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PREZIDENTAS PASKELBĖ LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS DIENĄ
JAV prezidentas R. Reągan vasario 16 d. pasirašė Lie

tuvos Nepriklausomybės Dienos rezoliuciją, ragindamas JAV 
piliečius tą dieną minėti Lietuvos nepriklausomybę, primin
damas Lietuvai ^okupanto primestą'tironiją, pabrėždamas, 
kad Amerika’nepripažįstą Lietuvos’ inkorporavimo ir reikš
damas įsitikinimą, kąd laisvės palaima bus vėl Lietuvai 
sugrąžinta. J ‘ ’
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VASARIO 16 JAV 
KONGRESE

JAy < Senate. - nepri
klausomybės atkūrimas buvo 
paminėtas-vasariu 16 jd. Pagrin
dinę kalbą pašakė i sęn! Cfiarlęs.ypriespaudos aukoms. 
Percy;. primmda.m'as dąbūrfihę ' ' 
Lietuvos' -gyventojų 
okupacijoje, jšryškiftšamaš lie
tuvių teisę į laisvę jr pabrėžda
mas Amerikos -tvirtą numaty
mą' dėl Lietuvos Jaišyės. • •

Iš Čikagos | minėjimą ;buvo 
nuvykę ady.' .4-. Domąnskis, stu-

KARIAI PADEDA PREMJEREI 
RAMINTI ĮKAITUSIUS

įg* -buvo perkeltas į vasario 17 d 
Čia minėjimas buvo pradėtas 
kun. Antano' Zakarausko invo- i 
kacija, . kur, prašant Dangaus 
globos JAV-bėms, buvo meldžia- • 
nia liajsvės Lietuvai ir kitoms

Indira Gandhi

V::

ST. PAUL. Minn. — Buvęs 
viceprezidentas Walter Mondale 
pirmą kartą padarė žinių agen- * 
tūroms viešą pareiškimą, kad 
jis kandidatuoja JAV preziden-: 
to pareigoms.

- Esu pasiruošęs būti JAV t 
prezidentu. Aš šį kraštą pažĮŠ-j 
tu, save pažįstu. Aš žinau kada • 
man reikia sustoti. Pagerintas. 
auklėjimas ir e’konominis 
mas įgalintų JAV ir vėl 
vauti pasauliui”.

Viceprezidento kalba 
agentūroms pastatė jį pirmau
jančiu demokratų partijos kan-; 
didatu prezidento pareigoms. 
Gali būti keli kandidatai, bet 
nėra nė vieno, kuris turėtu to- 
kią patirtį, kokią turi Walter 

: Mondale. >

• Pagrindinę Lietuvai labai pa-: 
Tankią kalbą pasakė kongresma-! 
nas Fr; Aųnunzio. Daugelis kon- • 
gresmenų ir senatorių savo pa- < 
reiškimuose kėlė' Lietuvos lais
tės klausimą.
. 1 . * *

■/; KLEB. ANTANO ZAKA-
LJ RAUSKO KALBA

Atstovų Rūmų pirmininkas 
■„Jliomas P. O’Nejll Jr., žinoda- 
fmas, kad vasario 17 dieną bus

čeliūnas su ' dukterimi Jolita. 
Taip pat dalyvavo’vietiniai: Gr. 
ir prof. D. .Kriv.ičįaivdrė. J, Gė- 
nyš/ J.
JMruIis, ,M. Sartratiebė, A^Vai- 
čiulai tis.' Lie tuvių dėlegaci j a pa
sistengė dar aplankyti - keletą 
Kongreso: narių, 'pžšikalbėti su 
E./Derwinskiu.* -T?.’:.-

Atstovu' Bum uose.- mm ė j i m as

-

.'V' ' * gito

‘mas, kad vasario 1 / dieną dus i 
užimtas kitame darbe, šių metu Ų « 
^riolTct ‘Jar
^reso- atstovi Xrfl' Wght ^m. Zaka-
nai pirmininkauti Atstovų 1411-; 
rnams 1983 m. vasario 17 d.

’ Atsbofcu'.Riunu laikinaaipirmi

Detroite, Vasario 16-os iškilmingo minėjimo metu, invokaciją kalba Dievo Apvaizdos 
parapijos klebonas kun. V. Kriščiurievičius. šalia stovi programos pravedėja Gina Bau- 
kienė, DL Organizacijų Centro pirm. adv. R. S. Sakis, kongresmanas Sander Levin ir 
pagrindinis minėjimo kalbėtojas V. Smeibna. Aukščiau stovi Dievo Apvaizdos parapi
jos choras, kuriam vadovauja muzikas d|. Kasputis. . (K. Sragausko nuotrauka)

. rauska sukalbėti malda susirin- 
t kasiems atstovams ir svečiams.

■ Klebqnp. kun. Zakarausko mal- 
šitaip skambėjo: 

/'^visagalis Viešpatie, mūsų Tė
ve ir visos mūsų išminties ir 
sampratos šaltini, žvilgterėk į 
mūsų Tautą ir šį Atstovų Rūmų 
susirinkimą, palaimink, kad ga
lėtų narsiai eiti savo pareigas.

5
Su mylinčia Tavo Apvaizda 

tautos susikūrė ir laisvėje pa
siekė dvasinio ir medžiaginio 
gerbūvio šioje Žemėje.

O Viešpatie, sustiprink mus ir 
nurodyk, kad mes išsaugotume 
šias Jungtines Valstijas kaip 
“laisvųjų žemę ir drąsiųjų na
mus”.

šiandien, Viešpatie, mes pasi
melsime už Lietuvos Respubli
kos laisvę ir už laisvę visų pa
vergtų tautų.

Suteik, Viešpatie, tokią buitį, 
kad teisėtumas ir taika įsigalėtų 
visų pasaulio tautų tarpe, o mes, 
pildydami Tavo valią ir Tavo 
nuostatus, galėtume tapti lai
mingais dabar ir amžinybėje. 
Mes prašome to per Kristų, mū
sų Viešpatį. Amen.”

(ALTo informacija)

PLANKU A SUMAŽINTI GAZOLINO 
KAINAS VISAME PASAULYJE

MANOMA, KAD KAINOS GALI SUMAŽĖTI 
DVIEM AR TRIM CENTAIS UŽ GALONĄ

ABU DABI, Vieningas Arabų 
Emiralas. - - Antradienį čia su
važiavo 
nančių 
aptartų 
žinti.

šešių gazoliną 
valstybių atstovai, 

būdus kainoms

gami- 
kad 
ma-

Nigerija, sumažino savo 
mos rūšies naftos kainą $4 už 
statinę. O praeitą savaitgalį, su 
nieku nesitarusi, sumažino kai
nas dar kartą. Ji išvarė iš savo 
krašto apie pusantro milijono 
užsieniečių, bet visa tai vargu 
sutvarkys Nigerijos finansus. 
Vyriausybė apskaičiavo, kad jai 
būtinai reikalingi pinigai, tai ji 
sumažino kainas, kad kitos vals
tybės daugiau pirktų naftos iš 
Nigerijos. Saudi Arabija bandė 
tartis su Nigerija dėl kainų vie
nodumo, bet vyriausybė atsisa
kė laikytis ankstesnio nutarimo.

Gali subyrėti naftos 
kartelis

pir-

Už savaitės rinksis ‘ 
Saudi Arabijoj -/

Antradienį šešjos galingos 
naftos' gamintojoj veikiančios 
Persų įlankoje, aptarė planus 
karteliui gelbėti. Jeigu, Saudi. 
Arabija pajėgs laikyti vienoje 
organizacijoje visus naftos ga
mintojus, tai kartelis išsilaikys. 
Jeigu dabar nepavyktų susitar
ti. tai dar kartą bandys Rijade 

j ateinantį trečiadienį prieiti prie 
susitarimo. Ten suvažiuos įvai
rių valstybių atstovai.

Abu Dabyje nutarė mažinti 
naftos kainas, bet ta kaina ne
turės būti mažesnė ka p $28 už 
statinę. Britai ir norvegai jau 
sumažino kainas. Nežinia, ką 
Meksika darys. Dabartinė vy
riausybė privalo mažinti kainas, 
nes jai būtinai reikalingi pini
gai skubioms skoloms mokėti.

•' Teleskopas rado
ŽVAIGŽDŽIŲ. GIMIMĄ

CAPE CANAVERAL, Fla. — 
'Satelitu j erdve iškeltas!) didelis 
■ĮęįeskopasĮė parodo žvaigždžių 
■gimimą erdvėje, šių metų sau- 
‘sio 25 dieną iškeltas teleskopas 
'■ duoda tiek daug tikslios infor
macijos. kokios iki šio meto ne
gaudavo niekas jokiomis prie
monėmis, sako mokslininkai.

Teleskopas jau nustatytas, 
visi ryšiai užmegzti ir astrono
mai gali labai aiškiai matyli, kas 
darosi I*ieno Take. Be to, tele
skopas labai aiškiai parodo, kas 
vyksta kitoje Pieno tako pusėje. 
Jis aiškiai parodo tolimiausias 
žvaigždes ir ištisus žvaigždynus. 
Teleskopu tolimoje erdvėje ga
lima įžiūrėti, kaip gema žvaigž
dės ir kaip jos kituose žvaigždy
nuose užgęsta.

MARINAI PADEDA
GELBĖTI SUŠALUSIUS

■ Jurgis Omar Bendikas, kaip skelbia Wall Strtel Journal, 
buvo neseniai pakeltas j kompanijos direktorius.

- Market Facts,’Ine. yra viena iš žymiųjų rinkos tyrinė
jimo ir prekybos konsultacijos firmų Chicagoje su atskirais 
skyriais New Ybrke ir kitur. Šioje firmoje Bendikas pradėjo 
savo darbo karjerą 1965 metais, vos baigęs aukštuosius eko
nomijos mokslus. Nuo 1969 metų jis eina viceprezidento pa
reigas, kaip skyriaus vedėjas.;

Nors jis ir gyvena toli nuo lietuviškos kolonijos, tačiau 
jis dažnai atsilanko pas lietuvius, o ypač akt^ i a I 
tuvių Egzekutyvų klube Chicagoje. Prieš keletą metų Ben- 
dikų ūkyje, prie Lake Geneva, įvyko šaunus buvusių Pabal
tijo universiteto Hamburge studentų ir profesorių subuvimas. 
Bendikas studijavo kalbas ir filosofiją. Prekybos mokslus už
baigė Amerikoje, kaip buvęs Korėjos karo veteranas.

Lietuvių Egzekutyvų klubas, buvę universiteto kolegos 
ir visi tautiečiai sveikina Jurgį, pasiekusį taip aukštas

— Prancūzai patenkinti, kad 
prezidentas Reaganas pasiuntė 
keturis radarinius lėktuvus j 
Egiptą.

Tyrės srityje Izraelio kariai 
pasikeitė keliais artilerijos šū
viais su palestiniečiais Libano 
tertorijoje.

Iki šio meto didžiosios naftos 
valstybės pajėgė primesti savo 
valia ir kontroliuoti naftos kai
nas. bet šių metų pradžioje kar
telio susitarimai pradėjo plyšti.

Praeitais metais Saudi Arabi 
ja nenorėjo kelti kainų. Ji paga
mindavo daugiausia naftos, to
dėl ji gaudavo pakankamai pa
jamų. J’ atsisakinėjo kelti kai
nas, nes žinojo, kad ji gali pa
kelti gamybą ir gauti reikalin
gus pinigus.

MALTOS PREZIDENTAS 
DERASI SU GROBIKAIS

KALENDORfiLIS

Vasario 23: Pelagija, Damijo
nas, žadas, Vertė, Almis, Ginda, 
Kviklis.

Saulė teka 6:36, leidžiasi 5:33.
Oras vėsus.

-y Užsienio darbisinkų išsiunti- 
jrn-as aiškiai rodė, kad Nigerijos 
ūkis pradėjo braškėti. Ji pirmo
ji pareikalavo daugiau dolerių, 
bet tokia aukšta kaina jai ne
pavyko savo naftos parduoti. 
Libija buvo antroji valstybė, 
kuri turėjo labai didelius pla
nus. kurių įvykdymui buvo rei
kalingos aukštesnės naftos kai
nos, bet dabar ir Libija turės 
nuleisti kainas.

VALETA, Malta. — Lėktuvų 
grobikai pagrobė iš Libijos 
skridusį keleivinį lėktuvą. Vie
loj Kipro salos, jie pasuko į Mal
ta 'r nusileido Maltos aerodro
me, Valctojc.

Grobikai tuojau pradėjo de
rėtis su Maltos vyriausybe. 
Aerodroman atvyko pats Maltos 
prezidentas Dom Minlof. Pasi
rodo, kad Maltos pakraščių sar
gai. vos spėjus lėktuvui nusi
leisti. priėjo prie lėktuvo ir nie
ko neišleido. Grobikai reikalau
ja degalų, maisto, vaistų. Tuo 
tarpu Maltos prezidenfes reika
lavo paleisti visus keleivius.

Grobikai norėtu nuvažiuoti 
Maroką.i

Turkijos vyriausybė pasi
rašė sutartį, pagal kurią ab> 
valstybės pasikeis mokslo ži
niomis.

arba

bano

BEIRUTAS. Libanas. — Pra
eitą savaitgalį Libano kalnuose 
į šiaurę nuo Beiruto krito liek 
daug sniego, kad žmonės nesu
spėjo susirasti užuovėjos 
saugesnūr kampelio.

Amerikos | marinai. I
kariuomenės vadovybės prašo
mi, išvažiavo padėti Beiruto- 
Damasko vieškelyje pūgos ištik
tiems žmonėms g.lbėti. Sniego 
jau mažiau, bet šaltis vi> dar 
spaudžia, šimtai automobilių 
įklimpo pusantros pėdos sniego 
sluoksnyje. Jau 39 žmonės žu
vo dėl šios pūgos 25 mylios 
rytus nuo Beiruto.

i

JAV RADARINIAI 
LĖKTUVAI IŠSKRIS

! GAUHATI, Indija. — Pren 
jerė Indira Gandhi pirmadiei 
atskrido į šį miestą.. kad_galėi 
padėti kariuomenei aprainir; 
prieš benga’iečius sukeltas n 
apykantos aistras.

Indira Gandhi, pasitarusi s 
policijos ir kariuomenės vadai 
pranešė, kad žuvusių musulmi 
nu skaičius yra mažesnis, nej 
vietos laikraščiai paskelbė. Pi 
madieni buvo pasakojama, kr 
vien tiktai Bagduba Habi mie 
te žuvo daugiau tūkstančio bei 
galiečių. Jei atkeliavusieji bo: 
galiečiai nebūtų norėję patek 
į rinkiminius sąrašus, tai pr 
žudynių, ko gero, nebūtų pnėj

Bengaliečiai st ato 
naujas palapines

Indira Gandhi pirmiausia s: 
siž.inojo su Indijos karinome, 
vadais, ginančiais Asamo pn 
vinciją. Kariai gina ne tiktai si 
nas. bet ir palaiko vidaus tva 
ką. Musulmonai bengaliečn 
patyrę apie žudynes, organiz’d 
tai bėgo į užmiesčius. į kalnus 
miškus. Aukštose vietose šalt 
Jie turėjo rasti užuovėją, k 
galėtų gauti daugiau šilumos.

Bengaliečiai miestuose piūi 
savo palapines ir visokį h'.r' 
Kariai yra pasiryžę gint; bers, 
liečiąs nuo fanatiškų iiidm 
į laukus bėga ir motinos su ir 
žais vaikais.

Jš Bagduba Ifati premjerė 
skrido į Gauhati. kur yra did 
nis karių centras. Čia pnnij; 
pirmiausia tarėsi a

k's su kariais 
tarta

111, i

o taik
•u tai

) J. s !e;s

Buvo paskelbta, ka 
lyni užsienio žurnalistai 
dore buvo sušaudyti, let 
n nkai dobar tviitina, ko 
nelaisvėn paimtųjų yra

lėktuvai
mai

KAIRAS, Egiptas.
Amerikos radariniai
netrukus išskris iš Egipto, kai 
baigs savo pratimus, — praneša 
žinių agentūra.

— Kai baigs savo pratimus,
tai ir išvažiuos, — patvirtino Amerikiečiai be tikslo j Eg 
Egipto gynybos ministeris gcn. neatskrido. J'c taip pat n cats 
Abdel Halim Abu Ghazala, — do be Egipto žinios.
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MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto šio skyriaus redaktoriai

Pareifekirhe gerus biznierius
Buvo jis tik darbininkas, 
0 patapo turtininkas.
Toks gabumų tur turėt, 
Kurs taip gali praturtėt.

Jis dar nėr milijonierius,
Tik kuklus, stambus biznierius.
Jam Sėkmės tink palinkėt, 
feet netiktų pavydėt.

Jis gyvena nešykštaudamš, 
Pagyrifnu daugel gaudanis.

’ Nepramato sau bėdos, 
Nes jis laikosi tvarkos.

Laimės, ratas greit jo ritas, 
jam prilygsta retas kitas.
Visuomet jisai budrus, 
Savb bizhyje gudrus.

Nesvajoja jis apauti, 
Rūp jam žmogui patarnauti.
Taip pasiekia ir garbės. 
Ar kas jam to pavydės?

Myli tautą, remia veiklą.
Ir pareiškia mintį taiklią. r 
Veikloje būn jo ranka, .;

‘ Sąraše žjd) jo auka.
edaug turim milijonierių,

vWęt netruksi /gerų biznierių.
Gerbt juos reikia nuoširdžiai 

^/paremti pastoviai.
• •' >. .Te jie' veikia, teturtėja,

, Lietuvybėje tvirtėja.'' . ..r 
Neni’enkės tad mūs veikla, 
Sutvirtės per tai tauta. .

■' /Dar žodelis jums, mielieji, 
' '^rėvyhajiliai maloiiiėji:

Ypąč remkit moksleivius, 
Busimuosius mūs vadus.

Perkūnas

. ■< 
K

RECEPTAS NUO KINKŲ
T ‘DREBijlMb. s

Garsusis bratorius advokatas j 
Fortūnatas Bagočius, sakydavo:

— Kai naujokas išeina į scė- 
hą kalbėti, jam dreba kinkos 
{šlaunys) ir rankos, tada reikia 
'įsivaizduoti, kad salėje matai di-1; 
delį kopūstų daižą, — kinkų 1 
drebėjimas sustos.

♦ * *
SVARBI PRIEŽASTIS

— Keista, kad šiais laikais ne
atsiranda naujų anekdotų apie 
uošvienes.

— Matai ,vedybos dabar taip 
greitai suįra, kad nespėjama ar
čiau šiisipažfriti su uošvienėmis.

nė

ra-.

i

GfeRA VIRĖJA'

Šeftttlriihtkė: — Ar tamsta 
raj moki virti valgius? 

. Tarnaitė: — Galite būti
mios2 Per pastaruosius du me
tus Buvau dvidešimtyje vi'etų 
ir tūriu pakankamai patyrimo. 

* * *
kMONOS 'SUMANUMAS

Į pamesiu daiktų biurą Aber- 
deėhs (Škotijoj) įteikta moteriš-

' ka totfecH (pOckėt-lKKik) kurio
je Sūrado kortelę
iu idfcū. : A -

* “S^Jandykft ieškotikas.įą pa-j tave Vasario 16-1 o minėjime Ma
inytė. Aš ją nešiojau jau nuo i ria Aukšt. mokyklos auditorijo- 
1975 ftietų -h* ji man įkyrėjol J je.
Tyčfe . HuiiH'edžiąu, kad vyras i , - . . .
inah faūpii’ktų naują tarbelę’99

ho darbininkus, yra patys mek- — Jeigu ne 
skiečiai, ^tiibėhę plepia res.'n® diedukas?

KAS BUVO - TAI BUVO! :.Kai mano mintys vis .sukosi

Noras, rašyti atsirado anksti. 
Kai Šiauliuose marle siuntė mo-j 
kytis pas šaukštų dirbėją, (vai
kų “Saulutėje” parašiau iš ten 
“Firrnąją bausmę”), labai norė
jau turėti rašomosios kreidos, 
kūri atrodė brangenybė, nežino
mos kilmės ir įgijimo, žinoma, 
vartojo paprastą gabalais, o ne 
ant lentų rašyti, storų pieštukų 
pavidale, prirengtą kreidą.. Jo> 
būdavo šykščiai. Tai ir ant len
tos rašymas buvo džiaugsmu. 
Nusukti kokį nors mažyti krei
dos gabalėli buvo beveik nega
lima. Taigi, ta rašomoji priemo
nė ir buvo svajonė, nuosavybės 
požiūriu. O noras turėti nuo to 
tik augo. ■ ..* ,

l šią “mokyklą”, vaikščiojau 
paplente, patvore, prižėlusia dil
gėlių ir piktaždlių, primėtyta pa
pirosų maišelių ir nuorūkų, (nes 
buvo pusiau pramintas takas,-ei
nąs aplenkiant skaldytų alčrne- 
menų aštriagalę&^rūvasį; plen
tu buvo pavojinga vąfkščidti — 
kartą net dviratis. Išilgai' per 
petį ir koją, pervažiavo...

apie kreidą, akys pastebėjo tan
kiai besimėtančius patvory gels
vai arba žalsvai baltus gabaliu
kus, panašius į kreidą. Alkanai 
dvasiai ir tiek užteko! Griebęs - t 
ir išbandęs vieną iš tų radiniu

t

į šiurkščią, žalią nuo atlgių ir I 
smulkiai -suplaišėjUsią tvorą ir 
pamatęs, kad “rašo”, aš netru
kus prisidėjau tų radinių pilną, 
kiŠeiYėlį Tr uoliai visur rašinėjau. 
Tiesa, pilki gabaliukai, spaudžia
mi į aštrią tvotą, dažniausiai by
rėjo,'ir nebuvo aiškus parašy
mas, bet, kaip atstojąs tikrąją 
kreidą, rastasis braiigumynasi 
buvo mielas ir nepamainomas,! 
ypač, kad kai kurie gabaliukai.! 
dėl jų skirtingo vidujinio tū-: 
rini'o, net visai panašiai į krei
dą nurašydavo. Kaip ilgai tą ra
šymo priemonę aš kišenėlėse] |uvėųls ? 
nešiojau, neatmenu, bet žinau, 
kad ji buvo negailestingai “iš
aiškinta” ir išjuokta ir vaikų ir^ 
namiškių. Mat; aš rankiojau pa-Į 
prastas- šunų išmatas...

Arėjas Vitkauskas

— Maiki, sekmadienį mačiau na šalta, net Miamę pasiekė ko
ne Aliaskos oras... — Baigdamas 
laišką, priduria: — Baisiai nuo
bodu, nėra ko veikti. Susieina
me klube, kalbame, ginčijamės ii 
pešamės, meni kitiems pavydi
me, o vienas atsirado toks peš
tukas, kad jis visiems Įkyrėjo. 
Jis mano, kad mes visi čia dur
niai, tik jis vienas ražumnas...

— Tai nevažiuok ten, Tėve.

į nonų savo tautiečių, rūsiuose. 
Besidapstydami dirba paprastą, 
daigiausia valymo darbą tik už 
trečdalį to, kas turi gauti nor
malų atlyginimą. Dauguma bėg
lių pasienio sargai pagauna ir su
grąžina, bet ir vėl tuos pačius 
kelis kart pagauna... Dideliuose 
miestuose jie turi ryšių su sa
vo tutiečiais ir policijai sunkiau 
susekti. Amerikos pilietybės pra 
syti jie negali, nes nelegaliai 
imigravę. Senieji meksikiečiai, 
kurie tapo legaliais gyventojais, 
verčiasi bizniais, turi pq kelias 
mašinas, trokelius (vans), perka 
narinis ir kolonizuoja savo taū- 
tfeėrus. Tokių biznierių rūšyse 
prišiglaudžiama visokie šmugel- 
ninkai, narkotikų platintojai ir 
pan.

Chicago] meksikiečių atsirado, 
tiek daug, kad jau sudaro kokmi 
jas. MarqUet’te Parkas, įjriidfedant 
nuo 63-čios iki 74-tos gt. pagal 
Western avė. tirštėja meksikie
čių ir puertorikiečrų antplūdis. 
Ncrth Side jau dabar pasidarė 
“Puerto Ricco” kolonija. Town 
of Lake, taip pat išslydo iš lietu
vių rankų su'puikia baroko baž
nyčia.., Don Pilotas

— Tas tiesa.
— 0 ką tu man duosi už tai?

» k »
kltkŽUS ėEVALIS

“Ką fjūs darot?
Kam ten. tveriat
Tarp angos tos tvorą?
Jei ji bitų

Būt geresnis oras”.
Klausė kiškis,
Pažiūrėjęs
Jai palei pašonę,
0 laputė
Tuoj atsakė
Jam labai maloniai;

“Kad įeitų 
Grynas oras,

, — Mačiau ir tave, Tėve, kad 
buvai, bet negalėjau per minią
žmonių prie tavęs prieiti. Prb- 

j grama buvo ilga ir labai iškilmių
: gai praėjo. Valdžios atstovai pa

sakė gražių kalbų, ypatingai 
Frank Savickas ir Marty Russo, 
stipriai pabrėžė, kad Lietuva it 

Į kitos sovietų pavergtos tautos 
turės būti laisvos.

— Ar būsi, Maiki, ‘-‘Naujienų” 
69 metų sukakties 'minėjimo1 ban- 

? kete Martinique banketų salėję, 
kovo 6 d.?

: * . * • # \

Pavojaus mėtų

Audros metu keleivė klausias 
kapitonų: 1

— Ar toli esanie nuo žemės?
■ — Apie mylią. •'

— Į kurią pusė?
— Stačiai žemyn, ponia.

* *

Moteriški rūpesčiai

Prie sunkiai sergančio., vyro 
lords sėdi jo .žihona ir vieni! 
•inoinonlū užklausia:

— Pasakyk nian, brangusis, 
jei lu nUibirtii'th. tai kokią skry
bėlę uš turėčiau užsidėti laido-

Rimta priėžė’stis

Kodėl lu tiek. daug, dėme
sio kreipi savo išvaizdai, o visai 
nepaisai, ką kalbi?

Todėl,1 kad vyrai 1-biau 
žiūri, negu klauso-

čiau. Mėn ir čia getai.
— Na, Ui . lik. sveikai ir neuž

miršk “Naujienų” banketo.
— šiur, šiur, Maiki.
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Kareivio ^poėžtįa'7 . 'S • • ’ .
(Skiriu ^Vyrams kaip zet”)

Srėbiau tpąšutasiūs ’ -kopūstus 
Kareivių, virtus katile —? -~
Ir srėbdamas sukau rudus ūsus,— 
Atgavęs kvapą vėl.?valiai”...
Kopūstai “faių” suftarakonais 
Taip skilvio.,fąlkį. mok ramint, 
Kad ųroj^^ęz^C“'^? klanais 
Patvinst’ 'aplink'— aš “dui” rašyt.

Ėmiau '‘^taukuota rariką kotą
(Kiti “kačaniku” yadip)
Ir prirašiau “poezijos” šmotą, 
Tegul kitiems skilvius atsikrapš-

Įtau,' — -“širdis”) ramiu.

Kiti neranda įkvėpimo
Nors ir gerai yveridami
Q męs (kareiviai) tą “dvasios

[pasiutimą”
Atjaučiam “pliurzę” (sriubą)

[srėbdami.
Parašė — šiauliškis kareivėlis

Bet skylės tos-į’ ^ ///.?? 
^Neožtaisius - '/ > 5. J 
’ Tai nebūnu-hiekad-

Pagavok tik, 
kas įvyktų, 
Jei įlįstų kaimais 
I čia.vilkas

Tai jie mus pakartų’’

■iKaimynėle, jb-£ž •” 
Vengiu jų iš tolo,’ v 
Nes nužudė 
Jie ne viena 
Mano silpną brolį.

Su jais muštis 
Aš nenoriu, 
Tai ne mano būdas”. 
Gi laputė 
Sau prie durų 
Sukas tik ir juda. .
“Ot, dabar tai 
Neįlįs čia. . . 
Padaras neverats, 
Nūn mes ramūs, 
Nūn mes gtlim 
Būti ramūs, 
Net užmigti kartais.
Ir, priėjus 
Ji prie krosnies, 
Lankstėsi, skubėjo 
Ir dantis sau 
I jo kampą 
Aštrintis pradėjo.
Pastebėjęs 
Tai kiškelis, 
Vėl drebėt pradėjo 
Ir, iš vietos 
Pašokėjęs, ; ■ v 
I duris skubėjo.
0 laputė, 
Tai pamačius, 
Iš kiškelio juokės:.
“Ko dabar tu « . .
šokinėji,
Kaip koksai apuokas?”

- -J

— Kaip nebūsi, aišku, kad bū-j 
siu. Jau ir bilietą turiu nuslpir- 

į kęs. Tu žinai, kad spaudą rei
kia remti, kiek galima. “Naujie
nos” per 6& mė.tus atliko milži
nišką darbą, tai ilgas laikas, kai 
ne bet kuris laikraštis, ypač dien
raštis galėtų gyvuoti.

— Taip, Maiki, atsimenu, Ma- 
hanoy City (lietuviai vadinda-

— Naknojūm) Baczkowskiai 
leido' ir redagavo Lietuwiszką 
Gazietą — “Saulę”. Toji pusiau 
lietūviška kalba leistoji “Saulė” 
seniai nusil'eido juž Pennsyiviu 
nijos kalnų. Aš tą laikraštį iš
mokau skaityti todėl, kad mo
kėjau kelias slavų kalbas, o kili 
nė nesuprasdavo, išskyrus vietos ' 
maklerius. Kai mainieriai išmi
rė, tai ir “Saulė” nusileido...

— Taip, taip. Tėve. Gyveni
mas hatūraliu būdu viską kei
čia, bet yra tokių dalykų, kurių; 
negalima pakeisti, pav., — spau
dos, kuri liečia mūsų gyveniniu 
visas sritis ir problemas. Gud
riausios technikos priemonės, 
nei televizija, radijas nepakeis 
spaudos. Spaudos bijo tironai, 
ateizind vykdytojai, žmogaūs są- 
žilrės persekiotojai ir niekšą’. 
Bet spauda-šiandien turi kovoti, 
kad savo misiją galėtų tęsti. Eko
nomines sąlygas-nugalėti, reikia 
visuomenės paramos. Jei ame
rikiečių dienraščiai užsidaro, tai 
mūsų spauda dar gyva.

— Tai gerai, Maiki. Nepalik 
ir manęs. Važiuosime kartu.

— Gerai, kartu.
~ Aš norėjau kartu su peh. 

sihiiikais sudaryti bendrą stalą 
Pakifeueipų x-feiią ir kilį apie 

tai ’ife pasakė, kad sūsidė 
s^ sū Žaras!šldū Mdbū. su Su 

, Vaikinių, tai su fcėrtiafcių kTubv.
— Nes-rilpirtk, Tūv'e, prisiek
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— Žinai, Maiki, gaVaū iŠ Ffo 
ridos savo pazistamo bostoniškic 
i iaką. Jis kviečia atvažiuoti i 
^t. Petor>bvigą pasikalbėti žt 
m-jltiŠKai. feako, kas tau paaida- 

I rė. kad užmiršai žemaičių kalbą. 
Aš ,’am parašiau, kad Čhicagoji 
nTe kas nemoka žemaičių kalbos 
>'šsl;yrųs ponia Delfiną TYičietię 
O kai Ji rišo, t J rašo lietuviškai 
hė zfefrialVŠks it dar kaip! feuo

Hgaw®. Geraširdis vyras

Du vyrai sėdėjo žmonių per-
1 pildytame autobuse. Vienas jų 
pastebėjo, 
merkęs.

• Sloga galima susirgti, kai 
yveikiniesi su asmeniu, kuris tu
ri slogą. Sloga galima užsikrėsti 
paliečiant sloga sirgusio asmens 
daiktus ir pah. Kodėl? Todėl, 
kad tyrimai parodė, jog slogos 
virusai sausoje vietoje būna gy
vi tris valandas ir ilgiau. Ge
riausias būdas vengti slogos, rei
kia nusiplauti rankas, jeigu svei_ 
kiniesi viešuose susirinkimuose 
Susirgus sloga, nelaukiant ilgai, 
reikia išgerti citrinos su medum 
ir karštu vandeniu. Kai kairi 
padeda ir brande su medum. 
Bet geresnis vaistas, tai poilsis.

• Mokslininkai apskaičiavo 
kad 2D0 milijonų matomų meteo
rų arba vad. “šaudančių” žvagiž. 
i žiu, patenka į žetnės atmosfe
rą. Bėveik risi ne sudega pir
ma, n'ėgu pasiekia žemę. Viena- 
\ok$ meteoritas nukrito West, 
heisfield. Connecticut valstijoje 
pe-r stogą i natną; prakrito ant 
rojo aukšto lubas ir tiliSileidc 
seklyčioje. Meteoras svėrė tik t 
svarus, tai Viskas, kas 
sudegė. Po 11 metų Vėl 
tneteorilafc \VesBieriield 
iyje. Mokslinink-ajūS 
mįslę: kodėl meteoritai 
tą miestelį.

• Prb visus plyšius žmonės 
Japtai veržiasi Į JAV, ypač 
neksikiečiai, kui iuos sunku su- 

scktįį ir suskaičiuoti, kiek jų čia 
.itsirado, o . trirrdo nepap.as*a:

I fcvjg. JAV rttgafi pnstatytf tiėk 
Jeriyho >ienų prie saV6 mBėžių. 
Meksikiečiai visokiais būdais

da. kaip iš pel efe, ten kur reikia. 1 bando pereiti sieną nakties me- 
Tž' toario bis Tūlis žemaitis dar ‘ tu arba kai būna miglos. Jie 
priduria: turi dar geresnį būdą: “kon-

— Vasara i as mus šiemet g.i- traktorius”, kurie tariamai sam-

dai- ne
nukrito 
rMe^te- 
taMavt 

pamėgo

kad antrasis užši-

— Kas tau yra? Ar tik ne
sergi?

— Ne, aš sveikas, — atsakė 
šis, — bet negaliu žiūrėti, kada 
moterys stovi.

* c *

Po ilgo laukimo

Gaisras privertė vedusią po
relę skubotai apleisti butą. 
Žmonelė sujaudintu balsu su
rinka:

— Tai pirmą kartą 14 me
mes išeiname;ų bėgyje, ;kad 

vartų iš namu!

Būsimas pirklys

kada lu—Dieduk, 
dieduku?

— Kai tu ūžgiūiei, Juozeli.

lapai

<iay, February-23,. 1383



VLADO PŪTV10 FILOSOFIJA
VMDIFVUTIS ANDRIUS MANTAUTAS •

pirmapradė (nekalbant apie Ab- 
t soliutą) yra tautos idėja, kuri 

yra tautoj buities ir gyvio, tau- • 
tinės kūrybos, kovos ir koopera
cijos’ idėja. Tačiau visos trys ( 
idėjos viena be kitos nustoja 
prasmės.- Teisingai suprastos, I 

įjos sudaro visišką harmoniją iri 
Į kaip trys upės sueina į vieną 
pirmapradį okeaną.

Ee tautos idėjos, kitos idėjos ' 
lieka pakibusios ore, nes "žuvu
siai tautai nereikalinga nei tei
singa ūkiškoji būtis, n-i jokie 
absoliutūs galutiniai tikslai”. 
(II, 11). Religija neatpaiaiduo- 
ja tautos pareigos kovoti už sa
vo egzistenciją. Kai rietuvių tau
ten su tikrojo Dievo pranašais 
eina kartu ir žudikai, tautai te-. 
galima tik viena garbinga išei- Į 
tis: “Ginkitės. Ne prieš Jį, bet į

i Jojo vardu ginkitės”. (II, 17). 
Kai socialistiniai ■ mitinguotojai 

Absoliute psrša darbininkišką dangų že- 
mėje, lietuvis (ir bet kurios ki- j 
tos tautos sūnus ar dukra) ne- t 
turi užmiršti: “Nes ko man ver-j 
tas tas dangus, jei jo nematys ’ 
mano tauta, jeigu busimoji lai-1 
mė bus tik svetimųjų puota ant 
manosios, nesugebėjusios gyven- 

ir nukankintosios kapu”.
(n, 2-1). ‘ Į

Jei tautos idėja yra jos būties! 
ir gyvio idėja, tai, savo keliu, j 
būties ir gyvio problema yra vi- j 
sapusiškojo teigiamojo tobulėji- ; 
ino problema. Lėktuvas nuskris-:
damas krenta'žemėn, tauta ne- i j atidarydamas Amsterda- 
tobulėdama, miršta. Lietuvių Į mo universiteto bibliotekos rū- 
tautos idėjos šviesoje jos ateitis • niuose Latvijos karikatūristo — 
strodo "kaip laisvųjų galiūnų,:k2nkinioS Civinskio-Civiso dar- 
tikrųjų lietuvių tauta, kuri nuo-i bų parodą, pranešė paskutinę 
latinio tobulėjimo keliu eina prie‘'naujiena: Europos parlamentas 
Dievo”. (II, 26). I

Pati žiauriausioji, sunkiausio-! 
ji ir reiksnringiausioji žmonijos 
kūrybos kova yra kultūrinė ko-Į 
va, kuri reiškiasi per tautą 
būdu, ‘ . . _. .. . ,
niu kooperatyvu; peP kuri yien ^ai platūs^ Olandijos spaudos

(Tęsinys) -

Vėlesniuose raštuose Pūtviš 
priežaįių priežastį jau vadina 

menišku Absoliutu, Aukščiau- 
s.uoju, Visągaliu, Dievu. Kūrėjų 
1 ūrėju, tiko, “Kurs Yra”. Hėge
lio tezės, antitezės ir sintez s 
dėsniai paties Dievo visai nelie
ka. Pūtvės čia kartu $n šventuo
ju Raštu gina' Absdliučios Bū-j 
ties neribotą t* romą, visišką 
t bulumą ir pilna suverenumą. 
Absoliuti Būtis egzistuoja ne- 

lesamoje tobulybėje, visiškai 
r priklauscmąi nuo ribotos ar- 
i sutvertos būties, nuo laikinu 
£ yg’-J pasaulio.

Absoliuti Būtis yra virš bet 
kokios ribos, virš praeities ir 
ateities, anapus istorijos. Istori
ja prasideda su ribota būtimi, 
kuri yra Absot'iito sutverta.

Dievas kuria vien tik teigia
mi, nesąlyginį gėrį
blogio nėra ir. negali būti. Ta
čiau visas ribotas ir laikinas są
lygų pasaulis, kuriame galioja 
k.iko, erdvės ir medžiagos dės
niai. stovi ant žodžio jeigu: 
“Jeigu paimsi bet kokią tezę, 
tai būtinai turi būti jai antite
zė. .. Jeigu jame kursi gera, tai ti
kiekvienas jos žinpsnys turi 
rasti antitezę' blogame. Jis visas 
tas pasaulynas yra lyg didelė 
kova. Ir mūsų uždavinys jame 
pačiame privesti iki pergalės į.f'- 
ro prado jo paties jėgomis... 
Kada tat įvyks, išlygtinis rutu- 
lynas bus prijungtas prie abso
liuto tobulo kūrinio. Dievas ne
naikina piktybės branduolio są
lyginiame ne dėl ’o, kad negali, 
bet dėl to, kad nėra piktojo ab
soliuto, o sąlyginį gali ;r turi 
nugalėti sąlyginis geras. T uo 
būdu Dievas suteikia malone 
visiems gyviams dalyvauti Jo 
kūryboje”. (III, 212)/

Šioje kovoje su sąlyginiu blo
giu žmogui Dievas duoda labai 
svarbų uždavinį: “Jūsų valios 
laisvam krisleliui duotas vy
riausias uždavinys nuversti vie
non pusėn kovos išlygų pusiau
svyrą”. (III, 209). Žmogui č1-a 
priedą įsikūnijęs Kūrėjų Kūrė
jo Sūnus. Dievo Sūnūs nesuardo 
kovos pusiausvyros, nes per sa
vo įsikūnijimą “prisiima visas 
vieną kartą visam ribotam duo-. 
tas teises”. (III, 209>-

Nors žmogaus gyveninio kūry
bos kova vyksta įvairiausiomis 
formomis, pagrindinės žmonijos 
idėjos yra trys: tautos, tikybos 
h; socialinė idėja. Iš šių trijų,

MoterisJames McNeil Whistler

savybių raudinas cgrąs. Olandų 
, profesorius mini, kad Niderlan- 
j dų Spaudos Muziejaus urgani.
zuotoje Civiso parodoje atsi
spindi trijų Pabaltijo tautų ko
va prieš kaimyną — galingąjį 
pavergėją. Straipsnis užbaigia
mas posmu iš I. Kaplano eilė
raščio: "Negali būti užmaršties 
— teuždainuoja žuvusieji, kad 
jų priesakai įsisunktų į mūsų 

i sielas, j mur kankinančius sap-

‘“Crriversrieto, biblioteka rodo šelio taškai), treti--.kombinuo- 
nulūdytojo latvių karikatūristo į ta akupunktūra. Po gydymo 
piešinius” — taip pavadino sa
vo straipsnį įtakingajame “NRC 
— Ilandelsblat” dienraštyje L. 
Gilletas, kuris apibūdina laisvą
ją Rygą Latvijos nepriklauso
mybės laikais, kaip bene svar
biausią Vakarų spaudos infor
macijų apie-SSSR šaltinį. -— to
dėl “Segodn a” buvo taip jilačiai 
skaitoma toli už Latvijos ribų. 
L. Gilletas spėlioja, kad asmeni
niame Stalino arlhyve būta at
skiros Civiso bylos 
karikatūromis apie 
raudonąjį carą.

Tas pats “NRC”

kurso, nemiga ir ilgi prabūti - . 
mai naktį dingo. Manoma, ka i ' 
akupunktūra gali tapti veiks- 
mingu nemigos gydymo meto
du, papildančiu farmakologini.

Laikrodis, padirbtas 
, Vilniuje, 1642 metais

Pradžioje 17-to šimtmečio, Vil
niuje buvo įkurta laikrodžių ga
myba, kuri, kaip iš visko gali
ma spėti neblogai vertėsi ir tu
rėdavo daug užsakymų. Tos dirb 
tuvės vedėjas buvo Jokūbas Ge
rbtis, ne tik geras mechanikas,- 
bet ir atsižymėjęs menriniais ga
bumais.

Vienas jo laikrodžiu, pagamin
tų 1642 metais, užsiliko iki mū-i 
sų dienų. Jis yra dešimties co
lių dydžio, šešiakampis ir pada
rytas taip, kad galima jį padėti 
ant stalo ar ant lentynos. Laik- 

| rodis yra papuoštas įvairiais 
braižiniais, o viršelyje išbraižy
tas Vilniaus miesto vaizdas. Ten 
matyti tiltas per Neries upę. da
lis miesto sienos Žemutinės Pi* 
lies rūmai, Gedimino kalnas ir 
saulutė viršuj jo. -

Nėra abęjęnės, jog Jokūbas 
Gerikis yra Įdėjęs i čį savo kū
rinį daug darbo, nes anais laikais 
ne tik'papucšalai, bet ir pačios 
laikrodžio dalys buvo rankų dar
bas. “

Kitame masinio tiražo dien
raštyje "Volkskiant” jautrus 
Pabaltijo lemai publicistas W. 
Kuipresas klausia: "Ar buvo 
įmanoma kovoti prieš Staliną?” 
ir sugretma Civiso karikatūras 
su O. MandeSštano eilėraščiu 
apie gašlų Kremliaus valdovą. 
Už ta savo ryžta vienas geriau- 
siu Rusijos poetų užmokėjo sa
vo gyvybe staliniškuose mirties 
lageriuose. Kuipersas rašo apie 
ryžtingo dailininko donkichotiš
ką dvikovą su pasaulio šeštada
lio diktatoriumi: Civis, karinin
ko sūnus ir pats karininkas, su
grįžo į gimtąją; tada nepriklau
somąją Latviją, 1920 m. ir iš 
dienos į dieną piešė Staliną, 
kuris jam buvo biauraus smur
to ir žvėriško obskurantizmo 
personifikacija. Tos.-karikatūros’ 
ėmė garsėti visoje Europoje — 
kol neišmušė Latvijos pražūties 
valanda, kol redakcijoje Civiso 
nesuėmė Kremliaus emisaras, 
Stalinas suvedė sąskaitas su sa
vo “portretistu”.

Apie tragiškąją S. Civinskio 
likimą, apie jo karikatūrų taiki- 

"nius, apie pomirtinį Civiso žygį 
— jo parodą, iškeliančią plačio- 

ije
^jo okupacijos problematiką, ra

šo

su visomis
Kremliaus

įdėjo J. J. 
Heldringo prakalą, pasakytą 
parodą atidarant, kąip atskilą 
straipsnį su antrašte “Pabaltijo 
kraštų Requiem”i Po tos kal
bos universiteto bibliotekoje se
kė “Dainos” ansamblio pasiro
dymas.

’ Sausio 14 d. Radio Hilversun 
perdavė interviu su I. Kąplanu 
apie Civiso parodą. ’ .

Paminėtinas ktuopštus ir išra
dingas ekspozicijos paruošimas 
— daug įdėjo energijos Nider- 
laadų" Spaudos Muziejaus vado
vė ponia Huizinga.

J. Budreika
(Iš Europos lietuvio)

Olandijoje apie Pabaltijo tautas
Iš UŽMIRŠTIES — Į AKTUALUMO SŪKURĮ

ir vargo arba buvo nužudyti.' 
Nužudytųjų tarpe — Rygos laik- į 
raščio“Segodnia” bendradarbis 
Sergėjus Civinskis. Van We
ringhas pasakoja, kaip jis pirmą 
kartą išgirdęs apie tą užmirštą
jį dailininką — antistalinistą iš. 
I. Kaplano, susidomėjo Pabalti-! 
jo likimo klausimu h kartu su* 
emigravusiu iš Lietuvos žurna
listu pradėjo Civiso kūrinių pa
ieškas, nes — anot Kaplano — 
olandai, patys pergyvenę oku
paciją, privalą žinoti kas būtent 
įvyko su tais trimis kraštais, ir' 
visa Pabaltijo bendruomenė bū
sianti van Weringhui dėkingą už

Civis primena olandams
Pabaltijo okupaciją

žymus olandų politinis komen- 
j talerius J. L. lleldringas sausio

: X Jb V4r <4 J A. V- Ik/x A A A V. X A K v* k •

'nutaręs iškelti JTO forume oku- 
■ puotųjų Pabaltijo valstybių de- 
' kolonizacijos klausimą. Tą patį 
i opų ir skaudų reikalą įtaigiai

— t Tuo S primena eksponuoti kovingi dai-
“tautybė tampa centrai!- Į limnko-žurnahsto kūriniai ir te

tiktai gali save surasti tobula i komentarai apie šią parodą, 
asmenybė. Ir tuo pačiu ji tam-j Ištisą puslapį užima -populia- 
pa taip pat žmonijos pagrindj-p’iame dienraštyje “Trouw” pro- 
niu vienetu”. (II, 11). 1----; —

Tautinės idėjos vyriausioji! juOksi”. 
problema yra valstybė, o di 
džiausioji klaida — reikšti visas; armijos ^okupavo tris mažas Pa
savo gyvio išraiškas, vien per , j^aitijo valstybes — Estiją, Lat- 
valstybę. Valstybė negali pilnai _ viją, Lietuvą. Olandų komunis- 
patenkinti nei vienos tautinės organas, .solidarizavęsis tada 
kūrybos srities, Tautai be galo su Sovietais, komentavo pirma- 
sunku “išgauti iš likimo tokia jame puslapyje: “Pabaltijis iš- 
valstybė, kuri jai pritiktų, nely
ginant geri batai”. (II, 54).

(Bus daugiau)

j fesoriaus K. van Werigho 
j straipsnis “Pas Civisą nepasi- 

”, Įžangoje paaiškinama: 
“1910 m. birželio mėn. Sovietų

“Segodnia” O

olandų visuomenėje Pabalti-

stambiame “Parool’;’ diėnraš-; 
tyje Tomas Kūijtas, kartu trum
pai recenzuodamas trijų paro
dos rengėjų apybraižas ekspozi
cijos stambokame kataloge, kur 
sugautą Pabaltijo kraštų istoriją 
patiekė Rytų Europos žinovas 
M; van den'Heuvęlis, K. van

NEMIGOS GYDYMAS
Neurozė — viena pagrindinių 

.nemigos.priežasčių. Nemigą daž
niausiai gydoma migdomaisiais 
vaistais, tačiau jie ne visada 
padeda. Be to, vaistai gali defor
muo ti nakties miego struktūrą.

Kazanės gydytojas L Achjia- 
movas pasiūlė nemigą gydyti 
akupunktūra. Adatomis gydyta 
50 ligonių, kamuojamų neuroti- 
nio pobūdžio nemigos. Ligonių 

^amžiaus vidurkis 41 mętaįA. mie
gas buvo sutrikęs vidutiniškai 
5 mentus, migdomieji jų beveik 

įneveikė. . .
■ .Ligoniai buvo suskirstyti - į 
tris grupes ir^vjeni gydyti kor-

MEET THE CHALLENGE!

ryba, o L Kaplanas pasakoja j e esantystaškai) akupunk tūta, 
apie susitikimus su dailininku antri — aurikųline jausies kau-

SERVE WITH PRIDE IN THE NATIONAL GUARD •

® LIT ER ATCR A, lietuvių literatūros, meno Ir mokai 
1 #54 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vine< 
Erėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankot 
2. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis L 
M. K. Čiurlionio. M.šileikio, V. Kašuboa, A. Rūkštelės ir JL Vamr

9 DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tai 
Lalų šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dain\ 
šventes be^jų isteriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais duomenim!? 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kamuoja *2.

« VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraiy 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyf?

t vaduotas iš Anglijos nagų!” Tas 
“išvadavimas” pasireiškė dešim
čių tūkstančių pabaltiečių išve
žimu į Sibirą bei kitas didžiu
les Rusijos imperijos dalis. Dau
guma išvežtųjų žuvo nuo bado

nuvedė olandų profesorių į Lon
doną. kur jis per “Europos lie
tuvio” redaktorių susipažino su 
lietuvių išeivijos veikla ir užti
ko kelis laikraščio
komplektus British Newspaper 
Library rinkiniuose Colendalėj. 
Kaplanas surado Tiubingeno 
Rytų Europos institute Civiso 
karikatūrų Vokietijos prieškari
nės Auswaerliges Amt spaudos 
skyriaus archyvuose.

Van Weringhas trumpai api
brėžia S. Ciyinskio gyvenimą, 
jo kūrybą, kurioje dominuoja 
bolševikinio režimo demaskavi
mas, jo ypatingai puolamas Sta
linas, kaip nebetekęs žmogiškų

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDELIŲ

2603 West 69tb SL, Chicago, I1L 60629 ♦ TeL >25-2787

Dldelii pasirinkimas geros rūšies Įvairių prekių.

MARIJA NORELKIENC

KVIEČIAME Į NAUJIENŲ

NAUJIENŲ 69 M. SUKAKČIAI PAMINĖTI

Sekmadienį š.m. kovo 6 dieną

MARTINIQUE SALĖJE
2500 W. 94th Street Evergreen Park, Illinois

* DAINOS

< Llhrl U V isKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-TamašatHk- 
Įlomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės b 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys Iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitovardžių pavadiulmaVt Jų vertiniai J vokiečių kalbą. Laba1 
naudingoje 335 pust knygoje yra Rytprūsių lemėlapla Kaina S3

• KĄ LAUMtS L IMI, rašytojo* Petronėlės Orintaltės atfc
mfnAnal Ir mintys apie asmenis Ir vietas neprlk. Lietuvoje Ir pb 
m alsiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiui 
bet kainuoja tik S3. ■ -

• JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesuptai 
La ir klaidingai Interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik
J irgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe 
r Ją. Dabar būtų j j galima pavadinti kovotoju ui žmogaus tciaet 
Knyga yra didelio fs*rmato, 265 puslapių, kainuoja M.

t rtimaa. JC* p*L knygoje yra 40 sąmojingų novellt
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tyse. Kalbėjo tą patį universitetą baigęs ir modernių 
mokymo mašinų sistemas dėstęs prižiūrėtojas. Jam yra 
žinomas elektroninis skaičiavimas, jis gali, programas 
paruošti, jam žinoma elektroninė japonų pažanga ir jį 
stebina nepaprastai didelis amerikiečių atsilikimas.

Jis, pasiremdamas japonų pramonės gyvenimo da 
viniais, nustebino profesorius, studentus, inžinierius 

i tokiais faktais; , .
Visi žinonie_?kąd nuo šio šimtmečio pradžios iki už

praeitų metų pabaigos Amerika buvo didžiausią ąųtom.o- 
$40.00 * 
$22.00 
$15 00 •
$4.00

biįių cam ntoja. Ji pirmoji gamino kęleiviniust kariškus! - : 
tųt - mobilius. įvairiausio dydžio ir išmierų sunkvežimius.

; Nebuvo kito krašto, kuris pagamintų tiek daug gerų auto-
■ mtb’lįų ir. svarbiausia, juos parduotų.

Surinktos statistikos rodo, kad praeitų metų antrame 
i ketvirtyje Floridos, Teksas ir Kalifornijos valstijose ja- 
l ponai pardavė 70G visų parduotų naujų automobilių.

.. $48.oo Kitos valstijos neturtingos, naujų automobilių nepajė- 
. gia tiek pirkti, bet šios trys pinigingos Amerikos valstijos 
iš ICO pirktų naujų -automobilių, 70 pirko Japonijoj ga
mintų.

Kodėl amerikiečiai perka Japonijoj gamintus auto
mobilius? Ar manote, kad pas amerikiečius: nęra savi
garbos? Ar manote, kad jiems nesmagiau tupėti savo, 
forduką prekėms parvežti, chevy miestu pavažinėti ir 

; kadilaką tolimesnėms kelionėms ?
Turtingesnieji amerikiečiai perka Japonijoj gamin

tus. automobilius dėl to, kad Japonijoj gaminti automo
biliai yra .daug , pigesni. Gali atrodyti, kad jie yra silp
nesni, lengvesni, be.t jie nėra nei kiek blogesni, negu 
Amerikoje gaminti automobiliai. Kas dažniau perka auto
mobilius, tas žino, kad ir amerfikiečių gamintas automo- 

žiuojame į patį turtingiausią, gabiausią ir išradingiausią biHs rūgštesnis negu citrina. Nespėjai namo parsivežti, 
kraštą. Amerika laimėjo patį didžiausią europiečių su- 0 įas nors sugedo. Laimė, kad valdžios pareigūnai

25 cents per copy
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Turtinga ir gabi Amerika 
jau atsilikusi

Važiuodami j Ameriką buvome įsitikihę, kad va-

■- 4

S 
-t

Šokanti indy deivė.Šyva.

S
t

Čia imigracijoje, yra labai ribo- 
įjy tos. Mes neturime tų materialį-
v • * nių išteklių, kad nors dalinai 

prilygtumėme pasaulio galybėm. 
Neturime nei tankų, uei bombo
nešių, nei branduolinių granatų. 
Bet turime neišmatuojamus pa
tyrimo išteklius, kurių taip la
bai stokoja komunizmo vergijos 
savo nuosavu kailiu nepatyrusi 
vakarų pasaulio žmonijos dalis. 
Pati istorija mus įpareigota šiuos 
savo tautos išgyvenimo ir skau
džių patyrimų išteklius mesti į 
bendrąjį kovos frontą prieš ko
munizmą.

O pagaliau kur dešimtys tūks
tančių gyvybių jau iki šiol pa
aukotų šioje lemtingoje kovoje? 
Kur šimtai tūkstančių tauriausių 
Lietuvos sūnų ir dūkių nukan
kinta įdėjimuose ir vergų sto
vyklose? Juk tai yra pirmosios 
ir neužmirštamos šio globalinio 
mūšio aukos. Bilijonai dolerių, 
aukso krūvos, negali juk atstoti 
toft aukos, kurią rąu dabar yra 
paaukojusi maža lietuvių tauta, 
netik ant savo pačios, bet ir ant 
yisps žiųonijps; aukuro.

Amerika anuo pietų nevien 
karo jėgą ir medžiaginių ištek
lių pranašumų Europoje laimėjo 
Antrąjį pasaulinį karą (jeigu iš

keltą karą. Amerika turėjo pačius geriausius ginklus. 
Amerika, nebūdama militaristinė, turėjo pačius gabiau
sius generolus, kurie vertė žudytis visą gyvenimą karo 
r^lfąjąi^ bęą^ūjMnusius' kūnuomenės vadus. Jie turėjo 
laimėti,- bėti|)ralaimėjo, todėl nusižudė - ir dirigė .iš gyve^ 
nimo. žudėsi vokiečių genučiai;: žudėsi 'japonai, o rusai 
generolus šaudė; f'' ’• ;

Amerikiečiai būtų galėję, pavergti Europą,, Afriką, 
strategines Pacifiko salas, Japoniją, bet jie pavergtas 
tautas išlaisvino, patarė kaip patiems tvarkytis ir išva
žiavo namo. Jie turėjo pačius geriausius gydytojus, pa
čius našiausius ūkininkus, naujausias skaičiavimo maši
nas. Pasiektomis mokslo žiniomis jie dalinosi su kitais.

Jie turėjo ir tebeturi pačius geriausius lėktuvus. Ru
sai, pavogę kelis Amerikos lėktuvus, nusikopijavo kelei
vinius Amerikos lėktuvus, bet nepajėgė tiksliai Amerikos 
pramonės nusikopijuoti.

Visa žmonjia tūkstančius metų svajojo pasiekti Mė
nulį, bet iki šio meto niekas jo nebuyo pasiekęs. Kąda ame
rikiečiai Mėnulio paviršiuje vaikščiojo, tai rusai paleido 
Mėnulio paviršiun rutulį, kuris, kelis kartus atsimušęs 
į Mėnulio paviršių, paskendo Mėnulio paviršiuje esančia
me smėlyje.

Niekas nemanė, kad Amerika, padariusi tokią didelę 
pažangą įvairiose srityse, būtų galėjusi atsilikti. Niekam 
į galvą neatėjo mintis, kad ją galėtų pralenkti pralai
mėję karą ir sutikę priimti kelis amerikiečių primestus 
sugyvenimo, darbo ir pažangos, dėsnius.

Praeitą savaitę, kada Chicagoje ėjo pati smarkiausia 
kova miesto administratoriui išrinkti, Jūsų redaktorius 
nuvyko į Chicagos universiteto salę pasiklausyti paskai-

. prižiūri gamybą, o jeigu ne, tai amerikiečių gaminti auto
mobiliai dar daugiau sužalotų keleivių.

Sekantis,klausimas: Kodėl japonų automobiliai pi
gesni?- Atsakymas, labai paprastas. Japonijoj darbinin- 

- kas gali .pastatyti (sumontuoti, prisukti, nupjaustyti) 
automobilį per 13 valandų, tuo tarpu Amerikoje atlikti tą 
pat įdarbą reikią 30 valandų. Japonas automobilių staty
tojas per 30 valandų sumontuos pustrečio,’ o patyręs 
Amerikos automobilių montuotojas užtruks 30; valandų 
vienam. Japonijos automobilio dalys kitaip pagamintos, 
jas lengviau pritaikyti automobiliui, jas lengvai pakeisti. 
Japonas turi geresnius įrankius.

Japonai automobiliui sudėstyti vartoja modernias 
elektronines priemones, tuo tarpu Ameriką, pirmoji išrą- 
dusi elektroniką, darbininkus, verčia dirbti šimtmečio, 
pradžios atsuktuvais ir kalvio, naudojamomis replėmis.

Jeigu Japonijos pramonininkai automobilių darbi
ninkams mokėtų tiek, kiek amerikiečiai moka automobi
lių darbininkams, tai Japonijoj pastatytas automobilis 
vis tiek kainuotų $1,500 pigiau, negu Aipęrikos automo
bilis. Bet mes visi žinome, kad Japonijos ąutompbilių sta
tytojas uždirbą žymiai mažiau, negu Detroito automo
biliu pramonės darbininkas. Tai reiškią, kąd automobilio, 
pastatymas Japonijoj yra dar pigesnis, negu mes skai
čiavome. Jis yrą pigesnis dar ir dėl to, kad japonai nau
doja elektroniką savo pramonėje, o amerikiečiai dirbą 
senomis priemonėmis.

Praeitą savaitę patyrėme, kda General Motors bend
rovės prezidentas pasirašė sutarti su Japonijos Toyotą 
bendrovės savininku. Ką tas reiškia? Tai reiškia, kad 
GM bendrovė nori patirti iš Toyotos elektronikos staty-

PASTABOS Iš TOLO
Kelios mintys tautos šventei prisiminti

Kalba pasakyta Los Angeles lietuviams ftii.niąt Vasario 
16 dienos sukaktį 1983 m. vasario rr.ėn. 13 d.

Les Angęles įt?tuviai šiį metų-tingos, žūtbūtinės kovos paeia- 
vasario. 13 d. minėjo Lietuvos rie-• _k .ivr^ i'..prtklausdniybės paškėlbimč 65 me- į P?e axangarde. >Mes ta.

: tų sukaktį Naujieii^se' jaU buto ? pėfrie kortfiinistiilės ekspansijos į 
SŠPpM*- ikarus aukomis. Bet taip pat

kalbai \pasakyti-“ įLošaųgeliečiains rrie avangarde. Mes pirmieji 
visus ketiirius
jungiamės ir d&ihaMee sufyiaU 
demokratiškų pasaųįiuj bendra

tos apie amerikiečių atsilikimą mokslo ir pramonės sri- bos priemones. Jeigu Toyota nenupirks GM, tąį reikia

‘1^ de^ė tokias mintis:.'

(Tęrinys)

Jįųk šioje lečatigoję kbyėje su 
komunizmu mes lietuviai drau
ge sų savo kaimynais lątviaįs-ir 
estąis jau keturi dešimtmečiai ’ resiją sustabdyti, 
nepalaužiama: stoydme tos lem. : . J ^tingai

tikėtis, kąd bent pamokys kaip modemiškai reikia aūto- 
inębiĮįus statyti. Švęęiąį ir vokiečiai pastato gerešnius 
automobilius negu amerikiečiai, bet m jie įdeda labai 
d-aug prakaito geriems automobiliams pastatyti. Tuo tar
pu japonai pastato automobilius gerai ir greitai. Svar- i 
blausia, kad juos pastato pigiau, negu Amerikos pramonė.

Labiausiai, ko gero, skaitytojus, nustebins dar šitoks 
japoųų pra^ųmės faktas: viena japbčų dirbtuvė vieną 
dieną pagamina' 10,000 elektros motprų. Galį pagaminti 
įvairių vielų motorus. Šiuos motorus gamina elektroninės 
mašinos.. Žmogus rankomis jų. visai neliečia. Žmogus turį 
prižiūrėti, kąd' motorams gaminti elektroninės, mašinos 
laiku turėtų žalios medžiagos. Viena tokia dirbtuvė per 
metus gali visai Japonijai pagaminti pakankamai reika
lingų motorų. Kitus metus ji užvers Aziją ir aplinkines 
salaš. Jeigu Amerikos pramonė snauš, kaip ji snaudė' 
iki šio meto, tai netrukus Japonija užvers Ameriką eiekt-' 
ros motorais, kaip ji šiandien užverčia aųtomębiįiais.

me ir ir padedame visomis jėgo
mis šią mirtiną komunizmo ag

vadinti laimėj imu). J i laimėj o 
dėlto, kad pavergtas tautas ža- 

• dėjo, išlaisvinti iš ver^jc» iŠ bet 
kurios diktatūros sauvalės ir at- 

, ątątyti žmogaus teises . visame 
pasaulyje. Ji žavėjo Europą. Ji 
žavėjo mus šavo viliojančiais. ,hu- 
manizmo ir krikščionybės šū- 

, kiaus. Ir. tautas laukė šių žavių 
šūkių išsipildymo. Bęt, deja...

. / -' . 1 į įf
Kur dingo AtląntdijėhĮhŠfe.? 

•sKiir • dįnga garbingos Sutartys? 
Atrodo, kad vakarų aliantai dar 
tada nėbuvo šųpratė tikrojo Vol 

į ševikų siautėjimo Rusijoje. Jie 
galvojo, kad pasidalinę 'Euro
pą įtakų- sferomis ir - paaukoję 
daugiau nei pusę Europos bolše
vikams, jie užsitikrins; patys' sau 
ramybę ir užtikrins amžiams vi-

Tad reikalaudami savo tautai 
laisvės, mes ne išmaldos, nė ma
lonės prašome, bet tik reikalau
jame, kad mums būtų grąžinta, 
kas buvo prievarta ati.tnta. Rei
kalaujame, kąd Amerika Įšil
dytu sava pažadus' pasauliui ir 
tūo pačiu apsaugotų p.ąti- save 
nųa skaudaus likimo, į kurį ir 
visas pavergtas tautas per savo 
naivumą įstūmė ir' kuris Šian
dien jau visai realiai gresia pa
čiai Amerikai. O pagaliau ir 
prieš du šimtmečius paskelbta 
šios šalies konstitucija Amerikos 
vyriausybę įpareigoja netole- 

, moti teroro ir vergijos netik šio. 
j e žemėje, bet ir visame pasau
lyje-

(Bus daugiau)

11 S V ALSTAS

ELDORADO
(Tęsinys)

Pagrindan eina įprastiniai valgiai: naminiu 
būdu pagamintos dešros, troškinti kopūstai, pa 
gerintas kugelis, šaltiena, kalakutąs. TeVemėgstą 
tuos valgius senieji lietuviai, patinka jauniesiems, 
nepeikia ir svetimtaučiai, Ąmerikoje gimę, užau
gę, jei svečiuojasi pas lietuvius.

Nemaža svečių sukviesta, nemažas ir stalas 
užtiestas. Jis sudurstytas iš kelių stalų. Ir gausus 
kaip paprastai pas lietuvius: vąlgyk ir. gerk išsi* 
juosęs. Kad drąsiau būtų, kad tikrąjį šeimininkų 
vaišingumą pajustų, nuolat raginama ir prašomą. 
Šitą rūpestį pasiėmė dabar uošvė, Bitinienė. Ji čia 
valgomajame daugiausia girdima ir jaučiama. Ji 
tvarko ir viešpatauja, kaip sayū namuose. Links
ma. patenkinta, visur suspėja, visus apžiūri ir pra- 
bedama paglosto savo dukterį, tarytum uolią pa
klusnią mokyklinio amžiaus mergytę.

Duktė, visų \ adinaina misiz Tvirbut, sėdi prie 
st-alo pač'oj garbingojoj vietoj. Ji šiandie tikrai 
žy^i r kupina pilnutinio moters išdidumo. Josios 
veitė sklinda ne dėl vietos ir ne dėl pataikaujan- 
rių svečių prisimeilinimų, bet savaimingai, iš vi? 
daus . 'žiasi. šiandie nebesijaučia ji prislėgta 
tuščiažiedė iLoteri act motina. Motina su visu 
moters pasireiš’ūnu ir teisėmis.

Vaišėms įpu ėjus ir visiems gerokai pasistip

rinus, pakilu Muraška su viešu žodžiu. Jis būvo 
įkaitęs, paraudęs, kaip tas kaubojus ant ryškiai 
spalvoto jo kaklaraiščio. Mėgo Muraška piknikus, 
pobūvius ir visokią viešumą su laisvu humoro at
mieštu žodžiu. Tikras judriosios nevaržomos ša
lies augintinis. Be panašių prakalbų, bet koks 
pasilinksminimas jam atrodė, kaip vestuvės be 
muzikos.

Dabar, pradėdamas kalbėti, atramos tašku 
pasirinko Bitiną, savo seną bičiulį. Abudu atvyko 
iš vieno kaimo, ir abudu dirbo toj pačioj Grėžt 
Western Co. kaip dizelinių garvežių kūrikai. įri
tinąs suprąto savo bičiulį: reikšmingai pažvelgė 
Į jį ir pamerkė, lyg pritardamas ar padrąsin

damas. '■ .
Muraška atsipūtė ir pradėjo:
— Brangūs mano prieteliai! šiandien jūs 

švęnčiat dvigubą šventę. O jeigu pridėsim dar 
: taip laimingai neseniai iš bargėnų nupirktus na- 
mus, tai jau būtų triguba šventė...

I — IVistngai! Kaip tame filme: “Cheaper by 
i the dozen!” — nusijuokė Andrew Vėgelis.

Muraška tarytum supyko:
— Palauk, nekliudyk! Ateis tavo laina, tada 

pašnekėsi...
Jis vėl gaudė prakalbos toną;
— Brangus prieteliai! Džiaugiatės jūs, bet 

ir mums neprastai...
Čia bematant atsiliepė bent keli linksmi 

balsai: *
— Šiur. kad neprastai!

— Prie tokio stalo!
— To jau nė sakyti nereikia. Visi matom...
Bitinas jautriai pastebėjo, kad Muraška rau

kosi. Ramiu prašančiu balsu jis pasakė:
— Nekliudykim žmogui. Tegu sau pasako, 

ką nori.
— Taigi, norėjau aš pasakyti: didelis čia 

daiktas, rodos, gyvenant moterystėj tureli vaikų. 
Kitiems nori nenori kaip pupos mezgasi, O. kitieinš 
nėra ir nėra. Ir taip visą amžių, iki grabo lentos, 
Nors sumanyk ir iškask iš kur nors...

— Kad tu, Justm,nei šiaip, nei taip šian
dien. ,. — nebeiškentė pagaliau jo žmona.

Justinas griežtai šeimyniškai susitvarkė su 
savąja:

— Ątsistok, va, u‘ pasakyk tų geriau, kad 
tokią maudra ęsi.

Jis nirto ir jautė, kad jo pyktis, jeigu kas 
nors dar pakliudytų, gali išsilieti iŠ kraštų. Ne
pasitenkinimą didino ir ta aplinkybė, kad jo pra
kalba iš pat pradžių jau buvo sujaukta nelemta 
Vėgelio pašaipą, arba sąmoju. Jeigu jis pats būtų 
susigriebęs tai įterpti, tada vien tik malonumas, 
kaip puošmena piršlio kepurėj. Dabar visai paša
linis. Ir dar toks bloznas jauniklis, jojo pažiūra.

Muraška mėgo gražias žaismingas prąkalbas, 
tačiąu be jokių priedėlių iš šalies. Daugelis pagir
davo jį už tai. Jis pats irgi visada laikė save ne
prastu prakalbininku. Bet šiandie ne taip, šian
die ir pats jis nusimanė, kad nevyksta, o čia žmo
na viešai patvirtino dar. ne vietoj pliaukštelėjusi

savo liežuviu. Tokia iškilminga dieną ir pirmasis 
pradėjęs kalbėti ėmė Smukti, kebe jis. valdė susi
rinkusius, bet anie pradėjo jį valdyti ii- sau pra
mogą daryti. Erzliai jautė, kąd nepavyks jam nuo 
širdies visko išręikšti. Pagaliau nė noro nebebuvo 
ilgiau kalbėti. Bet reikėjo kaip nors užtraukti 
galą. Todėl atsipūtė ir tempė toliau, savanoriškai 
įsikinkęs.

— Taigi, žmogus ųę visada ateina į šį svietą 
pągal kięno npy$ valią ar orderį. Kartais ilgai 
tdhka laukti. Kad ir štai brangūs mūsų šeimi
ninkai net dešimt metų laukė savo princo. Aš 
teisingai pasakiau princo. Nes kas gi jis dabar, 
tąsąi mažutis Billy, jeigu ne princas ar koks ka
ralaitis. Visi tik sukasi, bėgioja apie jį. Nagi ir 
mes susirinkom čion ne ko Šito, o tik pą^erbti jį.

Staiga pritruko žodžių, jis vėl atsipūtė.
— Taigi.. . Dešimt metų jauno, gražaus, bet 

nevaisingo vedybinio gyvenimo. Aš nesakau,, kad 
1 juodų dabar jau būtų pasenę. Priešįgąį. ., Bet 
I štai gi: vedybos be prieauglio, tai kaip vąšam be 
lietaus, arba sukamės girnos be grūdų. Na! Už- 
tąt dąbaT yrą kuo džįąugtis, yra dėl ko gyventi. 
Tegul tik sveikas augą U tegul laimė lydi jj ri- 
sada. Aš baigiau. Ą$ū.

Muraška atsipūtė ir dar raudonesnis atsi
sėdo. Tuojau nubraukė, kaip po garų maudyklės, 
gaudų prakaitą, nuo kaktos. Godžiai MHsitvarė iv

(Bus daugiau)

i — Naujienos. Chicago — Wofincsdav, Feb 23. 1983
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I
Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

I (312) 226-1344

EUDEIKIS/
T«L; 562-2727 arba 562.-2728

Dail. Žibunto Mikšio braižinys.

ŠakiŲ Apskrities Klubo nariy susi- * 
rinkimas įvyks š.m. vasario mėn. 27 d. 
Vyčių saieje, 2455 West 47th Street 
Pradžia 1 vai. Po susirinkimo — ka
vutė. J. Jurksaitis, pirm.

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 

Medicinos direktorius
193S S. Manhoim Rd^ Westchester, 11L 
VALANDOS: 3—3 darbo dienomis

IT4
R

I 1

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

tokiu adresu:
Nūdienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60606

... ..................................... .....

SUSIRINKIMU

tevics IS5-45O4, 04054

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPKCIALYBR: AKIŲ LIGOS 

Wert lOtai Street

Yalanrina augi tarimu

— Penktadienį, vasario 18 d., 
mirė garsusis San Francisco 
skulptorius Robert Howard, su
laukus 86. metų amžiaus. Jis su
kūrė juodo granito banginius 
San Francisco Mokslo akade
mijai. *

SVARBŪS DOKUMENTAI 
LIETUVIAMS ŽINOTI

1729 S. Halsted Št.
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
241S W. 71st St TeL 737-5149

Tikrina akis. Pritanko akiniu#

ir “contact lenaea”,

— Filipinų vyskupai pasisa
kė prieš prezidento Ferdinando 
Marcos politines priemones.

(Dokumentai yra JAV Valsty
bės departamento žinioje)

Užgrobdama Lietuvą. Sovietų 
Sąjunga rėmėsi Nepuolimo su
tartimi su Hitlerine Vokietija ir 
prie jos prijungtais slaptais pro
tokolais:

— Teismas patyrė, kad Roy 
Williams įsakė likviduoti kon
kurentę vadovybę.

(Tęsinys)
Article VII

present treaty shall be

Dr. LEONAS SEIBUTIS' * Moteris niekad neturi ko
IMKSTV, PŪSLES IR 

PROSTATOS CH1RURGUA 
2454 WEST Mrd STREET

nors rimto pasakyti, bet tą “nie
ko” išreiškia žavėjančiai. Mote
riškė reprezentuoja triumfą 
jausmų ant išminties.

Qflso tetefHMK 774-28K, 
fMriiiMirU— M<t 444-5544

FLORIDA

• Kvailiausia moteris' gali ve
džioti už nosies gudriausi vyrą. 
Bet reikalinga labai išmintingos 
moters, kad sutvarkytų kvailį.

• Vedybos — geriausias bū
das patirti kokios rūšies vyro 
ieškojo tavo žmona.

The 
ratified within the shortest pos
sible time. The ratifications 
shall be- exchanged in Benin. 
The agreement shall enter into 
force as soon as it is signed.

Done in duplicate, in i-ne Ger
man and Russian languages.

Moscow, August 23, 1939.
For the Government 
of tlie German Reich: 

v. Ribbentrop, 
With full power of the

and the U.S.S.R. In this connec
tion the interest of Lithuania in 
the Vilna area is recognized by 
each party.

2. In the event of a territorial 
and political rearrangement of 
the areas belonging to the Polish 
stale the spheres of influence of 
Germanv and the U.S.S.R. shall 
be bounded approximately by 
the line of the rivers Narew, 
Vistula and San.

The question of whether the 
interests of both parties make 
desirable tlie maintenance of an 
independent Polish state and 
how such a state should ba. 
bounded can only'be definitely 
determined in the course of 
further political developments.

In any event both Govern-
I ments will resolve this question 
; by means of a friendly agree-

Government of tlie U.S.S.R. ment.
V. Molotov.

Prostatos, inkstų ir šlapumo

St. Petersburg, Fla. 33719
TeL (8132 321-42M

KNOW YOUR HEART

2ER.KRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdreedi 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charts 
ir VISA korteles.

R. 4ER1NAS. TeL 925-4043

Apdrausta# perkraustymea 
Ii įvairių dttvoy.

ANTANAS VILIMAS
Tai. 374-IM2 arfa Ž74-5994

1

HELP HEART FUND

įt.j J,■...

Secret Additional Protocol 
"On the occasion "of the signa

ture of the Nonaggression Pact I 
between tlie German Reich and . 
the Union of Socialist Soviet į 
Republics the undersigned pie- Į 
nipotentiaries of each of the two ! 
parties discussed in strictly con- ! 
fidential conversations the ques-1 
tion of the boundary ef their j 
respective spheres of influence/ 
in Eastern Europe. These con
versations led to the following 
conclusions:

3. With regard to Southeast
ern Europe attention is called 

j by the Soviet side to its interest 
Į in Bessarabia. Tlife. .German side ’ 
i declares its complete political 
• disinterestedness in tlie areas, 
į 4. Tin’s protocol.shall be Ireat- 
j ed by both parties as strictly 
■ secret.

Moscow, August 23. 1939.
For the Government 
of the German Reich: 
v. Ribbentrop, 
Plenipotentiary of the 
Government of the U.S.S.R. 
V. Molotov.

1. In the event of a territorial
and political rearrangement in j sis slaptas protokolas, 
the areas belonging to the Bal
tic States (Finland, Estonia, 
Latvia, Lithuania), the northern j 
boundary of Lithuania shall • 
represent tlie boundary of ths 
spheres of influence of Germany

Už mėnesio pasirašytas antra-

the sphere of influence of the 
U.S.S.R., while, on the other 
hand, tlie province of Lublin 
and parts of the province of 
Warsaw fall to the sphere o^ 
inflence of Germany (cf. tlie 
map attached to the Boundary 
and Friendship Treaty signed 
today). As soon as tlie Govern
ment of the U.S.S.R. shall take 
special measures on Lithuanian 
territory to protect its interest, 
tlie present German-Lihtuanian 
border, for the purpose of a na
tural and simple boundary de
lineation, shall be rectified in 
such a way that- the Lithuanian 
territory situated to the south
west of the line marked on at
tached map should fall to Ger
many.

Further it is declared that the
* 3-u- ’ 

economic agreements now in 
force between Germany and 
Lithuania shall not be affected 
by the measures of the Soviet 
L’nion referred to above.

Moscow, September 28, 1939.
For the Government 
of the German Reich: 
J. Ribbentrop, 
Bv authority of the 
Government of the U.S.S.R. 
W. Molotov.

J. V. Stalinas ir V. MolotoVas, 
išsiderėję ?š nacių Vokietijos 
“įtaką” i Suomiją, Estiją, Lat
viją, rytinius plotus Lenkijoj 
Besarabiją ir kitas žemes, susi
rūpino, kad pietinės Lietuvos 
ruožas nepatektų Vokietijai. So
vietų Sąjungos didieji imperia
listai ilgai svarstė, kaip iš Adol
fo Hitlerio atgauti jam pažadėtą, 
neva sienų ištiesinimo sumeti
mais, svetimos valstybės — Lie
tuvos teritorijos dali. Grobikai 
pradėjo negirdėtas derybas Lie
tuvos žemės reikalu.
The German Ambassador in the 

Soviet L’nion (Shulenburg) 
to the German Foreign.

Office

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSLA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440 

»

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

L

Telef. 476-2345

VANCE FUNERAL HOME

f&

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Avė., Čfcero

1424 Siuth 50th Avenue 
Cicero, I1L 60650 

TeL: 652-5245

Secret Suppiementary
Protocol

The undersigr.t d Plenipoten
tiaries declare agreement of 
the Govern.”..... f the German 
Reich and the Government of! 
the U.S.S.R. upo.1 the following:!

The Secret Sfipplementary
I Protocol signed on August 23.
i 1939 shall be amended in item 1 j

tlie effect that the territory gumą balsų antradienį, bet ir R. 
the Lithuanian stale falls to Dale;, Įtaka stiprėja.

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

SOPHIE BARČUS
Crab Salad Served In Melon Boats

*AOIJO tEIMOS VALANDOS
— Jane Byrne tikisi gauti dau- ' 5

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS

BUTKUS - VASATTIS
TeL: 652-1003

TeL: 523-3572

Chicago#

Lietuviu

L^idotuviu

Direktorių 

Asociacijos

TŪRlME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

AMBULANSO

PATARNAVIMAS

(LACKAVVICH)

2424 WEST 'STREET teL 737-1213
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-4410

vcup mayonnaise1

4348 So. CALIFORNIA AVE..w
i/4
2

1/3 
1/2 
1/4 

1

St Petefkbttrf. FU-, 12:30 vil p p. 
•J UTI3 bCpCac HIO AM bang*.

teaspoon sugar 
teaspoon lemon juice 
honeydew melon 
Salad greens

Naujienos. Chiaico, S. HL Wednesday, Fdxuarv 23, 1983

Udienio 8 JO vaL vakaro. 
V1M« laido* ii WCEV gtotiaa.

JSOME CHICAGO MOTon CLUB Tirą Oūf

With melons abundant now at locil markets, an exrfting 
hmcheon idea is Curned Crab Melon Salad. FamHy or ^uesXs 
Vili enjoy the light, yet satisfying combination of delicious 
Alaska King crab and juicy sweet honeydew melon.

Succulent Alaska King crab is sliced and tossed with crisp 
vegetables and a curry-seasoned mayonnaise dressing. The 
salad is Served on peeled and quartered melon “boats” on 
individual lettuce-lined salad plates.

Alaska King crab meat is showy white in color with bright 
red striations. Fully cooked, ^ith tendons and cartilage 
removed, the meat is ready to be enjoyed in a favorite recipe 
after defrosting. In-shell packs of whole Alaska King crab Tegs 
and split legs are also available.

Curried Crab Melon Salads
package (6 to 8 oz.)

frozen Alaska King
drab meat, fhhtred

'cup sliced celery
tablespoons chopped

Igreen ohion
Drain and slice crab. Combine with celery and green onion. 

Blend mayonnaise, curry powder, sugar and lemon juice; 
toss with CFub mixture. Chill. Cut melon into quarters length
wise; remove seeds and rind. Place melon quarters on saladį 
plates lined with creeux. Spoon czab salad onto melon. Makes' 
< eervu^A. . ___ _

Stoties WOPA - 1498 AM 
tnmalfaojamte ii mOsy studijos 

Marquette Parka.

Vė&U • Aldon# D#ufcw 

T»M.: 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVI.
CHICAGO, IL 404M

“Lietuvos Aidai”
KAZĮ BRAZDilONYTI

Chicago, mtno« 60629 
TeJef. 778-5374

THE &

A SUOOEN STOP WHluS

'So. 50th Ave., Cicero, HL

EUIVE AT THS



interesuoti dalyvauti U se PL- Nuo preliminarinės regUtracijo? 
SŽ-se, prašomi nedelsiant kreip
tis į bet kurį ŠALFASS-gos spor
to klubą ar, tiesioginiai, į A.
B- 1 tkų.

Galutinis varžybų formatas ir 
kitos tolimesnės informacijos, 
įskaitant ir galutinės dalyvių re- 
į*,.stacijos terminą, bus iskel- 
biama po preliminarinės regi»- 
tr

davinių priklausys galutinė sta
lo teniso varžybų programa.

Tolimesnės informacijos, įskai
tant ir galutinės dalyvių regis
tracijos terminą, bus skelbiama 
po preliminarinės registraccijos, 
kovo 15 d.

II-jų PLSŽ.-niu Komitetai:

jos, kovo 15 d.
H-ju PLSŽ-niu Komitetą:

l!-ju PLSŽ-nių Stalo 
Teniso varžybos

II-jų Pasaulio Lietuvių Spor
to Žaidynių Stalo Teniso pro
gramoje numatoma' vykdyti vie-

Il-jy PLSŽ-niu Lauko 
Teniso varžybos

II-jų Pasaulio Lietuvių Spor
to Žaidynių Lauko Teniso vie. 
netų varžybas numatoma pra
vesti šiose klasėsi: vyrų A. vyrų 
B, vyrų senjorų (gim. 1938 m. 
ir vyresnių), Jaunių (gim. 1964 
m. ir jaunesnių), moterų, mo. 
torų senjorių (gim. 1948 m. ir 
vyr ), mergaičių (gim. 1964 m. 
ir vyr.). Taipogi vyks vyrų, mo
terų ir mišraus dvejeto varžy
bos'.

Žaidėjų amžius vyrų A ir B 
bei moterų vienetuose ir visuo-' 5 t
se dvejetuose yra neapribotas.

Vyrų A klasės vienete gali da. !
lyvauti tik iškilesni žaidėjai,! netų, dvejetų ir komandines var. 
aprobuoti PLSŽ-nių Lauko Te-‘ žybas.
niso sekcijos. Dalyvavimas vi
sose kitose klasėse neapribotas.

Varžybas numatoma pravesti 
per 5 ar 4 dienas, pradedant bir
želio 28 d. Jos vyks — Illinois 
universiteto aikštėje Chicagoje.

Smulkesnės informacijos yra 
pranešta visiems š. Amerikos 
sporto klubams ir užjūrio kraš
tams. ‘

Preliminarinė dalyvių regis
tracija atliekama iki š. .m., kovo 
15 d. pas PLSŽ Lauko Teniso! 
Varžybų vadovą A. Bartkų šiuo 
adresu: •

Mr. Antanas Bartkus, 2825 
West 86 Place, Chicago, Ill 60652. j 
Tel. (312) 737-7117.

Visi klubams nepriklausą, pa
vieniai žaidėjai ir ŠALFASS-gai 
nepriklausą sporto vienetai, su-

, • i

‘■-V.'AW.VAW.W.VA'.S-A1.’, į

KURIAM GALUI MOKĖTI 
DAUGIAU?

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS
• AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE 

NUO $300 IKI $1,000

Vienetai numatomi šiose kla
sėse: vyrų, vyrų senjorų (gini. 
1933 m. ir vyiesn ių), jaunių 
(gimt 1964 m. jir įauneisnjų), 
moterų ir mergaičių (gim. 1964 
m. ir jaunesnių). Dvejetai — 
vyrų, moterų ir mišrus.

Komandinės varžybos numa
tomos vyrų ir moterų klasėse. 
Vyrų komandą sudaro 3 vieneto 
žaidėjai, moterų — 2 vieneto 
žaidėjos ir vienas dvejetas.

Dalyvių amžius vyrų ir mo
terų vienetuose bei visuose dve
jetuose ir komandinėse varžy
bose yna neapribotas.

Jauniai, mergaitės ir senjorai 
gali papildomai dalyvauti ir vy
rų bei moterų klasėse.

Tentątyviniai, varžybas pla
nuojama pravesti per 2 dienas 
— birželio 29 ir 30.

Smulkesnės informacijos pra
nešta visiems Š. Amerikos lietu
vių sporto klubams ir užjūrio 
kraštams.

Juozas Pikelis, iš Toronto, 
Ont., rašo: ‘ Mieli Naujienų l?i- ’ 
dėjai! šiuo siunčiu 1(M) dolerių 
money orderį — $15 tegu* bus 
laikraščio prenumeratai už 1933 
nit ais, o likutis laikraščio pa-‘ 
ramai. Malonu gauti ir skaityti 
jūsų leidžiamą laikraštį. Linkiu j 
jums sėkmės ir ištvermės jūsų! 
sunkiame spaudus darbe. Jums 
dėkingas”.

Širdingai dėkojame už š'ą 
nuolatinę paramą.

Ona Vaičaitienė, kasininkė 
LB-nės, iš Largo, Fla., rašo:

ir

R.’ I---------, ... —---- ,------ i
“R. Amerikos Lietuvių Bend

ruomenės, St. Petersburg© apyl. 
valdybos nutarimu, siunčiu čekį -----
25 dolerių Naujienų palaiky-' Hs. iš Chicago, Ill., Steve Rudo-

I kas, iš Marquette Parko, ir A. 
Smolskis, iš Welland, Ont. 

Dėkojame visiems.

— Sekretorė Eugenija Strun- 
gienė telefonu pranešė, kad Su
valkiečių draugijos narių susirin-

Kamai, žami — Pardavimai 
UAL ESTATE FOR SALK

- Namai, Žam4 — Pardavimai 
RIAL ■STATI FOR SALE

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS t -

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, BL TeL 847-7747

BUTŲ NUOMAVIMAS
9 NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIAAA5 • VALDYMAI

• NOTARIATAS • VERT1MAL

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

X BACEVIČIUS — BELL REALTY 
. INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

KAM MOKĖTI NUOMA?
GERIAU .SKOLĄ.

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

i

i

Chrysler New Yorker

BALZEKAS MOTOR SALES ’
CHRYSLER • IMPERIAL 
PLYMOUTH • K CARS 

“U WILL LIKE US”

4030 Archer-VI 7-1515

Preliminarinė dalyvių regis
tracija atliekama iki š. m. kovo 
15 d., pas II PLSŽ Stalo Teniso 
sekcijos vadovą J. Kavaliauską, 
šiuo adresu:

Mr. Jonas Kavaliauskas, 4133 
S. Harlem Ave., Stickney, Il 
60402. Tel. (312) 949-7810. ~

Visi klubams nepriklausą žai
dėjai ir ŠALFASS-gai nepri
klausą sporto vienetai, suintere
suoti dalyvauti II-jų PLSŽ-nių 
Stalo Teniso varžybose, prašo
mi nedelsiant kreiptis į bet. kurį 
ŠALIASS-gos sporto klubą ar
ba, tiesioginiai, į J. Kavaliauską.

mm.
Dėkojame.

Sekantieji skaitytojai užmo-1 
kėjo už prenumeratą vieneriems j- 
metams ir pridėjo Naujienų pa-: 
ramai:

Po $30: A. Ražaitis, iš Mar- kimas įvyks penktadienį, vasa 
quette Parko, Povilas Naujokas, 
iš Clearing, Ill. *-

Po $20 — Emily Cigas, iš 
Lakewood, Ohio, ir Jonas Kriš
tolaitis, iš Cleveland, Ohio.

$15 — Kazimieras Pocius, iš į 
Beverly Shores, Ind.

Po $10 — Domicėlė Butelis, j 
iš Rockford, III., Joseph Jezu- 
kaitis, iš St. Petersburg, Fla., 
G. Misiūnas, iš Marquette Par
ko, Balys Narbutas, iš Vista, Ca- i t 

tauto Landsbergio - Žemkalnio 
90 m. gimimo.

’ Kovo 19 d. — rašytojo Kazio 
’ Puidos 100 m. gimimo.

Balandžio 22 d. — visuome
nės veikėjo prof. Stasio Žymanto

rio 25 d., 6 vai. vak. Vyčių sa
lėje, 2455 W. 47th St. Bus svar
bus susirinkimas su užkanda. 
Visi nariai privalo šiame susi
rinkime dalyvauti.

ŽYMESNĖS 1983 METŲ 
SUKAKTYS

lif. ir Stasys Šidlauskas, iš 
Springfield, Ill.

Po $5 — A. Dundulis, iš Mar
quette Parko, V. Bildušas, iš 
Montgomery, Ill., D. Liepas, iš 
Cicero, Ill., Victoria Orentas, iš 
■Marquette Parko, V. Pocius, iš 75 m. gimimo.

Kovo mėnesj — 100 melų nuo 
Aušros pirmo numerio pasiro
dymo.

Kovo 10 d. — archiUkto Vv-

Brighton Parko, S.tanley Pūke- j Gegužės 2 d. — poeto Jurgio
— ' ' į Baltrušaičio 110 m. gimimo.

-r~.~ ~ r.-- Į Liepos 15 d. — Butkų Juzės

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

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

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RIKŠOS ;

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

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

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

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

5 d. — Min. Stasio 
80 m. gimimo.
26 d. — visuomenės

90 m. gimimo.
Liepos 17 d. — Dariaus-Girė

no skridimo per Atlantą 50 m. 
sukaktis.

Rugsėjo
Lozoraičio

Rugsėjo
veikėjo Kipro Bielinio 100 m. 
gimimo.

Spalio 15 d.— visuomenės vei
kėjo Pijaus Grigaičio 100 m. gi
mimo.

Lapkričio 25 d. — 10 metų 
nuo VLIKo įsteigimo.

Gruodžio 31 d. — rašytojo dr. j 
Vinco Kudirkos gimimo 125 m. | 
sukaktis.

(Iš “Eur. Liet.”)

— Portugalija padidino im
portuotoms prekėms mokesčius 
iki 30%. Nuo 1975 metų tie mo
kesčiai buvo 10%. 1982 m. pre
kybos 5 milijardų dolerių defici
tas privertė vyriausybę imtis 
griežtų priemonių.

— Penktadienį, vasario 18 d., 
New Yorke mirė vienas spal
votų fotografijų išradėjų \ 
Leopold Godowsky, sulaukęs 
82 metų amžiaus.

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo stiiminimut.

Dr. A Gasaeu —> MINTYS IR DARBAI. 25Q psU liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaun is dienas It 
ausirupinimą ____ ________________ ______

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

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

ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainoę pri
dedant $1 peraiunthno išlaidoms.

13.00

52.00

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

ELEKTROS {RENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidte^. 
Dirbu ir užmiesčiuose, gr*O. 

garantuotai ir sąžiningaL 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tai. 927-3559

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St.

Tel.: 436-7878

DĖMESIO
62-30 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui iu+om«bllia 
Liability apdraudimas penalais 

kims. Kreiptis:
A. LAURAITI!

M45 So. ASHLAND AVI.
. t ; TeL 523-8775

HELP WANTED — MA! E-FEMALE 
Raikū Darbininku ir Darbininkių

$250.00 WEEKLY PAYCHECKS

(fully guaranteed)
working part or full time at h'dme. 
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.

ir taisome visą- rū
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

' ■ i

ARVYDAS KIELA
.6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629

MISCELLANEOUS 
įvairūs dalykai

Pardavimas It TaisymM 
1546 West *Hh Sfnat 
Tai. REpubllc 7-1941

BEN’S SHRIMP HOUSE

1049 W. North Ave.
i
Rūkyti karpiai (chubs), sturys 

' (sturgeon) ir upėtakiai (trout) 
bei RŪKYTI ŠVIEŽI UNGU
RIAI. *Tel. 337-0263

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS — Astrological- 

Tarot Card Readings 
$10 

ELEONORA JAKŠTAS 
4104 S. Archer Avė.

Tel. 523-3685 (Pr.)

"LIUCIJA

Siuntiniai i Lietuvą

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, 111.606321 Tel. YA 7-5980
•* y” f' 4 ■ *""9

. ; Notary Public
INCOME TAX SERV1CI

4259 S. Maplewood, TeL 254-7450

Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.

ITSt KALSTO ST., CHICAGO. IL

Sg- — ■ -'-Į— .r jim “

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jan atspausdinta.

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

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

Ave.. Chicago. IL 60629.

HOMEOWNERS POLICY

notų w. hhi n

(0642, -

JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Juma gall daug 
>adėt1 teisininko Prano ŠULO 
»arucšta, — teisėjo Alphonse

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

TeL 776-5162
2649 West 63rd Street

Chicago, HL 60629 ,

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.

kleista knyga su legališkomi? 
ormomit:

Knyga su formomis gauna.
na Naujienų administracijoje.

• Vardą Porto Rico saloms 
suteikė Juan Jonce de Leon, 
kuris apsistojo ten 15 metų po 
to, kai jas surado Kolubas, 
atplaukęs antru kartu j Ameriką 
1493 metais.

2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLATHS 

ir V. BRIZGYS 
Darbo valandos: 

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

Chicago, 111. 60629

Tel: 778-8000

PATS SKAITYK LR DAR KI 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS"

6 — Naujienos, Chicago, 8, DI. Wadnwdjy, Ftbruary 23, 1983

k t- r ■ - - - ■


