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VLIKO SEIMO PAREIŠKIMAS
APIE LIETUVOS BYLA

, .^Tęsinys)'
laisvės byla buvo, 

išlaikyta gyya tarptautiniuose 
forumuose: ' ' J

a. Daugelis laisvojo pasaulio; 
vyriausybių nustatė, kad Lietu
va, Latvija ir. Estija ne pačios 
laisvai savo,norų pasirink®; go--

d. .1982 m. gruodžio 14 dieną
Australijos Senatas priėmė re- , 
zoliuciją, raginančią Australijos 
vyriausybę paremti Pabaltijo 
valstybių klausimo iškėlimą 
Jungtinėse Tautose. i

e. 1982 m. liepos 28 dieną 100 
Kongreso narių kreipėsi'į Brež- 
neyą^ ragindami, kad būtų baig- -

, . . , j ta Pabaltijo valstybių neteisėtajas okupavus, prievartai ... , ». • o -4. o - ---- 1 sovietų okupacija.
f. -1983 m. sausio 13 d. Euro-~" - - - - . I

■ pos:Parlamentas priėmė rezo
liuciją, siūlydamas Europos 
Bendruomenės užsienio reikalų 

: minįsterrams perduoti Pabaltijo 
valstybių klausimą Jungi. Tau-! 
tų Dekolonizacijos pakomisei. Į

g. '- Į983 m. birželip 14 d. JAV} 
prezidentas paskelbė Pabaltijo ■. 
valstybių Laisvės Dieną ir 1983 - 
metų’ liepiąs 29 d.. įpareigojo ' 

’ JAV Atstovę prie Jungtinių Tau
tų pėrduoii jo specialų pareiš
kimą apie- Pabaltijo valstybių i 
b.ūkIę.;Jnngtmių. Tautų nariams.

r. 1983‘m. spalio 27 d. sena-- 
torius R. Dole pasiūlė Senatui 

‘priimti {pritariant Atstovų .Rų-,. 
mums) rezoliuciją, nukreiptą į 
Jungines TaU^ū ^ad būtų 
nnarqasi priemonių išvesti So- 

. vietę-i'^ąiSįiPirienę'* iš Lietuvos, 
LatviĮįę^ūį^^iįps, ir Įei^rioms l 
lais

vietinę santvarką, bet buvo, ka-Į 
elniai
įjungtos į Sovietų Sąjungą ir’j- 
laiko, kad šis sovietų veiksmas 
yra agresija, smurto aktas, įvyk
dyta pasiremiant Molotovo Ril> 
bentropo paktu. ■ 1

b. Nežiūrint. Sovietų -Sąjungos 
pas tangu išgauti tarpta utinį, pri
pažinimą Pabaltijo valstybių 
įjungimui į Sovietų' Sąjungą, 
daugelis vadovaujančiu laisvo 
pasaulio valstybių nepripažįsta 
šio įjungimo, pavyzdžiui/ JAV, 
Kanada, Australija, D. Britani
ją,. Vokietijos Federalinė . Res
publika, Prancūziją, BelgĮją, Ai
riją, Vatikanas ir eižę^fflaft 
.. ę,^.šio nepripąžimindiijdėka 
nepriklausoųios Lietuvos valsty-'

. -tjės^diplomatines ir konsutarinės 
tarnybos veikia eilėje kraštų, iš
laikydamos Lietuvos . valstybin
gumo. tarptautinį. pradą.
- ’& f Paskii^iąnfe<’^ė^mtmety-. 
je laisv.ątftę-’^a^ulį^^ ^iidėjot 
su.siddmyįųnšs PaJ&altįjo ąlstyr’; • 
bių ^ūši'Soinėjimp.
grihdiiįiar; pa^reręiskiSar ’Į’ra:

a? f97ą'm. gruodžio 17 dieną 
Ąųąfralijoš'' yynWsybe atšaukė: 
IDT^^gtfū^1111111 
p^ip^ihįmi Pabaltijo valstybių.| 1 ‘ 
įjungimo' į Sovietų Sąjungą. Į j

•b/1979 m? rugpjūčio 23 dieną; 
4&'. pąbaltieČMai. paskelbė • Mask
voje "ftjemorandūmą, adresuotą 
Junglipių Tautų ygėneralinianą 
sekretoriui* Sbviėtd < Sąjungos, 
Rytų ir Vakarų Vokietijos vy
riausybėms. Jame reikalaujama 
pasmerkt Molotovo-Ribbentropo 
paktą, laikyti jį- niekiniu ir ati
traukti sovietų kariuomenę iš 
Lietuvos. Latvijos ir Estijos.

c. JAV Atstovu Rūmai 1979 
m. lapkričio 13 d. ir Senatas 
gruodžio 20 d. priėmė sutartinę 
rezoliuciją "Nr. 200, kurioje pa- 
riškė nuomonę, kad preziden
tas, tikrai taikai Pabaltijo sri
tyje ir bendrai Europoje pa
siekti, duotų instrukcijas JAV 
delegacijai Madrido konferenci
joje', kad būtų siekiama pilnai 
įgyvendinti Helsinkio Baigmi
nio Aklo principus, liečiančius 
tautų lygias teises apsispręsti, 
ir kad JAV siektų kitų valstybių 
paramos ir bendradarbiavimo 
Pabaltijo valstybių nepriklauso
mybei įgyvendinti.

i. parla-
''men^^Bv,KuvQįpądait:yti pėklau- 
simą^ąpię.šią kržš-tų yyriaūsy-

KALENDORĖLIS

Gruodžio 7: Ambraziejus, 
Vėtra, Ugnelė, Ringis, Domlika, 
Svaidargas, Irutė.

Saulė teka 7:04, leidžiasi 4:19.

Oras debesuotas ir šaltas, 
g|li snigti.
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Pakistano diktatorius Zia sutiko užmiršti Kašmirą ir'įsakė pasirašyti 
taikos sutartį su Indija, t .

j..pakartotiną;* pa-
reišfefiĄąįš'.ĄI Adrido7. (kdBf^nęi- 
rjoješ-Jįrė: (-Jungtinėse ' Tautose, 
LsmeridaritysVSovįe tų.: Sąjungos 
agreš^;priešu Lfetdyą, Latviją!
ir E^ą įTYųtbląti-niūš žmogaus padienį oficialiai paskelbta, kad 
bei taūJų leisiu pažeidimus Pa- krašto prezidentu išrinktas Jai- 
baltijntLvąlStybėšę. < . - _ ■ Įme Lusinchi. Iš viso buvo 11

I Įij■ y kandidatų. Daugiausia balsų 
—' Drūzai, gavę rusų prieš- gavo vaikų gydytojas Lusinchi. 

lėktuvines patrankas ir artileri
ją, k'elurias valandas apšaudė 
marinus prie aerodromo. Mano
ma, kad drūzai užmušė aštuo
nis JAV marinus.

— Pietų Korėjos kariams pa
vyko suimti kelis Šiaurės Korė
jos karius. 5 .

JALME LUSINCHI IŠRINKTAS 
VENEZUELOS PREZIDENTU
VASARIO 2 DIENĄ JIS BUS PRISAIKDINTAS 

PREZIDENTO PAREIGOMS

CARACAS, Venezuela.— Ant- jais nėra bendrų tikslų. Reikia 
siekti darbštesnės Venezuelos. 
kad visiems piliečiais būtų ge
riau.

Buvęs prezidentas Rafael <-ai
dėta kandidatavo į krašto prezi
dentus Krikščionių partijos 
sąrašu. Prieš rinkimus jis buvo 
tikras, kad bus išrinktas, bei 
dauguma žmonių už jį nebal
savo. Valdančioji partija nepa
tenkino žmonių lūkesčių, tad 
balsuotojai pasisakė už Jaime 
Lusinchi.

NORI APTARTI SUSIDARIUSIĄ 
ĮTAMPĄ ŠIAURĖS LIBANE

VĖLIAU PLANUOJA PASIMATYTI SU V. VOKIETIJOS, 
PRANCŪZIJOS, ITALIJOS UžS. REIKALŲ M1NISTERIAIS

Sirijos kariais? Amerikiečiai 
juos paleidžia, o sirijiečiai juos 
laikys, kol pasibaigs “karas”.

Be to. sekretorius nori išaiš
kinti visa eile klausimu su 
Prancūzijos ir litalijos ministe- 
riais apie dabartinę įtampą Li
bane, Sirijoje ir Artimuose Ry
tuose.

Sirijoje 
kia 7,600 
mokančiu
nes patrankas. Reikia išspręsti 
Sirijos ir Sovietų Sąjungos san
tykius, kuri leidžia diūzams, ši- 
jitams ir palestiniečiams pulti 
kitas valstvbes šiaurės Libane, •r

WASHINGTON, D.C. — Sek
retorius George Shultz, pasita
ręs su prezidentu Reagan u ir 
keliais Saugumo tarybos nariais 
apie Libano šiaurėje Sirijos ka
riuomenės vadų sukeltą įtampą, 
išvažiavo Europon tartis.

Žvalgybiniai Amerikos karo 
lėktuvai kasdien apsk rišdavo 
Beiruto apylinkes, kad žinotų 
ar kartais neorganizuojamas 
puolimas prieš Amerikos mari
nus ir galėtų jį sustabdyti.

Sekmadienio rylą Bekos slė
nio srityje ir rytų Beirute Siri
jos karo vadovybė įrengė dau
gybę priešlėktuvinių patrankų, 
kurios įskridusius žvalgybinius 
lėktuvus pradėjo pulti iš visų 
pusių. Tos priešlėktuvinės pa
trankos numušė abu Amerikos 
lėktuvai. Abu lėktuvai nukrito 
į žmonių- apgyvendintas vietas.

dabartiniu metu vei- 
Sovietų specialistų, 

vartoti priešlėktuvi-

VALENSA BANDO PADĖTI 
JARUZELSKIUI

rolas Vaitiekus Jaruzelskis įsa
kė .-visai Lenkijos kariuomenės 
vadffV0fei- pasiruošti, kad atei
nančią savaitę neprasidėtų ne
ramumai Lenkijoj, kai sueis du 
metai, kai Lenkijoj įvestas^ karo 
'stovis ir įvairūs suvaržymai. 
Karininkai uždraudė darbinin
kams įkurti laisvas ir nuo val-

Sirijos prezidentas Hafez, 
gavęs ginklų ir patarėjų iš 
Sovietų Sąjungos, klusniai 
vykdo Maskvos įsakymus.

1 Jis yra gabus kalbėtojas. Me
tė visus darbus ir važinėjo po 
k rasta, kritikuodamas dabarti- 
nį prezidentą. Jam geriausiai 
sekėsi paveikti bedarbius. Da
bartiniu metu Venezueloje yra 
17ę{ bedarbių. Tai labai didelis 
bedarbių skaičius. Venezuela 
yra turtingas kraštas. Naftos 
eksportas suteikia jai dideles

■ pajamas.

Lusinchi priklauso Demo
kratinės veiklos partijai

Dr. Jaime Lusinchi priklauso 
Ijo paties suorganizuotai Demo- 
I kratinės veiklos partijai. Jis nu
rodė, kad Venezucloj yra pini- 

! gų ir yra labai daug darbo, bei 
! niekas bedarbiais nesirūpina, 
pis pasižadėjo įsteigti suaugu
sių amatų mokyklas, kad žmo- 
! nės galėtų pramokti amalų ir 
; imtųsi darbo.

Lusinchi gavo beveik visų be
darbių balsus. Jis prižadėjo rū- 

* pintis jų reikalais. Venezueloje 
kol kas nėra jokios veiklios so
cialistų partijos, kuri rūpintųsi 
pravedimu reikalingų reformų, 

j ir kad darbas būtų naujai suor- 
I ganizuotas. Bet Lusinchi taip 
pat aiškiai pabrėžė, kad su lin
giniais jam ne pakeliui, nes su

VAKARŲ BEIRUTE
SPROGO- BOMBA

į (.UlUUiU ".utuuioo

• sukėlė gaisrus ir užmušė žmo
nes. Lėktuvai nukrito į Sirijos 
karių kontroliuojamą Sirijos zo- 
ną< betrytašfis' lakūnais, iššokęs 
parašiutu*, nukrito į. jūrą, kur 
Libano kareiviai jį išgelbėjo. 
Kitame lėktuve buvo du. lakū
nai. Vienąs lakūnas —■ Robert j džios nepriklausomas profesine 
Goodman člššoko parašiutu ir 
susižalojo-.koją,, o antrasis kris
damas užsimušė. .

Generolas; Tlas. Sirijos- gyny 
bos minišlerisj pranešė, kad už- 
m tįstąjį nuveš į . Amerikos am
basadą Sirijos sostinėje ir iŠ ten.

. atiduos amėrikiėęiams. Godd- 
maną grąžins -amerikiečiams, 

.kai

sąjungas, bet vyriausyLė ksro 
.stovio neatšaukia ir civilinės 
vyriausybės nesirengia įvesti.

Vakarų valstybės nesirengia 
daryti Lenkijai jokių lengvatų, 
kol nebus panaikinti įvairūs ka
čių įvesti įstatymai.

. Lešek Valensa pataria užsie
niečiams užmiršti tai, kad Ler-

PARAŠIUTININKAS 
ŠOKO Į MIRTĮ

WINTER, Cal — 59 metų 
rašiutininkas George Morar pra
eitą sekmadienį, negalėdamas ^os kariai pasitrauks iš Libano”.! teikti' Lenkijai reikalingas eko-

pa-

atkabinti neatsidariusio para
šiuto, pats atsikabino ir šoko tie
siai į mirtį.

pasib.ąigs karas ir AmCri-j kija yra kariu valdoma, ir su-
♦ > - -

JAV prezidentas pareiškė, kad...nomines nuolaidas. Dabartiniu 
metu Lenkija yra prasiskolinu-JAV neskelbė .jokio karo Siri

jai ir nesirengia vesti jokio karo į si. Jei užsieniečiai nuola'dų jri 
Jis žinojo, kad jeigu jis nenu- Prieš Sii-įją. Dabar esančius ne-‘ 

šoks, tai visi mažame lėktuve susipratimus., prezidentas nore- sunkiau.
tų išspręsti pasitarimų metu. - Jaruzelskiui, nors Jaruzelskis. 1 

Be to, Sekretorius turės ap- neleidžia Solidarumo
1 tarti “karo” ir pasitarimų klau- veikti, 

simr nesusipratimams spręsti, t 
Jeigu Sirijos gynybos ministerisi 
paskelbė, kad tarp abiejų vals- 

Parašiutininkas atsikabino ir.įybių eina karas, paimtą karį 
pasileido, žemę jis pasiekė per skaito karo belaisviu. Kas dary- 
minutę. Lėktuvui nusileidus, I 
kiti parašiutininkai nubėgo pa
dėlį. Jis buvo įsmukęs į balą, bet 
jau buvo negyvas.

Kada jo parašiutas užkliuvo, 
lai jis prašė, kad šoktų jo moki
nys, kitas parašiutininkas, bet) 
sis pabijojo, nebešoko. Vėliau.; 
norėdamas išgelbėti lėktuvą ir! 
keleivius, pats instruktorius šo-; 
ko ir užsimušė.

buvuseiji žmonės žus ir lėktu
vas suduš. Lakūnas jam parin
ko balą, kad jis įklimptų ir gu. 
išgelbėtų gyvybę, bet taip ne
įvyko.

tina su nelaisvėn pa tekusiais

Pir-
Bei- 

rute sprogo galinga bomba. Už- Į R 
mušė 11 žmonių ir S3 sunkiai i 
sužeidė.

Nepažįstami žmonės atvažia 
vo automobiliu į vakarų Beiru-: 
to centrą, ten paliko paruoštą' 
bombą ir dingo. Bomba sprogo.! las Nikolai Ogarkovas pirmą
jį užmušė žmones ir padarė di- dienį aiškino Sovietų Sąjungos 
dėlės žalos dideliam stiklo ir| televizijos klausytojams, kad, 
mūro pastatui. I Sovietų Sąjunga pasiiyžusi su-

Huvo išmušta gili duobė, su-1 mažinti atominių raketų skai- 
naikinta 30 stovėjusių automo
bilių. Daugumą žmonių sužeidė 
langų stiklai.

Apskaičiuojama, kad automo
bilyje buvo 300 svarų sprogsta
mosios medžiagos.

BEIRUTAS, Libanas. — 
madienio vakare vakarų

OGARKOVAS AIŠKINA
ATOMINĘ GALIĄ

MASKVA. — Sovietų marša-

čių žymiai daugiau, negu ame 
rik iečiai.

Jią nusipiešė keturis stulpus 
ant lentos, pasiėmė ilgą lazdą ir’ 
aiškino Sovietų Sąjungos gy
ventojams, kad Sovietų Sąjunga 
siūlė amerikiečiams sumažinti 
atominių raketų skaičių ir pa
daryti atominę galią tarp abie
jų valstybių beveik lygią.

nedarys, tai lenkams Lūs dar 
Valensa prašo padė’i 

ir 
unijoms

Ogarkovas pareiškė, kad 
Sovietų Valdžia gerai padarė, 
atšaukdama ss.vot atstovus iš 
Ženevos pasitarimą konferen
cijos. n- .

Sekretorius Shultz išskrido j šiaures Atlanto Są
jungos valstybes, kad galėtų susitarti, kaip suvaldyti 

Sovietų priešlėktuvines patrankas Sirijoje.
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TVIRTA SVEIKATA- PASTOVI LADte 
J Kūno, proto ir įoųsjny durnos pa^fiftdoi 

Naujausių mpks'c žinių populiarus perte|kimai
1 . ‘ A .IGNAS nDOMĄVieiUS, M, D. '

. .............■*

Bielinskis apie “Boriso Godųnovo” sceną: 
' “Smuklė Lietuvos pasieny”

ValsT ‘f.- Teatro scenoje Kau
re “ 'mii.Jė Lietuvę? pasieny” 
■ Boriso Csd'unovo” operoje bu
vo vien?, iš ryškiausiu. Įdpnrru, 
ka apie tą Aleksandro Puškino 
poemos vietą manė rusų Rriti- . 
kos žvaigždė Visarrjonas Bie- 
liii’kis. Jis pirma iš viso gana 
rezervuotai atsiliepė apie tą p.oe-_ 
rną, “Leiskite pagalvosiu; dar 
perskaitysių”>j.

c. A. Vengerovas savo pasta- 
uoj Bielipskįo raštų pilname rbv- 
k;nyje, užėjus kalbai apie “Bo
risą Godunovą’’, sako:

“Dabar, kai Popovas, 1831 pie
tų t’žgavenzų metu, pasimatė’su1 
Bielinskių, tas.pat-s ’“Borisas Go
dunovas’’ buvo jo (BieJihskio; 
dvasinio augimo ryškiausių 
dikliu, ‘ Aš pamačiau permainą; 
Bielinskyje. Jfr protas-, suvyrė
joj jo pastabose buyo žymu daug 
•tiesos. Ton mes perskaitėme ką 
tik išėjusi tuomet (pilną) 
rifą. Godunovą”. Scena “Kam-

barelis (’adovo vienuolyne” ta
vo vietoje, ikaifant visą dramą, 
pasirodė dar geresnė. Bielinis 
stel ėdamai matė toje drampję 
tikrumą parodant la.ką, gyveęi-; 
mą ir. žmones; jautė joeziją 
penkių pėdų beritmiuose ęrlė- ( 
raščiuose. kuriuos pirma vadino 
prizaiškais, jautę poęziją pačio
je Puškinu proąoje. Ypač jam 
paU^o scępa “Smuklė Lietuvos 

I pasieny”. Perskaitęs šęiminin- 
kęs pasikalbėjimą su pas ją su- 

įsiriūkųsmjj, valkatomis, įrody
mus prieš Grigorijų ir jo pabė-; 
girną pro langą, Bielinskis

• tė knygą iš rankų, yos nesulaužė
• kėdės, ant kurios sėdėjo ir.'džiū^ 
gaudumąs sušuko:’ “.Jim

. vi ;, aš mačiau, aš ’ matau ^aip-jiš 
: - puolė pro langą!” Jamė j>u buvo;

ryški ta kritiška pažiūra, kuri 
ilgainiui jam vadovavo vertiftanif 
Gogolio kūrinius”. ■ '" A i -i

Arėjas Vitkauskas

ŠKOTŲ TAUPUMAS

NfftcPhersonui pasakoja vie
nas drąųgas:

— Grędėjąu, jog sųsitaiket »u 
Maggie ir jau apsivedei...

— Taip ištikro ątertiko. Mat, 
; buvau jai nupirkęs žiedą, o jos 
pjrštas taip sustorėjo, kąd ne- 
Ifrirw galima nuimti žiedo. Tu
rėjau ją verii...

# * *

VIENOS NEUŽTENKA

Jauna žmona prašo savo vyro: j
— Grįždamas iš miesto ne

užmiršk nupirkti sląstus pelėms ’ 
gaudyti. ’ '

— Bęt juk vienus nupirkau 
; pereitą savaitę.

— O tuose jau sėdi pelė-

MOKYKLOJE
Mokytoja išmetinėja mergai

tei:
— Sai matykis, tavo amžiu

je būdama ąš daug geinau skai
čiau. ■
.. — Tai jūs tūr būt turėjote 
geresnę nibkvto:ją>;A. atsakė ji-

A' /// ■' '

< RESTORANE • _

. Kaip tai atsitįko, kad ma- 
ilĮ<j lėkštėje riėKi -pei trųpuęmko 
jjnesos? j. - ,
jA įri Tamsta užsakei pusę ordė- 
;rib, tai mėsą gai-pasiliko kitoje 
'įpusėję...' į.'

GERBIA PARTIJĄ

Gerbia partiją, genimas 
Griežtai savo, 'ripe. kito.

’ Taip jau rodo- padavimas, ■ - 
Rastas tekstuose sanskrito.

— Mano partijos platforma, - 
Sako, — ne mužikams kurta;

• Pąragrafai, seilius, forma 
Mūs’ šviesiam elitui skirta.

—- O tu.;. Nagi. Trafaretas!
Polit-sklerozės dusulys.
Jos eilinis paritetas — 
Mūsų principų smauglys.

MOKYKLOJE

— Pepsi-Cola minkština kau
lus. Jeigu daug gersi, tai ir tau 
suminkštės. • • ' ,.

t—. Gerą, dieną, Mąiki, .0 gal 
geriau . tik Tj- Šaltą TMeną.'

— Kodėl,-Tėve?
i— Iki šio meto girdėjom, kad 

Montanoj, Arizonoj, Washing
tone nė tik lijo, bet ir gerokai 
prisnigo. Naujienose buvo net 
paveikslas; kurianie parodyta, 
kaip Minesotos ūkininkai, pasi- 
kirikę šilais, važiuoja į krautu
ves- reikalingo maisto parvežti. 
Ukjnifikai visko turi, patys pri- 
sisbdiha bulvių,. priširaųgina 
kopūstų,įtomeiėių ir kitų ’žalia- 
vųj bėt jiėjęeturi’ pipirų-,; neturi

• ląikraš&ų, neturi PepšLCola, 
.lo.idąbar'jie priir'.jos' yra pri

pratę..
— (jaliina prie visko pripras

ti, .bet; jeigu aš būčiau, tavo am-
,! žhrie, tai apsieičiau be Pepsi- 
j Cola. " . . • b .

A-A) kas? Pripratau ir išge- 
i rių. Ir niekoTiJogo; neatsitinka.
• - z J

tai iretoliindje ateityje gali at-j-nereikės aiškinti.

—: Aš daug negeriu... Be to,j 
kieno kaulai jau užgrūdinti, tai l 
jie nesuminkštes.

— Tu geriau pasiskaityk “Su
sitikimą Montanoj”. Pirma ma-', 
žai kas tą rašinį skaitė, o dabar 
visiems parupo, kas yra tas Pu- 
šėnas. Jjs labai gražiai parašo. 
Kaip jis rašo, tai dar nė vienas 
neparašė. Jis rašo taip, kaip gy
venime pasitaiko. Dabar visi: 
nori žinoti, kur jis gyvena ir ką 
jis daro. Jis turėjo būti rašyto
jas, o ne vien Montanos gyven
tojas. Jis turėtų gyventi‘Chica
go j e, tai jam premiją pakirtų.

— Na, reikės paskaityk jei; 
lu sakai. A

— Būtinai skaityk. Jis cašo,| 
_ ; ^aiP nuo Pepsi-Cola sumjntlrčtė- J

—;Jeigu šiandien-neatsitinka,; ja kaulai. Ten rasi viską, inau| 

šilikti. 7 ; - -AA’— Gerai, skaitysiu. <i

Meilė, meilė begaline
Kartais veria tau krūtinę,

Bet visuomet ką dprs myli.

Kartais tvirta ištvermingą, 
Kartais silpna pavojinga, 
Aukšta, skaisti dangų siekia, 
Už mėnulio nusidriekia.

Ęįby meilę sau neturų 
Ko nors ieško, kur nors žiūri. 
Nesuradus atgal grįžta, 
Vėl iš naujo pasiryžta.

Kartais skaudi ir apvilta, 
It žarijomis apipiltą. 
Nors prislėgta, bet liepsnoja 
Ir mylėti nenustoja.

Meilė kaitri ir kęrštinga, 
Mielė kvaila ir-protinga, 
M eilė tyki, pasišvenius. 
Meilė-rūsti,: susikrautus.

Meilė lėta, apgalvok

Meilė: grožio karalaitė, 
Meilė dolerio ;tarnaitė.
Meilė godi ir pavydi, • \ 
Abejonėmis tiktai žydi.

Meilė ^karsta,, meilė-į 
Ęartais^į^š, riįjį 
Meilė šyi^Srit

Meilė aiški,. meilė šventa 
Tik prie Dievo prirakinta 
Ji be keršto, Ife pavojaus • 
Būna ramybėj .dėl rytojaus.

balta

Perkūnas '

— Tavo partijos platformoj 
Senų frazių tarškesys,“ 
Gi manoji “taikos” formoj 
Laisvės principų šauklys.

— Nors esu kilmės lietuvis, 
Kam tai rūpi, kam galvoj — 
Jei klaba mano liežuvis 
Partijėlėj svetimoj.

Pr. RusofHas

Pranašo ; Mahometo įpėdiniai 
Vadinasi .Kalifaip.. Pasakyk kaip 

: vadinasi jų žemė? f
— Kaliforniją, ponas . moky

tojau. ■ .“ A'' ; A*’"’ !
* ♦ ♦

. Motina: -- Mano, dukrelė pui
kiai važinėja automobiliu, mo
ka maišyti gėrirnuš- ir dalyvaų- ; 
ja tik rįrhtpse 'pramogose.

Sužiedūotiniš: — O aš galiu 
šiaip taip iškepti kiaušinius ir 
prisisiūti sagutes.

SKIRTUMAS
— Koks yra skiitiimas tarpi M 

dramblio ir partijos funkcioiiie-1 
riaus. . .

— Toks, kad dramblys geria 
pusę valandos ir dirba visą die
ną. o funkcionierius daro 
šingai.

prie-4

- * ♦ *

GERAS TĖVAIS

Sūilus mokinosi Kaune, o tė 
vas gyveno Jurbarke. Vieną die 
ną sūnus telegrafuoja:

— Ate u k 100 litų, ues kitaipj 
šoksiu i Nemuną.

Tėvas atsako irgi telegrama t

* — Lauksi u tavęs su tinklu Jut, 
bąrke. . . .

•.'..Pas gydytoją ateina ligonis 
Jji'.iina pj^ąkoti :T,A f
. —Aš. jaučiuosi labą i blogai. Kas 
■lai snūdžia; brūtipę;. galvą dąž- 
liajjyįąuda;. viduriai.- netvarkoj,

* * * r
. / -VNfcEKO NEGIRDĖJO

_,...... , • . . . Jro’ sit'd is. visai silpna— Koki baisi audra vakar va-|~. r.
kare! Ar ne išgąsdino tavęs 
griaustinis? * ' . *,

r —■ Nieko negirdėjau,, nes kaV? 
bėjau su savo .žmona. : 

*.■ * ■
BLOGA LIGA

Dūk! aras- — Taigi. >ak;

-JA Jfeigu taip, tab tamsta iš- 
tikrd turi arklio sveikatą, jei tą 
yiską atlaikau — atsakė gydyto- 

‘Wririv ■' A-
L . »

■» ą Moteriškė nueina Į tabakos 
krautuvę ir prašo cigarų.

— Ar' norite stiprių ar silp- 
rų? — klausa pardavėjas. •

A O, duokite st prių. nes ma-

jog
į esi ligoms. O kur tau daugiau- 

■iaj skauda? ‘ •
P.e rinkas: — .Kuomet e-U' r.o vy:a^ nešiojasi cigaru kiše- 

mokyklcje. ’ Anęse ir gre tai juos .sulaužo. ,

Ll

• Mokesčių mokėtojas 
vienintelis valdžiai dirbąs

yrn 
as

muo. iš kuri© nereikalaujama 
egzaminų. .

• Turtuolis gyi’ėri kad Įsigi
jęs apdraudą. galiejančią ir sa
vižudybės atveji. Jis visai ne
atkreipė dėmesio, kad po šiuo 
tekstu buvo pąrąsyte smulkio
mis raidėmis pastaba, kati 1? 
premiją galės atsiimti tik jis 
prix \ .

Į • Dabar niekas nesirūpinu, 
kaip to!: doleris eina Rūpinasi, 
kad, jis ilgiau pasiliktų.

;šsiri irti ;r a p -dvėsti, nei pinigų 
»' išlųšti.

• Hatfeld. Mass., kapinės*- 
yr> antkapis stt tokiu eiliuotu

"Pu siu© ąkrrieniu ilsi-.i 
Arabela Youngį kuri gegužės 21 
d. bustojo udinti savo liežuvį".

• -Ant dantų 'gydytpjv kauo 
p i vMyt a: "Pra^įf? Frišn&^lk i u 
slegiančia šMfrfit Tįid Čia. šią

'me sklype. JohndBrmvn užpildė
• w Aj^ ^>4. • 1

paskutinę kiauryinję , - \
- -r , -ą Susikalbėjo, kaip avinas su

drnbmrnes;

» Reporteris klausia šimtine: 
ti, kaip jis jaučiasi? šimtmetis 
atsako: “Labai gerai. Aš manau; 
daug geriau, negu prieš šimtą 
metų”.

» Kam dar iš taip toli impor
tuoti? Juk ir čia galite užtekti.-.! 
na i rasti rusiškų dainininkų! 
Pasisamdykite ir dainuokite visi 
kartu.

«
t Nerc.kia žmogaus kaltinti už 

melavimą. Jis gyvena tiktai ant
roje faktų pusėje.

• Lapė ir miegodama, vištas 
'kaito. Tai kodėl frontininkams 
t’k savo v:štų balsus skaityti?

• Lakeris ir likeris užbaigia 
automobilius.

• Pasikalbėjimai tarpę politi
kierių:

— Galiu uždėti savo galvų, 
jog tiesa yra mano pusėje.

— O aš sakau, kad ne — ir 
uždedu savo portfelį.

— Bei tavo portfelis yra tuš 
čias.

— Ne kitokią ir tavo galva.
* * *

— Ką norėtum geriau turėti., 
penkiolika vaikų, ar penkiolika]
tūks .ančių dolerių?

— Aišku, kąd vaikų. Turėda- 
,ma$ tiek pinigų, norėsi dar <jau- 

- giau ir dar daugiau, o sų pen
kiolika vaikų jau būsi pilpai .pa
tenkintas.^

♦ * »

— Ai žinai, kad iš sovietiško' 
alfabeto tapo išmesta raidė “Mn

— Dėl ko gi? •
— Matai, nėra tenai -rnihų. 

mėsos, machorkos, mak^*dbd 
^medaus, mielių ir psn.. tai 11 (į>C- 
r^ikaling-t iripiwnoji raidė. * 

<, w
Vakar parėjau isikanšęs ir 

atsipiliau, gįryt, žiūriu, po db.v 
>;o lova guli žmogus.

Tei t-ur .bw vagis? >
— Ne aš pats .

GERAS' VAISTAS■’ ' < 5

—Pasakyk" maųLkaųi su i^gy-< 
iei savo žmoną nuo tokį© neri 
bingumo? — Juk pirmiau ji ne? 
galėdavo ramiai ir pakalbėti. ■ :

— Labai paprastai: pasakiau 
jai, jog kuo senesnis žmogus, 
tuo jis daugiau nešvaiojasi., . / ■

t Vyrąs pasakoja, savo žmo
nai: _■ A; -. • • •.

— žinai, Agnieška, aš visai’ 
išgijau nuo reumatizmo.

žus oras.
* * ♦ - - VA >-

e Teisme advokatas atsipra.- 
šinėja savo kliento: ’ ’

— Gailjuos,’ kad nieko dau
giau negalėjau-padaryti dėl jū
sų. ■-"/ - '. ;

— O, ponas advokate, dviejų' 
metų kalėjime jau man užtenka.

Vieną ar abidyi? ’ i A
— Tik yiėną. Bet QOTėęiąutpa 

-matyti kaip tūlą atliksi.

duoti savo vyrui kasdien poše-
• i v.’ ’i’** i t-i »

siu- tiek šaukštų’ Mes; iš viso^ik 
ketinius turim.' 'T

Išminčių knygose y ra . užra
šyta: _ ' ; |

“Jeigu moterys taip- dažnai 
melstųsi, -kaip rėdosi,;tai vęps 
nueitų j dangų”. - /

- " * ■*Ą*-;... , ‘

u Ckiijinkas Į tingini sūųų: ■ 
.. —Tu -vėl- guK? Esį nęverijas, 
:.kąd .ant tavęs šviestų saulė!; j

— Na, tai gerai. Aš atsigulsiu 
šešėlyje. > ~ v

t Seržantas i 
joką:

— Icek, ką darysi pasiliUosiu 
įvykusi nau-1. yęs iš karo tamyboį?

Šokinėsiu iš. džiaugsmo..
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ST, CATHARINES, ONTARIO <
ĄJlHfe PATRIOTAS LIETUVIS KAZYS STUNDŽIA

š.m. laipkričio 3 d. velionis) ta Raudonajai armijai, pasitrau-1
h.. Stundžia su draugais išva- kė į Vakarus. Pasibaigus Antra- Į 
ž:avi> žuvauti, bet nebegrįžo gy- ■ jam Pasauliniam karui, atvyko 
v’.s. Važiuodamas buvo geroje ii Kanada ir, progai pasitaikius, 
: uotlikoje ir šnekus. Velionio gavo darbą General Motors 
t ičgiamas sportas buvo žuvavi-, automobilių fabrike, St. Caths- 
r.ias ir, išėjęs j pensiją, dažnai rines mieste, ir čia išdirbo iki 

;vo malonumui su draugais, pensijos amžiaus.
.ižiučdavo žuvauti, šį k irtą va-1 Velionis, išėjęs j pensiją ir
— . ...—- x—i..-—.•  ------j------- buvot/ avo į Grant upę, šalimai < tvarkingai gyvendamas, 

Caelph miesto, žvejoti lydekų.' susitaupęs juodai dienai, ir iš i 
T diena K. Stundžiai buvo ne-i santaupų gagėjo su žmonele Jad- 
-^iminięa—jį ištiko širdies prie- vyga karališkai gyventi dar il-; 
puoliu. Greit atvyko ambuiansas i gus melus. Bet nelauktas sve- 
ir nuveže į Guelph ligoninę, bet) 
n. pasisekė jo' išgelbėti?

Velionis buvo parvežtas į nuo- j 
r.o.'v gvvensma St. Catharines! 

j nuėstą jau miręs ir pašarvotas 
l’atrięk J. Darle koplyčioje, i 
l.oplyięojė buvo gausiai lanko-( 
mas lįetuvių iš Niagaros pusią l

Lapkričio 7 d. velionis iš lai
dojimo koplyčios buvo atvežtas 
Į St.
koplyčią. Teri šv. Mišias atnaša
vo kuiT. K. Butkus, OFM, ir 
sakė' jo atminimui skirią pa-1 
mokslą. Vargonais grojo ir solo 
giedojai Jribzas Vyšniauskas.

Po gedulingų šv. Mišių, velio
nis buVpjišvežtas 4 amžino poil
sio vietą — Šv. Jono lietuvių 
kapines, Mississauga, Ontario. 
Nežiū^nt 60 mylių nuotolio, bet 
esant gražiam orui, gausus bū
rys v lietuvių velionį palydėjo Į 
amžino poilsio vielą ir pasakė^ 
jam paskutinį; sudiev.

Bendruomenes Vardu atsisvėi- 
kinitno' žddį tarė1.* Virginija Že- 
maitijenė. Visas.laidojimo apei
gas atliko kun. K. Butkus. OFM. 
Po laidojimo apeigų, visi daly
viai buvo pakviesti pietums į 
Anapilio salę.

Velionis. Kazys Stundžia buvo 
gimęs 4914 m. spalio 23 d. La
banoro valsčiuje, Utenos apsk. 
Vokiečių okupacijos metu tar
navo polięijąje, eidamas nuova
dos viršininko padėjėjo parei
gas. Būdamas patriotas lietuvis, 
vokiečių okupacijų metu yra 
daugeliui lietuvių pagelbėjęs 
įvairiuose reikaluose ir išgelbė- 
jęs -nę-vįeną nuo vokiečių areš
to. Rašančiam šias eilutes teko 
apie tąį patirti,; išsikalbėjus su 
kitų miestų liet u viris ', gyvenan
čiais Kanadoje, kurie už suteik
tą esant blogoje padėtyje para
mą, prašė perduoti nuoširdžius 
linkėjimus.. . - .

Velionis, įtinantis .antrą kar-

člas — mirtis anksti apsilankė 
ir nutraukė gyvybės siūlą.

Velionis buvo vienas iš tų žy
miųjų ir nuoširdžių lietuviškos 
veiklos stambiomis aukomis rė
mėjų. Jo namų darys buvo ati
daręs lietuvišką darbą dirban
tiems. Jis visada su nuoširdų-j 
mu paremdavo aukomis lietu
višką veiklą, nes jautė, kad ma
žai lietuvių kolonijai, be gera-j

Catharines vienuolyno ; širdžių lietuvių paramos neima-1 
noina suruošti didesnio masto 

pa-' tautinių švenčių minėjimų.
’ Velionis prenumeravo daug 

lietuviškos spaudos. Jausdamas 
sunkią spaudos padėtį, remda
vo ją nemažomis aukomis. Taip 
pat pirko lietuviškas knygas. 
Apsilankius į jo namą platinant 
knygas, visuomet nupirkdavo jų 
ne viėną.

j
Velionis jautriai pergyveno 

žiaurią dabartinę rusų gimtojo 
krašto-Lietuvos okupaciją. Gy
vendamas’ šiairie Kanados lais
vame krašte, stengėsi, kaip pa- 

. triotas lietuvis,., ne žodžiais, bet 
darbais ir aukomis prisidėti prie
Lietuvos laisvės kovos. Velionis; nininką Algį Regį. Ponas A. Be
gyveno su viltimi, kad Lietuva, gis paminėjo, kad Tilžės Aktą

Tilžės vaizdas iš Panemunės žiūrintI

A. PLEŠKYS

TILŽĖS AKTO 65 METŲ 
SUKAKTIES MINĖJIMAS

viskas kas yra, turi teisę gy
venti ir i tai, kad mes lietuviai 
čionai — Prūsų Lietuvoje gy
venantieji sudarome šio kraš
to dauguomenę ■ (daugumą) i 
reikalaujame mes remdamėsi vo svarbumu, lyg antras 1918ih.

(Tęsinys)

Po vėliavų įnešimo, vadovau
jant solistei p-lei Aldonai Bun- 
tinaifei, buvo sugiedotas Lietu
vos himnas. Tolimesnei progra
mos daliai pravesti, pirminin- 

į kas pakvietė darbštųjį visuome-

anksčiau ar vėliau, bus laisva, 
todėl gerbė tuos lietuvius, kurie I buvo daugumoje sufanatizuotų
T_________. T r _ X_______’ 1______ • . . L .. . .

pasirašę ir paskelbę dalyviai

okupuotoje Lietuvoje kovojo 
prieš okupantą rusą.

Velionis su'nuoširdumu pa
remdavo duosniomis aukomis 
ir Hamiltono SLA 72-osios kuo
pos veiklą, kuri per keliolika 
metų Kanados Lietuvių Fonde 
kasmet įamžina vieną iš oku
puotos Lietuvos žymesnių poli
tinių kalinių lietuvių.

Velionis iškeliavo į amžino Į 
poilsio vietą, palikdamas tauti
nėje ir politinėje veikloje žy
mius pėdsakus. Jo vardas bus 
prisimintas ne vienos organiza
cijos,-nes jis . daitg kam per tą 
trumpą žemišką gyvenimą yra 
padėjęs. Jo vardas, paminėtas 
šioje spaudoje, tegul būna pa
skatinimas ir kitiems, kaip lie-

nacių areštuoti ir sunaikinti — 
nukankinti. Tilžės deklaracijos 
aktą, paskelbtą preiš 65 metus, 
perskaityti buvo-pakviestas Al
gimantas Kiemaitis.

Mažosios Lietuvos Tautines 
Tarybos Aktas

“Atsižvelgdami; Į tai, kad

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
> UTERATCRA, lietuvių literatūros, meno Ir mokat 

IM4 m. metnštit. Jame yra vertingi, niekuomet neaemrtą, Viner 
Krėvėg, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos 
J. Raukflo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matuaevičiaui ir 1 
Meilaus straipsniai bei studijas, iliustruotos nuotraukomis % 
M-K. Čiurlionio. M. Meikio, V. Kašubas, A. Rūkitelės ir A, Virs/

'< DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rąžytojo! ir 
tinlą Jokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dain^ 
Iventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainnojan 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenims 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apralj 
Ug Ju-oso Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne saunai 
gyvenimo bruožų apraiymai, bet tiksli to laikotarpio buities Mte 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyf»

įdomiai pArrfyta rtudijx a.pie Rytprūrius, remianti* Pakalu** k 
Labguvos apskričių dnomenlmU. Aprašymai įdomūs kiekvienais 
lietuviui. Leidinys Hiuriruotw nuotraukomla, pabaigoje d uodą m b 
ritavsrdiių pavkdinimritli Jų vertiniai I vokiečių Eafiją. C&fi&l 
eandlnjoja knygojf yra Umčkpla. Kaina 0.

> tj LAUKIS LlJHJĘ ralytojoc PeTronėJčs Urintaltėf ttfr 
mfnfrnal tr mintys apie »tnenia Ir vietas neprik. Lietuvoje Ir plr* 
malriali bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius 
bet kainuoja tik O. , <

■> JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nnuprai 
lai ir »<«žinga1 interpretuojamas gyvenime ir politikoje'; tik 
Vurglo Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą fr poo 
riją. Dabar būtų jį gaUma pavadinti kovotoju ui žmogaus teis** 
Knyga y’a didelio formato, 555 puslapli, kainuoja

u w»>w V
1

j turis metus anksčiau prieš Klai- 
I pėdos išvadavimą. Jis yra reikš
mingas tuo, nes jis yra Mažo
sios Lietuvos lietuvių apsispren
dimo veiksnys. Tsmc apsispren
dimo veiksnyje nedalyvavo nei 
vienas lietuvis iš Didž. Lietu
vos, ir ten nepadėjo savo para
šo. Visiems lietuviams Tilžės 
aktas yra labai reikšmingas sa-

ant Wilsono tautų pačių apsi
sprendimo teisės ’ priglaudimą 
Mažosios Lietuvos prie Didžio
sios Lietuvos.

— 150 melų sukaktį nuo plr- • 
mesios periodinės spaudos lietu- • 
vių kalba pasirodymo Mažojoje • 
Uetuvoje. 100 metų sukaktį nuo • 
Ragainėje ir Tilžėje spausdintos • 
“Aušros”, visai lietuvių tautai • 
atskleidusios naują tautinio su- ( 
sipratimo gadynę, brandinusią. 
Nepriklausomos Lietuvos vals
tybės atstatymo mintį,

— 65 metu sukaktį Tilžės Ak-; - 
to, 1918 metų, lapkričio 30 dieną 
paskelbusio vises Prūsų arba

kuri iki šiol j Mažosios Lietuvos prisijungimą

mečius, bet kelis Tūkstančius 
melu”, i aip pasakė Algis Regis.

Jaunosios kartos Mažosios 
Liętuvos lietuvaitė, taip pV Pa
sipuošusi tautiniais rūbais, Anga 
Butinaitė padeklamavo eifėrtS- 
tį, pavadintą “Mažoji Lietuva”, 
parašytą Kotrynos Grigaitytės 
parašytą Kotrynos Grigaitytės.

Ponas A. Regis perskaitė Ma
žosios Lietuvos Rezistencinio

‘ i Sąjūdžio suvažiavimo Chicago 
JI je (1983 m. liepos 1-5 d.) pri- 
* imtą rezoliuciją,

dar nebuvo spaudoje paskelbta.
Rezoliucija

Mes, Mažosios Lietuvos lietu- 
; visi, iš Amerikos, Europos, Aus

tralijos ir kilų vietovių susibūrę 
Chicagoje Lietuvių Tautiniuose 
Namuose bendrame suvažiavi
me aptarti toli likusius Tėvynės 
tragiškos padėties ir jos likimi- 
nių reikalų, o taipgi savosios or
ganizacinės veiklos laisvajame 
pasaulyje, su meile ir skausmu 
prisimename:

— Mūsų drąsios genties prū 
su baisias apsigynimo kovas, vy
kusias prieš 700 melų ir truku
sias be paliovos iki ši narsi gen
tis liko sunaikinta nelygioje ko
voje prieš kryžiuočių planingai 
vykdomą taulžudystę.

— Baisųjį visuotinį marą, su
naikinusį didelę Mažosios Lietu
vos gyventojų dalį, nusiaubtą 
švedų karų ir juos sekusių bad
mečių.

- Mažosios Lietuvos lietuviu 
ilgų šimtmečių ryžtingas pa
stangas išsilaikyti savoje žemė
je puoselėjant kalbinius ir kul
tūrinius tautos lobius,, sunkiose 
aplinkybėse apjungiančius visus 
lietuvninkus laiko 'ir įvykių tėk
mėje. '

i bendrą Nepriklausomą Lietu
vos valstybę. Tilžės Akto pasek
mėje įvyko Klaipėdos krašto 
išsivadavimas.

Mažosios Lietuvos lietuvių są
jūdžio laisvajame pasaulyje dr.-i 
tvviai skaudžiai pergvvena Tė
vynės netekimą. Imperialistinė 
Sovietu Rusijos okupacija sunai
kino lietuvių tautos ainių gy4 
venimą fcęšitęsusį tūkstančius 
metų Baltijos jūros,. Nemuno,- 
Priegliaus ir Vyslos erdvėje. Jos 
gyventojai išžudyti, ištremti Si
bire arba išblaškyti toli nuo gimt 
tinės — Vokietijoje, Amerikoje, 
Australijoje ir kituose pasaulio 
kraštuose. Tačiau, nežiūrint kur 
gyvenimo aplinkybių nublokšti 
begyventumėm, mums Tėviškė 
niekuomet nepaliks visų apleis
ta. Joje amžiams neatskiriamai 
pasilieka dalis visos tautos isto
rijos ir to lietuviško krašto gy
venimo apraiškos. Ten visuo
met pasilieka su Tėviškės žeme 
neatskiriamai susijungę jos lais
vės kovotojai, kultūrinių dar
buotojų ir lietuvybės puoselėto
jų kapai, kurie iškalbingai by
los ateities kartoms. Jie įparei
goja ypač mus visus laisvajame 
pasaulyje tęsti senųjų prūsų ir

(Nukelta į penktą puslapį)

Vasario 16-osios Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo ■ aktas.

Šio minėjimo pagrindiniu kal
bėtoju arba paskaitininku buvo 
pakviestas kelių knygų ir Lietu 
vos žemėlapio autorius Algirdas 
Gustaitis, iš Los Angeles. Jis sa- 

j vo paskaitą pavadino “Mažosios 
Lietuvos Taurinęs Tarybos 1918 
m. lapkričio iriėh. 30 d. .akto 
priežastis ir eiga”. Jo paskaitos 
neatpasakosiu. Perdaug užimtų 
vietos ir laiko. Jis skaitė.ir raš
to ir savo paskaitą jis pats gali 
pasiųsti lietuviškai spaudai.

Baigus paskaitą ir išnešus vė
liavas, vėl buvo pakviesta i sce
ną Mažosios Lietuvos ištikima 
dukra solistė Aldona Buntinai- 
tė, pasipuošusi Mažosios'Lietu
vos tautiniais rūbais. To nepa
minėjau savo reportažo pra
džioje, tai padarau dabar. Ji pa
dainavo kelias .lietuviškas dai
neles ir publika, jos dainavimu 
sužavėta, jai entuziastingai ir 
ilgai plojo.

“Mažojoj Lietuvoj lietuviška 
daina skambėjo ne kelis šimt-

Visi savo parašu šitą pareiš
kimą priimantieji pasižada vi-, 
sas savo jėgas už įvykdymą 
minėtojo siekio pašvęsti”.

Tilžėje,.lajįcričio 30 d.
. 1918 m.

Pasirašo: J. Vanagaitis, Vik
toras Gailius, Martynas Jan
kus, Mikelis Deveikis, Mikas 
Banaitis, A. Smalakys, Kristu
pas Paupar, Mikelis Lyman- 
tas, Dyka Miškys, F. Zūbaitis, 
Kristupas Kiupelįs, Jagomas
tas, Jurgis Lėbautas, Jurgis Ar- 
našius, Z. Deivikas, Jonas Uz- 
purvis, Jurgis Gronavas, Mike
lis Mačiulis, E. Bendikas, M. 
Reidys, V. Didžys, J. Juška, M. 
Klečkus ir Jurgis Margys.
Ponas A. Regis pabrėžė, kad 

šitas Aktas buvo pasirašytas ke-

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia - ir turtingiausia lietuvių fraternalinė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.
SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 

darbus dirba. ' /’
SLA—išmokė j o, daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 

apdraudų savo nariams. 'T * L
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 

nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir . Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoką tik $3.00 metams.

SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose.
Kreipkitės i savo apylinkės kuopų veikėjus, 
jie Jums’ mielai pagelbės į SLA įkitašytl

Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą: 
■„ ■■■; ■ ■ i" ' : ■

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th St,, New York, N.Y. 10001

TeL (212) 563-2210

-
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GIFT PARCELS TO LITHUANIA
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PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 * TeL 925-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

Maistas iš Europos sandėlių.
MARIJA NOREIKIENĖ

x«o:cox<ox«o:«<x*xx*x .«:< x«< •»x«< x*xx*x x«c
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ '

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2;U)1 W. 69th St., Chicago, BL 60629 ♦ TeL 925-2737

I — Naujienos, Chicago, 8, Ill. Wednesday, December 7, 1983

tuvis privalo įsipareigoti ir at
likti tautinę pareigą, pasitrau
kęs iš okupuoto gimtojo krašto.

Velionis paliko dideliame liū
desyje žmoną Jadvygą, okupuo
toje Lietuvoje — brolį Juozą ir 
sesutes. |

Ilsėkis ramybėje, Kazimierai!
J. šarapnickas

metų studijavęs, kaip

!K ŪKANŲ

.-, JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, HL

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI * FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS Rt SYS

Atdara šiokiadieniais nuo

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vaL vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

'**■« ' Tel. 476-2206

paraše 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kai bet kada Ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
Ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su knn. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

tr patarė mums toliau studijuoti.
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vienam mėnesiui 
Kitose JAV vietose:

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieniui, 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. popiet, šeštadieniais — iki 12 Vai.

Rimtas Įspėjimas Sirijai
Praeitą sekmadienį JAV marinai labai rimtai įspėjo 

Sirijos vyriausybę. Spalio mėnesį buvo sutarta leisti 
Amerikos žvalgybos lėktuvams apskristi Beirutą ir jo 
apylinkes, nešaudant į šiuos lėktuvus.

Praeitą sekmadi^nio;rytą Sirijos priešlėktuvinės pa
trankos sulaužė; šį susitarimą. Kelioms minutėms po aš-. 
tuHtOs pakiįib du žvalgybiniai Amerikos lėktuvai iš lėk
tuvnešio, pasiekė Beirutą ir ^apskrido/miesto apylinkės. 
Visiems buvo aišk^.^d-ma ‘ buvo JAV lėktuvai. Rytas 
buvo šviesus, lėktuvai skrido žemai, paprastomis akimis 
buvo galima įžiūrėti Amerikos karo lėktuvų ženklus. 
Beveik kasdien tokie žvalgybiniai lėktuvai Įvairiu laiku 
apskrisdavo Beirutą ir jo apylinkes, niekas į juos ne
šaudė. Jie jokių bombų nemetė.

Kitaip Įvyko gruodžio 4 dienos rytą. Kai minėti lėk
tuvai pasiekė rytines Beiruto apylinkes, priešlėktuvinės 
Sirijos patrankos paleido visą eilę šovinių į žemai skren
dančius Amerikos lėktuvus. Šufo apylinkės gyventojai 
stebėjosi, kad sirijiečiai paleido priešlėktuvines patran
kas prieš nešaudančius Amerikos lėktuvus.

Abu lėktuvai užsidegė, pradėjo suktis ratu ir ne
kontroliuojami krito žemyn. Abiejų lėktuvų lakūnams 
pavyko iššokti iš lėktuvu. Vienas iššoko tiktai kelių šim
tų pėdų aukštumoje Kfar srityje. Tai buvo JAV laivyno 
aviacijos pulk. Robert A. Goodman. Bekrisdamas jis 
skaudžiai susižeidė koją. Antrasis iššoko Zuk Michajel 
srityje. Lėktuvas nukrito sirijiečių srityje, o jam pavyko 
nusileisti jūroje, iš kurios ji ištraukė Libano kariai. Tai 
buvo laivyno Itn. Mark A. Lange. Jis malūnsparniu buvo 
nugabentas Į karo laivo ligoninę.

Visiems buvo aišku, kad Sirijos karo jėgos sulaužė 
spalio mėnesio susitarimą. Amerikos kariuomenės vado
vybė paruošė atkirtį sirijiečiams. Amerikos karo laivams 
užtruko kelias valandas, kol jie nustatė, kas apšaudė be-
ginklius žvalgybos lėktuvus. Kai žinios buvo nustatytos clienio rytą į du žvalgybinius lėktuvus siri’^ečių buvo pa- ir arabų valstybėse, netolimoje ateityje pamatysime.

J. PUŠĖNAS

SUSITIKIMAS MONTANOJ
: (Tęsinys)
*■

— Ne, Kazy, jūs neklystate. Iš mano pusės
1 jokių pasikeitimų nesimato. Aš myliu jus.
- - — Tai labai puiku. — džiaugsmingai jis su-

“ j

: šuko ir apkabino mane.
Kai už kelių dienų suprunkštė arkliai prie 

3- durų, mes su Jadvyga išėjome pasitikti kunigo 
Mečio. Ištisi metai buvo prabėgę nuo to laiko, 
kai aš jį pirmą kartą sutikau čia prie tų pačių 
durų. Tuomet mes buvome trys, nes mūsų taVpe 
buvo jo motina, o dabar tik aš ir Jadvyga. Mečys 
atrodė toks pat, ilgais iki žemės rubais, tik jo vei
das dabar buvo daug rimtesnis. Mes pasisveikino
me pagarbiai, bet be dičkio džiaugsmo. Aš drą
siai žiūrėjau jam į veidą, bet jis vengė mano akių. 
Negalėjau nujausti, kas darosi jo širdy. Nutariau 
vengti susitikti jį vieuą ir nesikalbėti su juo as
meniškais dalykais. Stengiausi kalbėdama su juo 
būti mandagi, bet šypsniu papuoštų žvilgsnių ven
giau. Visa tai nebuvo man sunku, nes jau visi 
metai buv' prabėgę po to, kai su Mečium persi
skyrime, švelni meilė ponui Mandui jau buvo įsi
šaknijusi mano širdy, u- buvusi meilė Mečiui man 
dabar buve kaip koks sapnas. Be to, jis dabar 
buvo jau kunigas, o mano vaizduotėje tai buvo 
ivc kažkoks ša. vas.’kuris nebūtų leidęs mano
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$45.00
$24.00

$5.00

$40.00
$22.00
$12.00
$4.00

Be abejo, panašių strateginių 
Mausimų galima daugiau rasti. 
Mums keikia juos ne tik išspręs-, 
h, bel svarbu nūsialyti ir jų pir- 
niumo seką, lies risk© iš kvartų 
jpspręsti nepajėgiam.

“Mažųjų*’ darbų tarpe yra eilė 
reikalų, kurie vyadytini. Iš ar-- 
.iaū į juos pažiūrėjus, nesunku7 
pamatyti, kad jie, nors ir nebfi- 
hmi ’’s rateginiai”, yra reika
lingi nemažų pastangų ir lėšų, 
jfe teip pat verta įvardinti ke- 
tetą pavyzdžių:

• Itev'etk kas dieną mūsų bro
liai ir sese ys susiduria su rusų '■ 
ir parsidavėlių lietuvių vykdo
mais persekiojimais, sekimais, 
Įskundmiais, įkalinimais. Lietu
vos pcgrndžio spaudoje 
apstu žinių apie rusų oktrpici 
ciie ap^raio vyk»ku»us nusikal
timus nriH taiftį ih prieš kiAa-

A. Da^ys 
. . ... —+

I j
14
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ir patikrintos, Amerikos karo laivai apšaudė.-Sirijos 
rinius centrus. r ... '

Abu Amerikos lėktuvai nukrito įmiestelius ir padare, 
žalos gyventoj aras. Of ieialiai dar nepaskelbta,bet Ame-1 
rikos karo laivų galingos ir labai taiklios ^atrin.kos 
darė didelės žalos- Jungi. Tauig
ginklų sandelius, nutraukė sū^šfekHp^-im^tŪėte didbkąį' -T3® W-M:
Sirijos karių įkaičių. - Vėliau paleiitaįAmeįiį^ liivyno’; - 
bombonešiai pabaigė darbą, keldąi&į^'.pądsli :̂ Sirijoj '■
kareivines bei jų Įrengimus. ' -x 'p' ; =•-j' ^"1

: • . -n A - ’ ’ j* *’? ** y į. “ . ' ' ‘

Keturias valand’aš besitęsęs-l3bmba?^^ife^.:aprimo^ 
bet Sirijos kariuomenės vadovybe džr -n^^ėtbė- padĮ-? 
rytų nuostolių. Aplinkiniais keliais ateiAąn^Os žihiosj 
sako, kad sirijiečių centrų apšaudyrtfas trtfvęš labai taik-j 
lūs. Tokį pranešimą spaudai padarė Izraelio premjeras^ 
Icakas šamiras. Izraelis turi geresnę žvalgybą Libane,: 
negu amerikiečiai. Jie žinias gauna greačiaū, hfegu ame
rikiečiai. Jie taip pat paskelbė, kad -nmrnnšai; pareikalavę" 
grąžinti laivyno lakūną Goodman: bet BirijU atsisakiusi. 
Ji atiduosianti Goodmaną, kai Amerikds marinai pasi-i 
trauksią iš Libano. Sirijos prezidėntasMun būti drąsūs^ 
žmogus, jei jis, gavęs skaudų smūgį iš amerikiečių, turi; 
drąsos nekreipti dėmesio Į JAV rrikalavimūs. \ '

Truputį kitaip reikalą vaizdavo prezidentas Reaga-: 
nas Baltųjų Rūmų sodelyje šukvfeštieftis . laikraštinin-- 
kams. Jis papasakojo apie susitarimą sli iSiriją, kuri buvo 
pasižadėjusi leisti dviem neginkluotiem&įAinėrikos žval
gybiniams lėktuvams kartas nuo karto iš'padangių pasi
žvalgyti Beirute ir jo apylinkėse. Tos-žiluos marinams 
esančios reikalingos saugumo sumetimais* Sekmadienio 
rytą du JAV. neginkluoti lėktuvai išskrido pasižvalgyti 
Beiruto apylinkėse.

— Kartas nuo karto nežinomi asmenys - palėkdavo 
kelis šūvius Į praskrendančius tuos lėktuyuą,.bet sekma-

meilei atsigauti, net jei būčiau sau tai leiduši.. 
Iki primicijų jis laikėsi vienišas savo kambaryj j 
aš jį maičau tik prie stalo; buvo labai užsidaręs; 
nei su tėvu, nei su Jadvyga bemaž nesikalbėjo.

Pasikviečiau keletą moterų i virtuvę paga
minti primicijų vaišėms valgius, kitos tvarki 
kambarius bei stalus. Darbo buvo labai dau& 
bėginėjau ir davinėjau nurodymus moterims. 
Jadvyga planavo kaip viską pravesti kuo gra
žiausiai ir siuntinėjo pakvietimus svečiams. POPAS 
Mandus važiavo kelis kartus i miestą sU visokiais ‘ 
reikalais, su juo taip pat mažai tesusitikau, *jis 
man atrodė kažkuo nepaprastai susirūpinęs ir sų-
sikrimtęs. Išsiaiškinti nebuvo kada, ir jaučia^ j nors turėčiau būti gerbiamas^
kad jis nėra tam nusiteikęs. ‘ Įftiift palrifca^ bet mano prigimtlėš ____________

“-Bate dąW SŠ kunigo yrn reiHM-Mfe riėni 
yii ‘ - ~

kunigai, keletas klierikų, daug giminių bei Vfehi rėiįalaūja viehth o kiti prit&n^o. Af
jtwwpte, kad as^ūp, kt^is^ Uždėtas ;
ląa, ^ali visus, tuos rrikakiviratiT patenjdnti? &e. 
Nt> vienas jų hepatėnktn^ hepatenkirisid ir aš. 
Nė;‘.rieno Žmogaus gyvenimas nepraeina ramiai, 
be aunkumų, be autini, be triukšmo. Gal manote.

_______ _____ .___ - , . . j^ -feS 'iband/kmp BĖum^o, gyteĮūmas bią visuomet
teikiamoje garbėje ir, trubūt. svarstydaibis^W laiį ^Imįngas, kaip

primirijų dieha. %atp» ftės Vejįėsf Nie. audras 
vsėįstt visų žtfifcmiif ^Venime, jos neaplenki ir ma--

Įapfęsti ui vieną ar kitą. Aš hąiinma-A'okie tie

kad jis nėra tani nusiteikęs
Po iškilmių bažyčioje prigužėjo pilnas dVŠ* 

ras svečių. Prie vaišių stalo sėdėjo abu Pelkinis

mesni Pelkinės gyventojai. Kai kurie pasakė sil
kini mo kalbas, iškėlė Gečio gabumus, jo pasiŠyeR- 
timą ir linkėjo būti geriausiu kunigu, hors vaęy. 
giai ar kalbėtojai patys žinojo, koks turėtų būti 
tas geras kunigas. ’• :

Pats Mečys sėdėjo susimąstęs, skęsdamas jdūl '

Įsimindamas savo kalbą, kūną netrukus turėjai^b? 
kyti ir kuriai seniai ruošėsi. Greta jo sėdėjo po
nas Mandus, sesuo Elena su savo vyru FabijdTųi jh^s. Gyveninį verpetuose (įųg kartų teko apsi- 
ir Jadvyga. • ■ ;

Atėjus reikiamam momentui. Mečys pradėjo- grendimai gali būti, bet gėriai žinau, kad dėl tų

žj’gdatbTttš Ir ^tos: vykdančių 
pavardes, sekli.. Rėikė^iV^iios; 
skėJ)ti ir skaudoje jr 'per radi ją 
į, illėtuv^, .idant Jie fiusikaltėliki;

kad dirbai jfepfaėhia- 
; nepasįte^Ii ir gali šliaukti ;tei-' 
'sėto "atpilde. Gal tai Juos kiek 
sulaikytų nuo per didelio galios 

. rodymo, gal lai atgrasintų kitus 
ftub’ per . didelio paslaugumo 
okųpantut . .

.J'au-lVlZ ritėtų rugsėjo 17 d.

ista-’šip^-priė^ktuviniųšėvinių išvisost-osąj^tinkės.

kūno Itn-. Robert Goodman nesirengia atiduoti, kol ka
ras nepasibaigs.

Iki šio metė visus Sirijos reikalus tvarkė Sirijus prė-i 
zideritas, -o dabar ten sudaryta kelių generolų - komisija, j 
kuri sprendžia pagal Maskvos Įsakymą.

Svarbu,, kad-dabartinė vyriausybė būtų nusiteikusi, 
prieš Ameriką Amerikiečiai to nejautė ir nemate, :’kūr.- 
Sirija žingsniuoja.

Amerikiečiai’ tikėjosi rasti bendrą kalbą su Sirija, o 
kai Sovietai patarėjai privežė priešlėktuvinių patrankų 
bei šovinių, -tai numušė du JAV žvalgybhriūs lėktuvus ir; 
paskelbė karo-stovi. ' 1

JA V.bando šūstiprinti Artimuosius Rytus kovai prieš; 
i komunistus, tuo tarpų komunistai, pasinaudodami .ne
demokratine Sirija; kelia nesutarimus Artimuose Rytuo
se; aido šiaurės. Atlanto Sąjungą ir atidaro komunistams 
vartus Į arabų valstybes. 1

Grenadoje prez. Reaganas laiku pajėgė sustabdyti 
Castro ir rusus nuo Įsiveržimo Į Centro Ameriką. Ar 
jam pavyks sustabdyti rūstis Sirijoj^ Artimuose Rytuose

7 r fe7— Didžiai gerbiami kunigai, mylimas mano 
A,ėyėli, brangias sesutės, didžiai malonūs visi čia 
-fesą šių iškilmių svečiai! šiandieną jūs vainikuo
jate, mane laurais. Jūs ieškote gražiausių man 
žodžių, keliate mane, lyg kokį karalių, į sostą arba 
mlilisj ant aukšto katafalko, ir smilkote. Smilky
mas yra tikrai malohus, bei jis svaigina. Daugelis 
valdovų dėl to galvas pameta. Smilkomasis gauna 
Įspūdį, kad iš’ tikro kažkas nepaprasto ėsąs, kad 
kiti 'žfiibnes yra daug žemesnės būtybėj kurios 
privkto jį garbinti ir tarnauti. Tod# aš visą 
laiką neužmirštu tiesos^, kad aš nieku nėfeu Už bet 
kurį brangų svečią didesnis^ kad labiau Už ką

pkVergtų tautų atstovybių išei- 
ziįoje.

Laisvos os Europos Komiteto 
♦ytavimo 'Įeitu tie^iViaf daly
vavo Filadelfijos komunistų pa
vergtų tautų suvažiavime, ku
riame buvo prncMM- “'vidurio if 
rylų Europos siekimų ir princi
pų dekUracija ’ 1951 metų va
sario menesio 11 tliėįrą. Ttfe pa 
(Jios tautos dalyvavo Viliams- 
JUigo, Virginijos, “Naujos žmo- 
srūs teisiu deklaracijos” pri- 
•mime 1952 metų birželio mė

nesio 12 dieną.
Aš primenu šiuos istorinius 

.vykius, nes jie rodo bandradar- 
jravimą su kitomis tautomis. 
Jie neturėtų būti pripuolanii, 
bet planuoti ir formuluoti tarp- 
autinės Stfakegijos plotmėje.- 
.teikia apspręsti, kur lietuviams 
iartnku ■dalyvauti, ko reikia 
šioje protinėje, siekti, kiek pa-: 

’.stangų ir lėšų mes galime šiemki 
’reika/ains skirti. Tai -nėfša klau-į 
simas, ar VLIKas turi tam skirti; 
dėrnėšį- bįel y^a klausimas, kiek? 
ir kokiomis sąlygomis reikia j Į; 
škifti. "

• ■ VLIKo pagrinde jTą žiHičfeyi 
Liėtūvą liečianti medžią ga, ėr-i 
čhyyai,/s^aiidbš. ir. Jv-ydcitį seki-: 
niaš ir mokėjimas šią medžiagą- 
interpretuoti. Dalis šio reikaliU/ 
go ^dėmesio telpa Eitus rėmuo; 
se, ’dalis yra tiesioginis VLIKP 
rūpestis, dar kita dalis yra rei< 
kalinga ; studijoms, rimtesnės: 
medžiagos šaltinių ruošimai. . ' į

Šie reikalai neišsipildo' patys.’ 
jitųs;r»kįa: sekti, rūšiupti, kla-l

iiHkuotii papildyti. Ka$ dieną 
pasirodo nauja medžiaga, kny- 
gds, žurnalai, vyriausybių pa- 
rdikimai. VLlRas k ELla ne- 

. turi aparato šiai medžiagai sek- 
I U, Pati medžiaga yra brangi ir 
jai kaupti reikia ir vietos, ir 
darbo jėgos jvairiuost; pasaulio 
miestuose. Tam reikia didelės 
taikos.

• Archyvai. Jų daug. Dauge
lis yra išblaškyti įvairiose Eu
ropos ir Jungtinių Amerikos 
Valstijų vietose. Juos yra būti
na konsoliduoti, sutvarkyti ir 
mikrofilmuoti. Tik taip sutvar
kyta medžiaga bus prieinama 
naujoms Lietuvos politinės by
los gynimo jėgoms. Tai yra la
bai svarbus uždavinys, kurio ne
galima atidėlioti.

• Jau 1976 metais VLIKo val
dyba ap.arė reikaią paruošti in
formacinį leidinį anglų kalba 
apie L.etūvą,-<Atsirado ir apmo
kamas autorius darbui vykdyti. 
Ir jam buvo sumokėta. Deja, 
iki šiol jokių rezultatų nesu- 
JaUktą. .

fisairiaus ir gerai dokumen
tuoto poli tiško-geogr af iško-isto- 
yitdo-ekonommiD veikalo paruo
šimas yra -labai reikalingas. 
Toks veikalas tūrėtų tikti įtei- 
kiinui -yyriausy:bių:ūžši'eBid rei
kalų mihistėrijoms, jis turėtų 
likti persiuntimui vyriausybių 
atstovybėms ypač: komunisti
niuose kraštuose.

. Ką mes galėtume daryti, kad 
iži būtų įvykdyta2? j ''

*1:953-1954 metajsvyko JA V 
Kersteno komiteto apklausinė ji- 

surinkta ir' atspaus
dinti kalbai medžiagos. -Tai yra 
vertinga medžiaga, kurk dabar 
yra b a ve ik neprieinama. 4i bus 
reikalinga .ateityjĮ^^Bkla . pa-

C b..7' •
■; 'Tikiuos, fed S . thįiftįią pe r- 
žvalga ras savų išvadas '.šia dei- 
ino. drtyviu. tarpe. Aš- norėjau 
parody 11, kad VldKSs per . eilę 
metų rūpinosi ir tšĮferirūpiha 
saw pareigomis. Norėjau, paro
dyti, kad VLIKas gali būti laiiks- 

;tus ir kad jo strūktūta nedrau
džia plėsti talkininkų ir dalyvių 
sanAūrį. Nurodydamas “dide
lius”.^ “mažūs” rūpesčius, ma
nau, įrodžiau, kad yra ribos, 
kuri°s VLlKui neleidžia visko 
atlikti. Tai yra nė dėl nėnoro, 
bet todėl, kad yra ribotas skai
čius dirbančių ir yra'labai ribo- 
lėfc Ješos darbams vykdyti.

Trumpa peržvalga rodo, kad 
tyrą daug darbų, kūriūos būtų 
•'įmanoma vystyti įvairiose vie
lose kuriamų komisijų taikos 
pagrindais. Reikia tik norinčių 
šiam darbui padėti, reikia su- 
gebačių dirbti ir VLIKo valdy
bos dėmesio atsirasiančių lalki- 
nfnkų būreliui!
C "(Nukelta į 6 psL)

» ■ aii ■» r— j. !■■■<>■ m, >

sprendinių ne kartą būsiu purvais apdrapstytas, 
niekšu, išdaviku, judu laikomas..

Gyvenimo patyrimas rodo, kad žmogui nesi
seka kovoti su gamta; Kai žmogus mano kovą jau 
laimėjęs, greitai atsitinka taip, kad jis aiškiai pa
matė ją pralaimėjęs. Neišmintinga kovoti prieš 
gamtą, geriau yra pabėgti nuo jos smūgių. Jei 
kas, pavyzdžiui, kovotų prieš šaltį> nieko gero ne
atsiektų, bet jei jis šiltai apsitaisys, jis išvengs 
gamtos smūgio, šv. Povilas Apaštalas liepia taip 
pat apsidengti šarvais, paimti skydą ir nukreipti 
nuo savęs smūgius. Visi Dievo tarnai privalo ži
noti sm&gius Nukleipiančius skydtiš ir jais nau- 

Kitab pantos smogiai tavt sutriuškins h-

weMHkehtA pasilenkė prie 
no Maiūteus fr pasakė:

po.

LTS
nesąmones kalba. ; '.

— Aš nieku ifesupffcntų, kas čia datoSi, at
sakė Šis, o Mėčio balsis ris griaudeno tofiau:

' /?*'' v : xMu» uafelUįu’». : ' '' ;>
■». ' ' —*%-> •’w" - - J ■' -4x .» ** - {

i ia,į ■■■ .y... y.

skaityk m toms pa»a<mnk
ŠkAlTYTI DlENRASYl

1 • ■'■■■ ■— 1 1 1 - - ---
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VAKARŲ VEJAI

T«L: 562-2727 aria 562-272$

D& PAUL V. DARGIS, TILŽĖS AKTO 65 METŲ. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

W**»ęte**ee Community IdinikM 

MecBcinca direktoriui
S. Monheim Rd, WMtchwtor, ill.

VALANDOS: 3—8 dirbo dienamii

viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigas 
tokiu adresu;

Nwjieaos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

Uiulj »ctvvni imi.durį ivo
Jenyje. Vieną dieną balandis at
nešė Nojui alyvos šakelę, tai bu
vo ženklas, kad tvanas pasibai
dė ir jie gali grįžti į namus.
x Vėlesniais laikais menininkai 
prisidėjo prie balandžių išgarsi
nimo: dažnai knygų viršeliai 
buvo papuošti balandžių atvaiz
dais, daugybė laiškų, atvirukų 
su taikos balandžiais. Net senos 
moterėlės, žiūrėdamos į jaunas 
besimyluojančias poreles, prisi
minę savo jaunys.es dienas, ne
jučiomis ištaria: "žiūrėkit, ir 
mylisi kaip balandėliai”. Bet čia 
Amerikoj tokių be sparnų mei
les “balandėlių” yra daug, kad 
kartais net praeiviai, eidami ša
ligatviu, turi prasilenkti, kai^tik 
uesutruKdytų balandėlių meilės.

Balandis, nors ir ne daininin
kas, bet dainose apdainuojamas, 
tai neša snapelyje alyvos šakelę 
s r laiškelį mergelei, ir 1.1.

Rusai mėgsta taikos balan
džius eksportuoti į kapitalisti
nius kraštus, savame krašte jų 
nemėgsta, nes ten visi yra tarp 
savęs 

. taikos

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

------------ ■

EUDEIKIJ
GAIDAS ~ DAIMID

SENIAUSIA ER DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

O Tel 927-1741 — 1742

■i

Centro valdyba

f

IĄDUQ i&lMQS VALANDOJ

draugai, o draugų tarpe 
balandžiai neturi darbo.

nuo 8:30 iki 9J0 raL ryto. 
SMioi WOPA - 1498 AM

GYDYTOJAS į* CHIRURGAS, 

SPiCLALYBt: AKIŲ LIGOS 
W«at Įtari Straoi

PARK KAUSTYMAI
a MOVI

f)r. LBOJSAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSL1S IR 

PROSTATOS CH1RURGUA 
MM WIST SM STUKT

Apdraustai p*rkrauatyoa« 
lt Ivalrty aww*. 

ANTANAS VILIMAS 
T«L 17S-JM2 arte 37M994

' WHAT IS THE FASTEST GROWING 
t HEALTH CARE RROEFSSJON-ANDWHY?

(Atkelta iš 3-čio puslapio) 
lietuvių dvasinį palikimą — ne
nuilstamai kovoti ir skelbti pa
sauliui, kad tai yra mūsų tautos 
žemė, ir kad ji turi grįžti į bend-

ŠALFASS DARBOTVARKĖS 
PAPILDYMAS

oU25 CENTRAL AVĖ. 
SL Petersburg, Fla. 33/jj 

TeL 18132 .321-420f

. OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
MTt W. 71* St TeL 747-5149

Tikriju Pritaiko akiniiB 
i? hnsas”

ŽEMA KAINA
Fyiitnim Master CJh _ 

ir VISA Kortele*.
R. URANAS. Tai. 925-NB3

Ateinančio ŠALFASS suvažia
vimo paskelbtoji darbotvarkė 
papildoma Revizijos komisijos 
pranešimu.

HELP IKMJR HEAR! FUND 

HELP YOUR HEART C*

lines pasakas, kada Dievas nu
baudė žmonių giminę tvanu už 
nusidėjimus. Tik Nojus su šei-|-------------------

— Mirė Pierce Gereky, Sr

/ Marqutet* Parka.

Y®d<|a —• Aldona Patrini 
TaioL: 77B-1543

7159 So. MAPLE WOOD AVI 
CHICAGO, IL 40*2$

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Telefonas 523-0440
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

■ _

1424 South 50th Avenue 
Cicero, UL 60650 

TeL: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

Viąo* Laido* 14 WCKV rtottm. 
tenp 1450 AM.

& Petėnburg. Fla., 12:30 vai. įm 
U WTTJ atotite 1110 AM baa*>

M4B 7ty 6tre«t
Ckicaęa, Hlinma SO6ŽI 

Tifct X78-U74

X, TP. Wwlp«\«4av, TtecenMwr 7, Iftgr

klausomą Lietuvos valstybę.
Parašai: M. Brakas, M.L.R.

Sąjūdžio pirmininkas, ir
K. Kikutis, M.L.R.S. su
važiavimo pirmininkas.

Vytauto Didž. šaulių rinkti
nės šokėjų ansamblis “Vytis”, 
vadovaujamas ponios Smieliaus- 
kytės-Atkinson, pašoko kelis tik
rai pasigėrėtinus, grakščius, me
niškus tautinius šokius.

Ir pabaigai buvo sugiedotas 
Msžosios Lietuvos himnas “Lie
tuviais esame mes gimę”, žo
džiai Zauerveino.

. F L U U1D A KNOW YOUR HEART

- ©5TTOPATHIC Z&EDJCINEZ 
DOCTORS OF OSTEOPATH^ 
D.O.’S, WILL MORE THAN 
DOUBLE THEIR PRESENT 0 NUMBER-GROWING FROM 
16,000 TODAY TO MORE 
THAN 56,000 PHYSICIANS 
IN THE NEXT 20 YEARS/

A_ TAMULYNAS

PALYGINIMAI LIETUVIŲ KALBOJE
Kiekvienoje kalboje yra tam boj, kaip raudona gija, tęsiasi 

tikrų posakių, išsireiškimų, pa- tėvynės meilė.
lyginimų, net pavienių žodžių, Šis palyginim'isT kaip raudo- 
kuriuos žmonėms noriai pasisavi- na gija, yra nę,lietuvių sukur- 
na ir vartoja savo kalboje, žo- tas, bet yra paimtas iš vokiečių 
džiai, kurie tautoje prigyja ir 
noriai vartojami, išsiskiria iš 
kitų kasdieninių išsireiškimų. 
Tokie įmantrūs išsireiškimai, 
palyginimai išsiveržia iš .tautos 
ribų — pasisavina juos kitų tau
tų žmonės ir vartoja juos kaip 
savus, kas jų autoriai — niekam 
nerūpi. Panašiai kaip mįslės, 
pasakos, legendos keliauja iš 
tautos į tautą.

Tokių išsireiškimų, palygini
mų gausu ir lietuvių kalboje. 
Mes. juosi riaudojadie kasdieni
nėj ir rašomojoj kąįboj^Bet jei
gu kas mus paklaustų^ ar jų 
autoriai yra lietuviai, ”ar mes 
juos iš kitų tautų pasiskolinę, 
negalėtume tiksliai atsakyti, nes 
yra sunku atsekti kas pirmas ir 
kur juos panaudojo. Jeigu tokie 
posakiai, palyginimai paimti iš 
autorių veikalų —r jų. kilmė, yra 
lengvai susekama.

Kaip visur, taip ir kalboje, žo
džiai turi būti saikingai naudo
jami. Yra žmonių, kurie tokius 
reiškinius, palyginimus, kur rei
kia ar nereikia, naudoja. Tik 
prisiminkime jau visiems daug

rašytojo J. V. Gėtės romano ir 
buvo daugelio paudo j amas iki 
Įkyrumo.

Lietuvių kalboje yra daug to
kių “mandrų” palyginimų, išsi
reiškimų, bet j.ų kilmė nežino
ma. Jie vartojami ir kitų tautų 
kalbose, tapę lyg tarptautiniais. 
Čia noriu paminėti tik keletą 
palyginimų, kurie yra lietuvių 
kalboje vartojami, prigiję, bet 
ne lietuvių sukurti, pasiskolinti 
iš kitų tautų. BeJ. dažnai sunku 
išaiškinti, kas iš ko yra pasi
skolinę.

kuo prastesnė pelėda 
už balandį?

Ir pelėda negalėtų skųstis Die
vui savo likimu. Pakankamai 
graži: akys didelės, net ir naktį 
mato. Tikėsite, ar ne, bet kny
gose rašoma, kad Pelėda ir šokti 
moka: “išvedė žvirblelis pelėdą 
šokti — numynė žvirblelis pelė
dai koją”. Ne tik lietuviai, bet 
ir latviai taip rašo: “Isved zvir- 
biuis puicyte dancuot, nuomina 
zvirbulis puicytei kaju”.

Be to, pelėda savo vaikus my
li ir giria. Kada Dievas įsakė 
pelėdai suieškoti gražiausiąjį iš

I visų paukštelių- k atnešti .jį Die- 
1 vui, pelėda, po ilgo ieškojimo, 
Į nunešė Dievui savąjį Pelėduką,taikos simboliu?

~ ... , ... ... i kaip gražiausiąjį iš visu paukš-Balandis, kaip ir kiti sparnuo- K. ,
; F ‘ II TOI1 T-k vi I c- Rolooo

čiai, niekuo ypatingu nepasižy
mi. Tiesa, kartais balandis pa
naudojamas ir karo metu — jis, 
nuvežtas toli. ųuo savo gyven
vietės, surandajkelią į namus. 
Šiaip jau. taikus paukštis, nepri
klauso plėšriųjų giminei. Bet 
juk yra ir daugiau tokių paukš
čių, net gal pranašesnių, kur gi 
mūsų giesmininkai paukščiai

Ieškant priežasčių, išgarsinu-

J čių. O jau pelėdos balsas, nėr 
ko sakyti, naktį miške taip už- 
ūbauja, kad ir patį velnią gali 
nugąsdinti.

Pelėdos didelė gaiva ir dide
lės akys rodo ją esant labai pro
tingą paukštį. Jau senovėj grai
kai padarė pelėdą išminties sim
boliu. Prie mokslo įstaigų daž
nai būdavo ir pelėdos atvaizdas. 
Taigi, rodos, jau tikrai turėjo 
būti pelėda ir laikos simboliu, 
o ne balandis.

(Bus daugiau)

kartų girdėtą ir riet įkyrėjusį' šių balandį, reikia žvelgti į bib- 
palyginimą — Kaip raudona 
gija. Net ir mokiniai, rašydami 
rašomuosius darbus iš lietuvių 
rašytojų kūrybos, naudojo šį ma, kaip Dievo išrinktasis, pa
gan nusibodusį palyginimą. Pa-. sistatė didelį laivą, paėmė visų labai daug pasidarbavęs trem 
vyzdžiui, Vinco Kudirkos kury- gyvių po porą į laivų ir per di- tiniams Įleisti Amerikon.

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue

Tel. — 523-3572

SOME CHICAGO MOTOR CLUB "17*3 QM

EXPRESSWAY DR/VHEE

TĖVAS IR SŪNUS

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street TeL RE 7-1213

11028 Southwest Hwyn Palos Hills, Illinois
TeL 974-4410

“Lietuvos Aidai*'
KAZĮ BRAZDŽIONYTft

Pr*aran>o« vadtia

W.0.‘3 ARE FULLY LICENSED TO PRESCRIBE 
DRUGS, PERFORM SURGERY AND UTILIZE 
ALL OTHER EClINTIFICALLY ACCEPTED 
MEANS FOR TREATING INJURY AMD DBEA5E, 
INCLUDING THE USE OF MANIPULATIVE j 

LTH«AAPY< 
r

/Although only fiv 
PERCE NT OF THS PHY 

1 SIČIAM POPULATION, 
iD.O.'S PROVI01 TOTALI 
(HEALTH CARE FOR WORK 
ITHAN TEN PERCENT OF ! 

J THK PUBUGj SOMS

Primary reason 
RXTUI PROFESSION'S 
RAPID GROWTH#THE 
EMPHASIS IT PLACES j 
OH TRAININS GENERA 
PRACTITIONERS,

į

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003

jaunys.es
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?! LIŪTO GRINIAUS MINTYS

Atkelta iš 4 psl.
Pabaigai noriu priminti pir- 

mo -nacių, j? k u p - A-i jna .melu 
pa

sakytos - de ši m tuisj i ų e t ų
sukakties " proga 1951 metais. 
Palyginkime padėtį tuomet su 
padėtimi dabar:

‘‘Kai dabar, kalbant ąpie rei
kalą VLIKą reorganizuoti, kai 
kurių grupių siūloma padaryti 
VLIKa tik mūsų lietuviškos 
emigraei-jc.s organu, tokiame pa
siūk ,-me
norų likviduoti patį VLIKą. Ko
kie 
sius

(5ia’tyaramas sunkumus, prof
•ssyųų; Steponas Kairys rado 
kalo pabęęžtLJrLs būtinus 
Ivkusr'C&X'.i ' ■ '

“1. VtlKas turi btūi bet 
•riuo atveju išlaikytas,

2. Turi būti išlaikytas VLIKo Pačh1' Pora šiaudinukų gamini- 
pobūdis — būti Vakaruose ko- rao pamokų. J pašnekesiu, bei 
vejančios tautos siekimų ekspo
nentu,

3. VEJKą sustiprinti ir jam
patikinti klek galima patoges
nes veikimo sąlygas reikia ne
delsiant”. i

I

(Prof. J. Kaminskas, “Nepriklau
soma Lietuva”, Montreal, P. Q., 

1954.11.10). j
Praėjo veik trisdešimt metų' 

nuo šių žodžių, o VLIKas ir šian- j 
dien tebekovoja su tomis pačio
mis problemomis! šiandieninio 
seimo tikslas turėtų būti į tas 
problemas įžvelgti ir pamėginti j 
rasti kokią nors išeilį. j

usornybės šventės prie.
Latvių Bend.’liemenės 

Priėmime dalyvavo* o 
kitu lietuvių, kviestieji

nebūtų sunku įžiūrėti

Ė>>įp
pasiūiyniu^T

na

re i-

mirre
Centre, 
apie 10 
įvairių organizacijų atstovai. J

— Čikagon Konsularinio Kor-1 . -ipUbO nariai bei etniniu kalėdi-; 
nių programų vadovai buvo pa-

i kviesti t M kslo ir Pramonės mu 
ziejaus Kalė ki Festivalio ati
darymo priėmimą. Priėmime da
lyvavo generalinė konsule J- 
Daužvardienė ir Lietuvos Vyčių 
apskrities valdybos narė Irena 
Sankutė. Lietuvos Vyčiai atliko 
lietuvišką Kalėdų programą Mu 
ziejaus auditorijoje Lapkričio 26 

, dieną.
— Lietuvos vicekonsule Mari

ja Kraučiūnienė keliavo 200 my
lių, viena, >avo automobiliu, į

į Eastern Illinois universitetą,! 
k u- Charleston, Ill., pravesti kelis;

į pašnekesius apie Lietuvą, ir, tuo1

rinkiųi'ni.s suvažiavimas įvyks 
penktadienį gruodžio 16 <1.,7:3d 
vai. vak., pa’ap’jos salėje. Bus 
renkama 1981

t-lės

metų valdyba, 
užsimokėjusieji 
rinkimuose.

J. Pat laba

— Lie’uvių Paštininkų Sąjun
gos valdyba praneša, kad gruo
džio 11 d., sekmadienį, 1 vai. po 
pietų, Tėvų jėzuitų koplyčioje 
bus atnašaujamos šv. Mišics už 
mirusius paštininkus bei jų šei
mas.

Po pamaldų, visi paštininkai 
su šeimomis ir artimaisiais ren
kasi ponų Repšių namuose, (itiOS 

j So. Richmond Ave., kur įvyks 
' metinis paštininkų susirinki
mas, o po to bendros vaišės'— 
kūčios.

Valdyba kviečia dalyvauti.

DR. VLADUI BUBLIUI i

80 METŲ 1
t t 

Spalio mčn. 12 d. 80 metų pa
sivijo dr. Vladą Bublį. Tai ra
mi, darbšti asmenybė, stipri sa
vo principuose, tolerantiška sa
vo artimui. Nuo pat jaunų dienų 
priklausė ateitininkams, krikš-. 
čionims demokratams. Nepra- ‘ 
ėjo nė vienas lietuvių krikščio- Į 
niu demokratu suvažiavimas,! 
kurio dr. Bublys nebūtų pasvei-' 
kinęs ir net palydėjęs pinigine 
auka. Dr. Vlado Bubilo veiklos

monstruoti margučių meno, ir 
suteikti vėlesnių žinių apie oku
puotos Lietuvos vargus ir pries- 

j pandas.
Konsulės Daužvardienės

darbai I ---------------------- --

p.įmokas įsijungė ne tik univer
siteto profesorių ir stuJemų 
gausu> skaičius, bet ir iš plači<is 
apylinkės meno ir matematikos 
mokytojai. Pastariesiems moky
tojams šiaudinukų gaminimas 
pasirodė esąs labai pravartus [iri 
taikomos matematikos mokymui.! 
Vicekonstilės vizitas buvo pla-j 
čiai aprašytas universiteto ir- 
vietos spaudoje. Ši jos kelionė 
buvo antroji šįmet. Ją vėl pa-1----- - ------
kvietė atvykti prieš Velykas de- pėdsakai aptinkami visose lietu- 

Al* v • • TY1 Y t* Y YTl TT/Al Ir 1 m w -r Fl ZS

Pirmasis sniegas Marquette Parke.

Lietuvos generalinė konsule I J. Daužvardienė tarė sveikini-.

viškos išeivijos veiklos srityse. 
Gražią paramą ir pritarimą sa-; 
vo veiklai tebešauna iš žmonos 
Stasės ir sūnų. Romualdo ir Al
gimanto su šeimomis.

Mielam bendraminčiui dr 
^Vladui Bubliai linkime sveikti 
ilgų ir darbingų metų!

(LKDS biuletenis)

Idzelio veiklos ir darbų laukas. 
Optimistiškomis savo pažiūro
mis turi įtakos visiems savo 
draugams ir pažįstamiems.

Džiaugdarniei p. Idzelio dar
bais esame laimingi, turėdami 

*'tjį savo tarpe, ir linkime pui- 
j kaus, sveiko, našaus gyvenimo 
.‘rudens. Sukaktuvininkui pagei

daujant, vietoj dovanų, jo drau- 
’ gai 
< tos

— Generolas V. Jaruzelskis 
kaltina JAV. padedančias Len
kijos Solidarumo šalininkams.

— Katovičiuose lenkų policija 
išvaikė 500 Solidarumo šali
ninku demonstracija.

YOUR DOG NEEDS 
VITAMINS,100.

a„ ft 
W1KT1 mm2 »nim3

čsSergeants

Paroda, kurią verta pama- 
čiurlionio Galerijoje, Inc., 
Archer Ave., vyksta ame- 

; rikietės dailininkės Virginia 
j Barton tapybos paroda, kurią 
j verta pamatyti. Išstatyta 23 
! Chicagos ir artimųjų apylinkių 
■ gamtovaizdžiai. Paroda baigiasi 
šį penktadienį (imtinai). Įėji
mas laisvas ir nemokamas.

— Marquette Parko Lietuvių LB', BALFas, lietuviška parapi-j 
Namų Navininkų organizacijos ja, spauda —

j tyti.
Į 4038

73 DRAUGAI PAGERBĖ 
HENRIKĄ IDZELĮ

75 svečiai š.m. spalio mėn.
9 dieną atšventė Henriko Idze- 

: lio septyniasdešimt penktąjį", 
; gimtadienį. Igametis LKDS 
j Centro komiteto narys, Leono 
' XIII Fondo iždininkas, Tautos
Fondo atstovas. VLIKas, ALTas,1

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 — 1959 metai).

664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai. Kaina $15.

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

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKšOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

paaukojo 1,165 dol. .Tau? 
Fondui.

(LKDS biuletenis)

— Skersai Kipro^salės einanti 
taip vadinama žalioj Ėnija ski
ria Kiprą į graikiškąjį ir tur-

— Australija nutarė užmegz- 
; ti diplomatinius santykius su 

• Nikaragua ir Hondūru.

tai vis Henriko ’ : ■ .

ENERGY
wise

i 
Ofjaniss ear pooU K y 
sava g&aollne.
Deni te a Born Leme

KOVOS DĖL LIETUVOS

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

KAINA — $17. '(Persiuntimui pridėti $1)’ 
Siųsti čekj:

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, DL 60608

— Iš Tailando pranešama, 
kad Vietnamo karo jėgos yra 
pasiruošusios pulti Kambodijos 
karius, kurie dar priešinasi viet
namiečiams.

— Erdvių administracija nori 
paleisti satelitą, kad specialis
tai turėtų darbo. Senatorius W. 
Proxmire priešinasi tokiam pro
jektui.

AbmL — Farttovlmvl 
UAL 1STAT1 FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS THUflNAlU 
ir hemais nuošimčiais mėnesiniais issimokxjimaik

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

'<UTUAL FEDERAL SAVINGS '
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

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

REAL IFTATI FOR LAUB į

BUTŲ NUOMAVIMAS
R NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOT AR! AT AS • VERTIMAL

YISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

INCOME TAX SERVICE '
8529 So. Kedzie Ave. — 778:2233

KAM MOKĖTI NUOMĄ?

GERIAU SKOLĄ.

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

2 aukštų mūrinis. Pirmame aukšte 
6 kambariai, 3 mieg. Antrasis aukšta 
padalintas i du butus. Batų siuvėj 
dirbtuvė rūsyje. Geros pajamos. Liti 
uanian Plaza Court (69th St.1) i 
Washtenaw.

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE-^— INCOME TAX

2951 W. 63rd St 
TeL: 436-7878

MISCELLANEOUS
Įvairūs Oalvkal

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

By private breeders.
Taking Christmas orders now.

395-8967

Miko šileikio apsakymų knyg 
“Liucija” jau atspausdinta.

“LIUCIJA”
Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimų nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo

— Italija gali atšaukti savoj 
jogas iš Libano. Italai mano, 
kad prez. Am in Gemajel nepa- 22 ilgesni ir trumpesni apsa-
jėgs suvienyti visu libaniečiu.

— Pirmadieni sekr. G. Shultz 
aiškino laikraštininkams, kodėl 
jis vyksta i Europą. Jeigu ne- ' 
sitarsim, tai įvyks aštriu susi 
rėminių.

— Kunigas Sigitas Tamkevi- 
čius nuteistas 6 metams kalėti 
ir 1 m. tremties. Jis šmeižė So
vietų valdžią, sako nutarimas.

For constipation relief tomorrovs I 
, reach for EX-LAX tonight. , I

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

Read label and follow l\
diriSttions. W
Cfi-Lu Inc.. 1982

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai Įdomins gydy-

Dr. A. Gūx»en — MINTYS IR DARBAI, 259 pel., liečia 1905 
metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir 

susirūpinimu------------------ --- ---------------------

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

Minkštais vtrieliajs, tik

Dr, A. J. Goasen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONES. Kelionės po Europą Įspūdžiai. Tik____

Galima taip pat užsakyti paMu, atsiuntus Čekį arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri- 

<edaot Si persiuntimo Klaidoms.

18.00

84.00
13.00

82.08

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

Ave., Chicago, IL 60629.

I KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošia ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta '‘Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

9 Alaskoje gėlės būna tiktai 
dviejų spalvų: geltonos ir bal
tos. Mėlynos, raudonos ir kito
kių spalvų yra reta išimtis.

PATAISYMAI
Turtu Chicagos mieste Mribn 

Dirbu Ir užmiesčiuos®, 
garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė, 
Tai. 927-3559

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

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

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

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

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

Laikrodžiai tr brangeny ak

West l*th Street 
TeL Republic 7-1941 ’

fr kitus kraštui ? <
P. NEDAS, 4059
Chicago, O. 80632. TA YĄ 74SW

M. JIM.KU S ’
Mctiry Public' 

INCOME TAX SERVICE / 
«59 S. Maplewood, TeL 254-7450 

Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iAkvietimai, pildomi pilietybė* pra

šymai ir kitokie blankai

Homeowners insurance
Good service/Good  price 

F. Za polis,-Ag* nt 
320816 W. 95th St 

Everg. ParttpW.
60642 - 424-8654

SUM r«HR FH Uwn

Advokatas
1 GINTARAS P. CEPiNAS
I ’ ” * * . * --

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

šežtad.: nno 9 vaL r. iki 12 Vai. d.
Ii pagal msitarimą.

TeL 776-5162 
M49 West 63rd Strwt 

Chicago, DL 60629

Plftjcrra JAV TAUPYMO oonus

IV , 1 . . .. ---------- 1 - -j ’“i.-?-." . ■. 1 ' • ■" i.įJį 6 — Naujienos, Chicago, 8, Hl. Wednesday, December


