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VEIKIANTIEJI KOMITETAI NELANKS 
TŪS, TURI DAUG BIUROKRATŲ

I.. BREŽNEVAS PAKEIKDAVO DARBININKAMS ALGAS, 
; BET NEPRIŽIŪRĖDAVO, KAD NAŠIAU DIRBTŲ

> MASKVA, Rusija. — Jurijus arba Leninu, bet pradėjo rem- 
Andropovas, norėdamas sustip- ris Kari Marksu, kuris, gyven
anti. Sovietų Sąjuhgą, žino, kad damas Anglijoj,, patarė darbi- 
pirmoh eilėm jis turi paspausti ninkams pasispausti, jeigu nori 
darbininkus. Pramonininkų So- pagerinti Savo būklę.
Vietų Sąjungoje nėra, daugumai ---- -----——.------
buvo išžudyta .pirmomis Spalio ‘ *’ ”
perversme dienomis, kai Dzer- 
zinskis vedė kruviną kovą už 
Sovietų valdžios gynimą. Pra
monę perėmė komunistai, nieko 
apie pramones reikalus nenusi-/ 
maną, todėl iki šio meto nel% j įe],Įas> 
jėgė. pasivyti Vakarų pramonės. | mas J. 
Apie Ameriką, Japoniją ir Vą-j 
kąru; Vokietiją negali būti ir 
kalbps. .. ; - !

Andropovas darbininkų klaii-j 
slrna jau kėlė komunistu parti- iv t ■* * . ; r l nu suiiiumiu ivrmeLvjčii lh auviujos’Centra komiteto posedvję, 1.. ' *■. , ,. . .J -• . .■ TZ ' ! i tikrinti, ar oro zvalgvbmio sate-Komu-Lif’ . . ......i lito sunegalavmio priežastimi S Vi” ' ■ *nebus tik laserio spinduliai,, ku-

- . ■ . . . j •Iriais rusai jau seniai ruošiasi
Andropovs davėju pelitus,

” skrendančius virš jų teritorijos.

; bet^tetų vaito, abejoja, kad nafrukęs
s. rajSįR1 susižinojimas su satelitu 

įgalėtų priklausyti nuo į erdvę 
'■ pąleislųt.laserio spindulių, šiuo

RUSAI LASERLO SPINDU- 
LIAIS ŽALOJA JAV 

ERDVĖS SATELITUS

WASHINGTON (UPI).—Prieš 
( keletą mėnesių JAV oro pajėgų 
| paleistas į erdvę žvagybinis sa- 

, šiomis dienomis, skrisda- 
• mas virš Sovietų Sąjungos teri- 

.! torijos, pradėjo blogai veikti.
Žurnalas Aviation Week and 

Space Technology pareiškė, kad 
1Baltieji Rūmai ir specialūs lasei 

> rip spindulių tyrinėtojai pradėjo

o dabar parašė ilgą raštą 
n i st e:; Tas žurnalas skirtas vi 
siems partijos vadams.

rasto “tTass’ agęntįūfifti/kad ji iš 
platinlų<k£toTeSoviettrspaudoje.
Komrfftfetas gė
metus,', 
dienraščiai - išeina - - kasdien, iš
skyrus ’pirmadienius, šie laik- < 
rašįiąi/anksčiu'^ausdino ^^4.
Andropovu pąrpos^ ^,-ne-s’ai>t^&^

. norį-'kad r darbininkai, -nšc^ tų į \

hašėsjįe' gąniyką. - V ? JA; .2 ' .
■Anibr&pėvas’lkefdaniaš-; vieša.. .... . f

mon JaŠai tetą Soviet gąmybą, f ^TŪkstąnčfų. myl^ aukštyje 
tvirtini kad;, dabartiniu jneiut sm^kmtį nežiūrint • ^okios rū- 
vėiiiidntieji fabrikų- ii* pramonės rerdvėje skrendančius objek- 
-- *■ - 1 trįs.-Tos srovės greitis;yra lygtis

šviesos greičiu į t.y? — 186,Ž82

nyfebsAs^iiš. ■ . •' ‘ <.- p'' - ■

Alįęa' -zįijoiHą. '-'kad-. šukonccnt

;į Į^ią’.gafihgą srovę, kuri išvys-’ 
:t^^> Tabai didelį karštį,5 gali i

įvairūs komitetai' yra ' labai nę- 
pasląiikūs^ juose ’yrai pasodintai » -- ....... , »
labar čife’ugpbiitf^rąlg;^ kuriep?r sėkuhdc. / . - - 
skaldo ir lėtina gšnhybą-. Jie rei-Y tt*- ' t-T- . . '•
kalaujai, kad komunistai imtųsi] ,.„z 
iniciatyvos dabar veikiantiems js,br^,partiiKanai
komitetams atgaivinti.

Netiesiogiai Andropovas baks- 
telpjo ir Leonidui Brežnevui. Jis

Salvadore, čalatenango

paėmė Tejilla miestelį.

— Izraelio užsienio reikalu4

nurodė, kad Brežnevas per 18 Jn’riisteris. L šamiras tvirtina, 
valdymo metų kelis kartus kėlė Alžyran suvažiavusių pales-
algas darbininkams, bet nereika
lavo, kad darbininkai atitinka
mai padidintų gamybą.

Andropovas eina dar toliau. 
Atrodytų, kad jis nori grįžti į- 
Stalino laikus, kada kiekvienoj 
dirbtuvėj darbininkai buvo pa
versti vergais. Visą laiką jie tu
rėjo skubėti if skubėti. Stalinas

tiniečių rezoliucijos neturės jo
kios įtakos į Libano ar Izraelio 
gyvenimą.

— Ketvirtadienį aukso uncija 
• kainavo $172.

— Amerikos kariuomenės va
dų tarpe stiprėja įsitikinimas, 

įvedė stachanovizmą, ir pagap. ^merikos saLlitą pernai
“spartuoliu” gamybą visi kiti 
darbininkai turėjo sekti.

Brežnevas, patyręs, ko Lenki
jos darbininkai reikalavo, pats 
pakėlė aitgliakasiajns algas, vi
sai. mererkalaudamas, kad jie 
daugiau anglų iškastų.

Pagaliau, Andropovas nuėjo 
dar giliau. Jis nesirėmė Stalinu,

■įgalėjo sugadinti.' rusai laserio 
spinduliais.

6

Vasario 25: Viktoras, Rasa, 
Lygeikis, Greta, Smulkis, Va«- 
delė.

Saulė teka 6:33, leidžiasi 5:ltl.

Orka debesuotai, vašu!

lYezidentas Reaganas užtik
rino Izraeliui, kad garantuos 
ne l-k Izraelio šiaurės sienas, 

bėt ir visas kitas sienas.

Prezidentas Reaganas Baltuose Rūmuose priėmė Kaune gimusį Izraelio 
. gynybos minister’ Mošę Arens. .

JUNGTINIO AMERIKOS PABAL- 
TtEčIU KOMITETO POSĖDIS

Vasingtoirri 49<S3 --nv vasario dr. Kazys šjdįrfiskas išsnųjtėAjffiE 
d. buvo susirinkęs Į savo me

tinį posėdį Jungtinis Amerikos 
Pabaltiečių Komitetas, suside
dąs iš Amerikos Lietuvių Tary- 
bqsŲ;Aįaeriį;os Latvių Draugf- 

•jįfeAįr Amiėrikos I'istų Tarybos 
atstovų.

Amerikos lietuviams atstova
vo ALTo pirm. dr. Kazys Šidlaus
kas ir ALTo įgaliotiniai Vašing
tone dr. Jonas Genys ir p. Milda 
Vaivadienė. Latvių atstovais’ 
buvo Amerikos Latvių Draugi
jos pirm. Janis Riekstins, Gu- 
nars Meierovics ir dr. Olgertsj 
Pavlovskis, o Amerikos estams 
atstovavo Maido Kari. Posėdyje 
dalyvavo ir Komiteto reikalų 
velėja p-lė Anita Bedelis.

Posėdyje buvo priimtos praei
tų metų atliktų darbų ir finan
sinės apyskaitos, šių metų biu
džetas bei apsvarstyta Komiteto 
veiklos programa šiems me
tams.

Iš pačių aktualiausių šiems 
metams numatytų reikalų ten
ka paminėti JAV-bių Kongrese 
planuojamą akciją, kad po pri
imtos Europos Parlamento rezo
liucijos dėl Pabaltijo valstybių 
padėties, panašų žingsnį pada
rytų ir JAV-bių Kongresas. Bi
to, buvo kalbėta apie “Freedom 
Federation”, Pabaltiečių Komi
teto inkorporavimo reikalą, 
Kongreso Ad Hoc Komiteto dėl 
Baltijos valstybių ir Ukrainos 
stiprinimą ir sutarta tęsti vasa
ros inlemų programą.

šiems metams Komiteto pir
mininko pareigas iš Am rikos 
latviu atstovo Janis Riekstins

'perėmė lietuvių atstovas dr. Ka
zys Šidlauskas, o eiliniams ko 
mitelo posėdžiams pirmininkaus 
dr. Jonas Genys arba p. Milda 
Vaivadienė.

PADĖKA VAŠING
TONO ŽMONĖMS

dėkos raštus.
(ALTo informacija)

LIBANAS UŽTIKRINA 
IZRAELIO SIENĄ

BEIRUTAS.—. Libsno vyriau-' 
sybė pritaria prez. Reagano pa
reiškimui, kad JAV garantuos 
Izraelio šiaurės sieną, kai iš Li
bano išeis Sirijos, Izraelio ir pa
lestiniečių ginkluotos pajėgos. 
Libaniečiai nori, kad galimai

i \ 'greičiau išeitu iš Libano Izrac- 
lio karinės jėgos.

Libano vyriausybė imsis prie-, 
monių, kad niekas nepereitų Iz
raelio sienos ir nenaudotų L>ba-‘ 
no teritorijos pulti pasienyje 
gyvenančius izraelitus. Libanas 
anksčiau buvo bejėgis, kai pales
tiniečiai, gavę Sovietų ginklų iš 
Sirijos ir kitų kraštų, apšaudy
davo Izraelį.

Libano vyriausybė ir kariuo
menės vadovybė tvirtina, kad 
libaniečiai suvaldys krašte Ūku
sius palestiniečius.

GROMYKA PASIŪLĖ 
NAUJĄ PLANĄ

MASKVA, Rusija. Užsienio 
reikalu m misteris Andrei Gro- 
myka pasiūlė naują planą ato
minių raketų skaičiui sumažinti. 
Neparodęs amerikiečiams, jis tą 
planą jau paskellx’’ trečiadienio 
Pravdoje.

Gromyka nusiskundė, kad po
kalbiai Ženevoje .nieko nedavė, 
pirmyn nepasishimta, bet yra 
galimybė sumažinti vidutinio 
dydžio atominių raketų skaičių.

J. Andropovas, Gromyka ir 
prancūzų užsienio reikalų 
nisteris Gheysson kalbėjo 
tokį planą.

mi
ll pie

SekWASHINGTON, D.C.
retorius G?orge Shultz pasiūlė 
Kongreso komitetui paskirti 65 
milijonus dolerių ir įpareigotiJAV kongresmenams ir sena

toriams. kurie parodė ypatingo prezidentą Rcaganą paskirti rei- 
prielankumo IJctuvai, pravesda-J kalingas sumas demokratinėms 
mi Lietuvos Nepriklausomybės' valstybėms padėti, 
dienos rezoliuciją, Amerikos
Lietuvių Tarybos pirmininkas1 kritikavo šį planą, nes sekreto-

Kongreso atstovai labai aštriai

KINIJOS PREZIDENTAS
EINA PENSIJON

. PEKINAS. — Kinijos prezi- 
įdentąs.; Je. Janjuife-sulaukęs-^o 
metų amžiaus, nutarė atsistaty-; 
dinri ir išeiti pensijon.

Prezidentas Je iš anksto savo 
nutarimą pranešė užsienio ręi-^ 
kalų ministeriui, premjerui, .įo- 
jie susitarė, kad pats prezider ., 
tas Je šią žinią paskelbs penk
tadienio rvte.

Prezidentas .Je jau anksčiau, 
norėjo pasitraukti, bel.komunjs-' 
tų partijos sekretorius patarė 
palaukti penktadienio, kai suši- ‘ 
rinks Kinijos parlamentas, iąiJ 
prez. Je galės pasitraukti, o nail-’ 
ju prezidentu bus apkirtas Pėngč 
Zihen. Tsda prez. Jen galės sa-'i 
vo pareigas parduoti naujai pa-’ 
skirtam prezidentui.

Tą pačią dieną prez. Je past ? 
trauks 
Centro 
biuro.

iš komunistų partijos 
komiteto ir iš politinio

ĄFRIKA IR ANGOLAPIETŲ
TARIASI DĖL NAMIBIJOS

KAUNE GIMĘS MOŠĖ ARENS - 
IZRAELIO GYNYBOS MINISTERS
DARBIEČIAI LABAI AŠTRIAI KRITIKAVO GENEROLĄ 

ARIEL ŠARONA IR PREMJERA BEGINA V 4.
- JERUZALĖ. — Izraelio parla
mentas 61 balsu prieš 51 patvir-

-tino Kaune gimusį Mošę Arens 
gynybos nrinisterio pareigoms. 
Niekas neabejoja, kad Mošė 
Arens pajėgs suvaldyti Izraelio 
generolus.

Ketvirtadienį Arens jau buvo 
Jeruzalėje. Buvo reikalingas 
parlamento patvirtinimas, kad 
jis galėtų oficialiai pasikalbėti 
.su atsakingais asmenimis ir pa
darytų tinkamus pareiškimus.

Parlamentai ėjo debatai išti
sas dvi valandas apie Arenso 
patvirtinimą gynybos ministerio 
pareigoms; Patirta, kad pats M. 
Arens norėjo paskirti gen. šaro- 
na karo komisijom Generolas A. 
Šaronas, vadovavęs ginkluotoms 
pajėgoms, turi daug tikslių in- 

'formacijų, kurios gali būti rei
kalingos.

Darbiečiai kritikuoja 
į, . t. M. Beginą

’ TlŠriSfeiiš Č. to
riai kritikavo premjera Mena
chem Beginą už tai, kad jis. Ži
nodamas apie falangistų įsilgi-

į Sąbros ir Čatdos^paksti- 
Tiiečiu stofvklas, visai tuo reika
lu nesilūpino. Premjero parei
ga buvo įsikišti į konfliktą >r su
stabdyti ten prasidėjusias žudy
nes. ^Izraelis nebūtų turėjęs ken
tėti' tokias moralines kančias, 
jeigu.kariuomenės vadai jr vy
riausybės žmonės būtų neleidę 
falangistams žudyti beginklių 
palestiniečių.

Premeras Bzginas nesikišo į' 
šiuos debatus. Jam rūpėjo gali-' 
mai greičiau patvirtinti naują ■ 
gynybos minislęrį.

Mošė Arens kalbėjosi 
su prez. Reagan u

WASHINGTON. D.C.
šė Arens, naujai paskirtas Izrae
lio gynybos ministeris, trečiadie
nį buvo užėjęs į Baltuosius Rū
mus ir gana ilgai kalbėjosi su 
prez. Reagan u.

Izraelio gynybos ministeriui 
rūpėjo patirti prezidento nuo
monę apie šiaurės Izraelio slėnų 
garantijas. Prezidentas jam pa-

aiškino:
Vakar aš n-eko naujo ne 

pasakiau, ko aš anksčiau nebū 
čiau paminėjęs ir ko kiti prezi 
deniai prieš mane nebūtų paša 
kę, JAV yra pasižadėjusios ga 
rantuoti Izraelio sienas. Jos yr: 
įsipareigojusios tai daryli ir as 
saugosiu, kad įsipareigojimą 
būtų išpildyti.

Prezidentas atsakinėjo į klau 
simą, todėl ir pasakė, kad ga 
rantuos Izraelio šiaurės si.nas

Gynybos ministeriui 
rūpi mokesčiai

Gynybos minister’s Arens bi 
vo patenkintas prez. Reagan 
paaiškinimu dėl šiaiirės Izraeli

susirūpinimas, nes kai kurie p< 
litikai tegalvojo apie garantij 
vien tik šiaurės sienai, o girai 
Ii ja nelies kilu si.nų.

Prezidentą’ nustebino minis! 
rio Arens klausimas, ar prez

:ą, kuris lieptų bankams maži 
ri procentus už Amerikos ha: 
kuese laikomus investavimu 
Matvt, kad Izraelis vra invest 
vęs dideles pinigų, sumas Amci 
kos .bankuose, tai nori žinoti, 
tie pinigai ir toliau mokės did 
liūs dividendus.

Prezidentas tuojau susigaut 
apie nekarišką minister:© ži 
geidavimą ir pasakė, kad dab. 
būtų sunku jam atsakyti į 
klausimą. Jis sprandlmą pad 
rys, kai gaus Kongrese praves 
projektą. Gal jam tokio spre 
dimo visai nereikės darvti.

Mo-

— Gauhati srityje. Indij 
šiaurės rytuose surinktos žini 
rodo, kad praeitą savaitę u 
mušta 1,500 musulmonų. R. 
ias toks lavonų skaičius.

CAPE VERDE SALA. Ket
virtadienį vėl prasidėjo Pietų 
Afrikos >r Angolos atstovų pasi
tarimai dėl Namibijos ateities.

Tuo tarpu Pietų Afrikos ka
riuomenės vadovybė sutraukė 
savo ginkluotas pajėgas į Nami
biją ir naikina visus įsibrovusių 
partizanų lizdus. Nuo antį »lie- 
nio iki ketvirtadienio Pietų Af
rikos kariai jau išnaikino gero
ką kiekį iš įvairių .Afrikos vie
tovių j Namibiją įsibrovusių 
partizanų. Pietų Afrikos kariai 
užmušė 129 partizanus, kita tiek 
jau paėmė nelaisvėn.

Į P. Afrikos karių rankas pa
teko didokas kiekis amunicijos 
ir ginklų. Nustatyta, kad ginklai 
į Namibiją buvo gabenami iš 
Angolos. Tuo tarpu kubiečių ne
laisvėn dar nepaimta.

Britams valdant Asan 
provinciją. Gauhati srityje bu 
labai mažai bengaiie.iu.

— Aliaskos senatorius T 
St.vens bando pravesti įs'ai 
mą. draudžiantį didinti ginklu 
tas pajėgas Europoje.

rius ruošėsi duoti prezidentui 
labai lidelę galią. Kongreso na
riai nebijo duoti stambiu sumų, 
bet jie nori, kad Kongresas ga
lėtų prezidentą suvaržyti.

Jeigu planas būtų priimtas, tai 
prezidentas Reaganas būtų tur
tingiausias dalintojas pasaulyje.

lernaior.un
priklausomybės Diena iškilmėse, 
ros priimamajame kamliėryje. K 
Thornburgh sėdi Charles Bojome, 
komisijos pirmininkas, ir Nellie

I.ietuv ų Amerikoje kuO|
Bajoras.
K pirm:r

li m.)



Žaibai, vėtros ir .. laukų ramunėlė
Pastabos apie Birutės Kemežailės poeziją |

1982 m. pavasarį Čikagos Jau- klaratyviškumo jos kūryboje ta- 1 
nimo Centre vyko Lietuvių Po
ezijos Dienos. Buvo daug kai- 
bama apie poetus ir jų eilėraš
čiu“.. buvo pristatomos naujai 
išėjusios knygos — ir raginta jas 
Čia pat, pertraukos metu, įsigyti. 
Tačiau apie vienos poetės kuk- 
“N< bijok žaibų, nei vėtrų”. Ne
gulėjo ant vieno prekystalio, to 
paties Jaunimo Centro korido. 
rju’e) niekas neužsiminė nė žo
džiu. Poezijos Dienas vedęs ir. 
naujas knygas publikai pęistati- 
uėjęs prakilnusis Čikagos Par- 
tia-o vaidyla tikriausiai buvo įsi
tikinęs, jog tos poetės kūryba 
nesanti verta nei vieno jo žilos 
barzdos plauko...

Apie ką einą kalba? Aišku 
apie Čikagoje gyvenančią lietu
viu išeivijos poetę Birutę Ke- 
mežaitę ir jos eilių rinkinėlį 
‘Nebijok žaibų , nei vėtrų”. Kė- 
mežaitės vardas ne toks jau rie. 
girdėtas, jis jau pakankamai 
plačiai nuaidėjo per kontinentus 
(kur tik yra bent nedidelis lie
tuvių išeivių būrelis, kurį pa
siekia lietuviški laikraščiai). Pra
dedant Lietuvos diplomatu Va
šingtone ir baigiant kokiu nors 
menku dypukėliu, žliaupiančiu 
Čikagos tavernoje alų — kiek
vienas yra girdėjęs Kemežaitės 
pavardę ir skaitęs jos publicis
tiką. Mažiau yra girdėjusių jos 
įdainuotų dainų, gal dar ma
žiau žino, jog jinai dar ir poetė...

' Ką ir besakyti — knygutė iš
leista labai kukliai, viršelis be 
jokių piešinių ar šiaip meniško 
apipavidalinimo, nėra nė iiius- 
iraęijų... Iškilmingai išsivardijęs 
fvo pavardės .^Kilygaf Leisti;

omitetas”, deja, jiėpąsi stėnge 
pirmą ir iki šiol vienintelį poe
tės kūrybos (surinktos iš viso 
gyvenimo), rinkipėlį pteikti skai 
tytdjui kaip nors gražiau, meniš- 
kiau paruoštą... (O gal toks, bu
vo pačios autorės pageidavi-* 
irias?).

Vartome knygą, skaitome ei
lėraščius ir... stebimės — kokia" 
ši poezija paprasta. Visi lig vie- 
įjo eilė-aščiai parašyti klasiškais 
ketureiliais: surimuoti (beveik 
be išimčių) pagal dažniausiai 
vartotą tradicinėje lietuvių poe
zijoje schemą abab moteriškas 
urnas kaitaliojasi su vyrišku, 
cliorėjas su jambu. Poetė lyg ty
čia vengia bet kokių įmantrybių 
4- ir, atrodo, jai labiau rūpi tu
rinys. o ne forma. (Kokia prie- 
šjngybė šiuolaikiniams, ypač 
šaunesniosios kartos “modernie- 
* 9 

siems” poetams, kurie dažnai vi
siškai nepaiso, apie ką jie rašo 
-r- pernelyg susižavėję forma
liais ieškojimais...).
^Tačiau teigiamai, kai Kemežai

tės poezija paprasta, anaiptol ne
galime darysi išvadų, jog ji esan
tį, prasta. Tas tiesa — Kemežai. 
tė ir poetinėje kūryboje nere
tai pasilieka daugiau publicistė, j Po rankute pasiėmęs 
negu (jei taip galima išsireikš- Mergę kalbina meiliai, 
u) gryna lyrike. Politinio de Ji iš meilės neištvėrus

bat daug (nestebėtina, kad taip 
įnirtingai puolė poetę vilniškis’ 
‘Gimtasis kraštas” — kovinga 
ir nežinanti jokių kompromisų 
su savo tautos priešais antiko , 
munistinė tokių išpuolių “užsi-1 
tarnavo”!). Galima tik džiaug-: 
ris, kad šiuolaikinėje mūsų treni 
ties epochoje, kurią vis labiau 
praskiedžia drumsti “liberali
niai” vandenys (krintą nežinia | 
ant kieno malūnų...), atsiranda 
literatų, nesigėdinančių dekla
ratyvios politinėm lyrikos ir ne- 
sibijanėių, jog juos kas apšauksi

Tematiniu atžvilgiu Kemežai- į 
vės poetinė kūryba nėra vieno
da. Knygoje eilėraščiai suskirs- \ 
tyti į keturis skyrius, daugiau- j 
šiai remiantis temos kriterijum 
(nors, atrodo, žiūrėta ir į chro- 
noiogiją). Jau skyrių užvardi- 
jimai nusako į juos patekusių 
kūrinių temą: Kas į laisvę iš
ves, Nepamirštamas birželis, Gy
venimo simfonija, Buitis ir liki
mas.

Tiems kritikams, kurie norė
tų prikaišioti Kęmežaitei lyriš-j 
sumo ir meniškumo stoką, ver-| 
lėtų atsiversti knygą iš' karto .71 j 
puslapyje — kur prasideda sky-j 
rius ' Gyvenimo simfonija”. Čia 
sukaupti meniniu atžvilgiu ver- 
Jngiąusi eilėraščiai, daugumoje.) 
parašyti, atrodo, gimnazijos ii'į 
Lituanistinių studijų Pabaltijo.; 
universitete ((Vak. Vokietijoje) I' 
metais. Kai kurie .iš jų tikrai 
labai ‘gimnazistiški” — anaip-? 
tol ne blogąja to žodžio prasmė • 
tiesiog tokie jaunatviški, ši|k| 
tięk -naivoką aenttimęntalūs:..J 
Nuotaikingi,; kūpinl; ^^.btilaus 

; jausnnrigūmo ■ '^šmėfiai apie j 
gamtą, pavasarį, pirmąją mei-| 
lę... Kas iš mūsų neprisimena tų 
kuklių albumėlių, i kuriuos mū
sų draugės gimnazistės viena Ki
tai/ įrašiĮjėdavd ‘‘prisiminimus” 
papuošdamos juos sentimenta
liais piešiniais — saulėlydžiais, 
berželiais, ramunėlėmis... (ir 
rūstūs pokario metai neišdildė* 
tos mados, nors gimnazijos Lie
tuvoje jau nebesivadino gimna
zijomis, o gimnazistės virto “ta
rybinėmis moksleivėmis”...).

(Bus daugiau)

Štai kur įsakymo nereikią!
Šoka trypia klumpakojį. 
Rūksta dulkės palubiais, 
Rūkst- sijonai, mindo ką'as. 
Linksma, linksma po vilkais!

Vaikiai merges nusitvėrę. 
Tiktai kojoms “tatata”. 
Nors ir dulkių prisigėrę, 
Bet gardžiuojas “a ta ta”'...
Mūs’ Jonukas tai bent vyras, 
(Jam ir ūsai ištepti) 
Vakarais kaip oras tyras 
Su Varote, ir basi.

SVl IKIXAME NAUJIENAS
«) METŲ SUKAKTIES PROGA 

IR LINKIME SĖKMĖS.

Kazys ir Antanina šimuliai

•I u no Beaęh. Florida

^feS*Qj$AS'kOLBA (Vitražas)

Čiurlionio Galerijoje, Ipc., 1038 Archer Avė., dar galima 
pamatyti Č.G. 25 metų sukaktuvinę dailės parodą. Dalis 
kurinių išstatyta iš Kūrinių Fondo, skirto nepriklausomai 
Lietūvai.*Prie šių darbų prijungia Čiurlionio Galerijos, Ine., 
steigėjo dail. Zenono Kolbos 10-tūs mėtų pomirtinė paro
da: vitražų ir mozaikos projektų darbai. Galerija atdara 
kasdien, išskyrus sekmadienį ir trečiadienį. Įėjimas laisvas 

' - pro M dland Savings . banko duris. Patartina šią parodą.
path styti. * Galerijos Direktoriai as

Antrųjų Pasaulio Lietuvių Sportu žaidynių > 
lengvosios atletikos varžybos

II-jų Pasaulio Lietuvių Spor- šaunesnių).
to Žaidynių Lengvosios Atleti-j Varžybų programa apims be-; 
kos varžybos numatomos vykdy- j veik visas pagrindines bėgimų,.j 

šuolių ir mėtymų rungtis.
Dalyvavimas atviras visiems 

lietuvių lengvaatletams.

ti šiose klasėse: Vyrų, moterų, 
jaunių A (1964-66 m. gimimdh 
Jaunių ir mergaičių B (1967-68 
m. gim.y, Jauniųdr merga'čių C 
(1969-70 m, girrr.) ir.Jaunių bei 
mergaičių D (1971. m. gim, ir

PER HIV HČSĄtTI

šiais . metais Chieagos nues

į Los Angeles apskrities gydyto* 
j a, tikrinančio mirties priažastj, 

* pareigas.
7'3 j; u j"r 

LISUOS LĖKTUVAI 
ŠKBEMiM j EGIPTĄ 

, qo <ot <
ARAS. EjėnUs. — Preri-

' muose buvo užvirusi tokia ko-| 
t va, kokios Chicaga dar niekad 

nėra mačiusi. kovą laimėjo
; juodoji rasė, nes baltoji rasė vi-
' siškai pasimetė. I dentas Husai Mubarakąs trečia-.

1

t

siškąi pasimetė. ;
Kai Chicagoje į miesto vado

vybės kėdę, kurią J. Byrne iš
laikė visus ketveris metus, už
simanė įkopti dar tai kėdei ne
prinokęs (nors su labai didelė
mis ambicijomis) prokuroras R. 
Daley, man rodos, Visiems baltie
siems turėjo būti aišku, kad iš 
dviejų baltųjų kandidatų prieš 
vieną juodąjį, nei vienas balta
sis nelaimės.

štai ką pirmo skyriaus mate
matika rodė: 60% : 2=30%, 
40% : 1=40%. Juodieji ėja vi- 
si išvien, gal net neišskiriant ir 
tų, kurie miesto savivaldybėje

ir laimėjo.
Mes lietuviai, gyvenantieji" 

Chicagos mieste,, per. ketveris 
metus gerai pažinome miesto 
vadovę J. Byme, kuri mums, 
reik pasakyti, buvo gana palan
ki. Marquette Parke ji mums 
davė Lithuanian Plaza Court, 

I nors to pavadinimo didelė da- 
Į lis Marquette Parko lietuviškų 

verslininkų neapkentė. Jie da
bar tą vardą galės vėl į 69th 
Street atkėisti. , /

Juozas. Žemaitis

— Kalifornijos, dantistui An
thony Protopapas teismas atėmė 
teisę gydyti dantis, kai mirė 
trys jo klientai. Jis'nemokėjo li
gonių prižiūrėti.

— Atmestas daktaro Tliomas 
Noguchi prašymą jį grąžinti

žybose, " prašomi dėT inrornribijų 
kreiptis į bet kuri ŠALFASS-gos 
sporto klubą arba, .tiesioginiai, 
į A. Bielskų.

Nuo preliminarinės registra
cijos davinių priklausys galuti
nė lengv.' atl. varžybų progra- 

. ma. .
Tolimesnės informacijos, įs

kaitant ir galutinės dalyviu re- 
gistraccijos terminų, bus skel
biamos po preliminarinės regisi 
tracijos, kovo 15 d.

II-jų- PLSŽ-nių Komitetą.^

pranešta visiems ŠALTAS S-gos 
porto klubams ir užjūrio kraš

tams.

Preliminarinė dalyvių regis- 
uacųa atliekama iki š. m. kovo 
15 d., pas PLSŽ.nių K-to Leng
vosios Atletikos Sekcijos vado-, 
vą Algirdą Bielskų, šiuo adresu, j

Mr. Algirdas Bielskus, 3000 
Hadden Rd., Euclid, OH 44117.

bas pravesti pen 2. dienas, birže-: Tel. (216) 181-7161.
lio 30—liejies 1 d., Illinois uni
versiteto stadione. Chicagoie, 
tačiau yra galimybė, kad varžy- 

Juokias, glaudžiasi šiltai... bos gali prasidė i birželio 29 d. 
Matė, šiaulisk..> kare vėli.^ Smulkesnės inforrhafeijos yra

Visi klubams nepriklau ą, pa
vieniai lengvaatletai ir ŠOLFAS 
S-gai nepriklausą sporto viene
tai. suinteresuoti dalyvauti II-jų 
PLSZ nių Lengv. 'Atletikos var-

Lįakime Naujienoms daug sėkmės 
■ j 69 metų proga.

UNIVERSAL SAVINGS 
& LOAN ASSOCIATION

Valdyba ir Dukteriai

Hahsted Street , Chicaga, Ilk G0G08

Telef. r 421-3070

du Libijos lėktuvai buvo įskri-; 
dę į Egipto erdves ir bandė ap
žiūrinėti pakraščių apsaugas, 
bet keli Egipto sprausminiai lėk
tuvai tuojau pakilo ir privertė 
Libijos lėktuvus nešdintis iš 
Egipto.

Prezidentas Mubarąkas buvo

prezidentu Gafar Numeiii. Juo
dų tarėsi apie Libijos provoka
cinį pavojų.

Nustatyta, kad Libijos lėktu
vai buvo pakilę iš Kufra aero- 
diomo. Kufra srityje yra dido
kas skaičius mažesnių lėktuvų.

— Atstovų Rūmų.pakomitetis 
atmetė pasiūlymą skirti pensi
jas žymiai vyresnio amžiaus 
žmonėms. Palikti 65 metai, d 
norėta neduoti pensiją iki 70 
melų amžiaus.

— Anglijos medicinos žurna
las sako, kad širdies priepuoliai 
nepriklauso nuo-nikotino.

— Saudi Arabija nutarė ga
minti daugiau naftos ir parda
vinėti ją žemesnėmis kainomis.

— Manoma, kad naftos stati
nės kaina apsistos, ^28. To- 
cia ji laivo prie|,3 metus.

— Aukso vertė gerokai krito, 
kai šešios arabų valstybės ^ta
rė sumažinti visu^^iu" kainas.

Congratulations to Naujienos 

on its 69th Anniversary :

QUALITY NEWSPAPER SERVICE
COMPANY

QUALll'V PHOTO ENGRAVING

SAME DAY SERVICE

517 S. Jefferson, Chicago, Ill. 60607

461-9055

Nuo 1914 metų
[MIDLAND FEDERAL SAV
INGS aptarvauja taupymu ir 
namu paskolą meikahi$ visos 
[mūsų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodyta pa- 
ptfkėjfrną. Mes notėtom bū 
fti Jum§ nagingi ir ateityje.

Sąskaitos apdrausto* 
Iki $T06,0Q0.

2657 W. 6tth STRICT t 
Chicago K SM29 

T<L 925^7400

m? SO haul f lir irv®. 
Bridgeview, tL 40455 

Tel. S98-W00

FEDERAL 
SXSJNGS

ANO LQAH'ASSOCIATION

4049 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, IL 6063?

PHONE 254-447C
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JŪRATĖ IR KASn I IS

Dar šis tas apie kompozitorių Juliy Gaidelį
it '■

(Tęsinys)

Julius Gaidelis
tbji Lietuvių Fondo val- 
ignoracija iškilo į viešų-, 
lietuvių' išeivijoje dėl tomą ir 

kilo p■ _ 
ii valdyba spaudoje pasiaiškino 
i;ėsuspėjusi susirinkti posėdžio, 
nes prašymas pavėluotai buvęs 
gautas. į tą pasiaiškinimą kom
pozitorius spaudoje įvardijo, ka
da jo prašymas buvo išsiųstas ir 
Įrodė, kad valdyba turėjo pa
kankamai laiko susirinkti ir pa
skolos klausimą išspręsti. Kas 
seka mūsų išeivijos spaudą, kiek
vienas šios bylos eigą žino.

Paminėjus šią kompozitoriui 
J. Gaideliui padarytą skriaudą, 
visiškai pritariu Z. J. jos raši
nyje esančiam pasakymui: 
“...Ypač yra liūdna, kad Velio
niui gyvam esant ir- kuriant, jis 
buvo savnjjų nesuprastas, reikia
mai neparemtas”: Ne tik nepa
remtas, bet tiesiog: paatyčiojajRt

davo užsakytojams, po to, — 
kitą. Kiek tokių dalių buvo iš
siųsta, nežinau. Tiek težinau, 
kad nė į vieną dalį autorius ne
susilaukė jokių pastabų ar pa
geidavimo ką nors pataisyti, 
prailginti ar sutrumpinti. Vadi
nas, viskas tvarkoje. Baigęs kū
rinį ir išsiuntė paskutinę dalį, 
kūrėjas laukė atgarsio ir, žino
ma, pažadėto atlyginimo. Po ku
rio laiko kūrėjas gavo visą vei
kalą atgal, su lydraščių: “Mums 
kūrinys netinka...” O apie pa
žadėtą užmokestį nė neužsimin
ta. Nereikia nė aiškinti, kaip 
jautėsi ir ką kompozitorius sa
vyje pergyvena tokio smūgio iš
tiktas. Dabar tas muzikinis vei
kalas J. Gaidelio daugybės kū
rinių tarpe vadinamas: “Giesmė 
apie Gediminą pagal B. Sruogos 
žodžius — kantata solistams, 
vyru chorui ir simfoniniam or_; 
kestrui”. Vėliau tas kūrinys da-J 
limis buvo patiektas klausyto-1 
jams įvairiose Amerikos lietu-J 
vių kolonijose. Klausytojai tuos] 
koncertus gausiai lankydavo ir 
gitai priimdavo. Tai buvo mo
ralinis, o' gal ir šioks, toks ma
terialinis atlyginimas kompozi-! 
toriui už jam padarytą ankstes
nę skriaudą.

Visų didžiausia ir gėdingiau-1 
' šia skriauda kompozitoriui bu
vo padaryta prieš pat. jo mirti. 
Toji skriauda be laiko jį įstū
mė į kapo duobę. Kelerius me
tus jis vargonininkavo ir vedė 
bažnytinį chorą Brocktono,

l šakalys, įteikė jam iš anksčiau 
j priklausantį piniginį čekį ir pa- 
! sakė: “Šis čekis jums yra pa- 
i skutinis, nes nebepajėgiate at

likti savo pareigų...” Po to sielų: 
ganytojo vizito ir išmetimo iš 
darbo, mačiusieji nuskriaustąjį 
liudiją, kad ligonis Julius Gai
delis verkdamas kartojęs: “...no
riu mirti, noriu mirti!...”

Mirtis jo šauksmą išgirdo ir 
1983 metų sausio mėnesio 6 die
ną išsinešė jį į Amžinybę. Išga
benimo iš Brocktono į Chicaga 
palaidojimui greta žmonos Feli
cijos, dieną su Velioniu atsisvei- 

_ . .. kinti ir pareikšti Jam pagarbą 
Mass., lietuvių katalikų parapi-į jr dėkingumą už jo muzikinę 
jos bažnyčioje, gaudamas už tai; ve;]ęią ir lietuvišką darbuotę su- 
susitartą atlyginimą. Lygia gre-> sirjnko neįtikėtinai didelė minia 
ta vadovavo jo paties suorgani-] lietuvių artimesnių, ir toli- 
zuotam vyriĮ sekstetui, pagarsė- j miausių gyvenviečių, 
jusiam ne vien Bostone, ’bet ii’i 7’ 
tolimesnėse lietuvių kolonijose. nei j Chicaga palaidojimui 
Aišku savaime, • kad tas parei- diji muzikos meno kūrėją 
gas ėidamaž;* jis sukūrė ir nė vie-į-Hų ^Gaidelį/ gulintį' ’grabe, 
na muzikinį veikalą, chorinę, rankų išnešė jo Įkurtojo ir 
dainą ar bažnytinę giesmę. Juk^ dovauto seksteto nariai:'V. Ęi- 

■jiš buvo nepaprasto gabumo im kinas, broliai N.' ir L. Linger- 
"taičiai, J. Šimkus ir R, Veitas. 
Jie yra buvę ištikimiausi ir nuo- 

liaus Gaidelio žmona Felicija.. širdžiausi kompozitoriaus J. 
: Jis, jau sunkiai pa-ts sirgdamas,] Gaidelio talkininkai ir finansi- 
dar pajėgė jai pagroti vargonais . piai parėmėjai- A . 
bažnyčioje, išlydint velionę į Nežiūrint ’kompozitoriui pa- 
Chicagą palaidojimųL. y. ,

padarytą kunigo Šakalio skriau
dą,. parašiau ne savo noru, bet 
priprašytas religingų katalikų.

Dar trumpas žvilgsnis apie 
kompozitoriaus J. Gaidelio gy
venimą ir kūrybą pokario Vaka
rų Vokietijoje. Jis, kaip ir visi 
dėl komunistinio siaubo iš Lie
tuvos pasitraukę ir stovyklose 
vegetavę lietvuiai, čia atlikdavo 
visus eilinius darbus, kartu or
ganizuodamas dainininkus miš
riam chorui ir jam vadovauda
mas. O visą kitą laisvalaikį skir
davo muzikos veikalams kurti. 
Gyvendamas su šeima — žmona
(neseniai-mirusi jo žmona Fe-; Adomo Mickevičiaus “Pono Ta- 
licija Ščiukaitė buvo antroji, ir ■ do” pirmąsias eilutės “Litwa 
jis su ja vaikų neturėjo) ir dviem ■ Ojczyzna moja”..., kas sau šne

kučiavosi. Bet kai po tų įrodinė
jimų vienas iš “rusų” ekskursan
tų (minėtas studentas) pasakė 
gidui, kad jis šio ekskusantp. nei.

\ ■ ■ ■ ’ ■ ' 
pašaipios formos.. Apie jauną ir 
išdykusią mergaitę:

(Bus daugiąu)

ĮJR. KAZY3 URINGIS

Lietuva prisikėlė ir vėl prisikels
(Nepriklausomybės paskelbimo 65-osioms metinėms)

į Neprikl utsC'r.'jbes šv>enies minėjime. Cicero, II., 1983 m. vasario 13

■ šalin užmarštį

K Atėjęs iš amžių glūdumos vais
te tybingumo aidas išblaškė sveti- 
& 1 mųjų skleistą kraupią Lietuvos 
M1 užmarštį,' 1918 metų vasario 16 
V, i dieną grupė bebaimių pasišven-

I tėlių, visų to meto politinių val
stybingumo srovių vardu, pa
skelbė pasauliui ir tautai Lietu- 
vos Valstybinio ir tautinio atgi
mimo epochą, nuo pat pradžios 
tvarkomą demokrątiniais pagrin 
dais. Vėliau tai buvo 'paskelbta

i pasauliui ir visų parengimų Lie
tuvos konstitucijose. f92I me
tais rugsėjo 22 dieną Lietuva bu
vo priimta pilnateisiu’Tautų Są
jungos nariu. į

Ka iki Nepriklausomybės pa
skelbimo rusinamos ir sąmonin
gai lenkinamos Lietuvos “už
marštis” oficialiuose carizmo im
perijos sluoksniuose buvo kone 
visuotina, liudija daugybė fak
tų ir nėra reikalo čia išskaičiuo
ti. Pažymėsime tik vieną savitą 
psicchologinį atvejį. Vienoje Pe
terburgo rusų ekskūrsaiitų gru
pėje, atvykusioje į Vilnių dar 
spaudos draudimo laikais, buvo 
atkaklus lietuvis studentas, vė
liau profesorius akademijas’ Ta
das Ivanauskas. Ekskursijai lan; 
kantis Vilniaus Kraštotyros Mu
ziejuje, gidas iš kailio nėrėsi 
įrodinėdamas, kad lietuviu tau- 
ta yra. žuvusi. Ekskuršantai ru
sai vieni abejingai su, tuo suti
ko, kiti romantiškai deklamavo

Antaij; 1953.ar 1954 nuiatitin- 
kama muzikos mylėtojų grupė iš 
Chicagos-su žymiu ’ mūsų muzi
ku (jo- pavardės tyčiai neininių 
J.) priešaky, paprašę, kornpozito- 
rių J. Gaidelį parašyti' muzikinį 
kūrinį, pagal Balio Sruogos vei
kalą — “Giesmė- apie Gedimi
ną”, už'ta kuri iii pažadėdama 
oridefamąi ątsįlygiJiti, Tada mu
du su kompozitopųm gyvenome 
vienoje pastogėje ir turėjau pro
gos matyti, su kokiu atsidėjimu 
tas veikalas buvo kuriamas. 
Kompozitorius jį rašė Idalimis. 
Baigęs vieną dalį, tuojau,išsiųs- žiu.' aplankė jo darbdavys kun

darbštumo kompozitorius.
1982 metų pabaigoje mirė Ju-

Iš bažnyčios į mašiną kelior 
di- 
Ju- 
ant 
va-

vienių asmenų ar grupelių pa-
Nepoilgo laiko, žmona palaido- darytų nuoskaudų, išeivijos lie- 

jus, kompozitorių ir Brock tono ( tuvių visuomenė jį prideramai 
lietuvių katalikų bažnyčios var-' 
gonminką Julių Gaidelį,* ser 
gantį'- nebepagydomaliga — vė.

vertino, mylėjo, ir juo didžia
vosi. Tą įrodė ne tik į jo kon
certus gausiai surinkdavę klau
sytojai, bet ir į paskutinę Jo ke
lionę susirinkusi minia.
-Epizodą apie gėdingiausią 
kompozitoriui Juliui Gaideliui

« LITERATŪRA, lietuvių Hteratūros, meno ir moksL 
1 >34 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenatą, Viner 
TlrėvŽį. Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankoi 
7. RankČlo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus Ir T 
? eilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis t 
' L X. Čiurlionio. M. ŠJeikio, V. Kašubos, A. Rūkitelės ir JL Varo?

,'e DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, ralytojof !r tn 
rialų šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie daint 
Rentes be^ jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
'Jems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais duomenim^ 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja |2.

O VIENIŠO. ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraly 
tss Juozo Adomaičio — Dėdės šerto gyvenimas. Tai ne sausa 
y/venimo bruožų apraJym&s, bet tiksli to laikotarpio buities lite 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyp

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamala^ 
pAražyt* stadija apie Rytprūrius, remlantfe Pakalnė? | 

Ixbguvot apskričių duomenim!*. Aprašymai jdomfia Mekvtai&n 
Lietuviui Leidinys ffiurtraotu nuotraukom^, pabaigoje duodama 
ritovardžlų pevadinlmaVr Jų vertiniai J voklečfų kalbų. Labai 
naudingoje 535 pual knygoje yra Rytprūatų latnėlapla. Kaina M

? K4 LAUM13 LIMfi, rašytojo* PetronMėt Oriataftės atfi 
mtn/mal Ir mintys apfe įamenia Ir vietas neprfk. Lietuvoje Ir ph 
m airiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiui 
bet kainuoja tik |3. į . « •

> JULIUS JANONIS, poetaa ir revoliucionieriui, nestipru 
t*s Ir klaidingai interpretuojamaa gyvenimo ir politikoje; tik m 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimų Ir poe 
rijų. Dabar būtų j j galima pavadinti kovotoju ui žmogaus teisia 
Knyga yra (fideMo fJ^mato, 285 puslapių, kainuoja fd.

V 1ATYEINES NOVKL2S, Soačeuko kSryba, 1 
*xr tiisfl TTIl 40 M $1

3h w
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mažamečiais sūnumis — Aidu iš 
Garsu — varganame kambarė
lyje, jis sukūrė visą eilę muzi
kos vienetų. Jų arpe ir ilgą sim-. 
foniją — “Aliarmas”, šį veika
lą- jis pats tada laikė geriausiu^ 
Be šio kūrinio jis^ada parašė ke
lias chorines dainas, kurioms ir 
žodžius, patsai suposmavo. Pvz.j 
mišriam chorui dainai “Tėviškės 
vakarai’’. Ne kartą tos dainos 
besiklausydamas, dalį žodžių dar 
ir dabar atsimenu:
“O, tėviškės laukai žalieji, 
Miškai, ir upės, ežerai; 
Žmogus jumis susižavėji, 
Kai jus apgaubia vakarai.
Kažkur iš klonių rūkas kyla, 
.Kažkur girdėt tyli .daina”.... .

Tos dainos tylumą uždengia 
garsesnis lakštučių čiulbėjimas*. 
Labai gražūs, vakaro nuotaiką 
pavaizduojanti posmai, palydimi 
žavios melodijos. Kita jo tada 
sukurta daina buvo lengvos ir

įtikino, jog lietuvių tauta yra 
žuvusi, tai šis — apstulbo, išgir
dęs tokį “peterburgiečio” pariesta 
i avimą Tai, lietuvių tauta 
akivaizdžiausiai pademonstravo 
1918 metais, Nepriklausomybės 
kovų metais ir per visą 1918— 
1940 metų kūrybos laikotarpį. 
Ir jeigu nebūtų buvę 19' am
žiaus lietuvių tautos atgimimo 
ir valstybinės Nepriklausomy
bės laikotarpių, tai lietuvių tau
tą Sovietų Rusiją po 1917 metų 
ir Sovietų Sąjunga po 1940 me
tų okupacijos būtų galutinai su
naikinusi. Būtų pavertusi mus 
daug didesniais tautiniais griu
vėsiais, negu kad dabar yra pa
našaus likimo baltagudžių tauta. 
Laimei, lietuviams taip neatsi
tiko, dėka 1918—1940 metų vals
tybinio gyvenimo pastangų. .Vel
tui sovietų ideologai ir Vaka
ruose besirausią sovietų konsula
tuose įsitaisę ir kitur prisiplakę 
šnipai, prisidengę? lietuviškumo 
kosmopolitine skraiste ir pasi
kinkę keliolika tautos piktava-Į 
lių,: neigia galėjusią grėsti mums I 
pražūtį, tuo padidindami sovie
tų niekšybę ir parsidavėlių iš
davystę.-
Rusijos ir Soviętijosį stabmeldys

tės smilkalai

Glaustai įvertinus Valstybinio. 
Suvereniteto atkūrimo svarbą 
lietuvių tautai, būtina pažymė
ti, ka Rusijos 1917 metų revo
liucijos dalyviai turėjo daug gra
žių, vienok negyvenimiškų i? 
klaidingų idealų. Revoliucio
nierių programoje buvo migloti, 
lozungų pobūžid, užaviniai su
griauti tautų kalėjimą — Rusi
jos monarchistinę carų imperi
ją/ užbaigti Pirmąjį Pasaulinį 
karą duoti žemes tiems, kas ją 

į dirba, sūkurti darbininkų ir vaL 
stiečių idealios brolybės Sąjun-

Įgyvendinti daug kitų tuščiavL 
durių obalsių. ‘

Šiuos ir kitus neturinčius rea
laus turinio .tautinius, politinius 
ir socialinius lozungus galutinai 
palaidojo Rusijoje Lenino įvyk
dytas ir Vokietijos militarist^ 
remiamas pervei-smas. Tai at
skira tema. Jos pląčiau nenagi i-- 
nedarni tik pažymėsime, kad užd 
siliepsnoję melagingais obalsiaiSl 
absoliutizmo imperijos duobka
siai negavo nei ilgalaikės taikos, 
nei žemės, nei socialinės lygybės 
ir teisingumo, nei tautų valsty
binio suvereniteto teisiin Mi’i- 
jonų-mihjonai “naujosios gady
nės” šalininkų žuvo naujų uzj 
kariavimų ir pilietinio karo m -i- 
šaty'e, didžiųjų prieškariniu sa
vos visuomenės 
mimų įniršyje ir 
linio karo nyr
iu niekas n . t €
šio kraur- - < ko?

O PgSSU-i

O

SO- 
;1U

su.

cialkoĮohijrič vristybė. t 
paremta absol’utizrr.u ir 
nei buvusi carų imperija

Tik kova be atvąngos i 
linis lietuvių tautos ryžta 
siklausymas lemtingais r
tais išgelbėjo lietuvių tautą ir 
jos tautines mažumas iš tos aukš
čiau minėjos Rusijos savinaikes 
-ip tautų'žudymo'ir griovimo su-' 
‘irutės To visko kraupaus bent 
dvidešimtį metų buvo išvengta 
tik dėl to, kad 1918 metų vasario 
16 d. Vilniuje buvo paskelbta 
Lietuvos Nepriklausomybė.

Lietuva ir užsienio agresija
Lietuvos Nepriklausomybės 

paskelbimas reiškė 1795 metais 
Rusijos sunaikinto Lietuvos val
stybingumo atkūrimą. Tai reiš
kė Lietuvos suvereniteto, laisvo. 
nuo Liublino Unijos; atstatymą 
naujosios gadynės valstybėje.

(Bus daugiau)

TIK TOKS SKIRTUMAS -
Mokytojas: — Kas iškelia žmd 

gų aukščiau kitų gyvūnų?
Studentas: — Lėktuvas, pone.

gą, įveikti socialinę nelygybę ir. mokytojau.
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Atvažiuoja nauji žmonės
Neseniai iš Sovietų karo jėgų ir kagėbistų pavergtos 

Lietuvos bei Rusijos atvažiavo pas savo dėdę Antanas 
Pranskevičius. Jis atvažiavo ne vienas. Jis atsivežė ir savo 
šeimą — žmoną ir 16 metų dukrą, užaugusią Vilniuje ir 
gražiai kalbančią lietuviškai.

Pranskevičius Įvairiose Sovietų Sąjungos vietose 
baigė aukštuosius geologijos mokslus ir savo srityje yra 
dirbęs Įvairiose Rusi jos'vietose. Be to, jis yra domėjęsis 
visuc^bnės mokslais, buvo disidentas, pažįsta ne tik ofi
cialią rusų komunistų literatūrą, .bet ir. neoficialią So
vietų Sąjungos kultūrą, gij #riti& jam -yra tiek gerai ži- 
noma, kaip ir geologija, o gal dar geriau. Apie Sovietų 
geologiją jis nėra parašęs jokio mokslinio darbo, bet 
apie “neoficialią kultūrą” jis yra net redagavęs alma
nachą. Jo kalbos klausiusieji specialistai viešumon dar 
neiškėlė, buvo leidžiamas oficialiai ar neoficialiai.

Pats Pranskevičius atvažiavo Amerikon oficialiai. 
Sov'e^ų valdžia išleido oficialiai ne tiktai jį vieną, bet ir 
jo šeimą. Iki šio meto rusai, lietuviai, lenkai, ukrainie
čiai, gruzinai turėjo bėgti iš pavergtos Rusijos arba Lie- 
tuvoa. o Pranskevičius su šeima išvažiavo oficialiai ir 
legaliai: su pasu, vizomis ir Sovietų leidimais.

Amerikoje juę susidomėjo visi lietuviai. Bet didžiau 
šia dėmesį Į Pranskevičiaus Šeimą atkreipė Amerikoje 
Įsikūrę skautai akademikai. Jie labiausiai domisi paslap
tingais dalykais. Jeigu jie būtų domėjęsi oficialia So
vietų kultūra, tai į Pranskevičių jie būtų nekreipę jokio 
dėmesio. Pranskevičius jiems būtų buvęs nežinomas. Bet 
kadangi apie viešąją ir oficialią kultūrą jie neturi jokios 
nuovokos, tai jie pasikvietė geologą Pranskevičių pa
skaityti paskaitą apie neoficialią Tarybų S-gos kultūrą.

Tą paskaitą Pranskevičius skaitė skautams akade
mikams šių metų sausio 14 d, Chįcagoje, Jaunimo cent
re. Tos paskaitos pasiklausyti susirinko didokas sovieti
nio gyvenimo nepažįstančių ąkademįkų skaičius, Ame
rikos bibliotekose jie būtų galėję rasti daug geros infor
macijos apie oficialią Sovieteų kultūrą. Pats pirmas toks

Punktukas Anykščiuose

Kelios mintys tautos šventei prisiminti
Kalba pasakyta Los Angeles

16 dienos sukaktį 1983
Los Angeles Fetuyiai šių ’metų 

vasario 13 d minėio Ustnvot ge- 
jMnkbusęniybės paskefb mo 66 me

sekektį Naujienoje jau
^rumpai paminė:a apie m ojimą
Betve pakviestas Jonas Daugėla 
kalbai pasakytų I os&ngehečtams 
jis dėstė tdę as mintis:

: 1 eMnvs)

“kultūros” dėsnis kiekvienam skautui Į galvą Įkaltas, 
kad skautų skelbiami dėsniai Sovietų Sąjungoje yra už
drausti, kad jokioje Sovietų mokslo Įstaigoje apie skautų 
filosofijos pagrindines mintis negalima net prasižioti, 
o jeigu, kuris ne tik pagalvos,-bet ir prasižios, tai tą. pa
siųs Į Uzbekistaną “mokyklą kalnų pašlaitėse statyti”.

Apie.5 skautus visoje Sovietų kultūroje neskaitė nė 
vienb žodžfo, Į užtat geologas Pranskevičius^ pasisiūlė 
skautams pasakyti apie “neoficialią”. Sovietų kultūrą. Pa
skaita buvo vieša, tai jos pasiklausyti nuėjo ir Naujienų 
reporteris. Jis paskaitą užsirašė, perrašė labai teisingai 
ir pasiuntė Naujienoms, kad platesni Amerikos lietuvių 
sluoksniai su geologo dėstomomis mintimis susipažintų. 
Naujienos atspausdino tiktai dvi tos paskaitos dalis. Jos 
pradėjo atspausdinti ir trečiąją dalį, bet geologas panoro 
uždrausti ją spausdinti. Jis tvirtino, kad tai buvo ne 
vieša paskaita, bet jo straipsnis, spausdinamas "be jo lei
dimo. Naujienos sutiko paskaitą nutraukti. -

Naujienos laikraščio spausdinimo nesustabdė ir 
“straipsnio” iš puslapio neišėmė, bet toliau paskaitą nu
traukė, kad nekiltų naujas ginčas prieš pat Vasario 16-os 
minėjimą. Praėjus Lietuvos nepriklausomybės 65-ių lųetij 
sukakties minėjimui, dar palaukė porą dienų, kad dakta
ras turėtų laiko apsigalvoti ir tuo pačiu telefonu papra
šytų užmiršti visą pasikalbėjimą telefonu. Bet viėtoj pa
našaus pranešimo, geologas Pranskevičius Draugo. Šių 
metų vasario 19-tos dienos numeryje paskelbė pareiški
mą. Kad nereikėtų kartoti, spausdiname tiktai pačią 
svarbiausią mintį. Jis rašo: ' •- • V“ •

“Tas straipsnis buvę atspausdintai be mano .-lei
dimo ir žm'os, grubiai pažeidžiant Tarptautinę kon
vencija ant orių teisėms einti. Ryšium su šiuo noriu 
pabrėžti sk, i :yt*jams, kad aš neturiu nieko bendro 
nei su tuo laikraščiu, nei su jo redaktoriais. Taip pat 
su. nieku iš jų aš niekados nesu turėjęs jokių kon-

bę. Bet visdefto niue turi ste
binti ši absoliutiška tyla.
rūcos vyriausybė nerado reikalo 
padaryti, kad ir simbolinį pro-

gmpių suiikvidavHHo Ameii

kekią nors rezoliuciją, kad pa
rodytų nors savo dėmesį dar vie
nam t6s d'džios tragedijos veiks
mui už geležinės uždangos. O 
juk jie tenai rizikavo savo gy
vybėmis, kad pasipriešinti ko
munizmo užmačioms ir demas
kuoti jų tikrą veidą. Jie gir
dėjo mūsų dabartinio preziden
to griežtus pareisimus, kuriais 
,is jau nęt kelis kartus viešai 
bolševikus išvadino apgavikais, 
žmogžudžiais, melagiais ir te-

vadovai ištikimai rinko medžia
gą, kad įtikinamais faktais pa
teisintų šiuos prezidento kalti-

jįjo§ pagrįsti- šiandien
Vakarų diplomatai, ir toliau 
puošniose salėse tęsia nesibai-

lietuvierms minlht Vasario 
iri. Vasario mėn. 13 d.
viČjus ir daugelis kitų yra kan-v 
k įnami bolševikiškuose kalejl- 
uosę, kenčia badą ir kankinimus 
Sibiro gulaguose. Ir, tur būt, tos 
diplomatinės derybos nespės už
sibaigti iki jie atkentės savo 11- 
^ų metų bausmes. . .

Vakarų pasąuTis praleido Hel
sinkio grupių sužlugdymą ab
soliučia tyla, Bet gi ir mūsų 
eausūs ir Įvairūs veiksniai bei 
plačioji visuomenė taip pat ne
nurodė didelio dėmesio šiatn 
įvykiui ir, bent mano išmone, 
nepakankamai reagavo.

Helsinkio grupės gimė ir gy
vavo, kai ši šalis bandė žmogaus 
teisiu gynimu ir puoselėjimu 
visame pasaulyje paremti savo 
užsienių politiką, šiandieninė 
šios šalies administracija bando 
tuos pačius tikslus pasiekti “ty
liosios diplomatijos” ir derybų 
keliu.. Ir tą tyliąją diploiųatiją 
paremti bęatodairiniu ginklavi
mąsi ir apipinaht visą žemės ru
tulį branduolinėmis raketomis. 
Šiandien- Šimkų numatyti šios 
naujos į politinės linijoš pasise. 
kimus ir padaryti galutinę išva
dą, Tačiau kasdieniniai politi
kos veikėjų ir kovotojų sušaiu- 
dymai. vidurio Amerikos šalyse; 
egzekucijos Irane ir, pagaliau, 
žiaurus Helsinkio grupių likimas 
už geležinės .uždangos bent iki 
šiol, turbūt,• šios naujos politinės 
Unijos nepateisino. . :

iškeliąvo jau njūsų kpygne^S 
pramintais takais į Bet 
ar pavyko Andropovo budeliams 
Žmonėms — žvėrims užgesinti 
mūsų tautos išsilaisvinimo vil
tis ir nužudyti kovos dvasią pa. 
vergtu e tėvynėje?

'Jūs galite nužudyti mane ir 
šimtus mano draugų. Tačiau į 
jų vietas stos kiti, stos naujos 
genikariės, kurios sugriaus ka
lėjimų arenas ir prieš juos Hk- 
sitg bejėgiai”. Tuos žodžius pa
sakė ne medaliais papuoštas ge
nerolas, bet juos savo teisėjams 
— budeliams teismo salėje pa
sakė tardymų iškankintas buvęs 
komjaunuolis Bukovskis.

“Thistjos, kuri šiandien vadi
nama Sovietų Sąjunga, aš ne
skaitau savo tėvyne. Aš nieko 
neprašau iš jūsų, grąžinkite ma
no tėvynei Lietuvai Nepriklau
somybę”—tuos žodžius ištarė n.e

konferencijoje. Tie žodžiai nėra

mo. Juos ištarė anais metais 
šautuvo buožėmis sudaužytas, 
vakarų pasaulio gėdingai, atstum
tas, mažo ūgio ir visada kuklus 
lietuvis įjūrininkas Simas Kudir

.0, pagaliau, suvargusi k^ėji- 
mų tardymų palaužtos sveikatos 
netekusi pusės plaučių- jaunuo
lė. Nijolė Sadūnaitė save teisė
jams vien budelių ir kareivių

pačių šampanų ąpgailestauja jų
artimieji Bar vienas ; pavergtųjų tautų 

talkisinkai — Vytautas Skuc- laisvės -žiburėlis lik© užgesintas, 
dj s, Petkus, Jurevičius, Statke- Dar s\Tkį šimtai laisvės kovotojų;

V ;

. taktų, nei asmeniškai, nei :te^ėfoh,u.. ,
- Antanas A. Pranskevichius”

Prąnskevięius kabėjo su NtujiHiM redaktonuni 
reikalavo nutraukti jo straipsnio spausdinimą, bet gali 
viešai tvirtinti, kad jis nėtūrėjo jokio kbhtaktb •‘htei šs- 
meniškai,, nei telefonų” su Nąūjienonjiš. Iki šio meto net j 
ir komunistai panašiai nesielgdavb, tuo tąrpu. p. Prans-

“Aš nesu kriminalistė. Kovoti 
už žmogaus teisęs yra kiekvieno 
šventa pereiga. Šį teismą vykdo 
kriminalistai, nes jūs paniekino
te žmogaus teisių įstatymą”.

Jau nę pirmą kartą .mūsų lais
vės kovotojai yra nusivylę Va
karų- pasąuHų. Mūsų • partizanai 
,{Mši^?ėjOt jų paramš, ;feet’jos ne- 
:sūsūdųkeJ . Nęšusrlaųkė tos -Pa- 
įfemds nei Afganistano kovoto
jai, nei lenkų “soTidarumas”.

tyla dėl Helsinkio grupių stdik- 
vidavimo ir žiaurių : areštų ^nau
jos bangos, galbūt "; perdaug 
net nenustebino mūsų brolių pa.

ka mirtina tyla, reikia many- 
;■ labiau dar sykį įtikino- mūsų

-kevičiųs, ąąūjos kidtūrūs auWUnfe, gąli tafteį- telefomų į
pranešti, kad taukią teisman Naujienas ir jų ręclaktoi-ių, i poetes, ii visu savo svoriu 
kalbėjo apie Washingtone turimą 44eopy right”, b ijž kelių tre^ tštorintais laikais, tek šfeii- 
dienų paskelbti, kad taip nekalbėjo. Naū.Įiehos būtij dieninėje 'kasdienybėje išimti
ne skelbusios tos žinios, jei būtų nepatikrinusios įr neisi- j nai gula ant mūsų pačių pečių, 
tikinušids. tad kafbėid. - . . . 1 / Andropovui pavyko sunaikin

ti ■ Helrintkio grupę. Jam pavy
ko iš viešojo gyvenimo izoliuoti 

kovotojus.
(Bus daugiau!

tikinusios, kad kalbėję,
Pranskevičius. susitarė su skautais akademikais 1Iir

skaityti viešą paskaitą, Pranskeviaus paskaitos pradzio-^ 
je pasakė, kad jo paskaita bus trumpa, tik pusvalandžio,, “ 
tiio tarpu kalboje su redaktorium kalbėjo apie savo 
straipsnį, o nę paskaitą, ir pareiškime rašo apie straipsnį,įj — Sovietai nori vėl atnaujinti 
visai įrėminėdamas.paskaitos. “Straipsnis” riša pokalbi] Aerofloto skridimus į JAV. 1981 
telefonu ir pafeiškima, nors oficialiai Pranskevichiuš ■ nietaI^' Pokarinio sto\io par/■el- 
ginasi, ką Pranskevičius pasakė. Turime si faktą tūreti sustąbdė <tuQs 
galvoje, kai kalbame su atvykusiais "naujo'š kultūros*’ (50,000 amerikiečių turistų kas- 
Žmonėmis. strut vyksta į Sov, Sąjungą.

ILOZAS sVAlSTAS

ELDORADO
(Tęsinys)

Prakalbą užbaigė čekiškai: “Na Zdar!”
Moterys vėl klastingai susimirksėjo:
“Na regi, kad teisybė. Pats pasisakė: "“simpa

tinga, gabi, paaukštinta” ir taip toliau, ir taip 
toliau”.

Po to šnekėjo visi, garšiai ir Įvairiai: čia su 
savo kaimynu, čia visam stalui. Daugiausia buvo 
liečiamos to momento aplinkybės,

— Matai, aš visada sakiau tau, Helen, kad 
nereikia nusiminti ir vilties nustoti. Jei tik svei
ka, normali moteris, visada gali tikėtis susilauk
sianti kūdikio.

— Taigi... Ir aš sakau: daug senesnės susi
laukia.

— Tikrai. Aš popieriuose skaičiau, kad net 
jienkiasdešimt metų būdamos pagimdo, o vyrai 
ligi septyniasdešimt metų ir daugiau...

— Tik kažin kieno tie vaikai? — ironiškai 
Įsiterpė vienas svečių.

Kilo bendras juokas. Prasidėjo karšti ginčai 
dėl vjto ii moters pajėgumo amžiaus ribos. Tuo 
mot”. Andrew Vėgelis atkreipė visų dėmesį:

— Silence! WaT a minute! Aš čia su savo 
draugu Leonai lu kų nors iš operetės. Gerai? Tik 
dabar iškepta- 'bai šviežia. Padarysim Įdomų] 
altractio

— O-ho! — garsiai patraukė Muraška, reikš
damas ypatingą savo nusistebėjimą..

Tvirbutas abejingas atrodė. Jis kalbėjosi su 
Barniūnu ir jojo žmona. Tvirbutienė palaikė kal
bą su Peska, kuris sėdėjo šalia jos.

— Taip, taip! — patvirtino Vėgelis: — Męs 
abu su Povilaičiu Leonardu esame iš Pabarės 
choro. Pirmiau ir dabartinis šeimininkas pri
klausė prie to paties choro. Tad mudu ir norime 
pagerbti buvusį savo narį su daina, linksmai. Ale 
dainuosim risi. Sutinkate?

—- Kad mes nemokame, — neigiamai pasisakė 
keli balsai.

— Labai lengva: tuojau išmoksit. Mudu su 
draugu vesim posmus, o paskum visi trauksim 
priedainį. Jis toks:

Kas kliūva, kas kaltas?
Ji ar jis,

v Ar kaimynų žvalys?
— NA pamėginkim! Matot, visai neblogai. 

Dar kartą! • .1
Vėgeliš atsidėjęs dirigavo. Jis energingai 

valdė visą stalą. Savotiška pramoga beveik visus 
sudomino. Įsismaginimas gyvai reiškėsi. Bema
tant buvo įtrauktos Į priedainį rankos ir ko$8. 
Rankomis mušė taktą Į stalą, o kojomis į grinčji^ 
Pagaliau ir liemenys siūbuoti pradėjo, ypač susi- 
glaudžiant su patrauklia kaimyne. Siūbavo ne tik 

'žmonės, bet, rodos, ir stalas, kaip per spiritistų 
seansus, Įgavo gyvybės reiškinių. Judesiai vi

siems pasidarė prie širdies.. Nusisėdėjus už stalo 
buvo dėking aproga truputį paminklinti bestings- 
tančius savo sąnarius.■

Po trumpos ir sėkmingos repeticijos buvo 
susitartą pradėti. Vėgelis Įspėjo dar;

— Tik atidžiai sėkit mano ženklas. Aš pa
rodysiu ranka, kada visiems pagriebti. Bet jau
traukit, nieko nesigailėdami.

Gyveno pora 
R imta ir dora
Jie valandas gaudė,
Gandrai tik snktidė.

Kas kliūva, kas kaltas?
Ji ar jis,

: Žvaijtet

Visko prikrauta.
Daug metų nusėdo,
Bet širdgėla ėda-

Kas kliūva, kas kaltas?
Ji ar BV 1
Ar kaimjhių žvalys t;

Ir dieną vieną 
Džiugi naujiena.
Sušunka tuoj jfei

- ■ “Štai mes jau
Kas kliūva, kas kaltas ?
Ji ar jis,

* ' u < Ar tvalyi?
- ’ Tik paskum tykiai, '

Garsiau ir dygiai: 
“Mažyčfo akys. 
Plaukai ir šakės 
Ne tėvo, ne! - 
Ne, nei’*-

Kas kSu.,.
Raiika tebebuvo iškelta, bet balsai nuti-ūko. 

Nutrūko btaiga, šiurpiai, tarytum pavojij užtri- 
mitavūs. . . ,

1 . Bitinienė klausėsi besiruošdama, iš toliau. Ji 
visai nebuvo prisėdusi prie stalo. Tik paskutinį 
posmą baigiant dainuoti, ji prisėlino, pasipūtė ir 
smarkiai pompavd orą Šnervėmis, Veidas atrodė 
toks piktas, kaip čemeryčių užgriebus. Matyti 
būvė. kad pratruks audra.

| • — Siūlyčiau dabar visiems išgerti, nes gerk
les išdžiūvo bedainuojant '

; . Bitinas bandė u Įtrinti nejaukų niomėntą, ta
čiau niekas nepakteūsė jtr. V&i akyfei inivp su
žiurę į Bltinierrę. Vienas tik Muraška nusikaltė
liškai susigūžė, nes smarkiausiai traukė pnė- 
dai»iį. ’ • '

/—O kas gi čia dabar? — spiegiančiu balsu 
pragydo ^Hhienė; Nei Dievui žvakė, nei vel
niui kačerga? pr įdaryk tu man taip šiauriai: 
plaukai ir šakės.. v Kokios gi čią šakė^J .. .

Mišią, juk čia jubkai. Mes visai negalvo
jam apie jūsų vaikaitį, — teisinosi Vėgelis.
•( ' . (Busdauginį)<

’ J — Naujienos. Chicago. Hk — Friday, F«b. 25. 1983
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SUSIRINKIMŲ

Naudingi patarimai ir įdomus dalykai

D R, PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ws&tchaster Community klinikos 
Medicinos direktorius 

1938 S. Manheim Rd, Westchester, 111. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis 

ir kas antrą šeštadienį 8—3 vai 

TeL: 562-2727 arba 562-2728

■JO:

TEL. 233-8553
Servk« 855-4504. Pase 0605J

DR. A. & GLEVECKAŠ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

£”EC1ALYB1: AKIŲ LIGOS 

1907 West IO3rd Stre*

Valanda pagal ausitarimą

Šakiv Apskrities Klubo nariy susi
rinkimas įvyks š.m. vasario mėn. 27 d. 
Vyčių saieje, 2455 West 47ih Street 
Pradžia 1 vai. Po susirinkimo — ka
vutė. J. Jurkšaitis, pirm.

VAKARŲ VEJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina 55. Minkšti 
viršeliai Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 & Halsted St, Chicago, IL 606(18

OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2611 W. 71 st St TeL 737-5149 

Tikrina gjriA. Pritaiko akinius 

ir “contact lėnaes”.

— JAV Valstybės departa
mentas patiekė Kongresui ra
portą apie darbo "stovyklas So
vietų Sąjungoje. Departamento 
pasekre torius L. Eagleburgeris 
parašė lydraštį, kuriame pasaky
ta, kad “Sovietų priverčiamųjų 
darbų santvarka pažeidžia tarp
tautiniai pripažintas žmogaus 
teises. Priverčiamieji darbai 
naudojami žiauriose ir pažemi- 

i hančiose sąlygose įvairioms So
vietų statyboms ir žaliavos bei 
prekių gamybai, kiek vietos 

. naudojimui, tiek ir eksportui į 
1 Vakarus’-2. ■

Or. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSL1S lt 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2454 WEST 43rd STREET

Ofiso telefonas: 776-2816, 
la&deKilee teisiu 448-5545

— Švedijos gynybos ministe
rija patvirtino, kad laivyno na
rūnai nufotografavo Baltijos 
dugne vikšrinio vežimo pėdsa
kus, buvusius netoli Musko lai
vyno bazės, kur neseniai buvo 
pastebėti nežinomi povandeni
niai laivai/Tuos pėdsakus, kari
nių ekspertų nuomone, padarė 
“keturių-penkių metrų ilgio, li
gi šiol nežinomas povandehinis: 
vežimas”.

KAIP PRAŠALINTI
ODOS “IŠDŽIŪVIMĄ”?

Odos sausumo priežasčių yra 
daug. Įvairūs mūšų organizmo 
dalių sušlubavimai turi šiuo at
žvilgiu didelės reikšmės. Kaip 
žinome, po oda yra storesnis ar 
plonesnis riebalinis sluogsnis, 
kuris, reikalui esant, suteikia 
maisto ir pačiai odai.

Kuomet tokių riebalų arba 
aliejaus yra permažai, veido oda, 
ne tik išdžiūsta,bet pradeda su
trūkti.

Jei odos sausumąs yra sukel
tas išorinių priežasčių, tai jas. 
galima lengvai prašalinti, varto
jant tokius aliejus kaip lanolin, 
almond oil,, mineral oil ir pan.

■ SVarbū yra taipgi/iFtinkamas 
maitinimasis. Čia gali pagelbė
ti. ir lietuviškas sūris, iš kurio 
neišimta grietinė,' miltiniai pro
duktai,. truputis saldumynų. Po 
poros savaičių tokios dietos, vei
do oda atgaus savo gyvumą ir 
jaunesnę išvaizdą.

DAILININKO DAUBAS
Atsilankęs į dailininko studi

ją, Gabrėnas klausia;
— Kiek norite už tą piešinį?
— 600 dolerių.
— Klausyk, gerbiamasis, tai 

beprotybė!
— Atsimink tamsta, jog tai 

yra mano dešimties metų dar
bas. Man užėmė 3 dienas jį nu
piešti ir dešimtį metų laukti iki 
parduosiu.

AGURKINĖ SRIUBA

Funeral Home and Cremation Service

s
Tris raugintus agurkus nulup- Į 

ti, supiaustyti į riekutes, apibars- į 
tyti miltais ir pakepti svieste. -■ 
Atskirai išvirti įvairias daržo
ves, kokių turime, arba panau- •< 
doti skystį, kuriame virė jau- j 
tiena.

Kuomet agurkai jau bus gero- | 
kai pakepinti, aplieti juos dar- I 
žovių viralu ir pavirinti mažiau- I 
šia pusvalandį. Paskiau sriubą g 
perkošti, pridėti rūgščios grieti
nės ir patiekti į stalą.

Charles Stasukaitis 
FD. LE.
(312) 226-1344

1729 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

EUDEIK1
nės ir patiekti į stalą.

GEROS RYŽIŲ YPATYBES

Ryžiai yra pagrindinis mais
tas bilijonui žmonių mūsų pla
netoje, Juos galima auginti ir 
menkoje žemėje; jie turi didelį 
kalorijų kiekį ir ne taip greit 
sugenda, kaip grūdai.

Bėgyje pastarųjų 20. metų ry
žių gamyba Jungtinėse Valsty
bėse padidėjo, tris sykius ir da
bar siekia 3 milijonų tonų.

* - *

bulVėš su? sūriu
Maždaug. 3 puodukai išvirtų 

ir suplaktų bulvių.
Ketvirta dalis puoduko sutar

kuotos sausos bandelęs.
Pusė puoduko sūtšrkuoto sū-

■riO; •- -- ------ :••. j.

.i •
Sudėti išplaktas bulves į už

dengtą molinį jindelį, apiberti 
sutarkuota banduke ir sutarkuo
tu sūriu. Pastatyti į vidutiniai 
karštą krosnį ir kepti 20 minu
čių.

SRIUBA IŠ SVOGŪNŲ
šios rūšies sriuba yra popu- 1 

liari prancūzų ir vokiečių tarpe. 
Ji yra skani ir kiekvienas mielai 
ją valgo, tačiau jos paruošimas 
yra galvosūkis šeimininkėms. 
Bet šiais laikais ją galima gauti 
pusiau paruoštą.

Molinį indą iškloti dideliais 
gabalais džiovintos duonos ir 
užlieti dviem ar trims priklauso 
keliems asmenims, dėžutėm ąyo- 
gūnų sriubos, gerokai apibars- į 
tyti sutarkuotu, kad ir lietuvis- ' 
ku sausu sūriu, uždengti ir įdėti 
i karštą krosnį.

Sriuba bus tinkama valgiui, ' 
kuomet duonos gabaliukai iškils 
į viršų. Sutarkuoto sūrio dar 
galima patiekti atskirai. p

t * * i

SU PORTVAINIUKRIAUŠĖS

vandens, 
cukraus, 
portvainio,

GAIDAS - DA1MID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

-—r

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

g

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
i 
d

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Avė., Cicero8 kriaušės, 

2 puodukai 
% puoduko 
1 puodukas
1 apelsino žievė.

Kriaušes reikia nulupt, suskal
dyti ir pašalinti sėklas. Apelsino 
žievę smulkiai supjaustyti. Su
dėti i vandeni cukrų, apelsino 
žievę, portvainą ir užkaisti. Kai 
pradės- virti, sudėti kriaušes ir 
pavirinti iki suminkštės.

Dabar galima viską sudėti į 
sterilizuotus stiklus ir,‘ aklinai 
uždarius, pastatyti ilgesniam lai
kui, arba galima suvalgyti, kol 
kriaušės dar karštos.

Prostatos, inkšti] ir šlapumo

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME i

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

SOPHIE BARČUS

AMBULANSO

PATARNAVIMAS

i

t

1

1

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS

5
1
3
4

5025 CENTRAL AVĖ.
St Petersburg, Fla. 33719 

TeL (813) 321-4204

TURIME 

KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

Vedėje — Aldone Devkuę 
Tetefu 778-1543

— Pasitikėjimas kitais, pasi
kartojantis nusivylimas.

Leidimai — Pilna apdravš<
ŽEMA KAINA

Priimam Master Chart* 
ir VISA kortele*.

R. ŽERtNAS. TeL 925-8OC

Chicagos
Lietuviu

Laidotuvių
Direktorių

i 
E

RADIJO 4EIMO5 VALANDOS

Se^uriicrriaia ir sekmalianiali 
nuo 8:30 iki 9.3Q vaL ryto. 
Stoties W0PA - 1490 AM 

transiiuojatnos iš mūšy studijos 
Marquofts Parka,

(LACKAWICH)
2424 WEST 69th. STREET TeL 737-1213
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Mis, I1L 974-4410

• Geri miltai moko kepėją, 
geri linai — audėją.

1424 Siuth oOth Avenue 
Cicero, I1L 60650 

TeL: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

— Tikrasis velnias yra pats 
žmogus, o netikrasis, — legenda.

—■» ■—i 
'6RKRAUSTYMA1

■.

J

TeL: 652-1003

4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: 523-3572

—

J
t 
Ii 
t

iI 
j
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tadienw Sd
VUoe laidoe ii WCEV stotie*,

Ii WITS stotie*. U10 AM banga.

' 2644 W. Tirt Street

Chicago, Ufinots 60629 
Tekt 778-5374

Ajjdreustie perkraustymar 
la frailly rtstumy.

ANTANAS VILIMAS 
TtL 374-1882 arta 374^m

7159 So. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, IL 40829

“Lietuvos Aidai”
KAZt BRAZDŽIONYTt

Prsersmse vedėja

Dalia Juknevičiūtė Mackuviene Šimoliūmenė
1935.IIL1 — 1975.IL25

Kad džiaugsmo ir rantfhė® valanda 
tėra tikėjimas į didįjį evangelistą, 
į mirties didybę, 
į mirties šventumą, 
į mirtiės palaimi hitftą.

Algimantas Mackus

Saulius šimoliūnas

KRIAUŠIU KONSERVAS
5 svarai smulkiai supiaustytų 
nunokusių kriaušių,

svarai cukraus, 
svaras razinkų, 
apelsinų sunka, 
citrinų sunka ir surinta žievė. 
Užpylę cukru ant supiaustytų

kriaušių, palikite per naktį. Ant 
rytojaus sudėkite razinkas, apel- 

| * sinų sunką, citrinos sunką ir žie
vę, ir viską virinkite kol sutirš- 
tės. Ant pat galo, jei norite, ga- 
lite Įmaišyti svarą smulkiai su
trupintų valakiškų riešutų, bet 
konservas bus geras ir be jų. 
Nuėmę nuo ugnies, tuoj supil
ki! į sterilizuotus stiklus ir ge
rai uždarykite viršelius.

Magdalena šulaitienė

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD 

— I
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__ Po 10 Vladas Mikutis, iš 
***. Bridgepoi to, Algirdas Petraus-

inonl, '11.

kas, iš Town of Lake apyl.

Po $5 Maria Bagutskis, iš 
Marquette Parko, George Roja
lis, iš Chicago, III., Antras 
Juodzevičius, iš Bridgeporto, 
Michael Lubert, iš Marquetie 
Parko, Jenas Dobrovolskis, iš 
Chicago, 111., Mildred Butkus, iš

Po $15 Stasys Juškus, 1: 
Brighton I arko, L. Ušknevičius 
š Marquette Parko, Jonas Ž 

mait’itis, iš Brighten Parko.
Česlovas Liutikas, iš Sydney, i 

Australia, užmokėdamas prenu
meratą metams, pridėjo $30 
Naujienų paramai.

Nuoširdžiai dėkojame.
Stasys Batūra, iš Marquette j Brighton Parko, Valentinas Lio- 

ParkoĮ, lankėsi Naujienose ir už-į rtntas, iš Marquette Parko.
mokėjo už savo, A. Butrimo ir 
V. Butrimo prenumeratas me
tams, įteikdamas $25 Naujienų 
paramai. '

Dėkojame už šią ir nuolati
nę paramą.

l’niversa^ Savings & Loan 
Association, Antanas Petkus, 
Charles Beacham, Euphrosine 
Mikužis, Walter RaCkauskas, 
Rožė Didžgalvicnė užsisakė bi
lietus į Naujienų banketą. Dien
raščio rėmėjas įteikė $50 auką. 

- Ačiū visiems.

Nuoširdžiai dėkojame už pa
ir apsilankymą Natijie-ram:.

nose.

A Sederzvičienė, iš Omaha, 
pratęsė prenumeratą me- 
ir pridėjo $13 Naujienų

Sekant'eji skaitytojai lankėsi 
Naujienose, apmokėjo metines 
prenunu ratas ii' finansiniai pa
rėmė laikraštį:

Po $15 — Leonardas Gogelis, 
iŠ Brighton Pai’ko, Andrius 
Naujokas, iš Brighton Parko, 
Bronius Sedleckas, iš Bridge- 
porto, K. Aizinas, iš Brighton 
Parko.

tams
paramai.

Nuoširdžiai dėkojame.

Justnias Cesnaitis, iš Clear
brook, Ii.C., rašo:

“Siun iu -*80. Tai bus už pre
numeratą ir likutis Naujienų 
paramai. Linkiu Jums daug, 
daug laimės ir geriausio pasise
kimo jūsų darbe”.

Ačiū už puikius linkėjimus ir 
paramą.

Sekantieji Naujienų skaityto
jai atsiuntė molinę prenumera
tą, parėmė Naujienas ir aukojo 
kalendoriaus išlaidoms padengti.

$30 '— Halina Dilys, iš Mar
quette Parko,

$25 — A. Laurinaitis, iš Le-

Po $’() Petronėlė Bra: 
ti«, iš Marquelte Parko, Albinas 
Gestus, iš Largo, I'ia., EJvvard 
Kačinskas, iš Baltimore, Md., 
Frr k Kelva tis, iš Ixiwcll, Ind., 
A. K: rsis, iš Toronto, Ont., T. 
Liutkier.ė, iš St. Pcter-bur^ 
Beach, I’la., Jonas Lozaraitis, iš 
Euclid, (ibio, Emilija Pajaujis, 
iš Bayside, NY, Joseph Petkū- 
nas, iš Racine, Wis., Kazys ši
mulis, iš .Juro Beach, Fla., Eu
genija Slalllionis, iš Alsip, 11, 
Pranas Velykis iš Rockford, III.

Dėkui visiems.

Antanas Suksaskas, iš Drar- 
bern, Mieli., rašo: "‘Ačiū už k v c-

PASSBOOK 
SAVINGS

.^VViT M ątPAVMfMT > 

io k»i vou»‘#nco^»

see ut for 

finaneins 

AT 0UI LOW RATE

FSLICInterest Compounded 
Daily and Paid Quarterly

Ht«h 
Interest Rates 

Paid on Savings

Mutuaiiederal 
SavingsandLoan.

2212 WEST CERMAK ROAD - CHICAGO, ILL 60608
Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747

®U«Si Mon.Tut.Tr 1.9-4 Thur,9-8 Sit. S-l 
SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 •

timą dalyvauti Naujienų (:V me
tų sukaktuviniame bankete. 
Sveikinu Naujienas ir jų dar
buotoj us. Linkiu dar ilgai gy
vuoti ir
Su geriausiais linkėjimais, siun- j 
eiu kuklią 25 dol. auką”.

Nuoširdžiai dėkojame 
bendradarbiui, Detroito 
pondentui.

— Sekretorė Eugenija Strun- į 
gienė telefonu pranešė, kad Su
valkiečių draugijos narių susirin
kimas įvyks penktadienį, vasa-; 
rio 25 d., f> vai. vak. Vyčių sa-: 
Įėję, 2455 W. 47th St. Bus svar-j 
bus susirinkimas su užkanda. 
Visi nariai privalo šiame susi
rinkime dalyvauti.

— Chicagos Liežuvių Spaudos : 
klubo susirinkimas įvyks kovo 
mėn. 4 d., 7 vai. vak., Lietuvio 
Sodyboje, esančioje 6515 S. Ca
lifornia Ave. Nariai prašomi i 
gausiai dalyvauti ir . kelti aikš-i 
tėn pastebėtus netikslumus. Bus] 
diskusijos iškeltais klausimais; 
ir kiti įvairūs pasitarimai.

Valdyba

— šv. Kazimiero Lietuviu ka-J 
pinių vadovybė praneša, kad ko- Į 
vo 1 d. prasideda pavasarinis' 
kapinių valymas. Norintieji 
sitaupyti žiemos papuošalus 
kautiems melams, prašomi 
kovo 1 d. juos pasiimti.

sulaukti šimto metu.

*

«5

4 i 
i

— Perdavimui
UAL ESTATI FOR SALI

BŪTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• HOTARIATAS • VERTIMAI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
La 7RMATS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS p '

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETKAS KAZANAUSKAS, Prezidentą,

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

Namai, Žem4 — Pardarteafc- 
RIAL 1STATB FOR 1ALI

i 
mūsų ’ 

kores-

sU-f 
se
iki

e Senas protu, jaunas smurtu

i

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

Aleksas Ambrose, i

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir ifepausdino 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 RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS

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

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

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, U 60608

Laiškas Redakcijai
Prašau pratęsti laikraščio pre

numeratą vieniems metams, o 
dešimkę sunaudokite savo nuo
žiūra.

šešiasdešimt devyni metai — 
tai beveik visas žmogaus gyve
nimas. Paprastai, žmogus, su
laukęs tokio amžiaus, sulėtėja 
ir jo mintys bei troškimai prade
da išblukti.

Tačiau “Naujienos” vis jaunat
viškai žengia tiesiu lietuvišku 
keliu ir gaivina mumyse tikėji
mą ir viltį ^Lietuvos Nepriklau
somybę. Už tai joms dažnai ten
ka pakelti daug karčios kritikos, 
neužtarnautų užgauliojimų ir 
didelį mūsų Tėvynės duobkasių 
norą jas palaidoti. Tvirtai tikiu, 
kad tie duobkasiai patys save 
palaidos.

Ilgiausių metų “Naujienoms”!
Su pagarba

A. Pauliks

KAM MOKĖTI NUOMĄ?
GERIAU SKOLĄ.

4 medinis Brighton Parke, arti

kuri reikalauja, kad Sovi 
junga tuoj pat atitrauktų savo 
karines pajėgas iš Afganistano, mokyklų. Mažas įmokėjimas. Šavinin-

Rezoliueija reikalauja politi- ko paskola.

5 ir

Dio susitarimo, kuriuo būtų už
tikrinta Afganistano nepriklau-

• somybės, suverenumo ir terito
rinio integralumo gerbimas. 
Afganistanui turi būti suteikta 
teisė nesijungti į jokius blokus 
ir užtikrinta, kad jokios valsty
bės nesikištų į jo vidaus rei-j 
kalus.

Prieš šia rezoliuciją balsavo 
Sovietų Sąjunga, Bulgarija, Ku
ba, Libija, Mozambikas, Lenkija 
ir Ukraina. E. L. Į

— Švedijos užsienio reikalų j 
ministerija pranešė, kad buvęs i 
Sovietų karo laivyno jūrininkas, Į 
pabėgęs iš žvejybos laivo Las 
Painias uosle, paprašė politinio 
prieglobsčio Švedijoje. Anksčiau 
jis tris melus tarnavo Sovietų 
Sąjungos Baltijos jūros povan
deninių laivų laivyne.

PRIVALO PASITRAUKTI 
Iš AFGANISTANO 

r-
Jungtinių Tautų 'Organlzaci 

jos Žmogaus teisiu komisija, ’ » • v ’

— Afganistano niekam nepa
vyko užkariauti ilgam laikui. 
Nepasiseks ir Sov. Sąjungai.

-------------------- ii r i
j posėdžiaujanti Ženevoje, 29 bal- — John Glenn pareiškė, kad 
Įsais prieš septynis, penkiems jis, tapęs JAV prezidentu, visa
! susilaikius, priėmė rezoliucija, taiką remsiąs Izraelį.7 i jISK
I  ------ 11 • ——----- --- ---------- —— —
I

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 leldliBV 
Dirbu tr užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava. 
Tai. 927-3559

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

Tel: 436-7878

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automebHle 

Liability apdraudimas pąndailė- 
karna. Kreiptis:

A LAURA IT 11 
4445 So. ASHLAND AVI. 

TeL 523-8775
■ a.

HELP WANTED MAF E-FEMALE
jr OarbifMnkiv

$250.00 WEEKLY PAYCHECKS

(fully guaranteed)
.working part or full time at home. 
Weekly pay checks 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.

Dengjąinę, ir taisome visų rū- 
sru stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA
. 6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629 . ' 
434-9655 ar 737-1717*K'

MISCELLANEOUS 
įvairūs dalykai

Laikrodžiai tr brangenybei 
Pardavimu Ir Taisymas 
2444 Wttf r»th Stmt 
Tai. REpublk 7-1941

DR. ANTANO J. GUSENO RASTAI
Naujienose galima ganti nepaprastai įdomius gydy
tojo, vižDomenės veikėjo.ir rašytojo ataiminimns.

Dr. A. Guseeu — MINTYS IR DARBAI. 259 psL liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičiu jaunas dienas b 

18.00lusirūpiiumą ____________'__ 1__________________

Dr. A. J. Gussen — DAN’TYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais 

Minkš tais viršeliais, tik

Dr, A. J. Gnssen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik___

G<lima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį nrba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

82.06

įTS« S*- KALSTAU 8T., CHICAGO, SL

JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

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

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

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

Mr. K. Januta,

2818 Avenal S L, Los Angeles, CA 90039

A.

i

BEN’S SHRIMP HOUSE

1049 W. North Aye.

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

bei RCKATI ŠVIEŽI UNGU
RIAI. Tel. 337-0263

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P..NEDĄS, 4059 ArcherAvenue,

Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-5980

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS — Astrological- 

Tarot Card Readings 
$10 

ELEONORA JAKŠTAS 
4104 S. Archer Avė.

Tel. 523-3685 (Pr.)

HOMEOWNERS POLICY

I
I

RENTING IN GENERAL 
N u om o s

išnuomojamas apšildytas gražus 
šešių kambarių butas su balkonu Ci
cero Parkholme. Geras susisiekimas 
ir krautuvės. Plyta, šaldytuvas, užuo
laidos. Pageidaujami dirbantieji as
menys. Telefonuoti 656-4811.

IŠNUOMOJAMAS 4 kambarių “En: 
glish basement’* butas, šilima. Arti 
transportacijos. Marquette Parke.

Skambinti po 6 vai. vak. LU 5-9359.

WANTED TO RENT

IEŠKAU KAMBARIO

Esi> senyvas pensininkas, pa
ieškai! kambario pas pavienį 
vyrą ar moterį, mieste ar už 
miesto. Esu rimtas, teisingas ir 
truputį pasilaikantis. Adresas:

Clinton, IN 47842 
Dan Lucas
1114 N. 7th St.

— Matymas ir turėjimas yra 
tas pats.

— Kiekvieną kartą laikrodis 
muša skirtingai.

— Vandens neperskirsi lazda 
mušdamas.

'SU-

9S9W W. 95ft M

424-1454

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

Tek 776-5162
2649 West 63rd Street 

Chicago, HL 60629

PATS SKAITYK- UV DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI 

' DIENRAATĮ “NAUJIENOS*’

6 — Naujienos, Chicago, 8, m. Fridky, February 25, 19^

Mon.Tut.Tr

