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PIRMON ElEfeN-EEIS PASKRIETI ŽURNALISTAMS, 
r RAŠYTOJAMS, MENININKAMS

' WASHINGTON, DOC. — Ket
virtadienį erdvėlaivį ‘Columbia’ 
iš Edwards aerodromo išvežė į 
Houston, Texas, kad galėtų tiks
liai nustatyti, kas erdvėlaivyje 
sugedo, kodėl užpakalinės grin
dys buvo sušilusios ir kodėl ke
lis kartus kompiuteriai užgeso.

Erdvės įstaigos vadovybė va
kar paskelbė, kad 1985 metais 
erdvės administracija iškels ci
vilinius gyventojus į erdvę, pa- 
sisrikfnės su jais aplinkui Žė- 
mę, parodys kaip atrodo pati 
Žemė iš 180 mylių aukštumos, 
kaip * iš' erdvės atrodo Mėnulis, 
Saulė ir kiti erdvės kūnai.

Norima pirrnon eilėn iškelti 
kelis žurnalistus, rašytojus, me* 
nininkus, kad jie savo žodžiais 
galėtų gyvai papasakoti, .kaip 
šioje erdvės kelionėje'jie jautė
si, ką matė ir ar verta paskrie- 
ti erdvėje. ' . '

. JVėfiąu leis ir kitiems žnio-:

REIKĖJO PUSKETVIRTŲ 
METŲ JAV APIPLAUKTI
LANSING, Mich. — V. Kru

ger, 61 metų irkluotojas, ir 30 : 
metų Steven G. Landik ketvir- j 
tadienį su muzika buvo sutikti 

iĮLansinge.

Prieš pusketvirtų metų jiedu 
išplaukė iš Lansingo, pasiekė 
Montreal! Kanadoj, o iŠ ten iš- ‘ 
plaukė į Atlantą, kurio pakraš- 
eiais jiedu, irkluodami kiekvie- Į 
nas savo valtį, apiplaukė visus 
Amerikos Atlanto pakraščius, i 
įskaitant ir Floridą, įplaukė į Į 

; Mississippi upę. Vėliau pasuko !
į Kanadą, Winnipeg^, šiaurės; 
jūrą, apsuko iškyšulį, pasiekė 
Aliaską, patraukė Į Kaliforniją, 

Francisco, 
St. Louis ir

0MIAMI - 
■ _________ _______
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vyriausybė ruošia teismą per
versmininkams. Manoma, kad 
amerikiečiai pasiliks Grenadoje 
kol pasibaigs teismai ir bus pra
vesti demokratiniai rinkimai. 
Amerikiečiai pasiliko Grenados 
vyriausybės prašomi, liet jie 
nesikiš į jokias tarpusavio Gre
nados kovas.“ REP.

A H 5 £
Grenados laikraštininkai, pa 

tyrę, kad paskutiniai kariai iš
skrenda, praeitą pirmadienį su
sirado generolą Farris ir pa
klausė jį, ką jis mano apie Gre
nados gyventojus.

— Aš esu karys ir neturiu tei
sės -kištis į Grenados gyventojų 
reikalus. — pareiškė generolas 
Farris. — Man atrodo, kad Gre
nados gyventojai turėtų gyven
ti taip, kaip jie gyveno šimtme
čius. Gyvenkite pagal savo pa- 

Paskutinėm trim dienom kas-, pročius, patys nustatykite tvar
ką. Jeigu Kalėdas švęsdavote 
vidurnaktį, tai ir dabar jas švęs
kite vidurnaktį, šaukite savo.su
sirinkimus, kaip ankščiau "j m s 
šaukėte; taikiai spręskite nesu- 
larinius, dirbkite ir džiaukitės 
gyvenimu, :— laikraštininkams 
pareiškė gen. Farris.

-į--Dėkui jums, JAV karo jč- 
^oms^.kad mus išlaisvinote, nes 
.mes buvome, -pątekę dideliu ne 
--Syėn. — -pareiškė atsisveikinti 
^eėjusiejtv..

Sovietų spauda skelbė.' kad 
' amerikiečiai pasiliks Grenadoje 

t, . . . , • i i- ' 'ic- • x u-- i ■ Ai • -c- v, .. , . metams, o dabar visaspirmiausia paskelbė kelis n uo-' Sovietu valdžia savo karinome-s men kiečius, pameti bent 3GU; - . v ,. , , .. .. ,, , . .. , . . <: 1 . ‘ ... . . < •• i<r- d pasaulis zmo, kad pe įsvvko.(status, kurie suvaržė karininkų -nes nemažins, nes be^karininkų .vyrųv Kurie galėjų padėti G*®-į. /- 
sauvalę. Prezidentas nori kraš- i paramos Sovietų valdžia nepa-įnados; policijai -palaikyti tVaT-” 
to vidaus saugumą perleisti"jėgtų išsilaikyti. Prieš keturis ką. Karlas^ nuo .karto iš kalnų 

!civiliams. Įmetus Sovietai pasigarsino, kad
Nauju Argentinos kariuoirie-U- .... i i;„t„„rtų Europos, vėliau paaiškėjo nes stabo viršininku paskirtas! 1L 1

gen.
savo laiku generolų atleistas iš • 
kariuomenės.

CENTRAL AMERICA i
I

Amerikos1. Pati paskutinioji yra

‘SOUTH AMERICAC / F PANAMA CANAL
f L r

f A N

Dešinėje matome salų eilę netoli Piętų
Grenados sala, iš kurios ketvirtadienį išvyko paskutiniai JAV kariai.

Jie suvaldė kubiečius ir atidavė salą valdyti vietos gyventojams.

NEW YORKE VAGIA SIUNTINIUS 
Iš DIDŽIŲJŲ SUNKVEŽIMIU v- *- r--*-*-
IšvbGĖ 22,000 SPECIALIAI PASIŪTŲ- LABAI 

— “Jean^ 
^*NEW YORK, N.Y. — Pasku-- ....... -.gu.
tiniu metu vagiliavimas New ARGENTINOS GENEROLAI -j 

Yorke tiek, paplito, kad nei me- i 
čas, neį-prįėsto gyventojai nežŲf 
no, kdkW?'priemonių imtis prięąi 

-.b. :biaiPolicijai pavyko sučiupti mil-- 
yė^mris: pabėrė' antkelio 2į000'- Jinišk^ ^kvėŽimi kuria_me 
;4ęybtęrių. s 
Lairiįė, kad- yež^Vl^ri-^psi- ' naujausių kelnių (jeans) ialJ- 

ižiSrėfb,: sustabdė^ su»ky^aa^ ir noms moterinis. Sunkvežimis, 
kįi^i- padedamas ėsusiabįj^-Jąme- buvo beveik pilnas gerai supa- 

‘- -v *2«-* • 1 *■ w w f J 1 Z"\ 4- * 111-f kelioruože traf įkę: ^ . piane j o 
ateihstožiij; mėtų Rinkti- iškritusias rnorietas.' Y

- - - , \ _ 5 J VUO MX1 V

r|nkėjai zėrtV pinigus Queens dirbtuvėse. Sunkvežimis, 
į maišelius ir vežė, atgąj |^sūnk-.-|Ur^|0 niive£ti brangias kelnes į

visai praži-

Los Angeles, San 
Sio.ux City, Duluth, 
vėl į Lansingą.
t ė 'z- -

V. Kruger grįžo
les, vos pajėgė irtis savo valti- 

nėms.pakilti-.ir' pamatyti, kaip- nH, Q30 męl.ų.LaDdįk,uŽ5iaŲgi- 
dangus a trodo ir kas toliau, mą-į nes gražią rudą ba:rzdą; tiko*šo-

kiui pagal orkestro muziką:
dangus atrodo ir kas toliau, ma
tos^ /Daugelis žmonių pavydi 
astronautams. Yra tūkstančiai- 
kutyė'norėtų pąbūtį aukštybėse; 
bet-iki. šio, mėtįjiėu negalėjo tai 
parferyti.' v.

skri^nįaš^ erdVcje bęarigiM.^ąi- 
nu^^^i^ią./žmbhųųį turinčių

J -

nemĮktnes yc-kapus. t en pniigjįį; 
nci^SriJmgi. Y ' ■ į ■'. Y'-;-.

Erdvių ; ądmiriįštrąčija Ė;ųuį.

GREFTŲELYJE PABĖRĖ 
VOTERIHl?

KUBOS KARIAI AR RUSU. AGENTAI 
NEPAJĖGS SURU0STWERVERSM0

JEIGU GRENADOJE BŪTŲ PERVERSMO PAVOJAS, 
TAI AMERIKIEČIAI NEBŪTŲ IŠKELIAVĘ

ST. GEORGES, Grenada. — 
Praeitą mėnesį prez. Reaganas 
pareiškė, kad šių metų gruodžio 
23 diena iš Grenados išvyks pas
kutiniai Amerikos kareiviai. 
Grenados saloje reikalai taip 
buvo tvarkomi, kad paskutinis 
JAV kariuomenės dalinys, va
dovaujamas gen. Jąck Farris, 

’ išskrido iš Grenados aerodromo 
gruodžio 15 dieną.

— Esame tikri, kad nei -ku
biečiai, nei bet kurie kili, ne- 

' pajėgs padaryti jokio pervers
mo Grenadoje, todėl ir išskren- 

' daine iš šios salos, —- pareiškė- 
!gen. Farris, vadovavęs Ameri
kos -kovos daliniams.

190 Amerikos karių Point Sa
lines aerodrome-susėdo į Ame-

BANDYS SUMAŽINTI jrikos karo transporto lėktuvą, 
KARIŲ SKAIČIŲ • pakilo ir išskrido. ‘ 

VIENA,*Austrija. — Sovietų'
vvriausvbe nutraukė pasitari- po 900 Amerikos

tmus atominiu raketų skalčįai ■ kanų V.skas buvo'taip sutvar- 
sumažinti. . tai i dabar pradėjo kyta. kau. .menfaxmi girnai

= leisti gandus, kad reikia suma- S"*** Pabrauktų 1S salos. 
patvuti AT<ARrnv žinti karo jėgas Europoje. Žmo- Amerikos karių atsisveikinti, 

' |nės jau kalba, kad. Vokietijai, atvyko aukšti Grenados vyriau- 
BUENOS AIRES. — Pasku-. Lenkijai. Italijai ir kitoms vals-;^ybėš pareigūnai. Gubernątorids 

tiriė Argentinos kariuomenės; lybėms labai hęrangigai kainuojav^^ui Sęok>n': prieš tris diehas pa- 
vadovybė paleido atsargon dili-1karių išlaikymas. Jie dabar pa- dėk^ąh^^fet^iė^ąmsYir atesf- 
gumą vyresnių generolų ir ąd- [sakoja, kad. Sovietų valdžia. šm^vėiK^'YM-^i^yyiie.’Amėri-j 
mirolu. .r - ■ •- ____ Jaunesnieji nepritariri įtiktų suinąžinti savo karo; jėgas Akos ^oVbS'kaTTąT^'lirėnaefos-iŽ::’^-

(25 centų jnenėjų). ^uv0 22>fk)O specialiai pasiūtų vykdytiems žmonių šaudymams j Europoje, jeigu ir Vakarų vąlš- ■_>yk^«'^>eb~sėToje.: dar liko300; ;Y- 
’■ * ‘ Vo1r'’" f«#na nn. ... . .. .. ' ” " ’ čainei^ečįų,-. ;šiągrupę sniįariį

,' kuolų ir adresuotų dėžių.
Labai stiprios medžiagos mels

vos kelnės birvo supakuotos

be teismo. - - Vf Į lybės sutiktų karo jėgas suma-į
Naujai išrinktas ir psisaikdifi-.: žinti. \ bn.vipvinilitariūė3 -policijos ua};.

tss prezidentas Raul Alfonsui f Vakarų valstybės žino, kąd .HaL^ręnądos..vyriausybė prašė.

notėl^paškrieti erdvėj ė.- ĄdmL?
nisty^ijĮ - mano, kad galį ;sušfc.
daF^r^tf^yVės- derinas: ,-parioh- . T. - , - -------
rės\wžidjrbti pinigų iškeldamas4 Pa'' ./ paskyrimo vietas, bet .sunkveži-

..daugumą pinigų. Is >b,-OO(h jie Injs huvo užpultas ir nuvežtas 
[ prarado $110 vertės kvotėrių. •• Bronx sunkvežimių dirbtuvę. 
Dalis pinigų nusirito į šalį ir-yagys jau buvo susitarę vakare 
smėlyje ar žolėse negalėjo jų dalytis siuntiniais, 
surasti. Kiti įsispaudė į asfaltą 
ir rinkėjai negalėjo jų išlupti.

žmones ų erdvę; Tam turės su7 
s i tarti' su Erdvių administraci- 
ja.,laikinosios kelionės gali būti 
brangios, bet vėliau, kai bus nu- 
statytar. ‘kelionių tvarka, tai jos, 
gal;4dĮek atpigs.

Jau dabar Erdvių administra
cija turi daug laiškų, prašančių 
sudaryti jiems progą pakilti 
erdvėn. bet iki šio meto į. tuos 
laiškus nebuvo atkreipta jokio 
dėmesio.

— “New Jersey’’ penktadienį 
vėl paleido kelis 1,900 svarų šo
vinius į naujai perorganizuotus 
Sirijos karinius centrus Bekos 
slėnyje. Jie buvo iškelti į pa
danges.

Bet šį kartą miesto policijai 
pavyko nustatyti, kur tas sunk
vežimis pasuko iš kelio ir kur 
jis numetė vertingus siuntinius. 
Viskas buvo apdrausta. Policijai 
pavyko suimti kelis kaltininkus.

nusileidžiatkeli kubiečiai ir ati- 
į jie ištraukia savo karius iš Ry- duoda ginklus. Grenados polici

ja žino, kad kalnuose dar tebe- įS t. * " ’ , * t
. ,. .. i -r L- t kad tuos karius tik laikinai ati-. sislapsto ištrūkę kubiečiai; DaugJulio rernandez lories,! x T7 , . • • .. . , • ... .» '.trauke is Rytų Vokietijos, nes jų nėra, jiems truksla maisto,

buvo reikalingi Afganistano 
važi ja i

KARIAI ĮVELTI Į BENIGNO 
AQUINO NUŽUDYMĄ

MANILA, Filipinai. — Mels
voji uniforma, kurią dėvėjo se
natoriaus Aquino žudikas, atėjo

— Izraelis smarkiai apšaudė 
palestinieėius Tripolio uosto .sri
tyje, bet nustojo šaudyti, kai at
plaukė penki graikų laivai.

— Penktadienį aukso uncija 
kainavo $381.

Karina Volodkaitė ir 6 mėtį Da; ūtė Chicagos
Mokslo ir Pramonės muziejuje šiaudinukais papuošė eg
laitę lapkričio 26 dieną. (Al Vai t is nuotrauka)

KALENDŲ KELIS

Gruodžio 17: I^ozorius, Mant- 
gnila, IMedėja, Grinius, Lai.^a, 
Surgaudas.

Gruodžio 18: Kristupas. Gerd- 
vilas, Jaugilis, Etirna, Arvistas, 
žengė, Gervydas.

Gruodžio 19, Nemezijos, Faus
tas, Gintautas. Migila, Gerdvilis. 
Teterva, Eglėnis.

Saulė teka 7:11. leidžiasi 4:21.
Orai debesuotas, šaltas.

iš Filipinų kariuomenės san
dėliu.

Adm. Lupino Lazano, liudy
damas Aquino nužudymą tirian
čiai komisijai, pareiškė, jog uni
forma, kurią dėvėjo 1--------
Galman, atėjo iš kariuomenės 
sandėlių. Iš lėktuvo išlipusį se
natorių Aquino nušovė Rolando j 
Galman, bet netrukus jį čia pat 
nušovė aerodromą saugojusieji, 
kariai.

Kapitonas L. Karinta, kuris 
saugo kariuomenės sandėlius, j

PENTAGONAS ĖMĖSI AP
SAUGOS PRIEMONIŲ

■ WASHINGTON, D.C. - Bal
tieji Rūmai ir Valstybės depar
tamentas pirmieji ėmėsi apsau
gos priemonių prieš teroristui.

s niek i 
nedarė, bet atrodo, kad ir jis 
dabar imsis priemonių apsisau
goti nuo teroristų. Jeigu terorL- 
lai prieitų prie Pentagono, Lai 
padarytų daug žalos.

Pirmiausia sargyba užd-ryl

iri- , bet jie dar turi ginklų ir šovi- ■ Iki šio meto Pentagonas

SNIEGAS UŽVERTĖ 
COLORADO KELIUS

Paskutinėmis dienomis snie
gas užvertė Colorado, Utah ir 
Omaho.s kelius. Vietomis sniegas 
toks gilus, kad automobiliai ne- 

j gali važiuoti vieškeliais.
Vietomis palijo ir pašalo. At

rodo, kad automobilis pajėgs 
Rolando Pravažiuoti, bet kai automobilio 

ratai įsmunka, taip ir pasilieka. 
Mašinų žmonės nepajėgia iš
stumti, ten jos ir oasilieka.

Kalnuose esantieji galvijai 
šąla, nepasiekia žolės, badauja. 
Užverstas kelias, ūkininkai ne
gali išeiti arba išvažiuoti iš ūkių.

nių. Kol kas jie dar nenori ati
duoti ginklų.

Trys šimtai amerikiečių pasi
liks Grenadoje, kol bus išgau
dyti ir nuginkluoti visi maišti
ninkai. dalyvavusieji premjero
Maurice Bishop nužudyme ir visus vartus, kuriais autobusai 
diktatoriaus Austin vyriausybės įvažiuoja į Pentagono pogrindi, 
sudaryme. Dabartinė Grenados Jų ten neįleis.

—“Ticonderoga*' ir “New Jer- 
pareiškė komisijai, kad karino-! sey” pakėlė į padanges kelias 
menės sandėliuose yra įvairių i priešlėktuvinių patrankų gru- 
uniformų, kuriuos jie vartoja, j peš su šovėjais ir šovinių al
kai privalo sekli valstybės prie
šus.

— Graikų , transporto 
plauks į Tunisiją, Libiją 
žiriją, kur iškels atvežtus 
tiniečius.

saigomis.

> - Teherano; radijas nieko 
laivai, nesako apie miestų liombarda- 
ir zYf-į vimns, bet primena, kad buvo 
pales- bambarduotos Hormuzo sąsiau- 

’ rio cisternos.

Jamaikoj yra tiktai vienos 
matais vien tik dėl to, kad šach- partijos parlamentas. Jis turi 
mitai yrą arabų lošimas. 60 atstovų.

— Jasir Arafatas lošia

Iš Kairės į dešinę stovi Juo Kulys, aldermar.o A. Majerczvk 
administracinis bendradarbis, viduryje Robert Kreka. Illi
nois valstijom atstovas, ir Viktoras (’tara, Brighton Parko 
Lietuvių Namų Savininkų draugijos pirmininkas. Paaiš
kėjo. kad Robert Krska, gyvenantis lietuvių apgyventame 
Brighton Parke, įstojo j Lietuvių Namų Savininkų drau
giją. Atstovą* Krska yra 22 rinkiminio distrikto demokra
tas. Krekos distriktas apima Back of the Yards sritį ir 
aldermano Majerezyk vadovaujamą 11 tą dlstriktą, todėl 

Majerezyk ir Krska glaudžiai bendradarbiauja.



PRIMIRŠTIEJI AUŠRININKAI
Į liauską. Įš to, kas jau buvo anks- 
' člau rašyta, matome, kad jiedu į 
apmokėjo leidimą — net tree- j 
daliu viso tiražo. Žinant, kad 
Aušros leidimas ir sustojo, di- 
tziumoje dėl finans.nių sunku
mų, tad tą jų įnašą reikia-ypa
tingai vertinti. Jeigu jie nebūtų 
taip žymiai prie to darbo prisi
dėję, Aušros leidimas būtų bu
vęs labai problematiškas.

Aušrai leisti neužteko keleto 
red-ktorių ar bendradarbių, o, 
kaip jau buvo minėta, reikėjo 
jos leidimą finansuoti, taip pat 
su didele rizika reikėjo ją per 
sieną pergabenti ir išplatinti. 
Pagaliau, nereikia užmiršti nei 
tų. kurie ją pirko ir skaitė. Pra
dedant leidėju ir baigiant skai
tytoju, visi jie buvo vedami lie
tuviškos minties. Lietuviška idė
ja atgijo žmonių pasąmonėse ir 
3u aušrininkų viltimi pasklido Į 
po lietuviškas sodybas ir kai
mus. Ta aušrininkų vilnis išsi
vystė į pasyvų, bet jua beveiki 
organizuotą pasipriešinimą ru-1 
sif-kacijai ir maskolių užma-r 1 
šioms. Pradėjo formuotis, per] 
šimtmečius slopinta, lietuviškai 1

' (Tęsinys)
D r. J. Šliūpas savo paskaitoje 
iraštininkų Kursuose pripa- j

- a, kad ?‘ypatingai pačioje' 
Udžioje Aušrai būt labri sun-į 
u buvę užsilaikyti, je’gu nebūt j 
r. palaikyti norėję P. Krauču- ' 

' s, mokytojas Marijampolės •
'.nnazijoje, ir Juozas Mieliaus- 

..a-3, policijos viršininkas (oko-l 
o loįnyj) Rygoje. Kraučunas Į 

i mokėdavo už šimtą sr du šlm- I 
t s egzempliorių ir per Nau .

iestį jis pats parsisiųsdavo sa-i 
v žinomais keliais (dažnai pa- ’ 

kdamas žandarus), per moki-' 
r.ius gi jis plačiai paskleisdavb! 
.Aušrą Suvalkijoje ir Kaune, i 
Mieliauskas gi buvo poetas, ra- • 
<inėjo eiles į Aušrą jio slapy
vardžiu Miglovara ir užsisaky
davo taip pat nuo šimto iki pus-, 
antro šimto egzempliorių, kurių Į 
dalį platino Rygoje' o per H. j 
A’lunaną, knygininką Mintaujo-. 
i.\ ir per mokinius paskleisdavo 
Žemaitijoje”.

“Lietuva, tu brangi žeme 
•’. ‘senų bočių mūsų,,

Miela motina Žemaičiu i
■ ... ’[Lietuvos ir Prūsų”, j

Be poezijos, J. Miglovara 
(Mieliauskas) taip pat rašinėjo! 
korespondenciją apie Rygos lie
tuvių veiklą. “Tenai Rigos mies
te susitaisė mažas lietuvių bū
relis, norėdamas sudėti giedorių 
draugystę Aušra vadinamą, kas 
taipogi, melui sukakus, ir įvyko. 
Bet ‘S-elnias nemiegta” prisiski- 
rė lenkai; kurie veidmainingai 
dėdainis lietuviais didžiame' 
skaitliuje savotiška nusmelkė, bepradedanti atgauti _. .. 
mūsų brolus ir atstūmė juos į, Įautjnę sąmonę: Pasipriešino ir, 
šalį ėmė dainuoti lenkiškai ir nežiūrint didelių aukų, tą kovą J <

Dr. Maciūnas tikrina Šilcikio širdi

Dail. Mikas Šileikis

patikrinti. Šileikis nenorėjo va-

no, sėdo į AcLmaič.o mašiną ir 
nuvažiavo. Tin Šileikis buvo Į 
paguldytas ir perduotas širdies 
!iuu specialistu žinieni-Meainin- 
<ui teks kelias dienas pagulėti,. 
kad gilėtų ištini negalavimo 
prležas/s.

Šileikis gyvenime yra išmo- 
ęs pats savo reikalus tvarkyti, j 
is turi savo butą, kur kiekvie-j 

na d.eną dirba prie savo mėgia-] 
uio dai.jo paveikslų. Jis taip r 
vieką turi sus.-vargęs, kad pasi-i 
gani.nu sau pusryčius ir pietus. !j

Dr. Jonas Adomavičius - patrauklus, 
sėkmingas paskaitininkas

jausmo darnos būtinumą. Be to,

mintis ir tautinės idėjos.

Caro administracija to tauti
nio atgimimo nesuprato ir ne
norėjo suprasti. Jeigu ji būtų su
pratusi, gal būtų išvengusi Kra
žių įvykių, kur susidūrė jau su 
maždaug organizuotu lietuvių 
pasipriešinimu. Čia caro admi
nistracijai pasipriešino jau ne 
pavieniai — beraščiai kaimo 
žmonės, bet minia, kuri jau bu-

i savu:

Dr. Maciūnas vakar patikrino 
menininko Miko šileikio širdį.

Mikas Šileikis neseniai at
šventė savo 90 metų sukaktį. 
Visą laiką jis rūpinosi Čiurlio
nio galerija ir įvairiomis meni
ninkų parodomis. Jis jautėsi g3-

matė tautos prisikėlimą Ir at
gimstančią Jaunąją Lietuvą.

Juozas žygas
(Iš Kario)

rai, laiku pailsėdavo, bet darbų 
niekad nebaigdavo.

Praeitą ketvirtadienį jam su
spaudė kairiąją krūtinės pusę ir 
ėmė skaudėti kairioji ranka. Jis 
greitai atsigulė, palengvino 
kraujo apytaką ir atsigavo. Jis 
manė, kad praeis ir nebus jo
kio reikalo ką nors tikrinti.

šileikio artimiausias kaimy
nas D. Adomaitis nutarė vis policijos sargybą visuose dides- 
dėlto atsiklausti dr. Maciūno, niuose miestuose.
Šis patarė atvykti į ligoninę ir

urnai retais atvejais nueina į 
restoraną. Patirtis jam parodė, 
Kur maistas jam yra sveikiau
sias ir skaniausias. . .

Dr. Maciūnas nieko pavojin
go neįžiūrėjo ir rengiasi išva
žiuoti Kalėdų šventėms iš Chi- 
cagos. Jis tik nori nustatyti, kas 
duvo sukėlęs šileikiui krūtinės 
skausmus ir kairės rankos nega
lavimus. Reikia manyti, kad Ši
leikis galės netrukus grįžti na
mo ir tęsti savo darbą.

Linkime menininkui šileikiui 
sustiprėti ir aptvarkyti Čiurlio
nio galerijos ir kitus nebaigtus 
darbus. To linkime gausūs me
nininko artimieji.

Dr. Jonas Adomavičius

—. Naujaj įšventinti katalikų, 
vyskupai pranašauja, kad bus 
didelių pakaitų gyvenime.

— Čilės vyriausybė sustiprino

L. T. S. Chicagos skyrips, va
dovaujamas energingo pirminin
ko. dr. L. Kriaučeliūno, surengė 
paskaitą sveikatos reikalu. Pa i 
skaitą skaityti pakvietė dr. J 
Adomavičių, kuris visu nuošir. 
durnu išaiškino žmogaus vidaus 
ligas, tiesiogiai’ — skrandžio ir 
žarnų ligas. Paskaitos metu nau- 
dojo žmogaus vidaus organizmo 
ructraukr.s. kas klausytojams pa
dėjo lengviau susiorientuoti ir 
geriau suprasti ką daktaras pasa
kojo.

Daktaras pasakė, kad 85'/ 
skrandžio žaizdų užgyja savai
me, jei tik žmogus tinkamai el
giasi ir maitinasi — nerūko, ne
geria kavos bei alkoholio ir val
go lietuvišką maistą, kaip rūgusį 
pieną, geria pasukas, valgo juo
dą duoną, javų daigus.

Nurodė žmogaus pilnos sveika
tos reikalavimus: kūno, proto ir

KŪČIOS

daktaras pasakė. kati tas viskas
yra pasiekiama tik per suaugu-
šio treniravimąsi ir vaiko žmo-
aišku auklėjimu. Tėvų pareiga
vaiką žmoniškai inylėti, jo elge-
sius kontroliuoti ir jam leisti
natūraliai vystyt is.

Dr. J. Adomavičius žinias api^
žmogau^ sveikatą aiškino papras-
tais ir su|)ranUtniais terminais,
maloniai nuteiki1? rms, todėl pa-?
skaitos dalyviai jam nepagailėjo
padėkos plojimo.

Paskaitą gvvai moderavo pats
skyriaus pirm i nmikas dr. L.
Kriaučeliūnas. h umorą pasitel-
kęs. Nėžiūi .: <1 ta dieną
oras hi- vo bl : įeitus de-
besys paž~: . p.-., k; iioje
dalyvavo ai 'Išimt
žmonių. P c - - a ■

| ves vaišės. L .i r i i p L-
1 tiekė sky. i aus r: rtiicM V.
Lintkev:ė.e. ė. J • jv kuvienė

' ir O. D.tškevičio 'i. v'y-ko ma-
j lomis tai i...p. j oei * et v /' 11 m as.

Visi paskaitos (L-iyviai turė-
jo ir naudą, ir mblonumą, tik
daugiau reikia 
bei paskaitų.

tokių renginių

Paskaita ivvko i ” - š. m. gruodi:o
mėn. 11 d. L. 'Tautiniuose na-
muose. Repcrterė

Naktis šalta kaip pasaka. 
Aikštė balta kaip nuotaka. 
Mirguoja žvaigždės danguose, 
Spirguoja žvakės languose,
Garuoja praeivių kvapai — 
Jausmus išaugština varpai...
Ir prie namų, ir prie kelių, 
Eglutės puošaluos lėlių...
Kaip tik ateis pusiaunaktis, 
Miegius vaikams užmerks akis: 
Kalėdžius kaminu įlys — 
Geriesiems dovanas dalys...

Nadas Rastenis

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujųjų Metų

JAY DRUGS VAISTINĖ

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.

2608 West 69th St, Chicago, III 60629 ♦ Tet 925-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies Įvairių prekių.

Maistas iš Europos sandėlių.
MARIJA NOREIKIENĖ

laimėjo. Tamsi naktis, kuri bu-1 
vo apgožusi Lietuvą per daugelį! 
metų, jau ėjo Į galą. Aušros]

2759 W. 71st St, Chicago, IIL
• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
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[domiai paraiyta studija apie Rytprūsius, remianti* Pakalni * 
Labguvos apskričių duomenimis- AprašymaiJdomūs kiekvienai! 
fieturfnt Eefdtayi fHurtrnotw nuotraukomis pabaigoje duodama 
vltovsrffių pavadtniiDAlalr jų vertiniai J yoktefių kalbą, Ea.BaJ

‘’IRKITE JAV TAUPYMO..BONUS
• -______________ —u -__________________

MEET THE CHALLENGE! J
i: tk>

taipo su lig šia diena tebedai- 
nuoja. Tokią liūdną istoriją iš 
Lietuvių atgimimo laikų apra- ■
šė Miglovaras Juozas 1883 me-! spinduliai jau buvo apšvietę lie-' 
tuose ir lig šiol Aušros drtug-^a tuviškąją padangę ir niekas ne-] 
ir paliko lenkiškoji . -Į L»egaiėj0 sulaikyti Nemuno bė-

Isk žvelgiant į praeitį -iš gimo,f kai jis pajudėjo ir atši- 
perspėktyvos, į pagrindinių ii kratė nuo jį supančių ledų' 
žymiųjų aušrininkų eiles tenka t. naštos. I
Įtraukti P. Kriaučiūną ir J. Mie I Maironis savo vizijose jau !

Sveikinu savo mielus gimines, ištikimus 
s draugus ir gerus kaimynus, 

linkėdama jiems LINKSMŲ KALĖDŲ
; f ir LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ.

MĄRION DAMBROS
6918 So. Rockwell St.

,: Chicago, IL 60629

'• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno tr mokai 
1954 m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet neaenrtą., VIn« 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stanio! 
J. Raukflo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* ir 1 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomif l 
M. K. Čiurlionio. M. šBeikio, V. Kašuboa, A. Rūkltelėa Ir A. Vara/ 
kiryboa poveikslais. 365 pusi. knyga kainuoja tik £3.

> DAINŲ ŠVENTĘS. LAUKUOSE, poetės, rašytojo* Ir tax 
imlų šoklų pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dalai 
Šventes bei jų istorija ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
šiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais duomenim^ 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12.

© VIENIJO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraly 
čia Juozo Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne sauso.1 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buitie* Mt» 
ratfirinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knygj

mtnAnal tr minty* apie m meni s ir vietas neprfk. Lietuvoje Ir ptr 
maišiai* bolievikų okupacijos metai*. Knyga turi 234 puslapius 
bet kainuoja tik II. . • i^^ v***'

■> JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, neauprtt 
lai tr kbddingii Interpretuojamas gyvenime ir politikoje'; tik n 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir pos 
riją. Dabar būtų j{ galimi pavadinti kovotoju už žmogaus teis*? 
Knyga j~v didelio formato, 255 puslapiu- kainuoja

draugams ir pažįstamiems

Kalėdų ir Naujųjų Metų proga
BEVERLY HILLS FLORAL CO.

GENE ir BARB DRISH
4306 W. 63rd St. Tel. 582-8055

SVEIKINU SAVO ARTIMUOSIUS, - BIČUJLIUS 
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DŽIAUGSMO JAS PRALEIDŽIANT IR DAUG

LAIMĖS, PAVASARIO SULAUKUS. ‘ i
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. Miami Beach, Florida ‘
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Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2b01 W. 69th St., Chicago, HL 60629 ♦ Tel 925-2737

Atdara šiokiadieniais nuo

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

•• • * TeL 476-2206

r SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

metų studijavęs, kaip

TTT

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

ir patarė mums toliau studijuoti

putu n.



Už KĄ BUVO SUŠAUDYTAS ŽURNA
LISTAS JUOZAS BELECKAS?

redaktoriaus, paskutiniai- 
ncprikhųsomybės melais 
io reporteriu Lietuvos 

o bolševikų okupacijos 
redakcijos sekretoriumi

nuo antrosios okupacijos pasi- 
traukė j Vikarus. Lietuvoje liko 
tik J. KauneękU ir D. Rodą, iš 
kurių tik pastarasis tapo kernu-1 
n is. tų partijos neriu, bet gyveni-, 
mą baigė jau nekomunistiškai 
— savižudyste.

Aišku ir suprantama, kad bet, 
kuris iš šių žmonių, nesvarbu ’

icckas dirbo Lietuvos Aide, dir
bo ir Tarybų Lietuvoje, tik ka- 
tin, ar jis buvę) toks “bemokslis 
reporteris**, ar iš tikrųjų jh 
100% sutapo- su stalinistiniais
okupantais, ar iš tikrųjų suėjofkąip jis atsirado toje ar kitoje 
į glaudžius ryšius su rusų ka- pozicijoje, nėra laisvas nuo iš-

Vokiečių okupacijos metu, 
1942.6.3. netekome Juozo Belec
ko, žurnalisto, laikraščių leidė
jo ir 
siais 
dir» j 
Aide, 
metu
Tarybų Lietuvoje. Sušaudė vo
kiečiai, dija. neapsiėję ir be kai 
karių mūsiškių talkos.

Keturių dtš'mtnicčių pilnai 
pakanka atvėsti aistroms, už
gesti pykčiui, atsikratyti gandų 
ir apkalbų, ir j tokius rimtus da
lykus, kaip draugų ar pažįsta
mų tragedijos, žiūrėti rinitai,'- 
šaltai, galimai objektyviau. Taip* 
daugeliui, bet ne visiems. Už
teko tik V. Meškauskui Dirvos 
40 nr. paminėti J. Belecką ir 
galimas jo nužudymo priežastis, 
kai to paties laikraščio 13 nr. 
kitas mūsų senųjų laikraštinin
kų savotiškame “nekrologe” ne
iškentė nepasigarsjnęs, kad ir 
jis atmena tą “bemokslį” Lietu
vos Aido reporterį, 100% suta
pusį su stalinistiniais okupan- 
-tais. suėjusį karo metu į ryšius 
4U rusų kariuomenės agentais, 
vokiečių 
šaudytą.

Aišku, dabar dažnai įdomu, 
ką kuris iš mūsų atmename ir

riuomenęs agentais, už ką vo
kiečių buvo susektas ir sunai
kintas. Ir, dar daugiau: kai tokie 
jiaurūs kaltinimai žeriami vie
nas po kilo užtikrintu visa ko 
iinojimu^ su tokiu beatodairiš
kumu ir tokiu rūsčiu prokuroro 
tonu, kažin ar tai nekelia abe
jonių, kiek juose tiesos ir kiek 
.š seniau likusio nedraugiškumo, 

♦ s *
Iš buvusio Lietuvos Aido re- 

kacijos kolektyvo J. Šimkus pa- 
liLko ne tik J. Belecką, bet ir 
A. Gricių, vėliau perėjusį dirbti 
i Tiesą, ir A. Steponaitį, vėliau 
dirbusį Valstiečių Laikraštyje, 
•A. Dėdelę, J. Kalakauską, J. 
Rimą. Maždaug Luo pačiu metu 
ar kiek vėliau Lietuvos Aido 
redakcija buvo papildytą D. Ro
dą įš Laiko, V. Civinskų ir ’ J.' 
Kauneckiu iš.Lietuvos Žinių, P.

tĮąetinėjimų, priekaištų ar nuo 
aitresnės kritikos. Niekas netu
rėjome ir neturime imuniteto 
nuo klaidų, nebuvome ir nesame
laisvi nuo atsakomybės. T, Į^|aiyiiais nurodymais, ko laukia-
rai parodė ąbi pirmosios mūsų 
krašto okupacijos, o išryškino 
trecioji. Bet jei kuris įsidrąsi
name ką kaltinti, teisti ar 
smerkti, turime gerai pasitik
rinti, kur mūsų kaltinimuose 
tiesa, o kur tik nepatikrinti gan-uesa, o Kur ux nepatiKnnu gan
dai, prasimanymai ir apkalbos,!
kilusios iš nebaigtų sąskaitų su
vedinėjimo. Santūrumas — do
rybė,. o yp.aė -kalbantiems apie 
tuos, kurių jau seniai nėra tarp 
niūsų.

.Tarybų Lietuvoje J. Beleckas: 
buvo/>redąĮ4ėjjps sekretoriumi; 
jiolšeųik^ laikraštyje tai labai

Rmkevičiuih ■ iš , XX Amžiaus? i’
susektą ir už tai su-

sunkioj ir Jafeąi- atsakingos pą* 
t<igoą.# R^Ūkcijos ą^retpriūš? 
turi priiminėti įį rędakeij ą užek.

ma iš straipsnio. Parašytus 
straipsnius taip pat pasiimdavo 
peržiūrėti vienas iš minėtų žmo
nių. Kadangi J. Šimkus rašinius 
taisydavo raudonu rašalu, u E. 
Vicas žaliu, kartais J. Belecko 
darbai primindavo neblogus ab
straktus. Negeriau sekėsi ir vi
siems kitiems redakcijos na
riams ir bendradarbiams. Da
bar, kai mūsų raš»o žmonės daž
nai erzinasi, radę savo, rašinyje 
patikslintą sintakzę ar kokį iš
brauktą žodį, tokią bolševikų 
spaudos dar^o praktiką supras
ti nelengva. Bet sąlygos tada 
buvo kitokios, rašto žproįnėą ne-

.ko jau neatmename, bet kartais gus ar bent idmpątikašį^yjeni: jš5 
’nejauku, kai labai abejotinos ių —’Ą. Dėdeli*, Ą. Griciusį, hįn.- 
yertės atmininiai per drąsiai- t<ėviėiQŠ, A.' Steponaitis .perwtrė- 
škelbiami spaudoje. Taip, J. Be-Į’ niinųs buvo/išvežti į Sibirąj.'k'ttl

AR TIKRAI TAIP?
i Stčį. 30 d. Na^Ji*-

UQS< (W. 22$) Ąlrksandraa-Zuk 
jitf straipsnelyje “Modejnia^i

I gramatika” raiįo: “Jei sakoma, 
į vieneri, dveji treji metaį ht.t- į.,

lietuviškai.
Toliau p. A. Zujus rašo: “Po-

svetimų kalbų žodžius. O vis- 
dėlto (vis dėlto A. T.) (čia at
skleidžiau dr. Pr. Skardžiaus žo
dyną). Ponas A T. pasmaųdojo 
svetimos kalbos žodžiu ten, kųT' 
jis visiškai nenereikalingas! Ci
tuoju iš atminties P. A. T. žo- 
žodžius (dėl svetimų kalbų žo- 
Žmogus. gavęs tokį didelį ačiū,

straipsniokų dienraščiuose Į 
Laisvę, vėliau Ateityje, tikriau 
— jų šiukšlių dėžėse. Niekad jis 
neturėjo tiek daug nedraugų, 
kaip tomis dienomis, ir tai sun
kino nuotaikas Beleckų na
muose.

Per porą mėnesių ištekliai iš
sibaigė, ir jis buvo priverstas 
atsisakyti uždaro gyvenimo ir( 
susirasti kokį nors darbą. Per

• ma dvejoj, trejos, ketverius yi- 
Japdos afŲa savaitės, tąi man 
ima skaudėti ausis* (Pradeda 
skaudėti ąusis. A T.).

Jeigu taip yra sakoma, ar ra
šoma, kaip p. A. Ž. teigia, tai 
čia daroma klaida: dauginiai 
skaitvardžiai (treji-os, ketveri- 
ics), kurie vartojami tik su dau
giskaitiniais daiktavardžiai (ne
turinčiais vienaskaitos), pavar- f Įdomu būtų man žinoti, iš ko. 
A .Ji_-V._______ J.i X.___ • _ * rr __ _JX- 1___ J „X Uk,.;

to čia visai nereikalingas*’.

čiais vienaskaitą ir daugiskaitą. 
’ Deja, negirdėjai, kad kas saky
tų, o taip pat neradau ir para
šyta: dvejos, trejos, ketverios 
valandos ar savaitės! Nestebėti-

nusistatęs prieš svetimų kalbų 
žodžius (dėl svetimų kalbą žo
džių vartojimo lietuvių kalbo
je). Tikrai šia lema nieko ne
rašiau, tik maniau, jei sąlygosautuvu nors uaiuą. rei . ... . , . . .■ . • ., j i i na, jei žmogus, neturėjęs pro- leis, parašyti — svetimu kalnųdraugu protekcija gavo darbai J, . .. A ... , , .. ... • ,, i

* r J w w* crn< Htiiicr'Qii hptn- •zrvS’/iii IIPTU Vili K2.1-žodžių vartojimas lietuvių kal-gos daugiau pasimokinti lietu
vių kalbos, pavartoja klaidingai boję, 
skaitvardžius. Blogiau, kada

Kauno. pramoninių prekių pre
kybos centrinės bazės kontoro
je, buvusioje kažkur Laisvės 
Alėjas kieme netoli Maironio 
gatvės. Iš Šančių į darbovietę 
buyo toli, viešo susisiekimo ne-

*” •*’■* į • 4*" • r / ■ j ' , r J, . ' - “ • --.j- l .

buvo tokie, dr-ąsįia, ir nęrętąi ne"Lbuy.o. Vengdamas nereikalingų 
susitikimų, jis į dąrbą išeidavo/, 
galutinėmis Šančių gatvėlėmiš,| 
o u? tilto sukdavo i Kranto gat
vę, ir ja iki vietos, B kur arčiau-, 
šia . Maironio gatvė? '

I ?’■ ■ . /- * / *
(Bus daugiau)

Vladas Civinskas .
- - - (Iš Dirvos) ?

"tik redakcijų ųaęiąi .»ąrtnnf 
‘bendradarbiai, bet ir .užsakytųNė vienas iš šitų žmonių bebuvo- . .’ -i- ‘f -*■ -f K • ; •ir .VJ. , ilJieuuiaiMiXM^i, u<ri u 4j<»aAjKj

partietis, partijoj kąndida^s.;ar- n^ėįs Jnoi^eg; p|rziureti ĮĮila^ aptoriai nenustebda-
konijaųnuoh's, nė vien^š j^zpeq . -..y.,
buvo komunistams kptiina^'žnib^

Ą. Dėdelę, Ą. Griciuj tUn-

tikri^, Jcf ar ku.
_«d3kcxJoa žmonių kitam iaikraSau!

mu,.--skart.vii Įoręktnr, 3k; iyLtra, a| ažindaTO. ,ft 
»nekali j.iMlių,korinį.;
.moti su-'-.Vį’-riausju redaktorium'
Ar jo.
ourodyĄųį^ jiašįąbų, išbarimų*

, > : BeCj.Gtirieckui šias pa-reigbM? *■...• -- - .. .. -;t
taSįjo.» pusių. Jis ret<Kal atsidure/r kalkime, tel lai
i ‘ ’n v, n u-1 M lr i IxVl rtf’*-*

paties parašo. - ?
visada Vėluvos'J. Bejeekas ąeĮ>a-

Ųjįsitraukė. Jis neabejojo, kad bus 
ir priekaištų, ir nemalonumų,

(Nukelta į 6 psl.)

Į ANTANAS BALČYTIS-, syeikiiia.^avo. įįyii- 
? nes, draugus, bendraminčius ir geradaiiuš: sii;
**■ .' •- ' v j

. šv. Kalėdorrtįs it Naujtlis Metais, ir nuošS^S&f 
linki kuc geriausios sėkmės. Vietoje siuntinėjimo' 
kortelių, paaukojo Studentų Stipendijų' Fondui.

trr
’.V

SėuK-rAg Gtešurnoie, uietanjbuvo P^diktoo raina, su kurrąj 
LįebUvoliįntinilj&taS ir laip už-Ų6111^“ . sus‘®'v“ti- L
Li.u&'gid p&lrtiškai neUkdtf1®™ ^nonns jispersikete i' 
feA^k^lŽŠrtjG Tarybų Lietui įu«v« T™?“? "'r'
hoje ^T^Mu keliolika kodiil(U***) gatvelėje, ir., 
l^žmi. nėįu bet kurio kito kŽ| ^sidarė jame. Kartkartėmis

MOKA TAUPYTI
Už scenos-.kąlbasi dv

inės šokėjos

1 mažraūt bęt kurio kito re- 
ydakcijoš-nario; - Ai-
L* ZFfeui'taįsayo' rašiniams neieš*. 

kofxžjas;kartkąrtėmis gaudavė'
' iš"J; šišlpnis ar'E? Vico kartu su-

— Ar žiliai, toji.Jean gražiau 
atrodo. ■ , '? J*“*
' -L. Ir ji moka.taupyti pinigus? ■'

—; Negalimas daiktas! 7 1
—: Taip. Ji uždirba Į savaitę

35 dolerius, puikiai gyvena ir 
dar sutaupo 3,000 dolerių į me
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pas jį užsukdavo tahyienas; tai 
kitas iš'jo senųjų’drakgų, bet 
pats niekur nėjo įš namų.

Tai buvo dienos, kada įtartų 
rar įskųstų “bolševikinėmis'nuo: 
laikomis” Kaune žmonių gyvy
bės buvo maža ko vertos, o.-pro- 
rincijoje dar mažiau (lai nema- 
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laisvasis pasaulis Maskvai reiškė pasmerkimą? < 
Matyt, kad Mykolas Dranga jautis didesnį jnatynū* 

mą niekinti antikomunistinį dienrašty negu pasmerkti 
Maskvos vykdomus kriminalus, pasmerkti mūsų kultūri
ninkus, viešėjusius pas Petronį, pasmerkti jų bi<5uly»tę 
su okupanto statytiniais. Pastaruoju taiku Mykolas 
Drunga jau tiek įdūko prieš antikomunistines Naujienas, i 
kad jas ėmė sutapatinti su Maskvos *t«vestija”. Bet aiš- . 
kus jo tikslas. Jis ryžosi šį demokratinės ir antikomunis- I 
tinės krypties laikraštį pristatyti mūsų visuomenei kaip 
maskvinę Isvestiją, kuri leidžiama Chicagoje. Tokios jo 
pastangos yra nešvarios, jis siekia kenkti lietuviškam 
laikraščiui ir tai ypač verčia mus stebėtis, nes taip elgiasi į 
Mykolas Drunga, Draugui rašąs vedamuosius.

Jis tokioms pastangoms suniekinti Naujienas rado 
progą — buk, jos negina tų lietuvių, kuriems Amerikos 
teismuose yra keliamos bylos dėl jų karo metu padarytų 
ųusikaltimų. Atidžiai perskaičiau Naujienose atspaus
dintą šiuo klausimu diskusinio pobūdžio vedamąjį. Deja, 
neradau, kad jose būtų tvirtinama, ar bent pritariama, 
kad lietuvių tarpe yra karo nusikaltėlių, arba, aiškiau 
kalbant, žydų naikintojų, ir kad tokie teismai yra .reika
lingi. Tuo tarpu Mykolas Drunga, ištraukęs vieną kitą 
frazę iš Naujienų vedamojo, neturinčią ryšio -su jo pa
grindine mintimi, ėmė šaukti-, kad Naujienos rašo taip, 
kaip Maskvos Isvestijos. . ‘. ■ t

Mano nuomone, kaltinamuosius, turėtų ginti mūsų 
teisininkai bei mūsų politiniai veiksniai surinkę liu
dininkų parodymus, išaiškintų teisėjams^ kad Lietuvos 
okupanto sufalsifikuoti liudijimai yrą tendencingi ir, kaip 
tokie, beverčiai. Ir, iš viso, okupacijų'metu pąvergtieji 
neturi jokios galios. Tikrai,' labai liūdni faktai, jog tei
siamieji nusiskundžia, kad liudininkai-nevisada -sutinka 
savo paliudijimais juos ginti. . \ ? y ,-

Kas dar pažymėtina, kad kultūringos\dvasios laik
raštininkas nepuola sąvooponęntpvpąreiškusio ^iteį^įą 
nuomonę, nei,niekiną jė redaguojamą laikrašty- ^tapa
tindamas jį su maskvine Isvestiją taip,: kaip pasielgė My
kolas Drunga. Kas būtų tada, jei Naujienos-pasinaudotų 
Mykolo Drungos logika ir imtų skelbti, ; kad i Ijrųnga ne
perseniausiai neigiamai atsiliepė apie Vyriausią Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetą, kuri taip pat niekina ir oku
panto samdiniai. Logiška išvada, kad Drauge rašo pro
komunistinis rašovas, kuris įrodinėja, kad dabartinis 
VLIKas yra ne tas pats, kas buvo okupuotos Lietuvos 
pogrindyje. Jei toks rašo Draugo vedamuosius, tai reikia 
manyti, kad Draugas yra prokomunistinis dienraštis* Bet 
ar toks sutapatinimas nebūtų smerktinas ir nesąmonin
gas noras šiam dienraščiui pakenkti? Tad teisingai rei
kėtų paklausti Mykolo Drungos ir dėl Naujienų sugre
tinimo su Isvestijomis — Drunga, quo vadis?

žinoma, negalima Mykolui Drangai uždrausti pa
reikšti kritišką žodį ir dėl Naujienų aiškinimų. Tik ne 
taip, kaip jis pasielgė. Jis savo oponentą puola kaip iš- 

. dresiruotas peštynėms gaidys, šoka taip aukštai ir, jei 
būtų pasiekęs oponento akis, jis jas be jokio pasigailėjimo 
būtų išlesęs. Bet tai jau nebe pirmas toks jo išpuolis. c 
Neseniai jis Drauge niekino ir kitą mūsų garbingą visuo
menininką dr. Vyt. Dargi. Žinoma, tokie jo išpuoliai 
parodo, kad jis nepajėgia (arba nesugeba), sutvardyti sa- .

Vroclavo lietuvaitės minint Dariaus ir Girėno žygio sukaktį

Mykolo Drungos logika 
pavojinga jam pačiam

. Nors Šoliūno Drauge jau seniai nėra> bet Mykolo 
Drangos vedamuosiuose jo priekabingų rašinių stilius 
dar iki šio laiko gyvas. Reikia pasakyti, kad Mykolo 
Drangos toks nųolstitiis Naujienų ir jų redaktoriaus 
‘‘kaą^žlojTmaa’i’ mūsų visuomenei jau įgriso, iki gyvo 
kaulo.' Matyjj, kad tokie šoliūnįški,-priekabūs' prieš Nau
jienas rašiniai įgriso^ir(Pwigo' leidėjams. Netekę kant
rybės, jie tokį rašoVą ąileido į paankstintą pensiją. Pa
galiau, ir jie suprato, kad toks nuolatinis užgauliojimas 
grynai demokratinio dienraščio bei jo redaktoriaus jiems 
garbės nedaro, nes visuomenėje tai kelia bereikalingą 
erzelį, ardo lietuvių vienybę.

Bet, deja, šoliūno paskvilinį rašymo stilių pasisavino 
aukščiau minėtasai žurnalistas Mykolas Dranga. Ir kas 
būdinga, kad šis labai mažai rašo apie pavergtosios Lie
tuvos kančių būklę. Jis iki šiol neparašė tokio vedamojo, 
kuriame būtų pasmerkęs taip vadinamus mūsų kultūri
ninkus, “tiltininkus”, bendraujančius su okupanto sam
diniais. Nepasmerkė ir tų, kuriuos P. Petronis, “Tėviš
kės” draugijos pirmininkas, pasikvietė viešnagėm Ir tai 
tuo laiku, kai visas laisvasis pasaulis buvo sukrėstas dėl 
Maskvos įvykdyto barbariško kriminalo, kai jos įsakymų 
buvo nušautas keleivinis lėktuvas ir kai arti trijų šimtų 
keleivių kūnai plūduriavo šaltose vandenyno bangose 
Argi tie mūsų kultūrininkai nežino, kad “Tėviškės’* drau
gija yra KGB padalinys,* kurio uždavinys mulkinti už
sienyje gyvenančius lietuvius ir jų jaunimą? Skaitėme 
spaudoje su giliu pasipiktinimu tokių kultūrininkų pa-! vo širdyje kunkuliuojančių jausmų. Tad tokie redakto- 
vardes, kurių tarpe figūruoja kun. Algio Kezio, Stefa- riai laikraščiui nenaudingi. Jie laikraštį taip nususina, 
nijos Stasienės, Sakadolskienės, Draugo bendradarbės, ir kad pagaliau jį reikia numarinti.
kitų. Argi nebūtų svarbesnis reikalas informuoti mūsų Paskaičius tokį jo piktą, sakyčiau, paskvilinį yeda- 
visuomenę apie tokius pasimetusius kultūrininkus, kurie mąjį, Naujienų sutapatinimą su Maskvos Isvestijomis, l 

naudojasi “Tėviškės” draugijos viešnage, kai beveik visas kyla klausimas, kodėl Mykolas Drunga taįp kerštauja
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IŠ LENKIJOS LIETUVIŲ “AUŠROS”
Ir pirmas it antras šių metų

Lėpkijos. liettFvfų laikraščio • ių. Būdos) ir Dariaus-Girėno
“Aušros” numerfel piešiami
t-Aūšros” škntmeefui 'skirta Ze-

niaus Kuyzos (iš. Užvidurgi-

skridimui prisiminti A GĮųsaus- 
.to \iš Vroclavo) pieštomis eni-

Naujieną redaktoriui, o neragina visuomenę padėti tiems 
JS^viąin^kūrię .Amerikos teismuose teisiami? Bet ’prie- 
Širigai, užkure pragaro ugnį prieš minėtą dienraštį, 

. p^'J^ąjąjį^osė-buvo teisingai pareikšta, kad gintis nuo 
te&ątsbylųy -neužtenka vien steigti piniginius\ fęndus, 

■ G reikia: riėmįigaJvisos jįėtūviškąs išeivijos balso. Pa vie1 
į ęių.šūkarimas^'kąjpąd^. / : ’ ; '' ‘

Wan: rodos,;-kad;toks- Mykolo Drungos įžūlus Nau- 
jienų.vredąi^teriaūs puolimas esąs kerštas^ nes jis Mykolą 
Druidą spaudoje-tpąklai^ė, kur toji istoriją, kurią jis 
Buvo pasižadėjęs parašyti ir net paėmęs už darbą avan- tiC: 
sinį įmokėjimą^ 'PąsĮžądėti’ ir nęati|kti darbą yra; labai, 
negražus\dėlykąs< Dar negražesnis, kai už neatliktą, dar
bą, yra paimami pinigai, juk tie pinigai yra visuomenės. 
Todėl dėl jų likimo galima viešai kelti -klausimą. Ir dėl 
tekio vięšo paliausimo 1 Mykolas Dranga neturėtų pykti, 
kerštauti, bet vi^ąLpasiaiąkinti, o ne. vykdyti piktą ataką 
prieš paklaušėją. Tuo bjauriau, dar ir prieš jo redaguo
jamą laiki-aštį',. jį sutapatinant su komunistine Isvestiją. 
Juk mūsų visuomenė nėra tokia naivi. Į viešą paklausimą 
ji laukia ir viešo pasiaiškmimo. - .

Naujienų sdienraščio' sutapatinimu su maskvine Įs- 
vestija Mykolas Dranga pademonstravo savo labai piktą 
vaįią. Tai buvo noras pakenkti lietuviškam antikomunis
tiniam dienraščiui.: Man rodos, kad reikia stebėtis Nau
jienų redaktoriaus pakanta, kad jis dėl Mykolo Drangos 
bįauraus siekio nekelia teisme bylos. Juk tai grabus šmeiž
tas. Tada mūsų visuomenė pamatytų, kaip Mykolui Dran
gai pavyko .įrodyti, kad JAV-se Naujienos esančios tos 
dvasios kaip'ir Maskvos Isvestijos. Sunku būtų, patikėti, 
kad tokia, byla būtų didelė garbė Draugo leidėjams ir jų 
vedamųjų rašovui, ir maloni mūsų išeiviškai visuomenei.

A. Svilonis

blemomis. Besiruošdami Da
riaus ir Girėno skridimo ir mir
ties sukaktuvių minėjimo iškil
mėms, kurios buvo liepos ■ 17 
d.,. “Aušros” pirmame numery
je išspausdino Lietuvių Visuo- 
meninėš Kultūros Draugijos se
kretoriaus Algirdo Nevulio at
sišaukimą, kuriame, nupasakota, 
kaip Lenkijos lietuviai ruošiasi 
lakūnų paminėjimui :^? dūkius 
darbus atlieka jų žuyimo Vietom 
^sutvarkymui.

' !■ ■> •. ' v •’ 4-.. - J ■

j Palik -te’ atsisauk^rĮo-ąją per- 
■ spausdinama.

BRANGŪS. TAUTIEČIAI. •l-. / ,v
’ • - - ' ’ ?r‘ .

A’ tėj lietuyiarias gar-
W'gas ■JuW^usu^O mėtų nuo, 
'tos dferics<kada-du mūsų tau- 

1 tos-drąsuoliai —/Stepas.-,Darius 
ir S'asys Girėnas - rjižjįp žy- 
giūi, lęuris išgarsintų tuo^t dar 
jcBnajS Liėtuv^r'IMįp; ąpiė Lie. 
tirvĄ’ ir jos spamūėtųš- sūrius kal
bele visas civilizuotas pasaulis, 
bet, deja, užmokėjo- jiedu aukš
čiausią kainą.-— gyvybę Lietu
vių tauta tragedijos vietoje 1936 
m. pastatė Jų garbei paminklą. 
Iki 1940 m. jį globętbyLietuvos 
atstovybė Berlyne,, karo metu 
Feliksas švargždys.-Putnieji po
kario metai pamiiikliriiam ąnsam 
bliui buvo gana nepąlaųkūs. 
Vietiniai gycentojai keitiesi ir 
šis objektas buvo jiems nežino
mas ir svetimas. Pirmieji, ku
rie jį “atratfo” ir susirūpino juo. 
buvo atvykę iš Punsko, ir Seinų 
kiašto į Ščecino vaivadiją lie
tuviai bei Dolske'l-.gljinląkas 
Piotr Niewiriski, vietipės mo
kyklos mokiniai, o vėliau ■—,P - 
mario lietuviai. Pastarieji' ęa-

(Nukelta į penktą-^UŠĮapį)

J. PUŠĖNAS

SUSITIKIMAS MONTANOJ
(Tęsinys) 

b

— Aš ištrūkau, išlaužiau duris. Silpnos. Kai 
pastūmiau, tai ir išėjo. Paskui kokie ten vartai, 
kaip iš šiaudų: kur paimi, čia lūžta. Vienas sar
gas dar norėjo vytis; palauk, sako. Pagriebiau, 
pastūmiau ir nulėkė kaip kačiukas.

— Oi, vaikeli, ar tu alkanas?
— Ne, mama, ne, bet duok ką nors. Aš visą 

dieną ėjau ir vis žiūrėjau, ar neatsiveja, pavar
gau. Visi tik žiūri įmanė. Sako, taa labai stiprus. 
Kitas sako: jis oru skraido. Aš sąkau: jū» ne
žinot, kad aš ant žvaigždžių vaikščioju. Žaibai 
tai mano žirgų pasągą ugni§. Eina susirietę ir 
per tvoras peršoka, ir Jądvyga giąudžiasi prU 
manęs.

— Ką tu su ta Jadvygai Ji iš tavęs juokiasi. 
Sako, tu kvailius, tu jai esi biąurus. Ji tavęs ne
apkenčia.

— Ai tai ji nebetekės už manęs, ji nevažiuos 
į mano dvarą? AŠ ją pagausiu, aš ją jėga nusi
vešiu. Ka^ nan ji, kaip kregžde. Viena ranka ir 
nešu kaip silkę, kasos tabaluoja. r

Ona nk'to, kad Antanas gerokai nušneka, ka
žin kokiomis svajonėmis užimtas. Pas jį nebėra 
nei meilė*, nei rimtos neapykantos, bet gal te- 

r8< jo neHpgaJvotss paklusnumas, kurį 'ji?

pirmiau turėdavo. Ji galėtų pasinaudoti, Man
dams, o drauge ir Marytei atkeršyti, ir savo pyktį. 
išlieti. Ji prisimena rastą Antano kišenėje raktą.

— Antanai, aš tavo kišenėje raktą radau. 
Iš kur tu jį gavai?

— Aš jį pasidariau, duok man tą raktą, duok. 
Aš tuojau pas Jadvygą eisiu, į jos kambarį, o kaip 
ji meiliai mane sutiks, pasiguldys, o paskui pas 
kleboną ant šliūbo, mes ir gyvename, išvažiuoją- 
me su greitais arkliais per miškus, per debesis, 
tik ugnis eina iš debesų, perkūnas trankosi, žirgų 
pasagos skraido ore, medžiai kyla, oi, kaip smagU. 
Kur raktas? Duok man raktą, seniai aš jį pasi
dariau.

— Tu nedurnavok. pasakyk man, kokio kam
bario tas raktas? - . ‘

— Jadvygos kambario, sakau! Aš tik įeinu, 
ji guli lovoje, aš ją pagriebiu, suspaudžiu, o taip, 
— jis pagriebia motiną, suspaudžia ją taip stip
riai, vos ji kvapo nepalieka.

Antanai, sakau, nusiramink, nedutriavok, 
pasikalbėkim, susitarkim, paleisk mane, aš ne 
Jadvyga. Tu gali spausti savo Jadvygą, kiek tu 
nori, tik tu nespausk mainęs. — Ji Ištrūksta iš jo, 
pasinaršo tarp savo rūbų ir paduoda raktą. 
Ar tas tavo raktas? , J. f , į

— Tas,, tas, mama, tas raktas, aš jį pasiba
riau ir saugojau, bet buvau užmiršęs^ Man ber
nai pasakojo, kaip reikia pas mergaites įeiti, 
aš žinau.

— Antanai' palauk. Žinbk, kad Jadvyga ta
vęs neprisileis, tu klysti.

Ar ji neprisileis? Tai kodėl bernai sakė?
— Jie iš tavęs juokavo. Jadvyga yra dvari- 

ninkaitė ir tu prie jos neprieisi Gal tu prieitu
mei prie paprastos mergaitės, prie Jadvygos tu 
neprieisi, bernais netikėk. Bet tu jai atkeršyk. 
Kodėl ji turi iš tavęs juoktis? Šiandien pas Man- 
dus primicijos, daug svečių, tu lengvai |eisi į na
mus, pątitiępk kur now po laiptais, kad niekas 
tavęs nęmątytų. Kai bus. jau visi išsiskirstę vi- 
durnaktį ir kai visuose namūs bus tylu tylu, tu 
nueik pamažu į virtuvę, pasiimk didelį, smailą 
peilį. Dabar nueik prie Jadvygos kambario durų. 
Pąsikląūsyk atsargiai, ar ji mtegą; Tuomet atsi
rakink jos kambario duris, patyliais prieik prie 
jos lovos ir įsmeik peilį į jos kiūtinę. Ji pė ąi ne-

bąjją* iMK kambario, tyliai užrakink 
duris, pęilį padėk prię kiti| peilių virtuvėje, ir ten 
pat nuinesk durų raktą. Ar supratai?

— Supratau, maniak as viską, suprantu. Aš 
padalysiu. O kam ji juokiasi iš manęė? .Tegul ji 
žino, kad aš nėkvrilas, aš viską gabu padaryti. 
O. ta, ta, tai, ai greitas, ai viską galiu padaryti, 
tįk švyst ir baiįt%.ir važiuojam i mano dvarą, 
ir.su visa lovafjjtyirįpęin durim ir su raktu, peilis 
prie šono, oją/j^iro tat, ta, — jis šokinėja V 
kliedi. • •

— Nešokipėk> bet eik tuojau, kod dar ne vėlu, 
kol rūmų durų neužrakino, bėk.

— Aš tuoj, tuo, tuoj, — jis išbėga su raktu 
rankoje.

Ona savo planuose mato, kaip jie randa Jad
vygą nužudytą savo kambaryje, kaip policija ieš
ko nusikaltėlio, kaip randa peilį ir raktą virtu
vėje ir kaip visas įtarimas krinta Marytei, jos 
nelemtai konkurentei. Jei ne Marytė, ponas Man- 
dus seniai jau būtų ją apsivedęs, jis toks būdavo 
jai malonus, kartais net daugiau negu reikia pa
kalbėdavo, net pajuokaudavo. Atsirado, mat, gra
žuolė. žinosi dabar, kai atsidursi kalėjime. Tau 
bus ne dvaro rūmai. Pažiūrėsim. Kad tik tas kvai
lys viską gerai padarytų. Bet matai, kaip jis pa- 
mįšęsx ą aš maniau, kad jie be reikalo jį laiko už- 
darę bepročių ligoninėje. . •

• Antanas tamsoje pribėgo Maudaus namus. 
Buvo jau apie vidurnakti bet svečiai1 dūri gir<iė- 

-joąi sadėje. Jis nepastebėtas įslinko pėr duris, ir 
prisiglaudė už laiptu čia JU išstovėjo geroką va
landą, laukdamas, kol vi^ išsiskirstys ir nueis 
gulti, nes juk jam motina taip liepė. Kai svečiai 
išsivaikščiojo, jis ilgai dari gi^čjo virtuvėje 
triukšmą, indų skambėjimą bei moterų pasikalbė
jimus. Pagaliau ir tos visos išėjo, bet virtuvėje 
vis dar-skambėjo kilnojami indai bei skąhlenosi 
kojų žingsniai. Paskui Jis girdėjo Marytės ir Me
čio pasikalbėjimą, verkimą, bet nedaug ką. te
suprato.

(Bus daugiau) ' •' ?

4 — Naujieu-x. cirg‘> ^ ^at.-Mcndav. Dtc. 17-IBf
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K. VILIAUS

VAKARŲ VĖJAI |
111 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti
TirieluL Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigui- i 

tonu Adresu:
I

NaajieiUK, 1739 S. Halsted SU Chicago, IL 6060K

ŪK. PAUL V. DARGIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

MteklaM dtekloriua
193* S. ManMte RA, Wntchasta^ 11L

SUSIRINKIMŲ i
PRANEŠIMAI i

T«L: W2-3727 aria 562-2723

Uetuvių PentininkŲ Sąjungos val
dyba rengia kalėdinį pobūvį Sąjungps 
nariams gruodžio 20 d., 1:30 vai. p.p„ 
šaulių namuose, su programa ir vai
šėmis- Visi nariai kviečiami dalyvauti.

Valdyba Į

GYDYTOJAS Ik CHIRURGĄ*. 

WKlALYBi: AKIŲ LIGOS

1$ LENKIJOS LIETUVIU...

Atkelta iš 4 psl.

DRFRANK PLECKAS
,t ORTQMETRIETAS

■: KALBA LIETUVIŠKAI

Uit W. 71* St T«L 737-5144
. Tikriau aku Pritaiko ikiniug

minklą globojo ir kai kuriuos] _____ »1-------
elementus restauravo. {

Reikėtų čia paminėt i dvejas iš vo vaivadijos admiuistracinėnūs raštą šiuo reikalu buvo pasira- 
kilmes, vykusias prie paminklo:} valdžiomis (paminklas stovi Go- °”4'’ 1Qftn 
1953 m. švenčiant 25-ąjį skrydžio 1 žovo vaivadijos teritorijoje).
jubiliejų, dalyvavo Lietuvos de-1 tiksliau, su Gožovo vaivadijos 
legacįja su nariam dukra Nijo- Į įstaigos Kultūros ir meno sky- 
le, Mostar jpne-Dariirtę, fr memo- i riaus direktoriumi . — mgr. Ed- 
rialiuės lentos jmūrįjiiiio pro-Į vardu Korbaųu ir Gožovo vąi- 
ga 1966 m., kurį organ Gavo Vroc Ivadįos paminklų konšėfbato- 
lavo LVKD skyrius. | riumi — mgr. Vlądislavtr Chros,

1 • Jau kurį laiką metai i metus; tovskiu..

Dr, LEONAS SEIBUTIS 
IMKTFU, POSLU IR 

PROSTATOS CHIRURGU* 
MM WEST 6M STREET

syta 1980 m. X 8 d. į rinkliavą 
įsijungė visos draugijos aktyvas. 
Nesutikta lietuvio, kuris būtų at
sisakęs paremti šį kilnų darbą. 
Aukotojų sąraše, kurį skelbia
me “Aušroje’’, rasime tautiečius 
iš Lietuvos.. JAV, Kanados, Aus- 

_ traluos. Švedijos ir kitus. lįci šiai
.. _____ ę____ c______  Reikia pabrėžti-, kad dienai; (1983.X.15 d.) surinkta

liepos 17 d. suvažiuoja prie pa-'i Gožovo vaivadijos valdžių, ypąė apie 250,000 zL: Visiems draugi- 
minklo Pamario ir Vroclavo lie-• minėtųjų dviejų žmonių, dėme- ja taria, nuoširdų aliū. 
tuviai atiduoti garbę didvyriam.! Sys šiems darbams pat prą- 
Būtina paminėti, jog nuo' daugel f <?žių yra, didelis, o Jų - sifnpati- 
metų pastoviai paminklą ir.jo ap 
liuką taiso, globoja ir propaguo-

Mm telefaaaa: 77S-2kM,

LFL OBIDA

Vįemi iš pirmųjų ir bene di- 
.,7 7 . • T . džiausiu, sunkumui su-kuriais sula lietuviams, ypatinga. Jų an-. . • ,•* . . . . • sidurta pradžioje, buvo užrašo

- . _ gazayimasis j Dariaus ir Qireno ^to atkūri.
; ja vietinėje visuomenėje. Star-] pammklo restauravimą dauge- ^asf Nei vi^nUA:ridės jau prie 
garde gyvenantis lietuvis Ju-’ M atvejų peržengia net Jų tar- paminMo nebwn ^^0 ju 

.bus Senvaitis. Kaip pats pasiJ njrbines^j.areigąs. ;Sird!mgas v-*
sakė, daro jis tai vien dėl to, jog] Jiems ačiū uz tai.:

į šis objektas yra .jam šventenybė.

liu atveju peržengia net Jų tar- ... , •; - .. - .jų ±^.,. o . pammjdCL JaebU3Ą-.neturėjo jų

-NtakĘ- ehirur gijA ‘; ■ 
į - 502a CENTRAL AVĖ.

St. Petersburg, Fla. 337 lt
- Td, (818) 321-4206

, . , ■ „ ; - i • n u i. u.i; u- -„i- nuotrauka, kurioje; nors neĮ M^objektas yra jam „entenyoe. | Darbaimre.kah.igi buvv ju. ti uirafels
| Darnaus ir Girėno transatlan-■ n.gar Kadangr Dairaus « Taigi, iš šios uuqtraukos p. Vieš- 
■ tuno skrydžio ir Jų trag.škos.os no paminklas yra yg T švente- ,w Osevskį; ;
mirties 50-meciui Draugija pra- nybė kiekvienam lietuviui, kur • .. - . ‘ ... •
dėjo ruoštis jau 1930 m. Heikiaj J>s bebūtų, ygar smbohins Ue, 
pasakyti, jog patrunki,n.o objek-Įtuvos gabaMls, tad tr joresta.'.;

Į to užrašo granite visos raides JTavimas yra kiekvieną tautiečio, -vietos ’ • • P-

i

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Laidteul — Pilna apBtMte 

ŽEMA KAINA 
Priimam Master Charge 

ir VISA kortele*.
L URANAS. TaL 925-MM 

k -V L ’ '■■■

dingę, jokios informacinės len-] patrijotinė ir kartu maldai 
tos lenkų kalba. O norėjome 
grąžinti objektui jo pirmykštę 
išvaizdą.

Paruošiamieji darbai pradėta
nuo ryšių užmezgimo su Gožo-

reiga. Nutarta nesikreipti 
tiksliu lėšų i v
tis į Vidaus Reikalų ministrą .w- 
dimo rinkliavai. Ministre tei

giamas atsakymas i draugijos
*

p. g. Edvardu Korbanu ir Vla- 
disiavu Chrostovskiu. Susitarta, 
jog draugija finansuos, o jiedu 
ieškos restauravimo darbams 

| vykdytojų. Koplytstulpio kopi- 
| jai pagaminti pasiūlė Gožovo gy- 
I venantį medžio apdirbimo meis-

JAN LB (R) Tarybos pirminijikui

MOVING 

’ itenwtaj p«rfcraustyi»M

AHTANAS VILIMAS 
T«L 174-MC2 arte VM19i

Į Kalbėtasi su jud." Išvyka prie pa- 
į minklo su VI. Chrostovskių ir 
St. Tomaševskiu. Meistras su
tinka atlikti patikimus jam dar
bus. Vadinasi, koplytstulpį par- 

! sigahena į savo dirbtuvę, prisia- 
| tomi jam draugijos žinioj esami 

' objekto elementai, atrasti pas 
Gožovp vaivadijos Lietuvius, fi
gūrėlių originalai (prie koplyts- 
stulpio buvo jau kopijos), nuo-

ei.i čuoaą ne- 
nacLtmai minėtas jau gi r in i ų- 

ar Pini u, N c <vi..sa. - P. 3t. To 
i naievsk s mei t. iškai atlieka pa-
* vestus jam darbus, t. y. pagąrni- 
; na koplytstulpio kopiją, infor-

macinę lentą (medyje) lenkų 
kalba ir 6 inkilėlius su lietuvių 
liaudiška ornamentika. 1982 m. 
liepos 17 d. išvakarėse pristato 

į juos į (jiems skirtą vietą. Vife- 
nas restauravimo etapas baigtas.

Daugiausia sunkumų sudaro 
raidžių iš bronzos pagaminimas 

1 užrašui: 4 kalbomis akmeninėje 
> paminklo dalyje. Keturiomis, 
nes prie lietuvių, anglų ir vokie
čių kalbų pridėjome uar užrašą 
lenkų kalba: “Tu zgrnęli litew- 
scy lotnicy — zwyc:ęzcy Atlan- 

1 tyku” (Čia žuvo lietuviai lakū
nai — Atlanto nugalėtojai) New 
York — Pszczelnik, 1933. VII.17.

■ Iš viso reikia pagaminti per 
4vo ze._ctių. Kalbėta su daugė
tu potencialių atlikėjų., šiandien

• (lad2.X.15 d.) dar nėra tiksliai 
s žinoma, kas jas gamins, bet vis- 
! kas bus padaryta, kad iškilmi, 
: nės raidės būtų pritvirtintos
prie paminklo.

I Draugijai pasiūlius, pritariant 
Korbanui ir Vi. Chrostovskiui, 

t Kovos ir martirologijos pamink
lų apsaugos Gožovo vaivadijos 
pilietinis komitetas išspausdins 

! savo lėšomis lęftiinėlį (folder;
■ lenkų kalba .reziume lietuvių 
kalba), skirtą Dariui ir Girėnui. 
Aledžiagas jam parengė LVKD 
CV narys, Lietuvių kultūros pa
minklų apsaugos LLR komiteto 
sekretorius Antanas Suraučius.

Kaip atrodys pačios iškilmės, 
k skirtos Dariaus ir Girėno 50-me- 
čiui? i t 1
- AzirCOi Dflriaūr ir Girėną " 'j 

paminklo atnaujinimui
Toliau Algirdas Nevulis ap

rašinėja, kaip planuojama Darių 
ir Girėną prisiminti ir pagerb
ti, Tačiau, kai jau pagerbimas 
buvo liepos 17 d^ projektavimo 
cią neperspaųsdįnama.

“Aušra” skelbia pavardes au
kotojų, kurie atsiuntė pinigų pa
minklo atnaujinimui ir Dariaus- 
Girėno žuvimo vietos sutvarky
mui. Daugiausia atsiliepė ir ąu- 
ku atsiuntė štetino lietuviai, sa- 
raže yra 39 pavardės. Iš Vroc- 
Jovo 22 ir iš Slusko 17 aukotojų. 
Yra kelios pavardės Švedijoj ir 
JAV gyvenančių lietuvių, prisi
dėjusių prie pamiklo atnaujini
mo.

Prie Dariaus ir Girėno pager
bimo reikia priskirti ir antrame 
“Aušros’’ numeryje išspausdin
tą Vandelino Junevičiaus straips 
nį “Didvyriai ekrane”. Tai smul 
kus aprašymas, kaip sovietinėj 
Lietuvoj buvo gaminamas Da
riaus ir Girėno pagerbimo ,fd-

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608 I

24 Hour Service

EUDEIKI
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

. TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

{į/ 2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave., Cicero

** Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
' AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
. - , • # * ‘ *

1424 South 50th Avenue
Cicero, HL 60650 

TeL: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENKi

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN. VANCE ir GEORGE SORLNI

Aikštes automobiliams pastatyti

SOPHIE BARČUS
IAOUO 4K1MOS VALANDOI 

žehiiūentail ft idoulienlfB 
nuo &3Q iki MA t*L ryta 

__ Jtotiw WOF A . UN AH 
cmsllu»|«ww« B ntev t*v4U«e 

’ Marowtt* Parte.

Vteita _ AJdat* Date* 
TeMų 77UJ5O

7159 $«. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, IL «0t»

DR. VALENTINUI PLIOPLIUI
žmoną Aldoną, sūnus — Saulių. Giedrių, Liną ir jų 
šeimas, brolį Albiną ir kitus, artimuosius užjaučiame 
ir kartu liūdime.

JAV LB (R) CICERO APYLINKĖS
VALDYBA

JAV R. LB Tarybos pirmininkui
STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS

LACKAWICZ;

Laidotuvių Direktoriai

d-“

KAZE ERAZDŽIONYT*

U wnSrtota* 1110 AMtenca. 
MB W. 71*t 8*rete 

CŪcua, HMnoa 4DGX? 
MC77M174

Mylimam Sūduvos korporantui

a, a.
DR. VALENTINUI PLIOPLIUI

HUTUS, J ’ ~ /;/■

jo žmonai Aldonai, sūnums — Saliui ir Giedriui su šei
momis, sūnuj Linui, broliui Albinui bei kitiems arti-' 1 
miesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą ir katrų 
liūdime.

ALGIRDAS AGUNišKAS, ALGIS REGIS,

SABINA ir VIKTORAS RITKAUSKAI, 
LEVFX1KAITĖ-KARALIENĖ, SENicitiECĖ, 

MAGDALENA ir PRANAS U’LAjdlAj ‘ . ■ •

ir VYTAUTAS ŽILINSKAS

DR. VALENTINUI PLIOPLIUI

mirus,
žmonai Aldonai, sūnums Sauliui. Giedriui ir Linui su 
šeimomis, broliui Albinui ir kitiems artimiesiems reiš
kiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

ROCKFORDO R. LB VALDYBA ir NARIAI

BIELIŪNAS
• « - * • * - • * w

. . . LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 
« r *■ f ‘

4348. So. California Avenue

Tel- 523-3572
—_ —s

2424 West 69th Street - TeL RE 7-1213

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Ulinois 
TeL 974-4410

VASAITIS-BUTKUS ■

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue
* . *• f * **

Cicero, Illinois
Telefonas — 652-1003

Naujienos. Chicago-----SaV-Mondav. December 17-19. 1983



AR TIKRAI TAIP? i kalingi mums tokie veltiniai 
vaitoti k. ip didelis didelis ačiū, 
kada mes tuiime padėkai leikš- 
li ačiū, labai ačiū, širdingai ač’ū. 
arba dėkui, labai dėkui, širdin
gai dėkui. Taigi, rodos, niekur 
neparodžiau, kaip p. A. Z tei
gia, nusistatymo pi ieš svetimų 
žodžių vartojimą. Net ir P. A. 
Z. pavartėte iš mano rašinio ci-

..žmogus, gavęs tokį dide-

Klaipėdos apskrity yra Upeli

(Atkelia iš antro puslapio)

Kiekviena tauta fui i savo kal
te c skolinių iš svetimų kalbų, 
ypač kada neturi tinkamų savų 
tiems žodžiam- pakaitų. Lietu
viu kalboj vartojama irgi sveti
mų kalbų žodžių, kaip, baranka 
(rie>taini>), bakūžė (trobelė, 
lūšna), bovyti (raminti, žadin
ti), falšyvas (netikras), fanabe- 
i iia (išdidumas), gaspadinė (šei- — rodo, kad vartoju svetimu^ žo
lininkė), prabočius (protėvis, 

pričieska (sukuose- 
(d i auras), spa- 
ir kiti. Be šių 
yra ir kitų kal-

takas) 2’-' km. ilgto. (Ž. Liet. En
ciklopedijoj). P. A. Zujus tvir
tina, kad ataka tikrai svetimas 
žc.i.s, c gal kas nois is mū^ų pro
senių tą žodį pasiskolino! Juk 
tuo žodžiu “pakrikštytas” Klai
pėdos krašto upelis, o upel’o 
vardui nebuvo reikalo skolinti 
svetimą žodį. Tas žodis jau sė

RUkX MTAT1 1AL1UAL I STATI FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAJtt 
IE ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKKJIMAI3.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS B

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai .

TeL 847-7747

i

''f

M'

lį ačiū, gali gauti širdies ataką” niai lietuvių kalboje “įsipilieti- 
nęs”, ypač karo mekdo srityje 
ir niekas dėl to žodžio vartojimo 
lietuvių Kalboje nesiskundžia 
ausų skaudėjimu.

Man malonu, kad p. A Zujus, 
būdamas matematikas ir geras 
šachmui t in i n ka s, j <i omą u j asi i r 
lietuvių kalba ir savo nuomonę 
pareiškia spaudoj.

Mane suįdomino ir užbaigia- 
’ ( masis p. A. Z. straipsnelio saki

nys. būtent: “Taigi, paini ta mū- 
>ų lietuvių kalba”.

Tik neaišku, kuria prasme sa
kinyje pavartotas būdvardis paL 
ni (kalba). Jei piasme sunki 
kalba, įai tenka tik pritarti: taip, 
nėra lengva lietuviu kalba. Bet 
ji graži — tai mūsų visos tautos 
amžiais krantas turtas. Jos žo
džiuose slypi mūsų tautos gy-J 
vaji dvasia. Mūsų tauta, amžiais’ 
kitų tautų vergiama — išliko ‘ 
gyva, nenugalėta, 
sias I 
laisvės — lietuvių kalba. I

džius lietuvių kalboj, nors čia 
žodį "ataka” pavartojau tik są
ryšyje su did- Jis dideli- ačiū.

Ataka (pr. attaque) reiškia 
puolimą. Kariuomenės ataka — 
puolimas priešo visoms ginklų 
rūšimis, kaip sako, triuškinančio 
smūgio siidavimas priešui. Ame
rikoje dažnai lietuviai pasako: ' 
jis gavo šrdies ataką, jis gavo

’dies smūgi, regiau vartoja, I 
jis gavo širdfies priepuolį. (Prie
puolis — staigus ligos pasireiš
kimas) Kalbant apie širdies 
st- :gu ligos pasireiškimą, varto
ti. įas žodis priepuolis.

Žodis ataka atrodo labai lietu
viškas. Ar vengtinas šio žodžio 

tokių vertinių vartojimo lietu- < vartojimas lietuvių kaitoj — 
vių kalboje. Kuriam tiksli:: rei- nesiimu spręsti.

prosenis). 
na), p ietelius 
kainas (ramus) 
svetimybių dai 
bu vertinių.

Tik 'd!ėl tokių, ar panašių 
vertinių, kaip (many thanks, a 
World of thanks ir kitu) atsira
do lietuvių kalboj didelis ačiū, 
didelis didelis ačiū, didelis nuo-į 
širdtis ačiū (tik betrūksta ilgo | 
ačiū), su thug meilės ir kiti. Tai -1 
gi toks iš svetimų kalbu verti- j 
n y s. rašant, pažymimos kaip ne
vartotinas vertinys, nes tų ver
tinių daryba svetima lietuvių 
kalbos raidos dėsniams. Taigi, 
rašydamas visur pasisakiau dėl

Stanley Abramavičius, Irako kariucincnės vadovy- 
I larrisville, Wisconsin, sveikina! bė praneša, kad jų lakūnai bom- 
gimines, draugus ir pažįstamus bardavo Irano miestus, keršyda- 
Šv. Kalėdų ir Naujų Metų pro- mi už Kuveite pravestus sprog 
ga. Vietoj Kalėdų sveikinimo dinimus. 
kortelių, skiriu 20 dol. Naujie
noms. i

2212 W. Cermak Road

BUTŲ NUOMAVIMAS
B NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTO*!

J. BACEVIČIUS — BELL REALTU
INCOME TAX SERVICE

5529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

KAM MOKĖTI NUOMĄ?
GERIAU SKOLĄ.

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruoimtės keliauti — kreipkitės į Lietuviu Įstaigą;

American Travel Service Bureau
1727 5L Western Ave^ Chicago, IH- 60643

Telef. 312 238-1787
• užsakant lėktuvu traukiniu latrą ielio-
(cruiser), vienbučių ir luiumooiLiu nuomavimo rezervacuaB, rutuuuoa 

Kelionių oraucUmuA, organizuojame keliones į metuvą ir kitus
Sudarome lAkvietlmus giminiu apsilankymui Amerikoje ir teikiamu Inter- 
mncŲjai vjsau leiioniu reikliau

® Taupykle skri2#a>mi lėktuvais dk rieux
8 snxsio — pnei 45-50 dienu. ;

■C*-*.

NAUJIENOS APLANKYS KASDIENA

k— JUui.

Visuomenei ir paskiram asmeniui Naujie
nos dabar yra reikalingesnės, negu bet kada.

Todėl Kalėdų ar Naujų Metų proga Nau
jienų prenumerata yra ideali ir prasminga, 
dovana tėvams, vaikams, giminėms, drau- 

[ gams, kaimynams, pažįstamiems, seneliams 
ir kitiems.

Naujienos padės Jums išlaikyti giminės ar bičiulių 
artumą, nežiūrint nuotolių, ir bus ištikimu ryšininku vi
sai išeivijai, kovojančiai už savo krašto laisvę.
PRAŠOM NAUDOTIS PATOGIA UŽSAKYMO FORMA

Siunčiu $45. Prašau siuntinėti Naujienas Chicagoje 
kaip kalėdinę dovaną metams (pusei metų $24). Kitose 
vietose — $40, pusei metų — $22.
VARDAS, PAVARDĖ ............... «.............................................................

NR. IR GATVĖ ................................ ........................................................

-- į Aš ir mano šeima reiškiame 
. Jos stipriau- didelę padėką mano šeimos dak- 

kovos ginklas cSėl Lietuvos jaruj p y Dargiui už didelį 
{rūpestį ir nuoširdumą mano 

Gal dar lietuvių kalba nėra, sunkiOje ligoje. Jis iškvietė ge- 
reikiamai ištobulinta, išgražmta, riausius criruri{us dr Javes Q 
bet jau joje nėra jokių painiavų. A(1,.ians h. dr Gerald Cei.nisk, 
Kada dar neturėjome bendrinės - 
lietuvių rašomosios kalbos, ka
da formavosi liet, bendrinė ra-! 
šomoji kalba, kada kiekvienas ’ 
rašytojas rašė savo gimtosios Į 
vietovės tarme — buvo galima 
kalbėti apie lietuvių kalbos pai
numą, bet tik ne šiandien.

Ta pačia proga linkiu p. A. Zu
ini linksmu Kalėdų švenčiu ir į ..... . .. .... . ' . v ( rinkimines kampanijos vedėjaslaimingu Nauju metu. x., 'New torke atsisakė toliau va- A. Tamulynas. . ,. ...> dovauti tai kampanijai.

i 
TAISOME KOREKTŪROS f- 

KLAIDĄ

Š.m. gruodžio mėn. 16 dienos 
Naujienose, aprašant Lietuvių 
Žagarės klubo susirinkimą, už- 
vardininias buvo padėtas — Za- 
rasiškių klubas. Turėjo būti 
Žagarės klubas.

Už klaidą atsiprašome.
N. Korektorius

— Aukso vertė vakar nukrito
ištisus $10. Dalyje vertę palietė
-x-, t„ » X-, ; Pajamų bungalow — aukšto mū-Nev, Jeise> susiai, iškėlę lipinis. 3 butai: 1 su 2 mieg. Garažas, 
padanges kelis Sirijos karinius-j Marquette Parko centre. Nebrangus, 
centrus.

— Vokiečių įrengtos mašinos 
erdvėlaivyje suvartodavo dau
giau energijos negu buvo ap
skaičiuota.

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

ŠIMAITIS REALTY

1LEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chie&sos sueste
Dirbu |r

3^r«ntu^«ž ir sąžinln^L 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Tilmin Av«< 
TtL 927-3559

MIESTAS VALST.

kurie išgelbėjo mano gyvybe.
Dar kartą ačiū dr. P. V. Dargiui.

Sophie Palonienė

— Chicagos Mokytojų sąjun
gos vadovybė ruošiasi naujam 
streikui.

— Paskutinę savaite visamėj 
krašte bedarbių skaičius padi
dėjo 17,000. Bedarbių kompen
saciją dabar gauna 3.998,706 
darbininkų. z

INSURANCE — INCOME TAX '
2951 W. 63rd St 

Tel: 436-7878

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

Senatoriaus John Glenn
— . Prancūzijos prezidentas 

Miterandąs išskrido į Jugosla
viją. Jis planuoja ten pabūti j 
tris dienas. Jugoslavija nori pa-Į 
didinti prekybą su Prancūzija.

REPAIRS — IN GENERAL 
(vairūs Taisymai

— Čilėje buvo išsprogdinti 
trys sostinės transformatoriai., 
Keturi milijonai liko be šviesos.:

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko

SOPHIE BARČUS RADIJO ŠEIMA
JOHN GIBĄITIS-

Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

MISCELLANEOUS 
įvairūs Oalvka!

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
LR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečkys „ - 

Tel. 585-6624

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

By private breeders.
Taking Christmas orders now.

395-8967

ALDONA DAUKUS, DUKRA SOFIJA, 
ir bęndradarbiai RITA LIKANDERYTĖ 

bei ROBERTAS VITAS.
Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 

linki visiems lietuviams

Dengiame ir taisome visa rC^ 
šia stogas. Už darbą garan
tuojame ir esame apdraastt

ARVYDAS KIELA
6557 S. Tolman Avenue

Chicago, IL 60629 - .
434-9655 ar 737-17] A

PsrdavimM Ir Tažsymeg
West m Street

TaL JtEpvMIc 7-IWI

■E

Siuntiniai i Lietuvi.

P. NEDAS, 405? Archer Arens®, 
Chicago, UI. 50632. T«LY A 7-S9M

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

((

SOPHIE BARČUS RADIJO ŠEIMOS PROGRAMOS 
Iš WOPA 1490 kil. AM.

Lietuvių kalba: šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto.

7159 S. Maplewood Ave. Tel. 778-1543
CHICAGO, ILLINOIS 60629

ir iš vidaus.ZIP CODE

Siuntėjo Pavardė, Vardas

Adresas:
Skambinti YA 7-9107

ZARASIŠKIŲ KLUBAS

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St
(Town of Laka)

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyg

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

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

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

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

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

Ave., Chicago, IL 60629.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

linki laimingų Naujųjų Metų, kad kiti 
metai būtų šviesesni klubo nariams ir 

visiems geros valios lietuviams.
1983 METŲ VALDYBA:

PETRAS BLEKYS — pirmininkas.
KAZYS ČIURAS — vicepirmininkas.
STEVE RUDOKAS — sekretorius.
JONAS KRUMPLYS — iždininkas.
PARENGIMŲ KOMISIJA: Ona Rlekys, Alfonsas 

čičelis ir Elena Kundrotas.

Nohry Public 'y’:
INCOME TAX 3ERY1C1 f

S. Maplewood, TeL 254-74W
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybei pra

šymai ir kitokie blankai.

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.

Advokatas
GINT AKAS P. CEPtNAS

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

Šešta d. r nuo 9 vai r. iki 12 vaL d. 
b pagal susitarimą.

TeL 776-5162
M49 West 63rd Street 

Chicago, UI 6062>

ADVOKATŲ DRAUGIJA

PIkkITB JAV TAUPYMO BONUI

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos: 

Nuo 9 ryto iki 5 vaL popiet. 
Šeštadieniais pagal susitarimą.

M06 S. Kadzla Ava. 
Chicago, Ui. 6MW

Tel: 778-8000


