1. 
balsuoti už Frank Bradv.

Aleksas Ambrose,

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir i&pausdino. geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 — 1959 metai). .

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

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

t
Antradieni, vasario 15 d . 

ryto ligoninėje mirė 
visuomenės veikėj.is, 
sulaukęs 86 m. am- 
sulaukcs 86 m. am- .

3:36 vai. 
žinomasis 
Žemaitis, 
ŽemJiti s, 
žiaus.

i Mes visi a.ą. Vincento žemai-, 
! čio artimiejiJ liūdime ir kartu
savo skausmu dalinamės su vi- į i . ,, . ... . ... t1 sais a.a. \ . žemaičio artimaisiais.

Antanas Kcvėža j
l

— Lietuviai evangelikai oj-ga- 
nizucja 15 dienų kelionę į (Jhn-

i (riją, Vokietiją ir Austriją. Jš-
' vykstame birželio 6 dieną. Ke- 
J lionei vadovauja kun. Jonas

Juozupailis. Informacija pas Te-1 
* resę Lesniatiskienę, Travel Bug,! 
; Ltd., 83 West Main SI., Lake *
Zurich, 111. 60017; telefonas | 
(312) 138-9292.

— Nauji Portugalijos parla- ! 
mento rinkimai numatomi ba-j 
landžio mėnesį.

MIAMI, Fla. — Kubietis Mario 
Estevez buvo pamilęs Martą Li
biją Cardoną. Ji panaudojo vyro 
gražius jausmus ir padarė jį 

Jai rūpėjo 
pinigai, o ne meilė.
• M. Estevez visa tai pergyve
no, turėjo su savo.mylimąja at- 

į--------------------j siskirti. bet pats pasižadėjo, kad
— Irako premjero pavaduoto-Į reikalas tuo nesibaigs. Tuo lai- 

įjas, krikščionis T. Asis paskir- Martą Cardona narkotikų 
las užsienio reikalų mmisteriu. pardavinėjimu uždirbdavo di- 
——————————— j deles sumas pinigų, ncatsižvel- 

WAW«lV1»VrtVASW»W*v.*A! giant į tai, kiek ji kenkdavo ki-

KURIAM GALUI MOKĖT!
DAUGIAU?

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS j kratė narkotikų ir nutarė padėti 
i ___u„_
j sekmadienį

— Japonijos opozicijos parti
jos paprašė Tanaką, kad jis at- J narkotikų mėgėju.
! sistatydinlų iš parlamento už
į 2 milijonų dol. kyšį, gautą iš 

A Į Lockheed bendrovės.

AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE 
NUO $300 IKI $1,000

I 
iChrysler New Yorker

BALZEKAS MOTOR SALES
CHRYSLER ’'IMPERIAL i 
PLYMOUTH * K CARS 

“U WILL LIKE US”

4030 Archer-VI 7-1515 
■AY.W.'ASW.'.’.SWiV.V/A'/

?

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

£StmaL — Pardavimui 
*1AL ESTATE FOR SALI

Mamai, žemi — Pardavloet
RIAL ISTATi FOR SAL*

BUTŲ NUOMAVIMAS
9 NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

s NOTARIATAS • VERTIMAI.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
m URMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKXJIMAIS. 
’ DĖL VISU INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

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

PADĖJO SUČIUPTI NARKO
TIKŲ PARDAVĖJĄ 

tiems žmonėms. Su ja dirbdavo 
ir kitos moterys. *

Mario Estevez pagaliau atsi-

i policijai sučiupti Martą. Praeita 
j su detektyvais jis 

įžengė į ištaigingą valgyklą, ku
rioje buvo apie 50 turlingų val
gytojų ir Martos “klientų”. Jis 
prisistatė Martai, išaiškino jai 
dėl ko jis atėjęs. Policija tuojau 
pasirodė, ją čiupo ir išsivežė. 
Ji labai pikiai nusikeikė, o Ma
rio tik pasakė, kad jau buvo at
ėjusi atsilyginimo valanda.

> — Lyono žudikas Claus Bar
bie tvirtina, kad po vokiečių ir 
prancūzų karo, pasaulyje jau 

į buvo šimtas karų. Karų metu 
i vieni kitus žudo. Daugybė žuvo

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose sralima gauti nepaprastai {domius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo ataimiiumas.

Dr. A. Gasaen - MINTYS IR DARBAI. 259 psl- liečia 1905 
metų {vykius, Jablonskio ir Totoraičiu jaunai dienas Ii 
susirūpinimą------------------------------------—

Dr. A. J. Gassen — DANTYS, jų priežiūra sveika’t ir 
grožis. s Kietais viršeliais__ _—1--------------

Minkštais viršeliais, tik i____________

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntu* čekį serbą 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant SI persiuntimo išlaidom*.

18.W

$3.00

da jis įsakė suimti žydus ir pran
cūzų kovotojus prieš vokiečius, 
jis tik vykdė įsakymus. Jis no
rėtų, kad visa tai dabar būiTi 
užmiršta.

• Kada viengungis patiria, jog 
jis yra apsenęs? Apie tai paaiš
kino žymus,anglų aktorius Rex 
Harrison:

Mike Šileikio apsakymą knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

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

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

Ave.. Chicago. IL 60629.

I

I

1

i

KAIP SUDAROMI 
CESIAMENTAI

Tuo reikalu jums gali dao> 
padėti teisininko Prano ŠULO 
oaruoštą, — teisėjo Alphons 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomi j 
■ormomis-.

Knyga su formomis gauru 
m a Naujienų administracijoj-:

INCOME TAX SERVICE
6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

KAM MOKĖTI NUOMĄ?

GERIAU SKOLĄ.
5 ir 4 medinis Brighton Parke, arti 
mokyklų. Mažas Įmokėjimas. Savinin
ko paskola.

MŪRINIS—2 po 5 kambarius. Centri
nis šildymas, atskiras kiekvienam 
butui. 2 auto gar. Aliumininiai lan
gai. Švarus. $62,000. 72-tra ir Wash
tenaw. . „

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd Št 
Tel.: 436-7878

HELP WANTED — MA! E-FEMALE 
R«ikU Darbininku Ir Darbininkly

$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.

MISCELLANEOUS
Įvairūs dalykai

BEN’S SHRIMP HOUSE

1049 W. North Ave.

Rūkyti karpiai (chubs), sturys 
(sturgeon) ir upėtakiai (trout) 

Obei RŪKYTI ŠVIEŽI UNGU
RIAI. Tel. 337-0263

I ——----------------------- ------------------------ ------- -—

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS — Astrological- 

Tarot Card Readings 
$10 

ELEONORA JAKŠTAS 
4104 S. Archer Avė.

Tel. 523-3685 (Pr.)

REPAIRS — IN GENERAL 
{vairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Deck y s 

Tel. 585-6624

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto lakfi*v 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTI* 

4514 S. Talman Aro.
Tel; 927-3559

DĖMESIO
62-66 METŲ AM± VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui eutoowbill* 
Liability apdraudimas pensinis- 

kams. Kreiptis:
A. LAURAITI!

6645 So. ASHLAND AVI.
TeL 523-8775

Dengiame if taisome visu rū
siu stogus. Už.darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

v ARVYDAS KIELA i
\ 6557 S. Talman Avenue;

z- Chicago, IL 60629 i *

434-9655 ar 737-171:,.
ei

A. TVER AŠ

Laikrodžiai tr brauftnybėa 

Pardavimai tr Taisymia 
2646 West fth StTMt 
T«L Republic 7-1941

Siuntiniai į JJetuvą 
ir kitus kraštas

P. NEDAS, 4059 Archer Avėnoe>
Chicago, III. 50W.' £598$

-■ W'-. -
■ ... ■

M. s
,, Notary Į‘

INCOME TAX SEftVl^t

4259 S. Maplewood; -tbL 254-745*
Taip pat daromi vertimai, giminią 
iškvietimai, pildami pilietybė! pr>* I 

šymai ir kitokie blaakaL - ’,

4 Lt

■f-

HOMEOWNERS POLICY

W. 95th U 
Kvarg. Park. UI. 
(0642, - 4244654

Slate f»rm U« ym Cy»»-/ ? •

Naujai pasirodžiusi IT>e S*. KAL8TZD «Tn CHICAGO, IL

-

(-IRKITE JAV TAUPYMO BONUS

619 puslapių, kietų viršeliu knyga
JAU ATSPAUSDINTA

KOVOS DEL LIETUVOS J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

ENERGY
WISEjffi

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, UI 60629

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

KAINA — $17. (Persiuntimuf-pridėti $1) 
Siąsti čekį:

F Naujienos, 1739 S. Halsted St. V 
Chicago, IL 60608 ■”i '

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

KNYGĄ IŠLEIDO CftICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

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

Mr. K. Januta,

2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

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

Don't be a Bom Loetrl

5 — Naujienoj Chicago, 8, HL

V. BYLATHS 
ir V. BRIZGYS 
Darbo valandor

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

$606 S. Kadai* Ava.
Chicago, 111. 60629

Tel: 778-8000
I

PATS SKAITYK IR DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTI “NAUJIKNOff*

Wedniaday, Fabruary-16, 1983
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