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VASAROS DARBAS STUDENTUI
Jungtiniame Paballięčių Ko-: 

mitete vasarą bus priimta kiler- 
no darbams po vieną iš lietuvių, 
latvių ir estų 'tautybės studentų. 
Atlyginimas $1,500 ir kelionės 
išlaidos. Npririlieji šią tarnybą 
gauti lietuviai 'kreipiasi į Ame
rikos Lietuvių-Tarybą, 2606 W. 
G3rd St;, Chicago, IL 60g29, teL 
(312) ■ 77R-69Q0- J

Kandidatas turi mokėti lietu
vių ty anglų kalbas, ne jaunes
nis kaip 18 metų, JAV pilietis, 
Vašingtone Turi tufetTgalimybę 
naudotis automobiliu. Pirmeny
bė tiems, 'kurių studijų pagrin
de politiniai mokslai, ’ žurnalis
tiką, Pabaltijo valstybių ar Sp- 
vietijos studijos, istorija ir socio
logija.- Prašymą šiąL tarnybai 
gauti reikia atsiųsti į ALTą iki 
kovo la dienos. : ? . ;

PETKUS — KANDIDATAS "
"NOBELIO PREMIJAI -

: ; j '.'.. ■

JAV Kongreso komisija Eurb- 
poš saugumo ir bendradarbiavj- 
m o-' re ikala mš Į 983 įn^ sausio,

LIBIJA PLANAVO 
NUŽUDYTI NUMEIRĮ

CHARTUMAS, Sudanas. — 
Vietos laikraštis ketvirtadienį 
paskelbė žinią, kad Libijos va
dovybė buvo atsiuntusi į Char
tumą grupę gerai ginkluotų vy
rų, kurie turėjo nužudyti pre
zidentą Gafar Numeiri.

Nužudymas turėjo būti įvyk
dytas Libijos karinių jėgų įsi
veržimo metu. Libijos tankai ir 
sunkvežimiai butų įsiveržę į Su
daną, o tuo pačiu metu teroris
tai būtų nušovę prez. Nuineirį. 
Policijai pavyko išaiškinti įsi
brovėlius.

Libijos įsiveržimą sukliudė 
JAV kariški lėktuvai, patru
liavę visą Egipto ir Sudano pa
sienį. Jeigu ibija būtu nesustab- 
džįusi savo tankų, tai Egipto lėk
tuvai būtų juos bombardavę ar 
apšaudę.

yrąy: vądę’v^jąntieji ašmenys, 
pagąTHelšjrikąo šūsi'tarimą, žmp- 
gaųs; teisių: gynime. '• . ' ;
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ITALŲ POLICIJA SUĖMĖ 
; v DAR VIENĄ ŠNIPĄ

11 ROMA, -r Ilalų. pftljetya keL 
virfadienj *^rė^hė’edšr vieną šni
pą, ilgus metus dirbusį Sovietų 
valdžiai, policija sustabdė, iš
krėtė .nusivedė į /nuovadą 
38 methiąi^^ktorą Ktž^įęyą.

TIBET (CHINA)

IRAN NEPAL

Karachi

BBS

Indijos Asamo provincija yra Bengalijos šiaurėje.’ Musulmonai, viską 
palikę, traukia į šiaurę ir į vakarus, kur juos saugo’-ir maitina kariai.

W«t Pakistan (pop. 55 mUIion) 
!■* WnM4p»fb 70
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MUSULMONAI EINA I KARIUOMENĖS 
SAUGOJAMAS STOVYKLAS

RANGALOO MIESTELĮ PALIKĘ SUAUGĘ, SE 
MOTERYS IR VAIKAI BIJO ŽUDYNIŲ

- ---- -----------------GORESHWAR, Indija 
SEKR. SHULTZ PATARIA mo musulmonai

SKIRTI PINIGUS j tūkstančių pėsti ir 
--- ---- ---------- - , ga į šiaurę ir eina

sulmonų stavyklas.
Apskaičiuojama, kad nužud 

tųjų skaičius siekia pusketvir 
tūkstančio žmonių. Netoli Gai 
hati geležinkelio stotelės a: 
greitųjų buvo sudaryta pabėg 
šių stovykla. Musulmonai man 
kad jie bus saugūs, bet ind 
nepaliko jų ramybėje ir mišk 
lio stovykloje. Tvirtinama, k: 
paskutinę naktį stovykloje bir 
užmušta dar 50 beginklių žm 
nių.

Buvo atskridusi premjerė !

Asa- 
dešimtiini; 
važiuoti b< 
tiesiai į nuWASHINGTON, D.C. — Sek

retorius Shultz ketvirtadienį 
pareiškė, kad kiekvienas ameri
kietis moka po $43 užsienio pa- 

rgalbai ir po $35 plaukams su- 
dėstyti, o dabar nenori paskirti 
prazidento prašomų 85 milijonu- ? 
dolerių demokratinėms valsty
bėms padėti. |

Prezidentas yra taupus, be 
reikalo pinigų neišleidžia, todęl 
galima juo pasitikėti. Sekreto
rius apskaičiavo, kad taikai Ar
timuose Rytuose įgyvendinti.

’kiekvienam amerikiečiui kai- dira Gandhi. Ji aplankė ke 
buvo stovyklojnuotų po $12.35, po 3.84 Karibų kaimelius, 

jūros valstybėms padėti ir po 92 klausė našlių likusių raudų, į< 
centus pristabdyti žmonių daų
gėjimui ir po 77 centus demp- go Ii stovyklas uuo puolančių i 
kratinei Turkijai padėti. ’ du, kol gaus kitus įsakymus.

ke kariuomenės daliniams sa

u j "Ginkluota indų gauja bu 
. -užpuolusi Rangaloo kaimelį. . 

spėjo nužudyti keliasdešimt ’ 
rų, tuo tarpu visi kiti kainai 
žmonės, viską palikę, išėjo pt 
į Asamo šiaurę. Tuo tarpu at 
ko karių būrys, kuris sai 
žingsniu žengiančius Ranga 
miestelio gyventojus.

1 Apskaičiuojama, kad užsiri 
že, bet visuose kitua-e ruožuose ..tųjų musulmonų skaičius ’ 
rąrnu. Jeigu iraniečiams būtų siekia pustrečio tūkstančio. E 
jf^Vykę kur nors prasilaužti, tai. to skaičiaus dar reikia prie 
4įe jau būtų veržęsi gilyn, lxt 1,060 užmuštų kiek anksčj 
jiėffis nepavyko. Vakare irakiė-. Ap’-e 12,000 bėgančiųjų jau' 
č:ai leido jiems 

A'onus.
Irano parlamento pirmininkas 

tvirtina, kad kariuomenės štabas 
pakeitė savo planus, bet mažai 
tekalba apie irakiečių pasiryži
mą

VAKAg JIU$AUTį- 
BO'lRANLĖeiV

BAGDADAS, Irakas. — Ofi
cialūs kariuomenės vadovybės 
pranešimas sako, kad k<^vų ipę- 

buvo našauti 60 Irano karių, 
norėjusių,-įsiveržti į Irako teri
toriją. 'Iraniečiai bandė prasi
laužti tiktai viename fronto rūo-

< TAIKOS DERYBOMS SU IZRAELIU 
JORDANAS NUSTATO TAISYKLES

-•'f.'. *• . ■, /■

PIRMOJI SĄLYGĄ — IZRAELIO KARIAI PRIVALO 
PASITRAl’KTI Iš LIBANO TERITORIJOS

BEIRUTAS, Libanas. — Jor-^ 
d°no užsienio reikąlų m>rd$teri.s- 
Marv^n ai Kas-m, posėdžiavęs 
«n T.ibann užsienio reikale 
n'steriu >r ’'rezidentu A r.nma- 
iaI DPrA’škė ?ns>n<1r'« alc+'T'’"TV»S’ 
an’n Įob'mf'or'^<; f-rikoc dervbas 
Artimuose Rvtuose.

1. pi anuoja m nę .Tordan^-Tzraa.

GRAIKAI PRITARIA > ■ 
SOVIET^.BLANUI J

i ATĖNAI,.Graikija. —. Sovietįų
• Sąjungos premjeras Nikolai TĮ-J 

chonov pareiškė ąpaudos atstd\
, yams, kąri Graikiją pilniausiai • 

pritaria Sovietų Sąjungos planui 
„palaipsniui mažinti vidutinio dy- j 
džio atominės raketas.

Pradžioje reikia "susitarti ma-' 
’ žinti ginklus nors-mažesniu kie

kiu. o kąi šitas klausimas bus.
• atliktas, tai tada galima antra

/ s. - * ’■* j
karta ju skaičių mAžinti, kol ne-

/bus jokio pavojaus taikai.

Tichonovas labai patenkintas 
savo kelione į" Graikiją. .Jis tu
rėjo progos pamatyti Akropolio 
liekanas ir pasikalbėti su keliais 
graikų m misteriais. Jam patin
ka premjero A. Papandreou* ir 
ministerės M. Mercouri judru
mas ir planai ateičiai.

: rdv.ėr/hdrysį.' Savaitės' pradžioje 
,. ... .• buvo 'suimtas .Šbvięt^ĄėroGoto

L' ^bendrovės- "pąręigųnžV- Po. jto 
\šūimta^Ui^|iąĄatįdEi^g^ljagĮį fil- 
; Ąiųs s^tišĮaptais. šiause^Ątl^ nto 
^Sąjūngos':'gynybds ę^.n'a'rsrV 
ty Manomai kad Kbniajėvo su- 
i ėmimas, rišasi su-naftos bendro- 
IvėŠĄ veikla,'-. BendroVęš paręigū- 

s turėdavo -.ga ii na njųs pi nigh s
įuž naftą psnesti Ltalrjcy velku-

vyna^'syl^\^tyirtadi^į suėmė, 
vąij^ąhjaų-..

K^liįi^aęl^ąsį^i§ penas. ■ naftą psįvesti Ltaltyrų veiku; 
betar viąi^ jo.padėjėjai, noria- iriems^komunistams pą^al Mąsk- 
tieji. Išganyti' krašfa. nuo. dem o- 
kratinėsVyriausybės-? Įr demo- 
k ratinės k rašto konstitucijos. , «• « ; x "A' **, ' * _

Nachrtietih Erbakan vedė la
bai, griežta .ftovą prieš konstitli- 
ciją,-; kuri-į:- garąntayp visiems 
kraąto piliečiams pagrindines 
žmogaus teises. Jis norėjo pašą- 
linti visus/krašto administrato
rius? pripažįstančius pagrindi
nius konstitucijos dėsnius. Er
bakanas abejojo, ar jaunimui 
reikalingos tokios mokyklos, ko
kios šiandien Turkijoje įvestos, kintojas.

vos nurodymus.

’’ — Persijos įlankos .valstybės 
pasekė britus ir $L sumažino 
naftos statinės kainą. Je’gu Ni
gerija dar labiau mažins naftos 
kainas, tai teks visame pasau
lyje jas mažinti.

Erbakanas turės sėdėt* kalėjime 
nuo 3 iki 5 metu. Jis pripažįsta 
tiktai Koraną, kurio Irano mu' 
la Chomeini vra tiksliausias aiš-

Los Angeles Daumanto kuopos šauhai su vėliavomis eina 
iš bažnvčios į iškilmingą Vasario 16-osios minėjimą para 
pijos salėje, šaulius veda buvgs kuopos vadas Kazys Karuža 

ir dabartinis Vadas Ruokis.
. (Nų®U, Leoiię KaDto, Hollywood, Cal.^
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Palestinos atstovai.
M»rinn rviiai m Izraeliu

Vasario 26: Aleksandras, Au
rime, Žibutė, Girdenis, Jorūnė, 
Svajūnas, Vorą. <

t

Vasario 27: Gabrielnis, Vil
mantė, Tolmąntas, Duonė, Aš
mantas, Žvaigonė. t

Vasario 28: Vortunatas, Aš
mantas, Cmė, Žygimantas, Per
gula, Atis, Vadamara.

Saulė leka 6:31, leidžiasi 5:37.

• Oras šiltesnis, ' A

-tieji kariuomenės vadovybei 
iv°sli krašto kontrole, palaiko 

‘ ryšius su Izraelio kariais. Iki šio 
meto marinu vadovybė 
iokhi oficiab’u rvsiu su Tz^ncb'n 
kariuomenėm vadovvbe, be! da- 

; lxar tie ryšiai nustatysi.
Dpi rvšiu stokos galėio Reh’U- 

fo ivvkti kruvinas konfliktas. 
Vof Izraelio lankai n orpin nėr- 
šliaužti ppr arnprJk’Prm qqndA. 
lamas srele/inkoTJn linĮinc JAV 
kanhona^ sulauk dn f^r^cĮin 
tanku* 
Amerikos 
skiri? nf i 
saugomas sritis. Nė vi^na nn^A 
to lako nedali peržengti, neatsi
klausus vadovybes.

PirTnon oi'ėn Izraelio ir 
kariai numatė tak'>.

Amerikos ir Izrapl^o

šias žinias snaudos atstovam0 
pranešė crvnvbos sekretorių0 
Caspar AVeinberge-.

Izraelis nueini* nnsikeisli 
belaisviais

JERUZALĖ. — Izraelio 'y- 
riau<vbe pasoTlė palestiniečiam? 
pasikeist’ belaisviais. Dabar!i^iu 
metu izraelitai turi 8000 pales
tiniečiu nelaisvėje, n nalcstmie- 
■čiai laiko nelaisvėje 8 izraelitus. 
Izraelio kariuomenės vadai siun
tinėjo savo karius į kelias Bei
ruto ir jo apylinkių vielas, bot 
niekur belą išvilk nerado. Izraelio 
kariai paėmė nelaisvėn 800 pa 
lestinieč’U. J e sutinka paleisti 
visus palestiniečius už 8 pales
tiniečių laikomus Izraelio ka
rius. z -<

Belaisviu pasikeitimą turėtų 
tvarkyti Raudonasis ' Kryžius, 
kurio atstovas jau yra BAirute. 
Alžyre esantieji Palestinos at
stovai nori peržiūrėti 800 asme- 

i nų sęraąą, kurį turi izraelitai.

susirinkti Įa-

atkakliai gin I i savo žeme

Beduinai veda kupranuga- 
Sinajaus smėlynais, nešan- 
keleivius ir prekes, o kup- 

į smėlį nc-

rius
čius
ranugariai pėdos

NEGALI GARANTUOTI 
ATSTOVĖS SAUGUMO

NEW YORK, N.Y. .1. Kirk
patrick yra JAV ambasadorė
Jungtinėse Tautose. Smith ko
legijos vadovybė prašė ponią J, 
Kirkpatrick gegužės 22 d. skai
tyti paskaitą tarptautinės politi
kos klausimais. Jai buvo praneš
ta, kad studentai, baigdami 
kursą, būtų labai norėję patirti 
užsienio politikos informaciją iš 
pirmų šaltinių.

Ambasadorė sutiko ir pasiža
dėjo nuvykti į Northampton, 
Mass., ir skaityti pageidaujamą 
paskaitą. Bet tuo pačiu melu po
nios Kirkpatrick saugumo atsto
vai pasiteiravo, ar minėta kole
gija garantuos aambasadorės 
saugumą. Kai kolegijos vadovy
bė atsakė, kad saugumo ji ne- 
garantuoja^.nes klausytojų tar
pe gali būti žmonių, norinčių ją 
užpulti už pasakytas mintis, ta
da p. Kirkpatrick atsisakė vykti 
į Sm*th kolegiją. ., ■.

— Anglijos darbiečiai pralai
mės, jeigu rinkimai bus birželio 
mėnesį ar ank 6au. Falklando 
salų išlaisvinimas padės prem
jerei Thatcher.

— Argentinoj ky’a balsai. kad
būlų traukiami į teisman buvęs 
krašto piezblenlas ir ki'i kariuo
menės vadui už isiseržima į *> o, C
Falklando sul.s.

Chicagos porcijos viršinin
kas IV Brzeczvk niekuomet n - 
kalba su \\\ shingtenu, nes j’s 
nemokėjo vahtyhės mokesčiu.

— Prezidento patarėjai džiau
giasi. nes ji z yra įsi Ūkine, kad 
naftos kainos daugiau nebekils.

Amerikiečiai kiekvienais 
metais išleidžia po ^101 radijo 
ir televizijos išlaidoms, po #35 
skutėjui ir po £97 muilui ir va
lymo reikmenims.

Izraelio nutarimas atšaukti 
karius iš Libano taip pat pakėlė 
dolerio vertę.; v

siekė karių paruoštas s’.ovyk 
Pakeliui į šiaurę žingsniu 
apie dešimt tūkstančių imi: 
monų. šakėmis, durtuvais ir j 
liais ginkluoti indai nuveria 
rus ir palieka. Moterims Įeit 
bėgti su vaikais, bet jeigu 
pastarieji pasipriešina, ir j 
užmuša.

NEW DELHI. Indijos prl 
jerė buvo nuskridusi į Asą 
ėmėsi re’kaLngų priemonių 
dynėms sustabdyti, b:t 
rengia atsistatydinti, 
sostini’je buvo bandyta 
demonstracijas prieš 1.
bet didesnių minių nepav 
sugrupuoti. Policija tardo 1c 
lytoj ils.

A škėja, kad .Vaino prov: 
joje žmon ų žudynės jau tę:

ji n

sum

trecia sa\ai!ė. Žudynės aprin 
vienoje vietoje, t?i prasideda 
toje. Ypatingai daug išžtu 
Nellie srilv’e. Peiliais ginki 
indai sustabdo zuclyn s, kai 
stebi artėjančius kariuont 
du’in’ns. Valdžios pareig 
kaibos indu nebesiistabdo. 
nekreipia j kaibas jokio dėm

Sietinėje žmonės p tra 
pečiais, pasiklauso ir nu< 
nes lr<Iiįoj ne vieną karta 
tojasi panašios žudynės.

I laro’d Wasbingtonas 
kad neatleis Brzeczeko iš ta 
bos. nes polirijcs vi r sint 
rengasi pasitraukti iš tarn 
pirma, negu Wadiingtonas 
(ms miesto administraciją.

Sumažinus naftos ka 
nukrito aukso vertė.

i
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KAS GALI NAUDOTI MAISTO KORTELES?

Maisto korteles gali naudoti 
kiekvienas Amerikos; pilietis, 
jeigu mėnesinės jo pajamos ne
siekia •'•at/ j mėnesį. Jis gali ne
gauti jokios kaus viešus parą* 
mos, bei jis gali gauti kortęlęs

lotomis, padirbtomis maisto' 
kortelėmis, lai jis bus baudžia
mas. Jis turės nurodyti, kas jam 
tas korteles davę, ar pardavė. 
Jeigu nenurodys nusikaltėlio, 
.'tai bus baudžiamas. Jis proku

savu maistui papildyti. Jis gajipalūiai privalės pasakyti, kas 
pasirinkti maistą bet kųrįoje 
ki’autųyėję, kuri priima valdžios d avė ar pardavė, 
duodamas maisto korteles.

Visi girdėjome, kad praeitais 
metais buvę kląstojąnjus ir par
davinėjamos maisto kortelės. 
Jeigu kąs bus sųėijjpi.ą^ šų kla$.-

l las padirbtas maisto korteles

f Jeigu gyvena du žmonės, vy- Į 
ras su žmona, ir negauna dau- į 

■gjųu į ųipųesj if baiĄę ne- _ 
turi daugiau tai gali '
'gauti mąisto korteles.'

aš savo

Vilniyos centrinė gatvė
Nepapusčius

Atsisukus
Mandagiau prašneko:

"Tų laimingas, 
Kad nereikia.

Štai, žiūrėki, 
Jeigu nori, 
Jųjų sudėjimą.
Ir visais jais 
Sukaleno,
Kiek tiktai galėjo, 
Kad net balsas 
Per ta visą 
Urvą nuskambėjo.

O laputė, 
Tai išgirdus,

Nebsvaigins galvytės.

Užsigavęs
Kad apgavo 
Kiškis ėmę pykti,

Skolinga palikti.

“Per ilgai mes. 
Ten kalbėjom, 
Kol į čia atėjom.
Jią/sųlaųąe '
Tą statinę 
Kurioje stovėjo.

Žmogaus akys yra stebuklingas organas j
Akis yra mūsų organizmo tik

rai stebuklingas organas. Pažin
dami akies struktūrą, negalime 
nesistebėti dėl jos sudėtingų 
funkcijų ir veikimo tobulumo.

štai tik smulkmenos, ką akis 
pajėgia padaryti ir kokia yra jos 
sudėtis.

1. Jei šviesime į vieną akį ža- J 
Jia lempute, o į antrą — raudo-; 
■ik!, žmogus imatys tik bendrą 
geltoną šviesą.

2. Akies nervai, kurie jungia 
įą su smegenimis, turr.ąpie mi
lijoną siūlelių.
■f 3. Akyse randasi apie 135,009 
yręrvų baigmenų reaguojančių 
.1 šviesą.

4. Normalus žmogus mirksi 
;ak5mls nuo. ikU 30< kartų ^pė^ 
minutę. ‘ v*-4‘tM' '

nes esti ųęviepodąg. Dąžųjąusiai 
gėriau mato dęšį^įĮ iŪis.

9. Akis yra tiktehybėje sme
genų daĮLisį- ąeš IS yjąų žmogaus

Šviežus vaisiai, < 
lotai, varškė, sūris, raugintas 
pienas yra tinkamas šiam sezo
nui . maišytas. Tuom tarpu kaip 
riebalų kiekiu privalo būti siuna-

V i etoj e šąjtų su ledu.kūno organų yra labiaū&įąi su-j žįntas. _
rišta su smegęnimjs: .'J. , 1 saldžių gėrimų vartokime pasu-

•. Kiekvieno, sielos gelmėse Į kas (buttermilk), vandeni su le 
yra paslėpti -turtai, kurjuos tik: mono^sunka^m /
meilė teįstengia atrasti.

Patarimai
Chicago (Heart Association

— Kadangi sykiu'su prakaitu 
iš -mūsų organizmo išeina ii’ 
druskos, tai prie valgių vartoki-

• me'jos kiek daugiau.

iekė sekančius pąferinūis karš- Senesnis .
kliūtis žtpogaj^s kūlynai

y- - r
tespiam vasaros laikotarpiui:

Bandyk galvęti '“šaltai
tai yra perdaug nesijaudink, ųė-j $ Mūsų tarpę gjųd^i

pie jį užmiršk. ; : E

daržovės, ga-1 kaito dėmes iš drabužiu. Tie nu- 
‘ rodymai yra’naudingi kiekvienai 

šeimūįįnkei, todėl paduosime; 
juos čia ištisai.

Šviežias prakaitas yra rūgštis.] 
• todėl priešingas jam agentas 
yra šarmas', kaip muilas, sodas, 
.amonija\ir)t. t.

Todėl -paprasčiausias būdas 
prakaitui.; i4 drabužių pašalinti 
— išskaibt jūos, kol prakaitas dar 
nesusistovėjo. Skalbimui gali
ma vartoti muilą, sopinę, ir’ga
lima įdėti truputį amonijos.

Bet kuomet prakaitas .išdžius- i 
.ta ir susistovi, tuomet iš rūgš
ties jis virstaj šarmą arba; aJjįalj. 
Tąda jiuj jo , pašalinimui reikia 

^Vartoti, rūgštį'. Tam tikšlui ge- 
Iriaųsia tinką’ baltasis actas, ąL

KIŠKELIS .BEVALIS

“O, lapute
Nesijuoki,.
Nedaryk sarmatos:

K i

Taip, ramino

Slinkdama prie stalo,

Gaidžio rėmus

Nieko 
Per stiprus mat 
Biesas buvo,■ »*•' \ ■ ■ T ’ ’ ’ *

■ Tai taip ir įvyko.

Štai,žiūrėki, 
Kiek jo būta! 
Visas kampas šia

i

rankas šūltii vandėfllu;^ ‘ " • laukęs 65 mębį ąmz^js, pąts.'sąu
I- 5. Žmogus negali vienos akies ’ Ę Perdaug nenuvargk sun- įsikalba visokių nūsripnėyimų ir

, kesniu darbu arba sportu. . bando pasitraukti iš kū-
. — Dėvėk] lengvus, šviesius rybinių d^ b^' to-.

•drabužius' ir b^tiiiiuš, kurife' kiame amž^j^ lM
j. .7. Vištos, gyvatės ir dar kiti į jgreičlaū’^gerku.pmkaitą. «' | kla nemažai riąi^os^ų^rę^lc^^s 
gyvūnai nakties metu nieko ne-j? -ž Kreipk ’daugiau dėmesio į I 'eiidrgijOS1r’gabmn^J’'Y.' Y'N■■' " 
jmato.- I dieną. Valgyk'7gęra^t bet skirtin.:: Maišalas Foob būdamas 67

8. Akių regėjimas pas žmo- gįaų negu žiemos metu. "■ j metų tapo vyriausiu sąjųnginin- 
jynin „ ,,———- - — — • . ■ » m. ____,« -|kų vadu ir'laimėjo , karą prieš'

Vokietijos kaizeri.
< « La Fontaine, turėjo 73 metus,
$ g kai parašė pasakėčių knygą vai

kams. Norvegų rašytojas Knu- 
.'itas Hąmsumąs,- 82 metų, bandė 

įvesti savo krašte nacišką dikta-

■kreipti be kitos. •
v 6. Trumparegio žmogaus akis 
yra ilgesnė, negu tolregio.

’ I Ąct^ • dažnai ir spalvą 
į jeigu prakaitas buvo ją aigadir

- Į jiZ \v - ■ i .

... r

Baltus, skalbinius, kųpjnet; jie 
’ į pagelsta ’ nuo prąką i to, galųna 
į i§6altiųti( sąųUję., I^kąlbk 4‘ 
Iiį$j kartus padžiauk’ prieš;saulę..: 
Jeigu dėmės dar neišnyks, paviL- 

’ gyk“ jas hydrogeno peroksidu, 
kuriuo moterys “blyeina” sau ■

Į plaukus.

t

SVEIKINU NAUJIENAS,

ŠVENČIANČIAS.SAVO 69. METŲ DARBO 
SUKAKTĮ, IR/LINKIU JUMS DIRBTI 

TĄ NAUDINGĄ DARBĄ DAR 
BENT ŠIMTĄ MĖTŲ.

Ilgametė Naujienų skaitytoja

Anna Grabas I
; tūią. Ar.ist'as Splski iki 99 metų 
: amžiaus dar vis pasirodydavo 
|* scenoje. ■ - • •

• ' Kad ir mūsų rašytoja Žemai-, 
i tė. kuri pradėjo rašyti jau su

laukus 50 metų. Yra ir daugiau 
pavyzdžių lietuvių tarpe. Bet tas. 
aišku, kad senatvės nekliudo, ne 
tik dirbti, bet ir kurti.

žmonės, kurie yra gyvi dvasioje 
ir ųeikrinta Į apatiją, greitai ne
pasensta ir neištyžta.

Orinda, California

!
KAIP PASALINTI PRAKAITO 

DĖMES
•’. Jungtinių Valstijų Agrikultū
ros Departamento ekspertai duo- 

" i da patarimų, kaip pašalinti pra-

IK ViSC'S NAUJIENIEdiUS. LINKĖDAMI 

SULAUKTI ŠIMTO METŲ JUBILIEJAI S.

K. V. Skripkai

r-9

E^bė^jąų
Kai j' ėsų įpratęs”.

Ir paklaust i 
šeimininkės’
Drąsiai pasiryžo: 
‘Kam tau reikia, 
Kad danteliai

“Tai kramtyki, 
Kaimynėli,
Tavo dantys tvirti, 
O manieji 
Neįveikia
Jie ne tam paskirti”.
Tai išgirdęs 
Jis nuliūdo, 
Kam taip pasigyrė. 
O jo stačios
Ilgos ausys I — ’~ 
Tuoj žemyn nusviro.
“Tai kodėl tu 
Neragauji?
Bus skanus kąsnelis, 
Nors taupųjį.
Ir liesokas 
Buvo tas gaidelis”.
O kiškelis’ '
Sau galvojo: ‘ 
Jei neduoda vyno. 
Tai kodėl čia 
Pasikvietus

Sugriaudintas lapės. .
Dagys

KAS KAIP GALVOJA
Žmona; — O. kur manai išeiti

~ Išmintinga žmona
| neklausią kur jos vyras eina.
| Žmona: — O išmintingas vy^ 
. ras ar nepaklausJj^bfeonos kuti 

ji ema? : CM
Vyras: —. Išmintingas vyras

| neturi žmonos. j
F “ " ; ' * ♦; *
-f - *

j • — Ar gaimą taikiom pnė- 
. mdnėm pakeisti kapitalistinę 
^Valstybę -i komunistinę?

' ’ —Taip, ^limaj bet kam tas 
reikalinga? '

* *■ >*■

• Nebūk piktas — tuoj pa
sensi. ■-

Congratulations to Naujienos
ON-THEIR 69th -ANNIVERSARY

■ > -v . ‘ . V *

Judy Baar Topinka

STATE REPRESENTATIVE
— * < - * > • ♦ ,

of Hie State of Illinois-

43j-d District. Office:

^924 W. Cermak Road, Berwyn. Ill. 60402
‘ Tek (3J2>; 795^ ’266 ” ‘

1131 Stratton Bld"., Springfield, Ill. 627C6
• ■ ■ Tel. (217:) 782-8180.

NUOŠIRDŽIAUSI' SVEIKINIMAI
IR LINKĖJIMAI NAUJIENOMS,, 

SULAUKUSIOMS 6» METŲ
• • . • • • • •

PETKUS jM\ĘQUETT^ FUNERAL HOMES
* • * • • - • *

2Ą13 VV. 71št sf,’Chicago', Illinois

1410 S. 50th Avę., Crcęrb, Illinois

Mr. & Mrs. Anthony Pętkus 
Mr. & Mrs; Donald Petkus

į - l^dponaldr Petkus, Ir.
Mn Lawrence Gasunas

CONTINUED.' SUCCESS 
TO NAUJIENOS

Norman B.ųrstėin

MANUFACTURER OĘ FINE FURS, 

185 North Wabash Avenue. 2nd FJqpe 
Chicago, Ilhnois 60601

By Appointment
Telephones: Ofc. 263-5826 Ęes. 677-8489

CORGUATULATiiOSS ĄHPl WSt
TONAVųSNOS

OJS ĄNĮuyEĘSĄęv .
ęnt W

First National Bank 
of Evergreen

Eveęgijeei) Park, Illinois 60612

- < V-1-1

X*uįi»n<fc:' Oileaffo. Iif —1963



Šagamogienės portretą?

DR KAZYS KRINGIS ’ ’ ' ' "

Lietuva prisikėlė ir vėl prisikels
(Nepriklausomybes paskelbimo 65-osioms mėtinėms)
Neyriklausomybes šventės minėjime. Cicero, 11., 1983 m^vasario 13

(Tęsinys)

To'i valstybė buvo visai kitos 
prigimties, nieko bendro netu
rinti netik su 1722 metų, bet ir 
su 1795 metų Didžiąja Lietuvos 
Kunigaikštija, jos sienomis. To-I 

ėl s'.ebėtis, kad iš pradžios 1918 
n etų Lietuvos nesuvokė ir ne- 
i .spektavo Didrfibstos ’ Vakarų 
\ Istybės. Ypač Prancūzija tose 
^e.i čse tebesirėmė 1863 metu su- 
1.'.'limo gaivinta Jungtine Lietu
vos Lenkijos Commonwealth 
vLiotybe, daugiau-mažiau ištik:- 
r a Liublino Unijai. Tačiau to
il Commonwealth Tautu San-, 
r. n gos Valštybė jau buvo vi
siems laikams mirusi. Lemtinga 
tai, kad minėtoji ^sandrauga vie
no iš sąjunginintkų,ibūtent Lie
tuvos, ištisą valstybininkų ge
neraciją tendencingai ir egois
tiškai nuvedė lenkų kalbos, ga
liausiai ir kultūros įsisavinimo 
keliu.. Dėl to, lietuviu.ir lenku 
tautų nelaimei, garbingos pra
eities Lietuvos valstybSnintkai 
patysj, nesugrąžinamai atitrūko 
r.u'o lietuviu^tautos; ’ < ... t- *■ * A.-:. ' * :

štai kodėl 1918 metų Lietuvo
je Liubliną Unijos raidė ir dva
sia jaii visiems laikams buvo pa
laidota. Veltui Lenkija, remiant 
Prancūzijai, planavo: užimti pra
laimėjusios Pirmąjį Pasaulinį 
karą V6kietijos';Rytprūšiūs : su 
vokiškosios Lietuvos .(Litąųėn)' 
kraštu ir Klaipėdos uostu.. Vel
tui Lenkija, pagal Lenino politi
nių šunybių formulę, 1920 me
tų rudenį pasiuntė į Vilnių ir 
jo kraštą-generolo :Žiligowskio. 
pulkus ir, okupavę dalį Lietuvos 
ir jos ilgaamžę sostinę Vilnių, 
vulKaniškai padidino1 istorinių 
skriaudų žaizdą.^ Tąa buvo lie-, 
tuvių ir jokiu- būdu pemažiau 
lenkų tautos nelaimė,; iš kurios 
negalima visiems nepasimokin- 
ti, ypač lenkams, aa ' \ .

Beje, tarp kitko, generolo ■ Že- 
ligowskio variantą kiek anks
čiau už Pilsudskį klastingai pri
taikė Leninas, kuris Tolimuo; 
siuose Rytuosėkarą vedė su An
tantės Valstybių EkspediciDėmįs 
pajėgomiš^ir - Japoniją;,: padr&ų 
revoliuccinių Į bandų; varidią,” o

1 nuo 191^Į^į^ų^“savis
tovios” ^Respu
blikos vardui Rėvolikęinė Mas;’ liirirną. is^ Tautų- Sąjįiiigo^ .ne- ' ^įuliūsi laimejimųši^TĖiijUtsiek- 
kva Vakarų šalims jaų“sypsojo- trūkūs. Sovietų-Sąjunga užpuolė .bĮį dabartinės gengačcijoš' aky
si”, priiminėji tokius .pūtimus, ir užgrobė- heturtiūgi^ j'ghuiti ’nials
veikėjus kaipįSųnūnerMėlįs^ą^f rftis;?---"Pabaltijį, valstybės, tai- Ištekliais ’šalyse,' 'kurių ' susitel-

Į JAV ir kitus, o Tolimuose Ry
tuose “svetimomis” rankomis ve
dė karą arba buvo karo stovyje 
su Japonija ir Vakarais.

Tuomet Sovietų Rusija iš “ca
ro tautų kalėjimo” jau buvo "pa
leidusi” Suomiją, Pabaltijo Vals
tybes ir Lenkiją, kadangi tie 
kraštai su ginklu rankose iš to 
kalėjimo, taip sakant “išsiprašė’’. 
Tuomet 1918 m. Sovietų Rusija 
jau skaitėsi su Ukrainos nepri
klausomybe, o Leninas ant 1920 
mėtų slenksčio Sibiro komunis
tus įspėjo nedaryti , “peranksty- 
vos sovietizacijos”. Visa tai pa* 
ęirodė tik kaip apgaulingas, po
pierinis išsivadavusių tautų su
verenitetas. Naujoji komunizmo 
socielkolonijinė imperija 1920 
metais, užgrobė Armėniją, Bal
tarusiją, Azerbaidžaną, Gruziją, 
Kazachiją, Kirgiziją, Ukrainą, 
1922 metais panaikino karingąją 4 
Tolimųjų Rytų Respubliką, 1924 j M. ŠILEIKIS 
metais žiauriai nukariavo Turk-; , ------------- -
rrienija ir Uzbekiją. Visatai bu-j f. . ’■ j . . I gi, ir Lietuvą.va padurta vardan naujos tau » 43_
tų ; •sa1Mraugo5 >r ,po jos pne. raetus vedilme ir
da2?“- .... . ■ ' mirtingų-kova, su klastingu prie.

■Tresa, 1920 metų vasąno^rug-; a ]abai garbios vei.
piūėįo įnešiau..Sovietu Rus,., dMbas
ja pnpazmo L.etuvą, Lątvųą irj p indo 10s3 -m svar.
Estrja. Bet po dvidešimtį me-1 k.j|ūtrinjs darbaSi gimda„.
til tas valstybes^ Tautų Są . t.Jrintis g3mdyti palankią 
jungos nįius 19^^ metu b,me- ALM vjsienp

tiniams sąjūdžiams politiką, yra 
Antrosios Pasauli o.. ■ -Lietuvių 
Dienos. Jos turėtų išryškinti ir 
Pasaulio Lietuvių Seimo, ir Da
riaus-Girėno testamentinio skry
džio minėjimo, ir sporto sambūi 
rių, ir Pasaulio Jaunimo Kon
greso naujas įvairiarūšes pastan
gas Lietuvos laisvės bylai laimė-

[jo 15 d. Sovietai okupavo ypač 
iššaukiančiai, nes pašidalinaiit ita 
kos sferoms su nacių Vokietija, 
Sovietų Sąjunga sulaužė daugy-
będvišalių pripažinimo ir ki- ■ 
Jokių tarp valstybinių sutarčių,' 
tšmė tarpe 1926 metu Sovietų1 • ■ w . • | F-Sąjungos -— Lietuvos nepuolimo 
sutartį ir grubiai pažeidė Tautų’ 
Sąįubgį paktą. Tas paktas su. i y . giųm su palitiniais
daro Versalio taikos sutart.es, .^s|inkjais 
pirmąją dalį. Visumoje.paėmusJ.
Tautų Sąjungos nuostatai drau- JMums svarbios 'būtų artimiau- 
d^ tgriėbtiš karo veiksmų; rei- šių metų studijos, atremiančios 
kalavo viešai, palaikyti tarptau- okupacinio? laikotarpio ;ekono

minės plėtros fSbcialkolonizmo) 
“stebuklą”, Suveę^nios Lietuvos 
naudai. Okupante^- bando', tautą

Tautų Sąjungos nuostatai drau
dę -griebtis karo veiksmų; rei- 
i

: tiniūš santykius ir laikytis tarp
tautines /teisės nuostatų. Tautų

: Sąjungos paktas skelbė, kad jei-.
: gti kuris ž noTs narys stvertųsi. apgauti savosios technogenęzės, 
kar.o, tai jis laikomas padaręs ka- j urbanizacijos, ir agrarinio, gigan- 

, rp' įkirta prieš visas: yąlstybesr-r-^įžmo beatpdaįr^irm^į^žįau-' 
Sąjungos narius. Deja,

Bet pavėrgėj.^ Jisai riuty- 
laikytl užpuolimus. Po Suomi--J.Ji...daugelio Vakarų'šalių • tokių 
jos', užpuolimui ir iSoviėtųų>aša- ‘ kaip; Kanada, yps^ 'Danija, di_

ėcijos aky- 
s įįgąųįtĮhials

Ištekliais . šalyse, kurių ' susitel
kimą vargiai- galima, prilyginti 
Nepriklausomos -. Lietuvos .'pa
stangoms. Visuotinai, t svarbūs 
i—— ---------- ------- L—.—9 LITERATŪRA, Heturių Hteratūros, mend lr mokak 

1 §54 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nešenrtą, Vin«< 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankot 
J. Raukčio, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus Ir T 
rdeilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis t 
M. K Čiurlionio. M. Šileiklo, V. Kašubo®, A. Rakštelės Ir X Varw

t DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, ra lytojo® b tol 
tinhj šoklų pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie čalnt 
Jventes beį Jų istoriją Ir eigą. Įdomi skaitytį Ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi tr surinktais duomenims 
tel užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja |X

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprsiy 
La Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausei 
gyvenimo bruožų apvalymas, bet tiksli to laikotarpio butties 
r a tūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knjf?

> LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamatomb 
promiai pavalyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės >. 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai jdomfis kldrrienan 
beturiu! Leidinys Siustmotas nuotraukom**. zwtw'ffcA duodami 
ritovardfią pavadinimaVr jų vertiniai į voklefių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi knygoje yra Rytyrflahj Semėūpl*. Kaina B*

maišiais boMerikę okupacijoj metais. Knyga ti 
bet kainuoja tft |3.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliūdo 
ta* ir klaidingai interpretuojamas gyvenime Ir 
Jrrgio Jalinsko knygoje a 
a1 ją. Dabar būtų j J galima 
Knyga yra dideMo formate

Janonio gyvemiTiĮ tr 
ovotoju ui žmooui
x kainuPA X »A

jo. K*

JURGIS JALINSKAS

Dar Šis tas apie kčmpozitoriu Julių Gaiddį

(Tęsinys) ,

“Oi, mergyt, skaisčiųsvajų;
Kaip labai tave mylių’L. i, 1 

šią dainą gi$ buvo nusiuntęs 
Amerikoje kažkokios muzikinės 
organizacijos konkursui, tikėda
mas, jeigu ir nelaimės pirmosios 
vietos, gauti iš konkurso vado
vų maisto siuntinėlį. Tą kon
kursą laimėjo muzikas Juozas 
Strclia. Ar J. Gaidelis gavo už 
savo dainas maisto siuntinėlį, ne
sužinojau. ; į

Jis nuolatos liepsnojo- muzir 
kos kūryba. Nė jokios ^^gyvenix. 
mo apystovos ir padėtys-nepa
jėgdavo iškreipti iš to kūrybinio 
kelio. Pirmaisiais1 šiame krašte 
gyvenimo metais laisvalaikiu bu
vau užsikrėtęs meškeriojimo 
karštlige. Ir bičiulį ta liga ser
gantį turėjau.- Julius Gaidelis 
meškerioti nenjėgdavo, laikyda
mas tą pramogą laiko gaišinimu. 
Jis, tur būt, išsirnokėjimui, bu
vo nusipirkęs seną automobilį. 
Mes — meškeriotojai ; to^įo 
“skarbo” neturėjome. Į; atokų 
nuo mūsų gyvenvietės meške- 

ekonomiškai yia gyva tik pati. riejimo pajūrį jis. visada mus 
per save. Kas tvirtina, kad BAIL ' nuveždavo ir atgal pargabenda- 
Fo 1000 siuntinių per metus Len- vo Ir nežiūrint kiek laiko meš

yra BALFo šdlpos, ir Tautos, 
Lietuvių bei kitų fondų globos 
ir ugdymo. darbai, nes išeivija

per save. Kas tvirtina, kad BAL-nuveždavo ir atgal pargabenda- - T V - - . , , . t*.*'*
~ --- --------- ---------- — A. X « • - ’ . -

kijos lietuviams siunta yra be-j smarksodavome tame pajūryje; 
reikšmė, tas pats nežino ką kai- viliodami naivias žuveles, Ju
ba arba yra-piktavalis. Tačiau. liūs per tą laiką, nors ir karš- 
kokie dabar svarbiausi yra poli-; čiausią vasaros dieną,/sėdėdavo 
tiniai ateities darbai? Tai ma- mašinoje, rašydamas kokį -nore 
nyčiau būtų šie:

1. Testamentinio pobūdžio dar- ( bingumo atkūrimo ir lietuvių 
tautos visapusiškai tikroviško 
atgimimo^ Vasarių: lotoji, Iraftu; 
mums yra užtemdyta mūsų Tė
vynės okupacijos faktu, grubią, 
besitęsiančia 43-fudsius metus 
karine Sovietų Sąjungos okupa- 

j cija ir iš to išplaukiančiomis po
litinėmis, ideologinėmis, ekono
minėmis ir kitokiomis- pašelcmė- 

;mis. .. V; ;;; ‘
(Bus daugiau) 7.^ -

bai išryškinantieji išeivijos jau
nimo politinės orientacijos etni
nes patriotizmo vertybes;

2. Darbai, kuo plačiau hifor-į 
. mūojantieji kas yra Lietuva pa- 
’ šaulio tautoms ir valstybėms;

. 3. Darbai, kurie naujoje švie| 
soje iškyla ryšium su Europos' 
Parlamento 1983 metų sausio' 13 
d; Rezoliucija-; '

4. t Darbai; įvairiais aspektais 
ir .'ryžtingai nagrinė^antieji su 
mūsų kaimynais bei -Europos ir 
Amerikos ’'politiniais sluoksniais 

-Lietuvon sienų problemą;
5. Darbai, apeliuojantieji krikš 

čioničkająi Lietuvai Apaštališ- 
kojo/Sdsto užtarinįp.ir palaimi--'

' '■' '• " y/ :;

6. Darbai, prikeliąntieji iš.už-
• rnarstles 1941 metų rugpjūčio T4. 
: d'.’< Atlanto Cbartą, jo< raideJiš'

Kam naudinga politinės 
orientaccijos mažakraujystę?' -

Vasario 16-tos šventė šiemet, 
yra 65-rių metų jubiliejus nuo 
naujųjų laikų Lietuvos ,-yąlsty- '
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muzikos kūrinį. O. paskui juok
davosi: “Jūs žuveles naikinate, 
o aš, va, ką parašjąu. Tik neži
nau, ar tas parašymąs vertes
nis už jūsų žuvelė^”...

Jis tada, 1952—1953 m. New 
England ‘ Konse£vūtei'i joje ?stu- 

‘ dijavo kompoziciją ir daitiųjų 
menų kursą. >Jis tos Konserva
torijos savo profesoriams, parū
dydavo ankstesnius ir studitjų 
metu parašytus muzikos' kūri
nius. Profesoriai jo kūiybą la
bai gyrė ir aukštai vertino, 
(Apie tai jis pats .man yra pasa- 
kojęsj., Baigęs šįudijas ;4rį ga- 
yęs (1954 ni.) ‘‘Master of Mu
sic” laipsni, Julius puvo pakvies
tas būti nariu v^naihėAmeri- 
kos muzikų kluba i kurį 
vo priimami tik garižymėję rtių- 

"zikos kūrėjai^ Gal būt jis'tų "jo 
buvusių profesorių siūlymu'Jšu- 
vo nominuotas-kandidatu Pu- 
litzo prmeijai..gS^ti<

ri i .r ,
=Mėš, lietuviai^ jam gyvam 

etsant, nemokėjome,, prideramai 
įvertintu, jo.talentą ir nepapras
tą darbštumą, įnešusį į liętuvjų 
muzikos lobyną tokį dideljiturtą.

■ Užtat, nors dabarj kąip p-rua-Ž.
J. Naujienose pasiūlė, privalė- 
tumėm Jam pastatysi jo kūrybą

■ įvertinantį . paĮnirildą. • (
. O ijis pats,; neseniai išsiskyręs

(Putino - Mykolaičio vertimas) 
pasisakymu ;ir ' mums —-gyvię.

“Ne, visas aš nemirsiu. Lyroje 
; ‘ 1 ■ . '[skambėjus,
Dvasia toliau gyvens ir . dulkėj 

'V -• :. j '■ /Vfriėisnyks,
Ir būsiu tol garsus, kol kūnui 

[sutrūnėjus, 
Bent vienas dainius žemėj liks...”

V yrąs ^Tolimųjų-Vakarų”
:j.'’ ■■ ■ ūh A ' 'u 

Atvyko į- Chięągą ij> “Tolimiį-

l Paciftko Amerikos žemyno pa J 
kraščiai arba Califoi nija) vyr< 
lydimas dviejų savo ginklanešiu- 
iš Bostono. Šių metų vasario 2r 
dienos Naujienų vedamųjų sky-; 
riųjė jis pasistatė stambiomis^ 
raidėmis nupieštą plakatą — “Te-- 
gul ir visas Bostonas.;už Railą, 
bet aš už teisybę“. Tuo šūkiu 
pasiremdamas, tas vyras, pagaf 
visas kąuboiškų filmų herojų 
taisykles, paleido papliūpą tei
sybe Šviėčiahčių salvių į bostr 
nišl<ius, ypatingai taikydamas į 
“pabirininką’'. Reikia pripažinę 
ti, .ŽRd jis yra neatlaidus savo 
teisybės gynėjas: “Kas 
teisybe abejoja, tas yra m; 
mentiškas priešas”. Tok 
patapęs ir ■’ “pabirininkas' 
jain-uždrausta net kolega 

. sybės apaštalą pavadinti.
prisieina paieškoti kitų jam pa-J 
gerbti žodžių, j

Už kokius nuopelnus “pabiriu 
ninkaš” susilaukė tokio išaukšti-' 
nimo. iš neklystančios asmeny-; 
bes — Jotijos Jono, J. Klausei- 
kio (slapyvardžiai) arba Mr. K. 
Januto?

BuVo šitaip: j praeitų (1982) 
metųrudeniop Bostone buvo su
ruoštas visiems lietuviams pa- 
žįstamo “peklininko” Antano 
Gustąnčio naujos eilėraščių kny 
gos “Kd liūdi, putinėli?” prista- 
tymas — supažidinimas. To pri
statymo pagrindiniu “pamoksli
ninku” buvo pakviestas iš “To
limųjų Vakarų”, kur ir ponas K; 
Januta gyvena, Bronys Raila, 
šitie abu vyrai “pabirininkui” 

. nėra nei giminės, nęi asmeniški 
bičiuliai, ir nei jokie jo neprie
teliai, Tik pažįstami iš jų raštų 
ir žurnalistinės darbuotės.

I’d . visų paminėtos Antano 
Gustaičio knygos pristatymo 
punktų išaiškinimo, į tą prista
tymą jsusrinkusįiems besti vaiši'į 

' naht ir šnekučiuojantis, kaip 
Šioks toks žurnalistas, priėjau 
prie prelegento Bronio Railos 

(Bus daugiau)

mano 
no as-* 
a y--a

nes'

—f Ar sveika, geriant vodką.
jų Vakarų’-’.-'(taip yra yaidinafni uzšikasti.Češnaku?

. ■ - i t > «, ,. . r.. l ■'A' j* <. ... .
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Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Rinkimai sukėlė rimtą susirūpinimą
Praeito antradįenio pirminiai rinkimai sukėlė rimtą 

susirūpinimą ne tik Chicagoje, bet ir visame krašte. Di
džiausio susirūpinimo jie sukėlė Kongreso atstovui Har- 

. old Washingtonui, kuris laimėjo demokratų partijos 
nominaciją į Čikagos merus.

Kiekvienam aišku, kad demokratų partijos pirminių 
rinkimų metu Washingtonas gavo daugiausia balsų, be* 
jeigu paprastu, paišeliu ?siidėsi abiejų kitų demokratų 
pArtįj^ Kaįididitų balsus, tai jiedu gavo ^mįąi daųgiaud 
balsų, negutįubdaodis Washingtonas ■ gavo: Jam aišku, 
kad demokratų susi^įąldymąs padėjo laimėti. Demo
kratams taip pat aiškį- kad tarpusavė dviejų demokratu 
partijos atstovų ’ kova ■ laimėjimą atidavė trečiajam de
mokratų kandidatui, Kongreso atstovui juodaodžiui.

Washingtonas, tačiau, žino, kad praeitą antradienį 
buvo tiktai pirminiai demokratų partijos rinkimai. Tik
rieji Chicagos mero rinkimai vyks tiktai balandžio 12 d 
Jeigu rinkimai bus grindžiamį rasės pagrindų, taį Kon
greso atstovas, laimėjęs rasės pagrindų pirminius rinki
mus, balandžio 12 d. tuos rinkimus pralaimės, nes Chica
goje vis dėlto baltosios rasės žmonių yra daugiau, negu 
juodosios rasės balsuotojų. Jeigu artėjantieji rinkimai 
bus pagrįsti rasinių pagrindų, tai juodiesiems nėra j<>. 
kios vilties laimėti mero rinkimus.

Harold Washingtonas, žinodamas tikrąją padėtį, 
jokiu būdu netaps milijoninio miesto meru, jeigu rasės 
klausimas nebus išskirtas iš rinkiminės kampanijos. 
Washingtonas, turėdamas šitą klausimą galvoje, praeitą 
savaitę pasakė juodaodžiui dvasiškiui Jesse Jacksonui. 
kad jo balsai jam visai nereikalingi. Jis žinojo, kad jis 
pirminius rinkimus laimės, kol demokratai bus susiskaldę. 
Dvasiškis Jackson buvo prįklųs, visą laiką reikalaudavo 
pinigų, bet aiškios atskaitomybės nepaskelbdavo. Gauti 
pinigai išeidavo, bet tiktai pats dvasiškis žinodavo, kur 
jie išeidavo. Washingtonui buvę ąįšku, kaęį dvasiškis pri
taria jo politikai, bet suprato, kad dvasiškis pakiš stam-

ir laiku pačiam pvasiškiui pasakė.
Bet Washingtonas žvilgsnį metė dar toliau. Jam susi

rūpinimo kėlė ne tiktai balandžio 12 dienos rinkimai, bet 
ir tolimesnis Chicagos reikalų tvarkymas. Jęigu viskas 
Chicagos mieste bus pagrįsta rasėmis, tai iš lųiesto bėgs 
pati stambiausioji Chicagos pramonė. Be dirbtuvių, be 

| gamybos ir be pinigų, Chicaga bus tuščias miestas. Kad 
miestas galėtų- aųgtį ir stiprėti, miesto gyventojai turi 
turėti vertybes gaminančio darbo. Vien tiktai gatvių tai- 
svmas, parkų valymas, senų namų griovimas naudingo 
darbo neduos. Jeigu ne pačiame mieste, tai priemiesčiuose 
turi ūž*i fabrikai, turi gaminti vertybes, kurios judina 
visą didmiesčio prekybą. Turi būti modernus ne tik žmo
nių. bet ir prekių transportas. Chicaga jau nustojo di
delės mėsos pramonės, bet iki šio meto vis dėlto buvo 
pats didžiausias susisiekimo centras. Juodoji rasė dar 
nepajėgė duoti pramonės Chicagai. Užtat Kongreso at 
sįovas dvasiškiui Jacksonui ir pasakė, kad jo parąnr 
jam nereikalinga.

Rinkmaų metu pasakytos, kad ir stiprios, teisybės 
ne visuomet galioja. Dvasiškis Jacksop prarijo Koųgyeso 
atstovo pareiškimą, bet kniso tolimesnę savo vagą. Jis 
ragino savuosius balsuoti už Kongresų atstovą Wąshiųg- 
toną ir nekreipti jokio dėmesio į partinius, tikybinius įr 
fįĮęsofįnįųs skirtumus. Ypatingai stipri buvo jo propa
gandą 15-tamę warde, kuriame lietuviai, iki šio meto tu
rėję palankius, draugingus atstovus, jų gali netekti. 
15-tame warde buvęs Marquette Parkas gali netekti tęs 
švaros, prekybos įstaigų, ligoninės ir paties garžiai pri
žiūrimo. parko. Dabar į Marquette parką galėdavo bet kas 
atvažiuoti ir atsikvėpti, pasėdęti ir tyresnių oru pakvė- 
ouoti. bet ar toks jis pajėgs išlikti įr ateityje, taį šunim 
žinoti.

Washingtonas, ramindamas savo šalininkus, pareis^

i

Kelios mintys tautos šventei prisiminti
Kalba pasakyta Les Angeles lietuviams minint Vasario 

16 dienos sukaktį 1983 m. vasario men.. 13 d.
Los Angeles lietuviai šių metų Kad vakaru pasaulio’ dėmesys 

priklausomybes paskelbimo 65 me- Į metu vieniptele įlie
tų sukaktį. Naujienose jau buvo , monę išsiląikytį tenai disidenti-

J^“DaugŽ k*”“- judėjimui ir dažnu atvejų 
kalbai pasakyti. Losangeliečiams apsaugoti to judėjimą dalyvių 
jis dėste tokias mintis: daginį saugumą. ’ Jųk^ -pagaliau,

(Tęsinys) SolžeiticynąSi Bukąvskįš.ir dau-

ir visiems veiksmams, kaip ge
riau į r plačiau išnaudoti pau^ų 
naudai šias naujas nuotaika^.

Šiandien mes nebegalime pa. 
si.enkinti, yįęn greitomis pa
skaitę, Katalikų Bažnyčios Kro
nikas padėti jas ant lentynų. 
Gyvenamasis momentas reika
laują mus atidžiai sekti visus 
įvykius pavergtoje tėvynėje ir 
staigiai juos įvertinti ir dar stai
giau reaguoti, šiam tikslui gali 
būti panaudotą mūsų organizuo
ta įr asmeniška iniciatyva. Ir 
savo laikų kažkieno paskelbtas 
šūkis: '‘Veidu į tėvynę”, šian
dien gali įgauti naują ir daug 
platesnę prasmę, šiandien ne
bepakanka mums patiems atsuk
ti savo veidus į tėvynę, bet rei
kia daryti pastangas atsukti ir 
demokratiško pasaulio vadeivų 
veidus, ir atkišti jų ausis kiek
vienam šauksmui, kiekvienam

■ atodūsiui mūsų tėvynėje. Tenka 
; surasti naujus būdus, kad bet
kokiais kebais gauta informaci
ja būtų staigiai panaudota mū
šų pavergtoje žemėje kovpjan.

■ šiai tautai pagelbėti, ir kiekvie-

apsaugoti to judėjimo dalyvių

kė, kad jam teks susirūpinti stipresne-tvarka ir žmonių jų -^davi- p^uUo proLto pareik'-ir
apsauga. Jis pareiškė, kad Chicagos policijos viršininką . niai šiandien yra perkelti Į po- reikaląvirnų. P juk ir miįiškiš 
gal turės pakeisti,, nes jis buvo’ “perdaug Įsivėlęs į praei- grindį ir ten toliau tęsiami. Hėl- 
toš miesto administracijos politiką”. Washingtono pa- s,nki^ didvyrių darbas ir pastan- 
darytą netaktą panaudojo policijos viršininkas,. Jis žino, ?os
kad Washingtonas laimėjo tiktai demokratų partijos pir- įLu“ši- 
minius rinkimus. Be balandžio 12 dienos jis nieko negalį ųyjė stepta'. Tą iiudyja -'taM 
darytį. Nei policijos vado, nei jokių kitų pareigūnų jis . gausi '.ir spalvinga, o ypatingai 
negali atleisti ir neturi teisės kftąis pakeisti. Tuo tarpų 
tai yra tiktai tuščios Washingtono šnekos.

Richard M. Dąley ir majore Jane Byrne pasveikino 
Kongreso atstovą Harold Washingtona ir pripažino jį 
demokratų partijos kandidatų miesto merę rinkimuose. 
Anksčiau buvo priimta sakyti, kad demokratų partijos 
kandidatūra Chicagoje jau reiškia išrinkimą, feęt dąfear 
tikrovė yra kitokia. Chicagiečiairturi Washipgtona iš-; 
rinkti miesto meru. Tam tikslui ir' bus balandžio 12 diena

pasaulio, protesto, pareiškįjnų ir

pasikųtiuiuojū metu padaugėju
si, mūsų lietuviško pagrindžio 
spauda. Regimai pasikeitė ir jos 
charakteris. . Nebesitenkinama 
vien kronikinių . įvykių faktų 
aprašymu, bet keliami bolševi
kams kattininrų sūkiąi smulkiai 
išvardinant jų nusikaltimus pa
žeidžiant žmogaus teises.

Nėra jokios, abejonės, kad hol- 
; . . . v. - _ > • - šęvikų žandarmerija, sėkmingai

mero rinkimai. Iki balandžio 12-tos miestą ądmipistruoja sunaikinu^' Hėlsinkią grnpfo 
Jane Byme ir jos vadovaujamą miesto admi|ustrąciją. ■ irnsįs pačių aaųKįąųs,įų priemo- 

Washingtcną pasveikino ir demokratų partijos pir- Rią i? šį (Įfsedeųtinį
niaujantis kandidatas krašto prezidento pareigoms, buvęs Vęątin^i^ to reikia
viceprezidentas Walter Mondale. Prieš rinkimus Mon-avį K^mlįąųs viršū- 
, i • i . to -r,. , j ™ ta i 'i j-j x- v x - Qes KQB ilgametis vaasdale pasisakė uz Richard M. Daley kandidatūrą, bet ve- budelis Aųdropųvąš.
liau, kai laimėjo Washingtonas, tai kandidatas Mondale . jaų dąųg kartų įš ųžgelę^inės 
ir jį pasveikino.

Rinkimų vakarą Washintjtonas buvo labai išvargęs 
ir turėjo padėkoti savo artimiems bendradąrbiąms. Buvo 
labai užimtas ir visą trečiadienį. Ketvirtądienį buvo labai 
susirūpinęs, nes negalėjęs lokalizuoti Walter Mondale. 
Tą savo susirūpinimą jis ir spaudai pareiškė. Jis mano, 
kad spauda jam padės rasti, kur penktadienį Walter 

bią sąskaitą už žodinę paramą. \Yashivft2n.as tą nujautė Mondalę sakys rinkiminę kalbą. Washingtonas to nepa-

ir vternnges, lietuvių išeivių ak
cijos, kuri susilaukė ir Amerikos 
valdžios pareigūnų pagalbos. O 
tenka manyti, kad įr-;Helsi»kfo 
grupės panai susilaukė tik-' ga
lėjimų ię-Sibirą; treaties baus
mių, o. ne buvo vietoje likvidūs^ 
ti tik dėl to, fed'šiandien holse-

tas, bet ir plačiam pasauliui per
duotas. - "j

Iki šiol šį darbą vykdė VLI- 
Kas ir ALTas. Paskutiniu metu 
įsijungė ir Bendruomenė. Ta. 
čiau i šį darbą privalo būti įjung
ta ir visa plačioji mūsų emigra
cijos visuomenė. Kiekvienoje 
vietovėje veikia mūsų įvairios 
orgariizacęosį veikia centiŠMų 
organizacijų skyriai. Nebepakan
ka toms organizacijoms vien-pa
rinkti aukas ar- parašyti kelis 
laiškus mūsų pačių e^tiirnsl

t

surasti būdai nėtįįr trųtnjągs ži.

sus pogrindžio Raudos leidinius

vamzdžiams i vakarus pravesti

ro derybų stalo su vakaru dĮplo- 
; uždangos yra atėjęs, šauksmas.' matais. O foa pačįu iškyla narį-

sakė, bet toks susirūpinimas rodo, kad Kongreso atstovui 
labai svarbu užmegzti ryšius su kandidatu Mondale. Jiedu 
vienas antram gali būti reikalingi. Mondale gali padėti 
Washingtonui išskirti rasių klausimą ir laimėti savival
dybės rinkimus, o buvusiam viceprezidentui svarbu gauti
Washingtono šalininkų baisus. .. ^,KIT6 )AV TAUPVMO BONUS

I -• . • a. 'L. ' i'. -

noje:Vietoje ym> kongresmanųį 
senatorių, yra ir vietok valdžios 
pareigūnų. Kontaktai šu jais 
■yra labai naudingu Jų -parama 
mūsų bylai yra būtina.

Mes pelnytai džiaugiamės; ir 
didžiuojamės, kad kiekvienais

;s
i ; ♦ *♦ *-*■*—• ** • - • ’ -~ '

laisvas kalbų, žinojimas, asme-

' vbję.. : Tos, didzįulėe.intęlektua- 
. ..jėgos pęiy^ą tarnauti ben-, 
. drająm mūsą tautoj Interesui.
Kįtaip ^ųlų bereikalingos jįų tė_ 

. vų pastangos ir pasiaukojimas 
, leidžiant juos į mokslus. Mano 
- įsitikinimu tuos konkrečius už
davinius atlikti eventualiai ga
lėtų labai būti naudinga ir čia, 
Jutų padangėje, suorganizuota 
Pabaltiečių Lyga ir jos nauji 
būdai bei metodai.

(Bus daugiau)

H (11, -a > s v A IS 1 AS

ELDORADO
(Tęsinys)

— Geri juokai... Niekur padoriuose namuo
se ir geroj draugystėj taip uesijuol^iąųią. Gąį tik 
toj jūsų Pabarėj. Gerai, kad Petras laiku pasi
traukė iš tokio brudo...

— Motin, na žinoiųa, ^ąd juokai, — mėgino 
raminti savo uošvę Tvirbutas: — Keistas dalykas 
dėl juoko taip karščiuotis. Atrodytų, kad išties 
čia teisybė. Argi tu neatsimeni: juk per vestuves 
ir krikštynas visada juokaujama.

Uošvė nesiliovė:
— Juokas juokui nelygu. Tau čia juokai, o 

Heleną užgauna. Kol aš gyva — jį mano duktė 
ir niekam neleisiu niekinti, ųorą ^a gępąųsį būtų 
tavo draugai. Suprąiiti? Helen gražiai užauginta. 
Ji nėra ir nebuvo kokia nors.....

— Mama! Užteks! Kai reikės, ir aš mokė
siu apsiginti.

— Kaip tai užteks! 0 ko gi jie visi prikibo 
prie tA mano Biliaus plaukų ir akių? Juk mano 
ak; > tikrai melsvos. Še, pažiūrėkit visi! Tad ko
dėl gi nega\ būti tokios pat ir vaikaičio? Gana 
'ažnai vaikai atgimsta į savo senelius ir net pro- 

i-enius. La; :mdytų visjs šitos patauškos ir šmaikš
čia uodegos bent po tsnnt ar dvylika, tadą žinotų, 
kekie vaikai esti. gimdžiau ir žjnaų, Tat Ubai 

i. ;; Visudu mjmnt niauksi tamsėia.

— Aš tave, misiz Bitinas, visiškai suprantu 
ir paremiu, — pasišovė Muraška vėl pasigerinti 
ir savo kaltę dėl prisidėjimo prie linksmosios da
lies nusiplauti: — Labai nemalonu, kai nenusiseka 
su kviestaisiais svečiais. Ačiū Dievui, kad esame 
šitoj kontrėj apsaugoti nuo nekviestųjų. Nors 
jaunas iš Lietuvos išvažiavau, bet gerai atsimenu. 
Būdavo tokių neaptašytų bernų! Nekviesti susi
grūsdavo ir tykodavo geresnę vietą užimti prie 
stalo. Tu supranti: atsisės toks meitėlis, prisitašo, 
o paskum ir paleidžia neprastą savo burną. Taigi- 
pasitaiko ir čia, nors retai, kad privalgo, pri
geria, o paskum pajuokia šeimininkus, sėdėdami 
už jų stalo. Tai tikrai biauru. Tokiu tik išvyti ir 
daugiau niekad nepažinti.

Vėgelis bematant atsikirto:

— 0 mąn Miinka tie tikrai savaimingi Lie
tuvos bernąij. Taį bent gyvybė ir jėga. Gaivališka 
jėgą, kaip pavasario potvyniai. Aptvarkius tokią 
jėgą, didelis ir naudingas darbas nudirbamas. Jų 
energija, veržlumas fontanais trykšta. Ir sąmojo 
turi. Daug sveiko gražaus humoro juose. Tiesa, 
dažnai kandau?. 0 dūšia jų, broliuk tu mano, tie
siog krištolinė, vaikiška. Jei mokęsi prieiti, pa
gauti tą dūšią, jie nieko nepasigailės, numirs už 
tave. Bet jei piktuoju, per skriaudą, tada saugp-, 
kis. Jie nieįto nepabos: nei tąvo garsaus vardo, 
nei stiprios apsaugos. Aš pažįstu ir Amerikoj ne
maža bernų, bet toli gražu ne tokių, kaip anie 
Lietuvoj. Šitie bernai sulindo į svetimą kaili ir

prisidėjo dar išvirtusį pilvų. Tokie prarado, kas 
buvo sava, originalu ir nuėjo beždžioniavįmo, pa
taikūnų pėdomis. Tai tikriausiai šlykštu.

Vėgelis apsidairė. Buvo tylu. Jam pasidarė 
svetima ir nejauku šioje draugystėje.

— Na ką, Leonardai, nųsilenkįm ir trau
kiam, kol ne vėlu dar. Mat, kaip lengva} galimą 
nukertėti dėl juoko. A-a! Toks jau aktorių lįkį- 
iųas. Visada išeini į publiką su geriausiai^ norais, 
mylinčia širdimi, tik ne vįsąda pasiseka. Kartais 
ploja tau, o kartais spiaudosi. Nieko nepadarysi: 
ne visada įmanoma prisitaikyti ir visiems pa
tikti.

Abu d.rąųgąi paėjėjo kiek nuo J\ijbųtų na
mo, sustojo iv pratruko juokų. Taip kvatojo beri-
raitydami, kad net šonus susiėmė rankomis.

Pagaliau Pęyiląitis prašneko: 1
i — Ale ir pataikyk tu man šitaip! Kaip vir- 
^balu į akį. i
| — Ną kas gi žiųęjQ> kad čia opiausioji jų
Šeimos vieta. '

— Bet jeigu teisybė, taigi, broliuk tu mano, 
tokie mūsų kupletai stačiai skandalas. Išvyti ma
ža: apskaldyti tųrėja ..

; r — Išeitų, kad teisybė, kai dabar žiūri...
— Vadinasi, užrioghno Petrui ragus. Ale di

džiausius. Kas gi galėjo pamanyti: šitoks vyras!
-— Nuo tokio gero niekas neapdraustas. Įdo

mu tiktai: kiek ilgai nešios Petras tuos ragus9

■ t * * ?
Kitą lytą ilgokai buvo tylu Tvirbutų namuo

se. Gal tik kūdikis keletą kartų riksmu būva pa
reikalavęs savo teisių ir prižadinęs, motįną. Tėvas 
abėjingas atrodė dėl to verksmo. Jis gulėjo sky-. 
rium, ąntrajįame ųiiegamajame kambaryje. Bet I 
vistiek dėl to vaiko jis neturėjo ramaus miego. 
Vįsą likusią naktį pę' įįrtįftynų pokylio ir anks
tyvu 17U kankino jį tvąik^ sapnui’ ųeĮygįųant 
ligonio kiiejojimąi.

Atsikėlė Tvirbutas piktas, išvargintas ir to 
pat tvaiko, nepakenčiamai slegiamas. Užsimetė 
tąiųsiaį rusvą Somber rębę’^ ant šilkinės “pyja- į 

t mas” ir žingsniavo svečių kambary, tarytum ka
reivis, pririštas prie savo posto.

I •• Visame bute; rodos, dvokė numirėlių. Sveti- 
i mu, nekenčiamu lavonu. Tvirbuto savijauta susi- 
‘datė kaip po laidotuvių. Palaidota buvo viskas: 
pasitikėjimas savąja žmona, džiuęioa viltys dėl 8 
sūnaus, pfasminge^iė. kurstanti energiją atek į 
Ūs.Jis degė ir maigė peleninėj vieną po ■ 
cigaretes, Atrodė, kad geriau būtų užsirūkius, bet 
patrauks porą dūmų — šleikštu, neskaųu. ? ’ - 

Galvoje murkdėsi drumzlinos rųiptyv Kol fu- 
sitiks su žmona, būtinaį norėjo apsispręsti, aiškiai 

| nustatyti sąvo santykius ir elgseną tolesnių dienų 
i bėgyje. NĮeko a;škesfuo neišėję, kaip, tik išsi- 
! skirti baigta.

Bus dar
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TeL; 562-2727 arba 562-2728

M. Šileikis Potvynio Aiadona

FB. PRANAITIS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wabtchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Manhaim Rd, Westchester, JU. 
VALANDOS; 3—3 darbo dienomis-

TEL. 233-0553 
Service 855-4504, Pa«e 04058

Šakiu Apskrities Klubo nariy susi
rinkimas įvyks š.m. vasario mėn. 27 d. 
Vyčių salėje, 2455 West 47th Street 
Pradžia 1 vaL Po susirinkimo — ka
vutė. J. Jurkšaitis, pirm.

VAKARŲ VEJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. M i n kari 
viršeliai Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:

SUSIRINKIMU

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 

SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS 

1907. Wcat 103rd Street 

Valandos pagal ausitarimą.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMSTR1STAS

KALBA UBTUV1AKAJ
Ult W. 71n St. T.L 747-SUS 

' Tikrina akie- Pritaiko akiniu 

ir ‘contact ienaei”,

— Tvirtinama, kad Ispanijoj 
prieš du metus mirė Louis-Dan
gui er de Pellepoix, sulaukęs 82 
metų. Jis Prancūzijoj buvo di
džiausias nacių bendradarbis 
karo metu. Tūkstančius Pran
cūzijos žydų išsiuntė mirtim 
Iki šiol apie jo likimą buvo ma
žai žinomą.

r

inkstu, puslre ik 
PROSTATOS CHIRURGUA 
2*54 WEST 43rd STREET

ketvirtea. S—7 vaL vak. 
Ofiao mefeaes: 775-2880, 

KmuBmkiim teietu 448-5540

-Tostątos, t n katu ir ilapumc 
takų chirurgija.

- aU25. CENTRAL AVĖ.
St Petersburg, Fla. 33716

Id. (813) 321-4208

’ERKRAUSTYMA1

Leidimai — Pilna apdxeeda 
ŽEMA KAINA

Priimam M agi p r ChlTS* 
ir VISA korteles.

R. SERENAS. TeL 925-8083

DAUG KAS PASIKEITĖ

— Nuo to laiko, kaip aš nusi
pirkau naują automobilių, man 
nebereikalinga vaikščioti į ban
ką su depozitais.

— Tai ką, ar-dabar važiuoji?
— Nė, dabar nebeturiu atlie

kamų pinigų.

LIUCIJA
Miko Šileikio apsakymų knyga 

“Liucija* 'jau atspausdinta.

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

kymai, 184 psL Kaina $5.
(Sa nnam a “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave.. Chicago. IL 60629.

rESTAMENTAi
Tuo reikalu jums gali daug 

padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alpbonae 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’- 
šlęista knyga su legališkomis 
ormomi*.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

į ” % . (Tęsinys)

“Ramunėlė pievoj šypsosi bal
ta,/ Gal ji jaučia ko į; lanką atei
nu./ Meilės paslaptį ji žino tik 
viena./ Kažko darosi krūtinėj 
neramu...” — kaip paprastai ir 
gražiai pavaizduoti pirmosios 
meilės ” “rūpesčiai” (ęil. “Myli- 
Nemyli...”). “Gražiausios va
landos pro šalį./ Kaip meteorai 
prakeliaus./ Tiek daug žmonių 
šiame pasauly,/ Bet tarpe jų — 
nėra žmogaus...” — kokia nesu
dėtinga, kukli, bet gražiai' iš
reikšta jaunos/mergaitės filoso
fija (eil. “Be atgarsio”). Toks 
pat kuklutis, bet savotiškai jau
dinantis eilėraštukas “Motinos 
meilė”: “Nors širdis '
ti jau nustojo,/ Bet karštai my
lėti niekad nepaliaus./ Svetimoj 
šaly, kai . nežinioj klajoju,/ Ma
ne tavo meilė sergi iš. Dan
gaus...” Praeities ilgesys, neįgy
vendinami laimės siekiai — sub-

Tiktai mū-

ii;.:.., ^...asyRm? -įrodo, jaū 
vėlesniais metais (gaila, kad 
niekur nepažymėtos datoą). 
Juose poetė rašo jau apie su- 
brendįidą męilę, išsiskyrimą, la
biau komplikuotus žmpnių san- 
ykius. Tokie yra eilėraščiai 
‘Kaip vėjo sūkurys...”, “Tu sa
kei”, "Lhrželis ir rožė” (alego
riškas!), “Poeto vienatvė”, “At
mink..”, “Meilės prigimtis^’, 
“Ko grįžai?” ir pora kitų. Čia. 
jau prabyla į skaitytoją, savo 
‘(•gyvenimais dalinasi nebe nai- 
vutė gimnazistė”, o moteris... Ir 
nors viename iš tų eilėraščių 
autorė pasisako prieš erotinę 
meilę (“Geriau skaisti svajonė”), 
paskutinysis šio skyriaus kūri
nėlis — žavus ii? net pikantiš
kas dviejų posmelių eilė. “Aguo- 
nųgaisre” (102 psl.) tiesiog gais
ruoja erotizmu: “Apstulbus lei
dausi į slėnį 7 Aguonų nuplieks
iu šlaitu./ Tada, jei būtumei atė
jus.../ Jei būtum... meile, tu.../ 
ižiedų kajtra atvėst neduotų./ 
Užlietų ilgesį geismu.../ Šlaite 
gaisruojančių aguonų/ Liepsno
čiau aš ir tu...”

Žaibai, vėtros ir... laukų ramunėlė
Pastabos apie Birutės Kemežaitės poeziją

nės vienos/ Erdvėj kažko dar 
vis ieškos ir klaus...” O eilėraš
tyje “Žiema” (81 psl.) poetė liūd
nai susimąsto apie, žmogaus bui
ties šioje žemėje trumpumą ir 
laikinumą: “Nors ir lankos snie
guotos nemielos,/ Bet negaila 
ragpiūčio kaitros./ Grįš į žemę 
dar vasaros dienos
su negrįš atgalios. (...) Vėl at
ėjo baltoji žiemužė,/ Taip ar
tėja į mus pabaiga./ Nebegrįš 
mūsų amžiaus gegužis,/ šitoj že
mėj buitis mūs trumpa.” Karčia 
širdgėla ir Tėvynės ilgesiu pa
dvelkia iš labai gražios “Lop
šinės” (84 psl.): “Pasislėpė sau
lė giliai vakaruos,/ Greit platai 
erdvės aptemę./ Užmik, mažu- 

tavoji plak- Į Įėli, ir savo sapnuos/ Regėki tė- 
karštai mv- I Vynės mūs žemę. Ne mūsų tau

vėjas lopšinę dainuos,/ Ne mūsų 
šuva los prie kdjo./ Užmigai, 
mažyti, ne savo namuos:/ Išeivio 
tau atnešiau dalįą...”

Tragiška tremtinio — išeivio 
f dalia, širdį plėšantis skausmas 

paliekant gimtąją žemę, bet kar
tu ir viltis sugrįšti... šiais jaus
mais persunktas eilėraštis “Išė
jau, bet sugrįšiu” (88 psl): “Ne
pamiršiu to kelio pro liepas,/ 
Nei dienos tos kada išėjau./ Ak, 
kodėl nepasakė man niekas,/ 
Kad kelio nėj užtruksiu il
giau?!/ Kai po daugelio metų

i r 
tiliai perteikti-švelnaus liūdesio} 
pilname eilėraštyje “Užsidariu-i 
šiame savyje” (80 psl.): “ilgiesi’ 
praeities, kai vaikas dar bėgio- 
jai/Kas dieną Nemuno gražiu 
krantu?/ Idiliški gal būt vaide-1 
nas sodžių gojai,/ Džiaugsmuos | 
viliodami svajot kartu. (...) Ne
rasi laimės, vien praiįgę dienos/ 
Ir liūdnos mintys vis tolyn ke
liaus./ Tavo širdies tiktai dejo-| sugrįšiu,/ Gal būt tėviškę dengs

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis
FD. LE.
(312) 226-1344

1729 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

iVr'I m ---

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID
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I

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSLA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

I
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Pirmieji du rinkinio skyriai 
— “Kas į laisvę išves” ir “Ne
pamirštamas birželis” — savo te
matika panašūs vienas į kitą. Tai 
beveik be išimties politinė (gal 
galima pasakyti — net publicis
tinė) lyrika. Nemaža dalis tų eir 
lėraščių — gal perdaug sauso
ki, kai kurie primena... sueiliuo- . 
tus straipsnelius. Gelbsti.autorę 
gilūs asmeniniai pergyvenimai, 
įsijautimas į savo ir kitų, jai 
artimu žmonių kančias... Tad ir 
šiuose skyriuose sutinkamo gan 
subtilios lyrikos pavyzdžių. Tai 
eilėraščiai: “Dėl tavęs”. '“Norė
čiau”, “Partizano mergaitei”, j 
Kai poetei pavyksta giliai įsi- i 
jausti į paliktos Tėvynėj: gam
tą, jos eilės sužėri autentišku 
jausmu: “Tavo akys: melsvi eže- 
ėliai./ Balsas: vėjo ir paukščių./ 
Dvasią įkvėpė mūs pranokėjai./ 
Tau, linine šalies platuma./ Pa
slaptingas berželių ošimas,/ Kug | 
ždesiai paupiais ajerų... viską, | 
viską išplėšė likimas,/ Mus nu- I 
bloškęs toli nuo savų./ šalyje j 
neprigysiu nesavb,/ Manyje ne- I 
sikeis prigimtis./ Lietuva — že
mė motina mano,/ Aš jos kūno 
ir kraujo dalis...” (eil. “Nepakei
čiama liks prigimtis”). Poetė 
susilieja su Tėvyne: “Dalelė tik 
esu šakų/ Kamieno Lietuvos, 
Atplėšta lenkų svetimų/ Nuo 
žemės mylimos”. (eil. Nu
mirčiau be tavęs”). Jinai krei
piasi į Dievą su prašymu: “Šven
tos Joanos skirk man kelią:/ 
Padėk išgelbėti šalį Lietuvos!...” 
(eil.

Telefonas 523-0440
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS : - 
MARQUETTE FUNERAL HOME

♦
I

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 Siuth 50th Avenue 

Cicero, UL 60650 
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

I

pelenai,/ Nors nebus nei,berže
lių. nei kryžių,/ Tačiau žemę 
atrasiu — tikrai...’’ Ir gal vienasI 
geriausių poetės eilėraščių —I 
‘Tavęs nebus” (35 psl.). skirtas! 
likriausiai žuvusiaifi partizanui: 
'Giria užmigdė tavo meilę ty
rą. Tuščia paliko tėviškė ža_

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

SOPHIE BARČUS

AMBULANSO

PATARNAVIMAS

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪSfollowing distances.

BUTKUS - VASAITIS
Tel.: 652-1003

DON’T CUT IN BETWEEN

TURIME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

ii įvairi y atatumy.

ANTANAS VILIMAS
ToL 174-1882 art* 3745994

9 - ~ ** T f + V

(LACKAWICH)

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

CHICAGO MOTOR CLU3 T1F3 OH

“Išgirsk mus, Dieve”).
(Bus daugiau)

Penktadienį aukso uncija 
kainavo $176.

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: 523-3572

5 —

Yedaja — Aldona Dtuirut 
Tolaf^ 778-1543

RADIJO 8EIMO5 VALANDOS

Setaadieniai* ir 8eknuli*ni*li 
nuo 8:30 iki 9 J0 vaL ryto. 
Stotie* WOPA - 1490 AM 

transliuojamo* i* mūšy studija* 
Marquotte Parke.

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, IL 40829

“Lietuvos Aidai”
KAZE BRAZDUONYTt

Kaartien nuo pirmadienio Iki penk
tadienio 8 JO vaL vakaro- 

Visos laidos ii WCEV stoti**, 
banga 1450 AM.

St Petersburg. Fla_ 12:30 vaL p.p. 
U WTIS stoties, U10 AM banga.

2646 W. 71at Street
Chicaga, Ullnoča 60621 

TeUL 778-5374

Bię.hard Niksonas nori būti 
ia./ O aš, kai vakaro rasa pa-1 garbingas viceprezidentas, todėl 
byra,/ Žvaigždėms guodžiuosi ( ir stengiasi kandidatuoti vice- 
'3vo nedalia...” prczidenlo pareigoms, pareiškė

Skyrių “Gyvc.’.ime simfonija” John Dean, įspėjęs ir išvaręs 
užbaigia keletas brandesnių kū- Niksoną iš prezidentūros.

Chicagos

Lietuviu

Laidotuvių
Direktorių



IŠLAIKYKIME TRADICIJAS
i ir į okup. Lietuvą nuvykę 

savo ’ mieji iškylauja su okupanto tar
nais. Jei kurį pataikūną oku- 

išlaikyti! pantas atsiunčia į Ameriką, pa-

ežius Jonas Paulius 11, 
iamasis Čikagoje 
limo žodyje priminė be
is apie reikalą 
atuviškas tradicijas. Oku- 
tarnai - pataikūnai okup. 
oje neriasi iš kailio kaip 
s ir kankina savo brolius 
is ir jų jaunimą, 
labai sekmadieniais ren
ki us užsieni i mus ir po pa- 
eikalauja dalyvauti, kad 
tas neturėtų progos nuei- 
žnyėią. O jei kas nepa- 

lai tam mažinami elge- 
įžymiąi ir neleidžiama 
į aukštesniąją mokyklą, 
avos atlaidus vykstantieji 
lieijos gaudomi ir areš- 
i.
ip pas mus Čikagoje? Ką" 
aunimo vadai ir skautai Į go skelbimas vasario 19 d. - 
likai? Nagi, ruošia oku- 
atsiųstų filmų vakarones 
)ia okupanto propagandą.
s, Tėvų Marijonų tvar- 

būk tai “katalikiškas”
i dienraštis, talkiriinkau- 
lanlui, deda skelbimus ir 
a naivius, nesiorienluo-
lietuvius.

keista, kad nesiorientuc- 
į tarpe yra dauguma 
lės su aukštųjtj mokslų 
ris. Tad ką jie moko ir 
avyzdį duoda kitiems? 
į išsilavinimą turintieji 
s ima pavyzdį iš asmenų 
štu mokslu, nes jie pa- 
daugiau žino, ką daro, 

irtais išeina priešingai, 
žiui, lietuvybę išlaikė ne 
su aukštu mokslu, be! 
prie ratelio.

agoje kas atskyrė j’auni- 
> senimo? Ar ne tie iš- 
su aukštu mokslu?- Jie

vyzdžiui, iih.z. Garbulskį, tai lie
tuviai bajorai tiesiog ant rankų 
nešiojo, besivaržydami katras 
pirmas pasikvies pas save ir, su
kvietęs savo draugus, pasilinks
mins ir išklausys pranašo kal
bos. O tas kaip beįmanydamas 
stengiasi kuo puikiausiai atlikti 
jam okupanto pavestą uždavinį 

lietuvius suskaldyti.
Ir taip po Kaliforniją ir Aust

raliją besisvečiuodamas pralei
do pusmetį. O kas jam apmokė
jo pragyvenimą ir kelionės i.š- 
la das?

naivus! JAV lietuvių jaunimas 
reng a šokius Jaunimo C. ntre ir 

, pir- jokios gavėnios nepripažįsta. 
Matote, kokie jie yra pažangūs.

O kas tą “pažangųjį” jauni
mą moko? Ar ne tk* išminčiai su 
aukštojo mokslo diplomais, ku 
rie šypsojosi praeidami pro de
monstrantus ir ėjo pažiūrėti 
okupanto atsiųsto filmo? į

Vienam pažįstamom mokyto
jui prhniniau: Ar ir tamsta eina-' 
te žiūrėti. Tai jis man atsakė: 
Jums smegenys susimaišė ir ne
žinote, ką darote! j

Ar ne keista? Vieni bėga į 
Washinglona, pranšo senatorių, 
kad vaduotų okup. Lietuvą, o 
kili, gal anksčiau patys prašę 
padėti Lietuvos laisvei iškovoti, j 
dabar bendradarbiauja su oku-

Dabar dar grįžkime prie tra- 
i aicijų išlaikymo Čikagoj. Drau-

«panto agentais, priima ir rckla-l
muoja. jo filmus.

O reikia pripažinti,

A £

RIAL ISTATB F

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA
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PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TE 
TR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖ. 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: ' 

MUTUAL FEDERAL SAVI
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas 

2212 W. Cermak Road Chicago, HL Tel

rekolekcijos gavėnios metu. Vy
rams — kovo 4-5, moterims — 
kovo 18-20 d., praveda kun. P. 
Baltakis, OFM, Putname, Sese
lių vienuolvno centre. Taigi, tra- 
dicijos ‘r rekolekcijos jau pri
klauso lik seneliams.

O kas priklauso jaunimui? 
Nagi šokiai gavėnioje ir tradi
cijų naikinimas, štai vėl skel
bimas Drauge, tame pačiam? 
puslapyje: “Kviečiame visus abi
turientus ir draugus atsilankyti 
į mažiuką baliuką, 20 metų su
kakties proga, vasario 2(i d. 
8 vai. vak. Jaunimo Centro ka
vinėje. Auka $15 asmeniui, šilta 
vakarienė, programa ir šokiai. 
Rezervacijoms skambinti tel. 
476-4999 arba 4-18-86-11”.

Jaimimui šokių parengimas 
gavėnioje, (ai tikras džiaugsmas 
okupantui. Jo tarnai nepraleis 
progos ir pakiš okup. Lietuvos 
jaunimui: žiū rėkite,’•'kokie jūs

tojo Vyt. Dalindos metinę pre- iš Cicero, III., A. Jasas, iš Brigh- 
numeratą'lr $5 Naujienų para- ton Parko, S. Kemkūra, iš 
mai; V. Kavaliuko — metinę pre- Brockton, Mass., Sofija Martin, 
numeratą ir $‘10 Naujienų pa- iš Gulfport, Fla., K. Plepys, iš 
rainai.

Dėkui visiems.

Ig’ąmetls patyrimas — sąžiningas darbas
d ruošiatės .keliauti — kreipkitės j Lietuvių įsta'g^:

American Travel Service Bureau 
■p 1727 S. Wtst«rn Ayes Chicago, UI- 60643 

Telef. S12 238-J787
EiOOknzkU pat«rn>Tiira« užsakant lėktuvų, trinrtnių. laivų kelio- 
tet), viešbučių a automobilių nuomavimo rezervacitas; Parduoda 
xin draudimus; Organizuojame keliones į uetuva ir kitus t-ažtua, 
» ^kvietimus giminiu apsilankymui Amerikoj* ir teikiame lnf« 
įsais kelionių reikalais. '. < ; • 1 į ;
upyklte skrisdami Chartered lėktuvai*, tik _eixn rezervuos vietas 
— prieš 45-60 dienų.

Aleksas Ambrose

INCOME TAX SERVICE
6529 So. Kedzie Ave. — 778-22!Hot Springs, Ark., Kazys Puzin- 

kevičius, iš Pittsburgh, Pa., ir 
Vincas Rastenis, iš Hot Springs, 
Arkansas.

kad jau ■ 
yra ir tokių, toli pažengusių i 
okupanto pusę. Vienas asmuo iš
sireiškė: “Nesustabdysi te upės 
bėgimo, nors jinai bėglų ir pa
mažu”. (Matote, jau okupanto , 
agentai Maironio laisvės išsireiš-’
kimą panaudojo okupanto ver- Į A. Varnelis, iš 
gijai. Jei okupanto santvarka Mieli., rašo: 
patinka, ponai, prašom visi ten 
grįžti.). Taip atrodo, kad oku- prenumeratą, siunčiu 60 dol., iš j quette Parko, S. Adamonls, iš ko”paskolai

Dowagiac, i ~ ’ t
I
I

A t n a u jindamas Naujienų j Po $5: Jonas Sumskis, iš Mar-

KAM MOKĖTI NUOMĄ?

GERIAU SKOLĄ.

5 ir 4 medinis Brighton Parke, arti 
mokyklų. Mažas Įmokėjimas. Savinin-

panto agentai jau pralaužė ledus Į kurių $40 ūž laikraštį ir 20 dol.; Los Angeles, Calif., J. Arčišaus- 
ir dabar jau gali viešai pareikšti laikraščio paramai. Lieku lin-jkas, iš Chicago Teights, III., E. 
savo nuomonę. Tik, ačiū Dievui, Į kįs jums ištvermės ir pasisekimo ; Ardickas, iš Brightos Parko, 
pakol dar yra patriotų, kovo-Į taip sunkiame šiuo metu span-Į Anna Arminas, iš Marquette 
jančių prieš okupantą, tai reikia J dos darbe. Ačiū už kalendorių.’’j Parko, P. Kanopa, iš Hamilton, 
tikėlis ir aušros. 1 ---- ■ T Tr • * •v ”•

Antanas Marma
i Dėkojame.

Prenumeratos pratesimo pro-i, ~ m rr ' ., 
a i- -j-- m i ! Iton Parko, T. Kuzas, is Mar-I ga A. Bhudakis pridėjo 10 dol. *,. j. Iquette Parko, Tonv Mattus, isj Į dienraščiui paremti.

j Dėkui už šią ir nuolatinę pa-

Dėkojame visiems.

— Chicagos Lietuviu Spaudos 
klubo susirinkimas įvyks kovo I 
mėn. 4 d., 7 vai. vak., Lietuvio |

I Ont., Jonas Kasiulaitis, iš Miami 
į Beach, Fla., L. Krolis, iš Brigh
ton Parko, T. Kuzas, iš Mar-j

i

MŪRINIS—2 po 5 kambarius. Centri
nis šildymas, atskiras kiekvienam 
butui. 2 auto gar. Aliumininiai lan
gai. švarus. S62,000. 72-tra ir Wash
tenaw.

ŠIMAITIS REALTY

I ELEKTROS JRE1 
PATA1SYM 

i Turtų Chicagos mie 
Dirbu ir užmiesčiu 

Ijjrantuotai įlr s? 
KLAUDIJUS PU. 

4514 S. Talmar 
Tol. 927-35;

Winnipeg, Man., ir E. Rožėnas, 
iš Marquette Parko.

INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St.
TeL: 436-7878

DĖMES 
62-80 METŲ AMŽ. VJ 
Tiktai $120 pusmečiui 
Liability apdraudime 

kams. Krerp

4*45 So. ASHLAN
TeL 523-87;

i» .iii rainą.

į Jonas Tričys, iš Marquette
V. čižauskas, iš Detroit, Mich.,} Parko, pratęsė prenumeratą vie- 

atsiuntė naujo Naujienų skaity-j neriems metams ir pridėjo $40 
----------------------- —----------- Naujienų paramai. 1 e > i, • ' v. . ;• v. ,. . ... . J Sodyboje, esančioje 6olo S. Ca-1Širdingai dėkojame. į • J

Petras Blekys, Zarasiškių klu-
‘ bo pirm., iš Marquette Parko, 
J pratęsė prenumeratą ir pridėjo 

$25 Naujienų paramai. Ačiū.

Sekantieji skaitytojai pratęsė’ 
i prenumeratą su’priedu Naiijie-! 
noms paremti:

$20 — Malvina Juras, iš Mill
brae, Calif.

Po' $15 -- Vincas Bačinskas,!.... , . .
( iš Thunder Bay, Ont., O. Franc-1
Į kevičius, iš Hammond, Ind., A. j -
Į Gerutis, iš Amsterdam, NY, i 
(Antanas Valys, iš Marquette’
• Parko, Vyt. Vasiukevičius, iš 
-;Marquette Pūrko.

Po $10 — Antanas Virkutis, į
I j - - --------------

3222 W. 66th Place, Chicago, 
IL 60629.
Užsiregistravusių pavardės vie; 

šai nebus skelbiamos. Dėl nesą-; 
mn sarašu ir nežinomu adresu 

tai j suvažiavimą nebus 
į1 siunčiami.

Buvusių Polit. Kalinių 
S-gos Komitetas

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko

ir iš vidaus. 
Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St
(Town of Liko)

Skambinti YA 7-9107

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 RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DEL LIETUVOS

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

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

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

■ lifornia Avė. Nariai prašomi 
gausiai dalyvauti ir kelti aikš
tėn pastebėtus netikslumus. Bus 
diskusijos iškeltais klausimais 
ir kiti įvairūs pasitarimai.

Valdyba

BUVUSIŲ POLITINIŲ 
KALINIŲ ŽINIAI

Sibire-bolševikų bei nacių ka- 
ka

4ELP WANTED — MA? E-FEMALE 
Reikia Darbininku Ir Darbininkių

$250.00 WEEKLY PAYCHECKS

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

MISCELLANEOUS 
įvairūs dalykai

BEN’S SHRIMP HOUSE

1049 W. North Ave.

Rūkyti karpiai (chubs), sturyS

; liniu suvažiavimas šaukiamas
Į kovo 12 d. Chicagoje, Jaunime

’j Centre. Visi buvę politiniai ka-
.. Jliniai prašomi tuojau pat regist:

ruotis, net ir tie, kurie dėl susi- (sturgeon) ir upėtakiai (trout)
• dariusių kliūčių atvažiuoti ne-

’ i galėtų, adresu: J. Ivašauskas
hei RŪKYTI ŠVIEŽI UNGU
RIAI. Tel. 337-0263 j

KURIAM GALUI MOKĖTI 
DAUGIAU?

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS j kvietim 
. AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE 
/ NUO $300 IKI $1,000

— Harold Washington turi 
ištaigingus namus.

Chrysler New Yorker

BA1ZEKA5 MOTOR SALES
>. CHRYSLER • IMPERIAL

PLYMOUTH • K CARS
“U WILL LIKE US"

4030 Archer - VI 7-1515
WAYAVAVAWA\W>V>W

JOHN GIB AITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Ave.
(312) 776-8700

į Našlių, Našliukių ir Pavienių klubas

sveikina NAUJIENAS, sulaukusias 69 metų,

linkėdamas šimto sulaukti.

RENTING IN GENERAL 
N uo mos

IŠNUOMOJAMAS apšildytas gražus 
šešių kambariu butas su balkonu Ci
cero" Parkholnie. Geras susisiekimas 
ir krautuvės. Plyta, šaldytuvas, užuo
laidos. Pageidaujami dirbantieji as
menys. Telefonuoti 656-4811.

IŠNUOMOJAMAS 4 kambarių “En
glish basement” butas, šilima. Artr 
transportacijos. Marquette Parke

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

WANTED TO RENT

IEŠKAU KAMBARIO

Esu 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
1144 N. 7th St.

BUSS. OPP. — IN TOWN 
Biznio Proga — Miesto

BIG VALUE MAISTO KRAU
TUVĖ turi įvairių importuotų 
produktų, silkių, lietuviškos 
duonos ir kt. Geras patarnavi
mas. Atdara kasdien nuo 7 iki 7. 
Sekm. nuo 8 vai. ryto iki 3 p.p. 
4359 S. Cambpell. Tel. 247-4735 

(Buvusi “Royal Blue”)

dingą: nakties metu daug leng
viau atrasti kur nors patvory 
gulintį pilietį.

Dengiame ir taisc. 
.šių. stogus. Už dc 

>’ tuo jame ir esame

ARVYDAS [ 
y .6557. S. Talman

Chicago, II č
434-9655 ar

Pardavimai ir Ta
U46 West
Tai. REpubllc 7

Siuntiniai į L

P. NEDAS, 4059 Arch 

Chicago, 111. 60631 Tel

AL š I M K
■ Notary^Publh

INCOME TAX SEI 

4259 S. Maplewood, Te 

Taip pat daromi vertim 
iškvietimai, pildomi pili 

žyniai ir kitokie bl

HOMEOWNERS

40642, . 424-M54
Mr*1 Fue C?'.uaq

Advokatas
GINTARAS P. ČE

Darbo valandos: Kasė 
9 vai. ryto iki 6 vai 

šešta d.: nuo 9 vaL r. iki
Ir pagal susitarti

TeL 776-516:
2649 West 63rd J

Chicago, HL 601

ADVOKATŲ drau 
V. BYLAHT 

ir V. BRIZGY 
Darbo valandos 

Nuo 9 ryto iki 5 vai- ] 
šeštadieniais pagal sus 

6606 S. Kediie A 
Chicago, UI. 6061 

TeL: 778-8001

PATS SKAITY K [R 
TUS PARAGINK Si 
DIENRAŠTI “NAUJ

6 — Naujienos, Chicago, I1L — Sat-Monday, Feb. 2(


