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Didžiai gerbiamosios ir ger- 
biemieji — VLIKo pirmininke, 
darbo ir garbės prezidiume, 
seimo atstovai, viešnios ir sve
čiai.

Man tenka maloni pareiga 
jus pasveikinti VLIKo seimo 
proga Kanados Tautos Fondo 
vadovybės, jo apylinkių, įgalio
tinių ir gausios rėmėjų šeimos 
vardu; Linkiu jums ryžto, stip
rybės ir sėkmės mūsų Tėvynės 
laisvinimo darbuose.

Laisvės kova reikalinga au
kos. Pasišvęskime, ryžkimės ir 
dirbkime, idant mūsų Tėvynei 
Lis 
iyl 
ve

aukojo S. Povilenskis. Didžiau
sias Tautos Fondo rėmėjas yra 
Petras šalna O.L.S. — vienuo- j 
likos metų būvyje paaukojo 
4,710 dolerių.

Mirusių atminimui yra gauta 
1,000 dol. auka iš Natalijos Mer
kelienės savo vyro a. a. Stasio 
Merkelio įamžinimui Lietuvos 
Laisvės Ižde. Tam pačiam tiks-
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lui gauta 500 dol. auka iš Sofi- ’ 
fos Gečienės savo vyro a.a. Ka
zio Gečo atminimui. Buvo ir 
daugiau nuoširdžių Tautos Fon-j 
do aukotojų, kurie šiais metais 
iškeliavo amžinybėn. Jų atmini
mui laidotuvių metu buvo gau
tos aukos Tautos Fondui, juos I 
palydėjau atsisveikinimo žo-] 
džiu. Gavęs VLIKo pirmininko 
pavedimą, atsisveikinau mirusį 
J. R. Simanavičių VLIKo vardu. 
Ta proga lankytojai suaukojo 
Tautos Fondui 1,450 dol.

Melų' eigoje ' rSšenie-1 skS^jš^ ’ 
nius ir atsišaukimus spaudoje, 
Vasario 16-tos proga ir*’ aukų 
reikalais siuntinėjome laiškus 
aukotojams ir įgaliotiniams, 
lankia-u'-rvifetoves ir atskirus

Pacific Ocean
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Ketvirtadieni iškėlė į padanges 
Balbeko šijitų kareivines

KETURI PRANCŪZŲ NAIKINTUVAI PADARĖ LABAI 
DAUG ŽALOS IRANO ŠIJITŲ CENTRU

Kanadoje turime dvidešimt 
Ta|bos ’Fondo apylinkių; kurio
se ^ra'rėnkamos aukos minėtam 
Foh3u£ ^Surinktų aukų^-gausu
mas apylinkėse priklauso nuo 
įgaliotinių iniciatyvos ir jose gy
venančių tautiečių meilės tėvy- 
neiį Iš devyniolikos apylinkių 
gauname apie../30^ surinktų 
aukų Kanadoje. ? :

Tauto? Fondo Tbkmtqp, ąpy- 
linkėję; £r >jo - tolimesnėse- vieto
vėse aukas renku aš pats. Jau 
12;jnėlų aukų rinkimui nesu- 
raniįū’, sąu padėjėjo, žinau, ką. 
reikėtų, -daryti. ir kaip organi
zuoti,, kad surinkus-dar daugiau 
lėšų- metuose, tačiau neužtenka 
laiko' ir jėgų: Tokiu būdu To
rontas atstovybėje reikia su
kaupti savo jėgas kiekvienų me
tų būvyje,; kad galėčiau surinkti 
bent .70-% visų lėšų Tautos Fon
dui Kanadoje...

Toronto apylinkėje per pas- 
tarudsius 12 metų yra surinkta 
apię 270,000 dol. Šiais metais 
yrd- gauta didžiausia vienkarti
nė.auka 2,(MM) dol., kurią pa- buvo išdalintos parlamento na-

aukc t9jyjs^-^igrs' .bal and;
16 d.v^u^j^juBBjigtas16 d.
rondo inlomą^ts suvaziąvH. 
mas Toronte, kuriame dalyvavo 
VLIKo ir Tautos Fondo pirmi
ninkai ir p. M. Noreikfenė. 
VLIKo pirmininkas dr. K:'*Bo
belis padarė pranešimą 1 .Visuo
menei, kuris buvo atidžiai iš
klausytas. Minėti svečiai suva
žiavimui suteikė orumo. .Suva
žiavimas praėjo pakilioje nuo
taikoje. VLIKo ir Tautos Fondo 
vadovybėms už atsilankymą dė
koju. .Vasaros metu L.J.S..Ruo-

BEIRUTAS. Libanas. — Ket
virtadienį keturi galingi prancū
zų naikintuvai iškėlė į padanges 
Balbeko pašlaitėje įrengtus Ira
no šijitų sandėlius ir kareivines.

Prancūzų prezidentas Fran
cois Miterandas, atskridęs į iš
griautą prancūzų užsienio legio
no štabą Beirute, pareiškė, kad 
reikės tiksliai nustatyti, kas iš
sprogdino prancūzų karių štabą 
Beirute, o vėliau jiems bus at
keršyta. Prancūzų karo jėgos 
negali dovanoti tokio žiauraus 
užpuolimo.

Prez. Miterandas įsakė Beiru
te esantiems kariams pirma 
tiksliai nustatyti, kas galėjo at
vežti galingą bombą prie pran
cūzų štabo šiaurės Beirute ir 
kartu žuvo sprogimo metu. Už
puolimas buvo padarytas tą pa
čią dieną, kai buvo išsprogdin
tas JAV marinų štabas.

Marma uis pavyko ūjislat^i, 
jog tai buvo Irano šijitų, pasi
ryžusių keršyti prancūzams už 
karo lėktuvų pardavimą Irako 
kariuomenės vadovybei. Pran
cūzai, Libano gyventojų pade
dami, nustatė, kad Irano vyriau
sybė, suorganizavusi mirti pasi
ryžusių šijitų grupę, pasiuntė į 
Libano šiaurę, netoli Sirijos pa
sienio. Prancūzai tiksliai nusta
tė, kurioje vietoje buvo apgy
vendinti šijitai, pasiryžę keršyti 
už lėktuvų pardavimą Irake 
vyriausybei.

Prancūzų lakūnai turėjo tiks-

ANDROPOVAS BUVĘS PA
ŠAUTAS PRIEŠ MĖNESĮ

MASKVA, Rusija. — 'Laikraš
tininkai patyrė, kad Jurijus 
■Andropovas buvo pašautas prieš 
keturias savaites.

į Brežnevo sūnus, keršydamas 
už jo sesers ir jo paties apšmei-

I žimą, norėjo Andropovą nušau- 
' ti. Andropovas turėjo sulaikyti 
■ žinias apie Brežnevo dukters ir 
{sūnaus “kombinacijas”. Jis ži- 
' no, kad Sovietų Sąjungoje visi 
“kombinuoja”. Sovietų ūkis dar 
nepagamina pakankamai pro-

: dūktų visiems išmaitinti. Algos 
neužtenka, tai žmonės negali iš
siversti be “kombinacijų”. Brež
nevo sūnus norėjęs Andropovą 
nušauti, bet jo sargas sulaikė. 

.Kulka pataikė į kairiąją Andro- 
’ povo ranką. . ..

. i Andropovas išvykęs už Mask- 
nas Jaeųūe^Cousteau luekad be^ Jig 
tikslo neplaukiojo. Šį kartą jis «dačą. yisa miško sau_ 
plaukė 44 pėdų ilgio laiveliu per goma Xiekas be specia.
Atlantą. Viskas ėjo tvarkingai, jaus iei(|imo negali įvažiuoti į 
kol jis pradėjo artėti prie New gpjfį
Yorko. Miesto šviesų dar nesi-^^ 
matė, bet apskaičiavimai rodę£?į| 
kad jie baigia perplaukti Allan- .?■ 
tą ir artėja prie-Naw Yorko. > i ■

’ Laivelis vadinosi “Vėjo ma-/ 
lūnas . Visai netikėtai Vėjo projektas sako, kad šį kartą far- 
malūnas įplaukė į tokią audrą, . merįams turės mokėti grynais, 
kad pradėjo visą laivą sukinėti. -jo mCĮo- j,e gaudavo įvai 

rias lengvatas, bet senatoriai 
H apskaičiavo, kad doleris gali 
l“ atsiliepti- gera prasme į visus

| liūs planus ir 'buvo nustatyta, 
kur bombos turi kristi. Matyti, 
kad žala buvo padaryta didelė, 
nes visą popietį viena po kitos 
greitosios pagalbos mašinos 
skubėjo į artimiausias ligonines. 

Prancūzai iš anksto praneši

”4   L——--------- -

* BAHAMAS
A

’ "DOMINICAN
_ ' RE&JBLI£^

^'.ŽZ^PUERTO 
HAM —RIC0^

Guatemaloj vyriausybė paskelbė jaunų vyrų mobilizaciją. Manoma, kad 
dalis jų bus siunčiama Salvadorui išvalyti, kaip buvo išvalyta Grenada.

SOVIETŲ VALDŽIA SUTIKO 
NUSILEISTI RAKETŲ DERYBOSE

SEKANTIS PASITARIMAS ĮVYKS AfEWANTI TRE
ČIADIENĮ ŽENEVOJE, TOJ PAČIOJ VIETOJ

k^BONA, Vakarų Vokietija. — 
Sovietų vyriausybė pranešė Va
karų Vokietijos kancleriui HeU 
m u t Kohl,- kad Sovietai sutinka 
iJaryfi nuolaidas Ženevoje veda- 
.^rhiose pasitarimuose.

Sovietu valdžios atstovai Že
nevoje vakar pranešė, kad jie 
nekreips dėmesio į 162 britų ir 
prancūzų raketas dabartinėse 
derybose. Iki šio meto rusai 
reikalavo, kad britų ir prancūzų 
turimos raketos būtų įskaito
mos ir derybų metu jos turėjo 
būti mažinamos. Dabar rusai 
įsitikino, kad derybos eina tarp 
amerikiečių ir rusų, tai nėra rei
kalo kelti klausimo apie prancū-

šos Komitetui Ottavoje. is .Tau- 7-U if britų turimas raketas.
tos Fondo buvo skirta auka.200 
dol. ir duota 35 knygos “Soviet 
Genocide in Lithuania”, kurios’

riams ir svetimų valstybių kon
sulams. Danutės Skukauskaitės 
dėka 5 knygos išdalintos Olta- 
vos universiteto profesoriams. 
Jos pastangų dėka Eltos biule
tenis anglų kalga yra siuntinė
jamas Kanados parlamento na
riams. Kai kurie jų atsiuntė pa
dėkos laiškus. Taigi, tokiu būdu 
Tautos fondo Atstovybė Kana
doje ne tik telkia lėšas laisvės 
darbams, bet ir stengiasi padėti 
VLIKui Lietuvos politinei lais
vės bylai Kanadoje.

(Bus daugiau)

KALENDORĖLIS

Tautos Fondo Kanadoje pirmininkas A. Firavičius kalba

Lapkričio 19: Elžbieta, 
ronė, Ds i notas, Maišė, Tautvai- 
ša, Ledrūna

Lapkričio 20: Feliksas, Rūs- 
tenė, Andė, Kurtautas, Guodė, 
Mansvitas, Raustė.

Lapkričio 21: Albertas, Vy- 
< gantas, Vaišnoris, Ryma, Eiba- 
I ras, Gaukė.

Saulė teka 6:44, leidžiasi 4:29.

at-Ženevoj abiejų valstybių 
stovai tarėsi 2 vai. 15 minučių, 
bet jie nieko nepranešė laikraš
tininkais. Tačiau rusai norėjo, 
kad jų1 nuolaidą būtų žinoma. 
Jiems patiems buvo nepatogu 
paskelbti, nes’ sutaria neskelbti, 
todėl jie telefonu pranešė kanc
leriui Kohl, kuris vėliau paskel
bė laikraštininkams.

RUSŲ LAIVAS STUKTE
LĖJO AMERIKIEČIUI

MANILA, Filipinai. — Subic 
įlankos vandenyse du Sovietų 
laivai sekė JAV lėktuvnešį Ran
ger ir kitus jį lydėjusius JAV 
karo laivus. Rusai dažnai taip 
elgiasi.

Viskas būtų praėję ramiai, 
jeigu iš šono nebūtų priartėjusi 
kita grupė. Rusai, matyt, nesu
sigaudė, nesuspėjo manevruoti 
ir jų Razyascby laivas stuktelė
jo amerikiečiui ir įrėžė 15 pėdų 
įdubimą.

Amerikiečiai vėliau pranešė, 
kad nebuvo sužeistų nei ameri
kiečių. nei rusų laive.

Aud-

IŠKELS į ERDVĘ DEŠIMT 
SATELITŲ

HOUSTON, Texas. — Erdvių 
administracija planuoja paruoš
ti 50 naujų astronautų, kuriuos 
planuoja iškelti 1981 metais.

Erdvių administracijos vado
vybe yra pasiryžusi iškelti 10 
satelitų. Paaiškėjo, kad ameri
kiečiai geriausia iškelia sateli
tus. Specialistai apskaičiavo, 
kad reikia daugiau rankų sate
litams iškelti. Jie gali būti iš
kelti mechaniškai, bet reikia 
paruošti visą eilę įrengimų, kad 
satelitas “nesuvaržytas” galėtų 
pakilti. Rankos geresnės, negu 
įvairūs prietaisai.

— Chicagos mafijos vyriau
sias vadas Anthony Accardo at
sisakė liudyti Senato komitetui. 
Jam pranešė, kad už pasakytą 
teisybę jis nebus baudžiamas,

VLIKo seimui Detroite 1983 m. lapkričio 12 dieną, i__
Pūs šiaurės vėjas, gali lyti. bet Accardo tylėjo,

a

NULŪŽO COUSTEAU
LAIVO STIEBAS

NEW YORK,. N.Y. — Kapito-

4FARMERIAMS Už PIENĄ
• PRIMOKĖS PINIGAIS
WASHINGTON, D C. — Se

nato naujai priimtas įstatymo

Netrukus pradėjo pilti lietus su 
perkūnija, kuris pradėjo suki
nėti “Vėjo malūną” ir visai nu 
laužė stiebą. Vėjas nulaužė krašto reikalus, 
stiebą, bet laivelis nenuskendo.
Atsilaikė ir pats kapitonas.

Tas pats laivelis savo moto
riuku plaukia į Norfolk, Va. 
Ten atsirado ir Calipso padėti 
“Vėjo malūnui”, jei reikėtų. 
Daugiausia jam pakenkti 20 pė- Xezinia 
J v o ! « *du bangos.

— Sovietų inžinieriai, besi- patvirtinti’ 
naudodami vergų darbu, prave- 
dė plieno vamzdžius iki Pama- , 
rių. Kartais prie šio darbo dir
bo 45,000 darbininkų. Pamariai 
yra 150 mylių į rytus nuo Mask
vos. Dujoms stumti įrengta 40 
stočių, bet apie Naujus metus 
veiks

Kasmet pieno programai far- 
' meriams išmokama 2.7 bilijono 
dolerių. Statistikos duomenys 
rodo, kad paskutiniais penkiais 
metais patarnavimai pabrango 
bent dešimt kartų.

, ar šilas projektas amerikiečiams, kada ir kur jie 
bus Atstovų Rūmų priimtas. Be rengiasi kirsti Irano fanatikams 
to, prezidentas dar gali jo ne- šijitams. Prancūzai neduos ra

mybės šijitams, kol jie neišva
žiuos namo iš Libano.

DARBO SEKRETORIUS 
TURĖS LIUDYTI kad 1970 metais tie unijos va

dai Įsakė dviem darbininkams

tiktai 17

Prezidentas norėjo baigti 
kontrolę, bet Atstovų Rū- 
atidėjo bylą ateinantiems

NEW YORK, N.Y. — Teisė
jas įsakė Darbo sekretoriui Bay- — Louis Sanzo ir Amadeo Pe- 
mond Donovan liudyti teisme tito atiduoti jiems gaunamą at- 

! prieš du uffijos vadus. Pasirodo. (lyginimą už darbą.

geso 
mai 
metams. Tai reiškia, kad nega
lės kelti kainų.

Senatorius Gary Hart su
sirūpinęs, kad JAV bandys įsi- ■ 
kišti dar į vieną valstybę, kaip 
įsikišo į Grenadą. i

- Amerikoje nuo cigarečių 
žmogus . 
turėtų,’

kiekvienas dešimtas 
miršta anksčiau, negu 
apskaičiavo specialistai.

Nicolas 
miestelyje nužudyta daug ne
kaltų žmonių.

Salvadore, San

—Rūkantieji dažniausiai mirš
ta nuo širdies priepuolio, užsi-
kemša širdies vamzdžiai.

Prancūzijos prezidentas Miterandas informavo žurna-
listus apie Irano šijitų centro išgriovimą Balbeke.



DR. KAZYS BOBELIS KALBA APIE 
VLIKO ATLIKTUS DARBUS

Dr. Kazys Bobelis

(Tęsinys)

Prieš parlamento sesiją 
sėjo 25 d. 1982 metais buvo įteik
tas VLIKo paruoštas memoran
dumas parlamento vadovybei, | 
komisijų pirmininkams ir daliai į 
(mums palankių) parlamento J 
nariu. Sausio 8 d 1983 metais 
buvo įteiktas papildomas raštas.

Taip-pat lietuviai social-irtemc- 
kratai kartu su kitų pavergtų 
tautų kolegomis padarė atitinka
mą intervenciją Europos so- 
cial-demokratų koalicijai dėl pa
rėmimo Pabaltųos: valstybių re
zoliucijos. Tai turėję daug tei
gi ainos naudos..

Labai efektingas buvo dele-^ 
gacijos fizinis, dalyv.avimas kon-' 
ferencijoj, nes visi užkalbintie
ji parlamento nariai labai atvi-' 
rai ir nbriai kalbėjosi su delega- i 
ei jos nariais ir laike diskusijų į 
plenumo sesijoj delegacija buvo, 
pristatyta net kelių kalbėtojų.1

rug-

aplinkybių Jungtinėse Tautose. 
Tuo metu ministerių sesijai pir-i 
mininkavo Vakaru Vokietijos 
užsienio reikalų minrsteris Hans- 
Dietiich Genscher.

Otto von Habsburg vėl pradė- 
jo akciją paveikti ministerius 
teigiama linkme ir tai tebesitę
sia. Su juo yra palaikomas nuo
latinis ryšys. Jo man rašytam 
laiške rugsėjo 6 d. 1983 metais, • 
atsakant į VLIKo kreipimąsi, 

į sakoma: “More than ever I am 
' canvinced, that if we do not get 

discouraged, we shall finally 
succeed”.

Š. m. rugsėjo 14-15 dienomis 
inž. Venckus dalyvavo parla
mento sesijoj Strasburge ir tu-( 
rėjo pasikalbėjimus su dr. j 
Kleptsch. Otto von Habsburg,’ 
Wadeking ir kitais dėl tolimes- • 
nės strategijos praktiškam rezo- ■ 

į liucijos vykdymui. Taigi, dar 
' reikės padėti nemažai darbo, kol 

■ rezoliucija pajudės toliau.
8 valstvbės iš 10-ies Europos 

Parlamento narių Pabaltijo vals-i 
tybių okupacijos nepripažįsta, j 

2) Helsinkio baigminis aktas - - 
Europos Saugumo ir Kooperaci

jos Konferenciįd
1980 metų lapkričio mėn.

d. Madride prasidėjo antroji 
konferencija sekanti Helsinkio

I Aktų vykdymą. Konferencija tu. 
> rėjusi baigtis 10-12 savaičių L_ 
' gvje, užsitęsė beveik 3 metus.

iki 1983 metų rugsėjo 9 d., ir; 
tik labai paviršutiniškas baigmi
nis dokumentas buvo pasirašy
tas.

.u;--

Otto von Habsburg

nuolatiniai informavo JAV dele-
-ii’gaeiją apie vykstantį persekio-|

j imą Lietuvoje.
Prezidentui Reaganui buvo 

duota telegrama sąryšyje su Ko-
X • v vbė-J rėjos lėktuvo nušovimu, prašant

! tarp kitų, kad JAV nepasirašy- 
’ tu silona Madrido dokumentą.
4 w a-

Tačiau atsakymo negauta.
Aišku, nėra perdaug ko vertin

ti vakarų valstybių galutiną po
ziciją, nes, apart daugelio kalti- 

Šios konferencijos metu So-1 nimų Sovietų Sąjungai, nieko 
vietų Sąjungą ir jos satelitai bu-j konkrečiai neatsiekta, tik sutar- 

Po rezoliucijos priėmimo VLI-į. vo kaltinami daug
Koldielegacija Europos Parlamen 
to rūmuo?e surengė priėmimą 
Ottd von Habsburgui ir aktyviai 
diskusijose dalyvavusiems par
lamento nariams; Pabaltiečių 
vardu aš padėkojau už jų pagal
bą Pabaltijo i valstybių laisvės 
kovoje. Dalyvavusių parlamen
taru vardu atsakė Otto von Habs
burg, pabrėždamas, kad jis kels 
Pabaltijo valstybių klausimą, t
kol jos ‘bus nepriklausomos.

1983 metų kovo '25 d. buvo 
pasiųstas memorandumas 10 EuJ 
ropos valstybių užsienių reikalų 
mipistėriams^kurie yra E. P. na- 
riai, prašant fupsj pradek vyk
dyti Pabaltijo valstybių rezoliu
cijos;. .Ųnplemęntaciją. .Ministe
rial'savo sesijoj balandžio mėn.: 
nutarė rezoliucijos svarstymą

____ ____ g stipriau ir; ta vėl turėti pilnaties konferen- 
konkrečiau, negu bet kada anks-| cjją. Vienoje 1986 metais. Sausio 
čiau viešame tarptautiniame fo-' mėn. 1984 metais turi įvykti pir- 
rume.- Galima sakyti, kad So-, moji preliminarinė konferenci- 
vietų Sąjunga 3. metus išsėdėjo 
kaltinamųjų suole./Vadovas kal
tinimų Sovietų Sąjungai buvo 
Jungtinės Amerikos Valstybės. 
Lietuvos, Latvijos, Estijos klau
simas ir ten vykstantieji tauti
niai. bei religiniai persekiojimai 
buvo ' iškelti keliolika kartii. 
JAV Helsinkio komisijos inicia-

nominuoti Nobelio premijai, ši 
kartą premiją gavo lenkas Lech 
Walesa.

Madrido konferencijos laiko
tarpyje VLIKas yra įteikęs du

atidėti dėl būk tai nepalankių pareiškimus ir VLIKo įstaiga

ja Stokholme;
Išvadoje — Helsinkio aktas, 

yra reikšmingas forumas Eu
ropoje, kelti Sovietų Sąjungos 
vykdomus nusikaltimus ir rei
kalauti, kad ji vykdytų tai, ką 
pasižadėjo. Tik vakarai labai 
silpnai savo pozicijas gina, bet 

o • x o • 'ir priimant tą vakaru valstybiųtyyą, Sovietų Sąjungos perse-; J , , ■ - , ‘ .. . . ... t, , . , . . - I fattaliska baimę ką nors stipriauklojamieji Helsinkio stebėtojų „ . * . .. ,... . . .. , . j is Sovietu Sąjungos pareikalau.grunes nariai, tarp ju ir lietuvis!. . ,„ A , - x i x I ti, Madridas buvo vakaru vals-V. Petkus, buvo jau antra kartą i •■ tybių didelis propagandinis lai- 
•mėjimas. -Daug neutraliųjų ir 
trečiojo pasaulio valstybių turė
jo progos pažinti Sovietų Sąjun
gos nesiskaitymą su pasirašy
tais aktais ir jų laužymą.

Ir toldėl, tik išeinant iš ilgai 
užsitęsusio Helsinkio aktų na
grinėjimo tarptautiniame vieša
me forume Madride ir jį išnau
dojant išsivystė platesnė ir stip
resnė anti-sovietinė reakcija Eu
ropos, Vakarų bloko ir neutra
liųjų valstybių tarpe privedusi 
prie paskelbimo 1982 m. Afga
nistano laisvės dienos — Europos 
Parlamento ir JA Valstybių ir 
JAV paskelbimo Pabaltijo lais
vės dienos 1982 ir 1983 metais, 
Pabaltijo rezoliucijos priėmimą 
Europos Parlamente 1983 m. ir 
dabar įneštų JAV Senato ir at- 
stovųrūmų rezoliucijų (Nr. SCR 
80 ir Nr. HCR 192 — dėl Pabal
tijo valstybių laisvo apsispren'dij 
mo). Minėti įvykiai, tiesiog ne
įmanomi prieš keletą metų, šian
dien aiškiai demonstruoja pa
mažu vykstanti Sovietų Sąjun
gos diplomatinį ‘ pralaimėjimą 
ir komunistiniai — imperialisti- 

didė-nės sovietinės diktatūros 
jaučią kompromitaciją.

(Bus daugiau)

— Petrutis išvyko į Floridą, 
o iš Lietuvos parvažiavusi jo 
pavaduotoja Sakadolskienė iki 
gyvo kaulo kankina klausytojus.

* w # y 5 * *•

— Egipto prezidentas nenori 
nieko bendro turėti su Gazos 
palestiniečiais.

Dr. Domo Krivicko pranešimas 
Detroito VLIKo seimui
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Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių. 

Maistas iš Europos sandėlių.

MARIJA NOREIKIENĖ

(Tęsinys)

5. VLIKo pirmininkai 
1 Krupavič us, .1. Matulionis 
’ Trimakas, V. Sidzikauskas, K. 
; Valiūnas ir K. Bobelis lankė 
i JAV, Kanados, Pietų Amerikos, 
i Australijos, Europos kraštus, 
i supažindindami lų kraštų liėtu- 
i vių visuomenę su Lietuvos lais- 
i vinimo problema ir megzdami 
Į ryšius su užsienio tarnybomis, 
i Žymesnės, delegacijos buvo su
organizuotos j Helsinkio ir Mad
rido konferenęijas ir Europos 
Parlamento sesiją.

6. Paskutiniame dešimtmety
je laisvame pasaulyje padidėjo 
susidomėjimas Pabaltijo valsty
bių būkle, šio susidomėjimo pa
grindiniai pasireiškimai yra:

a. 1975 m. gruodžio 17 dieną 
Australijos vyriausybė a‘šą.ukė 
1974 m. rugpiūėūo 3 d. padarytą 
pripažinimą Pabaltijo valstybių 
Įjungimo į Sovietų Sąjungą.

b. 1979 m. rugpiūėio 23 dieną 
15 pabaltiečiąi paskelbė Mask
voje memorandumą, adresuotą 
Jungtinių Tautų Generaliniam 
Sekretoriui, Sovietų Sąjungos, 
Rytų ir Vakarų Vokietijos vy
riausybėms. Jame reikalaujama 
pasmerkti Molotovo-Ribbentro- 
po paktą, laikyti jį niekiniu ir 
atitraukti sovietų kariuomenę iš 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos.

c. JAV Atstovų Rūmai 1979 
metų lapkričio 13 d. ir Senatas 
:gruodžio 20 d. priėmė sutartinę 
rezoliuciją Nr. 200x kurioje, pa
reiškė nuomone, kad Preziden- 
tas. tikrai taikai Pabaltijo re
gione ir bendrai Europoje pa
siekti, duotų instrukcijas JAV 
delegacijai Madrido konferenci-2 
joj, kad būtų siekiama pilnai 
įgyvendinti Helsinkio Baigmi
nio Akto principai, liečią .tautų

! lygias teises apsispręsti ir kad
JAV siektų kitų valstybių para
mos ir bendradarbiavimo Pabal
tijo valstybių nepriklausomybei, 
įgyvendinti. r r ' - - ė r.

d. 1982 m. gruodžio 14 dieną 
Australijos Senatas priėmė re
zoliuciją, raginančią Australijos- 
syriausybę paremti Pabaltijo

. valstybių klausimo iškėlimą 
Jungtinėse Tautose.

e. 1982 m. liepos 28 d. 100, 
Kongreso narių kreipėsi į Brež
nevą, ragindami, kad būtų baig
ta neteisėta sovietų okupacija 
Pabaltijo valstybių.

f. 1983 m. sausio 13 d. Euro
pos Parlamentas priėmė rezoliu
ciją, siūlydamas Europos Bend
ruomenės užsienio reikalu, mi
nis teriams perduoti Pabaltijo 
valstybių klausimą Jungtinių

xi3xiic<«c<«o>i<x<c<*xxc<x*xx*xxvxx*xxixx*xx*xx«o;
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Tautų Dekolonizacijos pakomi
sei.

g. 1983 m. birželio 14 d. JAV 
Prezidentas paskelbė Pabaltijo 
valstybių Laisvės Dieną ir 1983 
metų liepos 2!) dieną įpareigojo 
JAV atstovę prie Jungtinių Tau
tų perduoti jo specialų pareiš
kimą apie Pabaltijo valstybių 
būklę Jungtinių Tautų nariams.

h. 1983 m. spalio 27 d. sena
torius Dole pasiūlė Senatui pri
imti (pritariant, Atstovų Rū
mams) rezoliuciją, nukreiptą į 
Jungtines Tautas, kad būtų ima
masi priemonių išvesti Sovietų 
kariuomenę iš Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos, ir leisti joms lais
vai pačoims nustatyti savo val
dymo formą.

i. Švedijos ir Danijos Parla-1 
mentuose buvo padaryti pa-- 
klausimai apie šių kraštų vy-

rodydavo su jomis visokias nu
merius.

Taip 1820 metais Žagarės pa
rapijoje, Veršių kaime, pas vie
ną ūkininką įsiprašė nakvynėn 
lokininkas. Ūkininkas turėjo 
gerai uždaromą jaują, kurioje 
nakties metu laikydavo arklius. 
Svečias išskferėjo, kad jaują už-' 
leistų meškoms, o arklius nu
vestų į paprastą tvartą. Taip, 
buvo ir padaryta. ;

Bet nakties metu du čigonaį 
buvo nužiūrėję pavogti to ūki
ninko arklius. Su padirbtu rak~ 
tu jie atidarė jaujos duris ir tam
soje pradėjo ieškoti arklių. Vie-Į 
nas čigonas užlipo meškai ant 

i kojos ir toji jį kaip bematant su
spaudė. Antroji meška pagavo 
kitam čigonui už peties ir ka
dangi ji buvo pririšta, tai toliau 

. negalėjo pasiekti. Čigonas pa- 
I lietęs ranka meškos snukį, pama

nė, jog tai velnias ir net buvo.
riausybių pažiūrą i Pabaltijo pažadėjęs jam savo dūšią, kad, 
valstybių okupaciją.

j. Padaryti pakartotini pareiš
kimai Madrido konferencijoje 
ir Jungtinėse Tautose, smer
kiantys Sovietų Sąjungos agre
siją prieš Lietuvą, Latviją ir 
Estiją, bei nuolatinius žmogaus, 
ir tautų teisių pažeidimus Pa
baltijo valstybėse.

(Bus daugiau)

tik paleistų. ;
Jam pasisekė išrpukti, bet iš-; 

ėjęs į lauką jis parkrito iš ičgąs-{ 
čio. Ten jį ir surado rytmety-; 
je šeimininkai. Pirmasai gi či^»,< 
gonas jau buvo negyvas jaujoje.^ : > r

g. ■ I —— » ■ .rji| ■
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skanius obuolius auginti

j-M A

Jonas Jokubonis

iUčl

taikė kėlios labai ttnkicg cbe 
lys. Aš nutariau pabandyti ir 
tankumynus praretinti. Man rei
kėjo niekam nesakyti ir šakas 
nupiaustyli, bet aš visiems pasi
gyriau, ką aš darysiu. Mano 
brolis man sakė:

— Tokias šakas nuplausiant 
tu gali obelis visai pagadyti. Tu 
piaušlyti nemoki. Kai apipiaus- 
tVii, tai vaisių jos gali visai ne
turėti.

Reikia išbandyti, tada ži- 
a įsakiau.
O kai medis visai išdžius,

I ką tada padarysi?
— Jo v.etoj kitą pasodinsim, 

— atsakiau.
— Tu man obelų neliesk! — 

tarė brolis Jokūbas. Jis buvo už 
mane vyresnis, tai man viską 
įsakinėjo, nois apie medžius jis 
nieko nežinojo.

Vieną ruati.s dieną mano bro
lis nutarė šu molina nuvažiuoti 
j tolimesnių giminių Vestuves. 
Molina sutiko ir nutarė su Jo
kūbu nuvažiuoti. Mus visus 
mano seseris ir mane nutarė pa- 

I likti namie, o jiedu nutarė nu
važiuoti į vestuves. ;

Važiuoti gerai, bet neturė
jo pimgų. Brolis, kaip ūkmin- ■ 
kas, nutarė pinigų pasiskolinti 
pas kaimyną. Be pinigų važiuo
ti d vestuves nepatogu. Reikia 
ką nors ir broliams pavežti.1 
Brolis nuėjo pas kaimyną, pasi-, 
skolino 8 rublius ir išvažiavo į 
vestuves.

Man nepatiko, kad jiedu išva- ■ 
ziavo į vestuves. Pinigų nebuvo, į 
o jiedu, brisdami į skolas, į ves
tuves išvažiavo. Kai išvažiavo, Į 
lai aš nutariau kelių obelų ša-į 
.<as prarctinii. Taip ir padariau.' 
AtsŲit^ųf?kopeci„s. Pirmiausia Į 
praretinau šakas, įlipęs į pačią '• 

’ ■. o vėliau praretinau su • 
>a-j kopėtėlėmis. Mano jaunesnioji! 

viena 
ojmokyklcj — viskas buvo ru-j kilai nekliudytų. Laikraštyje 

, be šitų dviejų | buvo aprašyta, kokiu peiliu tas 
šakas nupiaustyli. kaip peilį lai
kyti i-ankbje, ksd neįsipiautum, 
o bereikalingą šaką gražiai nu-, 
pjautum.

Mūsų sodyboje kaip tik pasi-

'KubiliUose jokios mokyklos aš gaudavau Lietuvos Ūkininką 
ntlnivo. kubilių vaikai eidavo- pasiskaityti. Ten būdavo gerų ir 
me į Papilio mokyklą. Bet pas naudingą rasių. Aš juos noriai 
mus, namuose, reikalai taip su
sidėjo kad Lietuvoje, Papilio 
mokykloje aš tiktai kelias die
nas buvau. Mokyklon pradėjau 
eiti labai vėlai. Žiemą turėjau 
padeii vežti rąstus, o pavasarį 
turėjau eiti ganyti. Mokytis ne
buvo laiko.

Bei aš vis d ilo lietuviškai 
skaityti pramokau. Aš įsivaiz
davau, kad Jetuviškai aš galė
jau gerai skaityti. Mano tėvas, 
besimokydamas Papilyje, o vė
liau Biržuose, pramoko lenkis,:

perskaitydavau.
Lietuvos Ūkininke būdavo 

■įvairių skyrių: viename sky
riuje rašydavo apie sodus, ki 
luose duodavo gerų patarimų 
'apie žemę. Viėnanie skyriuje 
radau aprašymą, kžs daryti, kad 
vaisiniai medžiai būtų naudin
gesni, duotu skanesnius vaisius. 
Jeigu cbe.ų šakos būdavo labai 
tankios, tai tokios obelys niekad

' neduodavo gerų vaisių. Kur ša- 
i kos Ubai tankios, tai obuoliukai

.....................r------------- -------J būdavo mažiukai, bę^sktm^.^t-- °beię 
kai ir rusiškai, žmonės, pas kdif ^Ordt ‘ •
į juos gyveno, kalbėjo lenkiškai, vii šakas praretinti, ka'

nekliudytų.
riuos gyveno, kalbėjo lenkiškai

siekai. Rygoje 
kalbų, jis dar pramoko ir ,ląį- 
viekai. Bet namie • jis kalbėjo 
lietuviškai.. Visi Kubiliai kalbė
davo lietuviškai.

Zlš dėdės Jono, motinos brolio,

Grafika

— Ką? Tu obelis pradėjai ge
nėti? — suriko jis ant manęs.

ciau. Jai nepatiko, bet ji nieko j Aš jau žinojau, kad bus pir- 
padaryti negalėjo.

Nespėjo brolis ant rytojaus čiups į rankas. Vos jis prasižio- 
parvažiuoli iš vestuvių, sesuo 
jAm ir pasakė, kad aš, bešeimi- 
nhikaudamas, pradėjau obelis 
genėti.

icšuo matė, kaip aš šakas piaus-

bes 'iešai keiti
i pažeidimus Sovietu okupuotoje 
Lietuvoje. Tik Madride, per- 
žvalginėje konferencijoje, pasi-. 
darė fplanoma atskleisti Sovietų 
vykdomus savo įsipareigojimų 

t pažeidimus, jų tarpe fr tautų 
apsisprenuTmo srityse. Mišrioji 

I JAV Senato, Atstovų Rūmų ir 
Į vyriausybės komisija jau dviem 
! atvejais vienbalsiai nominavo 
i “sąžinės kalinį” ir kankinį Vik
torą Petkų Nobelio premijai 
gauti." _

Harvardo universiteto profe- 
' sorius Richard Pipes, lenkas, 
i kelis metus dirbęs Krašto Sau
gumo Taryboje, pasikalbėjime 
su Paryžiaus lenkų žurnalo 
Kultūra atstovu (š. m. birželio 

Į laidoje) apie “Lenkiją ir SSSR 
' Baltųjų Rūmų perspektyvoje”, 
j teigia, kad prez. Reaganas “pa- 
I keitė Amerikos nusistatymą 
j Sov. Sąjungos atžvilgiu. Pavyz
džiui, 1956 ir 1968 metais JAV 
nieko nedarė pastoti kelią sovie
tinei invazijai į Vengriją ar Če
koslovakiją. Nebuvo jokių sank
cijų. Carterio paskelbtą grūdų 
embargo nepavyko išlaikyti, nes 
trys kiti stambiausi grūdų tie
kėjai — Kanadą, Argentina ir 
Australija nėprisidėjo. Kai dėl 
dujotiekio- nutiesimo — euro
piečiai nesutiko sulaikyti”.

(Bus daugiau)

žmogait*
jiam brangiu draugų Antano h 
Marijonos atminimų atminimu ”.

Kaip baisu, tada dar pagal vo-

Rudnosiukas fr poezija

Rudnosiukas labai mėgo poe-

jo, jis nutarė daugiau niekada

Daug didesni ir saldesni, — ta
rė jis, traškindamas skanų 
vaisių.

— O atsimeni, ką tu man sa 
kei, kai šakas nugenėjau? — aš! 
paklausiau. *

— Bene jos nuo šakų api- 
piausiymo gali pakeisti skonį?

— Dabar pats matai, — atsa
kiau. Jis nenorėjo tikėti. Neti-i 
Kejo net ir tada, kai užtikrinau, 

gulė primigti, o kai prabudo, (kad iš Lietuvos Ūkininko iš-1 
tai apie obelis užmiršo.

liktai rudeniop, kai jau pri
sirpo gražūs, geitom ir diaelf/ves važinėti. Jis pamėgo dę£.i- 

aėxę, o apie skaitymą tai ir kiau-' 
.yh nenorėjo.

Jonas Jokubonis

tis. Neraukiau, kol jis ką su-

jo, as sprukau laukan pro jo ko
jas. Jis man spyrė, ‘bet hepatai- 
kč. As jau buvau colį- toliau nu
degęs negu jis pasiekė. Kurį lai- 
tcą nesumaišiau jam po kojom, 
ūi-fzęs, jis buvo išvargęs. Atsi-

gatvę, o pirmadieniais žiūrėti 
“Keliai, mašinos, žmonės”. Ta
čiau jis neturėjo televizoriaus, 
todėl šių nutarimų nevykdė.

Rudnosiukas norėjo būti poe
tu, bet paskui užaugo. Be to, jo 
poezijos nemėgo kritikas ber
nas ir satyrikas Kupranugaris. 
Rudnosiukui Kupranugario kū
ryba irgi nelabai patiko, jis mė- 
go MajjaKOvskį. Tai darė lemtin
gu įtakų jb gyvenime.

Miške vykdavo festivaliai — 
poezijos, prozos ir šokinėjimai 
per virtuvę. Kartą Rudnosiukas 
užėmė pirmą vietą šokinėjime 
per virvutę. Tai tas jį paskatino 
mesti poeziją ir užsiimti festi
valiais. Bet jis jau nebeturėjo 
atsakomybės jausmo, todėl rašė 
eilėraščius. ;

Kartą, kai šalia jo nukrito le
do gabalas nuo stogo, Ruduosiu- 
kas parašė:

Baisu, kai ledai ,
Krinta gabalais
Mažiems Rudnosiukams
Ant gatvių, baisu...
Ir šis eilėraštis festivalyje, skir 

tame tarptautiniame *vdikų me
tams, užėmė pirmą vietą. Mat, 
kritikė Žirafa Išaiškino karo grės 
rtfėš' Vaikams atspindžius draugo 
Ruduosi ūko poezijpj^.

Rudnosiukas ir skulptūros
- ’ ’ *į

Rudnosiukas labai mėgo skulp 
turas. O kadangi jis turėjo ran
kas, (taip visą laik Įjam sakė. 
Ežys), tai pabandė ką nors pa
daryti savo rankomis.

(Nukelta j Šeštą puslapi).

RUDNOSIUKAS
(Tęsinys)

Naktį pabudęs Rudnosiukas 
nerado Antano bamboje. “Tai 
nedorėlis” — pagalvojo jis, — 
“Tikriausiai galvoje”. Ir su
pykęs susuką nerųdnosiukišku 
balsu: — Antanai, marš į sa
vo (lovą! I-'-“

Tačiau pavėluoti žodžiai nu
skrido pavėjui. Kitą naktį Ma- 

} rifona pagimdė Petrą, Marytę 
ir Anuprą. Du Rudnosiukas ap
gyvendino pažastyse, o trečią 
— tarp kojos ketvirto ir mažojo 
pirštelio.

Namuose mažieji verkdavo, 
Antanas ir Marijona bėgdavo jų 
raminti, o Rudnosiukas tyliai 
klausėsi ir šypsosi.

Po viso to, kitą rytą pas Ru- 
nosiuka i svečius atvažiavo drg. 
Ežys ir drg. Ežio žmona. Rudno
siukas jiems padovanojo amži
nam draugavimui Petrą. Mary
tę ir Anuprą. Svečiai išvažiavo 
laimingi labai ir be galo.

Prieš užmigdamas RudnosH- 
kas dar girdėjo, kad galvoje šhibž 
dasi Antanas su Marijona. O ry
tą pabudęs jis kaip visada pasa
kė — “Labas rytas”, bet atsaky
mo neišgirdo. Ir bamboje, ir gal
voje viešpatavo tyla. Antano ir 
Marijonos nebebuvo. Geriau ap. 
sidairęs, Rudnosiukas rado raš
telį bamboje:

Išėjome Į žmones

l

i

iii

mokau. Mano brolis skaityti nė- J 
mėgo, bet jam patiko j vėstu-

a J* UJ» 
jof drearni.

(Tęsinys)

Valstybės sekretorius 
Foster Dulles, Lietuvoje

ptAc* £bat

rtedffll toto bėeh hėįpfoR

į oouoliai, tai parinkęs gražesni, 
! jam daviau, kad paragautų.

— Obuoliai visai kitOAie...

earn

®U>«LUL

tf. <Mirsr.

ŽVILGSNIS Į JAV POLITINIUS VIN
GIUS LIETU VOS ATŽVILGIU i

Dr. KOSTAS R. JURGĖLA. i
VLIKo vfcepirm. polit. reikalaiirs 

prezidentas Reaganas jau antri 
metais išleido “Pabaltijo Lais
vės Dienos” proklamaciją. Šį
met, minint Lietuvos, Latvijos
ir Estijos dė jure pripažinimo Tada Rudnosiukas pastatė ma_ 
il-ąšias metinės, prezidentas ją paminklą savo galvoje, pa- 
Reaganas gyvu žodžiu apie tai 
kalbėjo ,ir JAV atstovei Jung
inėse Tautose pavedė jo pareiš- 
nnią paskleisti tarp kilų narių- 
valstybių “kaipo Jungtinių Taū- 
.u dokumentą” — t.v., J.T. sek- 
e.ariate sėdį rusai negalės jo 
lusA'pti, kaip jie 1972 m. nuslė- 
ič Lietuves žmonių skunda su - •• 4-
17,O >3 parašais. Savo kalboje 
prez. Reag;nas priminė ir Eu-■ 
ropos Parlamento rezoliuciją, 
priimtą š.m. sausio 13 d.

Kilias į Europos Parlamentą 
bu\o pramintas VLIKo atstovo 
.už. Adolfo Venskaus ir minis- 
lerio Alberto Geručio, ir dabar- 
.ine VLIKo Valdyba gyvai pasi-, 
.larbavo tuo reikalu, kuris tar
ai pažadino Europos sąžinę. Įsi-1 
giję tvirtų įsitikinimų draugų , 
Europos Panacmnto narių tar- ■ 
pe, turėsime naujų progų ten; 
pasireikšti. Tarp kitko, dabar- 
Jn.s VLIKo pirmininkas delega- 

Pariamentą. 
n anks iau į konferenciją 

U

to thškd

John 
lankę 

sis su Normanu Davis suderant 
Klaipėdos Krašto Statutą, nesi
ryžo ginti Vengrijos, kai veng
rai sukilo, o ir po to ‘‘privačių 
piliečių” vedamas “Išlaisvinimo 
Radijas” pasivadino “Laisvės 
Radiju”. Po DuLeso, aprimo 
ka.bcs apie "geležinės uždangos 
nurilinima atgal”..

Paskesnis vaisi, sekretorius 
kongresinei komisijai menkino 
■Paoai.ijo" klausimą. Romo Ka
lanti .s susitiegiiųjnas Kaime, 
pykęs piezidemo Ni.vono vieš
nages Maskvoje metu, nepavei 
Kė nei prezidento, nei jį lydėju
sio \aist. sekretoriaUs. Pastara
sis savo la.škuose Lietuvos Pa-

1 šiuhtmiui Vasario lt> pi"OgA g>- 
, rė l.e.uvių indėlį Amerikai, ta 
rian rtcihmėjo pastangų Lietu
vos laisvei ir nepriklausomybei, 
lik generolas Alexander M. 
Haig padėlį atitaisė. Tačiau ii 
dabar neleidžiama į Ijetuvą

i I rausimo t i “Laisvosios Euro
pos” bangomis, tik sovietinėms 
tautybėms skiriamas “Laisves 
Radijas” kenna issKiFli o ga. 
jau išskyrė, tar.anfat autCnO-!

Respublikų ‘‘ mrnį ""Pabaltijo
Skirią

Tariau Kongrese 
si reiškia gyvas
Lietuvos ir jos šiaurinių kaimy

t nų klausimu Kongrese prave-j

djcn į Europos
♦ K 1 J

* * 1

.Madride, sukvietė keli 
ik tuviu veiksmu atstovus.

* 4-

nuolat febe- Tebka pažymėli, kad ir Hel- 
<k>inčjimasls • sinkiu susitarimai, kuriais 

į Maskva tikėjosi lalfriėli tarįitau- 
, , ražinimą ^avo “dabarli

rezoliuciias.nėms sienoms*’ suteikė

ENERGY 
WISE

Chang* th* eft arid 
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Lietuvos žydai, dirbusieji Lietuvos diplomatinėje tarny
boje* padėjo paruošti protesto rezoliucijas.

Dr. Domas Krivickas šitaip pranešė VLIKo seimui 
apie VLIKo bendradarbius Amerikoje. Jis parašė:

“3. VLIKo Valdyba, keičiantis tarptautinėms są
lygoms, bendradarbiaudama su diplomatine ir kon- 
sularine tarnyba, ALTu, Laisvės Komitetu, Pasaulio 
Lietuvių Bendruomene, atskirų kraštų bendruomenė
mis ir organizacijomis, memorandumais, laiškais ir 
asmeniniai be atvangos kreipė laisvojo pasaulio vy
riausybių, tarptautinių organizacijų ir institucijų 
dėmesj į Sovietų Sąjungos įvykdytą Lietuvos aneksiją 
kaip tarptautinį nusikaltimą ir reikalaudama imtis 
priemonių, kad sovietai pasitrauktų iš Lietuvos ir 
būtų atstatytas Lietuvos suvereninių teisių vykdy
mas.”
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Visos organizacijos remia VLIKą, 
išskyrus komunistus

Vakar pradėjome skelbti dr. Domo Krivicko paruoštą 
pranešimą Detroite vykusiam Vyriausio Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto seimui. Šiandien ir rytoj paskelbsime 
šio pranešimo tąsą.

Naujienose paminėjome, kad dr. D. Krivickas yra 
VLIKo pirmininko pavaduotojas ir kad jo pranešimas 
mUB^'We^ns yra svarbus. Norime -atkreipti skaitytojų 
dėmesį į tą faktą, kad VLIKą, rtoą'tf Šos Amęrikos lie
tuvių organizacijos^’i^kyruš komunistinės. <

Stalinui ir Ribentropui Maskvoje pasirašius slaptą 
susitarimą pasidalyti Pabaltijo valstybes, Amerikos lie
tuviai labai griežtai protestavo prieš šį susitarimą ir rei
kalavo, kad Sovietų karo jėgos būtų atšauktos iš rusų bei 
vokiečių pavergtos Lietuvos. Strateginiais sumetimais 
Vokietija buvo pasilikusi dalį Suvalkijos, bet netrukus 
už stambią sumą Vokietijai, Suvalkija vokiečių buvo per
leista Sovietų Sąjungai.

Sovietų Sąjunga pirmoji protestavo prieš Amerikos 
Lietuvių Tarybos organizavimą. To nieto Amerikos lie
tuvių spaudoje buvo pasisakymų prieš šitokį Sovietų val
džios protestą.

Reikalas visiškai išryškėjo, kai japonai netikėtai už- 
puolė Amerikos karo laivus Honolulu uoste. Antanas 
Bimba tą dieną buvo netikėtai užkluptas Washingtonė. 
Jis buvo atvykęs į Amerikos sostinę protestuoti prieš 
nacių Vokietiją. Bimba į Washingtoną atvyko su būreliu 
komunistų ir iš anksto paruoštomis vėliavomis bei pla
katais. Jis neturėjo laiko ištiesti savo plakatų, kai ja
ponai užpuolė PeaH Harbor uoste Stovėjusį Amerikos 
karo laivyną. Tada išryškėjo, kurioje pusėje buvo lietu
viai komunistai.

ALTas apjungė ne tik Amerikos lietuvius, bet šioje 
kovoje ALTas bendradarbiavo ir su Lietuvos žydais, pro
testavusiais prieš Sovietų karo jėgų okupaciją Lietuvoje.

ALTas visą laiką buvo ir tebėra pats stipriausias 
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto ramstis. Stip
rus jis todėl, kad ALTą sudaro kelios didelės ir galingos 
organizacijos. Pirmon eilėn ALTas sudarytas iš ilgus me
tus Amerikoje veikusių politinių grupių (partijų), kovo
jusių už Lietuvos laisvę pačioje Lietuvoje, o Vėliau ir 
Amerikoje. Amerikoje veikė Leonardo Šimučio vadovau
jama ChicagOs lietuvių Rymo katalikų federacija ir visa 
eilė kitų katalikiškų organizacijų. Amerikoje veikė dr. 
Pijaus Grigaičio vadovaujama Lietuvių Socialistų Sąjun
ga, Miko Vaidylos vadovaujama Lietuvių Sandara, dr. 
Stepono Biėžio vadovaujama Tautinė Sąjunga, Povilo P. 
Dargio vadovaujamas Susivienijimas Lietuvių Amerikoje, 
adv. J. Mack vadovaujamas A. Rymo Katalikų Susivie
nijimas ir visa ilė kitų organizacijų, komitetų, draugijų. 
Prie ALTo organizacijų priklauso visa eilė buvusių Lie
tuvos piliečių nelietuvių. Su ALTu bendradarbiauja Lie
tuvoje gimę ir lietuviškai kalbantieji žydai, SLA eilėse 
yra visa eilė Lietuvos lenkų, karaimų, vokiečių, gyvenu
sių Lietuvoje ir kalbančių ar Suprantančių lietuviškai. 
Su ALTu glaudžiai dirba, ir Mažosios Lietuvos bei prūsų 
lietuviai;? Jis yra•■ir'yLIKe. ALTasj remdamas VLIKą, 
įtraukia į rėmėjų eilės rie tiktai Lietuvos lietuvius, Pet if 
visą eilę Lietuvos lenkų, vokiečių ir kitų tautybių bei tikė
jimų žmonių, gyvenusių Lietuvoje.

Iš dr. Krivicko paruosto pranešimo aiškėja, kad 
VLIKą remia ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenė. Bend
ruomenė yra pagrįsta kitokiais pagrindais, negu ALTas. 
Bendruomenės vadovybei nerūpėjo kitų tautybių žmonės, 
gyvenusieji, kalbantieji ar šUprantantiėji lietuviškai. 
Jiems rūpėjo apjungti visus lietuvius. Jie turėjo būti pa
kankamai tolerantiški, kad galėtų sutalpinti Vienoje or
ganizacijoje visų tikėjimų lietuvius. Bet jie nerado bend
ros kalbos. Bendruomenę Užgožė viena katalikiška gru
pelė, įsivaizdavusi, kad daugiau žino, daugiau gali, todėl 
ir privalanti tai Bendruomenei vadovauti. Bet Bendruo
menė nepajėgė visų apjungti. Bendruomenė negali būti 
palaida bala. Joje turi būti šlokid tokia tvarka. Joje turi 
būti priimti tolerancijos principai, turi būti demokratinė 
savivalda. Užtat dabar yra dvi Bendruomenės. Vienoje 
yra palaida bala, kurios vardu kalba keli frontininkai, 
o kita persiorganizavo ir vadinasi Reorganizuotoji Bend
ruomenė. VLIKo vadovybė mokėjo abi Bendruomenes 
įtraukti į rėmėjų eiles. VLIKą sveikino dr. Vytautas 
Dargis, Reorganizuotos Bendruomenės valdybos pirmi
ninkas, ir dr. Antanas Butkus, neorganizuotos Bendruo
menės pirmininkas.

Be to, VLIKą remia visa eilė kituose kraštuose įsteig
tų Bendruomenių, kaip Didžiosios Britanijos, Auštrali-

f. Petraičio liūdna seimo.-- 
sukaktis

Š. m. spalio mėn. 8 d. Los 
Angeles Tautiniuose namuose 
buvo paminėta Povilo Petraičio 
šeimos liūną sukaktis — keturi 
metai nuo Povilo žmonos Juli
jos Petraitienės mirties. Susi
rinko apie 30 P. Petraičio kvies
tu jo visuomeninės veiklos ben-j 
dradlarbių ir draugų bei kaimy- 
nu — prisiminti Juliją Petrai- 
tienę ir paminėti tą liūdną 4 
metų sukaktį. Siisirinkūsiėji bu
vo daugumoje radijo valandėlės 
(P. Petraitis yra stambus va
landėlės rėmėjas — sponsorius) 
darbuotojai, SLA 75-tdš kuopos, 
kurios jis dar neseniai buvo pir
mininku valdyboje, taip pat 
Amerikos Lietuvių Piliečių klu
bo, kurio! jis taip pat ilgus me
tus buvo -pirmininku, valdyba 
ir bendradarbiai, bei artimesni 
ar, tolimesni kaimynai,. su ku
kiais Pėtrhlčiams tekdavo daž
niau šlišitikti ir bendrauti vi- 
suomeniiiės veiklos ir šeimyni
nių santykių aplmkogė.

Progai tinkamą, pagerbiant 
velionę Juliją Petraitienę, o taip 
pat ir Povilą Petraitį, žodį pa
sakė: Radijo Klubo pirmininkė 
žūfiiaiistė-rasytbja R. K. Vidžiū- 
nienė, SLA 75-tds kuopos dabar
tinis pirmininkas Vladas Šimo- 
liūnas (jis piml-ko pareigas per
ėmė iš P. Petraičio), Amerikos 
Lietuvių Piliečių klubo pirmi-

~

ninkas Julius Kiškis (jis taip 
pat to klubo pirm-ko pareigas 
perėmė iš P. Petraičio), buvusi 
radijo klubo pirm-kė Kaškelie- 
nė, Long Beach Lietuvių klubo 
pirmininkas dr. Al. Kontvis, II. 
Bajalis, VI. Bakūnas (kalbėjęs 
tos dienos radijo programoje 
apie P. Petraitį) ir kt. Visi ap
gailestavo Julijos iškeliavimą 
amžinybėn. Ta proga Pavilui pa
reiškė daug šiltų užuojautos žo
džių ir iškėlė jo nuopelnus lie
tuviškoje veikloje Amerikoje.

Povilas Petraitis yra jau se
nyvo amžiaus (gimęs 1897 rm 
Stūgunų km, Viduklėės valse., 
Raseinių apskr.), Amerikon at
vyko 1912 m. Čikagoje vedė Ju
liją Grabauskaitę 1941 m. sii ku
ria laimingai gyveno arti 40 me
tų (Julija .mirė 1979 m.). Kali- 
fomijon Petraičiai persikėlė 
1962 m. Povilas, galima sakyti;

1 nuo pat “kojos įkėlimo į Ameri
ką” yra lietuviškos veiklos akty
vus dalyvis, vėliau organizato
rius, vėikėjas-pirmūnas. Jis yra 
dhbar jaU vienas iš retųjų “Nau
jienų” skaitytojų ir rėmėjų, ku
rie “Naujienas’’ skaito it mate
rialiai remia daugiau kaip 50 
mėtų. Veikė jis daugiausia 
SLA organizacijoje, paskui ir ki
tose. Įskaitant ir čia, Los Angė-

, Iės. Am. Lietuvių Piliečių klubą, 
bei kitur. Jis vra labai retas 
veikėjas dar tuomi, kad Ameri
kos politiniame ir socialiniame 
gyvenime labai svarbią rolę lo

jos. Pietų Amerikos valstybių, ir kitos.
Reikia pripažinti) kad VLIKo vadovybė mokėjo rasti 

bendrą kalbą su labai didele daugybe lietuviškų organi
zacijų.

VLlKas yra sudaręs komisiją, vadovaujamą įnž. Liū
to Griniaus, tartis su maža grupele frontininkų, preten
duojančia valdyti A. Butkaus vadovaujamą Bendruome
nę. Jeigu su ta grupele nebus galima susitarti, tai reikalą
turės spręsti pirmininkas dr. Butkus. Jeigu pirmininkas 
remia VLIKą, tai negalės maža grupelė neklausyti VLIKo 
paskirtos komisijos nurodymų. Pirmininkas turės pa
skirti tokių komisijų narius, kurie turės prisilaikyti 
tvarkos.

fcanliami darbininjrų “judčji-
me*’ — urganitavime ir jų atsto- 
Vhvtftte Įkopė į gsnėtlfial aukš
ta pozicijas, ttfiijų gy
venime vadovaujamas Vietas, 
nors tai BUVO tik regionaliniai 
pc§tt>.i. Kiėk BetilViiį Amerikos 
darbininkų UHijų Vadovaujamuo 
se (non».dfi tik Vietinių lokalų) 
postu&e turime? Žinau kitą — 
Stelą Batkfėnę, taip pat ilgame
tę ‘Naujienų” bendradarbę 
(ahfeclaU), kUri sėvo profesijo
je taip pat btivo įkopusi į Ame
rikos unijų, vietinių lokalų vado^- 
Vaujamas vietas. Taigi — Povu 
las Petraitis nėra eilinis senosios 
kartos veikėjas, kurių dėka mes 
(“įdypukai”) čia atvykę rado
me viską ką senoji ateivių kar-
ta sukūrė: mokyklas, laikraščius, 
centrines organizaci j as, parapi
jas, bažnyčias, lietuvišką istori
ją Amerikoje iš viso. Povilas 
Petraitis yra viso to simbolis, 
jarn, kad ir šia liūdkia sukakties 
proga, priklauso mūšų padėk i 
ir pagarba. Tai ir btivo šiame 
iiūdhame sukakties minėjime 
jam labai aiškiais žodžiais pa
reikšta.

Minėjimo eigą, prie pietų sta
lo, ptavėdė B. Petraičio arti- 
miaūšlaš patikėtinis ir patarėjas 
Vladės Šimoliūnas.

Povilas Petraitis nuoširdžiu 
žbdžiū visiems padėkojo už da
lyvavimą šiuose gedulo pietuo
se, už brangų jo žmonos Julijos 
atminimą, jam parodytą drau
giškumą ir pagarbą, i-
Buvo balnis — iįčjyd 'nėbubo... 

ijLo|į fAiigele/, įvairiais mėtų 
laikotarpiais ir įvairiais vardais 
bei “lozungais’’ turime balių da
bai daug, bet jie visi panašūs Vie
nas kitam, ghl keičiantis juosė 
buvusią svečių skaičiui at kiek 
kitokiai baliaus programai. O vis 
dėlto spalio 16 d. Los Angeles 
šv. Kazimiero parapijos mėtinis 
metinis banketas-baliuš (savoje 
salėje) — buvo balius kokio ne
buvo: rekotdinis sVeČių ir do
lerių skaičiumi. Gerai išgarsin
tas per spaudą^ rūdiją, pamoks
lus, balius sutraukė tiek publi
kos, kad šeimininkai vargiai te
galėjo sal^:e prie stalų sutal
pinti: svečių buvo net 360 —
tai rekordinis skaičius iš visu ir 
visur čia rengtų balių. Kaip ir 
visi parapijos rengiami baliai, 
taip ir šis patrhukluirto publikos 
tarpe sukėlė ir tuo, kad meninei 
programai atlikti buvo pakvies
ti kanadiečiai: Mdntyealib mer
gaičių (Jurkutė, Raffo ir Jaūge- 
lytė) trio, vadovaujamas muzi
ko Aleksandro Stankevičiaus.
Meno dalies programai vadovavo 
vietinė solistė Vita Polikaitytė- 
Vilkienė.

Po gero koncerto — prasidėjo 
geri pietūs: šalti užkandžiai su 

(Nukelta į 5 psl.)
................................. ...... . r . I "

J. Pušėnaš

SUSITIKIMAS MONTANOJ
(Tęsinys)

— Ir aš taip maniau, kol daug iaiko dar buvo. 
Sakiau, tegul jis myli dar kurį laiką slaptu 6 pas
kui atsiras progų, mes pbadesime susitikti ir grei
tai būsime laimingu Bet dabar viii mokšlb metai 
praėjo. Jau tuojau baigiame progimnaziją ir išsi- 
skirstysime. Dabar jau baigta. Juk aš negaliu 
jam sakyti, kad aš jį myliu, mes nesiskirklme, jei 
jis nieko man nesako.

Ji vėl pradėjo šluostyti gausiai pasirodžiusias 
šviežias ašaras.

— Jadzyte, o kodėl negalėtum lu pirmoji pa
sakyti, kad jį myli? Juk tu pati man sakei) kad 
kiekviena mergaitė turi teisę mylėti. Taigi ,jei ji 
turi teisę mylėti, argi ji neturėtų teįsės pirmoji 
pasakyti savo numylėtajam, kad ji jį myli? Juk 
tokia nuomonė yra klaidinga. Kodėl vyras turėtų 
būti visur pirmas, drąsus ir visur laimėtojas? 
Gamta jo tokiu nepadarė. Mes matome, kad su
gebėjimai moksle ir darbe vyrų ir moterų yra 
ma daug lygūs, taigi lygiomis save ir laikykime. 
Ar ne taip, Jadzyte?

— žinoma, taip. Man niekad si tie^a neatėjo 
į galvą. Juk iš tiki*, niekas kitas negali uždraus
ti mergaitei pir.'iai išreikšti savo meilę, kaip tik 
k,'a‘la jos puikyr?. Ji mano, kad vyras turi jos 

mellfe pralyti ir būti jai dėkingas, jei ji savo meilę 
teikėsi jam padovanoti. Juk tikroje abipusėje mei
lėje mergaitei vyras yra tiek pat brangus, kaip 
vyrui mergaitė. Atleisk man, Maryte, kad aš taip* 
Verkšlenu. Juk tu daug daugiau dėl Mečio išken
tėjai Ir tai laikais. O aš nieko daugiau neturiu, 
tik jo eilėraštį, ir jau ašaras lieju. Tikrai man gė
da, ji atsistoja, pasitaiso plaukus ir tvarkosi 
knygas.

— Visos mes esame silpnos, — pasakiau, ir 
išėjau prie savo pareigų.

Praėjo puiki vasara. Žydėjo gėlės sode, kve
pėjo grėbiamas šienas lankoje, ir gulė kertami 
rugiai. Dažnai išeidavau į lauką ir būdavo labai 
miela prie ūkio darbų.

Mečys, kaip buvo žadėjęs, vasaros atostogoms 
neparv^žiaVd. jis apsistojo Šiauliuose pas seserį. 
Jadvyga dabar buvo bemaž pilna namų šeiminin
kė, nes tėVaš reikalavo, kad ji padėtų jam atsi
skaityti su darbininkais ir prižiūrėtų kitus ūkio 
reikalus. Dvare buvo nemažai darbininkų, keli 
ordinarininkai, samdyti bernai ir merginos. Dar
bininkų namai buvo visai atskiri nuo ponų namų, 
todėl man nedaug su darbininkais tetekdavo susi
tikti.

Atėjus rugsėjui ir mokslo metams prasidė
jus, tėvas išvežė Jadvygą į Šiaulių gimnaziją to
liau tęsti mokslo, ir ji apsigyveno pas savo seserį. 
Dabar palikau viena dideliuose dvaro namuose ir 
ruošos darbų buvo į valias. Be to, ponas Mandus 

norėjo, kad aš eičiau Jadvygos pareigas, būčiau 
pilna namų šeimininkė. Dabar man dažnai tek
davo nueiti į darbininkų namus ir prižiūrėti dar
bininkų virtuvę bei virėją. Ji buvo stora, pagyve
nusi moteris ir. nors nebuvo davatka, bet buvo 
didelė liežuvininkė. Kai tik pirmą kartą atsira
dau virtuvėje, ji tuojau prisilindo prie mano 
ausies:

— Tai, panele, būsi dabar šeimininkė? — 
SUŠhibždėjb.

Taip, turiu būti, ponas Alandus man liepė, 
—balsiai jai atsakiau.

— Ar greitai bus jūsų vestuvės? — ji dar ty
liau paklausė.

— Iš kur jums tokios mintys? — Vėl sakau 
jai balsiai.

— Aš žinau, panele, žinau, nuo manęs ne-

— Jeigu žinai, tai žinok, bet daugiau nebe
lok! Ar ne taip sakoma?

— Gerai, gerai, nelošiu, bet aš norėjau jums 
svarbesnio pasakyti, bet jei nenori, žinokis.

— Nerioriu. — sakau, — ir laiko neturiu. 
Daug žihtfei, prieit pasensi.

— Oi, kokia panelė gudri, tik tu sakyk! Ar 
tik jums neprisireiks šauktis mano pagalbos...

— Mes, Onute, viena kitai padėsime. Kai aš 
šauksiuos jūsų pagalbos, jūs man padėsite, o kai 
jūs šauksitės mano pagalbos, aš padėsiu.

Mes pabaigėme šį pasikalbėjimą pilnu balsu, 
nebereikėjo jai šnibždėti man į ausį.

Prie stalo sėdėjo Antanas, stiprus, kokių dvi
dešimt penkių metų bernas, ir smalsiai žiūrėjo 
į mane. Kai aš pakeldavau netyčia akis ir mūsų 
žvilgsniai susitikdavo, jis greitai bėgdavo nuo ma
no žvilgsnio ir atidžiai klausėsi pasikalbėjimo. 
Sunku buvo atspėti, kas slėpėsi jo mintyje,

— Labas, Antanai, — sakau, — ar į lauką 
šiandien nėjai?

— Nėjau. Ponas liepė pakinkyti arklius, ir 
mes netrukus važiuojame į Pelkinę.

Aš išėjau, bet valandėlei sustojau pasigėrėti 
jurginų kerais. Virtuvės durys buvo atdaros ir 
aiškiai girdėjosi virėjos balsas:

— TU, AhtanM, eki Hkkaš Ištižėlis. Ale sakiau 
apsisuk ipfe Jadvygą, kol dar laikas, kol kas ki
tas nepagivo. 0 mergaitė graži, turtinga, o jos 
meilė netelpa jos širdyje. Ar tu nematei, kad iki 
šld laikb ji jokio berhb beturėjo, b ttter&aitės šir
dis juk Verda, tu hežlhal dar kai£. Tau tik reikė ;o 
prie jos pasisukti, ir ji būtų buvusi tavo. Drbar ji 
išvažiavo, ir baigta. Dabar dar yra šta; kita, Ma
rytė, Ji nėra tokia turtinga, kaip Jadvyga, bet 
užtat graži, kaip lėlytė. Nebūk, saKau. kaip koks 
kelmas, apsisuk, pakalbink, ar tu ne vyras esi, 
arką? Ko tu lauki?

— Kad tu, mama, kišies ne į savo reikalus.
— Senberniu nori likti, ar ką? Gal tau dar 

ne laikas?
( R"s daugiau j
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OPTOMETRISTAS

KATSA LIETUVIŠKAI
Mil W. 71M St T»L 737-5149

INKSTŲ, HJSLRS IR 
PROSTATOS CHIRURGU* 
U54 WEST 6M STREET 

Valanda*; aatrad. i—4 pofteL

DHte totofeMK 776-28M,

A

Prd&titos, inkštų ir šlagmofi 
takj chirurgija. 

3025 CENTRAL AVE. 
St. Petersburg, Fla. 337JJ 

Tėi. (8132 821-420*

LIETUVIŲ KALBOS TURTO RIN

Tel: 562-2727 arba. 562-272$

DR. PAUL V. DARGIS 
k'.DYTOlA, IR CHIRURGAS 

Wactchocter Community klinikos 

Medicinų* direktorių*
1938 S. Monheim Rd, Westchester, Hi.

VALANDOS: 3—8 darbo dienom!*

DR. A. R GLEVECKAS 
GYDYTOJAS Ik CHIRURGAS, 

SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS

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

tokiu adresu;
Naajieiboa, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

Prof. Vaclovas Biržiška

I la

Lietuviy Žagarės klubo priešmeti- 
nis susirinkimas įvyks lapkričio 26 d. 
2_val. popiet Anelės Kojak salėje, 
4500 So. Talman Avė. Nariai kviečia
mi atsilankyti, nes yra svarbiu rei
kalų aptarti ir bus rinkimas valdy
bos 1984 metams. Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast.

Amerikos Lietuviu Piliečiu Pašal
pos klubo priešmetinis susirinkimas 
Įvyks lapkričio 19 d., šeštadienį, 2 vai. 
popiet, Anelės Kojak salėje, 4500 S. 
Talman Avė. Bus 1934 m. valdybos
rinkimai. Nariai kviečiami dalyvauti, i 
Bus vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast.

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI j

šakiu Apskr. Klubo narip metinis 
susirinkimas įvyks s. m. lapkričio 
mėn. 27 d., 1 vaL, Vyčiu salėje, 2455 J 
W. 47th Street. Bus renkamą klubo • 
valdyba. Po susirinkimo —kavutė.

J. Jurkšaitiš, pirm.

PASTABOS IŠ TOLO
Atkelta iš 4 psl.

salami, sausainiais, sūriais, ge
ru vynu, o po to karšti pietūs, 
baigiant kavą su tortais.

Kaip paprastai buvo laimės 
pilnas šulinys iš kurio 1000 idol, 
ištraukė: 300 — A. Sodeikaitei, 
200 — G. Kudirkienei, 150■ — 
Foulkes, 100 — V. Tamuliui, 100 
— Š. B. Johnson, 75 — A. Gie
draičiui, 50 — St. Damulienei ir 
25 — A. Rey.

hausko. Kazimiero Jauniaus, 
Jono Jablonskio, vėliau ir Kazi
miero Būgos, kuriais paskiau 
pasekė, skindami ir savarankiš
kus kėlius, jaunesnieji kalbinin
kai. Bet jų darbų nagrinėjimas 
jau išeina iš senosios lietuvių 
knygos istorijos ribų.

|
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I£
1
I

I■
I

IFuneral Home and Cremation ServiceKAI buvo teisiama
ŽEMAIČIŲ RAGANA

Garsioji Agotos Lašienės byla
1672 m. Girkalny Žemaičių 

kunigaikštystės generolas Mic
kevičius, generolas Poplauskis ir 
teisėjas Valatkevičius svarstė 
Girkalnio parapijos gyventojos 
Agotos Lašienės bylą. Teismas 
rado, kad ši ragana atlikusi net 
14 nusikaltimų;

1) Skalbdama išardė marški
nių rakovę, kad sudžiūtų tų marš 
kinių dėvėtoją. 2) Pavogusi ap
žavėjo pagalvį ir vaiko kepurę, 
kad tas susirgtų ir apaktų. 3) Su
žavėjo prijuostę, paslėpdama 
balose. 4) Į pagalvį įdėjo kal
tūnų, kad džiova įsimestų. Nu
mirėlių kaulus kaišiojo į pagal
vius, kšd numirtų tie, ką am 
jų miė^ojb. 5) Pieną karvėms at
ėmė ir maru gyvulius apleido. 
6) Dėžinę ir ėlų žavėjo, kad 
neriigtų. 7) Bandė “užčėravoti” 
pono Jono Bulevičiaus vaikus, 
bet ačiū kunigo Rudomanskio 
greitam įsimaišymui, tas nepa
sisekė paldaryti.

žodžiu, prieš Agotą Lašienę

Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service 1

EUDEIKIS
GAIDAS “DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
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AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

1 t

tvių Sėtuvių kahsoš žodynas, 
kurį BuVo parašęš buvę? Kauno 
dvaštiičš Šeminarijcfc kapelionas 
kūrinis Antanai Mackevičius 
(gimęs 1822 iii. ir Įniręs 1892. 
VlI.iŠ/^). l3itigb ir žinomo 
KAūnb ir lituanisto
Prekerio apie 1857 m. beveik; buvo iškelta antra tiek kaltini- 
jau pariiošti lietuvių-lenkų žo- L _  ______
dyhėš ii* gramatika. Tačiau pra- tardymo ji buvo smarkiai kan- 
lotp Praho- Krizsnauskio Apie ^įuama ir bandoma paskandin- 
i87Š m.’ sudaryti, bet neiš- L e___ r_:.l
spausdfentš, J‘Grūiriatyka języka pažinti ir atsisakyti nuo velnio, 
litewskfegb” iŠĮHco bent rank
raščiu. .

ihpos apžvalgos, ku
ri neapėmė visų rašytinių lietu
vių kalbos žodynų ir gramatikų, 
matytų kad vienu ir tuo pačiu 
laiku daugelis žmonių ‘dirbo vi-

(Tęsinys)
Kunigas Ambraziejus Kaša- 

rauskis (gimęs 1821 m. ir miręs 
ištrėmime 1880.X1L14/26) 1859 
ir 1862 m. Vilniuje lenkiškai iš
spausdino dvi lietuvių kalbos 
studijėles, kurios kad ir nepri
lygo analoginėms studijoms, 
pasirodžiusioms Mažojoje Lie
tuvoje, bet toli prašoko pana
šius Didžiosios Lietuvos kalbi
nių diletantų bandymus. Dar ir 
Mikalojus Akelaitis (gimęs 1829 
m. grudožio 5 d. ir niiręs^Į887 
m. rugsėjo 26. d.), pries emig
ruodamas į Prancūziją rinko 
lietuvišką kalbinę medžiagą, ku
rių paskiau sunaudojo savo ne- 
iššpaušdihtam lėškiškam lietu
viškam žodynui, apėmusiam 
300 lankų, o jam mirus, 1890 m. 
iš jo palikto rankraščio buvo iš
spausdinta jo lenkiška “Gram- 
matyka języka litewskiego’*.

Žodynams medžiagą rinko

negu čia suminėta. Laike

ti. Ją reikalavo geruoju prisi- TĖVAS IR SŪNUS
JETTE FUNERAL HOMEAtsirado žmonių, kurie po prie

saika tvirtino matę ją raganos 
pavidale ir net su velniu muiluo
jantis. Vargšė moteriškė šaukė 
į liudininkus Dievą, kad ji nie
ko panašaus nedariusi.

Aukštieji teisėjai patikėjo di- 
<£žiurnai ir nelaimingąją Lašie
nę nuteisė sudeginti. Jos vyras 
ir vaikučiai maldavo pasigailė
jimo, bet teismas neatkreipė į 
juos dėmesio.

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
Šio rekordinio (svečiais ir do

leriais) baliaus pajamos: 9,852 
doL, iš kurių, atskaičius išlaidas 
3,277 dol., parapijai kryno pelno 
liko 6,575 dol.

Klebonas preL J. Kučingis ba
liaus metu pasveikino dVi poras 
neseniai atšventusias 50 velybi- 
nio gyvenimo sukaktį: Daukan
tus ir Bakūnus (Bakūnienė dar 
nebuvo grįžusi iš ligoninės po 
staigios operacijos).

Nelabai netikėta staigmena 
publikai buvo klebono prel. J. 
Kučingio pareiškimas, kad: 

m. gruodžio 23 d. turėsite 
naują kleboną ir naują vargo
nininką”. Mat, gruodžio 23 d. 
prel. Kučingiui sueina 75 me
tai amžiaus ir pagal Bažnyčios 
įstatymus to amžiaus sulaukęs 
klebonas iš pareigų turi pasi
traukti, nebent kokios ypatingos 
aplinkybės leistų tokio amžiaus 
klebonui pareigose dar kurį lai
ką pasilikti. Naujas mūsų kle- negali būti

siškai analogini dafbą, bet daž- S 
niaušiai jo negaudavo nei pa- į 
baigti, nei išspausdinti, o tuo | 
tarpu gyvoji, lifetiivių kalba vis 
laKau ir .taSiaų hufdl'davo nuo 
savo senovinių formų, kurių ki-
'-- ,__-3-— _ s • -
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taip pat Daukantas ir Ivinskis. ■ tos ir išnyko, nebūdamos nei 
Lietuvių lenkų kalbos žodyną,! užfiksuotos, nei išaiškintos, ir 
pavadintą “Liucine”, nuo Vi- j tuo būdu padaryta didelė,sknau- 
tebsko gub. Liucino miestelio j da ne tik lietuvių kalbos mbks- 
vardo, parašė ir kunigas Gaspa- j lui, bet ir ypač bendrajai lygi- 
ras Chmieliauskas (gimęs apie j narna jai kalbotyrai. Tiks spau- 
1825 m., miręs 1889.HI.17/29), 
bet ir jis’ dingo, lygiai kaip ir

ž Tik neišmintingas ir nedo- 
ras žmogus ieško gėrybių ir lai
mės tame, kas yra svetima ir pa
niekina savuosius, savo giminę 
ir savo tėvynės kraštelį.

Kinų patarlė

VANCE FUNERAL HOME

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti
■*

SOPHIE BARČUS
CADUO iElMOS VALANDOS

“Lietuvos Aidai7
KAŽ^i felLAZbžlONYTft

Udienio 8:30 r*L vakaro 
V1*m hitfoa ii WCKV ctotU*.

dos draudimo metu šiek tiek 
pavyksta lietuvių kalbos tyrinė
jimą ir patiems lietuviams pa
stūmėti pirmyn, ypač darbais 
Antano Juškos, Antano Bara-

nuo 8^0 Iki 948 nd. ryto, 
-- Stoti* WOPA - 1488 AM _ 
Cranilibojamo* Ii nū* atvd^oc 

Moroootfo Porto.

LoMimoi — Pilna apdrw& 
2EMA KAINA 

Priimam Master Chant 
ir VISA kertele*.

R. SERENAS. TeL 925-8863

1424 South 50th Avenue 
Cicero, UI 60650 

TeL: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

1 '
. ✓fcRKRAUSTYMKI

ii {vairiY atstvay.
AMTAMA* VILIMAI 

Tel 375-1883 arte 87M99i
— ------------

— Naujienos, Chicago, In. — Sat.-Monday. Nov 19-21, 1983

Ved«|« —. Aldona Daute* 
T«Mu 778-1543

>159 Š®. MAPLEWOOD AVI.

CHICAGO, lt 40829

St Peterabnrx. Fūl, 12:88 vaL p-p. 
U WT1S atouea, 1110 AM bau**.

2545 W. 71 rt Street

Chicaff*. IHilofc 60821

bonas būtų kun. dr. Alg. Olšaus
kas, o naujas vargonininkas — 
kanadietis muz. Al. Stankevi-1 
čius, jei jam pavyks čia, kaip Į 
muzikui, koją įkelti (delko esą į 
tariamasi) r Hollywoodo muzi-i 
kos pasaulį. Tokie yra gandai.

Paskutinis žodis apie balių:

® Pavojus gresia ne tam, kurs 
susmunka, bet tam kurs parpuo
lęs neatsikelia.

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 Šo. California Avenue 
‘Tel. — 523-3572

■S

STEPONAS C. LACK ir SuNuS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street Tek RE 7-1213

mATECTsAS KAUPAS
Gyv. Chicagbje, Marquette Parko apyl.

Mirė 19X3 m. lapkričio IX d. ryte, sulaukęs 97 metų 
amžiaus. Gimęs Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 79 inetuš.

Paliko nuliūdę: du sūnūs — Victor ir Edward, marti 
Mary, duktė Julia Kancctvfck, žentas Stan, 14 anūkų, trys 
proanūkei ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Velionis buvo vyras mirušios Amelijos ir tėvas mirusio 
Daniel bei mirusios Stella Treonis.

Priklausė Susivienijimui lietuvių Amerikoje.
Kūnas bus pašarvotas pirmadienį, nuo 1 vai. popiet iki 

9 vai. Vak. Pctkaus-Marifuette koplyčioje, 2533 W. 71st St.
Antradienį, lapkričio 22 d., 9 vai. ryto bus lydimas iš

gedūlingų paniafdų But laidojamas Liet. Tautinėse kapinėse.
Visi a.a. Mateūšb Kaūpo giminęs, draugai Ir pažįstami 

nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: sūnūs, duktė, anūkai proanūkaL

LaidotūVių direktorius Donald A. Petkus. Tel. (76-2345.

CHICAGO MOTOR OX® 

EXPRESSWAV
11028 Southwest &wy-, Palos Hills, IHinoia 

Tel. 974-4410

VASAITIS-BUTKUS

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003



JAV R. Lietuviu Bendruomenes H*ra.v^ savailęJ)3!yv.aujaz v. . Hb dailjninkų Jb darbais.
tarybos suvažiavimas į Premijas laimėjo dail. Vera šva-

i.,r r, T1> . , r, t<i • • • • ‘ bienė už grafikos darba Didvv-JAV R. LB-ncs larvbos Pre- II. Klausimai ir sumanymai. . , . ? , , .... , . , - o •• • -i ' nŲ žeme ir Jeanne Krapauskie-.zidiumas s. m. gruodžio men. L>. Suvažiavimo uždarymas., ... . , . . , ,, ,.
.n . /r j- -v . • . . .r- Ir . i- nė uz kompiuteriu sukurtą Vvtj.10 d. (šeštadienį) Lietuviu Tau-1 Lietuvos himnas. F . ..

M r* . u. o • . •• t 'Parodą surengė Čiurlionio (ratiniuose Namuose. M22 South Pastaba: Registracijos mokės- . ,
Kedzie Ave., Chicago, Ill., sau- Ils ‘r priešpiečiai 5 dol. Prieš-, J ’ i

atstovų piečiai tarp 1 ir 2 vai. dieną. Kū- — Marquette Parko Lietuvių 
ėių vakarienė 7 vai. vakaro toje Namų Savininkų organizacija 

i pačioje salėje. į ruošia linksmą tradicinį banke-
i Tarybos narių pareiga šuva- tą lapkričio 19 d., šeštadienį,1 

ir žiavime dalyvauti. Taip pat yra 7 vai. vak., parapijos salėje. Pro- 
Į kviečiami ir kitų organizacijų gramoje meninė dalis, kurią 
atstovai. Mielai sutiksime ir sve- išpildys Variakojienės vadovau- ( 
čius.

Po suvažiavimo, 7 vai. vakare 
toje pačioje salėje įvyks tradi
cinė Kūčių vakarienė. Kūčių va
karienės programa: tradicinių 
valgių vakarienė, kalėdinės gies
mės — atliks sol. Aldona Bun
tinaitė, akompanuoja Nijolė

kia Tarybos narių ir 
metinį suvažiavimą.

DARBOTVARKĖ
1. 9-10 vai. ryto atstovu 

svečių registracija.
2. 10 vai. suvažiavimo atida

rymas — Tarybos prezidiumo 
pirm. dr. V. Plioplys.

3. Amerikos himnas — sol. 
Aldona Buntinaitė.

4. Invokacija — kun. kan. 
Vaclovas Zakarauskas.

5. Mirusių narių pagerbimas.
6. Darbo prezidiumo, sekreto

riato ir komisijų sudarymas.
Komisijos:
a) registracijos ir mandatų,
b) rezoliucijų,
c) spaudos.
7. Sveikinimai.

į 8. JAV R. IjB-nės Tarybos 
narių ir atstovų praeito suva
žiavimo protokolo skaitymas — 
Liudvika Dubauskienė.
i 9. Paskaita.

10. Pranešimai:

■ a)
1 b)

i <D

Tarybos prezidiumo, 
Centro valdybos — pirmi
ninko ir narių,
Kontrolės komisijos, ir 
Apylinkių pirmininkų.

■ 11. Diskusijos dėl pranešimų.
- 12. Rinkimai:
j a) Tarybos prezidiumo,
Į b) Centro valdybos, 

c) Kontrolės komisijos.
f

.[ 13. Rezoliucijų priėmimas.

j jamas moterų kvartetas. Vaka-j 
rienė pagaminta geriausios, pre
mijuotos virėjos, "’Talman Gro
cery and Delicatessen” savinin
kės p. Kupcikevičienės. Turtin-Į 
gss dovanų paskirstymas; links
moji dalis, griežiant Neo-Lith- 
uanų orkestrui. Kiti įvairumai, j

Kupstaitė; Tautos laisvės kovo- Bilietai gaunami pas valdybes 
tojų prisiminimas 
ma.s.

Kūčių vakarienei stalus rezer- ’ 
vuoti šiais tel. 434-4645, 431- j 
3713, 863-5135 (Cicero), 523-j 
0148 (Brighton Park). j

Visa lie l aviška visuomenė 
kaip suvažiavime, taip ir Kūčių ! 
vakarienėje kviečiama gausiai 
dalyvauti.

A. Repšienė, 
Tarybos prezidiumo 

sekretorė !

— pagerbi-’nanus ir prie įėjimo.
Stasys Patlaba

i 
S a

Rudnosiukas
(Atkelta iš antro puslapio)

Pirmiausia jis įpaminklino 
save ir skulptūrą pavadino“Ex- 
egi monumentum”. Šį pamink
lą pastatė centrinėj miesto aikš
tėj ir šalia pasodino gėlyčių. Še
devras buvo 50 metrų aukščio “ 
ir 25 metrų pločio.

Bet vieną dieną miesto skulp-, 
toriai sukilo ir jų žmonos tą pa-Į 
minklą nuvertė. Rudnosiukas 
nesutiko ir ėmėsi biustu. Pada
rė jų visą seriją: Dedalas ii Rud, 
nosiukas”, “Rudnosiuko įspūdis”,’

— Bendroji lietuvių dailinin-'- .<Saulės patekėjimas”. “Tiesiog 
kų paroda Čiurlionio Galerijoje,' Rudnosiukas” ir galybę panašių.

(ne., 4038 Archer Avė., bus at- Užsakymai pylėsi iš visų pusių. 
Maistprekyba užsakė “Rudno- 

' si ūkas,valgantis lietuvišką kram' 
j tomą gurbą”, tabako fabrikas
• Kauno užsakė “Jūratė ir Rudno-1
* * . • • 1| siukas”, dailės institutas ir zoo-
! logijos sodas Kaune — po 15

Rudnosiuko autobiustu. Greitai!I 
! miškas prisipildė Rudnosiuko ( 
' skulptūrinių grupių, reklaminių 

skulptūrėlių ir autobiustu. Bu- J

llgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės J Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service Bureau
1727 S. Western Ave^ Chicago, DL 60643

.. .. Telef. 312 238-1787 ?
• Httnoknau pttitnuTimas užsukant lėktuvu, traukinių, iatrn teįio- 

Bix (cruise*), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda- 
žs kelionių draudimus; Organizuojame keliones l Lietuvą ir kitus taktu*; ierpio+a<np* “Rudno-1
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame Inter- v0 ne>- atskiras bidono ,
macijas vjsaia kelionių reikalai* si ūko parkas”, kur su šunim, k?m.‘
s reasji-irfic rietu gūrom ir nėščiom moterim buvo
..............  ....... .......... ..... uždrausta eiti.

Aleksas Ambrose

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir ifepausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 — 1959 metai).
664 psl., vardynas.

Minkšti viršeliai. Kaina $15.
Persiuntimas — SI.

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DEL LIETUVOS

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

KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti SI)

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

Chicago, HL

Linų rovėjos, grafikaViktoras Petravičius

Mot žmbJ — PardavliMl 
UAL. B STATI FOR SALI

Namai, Žam4 — Parimami 1 
RIAL MTAT1 FOR 1ALS

BUTŲ NUOMAVIMAS 
R NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

> NOTAR1ATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

FASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAIS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSJMOKĖJIMAI2.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L »

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 1
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentą*

2212 W. Cermak Road Chicago, HL TeL 847-774?

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

Tarptautiniai gangsteriai ėmė 
’ vogti skulptūras ir vežti į Le

banon) girią, ten parduodavo už 
’■ milijonus. Lakstė peticija ir 
' šaukte iš automatų. Rudnosiukas 
• įsteigė Rudnosiuko mokyklą, o 

laikraščiai rašė, kad galų gale 
į “ir mūsų miškas turi kuo girtis- 
į, atsirado nauja meno išrovė — 

rud nosi ukizmas”.
Pagaliau Rudnosiukas pasiekė 

savo meninę viršūnę, arba apo
gėjų (taip sakė Ežys), jis pa
darė milžinišką skulptūrinę 
grupę: vidury jis pats (Rudno- 
siukas) draugiškai apglėbęs lai
ko Leonardo 'da Vinčį. Rubensą 
ir Van Gogą. Atidengiant mo
numentą, balos darbuotojų cho
ras sudainavo “Varlingų metų’’, 
o Rudnosiukui ranką paspaudė 
pats drg. Zebras. Ašara ištryš
ko Rudnosiuko aky ir nuvarvė
jo per rudą nosį.

Bet po to Rudnosiukas paste
bėjo, kad! miršta iš bado. Tada 
jis memis metė ir staigiai Įsi
darbino parko vyr. prižiūrėtoju.

arba mineralinio vandens.
“Viskas šiame pasauly turi pra
džią ir pabaigą” — nusprendė 
Rudnosiukas, kai miške jau vys
tėsi pseudorudhosiukizmas ir 
n eo r u dnodlukš zmas.

Iš Europ. Liet.

— Vakarinio Jordano upės 
kranto ir Gazos palestiniečiai, 
išvijus Arafatą, patys tvarkys 
savo reikalus.

KAM MOKĖTI NUOMĄ?
GERIAU SKOLĄ.

Pajamų bungalow — 1% aukšto mū
rinis, 3 butai: 1 su 2 mieg. Garažas. 
Marquette Parko centre. Nebrangus.

2 aukštų mūrinis. Pirmame aukšte 
6 kambariai, 3 mieg. Antrasis aukštas 
padalintas i du butus. Batų siuvėjų 
dirbtuvė rūsyje. Geros pajamos. Lith
uanian Plaza Court (69th St.) ir 
Washtenaw.

ŠIMAITIS REALTY

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto MAa 
Dirbu ir užmiesčiuose, 

garantuotai Ir s^žiningaL 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava. 
Tat 927-3559

autobiustus, skulptūras, laistė 
gėlytes ir vaikams gaudė dru
gelius. O dar — vedžiojo turis
tus po parką atsigerti sulčių

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iŠ lauko

ir iš vidaus.
Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St
(Town of Lako)

Skambinti YA 7-9107

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensininkams.

Kreiptis: A. LAURAITIS
4651 S. Ashland Avė., 

Chicago, III.
Tel. 523-8775 arba 523-9191

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

Tel: 436-7878
— Vermont valtoij^Jteturios 

kalnų čiuožyklos iškėlė mašinas 
čiuožė- 
sniego,

mina ir .^L ESTATE - OUT OF TOWN

sniegui gaminti.
jams nėra pakankamai 
mašinos tuojau jį page 
takus apkloja. Nuosavybės — kitur

— Prisiekusiųjų teismas tre-j 
čiadienį išteisino 42 metų Ginny 
Foat. Ji grįš prie savo darbo Ka
lifornijos moterų organizacijoj

• FLORIDOJE, . St.' Petersburg 
! Beach, viena'iš’gražiausių to 
miesto vietovių (prie, pat Atlan
to) savininkas parduoda 12 me-
tų senumo mūrinį namą su 2
miegamais ir 2 išvietėmis. Gara- 

jžas ir k t. priedai. Namo kaina— Senatorius William Roth Uas ir kt. priedai. Namo kaina 
pareiškė, kad jis kels Accardui į sumažinta greitesniam pardavi- 
bylą už Senato komiteto nieki- muį Pardavimo priežastis — 
niiną, nes jis atsisakė atsakyti' hoos Teirautis šiuo telefonu: e o
į klausimus.

— Penktadienį aukso uncija 
kainavo $374.

KAIP SUDAROMI j 
TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug 

padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis, gauna
ma Naujienų administracijoje.

For constipation relief tomorrow 
> reach for EX-LAX tonight. •

Ex-Lax helps restore your system’s own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight. 
You’ll Hke the relief in the morning.
Chocolated or pills, Ex-Lax is^^o 
“The Overnight Wonder?

Read label and follow 1^;:
directions.
C Ex-Lax, Inc.. 1982

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

Dr. A. Gumos — MINTYS IR DARBAI, 259 pal^ liečia 1905 
metų {vykiu*, Jablonskio ir Totoraičio jaunas diena* Ir 
Fialrūpininų--------------------------------------------J8.00

Dr. A. J. Gussen —- DANTYS, jų priežiūra, sveikata Ir 
grožis. Kietais viršeliais  

Minkštais viršeliais, tik

Dr, A. J. Guasen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik____

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus ček| arba 
aiooey orderį prie nurodytos kainos pri

dedant SI peraiunthno HOaidoma.

M-00

F2.M

1-813-360-5857

auto repair
Masinu remontai

D & D AUTOMOTIVE ; i 
COMPLETE AUTO REPAIR SER- : 

VICE — NEW LOWER
ADJUSTED RATES- ; 

Tune Ups, Brakes, Transmission :
Work, Batteries/Electrical.

2641 W. 71st Street
Tel. 737-4176

MISCELLANEOUS 
[vairūs Dalykai

PUPS ALL BREEDS
A.K.C. “R” & some mixed.

By private breeders.
Taking Christmas orders now.

395-8967

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Ave.
(312) 776-8700 1

Miko Lileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

cę

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

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

Ave., Chicago, IL 60629.

Dengiame ir taisome visu 
šių Stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

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

laikrodžiai Ir braatenyfefa 
Pardavimas ir TaiaymM 
1S44 Wact Strwt 
T»L REpubile 7-1941

Siuntiiuai i Lietuvą 
ir kitus kraštui

P. N EDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, III. W632. Tol. YA 7-5988
■ F

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, TeL 254-745C
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybei pra

šymai ir kitokie blankai

Homeowners Insurance
Good service/Good price

F. Za polis. Agent
32M1A W. 95th St ___

Everg. Park, III.
60642 - 424-8654

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

šeštad..* nuo 9 vai r. iki 12 vaL d
Ii pagal susitarimą.

TeL 776-5162
£649 West (3rd Street

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGYS 
Darbo valandos:

Šeštadieniais pagal susitarimu.
4604 S. Kedrie Av*. 
Chkago, IH. 60629

Tel: 778-8000

PHUUTX JAV TAUPYMO 0ONUS

5 — Naujienos, Chicago, UI. — Sat.-Monday, Nov. 19-21, 1983


