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I BEGINĄS RUOŠĖSI AMERIKON, 
BET NAMIE NUSILAUŽĖ KOJĄ

RUSAI MUŠA SOLI
DARIUS LENKUS

IZRAELIS NEATŠAUKS KARIŲ Iš SINAJAUS, JEIGU 
EUROPIEČIAI SAUGOS STRATEGINES POZICIJAS

TEL AVIVAS, Izraelis.—Prem
jeras-Menachem Reginas pasiun- 
tė-į Washingtoną užsienio rei
kalų m misterį-, kad įtikintų pre
zidentą Reaganą ir Valstybės 
sekretorių Haig atidžiau saugoti 
strategines Sinajaus pozicijas, 
jeigu, sekreto’rius Haig neat
kreiptų reikalingo dėmesio į Iz
raelio reikalavimą, tai Izraelis 
neatšauks savo ginkluotų pajė
gų iš Sinajaus. Tokį įsakymą 
Beginąs parašė užsienio reikalų 
mjnisteriui.. . ..

- Beginąs planavo skristi 
į Washington^

Premjeras Beginąs žinojo, kad 
Izraelio reikalavimas bus Wash- 
ingto’nę atmestas. Tada jis pla
navo asmeniškai skristi į Wash
ingtons ir pataisyti užsienio rei
kalų ministerio neatliktą darbą. 
Beginąs įtikinėjo koalicinės vy
riausybės narius, kad jis’škrisiąs 
ir šitą reikalą sutvarkysiąs.

_ Bet B’eginui atsitiko nelaimė. 
Jeruzalėje esančiuose savo na
muose -Beginąs nuvirto ir nusi
laužė šlaunies mažąjį kaulą. Pa 
aiškėjo, kad jis taip nelaimingai 
krito', kad; - jį' sušpaudĄ dideli 
skausm ai. ^’Reikėjo paskubomis 
nuvežtu į ligoninę.. ': ' *

Hadassab ligoninėje.g^ytojai 
nustatė, kad Bėginį sVsilatižė 
šlaunies kaulą ir reikią, tuojau 
operuoti. Operacija užsitęsė, .po
rą valandų. Paaiškėjo, kad Be
ginei kaulai trapus. Kaulas lyg -ir 
subyrėjo. Gydytojams reikėjo 
surasti', ir ištraukti' visus Į trupi
nius. Vėliau teko vielomis su- 
trupėjusias dalis suraišioti.y

Pranešimus apie Begino svei
katą padarė pats Hadasos ligo
ninės viršininkas. Jis pasakė, 
kad operacija skaitoma pavyku
si, bet be poro’s savaičių Beginąs 
negalės laisvai judėti. Jis galės 
prižiūrėti valstybės reikalus, bet 
jis galės vaikščioti ar dalyvauti 
politiniuose susirinkimuose, vie
nu žodžiu, turės užsilaikyti 
ramiai. Kitaip, Begino sveikata 
yra gera.

Gydytojo pranešimas aiškiai 
davė suprasti, kad Beginąs ne
galės vykti į Washingto’ną ir 
bandyti nurodyti prezidentui, ką 
jis turi daryti su Sinajaus stra
teginių pozicijų gynimu.

HAIFOJE SPROGO 
GINKLŲ SANDĖLIS

TEL AVIVAS, Izraelis.—Hai- 
foje ketvirtadienį sprogo Izrae
lio o’nklu sandėlis, užmušė ne- 
toli buvusį 17 metų jaunuolį ir 
sužeidė kelis kitus, buvusius ne
toli ginklų sandėlio. Visi sužeis
tieji nugabenti j artimiausias Ii 
gonines.

Izraelio kariuomenės vadovy
bė sprogimą išaiškino kaip atsi
tiktinumo sukeltą, bet atidžiai 
seka, ar kas nebuvo ten. įsivėlęs.

Beirute veikiantieji palestinie
čiai pareiškė, kad jų agentai su
sprogdinę Haifos ginklų sandėlį. 
Jie pranešė tą .žinią per Libano 
radiją. Tuo tarpu izraelitai tvir
tina, jog palestiniečiai jokiu būdu 
negalėjo Haifos sandėlio išsprog
dinti, nes izraelitai visą laiką 
saugojo ginklų sandėlį. Jokių pa
lestiniečiu Haifos srjtyj e nebuvo.

RUSAI IŠGERIA DAU
GIAUSIA VODKOS

WASHINGTON, D.C.— Ame
rikiečių pragyvenimo lygis yra 
visais Mfęv3graįs daug ^ksfes 
nis, jaž»ii-.Špyj^U-.pilieėi&^XsHė.-' 
rikięčiai gali Uždirbti daugiai! 
negu rusas, o už- lizdarbi gali 
nusipĮrkti . daigiau maisto’,- (jra- 
bužių; apavo, - šilimos, erdvės 
ir kt. Rūsa| rrtazįaų uždirba ii 
mažiau nusiperka?' Ų .} -

Rusas išgeria daugiau degti
nės. "Jis išleidžia 17% savo , už
darbio degtinei. Geria ir ameri
kietis, bet j fe .-svaiginamiems .gė
ralams . išleidžia, .nuo ‘1 Iki. 6 % 
savo uždarbio^ ■ • ■

—' Kodėl rusai geria . tiek 
dėug?

— Rusijoje gyvenimas labai 
sunkus ir kartus. Jis dažnai iš
geria, kad nebūtų taip sunku 
gyventi, ir kad tas gyvenimas 
nebūtą toks kartus.

— Vakarų Vokietijos kancle
ris savo pareiškimo pabaigoje 
suabejojo, ar Reaganas susitiks 
su Brežnevu. Jie turi skirtingus 
tikslus.

je, Grosby apylinkėje, laimėjo 
rinkimus į parlamentą, išstum
dama konservatorius. f>3 metus 
atstovavusius Crosby apylinkę

VARŠUVA. — Lenkai pasako
ja, kad rusai muša Solidarumo 
unijos veikėjus, patekusius į po
licijos nuovadą. Įstatymas drau
džia lenkams mušti suimtuosius, 
bet policija šio dėsnio netaiko 
suimties 
riams.

Naujai 
draudžia
streikuotu bet užtat rusai juos 
apkulia, kai jie ateina į policijos 
nuovadą.

SAidarumo unijos na

priimtas įstatymas
lenkams darbininkams

PATARIA IŠČIULPTI
BENZINĄ Iš TANKŲ

VARŠUVA, Lenkija. — Viena

PATYRĖ, KAD BREŽNEVAS YRA 
PASIRUOŠĘS DARYTI NUOLAIDAS

KALĖJIMUOSE PASIKORĖ
27 SUIMTIEJI

Prez. Reaganas rengiasi susitikti su Leonidu Brežnevu 
ir. tartis 'apie atsisakymą gaminti naujus atominius 
ginklus. Sovietų valdžia negali atimti iš gyventojų 

maisto, siekdama didesnio’ ginklavimosi.--

TURKU VYRIAUSYBEI REIKIA 
,mO£INIGŲ, NAUJŲ GINKLU

%?*■’ ’ > ’ T'

" TURKAI YRA PASIRUOŠĘ GINTI ŠIAURĖS ATLANTO
SĄJUNGOS POZICIJAS VISAME FRONTE

ANKARA, Turkija. — Graiku 
vyriausybei nutarus trauktis iš 
S Viduržemio jūros pozicijų ir 
išstoti iš šiaurės Atlanto Sąjun- ’ 
gos, turkų vyriausybė pranešė 
šiaurės Atlanto Sąjungos vado
vybei, kad Turkija nesitrauks ir 
gins visas pozicijas, kurias gy
nė graikai. į

Bet turkai yra nutarę prašyti 
iš Šiaurės Atlanto Sąjungos mo- 
dęrąjų<:ginklų iri pinigų. Turkų 
turimi ginklai yra pasenę, nes
dalis buvo, naudoti Kipro saloje.^ nio dėmesio’. 
Turkai turi paruoštų kariuome
nės vadų, bet be moderniškų 
ginklu turkai negalės mestis 
kovą ir laimėti.

NEPRITARIA 'SAUDI ARA
BIJOS TAIKOS PLANUI

FEZ, Marokas. -— Saudi Ara
bijos vadovybė manė, kad jos 
pasiūlymas taikai siekti' arabu 
bus priimtas, bet aiškėja, kad 
labai nedidelis arabų skaičius 
pasiūlymui pritarė.

Saudi. Arabija manė, kad toks 
didelis ginklų : užsakymas leis 
jai tarti svaresnį-žodį.- bet ara
bai Į pasiūlymą nekreipia dides-

Į

RUSAI YRA PASIRUOŠĘ 
TARTIS

— Ketvirtadienį sccialdemo- 
kratė Shirlėy Williams Anglijo-

SAXTA BARBARA, Calif. — 
Prezidentas Reaganas ketvirta^ 
dienį pareiškė, kad Sovietų val
džia jau yra pasiruošusi tartis. 
Prezidentas laikraštininkams pa
žymėjo, jog Sovietai įsitikino, 
kad Amerika neskuba nusigink
luoti ir turi pakankamai pajė
gumo padidinti ginklavimąsi, 
todėl susiprato ir pareiškė noro’ 
tartis ir daryli nuolaidų.

Prezidentas pare.škė, kad L. 
Brežnevui ir Sovietų maršalams 
patinka ginklavimosi lenktynės, 
kai jie vieni ginkluojasi, bet ka
da pastebėjo', kad Amerika yra 
pasiryžusi nepasiduoti, tada nu
sprendė, kad jau laikas rimtai nusileisti Indijos keleivinį lėktų- 
tartis. Prezidentas nepasakė, ka-į vą, vežantį 79 keleivius. Nusi 
da jis planuoja susitikti su Rrež- leidus lėktuvui, jie pagrobė lėk- 
nevu.

KALENDORĖLIS

Lapkričio 28: Jokūbas, Rim
gaudas, Vakarė, Gimbutas, Ug- 
neivė.

Lapkričio 29: Salurninas, Dau
jotas, Lygė, Svyris, Vosgilė.

Lapkričio 30: Andriejus, Links- 
muolė, Žymantas, ENita, Davai
nis, Sutinkė.

Saulė teka 6:55, leidžiasi 4:21.
Oras debesuotas, gali lyti.

Gen. Kensn Evren ruoš a 
laišką šiaurės Atlanto Są
jungos vadovybei, nurody

damas kokių ginklų tur
kam! reikia.

SOVIETŲ VALDŽIA NENORI, KAD AMERIKA 
PRADĖTŲ NAUJŲ ATOMINIŲ GINKLU SERIJŲ

BONA, Vakarų Vokietija. — 
Kancleris II. Schmidt praneši, 

Į kad prezidentas Reaganas atei-
, .... ... nanč’u metu sausio mėnesio pra-Cnicagos kalėjimuose ir ivai- ‘ L,.... , , z. . 1 dzioje planuoja susitikti su Senose policijos nuovadose siais . / > ... t i-.. j vietų auksciausiosios tarvbos metais pasikorė 2/ suimtieji.

Įstatymas reikalauja, kad po
licija prižiūrėtų ir.suimtajam su
teiktų reikalingą apsauga. Po- ( 
licija negali leisti, kad suimtąjį 
pakartų kiti kaliniai arba pikti I 
žmonės. Policija turi teisę suim- i 
ti žmogų ir laikyti, kol bus pra- * .? . . Į Sovietu Sąjungą labai

i leisti naujų sumų pinigų, cner- 
; gijos ir darbo naujiems atomP 
niams ginklams gaminti. Sovie
tų Sąjunga bijo, kad Amerika, 
pagaminusi naujų atominiu 
ginklus, vsrs Sovietų Sąjungą 

į taip pat imtis naujų atominių 
ginklų gamybos. Sovietų Sąjun
ga yra pasiryžusi svarstyti pre
zidento’ Reagano pasiūlymą 'ir 
padaryti nuolaidas iš savo viešai 
užimtos pozicijos. ' -

Kancleris Helmut Schmidt 
susižinojo su prez. Reaganu, pa
sikeitė nuomonėmis ir pi įėjo iš
vados, kad susitikimas gale! u 
įvykli pačioje ateinančių metų 
pradžioje. Vieta ir laikas buap- 

! tartas ir paskelbtas vėliau, b_t 
{aišku, kad susitikimas gali pa
daryti. pakaitų dabartinėje pa
dėtyje. Jeigu Brežnevas yra pa
siruošęs svarstyti prez. Reagano 
pasiūlymą atominėms pakuloms 
atšaukti iš Europos, tai Brež- 

' novas norėtų, kad jos būtų at
šauktos ir iš kitu sričių.*

Amerikos ir Sovietų Sąjungos 
atstovai susirinks pirmam posė
džiui Ženevoje ateinan į pirma 

Į dieni. Amerikos delegacijai va* 
dovaus sekr. Aleksandras Haigr 
a Sovietų delegacija; vadovaus 
Andrei Grcmyka. P sutarimams 
numatyta tvarka, het niekam 
ne paslaptis, kad susirinkuA ji 
turės svarstyti ir prezidento 

1 Reagano pasiūlymą a š tukti vi
sas s temines rakeias iš Europos. 
Brežnevas sutinka aisaukti nok 
sovietinių rakė’u iš Rvtu Euro- 
pos, kiek atšauks amerikiečiai iš 

. Vakarų Eun r s. Jeigu Brežne
vo pianas bucų priimtas, tai ta
da Vakarų Europa liktų be ato
miniu ginklų apsaugos, o. Sovie
tų valdžia galėtų naudoti vidu
tinio dycLio atomines raketas 
E u ropos p ra m on ė s centrams
griauti L.ginkle Europą rusai 
lengvai galėm pavergti.

lenkė užvažiavo į benzino sto- l vestas tyrinėjimas ir suimtasis
Bet kalėji- j 

palyginamai,;
tele ir paprašė pinprldyti josios J 
automobilį. j

— Xėra benzino, — jai atsakė; 
partanauto’jas.

— Kodėl? — ji paklausė.
— žinai, rusai benzino dabar 

neatveža.
•C — Tai -ka dabar daryti?

— Dabar benziną reikia iš
čiulpti iš tankų.

Panašios jišdsagos’dabaT eina 
-po visą Lenkiją. Vienas anekdo
tas šitaip skamba:

— Sovietų valdžia nutarė 
duoti Lenkijai 500,000 šampa
no bonkų. c Kiekvienas lenkas 
gaus po butelį.

Susirinkę arabai šilčiausiai pri
tarė Amerikai, nes ji niekur ne
sirengė naudoti prievartos. JAV 
turi principus, kuriais vadavau- Į 
jasi santykiaudama su kitomis 
valstybėmis. Jeigu nėra progos 
pilnai susitarti, tai ieško kom 
promiso ir visada yra pasiruo
šusi silpnesniems kraštams pa
dėti.

MAIŠTININKAI PAGROBĖ 
KELEIVINĮ LĖKTUVĄ

SEIČELĖS SALOS, Indijos 
vandenvnas.— Maištininku gru-1

* .pė Seičelės saloje buvo nutarusi 
pagrobti valdžią, bet jiems ne- j 
pavyko. Vyriausybės pareigūnai 
pajėgė juos išvyti iš valstybės 
įstaigų.

Tada maištininkai susikoncent
ravo į Seičelės salos aerodromą. 
Ten jiems pavyko prisivilioti

— Sdlidarumo unija skyla. 
Vieni nariai nori paimti savo 
kontrolėn valdžią, o kiti rūpina
si lenkų gyvenimo būklės page
rinimu.

tuvą ir liepė skristi į Pietų Afri
kos Durbind miestą. Ten jie pa 
tys išlipo ir paleido keleivius bei 
įgulą.

Pietų Afrikos policija suėmė 
visus 15 maištininkus ir lėktu
vu išvežė j m iii t a rinį kalėjimą.

tas, — bet neužmiršk, kad-kiek- 
vieną. butelį atveš Lenkijon' pa
tarnautojas rusas. ;

KETURI NUŠAUTI LOGAN 
AIKŠTĖS APYLINKĖJE

; vietų
! pirmininku Leonidu Brežnevu.
| Kur tas susitikimas įvyks, tuo 

tarpu dar nsnutarta, bet tas pats 
! radijas pranešė, kad prezidentas 
I Reaganas su Brežnevu gali susi- 
i tikti Šveicarijoje, Ženevoje.

Kancleris Schmidt patyrė, kad 
nenori

atiduotas teismui, 
muose pasikorė, 
gana daug suimtųjų.

Policijos vadovybė, teismai ir 
paprasti piliečiai nori nustatyti, 
kodėl to'ks didelis suimtųjų skai
čius pasikorė. Turi būti nustaty
tos pasikorimo priežastys ir jo.~ 
privalo būti pašalintos.

— Trečiadienio vakara dvi- ~ "'N* ‘ r*" ~ _
dešimt haitiečių atvyko į Flori
dą ir dingo. Jie bijojo, kad p a
reigūnai jų negrąžintų j pabėgę 
lių stovyklas ar į Haiti, tai nu
tarė pabėgti Į pakaiščią- balas.

•7

MŽtnli imigracijčs: tarny- 
boš Beverly McFair-
Tandr paF.ę^kė, kad ji yra bejėgė 
suvaldyti Atbėgusius užsieni c 
čius. JĄ atsirado tiek daų^kad 
negatlinią jų": sūkontroliuoĮa* .

Chicagos Logan aikštės apy
linkėje grupė nelegaliai atvykti 
siu meksikiečių nušovė ketui is 
ir vieną sunkiai sužeidė. Tiki
masi, kad . pastarieji taip pat 
buvo nelegaliai atvykę meksi
kiečiai. Trys buvo surasti 2121 
N. Milwaukee gatvėje esančio 
namo' koridoriuje, o du buvai 
nušauti 2053 N. Milwaukee gtv. 
esančioje automobiliams pasta
tyti aikštėje. Xepažįs’ami asme
nys pasivijo iš namo bebėgan
čius beginklius žmones ir ten 
pakido nuo 25 iki 30 šūvių.

Policija apklsusinėjo kaimy
nus, bet iki šiol neturi jokių įro
dymų ar įtarinėjimų. Atrodo, 
kad priežastis bus dviejų nelega
liai gyvenančių meksikiečių gru
pių ginčas ir po muštynių kilęs 
noras atkeršyti.

— Apeliacijos teismas Ęalifcr- 
nijoje nutarė, kad JAV armijos 
karininkas, paneigęs pagrindines 
žmogaus teises, gali būti trau
kiamas te’sman.

— Leonida Brežnevą kelionė 
j Vakaį-ų Vokietiją labai išvargi 

a jąio^ Jiss ilsėsis savaitę.

LUZON SALOJ AUDRA 
UŽMUŠĖ 176

Į . MANILA, Filipinai. — Antra
dienį Luzon saloje siautė tcnjs

Į baisus taifūnas (didelė audra), 
kad ven tiktai pačioje saloje; 
užmušė 176 žmones. Kiek žuvo, 
aplinkiniuose pakraščiuose ir jū
roje — dar neapskaičiuota.

Luzon yra pati didižausioji 
šio salyno sala, kur vėjas pa
siekė net 128 mylių per valandą 
greitį. Išvartė medžius, užliejo 
pakraščius, nunešė stogus, o vie
tomis nunešė medžius ir nend 
nius namus. Vėjas sulygino 
žeme biednus Garchitdrena 
Caramoan kaimelius.

pa

Diena buvo

su
ir

— Ispanijds Senatas nubalsavo 
įstoti į šiaursė Atlanto Sąjungą.

i

Sekretorius Haig, patyręs iš 
kanclerio II. Sclim d.o', ka I 
Brežnevas y:a 
rimtai svarstyti prez. Rea-
gano pasiūlymą atšaukti vi
sas atomo rak .tas iš Euro
pos, mano, kad prezidentas 
Reaganas netolimoje ateity
je susitiks £u Brežnevu ir 
patirs, kokias nuolaidas So

vietų valdžia šiuo reikalu 
pasiruošusi daryti.

re, Ka; pradėjo push sal as v-j- 
’ jas ir atnešė lietaus.

Tuo tarpu Minnesotoj iskrilo 
i visa pėda sniego, uždengdama 
kelius, laukus ir miškus. Vieto
mis sni gv* sluoksnis buvo sto
resnis, mažesni 
klumpu ir nep

s au rėš Wise 
pasiekė la pati sniego audra, nu- 
klojusi visas lygumas.

Oregone snigo kelias valandas.
Vielomis keliai r 
Valytojai bando 
gą į šalį, kad 
įklimptų.

mstumti snie-
mašinos ne-



SVEIKATA - ŽMOGAUS LAIMĖ 
IR TAUTOS GEROVĖ

Kas yra pilnutinis žmogaus iš 
auklėjimas9 Pilnutinis žmogaus 
išauklėjimas yra susijęs su jo 
vidiniais įsitikinimais siste
ma tingai suformuotas jo vidinis 
dvasinis pasaulis. Visi jo veiks

lus pilnutinis išauklėjimas. Bet Į mai turi pasireikšti natūraliai, 
turime nepamiršti dviejų labai j prasmingai ir suderintai tam 
svarbių cUlykų. kad auklėjimas | tikrais santykiais su kitų veiks- 
neįmanei . s mokymo, o mo- 
kymas be auklėjimo. Mes gali
mo žmogų išmokslinti — jis tu
rės iš įvairių mokslo sričių ži
nių, bet jam truks aukštesniojo 
žmomškdfo pasireiškimo. Taigi 
mokymas ir auklėjimas turi ei
ti kartu — vienas kitą papildo: 
mokymas suteikia žmogui rei
kiamas žinias, auklėjimas bran
dina žmogaus charakterį, tobu 
liną žmogaus vidinį-dvasinį gy
venimą, skatina žmoguje kilnią
sias ypatybes pamilti kas yra 
gera, gražu ir savo gyvenime 
džiaugsmais bei vargais dalintis 
su kitais.

Išmokslintas ir išauklėtas žmo
gus visada mokės branginti tau
tos ir žmonijos sukurtas kultu 
nines vertybes, mokės jomis pa
sinaudoti, jas saugoti ir sugebėk 
naująsias kurti ir sekanėiom> 
kartoms jas perduoti.

Pilnutinis žmogaus 
išauklėjimas

Kiekviena tauta rūpinasi savo 
jaunimo auklėjimu, nes nuo jau
nimo išauklėjimo priklauso tau
to

to.-

Tai vienas iš pagrin- 
> šeimos taip ir tau- 

jaunosios kar
ti k Įėjimas. Bet

inais. Jo elgesys, santykiai su ki 
tais turi būti giliai susiformavę 
jame ir reikštis teigiamai su ki
nais. Visi jo \eiksmai vykdomi 
□e dėl kokių materialinių išskai- 
žiavinių, ne dėl nustatytas draus 
mės ar baimės, dėl kurios jis 
turi prisitaikyti, bet jo elgsena, 
veiksniai turi plaukti natūraliai 
.š jo vidinio dvasinio gyveninio.

Kas žmoguj pirmauja: fizi
nės ar dvasines galios?

žmogus yra sudarytas iš dva
sios ir kūno, ry. fizinių ir dva
siniu galių, kuriomis jis ir įeis- 
kiasi kasdieniniame gyvenime. 
Kur prasideda žmoguje fizinės 
galios ir kur dvasinės — nusa
kyti neįmanoma. Žmogus yra 
nedalomas jis yra psichofizi
nė būtybė, tai yra fizinių ir dva
sinių galių junginys. Fizinės ir 
dvasinės galios yra neatskiria 
mai susijusios ir jų veikimas 
’manomas tik jų sąveikoje. Ka-j 
da šios galios žmoguje nustoja ;

ažbŽ žd&ii

Šventadienis (Angį, piešinys)M. ŠILEIKIS

Ričardas J. Bilaitis - Wayne valstybinio ?ocLUas
. , j . j. i-. Pečeliūnas ir doc. Vytautas Skuo

universiteto meno departamento vedėjas I dis buvo nuteisti sunkiomis baus 
mėmis. Jie buvo kaltinami už
sienio radijo klausymu ir pogrin
džio leidinių “Perspektyvos” ir 
“Alma Mater” leidimu bei kai 
kurių straipsnių autoryste.

Galima manyti, kad šiame nu
meryje atspausdintas straipsnis 
buvo parašytas tų vyrų, kurie 
yra nuteisti ilgiems metams dar
bo stovyklos. Tad atydžiai pers
kaitykime straipsnĮ ir pagalvo
kime: už ką?

Lietuvos pogrindyje veikia 
kelių politinių srovių grupės, ku
rios taikiu būdu siekia lietuvių 
tautai laisvės ir materialinio ger
būvio. Lietuvių tauta, atgavusi 
laisvę, nesudarytų pavojaus jo
kiai kaimyninei valstybei. At
virkščiai, Lietuva ir kitos Rytų 
Europos valstybės, jeigu atgau
tų nepriklausomybę, galėtų su
daryti neutralių valstybių juos
tą, laisvą nuo branduolinių gin- 
klų ir raketų. Tad tos valstybės 

u j prisidėtų prie pasaulinės taikos

Ričardas J. Kilaitis, antros 
kartos Amerikos lietuvis, šį 
rudenį buvo paskirtas Wayne 
valstybinio universiteto Beiro
te Michhnano valstijoje meno 
departamento p i r m i ninku. 
Prieš tai jis buvo meno profe
sorium ir Wayne valstybinio 
u n i versi lėto galerijos direkto- 
riuni. Taip pat jis sukūrė uni
versiteto šimtmešio emblemų ir 
šiais metais universiteto emb
lemų.

Amerika pergyvena ekono
minę krizę, ir Michigano val
stija yra ypač skaudžiai pa
liesta dėl automobilių fabri
kų sulėtnimo ar uždarymo. 
Wayne valstybinio universite
to biudžetas irgi labai apkar
pytas, tačiau Ričardo Bilaičio 
vadovaujamas departamentas

pinasi savo vaiku fiziniu auklė-’ veikusios, įvyksta mirtis. Jos yra
žmogaus gyvybės variklis. Šių , jiniu. Deja, tenka pasakyti, kad 
galių, fizinių ir dvasinių, pra^ ! apgailėtinai mažas skaičius ir 
džią, kūdikis gauna gimdamas dėl tos priežasties turime tiek 
iš tėvų, toliau jos vystosi tam daug taip vadinamų “jaunų se- 

1 tikru santykiu su" vaiko *kūno nių”. Kartais tėvų per didelė

SALE ENDS WEDNESDAY, DECEMBER 2nd 
AT ARCHER STORE ONLY

SALE BEER & BEVERAGES NOT ICED — CASH & CARRY 
RIGHT RESERVED TO LIMIT QUANTITIES AND 

CORRECT . PRINTING ERRORS.
PRICES SUBJECT TO STATE & COUNTY TAX WHERE APPLICABLE.

HARVEY’S
BRISTOL

I g -
ĮStųrU**
L X*.

750
"M

750
M.L

CUTTY KAHLUA

-jrn \q;

7.50
M.L LTR.

GANCIA

SPUMANTl

CHRISTIAN 
BROS.

BRANDY

M.L. LTR.

CANFIELD’S 
SODAS 

32 OZ. BTLS.

3 FOR

¥
3 Mį

■W- įY
Ą < 5 =»■%

nus 
DEP.

REG. or DIET 
or

DR. PEPPER
8-16 OZ. BTLS

MOGEN DAVID
CONCORD

WINE
189

C 750M.L
OLD STYLE, STROHS 
„ or MILLER LITE

į tikru santykiu siu vaiko ♦kūno 
j augimu, / meilė savo vaikams atsiliepia
; Rūpindamiesi žmogaus svei- r neigiamai jų fizinių ir dvasinių 
į kata, turime žiūrėti, kad auklėm {galių išvystymui. Tokiems lepū- 
: j imas apimtų žmogaus fizine ir i nėliams viskas yra per sunku ir 
dvasinę pusę. Fizinės galios yra j jie vengia visokio, ypač suhkes- 

Lsvarbios dvasinėms galioms, jos ‘ nio’ darbo.
yra dvasinių galių saugotojos — 
neišvystytos fizinės galios yra 

.stabdis tinkamam dvasinių ga
iių pasireiškimui. Ugdant fizines 
galias, ugdome drauge ir dva
sinių galių stipresnį pasireiški
mą. Bet rūpindamiesi vien dva
sinių galių ugdymu, silpnintume 
fizines galias.

Tikriausias būdas būtų rūpin
tis lygiai fizinių ir dvasinių ga 
'iu ugdymu, nes pilnutinis žmo
gaus auklėjimas reikalauja, kad 
-Kirmoningai būtų išvystytos fi
zinės ir dvasinės galios. Mat, šių 
galių harmonija — kūrybinio 
darbo laidas, kitaip tariant, svei
kas žmogus yra pajėgiausias 
kultūrinių vertybių kūrėjas, ži- 
u.i.ia, jeigu jis šias galias nu- 
<rsipia kūrybine linkme.

Nukrypimas vien j fizinių jė- į 
; gų garbinimą, jų ugdymą, būtų 
Į tiek žmogui, tiek tautai kenks- 
; mrngas.
; Laiminga tauta, kuri turi ge- 
i .vm išauklėtą jaunąją kartą...
> lik sveika tauta gali nugalėti
> visus sunkumus, kuri moka fi-
* tinęs ir dvasines jėgas įtraukti
> į tautinį darbą.
* Mes visi gerai žinome, kad 
Į žmogaus didžiausias turtas vra 
[ sveikata. Bet ar daug mes rūpi- 
Į namės, kad mūsų jaunoji karta 
; aulų auklėdama sveika? Patys

a nepakankamai rū- 
n rūpestingumą 
tunajai kartai.

kad 
bmą sveik i, bet 

nesiekiame. Bet
.ų norų nepakanka.

Vaikai turi būti grūdinami, 
nevengiant ir sunkesnio darbo, 
būtina duoti jiems jėgos .prati
mų, kurie pasknbma jėgos? vys
tymąsi, raumenų formavimąsi. 
Turim nepamiršti, kad įvairios 
sporto rūšys yra geriausioji-prie
monė jaunosios kartos sveikatin
gumui ugdyti. ; f

Sveikatos reikšmė .

tų savo pažangumu todėl 
jam paskirta ekstra du milijo
nai dolerių. Bilai lis turi pilną 
pasitikėjimą iš universiteto 
prezdento Thomas Ų. Bonner 
ir provosto Calvin L. Stevens.

Kur glūdi Bilaičio pasise
kimo šaknys? Jo gėlių akva
relės yra šiltos ir trapios, lin
kusioj Į estetizmą. Tačiau 
pats Bilaitis su savo motina 
Rože, Detroito Lietuvių Kul
tūros Klubo steigėja, gėles au
gina savo sode/ jas atidžiai 
prižiūri ir vėliau jas Įamžina 
savo akvarelėse. Taip pat jis 
daro ir universitete — atnau
jina senus Viktorinio stiliaus 
pastatus, paskleidžia paveiks
lus ir statulas per visą univer
sitetą, rengia parodas, skatina 
dailininkus. Tokiu būdu me
niškai neimponuojantis di
džiulis universitetas Bilaičio 
dėka tapo šjandien gyvu me
nišku magnetu. Ta pačia ener
gija Bilaitis reiškiasi ir tarp 
lietuvių. Jis jau 30 metų pade-

da įrengti lietuvių parodą me
tinėse Detroito tarptautinio 
instituto šventėse, jis gyvai 
reiškėsi įsteigiant lietuvišką 
kambarį universitete, jis visur 
ir visuomet iškelia savo lietu
višką kilmę

Spaliu mėli. 10 d. universi
tetas surengė savu menininkų 
atžymėjimo akademiją, ku
riai vadovavo Ričardas Bilai
tis. Premijos buvo įteiktos mu
zikams, teatralams, choreogra 
fams, dailininkams, skupto- 
riams. Pasibaigus akademijai, 
vyko pokalbiai prie šampano. 
Salės centre dominavo didžiu
lis rudeninių gėlių buketas. Aš 
klausiu Ričardo: — Kas tą 
buketą sudarė?—Pasirodo?kad • 
pats Ričardas su motina nu
skynė gėles iš savo daržo ir j as 
sudėjo išvakarėse. -v-Kaip at
randi laiko visiems tiems už
daviniams? — vėl jo klausiu Į 
ir žinau jo atsakymą, jog jis. stiprinimo, 
dirba iš širdies. Gi jo atsaky
mas buvo: buvo gaila gėlių, 
jog jų niekas nepamatys. —Iš

Perspektyvų” autoriai, kaip 
matome iš straipsnio, ieško Sov. 

j Sąjungai garbingos išeities iš tos 
tikrųjų, Bilaitis yra vadovau-į padėties, į kurią ji pateko Stali- 
jamas gilaus grožio jausmo. { 

Calvin Stevens man sako, 
jog jis yra nepaprastai laimin
gas, jog Bilaitis sutiko perimti 
meno ir meno istorijos depar
tamentą, kuris turi daugiau, 
kaip 50 profesorių ir kuris yra 
sujungtas su didžiausiu Michi- 
gano meno muziejum — Dėt-s

no viešpatavimo metais,‘ir kuri 
dabar sudaro pavojų5'pasaulio 
taikai. '

Ar teisinga buvo , nuteistį 
straispnių autoriai, kurie bandė 
surasti Lietuvai “trečią kelią”, 
kuris būtų priimtinas netik dau
gumai Lietuvos gyventojų, bet-— - — - „

roito meno institutu. Anot Ste- j ,r kaiyninėms tąptdms? Kaip 
toliau maty^iųie/ Mariaus- Basko 
slapvyardžiu pasirašęs straipsnio

vens, joks kitas universitetas 
neturi tokio meno vaidilos, 
kaip Ričardas. Sutariau su Ri
čardu netolimoje ateityje duo
ti pasikalbėjimą - Naujienoms 
apie lietuviško meno galimy
bes Amerkoje. 0 dabar teten
ka jam tik palinkėti visokerio
pos sėkmės jo naujose pai ei
gose.

Saulius šinioiiūna.;

įmes

nurimę būti sveiki i
unoji kai ta

sąmoninga
i v enu
Pa klausk imu. ar daug lė\ų rū-

MEET THE

24 
12-OZ. 
LOOSE 
CANS

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD'

TAIKOS
Tarp daugelio laiškų, kuriuos 

gauna redakcija, prieš keletą die 
nų vienas buvo ypatingas. Laiš
kas buvo iš Vilniaus ir jame bu
vo įdėta iškarpa iš “Tiesos”, ku
rioje buvo perspausdintas ilgas 
“Pravdos” (spalio 18 d.) veda
masis.

Straipsnyje aiškinama iš ku
rios pusės pasauliui gresia bran
duolinio karo pavojus: iš Sov. 
Sąjungos, ar iš Jungtinių Ame 
tikos Valstybių pusės. “Pravda ’ 
kategoriškai paneigia, kad Sov. 
Sąjunga “eksportuoja revoliuci- 

į kitus kraštus, ir sako, kad

žmogus savo sveikatą užlaiko 
apsisaugdomas nuo žalingū veiks 
nių. Ankstyva^ miegas padeda 
taupyti sveikatą — ją apsaugoja 
nuo per didelio išeikvojimo. Per 
mažai miegant, žmogaus svei
kata ardoma. Kada esame svei
ki, nesaugojame sveikatos, tik 
pablogėjus jai, atkreipiame rei
kiamą dėmesį. Bet dažnai būna
sunku atitaisyti tą mūsų nferu-)j^ 
pestingumo klaidą? Tuoinet žino- ( dar pirmaisiais porevoliuciniais 
gus mokėtų gydytojams didžiau 
sius pinigus, kad tik grąžintų 
anksčiau turėtą sveikatą. Leng
viau sveikatos nustoti, ją suža
loti, bet ją atgauti yra labai 
sunku arba visai neįmanoma, 
arba tik laikinai sustabdomas 
jos

metais tokį darbą pasmerkė pats 
V- Leninas. Tarybų valstybė iš 
principo stoja prieš kokių nors 
socialinio ir politinio vystymosi s 
receptų primetimą kitoms ša
lims", — sako “Pravda". Mėgi
nimus iš užsienio sukelti revo
liuciją “smerkia tikri marksis
tai leniniečiai”, — tvirtina Sov.( 
Sąjungos komunistų partijos or
ganas.

Tokie “Pravdos” teigimai 
mums sudaro įspūdį, kad dabar
tiniai Kremliaus valdovai, būda
mi pačiais tikriausiais marksis
tais leniniečiais, pagaliau jau pas 
merkė Stalino užsienio politiką, 
kurios pasekmėje Baltijos vals
tybėms buvo primesti “sociali
nio ir politinio vystymosi recep
tai’, visiškai nepriimtini tų kraš- 

rių lietuvių liudijimus, pareikš- tų gyventojams. Pasmerkusi Sta

menkėjimas.
(Bus daugiau)

KELIAS j
kotarpyje padarytoms klaidoms 
atitaisyti.

Juk Sov. Sąjungos atsitrauki- ; 
rr.as iš Baltijos valstybių iš kar
to pakeistų pasaulio politinę at
mosferą. Pasaulis pamatytų, kao 
Sov. Sąjunga tikrai revoliucijos 

i daugiau neeksportuoja. Tas pa- 
I šalintų kliūtis ginkluotės mažini
mo ar nusiginklavimo deryboms, j 
ir žmonija galėtų nusiraminti, j 
matydama, kad didžiosios valsty. i 
bės žengia taikos keliu.

Deja, to dar nėra. Sov. Sąjun
ga dar nepasmerkė Stalino poli
tikos padarinių ir, kaip sako Lie 
tuvos pogrindžio laikraštis “Persj 
pektyvos”. net nesilaiko pagrin
dinių socializmo principų.

Kitoje vietoje spausdiname j si: 
straipsnį iš neseniai gauto “Persi 
pektyvų” numerio, kuris buvo 
vienas iš paskutiniųjų, išleistų 
prieš 1980 m. gruodžio 15 d. teis
mą, kuriame trys disidentai:

ne tik mes, bet tau
ta. Nes “nėra laisva ta nacija, 
kuri nesuteikia laisvės kitiems”.

“Perspektyvų” straipsnis ne
tiesioginiai atsako ir “Pravdai”, 
kuri yra susirūpinusi pasaulio 
taika, bet nesuranda priežasčių, 
kodėl vyksta ginkluotė.

Ar “Perspektyvų” siūlomas 
“trečias kelias” nėra taikos ke
lias?

DAR VIENAS ŠNIPAS

Buv. Britanijos gynybos minis
terijos pareigūnas Leo Long 
prisipažino šnipinėjęs karo me
tu Sov. Sąjungos naudai. Ji bu
vo užverbavęs kitas krašto iš
davikas Anthony Blunt, kartu 
studijavęs Kembridžio universi
tete.

Leo Long teikęs rusams slap- 
j tų informacijų apie Vokiejjos 
1 V O Vi -i A r-karines pajėgas.

(Iš Eur. Lietuvio)

DEMARKACINĖ LINIJA

Pagarsėjusi amerikiečių rašy
toja Pear Buck yra puastebėju-

“Sunku yra pasakyti, kur pra
sideda civilizacija. Prikabinsi 
žiedą nosyje — būsi laukinis. Už
kabinsi ant ausies — būsi civili
zuotas žmogus”.

20 METŲ KALĖJIMO

Lapkričio 9 d. Los Angeles 
teisėjas Robert J. Kelleher Vy 
tautą Mališauską už mėginimą 
pagrobti lėktuvą Los Angeles 
aeroporle nuteisė 20 metų kalėti.

Tas pats teisėjas rugpjūčio 
10 d. Mališauską buvo nuteisęs 
kalėti iki gyvos galvos, bet iš 
Studijavęs psicluatrų ir kai ku-

tus per advokatus, savo spren
dimų galutinai pakeitė į 20 jne 
tų kalėjimo.

lino darbus, dabartinė Sov. Są
jungos vyriausybė gal net ruo
šia dirvą asmenybės kulto lai-

R. VILIAUS

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

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Hateted St., Chicago, IL 60608
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| SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON

EXPRESSLY MWME
DON'T CUT IN BETWEEN CARS 
THAT ARE ALLOWING' SAFE įgįį 
FOLLOWING DISTANCES--, ’• "

THERE'S A SUDDEN STOP WHSLH 
XX/RE roULONMM® TOO CAOSSFLV.
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Z. JUŠKEVIČIENĖ

VLIKAS PAVYZDINGAI ATLIEKA 
JAM SKIRTA DARBA

(REPORTAŽAS Iš VLIKO SEIMO CLEVELAND!'.)

m’ninkas, siūlė seimo protokolą 
pranešimais paskelbti viešai 

-pandoje.
Ig. Petrauskas, Reorganizaci

nės Liet. B nės ir Lietuvos Dar- 
bo partijos veikėjas, pasisakė už 
išeivijos veiksniu darbo padalą

darbą. Priminė a.a. JAV prezi-

• Tęsinys) ,
Br. Bieliukas kalbėjo žydų į 

kaltinamų lietuvių reikalu. Jis 
siūlė konsoliduoti VLIKo, ALTo,! 
BALFo ir Liet. Bendruomenės 
jėgas ir kartu atremti neteisia-) 
gai lietuviams metamus kal’.ini- j 
mus. I

A. Kas’ulaitis, kalbėdamas 
Seinų katedros reikalu, pasakė, 
kad Suvalkų Trikampyje trūks-, 
ta gerų lietuvių kunigų. Kai dėl 
žydu keliamu bvlų lietuviams,' 
jis paminėjo, kad Rusijos komu. į 
n’slai falsifikuoja dokumentus ■ 
sau palankia prasme ir šiam rei- •. 
kalui jau yra išleidę net tris m 
lijonus dolerių.

Prel. J. B'alkūnas, kaltinamų-.; 
jų lietuvių reikalų pasakė, kad - 
Floridos lietuviai dėjo ir d-da 
pastangas atremti neteisingus 
lietuviams primestus žydų kai-; v; 
tinimus. Pabrėžė, kad žydų už-;

r’ntą Liė’.uvo; laisvinimo

kad
o Kennedy pasidžiaugimą, 
lietuviai yra vieningi.

Tautos Fondo reikalas

J. Giedraitis, Tautos Fondo 
pirmininkas, seimui patiekė iš- ‘ 

; samų finansinį pranešimą, kuris 
bus paskelbtas spaudoje. Tik ■ 

j tiek galima pasakyti, kad Tau. j 
• tos Fondo valdybos žmonės ir 
įgaliotiniai dirba visu dvasiniu! 
pasišventimu, kad Tautos Fon- j 
das augiu ir VLIKas turėtų iš ko 
vystyti savo veiklą. Tai 
pagarba Tautos Fondo 

nugaryje stovi Sovietų komu- f JaiTL>' 
nistai. Kvietė VLIKą ginti netei- į A. Firavičius, Kanados 
singai kaltinamus lietuvius. • 

■’ J. Kojelis, Fro'nto Bičiulių vei-1 
kėjas Kalifornijoje, klausė ar4 
raidės pakeitimas VLIKo pava-, 
dinime yra klaida, ar sąmonių-! 
gas pakeitimas? Kėlė ir gynė 
Hannaford kompanijos vaidme-1 
nį. Lietuvos laisvinimo akcijoje.' 
Jani- pritarė ir kitas F. bičiulis

Burlaivis ’Cutty star*

fefci prabėgomis buvo paliesti es
miniai klausimai, o kai kurie, ma 
tomai, sąmoningai nutylėti, suda 
rant labai blankų suvažiavimo 
vaizdą, nesukėlus! įokių staig
menų.

Besvarstant klausimą — rašy
ti ar nerašyti komentarus, o jei 
jau rašyti, tai nesivaržyti su te
mos vystymu, mane užklupo 
ALTo suvažiavimas, kuriam tu
rėjau pašvęsti ilgus komentarus. 
Apsidirbęs ir dar kartą pers- 
varstęs MLRS suvažiavime iški
lusias mintis, nutariau sugrįžti 
prie savo sumanymo. Pagaliau, 
jei mažlietuviai nedrįsta su savo 
mintimis ar pažiūromis išeiti į 
lietuvišką viešumą, tai kam tuo
met buvo kviečiami svečiai, spau
dos atstovai ir keliamos diskusi- • 

j jos, kuriose galėjo dalyvauti visi 
z-J O I ■» TT t i I t CM /"Cl * O

mė, kuris pasireiškė šiame suva
žiavime asu savo gaivalingumu.

Sąmoningai čia pavartotas 
“gaivalingumo"’ terminas, nes 
pirmininkaujantis J. Stiklorius 
zisai nevaldė iškilusių diskusijų, 
kurios pavirto į savotišką savo 
susikaupusių minčių išsakymą, 
dažnai nutolstant nuo temos ir 
galutinoje baigmėje nebuvo da
lomos jokios išvados. Nebuvo 
aišku ką tikrumoje suvažiavimas 
buvo užsibrėžęs ir ko norėjo pa
siekti- Suvažiavimas daugiau pri
minė klubo . atmosferą, kurioje, 
vengiant bet kurio formalumo, 
draugiškoje nuotaikoje išklauso
mos keliamos mintys ir pasidali
nama sukeltomis reakcijomis, ne-

' sistengiant surasti

didelė 
veikė-

Krašto 
! Tautos Fondo pirmininkas, yra 

viena iš šviesiųjų tautinių asme-! 
nybių, tikras pasišventėlis Tau- į 
tos Fondo* veiklai. Jis apaštališ-; 
ku nusiteikimu vaikščioja nuo ■ 
durų ligi durų, rinkdamas aukas ‘ 
ir prašydamas palikimų Tautos 
Fondui. Jis papasakojo savo var- j 
gus, aukas renkant. Jis Tautos !

A. Ardys. Abu pareiškė priekaiš-1 Fondo pirmininkui J. Giedrai- j 
X7TTTA. ; ciui įteikė $50,000.00 čeki, sei-1

; mui griausmingai plojant. Tai ’ 
tikrai, Praamžiau, tik daugiau j 
mums duok tokių firavičių, tau- į 
los reikalui pasišventėlių! Tada Į 
tautai šviesi ateitis bus užtik- • 
rinta 1

Prel. J. Balkūnas, Floridos lie- j 
tuvių vardu, įteikė $2,000 čekį.1

tuvis nemirtų be testamentinio 
palikimo Tautos Fondui. Suva
žiavimo dalyviai griausmingu 
plojimu jam pritarė.

Z. Juškevičienė padarė kon
kretų pasiūlymą ., kaip aukas 
rinkti. Kvietė Tautos Fondo val
dybą gyvinti Tautos Fondo ak
ciją spaudoje, būtinai paskelbti 
Tautos Fondo’ tikslų adresą ir 
duoti nurodymų, kaip praktiš
kai ir teisiškai užrašyti testa
mentinį palikimą Tautos Fon-

ta VLIKui už pasisakymą spau
doje prieš kitataučių samdymą 
Lietuves laisvinimo reikalu.

Popietinei sesijai pirmininka
vo M. Blynas. ii
-i J. Jurkūnas, buvęs ALTS-gos’ 
pirmininkas, nenuilstamas vei- ‘ 
liejas, pateikė konkretų pasiūly-Į 
mą: paruošti ir išleisti Lietuvos ‘ 
Laisvinimo

iznfią ir jį įteikti Litųąnis- j stovybę kiekvienoje lietuvių ko-

Trečioji seimo diena

Sekmadienį, lapkričio . 8 d,, 
10 vai. ryto buvo. i|kilmingO5. 
pamaldos, kurias ^atlaikė-ir ver-' 
tingą, tautinės minties* pamoks
lą pasakė prel. X- Balkųnas,3ie-t

tuvių šventovėje.
Paskutinis seimo darbo posė. 

dis Įvyko 12 vai. dienos, kuria
me buvo seimo’ nutarimų pri
ėmimas. Rezoliucijų komisijos 
parengtus nutarimus seimas pri
ėmė balsavimo tvarka. Seimo 
nutarimai bus paskelbti viešai 
spaudoje.

Seimo uždarymo kalbą pasa
kė VLIKd pirmininkas dr. K. Bo
belis. Seimas užbaigtas visiems 
pagarbiai sugiedojus Lietuvos 
himną. Seimo dalyviai skirstėsi 
namo, pasiryžę sutartinai dirbti 
ir visapusiškai remti VLIKo . . -, , .• , Y j . , , šia suvažiavimo reikšmes apibu-;Syeiklą, kad jo darbuotojai, ne- ■

-iŪųdpmi į iš ■ šaljęs,. galėtų 
VLIKtū.paskirties darbą ’ ’ ’

(Pabaiga)

mis mintimis nenorėtų išeivi j o- 
je sukelti dar didesnių kontro
versijų, kurių esą ir taip per 
daug. Negana to, M. Gelžinis, 
skaitant savo paskaitą ir vėliau 
dalyvaujant diskusijose, pakar-

dalyviai? Tačiau, kad išvengus 
kokių nors priekaištų Naujie-} 
noms, kurios ir taip sunkiai ver-: 
čiasi, paprašiau redaktoriaus ra
šinį patalpinti Laisvoje Tribūno- Į 
je, už kurį imu pilną asmeninę ’ 
atsakomybę.

BENDRAS SUVAŽIAVIMO 
VAIZDAS

Mažosios Lietuvos Rezistenci-j
totinai pabrėžė, kad jo keliamos! nio Sąjūdžio suvažiavimas įvyko . 
mintys dėl Rytų Prūsijos politi-! 1981 m- rugsėjo 12-13 d. d. Chi- - 
nės ateities nebūtų išneštos iš cag°’.e? po penkiolikos metų per-, 
suvažiavimo saies i viešumą,urs tiaukos nuo praeito 1-----------
kitaip turėsiąs viešai užginčyti mo- er^a šioje vietoje priminti, j
suvažiavimo salės į viešumą, nes

savo dėstomą.pažiūrą. -
• j i

Vėliau savo pasikalbėjime su 
pirm. M. Braku išdėsčiau mano 
pageidavimą rašyti komentarus

4

LAISVOJI TRIBŪNA
Veiksnių . poliūnį-JSiulė steigti Tautos Fondo at-j V. KAROSAS ‘

tinei mokyklai bei- jauimn^jor- j Jonijoje ieškoji ..testamentinių 
’ palikimų. Pasisakė, kad šįmet .

sueina 25„ metai, kai jis dirba 
VLIKel Seimo dalyviai jo pasiū
lymui gyvai pritarė ir plojimu 
užgyrė.

A. Repšienė, Tautos Fondo 
atstovė Chicagoje, Tautos Fon-!

partizaninę veiklą f do’ pirmininkui įteikė trijų as-'
tei-.

• ... . d’ l
sugestijas biro tremtinio J. Kreivėno $2o x

ir a.a. J. Skorubsko, ALTo vei-j
kėjo atminimui skirtas žmonių, tos buvo išklausytos tikrai ste-
aukas ■—^$75, su aukotojų są-Į bėtinu dėmesiu, nes savo minčių

„j... . rašų. Pažymėjo, kad jau yra su-i dėstymo būdu, stiliaus vaizdin-
dublikavimas yra tik benaudis Į rinkusi ir Tautos Fondui pasiun- ! gurnu ir ypatingai naujų minčių

tusi arti $4,000. čekių įteikimo J iškėlimu, išsiskyrė iš dažnai, gir
dimų paskaitų didlietuvių suva
žiavimuose. • •

Paskaitoms užsibaigus, tuoj doje, nes savo naujai keliamo-

ganizacijoms Pasisakė prieš ki- Į 
tataųčių firmds samdymą Lietu
vos laisvinimo reikalu.
J Z. Juškevičienė, Reorganiza^ 
elnės Liet. B-nės veikėja, o šei- * 
me — oficiali Lietuvos Darbo Į 
partijos atstovė, pasisakė prieš [ 
separatinę, 
Lietuvos laisvinimo darbe, prieš • menų aukas -— tris čekius 
VLIKo niekinimą ir jo’ griovį-{ sininko A. Balčiūno $1,000, S 
mą. Siūlė turimas i ; 
VLIKo veiklai gyvinti pateik
ti VLIKo valdybai irj-jai prita
rus, suderintomis pastangomis 
tai bždayįn?. įvykdyti. Veiklos

Mažosios Lietuvos Rezistencinio 
Sąjūdžio suvažiavimas

(Komentarai)
Praslinkus dviem mėnesiams ; buvo iškeltas sumanymas jas iš 

nuo MLRS suvažiavimo, su di- leisti atskirulleidįniu Jr net pa
dėliu pavėlavimu tenka grįžti siūlyta ta!m reikalui čia pat su- 
prie šios gan įdomios ir kartu 
opios temos. Atėjau į suvažiavi
mą tikslu vėliau aprašyti ir ko
mentuoti, bet teko susidurti su 

j neįprasta situacija. Visos paskai

traukos nuo praeito suvažiavi- J

sprendimų.

Martynas Gelžinis kalba 
Mažlietbvių konferencijos 

nariams Čikagoje.

turimų kuklių išteklių eikvoj: 
mas ir erzelio kėlimo darbas 
kuris yra naudingas tik Lietu-1 pasivyti A. Firavičių.
v,os okupantui. A. Kasiulaitis, seimo pirminin-

,T. Blinstrubas, ALTo vicepir- kas, palinkėjo, kad nė vienas lie-

liudininkai linkėjo A. Rapšicnei

dinirnui, irgi- nesulaukiau norimo 
pritarimo. Iš tolimesnio pasikal- 

■>Jbėįim.o paaiškėjo, kad mažlietu: 
viai nenorėtų būti įvelti į dabar 
vykstančius kivirčius tarp ALTo, 
YLIKo ir Lietuvių Bendruome'. 
nės. Jų jšitikinimu, nei paskai
tęs būtų / atspausdintos Drauge; 
tai antroji pusė pagalvotų, kad j 
mažlietuviai eina drauge su Lie
tuvių^ Bendruomene, o jei Nau
jienose, tai vėl su ALTu ir VLI- 
Ku. Norėdami išlaikyti savo ne- j 
nutralumą ir savo pažiūromis 
nesukelti papildomų kontrover- j 
sijų, nepageidautų matyti mano 
komentaru Naujienose.

Naujienų redaktorius M. Gu;
rinkti pinigu. Atsistojusi Drau
go.1 redaktorė įl^ Ręgėh^ i pakvie
tė prelegentus ’ perduoti A savo i 
paskaitų* tekstūs jos Įat$tovauja' 
mai reakcijai, ka<į;galėtų> pers
pausdinti savo dienraščio pusla
piuose, nelaukiant?atviro leidi- 4 

nesulaukė i jSritariino.
Pertraukos metu, pasitairavęs 

asmeniniai, sulaukiau panašaus 
atsakymo. Prelegentai iš viso nė 
norėtų matyti savo paskaitų spau

kad veik tuo pačiu laiku Man-j 
heime, Vakarų Vokietijoje vyko į 
Klaipėdos krašto vokiečių šuva-j 
žiavimas, kuriame dalyvavo 800; 
atstovu ir svečių, su tikslu per J 
duoti savo tėviškės meilę atei-.! 
nančioms kartoms. Įdomu, kad, žinio, A. Lymanto ir M. M. Bra- 
apie šį Klaipėdos vokiečių, kaip J ko paskaitos, ■ kurios buvo iš*, 
ir bendrai apie iš Rytprūsių iš- j klausytos su įtemptu dėmesiu, 
vietinių gyventojų suvažiavimus; nors truko po 30-40 minučių, 
ir jų veiklą nebuvo paminėta Į Prieš klausytojus iškilo naujos 
šiame mažlietuvių suvažiavime, j mintys, buvo atidengiami n epas-

. .v, .. .v ; tebėti ar nutylimi faktai ir visaKaip paaiškėjo is pranešimų, i L . 1
vV , . -ii , - •* tai buvo išreikšta vaizdinga.irmazlietuviu veikla yra sunkiai , , v. ' „ ,. ••j i • i konkrečia kalba, nepaskandintaapčiuopiama ir dar sunkiau su-; . v_ _ • 4. L . r. , i • vi gražbylystėje ar įmantrybių fra-prantama. Per tuos penkiolika J ,, . , , ; teologijoje. Suvažiavime įrodo-'metų sudaryta, taryba nebuvot . . . L,, , , , . - mai paaiškėjo, koks yra didelisIroTTo cnwn’ziCi •nncA-. J

skirtumas tarp lietuvio išaugu-

Pirmos dienos suvažiavime do*l 
minavo trys pagrindinės M. Gel-

Kaip paaiškėjo iš pranešimų, i 
mažlietuvių veikla yra sunkiai 
apčiuopiama ’ ir dar sunkiau su- ■ 
prantama. Per tuos penkiolika 
metų sudaryta taryba nebuvo] 
bent kartą suvažiavusi -. posė-į 
džiui; išrinktas prezidiumas pa- . . v., . . . i. , , j šio protestantizmo 6r vokiečiųlaike asmeninius rysius, bent , ,,5 ■ , ., . , x , . TTT T i kultūros įtakoje ir tarp lietuviopaskirdamas Savo atstovus į VLJ-1 , \ ,
-.r , , at A • • • I subrendusio katalikybes ir len-Ko saskata. Neturi nei kasmin- •, ,.i,. k •• ", < . . ? , v. . j ku dvasios poveikyje, kas sūdant ko, nei renkami nano mokesčiai. “ v. J. , .

- -------- - _ .- į re šio suvažiavimo isskirtmuma.
delis, patyręs padėtį ir mažlietu- Spaudos organas . Lietuvos pa-} ■ 
vių pageidavima, irgi buvo -• juris”: senai sustojęs. Pačioje or-Į 
silaikęs nuo komentaru spaus? | ganizacųoje mažlietuviai sudarb!

(Bus'daugiau)

dinimo, nes nenorėjo iš ju pusėį. mažumą, kurios daugumą užpil- j — Margaretai Morosky lap- 
sulaukti pasipiktinimo- Tuo tari; do lietuviai evangelikai iš Papru ? kričio 11 dienlį West Hollywood 
pu platesnioje lietuviškoje spau* ’ ses- ar didlietuviai suinteresuoti ( (Calif.) ligoninėje buvo pava
doje MLRS suvažiavimas buvb . Mažąra Lietuva. Organizacijos ryta sunki operacija,. Operacija 
paminėtas, kartais ilgesniais ag j gyvybingumas pasireiškia jų. gerai pavykd ir ligonė be jokių 
rašymais, iš kurių išsiskyrė , dvasiniame iridėjiniame gyveni- bėdų palengva sveiksta, 
viškės Žiburiuose tilpęs An so " " “
Lymanto reportažas.

Kas stebėtina, visuose be išim
ties suvažiavimo aprašymuose lą- e LITeRATORA, lietuvių literatures, meno ir- mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vince 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos, 

S J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat EL Matusevičiaus ir V» 
j Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis Ir 
g M. K Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 

t kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik S3.

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

Hems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
Jįl bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprau
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knygt

&
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D. 1UHLHAN, ba 
t

JAY DRUGS VAISTINE
2759 JV. 71st St, Chicago, I1L

• EtTESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE EAY SAL
DUMYNAI ♦ KOSMETIKOS REIKMEI

Atdara šiokiadieniais nuo
raL vakar*.

3 — Naujienos, Chicago, Ill. — ^at.-Monday. 28-30 1d&l

Kaina $25. Kieti viršeliai Paštas $2.

J SIUNTINIAI Į LIETUVA
4 - MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

jj 2608 West 69th St, Chicago, Bl. 60629 ♦ Tel. 925-2787

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių,

MARU A NOREIKIENS

Cosmos Parcels Express Corp

I 2501 W. 69th SL, Chicago, ĮIL 60629 ♦ TeL 925-2737
J E'ALANTINAS

Inž. LIŪDAS MIKŠYS, 
50 metu studijavęs, kaip

IŠ PRAEITIES ŪKANŲ
ATEINA LIETUVA,

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet’ kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kuru Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

ir patarė mums toliau studijuoti.

'• ULfcXl'U.V liKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės Ii 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitOvardžių pavadinimai ir jų vertiniai J vokiečių kalbą. Laba! 
naudingoje 335 pust knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina

• KĄ LAUMES ESM£, rašytojos Petronėlės Orintaitėa abd-
minimal ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik £3. ■ ? *; »i 4

• JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik n« 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe- 
riją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja >6. •

S AT 1 KINUS NOVELES, M. Zoečenko kūryba, J. Valaičio

1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608
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Ar Kinija žingsniuos su Amerika?
Vicepremjeras Tengas Hsiaopingas, dvi dienas pasi

taręs su tuometiniu prez. Jimmy Cart erių, išskrido i 
Texas valstiją, kad galėtų pajusti Amerikos gyventojų 
nuotaikas. Jis tiek susižavėjo rungtynėmis, kad, palikęs 
asmens sargus, vienas sėdo j amerikiečių vežimą ir ap
važiavo aplinkui aikštę. Jam patiko rungtynės, patiko 
kelių tūkstančių amerikiečių plojimai ir jis pareiškė, kad 
su amerikiečiais jis gerai jaučiasi ir pasiruošęs bendra
darbiauti.

Tengas buvo.galingiausias Kinijos valdytojas. Kini
joj nebuvo kito" žmogaus, kuris būtų galėjęs daryti svar
biu^ sprendimus ir kuris buvo tikras, kad juos galės vyk
dyti. Jo asmens sargai, galima sakyti, ant sienų lipo, 
reikalaudami, kad jis nevažiuotų vienas su nepažįstamais 
žmonėmis, nes jie būtų turėję grįžti mirtim jeigu Tengui 
kas nors būtų atsitikę Texas rungtynių aikštėje. Jiems 
įsakyta niekada premjero vieno nepaleisti, kad visuomet 
bent vienas būtų greta jo ir gintų jo gyvybę. Tengas 
jiems liepė nurimti ir palikti ji vieną aikštėje, kartu su 
amerikiečiais. Jis pajuto amerikiečių plojimus, jautėsi 
visai saugus ir žinojo, kad prezidentas Carteris jam sakė 
teisybę. Tai buvo ne vien JAV prezidento žodžiai, bet ir 
plačių Amerikos gyventojų sluoksnių pareiškimas.

Šiandien padėtis pasikeitusi. Prezidento J. Carterio 
Washingtone jau nėra. Buvęs prez. Nixonas turėjo pasi
traukti, o prez. Reaganas rinkiminės kampanijos metu 
prižadėjo Taivane egzistuojančiai Kinijos vyriausybei, 
laiku suspėjusiai iš Kinijos pabėgti į Formozą, parduoti 
kelis modernius Amerikos karo lėktuvus, šiandien prez. 
Reaganas, atrodo, nori pildyti duotą pažadą ir parduoti 
lėktuvus, o Pekino vyriausybei šitas prezidento pažadas 
nepatinka. Kad Reaganas rinkiminės kampanijos metu 
buvo prižadėjęs duoti modernius karo lėktuvus, tai ki
niečiai supranta, bet kad jis šiandien rinkiminį pažadą 
vykdytų, tai daugelis kiniečių nesupranta. Jiems atrodo, 
kad Reaganas, tapęs prezidentu ir susipažinęs su Nixono 
ir Carterio susitarimais, neturėtų iš Kinijos pabėgusiai 
Čiang Kaišeko vyriausybei parduoti modernių ginklų.

Šitas klausimas galėtų išardyti gerėjančius, teisin
giau — pagerėjusius abiejų valstybių santykius. Prezi-

denius Reaganas turėjo viešai apibarti George pushą už 
nepajėgumą išaiškinti kiniečiams susidariusią padėtį. 
Amerikos karo laivynas pasitraukė iš Taivąno laikomu 
svarbių pozicijų Taivano sąsiauryje. Kinijos vyriausybė 
savo ginkluotas pajėgas pasiuntė į Kinijos ir Sovietų Są-
jungos pasienį. Kiniečiai džiaugėsi, kad galėjo atitraukti 
nuo Taivano kelias savo divizijas. Tuo tarpu Valstybės 
sekretoriaus pavaduotojas Walter Stoesel turėjo gkfisti 
į Taivaną tartis įvairiais reikalais su Taivane esančia 
vyriausybe.

Susidarė įspūdis, kad keičiasi nuotaikos ir pąčįoje 
Kinijoje. Vicepremjeras Tengas dar yrą galingas žmogus 
Kinijos administracijoje. Jis dar tebėra Kinijos vįcg- 
premjeru- Jis buvo pirmas vicepremjeras, bet šiandien 
jis yra tiktai antras. Amerikos Lietuvių Taryboje pir
mas, antras ar penktas vicepirmininkas neturį jokios 
svarbos, jie visi turi vienodas teises. Tuo tarpu komunis
tinėje Kinijoje taip nėra.

Kinijos komunistų partijos centro komiteto pirmi
ninku yra Hua Jaopingas, o pirmuoju vicepremjeru yra 
Je čenjingas. Tengas Hsiaopingas yra tik antrasis vice
premjeras. Galimas daiktas, gali turėti šiek tiek įtakos, 
kad Tengas parinko savo draugą Hua Jaopingą partijos 
centro komiteto pirmininko pareigoms. Bet Tengo parin
kimas gali ir neturėti reikšmės. Jiedu kartu kovojo prieš 
Mao Cetungo “kultūrinę revoliuciją”, buvo atleisti iš pa
reigų ir pasodinti už grotų, bet šiandien jie galį turėti 
skirtingas nuomones. Jaopingui neaišku, kodėl pabėgu
siai ir karo nenorinčiai Kinijos vyriausybei būtų reika
lingi patys moderniškiausi lėktuvai. Ar tam, kad kitas 
lakūnas pabėgtų Kinijon ir nutupdytų ten dar vieną 
Amerikos lėktuvą, moderniškesnį už pirmąjį? Pekino vy
riausybė praeitais metais pirko iš Taivano prekių už sep
tynis bilijonus dolerių. Pekino vyriausybė ir Taivano vy
riausybė žino, kas perka Taivano prekes Hong Konge 
ir kas ten sumoka 7 bilijonus dolerių. Pekino, vyriausybė 
nutarė leisti Taivano vyriausybei atsiųsti savo atstovą 
i aukščiausiąją Kinijos tarybą, bet Tąivanas atsisakė. 
Kuriam tikslui reikalingi karo lėktuvai?

Vicepremjeras Tengas Hsiaopingas, be antrojo vice
premjero pareigų, eina dar ir Kinijos karo komiteto pir
mininko pareigas. Šio komiteto pirmininko galia gali būti 
Įtakingesnė, negu paties partijos centro komiteto pirmi
ninko galia. Tengas turėjo progos susipažinti su visų Ki
nijos provincijų kariuomenės vadais, kai'Čou Enlajus 
pasikvietė Tengą vicepremjeru pareigoms. Čou Enlajui 
susirgus vėžiu, Tengas du metu telefonais valdė kraštą. 
Veik kiekvieną vakarą jis telefonu pasikalbėdavo su pro
vincijų kariuomenės vadais, pasakydavo jiems svarbes
nes naujienas ir pranešdavo jiems vyriausybės įsakymus. 
Tais dviem metais vicepremjero galia tiek sustiprėjo, kad 
jis tapo tikru krašto valdovu. Jis turėdavo valstybės rei
kalus pranešti Čou Enlajui, bet galėjo ir nepranešti. Čou 
Enlajus juo pilniausiai pasitikėjo.

Palaidojus Čou Enlajų, Mao Cetungas atleido vice
premjerą Tengą. Jis galėjo nesitraukti, bet jis atsista
tydino. Kariuomenės vadai pranešė Mao Cetungui, kad 
Tengo Hsiaopingo nekankintų. Jam buvo paskirtas namų 
areštas, o jo namus dieną ir naktį saugojo 12 karių. Nie
kas negalėjo įeiti ar išeiti. Kinijos premjeru buvo paskir
tas Hua Kuofengas. Jam teko palaidoti Mao Cetungą, 
bet namų arešto vicepremjerui be partijos centro komi
teto sutikimo jis nenuėmė.

Kuo visa tai būtų pasibaigę, jeigu keturi partijos 
politinio biuro nariai, Mao Cetungienės vadovaujami, ne
būtų pradėję ruošti perversmo prie Hua Kuofengo vy

JURGIS JALINSKAS

SPAUDOS(Tęsinys)Paminint juos ąlfabėtįp^ eile pirmuoju malomę Antanų Gus-' Tai tas pats “peklininkas humoristas. Poetas ir savo su-;, i Kurtų eilerascių ar prazimų aa- lydėlių talentingasis interpreta-torius — pamokslininkas usaky- to'as'; viešuose lietuviškuose pa-j ^engimuose. Visur jis yra lau-į kiamas ir nuotaikingai priimamas. no^s tiems priėmėjams savo šma’kščiaja humoristika, anot'

renginį apversti aukštin kojomis. I Tuo "humoristu” buvo humoris-tinio vieneto “Antrasis Kaimas” vadovas. Tokių “prajovų” atsiranda ne vien politinėje, bet ip sessceninėje lietuviškoje dar-buotėje.Žymusis bostoniškis A. Gustaitis ne vien kartkailiniais pasirodymais lietuviškajai visuomenei ^ceno’e yra pažįstamas, bet ir savo “okulistiniais” rašiniais mūsų perijodikoje, o taip pat savo hu-mūsų žymiojo bibliografo prof. i moristinės poezijos rinkiniais, Vaclovo Biržiškos kadaise išrei-i pvz., “Anapus teisybės”, “Ir ats- kšto pareiškimo: “pania, jis klaui krido juodas varnas”, “Saulės sytojams skaudžiai kerta peri šermenys”, iš kurių net du bu- blaųzdas. o tie patys iš savęs vo apdovanoti literatūrinėmis kvatojasi”. Antai, jis savo sceni- premijomis. Čia pat drįstu išduo- niu veikalu Chicagoję net “mė-<ti paslaptį: šiemet turėtų būtinulį užtemdė”, bet niekas jam už tai nepriekaišdavo: nei salę oerpildę žiūrovai, nei to spektak-lio vertintojai spaudoje. Viskas buvo priimta dėkingai: veikalas, aktoriai jr nepaprastai įspūdingos dekoracijos. O vienok ir tokio visuotinio palankaus įvertinimo akyvaizdoje Akiračių mėnraštyje iššoko didesnis už A. Gustaitį '"humoristas'’, pasistengdamas visą tą Chicagoję buvusį

išleistas, nes yra spausdinamąs, naujas šio poeto eilėraščių rinkinys. Pamatysime, kas iš to iš-eis.Antrasis Bostono lietuvių visuomenės šviesulys yra Elena’ Juciūtė, buvusi Sibiro tremtinė. Toje tremtyje iškentėtus pergyvenimus: panieką, kančias^ vargą, badą, kankinimus ir visą kh tą, ne vien savo, bet ir kitų su ja ten buvusių, ji pavaizdavo
riausybę? Jis, judamas vidaus reikalų minisferis ir prem
jeras, maršalui Jen Čienjingui, vįsų Pekino apygardos 
ginkluotų pajėgų viršininkui, parodė turimas žinias ir 
paprašė pagalbos apsaugoti valstybę nuo “kultūrinės re
voliucijos” perversmo. 1976 m. spalio 6 d. maršalas Jen 
Čienjing paruošė valdžios rūmų saugumą, sargybos pa
kaitos metu isakė suimti visus keturis svarbiausius nau
jo perversmo rengėjus, juos uždaryti ir vyriausybei liepė 
priimti Tengą toms pačioms pareigoms, kokias jis turėjo 
prieš atleidimą. Tengas iš namų buvo atvežtas i vyriau
sybės centrą ir įpareigotas eiti tas pareigas, kokias ėjo 
iki Mao Cetungas iš jų atleido.

Per paskutinius metus kraštą faktinai valdė Tengas 
Hsiaopingas. Jis padarė didelių pakaitų. Jis įtikino ka
riuomenės vadus, kad ginkluotos pajėgos privalo sumo- 
dernėti. Daug vyresnio amžiaus karių atleido, paskyrė 
jiems pensijas ir pertvarkė valstybės administraciją. Bet 
jis laikėsi principo: nedaryti nieko, kol nežinai ko geres
nio. Kada geresnis žingsnis paaiškėja, tai tada jo imtis. 
Patarime yra kinietiškos išminties.

knygoj e “Pėdos mirtie* zoooje” 
sis veikalas išeivijoje susi- 

I Laukė Ubai didelio atgarsio ir bu- 
vp pagęibtas atitinkama literatū
rine premija. Šiemet — 1981 m., 
ji išleisdino naują veikalą-roma- I ną Ąžuolynėlis” kuriame pavaiz ’ ’uotą Lietuvos ūkininkų tragedija ĮI- o pasaulinio karo pabaigoje, kai rusiškasis okupantas vykdė tų ūkininkų žemių ir turtų grobimą, steigdamas “kolektyvinius ūkius” ir jų gyvenvietes. Tame romane pavaizduoti personažai buvo autorei asmeniškai pažįstami, todėl tas veikalas yra autentiškas dokumentas, parodantis Lietuvos ūkininkų tragediją ir kartu tuos asmenis-lietu- vius,kurie prisidėjo ir pagelbėjo okupantui tą biaurybę Lietuvoje įvykdyti. Rašytoja, paprasta, kukli, buvusi laisvoje Lietuvoje gimnazijos mokytoja, pakviesta, nevengia atvirai pasidalinti savo pergyvenimais su išeivijos lietuviais, nusirinkusiais į visuomeni- pi,Q pobūdžio renginius. Veikli lietuvių šaulių išeivijoje Sąjungos narė. Reikią tikėti ir paprašyti ją, kad sukurtų dąugiau veikalų apie Sibiro lietuvius trem tijiįus ir II-jų pasaulinio karo pabaigoje Lietuvos gyventojų iškentėtas kančias.Dr. Petras Kaladė bostoniš- kiams pažįstama ir gerbiama asmenybė, tačiau tolimesnių lietuviu kolonijų gyventojams nelabai žinomas intelektualas. Jis nėra nei poezijos, nei beletristinių veikalų kūrėjas. Jis chemijos ir biochemijos mokslininkas, turintis nepriklausomoje Lietuvoje. Vokietijoje ir Amerikoje studijuotų tos šakos mokslų daktara- te-Tuos mokslus išstudijavęs, jis - 1 -Y* r* '< surinko ’ daugybės kitų mokslininkų tyrimų duomenis, juos atitinkamai sugrupavo ir paruošė, vienintelį tos mokslo šakos lietuvių kalboje, veikalą, pavadintą “Maistas ir ligos arba Maisto biochemija’’. Šis to mūsų mokslininko dr. Petro Kaladės veikaus dabar yra spausdinamas Lietuviu enciklapėdijos Ieiaė:o-Juo- zo Kapočiaus spaustuvėje Bostone. ir iki šių metų pabaigos bus pateiktas išeivijos lietuviams.Stasys Santvaras. Apie šį vyrą, poetą, drmaturgą ir libretų vertėją neprisieina ilgai šnekėti, nes jis ir taip lietuviškajai išeivį ai yra artimai pažįstamas. Ne vien iš viso eilės jo poezijos rinkinių, išleistų daugiausia Lietuvių enciklopedijos leidyklos iš kurių vienas — “Rubajatar. laimėjo. Lietuvių Rašytojų Draugijos literatūrinę premiją.(Bus daugiau)— Penktadieni aukso uncija kainavo $408.

J. VENCLOVA
Finų įsibrovimas į lietuvių žemes

(Tęsinys)
Kad vakariniai finai bei estonai atėjo į lie

tuvių aisčių žemes, tai liudija ir archeologijos 
tyrinėjimo duomenys: prof. J. Meuvret (33 p.): 
“Daiktai (archeologinių iškasenų) estų yra be
veik tokio prototipo, kaip ir lietuvių”. Anot etno
logo prof. G. Sergi (629 p.), estai su lietuviais 
turi ir rasinio mišrumo. Prof. L. Domijuan (104 
p.) rašė: “Rasiškai estai, latviai ir lietuviąi yra 
blondinai, aukštoko ūgio, pailgągalviai”. Pagal 
antropologą prof. J. Žilinską (43 p.), pas dabar
tinius estus antropologinė priemaiša ugrų-finų 
yra nežymi.

Yra ir daugiau panašumų estų su lietuviais. 
J. Hurts estų liaudies dainų rinkinys rodo, jog 
bendrai estų dainose kalbama tomis pačiomis te
momis, kaip ir Lietuvoj. Prof. G. Salvatori (Art 
in Lithuania, 12 p.) paminėjo: “Dr. A. Niemi 
states that a good number of songs and consider
able Lithuanian folklore are still remembered by 
th< Finns and Esthonjąns”. Visai panašiai by
loja ir prof. dr. V. Jųngfer (60 p.): “Tplimesnis 
'ietuvių damų savitumas, kurį mes taip pat ran
dame ja' ->stus ir finus”.

Pag"’izu :r tu <s> vadinamus aisčius, į kurių 
ž--mes .veržė < ai, tūli istorikai laiko lietuviais:

1' P"of A. Alekna (Lietuvos istorija. 24 p.): 

“Senovės aisčiai — tai lietuviškos kilmės tautos 
(gentys), nuo neatmenamų laikų gyvenusios Bal
tijos jūros pakraščiuose”.

2) Prof. M. Liubavskis (4 p.): “Aisčiai esą 
tie patys lietuviai”.

3) Dr. L. Wilser (83 p.): “Baltijos jūros pa
kraštyje aisčių arba lietuvių tautos pasiliko... 
Lietuviškų aisčių vardas perkeltas finiškiemg 
estams”.

4) Dr. G. Valančius (Lietuva ir Karaliau
čiaus kraštas, 37 p.): “Tacitus vadina jas (lietu
vių šąkos gimines) “Aestii” — aisčiais, tai yra 
rytų žmonės, nuo kurių savo vardą paveldėjo mū
sų laikų finų rasės estai”.

5) Prof. A. Brueckner (Starožytna Lįtwa, 
13 p.): “Tacitus pavadino lietuvius ne jų nuosavu 
vardu, bet užvardijo juos taip, kaip germanai su
teikė (aisčiais)”.

6) Prof. dr. M- Frjędrichsen (Finland, Est- 
land, Lettland und Litauen, 1Q2): “Tacitus pra
neša apie juos (lietuvius), kaip aisčius”.

7) Prof. A. Voldemaras (La Lithuanie et 
sės problemes, Paris, I t. 49 p.): “Tacito ir kitų 
rašytojų paminėti ligi Vulfstan aisčiai yra tikri 
lietuviai”.
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Pasaulinės Išminties Tuštumas
Pasauliui atsidūrus j sunaikinimą, jei nebus kas nors daroma, 

ir veikiausiai daroma, atrodo, kad beveik kiekvienas turėtų būti 
noringas šlietis prie teisingų dalykų. Bet, deja, net patys bažny
tiniai didžiūnai tarp savęs nesusitaria kas gali ar turi būti daroma 
sužadinimui pasaulio veikimam

Tikrasis Klausimo Išsprendimas

Sutikdami, jog yra abejotina, kad žmonių sumaningumas 
savaime galėtų išvengti perversmo, kurio visi beveik bijo, reikalas 
medžioti kokį nors kitą išsprendimą, natūraliai darosi pastebė
tinas ir būtinas; kitaip esant nebus galima turėti jokios artimos 
ar nutolusios ateities vilties.

Kurie domitės, prašome parašyti atvirlaiškį. Gausite dovanai įvairių 
knygų, padedančių suprasti šv. Raštą.

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI
5421 S. Mozart St, Chicago, IL 60632

OR PMTt. V OARQIN
GYDYTOJAI It CHIRURGAS 

C**wnvntty klinlks-;
Atedlcir.a* dlr»kf*riw

1936 S. ttenlMbn R< H.
VALANDOS: *—0 dxrbo dienom)t tr 

few sutra fettadieni 8—3 vU. 
▼•Lt MS-5727 arlM 543-573?

TEL. 233-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS

3907 W»st 103rd Street

. Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71»t St TeL 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGU* 
2656 WEST 63 r d STREET

Valandos: antrad. 1—4 popiet.

Ofiso telefonas: 776-2880, 
Rocdencilw 448-554*

Prostatos, inkstų ir šlapumo Lakų chirurgija. 5025 CENTRAL AVĖ. SL Petersburg, Fla. 33710 TeL (813) 321-4200
PERK RAUST YMAI

Leidimai — Pilių apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir. VISA korteles.

lt ŠEKENAS. 1st 925-8063

Apdraustas perkraustynw 
iš įvairi y atstumy.

ANTANAS VILIMAS 
Tai. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

, Šeštadieniais ir seknralieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 
Stoties WOPA - 1490 AM 

transliuojamos is mūšy studijoj 
Marquette Parke.

Vedėja — Aldona Daukus 
Telef.: 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

Motens (Tapyba)

3. PASILINKSMINIMAI

• Vaksre j’aunimas susiskirsto J f 
dvi grupes ir viena grupė išsi- | tenka vyrą, kuris tuos kauliukus po vieną turės sunešioti ant aukšto nesusijuokęs. Jei jis susijuoks, tai jo grupė pralaimėsĮ su aitą sumą pinigų ar tam tikrą kiekį degtinės, jei ne — tai liek pat išloš. Kauliukai dodsmi i į maišą, keli k; Ha ant pečių, kiti j trukdo ir 1.1. Žinoma, dažniau- į j šiai pralošia nešiotojo grupė, nes I kauliukų daug ir sunku nesusijuokti visų juokinamam. Upyna, Tauragės aps. Užrašė A. Normantas.

CHARLES STASUKAITLS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halsted Street, Chicago

i f

, sf isTRTNKTlVrr 
PRANEŠIMAI PABLO PICASSO

Joniškiečiu Labdarybės ir Kultūros 
klubo priešmetinis susirinkimas Įvyks 
antradienį, gruodžio 1 d.. 1 vai. popiet 
Vyčių saleje, 2455 W. 47th St. Nariai 
prašomi atsilankyti, nes bus renka
ma valdyba 1982 metams ir yra daug 
svarbių reikalų aptarti. Po susirin
kimo bus vaišės.

A. Kaly s, rašt

Brighton Parko Lietuviy Motery 
klubo priešmetinis nariu susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, gruodžio 3 d., 
•1 vai. popiet, Anelės salėje, 4500 S. 
Talman Avė. Narės prašomos atsilan- ' 
kyti, nes yra daug svarbių reikalų, 
kuriuos reikės aptarti. Bus ir naujos

• valdybos rinkimai. Po susirinkimo — 
! vaišės. E. Strungys

I Upytės Draugiško klubo priešmeti- 
, nis susirinkimas įvyks penktadienį, 
, gruodžio 4 d., 1 vai. popiet, Anelės 

Kojak salėje, 4500 So. Talman Avė. 
Nariai prašomi atsilankyti, nes bus 
renkama valdyba 1982 metams ir yra 
daug svarbių reikalų aptarti. Po su
sirinkimo bus vaišės.

; A. K a lys, rast.

t

j® “Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽIONYTt 

Proytmo. v»d»|a

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 vai. vakaro.

Visos laidos S WUEV stoties.
banga 1450 AM.

St Petersburg, Fla. 12:30 tai. p.p.
H WTIS stoties. 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

Chicago, HHnots 60629
, Telef. 778-5374
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TeL 226-1344 f

136) Užgavėnių vakarą keli vaikinai susitaria eiti lašinių vog i. Bevagiančius paprastai sugauna ir taip nubaudžia: išprausta suodžių vandeny ir, su- • rišę už nugaros rankas, palei- j d7iama. Tebedaroma. Reistrų 1 km., Šilalės v. Užr. Z. Kungys.137) Pasiima kibirą vandens ir užsineša ant aukšto-. Po to pasivadina kitą, įduoda jam į rankas rėtį ir liepia laukti — jam perkošiąs bites. Užlipa vėl ant aukšto ir tą, laikantį rėtį, aplieja vandeniu. Prieš keletą melų dar buvo daroma, dabar išnykęs paprotys. Šilalė. Užrašė A. Pokvytytė.138) “Bernai, pradeda “kepti genelius”. Kuris nori savo mergužėlę pasodinti už stalo, tai atsisėda vidury pirkios ant kulbės. “Kepu, kepu genelį” — pradeda. “Ar ilgai kepsi?” — klausia ki- tds iš šalies. “Kol mane pabučiuos Dervino Zabelkutė veidan”. Jeigu išvardinta mergaitė prieidavo ir pabučiuodavo į veidą, tai gaudavo gert ir valgyt. Ir taip bernai' pasirinkdavo sau marginas. Pasitaikydavo mergaičių “unaravų” — nebučiuodavo veidan, tai už tai negana kad jos negaudavo pasėdėti už Stalo, bet dar tokioms parodydavo ‘‘gervę”, kuri savo snapu atkuldavo joms nugaras, arba rodydavo “smertį”, kuri aptašydavo joms šonus, ir vargšės su ašaromis turėdavo apleisti kar- čiamėlę”. (Druskininkai, 1940 nr.).Aiškinimas. Toks viešas ginų pasTinkimJ būdas, Lietuvoje retai minimas, panašus i Vakarų Vokietijoje daromas “msrginų varžytynes” (vok. “Mailehen”), kurios atliekamos dažniausiai gegužės 1 d., bet taip pat ir Užgavėnių metu, (Žr. Sartori III 1G9 išn. 77 ir 183 šn. 67).
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ĖNTAFSU DIDtlAL'SU LAIDOJIMO [STAIGA

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

— Egipto prezidentas Mabu- akas norėtų, kad Egipto laku-Užgavėnes stengda-1 daug kiaulės kojų, J
(J, Balys — L. Kai. šventes)(Bus daugiau)šamba-(Pašušvys, Katkus

A.
į

į

AM6ULANSO 
FATARNAVIMAS

STURIMI 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

UrtieMKM 

LlMovių 

Laidotuvių

Direktorių 

iaociacijne

VLADAS BRAŽINSKAS
Gyv. 6424 S. Francisco, Chicagoję

(Tęsinys;Aiškinimas. Užgavėnių vakare viii persirengėliai ir šiaip kaimo jaun'mas susirenka “vakaronės” pas vieną kurį ūkininką (seniau ka'mo smuklėje), kur visi kartu “užsigavi”: valgo ir geria, dainuoja ir šoka, visokių išdaigų prasimano. Visa linksmybė trunka iki pusiaunakčio, kada prasideda gavėnia, tačiau jaunimas dažnai patriukšmauja iki ryto: pavožia gaidį po duonkubiliu, kad negiedotų, arba kaltė suverčiama “zvainininkui”, kad tas užsimigęs, užmiršęs paskambinti, tad neretai išsiskirsto tik auštant,, jei pamaldi šeimininkė svečių pusiaunaktį neišprašo. Merginos atsineša užkandžių — I riebių “bapkų’J^bernai parūpina gėrimo — alaus ir degtinės. Be I muzikes irgi neapsieina. Tad Už-

irt si). HERMITAGE A.VENUE
TeL 827-1741 —1742

1330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonai 523-0440

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 478-2345

gų. dar suruošdavo savotiškus vaidinimus. Keletas jų bus aprašyta, kaip kaimo teatro pavyzdžiai. (Pig. Sartori III 109. 120).132) Apėję visą kaimą, “žy dai” eina į vakarėlį, kuris yra pas kurį nors kaimo' gyventoją. Ten nuėję šėlsta: žydai veda šokti savo žydes ir kitus vakarėlio dalyvius. Išvedę šokti ne žydą, nutepa suodžiais rankas ir veidą, kurių turi prisipylę pilną pirštinę ar kojinę. Taip dūksta 1 iki pat vakarėlio uždarymo. Pa* pilės ir Akmenės apyl., LTA i 1141/24. .113) Vienas vaidjntojų nuduo- , da katiną, kitas — sviesto sukė- 1 ją, pastarajai neapsižiūrėjus ka- i tinas apverčia ją su visa grietine. : (Įdomų šio vaidinimo aprašymą žr. NjRm 1937 nr. 4-5, tas pats ‘ ŪkPt 1940 nr. 5).i gavėnės senoviniame mūsų kai-Į 134) Kaipo.juokas buvo pasi- me būdavo riebios ir linksmos, gaunamas “kaulo kabinimas”. Vakaronės metu pramogų ne- i Darydavo šitaip: viename gale t rūkdavo. Be kaukininkų išdai- ! siūlo pririša kaulą, o kitame — / ‘ kabliuką ir tą kabliuką nejučiomis užkabina ant apykaklės žmogui, apie kurį žinoma, kad duodasi būti pajuokiamas, kad už tai nepyks. Vaikinas su kabliuku vaikščioja, šoka, meilinasi merginoms. Atsitinka, kad tas, kuris užkabino, pats nešiojasi kauliuką —- mat, jam kitas užkabino. Juokų darosi.pilna gryčia. Kai vėl išeina šokti, tai šoka visi ir iš visų pajėgų. Tokiam šokiui duodamas vardas m talka”.
167).!•>•)) Per vesi turėti kurias išvirus valgoma, o kau- nai pasimokytų iš amerikiečių dūkai kraunami į 'viena vieta, valdvli lėktuvus.

Liūdnas prisiminimas

mirties dvylikos metų proga

/

KAZYS BATUTIS

Skaudžiai ir liūdnai praslinko dvylika metų nuo minų my imojo uošvio, senelio, I.azJo Ratučio.
mirties vyro, tėvo, prosenelio jautrioji širdisVelionio sustojo plakusi 15Mi9 metų lapkričio 30 dieną.Nežiūrint, kad jau dvylika metų praslinko, bet mūsų širdyse padaryta žaizda nei kiek nesumažėjo. Velionio gražus ir pavyzdingas gyvenimas primena jį kiekviename žingsnyje. J.s ne tik buvo pavyzdingas vyras, tėvas, se. nėlis ir brolis, bet ir visuomeniniame gyvenime ir veikloje j's ne (ik patsdaug dirbo organizacijose, bet ir kitus ragino kiek galėdami dirbti ir jiems rodė teisingą kelią į gyvenimą.Iki mūsų krūtinėse plaks širdys, mes jo gražius darbus ir kilnų atminimą gerbsim ir eisim jo nurodytu gyveninio keliu. . ,

Savd mylimiausio kapą 
žolynais apkaišysiu, 
Tarpe rožių ir lelijų 
Jam paminklą pastatysiu.

Visko, ko aš noriur
Tai, kad lelijos jarrt žydėtų,
Kas pavasario rytėlj.
Kad paukščiai jam čiulbėtų.

Tos lelijos — tai paveikslai, 
Kurias gyvas numylėjo.
Nors paukštelių dainelių 
Jis dainuoti nemokėjo.

Lai Jam, amžinu miegu užmigusiam, būna rantu ilsėtis. 
Mes lankykime jo kApą ir puošime gyvomis gėlėmis.

Liūdinti žmona ELZBIETA BATUTIEN®, 
.Sūnus MOTIEJUS ir še’ma.

iner- kuris labai VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ. LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZj

2424 WEST 69th STREET KEpublic 7-1211
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Falo* Hilb, III »?4-44HM.rė 1981 m. lapkričio 26 d., vidurdienį, sulaukęs 61 metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Alytuje.

Amerikoje išgyveno 30 metų.
Paliko nuliūdę: žmona Greta, du sūnūs — Vytas, jo 

žmona Begina, ir Victor, jo žmona Susan, trys anūkai — 
Michael, Lisa ir Derek bei kiti giminės, draugai ir pažįs
tami. Lietuvoje liko s:suo Monika.

Kūnas bus pašarvotas šeštadienį 6 vai. vak. Lack-Lacka- 
wicz koplyčioje, 2421 W. 69th SI. Sekmadienį 7 vai. vak. 
prasidės budėjimas Lietuvių Evangelikų Liuteronų bažny
čioje. 6611 S. Troy Si.

PiiTnadienj, lapkričio 30 d., 10 vai. ryto bus lydimas iš 
Lietuvių Evangelikų Liuteronų bažnyčias į Lietuvių Tauti
nes kapines.

Visi a.a. Vlado Bražinsko giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

/■ v Nuliūdę lieka:
Žmona, sūnūs, marčios, anūkai, sesuo.

Laidotuvių direktoriai Steponas C. Lack ir Sūnūs.
TeL 737-1213.

So. HALSTED STREET TeL YArtiLi 7-1111
> 
s 
įBUTKUS - VASA1TIS

1446 8o. sotb Ave^ Cicero, HL TeL: OLympic Z-10WPETRAS BIELIŪNAS
♦348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfxyetU 3-3572GEORGE F. RUDMINAS
5319 So. LTTUANICA AVB. TeL: YArdi 7-11S8 - 11J1
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Gerai pasisekė Marquette Parke 
surengtas festivalis

Jau pri š savaitę aikš ėjo bu 
vo d-džiulė iškabu “Festival* 
Epkričio 21 22 di nomis. Iš vi 
karo skersai gatvę 
Šniūrai su reklamas 
mais.

Šeštadienį prasidėjo 
piet, sekmadienį 1 
Sporto salėje bingo ir loti g ni 
biingai. Gausu mokyklinio am j 
žiaus vaikų.

Didžioje salėje p'etūs. bar.v*. 
Po pamaldų rikiavosi prie pi dą. 
Stalai gražiai padengti ir pa 
puošti gyvomis gėlėmis. Prie 
įėjimo visokie žaidimai, loteri i 
jos. Klegesys, kaip bičių aviiyj ■. ; 
Pilna žmonių, vpac mokjeia. 1 i 
Šeštadienį pietūs $1, sekmadie-! 
m - *5. |

f

Sekmadienį iškilmes bailgi s j 
loterija. Du prizai po $509, vie- Į 
nas — $300, kitas $200, du ( 
po $100 ir šeši po $50. Loterijai i

ųn an Lina, sumokė

nukabinti 
papuoši

<i’bo klebonas ir organi- 
laikininkų dauguma pri- 

pr. parengimo. Klebonas 
s dėkojo. įdėta daug

kito parapijos biu 
psiodytas pel-.

labiiėjusieji loterijoje.
K. Paulius

♦ $ ♦

SUŽALOTAS P. MARTINKUS !

iias ir

is bilie 
maži vaikučiai ai 
Loterija prasidėjo

Išėjom iš festivalio, kur klebo-! 
is A Zakarauskas pravedė ’ 
! (‘<90 hr< : jją. Aš su J.M. prieš ! 
(b d L>i.ką sutikom kruviną j
Ma/tinkn. Virš ausies d ši- !i 

j<? pusėje galvos nemaža žaiz.
l Klaupiame, kas atsitiko? Nie- ’ 
) neatsimenu. Kur ligoninė?

Parodėme ir pamažu nuėjo. Per 
Namų Savininkų draugijos vai-! 
dykos nsrr p. M. pasisekė infor-j 
muoti brolį, kuris tuoj nuvažia-1 
vo Į šv. Kryžiaus ligoninę lan- j 
kvti sužeisto brolio. 1

bės vaidybos narius arba kitų 
vietovių T. F. įgaliotinius, kurie 
Jums mielai patarnaus. Aukoto-, 
jams išduos pakvitavimus, o su- r 
rinktas aukas skubiai persiųs

tone. |
} Visos aukos per Tautos Fon J

dą bus atleistos nuo federalinių ’ 
j mokesčių (Tax Exempt No: 51- 
i 172223) ' I

čekius rašyti “Lithuanian Le- 
gatien” vardu ir siųsti šiuo ad
resu:

Lithuanian Legation

Pass-A-Grille Beach, FL. 33741
V. Urbonas

n

Ftwnal. Ž«.*n4 — Firdavlmot 
UAL SSTAT5 FOR S AL J

Hiirud, — ,“.r<Uri>rwK
REAL ESTATE FOSt SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM. 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SS1MOKĖJIMA1S.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, III, Tel. 847-774

vadovavo pats klebonas su gru
pe talkininkų. Pro'tarp 
tus traukė 
mergaitės.
7 vai. vak., baigėsi 7:30. Po to
publika pradėjo skirstytis.

Prieš tai F. Valaičio anūkas 
grojo akordeonu. Protarpiais 
jaunuoliai sudainavo. Jų tarpe 
maišėsi ir kun. A. Markus. Dai
nininkams padėjo p. Šidagis ir 
kiti. Buvo maloni nuotaika.

Pelnas skiriamas mokyklos 
išlaikymui. Mokinių apie 300. 
Pernai buvo nuostolis virš 90 
tūkst. dol., šįmet — ši 11,816.60. 
Svarbiausios išlaidos: seselių ai 
gos $37,250, pasauliečių algos
— $52,831, darbininkų algos — 
$40,614, apšildymas - elektra — 
$19,506.26, knygos — $13,108.92 
ir k. išlaidos; iš viso $203,492.91.

Pajamos: mokinių mokesčiai 
$40,366, mokesčiai knygoms 
$13,705.37, festivalis mokyklai
— $17,200 ir kitos pajamos. Iš 
rišo: $91,682.37.

Pernai festivalis davė $17,000 
pelno, šįmet, reikia manyti, bus 
mažiau. Didžiausios pajamos — 
parapijiečiams išsiuntinėtos lo
terijų knygutės po 12 bilietų —

Joje. Kai susi vėluo
ji nu į Ramunę, nes 

• uždaro 8 vai. vakaro’.
■ u- i randu p. Mar tinku 
nt vakariene.
madienį, lapkričio 23 d., 

anksti rytą einu į restoraną pa
sitikrinti, ar valgė. Pasirodo, 
pirmadienį restoranas uždary
tas. Nuo restorano duru i retus Varick St., 
apie 5-6 žingsniai ant vidurio ša- 07302.

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJ

Dažo namus iš lauko 
ir iš vidaus.

Darbas garantuotas.

(Town oF Lake)

Skambinti Y A 7-9107

• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS >'•

• NOTARIATAS • VERTIMAI.
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.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

Nutarimu raštininkė perskai
tė prarito susirinkimo nutari-1 
mus, kurie buvo priimti be pa-! 
stabų. Pranešimą apie įvykusi 
draugijos pikniką parašė pikni- | 
ko komisijos narė Emma Petrai-! 
tis, o jį perskaitė F'rank Vait
kus. Pasidarbavusiems buvo iš
reikšta padėka. Buvo taip pat 
padėkota ir visiems kuo* nors pa
rimusiems pikniką.

Paskirtos aukos lietuviškoms 
organizacijoms — B'ALFui ir kt.

Sekantis ir šiais metais pasku-! padėti teisininko Prano ŠULO; 
tinis, susirinkimas įvyks gruo-! paruošta, — teisėjo Alphonse 
džio mėn. 18 d. 6 vai. vakare WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
Vyčiu salėje, 2455 W. 47th SL išleista knyga su legališkomi?8

} formomis.
Knyga su formomis gauna

ma Naujienų administracijoj*. J
i

ras orke Užkandžiai, ska i 
vakarienė ir šampanas. Ve;ks ba
ras sa Įvairiais gėrimais. Bilietai 
(su maistu ir šampanu) 16 (bl. 
asmeniui. Prašoma iš anksto bi
lietus rezervuoti pas: A. Marke
vičių £29 1757, V. B. Raulinai- 

5833 ir S. Kvcčą 
(SKB)

— Gausite $100.00 už atsimi
nimus (realius — ne pataikau- 

1 jaučius) apie Editą Vabalaitę, 
mano (mirusią lapkričio 22 d., 
1980 m.) žmoną. Ji buvo gailes. 

Į tingo’ji seselė Hanau, Vokietijoj, 
j Atsiminimus siųskite man, ad- 
! resu: Arėjas Vitkauskas, 309 

Jersey City, X.J.

lienę

309 Ona švirmickas

Hgatvitf - kraujo balutė. Reiš- j 
kia. j s čia buvo užpultas ir su-! 
žalotas, kai išėjo po vakarienės. 
Einant į ligoninę, ant šaligatvio 
lašėjo kraujas. 1

Gal vėlitu gausim tikslesnių j 
žinių. Jau nesaugu ir Marquette J 
Parke. K. P. i

draugijos
Vasilevas

susirinkimas 
š.m. spalio 

Susirinkimą 
pirmininkas 
ir pranešė,

r A ?

— Zarasiskiu klubo metinis ? 
narių susirinkimas šaukiamas šį 
sekmadienį, lapkričio 29 d., 
2 vai. popiet, Vyčių salėje, 2 155 
\V. 17 gatvė. Bus renkama nau
ja valdyba. Nariai maloniai kvie-į 
ciami gausiai dalyvauti susirin-j

Klubo Valdyba |

— Santa Monikos Amerikos ’ 
Lietuviu Klubo valdyba visus * 
maloniai kviečia į 1982 melų: 
sutikimo balių, kuris ruošiamas’ 
š.m. gruodžio mėn. 31 d., ket- j 
virtadienį, 8:30 vai. vak. Santa1 
Monica Women's Club patalpo- į

1210 -ith St., Santa Mo’nica,

kimo.

ae

Kviečiame Įsigyti šiuos leidinius
Lietuvių Enciklopedija, 36 tomai 
Encyclopedia Lituanica, (» tomai 
Vinco Krėvės Raštai, G tomai ....
Iš mano atsiminimų — Kl

536S.00
$125.00

S32.G0

(Kairios su persiuntimu Amerikoje.)

Užsakymus siųsti:

J. Kapočius, P.O. Box 95, So Boston, MA 02127 
Telef. dieną (f>17) 268-7730, vakarais (617) 282.2759.

DR. ANTANO J. GUSEN0 RAŠTAI
Naujienose galima gauti nenaprgqfsi įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

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

susirūpinimą ____ __ —__ ___________ ____$8.00

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais ___ ___________  £4.00

Minkštais viršeliais, tik_____________  $3.00
Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_$2.00
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekĮ arba 

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

NAUJIENOS,
HM 8o. HA1STHD ST, CHICAGO, II, «0«0S

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTS

Tuo reikalu jums gali daug j

Arti 73-čios ir Campbell 2 butų me
dinis, tik $38,500.

j Arti 71-mos ir Francisco 2 butų mū
rinis.
Ten pat — 4 butų mūrinis.
Brighton Parke 2 butų mūrinis.

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

Skambinti tek 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

ir

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagcs^ miesto leldim
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningiL 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Avė.
TeL 927-3559

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJ
Tiktai $120 pusmečiui automobl

Liability apdraudimas pensini: 
kams. Kreiptis:

Suvalkiečių Draugija
Ohicagos Lietuvių Suvalkiečių 

draugijos narių 
Įvyko Vyčių salėje 
mėnesio pabaigoje, 
atidarė 
Leonas
kad mirė narė Marija Shimkus. 
Ji buvo pagerbia minutės tyla, 
o jos šeimai išreikšta gili užuo
jauta.

Sirgusieji — Magdalena Rai- 
; nis ir Antanas Petraitis iš ligo

ninės jau sugrįžo Į namus.

LIETUVOS PASIUNTINYBĖS 
RŪMŲ REIKALU

(St. Petersburg, Florida)

Visiems jau. gerai žinoma, kad 
Lietuvos Pasiuntinybės rūmai 
Washingtone tiek nusidėvėjo, 
kad neatidėliotinai reikalingas 
skubus remontas ir tiems dar
bams atlikti visų lietuvių finan
sinė parama. Tam tikslui, Flori
dos Tautos Fondo Atstovybė, ku
rios būstinė yra St. Petersbur-j 
ge, organizuoja Floridos valsti-Į 
jos ribose piniginį vajų.

Visos lietuviu organizacijos ir j 
pavieniai tautiečiai savo aukas? 
galės įteikti per T. F. Atstovy-:

4445 So. ASHLAND AVI. 
TeL 523-8775

Cicero R. LB Apylinkės Valdyba reiškia padėką

solistei PRUDENCIJAI BIČKIENEI

už programos atlikimą rudens baliaus metu.
Valdyba

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės Į Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service Bureau’
8727 S. Western Ave., Chicago, DI. 60643

S12 238-»787
• Nemokiuos pitimavlmay užsniant lėktuvų, traukiniu. lalrrj kelio- 
(cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervaerias: Parduod*-

Sudsrome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer- 
aacij^s visais kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuviia, tik :elxia rezervuoti vietų 
i anksto — prieš 43-60 dienu.

MISCELLANEOUS
Įvairūs dalykai

D Ė M E S I O !
Gaminu elektrines mašinėles 

bulvėms tarkuoti.
Kas norėtų įsigyti, 

skambinti
Tel. WA 5-4878.

ILGESNĖS ATOSTOGOS

Pirkite senoviškai
g 2 butų mūrinis namas, naujas 

j stogas ir porčiai. Modernūs ra
diatoriai, gazo šildymas. Mar- 

{ quette Parke. Sena kaina $52,000
— —

I • 4 butų mūrinis, apie S9,000 
Į nuomos. Atskiri gazo šildymai.
2 sklypai. 2 garažai.
Brighton Parke. $57,700.

Defigiame ir taisome vžsq 
siu stogus. Už darbą £" 
tuojame ir esame apdraus

X ARVYDAS KIELA
6557 S, Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 •
434-9655 dr 737-17

Ofiso vedėjas peržiūri sąrašą 
einančių atostogoms. i • Statybai

— Ką? Tu, Pranaityte, nori. Marquette Parke, 
gauti tris savaites atostogų?
Kokiais sumetimais? Ar dviejų - 
neužtenka?

Pranaityte: — Pirmą atostogų 
savaitę tai aš pažinsiu jį, antrą 
jis mane pažins, o trečioje sten
gsiuos kad i is susižieduotu su

1 o Su $15,000 pirkėjui proga 
į Marquette Parke gauti labai 
‘ švariai užlaikytą mūrinį namą, 
nes pardavėjas duoda paskolą, 
seniau įmaniais procentais.

Laikrodžiai Ir brangenyb*
Pardavimai Ir Taisymai
Ž646 Wtsi Sfraaf
Tai. Republic 7-1941

gsiuos kad jis susižieduotų 
manim.

PRIKLAUSO NUO 
GREITUMO

VALDIS REALTY
2644 W. 69th St.

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

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus^

, P. N EDAS. 4059 Archer A.veni 

Chicago, III. 60€32. Tol. YA 7-59

Garsus rašytojas Hmingway ’ ]ikti savo telefono nu.
*

: merį automatiniame aparate.grįžta iš medžioklės:
— Ar tiesa, klausia vienas jo 

draugas, —.-jog žvėrys neužpuo
la žmogaus, kuris bėga laikyda
mas rankoje degantį švyturį?

— Viskas priklauso nuo to, 
kaip greitai bėgama, — atsakė 
Hemingway.

Wnbghborhoodi
realty G’?oup r

8L t i M K U I

INCOME TAX SEXY1C1
į 425? S. i-'.J&'-s—co<5. T»l. 254-74 
j T«ip p«i diromi vertimai, jimin 
j Iškvietimai, pildomi piiiafybaa pr 
' iymai ir kfteki blarkaL

PAAIŠKINO DĖLKO

— Nuostabu, kad tamsta taip I
tie kelionių draudimus; Organizuojame keliones j Lietuvą ir kitus k.-ažtus; sudrebi, kad tik sutriūbija auto-

mobilius.
— Tam turiu rimto pagrindo. 

Prieš savaitę laiko mano žmona 
pabėgo automobiliu su kitu vy
ru. Dabar prisibijau, kad tas vy
ras negrąžintų man jos.

We’ll help you make the right move.

SUSIVIENLILMAS LTETUVTrj AMERIKOJE
yrs fentausix, didžiausia ir turtingiausia lietuviu rratemaUnA ar- 

čaniLacija, lietuviams ištikLcal tarnaujanti jau per 92 metui.

SLA — atlieka kultūriniui darbui. Ir kitiems, kuris tnoa
darbus dirbu.

išmokėję daugiau, kaip AŠTUONIS MTLUONUS dolerft 
•odmudu savo nariimi-

KLA — apdraudžia pigiausiomis kainomia 5s7A neieško pelno. Da
riams? patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugai gjD 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

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

RIA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: ui 
$1,000 apdraudo® rūmą temoka tik S3.00 metama.

ŠI A — kuopų vyra vteoae lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
t savo apylinkės SLA kuopu veikėjui jie Jumi 
mielai pagelbės 1 SLA įsirašyti

Galite kreiptis Ir tiekai i SLA Centre

LFTMUANIAN ALLIANCE OP AMERICA
Mew Tert. K Y. 100*1

M7 W. I?.
T»L ntll)

ENERGY 
WISE

Change the oil and 
filters every 3,000 to 
6,000 miles to avoid 
wasting gasoline.

Don't b« a Bom Loser!

JEI GALVOJATE
PIRKTI AK PARDUOTI, 

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

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MI>S 
ir turime kompiuterį.

Virš 500-tai namų pasirinkimui

BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road

Tel. 767-0600

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

HOT SPRINGS, ARK.

Gerame rajone išnuomojamas 
gerai įrengtas butas, su bal

dais ir visais patogumais.
Telefonuoti:

(501) 623-9433

Moteris didžiuojasi turėdama 
’ tą. ko neturi jos kaiminkos.

T. Agent
ttOV/2 95th Si ■

P&rk, lit
40642, , 424-U54

SiMe faršk.fne and £»sua«» Cwnpaov

AOVOKxtxr

GINTARAS P. CEPtNAS
Dirbo valandoa: nuo 9 r*L ryL 

Iki 8 vai. vak. šežtadienj nuė 
9 vai- ryto iki 12 vai d.

Ir pagal susdtarima.
Td. 776-5162 arba 776-5111

2649 Wed 63rd Street
’ CMomto. Dl- 40621

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

FIGHT MEAPT DISEASE

6 — Naujienos, Chicago, Ill. — Sat.-Monday, Nov. 28-30 191




