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?. VLIKO ŽYGIAI EUROPOS PARLA-
■ - ’MENTfkREZOLIL CIJAl PaREMTI

Vyriausias Lietuvos Išlaisvini-, buvo įtrauktas Į Europos Parla- 
mo Komitetas, patyręs.- -apie, mfento pilnaties sesijos 1983 m. 
1981 m. sausio 3 d. .šešį’ų Euro
pos Parlamento atstovų pasiūly
tą rezoliuciją, liečiančią padėtj' 
Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje 

.. ir susijusius šu tuo svarstymus
Europos Parlamento politinėje 
komisijoje.jtaip pat dr..,A. Ge
ručio. ir .inž. A. Venskaus, atlijc- 
tua tuo reikalu žygius, nutarė 
tuojau imtis papildome? akcijos 
šiai, pristatytai rezoliucijai pa
remti. _ . :

Bendrame pasitarime- Su- lai-' 
vių ir estų organizacijų atsto- tualiai kitus asmenis, kuriuos 
va is bu vo su tarta Įteikti Europos 
Parlamento nariams bendrą mę-

. mprapdumą Pasaulinės' Baltų;
Santalkos vardu, kuriai šiais’ 
metais pirmininkauja dr. K. Bp-j 
helis., šis memorahdumas, pa
ruoštas dr. D. Krivicko, talki
ninkaujant dr. K, Jurgelai, lat-į

sausio 13 dienos darbų tvarką.
Inž. A. Venskus patyrė parla

mentarų nuomonę, kad Parla
mentui svarstant rezoliucijos 
projektą būtų svarbu, kad daly
vautų skaitlingesnė pabaltiečių 
delegacija. Turėdama tai ome
nyje, VLIKo valdyba savo posė
dyje 1982 m. rugsėjo 18 d. nu-, 
tarė sudaryti d:legaciją, pirmi-, 
riinkaujant dr. K. Bobeliui, ir1 

.pakviesti joje dalyvauti inž. A. 
Venskų’ ir J. Vilčinską, ir even-

pirmihinkaš. laikytų reikalinga 
"pakviesti. VLIKo galutinė dele
gacija buvo sekančios sudėties: 
dr.’ K. Bobelis; inž. A. Venskus; 
Birutė Venskuvienė, Eltos pran
cūzų kalba redaktorė; Z. Juras,f- 
D; Britanijos Lietuvių Sąjungos 

. pirmininkas; dr. J. Norkaitis-
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KINIJA KRITIKUOJA
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Kremliuje vyksta Kinijos ir Sovietų Sąjungos atnaujintos derybos 
įtampai tarp abieju valstybių sumažinti.
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One Million Lithuanian 
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Pasitarimams vadovauja užsienio 
reikalų ministeriii pavaduotojai

KINIJA REIKALAUJA ATŠAUKTI RUSŲ KARIUS Iš AFGA
NISTANO, VIETNAMO KARIUS — Iš KAMBODIJOS

viams ir estams pritarus, buvo! Į Vokietija}, ir kun. dr. Juozas- 
Pnmskis, Amerikos Lietuvių 
Tarybos atstovas, t - . - '

. Dr. Ju Bot»Ifš smi^o ^tl^ier a 
išvyko į Štra'sburgą, kur sųšiti*’ 
ko su kitais delegacijos nariais 
ir prieš rezoliucijos svarstymus.

pasiustas 1982 m. .rugsėjo 25 d.
- Antras įįapildoums-pareiškimas,

;.U r 
vo VLIKo delegacijos ’.C
kąie. įteiktas 'parlamentarams’ 
Štrasburge. . i U

; Artįmesniems santykiams pa- . 
laikyti. sutjEurb’pnsAęariąmentu,. 
VLEKo Venskus j
keliaisatįeįais maį^L^u.’įPoJi-į 
tinęs kbmwijc^' referentt^j^ QJ-' 
to j^iHabšburgjuslĮę.č^^^-, 
lis T&Š2 m. kovo'i^d<>įĮi^nime 
Baltuose Rnm'ūšoe, paskelbus 
Afganistano Dieną, susitiko su, 
dr. E, A. klepseh, Europos Pas-- ■ 
lamęnto vicepirmininku; įr sEt- 
naujįnb. sųįjiio ankstyvesnes .dis
kusijas Pabaltijo yaĮsty'bių^ klah-i 
sinitiL-*','. 7 • 'Gir > .2 ' v .

VIilKb valdyba,', turėdariia, 
. galvoje Europos partinį susigru-

pavimą, paragino krikščionių ■ VLIKo-ir, Pasaulinės Baltų San-

Siti ČiU

delegatų,- taųr priU dalyvavo iš 
lątyių^usėsyJulijs Kadelis (Vo
kietiją);'ir Ą; Freinianis (Švedi-

• įV J ” « **• * */ ‘ . * F- r

hjąį, buvo oficialiai pasveikinta
L • . > ?-*■.---.«■• * — .-^ž ■ ' - •

; Europos Parlamento pilnaties, 
ęesijrį-jnetu: ■'

^riė^frsUmoljiiciją, VLIKo 
delegacija suruošė”'Europos Par-

: lament© nariams ię -spaudos ąt- 
;stovams priėmimą,/kuriame 'da- 
lyvavo taip pat lat5jiiį>ir ėstų>at- 
šjfovai. šia proga kalbas pasakė

1

demokratų - ir socialdemokratų 
atstovus daryti žy^us rezoliuci
jai - paremti per giminingas 
jiems tarptautines organizacijas. 
Vladas šoliūnas, krikščionių de
mokratų atstovas, 1982 m. lap
kričio 25-27 d.d. dalyvavo Pa
saulio Krikščionių Demokratų 
Sąjungos konferencijoje Ekva
dore ir tuo reikalu turėjo pasi-; 
kalbėjimus su eile konferenci
jos dalyvių. Taip pat socialde
mokratų atstovas J. Vilčinskas 
dalyvavo Centro-Bylų Europos 
Socialistų Unijos konferencijoje 
Bonoje 1982 m. lapkr. 1-2 die
nomis, kur pasakė kalbą ir įtei
kė raštu atitinkamą pareiškimą.

Politinė Komisija, atsižvelg
dama j padarytus pasiūlymus, 
1982 m. rugsėjo 22 A. priėmė 
galutinį rezoliucijos teksią. Ir 
pagaliau Politinės Komisijos re
zoliucijos projekto svarstymas-’ 
r.'-j-j"!-------- ■, - .

KALENDORĖLLS

■z~ “ ■ f. f f

talkos; vardti dr. K: Bobelis ir 
parlamentarai dr. Otto von 
Habsburg ir A. Tyreli.

Eltos Informacijos Tarnyba, 
palaikydama nuolatinį ryšį su 
dr. K. Bobeliu, gautas žinias 
apie reztfliucfjos svarstymus ir 
priėmimą tuojau perdavė lietu
viškiems laikraščiąms ir radijo 
tarnyboms, ir priimtos rezoliuci
jos tekstą persiuntė JAV Madri
do Konferencijos delegacijos 
pirmininkui, ambasadoriui Max 
M. Kampelmanui ir JAV Kon
greso CSCE —.Helsinkio Komi
sijos pirmininkui Dante B. Fas- 
cell.

Aloyzus Majerczyk pranešė 
visiems, kad balandžio 12 d. 

jis balsuos už B. Eptoną.

Kovo 3: Kunigunda, Uosis, 
Barkandis, Tolcina, Daukantas, 
Alabaitė. •

Saulė teka 6:23, leidžiasi 6:43.

Oris truputį visėtoiš.

Aldermanas Aloysius Majerczyk 
tapo 12-to wardo didvyriu

MR-PAREIŠKĖ MIESTO -TARYBOS NARIAMS. KAD BALAN- 
■'DžIO 12 DIENĄ JIS BA,LSUOS UŽ BERNARD EPTON
CHICAGO,. Ill. — Aloysius 

Majerczyk, dabartinis 12-ojo 
wardo ^Įdermanar, demokratas, 
.bą'^&ŠŽi«“;t-2-Ją dieną turės pėrė 
jHhrrfi 'su sšnu demokratu Swi- 
narskiu.

,. A. Majerczyk buvo virš 20 
metų Chicagos policininkas. Bu
vo geras policininkas, o kai išėjo 
pensijon, tai buvo išrinktas 
12-to wardo aldermanu. Jis bu
vo geras aldermanas. Didelė 
dauguma 12-to wardo gyvento
jų pasisakė už Majerczyką, bet 
nemažą balsų skaičių gavo iri 
Swifiarskis.

Majerczykas gavo 9.070 bal
sų 12-tame wardo, o Swinarskis 
gavo 8,891 balsus pirminiuose 
rinkimuose vasario 22 dieną. 
Balandžio 12 d. bus papildomi 
rinkimai. Balsų skirtumas nedi
delis.

Praeitą penktadienį A. Majer- 
czykui atėjo geniali mintis bal
sams gauti 12-tame warde. Jis 
pranešė Chicagos radijo stočiai, 
kad jis turi svarbų pareiškimą 
padaryti. Jis pranešė, kad balan
džio 12 d. jis balsuos už respub
likoną Bernard Eptoną miesto 
mero pareigoms.. Jis pridėjo, 
jog jis mano, kati Harold Wash- 
ingtonas yra Susidėjęs su libera
lais ir jo politika nebus naudin
ga Chicagos miestui, ypač bal
tųjų apgyventoms’ sritims.

Tuo pareiškimu, Majerczykas 
tapo ne tiktai 12-to wardo, bet 
ir visos Chicagos didvyriu. Jis 
prašė visus savo war^!o balsuo
tojus, kad balsuodami už jį. taip 
pat pasisakytų už Eptoną mies
to msro pareigoms^ Tuo reikalu 
jis kalbėjęs su pačiu Epiorni. 
Sakoma, jog Swinarskis apgai
lestavo, kad jam neatėjo tokia

I mintis. Jis būtų ją pirmas pa
skelbęs. Mike Royko labai gyvai 
aprašė Sun Times laikraštyje šį 
Majcrczyko nutarimą.

• SEKMADIENĮ PRANCŪZAI 
RINKS SAVIVALDYBES

PARYŽIUS, Prancūzija.— At
einanti sekmadieni visoje. Pran-' 
cūzijoje gyventojai rinks savi-, 
valdybių pareigūnus. Bus ren
kamos-miestų. apskričių ir kai
mų savivaldybės. Visoje Pran? 
cūzijoje savivaldybių pareigūnai 
bus renkami 36,100 vietų.

Savivaldybių rinkimų davi< 
niai parodys, ką gyventojai gal-' 

. voja apie prez. Miterando val- 
Į dymo laikotarpį. Jei socialistų' 
administracija gyventojams ne
patiks, tai bus išrinktas mažes
nis socialistų skaičius.

Socialistams nepatinka, kad 
prez. Miterandas yra susitaręs“ 
su komunistais pravesti kelias 
Prancūzijos reformas. Italijoje 
socialistai nepajėgia pravesti jo
kios reformos. Todėl Prancūzi
jos prezidentas Miterandas yra 
pasiryžęs komunistų balsų pa
galba pravesti reformas pran
cūzų bankuose ir kitose srityse.

— Inžinieriai nustatė, kad 
erdvėlaivis “Challenger” buvo 
blogai suplanuotas, todėl jo mo
torų vamzdžiai supleškėjo. Ne

C*" -

MASKVA, Rusija. —Praeitą 
sekmadienį prasidėjusios Sovie
tų Sąjungos >r Kinijos derybos 
eina tolyn visu smarkumu.

Deryboms vadovauja abisjų 
valstybių užsienio reikalų mi-< 
nisterių pavaduotojai. Derybos 
prasidėjo praeitų metų spalio 
mėnesį. Tada jos tęsėsi tris sa
vaites. Atrodė, kad derybos toli 
nenueis, bet dabar abiejų vals
tybių radijas tvirtina, kad bus 
svarstomi svarbūs, abi valstybes 
liečia klausimai.

Praeitą savaitgalį Maskvon 
atskrido užsienio reikalų minis- 
terio pavaduotęjas Kian Kičm.. 

.Sovietų grupei vadovauja Gro-. 
mykąs pavaduotojas Leonidas 
F. Ilijičev.l.Ką svarstė suvažia
vusieji, tuo tarpu nežinia, nes 
vadovai dar nieko nepaskelbė.

Vakar Pekino laikraščiai pa
skelbė, kad Maskvoje bus svars-;

PEKINAS, Kinija. — Ki Rua-i1 foin3s Sovietų kariu, ir Sovietų - 
juan paskelbė, kad prezidentas- Piestos Kambodijai vyriausy-į 

supranta' hes a tšaukimaš. K i ni j a ..Sutiktį 
'j;pravesti laisvus rinkimus Kam-i 

bodijoje. Pekino vyriausybė pri-i 
mena, kad Kinija jau ankstyvas-; 

ratuose pasitarimuose reikalavo. 
?ką'd Šoviau ginkluotos pajėgos 
:Jiutų atšauktos iš Afganistano.

■ Jeigu šie dii reikalavimai bus 
i Sovietų 
lis svar- * I 

bius nutarimus. Abu klausimai 
Kinijai labai svarbūs. Kinija ke
liais atvejatį buvo įsiveržusi į 
Kambodiją.ir, sudavė skaudžius 

'.smūgius Sovietų jėgoms. Be to, 
Sovietų kariai, įsiveržę į Afga-

Reaganas netiksliai
Amerikos ir Kinijos susitarimą1
Taivano klausimu. Prez. 'Įaesga- 
nas klysta, jeigu jis gąTvpja,- 
kad JAV visą laiką galės>’haT(ią-^ 
vinė t i Ta*vanui moderniškus 
Amerikos ginklus. Tokioj!$$;kc:

d J susitarime nėra, Ąam. Į’ėiSfdui; . . :-
Kinija yra pasiruošusi ^^yti I keliami ir Maskvoje, tai 
«ala ’ į valdžia turės daryti kel

Ki Huajųąn yra Kinijos užfiie-.
ųio reikalų^ miRisterijęs

' macijos pareigūnas. Jo^'pąTuošt^-.
-pareiškimą paskelbė į;-įcą_u|oji: 
Kinija žinių agentūra. Ji kartę-'.

; jama Kinijos spaudoje irųvairio- 
jse Azijos valstybėse.

Kinijos ir Taivano klausimas 
yra jų dviejų reikalas. Niekas 
kitas negali kištis į šį klausimą, 
tvirtina Ki Huajuan. — Kaip šis 
nesusipratimas bus išspręlas, tai 
priklauso nuo Kinijos ir Taiva
no. baigė Ki Huajuan.

POPIEŽIUS PASIEKĖ 
KOSTĄ RIKĄ

SAN JOSE, Kosta Rika. — 
Popiežius Jonas Paulius II tre
čiadienį, išskridęs iš Romos, pa
siekė San Jose miestą, Kosta 
Rikos sostinę.

Iš Kosta R>kos popiežius se
kančią dieną skris tiesiai Į Ni- 
karaguą. Ten jis susitiks su ke
liais kunigais ministeriais, pri
tariančiais dabartinės Nikara- 
guos vyriausybės politikai.

šeštadienį popiežius planuoja 
būti Panamoje, o iš ten skris į 
Salvadorą, kur vieną vyskupą 
pakėlė į arkivyskupus. Vėliau 
skris į Guatemala, Hondūrą ir 
Belize.

Iš Belizės kovo 10 dieną jis 
skris tiesiai į Romą, jeigu ne
bus priverstas pakeisti savo ke
lionės planų.

gerai apskaičiuotas metalo at
sparumas.

rtose Europos vietose esančių 
vidutinio dydžio atominių rake
tų klausimas. Europa yra toli 
nuo Kinijos. Iki šio meto kinie
čiai nekreipė dėmesio į atomi
nių raketų klausimą Europoje. 
Bet šiandie šAfaš^klausimas tapo 
labai svarbus.

Jeigu Sovietų Sąjunga suliktų 
sunaikinti arba išmontuoti vidu
tinio dydžio atomines raketas, 
tai kiniečiai galėtų sau ramiai 
miegoti, kaip jie miegojo iki šio 
meto, kai buvo sprendžiamas 
Europos gynybos reikalas.

Bet jeigu Sovietų valdžia tas 
raketas perkeltų į Aziją, tai Ki
nijai ir kitoms Azijos valslv- 
bėms jos sudarytų dideli pavo
jų. Kinija šitą klausimą • kels 
Maskvoje. Kol Sovietų divizijos 
stovėjo R. Europoje, tai Azijoj 
buvo ramu. Kai rusai 106,060 
karių permetė į Afganistaną, tai 

►reikalai dabar pasikeitė. Praei
ties. pavyzdžiai kelia rūpesčia

PRANCŪZAS VADOVAUS 
DARBO ĮSTAIGAI

ŽENEVA. — Šveicarijoj e y r? 
Tarptautinės darbo orgrfnizac.- 
ios centras. Ten darbdavi:’.i i 
darbininkų organizacijos siun
čia savo atstovus, kad galėtų iš
spręsti kylančius tarpusaviu1 
konfliktus.

Darbo organizacijai praeit: 
penkmetį vadovavo prancūzą 
F r. BJ&nchard. Praeitą penkine 
!i jis pavyzdingai tvarkė vis 
darbo jėgą. Praeitą anlradien

mistana, pasiekė-, Kinijos pasienį tas pats p. Blanchard dar kari. 
Pamiro kalnų srityje, kur ėjo buvo išrinktas naujam Įjenke'ii 
Kinijos prekybos keliai j Senąja I metų termmui 
Europą.

Kinijai svarbus raketų
klausimas

KINIJOJE VĖJAS 
APVERTĖ LAIVĄ

PEKINAS. — Kinijoj, Guang
dong provincijoj, plačia Šan Šal 
upė plaukė keleivinis laivas, ve-, 
žęs 232 keleivius.

Nakties metu, kai dauguma 
miegojo savo kajutėse, patraukė 
nepaprastai smarkus vėjas. Pra
džioje pavertė laivą dešinėn pu
sėn. o vėliau laivas virto kiton 
pusėn, prisisėmę tiek daug van
dens, kad nepajėgė atsigriebti. 
Dauguma prabudusių žmonių 
nespėjo užsidėti plūdžių, kad 
bent vandens paviršiuje galėtų 
plūduriuoti. •

Vis dėlto 85 keleiviams pavy
ko išsigelbėti, nors 62 teko pa
skubomis vežti į ligoninę, kad 
atsigautų. Tuo tarpu 147 bus 
nugarmėję į dugną, kartu su 
laivu.

i

— Pasulenas srityje pylė toks
—* I 1 « • 1 1 9 1 a w ra f <» v < xlietus, kad užtvindė 

kelius ir Kalifornijos
smarkus
gatves,
slėnius. Žmonės išsigelbėjo, už
lipę ant namu stogų.

— Trečiadienį aukso uncija 
kainavo $104.

Kinijai tapo labai svarbus įv

šiai Įstaigai va 
j dovauti. Jis laiku išsiuntmėj 
I posėdžių pranešimus, prižfiii 
! pinigus, veda pavyzdingą a! 
1 skaitomybę ir pripažįsta visiem 

k vi-nedas teises.

------ Santa Barbare

EI Centro,
200

.. . ........................... ■ "»■ !■<
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Kalifornijoje anlrad enį pylė labai smarkus li tus 
Anglijos karalienė negalėjo pavaikščioti prezi

dento Reagano ūkio p’evomis sodais.
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Lietuva prisikėlė ir vėl prisikels 
(NeprHctausoriįyBeš paskelbimo 65-osiornj rištinėms) 
NeprilJ lųsvnybes šventes minėjime. Cicero, 11., 1983 iri. vasario 13.

(Tęsinys) lytus principus įtvirtino 1920.'
VI. 12, 1922.VIII.6 ir 1928.0* 
d. Konstitucijose. ’ .

Konstitucijose pasakyta, kad j 
“Lietuvos Valstybė yra nepri-! 
klausoma ir demokratinė respu-1 
blika”. Visais atvejais 1920, 1922 
ir 1928 metais, su neesminiais 
ledakciniais skirtumais pasaky
ta, kad “Visi Lietuvos piliečiai, į 
vyrai ir moterys, yra lygūs pries 
įstalymūs. Negali būti teidama 
ypatingų privilegijų nei noC&žl- 
iiania teisių piliečiui dėl jo kū 
mes, tikėjimo, tautybės”, kons
titucijose pažymėta, "kad “Vals-' 
tybės Valdžią vykdo Seimas,, 
Vyriausybė ir Teismas”, šiose] 
Konstitucijose nurodyta, kad' 
“Kariams tūri'būti suteikta lais
vo laiko savo tikybos pareigoms 
atlikti. Ligoninėse, kalėjimuose 
ir kitose viešose įstaigose laiko
miems žmonėms turi būti lei
džiama savo tikybos pareigas at
likti. Valstybė saūgoja atskirais 
įstatymais darbininką ligoje, se
natvėje,. nelaimingais atsitiki
mais fr darbo trūkstant”,

Kadangi 1922 ir 1928 metui 
Konstitucijos mažai kūo skyrėsi, 
o 1928 metų Konstitucija galio
jo 10 metų, todėl turinįe pagrin
do tvirtinu, kad Nepriklausoma- 
Lietuva 1922:—1928 metų laiko- 
taipyje turėjo pilnos demokra
tijos konstituciją. Kitas daly
kas, kad užsienio ir vidaus Liet 
tuvos valstybės.griovikai juodį-’

Vąlrtybė tas teises vykdė, a’p. 
saugoda'ma bet kurį žmogų nuo 
užakinio įskundimo arba viešo 
ir slapta įtarimo, kol teismas 
pagal viešą krikčšionių teisės 
procedūrą neįrodys kaltės. Ta
čiau nekaltojo skundikas buvo 
baudžiamas ta pačia bausme. De
ja. dabar dvidešimtojo amžiaus 
pabaigos okupantas lietuviams, 
neduoda, jokių pagrindinių lei- 

ir laisvių.
Sųiiutas tai Didžiosios LietŪ- 

vbs Kunigaikštijos valstybingu.

turime pagrindo didžiuotis. Tei-, 
šynas buvo sukurtas lietuvių, 
Vilniuje, vadovaujant valstybe*- 
kancleriui ir pritariant Lietuvos, 
tais Lietuvos valstybę, “džiung
lių įstatymais” besitvarkanti Ru
sija paliko Statutą galioti iki 
1840 metų. Statuto vertę geriau
siai pabrėžia tai, kad daugumas 
Rytų Europos tyrinėtojų, lenkak 
rusai, baltarusiai, ukrainiečiai, 
čekai nori Statuto turini priskir
ti savo tautai.

Prie didžiausių šešioliktojo 
amžiaus Lietuvos laimėjimų pri 
klauso ne tik minėtas trijų re
dakcijų Lietuvos Statutas, bei 
ir 1547 metais Žygimanto Augus
to pradėta vykdyti ir įgyvendin
tą Valakų Reforma, Lietuvos 
aukštosios mokyklos — univer
siteto — 1578 m. Įsteigimas (tuo- 

. met jis vadinosi Vilniaus Jėzūi- 
• tų Akademija ir kt.

Kaimyninis Karaliaučiaus uni
versitetas įsteigtas ankščiau, 
1544
ię nuo Karaliaučiaus šėniaUšias 
universitetas yra Vilnius, kuris 
buvo įkurtas ‘1578 metais. Mas
kvos universitetas Įkurtas 1755 

. metais, t. y. beveik 200 metų, vė
liau. ..... _■ =V . ’

. Sukūrus 1918 metų Vasario J6. 
dienos Aktu naujųjų laikų laisvę 
nuo Liublino" Unyos ir Carinės 
Rusijos Lietuvos valstybę, lie
tuvių tauta pasiliko ištikima se
nosios Lietuvos valstybės teisės 
principams, kurie buvo įtvirtin-

. ti Lietuvos Statute Pirmojo 
Pasaulinio karo sunaikinimų są-

no jos politinę santvarką, griovė
valstybę ir privertė'* valstybės 
institutus imtis praktiškų apsau
gos priemonių.

’ šių liausimą, įtviri^l^ Lietu
vos teisėje, pasakytina, kad Eu
ropos ir šiaurės Amerikos 35-įų 
valstybių: Helsinkio Pasitarimo 
.Deklaracįč'os dokumentuose 1975 
męutis fiksuotos žmogaus Tei
sės- jąų tųręjp aiškią išraišką:, vi-, 
sų tri/ų parejiginjų (1529,.. 1566,, 
1588 metų) Lietuvos Statutę, 
kurio veikimą sustabdė Rusija

į 1840-tais metais;, tos Teisės vėl 
buvo įgyvendintos visų paren
gimų (1920, 1922, 1928"ir 1938

i metų) Nepriklausomos Lietuvos 
I konstitucijose. Tokia tauta So-

zerview parkasMikas Šileikis

BOSTON, MASSACHUSETTS
- Švenčiame 49 mėty sukaktuves

“Gintaras” — tai Zenonas Ju- 
rys. Pilnas enegijos, vidurinio 
amžiaus vyras. Scena jam ne
svetima. Jlis šiame kolektyve 
ne tik dainuoja, bet priklauso ir 
prie kitų kultūrinių vinetų. Juo
zas Nakutavičius ir Danutė 
btriugaitė su orkestru “Lietuva” 
tik ką išleido plokštelę “Dai
nuok ir .Šok”. Šią plokštelę da
bar galima gauti Baltic Florists 
Gėlių ir Dovnaų krautuvėj, arba 
gedėsite įsigyti šiame koncerte.

Po kotfcerto, bus loteriįįa, ir 
balius-šokiai pagerbti “Mis Li
thuania of N. Ė.” Panelę Pa
tricia Stanewicz, iš Lovelio, ku
ri bus perstatyta publikai, ir 
kuri pradės šokius, pašokdama 
su savo palydovu. Po to .seks 
šokių varžybos su dovanomis. 
Vėliau bus šokiai. koūiitetą, 
kuris nustatys geriatfcius šokė
jus, sudaro (5ha Ivaskiėnė, Ray
mond Bačiulis ir Henrikas Če
pas.

Prieš koncertą, nuo 5 val..į>. p. 
iki 7 vai. vak., bus paruošta ska
nūs lietuviški valgiai. Valgius 
pagamino šeiminintkė Monika 
Plevokienė su pagelbininkėins. 
Taipgi veiks Trakų Pilies baras.

Tad, tarkitės su savaisiais ir 
draugais sušitikti^'Sąįa^/ links
mame, seniausių.?liertUviskų ra
dijo programų Naujojoj Angli
joj 49 m. sukaktuvių parengime 
kovo 12, šeštadienį. Įžanga $7.00.

Dalyvaudami šiame parengi
me, pagelbėsije šioms radijo 
programomis finansiškai’ atšvęs

ti* ir savo 50 mfetų sukaktuves.
Prašome šį mūsų renginį apį- 

laikyti.
'.Steponas ir ^Minkai

y ■■ J
— Nuo 1962 metų Sovietų Są

jungos ambasadorius- Vašingto
ne A. .Dobrynin grįš į Maskvą ir 
bus Andropovo patarėju užsie
nio politikos reikalams. Spėja
ma, jkad ateityje jis užims-Gro-

j mykbs postą. , ,

j
j Seniausia- lietuviška radijo1 
| programa Naujojoj Anglijoj ren

giasi švęsti savo 49 metų sukak
tuves š. m. kovo 12-tą 7 vai. vak., 
šeštadienį. S. B. Lietuvių Pi
liečių Draugijos auditorijoj, tre
čiam aukšte.

Koncerto ir šokių programą 
I išpildys “Jinai ;r Trys Gintarai”, 
I iš N. Y., kurie taip patiko pu- 
į blikai pereitais metais, kad ir 
• vėl pakvietėm juos šįmet. Jie 

atvažiuos su nauja programa. 
■Jinai ir Trys Gintarai” vienete 
dalyvauja: vadovas Vytautas 
Daugirdas,, Danutė Striugaitė, 
Juozas Nakas-NAkutavičius, Zė-

■ nonas Jurys, gitaristas Stasys 
Janusas, ir Frank Shapiro — 

, ougnininkas.
į Praeitų metų programa tbuvo 
: pavadinta “Konrado kavinės“ 
j Kaune lankytojų pabendravimas, - 

o šių metų programą praves va.- 
dovas Vytautas Daugirdas, nu- 
keldamas į senus "laikus, kai lie
tuviškose gimnazijose buvo ren
giami “robaksai” — privatūs 
pasišokimai. Šis estradinis vie
netas dainuoja tikrai patraukliai, 
su dinamika, su išraiška, panau
doja modernią aparatūrą. Pats' 
dainavimas perduodamas kuo ge
riausiai nuo pianissimo iki gar
siausių vienetų. Pats estradinis 
vienetas “Jinai ir Trvs Ginta
rai” dainuos ir gros, ir šokiams.

Trumpai pažvelkim kas toji 
“Jinai ir |Trys Gintarai” yra. 
“jinai” tai jauna, graži, pilna 
energijos ir muzikinių gabumų 
Danutė Striugaitė. Pirmas ir di
džiausias “Gintaras” — tai šio. 
kolektyvo vadovas ' Vytautas 
Daugirdas. Programos metu jis 
apibūdina kiekvieną programos 
numerį, groja Akordeonu ir dai
nuoja. Antras “Gintaras” — tai 
Juozas Nakutavičius. Jis jau 
daug kam pažįstamas, kaip estra
dinis dainininkas, talkinąs šo-

t

i i 
ir 

naujo pobūdžio darbas, reikalau
jantis susiklausymo, , ryžto ir į 
geros koordinacijos.

I Manyčiaii, kad vienas iš to-, 
kių darbų yra išeivijos organiza-j 
eijoms, pirmąje- eilėje politi- j 
nėms, ryšium su Europos Parla-j 
mento sprendimu, prisistatyti- 
viso pasaulio Valstybių — Jung- j 
tinių Tautų narių Vyriausybėms, 
taip pat nevyriausybinėms or-; 
ganizacijoms. Tai pirmaeilis Vy
riausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto, taip pat Amerikos' 
Lietuvių Tarybos -ir atskirų/ 
ideoiogmių sąjūdžių vadovybių’

deking ir Seelei) ir Italijos organizacijas laukia didelis 
(Grankowski ir Romualdi). Kon-.
servatorių. Krikščionių Demo-1 
kratų ir Socialdemokratų .partij ų j 
atstovai. '/.'I • I

Europos Parlamentas," .'kaip 
.’įstatymų jeidįamašas ;'brganas, 
nutarė perduoti Rezoliuciją spe
cialiam Jungtinių Tautų" Deko
lonizacijos Komitetui, taip, pat 
kitiems, kurie seka Helsinkio 
Baigiamojo Akto Žmogaus Tei
sių įgyvendinimą.

Priimta rezoliucija bus pasiųs
ta Europos Mjnisterių Tarybai, 
taip pat Bendrijos Valstybių Už- 

. šiėnib "Reikalų Ministeriams, kad
1 1U”°. jie šį reikalų keltų ir gintų Jung- 

‘ Ui ",u-,t • u )&ių Tautų Dekolonizacijos Ko-
ftehruoju JS..W mlsij„je ir iškeltu Madrido Kon.

nauji politiniat.posbnJua. Sov.e, ierencijoje Earlamenteš-paJ. 
tų Sąjungoje okupuotų-.Patel- . ryžęs spausti,.v:dstybių ministe. 
ti j o Valstybrū plausimu 
čioje” ■ Vakarų uEi^opoje. - Tų 
poslinkių pasėkoje,■ ' Europos 
Tautų Parlamentas ;1938 metų 
sausio 13 d. Štrašbur^e'(Pran
cūzija) priėmė Režpliucrą, kvie
čiančią atstatyti. tri jiį” Pabalti j 6 
.kraštų Nepriklausomybę. Rezo- 
Įiųciją pateikė Europos Parla
mento Politinė Komisija, siūlant - 
Jungtinės Karalystės Konserva
torių partijai. Klausimą pagrin- 

j ■ - - K 4 Jk

dė ir Rezoliucijos projektą pa- 
ruošė Vakarų Vokietijos Krikš 
čionių Demokratu Partijos atsto.

grįžti į buvusią teisitnę būklę. 
Lietuvių tautai ir jos tautinėms 
‘mažumoms nereikia rėksnių ir 
vergval<$škai vtįršinihkaujančių 
rusų ir jų pakalikų,- Atžagarei.. 
yiškai puoselėjančių pagal Rusi
jos Carus Sovietų komunizmo 
kolonijinę imperiją.. ,
Naujas politinių .įvykių etapas

Iki šiol Pabaltijo tautų išeivi
jos politinių organizacijų del 
Pabaltijo Valstybių Suverenite
to atkūrimo pastangos, pagrin
dinai rėmėsi Amerikos, dalinai

lio v;

bar įgauna Pabaltijo išeivių in-j 
ternaeionalįnio pobūdžio parti-1 
jos, kaip Krikščionių Demokra-i 
tų ir Socialdemokratu, kurios' 
turėtų pristatyti Europos Parla
mento sprendimo išvadas ir pa-; 
čios save prisistatyti giminin
goms bei artimoms pasaulio val
stybių partijoms. Bet manyčiau,1 
tuo apsiriboti' negalima, nes ne- 
Visuose kraštuose mūsų poli
tines organizacijas toleruos, nes 
Sovietų Sąjunga niekados ne- 
sitgėdins dirbti pragaištingo 
darbo. Todėl atskirų kraštų Lie
tuvių Bendruomenės įvairūs kul-' 

, I tūros sambūriai (chorai, tauti-
i Todėl Europos Parlamento nių šokių būreliai ir kt.), atei

tomis Lietuvos Laikinoji Vy- vietų Sąjungos ir viso pasaulio vas dr. Otto von. Habsburg. Re- bos .vykis džh)
riausybė paskelbė Vilniuje 1918 gėdai, negali būti pavergta, nes zoliuciją parėmė. Jungtinės K?'’gino^užgrobtas ir priespaudoje' 
metais gruodžio 26 dieną turit ji nuo>onžių gyveno ia!sva tei- ralystės (Alan, Tyrrell ir Si- ^uklupuJas Pabaįtij0 tautas 

' ateityje be saiko džiūgauti dar’ 
anksti ir Pabaltijo tautų išeivi
jos politines ir visuomenines

rius, kad šiam reikalui būtų duo
ta eiga. . Šiuo pradedamas ryž
tingas užmojis — dekolbriizuoti 
Sovietų Sąjungą, kaip paskuti
nę didžiąją kolonijinę valstybę. 
Kaip nesugriuvo pasaulis" čleko- 
ionizavus Vakarų kolonijas, taip 
neprasmegs ir Maskva, dekolo- 
nizavusi savo socialkolonijinę 
imperiją. Tik Rusijai teks atsi
stoti į garbingų tautų .eilę. Tai 
pasiekti — sunkus ir didelis dar-

prendimas yra nepaprastos svar

sprendimo išvadas ir prisistatyti 
save nežinančių Pabaltijo vals
tybių pavergimo tragedijos kla
sių sau “giminingoms” organi
zacijoms.

(Bus "daugiau)

— Ugandos kariuomenė, ne
toli sostinės Kampalos esančiuo
se kaimuose, pravedė partizanų 
medžioklę. Suimta daug įta
riamųjų.

riausybė paskelbė Vilniuje 1918 gėdai, negali būti pavergta, nes ;
metais gruodžio 26 dieną tūri* ji nuo>onžių gyveno laisva tei- ralystė

jningą Deklaraciją, kurioje išdės- sėtValkos valstybėje ir turi vėl mons), Vakarų Vokietijos (We.

tininkų ir skautų sąjūdžių va
dovybės, religinių susivienijimų 
ir vienuolijų vadovybės, ypač 
šaulių ir karo veteranų kuopos. 
Amerikos Legiono lietuvių kuo
pos. turėtų rimtai imtis darbo 
pristatyti Europos Parlamento

Congratulations on Your 
69th Year

Sveikiname NAUJIENAS 69-rių metų sukakties 
proga ir linkime, kad ir toliau jos tęstų bekom- 
promisinę kovą su mūsų tėvynės okupantu bei 
jb pakalikais. L

t t < .7 . *
Naujienų rėddktoHui ir visiems bendradar

biams linkime siiprybės ir jėgų toliau lesti tų
i " j - w K ’ c"

kovą, iki Lietuvė bus Laisva ir NepriklaiiSnhia.

R. LIETUVIŲ P,ENDRU()?IENĖ SVEIKINU NAUJIENAS.

1424 SoUth 50th Avenue 
Cicero, III. 60650 

phoųet OLympic 2-5245 
afcCTORS:

Dr. Vytautas P. Dargis in Vance - George Sotini
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EUROPOS PARLAMENTAS REMIA 
, P AB ALTIEČIŲ “

(Tęsinys) .• I
Ir pagaliau. Parlamentas iš

reiškė viltį, kad užsienio reikalų 
ministerial dės geriausias pa
stangas, kąd šių valstybių žmo
nių siekimai, kiek tai liečia vil- 
dyrnosi formą, būtų įgyveiuįinti.

Taigi; Europos Parlanientaš 
: pasitenkino tik, ūtžymėjimų, į |{urįame atsispindi 
L-d Sovietų Sąjunga aneksavo ) Amerikos Valstybių 
Lis Pabaltijo valstybes 
- 4>s aneksijos nepripažįsta dau- 
. is valstybių, bet pa iūlė imtis

eilės priemonių, kad Pa- 
ijo valstybių žmonių šieki-
būtų įgyvendinti. Tuo būdu 

ii. . -pas Parlamentas iškėlė Pa- 
LalUjo Valstybių nenormalią pa
ti .į kaip spręstiną eurepojinę

bleaną: Taį Hėikšpimggs |K>
■ ūkis. Europos Benfiruomenės 
pykdomasis organas yra užsie
nio reikalų ministerių konferen- 
Lia. Tad nuo jos spreųdųno pri-■ x ‘. ’ < ; • K | ’ >• t ą s * V r į-
klausys tolimesnė eiga.

Šią viltį stiprina ne tik pakar
totini ir nuolatiniai JAV pareiš
kimai, smerkiantys Sovietų ’ ag
resiją ii- patikrinantys 'tolimesnį 
JAV * aneksijos nepripažinimą, 
bet ir kitu krąšto pareiškimai:

1982 m. gruodžio 14 di Aust
ralijos Senatas priėmė rezoliuci
ją. kreipdamasis į .vyriausybę, 
kad ji ragintų Jungtiniu Tautų 
generalinę asamblėją

“a. atkreipti dėmesį į paverg
tųjų Pabaltijo valstybių gyven
tojų balsą, ir

b. pripažintų šioms buvusioms 
n c priklausomoms valstybėms,, 
teisę pačioms apsispręsti ir lais
vai siekti ekonominio, socialinio 
ir kultūrinio vystymosi”.

Pavojai, susiję su Sovietų do
minavimu Rytų-Centro Europo
je, yra iškelti taip pat ir Vokie
tijos Federalinės Respublikos 
užsienio reikalu ministerio Hans 
IXelrich Genschler:

“Antra vertus, palaikymas, 
status quo Sovietų dominavimo 
Rytų ir Centro Europos srityse 
jėgos pagalba sudaro nuolotinę 
grėsmę, taikingam sugyvenimui 
visoje Europoje.

“Vakarų demokratijos, išeida
mos iš jų laisvės idesalo ir ture-, 
damos galvoje tąikos patikrini
mą Europojė, nčgali ir net'iiri 
iikti liebjdibsi 'matydamos lais
vės suvaržymus Centru ir Rylų 
Europoje. čią’Yaipėpat, jos turi 
raginti, kad būtų įgyvendintos 
žmogaus teisės ir fantųteisė ap
sispręsti“. •_ r'.': ■

LAISVĖS BYLĄ
erų Strategy for Peace, 
Freedom and Progress”.

' Foreign Affairs, Fall, 1982, 
p. ,59)( •

kail Europos Parlamentui pri
ėmus rezoliuciją, Amerikos Bal
sas visomis kalbomis 1983 m. 
sausio 26 d. paskelbė vedamąjį, 

'i Jungtinių 
Amerikos Valstybių vyriausybės 

n- pažiūros, ir jame taip kitko pa
sakyta: < .

“Pabaltijo valstybių prijungi
me/ prie Sovietų Sąjungos nie
kada n e p r i pažino J ungtinės 
Amerikos Valstybės, Didžioji 
Britanija, Kanada ir daugelis 
Vakanį Europos valstybių bei 

I Vatikanas. Tačiau Jungtinės 
Jautos niekad nesvarstė jų sta
tuso savO dekolonizacijos pako- j 
inisėje, kuri yra tinkamas foru
mas šiam klausimui, atsižvel
giant į faktišką Baltijos valsty
bių kaip Sovietų kolonijų, sta
tusą. .. č .

■ “... Iškeliant jų kolonijinį sta
tusą: Jungtinėse Tautose, būtų 
pabrėžta, kad laikas neįteisino 
Sovietų pretenzijų į Estiją, Lat
viją ir Lietuvą”. (Elta)

KAIP TOLI NUSKRIS 
SOVIETŲ RAKETOS? '

Ženevoje, prasidėjus deryboms

STIPRĖJA PASIPRIEšL j 
NIMAS ESTIJOJE

Pastarųjų mėnesių l>ėgyjc pa- 
'airėjo žinių apie rezistencijos- 

ir proEsto pasireiškimus Estijo
je. 19X2 m. gruodžio 8 d. Stock- 
rolnie pa^keHj'^s trylikos estų 
disidentų pasirašytas “atviras 
laiškąs (1982.X.1), adresuotas 

■‘Suomių respublikos piliečiam^. 
Erne nurodoma, kokius pavo
jus estų tautai kelia naujo uosto 
statymas Muugą Įlankoje, neto- 
a Talino; šiame projekte daly
vauja ir kelies suomių firmos bei 
darbininkai.l

la-'ške ržsšcma, kad naujam 
uostui reikės- apie 100,090 dar
bininkų — apie 90 proc.-jų ąt- 
vyks iš kitų'Sov. Sąjungos sri
čių.’ ypač1 iš RusijoVyLųigranlų 
skaičius, įskaitant jų šeimas, 
pasieks 150,000 200,000. Toks

t

Antrųjų Pasaulio Lietuvių Sporto 
Žaidynių Golfo varžybos

Pasaulio Lietuvių Sporto Žai- Telef. (312) 582-1/71.
Smulkesnės informacijos, yra

antplūdis sumažintų estų skaičių 
iki 35' < Talino'gyventojų. Laiš
ko autoriai pabrėžia, kad niekas 
neatsiklausė estų tautos apie šį 
projektą: “Kažin ar kokia tauta 

•' ' balsuotų už savo egzistencijos 
l sunaikinimą”. Jie prašo “gimi

ningos suomių tautos” suprati
mo ir paramos. (Elta)

Sovietai vogčiomis kelia kainas
Sovietų valdžia nuo šių metų 

vasario mėnesio staiga pakėlė 
daugelio prekių kainas. Apie tai 
niekur nebuvo paskeltba, Kaip 
manomą, Jai buvo padaryta, no
rint išvengti pirkėjų antplūdžio 
Į parduotuves. Kainos pakeltos 
porceliano, plieno, papjeriauSfbei 
medvilnės prekėms.

Tualetinio popieriaus, ,Kurio 
labai trūksta, kaina buvo pakel
ta netgi dviguliai ir dabar jo ri
tinėlis kainuoja 35 pensus. Taip 
pat dvigubai pabrango gęanio- 
fono plokštelės; žymiai pabran
go metaliniai įrankiai, ”inedvil- 
nės drabužiai ir medžiaga, dažai, 
užtrauktukai, kai kurios v\ma 
rūšys ir folofilmai. Reporteriai 
pra ša,, kad kainus buvo pakel
tos daugiau kaip 300 prekių 
rūšių.

Ąpię galimą prekių kainų pa
kėlimą buvo užsiminta Andro
povo įkalboje vieno fąbri^b dar- 
bininkains, kai jis pareišlįėa.kad 
“Sovietų valdžūf yra prieš khinų 
pakėlimą, bet, deja-, mūsų eko
nomijoje yra reiškinių, kurie ne
atitinka realybės Ir kuriuos ne
delsiant reikia pašalinti”.

Paskutinis masinis prtkių kai
nų pakėlimas buvo 1981 m. rug
sėjo mėnesį, kai benzino kaina 
padvigubėjo, o degtinė pabran
go 17%. Sovietų spauda varė 
kampaniją prieš nerealiai ma-- 
žas piatąųs vartojimo prekių 
kainas, ypač prieš duonos kai
ną, kuri yra žemesnė pegu. patys 
grūdai. Duona kolūkiečiai šeria 
kiaides...

Redakcijas, būk tai, užplūs
davo skaitytojų laiškai, kuriuose 
prašoma pakelti duonos kainą, 
bet politiniais sumetimais vy
riausybė dar nesiryžta ■ ž:nga 
šitą žingsnį.

Ryšium su prekių trūkumą ir 
pailidėjusiais allygimmais, gy
ventojai sukaupė dideles pinigi
nes santaupas: ap 
nsm gyventojui
nori “ištraukti” tuos pinigus iš 
gyventojų ir todėl pakėlė kai
nas taip vadinamoms “praban
gos* prekėms” — automašinoms 
ir brangenybėms. Manoma, kad 
nauja vyriausybė palaipsniui 
kels ir kitų prekių kainas.

Ų(Iš “Europos Lietuvio")

v n

dynių Golfo programoje numa
tomos individualinės ir koman
dinės varžybos.

Individualinės varžybos pla
nuojamos pravesti šiose k tąsėsi:

— Kai kvailys šneka, protin
gas klauso. ’. * < t ■ ' :

dėl vidutinio atstumo raketų I (kibote amžiaus), mote- 
Europoje skaičiaus sumažinimo. Į (neriboto amžiaus), vyrų sen-

Skirtumas tarp Amerikos ir Soy. Rusijos
Kongresmanas Jerry Solomon, projektų vykdymo.

Kongresmanas labiausiai ste
bisi Vakarų laikysena — esą, 
kai Amerikos ir Europos užsie
nio politikos vadovams pakiša
mą. Sovietų agresijos įrodymai, 
jie nusisuka ir žiūri pro šalį.

(Laisvai ir sutrumpintai at
pasakota iš “The Review of 
the News”, 1983.1.12, Nr.

’ Į ■ į ■ ? r ■ 2, pusi. 69-70)

lietuvių sporto vienetams ir už- rastis bus nustatyta, kai paaiš- 
jūrio kraštams. | kės dalyvaujančių

Visi klubams nepriklausą pa- skaičius.
vieniai žaidėjai ir šALFASS-gai Preliminarinės informacijos' 
nepriklausą vienetai, sūintere- praneštos visiems šALFASS-gos' 
suoti dalyvauti II-se PLSŽ-mų sporto klubams bei užjūrio k£raš-‘ 
Golfo varžybose, prašomi dėl tams. šALFASS-gai rieppklaiį- 
informacijų kreiptis i bet kurį sančios komandos, suinteresuo- 
ŠALFASS-gos sporto klubą ar, tos dalyvauti II-jų PLSŽ-nių 
tiesioginiai, į A. Smolinską. j futbolo 8 varžybose, , prašomos

respublikonas iš ^ew Yorko, 
neseniai / įdomiai pasakė,': koks 
yra skirtumas tarp Amerikos ir 
Sov. Rusijos: “Jei tu šiame kraš
te pakauksimai griežtoj kritikūo- 
ji - prezidentą, gali atsitikti,, kad 
tavo fotografija tilps “Time” 
žurnalo viršelyje. Sovietų Riisi- 
jij, j si nesutinki su PoIį tKur p 
politika, atsidursi prie balų iniį- 
šausinimo tiesiamai YąmaI dujų 
vamzdžio- lįnijąi”. -į . . . L;

Jis taip pat pranešė, kad — 
anot ČIA — Sorietijoje .dabar 
yĮžįvirš keturių milijonų, darbo 
vergų, uždarytų 1,100 vergų 
stovyklų.; Nėf iri Viepiamas savo 
skolas “išlyginąs” ękspprtuoda- 

- i^w,mas savo vyrus> moteris jr,.yai-
Futboįo Sekcija • kus darbams, prie tokių; Rusios

komandų

joru (gimusių 1928 m. ir vyres
nių) ir jaunių (gim. 1964 m/-ir 
jaunesnių).

Vyrų klasėje varžybas numa
toma vykdyti 4-se grupėse, re- 

T . . . 1 • -u-,,, 4. • I miantis “handicap” sistema:Jeigu jos tokios butų, tai ir: ... F ... „
r: meisterių (su handicap O-/),

A grupė (8-14 h’cap), B grupė 
(15-20 h’cap) ir C grupė (21 
h’cap ir daugiau),. Moterų, vy
rų senjorų ir.-jaunių klasės! — 
‘‘handicap” nėapribotas.

Komandinėse -varžybose — 
komandą sudaro n’emažiau kaip 
6 ir nedaugiau kaip 9 žaidėjai. 
6 geriausios pasekmės -naudoja
mos komandos' rezultatui išves
ti. Komandas gali sudaryti &. 
Amerikos lietuviu klubai, mies- 
tai 'ar kitoki vienetai. Užjūrio 
lietuviai gali sudaryti savo kraš
to komandas. '■ "U,-' L. '

- Varžybos vyks 1983 m. birže
lio 29-30 d., Silver Lakė Country 
Club (north course), Orland 
Park, ’ Ill. ((Ch.icągos priemies- 

:itis). ’ .. ’ / ’ ’ - ■
Preliminarinė registracija at- 

, liekama iki š. m. kovo 15 d., pas 
. II-jų PLSŽ-nių Golfo varžybų 
Vadovą Albiną Smolinską, šiuo 

..adresų:.Mr. A. SmblinskaS, ,372.1 
■ W. 65 Place, Chicago/ Ill. 60629.

Mask,Vos Pravda i paneigė, ka d 
Sovietų. SS2O raketos gali būti 
klasifikuojamos kaip strategi
nės, galinčios nuskristi 8,000 ki
lometrų. į ■ 5

atitraukus už Uralu, kaip paža
dėjo Andropovas, jos pasiektų 
taikinius Vakarų Europoje.

Vakarų Vokietijos laikraštis’ 
Bild Zeitung prieš kuri laiką 
pažymėjo, jog Sovietų SS20 ra
ketos, gali nūskristi 8,000 kilo
metrų. Sovietų ląikraštis dabar 
paneigė tą žinią, ir tuo pat lai
ku pažymėjo, kad JAV raketos, 
kurias ruošiamasai dislokuoti V. 
Vokietijoje, galės riuškristi:giliai 
į Rusiją.’ •. ■' ' ’ ■ ;• .į;

Šo-vietų Sąjunga niekad nesu-; 
teikė žinių apie .savo raketas,, 
bet-' šiaurės ' Atlanto . Sąjungos 
specialistai Japškšnčtooia,-kad’ 
•SS20 raketos gali nuskrišti.-taip 
4,000 ir 5,000rk.iloipėtrų'. . Ė. L.

Danija.išvarė Sovietų šni
pą: 47' mėtų - E.'Mbtorovą, So
vietų ..ambasados Kopenhagoje

(“Toward ari Overall West-; pirmąjį sekretorių.NEBRANGIOS, BET VERTINGOSi KNYGOS
t LTfERATGRA, lietuvių literatūros, meno Ir moksli 

1934 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenrtą, Vinto 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Staniai 
2. Raukčlo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. MatuseviČiauz ir Y 
Meilaus straipsniai bei rtodijos, iliustruotos nuotraukomis t 
ii. K. Čiurlionio. M. Lileikio, V. Kašuboa, A. Rūkitelėz ir JL, Varai 
Lūrybos poveikiais. 365 puaL knyga kainuoja tik KL

e DAINŲ šYkNTSS LAUKUOSE, ppetės, ralytojof ir įsi 
fialų lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dain> 
čventea be^jų istoriją Ir eigų. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorė* puikiu rffliuml Ir surinktais' duijmeniml. 
bd užkulisiais. Studija yra! 151 pusi., kainuoja IX

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraly 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne waaai 
gyvenimo bruožų apraiymaa, bet tiksli to laikotarpio buities Ete 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knytr

~ Vr - ’ w < A 1 • t

Galutinis varžybų formatas,, kreiptis įf lLjų PLSŽ^niųi fcfo? 
galutinės dalyvių registracijoj Futbolos Sekcajo vadovą Joną 
terminas ir kitos tolimesnės ina' Kauną, iki š* m. gegužės .A-d: 
formacijos bus skelbiamos pb' šiuo adresu: Mr. Jonas Kaunas, 
preliminarinės registracijos. j 2615 W. 85 Place, Chicago, Ill.

II-jų PLSŽ-nių K-to Galfo' 60652. Tel. (312) 434-0768. • . '. • 
Sekcija.

ry - r Futbolo varžybos
II-jų Pasaulio Lietuvių Spor

to Žaidynių Futbolo (Soccer)
1 varžybos numatomos vykdyti 
vyrų- (neriboto amžiaus) ir jau
nių (gimusių 1964 m. ir jau
nesnių) klasėse.:.

Dalyvavimas yra atviras vi- 
siems lietuvių sporto klubams ar 
kitokioms grupėms bei paski
roms ^komandoms. Už jūrio 
kraštai gali sudaryki savo rink
tines. 'Visi žaidėjai privalo būti 
neabejotinos lietuvių kilmes,

. Jauniams yra leidžiama papildo
mai žaisti ir vyrų klasėje.

Varžybos bus vykdomos II-jų 
PLSŽ-nių metu, birželio 26 — 
liepos 2 d., Chięagoje. Varžybų 
pravedimo sistema bei tvarka-

i
i

Tolimesnės- :, informacijos bus 
skelbiama vėliau, kada paaiškės 
daugiau detalių.

II-jų PLSŽ-nių K-to

. NUSIRAMINIMAS
Vyras: — Ar nesi graudensi 

per tą laiką, kai aš sėdėsiu ka
lėjime?

žmona: —‘ Taip ištikro bus; 
bet vienintelis mano nusirami
nimas . bus tai, kad aš žinosiu

i - ■ .T ■ t' ■ 1 J

kur tu' praleidi naktis.

<VIECIAME | NAUJIENŲ

NAUJIENŲ 69 M.SUKAKČIAI PAMINĖTI
* .' % * -5* ; “ £ - ‘ T '•

- • - *'■’‘5-? * ; / -

Sekmadieni, š. m. kovo 6 dieną > ;

MAISTAS Ii EUROPOS SANDELIŲ

8M8 West 69th Stf Chicago, Ill. 60629 ♦ TeL >25-2787

Dldelii pasirinkimai geros rūšies įvairių prckiv.

MARIJA NORE1KIEN1

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

• DAINOS

VAKARIENE IR GERBI AI

> LLETUVBKASIS PAMARYS^ Henrlto Torno-TamaitwtL 
įdomiai parašyti studija apie Rytprūsius, remiantis Pakaki** > 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai Jdomūs kiekviesan 
lietuviui. Leidinys fllustruotes nuotraukom^, pabaigoje duodami 
v'tovardžių pavkdiniinaVr jų vertiniai (^vokiečių kalba. Labai 
naudingoje 335 pu*L knygoje yra Rytpriishj l*mėlapl*. Kaina'

m alsiais bolievikų okupacija* mltitb. Knyga turi 254 puslapiui
Let kainuoja tik BS. • i» . « :

■9 JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierių*, nestipm. 
L t Ir klaii^ngal interpretuojamas gyvenimo ir politikoje; tik *< 
Jurgio Jalinsko knygoje apie JutLaus Janonio gyveuimt Ir p<*

Dabar būtų j| gaJima pavadinti kovotoju ui žmogaus te.!*-** 
Knyga yra didelk r^-rr.A‘c. ou^lapix, kalimoj*

-a UATTKTNW NOVELtS. M. k’ryha. T.
mm m tByr> m 4r n Į

Kzyrna f*imamai 5«rrŲ*rrw*. 1TW 5r. Mt.« ChleAfa,

Cosmos Parcels Express Corp, 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

1*01 W. IMh SU Chloro, HL *0625 ♦ TeL >25-27*1 

V, IIĘIN TIN AI

Pradžia 5 vai popiet — Įėjimas $20
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Bažnyčia buvo ir yra priešinga 
pornografijai

Grįžtant prie Marijos Stankus-Baulaitės pateiktos 
citatos, kuria Meras nusako kokiomis moralinio nuosmu
kio savybėmis gali pasižymėti moteris,, ar tuo, jis atsklei
džia moters menišką grožį? Reiktą:būti.moraliai supuvu
siam, kad kilnią-moters būtybę taip šlykščiai pažeminti. 
Kas žino ? 0 gal Marijai Stankus-Saulaitei toks jo moters 
apibūcliūHpas,.nėi’a šlykštus? Qal ji; kaip moteris,, jaučią, 
kad tąip'^Įihksniuota’’ moteris. suteiks kam nors gri>> 
žinio meno pasigerėjimą? Žinomą,- dėl skonio nevedamos 
diskusijos. Jei jai gūažu, kad moteris panorės ar įsigeis, 
ji gali būti paleistuvė,*prostitutė, kekše, tad palikime ją 
tokiu skoniu gėrėtis.

Keista, kad recenzente Mero seksualines scenas aiš
kina- kaip tėvynę, meilę ir mirtį, kas yra vaizduojama 
moteriška figūra, ir- tuo žmogui išreiškia intymaus ryšio, 
fikciją,, vyro ir moters- santykius. Ji net pataria “Sarą” 
skaityti, bent porą.-kartą,. Matyt, jai-vaidenasi mintis, kad 
kuo daugiau kartų- skaitysi, tuo gyviau- “Saros” romane 
aprašytose šlykščiose- scenose pajusi meninį grožį. Juk 
tokie vaizdai, kaip ji rašanti; yra paimti iš Seno Testa
mento. Žinoma, Meras juos atvaizdavo XX amžiaus sti
liuje ir to amžiaus dvasioje.

Pagaliau, ji savo recenziją baigia čekų rašytojo Milam 
Kunderos aiškinimu (The Book of Laughter and For
getting) apie vyro ir moters ryšius: “Nujaučiu, kad fizi
nės meilės vaizdas gimdo labai aiškią šviesą, kuri staiga 
atveria charakterių esmę ir sukaupia jų gyvenimo situa
ciją”. Kažin ar yra čia bent kiek panašumo tiesai.

Reikia žinoti, kad Dievas nėra prakeikęs seksualinio 
gyve- imo, nes jcks krikščioniškas moralistas lytinio per
gyvenimo nelaiko nešvarybe. Tik tama jis tampa nešva- 
rybe. kai neaptvai’dytos lytinės aistros veda, priė.- paleis-1 kiūr?‘ Juk tokie romanai kultivuoja. morabhio supuvimo 
tuvavimo, kas Dekaloge aiškiai pabrėžta: nepaleistuvauk! bacilas, kurios sužlugdo dvasią; kūną ir religiją.
Tai reiškia taip, kaip ir upė. Kol ji plaukia savo praskinta Nesistebėkime, kad tokie rašytojai, kurie rašo ne- 
vaga, ji teikia kraštui’ patefoną, bėt jėr kartą ji ištvinsta švarias, prisotintas seksualinėmis scenomis knygas, tikisi 
iš kratų, ji padaro didelį sunaikinimą. Taip ir su neap- pasiekti labiausiai perkamųjų knygų garbę ir laimėti.*

K. Šklėrius Estės portretas

.tvardytų; seksu. Kiek, jis tada atneša skaudžių dvasinių 
ir fizinių- pasekmių-! Todėl teisingai dr. J. Grinius “Tė
viškės Žiburiuose” rašė: “Jeigu: pagpnįška. politeistinė 
rriigiM su daugeliu tariamų, dievų ir-'jų pačiomis tik tiek 
pajėgia sudvasinti, arba transfigūruoti sekusalinį aktą., 
kad net prostitucijoje randa tam.tikro; šventumo, tai mam 
atrpdo^:verčiau: pąšikkti prie vakariėtiŠkbs kūno sampra
tos; liors nebūtų; tokia plati kaip induistų”. tl979;lV.5).

Mes minėjome,' kad yra tokių, kurie reikalaują, išsi
vadavimo iš siauros moralės, , bet .yra, ir tokių, kurie ^rei
kalauja, kad iš viso moralės, sankloda turėtų išsivaduoti: 
iš krantų, ji padaro dideli sunaikinimą.. Taip ir su neap- 
įgiškąjįj būvį, kurio.dvasinė pusė juodesnė, nėgw kūninę.- 
Matyt, Marija Stankus-Saulaitė, rašydama tokią- plačią* 
'Mero pornografinio- romano recenziją, buvo tos minties, 
-kad' dar Draugo, skaitytojai nėra išsilaisvinę- ik seksua
linio, bludo, kurie nepajėgia giliau įžvelgti į žemiškąjį 
būvį ir nemato jo žymiai juodesnės pusės. Įdomui; kiek 
reikia gilesnio įžvelgimo į Icchokp Mero; aprašytą; sceną, 
kai Sara “atsilygina” broliams, dvyniams/ mongoliukams.- 
Tiesiog šlykštu, kad Marija3 .Stankus-Saulaitė; pataria 
^ait^tkbent'du kartus tokias scenas. •

Man rodos, reiktų daugiau pasišlykštęti šiuo kita
taučių, kai jis lietuvių kalba aprašinėja! tokias moraliai 
purvinas scenas. Dar bjauriau atrodo,. kad>. Marija :Stanį- 
kus-Saulaitė tėvų marijonų Drauge ir’ jėzuitų “Laiškai" 
Lietuviams” pristato tokį playbojišką- romaną, būk tai' 
simbolizuoja tėvynę, meilę ar Lietuvos ribų praplėtimąl 
Bet ar tokie romanai, kurie gaminami rzraelyje.„ nors 
rašomi lietuvių kalba, apmokami. ptemijonus, au jie-dai
giau nepasitarnaus mūsų jaunimo moraliniam: nuosmut

PASTABUS. IŠ. TOLO
ą^menjdaių; mūsų victims lietų- 
viškęsioč spaudos “magnatas” 

: ApĮapas Skirius, (.“Lietuvių: Die
nų” žūx»alo .in “Lietūyiąi Aute-* 
rikps Vakaruose” laikraščio lpi* - a .■ f - y * . -*1
dę^ę, ĄLTpą skyriaus vicejūĮ- 
mininkas, BALFQ- ‘‘ąmžmflsp” 
skyriaus pirmininkas) K berods, 
tose pareigose jau apie trisdešimt 
metų vietiniame skyriuje, o. iŠ 
viso BALFe taip jau, rodos, t»* 
ki taiką, yra BALFo direktorių 
Ta lybes pirmininku),. VI Pa
žiūrą. Los Angeles D. L. K. Bi
rutes. draugios pirmininkė Rūta 
Šakienė.

Taip pat, buvo čia ir gen. gar
bės konsulas Vyt. Čekanauskas,, 
art imas A. ir L. Mažeikų šeimos 
bičiulis. Buyo daugiau Mažei
kų draugų, pirmoje eilėje A, Ma- 

..,w. — žeikos, kaip ALTos. pirmininko,
Pacifiko, vąjjdfcnyno pakrantėje! l^ndradarb.ių .— ruošiant;šią iš^ 
— Marina. Del’ Rey. Po visų ofi
cialių šventės iškilmių A. ir L. 
Mažeikų, rezidencijoje tos die
nos (vasario-13) vėlų vakarą, bu- 
yp privataus pobūdžio -susipa
žinimo ir atsisveikinimo- vėloką 
“coccktail party”; proga paspaus
ti ranką tolimam svečiui iš Flo
ridos— Jonui Daugėlai: Malo
nu buvo čia matyti (savaime 
aišku be š&mininktf inž: A. Ma
žeikos ir jb Žmoiids^Liuędjoš (ne
paprastai yėjklios respublikonų 
partijos, ^ųpltsniudse netik- lie
tuviu betr ir kitų tautybių var«- 
du asmenybės)-, taip pat Lietu
vių Bendruomenės’Vakarų-Apy
gardos ■ I pirmiriinką Rimtautą 
Dabšį; taip pat' Tautos. ’ Fondo 
yiėtinįa ■ .^pftntBtp :.toš^ Fondui; paskui
dr. Birutę- % Raulinaitienę. * 
taipgi; visus, tris’ stambiausius 
siuntinės Vasario’ l^tosibs'.mi- 
riėjimp šventės ręrigėfus, jos pa_ 
sisekimet^^ltiniEitkus”'. \ 
čia ir_ daugiau- lietuviško darbo

Vasario lotosios minę  j imas 
Los Angeles, Kalifornijoje, &e.

— tąip galiu 
praėjo darniu sutarimu

met kaijI-ir- visada 
sakytį'
(ALTa, Bendruomene, VUKas) 
ir giddiJAgE&Qtine nuotaika. Iš
samų sųj&rtažą apie tą minėji
mą, turbūt; jau būsite “Naujie
noje'' iaitę, kai mano šios eilu
tės- pąsirttfly& "Naujienose”, nes 
įjr ‘‘Naujienoms” bus
l|iku atsiuntęs J. Klauseikis. 
Šžo miu«Citno> pagrindiniu kal
bėtoju; štemęfc buvo pakviestas 
(ir k^lbėjp^- ilgametis ALTos ir 
VLIlCį). veikėjas, taip pat dar 
‘senesnis”’ valstiečių liaudinin
kų- šulas, —• tiek Lietuvoje, tiek 
igeiVjjpjė' Jonas Daugėta, iš Flo
ridos,'. kaip- svečias čia apsisto- 
ęs-- gerų; pjašĮstamų — bičiulių 

ibž* A; ip L, Mažeikų šeimoje —

dienė, .^/^žecas ir "kt. Gaila 
— ,nesimęt& R. Bužėną, ALTųs

-šimtus aukotojų vo-. 
.. kurinį ,įrš§į — kjęk' ir kanų -šia- 
proga,, Jgįįfojąina; ALTai. VLI- 
Kūi, Bendruomenei' ię-griedų — 

‘bet kam, ką aukotojas bus įra- 
‘išęs. Bendrai: — buvo- spėjama, 
'kad šįmet Vasario -16-toėios*mi-. 
Bejimo proga- auką bus su
rinkta daugiau, negu- bet- kada 

-anksčiau. Sužinojau;. kad; aukų 
r čiač- surinkta, apie-13,000 • doiėfcųį- 
Stambiausia aukų' dalis (apie- 
40%} atiteko VLIKuL — - Tau-

šimtinę:
LIKui, ĄLTai, Bendruomenei).

Tolimais syečtas Daugėta iŠ

kėtyirtą^ieiHo (vasario 17 ’d.) 
, v'a^are, nes. čįą byyo sulaikytas 
’ilgėliau, jo, draugų ąr vienmin
čių,. o be. to. —r hųyo. pakviestas 
dalyvauti “diplomatiniame pri
ėmime” vasario 15 cL vaka/e, 
kurį^ viename didžiųjų Los An
gelės'viešbučių, Vasario lesios 
ppogą, surengė generalinis gar- 

■bės konsulas Vyt. Čekanauskas, 
' pakvietęs, rodos; net visus Los 
Angeles mieste reziduojančius 

'svetimų valstybių atstovus gėn. 
: konsulus, konsulus, vicekonsu
lus, gen. garbės konsulus, gar
bės konsulus), kurių čia (Los 
Angeles) dabar jau yra net 67. 

i šjtoks Lietuvos gen. garbės kon
sulo diplomatinis priėmimas Los 
Angeles dabar jau buvo trečias 
(nuo jo paskyrimo prięš virš pen 
kerių-metų):

Kiek tų kviestųjų 67 svetimų 
valstybių^ konsulų, ir dąr kitų 
amerikiečių svečių tame priėmi
me dalyvavo^ (ypačiai konsulų 
'ir- kurių valstybių); — nėrajži- 
noma, nes tai,- atrodo, būtų; mū
sų* “dipįomątinėš. tarnybos vals- 

_ tybinė, paslaptį’. Visas to. pri
ėmimo išlaidas padengė vietos 

; kyieštieji lietuviai, susimokėję

Kėli šimtai dolerių- auk'afįtAŽc
Balių- LaišVjeį-Lygai'į .k^^.der 
ąimtys./dolėrių—BAIJihiL'-Stam- 

Buvo ; biausias šiųmetų.Vasario LG-sios - 
'. aukdtbjąš^- mūsų- parapijos kje- ■

sumas pįnjgi^.Xc^deiiis:;rašytojains yra svetimas reikalai 
grąžinti■ >. gyvenimą- t-rąnsee^Ldenį^s JtrįHščioiii^aš dp^ 
rybes,- pasitikėjimą; Mlfflęįąxiawį- nieilęr artimui^ dė- 
kingumą Dievui^davūsiąini mums gyvybę.' j ; *- 

. ' Sunku supiiąąti; katf-ątsiranda' toknj leidėju fbnddi,- 
kurie tokia “lįtęratūra,” siekia penėtif jaūflg' įiėt.ayio .sielą. 
0 kaip graudu., kai;tokius išmanus sugretini su kovojan
čios, paveiktosios Lietuvos pogtin^yjė krpijika.
MOsiį išeivija jau- seniai' pasigendabOkkž premijmttŲi vje^ 
kaltį, kuriuose- būįį- atvąiždnota cte^mtį metu tęsusias 
kruvinos rėzištenčijos kovos okupW5tojejkCTėtūyoje. Tu- 
rime premijuotų veikalų, tik; ne toBMj Turinį JU- tarpe 
ir toppaties “Šąros” ąjiįeriąus> aprašytus; į^Įyaąus r hipa- 
narus. Nejaugi-mūsą tautiečiams, persisotimisieing duoąa- 
ir laisvė; yrambras sotinti savo sielą svetimtaučio mums 
“padovanotu” seksualinitt romanu ir jį spaudoje prista
tyti kaip- didėles vertės literatūrinį veikalą, kuriame 
vaizduojami moraliniai puvėsiai; nors ir katalikų vie
nuolių spaudoje}

lietuvių; galėjo, į priėmimą būti 
kviečiami. — sąrašą sudarė “ke
rpi tetas ad. hoc” (A. Markevi-

,įl-' Petronis Ir- A. Tumas), 
.bėk kiekvienas kviečiamasis tu
rėjo. būti “aprobuotas” paties 

; gen.. garbes konsulo. Nežiūrint’ 
tokio- diplomatinio • (dalinai 

reikia,, labor ap- 
;gs^e^autįkad'japiętai: vietinė. 
į (mązilį; -įnažiąąšiaSj. ajnerikie-

1 čių-. “ųętYs”: tarnyboje T(spąu- 
doj e, televizij o j e, radijo) — nęi 

-■ žodelio. Beįtaį; jau konsulo rei_

i Grįžtant į; svetingų^’iiiž- A-h- 
Įtafro ir* jo žmonps* Lhiėijpš Ma- 
' žėikų, namus — Jono Daugėlos 
“pasisveikinimo ir- atsisveikini
mo” vakaronėje- buvo- gerokai 
virs poros tuzinų svečių. Tai 
buvo gera; proga svečiui- J .'Dau
gėlai- pareikšti padėką šventės 
rengėjams. (AL Tai; Beadruome- 

J.nfeį' ir- VLIKui), kaip- jąu 
j anksčiau.' mihėjam šiame pobū
vyje bu.v (/visų' trijų reągėjų 

; pirmieji atstovai: ALTos'—. inž.
A. Mažeika, Bendruomenės — 
inž. R. Dabšys, VLIKp.— Tau
tos. Fondo - vjetinip komiteto pir
mininkė — dr. Binitė V. Rauii- 
naitieriė). Po trųnjpo J. Daugė
los padėkos žodžio — svečiai še- 
mininkams, inž. Antanui ir jo 
žmonai Liucijai Mažeikoms, su
dainavo^“Ilgiausių metų”..

A, Svilonis - (Bus daugiau)

ELDORADO
(Tęsinys)-

Tuo momentu lyg atsipeikėjus staiga šovė jam 
mintis: “Kodėl Bamiūnas visą laiką gynė tik 
Helen? Taip, tik ją vieną. O mane pikčiausiai*'kal
tino. Kodėl? Argi ir Bamiūnas jaustų patrauki
mą prie Helen ir būtų papirktas jbšioS lipšnumo? 
JĖt, pagaliau: tegul jie parima tą Helen ir pra
smenga visi!”

Keletą valandėlių, pasėdėjo- jis automobily, kol 
vėl surado paguodžiančią išeitį. “‘Ryt pasiieskau 
kito advokato, o su Barniūnu — baigta, šiandie 
grįžtu dar į namus. Nepatogu*kur nors- klaidžioti, 
kol galutinai neišsisprendė visas reikalas”.

* ♦ ♦

Voš tik suburzgė ties- namais, automobiEš. 
Tvirbutienė tuojau pašoka ii* išbėgo pasitikti. Vi
są laiką nuobodžiai laukė ji ir nekantriai pažvelg
davo pro langą. Dabar labai apsidžiaugė.

— Tvarkoj, Peter?
— K<-.s tvarkoj? ... — apglumo Tvirbutas.
— Nagi automobilis.
— Nfsuprantu...
— Juk tu turėjai pajuosti ji kelionei:... 

T'?kiai kelionei?
— Tikrai tu ši* niie nenormalus. Juk aiškiau

siai buvo susii ta tuojau po pietų išnykti į re- 
/oria.

— Į resortą ? ...
— Na^ taip.!-Tokios gražios dabar dienos. Aš 

nė valandėlės nenoriu čia gaišti šitame tvankiame 
mieste. Be to, atsimink ir tai, kad mūsų - tostogos 
smarkiai trumpėja.

Tvimutas tylėjo. Jam dar nemaloniau, pasl? 
-darė, kai pamatė kambariuose uošvę.

— Na taip. Peter. Visi daiktai kelionei be
veik sudėti..

— Palauk dar.. . — gaižiai pasakė Tvh> 
butas. ‘

Heleii! užsidegdama išplėtė akis:
— Kodėl? Kas kliudo?
— Labai paprastai — nesijaučiu šiandien 

■sveikas...
Helen rimtai pasipiktino ir dar daugiau* si£ 

Kūguri staiga apsisuko ir nuėjo.
įtekus vąi|£ė- trise, su uošve* Vaiduokliškai 

atrodė. Bari&ėjo tik pakeičiami in naudojami in- 
<te?. Žmonių‘ kalbos nebuvo girdėtai

Po pietų sėdėjo Tvirbutas salione ir klausėsi 
radijo. TUo metu suskambo telefonas. Ilgokai 
skambėjo. Atbėgo iš virtuvės Tvirbutienė ir su
barė savo vyrą.

— Nagi tu čia pat sėdi ir nepasįjudini!
, — Tau daugiausia skambina, ne man. Tad ir
dabok! — priekaištingai atsakė vyras.

Žmona paėmė telefono ragelį ir bematant 
atsikirto:

— še. kalbėk! Matai, kad tau.

Ji pažengė porą žingsnių, nuo telefono ii> pasi
liko belaukianti. Girdėjo tik vyro žodžius: “AŠ.
faip, aš. Hm. .. Ne. Negaliu. Gerai. Tuoj at
vykstu”.

Telefone tuo taręu. skambėjo.:. “QlĮį^ Mard- 
vin. Ė, San- Francisco; Atsimeni? Tu^Ku nbrito
pasimatyti! Aš pakelsiu: viešą 
atvyktum.' 126 Lrving Avenue. Laukiu.”"

alų) įėigu ne-

Tvirbutas pądėjo telęfono ragelį ir sustingo 
pakrikusio j pozoj. Jo veidas buvo išbalę^ <y galva 
teuleifeta. • >

Žmona tuojau pakiaušė:
— Kas čia per moteris? Ko ji norit 
— Iš Telephone Coippapy...

« Bkteik luisiŽypKje* šit diŠrie ironiją.
-• W ne paktams man-
— Nauja operator, teisinosi vyrią, vis dar 

nusisukęs. . ' ‘ .
r. . . - -

—r Labai man keista;: atostogos ir šaukia ?
Tvirbūtas atsigręžė? pakėlė ir g$ia erzliai 

■pasakė: •
— Na, užtiko namie ir Šaukia. Kokia tu i»rie- 

kabi. Argi.aš. dabar žinau kodėl. Vienu, žodžiu, 
;šaukia ir turiu nuvykti J

.. ............. I I f »■■■» •

f tvirtino. Kad čia kas negera vyksta, slepiama, ji
' aiškiausiai nujautė. Bet kas, šito suprasti ne- 
, įstengė. Gerokai pasikankinusi; nutarė atverti 
viską motinai ir drauge išgvildenti.

Į • \ i
1 . Vos tik Tvirbutas išlipo iš, automobilio ir pri- 
■ ėjo prie durų nurodytu adresu, tuojau .pasitiko jį

Vengdamas tolesnių klausinėjimų, skubiai iš
bildėjo. iš namų. Tvirbutienė pasiliko, smarkiai 
sukrėsta. Aiškiu nepavykusiu melu tebęąidėjo jai 
vyro pasiaiškinimas. In Ca^.jb. Bjąfa Srisafc falsjwe 
dabar pasirodė. Rytinis įtarimas skaudžiai pasi-

^liekna, grakšti,,tamsių veido bruožų- moteris.
K& štaiv mano mielas. . Neįtikėjai, Pe- 

itcr? Ciataų nepapi’asta staigmena. Maloni ar ne, 
f prisipažink dabar.

— Savaime suprantama!
Užsimaskavo Tvirbutas dviprasmiu atsaky- 

.mu. Jis: dėjosi linksmai, patenkintas: OMvte-nįei- 
’tiai paėmė jį už rankos ir įsivedė Į kambarį.
] . — Čia. as- apsistojau pas savo pažįstamus.
Dabar visi išėję. likausi tik aš ir vaikai. 

^velųįu^skakįri^Ūjębruf skambėjo jos balsas.
Veidė žaidė patraukit Šypsėria...

Tuo metu triukšminga* įeovė (teitus kokių 
penkeriiį metų berniukas. Jisrgriežtai jterefkaiavo :

— Mama; aš noriu iee ereafinl Ytei vaikai 
.perka; ’ - _ • *

— Še. nusipirk* ii*. Bu, — padavė Otixia porą 
daimų i H€Feidusr uždarė duri&

Po to ■smaffiti akies Žvilgsniu perskrodė Tvir- 
-rbutą ir pasakė:

1 Į «. ‘ ‘ v F ‘

< r J| - * i

. > (Rusdaugiany
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Tel: 562-2727 arba 562-2728

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 

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

■

■UDEIKI
GAIDAS“ DAIMlD

Sargybos bokštas Kauno miesto sodelyje
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VaKaKŲ vejai
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608 Funeral Home and Cremation Service

— Palo respublikos (salos Ra
miajame vandenyne) gyventojai 
nubalsavo atšaukti seną su JAV 
susitarimą dėl branduolinių gin
klų jų teritorijoj buvimo. Toje 
saloje JAV savo strategines ba
zes įrengė prieš 36 metus.

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

1729 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

S*rvic* 855-4506, Paso 0605* 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, .

S’ECLALYBl: AKIŲ LIGOS 

W West 103rd Street 

Valandoj pagal aušitarinją.

— Sov. Sąjunga sutiko tartis 
su Tarptautine Atominės Ener
gijos Agentūra leisti tikrinti jos 
branduolines jėgaines. Pasitari
mai prasidės gegužės ar .birže
lio mėn.

OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 7 Irt SL TeL 737-5149 

tikrine uku Pritaiko akiniut 

u contact lenaea".

— Vakarų Vokietijos kancle
ris yra įsitikinęs, kad sekmadie
nį krikščionys, demokratai gaus 
pakankamai balsų, kurie juos 
įgalins pasilikti vyriausybės 
priešakyje. . . .

, :. i. * • _

— Salvadoro sostinėje įvyko 
5,000 žmonių.demonstracija, rėi-, 
kalaujanti žemės reformos.

Kaip kunigaikštis Strukis virto 
žuvų karaliumi

uEUNAbSEIBUTIb 
>NKSTŲ, POSLRS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA. 
2656 WEST 63rd STREET 

Landos; sntrad. 1—4 popiet

Ofise telefonas; 776-28M, 
iMiriencilM 448-5546

Prostatos, inkstų ir žlaprimo

5025 CENTRAL AVĖ.
St* Petersburg, Fla. 3371(1 

TeL (813) 321-4209

S8KRAUSTYMAI

ŽEMA KAINA
Priimam Master ChaTRt 

ir VISA korteles.
8. ŠERSNAS. TaL 925-8043

Apdraustai parįu-iustymai 
iš jvairip atstumu,

ANTANAS VILIMAS 
r al. 376-1882 arte* 376-5994

— Amerikos ir Izraelio žval
gyba patyrė, kad Sirija bei Jor
danija gavo naujų ginklų iš 
Amerikos pirklių. Turi automa-. 
tiškai šaudančių kanuobų.

užliejęs vanduo ir pasidaręs eže
ras. Strukis virtęs beuodegiu 
lydžiu, O karžygiai, lynais ir ki
tomis žuVfmis.'. Ne kartą tą ly
dį buvo matę ežero paviršium 
plaukiant'ir ant jo galvos ku
nigaikščio vainiką spindint. Ir 
dabar visi karžygiai gyvena žu
vų pavidalu, povandeninėje vaL 
stybėje, kunigaikščio ■ Strukio 
valdžioje. .

paskandinęs.
Po to atsitikimo žvejai iš to

lo bijoję prieiti prie ežero. 
Strukis, berods, pakeitęs savo 
miego valandą, kurios niekada 
daugiau nebesusekęs.

— Aleksandras Haig Jr. pri- 
šįpąžmd, kad Falklando salų 
klausimas nebuvo tinkamai iš
spręstas dėl jo kaltės..

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

-— V. Vokietijos socialdemo
kratų vadas Hans Jocheri Vogei 
padarė klaidą, be atodairos kri
tikuodamas Ameriką. Helmut 
Schmidt kritikavo prez. Gaterį, 
bet jis niekad viešai to nepasa
kydavo.

— Paskirtas Izraelio gynybos 
ministeris gali būti patvirtintas 
trečiadienį ar ketvirtadienį, bet 

, jis antradienį jau buvo Beirute 
I ir pasakė kalbą Izraelio kariuo

menės vadams.

Girios tarp Zapiškio ir Viša
kio Rūdos, ne toliau, kaip 25. 
kilometrai nūb Kauno, yra di
delės pelkės, vadinamos Struk- 
baliu. Seniau čia buvęs labai 
didelis ežeras, kuriame nė vie
nos žuvies nebuvę matyti nar
dant. Tame ežere gyvenęs be 
galo didelis lydys, kuris suva
ręs visas to ežero žuvis į dug
ną ir uždraudęs joms plaukioti 
vandens paviršiumi.

»• Sėdų senovėje tas ežeras pri-. 
klausęs vienam Lietuvos kuni
gaikščiui, vardu, StiukiuLStrų- 
Kis buvęs labai narsus . kunigai^; 
eis. Jis drąsiai ir visuomet • lai
mingai gynęs šalį nuo priešų.

Sykį jis pamatęs priešo sto
vykloje vieną labai gražią be
laisvę, kuri jam labai patiku
si, ir jis ryžęsis ją is priešo at
imti. Issiririkęs iš gausios ka
riuomenės šimtą drąsuolių ir lei
dęsis Nemuno link, kur buvusi

miš, , bet nemaža nesmagumų;

— Prezidentas Reaganas ne
patenkintas, kad Anglijos ka
ralienė ir josios vyras sušlapo 
jo farmoje audros metu.

— Kalifornijos pakraštyje di- 
•dziausią žėlą padare pa
šėlti stogai ir užmesti ant gy
venamų namų.

vo krašto ir žiekViėną, kuris 
ateinąs prie ežero kranto, grie 
bia ir įsitraukia į gilumą, pas
kui- klausinėja . apie lietuvius, 
apie Lietuvą ir pasilieka jį vi
sam amžiui.

Nė kartą zveįai mėginę tame | į darbą tuo tarpu dar nepasi- 
’i rodė.

— Majore Jane Byrne jau grį
žo iš Kalifornijos, bet tvirtina
ma, kad jaučiasi pavargusi ir

PAMINĖS AUŠROS 
100 METŲ SUKAKTĮ

Aušros 100 metų paminėjimą 
rengia Korp. Neo-Lithuania ir 
Lietuvių Taurinė Sąjunga š.m. 
kovo mėn. 20 d. 3 vaL popiet 
Lietuvių Tautiniuose namuose.

Bus trumpą akademija, me
ninė dalis ir Aušros knygų ir 
bendradarbių darbų ir nuotrau
kų parodėlė.

Visuomenė kviečiama gausiai 
dalyvauti. Įėjimas laisvas. Au
kos nebus renkamos. Pr.

ežere, žvejoti, bet niekad nie- 
<to nelaimėdavo. Strukis stropiai 
žiūrįs savo žuvų. Tas griežtasis 

į karalius miegąs tik vieną kai- 
i .ą per metus, tai šv. Jono nak- 
i uį. Ir miegąs labai trumpai, tik 
vieną valandą išvakarėse. Kara
liaus miegu pasinaudodamos 
žuvys, būriais, linksmos plau
kiojančios po ežerą.

Žvejai tai pastebėję, ' vieną 
kartą nuėję prie ežero kranto 
ir laukę Strukio užmiegant. Iš
vakarėmis žiūri — visas ežeras 

j tik kunkuliuojąs, burbuliuojąs 
1 nnr> 7.11x711 TTzmf>tj=> tinklus — 

! Ar tik mes turi- i tinklai, net trūkstanuo daugybės

i
ta stovykla.

Pusiaukelėje sužinojęs, jog išj 
kitos pusės didelės daugybės’ 
priešų puola, šalį. Žmonės šau
kę prašę: , •

— Kunigaikšti, neapleisk mū
sų! Priešų didžios gaujos puo
la mūsų žemę! Gelbėk mus ir- 
ėvynę!

Strukis te nenorėjęs girdėti, 
negrįžęs tėvynės ginti, bet ėjęs j 
toliau savo keliu.

— Eikim toliau, — taręs, — nuo žuvų. Užmetę tinklus
. . » 4.^-1___l._______j_________

'.esigrna patys! — ------ -
me tėvynę ginti? Negrįšim, kol 
gražiausios mergelės neturėsim.

Kaip tik taręs tuos žodžius 
:uoj žemė prašiVėrusi ir prariju
si jį ir jo karžygius. Tą vietą

— Rūsiamas įstatymas Spring- 
fiėl'de, kuriš privers kiekvieną 
vairuotoją turėti apdraudą. Be 
jos negaus leidimo vairuoti Illi
nois valstijoje.

— Bernard Epto džiaugiasi, 
kad tūkstančiai siūlosi balsuoti 
už jį balandžio 12 dieną.

» Aukščiausia išmintis yra ši: 
joks laikas, pašvęstas darbui, 
• ėra pražudytas.
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1424 Siuth 50th Avenue 
Cicero, III. 60650 

TeL: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

Telėf. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

K1

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

JEAN VANCE ir GEORGE SORINIžuvų. Prisikrovę pilnus laive
lius ir išvežę į krantą.

Žvejai ėmę godėtis ir užmetę 
tinklus, dar kartą. Tuo tarpu 
praėjusi valanda ir Strukis pa
budęs. Jis nematydamas aplink 
save žuvų, labai įnirtęs ir iš
plaukęs į paviršių jų atgal va
ryti. Čia jis Įkliuvęs Į tinklus, 
bet juos sudraskęs, laivus ap-

! vertęs, žuvis išgelbėjęs, žvejus

TvXY.Kvu TA3l£E
Aikštės automobiliams pastatyti 4

i1
‘’IRKITE JAV TAUPYMO BONUS

WS NOTHHKTO

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS

ii WEIS ctotiea, 1110 AM bang*.

AMBULANSO

PATARNAVIMAS

TURIME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

Vedėja — Aldona Daufcea.
TeteL; 778-1543

SOME CHICAGO MOVcR CUJS TIPS OH

IXPRESSiW D/W/H6

(LACKAWICH)

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

C 19*2 Dorsey Laboratories. Division •( 
Sandoz. Tnc., Lincoln. Nebraska 68501

4ADIJO tEIMOS VALANDOS

Seštadieniaia fr sėkmalieniaia 
nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryta 
Stotie* WOPA . 1490 AM 

truuliueįamo* iš mūšy atudijai 
Marquette Parka

į

ra

s

ė

i
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7159 So. MAPLEWOOD AVR. 
CHICAGO, IL 40S29

“Lietuvos Aidai”
KAZi BRAZDlTONYTt

tadienio 8:30 toL vakaro. 
Vlaot laidos iš WCKV stotie*, 

bania 1450 AM.

Ckicago, H&ikm* 60629 
Tėtei. 778-5374

VTENERIV metų mirties sukaktis

A. A. ONA MICKEVIČIENĖ
(KULVINSKAITĖ)

šių metų vasario 27 d. sūėjo vieneri skausmo ir liū
desio melai nuo mūsų mylimds žmonos ir niofinoš thirties.

Už jos sielą šv. Mišios bus atnašaujamos kovo 5 d., 
šeštadienį, 11 vaL ryto, "šv. Antano bažnyčioje, Cicero, Ui.

Po Mišių bus paminklo atidengimas šv. Kazimiero 
Lietuvių kapinėse Chicagoje, sekcijoj 73-čioj, 5-tame bloke.

Maloniai kviečiame draligus ir pažįstamus kartu pasi
melsti už A.A. Onos sielą ir dalyvauti paminklo atiden- 
ghhe.*

Vyrts Kazimieras, duktė Eugenija, 

sūnus Jonas su šeimomis.

~OO

ChicagOs 

Lietuvių. 

Laidotuvių 

Direktorių 
v 

Asociacijos

TeL: 652-1003

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



Atsišaukimas

RLB-nės Tarybos atstovų suvažiavimas-, įvykęs 
1982 m., kreipėsi į visus šios RLB-nės narius ir visus 
jos tikslų rėmėjus, prašydamas paremti fondą, skirtą 
plačiau plėsti jos veiklai. RLB-nės tikslas — remti 
mūsų laisvinimo veiksnius, o kartu su jais būti nuo- į 

. latinėje sargyboje, kad dar energingiau skelbtų pa- | 
Į 'vergtos Lietuvos bylą ir primintų laisvajam pasauliui 

kaip okupantas ten bet koki laisvės ir tautinį pasi
reiškimą kalėjimais ir psichiatrinėmis ligoninėmis 
žiauriai užgniaužia.

Tad, RLB-nės Tarybos atstovai kreipėsi su nuo- 
I širdžių prašymu paremti minėtą fondą, paaukojant 

bent šimtinę dolerių.
Džiugu, kad jau dalis narių ir grupė prijaučian

čiųjų Šį atšaukimą išgirdo ir atskubėjo su $100 auka.
. Todėl mes drįstame priminti, o kartu ir prašyti 

tų, kurie dėl kokių nors priežasčių šio fondo nėra 
parėmę, kad ilgai nelaukus jį paremtų, nes yra.daug 
didelės svarbos atliktinų reikalų.

j Tarybos atstovų suvažiavimas ntitarė visus tuos j 
I aukotojus atžymėti, prisegant jiems prie krūtinės 
I simbolinį ženklelį. Jie bus išskirtinai pagerbti 1983 m.

balandžio mėn. 9 d., 7 vai. vak., Vyčių salėje, su
ruoštos vakarienės metu. -.

I
I Dar kartą prašome ilgai nedelsiant paskubėti 
; per savo apylinkių valdybos narius, minėtą fondą 
paremti.

|
RLB-nės Fondo globėjai

M

KmuI, ŽMnė — p*rd«vlmwl Ncmal, X«m4 — *
R9AL ĮSTATĖ FOR SALĖ | RIAL WTAT1 FOR LALS

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
ES HEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKŠJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS p

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
- - PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

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

BŪTŲ NUOMAVIMAS
» NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

» NOTARIATAS • VERTIMAL

•__

—Juzefą ir Viktoras Šimaičiai

Nau- 
Gude- 
visam

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA
J. BACEVIČIUS — BELL' REALTY

INCOME TAX SERVICE
5529 So. Kedzie Ave. — 778-2233*

KAM MOKĖTI NUOMĄ? 
GERI7ŪT SKOLĄ. ELEKTROS ĮRENGIMAI 

PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto loldbat^ 

Dirbu Ir užmiesčiuose, greit, 
garantuotai ir sąžiningai. , 
KLAUDIJUS PUMPUT1I

4514 S. Talman Ava. 
Tel. 927-3559

Naujienoms naramėlė.
širdingiausi linkėjimai

jienų redaktoriui p. M.
liui, Kristinai Austin ir
štabui, kurie dirbate tą sunkų 5 ir 4 medinis Brighton Parke, arti 

pausdinkite tiesos žodi mokyklų. Mažas imokėjimas. Savinin- 
r “ ko paskola. -

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

darbą. S 
ir atskleiskite negerovę daran
čių žmonių darbus, norinčių su
ardyti lietuvių vienybę.

Jei nebūtu Naujienų, tai lie
tuviai pasimestų ir nežinotų, kas 
darosi lietuvių šeimoje. Tikė
kime, kad šie metai bus našes
ni. -

Linkėjimai sulaukti iki dei
mantinio Jubiliejaus.

Priimkite širdingus 
mus iš mūsų nuo Kristalinio 
ežero miestelio.

Kazys ir Stasė Ulevič'ai i

ko paskola.

500 dul. auką mūsų klubui pra
ėjusiais metais ir Knights vi 
Liti, onia — Vyčiams 250 dol. 
Taipgi visiems kurie prisidėjo 
didesniomis, ar mažesnėmis au
komis. Norisi tikėti, kad ir to
liau jie mūzų klubo neužmirš. I 

Šią vasarą, Chicagoje Įvyks 
Lietuvių dienos. Čia ir mūsų 
futbolininkai rungtyniaus su dau 
geliu, iš viso laisvo pasaulio lie
tuvių futbolo komandų. Pasau
lio lietuvių sporto varžybose ga
lės dalyvauti tik lietuvių kilmės 
žaidėjai, ar tokiais pripažinti. 
Lithuanicos klubo valdyba nu
tarė turėti, be kitu, dar 4 koman- u I .das: jaunių 19-16 metų, jaunuo.. 
lių 16-12 metų, mažiukų 12 3 
metų ir mergaičių, merginų,’ 
motei ų komandą — 14-40 me
tų. Norintieji ar susidomėję esą-( 
te kviečiami įstoti į Lithuanicos 
klubą. Vadovais jauniams, jau-1 
nuoliams ir mažiukams yra suti-1 
kę būti: inž. G. Bielskus ir Joj 
nas Putna. Pirmasis tvarkęs 
klubo reikalus, kaip pirminiu-'
kas, k-up nuoširdus klubo na- kviesta, gruodžio mėnesį vyks 
rys įvairiose pareigose per dau- j Kiniją.
gelį metų. Jonas Putna — fut-i--------------------
belo profesonalas. Indianos - - -, - - . - - ■ —
universiteto pirmoje komando- į J* TQ U M F A I j
je. San Diego profesionalas soc- j * I>1 A M S : . «
cer žaidėjas. Čia turėtų įsitrauk- Į 
ti ir tėvai/Kas gali būti gražes
nio už sportą. Saulėje, žaliose
aikštėse, negu stovinėti gatvių’ išvyko į Australiją atostogų. Jie 
kampuose ar kišti pinigus į vi-^aplankys draugus, pažįstamus ir 

7^ j šokias, nieko gero neduodančias! įdomesnes Australijos vietoves 
’ mašinas ir t.t. “Sveikame kūne, Ubci muziejus. Praleidę keletą 
> sveika siela”. Norintieji prašo4 savaičių viešnagėj ir pailsėję, 

gas — valdybos narys. Taigi me pranešti raštu savo adresą’ grįš prie nuolatinio biznio rėiJ 
pradedame 33 metus savo veik- ir telefoną mūsų klubo sekreto-! kalų.
los. Darbų yra daug. Bet pasr , rei: Vida. Zinkus, Lith. Soccer’ _ CWcag0S Lieiuviy Spaudos 

*' klubo susirinkimas Įvyks kovo 
’! mėn. 4 d., 7 vai. vak., Lietuvio 
’.Sodyboje, esančioje 651,5 S. Ca- 
j lifornia Avė. Nariai prašomi 
i gausiai dalyvauti ir kelti aikš- ■i*’ v
tėn pastebėtus netikslumus. Bus 
.diskusijos iškeltais klausimais 

i ir kiti Įvairūs pasitarimai^ 
1 1 --------------------i Laiškas Naujienoms

r
>

MIELI NAUJIENIEČIAI,
Ačiū už kvietimą Į 69 metų

- > -j- * : •

Čikagos “Lithuanica” futbolo klubo veikla'
“Lithuanicos’’ futbolo klubas 

■pradėjo naujus 1983 metus su 
nauja valdyba, naujais planais ir 
Viltimis. Š. m. sausio 30 d. įvy
kusiame “Lithuanjea s” narių su
sirinkime išrinkta (daugumoje- 
tie patys) nauja valdyba; Bruno 
Trapikas pirmininkas, Inž. J. 
Kaunas vicepir.,- .Vida Zi-nkutė 
— sėjo:.. Pijus Stočius..— finan
sų tvarkytojas ir atstovas Soccer. 
Lygoje, A. Viktorą — padėjė
jas, inž. G. Bielskus ir Jonas 
Rutna — (jaunių koordinatoriai, 
J. Juška ir J. Vareika informa- 
.cijos ir visuomeninių reikaltĮ 
klubo atstovai, G. Grabys ir Rū
ta Putnaitė — nariu verbavimas, 
R. Balčiūnas — specialiems ren- 
giniams, .F. jLu/kauskas atstovo 

• • I

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W:-63rd St. - 

Tel.: 4.36-7878
linkėji-

DĖMESIO
62-10 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI;
Tiktai $120 pusmečiui automebllia 

Liability apdraudimas paiulnla- 
kam». Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4445 So. ASHLAND AVL 

Tel. 523-8775

tikėdami savo jėgomis, šis klu- Club, 2614 West Lithuanian, 
bas gyvuos ir toliau. Čia žino- Plaza Court, Chicago, Ill. 60629. 
ma, labai svarbu išlaidos, kurias Reikalingi ne tik žaidėjai, bet ir j 
reikės- ‘surinkti, suaukoti, suor- nauji nariai, rėmėjai. Klubas; 
ganizuoti. Numatyta ir nutarta atidarytas kasdieną nuo. .4 vai.! 
šiais metais turėti .šias koman- .p. p., šeštadieniais ir sekmadie. ’

• das: 1st, Rezerve, jaunių, jau
nuolių, mažiukų ir mergaičių 
komandas. »žinoma bus ir vete
ranų. Išlaidų susidaro kelioli
ka tūkstąnčių. Registracijos žai
dėjų, uniformos, insurance, aikš
tės, salių nuoma, teisėjų užmo
kestis ir t. t. Bet, Lithuanicos 
valdyba, pasitikėdama savo ir

niais nuo 12 vaL Reikalui esant 
turime salę iki 50 žmonių. Pil
nai Įrengtą.

Buvę mėgėjai, žaidėjai ir me
cenatai visi kviečiami i mūsų 
eiles. Darba ir pagalbos klubui.1 
užteks visiems. J o e Vareika y

— Britų Karalijos Bendruo
menės 47 nariai kovo 1 l dieną* 
(Bendruomenės dieną) išleis} 
specialius pašto ženklus, kurių 
pajamos bus skirtos neturtin
giems kraštams.

— Canterburio arkivyskupas
?ąyo rėmėjų pagalba, tikisi at- dr. R. Runc'ię vadovaus Anglį- Naujienų sukakties minėjimą, 
siekti savo tikslą. Čia noriu pa- jos bažnytinei delegacijai, kuri, j Dėl susidariusių aplinkybių, ne- 

ūygoje pavadtuotojas, L. Jeni- minėti ir padėkoti “Sandarai“ už Kinijos krikščionių tarybos pa-j galėdami dalyvauti bankete, 
C. - ......... . . ...... ra ',.'' -—------ — ----------- -  . į sjunčiame 25 dot. piniginę per-

— Antradienį Ženevoje buvę 
susirinkę j posėdį Amerikos' ir 
Sov'etų Sąjungos atstovai ato
minių ginklų kontrolės reikalui 
Tarėsi tik 25 minutes.

4ELP WANTED L. 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 
Star Dr., New: Braunfels, TX. 78130.

Dengiame ir taisome visų ra- 
šių ’Stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdraustu

’ ARVYDAS KIELA
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629
«r 737-1 71’

. --------------- ' .. ....................1

į laidą. Tai mūsų, nors, ir maža tas SA-5.

— Jordanija ir Sirija turi keb
lias Rusijoje gamintas rake-

MISCELLANEOUS' 
įvairūs dalykai

LaikrodHai fr bmfenyMs"
Pardirimu !r Tabymat 
2544 Wert Stmt 
T»L Republic 7-1MT , " į

' Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS
* 4 * 4 •

autorius,
' paruošė, sutvarkė ir ifepausdino geriausią

-r ■ Chicagos lietuvių istorija
(1869 — 1959 metai). : ....

} '• 664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai. Kaina $15.

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

JAU ATSPAUSDINTA

J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

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

knygą išleido chicagos lietuvių
LITERATŪROS DRAUGIJA.

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

Mr. K. Januta,

BEN’S SHRIMP HOUSE
1049 W. North Ave.

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

P
Siuntiniai į Lietuvą;

P. MEDAS, 4059 Archer Avenye, 

Chicago, 111. 6063L Tai. YA 7-5W0
l______ _ ■ ■ - ---- -------------- 1 .■

. --- ’ y —

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė. 
(.312) 776-8700

M. ŠIMKŲ' S - ri
v Notary Public - 

INCOME TAX SERVICI
4259 5. Maplewood, Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybė® pra

šymai ir kitokie blankaL

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

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

KAINA — $17. (PersiuntimuFpridėti $1) 
Siųsti čekį:

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo ataiminimua.
Dr. A. Gusaen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl, liečia 1905 

metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas tr 
susirūpinimą qq

Dr. A. J. Guaseo — DANTYS, jq priežiūra, sveikata ir 
gražia Kietais viršeliais___ __ _________

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

2M0NĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik ___
G»Hma taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekj arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant >1 persiuntimo išlaidom*.

14.00 
ęs.oo

52.00

“LIUCIJA”
< . *= f

Mike šilefldo apsakymu knyga 
•“Liucija” jau atspausdinta.
Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

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

Ave.. Chicago. IL 60629.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
išdėti teisininko Prano ŠULC 
aaruoJta, — teisėjo Alpbonac 
>VELLS peržiūrėta, “Sūduvos" 
Įleista koyge su Icgalilkomi? 

formomis;
Knyga su formomis gauna. I 

na Naujienų administracijoj*.

HOMEOWNERS POLICY

W. Mtfc M

424-M54
STžTe Frm lire

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

TeL 776-5162
2649 West 63rd Street 

Chicago, UI 60629

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet 
šeštadieniais pagal susitarimą.

6606 S. Kediie Avė. 
Chkaęo, III. 60629

TeL: 778-8000

PATS SKAITYK IR DAR KJ 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAATJ “NAUJIENOS"

6 — Naujienos, Chicago, 8, ĮD. Thursday, March 3, lOrj


