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• WASHINGTON, D.G — ' ... / _ _
vištų kariuomenės vadovybė ne- jų neatšaukia.

So- ginkluotų karių į Afganistaną ir

Sovietu valdžia neatšaukė šių 
sekretoriaus Haig paskelbtų 
duomenų. Jie rašė apie protęs- 
tus prieš Amerikos ’ atominius 
ginklus Vokietijoj, bet sekreto
riaus Haig paskelbtų tvirtinimų 
nepaneigė. r

Apnuodijo tremtinių 
vandens versmes

Seagrave tvirtina, kad’ Sovie
tų lakūnai, negalėdami privers-- 
ti Tailando atiduoti iš Kambo- - 
dijos pabėgusių karių ir'trem
tinių, apnuodijo tų tremtinių 

1 Ii-Seagravės paminėti faktai jau stovyklos vandens šaltinius. 
Kai Sovietų lakūnai negalėjo ap
šaudyti laukūctee ir pašlaitėse 
apsigyvenusių tremtinių, ries 
Tailando vyriausybė protestavo, - 
tada Sovietų lakūnai iš lėktuvų 
apriuodijo . stovyklų ’ vandens- 
versmes. Jh į -vandens šaltinius 
paleido labai nuodingus- b^diogi.-' 
irius "chemikalus. ’ «

Tremtiniai nesužeidžiami, bet 1 
jie apnuodijami mirtinais’nuo- - 
dais,. kįjrieįkartu su vandeniu - 
pasiėk|^?^^^ius.'Jdk&^aį&- - 
tų prijš ’titoS’Wtadus* d^ę^i^ ■_ 
Apnuogtas. ‘trępĮ^pyspradeda 
kraujuoti' .'ir? nėtrpkųs - miršta. 
Valsty^^. ĮĮėpartadar 
kartą^pasŠejbėt apie' v’ar^jjamaš 
nuodingas ■dįrjąs.'.^?T.v<?>’/ ? ‘

Sovietų c^ihikaį-’tpfji ilgą pa
tyrimą - -apįęr nwraįj^’'jgtybe- 

.liūs. 1 Gani toje tie grybeliai-- auga 
: natūraliai. įięt juos galima padi- 
didintiriki 400 ar, 600 kartų? To
kio . sliprų’moi grybelis mirtinai 
užmuša_ žmogų.; / Jeigu * panašūs 
grybeliai patenka į. žmogaus 
sistemą, tai žmogus tafnpa 
vaikščiojančiu lavonų. Jis dųoj 
pradėjia kraujuoti,: o netrukus 
tas kraujavimas baigiasi mirti
mi. Tos tremtinių stovyklos vir
to šitaip mirusių kapinynais.

Sovietų kariuomenės vadovy
bė nepaneigė šių žinių. Jos bus 

agentai suruošė didelę protesto iškeltos tarptautinėje koniisijo- 
d;monštraciją prieš sekretorių je, kur bus nustatytos*-visos ap- 
Haig,' kai jis ryžosi ^žurnalistus linkybės, kaip Sovietų lakūnai 
informuoti apie Sovietų pastan- nuodijo pabėgusius Kambodijos 
gas . užvaldyti pasaulį,- nekrėi 
piant dėmesio į tarptautinius 
Susitarimus. V -

Sdvietų valdžia pasižadėjusi 
nevartoti nuodų, bet j uos varto
ja. Ji pasižadėjusi-nesiųsti karo 
jėgų į kaimynines, Valstybes, bet 
ji pasiuntė virš 100,000' gerai

. pajėgia įveikti Afganistano k>- 
. votųjų, .negali paimti nelaisvėn

į Tailandą pąbėgusįiį. Kamhodi- 
, jos. kovptpjųjr. nepajėgia baigti.

kovų Vietname ir Ląo'sę, praeita 
. savaitę paskelbė žurnalistas

Sterling ■ Sęagrąyę/kęlįSį. metus
.. rinkęs medžiagą .apie Soviehj^ 
..karo, jėgų vartojamus nuodus 

prieš-.apsuptus ir neįveikiamus 
sovietinės sistemos, prieąųs. z 
.. Žurnalistas. Seagrave paruošė 
knygą, kurioje mini faktus apie

• biologines Sovietų priemones 
prieš Kambcdijos kovotojus; Ke-

• buvo- -paskelbti spalio mėnesį 
New York Times ar Chicago Jrį 
hune dienraščiuose.

Seagraye pastebi, kad Valsty
bės departamentas Jhir.šių metų, 
rugsėjo rųėnesį paminėjo, kad 
Sovietų - karruomenės vadovybė 

' naudoji nuodingas dujas Afga
nistane, Kambodžoje ir Tailati-,' 
d e.. Sovietų kariuomenės vado-' 
vybe valdo Afganistano kelius, 
bet nepajėgia yhįdyti Įalnų. Ke
liose Afganista&o' kąinų^'viefose 
kovotojai ‘privertė riš Hsistiš 
ženayn- irSvąžihėtį sun^yė^inių 
karavanais,Mydinšais- malt0^sjpąr- 
riių. Lėktuvaijįę iiia^'t^arnrąi 
paįiękią j kalnų- ;uqIAs^ jškur^i 
užpuolanu-ąŠo-vietų. c traiKporįto' 
sunkvežimiai, bet jie nepajėgią 
pasiekti, taiklių šaulių. - ;

. Sekretorius Haig pranešė < T 
apie nuodus *

Secretoriu's A. ‘ Hąįg- pirmą 
kartą viešai- pranešė, sukvies
tiems žurnąlįstams, kad JĄV tu
ri pakankamai įrodymų,apie So
vietų kariuomenės vadovybės 
vartojamus mirtinus nuodus 
Afganistane, Tailande, Kambo- 
dijoje, Laose ir Vietname. Sek- 
kretorius Haig š:ą žinią oficia
liai paskelbęs, didelės- demonst
racijos ihetu. Berlyne. Sovietų 
agentai suruošė didelę protesto

ko’votoj us ■ prieš Vietnamo gink
luotąsias jėgas; įsiveržusias į 
Kajnbodiją. Nunuodytų tarpe 
yra didokas skaičius kiniečių, 
kovojusių prieš Sovietų karo jė
gas Kambodžoje. -

KALENDORftUS •

Lapkričio 21: Albertas, Vy
gantas, Vaišnoris, Ryma, Eiba
ras, Gaukė. >

Lapkričio 22: Secilija, Dainė, 
Žava, Spulgis, Ei gi ulė, šiauria.

Lapkričio 23: Klemensas, Bi
rutis, Eiginas, Sedula, Visuomis, 
Gilija, Liuobarlas.

Saulė teka 6:45, leidžiasi 4:26.
Oris vėjuotas, šaltas,

Walter M«adate ____ j

Walter Mondale labai daž
nai kviečiamas kalbėti D®- 

! mokratų partijai kOnfer&i-

KARPOVAS — PASAULINIS 
H ŠACHMATŲ. ČEMPIONAS j-

n- MERANO, Italija. — Penklą.- 
B ’• d:enio popietę rusų šachmati- 
|3- nįnkas Anatolijus Karpovas lai- 
B ; -mėjo-šeštą šachmatų partiją ir 
tfu liko Pasaulio č. mpionu. ’ ‘-

Viktoras Korčnc’jus, prieš ku 
jjį rį laiką buvęs Sovietų Sąjungos

IZVESTIJOS RAŠO, KAD REAGANAS 
PAVEIKĖ NIEKO NEŽINANČIUS

' — RUSIJA NEGALI LIKTI BE JOKIOS APSAUGOS,
— AIŠKINA VOKIETIJOS DEMONSTRANTAI

CEAUSESCU PRAŠO RUSUS 
MAŽINTI GINKLUS

BUKAREŠTAS, Rumunija. — 
Rumunijos spauda ir radijas 
pareikalavo, kad ginklus mažin
tų ne tiktai Amerika ir Vakarai,

- $160,000. Netenka bet kad juos mažintų ir Sovietų

S į. čempionas, pralaimėjo?- Karpio-
E* j vas laimėjo-šešias-partijas, o V
■ Kotčnojus —'t:k dvi,
2 Karpovas gaus $260,000, 6
H Kc’rčnojus —
PI j nė aiškinti, ..kad ’iš Karpovo do-Į Sąjunga. Rumunija yra pirmoji

MASKVA, Rusija. — Oficia
lios. Sovietų valdžios Izvestijos 
rašo, kad prezidento Reagand 
pasiūlymas atšaukti visus ato
minius ginklus iš Europos si 
žavėjo tiktai nieko nežinančius 
apie šį reikalą. .

Tuo tarpu Sovietų žinių agen
tūra Tass nieko neaiškina, ką 
Rusijos žinovai daugiau žino 
negu prezidentas- Reaganas. ar 
Vokietijos bei Didžiosios Brita
nijos vyriausybių atstovai, bet 
tiktai pažymi, kad L. Brežnevas 
ateinančios savaitės pabaigoj® 
vyks į Vokietiją, kur rengiasi 
praleisti keturias dienas. Mane* 
ma, kad Brežnevas atvyks Į Vo
kietiją sekmadienį. Pirmadienį

| klerius ,atims Sovietų valdžia ir valstybė, reikalaujanti mažinti 
L pakeis į rublius,.tuo tarpu Korč- apsiginklavimą ne tik Vakąruo- 

nojus galės laisvai savo laimė, j se,' bet ir Sovietų Sąjungoje.
| Mus dolerius administruoti. : t, ™ • -n ,. . , - j Rumunija priklauso Varsu-
į ; Karpovas vra 30 metu n ,, D ,r „ .H v.- - ' -v" •' vos Pakto Rytu Europos valstv-Mziaus, o horenojus — o0 metu. , .. . T VU "t/' v . ‘y. , ‘ t bems, bet is Tarptautinio bankoKorcnojus reikalavo, kad So- ,. , , i • ■■ ■• ■ - • Įgavo dideles paskolas ir pajėgia

išvežti į užsienį didoką savo ga
minių skaičių, šiais metais Ru-. 
munija atsiuntė į JAV įvairiu, 
prekių už 700 milijonų doleriu? -fs P^dja aptarti visą eilę reb 
Tuo pačiu metu rumunai išvežė ka,t? su Vak’ Vokietij°s kancls’ 
iš-TAV anglies ir įvairiu kilusį Schmidtu, o vėliau pasitari 
prekių didesnei, sumai. ’ Jsu kit!is .^kiečių vyriausybėj 

Rumitnjjoš’ komunistai -pabrėš- PaL?igŪna^-

V■■;

šiaurę/uždengė pirmasis šių metų snie- 
FTi'@s: ŠŪ.Paul, .Minnesotoję, iškrito net 11 colių sniego klodas. ■

> Darbiėčiąi prašalino kairiasparnL 
karštakošį vaduką Tony Benn :

. PARLAMENTE LAIMĖJO' MICHAEL FOOT VADO- . .
;. : . .. /. VA.UJAMA DARBIEČIŲ GRUPĖ*

' LONDONAS, Anglija. —' Ket
virtadienį" britų darbiėčfų ,grupė 
išmetė ka'iriąspafnį Toriy Bėnn MAISTO SIUNTINIŲ 
iš parlamentarinės vadovybės.. TTAr,xTTTr« T , k " o ■p-.-.Hk.v k •» 1 VARŠUVA. — Lenkijos Soli-rraeitars metais bntu-umju va-. , - .. • -. -. , T

k.,, -a-»- J , i darumo’ unijos pirmm nkas Le- dovyben buvo isistipnne kraštu-! v , TT , , , . ,. . ', .
Žjbiai kairieji, Buvo, pakeista ir 
parlamento grupės vadovybė.
Kaitias’parnių lyderis-Toriy Bėnn 
pateko į parlamento’ grupės va
dovybę.

LEŠEK VALENSA PRAŠO

šek Valensa ketvirtadienį. krei
pėsi į.JAV lenktis, prašydamas 
siųsti maisto siuntinius didelėn 

I bėdon patekusiems lenkams. Jis 
nurodė tam tikrus adresus, kur 

! maistą siųsti ir prašė ateiti.į pa- 
Bet praeitą, ketvirtadięrij.puo- galbą lenkams, nes padėtis Ia_ 

saikiųjų darbiečių lyderis Mi- bai sunki.
chąel Foot, išsikalbėjęs su dau
guma parlamento narių, pranešė - . .
jiems, kad nerinktų Tony Benn Pašyti maisto, badaujantiems, 
į. grupės vadovybę. Pernai Benn Vyriausybės garbė neleidžianti, 
gavo 88 balsus, o ketvirtadienį Valdžiai reikėtų g^uti grūdu, bet 
jis tesurinko tiktai 66. Pernai, V ne^uri P’n’RŲ PŽ juos mokėti.

.vielų, valdžia leistų į Šveicariją 
jo žmoną, bet Kremlius jos ne- 
išleido... Korcnojus skundėsi ir 
šachamtų čempionato’ vadovy
bei, įrodydamas^ kad tai jam 
būtų moralinis . sustiprinimais, 
bėt ir tai nepadėjo. ę....

’’■ftrrrlfTSūnų, Tt uris turnyro me
tu bu 6_ įkal.intas-_.ir sumuštas 
už atsisakymą eiti - karo tarny
bon. Sovietų, valdžia jį nubaudė 
pustrečių metų sunkiųjų darbų, 
kalėjimui. . z

Kdrčnojus, gavęs tokius 
gius,, negalėjo ^^gęt’^ir^aij- 

,‘sėti. Uam darSj.'/l^a^^unkųi. 
koncentruotis. '-A'^^|okjįąk dviąk 
sios būseną ^or^bjius^.'antrąt’ 
kartą pranešė Šachmatų turny-; 
ro vadovybei, bet tąr nieko* rifeli 
pagelbA:c. i - ’ , . ’«?

Liėiūyiai šaermatipinkai Uvi^Įi;’ 
laiką labai atidžiai sekė Kcrcnp- 
jaus ir Karpovo kovą? Apie Kar
povo lajmėjimą jie pirma paty- * 
rė, negu buvo paskelbtas ame- ’ 
rikiečių spaudoje. Savo žinias 
jie ir Naujienoms perdavė, kad 
šacJaųiatų..,.nięgęiąV JipoĮų^ios,; 
tarptautinės kovos eigą ir Sovie
tų Valdžios kietą širdį.

— Rytų vokiečiai ir vėl pra
dėjo bėgti į Vakarus. Bėga pa
sienio sargai, kareiviai ir parti
jos nariai.

guma parlamento narių, pranešė

pagal gautų balsų skaičių, jis

Lenkų vyriausybei nepatogu

Valensos prašymas ' nustebino
buvo sąrašo viršuje, o' ketvirta- Jaruzelskį, bet ./Valensa sutiko
dięnį jis buvo dvidešimtasis pa atlikti visą.ubagavimo darbą, o
gal balsų daugumą. Darbiečių J^ru^ęlskis^ prižadėjo,'leisti lai-

vams atveži^ gautas ddvanas.- • * * < »

Maistas reikalingas
f , -rr A r ... iki pavasario M .

' Solidarumo "unija ’ apskaičia* 
vo, kad lenkams prasi dės'pačios 
sunkiosios valandos prieš Kalė-

tarpe dar ■yra’k-aifįasparnių. bet 
jie jau neturi daugumos. Dar- 
bjeęių ,_vądoyų tapo , Michael 
Ęoot.- . ’ , Ų ų .

Naujai .organizuojama britų 
socialdemokratų grupė bendra-. 
darUiaųja ,sju Food vadovaujama , - . s
t-.ndenęija. Prie jų prisideda Jr; ^as ‘r ^s’s lk’ naui° derliatfs. 
liberalai. Foot yra įsitikinęs, kad Valensai pavyks maisto 
keli kairiaspamiai pereis į jo * siun’iniy reikaIS sutvarkyti, tai 
frakciją.

- Valensa paprašė visus len-.> ir ^užtr^ks jokiu skolų/ 
kus nutraukti streikus, kol eina’. ?. Valensa žada kreiptis ir į Vo- 
derybos su Jaruzelskiu. Kai pa-. kietijos, Prancūzijos, Ispanijos, 
slbaigsl'dėrybcs, jeigu bus rei
kalo,, tai galės streikuoti t • — i ūr* » į

cijose,- (Jis labai populiarus

prekių didesnei sumai. - su kitais vokiečių vyriausybės

— Pasikėsintojas prieš prez. 
Reagano gyvybę John Hinckley, 
bandydamas pasikarti, smarkiai 
sutrenkė savo’ smegenis.

— Penktadienį aukso uncija 
kainavo $401.

Premjeras Jaduzelskis ir val
džioje dar gėdintieji komunistai 
pamalė, kad Valensa yra prak
tiškas organizatorius. Ministe- 
riams jis pareiškė, kad Solida
rumo unija nesirengia komunis
tų versti iš valdžios. Jis pareiš
kė, kad Brežnevas klysta, jeigu 
jis mano, kad Solidarumo’ unija 
vers komunistus iš lenkų val-

Į Šolidarumcf unija padarys didelį' (^,os- ^et jis pridėjo, kad nebū- 
I darbą be didelių valstybės išlaj-l^ blo8ai» jei rusai komunistai

Portugalijos, Italijos.; ir^jPietų 
Amerikos denkus, prašydamas

* * 1 * ■ < » 'Csiuntinių badaujantiems^
Valensa ym praktiška*

* 5.4 v ortąfiutorins f
" ?.* - i

pasimokytų iš lenkų darbininkų.
Kai Jaruzelskis pritarė mais

to siuntinių planui, tada Valen
sa paprašė leisti Solidarumo 
unijai naudotis valdžios kontro
liuojama spauda. Jaruzelskis 
sutiko ir. įsakė spausdinti Soli
darumo unijos pranešimus apie 
dirbamą darbą.

Ką Sovietų'valdžia galvoji 
apie JAV vyriausybės pasiūly-: 
mą išvežti visus atominius’ gink
lus iš Vak. Europos, tuo tarpu

• dar neaišku. Nei spauda, nei ra-
/I, t n o 11 r f r* i o 1 • ai n 1 •.-ii z 1 * --j

nepasakė. Jie tik pareiškė, "kai 
JAV pasiūlymas negeras.

BONA, V. Vokietija. — Vslęšt- 
rų Vokietijos kancleris Helmut 
Sehmidl, susitikęs su Anglijos 
preĮnjere.. Margaret Thatcher, 
pareiškė, kad abi valstybės la
bai' patenkintos prezidento Rėa- 
gano pasiūlymu išmontuoti -ir 
išvežti'iš Vakarų Europos visus 
atominius ginklus. Kancleri?

• padarė pareiškimą spaudos at
stovams, kalbėjo' per radiją ir 
televizijos stotis, pabrėždamas, 
kad vokiečiams nėra jokio rei
kalo protestuoti, nes amerikie
čiai nori padaryti daugiau, n g 1 
vokiečiai prsšė. Bet prez Rea
ganas pareikalavo, kad ir Sovie
tų vyriausybė tą patį padarytų, 
atšauktų iš Rytų Europos įmon
tuotas raketas.

Britų premjerė p-darė toki 
patį pareiškimą per vokiečių 
radijo ir televizijos stotis. Vo
kiečiai yra įsitikinę, kad prezi
dentas Reaganas s-vo kaba 
sugriovė Sovietų propagandos 
agentūrų sukeltą maišatį. Keis- 

j čiausią pare'škimą padarė Var 
i karų Vokietijos vadinamos ‘ tai
kės judėjimo” atstovą-:

— Prezidento Rcagsno pasiū
lymas atšaukti visus atominius 
ginklus iš Europos yra netinka
mas, ne Sovietų Sąjunga liks b® 
tinkamas atsaugos...

Visa Vokietija turėjo gardaus 
juoko dėl šio p i reiškimo. “TaR 

atstovas užmiršo; 
karo jėgos nesu-! 
pavojaus, nebus 

raketų — nebus nuo

žia, kad nepriklausomybė yra di 
džiausiąs kiekvienos tautos ir 
kiekvienos ideoldgijosr "turtas.. 
Ceausescu- jau nuo 1950 metų 

įgjąėmė visišką Rumunijos kon-į. .. .............................. .
J<frplęr’.jj^&ontroliuoja- spauda? iki. šiol oficialiai dar mako
hįffltas,'^^iją... Bet -Cęausesė’j 
.kijyjojie.w .grieš.Sovietų karo jė- 
ga^. j^M4^vos agentus. Jis 
pųKaijits-Todėl, kad afvirai^ovo-^ 

krašto savarĮnkiš -

. vai^Jąs sklerozės 
- $ £KAUBRIAMS mažinti

BEEFilij*, N.Y. — Buffalo 
•Xjfdland Fillmore ligoninėje dir; 
b^š dr. Laūrence Jaccb priėjo 
išvados, kad vaistas Interferon 
pąlęngyina sudėtinės sklerozės 
skausmus.
'■^§?¥ozę gydyti yra sunkus 
darbas, bet jis, daug metų pa
šventęs kovai prieš šią ligą, pri
ėjo įšit'kinimo, kad Interferon 
geriausiai padeda. Amerikoj di
delis ’ žmonių skaičius serga 
skleroze. Kiekvienais metais 
8,800 šio krašto gyventojų su
serga šia liga. Dr. Jacob veda 
gerai sutvarkytas statistikas apie 
kiekvieną ligonį. Jis tikisi pa
lengvinti skausmus.

Helmut Schmidt

Kancleris H. Schmidt giria 
prezidento Reagano p'aną 
atominiams ginklams išvež
ti iš Europos. Didelė Social
demokratų dauguma imasi 

šias mintis skleisti paci
fistų tarpe.

kos judėjimu” 
kad Anr?:ik<’s 
darys 
Amerikos 
ko gintis.

— Dar 
pasiunčia 
Diskus už 
karo suteiktą pagalbą.

ir šiandien vokiečiai 
lietuviams padėkos 
karo pabaigoje ir pj

— Daktarai pataria žmonėms 
skiepytis nuo mfluenzos.



. ZIGMAS I. GUILV

AUKLĖJIMAS
tų, tomis kalbomis jau gerai kal
bėjo. Nuo 2 metų jis vedė kas
dien užrašus, rašė eilėraščius,- 
kūne išleisti atskiru leidiniu. 
Dar neturėdamas 3 metų (gimė 
i963 m. kovo 6 d.) Ung-Yong 
jau toli pažangė algebroj, geo
metrijoj ir trigonometrijoj. Ir 
tuoj pradėjo spręsti tokius ma- 
umiui.aus uždavinius, dėl kurių 
gaivas Lūžo inžinerijos studen
tai. ieva, pradžioje jį mokė na
mie, net s^ecianslų patarti jie tą 
javo bulių atidavė į mokyklą. Jį 
pi .ėmė į 6 klasę, bet po 6 savai-

.ca^mui muKe-sj po 10 valandų, 
levai džiaugėsi sunaus gabu-į 
nia^s, bet kariu ir susirūpinę, 
Ačis gi paganau iš jo bus.

x.tsirado siūlymų pradėti vai- 
nielŲ moKyli skaityti. Pa- 
i, kad ir Šunes dresiruoti 

metų vaikas jau' reikia jau prieš 2 metus, nes 
po lo jie netenka gabumų mo-

(Tęsinys;

Mano jauniausias brolis Juo 
zas irgi gyveno pas mane ir lan 
ke šia mano mokyklą. Jis man 
pas.: jog bendraudamas su
kiti*s vaikais ii* lankydamasis 
jų šeimose, išgirdęs keista žargo
nu iš lietuvių ir lenkų žodžių 
liaudies kūrvba, minint daug 
vietinių pavardžių. As susido
mėjau ir paprašiau tai užrašyti. 
Ir šiandien turi jo dar vaiko ne- 
įgudusia ranka lai surašyta. Ma
na nuomone, dokumentas svar
bus, epochinis. Savo laiku jj; 
smulkiau esu analizavęs ir Nau
jienose, todėl čia nekartosiu. 
Ir dar ir da. x anašiai.

Pagrindimais Montessori auklė- j 
jimo principais vadovaujantis, i
siūloma vaisą jau 3*2 metų j Kus 
mokinti aritmetikos, 5 metų —i 
algebra 
labai gerai sugeba suprasti vi
sus pasaulio ir gamtos reiški
nius. Todėl nuolat pasitaiko ir 
labai gabių vaikų. Kasdien pa
aiškėja vienui- ir kitur genialūs 
talentai, kurie reikalingi para
mos. štai nepaprastas vaikas 
Oakville. Ontario, Kanadoje, 
Cairus sūnus Charlie, 7 metų, 
išmoko skaityti ir rašyti 3 me-' 
tų. .Jis studijuoja zoologiją mik
roskopo pagalba, išmoko' rašyti 
rašomąja mašinėle, pasistatė 
motoru varomą lėktuvo modelį, 
o vėliau visą laiką užimtas rake
tų gamyba ir šaulės spindulių 
šilumos matavimu.

National Enquirer rašė apie 
. 3>-j metų korėjietį, kuris irgi 

pasižymėjo., nepaprastais gabu
mais. Tai L ng-Yonį Kini, kurio 
tėvas buvo ^ieĮų J^ęėjos sosti
nės Seoul Uhiveršitėto profeso
rius, o motiną—-‘.fcitb universi
teto higienos dek tore. -Kai Ing- 
Yongui sukako 100 dienų, vienu 
kartu išdygo, 19 dantų, po kelių 
savaičių jis<pradėjjo kalbėti, bū
damas (i mėnesių amžiaus jis 
jau vaikščiojo, rašė korėjiškai 
ir . piešė. Pirmaisiais savo gyve
nimo metais jis išmoko skaičius 
sudėti, atimti, padauginti ir pa
dalyti, pradėjo ' mokytis angliš
kai ir vokiškai (tas kalbas mo
kėjo jo tėvai), o, būdamas 2 mt-

laip pat pastebėta, kad aplin
kuma, pavyzdžiui, Londono ir 
nariemo elgetynų ir vagių kvai 
liuose, vaikus jau nuo mažens 
Kvailina. Todėl Sovietų Sąjunga 
nerūšiuc'ja vaikų į gabius ir at
silikusius. Visi nuo 7 iki 15 metų 
įuri mokytis pagal vieną ir tą 
pačią programą. 3 metus jie mo
kosi ir svetimi} kalbų. Savo lai
ku 10 milijonų rusų studijavo 
anglų kalbą, o tik 8,000 ameri
kiečių studijavo rusų kalbą.

Ypatingų sugebėjimų pasitai
ko ir tarp senių, štai dr. Frank 
Graves įstojo į Albany teisių 
mokyklą, išlaikė egzaminus Į 
advokatus ir pradėjo praktikuo
ti teise 80'metu amžiaus.

Paryžiuj. .buvęs angliakasys, 
78 .’mėtų; gyvenęs iš mėnesinės 
<14 pensijos, pareiškė, jog dau
gelis pensininkų jo amžiaus sė
di tingūs, niekuo nesidomi, iš
skyrus maistu ir miegu, ir tik 
laukia mirties. Jis niekad .nege
ria if nerūko. Jis skaito Darvi
no, Spinozos ir Einšteino' kūri
nius. ,

Ir admirolas Kickoveris mano, 
jog 9 iš 10 baigusių mokyklą 
nustoja galvoti ir studijuoti, va
dinasi, kūryba ir protinis tobu
lėjimas prieina galą. Jie pasiten-

kinu siauru reikaliukų ratu ap
link namą, antdmoBilio taisymu, 
baldų įsigijimu.

Teko triskart girdėti “Ama
teur Hour” tūlą ne artistę, 0 
šiaip mėgėją; jauną moterį, dai
nuojančią pamėgdžiojant pauaš 
ėius, įvairiausiai moduliuojant 
balsą, kur kai gražiau ir įvai
riau net UŽ lakštmg^ą. .

Kokių kuftftrtrarę aukštybių 
žmogus gali pasiekti, pasirinkęs 
specialiai bem kurią sritį! laigr 
kiekvienas turi suprasti savo su
gebėjimus ir juos išvystyti aukš
čiausiame laipsnyje. Edisonas ir 
Ernsiemas nebuvo" gobus mo
kykloje, bet vienok mokslo ge
nijai. Jau iš prigimties turėjo 
atitinkamų sugebėjimų. Jie ste
bėdavo, klausydavo, skaitydavo, 
linkdavo faktus, lygindavo, ana- 
azuodavo. t

Geri auklėtojai ir iš viso visi 
žmones, tuią sąlytį, visuomet 
gali rasti uaug būdų pagelbėti 
kūrybingam mokiniui ar suau
gusiam bendruomenės nariui, jį 
suprasti, jį mylėti, būti jam 
kantriu, jj drąsinti. Galbūt ir 
iš jo bus Kaip Edisonas, Einštei
nas ar Leonardo da Vinci.

Kai naktis tamsesnė, — 
Šviesesnės žvaigždės, 
Kai kančia didesnė — 
Vardan teisybės...

(Pabaiga)

Kupranugarių ypatybes

Kupranugaris niekad nerodo 
susirgimo žymių, bet dažnai, at
rodydamas sveikas, jis susmun
ka ir nugaišta.

Kaip žinoma, 
be vandens gali 
dienų. Paprastai
paneša 500-600 svarų sunkumų,- 
Kai kurie.pąkelia net žymiai sun
kesnį svorį? ■

kupranugariai 
gyventi keletą 
kupranugariai

79unėtų mokslininkė Bar
bara McClintock, ilgus metus 
dirbusi chromozomų srityje, kol 
bus gyva kiekvienais metais 
gaus po $60,000 iš John D. ir 
Catherine T. Fundacijos.

— Federalinis teisėjas pasky
rė dideles sumas šeimoms nu
kentėjusių keleivių, žuvusių 
O’Hare lėktuvo nelaimėje 1979 
metų gegužės 25 dieną, kai nu
krito DC-10 lėktuvo motoras.

v

Fbr the woman , 
who’s at the heart of 
her family’s finances.

Eecause ify< 
the family ą

And that’ g where ILS.
Savings Bonds come in. Buy 
them through your bank. Or 
encourage your husband. t> 
sign np tor the Payroil Sav* 
ing. Plan *here He wurkau

Tb at way, while you*re 
meeting’ the chty-fb-dey 
penses, you’B still be hurldfnl 
a more secure future for your 
family.

U.Š. Savings Bcmck. For % 
the woman who rdhUy kno'^B 
a good Sargaim

į 
i I

t

Kxxfc are repi**jd <olmor

rnėvne Uv-t tM »1 m*! W

in^merica-

Žalgirio mūšio paminklas

JLRGfS JAS1NSKAS

SPAUDOS PABIROS

radiją transliuojamose lietuviŠ- (atiloti ’‘jaunosios gc2er?xrjv/’_ 
koše programose išreiškė savo orgauzialorių pralaimėjimą: iš 
pažiūras į esamos valdybos-veik- t

| tą, ypač į vykdomus Draugijos tūrių kandidatų buvo išrinktas
jų balsavimo sąraše įrašytų ke-

tik vienas, kurį ir “opozicija 
į savo siūlomų kandidatų sąra
šą buvtf įrašiusi. Ir, reikia pri- 

temos pakeitimui, elektros tink- pažinti, kad tų abiejų oponentų

namo pertvarkymus ir remonti- 
oius darbus: vieniems pritarda
mas, pvz., namo apšildymo sjs-

Uo patikrinimui ir jos instalia- pasiūlytas ir į’valdybos direkto- 
j cijos sustiprinimui, antrojo na- niis išrinktas jaunuolis Raimon-
| mo aukšio salės atremontavi- das Bačiulis, iš nuošalės stebint 
mui-perdazyniui, bet tanai skep-1 jo elgseną ir darbuotę, verčia 
tiškai pažiurėjo į naujo įėjimo* tikėti, Kad ateityje jis galės būti 
į keltuvą n laiptų is pirmojo } ne vien Draugijos valdybos na~ 
antrąjį aukštą susiaurinimą, jau riu, bet ir tai Draugijai vado- 

pareiKšda- i vaujančia asmenybe. 
pertvarxyj (Bus daugiau)
aisiKiausta į 
narių susi KALTINTI NE TIEK 

KIEK APSILEIDIMĄ 
..' t' 

tokio dalyko, kaip se-

(Tęsinyš)
Verbuojant jaunuolius į So. 

Bostono Lietuvių Piliečių Drau
gijos narius, lygia greta busvo? su

I Be šių priemonių, skatinančių 
balsuotojus išrinkti 1891 me
tams So. Bostono-Lietuviu Pi

“sambūris’’, su visokiais titulais 
iš jų visuomeninių pareigų įvar- 
drfšKais buvo paskelbtas prieš 
pat Draugijos yiiktybos rmki-

paskleistas rink:mų dieną, mal
daujant: “Ėšame pilnai įsitiki
nę, kad mūsų rekomenduoja
ma Šoūth Bostono Lietuvių Pi- 
liecių D-jos ISBl m. vadovybė 
pimai atliko pasiimtas pareigas, 
dabar ir todėl prašome vfeus 
draugijos nanus balsuoti už že
miau išvardintą vadovybę:’’ 
(Seka į tą vadovybę numatytų 
kandidatų sąrašas sū lėliais- jau
nuoliais sudėtyje, o po tuo kan
didatų sąrašu pasirašę dėvyni 
’vilkai”, pasiryžę “papjauti” an
trąjį “į pirmininkus kandidatuo
janti inž. Aleksandą Čapliką:

“Inž. Aloyzas Astravas, LB 
Bostono apylinkės pirminin
kas,
Dr. Petras Kaladė, 
Juozas Kapočius, Lietuvių 
Enciklopedijos leidėjas, 
Šarūnas Norvaiša, Jaunimo 
S-gos Bostono skyriaus pir-

Aloyzas PelrOnis, Lituanisti
nės mokyklos tėvu komiteto 
pirmininkas,
Stasys Santvaras,-poetas;
Advokatė Nijolę Šležienė,
Inž. Juozas Stašaitis, Naujo
sios Anglijos Saulių rinkti
nės pirmininką^
Inž. Jonas Vasys, ALLA S-* 
gos Bostono skyriaus pirmi
ninkas.*’

’ * • A .

‘‘Opozicija”, pateikdama kiek 
skirtingą negu “pcfetežjos” kan
didatų šąrhsą. i balštiotojus krei 
pėsi: • x

“Dėl lilubo gefėšnės geroves 
prašau balsuoti už šiuos kandi
datus:” :
(Šis kreipinys pakartotas ir ang
lų kalba).

R. VILIAUS

. vykdomus darbus, 
I mas, kad šitokiems 
mams turėjo buri 
visuotinio Draugijas 
rinkimo ir gautas jo pritarimas.
Eanasiai, kaip buvo prieš keletą 
metų pasielgta, svarstant name 

! keltuvo įrengimą, 'lada visuo- 
I tinis Draugijos narių susirinki- 
; mas tam reikalui ponai .pritarė 
| ir daugelis narių savo piniginė

mis aukomis įgalino šį namo fizinio mankštinimosi ankstyves 
sumoderninimą jvykdyti. Be to’, 
tas devynių “vilkų” plaunamas 
“ibitinas-’, savo žodyje įvardijo 
Draugijos finansinį stovį, kokį 
jis panko anais metais, kai jo 
sveikata nebeleido jam toliau 
Draugijai vadovauti. Jis pasi
traukė, Draugijos kasoje palik- ir studijuoti Žmonėms šiandien

j damas apie 9v,U00 dol. Turėda- 
j i»as akivaizdoje 1980 m. Drau- 
t gijos valdybos pradėtus vykdyti i amžiumi, o po 65 metų praside- 
inamo remontus, kurie visu | ir 'studijuoti. Žmonėms šiandien 

įkarščiu tebebuvo tęsiami ir j tąip nėra. Sveikatos stovis nėra 
į 1981 m. Draugijos valdybos matuojamas metais”, pastebėjo

{ rinkimo metu, papranašavo, dr, Schwartz, kalbėdamas Ame
rican Academy of General Prac
tice suvažiavime. , ,

REIKIA
AMŽIŲ,

“Nėra 
natvės liga”, pareiškė daktaras
Frederick C. Schwartz, Mich.

“Drebaničos rankos ir svyruo
janti eisena yra pasėka permažo

mai laikais. O atmintis susilpnė
ja dėl to, kad tingėta studijuoti, 
ko nors mokytis, kuo nors do
mėtis”.

“Išvengimui šių taip vadina
mų senatvės silpnybių, pirmoje 
eilėje reikalinga ką nors dirbti

yra Įmušta galvon mintis, kad 
negalavimai ateina su vėlesniu

metu, 
kad jo paminėtų Draugijos ka
soje esamų 90,000 dol. nepapaks 
tiems darbams atlikti, nors jie 
ir vykdomi pigiausiu — “ūkiniou. i . , _ ... ,. , - , į • Spauda yra visos tautos

liečiu'Draugijos valdyba, rinki-1 ėj m°. - ,. •
minė propaganda buvo lodama i .snokroje^propagaudmėje, is 
ir radijo bangomis — per Petrol' . „ - „ . -
ysHmS ir Valentinos bei Sts- gLJtmosfero)e 198®“^ 
pono Mintu dėdamas fietuviš-1?™*?0 J?“’ BostoMi 
kasprograni Ciidpenentai su-[Llelu™i Plhec‘1 D™Wjos vai-, 
širėmė kaip reikiant: jau. minė-1L , 
tas suorganizuotas Iš-devynių ^dotoja, atsižvelgiant j na-1 
. _ . ,*if nu skaičių, novo magiau u Arnužymūnų, poatmio elemento,per- 
stmfctžš; tarkime, sambūris, į

mokykla. Mokyklos auklėja-tik
abier^^Sd^Stun1^^ °, 

moko visą tautą. Purickis)

dybos 1981 metams rinkimą;. | MEET THE CHALLENGE! '

mas atsiuntė tris rinktinius ora
torius — esamos valdybos pir- 
mminką. kandidatuojantį ir se
kančiam terminui, tos valdy
bos sudėtyje esantį maršalką ir 
iš šalies, žinomą, Draugijos na
rį, pasikviestą gražiakaibį, tuo 
ne tik Bostone; bet ir kitose lie- 
tuviskoše kolonijose tuo gra- 
žiakalbiškumu pasižymėjusį, 
oratorių. Abu pirmieji, kaip čia 

i esą įprasta, ir agitavo už sa- 
^ė, nušviesdami Draugijos val
dybos veiklą ir vykdomus Drau 
gijos namo remontus bei page
rinimus, galinčius ateityje at
nešti jai (Draugijai) didėlės naU 
dos ir pelno. O tretysis orato
rius, patraukliai bylojo apie rei-

. kalą perduoti Draugiją į jau
nesnes rankas, kadangi, ateinan
ti “jaunoji generacija”. (Tary
tum tai būtų iš aukštojo dan
gaus nukritusi sensacija! Juk 
per amžius ši “propaganda” na
tūraliai vyksta: senoji generaci
ja, ne visa vienu ypu arba kar
tu, palaipsniui pasitraukia, už
leisdama savo vietas ir eitas pa
reigas jaunesniems, dabodami 
kad tie jaunėdtfieji būtų pfidd- 

• rimai pėjėgūš/ir pasiruošę pi- 
štnnamblhs pareigoms. Kalbėti 
apie revdhixmhm pobūdžio seftb- 
So3 ir jaunešbiosioš gefteršcijoš 
pakeitimas, apie ką dažnai by- 
Fo^ama mūšų spaudoje, yra dau 
giati negu rfafvumas).

Tiems trims, dfevįmiĄ‘Mikų’’ 
pasiųstiems į radijb stcflis ora
toriams oponavo, sutikęs į 
anksčiau pirminkiko eitas parei

gas grįžti karidirfatdš. Jis, kaip 
fr jo opoiiehfal, minėtose per

- ■-- i-*—1---> -H':...,; . . ;

VAKARŲ VĖJAI
112 modernios- poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
Viršeliai. Įsiusime poeziją, kai atsiusite pinigus 

; • tokiu adresu: f

Naujienas.173^ S. Hahted St^ Cbicago. IL 6060$

rių skaičių, buvo mažiau negu 
‘50%. Gal tik trečdalis. Iš dau- f 
giau kaip . 1,000 turinčių teisę ( 
balsuoti, į balsavimo būstinę 
atvyko apie 350.

Balsavimo rezultatai: abu 
kandidatai pasiskirstė beveik 
RgicWfisr esamas h- naujam ter
minui pasiryžęs pirmininko pa
reigas eiti, gavo 212, o jo opo-1 

'nentas — 206. Vadinas, devyni 
'“vilkai”, vieno Bostono žymūno 
suorganizuoti, “papiovė” vieną 
“bitę”. Bet čia pat reikia ko’ns- 

I

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

MEDIS
Pamatęs, kad kaimietis kirvi nešė,.

“Bičiuli I — ji Medelis jaunas prašė, — 
Iškirsk aplink mane tū mišką apskritai!

Aš negaliu ramiai čia augti: 
Nė saulės čia šviesos matai

Nėra erdvės šaknims manosioms kiek toliau, 
Ir nė vėjeliams laisvės pagaliau 

čionai gali sulaukti —
Tokie viršum manęs susitelkė skliautai.-
Be miško apsupties kad augt galėčiau, 

Tik per metus grožybe krašto virsti spėčiau..
šešėliu mano būtų visas kraštas klotas, 

Dabar gi aš -Silpnutis, tarsi grėblio kotas’’. 
Žmogelis taria — gelbėti draugužį reikia,
Ir, ėmęs kirvį, paslaugą Medeliui teikia: 

Kaimietis mišką apie jį iškirto,
Ir tuštuma vieta prie Medžio virto.

Laimėjimas vienok netruko kiek ilgiau:
Čia saulė Medį kepina, 
Lietus, ledai nelepina,

Ir vėjas jį nulaužė pagaliau.
“Neišmanėli! — įsiterpia žaltys, — 

Argi ne pats čia būši kaltas, —jsako ji&
Jei miško gaubiamas tu augtttm, 

Iš vėjų, speigo šios nelaimės nesulauktum,
Jei medžiai čia senoliai

Tave globotų, kaip liog šiolei.
0 jegiu medžių šių kadaise nebebūtų 

Ir jųjų paikas jau praėjęs būtų, 
Tuomet jau tu tiek būtum paūgėjęs

Ir sutvirtėjęs,
Kad tau nelaimės šios nebenutik+ųi :

Ir, audros laužiamas, gal būt, saugus išlikturr '
(J. A. Krylovas — Pasakėčios; vėrtA.T. .tlfeitT''' 

(Knyga gaunama Naujiem e 1 ųimt ?3)

Salų’ dr H

/



Svečiavosi ir publikai kalbėjo K. Ėringis
Rugsėjo mėnesį iš Sovietų "S- 

gos mokslininkų ekspedicijos po- 
ja&ilinęs ir Amerikon atvykęs 
Kazys Ėringis besisvečiuodamas 
Los Angeles Ealfo skyriaus su
rengtame šalpos naudai baliuje, 
lapkričio 14 d., trumpai pasvei
kino publiką, kurios buvo gana 
apstu šv. Kazimiero parapijos

Lietuvos kompartija, bet iš tik
ro ji yra tik padalinys Maskvoj 
centrą turinčios komunistų par- 
■ i jos. Gali būti, kad iš tų lietuvių 
partiečių, kurie ir labai sieloja
si lietuvių tautos reikalais, ryi- 
tingame momente atsiras lietu
vių tautos interesus išduodančių

LIŪDNI TURISTĘ 
PAREIŠKIMAI *

Besidžiaugdami ižeivių veikla 
okupuotos Lietuves žmonės gi 
liausio liūdėjo būna apimti, kad 
iš laisvojo pasaulio atvykę turis
tai ima viešai džiaugtis/ kad ir 
keliai jau meksfaltuoti, kad na
mų pristatyta ir kt. Pietų Ame
rikos lietuvių, laikraščiai, garbi
ną komunizmą, būdavę viešai- 
skaityklose isstatomi, bet kas iš 
patriotinės spaudos ten patenka 
— laikoma slaptai.

Nesutarimai išeiviu tarpe, iš- 
koneveikimas VLIKo ir ALTo 
tik patarnauja komunistam. Tų

Mikas Šileikis Riverview parkas
I ’-^^*F*~>*'*-*~*^*

kuriai pavesta turistus patitikti, 
pagal instrukcijas liepiama į už
sieniečius kaip į šnipus žiūrėti.--- -----

organizacijų atsiradimo motyvų, turistai sekami. Nepakenčiamas 
smulkmenų( jų veiklos negalima išbraukti Iš* ten nuvykusiufu kdiakluDČiavt-

gos Viluckienės laiškas.iš Vąka-( Paulius Jasiukoniš filmavo po
rų Vokietijos. Ji Los Angeles sa
kosi turinti dvrdukteris, čia yra • kas .klijavo sutrūkusius; sovietį-

nios Devenienės pagerbtuves, o

istorijos ir jos turinčios toliau 
veikti, kol Lietuva okupuota.

Sakė vertinąs Liet. Bėndruo-' 
menės kultūrinę veiklą, bet po
litinėje veikloje sutalpint visus 
lietuvius Į vieną Bendruomenę, 
esąs nepriimtinas užsibrėžimas- ; 
Europoje veikia ir krikščionys 
demokratai, ir sociademokratai 
ir dar kitokios partijos, tad ir 
lietuviai turėtų derint savo veik
lą panašiai kaip Europoje. Kur 
viena politinė partija, ten dikta
tūra. '. .

Lapkričio 15 d. po vidurdienio 
K. Ėringis toje pat salėje pada
rė pranešimą apie gyvenimą 
okup. Lietuvoje ir lietė įvairias 
kitas problemas surištas su oku
pacija ir tautos išlikimu. Ir vėl 
publikos gana .daug.

Balfo skyriaus pirm. V. Pažiu
rę paminėjo trumpą Kazio Erin- 
gio biografiją. Gimęs 1921 m. 
Panevėžio apskr. Iškilęs į žy
mius botanikos mokslininkus, ir 
kt. Į publiką prabi’ęs ' Kazys 
Ėringis sveikino išeivius, saky
damas jog įvairovė išeivių veik
los turinti milžinšką rekšmę tau
tos išlikimui. Pavergtieji lietu
viai negauna visų
apie išeivius/bet kiekviena gau
ta žinia juos stebina ir kartais 
net tam tikru romantizmu išei 
vijos veikla vertinama.

Yra lietuvių ir Karaliaučiuje 
Gudijoje, Sibire ir didžiuosiuose 
miestuose besimokančių, bet jie 
neturi ir negali pareikšti jokio 
veikimo, kaip tai galima laisva
jame pasaulyje.
1 TAUPOS IŠNYKIMO 
į PAVOJUS

: Sovietų S-ga veda naujovišką 
kolonizaciją, socialkclonizacija 
vadinama. Tikslas mažas tautas 
išnaikinti, sutirpdinti į rusų tau
tą. Lietuviė kalbos vartojimas 
mažinamas. IHokslo darbai turi 
būti tik rusų kalba rašomi. Vai
kų darželiuose jau mokoma/ra- 
su kalbės- Pionierių stovyklose 
visai/ nėra; lietuvių Akalbos,’- visa 
programa rusiškai, tik tėvai at
vykę savo vaikų, aplankyti su 
jais lietuviškai pasikalba.
į Yra ir lietuvių okupantui dir
bančių, kurie nesupranta tautai 
sudaryto pavojaus ir- kartais pa- 
bumoja prieš išeivius, kad tas 
pavojus iškeliamas, kad apie jį 
rašoma. Pagal tokių pasipiktinu
siųjų įrodinėjimus^ esanti plati 
tautinio švietimo programa, ta
čiau trumparegiai nepramato ko 
siekiama/ kokia perspektyva, ko
kia; ateitis. į v. o ___ ___ __
.^ Okupanto' daug dirbama išei-J prašyti okupanto leidimo; Pokal- 
Vijo suskaldymui. Yra okup. Lie- biai, pasisvečiavimai su okupan- 
tuvoje daug išsimokslinusių žmo 
tinį, nemažai jų savo noru- ar ap
linkybių priversti yra įstoję 
kpmpartijon. Vadinasi Tarybų

ten nuvykusiųjų keliaklupčiavi- 
mas prieš okupantą.

Sakėsi Ėringis, jog Akiračių 
keliamas dialogo reikalingumas 
sudaro neaiškumų, lygiai, kaip 
ir jų VLIKo menkinimas nenau
dingas. Prisiminė, jog ir Trečia
sis Frontas nebuvęs komunisti
nis, o tik persiėmęs kaimo berno 
filosofija, tačiau tikra, kad iš to 
Trečiojo Fronto išaugo, komunis
tinių didvyrių.

Trumpai palietė

buvusi ir laiške pasisako apie 
losangeliškės visuomenės kai ku
riuos veiklos momentus..- ,

Ji skaičiusi, jog Los Angeles 
lietuviškos kilmės moterys, jų 
grupė, laiko save išlaisvintomis 
iš vyrų, yra net/ “Išlaisvintų mo
terų- sambūris”? “Kai tos grupės 
vadovę ponią D. Mackialienę už
klausiau, kodėl nesukūrėte trern 
ties vąidinimų, filmų, dainų, tai 
atsakymas, jog'faf politika' ir rię- 

) galima.-' Tačiau.’.okupuoįoje.Lie-.t
9 »LX V AA Al JAAAr VAI JCLyiAkx/0 ’

w savo apsisprendih^^kųpuorl ^ppiitika^ ^ Rusijo^
1 tos Lietuvos pasitraukt* ir išęiyiy ’

Išeivių "veikla ne kartą pa$ka-! jOje saVO tautai dirbti^; '; \
Atsakymas j publikos klausi

mus, Ka. Ėringis pastebėjo, jog
tino ir okupantą, pvz., išleidus
Lietuvių enciklopediją, imtasi ir
okupanto išleist nors ir nedidelę , dabar Lietuvoje suluošintų Jietu-
enciklopediją; pradėjus išeiviams" 
kelti Vilniaus universiteto 400

■ ftiętų sukaktuves, ir okup. Lietū- 
<vbje surengtos iškilmės. Ameri-" 
kbs ir kitų" valstybių atsisaky
mas pripažinti okupaciją, labai 
teigiamai veikia pavergtuosius; 
lygiai ir įvairūs kongreemanų 
pareiškimai teikia dvasinės stip
rybės-
• PRAŠYMAS ATLAIKYTI 1 

. KALINĮ : !

Kalbėdamas apie išeivių kon
taktus su tėvyne, Kazys Ėringis 
padarė prielaidą: į Kalėjimo vir
šininką, kreipiamasi leidimo ap
lankyti' -kalinį,, taip lygiai aplaii- 

. kyti savo gimines išeiviai turi

vių yra daug. Paškutiniu laiku 
trūksta mėsos, kaVos, vaistų  ̂bet 
nebadaujama. Neti ■ apie^EŠrirjė 
vargstančius prisimenama, nei 
kitur šalpa nesirūpinami "nes 
tai prieštarautų " propagandai, 
jog ten gyvenimas klestėti kles
ti ir kad visi visko turi pakan
kamai.
j Losangeliškė publika Kazį 
Ėringį šv- Kazimiero parapijos 
salėje tiek jo paskaitos arba pra
nešimo pradžioje, tiek kartkar
tėmis mielai priimdama, o taip 
pat ir pabaigoje vis smarkiais plo 
jimais ji sveikino, jam padėką 
ir pritarimą reiškė.

LOSANGELIŠKIAI
: - “SANDAROJE” - ... Z’ r ■

tų Įstaigų pareigūnais nuteikia, 
jog skaudžios okupacijos ir kan
kinimų praeities lyg ir nebėra.^

Pats Ėringis buvęs komisijoj,

1 Čikagoje leidžiamo ‘Sandaros’ 
laikraščio spalio 19 'dienos - nu
meryje yra išspausdintas Jadyy-

S SIUNTINIAI Į LIETUVA ?
MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ į!
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nių okupantų filmus, kas į juos
telės įrašinėjo Kremliaus prisius 
to Gorbulskio sovietinius šlage
rius?”. < ■ , >

čia tik ištraukos to laiško ku
ris Viluckienės baigiamas šitaip: 
“Kai Kremlius atsiunčia savo 
“menininkus” — politprbpagan- 
distus, tai susirenka pasilinksmi
nimui ir tie, kurie sakosi kovoja 
už okupuotos Lietuvos laisvę. 
Liūdna, liūdna”.

Kadangi “Sandaros” laikraščio

kęs Lietuvių Tarybos, BALFo gūnais vyriausybėje ir Kongre- 
, ir Religinės Šalpos vadovybėmis Į se.

— su visais, kas nori ir sutinka 
bendradarbiauti kovoję už Lie-

Į tuvos išlaisvinimą ir žmogaus 
teisių gerbimą-.

VLIKo ir ELTos pareigūnai 
Washingtone palaiko nuolatinį 
ryšį su JAV Žmogaus.Teisių Ko
misija ir ją aprūpina ngujai gau 
namais duomenimis ir dokumen
tacija. Man tenka tose pastango
se padėti. Be to, pasitariant su 
kolegomis juristais — tarptauti
nės teisės profesoriumi dr. Domu

1 Krivicku ir VLIKo teisine pata
rėja advokate dr. Elena Arma- 
niene, — reikėjo paruošti eilę 
naujų memorandumų, kurie su 

i. | pirmininko dr. Bobelio ir mano 
*. parašais buvo pasiųsti eilei vy

riausybių vadovams. Įdomu, kad 
vyriausybei Belgijoje pasikeitus, 
naujasis užsienio reikalų minis- 
teris asmeniškai atsiliepė į raštą, 
adresuotą jo pirmtakui. Pirmą 
kartą po daugelio metų atsiliepė 
ir Prancūzijos prezidentas. Ka
nadiečių ir australiečių baltiečių 
talkos dėka, pagerėjo ir. sustiprė 
jo tų šalių ^riausybįų nusista
tymai Pabaltijo Valstybių klau
simu. Palaikomi ir glaudūs sai
tai su atitinkamais JAV parei-

Nivoje,4r matematikos pamokos nųblat ant spaudos pardavėjo
stalo būna keletas egzempliorių, 
šis' nufneris buvo “best seller” 
— greit iš rankų į rankas einanti' 
skaitleva yfeltūi dalinama.

"■ Toliau laiške' irašoriiaį į ,A—. . i

jJ^š’^į^išuomet greiteąusTuž 
Amerikos”, — rašo J. ViluckĮę-? 
nė. ' * ■'

Man taipgi tenka susipažinti su 
spauda lenkų, baltgudžių, ukrai
niečių ir rusų kalbomis, ir pain
formuoti ELTos redaktorius apie 
straipsnius Lietuvos reikadais.

Normalią veiklą tebekliudo 
prieš porą metų pradėtieji ir te-’ 
betęsiami politinėn veiklon pa-' 
sišovusių asmenų priekaištai if 
puolimai gyvu žodžiu ir spaudo-* 
je prieš nusispelnusius politinius ' 
lietuvių veiksnius. Tų disidentų' 
pastangos ne tiktai skaudžiai pa- ' 
žeidė ligi tol buvusį politinėje 
veikloje lietuvių vieningumą, 
bet dargi savo neatsakingu elge
siu paniekino Lietuvos valstybin 
gumą. Tokia įtempta padėtis ir 
dvilypumas, be pasitarimų savt- 
tarpyje, politinėse pastangose 
kenkia ir darbuotojų nuotaikoms.

Jau treti metai vykstantis ben- . 
dradarbiavimas su VLIKo pirmi-, 
ninku, su kitais VLIKo Valdy
bos ir Tarybos nariais, bei su įs
taigos reikalų vedėja p. Marga
rita Samatiene, tebėra tamprus 
ir vykdomas abipusės pagarbos, 
pasitikėjimo ir geros valios dva
sioje. Tiktai mari yra inalonu 
jiems, ir jums, talkininkauti.

Rytų Lietuvos Rezistencinio Sąjūdžio 
sveikinimas VLIKo seimui

Gerbiamas pirmininke, .gar
bingi'svečiai, mielos'Seimo atsto
vės ir mieli atstovai. Gavęs as
menišką kvietimą dalyvauti šia
me seime, negalėjau atsispirti ir 
pagundai tarti sveikinimo žodį. 
Dėkoju Vyr. Liet. Išl. Komiteto 
valdybai už malonų kvietimą. 
Esu “žalias” — mūsų veiksnių 
politinėje veikloje, tačiau atsto
vauju Rezistenciniam ir Sajų 
džiui, kurio šaknys siekia tie ei
lini bet skaudų mūsų tautos is
torinį įvykį, kurio pasėkoje, mū
šų tautinė, savigarba, ir valstybi
nis prestižas buvo giliai pažeis
tas, kada buvo prarastas mūsų 
istorinis, miestas — Lietuvos sos-

■ tinę Vilnius ir su juo beveik

Dr. K. Jurgelos pranešimas VLIKO seimui
’ VŲKo yięep^ngipinko politiniams reika^ms dr. Kosto R.. 

. Jurgelis.pi^n^iniaą VLI^b'metiniai^ geimui Clevelande,
7 Ohio, 1981 metų lapkričio 7 dieną.

kelias naujas galimybes į konfe- trečdalis Lietuvos etnografinių 
rencijos dalyvius prabilti Lietų- i žemių, šiandien, nors Vilnius ir 
vos reikalais, reikalauti suvėrę? j dalis Vilnijos žemių yra okupuo- 
ninių teisių vykdymo atstatymo, j tos Lietuvos visumoje, tačiau tas 
ir nusiskųsti, dėl žmogaus teisei: nereiškia, kad Vilniaus proble- 
nuolatinio pažeidinėjimo Sovię- ma išspręsta.. Ne mums nurodi- 
tų okupuotoje.Ljetuvoje. VLH^>. nėtį musų išeivijos politinės vei- 

. Valdybos posėdžiuose ir pasit^Į klos kelius, tačiau jaučiame mo
jimuose su. pirmininku dr. Bįl ralinę .pareigą priminti, kad mū

sų sostinės Vilniaus statusas iki 
šiol dar. nėra pripažintas tarptau 
tiniu mastu, o tik trapiu Sovie-

Man teko ■ dalyvauti visuose 
VLlKo Valdybos šių metų posė
džiuose Washingtone, Tautos 
Fondo 'suvažiavime New. Yorke, 
ir pirmininkui pavedus, 'VLIKo 
.vardu sveikinti BALFo- Seimą

•.. . r I , \ , ' “ i. į/ 2 < l .
Detroite.;‘ *

ŠįerĄeti .nebuvo .fckių ,!.Šaumų 
progų' š^alvingąi^phfflreil&ti-kaip 
kid; buvo petnaž: MĮėide; Tačiau 
nepraleidome progų nagrinėti 
.padėti bei bevykštančiūs pasikei
timus, ir atitinkamai veikti. Dar 
nepasibaigusi Madrido koriferen- ■ 
cij a saugumo , ir bendradarbiavi-

Bobeliu buvo aptariamos naujus 
pastangos Lietuvos laisvės bylai' 
pastūmėti į akiračius, pasitariant 
su Lietuvos diplomatijos galvoj 

• ministeriii. Sta’siu Lozoraičiu, su 
Lietuvos atstovu J Washingtone

tų Sąjungos “kažkokios malo
nės” žestu.

Tiesa, kad po tiek metų ir kar
čios patirties, mūsų pietiniuose 
kaimynuose atsiranda, rankų 
pirštais suskaitomų, šviesesnių 
protų, tačiau viena kregždė ne 
pavasaris. Ryškiausias tautinio 
genocido pavyzdys, Lietuvos at- 
nografinėse žemėse, valdomose 
Lenkijos Liaudiets vyriausybės 
yra. taip vadinamame Suvalkų 
Trikampyje, kur Lenkijos aukš
toji bažnytinė herarkija, be jo
kių skrupulu ir toliau tęsia jalb-' 
žykovskių ir bocįanskių nutau
tinimo' ‘politiką. ' * •

Kas ten- vyksta nėra reikalo, 
ąiškinti, nes visiems tai yra ge
rai žinoma. Tačiau, Rytų Lietu
vos rezistentams visi šio tauti
nio genocido aspektai ir pasek
mės yra geriau suprantamesnės 
ir giliau stringa j' širdis, nes, mes 
tokiose aplinkybėse buvome ir 
prieš panašų genocidą • kovojo
me. Tad,-tų faktų akyvaizdoje, 
aš kreipiuosi į seimo atstovus 
prašydamas,' kad seimo svarsty
tose neužmirštumėm Suvalkų

(Nukelta į penktą puslapį)

mo Europos reikalais suteikė dr. Stasiu A. Bačkiu, su Ameri-'
■ /T--.-.' • < ■ r r'"*'"

Kaina 825. Kieti viršeliai, t Paštas 82. 
ė ♦ ’ 5 < ‘ *

NAUJIENOS
1789 S. Halsted Št, Chicago, IL 60608

mimitiiiiaiiiifijijgix i i i i i'

Inž. UODAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
<. LITERATCRA, lietuvių literatūros, meno ■ ir-moksle 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vincu 
Krėvės,. Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dę. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis Ii 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik 83.

• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan- 

£ tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
g bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 82.

g • VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašy- 
I tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
■ gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite- 
| ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Eiefuvą, 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.

• LU3TU.V 1AKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašanska 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės fr 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodami 
vitOvardžhj pavadinimai Ir jų vertiniai J vokiečių kalba. Labai 
naudingoje 335 pust knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina 86.

'• KĄ LAUMĖS LĖMĖ, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik 83. /

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupraf- 
taa ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik na 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe- 
liją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja 86.

< SATYRINĖS NOVELĖS, SL loečenko kūryba, J. Valaičio
MvertimM. 206 knygoje yra '40 sąmojingų novelių. Kaina 81 
11
J Knygot gaūname* Nunjlencee, ITW So. Halsted St, Chicago,
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Ateitininkai ir lietuviškos parapijos
Pranas Razminas karts nuo karto Drauge, ateiti

ninkų skyriuje, parašo gan aktualių rašinėlių, kuriuose 
paliečia mūsų išeiviškame gyvenime pasitaikančius ne
sklandumus, bet dažniausiai išeivijos jaunimą — ateiti
ninkus. Lapkričio mėn. 7 dienos Drauge jis atspausdino 
tolimesnius ateitininkų pokongresinius apmąstymus. Bet 
apie tai jis tik prabėgomis pamąsto, o visą rasini paskiria 
ateitininkų santykiams su lietuvių parapijomis.

Jis klausia, ar yra tikrų atsinaujinimo žnklų, kurie 
sugrąžintų Šalkauskio gyvąją dvasią į ateitininkų tarpą, 
b4?šį klausimą jis palieka be atsakymo. . .

Jo nuomone, ateitininkai būtų įsijungę į lietuviškų 
parapijų gyvenimą, jei kas juos ten būtų Įvesdinęs. “Atei
tininkai su lietuviškų parapijų vadovais”, — rašo jis, — 
“susipažino tik paviršutiniškai .ir todėl nesusitarė, ką 
ateitininkai parapijoj veiks ir ką parapija 'duos at'ėTti- 
ninkams”. Tokį klausimą, ką duos ateitininkams para
pija, reikia laikyti keistu ir katalikui nesuprantamu. 
Keistu! Ar gi nekeista, kad katalikai ateitininkai neži
notų, ką jie turėtų parapijoj veikti ir turėtų vesti su pa
rapijos vadovu derybas, ką gi turės už savo veiklą gauti?

Būtų Įdomu išgirsti,' kas gi turėjo -ateitininkus Įves
dinti Į lietuviškas parapijas. Jaunulius Į bažnyčią atveda 
jų tėveliai, ar jų kuopelių vadovai, bet kas turėtų atvesti 
suaugusius ir kodėl juos turėtų įvesdinti, o ne jie patys 
ateitų, taip ir neaišku.

~~ Be to, nesuprantama, kodėl ateitininkai reiškia pre
tenziją, ką gauti iš parapijos. Joks parapijietis, įstoda
mas į parapiją, ar jokia organizacija jai tokio klausimo 
nestato. Tikrai, reiktų stebėtis, jei ateitininkų vadovai, 
kreipdamiesi Į parapijos vadovą, sakytų: “Gerbiamasis 
klebone, mes ateisime į jūsų vadovaujamą parapiją, bet 
ką mums už tai duosi?” Iki šiol neteko patirti, kad kuris 
nors parapijos vadovas būtų vedęs tokias derybas su nau
jai Įstojančiais parapijiečiais.

Kas liečia pinigų telkimą parapijos išlaikymui, tai 
kiekvienas sąmoningas parapijietis žino, kad finansinė 
parama parapijos egzistencijai yra būtina. Tai žino ne

V. Pr.

Lietuvos ir lietuvių tautos 
naikinimas

(Tęsinys)

Šiuo reikalu labai išsamiai išdėstęs nepriklauso
mos Lietuvos Seimo atstovas ir Lietuvos social
demokratų partijos lyderis Kipras Bielinis kny
goje “Teroro ir vergijos imperija Sovietų Rusi
ja”, 1963 m., New York. Bielinis nūrodo, kad iš 
nepriklausomos Lietuvos buvusių 32142<1 gyven
tojų sunaikinta 959969. Esą, is to smičiaus bol
ševikai šunaikibo nemažiau kaip 659969 asmenis.

Thd tokYhi Ifeghusai tautai, kaip Lietuva, 
toks didelis isžūclytųjų skaičius yVa Inilžiniskas 
nuostolis ir nepaprastai skaudas.

hl

DabaiTihiti 'okupuotos Lietuvos Maskvoje sė
dinčių valdovų fizinis lietuvių tautos Kalkinimas 
ir rusinimas vykdomas labai įmantriai, kietai ir 
planingai, hėsiškaftant nei su būdais, nri su prie- 
priemonbftiife. Vykdant lietuvių ta'tftbš naikinimą, 
okupantas pasinaudojo ne tik Kifkihi-
ino priemonėmis, bet tiek pat fr mbralihėflfilS *per 
-mmidą. mokjkfeš, mokslo Įstai^ls Ii* Ifet kkan- 
dmdamjs ^Ikohbtyje.

Okupanto’skatinamas gerti alkbfrblrs tiek 
tipriai yra jsig'’įėjęs,Jogėi pei* bfČhil iSg&rfamh 

hove;v -’k; dviejų šimtų milijonų litrų. Vien tik

tik paviehis_ parapijietis, bet ir kiekviena katalikiška ‘or-T 
ganizacijk Ifeh rodos, feį tai turėtų žinoti ir kiekvienas ! 
ateitininkas, nepaisant kokiai jiš lietuvių parapijai pri
klausytų ar keikią koplyčių belankytų. Keista ir tai, kati, 
Pranas Razminas taip prfrnygtinai pabrėžia pinipna, iVg i 
jam parapija būtų kažkokia mokesčių Įstaiga, kurios \fe- 
nintelis tikslas — kuo daugiausia sukaupti pinigų. Ne-; 
drįsčiau tvirtinti, kad parapijai, jbš misijai atlikti, būtų 
nereikalinga piniginė parama. Tikrumoje jos pagidiidinis 
tikslas yra kftaš. Tai žmogaus drasios atsinaujinimas, dėl 
kurio yra susirūpinęs ir Pranas Razminas. Tiesa, kad h 
šiai kilniai misijai vykdyti Veikta piniginės paramdš.

Pranas Ražininas klausia, kas kaltas, kad btritinin-; 
kai neisi.jtfn'gė 4 parapijos veikią, no'i-s teks kilrrs jų i 
šūkis: “Vrsk'ą atnaujihti Kristuje!” Jo mahj-mu, šlami 
klausimui išspręsti fan iiėbeTižtektų diaTOgo SU parėmios j 
vadovais, bet reikėjo vesti deiyb'as su aukštėsn^ hierar
chija, o tada ateitininkai būtų isiinfigę i lietuviškų para
pijų gyveninį kaip naūjas re^ktnyS. liferai-, tokia galvo
sena keista, lyg tilo jis h'oVėtų pateisinti ateirir irkū nu
byrėjimą nuo lietuviškų par&pijų. Bė To, jis pabrėžia, 
kad ne ateitininkų reikalas rūpintis bingū. Man rodės, 
nėra ateitininko pažeminimas rūpintis parapijos išsilai
kymu, kad ji galėtų atlikti savo misiją. Mano nuomonė, 
toks rūpestis nėra priešingas ir kilniam ateitininkų Šūkiui.

Nesuprantama, kodėl Pranas Razminas rado reika
lą iškelti ir tokį nusiskundimą, kad ateitininkija visą Iai-: 
ką turėjo priešų. Tokia užuomina dar hera faktas. Užuo
mina be faktų nėra įrodymas. Tiesa, kacl paskiri ateiti
ninkai turėjo priešų, bet gal mažiausia dėl jų priklau
symo ateitininkijai. Norėčiau paklausti Praną Razminą, 
kas priešų neturi? Jų turi ne tik ateitininkai, bet ir ku
nigai, vyskupai, popiežius ir net pats Dievas. Kam da
ryti tekias užuominas? Juk tai yra tfžčiažodžiavimas.

Gaila, kad ,Pr. Razminas nerado reikalo panagrinėti ■ 
priežasčių, kodėl ’ateitininkai nesiveržia' būti bažnyčioje 
pamaldų mėfu kothėntatoriais,- dalyvauti lietuviškų para
pijų choruose. Man rodos, kįad jis tai 'galėtų sužinoti ir 
iš savo šeimos prieaugiio. Kodėl tiek mažai ateitihihki^ko 
jaunimo lietuviškų parapijų pamaldose? ’

Bet prie ko čia tėvas Antanas Saulaitis, kuris, anot 
Pr. Razmino, esąs labai laimingas, kai iš jo bažnytėlės 
veržiasi lauk masės jaunimo. Man rodos, kad Pranas 
Razminas yra visuomenę klaidinantis reporteris. Tikru
moje, koks mažas skaičiuė iš ‘tos bažnytėlės jaunimo besi- 
veržia sekmadieniais-. Koks mažas skaičius jo tarpe atei
tininkų, skautų ir kitų.

Nejaugi, kun. A. Saulaitis gali tada didžiuotis ir šyp
sotis, kai šimtai ChicagOs lietuviško jaunimu sekmadie
niais yra išsiskleidę po svėtimIMūčių bažnyčias? Negi 
jiems ten yra sakomi pritaikinti pamokslai? Bet, iš viso, 
dar didelis klausimas, kiek iš to jaunimo atlieka sekma
dieni katalikui privalomą pareigą.

Aš manau, jei kun. A. Saulaitis atvyktų Marquette 
Parkan penktadienio, šeštadienio ar sekmadienio vaka
rais, tikriausiai jis pamatytų, kiek jaunimo buvoja šios 
Lithuanian Plazos Court tavernose, tikriausiai nemažiau, 
o gal ir daug daugiau, negu Jaunimo Centre, kuris glo
bojamas kun. A. Saulaičio. Tikiu ,kad jis čia hesišypsotų. 
o ašaromis pravirktų, kai pamatytų, kiek jaunimo ap
gulę barus ir gurkšnoja “vandenėlį”, ledais atmieštą. Pa
tartina Pranui Razminui būti akylesniam, daugiau ste
bėti tikrovę ir su ja arčiau susipažinti,

A. Svilonis

erai, tokia ga!vū-

1975 m. kiekvienas okupuotos Lietuvos gyvento-, 
jas išgėrė alkoholio už 162 rublittš (“Mokslas iri 
Gyvenimas”, 1978 m. I nr.), arba, pagal visų gy
ventojų skaičių — už 545.292.000 imtAius bei už 
872.467.200 dolerių, kai vienas i-ubfis tūbmet kaš
tavo 1,60 dol. Pasak pogrindyje 'pasifodabcios 
“Aušros”, 1969 m. prasidėjus Vrėtfikmo karui, 
okup. Lietuvoje duonos pirkėjui tebuVo parduo
dama vienas nedidukas kepalėlis, bet užt'at alko
holio gėrimų — kiek tik širdis geidžia! Išsamiau 
Šiuo klausimu buvo rašyta straipsnye “Okupan
to vi’riuvėje pasižvalgius” 1980 m. saūsib 16-26 ' 
d. Naujienose.

'Okupuotos Lietuvos rusinimas bei rusifika- - 
cija turi du laikotarpius: Rusijbs 'ehVtj ir dabar
tini, prasidėjusį 1940 m. birželio mėflės^fe, cla- 
bartfnlams Maskvos valdovams sulaužius 1920 m. 
liepoj 12 d. pasirašytą sutartį, kuria maskviškiai - 
buvo Amžiams atsižadėję nuo Lietuvos teritori-^ 
jos, ĮMpažindaml rfepriklhuspmą Leitnvos vals- • 
lybę de facto ir 'de jure. * • • ■ r”

Pinveratinis Lietuvos pavergimas ir jos Įjun-. 
girnas i rytietišką Rusijos valstybę reiškia Lie- . 
hivos gyventojų pajungimą rusifikacijai ir asi- 
mifta^jai. Šiuo atžvilgiu abu laikotarpiai, carų 
Ir dabartinis komunistinis, mažai kuo viens nuo 
kito skiriasi: abu jie žiauriai naikino ir tėbenai-, 

lietuvių tautą.
Anais carų laikais Lietuvos gyventojų rusi- 

ftldtcija ypač sustiprėjo 1830-31 ir 1863-64 metų 
sukilimams praėjus. Jei prieš sukilimus okupuo

*

V. SV.-trfirAE JŪRATĖ Ir-. KAST 1 llS

7/ 
’ A

VLlKo veiklos gairės besikeičiančioje 
tarptautinės politikės konjunktūroje

Lietuvos jaunimas, gimęs ir, vėjais, 'tiktų ypač panaudoti. Tai 
užaugęs Lietuvą sovietams vai- sudarytų atkirti sovietinei pro- 
dant, yra nuolatos indoktrinuo- | pagandai. ’kuria stengiamasi nu- 
iamas, kad Lietuva taisvanoriš- vertinti ir paneigti nepriklauso- 
kai įsijungė į Sovietų Šąjungą mos Lietuvos reikšmę tolimeš- 
>r kad nepriklausomos Lietu- niami Lietuvos’ likimui. Tai yra 
vos periodas yra buvęs buržua- patingai svarbus periodas ir jo
ginis periodas, išnaudotojų pe- jo reikšmę reikėtų kelti ne tik 

kad Lietuvos jaunimas tai Įsisą
monintų. bet kad ir svetur išaū-

riodas ir t.t.
Laisvo ’įsijungimo tezei pa

neigi pogrindžio “Aušra’’ skel- gusi karta - pajustų ir suprastų
bia Stalinų -y-. Hitlerio suokalbio 
dokumentus, Laisvės Lygos mo
ralinį ultimatumą TSSR vyriau
sybei. .Tai rodo; -kad Lietuves 
rezistentai jaučia gyvą reikalą 
plačiau nušviesti,- kad Lietuvos 
jaunimas geriau -suprastų tiė- 
sįogię agresiją prieš prieš Lie
tuvą Stalino — Hitlerio susitari-

Lietuvos atgimimo reikšmę. ’
Lietuvos įjungimas į Sovietų 

Sąjunga ir su juo susijęs sovie
tizacijos procesas vykdomas gtiež 
tb~e Maskvos kontrolėje, yra už
kirtęs kelią Lietuvos jaunimui 
pažinti Vakarų Europe's demo
kratinių'valstybių politinę, eko
nominę ir socialinę santvarką. : 

mais pasidalinti-kaimynines vai 1 ’ VLIKas,‘paskelbdamas savo 
stybes. Reikėtų padėti-: jiems nū- j atsišaukimą į Tautą 1’944 m. va- 
šviesti ir kitus sovietų bandy-- 
nfus pateisinti • agresijai, paV.v 
kad Lietuvos įsijungimas buvo; 
padarytas įvykus Lietuvoje so
cialinei revoliucijai, kad jis bu
vęs reikalingas Rytų’ frontui su
daryti prieš Hitlerinę Vokieti
ją, ar kad šis įsijungimas buvęs 
tik atstatymas 1919 m. Kapsu- 
kinės Lietuvos.

šario’ 1 d d.,-pareiškė: “Demokra- 
-tinė Lietuvos valstybės santvar
ka bus’suderinta šū plačiau tau
tos sluoksnių interesais ir ben-€ 
-iromis, pokario sąlygomis’’.

Pabrėžimas, kad Lietuva bus- 
demokratinė, pažymi tik valdy
mo formą, bet nenusako jos ūki
nės ar socialinės struktūros. Štki 

■ kodėl :jau iš pat pradžių kada dar 
Iš antros pusės tektų suorga- buvo vilties kad Lietuvos atsta- 

nizuoti ir įtaigoti radijo tamy- tymas ’yra galimas artimoje atei- 
bas perduoti per radi ją apie ne
priklausomos Lietuves atsieki- 
mus ūkio, ir kultūros srityse. . 
Daug tam tikslui reikalingos me
džiagos sukaupta enciklopedijoj 
ir atskiruose leidiniuose. Tektų 
sudaryti planą kokias problemas, 
atskirų švenčių ar minėjimo at-

tyjfe, buvo imamasi žygių, kitų 
tarpe,- studijuoti Lietuvos valsty
bės sienas, peržiūrėti savo vals
tybės buvusią santvarką ir pa
rengti naują konstituciją, pla-

- nūoti krašto ūkio atstatymą. Oku

šių darbų vykdymas palengva 
išblėso.

Atrodo, kad besikeičiant tarp
tautinėmis aplinkybėmis, — bū
tent konvulsijos Lenkijoj, bręs
tantis ūkfnių reformų reikalas 
ūačioj’e Sovietu Sąjungoje ir sa- 
Telitihiuoi-e ‘kraštuose, — yra atė
jęs laikas grįžti prie kaikurių 
aukščiau minėtų problemų svar- 
tymo.

Iškeldamas šią problemą, aš 
norėč-.au ne tiek specifiniai ieš
koji Lietuvos gyvenimui atatin- 

. tamų santvarkos bruožų, kiek iš- 
; kelti reikalą supažindinti Lietu- 
i vos visuomenę, ypač jaunąją 
karta, su Vakarų Eure po j e vei- 

2® kančiomis demck"at’rėmis sis
temomis ir ypač-':u ūkinę ir so- 

1 etatinę santvarką, kaip pav. nuo
savybės teisę, teisi į darbą, so
cialinį 'draudimą ligoje- nelai- 
tninga’s atsfikimais, senatvėje, 
medicinos pagalbą, švietimą ir 

11, t. Vakarų Vokietijoj. Prancū
zijoj, Belgijoj, Skandinavijoj. 
Tam pat tektų plačiau nušvies
ti Vakarų Europos jau tolokai 
pažengusią ūkinę ir politinę in- 
tegraci'ą su jos pagrindiniais at
ributais, kaip pav. Bendrąja Rin
ka, Europos Parlamentu, žmo
gaus teisių ir laisvių patikrini
mu tarpvalstybinėmis priemonė
mis ir tt.

Nušviesdami galimybes laisvo 
Lietuvos įsijungimo į integruo
tąjį Europos ūkį, mes tuo pačiu 
žymia dalimi atsakytume į klau
simus ir eventualų susirūpinimą 
dėl ateities Lietuvos ūkinio ir 
socialinio susitvarkymo ir tuo 
pačiu paneigtume pažiūras tų, 
kurie grėsmingai ir gąsdinančiai 
teigia, kad Lietuva kaip nepri
klausoma valstybė būtų nepajė
gi tenkinti ir> .plėsti augančius 
Lietuvos. ■ gyifenti^ų poreikius < 
ūkinėje ir socialinėje srityje.

Ūkinė ir politinė integracija 
Vakaru “Europoje .auga ir plečia
si patikrindama ją sudarančioms 
valstybėms -ų politinį suverenu-, 
mą ir nepriklausomybę ir sąly
gas išlaikyti kiekvieno krašto • 
laisvę ’tęsti savo politinį, civiliza
cini ir kultūrih vaidmenį.

Visa tai galėtų zpadėti susida
ryti viziją ateities Lietuvos. 
Šiam reikalui yra reikalinga di
delė ir plati visuomenės talka 
ir ypač jaunosios kartos žodis ir 
darbas.

POLITINĖS AKCIJOS'UŽSIE
NYJE DOKUMENTACIJA

Thomas Rėmeikis, savo veika
le ©position to Soviet Rule in 
Lithuania 1945-1980 ir V. Stan
ley Vardys, The Catholic Chur
ch, Dissent and Nationality in 
Soviet Lithuania, dokumentais 
ir plačia analize nušvietė Lietu
vos rezistencinę veiklą ir jos ip-

pacijai užsitęsus, ir besikeičiant raiškas.
krašto visuomeninei struktūrai, (Nukelta į penatą puslapi

toje Lietuvoje buvo toleruojamos privačios, nors 
Ir lenkiškos parapijihės mokyklos, aplenkėjęs 
Vtlniatis ūni^'ei^iTėfas ir net Lietuvos Karalijos 
tė^naš, vadih'hhiaš Lietuvos Statutu, tai po šu- 
Iniffrių visa tai pradėta naikinti. Vilniaus univer- 
^tetas buvo uždarytas 1832 m., o Lietuvos statu
tas pakeistas maskviškiu teisynu 1840 m.,- kuriuo 
buVo įvesta rusiški teismai ir administracija. Lre- 
tmnŠka sphuda bfivd Uždrausta 1864 m. Tuo pa- ■ 
čiu nepalikta ramybėje nei mokyklos, nėi kata 
likiškos parapijos bei vienuolynai. Parkpijų bei 
Vienuolynų vietose buvo steigiamos ryttį ortodok
sų parapijos, statomos cerkvės, kurių lūhkytojai 
buvo iš Rusijos atvežti burliokai.

Škaitctnh, kad 1863-64 metų sukilimui pasi- 
Į rusų okupuotą Lietuvą buvo atgaben

ta nemažiau kaip 150.000 rusiškų koldništų. 
1897 m. surašymo duomenimis, okup. Lietuvoje 
buvo jau -250.000 rusų. Gi 1967 m. bolšeVikų okup. 
Lietuvoje rusų kolonistų buvo nemažiau §00.000. 
Kadangi rusų kolonistų skaičius nuolat didėja, 
tad drąsihi -galima tvirtinti, kad dabartiniu me
tu :jų okup. Lietuvoje yra nemažiau Pačių 
komunistų 1971 m. Vilniuje spausdinafriame žur
nale “Mokslas ir Gyvenimas” buvo paskelta, kad 
1970 metais okup. Lietuvoje buvo 3.1^8.800 as
menų, iš kurių tik 2.506.700 lietuvių. Skirtumas 
621. 500 asmenų ir sudaro rusiškasis elementas 
— atgabenti ir privažiavę kolonistai.

Bolševikinei Maskvai okupuotos Lietuvos 
rusinimas ir gyventojų asimiliacija, atrodo, leng

viau Įvykdoma, pavertus vietos gyventojus be
namiais ir beturčiais, ir taipogi panaudojant 
priespaudą, terorą ir trėmimus. Anais carų lai
kais prie tokio lietuvio nuvertinimo dar nebuvo 
prieita — nuosavybė dar buvo gerbiama. Anais 
laikais lietuvių išvietinimui buvo Įsteigtas spe
cialus bankas, kurs lengvomis sąlygomis atidavi- 
ffiejo rūšų kčJdhtšt&ihs šf&pifkTas žėmeš okup. Lie- 
tnvds '(Pris&ft, “Bankai ir
kreditas LTeTifvoje iki-1915 ifietU”, Kaunas, 1926 
— 1927 m.).
' Tš 1973 ih. bkū'0. LTetūvbje komunistų parti
jos išleistoje knygoje “Lietuvos VSR gyventojai” 
matdine, kid he tik liėttivių skaičius mažėja, san- 
tikyje su privežamais rusais, betYr pati lietuvių 
kalba jau yra nustumta į paskutinę vietą. Lne- 
TttVių kJSfbūš .vYčKSI Yfe ryškiau, vis stipriai lš- 
kyfc ffškū, W/dk^®Sfes
maskolius eina prie tikslo išugdyti ne lietuvį, lat
vį, estą, bet vieną bendra “matuškos Rossijos” 
pilietį. Todėl ir knygoje “Liet. TSR gyventojai” 
jau atvirai džiaugiamasi, jogei Lietuvoje per 
30 metų 35,9^ Jaru fifiŠVfti kalba rtfsiškai (1970 m. 
sui’ašymo duomenimis). Gi tais pačiais mėtais 
kalbančių rtršl’škai tžft’dljbje Susidaro 45,2%, o 
Estijoje — 3%. Žfadftih, j tubs duomenis IJe- 
jskaitoihi atvežtieji ir privažiavę rusai.

f

(Bus ‘daugiau)
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Palaidotas Kazimieras Griškis
Mirė lapkričio 14 d., sulaukęs
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Prustą tos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
S L Petersburg, Fla. 33710 
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S. Mozart St., Chicago, IL 60<32
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PROSTATOS CHIRUROUA 
2656 WE§T 43rd <T*fitt 

VąuuKios: aatfad. 1—i popiet,
■ ketvirtai Hį£ ihut.-

Lietuvio Žagarės klubo priešmeti- 
nis nariy susirinkimas įvyks sekma
dienį, lapkričio 22 d., 1 vai. popiet 
Anelės Ko j ak salėje, 4500 S. Talman 
Avė. Nariai kviečiami atsilankyti, nes 
yra svarbių reikalų aptarti. Biis val
dybos rinkimas 1982 metams. Po su
sirinkimo — vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast

OR P A UI V DARGls
OVOYT0JAS »#

4tedlel«C7 dlr^ttoriuc 
«. Mftnfeim R< H.

VALANDOS- i—9 dwho dimontU
■riti

7 . . TEL 233-5893

')R. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS.

i • ' '

SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS

-1^907 •"šsr 103rd Street
'rt -'v-. , •.
Valandos pagal susitarimą.

■' r.! • 'it-;.
■ .‘“j 7- .  ----------------~T------------ ■,--------------

Buvo ’ pašarvotas D. Petkaus 
koplyčioje Marquette Parke. 
Lapkričio 17 d. koplyčioje mal-

’ T OPTĮMAETKIŠTĄs

Y: kalba LIETUVIŠKAI

2618 W. 71H St. Tel. 737-5149

Tikriną akis; Pritaiko akimua 

t.' ir “contact lensee’’.

“^7T~r*rr "rr -Lietuvos Įjungimą į Sovietu S a- 
Dr.LEUJiASSEIBUTIb' jungą ir lietuvių pastangas tąr-

'£■— Dr. H. Russėll, specialistas 
dietos srityje'; Įspėja, jbg kai ku-

VpJStNAMA LAIDOTUVIU KDPLvAa’

- GORDON FUNERAL HOME -

MAKQGETTE FUNERAL HOME

■mmi

a

AMSULANSO 
PATARNAVIMAI

7159 So. MAPLEWOOD AVE 
CHICAGO, IL 60629

TURIMI
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO
DALYSE,

Caic«cog

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių
Aroci*cij«

„ELŽBIETA KUDŽMA 
Gyv. Cicero, Illiftofc

gfve
SO OOFS win rivs

•R

SOPHIE BARČUS 

lAbrjo šeimos Valandos 

šeštadieniais ir sekmalieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 
Stoties WOPA - T490 AM 

transliuojamos iš raūsp studijom 
Marquette Parke.

Vediėja — Aldona Daukus 

Tetet: 778-1543

Kasdien nb'6 fširmdtCenfo iki penk
tadienio 8:30 vai. vakarą 

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

SL Petersburg. FU, 12:30 vai. p.p. 
if OS stoties, n lt) AM banga.

• 2346 W.71at Street

Čfueajto, DHnois 60629 
' Telet 778-M74

P. J. RIDIKAS
b STREET leL lArda 7‘1>1}

BUTKUS- VASAiriS
1446 8o. 50th Avė, Cicero, fli, TeL: OLympic 2-100^

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ, Tel: YAfdi 7-1138-113|

SIEPUAas t. LAUK IK SUNOS 
(LACKAWIC22

^5* WE&1 buih SllLfcdį'A rCJopuDuc 7'121^
ftOVl'Hriiūbl hivtlKAI, raibi HUG, tu- >?4-4<1r

5—Naujienos, Chicago, I1L Saturdaj'Monday, Nov. 21-23, 1981

!>■ *■—

Šitoje pasauli# suspaudimo valandoje.daug bažnytinių žmonių 
rekomenduoja religiją kaipo tikrą vaistą kenčiantiems žmonėms. 
Jeigu religija gali parodyti kelią išsigelbėjimui iš banguojančių 
netikrumo jūrų į atilsio uostą ir saugumą, tai kokios gi ypatin
gos religjio’s mes turime ieškoti?

Mes tikime, kad tiktai Biblijinės tiesos kiliu žmonės tegalės 
prieiti prie tikrosios išvados apie dabartinės vis? pasauų apiman
čias, spaudžiančias ir varginančias sąlygas; taigi tekiu atveju mis 
pradedame svarstyti šj dalyką. Bet čia dar pasirodo reikalas pa
rodyti skirtumą tarp tikrojo Biblijos m-kslo ir klaidinančių tra
dicinių teologijos teorijų, kurios labai dažnai slapstosi krikščio
nybės vardu. y‘

Kurie domitės, prašome parašyti atvirla škį. Gausite dovanai įvairių 
knygų, padedančių suprasti Šv. Raštą.

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI
5421

VLIKO VEIKLOS GAIRĖS 
BESIKEIČIANČIOJE TARPT. 

POLITIKOS KONJUNKTŪROJ

(Atkelta iš 4 psl.)

Jų darbus, kiek kitokioje plot
mėje, papildė Brorfiš Kasias sa
vo veikalu Lethuahie la Socon- 
de Guerre Mondiale kuriame do
kumentais pavaizdavo nacių-so- 
viėtų sąmokslą prieš:’ 'Lietuvą,

plautinėje arenoje Lietuvos ne
priklausomybei atgauti- Y z

.Prie šios .'rūšies darbų .tektų 
priskirti ir V. ;S. Vardžio ir ;R.
J. Misiūno redaguotą straipsnių 
rinkinį, pavadintą The Baltic Šta 
tęs in Peace and Way 1917-1945.

Visa tai sudaro didėlį indėlį 
supažindinti plačiuosius laisvojo, 
pasaulio sluoksnius su Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos byla. Šios rū
šies darbas turėtų būti pratęstas 
ir išplėstas.

Nuo to laiko, kai Lietuva tapo xrrė4 tabletės, vartojamos sirina- 
sovietų okupuota, per eilę melų, žinūnui svorio, gali būti pavo- 
veikiarit Lietuvos diplomatams, jSrigčrs.. Reikia pirma siekti dak- 
VLIKūi, ALTui, Laisvės komite- tiro- patarimu.

Leidimai -- Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERŽNAS. Tat 925-8063

Apdraustas parkraustymas 
iš įvairię atstumv. 

ANTANAS VILIMAS 
Tai. 376-1882 arta 376^994

■ itW«vW Aidai’' 
iddr MifdtroNYTt 

\WJ Pf'S&trv** wdi|a

Ramovėnui Albinui Repšiui, jo mylimai sesutei

ADELEI MARGANAVIČIENEI

mirus okup. Lietuvoje, 
reiškia nuoširdžią užuojautą.

L.K.V. CHICAGOŠ SKYK. VALDYBA

Sčpfyrteffh Metų Mirties Sukaktis 

Brangios Mamytes Pavilne Stanaitis

Člcaf^atet, 

AAks&fu gyveno ČhiEagib iftiwois.

STjė 1671 iS&flj fepTfičio mėn. 21 dieną, sulaukusi 
88 nteb? JirržrauĄ Gimusi Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 65 melus. Priklausė Liėtuvių Ža
garės ir Suvalkiečių ^klubams.

Pridėta IZėtrivių Tautinėse kapinėse.

Liū‘dčti liko: sūnus Roland, tfokfė Jtsfc^hhfe benmis 
bei kiti giminės, draugai ir pažįstamu

Brangi Mamytę! Taip liūdna be Tavęs. Taip JmdĮ Skau
da. Nfckadoa nehiat^sifnc tokios meilės, kaip Tavo. '

Meš niėkuorhet neužmiršfrnė Tavo meilės.
tfoktė Josephftft ir sūnus Rc^artd

bendruomenėini atskiruos kfiš 
tuosė btf^o padaryta visa eilė 
7are'’ši::mų. memorandumų, nu- 
kreiptu j laisvojo pasaulio vy
riausybes, v'stYomem'nes organi
zacijas ar į pasaulio viešąją Ry- 
Airyi si’ šia akcija yra gauta vi
ps valstybė' galvų, minis- 

■'č^?irs r H^u a sakYnmi valstybės 
->?»-ė'«mr,u rw eJš^iTr>ai. kongresų 
> p.-tT!ar-en’‘o rezoliucijų liečian- 
s‘u ren itr'ž rrr*ą Lietuves prie-

•tfrrim šov-Vn pagrindiniu žro 
—u- jr tgutu apsisprendi
mo te*'itf *axržvrrus. vykdomus 
okupuotoje Lietuvoje, žodžiu, 
‘"i Yurė'ū amn-tr visus politirėš’ 
akcPor aspektas.

Atėio ta:kas visa tai surinkti 
ir paskelbti, kad jaunoji kartą 
tiek užsi^nvie, tiek Lietuvoje 
?eriau palėtu susipažinti su ve
damą kova Lietuvos nepriklau- 
‘■ornybei atrauti. Tai bū^u d:de- 

p-34arrravima' Lietuvos iste
rijai1 ir kartu šaltinis visiems be- 
'idomrnriems ar aktyviai veikiau 
‘'tems polirirėie akci oiė.

Dr. Domas Krivickas

Verier a

jo muzikas £. Kalvaitis.
D. Petkus šeimos vardu 

dbtuvių dalyvius pakvietė pietų • 
■į Gold Čoa'st restoraną. Daly-.J 

■zavo virš 50 asmenų.
Padėkoję, 2 vai. skirstėmės 

j namus. K. P.

,pdpfrasti Reiškiniai, kuriuose nie- 
^o-blego nėra;
i rūpesčiu pasitaiko be jo- 
ffcbž priežasties ar pateisinimo; -

Pasak to mokslininko, net 
iii asmenys iš 50 be jokio rei
kalo. įkrinta j nerimastis L. ner
vingumą.

DAUGELIS ML SU RŪPĖS- j 
ČIŲ ESTI BE PAGRINDO į
VieTiAs angių mokslininkas, 

dr. James Eagle, iš Glašgc'v, pa
šventė nemažai laiko tvrinėda-
mas, kokios priežasfys sukelia' 77 metų amžiaus. Gimės Tau- 
žmonėse nerimastis, kurios savo ragės aps., Eržvilko valsčiuje, 
keliu atsiliepfd į jų savijautą ir Amerikoje išgyveno 25 metus, 
sveikatą, štai ką jis patyrė: | Paliko' giliame liūdesyje žmo- 

40% rūpesčių būna apie to- na Aldona Markevičiūtė, sesuo 
kius vargus, kurie niekad ne- Elena Valįčkienė ir kiti giminės, 
įvyksta; * Priklausė Istorikų ir Mar-

35% rūpesčių liečia tokius da- qirėtte Parkoj Lietuvių Namų 
lykus', kurių niekas pasauly ne- Savininkų ęftatrgijčanš.
gąli paekisti; f Lietuvoje dirbo teisme ir stu-

15 nuošimčių rūpesčių Sukelia: dijavo tsisę. Kario nublokštas, 
Vokietijoje, • Goetirigene, tęšė= 
studijas. Bravo išvykęs į Austra
liją. Dalis giminių ten liko. Du 
giminaičiai atvyko į laidotuves.

P-lė Ą. Rūgytė gyrė Kazimie
ro pareigingumą, kuris Istoriku 

. draugijoje dirbo -20 metų. Ap
skritai intelėktualtf šeima dirbo 
pozityvų darbą.

rauškąs ir sugiedota. “Marija.
Marija”. . /

Lapkričio 18 d. 9 vai. ryto po 
pamaldų- koplyčioje palydėtas į 
šv. M. Marijos Ginrinlo, parapi- 

J jos bažnyčią Marquette Parke.
Gedulingas- šv.- Mišias atnašavo 

M Kan. V. Zakarauskas, kuris pa. 
J sakė ir- paftiokslį. Nemažai as- 

menų ėjo prie šv. Komunijos.
f Po pamaldų buvo palydėtas 
j į šv. Kazimiero Lietuvių kapi- 
į neš. Maldas sukalbėjo kan. V. 
f Zakarauskas. Sugiedota “An- 
J gėlas Di_vo” ir “Marija, Ma- 
p rija”'.

Bažnyčioje- solo greitojo' Gris
4 kų gyv. Rima. V’argonais gro-

1729 South Halsted Streep Chicago

■&>

fel 226-1344

Gaidas - daimid
avmavSI'- b* mDitAcsu LAiDOJJMtr (staiga

<>I ML HERMITAGE MĖNVE
TeL 9271741 — 174?

SOi CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-G440

MOJuĖkNiškOS AtR-CONDfTIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
RYTŲ LIETUVOS REZISTEN
CINIO SĄJŪDŽIO SVEIKINI

MAS VLIKO SEIMUI '
{Atkelta iš 3-cio puslapio)'

Hrikampio ir Baltgudijos Tary
binėje Respublikoje gyvenančių 
lietuvių ir jų vargų. Pasvarsty
kim, kaip mes galėtume jiems 
padėti jų 'kovoje už tautinį išli
kimą.

- Tad, baigdamas Vilnijos lietu
vių vardu linkiu seimiu v eniri- 
gai ir rj ž ingai sickd brandžių 
sprendimų, kurie trumpintų mū
sų tautos kelią į laisvės rytojų. 
Ačiū už Jūsų dėmesį!

Albertas Misiūnas
Rytų Lietuvos Rezostencinio 

Sąjūdžio Pirmininkas

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPlYClOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

PIRKITE JA'.' TAUPYMO BONUS

VANCE FUNERAL HOME
v 1424 South 50th Avenue

Y. Cicero, ILL. 60650 
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

HEAitT 
FUND

PETRAS BIELIŪNAS
so. California avė. Tel: LAiayetu 3-3572

nt. lapkričio h <L, 8:1>5 vai. ryto, sulaukusi 
7 metų ^lūžiausi. UimušF Lietuvoje.

Atifėrikojt: išgyveno 65 metus. . ,

Paliko nuliūdę r sūnus dr. Antanas, jo žmerra Violet, švo-
gerka Antanina Sabalauskienė su šeimą ir kili giminės, 
draugai bei pažjstami.

Kūnas bus pašarvotas šėštadkfiį 2 vai popiet Vancc 
koplyčioje, 1124 S. 54)tli Ave., Cicero, Illinois.

Pjrmadffhj, Išrpkričra 23 d., 10 vai. ryfo bte lydima iš 
koplyčios j Lietuvių Tautines kapines.

Visi rf.a. ElžSMds KtMsrffrefi’ės gimines, draugai ir pažįs
tami nuošjrdžbti.Jry^SfiawTi flafyyabti laidotuvėse ir-suteikti 
jai paskuifbį"|»atartiavimą ir atsisveikinimą/ • . ' ' •>'

Nuliūdę lieka: Sūnus, marti, giminės.

Laidotuvių direktorė Jean Vancc. Te!. 652-5215.



1. PEUS1RENGĖLIAI Hi KAILININKAI

(Tęsinys)

i) VALGIU IR DAIKTĮ’
GROBIMAS

112. Užgavėnių ‘‘svečiai*’, pas 
kiek\ eną radę ką nors būtinai 
reikalingą, paima ir nešasi. Su
renka balinai reikalingus rūbus 
ir apavus, indus, šaukštus ir ki
tus daiktus. Iš viso kaimo sune
ša į -vieną vietą, iš kur savinin
kai turi išpirkti tą patį vakarą. 
įPatys “svečiai” už kiekvieną 
daiktą nustato tam tikrą bausmę 
a—turi fantą išpirkli: pašokti, p> 
€ainucti it t. t. (Žemaitija, Trm 
į936 nr. 8, plg. XXa 1937 nr. 32)

113. “Jsive. žę vidun morinin* 
kai groja, šokdina mergiotes i. 
zuckina vaikus. Vikresni ieško 
pagrobti reikalingiausius daiktus 
kaip peilius, šaukštus, samčius, 
khimpes ir kita. Smailižiai nugro 
bia ir valgių. Paimtus daiktus 
paslepia Morės vežime. Ir taip 
traukia per visą kaimą. Vaka
rop vienoje kurioje troboje susi
renka visi pašokti. Čia atsiveža 
ir Morę. Ūkininkai subėga savo 
daiktų vaduoti. Užgrobtus daik
tus veltui neduoda- Kiekvienas; ■ 
išsipirkdamas savo daiktą, turi 
su Merės vežiotojais pašokti ko
kį juokingą šokį ir po to atgau
na savo daiktą”. (Kretinga, Jn- 
Kr 1939 nr. 8).

114. Taip jau ir saugokis, nes 
vienos (“čigonės”) juokina, “va- 
ražija”, o kitos lenda Į krosnį 
žiūrėti, ar nėra kokių karštų ke
psnių nukniaukti. Jei Užgavėnių 
“ubagės” įsigriauna į vidų, tai 
begarbindamos visus geradarius 
sugeba nuo kartelės dešras nu- 
garbinti, arba iš puodo lašinius į 
amžiną atilsį padėti. (Žemaitija, 
Trm 1933 nr. 9).

115. Įėję (žydai) tuoj vieni 
sprunka į virtuvę, kad pasivog
tų valgymų, o kiti palieka kal
binti šeimininkus. Bet šeiminin
kai irgi būva atsargūs: paslepia 
valgymus, kad nerastų. Nieko ne

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJ4F

Dažo namus iš lauko 
ir iš vidaus.

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St.
(Town of Lake)

Skambinti YA 7-9107

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuviu Įstaigą:

American Travel Service Bureau 
jĮĮBĮP5 #727 S. We*t*ra Ave^ Chicago, UI. 60543 

233-»787
• NemDtaUB.ii tiruivIipa^ užsakant lėktuvu, tmukirds. lalTq kelio- 

aiq (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervaciias; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones 1 Lietuvą ir kitus k.'aįtus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoj* Ir teikiame infer> 
madjas visais kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik ?ehna rewrvuoti vietai 
S ankzto — prieš 43-60 dienų.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVHJ AMERIKOJ?
yra seniausia, didžiausia Ir turtingiausia lietuviu tratemallnš or- 

Can uncija, lietuviams iŠUkLnal tarnaujanti jau per 92 metuK

SLA — atlieka kultūrinius darbui, gelbsti ir kitiem*, kurie ruot 
darbus dirba

* ’ t- " \. i -•% . '<

KLA— išmokėte daugiau kaip AŠTUONIS 55UJJONUS 
tpdr±udų sava nariam*.

RZA—apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško 
nanru patarnauja tik savišalpos pagrindu

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu drsugai 
Susivienijime apsidrausti iki 510.000.

GLA — apdraudžia ir Taupomąja apdraudė — Endowment 
Insurance, kuri ypa? naudinga Jaunimui, siekiančiam 
aukštėjo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai.

apdraudžia pigia terminuota apdraudė: ui 
apdraudę gūnia temoka tik $3.00 meUirjt

vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkite 
apylinkės SI^A kuopų veikėjus Jie Jums 
pagelbės 1 SLA įprašyti.

ALA — valkus 
11,000

81A — knopų 
i AftVO 
mieUl 

GsEte tarelptli !r tledal j 8LA Oatrą:

LITHUANIAN ALLIANCB GP AMERICA 
New Yftrtr, N. Y. 1COO1 

ttT *f. XX* X 
tm (iltį *a-n»

pavę išeidami pavagia kokį ūk’O 
padargą aiba ką kita, paneša iki 
vartų ar toliau paslepia. Todėl 
šeimininkai, bijodami, kad ko ne 
pavogtų, žydus vaišina. (Papilės 
tr Akmenės apyl. LJA 1141 (24).

(Apie tekį paprotį kituose 
kraštuose žr. I1DA V 1813-11, 
Spamer 49).

j) PAMĖKLĖS SUDEGINI
MAS AREA PASKANDINIMAS

i
116 Kai prisiartina 12 vai. 

(nakties), vyriausias “žydas” lie 
trę (Morę) išvežti — jos 
baigtos. Apipuolę vaikai, 

‘‘‘žydai” ir visi kiti veža ją sude
ginti. Vienur Kctrę sudegina, ki
tur paskandina- Tai ženklas, kad 
viso- linksmybės baigtos ir pra- 
udė o pavėnis. (Žemaitija, Trm 
1936 nr. 8).

117. Pašokę ir pasilinksminę 
iki vidurnakčio, išveža Morę iš • 
ka’mo iki artimiausio upelio. < 
Nuvežę pastato Morę tokion vie- j 
ton, iš kurios būtų patogu ją nūs ; 
tumti į pačią vandens gilumą, i 
(O jei upė užšalusi, ką tada da
ro? J. B.) Su Morės paskandini
mu baigiasi ir visos Užgavėnių j 
dienos linksmybės. (Kretinga,!

118. Dvyliktą valandą vyriau-!
sias juokdarys (!) liepia More • 
išvežti. Apipuola vaikai, juok'! 
dariai, nuveža į visiems matomą 
vietą, sudegina ar paskandina. : 
Tuo linksmybės ir baigiasi, pra- ; 
sideda gavėnia, visi išsiskirsto į ! 
namus. (Žemaitija, MsKr 1937 j 
nr. 7). i

119. Artinantis nakties 12 vai., Į
Morės pamėklę veža už kaimo , 
ant aukščiausio kalno ir ten iš
kilmingai sudegina. Morės degi- , 
nimo ugnis praneša visiems, jog ; 
jau prasidėjo gavėnios pasninkas 1 
ir jau laikas baigti visas links- \ 
mybes. (Kretinga, JnKr 1939 nr.1 
8): |

120. Kad lašinių nei kvapo ne- į
liktų, nurėdo visus Gavėno šiau
dinius parėdus (juo buvo apreng 
tas piemuo) ir sudegina juos ga- . 
!e kaimo, visiems matomoj vie- 
toj. Taip atvaizduojamas mėsė-1
džio gidas ir gaVenio pradžia. ’ ar.glimi. (Naumiestis, Taur. D II 
(Kupiškis, Ms Rt 1936 nr. 16). ; jgj " ■ ■

120a. Lašmskį degindavo, ©! Aiškinimas. Tas Kotrės, ,Mo- 
Kanapinskį parsivesdavo Užga- rės ar Gavėno bei jų parėdų su- 
vėn.ių vakare. Padarydavo juos deginimas ar,paskandinimas da
is šiaudų, degindavo vakare. Per bar reiŠkia linksmojo mėsėdžio 
Užgavėnes, būdavo, apsirengia 
mote ys vyriškai, o vaikinai mo
teriškai. Veidą apsipaišydavo su

Kool-AidL.On A Stick
BRAND SOFT DRINK MIX

Frozen Suckers
1 envelope KOOL-AID® Dissolve soft drink mix and

Unsweetened Soft Drink Mix, sugar in water. Pour into 
any flavor

2/3 cup sugar
1 quart water

plastic ice-ctibė trays or 
sman paper cups. Freeze 
until almost firm. Insert 
wooden Stic k or spoor, into 
each. Freeze until firm. 
Makes about 20.

dolerii

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo aUiminimua.

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimą____________________________

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais_ _

Minkštais viršeliais, tik
Dr. A. J. Gn*sen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekj arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

$8.00

$4.00
83.00

$2.00

1731 Bo. HALSTED STU CHICAGO, IL 60608

pe’an, tur

Iš KITOS PUSĖS
prasti tik iš to, kad straipsnyje 

. trūko žodžio “ŠAPINTT’. Pasi- 
i šapinti ten vis dar nėra kur.

\
Kalbant apie angliškus termi

nus.. - NAUJIENŲ ir LAISVO
SIOS LIETUVOS dažną nuomo- j 
nių sutapimą kitaip neapibūdin- ■ 
si, kaip anglišku: “polities makes : 
strange bedfellows”. Dėl ALTo 
ir VLIKo puikiai sutaria- Bet dėl I 
Kalifornijos frontininkų suma-Į 
nymo Lietuvai vaduoti pasisam-’

Tiek prisiskaičiau apie pasku
tinį mūsų sumanymą išvaduoti, 
Lietuvą, kad vartant GIMTĄJĮ 1 
KRAŠTĄ man-staiga pasivaide
no, jog KSlifornijos frontininkai 
jau bus savo pasiekę- Kaip tau 
nesivaidens^jjėijgradedi ten skai
tyti straipsnį ąįjiė-“Vansgūpę — 
antrąją Palangą”.’ Autorius Sa
liamonas VAINTRAUPAS, o , 
rašo jis apie šimtą LAINERIŲ,’ 
nusileidžiančių Palangos aero
uoste: :

“Pro vitrininrus šios UNIKA
LIOS gatvės stiklus matai užda
rą sodelį.. . vieną HOLĄ puošia 
dekoratyvinė glazūiaiota siena, 
kurią jos... DIZAINERIS Vy- i 
tautas Dudėnas...

Pastate yra ne butai bet AP A- j 
RTAMENTAI. Ir mes dar skun-1 
džiamės, kad Lietuva rusinama.. 
Iš to str. išeitų, kad greičiau ang ( 
linama. Kad Lietuva dar ameri
kiečių neišvaduota, galėjau su-

pabaigą, tuo. tarpu seniau tai reiš 
kę žiemos demono sunaikinimą 
— greit turi prasidėti pavasaris. 
Pig. Sartori III 123, Spamer 43.

(J. Balys — L. Kai. šventės) 
((Bus daugiau) ”

Prašom palikti savo telefono nu- 
j rų tautybių žmonės. Bus ir įvai- j meri ^tomatiniame aparate, 

r-.-. ___ ____ ___ r ------- - --- — ..

1

tia Jai proga State Departmen- 
to pareigūnams pa gi ąsino eisią J 
tiesiog į Amerikos visuomenę, g 
jei vyriausybė nekreips dėmesio J bM G
į lietuvių protestus. Deja, kaip ’ LJF K
ligi šiol matome, grasinimas Ii-j ii Btž
ko tik grąsinimu”. t

Atseit, V. B- manymu, reikia) —------—-------------------
gąsdinti administraciją renkant.
vž - 4 • 1 -Doo’AKr ’ BiAL ESTATI FOR SALIbncinmkus } kongresą. Pasiuly-. 
mas valgiai įgyvendinamas, nes;
Skuodžio paleidimui reikia isgąs^ 
dinti ne Baltuosius Rūmus, bet . 
Kremlių, o birčininkai į Aukš-I 
čiausią Tarybą dar nekandida- 
tucja.

(Is Dirvos)

KALĖDŲ SENELIO 
ŽYGIS

Greater Southwest Develop
ment Corporation praneša, kad 
Š.m. lapkričio mėn. 21 d^ š šta-

Chicago 
Growth 
didžiulė 
garbės

dieni, vadovaujant
Southwest Business
Council, yra ruošiama
Kalėdų eisena, kurios 
svečiu bus Kalėdų Senelis (San
ta Claus).

• Trijų mylių žygio eisena pra
sidės lygiai 11 vai. nuo 64-tcs į ■ -----
ir Tripp (4234 West - 6400 S.) ! 71‘m°S * FraDcisco 2 butu- mQ

( gatvių kampo ir eis į šiaurę ligi j Ten pat — 4 butų mūrinis-
63-čios gatvės, kuria žygiuos į ‘ Brighton Parke 2~butų mūrinis.
rytus ligi Western gatvės. Iš čia 
Western gatve žygiuos į pietus 
ligi 71-mos' gatvės, kurią per
ėjus, bus tuoj' pasiekta Franklen 
House restorano parkinimo aikš
tę, kur eisena ir pasibaigs.

Eiseno laike klaunai dalins ba
lionus ir saldainius.

Rose Marie Brann 
kc'ordinaaorė (eise
nos tvarkytoja)

KALĖDINIS PARUOŠIMAS
Chicagos Mokslo ir Pramonės Į 

KŽlifomijos, anot DRAUGO ' Muziejus (Museum of Science. 
M. Dr. — “viešų santykių” fir- ‘ Industry) ir šįmet, kaip per 
mą. nuomonės kiek išsiskyrė 
NAUJIENOS teigia, kad tos fir
mos tarnautoja Chicagos demons 
tracija Skuodžio reikalo pirmyn 
nepastūmėjo. Girdi:

“ALTas Kudirką išlaisvino 
“prezidentas Fordas parašė Brež 
nevui asmenišką laišką ir parei
kalavo išleisti Nixno pet klaidą 
atiduotą Amerikos pilietį. Ame
rikiečiai Skuodžio rusams neati
davė. Prezidentas Reaganas Brež 
nevui laiško-.nerašys, nes žino, 
kad Brežnevas .dabartiniu metu

, t Až'r ■ 1jo nepaklausys .
Tuo tarpu L. LIETUVOJE V. 

Bražėnas samptotauja, kad sam- f 
dynras “Riūrikų” gal privers ap- me muziejuje bus labai įvairi ’ 
sižiūrėti, kad ne tuo keliu eina- programa, kurią atlikinės paski- j 
ma: ' ' “ '

“.. .prieš keltą metų būta pro- rių tautybių specialaus maisto. į 
gos nudžiugti patyrus, kad gru-f Norintieji tiksliesnių informa- ’ 
pė JAV beridruomenininkų ku- cijų gali skambinti Mr. Irving

—_______  ■ ■■ -t—— =^=7^ Palsy, tel. 634-1414. J. ž.

... , 1 • 4 butų mūrinis, apie $9,00040 metų is eilės, savo patalpose;_____ _ .. . . ._   t, , ’ T 5 (nuomos. Atskiri gazo šildymai.(o/th Street and Leke Shore' 2 sk ; 2
Drive) ruošta taip vadinant, 
Christmas Around the AXorld .

Statybai gražus sklypas
Marquette Parke.

I šventę. Ta šventė (programa) 
' prasidės š.m. lapkričio 21 dieną 

ir tęsis ligi 1982 m. sausio 10 d. j 
š.m. gruodžio mėn. 8-oji diena o ji-nnn • i ~, J , . i • Su $lo,000 pirkėjui progabus pritaikinta įvairiu tautvbiU'.. .. r> • .. . , .... v. , - - Marquette Parke gauti labai

pensijom amžiaus a yviains-, P^ (§varjaį užlaikyta mūrinį namą, 
rūpinant nepa.ieg.anbams vata-es davėjas ’ duoda askol, 
eioti net specialias judomas kė-1 . . - , .. .. . J .-. . , . seniau imamais procentais,aes. Puncas ir pyragaičiai bus' 
veltui. j

Tą pačią dieną, 7:30 vai. vak. 
lietuviai turės ir savąją pro
gramą.

Bendrai, per visas dienas ta-

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymų knyga 

“Liucija'’ jau atspausdinta.
Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

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

Ave.. Chicago. IL 60629.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
išleista knyga su legališkomi? 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

~"'—i t - « 1 —... - ■■ ■

RENTING IN GENERAL
Nuomos

HOT SPRINGS, ARK.

Gerame rajone išnuomojamas 
gerai įrengtas butas, su bal

dais ir visais patogumais.
Telefonuoti:

(501) 623-9433

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM^ 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cennak Road Chicago, Ill. Tel. 847-7747

BUTŲ NUOMAVIMAS.
♦ NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS

• NOTARIATAS • VERTIMAI,

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 1

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 Sb. Kedzie Ave. — 778-2233

Arti 73-čios ir Campbell 2 butų me
dinis, tik $33,500.

Be to, turime gerų rezidencijų 
pajaminių nuo 4 ligi 40 butų. .

ir

Skambinti tėl. 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

Pirkite senoviškai
• 2 butų mūrinis namas, naujas 

• stogas ir porčiai. Modernūs ra- 
j diatoriai, gazo šildymas. Mar- 
[ ąuette Parke. Sena kaina $52,000

VALDIS REALTY
2644 W. 69th St. 

(Lithuanian Plaza Ct.) 
737-7200 arba 737-8534

NEIGHBORHOOD
REAUV&'OJP

We’ll help you make the riflht move.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

nuomoti ar apdrausti savo nuo
savybę Chicagoje ar bet kur 
Amerikoje, prašome skambinti 
ar užeiti j mūsų įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

Virš 500-tai namų pasirinkimai

BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road;

Tel. 767-0600

MISCELLANEOUS 
Įvairūs dalykai

DĖMESIO!
Gaminu elektrinės marinėles 

bulvėms tarkuoti.
Kas norėtų įsigyti, -

skambinti
Tel. WA 5-4878.

DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS

6 —Naujienos, Chicago, BL, Saturday-Mondi^, Nov. 21-33, l&V

Namai, 2*m6 — Pardavimai
UAL ĮSTATE FOR SALI

ELEKTROS {RENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto ioktfmą. 
Dirbu Ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. .
Tel. 927-3559

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensinio* 
-kam s. Kreiptis:

A_ LAURAITI!
4445 So. ASHLAND AVI 

TeL 523 8775
■■■■■m .......

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

Laikrodžiai Ir brtngenybėa
Perdavftna* ir TilsymtP 

2646
Tąt ŠEpublte U.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Ąvftnue, 

Chicago, I1L 60632. Tel. Y A 7-59*0

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

425? S. Msplawood. Tai. 2S4-74M 
Taip pat daranti vertimai, gintini^ 
Hkvietimai, pildomi piiiatybaa pra- 

tymai Ir kitokį blankai.

HOMEOWNERS POLICY
P. Zapolia, Aeent 
notft w. wth n 
Ever®. P«rk, III. 
40642, . 424-1654 1

S?3t* Farm, hr*' ar^ Casualy

AdvoKttaa
GINTARAS P. ČEPtNAS

■ Darbo valasdoc nuo 9 ▼*!. ry<» 
Iki 6 vaL vak. Sežtadieni nuo

9 vaL ryto iki 12 vai d. 
Ir pagal suštarima.

TU. 776-5162 arta 776-511>
M4S Wert fi3rd Street

Chleaco. DI-60629

JOHN GIBAITIS
Advokatų {staiga 

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

“NAUJIENOS” KIEKVIENO




