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RUSAI INFORMUOJAMI 
APIE AFGANISTANĄ

i MASKVĄ,: Rusija. — Iki šio 
melo Sovietų Sąjungos gyvento
jai negaudavo tikslių žinių apie 
susirėmimus Afganistane. Kai 
grįždavo užmuštų, karių kars
tai, tai žmonės, patirdavo, kad 
į Afganistaną, pasiųsti kariai 
žūna.. Kaip jie ten žūna, niekas 
tikslią! nežinojo, nes laikraščiai 
susirėmimu su Afganistanu ko
votojais neskelbdavo.. Jei būda
vo žinia, tai sakydavo, kad Af
ganistano banditai užpuldavo 
Sovietų4 kareivius.’ Afganistano 
vyriausybė prašiusi .Sovietų val
džios pasiųsti savo karius į Af
ganistaną ir padėti vyriausybei 
įvestitvarką.

Praeitą savaitę leista keliems 
SbvieHi laikraščių rėportėriams 
vyk t r kartu su kareiviais Afga
nistano Keliais’ ir pranešti, ’ kaip 
apšaudomį maistą, ir amuniciją 
vežantieji Sovietų kariai. Kores
pondentų reportažai jau pasiro
dė sostinės spaudoje. ‘ Manbhia. 
kad Andropavds ieškos būdų Af
ganistano konfliktur baigti.

TRAKAS APŠAUDO 
IRANO UOSTUS

MANAMA, Bahreinas. — Ira
ko karo laivai trečiadienio nak
tį priąr tėjo prie -J^hbeįpo salps 
ir apšau^ ; {ib4ėį’'š^^ėjusjųs? 
penkis Irąiio:laivu&.įr uOste bu- 
vusįas;i^steraąš. MąitiepiMitš; pa- 
vykdsužaloti i’yĮsį»5Sto^i^ius 
laivus '.-gaisrus
Persijos ihūkoje; r. '’ i

' ” t- ’ i. ■ V - N

; Irako - kąrb laivai pasekė Nojt- 
ruz uostą; kuris yrį apie 6fr m£-; 
lių atstumojė nuo Chang salos, 
iš kurios, iraniečiai .išveža ge- ' 
riausia sąvp n^ftą.. Prieš tris sa- • 
vadės? Irako aviacija padegė 
Chang saloje buvusias'Irano cis
terna?. Jos. dar nepataisytos. Ira- ! 
kas vėliau nustatė,- kad Irano 
valdžia naudoja Novruz salos 
uostus naftai vežti j užsienį.

Iraniečiai bandė naudoti štat- 
el-Arab vietas naftai išvežti, 
bet irakiečiams ir čia pavyko tą 

" naftos išvežimą gerokai su
trukdyti.

Europos Parlamento posėdį, 
Ts kuriame buvo - priimta rezoliu

cija už. Pabaltijo tautų laisvą 
apsisprendimą,-, savo sausio 15 d. 
laidoje plačiai aprašė Įtakingas ; 
Frankfurter' Aligėmeme dien
raštis. Minima “triukšminga 

i scena” prieš' patį balsavimą, kai 
; Graikijos komunistų atstovas 
Adamou paneigė parlamentui 

I teisę diskutuoti Pabaltijo klau
simą. Vokiečių socialistų atsto
vas Seeler pareiškė, kad jo frak
cija pritars rezoliucijai, nes jai 
žmogaus teisiu klausimas vra 
nedalomas; Europos socialisti
niai atstovai reikalauja, kad Eu
ropos vyriausybės įtrauktų Pa
baltijo klausimą į sekančios 
Helsinkio konferencijos dieno

tvarke. Italu liberalas Gawrons- 
ki pabrėžė, jog nesvarbu, kad 
nuo Pabaltijo šalims padarytos 
neteisybės praėjo- jau keturias
dešimt metų — vien principo 
dėlei jos negalima užmiršti, ne>. 
kitaip būtų beprasmiška kalbėti 
apie Afganistano bei Lenkija- 
nepriklausomybę ir teisę laisvai 
apsispręsti. Straipsnio antraštė: 
“Prieš naikinimo politiką ir ru
sinimą Pabnlijyje”.

JAV-ių vyriausybės pa'iūros 
atsispindi Amerikos Balso veda
majame. kuriSrsamSfo 26 d. buvo 
radijo banginis perduotas vi
soms pasaulio šalinis, ir į Lie
tuvą. Pasak vedamojo. Europos 
Parlamento delegatų rezoliucija 
Pabaltijo klausimu yra “puikus 
.sumanymas” (cxcel.enl idea). 
Jungtinės Tautos niekad ne
svarstė Lietuvos, Latvijos ar Es
tijos statuso savo dekolonizaci
jos pakomisėje, kuri yra “tin
kamas forumas šiam klausi
mui”. JAV-ės nesitiki “staigaus 
pasikeitimo” Sovietų politikoje, 

[ bet iškabant Pabaltijo “kolonu

— Buvęs prezidentas Jimmy 
Carter trečiadienį buvo Egipte 
ir kalbėjosi su krašto preziden
tu Hosni Mubaraku.

— Trečiadienio vakare audra 
Kubai padarė 60 milijonų dole
rių nuostolių. Sugadino š'ų me
tu derliu. 

*• . , * s

— Bulgarija pareikalavo, kad 
italų valdžia- paleistu suimtą 
Balkanų aviacijos bendrovės pa
reigūną, apkaltintą, pagalba po
piežiaus pasikėsintojui.

KALENDORfiLIS

Kovo 1: šv. Kazimieras. Dai
na, Tripulė, AujotAs, Sūdrė, Zi
gota, Ilgis.

Saulė teka 6:22, leidžiasi 5:14.

Oras kiek vėsesnis.

JAV Kongreso Rūmuose vasario 17 d. minint Lietuves nepriklausomybę. Iš kairės: Lietuvos atstovas dr. Stasys 
' BaeVis, Izabdė'tuučkienė, adv. Aleksandras Damanskis, dr. Domas Krivickas. Atstovų. Rūmų pirmininko pa

vaduotojas James Wright, kun. Antanas Zakarauskas, kongresmanas Frank Annunzio, dr. Kostas Jurgėla, 
Alfonsas Petrulis, Juozas Laučka, Atstovų Rūmų kapelionas kun. James D. Ford. Priešakyje sėdi Gražina

. Krivickienė ir Margarita M. Samatienė.
.ą'J £'.J

EUROPOS PARLAMENTO REZO
LIUCIJOS ATGARSIAI

jinę padėtį” Jungtinėse Tautose 
būtų pabrėžta, kad “laikas ne
įteisino Sovietų pretenzijų į Es
tiją, Latviją ir Lietuvą”.

Vokietijos katalikų laikraštis 
Deutsche Tagespost sausio mėn. 
7-8 d. laidoje išspausdino pasi
kalbėjimą su rezoliucijos auto
riumi, Vakarų Vokietijos parla
mentaru dr. Otto von Habsbur- 
gu. Šis krikščioniu demokratu 
atstovas iškėlė didžiulį kolonijų 
panaikinimo vaidmenį tarptau
tinėje politikoje, “šiandien”, ra
šo jis, “Jungtinių Tautų dckolo- 
nizavimo komisijoje kalbama 
.apie viską, t‘k ne apie “sovieti
nes kolonijas”. Vakaru pareiga 
vra darvti viską, kad nukolo'ni- 
žavimo procesu galėtų pasinau
doti ir Europos tautos. Pirmas 
žingsnis ta kryptimi — Pabal
tijo rezoliucija (kurią Europos 
Parlamentas priėmė po šešių 
dienų). Tai esąs tik pirmas 
žingsnis ilgame kelyje, bet to
dėl nemažiau svarbus — “Pa
baltijo rezoliucija gali būti isto
rinio vyksmo pradžia’*, pabrėžia 
Otto von Habsburg, šio straips
nio santrauka buvo p įduota i 
Lietuvą “Laisvės Radijo” ban
gomis sausio IX dieną.

šveicarų žurnalo L’Inipact 
1982 metų lapkričio numeryje 
J. G. H. Hoffmann rašo, kad pir
mą sykį po 1910 m. įvykdytos 
Pabaltijo valstybių okupacijos, 
jų bylą svarsto tarptautinė ins
titucija — Europos Parlamen
tas. Tai, esą, svarbu “neytįk l*a- 
baltijo valstybių dabaręrąj^bd 
ir mūsų visų ateičiai”.

(Elta)

—JAV gaus -*2 milijonu kom
pensacijos už 1979 metais išlie
tą naftą Meksikos įlankoje.

ITALIJOS KOMUNISTAI PRITARIA J 
Š. ATLANTO SĄJUNGOS PLANUI ■

MASKVAI NEPATIKO GEN. SEKRETORIAUS BERLINGUERIO 
KALBA SUVAŽIAVUSIEMS PARTIJOS ATSTOVAMS

pasaulio taikai”, liet suvažiavi
mas, matomai, nekreipė į tai 
didesnio dėmesio. Suvažiavusiė-.. 
įi daugumoje pritarė Berliri- 
guerio pozicijai.

ROMA. — Italijos komunistų 
partijos gen. sekretorius Enrico 
Berlinguer. kalbėdamas Milane 
suvažiavusiems komunistų par
tijos konferencijon 1,250 atsto
vų, nereikalavo, kad italų vy
riausybė atšauktų savo atstovus 
iš šiaurės Atlanto Sąjungos.

Iki šio melo Italijos komunis
tai aštriai kritikavo Italijos vy
riausybę už priklausymą šiau
rės Atlanto Sąjungai. Dabar at
rodo, kad partijos gen. sekreto
rius, pasižiūrėjęs į Ispanijos, 
Portugalijos ir Rytų Europos 
komunistus, nutarė nekelti šio 
klausimo. Jis paminėjo, kad 
JAV rengiasi permesti kariškus 
lėktuvus į Italiją, jeigu būtų rei
kalo, patardamas apie lai pagal
voti.

Enrico Berlinguer anksčiau 
partijos konferencijose ir kada 
lik proga pasitaikydavo, visada 
aštriai pasisakydavo prieš šiau
rės Atlanto Sąjungos sutartį, 
bet šį kartą nė žodžio nepasakė 
prieš ją. nors kalbėjo ištisas tris 
valandas.

Maskva nepatenkinta tokiu E. 
Bčrlinguerio elgesiu. Maskva ti
kėjosi žymiai aštresnės kritikos. 
Maskvos poziciją palaikė vienas 
komunistų partijos politinio biu
ro narys.
' Bęrlingucriui baigus ilgą savo 

kalbą, politbiuro narys tuojau 
paprašė balso ir pastebėjo gen. 
sekretoriui, kad jis praleido ke
lias svarbias pozicijas, kurios 
turėjo būti pareiškime.

Maskva pasiuntė telegramą 
partijos suvažiavimui, kurioje) 
buvo pasakyta, kad “Amerikos | muitus i 
im|>erial’zmas ir krašte siau
čianti reakcija sudaro pavojų venančius savo piliečius.

NEŠVARI RINKIMINĖ
KAMPANIJA

BONA, Vak. Vokietija. — Vo
kiečių rinkiminė kampanija be
veik pasiekė dugną. Pradžioje 
vieni ir kiti politiniai oponentai 
rėmėsi faktais, bet paskutinė
mis dinomis į faktus mažai 
kas kreipia dėmesio.

Praeitą savaitgalį buvo laik
raštyje iškelta aikštėn, kad so
cialdemokratų kandidatas liaus 
J. Vogei priklausė hitlerinio 
jaunimo organizacijai. Tuo, aiš
ku. buvo bandyta jį nužeminti 
prieš balsuotojus. Reikalas kiek 
aprimo, kada kancleris Helmut 
Kohl, krikščionių demokratų 
kandidatas, prisipažino, k.-d ir 
jas, jaunas būdamas, buvo 
įtrauktas į tą organizaciją. Gir
di, tada niekas neklaūsė, ar jau
nuolis pritaria. Reikėjo tai da
lyti, ir baigia.

Šiomis dienomis laisvųjų de
mokratų pirmininkas G nscher 
paskelbė, kad jo politinis prie
šas ;ma kyšius iš biznierių, b t 
nepateikė jokių įrodymų. Tai 
nerimtas kaltinimas.

— Praeitą šeštadienį sąmoks
lininkai norėjo puverst' Ganos 

vyriausybę, bet kariai pa'ikė- 
sintojus sustabdė ir suėmė.

JAV nutarė imti didesnius 
iš Rumunijos, n:s ji ap 

krovė mokesčiais užsienyje gy-

ĮSIBROVĖLIU PUOLIMAI NESIBAI
GIA; KARIAMS REIKIA GINKLŲ 

ĮTRAUKUS PIGESNIUS SLUOKSNIUS I KOALICIJĄ
GREIČIAU PASIBAIGTŲ; TARPUSAVIO KOVOS

**'WASHINGTON, D.C. — Pa-imti viso krašto ir negalės pri- 
gal naujai priimtą konstituciją mesti gyventojams savo valios, 
rinkimai Salvadore turėtų įvyk
ti tiktai ateinančių metų kovo 
mėnesį, bet pačių Salvador;rčių 
tarpe keliama mintis, kad reikia I 

• pertvarkyti dabartinę vyriausy-?
bes koaliciją. Vielos gyventojai 

f norėtų ją padidinti ir sustiprinti!
Iš Salvadoro grįžęs Valstybės 

departamento pareigūnas, išdės
tęs stoką amunicijos Salvadoro 
sandėliuose, pranešė^ kad patys 
Salvadoro atsakingi pareigūnai 
kalba apie reikalą baigti tarpu
savio kovas. Juo greičiau bus 
baigtos kovos, tuo greičiau kraš
tas galės atstatyti ūkį ir finan
sus. Valstybės departamento pa
reigūnai, pasitarę su prezidentu 
Reaganu, patarė atkelti rinki
mus, kokiu pusmečiu, ^kad būtų 
greičiau sudaryta stipri ir vie
ninga vyriausybė. Ą^škus daik
tas,' kad iš Nikaragįos Įsibrauna 
j Salvadorą Kuhos ir kitų vals- 
tybių agentai,-, bet ne paslaptis, 
kad jie randa pritarėjų pačiame 
Salvadore. \ Vyrauja įsitikini
mas, kad praplėtimas dabarti
nės vyriausybės bazės priaitin-

kovų .pabaigą.
Prez. Rėaganas yra įsitikinę: 

kad Salvadore^kovos jau aj'tėja 
prie pabaigos.?N‘ėra jokios abe
jonės, kad visame krašte bu’ 
pagaliau atstatyta demokratim 
santvarka. -j,

SAN SAįy'ĄDOR. — Salva- 
ddro vvriausvbė žino, kad gink- * r r ■ v -

lų atsargos nedidelės, bet tai ne 
reiškia, kad- Salvadore būtų 
ginklų jerizėčir fronto suirimas,, 
pareiškė pfęžidentas Luis Al-’ 
berto Mongė.-

Prezidentas žino, kad pagal 
konstituciją parlamento linki
mai turėtų įvykti tiktai ateinan
čių metų kovo mėnesį. Jis neina- 
no, kad pravedant juos šių metų 
spalio ar lapkričio mėnesį, poli
tinė padėtis pasikeistų. Pr.zi 
dentas nemano, kad rinkimai 
baigtų tarpusavio kovas. Prezi
dentas yra įsitikinęs kad iki rin
kimų, maištininkai negalės už-’

Tačiau prezidentas nesipriešin
tų, jeigu būtų reikalo rinkimus 
pagreitinti. Jie galėtų būti pra
vesti spalio ar lapkričio mėn.

Salvadoro vyriausybė laukia 
atskrendančio popiežiaus. Jie ži
no, kad popiežius,. pasklidam ss 
Salvadorui naują arkivyskupą, 
parinko tokį dvasiškį, kuris no
ri galimai greičiau konflikto pa
baigos. Naujas arkivyskupas ir 
popiežius stengsis baigti tarpu
savio konfliklj ir užkirsti kelia 
įsibrovėliams.

ASAME TĘSIAMOS 
MUSULMONŲ ŽUDYNĖS

NEW’ DELHI, Indija. — Buvo 
susidaręs įspūdis, kad premjerės 
Indiros Gandhi kelionė į Asamo 
provinciją apramins aistras ir 
žudynėms bus pasaliau padary- 

' Tačiau tikrovė visai kitokia. 
Nuotaikos šiek tiek aprimo, kai 
musulmonams buvo įsakyta ap
leisti kaimus, miestelius ir susi
rinkti nurodytose kalnų vietose. 
Žmonės buvo priversti palikti 
savo mantą ir nešiis'į kalnus ka 
pakėlė. Moterys n. še savo vai
kus. stūmė keliais ligonis.

Antradienį paskelbtas prane 
! Šimas sako, kad praeitą savaitę 

Asame buvo nužudyti dar -31 
musulmonas. Neatrodo, kad Į 
miškus ir šiaurę išvaryti musul
monai galės ten įsikurti, ne- 
jiems paskirtos tuščios kalni

• vietovės.

— Atstovų Rūmu komitetą 
patvirtino paruoštą planą secia 
l'nei apdraudai sustiprinti.

— Lenkijai buvo atimta pri 
vilegija nemokėti muitų, ka 
pradėjo persekioti Solidarum 
mijos veikėjus.

— Izraelio parlamentas t: 
iadienį patvirtino Mošę Are 

gynybos minisUrio pareigoms

Jūratė Ta laite sekmadienį gros ir dainuos 
Naujienų bankete. .



JONAo kutka

Naudotasi: Lietuvių Enciklo
pedija, M. Biržiška, Lietuvių 
Tautos Kelias, Kovos Metai 
dėl savosios spaudos ir kt.

1833 m. Mažoje Lietuvoje — I 
Ragainėje pasirodė pirmas lie- i 
tuviškai spausdintas mėnraštis i 
— ‘‘Auszra”, -kiiiamas Didžiajai į 
Lietuvai. Tokio laikraščio svai-i 
ba buvo neabejotina, o ypač tais 
laikais, kada mūsų kraštas buvo 
buvęs carinės Rusi j 
naikinamas, kada buvo jau nuo 
1864 m. uždrausta mūsų spauda.

'kada ji tik nelegaliai, ir knyg- 
• neštų pagalba, buvo įgabenama

ir platinama Lietuvoje.
Tenka tikrai apgailestauti, 

kad, kai palygini tas sąlygas prieš 
100 metų su dabartinėmis sąly
gomis Lietuvoje, atrandi daug 
panašumo: mūsų kraštas ir vėl 
pavergtas komunistinės Rusijos, 
lietuvybė persekiojama, naiki
nama, laisvas žodis gali pasiro
dyt i tik pogrindyje, ir dėl jo 
įtarti ar pagauti asmenys, yra 
persekiojami, kalinami ir siun
čiami į Sibirą.

TNenucstabu tad, kad Lietuvo- 
je — pogrindyje ir vėl išeina — 
‘‘Aušra”, kurioje, kaip ir prieš 
100 metų keliamas balsas prieš 
okupanto daromas skriaudas* 
tautiečių persekiojimus, jauni
mas yra supažindinamas su mū
sų krašto istorija, raginamas ištę- 
sėti, nenutausti ir pan.
f Su šiuo straipsniu norime su
pažindinti skaitytojus su “Ausz. 
ros” istorija, jos turiniu, redak
toriais. bendradarbiais ir pažy
mėti jos Įtaką mūsų tautos gy
venime.

Bandymai
laikrašti prieš 1883 m, ■ :t.

Mintis leisti lietuviška laikraš
tį jau buvo kilusi 1822-30 me
tais Vilniaus universiteto lie
tuvių studentų slaptoje . draugi; 
jėlėje. Bet ji pasireiškė tik len
kiškais straipsniais, kai kuriomis 
verstomis lietuviškomis dailio
mis lenkų laikračšiuose. Straips
niai lietuviškais reikalais buvo 
spausdinami lenkiškai 1832-62 m. 
laikraščiuose ir žurnaluose. Pir
mas neįvykęs bandymas organi
zuot) liaudžiai skiriamą lietu
višką laikraštį siejamas su bro-, f*

Icnska” laikraštyje laišką, kuria Į 
tne buvo įrodinėjama, kad lietui 
vių kolbai kelti ir tautai žadin
ti iš miego yra būtina leisti liau- ’ 
ižiai skiriamą lietuvišką laikraš-; 
lį. Jis buvo įteikęs valdžiai pra
šymą laikraštį leisti, bet leidimo 
negavo. !

Panaikinus baudžiavą, vis di- 
de.-ni.> lietuviško jaunimo bū- 
lys pradėjo - lankyti rusų uni- 
versitetus. 1875-6 Petrapilyje 

os pavergtas, buvo leidžiamas hektografuotas
-___ 1 “L'.!..:. 2-n i • •— "Kalvis Melagis”, kuriame ra

šė P. Vileišis, J. Brazaitis irki.
Maskvos Aušra

Maskvos lietuviai studentai - --------
1880-81 m. buvo išleidę pekioJ į>R KAZYS rriNGIS * 
grafuotą laikraštėĘ, kuris buvo -«
pavadintas: “Auszj^i”. Pasirodė Lietuva prisikėlė ir vėl prisikels 
keturi numeriai ir dar keli pus-’*
lipiai priedo. Vfsb bd^o atspaus- (Nepriklausomybės paskelbimo 65-osipms mėtinėms) 
rf'Hf-,. <R t -x-i. šventės minėjime, Crcefo, IL, 1983 m. vasario 13

Visų pirma ji jau buvo ne 1795 
metų intemacianalinė, o tauti- 
rtės daugumos, lietūviško,. daug 
kūr sparčiai lenkinamo, kajmo 
valstybė su gėdingai lenkuojan
čia lietuvių dvarininkija ir ne
žymiu skaičiumi pasilikusių -fų- 
sų . tremtinių ir bėglių,'. šu^ žydų 
senbuviais miestuose. 'Naujo
sios Lietuvos pietines sieftos bu
co toli nukeltos į šiaurę; nuo 
Lietu voš Brastos nėt iki Grardi- 
no ir Nėmurio aukštupio. Rytuo
se Lietuvos sienos buvo toli ati
trauktos nuo 1795 metų sienų į 
Vakarus. Tūs siėnas pagal 1920 
mėtiį spalio 7d. Šūvkikų Tai- 
kdš sUtarfe -LiėtuVoš užpubliSid 
išvakarėse pripažino Lėnkija, b

dinta 38 puslapiai. Laikraštėlio 
steigėju laikomas stud. Povilonis į 
(Pavilamš) ar- PašUkohis. Atski- J 
rame dapelyje šiaip buvo formų- Į 
luotas laikraščio tikslas — “Ne-, nant

(tfsiiiys)

Tai reikėtų padaryti net ži- 
. —kad pitmksits prlši- 

gaiėdami tankei susieit ir pasi- tatymas “ne^us” atgarsio ir ftė- 
szneket ape mušu težuvį ir jo' bus atsakytūb. Tai dera patfe- 
gramatiką, iszduosim laiszką,' šį tf&vėiiaii — šiais
kuriame kiekvienas pagąl savo; metais, vŽfelfe' gai&tėiš būdais 

apo kalbą ir tautą, supažindįriShl JjŠSŠfaiį šū mūsų 
Auszros turinį sudarė, problemoffifs. Nėififb'ant šio dar- 

per visus numerius ėjusi trum- j bo, nežinAnčios mūšų pavėrgirno 
pa lietuvių kalbos gramatikėlė,1 reikalo tolitnų kraštų vyrržtisy- 
poia straipsnelių apie rašymą, bės JungtiŠiU TaUŪ| kariai lėfig- 
Keletas liaudies dainų, keletas': vaį pasidudš Šbviėtų' Šgiirrgos

Į spaudimui ir mūsų. ljylčfe Pepa-1 
eilėraščių ir dvi pasakos. Iš? laikys. Tš^i, t^bSr pžtš laikės 
bentdradarbių tikrai yra žinomas! pasiryžėliaftfeJfifti i falfkaš JHhg 
dr. J. Šliūpas. i tinių Tauiiį it tS&fc-
Au£zra, Laikrdsztis, . iszleidžia^ SUs ir ir

Į pradėti darblį! 11 sįk,. i; p..
i ? . ■ ‘ /S ‘ * f i

■ j Lietu vos berilį problema

į • Kas buW fa ftiėHĮ

>ioią raszis 
lietuviu”.

mas per Dra Bassaiiawicziu

Tokia antrašte 1883 m. Ra 
painėje pąsirod^Jį^ųį j>ąžy.

lių Jezumų sumanymu, kilusiu 
apie 1850 m. Žemaitijoje. Nuo 
lo laiko panašių sumanymų gau
bėjo. L. Ivinskis sbredagavo pa
vyzdini “Aitwaro" numerį. M 
Akelaitis išspausdino ‘‘Teka Wi-

sį pirmas laikraščio 'ii ūme ris. Iš 
viso buvo išleistą 40 numerių, 
sujungtų i 29 sąsiuvinius. Pir
mieji penki Aušros numeriai _ . . ... ,
bu« spaušdimr Affia-ne Ii' Ki.-®avaln,s S,'v!stra*,s'. “* R 
beita spaustuvėj taįainėje, Ar“ln“' Knygnpt gabeno 
.r\ .. . .„n- .. ■ rizikuodami nelegaliai per sieną,vėliau ligi 188a m. aštunto nu-. & r

niekio — O. v. Maudėrodės, o Pirmam numeriui išleisti da. 
nuo 9 trilerio ligi paskutinio vė M. šėmius 150 markių, Viš.-
— J. Mikšb spaustuvėse Tilžėje. I. telis — 100 markių ir J. Basana-
A taikomaisiais redaktoriais pa- > 
sirašė: J. Basanavičius, J. Mik
sas, J. Šliūpas, M. Jankus ir J. ' -f— r-- . r-—r-r. y-
Miksas (iš eilės). Spausdinta bu. j menis. kurių 'rūpesčių ' -Aušfti 
yo 1001) egz. Užsimokėjusių pre-; pasirodė, kurie ją redagavo, rū- 
numeratorių 1883 m. Aušra tu-j pinosi jos leidimu if pan. 
rėjo 69, 1884 m. — a. 300, 1885;
— 250,1886 - 250..Po kelis šim-} 
tus egž. buvo siunčiama atskirai 
per P, Kriaučiūną Į Marijampo1 
lę, per Milevski-Miglovarą Į Ryl

somybės atstatymo kovojome?

gą. PlatihS taip ££t rašeifai^kis

vičius — 100. frankų (daugiau 
neturėjo, n ės buvo be tarnybos).

Norime atskirai paminėti aš-

(Bus daugiau)

tuva yra su Klaipėdos kraštu, bet 
i be Vilniaus, be daugiaamžės 

Lietuvos sostinės. Dabartinė 
lenkų tautos generacija, tėvy
nėje ir išeivijoje, bent tos kar
tūs žymi dalis, nežino arba rfe- 
nori žinoti savo istorijos, savo 
etninių žemių. Geriausiu atveju 
Lietuvos sostinę Vilnių daug 
lenkų laiko savo valstybės šiau
rine provincija arba samprdtau- - 
ja dafc blogiau — Liublino Uni
jos kategorijomis. Unija buvo 
dviejų suverenių valstybių są
junga. Bėt iešfkų unijinis egoiz
mas, pražūdė valstybę, “Užmir
šusi” šią pamoką Lenkija 1920 
metais abiem tautohiš užtraukė 
nelaimę. Maža to, spaudoje yra 
Uokuiriėntuota, kad “suplevė
suos lenkų vėliava virš Kara
liaučiaus” (!). Apetitas, kaip sa
koma, atsiranda bevalgant.,

Ir aklam aišku, kad: sūrėtai 
šu savo riušikaltimais ir Uiilita- 
rižmu neišiaikys KaraHaūciU- 
je (Konjgsbėrge, "Kaliningra
de”). Gali sūsiklostyti aplihSy- 
Beš, kad Sitlėrinio Rėicho rėika- ; 
lų paVeldėibja — Vakarų VPkfe- į 
ii ja būširhdš Taikos deryboše ar ; 
KfeEtidse dlpfe&iafihiūdšfe Veiks j 
rhiĮoše neapgins VokTėtijos 1938 J 

. metų sienų šiame regione. Tuo- Į 
met lietuvių politinės akcijos.] 
turi užkirsti Lenkijai kelią į Ka. Į 
raliaučių. Visa šio krašto išto- Į 
rija yra baltiškai lietuviška. Tai ! 
akivaizdu, pradedant vietovar- ■ i 

čiau minėtas sutartis. Užgrobus džiais ir baigiant įuo, kad ne į j 
Lenkijai 1920 metais Vilnių ir taip seniai, būtent tik čia buvo 1 
jo kraštą,* pasaulio valstybės' bū-;
vo priverstos pripažinti Lietuvą j kraštas Prūsijos imperijoje. De-, 
tokią, kokia ji buvo po 1920 me- Šiniajame Nemuno krante Lie- < 
tų. Vakarų Vokietija pripažįsta tuvos nebuvo, nes rusai laikė 
Europos- valstybėms 1938 metų į lietuvių tautą žuvusia. Todėl. 

cięiias. Taigi ir šiuo atveju Lie- remiantis tuo ir 1918 metų Til-: ■

taftį ir pagal dvišali susitarimą

tvirtino Sovietų Sąjunga, Ta- 
čiėfU terš Siėiišs ir Lenkija, ir Sš- 
Hetb. Sąjunga grubiausiu būdu 
pažeidė. sutrypdaindš Sudarytas 
šUtaftiš.

Visi trys agresoriai, ir Lenki
ja, ir Vokietija, ir Sovietų Są
junga pažemį ridamos Lietuvos 
valstybę savivališkai nustatinė
jo Lietuvos sienas ir trypė aukš-

taip seniai, būtent tik čia buvo 1 
pagrindinė Lietuva — Litauen

iniajame Nemuno krante Lie-

SVEIKINAME NAUJIENAS

mininčias savo l»9 metų sukaktį. Linkiu Naujienoms
ir visiems natijicnicčiains reikalingos energijos stovėti

Lietuves reikalų si'.rgybejfe ir atkakliai ginti lietuvių 
tan us k.išvę. kaip ją gynė iki šio nuio.

SVEIKINAME NAUJIENAS, 
mininčias savo 69 metu stikakti.

Linkime jums ir ateityje skelbti tikslias žinias apie lietuvių gy
venimą, kaip jos jas skelbė iki šio meto, kad visi, pažindami 
gyvenimo tikrovę, galėtume būti naudingi gimtiniam savo 

kraštui ir Lietuvos laisvės siekiančioms organizacijoms.

"ės Deklaracija, lietuvių politi
nės organkaeijėš ir mokslo pa
jėgos, neintrigdodamos Vakarų 
Vokietijos, privalo budėti ir būti 
pasiruošę politiniams veiksmams 
išvaryti sovietų kolonistus ir 
prijungti šią. sritį prie Lietuvos.

Turint visa tai omenyje, Vy
riausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto Lietuvos Sienų Komi
sija turėtų suintensyvinti darbą, 
nes išeivijoje būtent dabar lie
tuviams laikas plėtoti aktyvią 
Lietuvos sienų politiką, organi
zuojant disputus su lenkų, uk
rainiečių, gudų, latvių, estų ir 
kt. politinėmis organizacijomis. 
Nedirbant šio darbo prieinama 
prie apsūrdų, kai, pavyzdžiui 
oendro likimo latviai ar kiti kar
tografinėse šcchemose Lietuvą 
parodo be Vilniaus krašto ar ki
taip žalingai visų bendram rei
kalui. Nedirbant šio darbo gali 
būti, vaizdžiai kalbant, “nelai-

Šaukiamės Apaštališkojo Sosto 
užtarimo

K-ai dėl Lenkijos ir Lietuvos 
gero vardo apgynimo, tai Vasa
rio 16-Ošios švėntės 65-ųjų me-

dimi it protu pagaliau suvoktų 
būtihumą rfėbėgyvenu 1920-ųjų 
mėtų Šūfikfiįė Nuodėmėje dėl 
Vilniaus. Sėja, katalikiškoji 
lenkų tauta Ievinėje ir išeivijoje 
ir dabar yra labai toli nuo tie-, 
sės’ kai kalba ėiria apie etnines 
talkų žemes, apie lenkų etnintę

sieną su Lietuva. Reikia slebe- 
tit ir apgailestauti, kad knkų

tiesos if iškraipytos tieses, kai

fir Lietuvą. Ir dabar lenkų tau
ta “nežino” ir nenori žinoti, o 
gal ir iš tikrųjų daug kas neži
no, kad Vilnius yra Lietuvos dau 
giaamžė sostinė. Lenkai nežino, 
kad 1529 metų minėtas Lietuvos 
statutas ir daug kitų vėlesnių 
aktų iki pat 1940 metų neleido 
lenkams kurtis Lietuvoje, nors 
po Unijos daug buvb ginčų šiuo 
klausimu. Net lietuvės nuota
kos, ištekėję už lenkų, negalėjo 
turėti nuosavybės Lietuvoje. Tik 
po 1863 metų sukilimo ir po 1920 
metų okupacijos daugiau atsira
do ateivių ir okupantų. Naujoji 
politinė situacija taip sunkiai 
mūsų tėvynėse gydo didžiosios

kui atvykus į Vilnių pasakyti 
ar lietuviui viešint Lenkijoje iš
girsti, kad “z Litwinami rųy šią 
nie Liczymy” (mes — suprask 
lenkai — su lietuviais nesiskai- 
tomė), kad atsivertų istorinio 
blogio žaizda. Lietuviai šiuo atve 
ju tuojaus reaguoja, kaip kamer
tonas, užgautas stygos garso. Tik 
laikas 'ir pastaruoju metu Apaš
tališkasis Sostas kiek sušvelni
no padėtį. Dabar Vilniuje dau
gėja nuoširdžių svečių iš Lenki-

viėh^kreį^dės. pranašauja Lai
mingą 'Pavasaiį^-:’r^ę-.-

' ~ ■ a'.'.'V •: j
(Bus daugiau)

k KUsias 69 Metų, sckaktį;.
ST. ANTHONY

FedėTSl Savings and Loan Association 
JOSEPH F.^fiRIBAUSKAS

Executive Secretary
1447 South 49th Court, Cicero, Illinois .60650

656-6330 — 242-4395 (Chicago) ; ’

10 South 660 Route 83, Willowbrook, 
Illinois 60521 — 789-0777

MĖAIBETt FEDERAL SAVINGS AND LOAN INSURANCE CORP. 
WASHINGTON, D.C.

Sveikiname Naujienas

už drąsą kelti viešumon visuoinėniriio j
gyvenimo negeroves, kad galėtume i

visi vieningai siekti Lietuvos J
laisvės ir nepriklausomybės. į

Linkime Naujienoms geriausios sėkmės.- -. \

4 So. Talinan Avenuern-1 fOĄ čfHrtrFgiia

r lt

BIRUTĖ ir KLAUDIJUS 
PUMPUTIS

Tel.:. (81.3) 321 1200

’ V ■■ '" įf x ‘ ■ * , •■ T - K' '

Povilas P. Dargis ir Crėftr&da Dargienė
(SLA preridėntas)

Chicago. II. 10132. Tel. 927-3559

~ __ r~Tr^
5 _ N’svjieno*, Chicago, R. Ui l'ridav March 4. 1983



Bolševikų siautėjimas Merkinės apylinkėse ;
ANTRASIS PIRČIUPIS

(Iš Aušros Nr. 31 — Tęsinys)
Z- . 7

To negalima pamiršti

Taip trumpai nupasakoja sa- 
\ > pergyvenimus žmogus, kuris 
p aėjo sunkių kančių kelius kar- 
Ų: su nukentėjusių 1944 nu Mej- 
k'nės apylinkės kaimų areštuo
tas žmonėmis. Smulkiau apra
šyti tokius pergyvenimus Ckjktų 
sunaudoti daug popieriaus ^

Tačiau, šiandien mes priyalo- 
ru apie tai žinoti, turime 'ŠaĮš- 
l: nti kiekvięno Lietuvos kaimo 
gyventojų likimą. Juk žmonės 
z :vo. kentėjo baisias fizines bei 
į loraUnes kančias., Ir už, ką? 
I uo jie nusikalto? O jei Ir buvo 
kuo nusikaltę, kas davė.,bude- 
liams teisę šaudyti, -konfiskuoti 
žmonių tuitą, deginti jų namus, 
Įremti Sibiran be teismo spren
dimo? , \ : , i

1914 m. pabaigoje 4į 1-945 m. 
pradžioje Merkinės apylinkėse 
nebuvo nė vieno besislapstančio 
ginkluoto lietuvio: Partizanų 
veiklos nebuvo jokių žymių, šis 
veikimas pasireiškė tik po to,

- kai rusai nesiliovė terorizavę iavo sodybas gimtuose kaimuo
’• —— - -j -;;'. • .----------------------------------- -------

$osė apylinkėse, kaip ir visoje. 
Geluvoje.

šfondien drąsiai tvirtiname,1 
kad? Pirčiupio tragedija, kuries 
kaltininkai yra vokiečiai, savo 
žiaurumu nepralenkia Klepočių, j 
L:?dų »r kitų krimų tragedijos,; 
dėl kurios kalti rusai. Tai jie

nekaltų^ žmones, naikino jų tur- j 
tą, te jokių kaltinimų areštavo, 
o vėliau ištrėmė iš savo gimtų 
pastogm daugelį tų, kurie tą die
ną buvo išvengę mirties.

Netoli niio hukęntėjusių kai
mų yra. .Raitininkų apylinkė 
(Alytaus raj.). Iš čia kilęs rašy
tojas J. Butėnas, respublikos 
valdžios atstovas Al. Drobnys. 
Abu komunistai, abu save laiko 
dideliais patriotais. Tačiau, kai 
šalia gimtinės tekėjo nekaltas 
kaimynų kraujas, kai jų gimi- 
nčs raudojo, palikdami - savo Į V.ŠVABIENĖ 
kraštą, abu tylėjo. Tylėjo šie J 
“patriotai” ir tada, kai negau-Į . 
sios šeimos po Stalino mirties 
grįžo iš Sibiro ir bandė atkurti

ft

VE i
m

JŪRATĖ IR KASTYTIS

r;

t<rv

patį

i

Sveikiname NAUJIENAS, 

mininčias; savo 69 metų sukaktį
‘r . « V ‘ į • Z ' ' t ’ > •’ • * V -1

į ir 1 ink irne. red akcijai-bei administracijai

sėkmės ir ištvermės' J- - -t- — .

I \ \ Antanas, Antanina,

\ v Vitas, Elęną, Kristina,
L i- 
1

I

yPovilas ir Kini Vilimai
3400 Lituanica Ave;, Chicago, Illinois

' r4'el.: S76-5996 arba 376-1882

buvo atsakyta ir skaičiuoti Lietuvos nuostoliai, 
nesirodyti.' nes jie tebeauga ir mūsų dieno

mis, nors ir. ne ta-p sparčiai

I se, o jiems 
j Hepta daugiau čia

Tyli “patriotai”, kai greit Lie
tuva iltinės tos žiaurios tragedi- kaip 1944-1950 m. 
jos 40-metį. Gal -Drobnys ir Bū
tėnas čia niekad nesilankė? Gal 
jie apie Klepočių ir kitų kaimų 
tragediją nieko nežino? O, kaip 
gerai jie žino! Jiems buvo papa
sakota. Tad kodėl jie negali apie 
šią tragediją paskelbti, pareika
lauti, kad būtų išaiškinti žudikai 
ir atitinkamai nubausti? Ko iš jų 
galima tikėtis? Kokį atsaką jie. 
gali duoti ? Greičiausia tokį pati, 
kaip buvęs Varėnos raj. partijos 

į sekretorius Kaleys: “Čia ne 
į mums spręsti. Yra sąjunginė 
] valdžia, ji viską tvarko!” 
1 Taip, sąjunginė valdžia reika- 
} lauja, kad JAV išduotų' iki. šiol 
Į nenubaustus Pirčiupio, Baltaru

sijos kaimų bei- kitų tragedijų 
kaltininkus. Teisingas reikalavi
mas. Tad mes . reikalaujame, 
kad TSRS valdžia ištirtų 1941 - 
1945 m. Merkinės apylinkės čia 
paminėtus Įvykius, išaiškintų

Kas būtų su lietuviais, jei dar 
kas nors užsigeistų juos “vaduo
ti”? Gana tokiu “vadavimu”!

Lietuvos kino studija sukūrė 
meninį filmą “Faktas” apie 
1944 m. birželio 3 d. vokiečių 
įvykdytą smurtų Dzūkijos kai
me Pirčiupyje. .Šio filmo prem
jeros proga “Tiesa” 1982 m. va
sario 19 d. numeryje išspausdino 
Zeferino Jonučio mintis. Auto
rius rašo: “Filmas -— pamink
las. Bet tai — ne apie mirti kū-* 
rinys. Apie mano ir tavo dabartį! 
bei ateiti...” Pacituosime dar 
keletą žurnalisto komentaru, 
kur jis kalba apie filmo demons-: 
travimą tarptautiniame kino) 
festivalyje Kanuose: “Konkursi-į 
nėję kino filmų peržiūroje reži
sieriui skirta atskira ložė. Jei, 
.'pasibaigus filmui, .salėje pasi
girsta ne vienas kitas užprašytas 
ar nusamdytas pliaukštelėjimas,

• Įjungiami 
galingi prožektoriai ir nukrei
piami į režisieriaus ložę. Nėra 
aplodismentų-, nebus prožekto
rių, režisierius paliekamas tam
sioje nežinioje. Jaudinosi šioje 
ložėje ir Almantas Griškevičius. 
Salė filmą žiūrėjo labai tyliai. 
Pasibaigus — jokių aplodismen
tų. Salė atsistojo ir tylėjo. Kaip 
galima ploti pelenams, kuriais 
paverstas žmogus ir žmogišku
mas! ...

Stovi publika ir tyli. Ploti ne
galima. Bet neploti irgi negali
ma, nebus režisierių pagerbian- 

siaubo, šiandien .dar nėra'‘su-1 čio ženklo. Nežinia, kas pažeidė-

kaltininkus ir juos nubaustų, i o audringi plojimai —
• L. ——__ • V T . • •: 1910 m. TSRS visam pasau

liui gyrėsi, kad Stalinas, viso pa- 
i šaulio darbo žmonių / vadas, 

Raudonosios Armijos dėka išva-. 
davo Lietuvos liaudį iš buržua
zinės priespaudos/ Tada Lietu
vos liaudis neteko daugiau negu 
70.000 savo tautiečių. 1911 me
tais Hitleris su savo divizijomis 
užplūdo Lietuvą. Jis taip pat gy
rėsi išvadavęs Lietuvą iš bolše
vikų vergijos. Tada Lietuva ne- 
tęko kone 100.000 gyventojų; O 

. kai Stalinas pasigyrė 1944 m.
išvadavęs Lietuvą nuo fašistinio

mistJtytą griežtą ritualą, bet 
staiga plykstelėjo prožektoriaus 
šv.ascs, . nušviesdamos režiso- 
riai;s iOŽę, sugriaudėjo plojimų 
aud-a. Plojo ne mirčiai, ne pe
lenams, o meno kūrinio įtaigai, 
žmogiškajai atminčiai.:^ ;;

“Spaudus konferencijoje prie 
Griškevičiaus priėjo du prancū
zai. Ne tiek klausė, kiek pagerbė 
Limą, pasakydami režisieriui:

Me s nežinojome apie jūsų 
upnis, nėt m‘. s žinojome 
mūsų kaimo Oraduro. tokį 
tragiškų likimą. Teisingai 
ėte, neleisdami, kad pele

nai užželtu užaiirimo velėna. •

Vokietijos Federatyvinės res- 
pubbko. atstovas pranešė, kad 
filme - taisyklinga vokiečių 
kalba ir teisinga pažiūrą j Hitle
rio kareivius, kur n? kiekvienas 
vokietis parodytas nacistu.

žmogus, atstovaująs JAV ki
no spaudai, mandagiai priekaiš
tavo:

— Ponas režisieriau, jūs toks, 
kaip man atrodo, švelnus žmo
gus, o-sukūrėt šitokį žiaurų kū
rini? ...

— Tų žiaurumų autorius — 
ne aš. — alsėikė Almantas Griš
kevičius. ..”

Toliau Jonutis baigia taip; 
“Zeivynose prisimena, ir visa
me pasaulyje prisimena, ir sako, 
kad reikia atminimo.

Mums sako: senatis, ^praėjo- 
daug metų... “Kas sena prisi-: 
mena — akį raut!”

“Liaudies išmintis pataria pa
miršti, kas praėjo. Tačiau; ta: pa
ti išmintis, pratęsta, iki galo, už
baigia: “Kas sena pamiršta 
raut akį!”

Išmintinga ,ta liaudies ;išmin-. 
j lis: ko nereikią —neprisimink;; 

ko negalima .pamiršti — ■ jokiu* 
būdu nepamiršk! Nes akį bran
gindamas, visą galvą prarasi.

žmogaus jausmai, psichologi
ja, intelektas — nepfaein’antya- 
dalykai, tos žinogičkdsios Kate
gorijos siekada nebūna praeity
je. Kaimo sunaikinimas niekada 
nebus praeities faktas.

šitaip kalba filmas “Faktas”,

I

Pastatymas — padėtis, laikysena

Kartais po koncerto išgirsta
me tekius atsiliepimus apie dai
nininką: jo blogas balso pasta
tymas, jis turi blogą mokyklą.. 
Ką reiškia pastatyti balsą? Ar
gi dainavimo mokytojas stato 
balsą? Jis meko taisyklingai dai
nuoti — balsą lavina, formuo
ja. Taigi, reik sakyti ne balso 
pastatymas, bet balso formavi
mas. Be to, balso pastatymas 
yra vertinys, todėl nevartotinas.

Kitais atvejais, pvz: namo pa
statymas, tilto pastatymas ir kt. 
yra vartojami, bet balsą pasta
tyti, brg koki daiktą, nevarto
tina. Balsą gulima tik formuoti, 
lavinti.

Dažnai žodį — pastatymas pa
vartojame ten, kur jis visai ne
reikalingas. Vilniaus pilifes le
gendos pastatyme daug gražių 
melodijų. Ne pastatymę yra 
daug gražių melodijų, bet. Vil
niaus pilies legendoj. (Vilniaus' 
pilies legendoj yra daug gražių 
melodijų).

Arba ir vėl: jis pastatė kląu-j 
simą ir reikėjo atsakyti. Taigi, 
klausimą nestatome, bet, patei-

I

kiafne, klausiame. (Kai kas sa
ko — iškelti klausimą).

Iš mokyklos laikų prisimena
me, kada sakydavome: mokyto
jas pastatė dvejetą. Bet ar mo
kytojas statė tą dvejetą? Žino
ma, ne. Jis parašė tą dvejetą

Prisimenu Lietuvoj, kada da. 
lyvavome sporte, visuomet sa 
kydavom: pastatė disko metime 
pastatė 100 m. bėgimo naują 
I/etuvos rekordą. Taigi visus 
tuos rekordus ne statėme, o tu
rėjome pasiekti: pasiekė disko, 
ar

gyvenimą teigiantis kino-meno 
kūrinys.”
. Labai teisingos mintys. Tačiau 
dar: pridurkime. Prancūzai neži
nojo Pirčiupio. Taip pat jo ne
žinojo daugelis kitų -tautų. Jie 
žinojo: savas kančias. Jasi? labai- 
gerai prisimena. Deja,, ne daug.' 
kas iš lietuvių žino- apie (tų-pa-- 
čių 194-1 metų: smurtą Merkinės 
apylinkės kaimuose. Jo autoriai 
— rusai. To nežino gal ir Z. Jo
nutis, taip pat ir kiti filino 
“Faktas” kūrėjai. ^les jięjns lai 
primename.' Visiems primename, 
kad “visos savo galvos nepraras
tume”. ,

’ 1984 metais sukaktis mes pa
minėsime’; tinkamai; nes to iš 
mūsų reikalauja-• dabartis ir 
ateitis. ■ - ' r' . ’ • ■

Gtupė dzūku

100 m. bėgimo rekordą.
Anupras Tamulyru

' ■ - NEUŽMIRŠIU!

Pamylėjau,jos skaistų grožį 
Ir mylėsiu amžinai, 
Veiduose jos žydi rožės, 
Akyse melsvi linai.
Ji — kaip mėla ir kaip rūta, 
Kafp darželio radasta, ;
Mano mylima mergelė 
Tokia nuostabi, keista.
Pasakiau jai meilų žodį, 
Prisižiūri, nežinai —

Į Ar veiduos liepsnos aguonos, 
Ar žvilgsny banguos Jinai?

Tegul žydi skaisčios rožės, 
Akyse •— melsvi linai;

t Aš myliu.jos tyrą grožį 
Ir mylėsiu amžinai...

Petras Babickas

NENORI DAUGIAU TOKIŲ

— Tamsta sakai, jog norėtu
mei gauti pas mus darbo? O ką 
moki dirbti?

Atvirai pasakius, — nieko.
—> Labai gaia, bet mes negali

me tamstos pasamdyti. Nes, 
deja,: jau turime šešis panašius 
darbininkus.

KAS JAM PATIKTŲ
Dėdė pasodina Antaniuką ant 

kelių ir sako:
— Tave asilu pajodinėsiu. -
Pabuvęs klausia:
— Kaip patiko asilu joti?
— Patiko, bet norėčiau pajoti 

ant tikro asilo.
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Lietuvos alksnynuose paleido 
nuplikytą paukštę

Vanda Stonienė, Vilniuje išmokyta kudakyti, iškuda- 
kino rašinį apie lietuviškos knygos riterį. Ji. yra įsitiki
nusi, jog tai yra pats didžiausias josios kiaušinis, todėl 
ir ryžosi kudakyti ne tiktai pačioje pavergtoje Lietuvoje, 
bet ir nusprendė pasiekti Ameriką. Ji užsiminė, kad josios 
balsas būtų išgirstas ir užsienyje. Svarbiausia, kad josios 
kudakinimą^r^ėtų' Amėrikos lietuviai.
Į, ?'fpadaugės josios yra iškeltas Leyąą... Vladimirovas? 
)am 1912 m. vasario 27 dieną- 'buvo pramuštas lukštas 
Telšiuose. Apie pČ motinos sparnais jis lesinėjo
Smėlį purvinuose Telšių kiemouse, o kai pakėlė galvą, 
tai -Vladimirovai, sekdami telšiškių lietuvių paprotį, nu
tarė viščiuką leisti į mokslą. Pasirinko Šilutę, nes telšiš
kiai šnekėjo, kad Šilutėje mokslas yra moksliškesnis, 
negu pačių Telšių, Šiaulių ar net Kauno gimnazijose. Jis 
baigė Šilutės .gimnaziją 1932 metais.

Leonas, vėliau pavirtęs į liūtą ir pasivadinęs Levu 
Vladimirovu. įstojo į Kauno universitetą. Jis žinojo, kad, 
be lietuvių kalbos, didžiausiu Lietuvos praeities šaltiniu 
yra lietuviškoji knyga, todėl jis ryžosi pastudijuoti senas 
lietuviškas knygas, jam parupo tų knygų lietuviškos bib
liotekos ir lietuviškų knygų autoriai. Jam, aišku, teko 
susipažinti ir su profesoriumi Vaclovu Biržiška, senos lie
tuviškos knygos istoriku ir tuo metu geriausiu lietuviškų 
bibliotekų žinovu. Vaclovas Biržiška buvo ne vienas. Jis 
turėjo du broliu — Mykolą ir Viktorą. Abu taip pat do
mėjosi tais pačiais dalykais, kuriais domėjosi ir Vaclovas.

Giliausią pėdą kultūriniame Lietuvos gyvenime įspau
dė Vaclovas Biržiška. Kiti du broliai tiktai papildė Vac
lovo dirbamą darbą. Jis peržiūrėjo ir gana giliai išstudi
javo ne tik Lietuvos istorijos šaltinius,! bet ir gana tiks
liai svarbesnius dalykus apraše. Tats didžiausias jo dar
bas yra trijų tomų “Aleksandrynas”.’ Vėliau seka du to
mai ‘‘Senųjų lietuviškų knygų istorijos”. Yra visa eilė 
straipsnių, brošiūrų ir knygų, ne tik paruoštų, bet ir iš-

leistų, bet du minėti darbai yra patys didžiausieji Įr-ver- 
tingiausieji. Kiekvienas Amerikos lietuvis, baigęs aukš
tuosius mokslus ar jų nebaigęs, savo knygų lentynėje turi 
šiuos Vaclovo Biržiškos tomus. Kiekvienas žino, jog tai 
yra pats didžiausias Lietuvos praeities pamatas. Čika
gon užvažiuojantieji protingi žmonės užeina į Lietuvių 
Tautines kapines, susiranda Biržiškų juodo granito pa 
rrjnklą ir nusilenkia didžiausiam lituanistui.

Tuo tarpu Vanda Stonienė, kudakuojanti apie Leve 
Vladimirovo parašytą “Knygos istoriją”, rado reikalo pa- 
rašyH s'raipsnį apie “Knygos riterį”. *

Vaclovas Biržiška, pamatęs, kaip komunistai, įsibrovė 
jėga į Lietuvą, vagia svarbiausius lietuvių praeities doku 
mentus ne tiktai iš Vilniaus, bet ir iš Biržų, Kėdainių 
Raseinių. Telšių, Plungės, Kauno bei -kitų bibliotekų.-susi 
dėjo svarbesnius savo užrašus ir išvažiavo į Vakarus. 
Tam pavyko tiek toli į Vakarus nukeliauti, kad čekisto 
ranka negalėtų jo pasiekti. Pakeliųje jis lankė -senus Vo
kietijos. Belgijos ir Prancūzijos knygynus, papildydamas 
žinia sapie buvusius, lietuvius inteligentus, tuo tarpu Le 
vas Vladimirovas pasiliko rusų pavergtoje Lietuvoje.

Ne visi Lietuvoje rusai sukomunistėio. kaip ne vis? 
rusai sukomunistėjo pačioje Rusijoje. Vladimirovas savo 
žinias papildė Maskvoje ir Leningrade, kur jis baigė spe
cialų Krupskajos vardo institutą.

Sovietų valdžia, žinioms papildyti, jį buvo atsiuntusi 
į Jungtines Tautas, kad jis susipažintų su tarptautinės 
organizacijos bibliotekomis, o vėliau galėtų jas pritaikyti 
Krupskajos instituto įkaltomis taisyklėmis lietuvių tau
tos istorijai klastoti. Po šarmaičio ir Žiugždos, šiandien 
Levas Vladimirovas yra pats didžiausias lietuvių tautos; 
praeities klastotojas.

VL. BAKUNAS ‘ V ' -' PASTABOS IŠTOLO
; (Tęsinys)

Kursuoją; čia (berods ir Čika- 
goje, Clėvėlande, net Washing;

Vladimirovas žino, kaip iš Lietuvos bibliotekų buvo ! "oųe ’ r l svarstomas”- (kieno?) planas ra-
įsnnktos visos Lietuvos praeiti liečiančios knygos. Jis ginti d^ęrfeieti lietuvius (taip
x 1 • • • .1 • i • C" • 1 T _ * ’t * ’’r.žino, kiek egzempliorių buvo pasiųsta, į Minską, Maskvą,; 
ir kaip likusieji egzemplioriai buvo sunaikinti, paversti; 
į popieriaus pulpą. ; Jam žinomi visi nesusigaudantieji,' 
kurie..rinko senas knygas Amerikoje ir siuntė į Lietuvą;; 
tds knygos lietuviškų bibliotekų nepasiekė.

Išrinktos lietuviškos knygos iš lietuviškų knygynų if 
bibliotekų, buvo* išvalytos visos Rusijoje ir rusų komu
nistų pavergtuose kraštuose leidžiamos enciklopedijos ir 
vadovėliai. Pačioj e Rusijoje ir Lietuvoje, baigusieji, aukš
tesnes mokyklas vyrai ir moterys buvo akli. Jie neturėjo; 
progos prieiti prie tikrų istorijos šaltinių. Jie buvo ap
mokyti iš iškarpytų enciklopedijų ir vadovęlių. Nėra ko 
stebėtis, kad Amerikon pas lietuvius buvo siunčiami 
šiaurės sričių valdovai sevrukai ir “daugiau” už laisvojo 
pasaulio lietuvius žinantieji pranskevichiai.

Jeigu Vanda Stonienė galėjo parašyti “Knygos ri
teri”, visai nepaminėdama Vaclovo Biržiškos vardo, tai) . . . . ,
Amerikon atsiųstieji ‘daugiau žinantieji” gali tvirtinti,! ro belaisrio titulu (ne dezer- 

-kad Stalinas su Budionu vadovavo “žygiui į Vakarus”, j tyras),-patekęs Afganistauo. par-: 
Yra pagrindo manyti, kad Levo Vladimirovo ;paruošta ’ tizanų belaisvėm čia Los Ah- 
“Knygos istorija”, apimanti 1940-80 metų, lietuviškos kny- j.geles, teko girdėti vieno įietii- 
gos istoriją, taip pat nepaminės Vaclovo Biržiškos vardo. | V1° veikėjo tūp reikalu labai pa
nes tame laikotarpyje jo knygos Lietuvoje nebuvo lei- j '5?’i del. to karo, be-
ctziamos. Vladimirovo įtaka knygoms cenzūruoti ir leisti -kad jis tikrai k^iba,
buvo didesnė, negu bet kurio kito Maskvos imperializmui i tai buvo BALFo pirmimn-
tarnaujančio ruso.

Vanda Stonienė užkudakino, bet josios padėtą kiau-; besikalbant pabrėžė, kad šį rei 
•šinį Amerikos lietuvių tarpe rita Vokietijoje leidžiamas) ' /’”J
“Nemuno kraštas”, redaguojamas Hans Masalskio. Kiek
vienas “Nemuno krašto” puslapis yra specialiai parink-* 
tas, kad užsienio lietuviai būtų akli, nieko nematytų ir 
nieko negirdėtų.

pat latviUs/ir estus), tarnaujan
čius sovietinės armĮęos daliniųo.; 
se, -prižiūrinčiuose “tvarką” Af- 
gąnistane. ĮĮaiba, kad jau dabai 
Baįįštane ešą dvylika lietuvių 
sovietinės kariuomenės dezerty
rų ir 'belaisviu. Kokia; jų teisit* 
ne; bent ’ jįjų. pagal Tarptautinio 
Raudonojo Kryžiaus chartą, pa
dėtis? . .•

Kol išgirsime -daugiau kaip 
-išvilioti lietuvius iš sovietines:

metu turime visai tikrą atvejį; 
jau kuris laikas, tarptautinio 
Raudonojo Kryžiaus- pastangų 
dėka, iš Pakistano į.Šveicariją 
yra atgabentas ir -ten (-Šveicari
joje) internuotas vienas lietu-

kas VI. Pažiūra, -kuris mudviem

kalą (lietuvio — sovietinio ka
rio afganu belaisvio) reikalu yra 
susirūpinusi BALFo pirminin
kė ponia M. Rudienė, kuri ne
seniai net buvo nuskridusi į 
Šveicariją ir ten kalbėjosi, to

auKslietuvio reikalu, su labai 
taiš - Šveicarijos valdžios 
gūnais.

Š. m. birželio mėn. 19 d. Los 
Angeles (lietuvių) Šv. Kazimie
ro parapija rengia savo fpąrapi< 
josLietuvių) dieną, kurios, pro
grama bus-.vykdomą parapijos 
patalpose it “už‘ kampo” esančio
je Marchall High gimnazijos di- 
•. delėje auditorijoje (šioje -salėje 
Jau daug metų vyksta net Vągą- 
rio 16-tosios minėjimai).- Buvo 
skelbiama, kad šiemet ((birže

lio 19 d.) toje parapijojos' 
Jūrių Dienos . prpgrąnjojė 

; vaus (be kitų) solistė.
Vidžiūnienė, iš Arizonos, 
kagietis solistas Alg.
Lar esu patyręs,Jš.pirmųjų, 
J. Kučingio žilijinių, kad so- 

ilistas Alg. Brazis šitame kon
certe negalės dalyvauti, dėl to, 
kad turi kitų svarbių ąsįparejgo-

j e. Keičiant programą, jo vie
toje pasirodys jungtinis -Šv. Ka-_ 
zimiero parapijos ėfeeFaš-'su.-jai-- 
nimo ansamblio “Spindulio” cho-’ 
ru, vadovaujamas- paujojp^ para
pijos vargonininko muz. Al. 'Jur- 
gučio. Šio jungtinio choro dai
nos -bus iš šių metų • vasarą Či
kagoje (birželio 25—liepos 3 d.) 
įvykstančios Vllitosibs" JAV ir 
Kanados Lietuvių Dainų Šventės 
repertuaro. Bus proga pasiklau
syti dainų, kurių daugelis vėliau 
negirdės, nes labai -ir labai ne
daug kas iš Los Angeles į Čikagą 
(ta dainų šventės proga) galės 
nuvykti.

Bet, man atrodo, kad pagrin- ginklų Libijai.

diujs dėmesys šios mūsų para, 
pijoš šventės programoje (bir
želio 19 d.) bus skiriamas so
listei Karei) Vidžiūnienei, jš Ari- 

■ zonos, kuri čia, taip pat para- 
pį os šventėje, raūsų pubbką ža- 
vėjo. prieš kelerius metus. Buvo 
tai koncertas, kokio čia nebuvo 
buvę. Nežiūrint, kad koncerto 
metu, aut stalų buvo pridėta 
valgių ir gėrimų, kas paprastai 
trukdo (dėl lėkščių ir peilių-ša- 
kueūi tarškinimo) publikos nu
siteikimą, Karen Vidžiūnienei 
dainuojant salėje buvo tokia ty
la, kad galėjai išgirsti net musės 
skridimą per salę, bet, rodos, ir 
to nebuvo. Ovacijos solistei Ka
ren -buvo iki tol čia negirdėto 
lygio, nežiūrint, kad mes čia tu
rime gerų solisčių “savų” ir gir
dėjome daugelį kitų, iš kitų 
misetu ir kraštu. Karen savo 
balsu ir jos išlavinimu (be abe
jo. gerose mokyklose — konser
vatorijose) nustelbė viską, ką 
šėlo dainavime iki ‘tol čia bu
vome girdėję. <

Taigi, artėjant, net rš tolumos, 
birželio -19-tos dienos -mūsų pa
rapijos Lietuvių Dienai, visas 
dėmesys, esu ‘tikras, krypsta j 
jaunos -amerikietės, su.-lietuviš
ka pavarde (pagal vedybas) Ka
ren Vidžiūnienės -pasirodymą, 
kas, neabejoju, sukels nemažes
ni publikos entuziazmą ir jos 
balsu pasigėrėjimą, negu tai bu
vo čia prieš kelerius metus.

Gerai, kad iš okupuotos Lie
tuvos čįa ^atvyksta Jkoks nors 
giminė, dargi artimas — brolis, 
sesuo, švogeris ir 1.1, ir 1.1. Bet 
būkime atsargūs, kai savo arti
miesiems iš okupuotos Lietuvos 

'a,norimė parodyti “savo' 
sakysime Kai įfornjįą arba net 
įolįau ūž jos ribų.’ Kaip ir tai- 

isyklė ątvykstantieji, iš kitur
(užsienio) mano, kad jų giminės 
orišviestusieji draugai, labai leng 

juos “pavėžinti” net į 
čia, Kalifornijoje, -mū

sų Ameriką ir Meksiką skiriant 
labai siauru valstybinės sienos 
ruožu, kurio stambiausi pasie
nio centrai .yra mūsų (Ajneri- 
keš) -pusėje San Diebo mies
tas, o Meksikos pusėje — Tiju

ana. Per metus iš Amerikos pu
sės į Tijuaną pervažiuoja mi
lijonai turistų, pasidairyti “ki
tame krašte”-(Meksikoje), Tiju- 
ana mieste (dabar jau virš vieno 
milijono gyventojų, kuriame gy
venimas, palyginus su mūsų pu
sėje pereinamuoju punktu San 
Diego — skirtingas (blogąja 
prasme) kaip diena ir naktis.

(Bus daugiau)

—Buvęs ČIA .agentas Edward 
P. Wilson turės aiškintis teisme 
dėl kitų nusikaltimų. Anksčiau 
buvo kaltinamas pristatymu

JLUZAS ŠVAISTAS

ELDORADO
(Tęsinys) $

— Tai tave sūnus. Kaip tau patinka? Matei, 
koks panašus į tave? Kaip lašas vandens į lašą. 
Tuo tarpu aš jam nieko nesakiau, kad tu esi jo 
tėvas. Arba, kitaip sakant, kad jojo Levas tebėra 
gyvas dar. ..

Tvirbutas pasijuto parblokštas. Visiškai ap
stulbęs tylėjo. Jokio žodžio neįstengė surasti, kad 
ką nors tuojau atsakytų. Jį pritrenkė neišvengia
ma ir sunkiai įvykdoma atsakomybė. Drauge pa
seko ir džiaugsmas. Džiaugėsi, kad nėra ir ne
buvo praradęs vyriško pajėgumo. Ts karto atsi
palaidavo nuo skaudžiausiai įžeidžiančio pa
smerkimo. Dabar visai aišku tapo, kad ne jo čia 
kaltė, jei šeima nedaugėje. Dėl to ■smagiu pasiten
kinimu iškilo apsmukusi vyraka savigarba ir pasi
didžiavimas. šiuo momentu jis beveik tebeabejo
jo, kad ir Billy jo sūnus. Tik vis dėlto kokia klaiki 
painiava staiga susinarpliojo apie jį. Kaip visa tai 
dabar sklandžiai, oe didesnio savos šeimos sukrė
timo, b< skandalingos viešumos, apgalėti ? Prieš jį 
atsistojo rtisu nuoga tikrybė. Be jokio pasigai- 
) \iimo veržėsi ji garsiai prabilti. ~ v

— jL ’ is. Peter, ko stovi dabar? Tau gal la
bai keisi . kai; aš s iradau tave? Vėliau apie tai. 
Duok dabai patddžiaugtį-pakankamai į tave pasi- 
žiūrėii G'>i nebeteks daugiau...

— Kodėl taip manai ? — tolimu aidu atsilie
pė jo žodžiai.

— Aš geriausiai manau, bet ką tu dabar pa
sakysi ? W BU

— Aš... Na, ką gi as? Taip staiga, taip ne- 
' tikėtai...

— Ai, Peter, Peter... Tu mano mylimiausias 
ir pirmasai mano gyvenimo pavasario džiaugsme.

Jos balsas pasidarė graudus. Iškankintu ilge
siu suskambo jame palaidotos viltys, laimės su
temos.

— Kiek iau metų ’ Ir kaip visa tai toli, toli.. 
Bet tu, turbūt, atsimeni dar .ką? Atsimeni: San 
Francisco, tu Navy first sergeant, puikus karys. 
Jūsų laivynas Pacific ocean puola japonus, bet 
tau sekasi. Tu vis uoste apmokai naujokus. Kai 
tik laisvas, tuojau skubi pas mane. Mes džiaiM 
giamės ir apsvaigdami gaudom savo laimę. Pas
kum ir tau teko išplaukti... Bet kokie meilūs 
laiškai.. . Aš jų laukdavau, kaip ligonis sveika- 

’ tos. Daug žadėjai... Oi kaip daug esi tu man 
'pažadėjęs. Ir staiga nutrūko viskas. Beveik iki 
šios dienos. Pamanyk, Peter... Aš tikrai pagal
vodavau, kad tu žuvęs.

Tvirbutas nusitvėrė paskutinį žodį ir tary
tum atsigavo. Jis pradėjo kurti.

— Tavo mintis visai teisinga buvp. Aš vos- 
ne-vos išlikau gyvas. Pačiu fantastiškiausiu būdu. 
Mūsų laivą sutorpedavo japonai. Vienas iš pasku
tiniųjų atsidūriau vandenyje. Ilgai kamavausi, 
netekau sąmonės. Kai atsipeikėjau ligoninėj, nė 

vieno savo daikto neberadau. Dingo ir tavo ad
resas. .. Be to, aš ir atmintį buvau praradęs.

— Vargšas... Dabar-pasakyk tu man, Pjeter, 
visai atvirai: ar jau buvai vedęs, kai mane pa
žinai, ar vėliau vedei?

Toks staigus ir netikėtas klausimas vėl už
čiaupė jam burną. Pradėjo blaškytis ir mikčioti:

— Na... kaip čia pasakius... Jeigu juridiš
kai žiūrėti, taip, vedęs. Bet aš turėjau jau išsi
skirti ir byla, galima sakyti, buvo pradėta jau.

— O kaip dabar? Tebegyveni su ta pačia?
— Nnn... tuo tarpu. Kitos išeities nebebuvo.
Smarkiai padvelkė pabirusio rudens šalna, 

nenuoširdumu. Jautriausiai pajuto ji. Paskutinis 
paguodos žiedas tos šalnos buvo pakąstas. Todėl 
ji visai šaltai ir griežtai pasakė:

— Bet štai, Pėter, dabartis tr, aišku, ateitis, 
Jack, kaip matai, auga. Jam daug visa ko rakis. 
Dar daugiau reikės. Aš nbgaliu juk viena ištesėti.

— Na žinoma! Savaime suprantamai
— Vadinasi, tu prisidedi? Be teismo sutvar

kysim šitą reikalą?- *
— Žinoma!
— Labai malonu man, Peter. Aš taip ir įma

niau. Visada pasitikėjau tavimi...
Tvirbutas dar stipriau patvirtino:
— Kitaip nė>būti negali! Jack mano sūnus. 

Jis turi užaugti ir mokslą gauti, kaip pridera. 
Jis bus šviesus, fain vyras..

Staiga nutilo. Po valandėlės, tarytum apsi
galvojęs, pridėjo:

— Tuo tarpų nieko nepasakok tu jam apie jo 
tėvą. Tegu -sau pasilieka-kaip ‘buvo,'vadinasi, žu
vęs. .. Ateis laikas, kada,gražiai, iškilmingai visa 
tai bus' atskleistai

Atsisveikino geruoju, bičiuliškai. Bet vos tik 
Tvirbutas paėjėjo .keletą -žingsnių nuo durų, be
matant ir sustingo nuleista galva, tarytum akme
ninė ^statula, kurioje iškalta: “Gyvenimo su
čiuptas”.

Pastovėjo'valandėlę, pagalvojo, kol sugavo 
idėją. Po to staiga pagyvėjo^ atmetė galvą ir sėdo 
į automobilį. 'Nuvažiavo stačiai į savo nuolatinę 
gazolino stotį. Pasakė, kad apžiūrėtų ir sutvar
kytų automobilį pagrindinai. Ilgiau užtruko, kol 
sukombinavo jam/kitą numeri automobiliui. Ma
šinos paruošimu likosi patenkintas.

Apie vidurnaktį pasiklausė, -kada jau žmona 
kiečiau buvo jmįgusi. Tylių-tyliausiai susidėjo į la
gaminą kas būtimšušia, ir išdūmė pietų link.

Bu varginančiu nekantrumu prasistūmė Tvir
butas 'pro stabdomąsias žalia-raūdona signalines 
įmesto gatvių šviesas. Pirmą syfcį jrasijuto toks 
bejėgis ir nukankintas, 4yg klaidžiojęs dideliame 
nežinomame miške. Truputį atsigavo, kai pasiekė 
laisvą platų užmiestinį kelią, p visas puses plačiai 
driekėsi tamsijbegaiinė lyguma. Stiprūs automo
bilio žibintai, ilgu plačiu ruožu nuplikindami ke
lią, dar daugiau tirštino tą klaikią tamsumą.

(Bus daugiau)
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TeL: 562-2727 arte 562-2728

TEL 233-8553 
Service 855-4506, Papa 06058

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wtstch<ster Community klinikos 

Medicinos direktorius
1938 S. Manheim RcL, Westchest «rz 11L 

VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

VAKARŲ VĖJAI
H2 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkžti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 6060d

■fflimiBMIlIM

— Nuo ateinančių metų pra
džios socialinė apdraudą bus pa
kelta 0.3 uždirbantiems pirmuo
sius $35,000. Jeigu bus reikalo, 
tai sekančiais metais pakels dar. 
0.5 nuoš.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS 

Y9O7 West 103rd StrMt 

Valandos pagal susitarimą.

— Louis D. -Hostings, darbo 
netekęs kompiuterių programų 
ruošėjas, Aliaskoj nušovė šešis 
žmones, atidavė revolverį ir pri
sipažino. Sako, kad jam užėjęs 
pamišimas.

mot juos verdame ant 
nes ugnies.

♦ * *
BULVIŲ SRIUBA 

SVOGŪNAIS

Štai ką reikia turėti

didelės bulvės, 
šaukštai sviesto, 
dideli svogūnai, 
kvorta pieno, 
šaukštukas druskas.

su

po ran-

Funeral Home and Cremation Service

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA UETUVKKAT
2613 W. 71st St TsL 737-5149

Tikrina Jiris. Pritaikn g kin irt,

’ ir ’‘contact lenses".

— Bernard Epton pradžioje 
manė, kad jis gaus labai mažai 
balsų, todėl ir nesistengė vesti 
intensyvios propagandos saVo 

1 rinkiminėje kampanijoje; bet 
dabar jis įsitikino, kad galės 
susilyginti su demokratų parti- 

1 jos kandidatu Washington. Res
publikonai pažadėjo B. Ėptono 
kandidatūrą paremti.

APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS
IttMfilfl I

'IIIIMIt’IO jiHHlilhiT ’ih.'iįh
’i'iiiMillll .Kfijli IMIH

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai

Ofiao telefonas: 776-28M, 
Ra&ctoncilM teMU 44t-5įĄį

KAIP VALYTI GINTARĄ.
Kurie turite! gintarinių papu o-

— Įrodymu nereikia tam, kas 
yra prieš akis.Dr. LEONAS SEIBUT1S 

INKSTŲ, PŪSL1S IR 
PROSTATOS CHIRURGU* 
2656 WEST 63rd STREET 

/Blinrioa: aatrad. 1—4

nER KRAUSTYMAI

SOPHIE BARČUS

Kostas Marcinkus

f

“Lietuvos Aidai”
KAZt BRAZDŽIONYT6

DR, 
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija.

St Petersburg, Fla. 3371$ 
Td. (813) 321-4206

— Aldorm Deufcw 
Tekiu 778-1549 .

'15* So. MAPLEWOOD AVI 
rMICAGO, 1L

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 t»L vakaro. 

Visos laidos ii WCEV stotim, 
tanga 1450 Ak.

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Seštadieniah ir sekmalianiaia 
nuo 8:30 iki 9M vaL ryto. 
Stoties W0PA - 1499 AM 

transit uef s mos ii mūšy studija* 
Mirquetta Parka.

Apdraustu parkraustymat 
ii ivairię atatumy. 

ANTANAS VILIMAS 
Tek 376-1332 arba 3766996 

k -

Laidiniai —- Pilna apdraodr 
ŽEMA KAINA

Priimam Master Charer 
ir VISA kortelei.

i. ŽERENAS. TaL 925-1063
- - - •

ANNA MARIE KINDER
Anksčiau gyv. Chicago}, o paskutiniu metu gyv. Kankakee, 111.

Mirė 1983 m. kovo 2 d., sulaukusi 90 metų amziaiis. Gimusi 
Lietuvoje, Ramonaičių kaime, 1893 m. sausio 24 d.

Amerikoje išgyveno 70 metų.
Paliko nuliūdę: dvi dukterys — Betty Dunworth su šeima ir 

Frida Gudaitis, gyv. Tinley Park, Hl.; anūkė Veronika ir Vincent 
Trinka, keturi anūkai ir trys proanūkai, daug giminių ir pažįstamų.

Velionė 1912 m. gegužės mėnesi ištekėjo už Frank Juzėno. Jis 
mirė 1923 metais.

1924 m. ji ištekėjo už Anton Kinder. Jis mirė 1946 nfėtaiš.
Ji buvo vyriausioji siuvėja 30 jnetų Shaff & Marx siuvykloje.
Paskutinius 27 metus gyveno Kankakee, anksč au gyveno Chi

cago, Illinois.
Kūnas pašarvotas Clancey Funeral Home, 1151 East Court, 

Kankakee, Hl. Lankyti galima penktadienį nuo 2 iki 9 vai. vak.
šeštadienį, kovo 5 d., 9:30 vai. ryto, bus lydima iš koplyčios 

į St. Math of Tours Church, Kankakee, Ill., parapijos bažnyčią, 
o po gedulingų pamaldų bus laidojama Šv. Kazimiero Liet kapinėse?

Visi a.a. Anna Marie Kinder giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisvekinimą.

Nuliūdę lieka: Dukterys ir giminės.

Laidotuvių direktorius Clancey Funeral Home.

ii WTIS stotiem 1110 AM ban£JL 

2646 W. tirt Stre*i 

Chicago, Illinois 60629 
Tekt 778-5374

salų, tai juos galime nuvalyti 
šiltu vandeniu ir muilu, pride
dant truputį amoni jos. Paskiau 
nutrinti flaneliniu skuduru.

• Pirmas vaikų darželis buvo 
įsteigtas 1837 metais Vokietijoje. 
Amerikoje pirmasis, vaikų :■ dar
želis atsirado tik 1856 metais ir 
j is . buvo atidarytas Watertown, 
Wis. . : '

3
3
3
1
1
Pipirų, “paprikos” (capsicum) 

paįvairinti skonį.
Išvirti bulves vienoje kvorto

je vandens, nupilti vandenį ir i 
padėti jį nuošaliai. Bulves kiek 
patušinti. Ištirpinti sviestą puo
de, sudilti plonai supiauĮstytus "■ 
svogūnus, pridengti ir lengvai 
virti iki svogūnai neįgys bron
zinės spalvos.

Prie to pridėti išsijotų miltų, 
gerai sumaišyti ir supilti van
denį, kuriame virė bulvės. Tu
si ntas bulves sumaišyti su pie
nu, įberti druskos, pipirų ir tru
putį paprikos. Sumaišyti, už
virti ir patiekti į stalą.

« & 5
KĄ REIKIA ŽINOTI APIE 

KONSERVUS
Šiais laikais “neprašytas sve

čias” jau nėra taip baisus šeimi
ninkėms kaip būdavo seniau. 
Šiandieniinėje konservų gadynė 
j e pavaišinimas vieno ar kelių 
tokių svečių jau nebesudaro di
delių sunkenybių: atidarome 
keletą skardinių ir problema iš
rišta. \

KARPOS
Karpos yra prastos sveikatos 

ženklas. Jcs nėra pavojingos, 
tačiau nemalonu jas turėti. 
Minkštas karpas, kurios kabo 
xaip ant siūlo, gydytojas gali nu
kirpti žirklėmis ir suomet su- 

j stabdyti kraują tam tikrais vais- 
į tais. Kietas karpas,. kurių šak

nys įleistos odon, įgalima paša
linti kaip nitric acid, arba 
eylic acid.

I
* * *

KOJŲ IR PAŽASČIŲ

sai-

Bet ar sveikatos atžvilgiu “ke
li uoti” produktai gali prilygti 
šviežiems? Nevisada. Konser
vuotam maiste, ypatingai daržo
vėse, vitaminų būna mažiau, ne
gu šviežiame. Atsitinka ir taip,, 
jog pasėkoje kokio nors netiks
lumo gamyboje, konservai su
genda; suvalgius tokių konser
vų galima sunkiai apsirgti.

Sugadintus konservus galima 
pažinti iš iškilusios skardinės, 
Atidarius tokią skardinę girdi
si charakteringas išeinančio ga- 
zo švilpimas, o dažnai juntamas 
ir nemalonus kvapas. Tokį kon
servą reikia išmesti.

Todėl nereikia nieko valgyti 
iš Įtartinos arba išgaubtos skar
dinės. Atidarius skardinę ir, jei 
maistas nesugedęs, jį reikia ar
ba greitai suvalgyti arba sudėti 
i kokį nors inde ir uždaryti šal
dytuve.

Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

■
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ĖUDEIKIS
GAIDAS-DAIMlD

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE 
TeL 927-1741 ~ 1742
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4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Telef. 476-2345

į

I 
i
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-

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

VANCE FUNERAL HOME B

Beveik visi sveiki žmonės pra
kaituoja, bet tūli prakaituoja 
perdaug. Kuomet žmogus pra
kaituoja perdaug, tai kartais ga
li būt pavojingos ligos simpto
mas. Gali būt džiova, arba vė
žys. .

Tūli žmonės prakaituoja dau
giausia pažastyse ir kojose. To
kiais atsitikimais reikia dažnai 

’ maudytis ir keisti baltinius, nes 
prakaitas skleidžia labai nema
lonų kvapą, kurio pats žmogus 

i neužuodžia.
Išsimaudžius. kojas ir pažastis 

Į reikia ištrinti ;..........
Į dūtkihti talko milteliais.

Mano mylimam vyrui mirus, pasijutau kaip pasimetęs 
paukštelis. Taip pat pajutau žmonių nuoširdų prieglobstį, 
rūpestį ir paguodą užjaučiant mane skausmo valandoje.

. Nuoširdžiai dėkoju kun. Pallabai už nenuilstamą mano 
vyro lankymą per visas jo sirgimo dienas; už jo moralinį 
sustiprinimą, suteiktą mum abiem į>cr sunkias valandas; 
už netikėtą atsflankyiną koplyčioje, Čikagoje, už užuojautos 
žodžius ir už nulydėjimą mano vyro į amžino poilsio vietą | 
Št. Kšžimiero lietuvių kapinėse.

1 Dėkoju kun. feiirtkui už sukalbėtas maldas Hot Springs 
Ark., kopltčioje. Nūoširdus ačiū kun. Kireiliui už maldas 
koplyčioje, Čikagoje, ir šv. Mišių atnašatim^.

! Dėkoju visiems Hot Springs ir čikagbje ėsantieihs drsn-g 
gams ir pažįstamieirts už pareikštą ih-an drat:gTškumą, užH 

(jūsų maldas, šv. Mišių aukas, gėles, pareikštus užuojautos( 
žodžius ir g’olią.

Nuoširdžiai dėkoju karstanešiams, suleikusierns A.fA. 
Kostui pnskut’nį žemišką patarnavimą.

Dėkojo laidotuvių direktoriams, ypač David (laidui, 
kagoje, už jų rūpestingą patarnavimą ir paUriihus. C

Tariu nuoširdų ačiū visiems, visiems, kurie prisidėjo® 
bet kokiu būdu palydint mano vyrą į jo amžino poilsio vietą.

Prisiminkite A.fA. Košia savo maldose. B
STASĖ

‘■-H

alkoholiu ir pa- 
. Patar

tina alkoholių trintis kas vaka
ras, einant gulti. Odai trinti yra 
specialiai paruoštas alkoholis, 
kuris vadinasi "Rubbing Alcb- 
hol” ir parduodamos laisvai.

* * »
Virti kiaušiniai — kietai ar 

minkštai — va skanesni kuo-

* * *

LIETUVIŠKI ŠALTI BARŠČIAI

Paruošimui tokių barščių, pir
miausia reikia pagaminti buro
kėlių rūgštį. Burokėlius reikia 
išvirti, nulupti, supiaustyti smul 
kiais pailgais gabalėliais arba su
tarkuoti stambia tarka, užpilti 
verdančiu vandeniu ir palaiky
ti karštai 30 minučių.

Po to atvėsinti, Įdėti duonos, 
surištos į švarią medžiagą, ir pa
statyti šiltoje vietoje, kad jrūg- 
tų. Rauginti vieną parą. Išrū- 
gus, duoną išimti.

Paskiau paimti pusantros kvor 
tos tos rūgšties, pridėti smulkiai 
supiaustytą svogūną ar supiaus- 
tytų laiškų’ truputį cukraus, 
krapų, 
agurko gabalėlių 
saldžios grietinės, atskiesto su 
b’ėnu ir paduoti į stalą su bulvė
mis.

supiausytą kiaušinį ir
J ių. rūgščios ar

1424 Siuth 50th Avenue 
Cicero, ILL 60650 

TeL: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

■ ■

i

I
JEAN VANCE ir GEORGE SŪRINI

Aikštes automobiliams pastatyti

AMBULANSO

PATARNAVIMAS

i i i

TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIEŠTO

OalYšL

-iZ. 
j*

B
7 
f

i f
Chicagos
Lietuvių

Laidotuvių 
Direktorių 
Asoeiačįjos

Maodalena Šuiaitienė STEPONAS C. LACK IR SŪNUS B-I

f
(LACKAWICH)

2424 WEST 69th STREET Tel 737-1213
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, 11E 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS

Tel: 523-35724348 So. CALIFORNIA AVE.
S

Sąskaitos apdraustos 
iki $100,000.

8929 SO. HARLEM ąVe. 
Bridgeview, IL 6045 S 

Tel. 598-^400 •

t
s

2657 W. 69th STRIKT 
CHieego, IL 60629 

Tel. 9h-7W6

«I
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MfolAXD FEDERAL SAV. 
INGS ap’fam«u)a- tatij^rmo ir 
ūanrtĮ paskola visos
TrtšB affyfinKfs. pėkojame 
l.itffhs u? mums ptrodj-ta pa
sitikėjimą. Mes nSfrėtain bū
ti Jums naudingi ir ar

rrtfctu

MIDLAND 
FEDERAL 
SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, IL 6C632 

PHONE 254-4470

1446 So. 5Oth Avė., Cicero, I1L Tel: 652-1003



Pasaulio Lietuvių Sporto ž, 
dynių Krepšinio varžybos nu-f 
matomos vy’kdyti šiose klasėse: t 
a) Vyrų (neriboto amžiaus), b) Į 
Moterų (neriboto amžiaus), c) 
Vyrų senjorų (1948 m. gimimoį 
ir vyresnių), d) Jaunių A (1964 
m. :gim. ir jaunesnių), e) Jau-Į 
nių B (1966 m. gim. ir jaunas-' 

, nių), f) Jaunių C (1968 m. gim ! 
ir jaunesnių), g) Mergaičių! 
(1964 m. gim. ir jaunesnių).

Dalyvavimas yra atviras vi
siems lietuvių klubams, koman- 

rdoms ir kitokiems vienetams. > 
. Užjūrio kraštai gali sudaryti sa

vo rinktines. Visi žaidėjai pri
valo būti neabejotinos lietuvių 
kilmės.

at-

Antrųjų Pasaulio Lietuvių Sporto 
Žaidynių Krepšinio varžybos

Preliminarinė registracija
liekama iki 1983 m. kovo 15 d, 
pas II-jų PLSŽ-nių Krepšinio 
vaižybų vadovą Raimundą Kor- 
z< ną, šiuo adresu: Mr. Raimun
das Korzopas, 2725 W. 84 Place, 
Chi a-o, UI. 6G652. Tel. (312) 

3535. ■

.-kaičius neapsibojanuis.
Varžybų pravedi mo 

priklau 
ė i am 
teru

43C

.mulkics informacijos praneš- 
vsiems ŠALFASS-gos klu-ta

bams bei ųžjčfirio kraštams. ŠAL- 
F.ASS-gai nepriklausančios ko
me .ūdos, suinteresuotos dalyvau
ti JI PLSŽ Krepšinio varžybose, 
gali kreiptis į bet kurį ŠALF- 
AS ->-gos klubą ar, tiesioginiai, į 
R. Korzoną.

Galutinis varžybų formatas ir 
kitos tolimesnės informacijos 
bus skelbiama po preliminarinės 
re- istracijos.

II-jų PLSi-niu K-to 
Krepšinio Sekcija.

TINKLINIO VARŽYBOS

KmuL žw»4 — PirdavinwH 
REAL ESTATE FOR ŽALI

_ Namai, Žami — Pamavlamr
RIAL ESTATE FOR SALf

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS . 
JB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKiJTM ALS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

2212 W. Cermak Road Chicago, I1L TeL 847-7747

BUTŲ NUOMAVIMAS 
9 NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS ♦ VALDYMAS

* NOTAR1ATAS • VERTl/ĮAAL

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEAUČIUS — BELL REALTY!
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
gausiai dalyvauti ir kelti aikš- likų arkivyskupo Mercieca. Kai

Principiniai, dalyvaujančių 
komandų skaičius nėra apribe- 
jamąs, tačiau atsiradus dides. 

t niam komandų skaičiui, apribų 
jimai gali būti įvesti š. Amen 

?kos komandoms.
Tentatyviai, varžybas numato- II-jų Pasaulio Lietuvių Sper

mą pravesti dvejose fazėse: pre- 
i liminarinėje — kur komandos 
; varžysis grupėse taškų (round
• Robin) sistema ir baigminėje — 
; kur kvalifikavusios komandes 
•1 žais standartinėje vieno minuso 
J (Single Elimination) lentelėje
• su paguodos ratu. Vyrų klasėje 
i planuojama sudaryti 2 baigmi- 
i nes lenteles, skirstant komanr 
- das.j A ir’B grupes pagal pre- 
slinąinarinių varžybų davinius.
’ Varžybos vyks 7 dienas, pra- 
? dedant sekmadienį, birželio 26 
j d. ir užbaigiant pagrindiniais 
. finalais, šeštadienį, liepos 2 d.

«i

sistema 
sys nuo komandų skai- 

vienok, bent vyrų ir mol 
lasėse, tentatyviai planuo- 
preliminarines varžybas 

pravesti grupėmis, taškų (Round 
Robin) sistema, o baigmines — 
dvic ų minusų (Dcuble Elimi
nation) sistema.
Neužregistravus kurioje nors 

klasėje bent 4 komandoms, ta 
klasė bus iš žaidynių progra
mom išbraukta.

Tentatyviai, varžybas planuo
jama pravesti per 3 dienas, pra
dedant trečiadieniu, birželio 29 
d., tačiau, aplinkybėm^ susidė
jus, veržybes ar jų dalis .gali 
prasidėti ir anksčiau. Kiekvienu 
atveju, vyrų ir moterų finalai 
numatomi šeštadienį, liepos 2 d.

Preliminarinė registracija at
liekama iki š. m. kovo 15 d., pas 
II-jų PLSŽ-nių Tinklinio var
žybų vadovą Pytą Babicką, šiuo 
adresu: Mr. R. K. Babickas, 
18308 Hiller Ave., Cleveland, 
OH. 44119. Tel. (216) 531-9329. pastej)ėtus netikslumus. Bus Mintoff panoro atskirti katali 

informacijos praneš- j diskusijos iškeltais klausimais kiškasSmulkios 
ta visiems 
bams bei 
šALFASS-gai nepriklausančios; 
komandos, suinteresuotos daly-j 
vauti II-jų PLSŽ-nių Tinklinio Į 
varžybose, gali kreiptis į bet ku-j 
rį ŠALFASS-gos klubą ar, tie-i 
sioginiai, i R. Babicką. •

to Žaidynių Tinklinio varžybas 
numatoma pravesti šiose klasė
je: a) Vyrų (neriboto amžiaus),
b) Moterų (neriboto amžiaus),
c) Vyių senjorų (1948 m. gimi
mo ir vyresnių), d) Jaunių (1964 
m. gim. ir jaunesnių), e) Mer
gaičių A. (1964 m. gim. ir jau
nesnių), f) Mergaičių B. (1966 
m. gim. ir jaun.), Mergaičių C 
1968 m. gim. ir jaunesnių). !

Dalyvavimas yra atviras vi-' 
soms lietuvių komandoms. Už- minarinės registracijos, 
jūrio kraštai gali sudaryti savo 
rinktines. Visi žaidėjai privalo 
būti neabejotinos lietuvių kil-

ŠALFASS-gos kiti- 
užjūrio kraštams.

ir kiti įvairūs pasitarimai.

BUVUSIŲ POLITINIŲ
KALINIŲ ŽINIAI

Sibirc-bolševikų bei nacių 
Į Įėjimuose buvusių politinių

Sveikinu NAUJIENAS 60 metų sukakties proga
* <<

ir linkiu redakcijai bei administracijai didelės

[ kantrybės, ištvermės ir sėkmės. Aukoju $50.

Woodhaven, New York 8

3 
B
eŽ

Bronė Spūdiene

ALL NEW MERCHANDISE

KAM MOKĖTI NUOMĄ?
GERIAU SKOLĄ.

_ 4 medinis Brighton Parke, arti 
, mokyklų. Mažas imokėjimas. Savinin-

nori tikybos painokų, tode4 jie ]-0 paskola.
negali priversti mokėti mc-kes- j •_ _  —
čių, kad visose Matos mokvklo- į MŪRINIS—2 po 5 kambarius. Centri- 

f’ .. x . I nis šildymas, atskiras kiekvienam

mokyklas nuo viešųjų, 
i prasidėjo nesutikimai. Mintoffas 
> aiškina, kad ne visi gyventojai 5 ir

ka
ka

rinių 'suvažiavimas šaukiamas 
Galutinis varžybų formatas, kovo 12 d. Chicagoje, Jaunimo 

datos ir kitos tolimesnės infor- Centre. Visi buvę politiniai ka- 
macijos bus skelbiama po preli-j lipiai prašomi tuojau pat regi st-( 

•• į rųotis, net ir tie, kurie dėl susi
ntų PLSŽ-nių K-to’dariusių kliūčių atvažiuoti ne-

' Tinklinio Sekcija

K
a
K

K

S
Šii
« . . j ,s

klubo susirinkimas įvyks-kovo j
k. imu. -x u., « .v....,

Sodyboje, esančioje 6515 S. Ca
'lifornia Avė. Nariai prašomi

— Š.m. kovo mėn. 6 dieną 
11 vai. 45 min. šv. Antano pa
rapijos salėje, Cicero, įvyks me
tinis R. Lietuvių Bendruomenės 
narių susirinkimas.

— Chicagos Lietuvių Spaudos

se būtų dėstoma tikyba, kurios 
jie nesutinka remti.

— Richmond, Va., teismas 
nutarė John Harris, Dennis

! Warren ir Richard Warren I 
siųsti į kalėjimą už laikymą ver-1 

■ , t t v . gu lauku darbams. s-galetų, adresu: J. Ivasauskas, ' ‘ 
13222 W. 66th Place, Chicago, j 
i IL 60629. ' ,

* 1 •
’ Užsiregistravusių pavardės vie- 
I Jai nebus skelbiamos. Dėl nesa-

1 rnų sąrašu ir nežinomų adresų 
; kvietimai į suvažiavimą nebus 

• siunčiami.

— George Dunne pareiškė; 
kad jis vetuos nutarimą, lei-

iuo onu j inao, **•*■'—•*■ • ——
butui. 2 auto gar. Aliumininiai lan
gai. švarus. $62,000. 72-tra ir Wash
tenaw. .

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

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

džiantį komiteto nariams kon- __ '
troliuoti Cook apskrities tarybos 
pirmininko išlaidas. . G. Dunne 
paliktas visai be pinigų. j

Buvusiu Polit. Kaliniu !
S-gos Komitetas

MALDA SKALDO 
MALTOS MOKYKLAS

.VALETTA. — Maltoj yrą 320 
g mėn. 4 d., 7 vai. vak.,’Lietuvio j tūkst gyventojų. Dauguma^iį 

t- yra katalikai. Dos Mintoff yra 
socialistas. 1971 metais, kai bu
vo renkamas Maltos premjeras, 
Mintoff. gavo, didelę balsų dau
gumą. Ilgus metus ■ buvo geri

— Izraelio vvriausvbė nutarė ’ 
1 

statyti daugiau kolonijų dėsi-j 
niajame Jordano upės krante; Į 
Izraelitai nesikeis iš šių kolo
nijų.

— Illinois gubernatorius J. 
Thompson prašo pakelti mokes
čius, kitaip valstijos ekonominė 
būklė žymiai pablogės. i

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto IoKImr, 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTI!

4514 S. Talman Avs. 
Tel. 927-3559

DĖMESIO
62-80 METŲ AM± VAIRUOTOJAI
Tiktii $120 pusmečiui automobilis 

Liability apdraudimas pt Tiling 
kams. Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVL 
TeL 523-8775

HELP WANTED — MA? E-FEMALE 
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 t 
own home. Details and application 
mailed. Send your name and ad
dress to: American Fidelity Com
pany, Hiring Dept 77, 1040 Lone 
Star Dr.z New Braunfels, TX. 78130.

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

ARVYDAS KIELA
* 6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-171 Ml

I

MISCELLANEOUS 
įvairūs dalykai

Laikrodžiai tr hranftByMi
Pardavimas fr Taisymai
2644 West
Tel. REpuWIc 7-l*n\ į

Siuntiniai Į Lietuvą
° i

Tel. 337-0263

ASTROLOGIJA IR KORTŲ

ARIE CROWN DAY SCHOOL
no»W W. wtk M

6O6Ą - <24-8654

HOMEOWNERS POLICY

I

Saturday, March 5
Sunday, March 7

BEN’S SHRIMP HOUSE

1049 W. North Ave.

— Dabartinė Vakarų Vokie
tijos vyriausybė bijo, kad sek
madienio rinkiniai neatneštų di
delių pakaitų Vokietijos gyveni
me. Balsuotojai nepatenkinti.

išleista ‘ knyga su legališkomis 
formomis. e

Knyga su formomis gauna, 
mt Naujienų administracijoje,

— Ketvirtadienį vėjas ir lie
tus plakė Kalifornijos vakarų 
pakraščius.

Siatt * -r* ąnC casualty C

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, 111. 6063X Tel. YA 7-5980

8 P.M. to Midnight.
— 10:30 A.M. to 6:30 P.M.

Children’s - Women’s - Men’s Clothing — Groceries — 
Canned Goods — Appliances — Linens — Gifts — Novel
ties — Paper Goods — Office Supplies — Paintings — Deli
cious Baked Goods — Hot Meals — Snacks — Drinks.

'TA LlllA) H ACt L pi <3-1

> (sturgeon) ir upėtakiai (trout) 
| bei RŪKYTI - ŠVIEŽI UNGU- 
g RIAL

Notary Public/ 
INCOME TAX SERVICE

4259 Maplewood, Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra» 

šymai ir kitokie blankai

8150 N. TRIPP AVE. — SKOKIE, ILL.
(4 Blocks West of Crawford, 2 Blocks North of Oakton)

ŠIO 
ELEONORA JAKŠTAS 

4104 S- Archer Avė.
Tel. 523-3685 (Pr.)

— Indijos vyriausybė nutart 
santykiai tarp Mintoff o ir kata- siųsti karius į Asam provinciją.

1 
e

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENT AI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano SULOi 
paruošta — teisėjo Alphonse1

| ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS — Astrological-

2 Tarot Card Readings
i

i

SERVING CHICAGOLANb SINCE 1905 •

6 — Naujienos, Chicago, 8, pl. Friday, Mar«h 4, ig®3

Intern Cdmp©v*x>d 
Darfy and

PATS SKAITYK IR DaR Ki 
TVS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS*

i

IntorMt «>♦•< 
^>•4 oc Sardis

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

ADVOKATŲ draugija
V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos: 

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

6606 S. K«dzi« Av., 
Chicago, 111. 60629
Te!.: 778-8000

“LIUCIJA”
Miko Šileikio apsakymų 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 606Ž9. '.

69 METŲ SUKAKTIES PROGA 
SVEIKINAME NAUJIENAS IR LINKIME 

jLGAI GYVUOTI IR TĘSTI NEAT- 
LAIDŽIA KOVA PRIEŠ OKUPANTĄ, 

DEMASKUOTI ALTO IR VLIKO 
NIEKINTOJUS.

Chicagos Lietuvių Spaudos 
Klubas

PASSBOOK 
SAVINGS...

190 us for

Jūsų protėviai gardžiavosi paslaptingu, < 
turtingu, švelniu, Šildančiu, elegantišku / 
Martell Cognac skoniu nuo 1715 m.

O kai žmonės taip ilgai ką nors vertiną, 
jūs žinote, kad tai yra labai gera.

Sveiks.

Imported by The Jos. Gomeou CoN Y , N Y. 1981. 80 proof.

AT OUS 10W !UTB
NT .

MutuaLtedėral 
Savinas and loan

Change the oil and 
filters evsry 3,000 to 
6,000 mites to avoid 
wasting gasoline.
Don't be a Bom Loterl

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

TeL 776-5162 
2649 West 63rd Street 

Chicago, HL 60629


