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gerai 
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Dr. Kazys Bobelis

Žurnalistas Vladas Bakū- 
: nas atsiuntė dr. Kazio Bo-

t: beljo VLIKo seimui prane
šimą, kurį .mielai spausdi- 

• name. <.. . N. R-
• .į.'Jnv. ■. H. ■■

Gerbi amiVLEKoseimo atsto
vai, VLIKo seimo svečiai ir 
VLIKo valdybos kolegos!

1979 metais išrinktoji VLIKo 
valdyba, VLIKo tarybos buvo 
perrinkta sekančiai trijų, metų 
kadencijai. 1982 metais vasario 
mėn. iš valdybos pasitraukė dr.
J. Balys. Naujai į valdybą buvo 

. pakviesti p. Vytautas Jokubai-
tės, dr. Domas Krivickas ir po
nia Nijolė Vaitiekūnienė.

Dabartinė VLIKo valdyba yra 
sekančios sudėties: dr. Kazys 
Bobelis — pirmininkas, dr. D. 
Krivickas — pirmininko pava
duotojas, dr. J. SHklorius — sek
retorius, dr. Ę.’ 'Armoniėnė — 
iždininkė ir teisinė patarėja, dr.
K. Jurgėla — vicepirmininkas 
politiniams reikalams, dr. J. 
Stukas — vicepirmininkas ang
lų kalba'informacijai, Vytautas 
Jokūbaitis — vicepirm. tarpor- 
ganzaciniams reikalams, Nijolė 
Vaitiekūnienė — vicepirm. žmo
gaus teisių reikalams, Liūtas 
Grinius — valdybos narys, Mar
garita Samatknė—VLIKo įstai
gos vedėja.

VLIKo būstinė nuo 1979 m. 
rugpjūčio mėn. 1 d. yra Wash
ingtone, D.C-, USA.

VLIKo valdybos posėdžiai 
vyksta Washingtone kas mėnesį, 
bet tikrumoje VLIKo darbas 
valdybos narių yra dirbamas 
kiekvieną dieną. Nėra dienos,

DR. K. BOBELIO, VLIKO PIRMININKO, 
t PRANEŠIMAS SEIMUI;*..
' VLIKO SEIMAS VYKO SU,’ METŲ LAPKRIČIO MĖX.

6 DIENĄ LOS ANGELES MIESTE, KAI.IFORN1.IOJE
kad kas nors nebūtų atliekama 
ar telefonu, ar- raštais.

Taip pat VLIKo valdyba yra j Tauto* Fondo 
atstovaujama su pranešimais' Kur VLIKo atstovybių 
VLIKo tarybos posėdžiuose, ku
rie vyksta kas du mėnesiai.

VLIKo įstagos vedėja Marga
rita Samatienė labai pavyzdin
gai ir atsidavusiai tvarko admi
nistracinius, informacinius M ir 
kitus su VLIKo Vcikla svsijusius 
darbus.

Kaip kad aš pabrėžau kiek
viename VLIKo seime, pagrin
dinis kelrodis valdytes? darbui 
yra 1979 metais paskelbtoji 
VLIKo deklaracija. Cituoju dek- 
laracij os išvadą: ‘'Lietuvių Tau
tos įgaliotas ir tiso pasaulio lie-- 
tuvių remiamas Vykiausias Lie-* 
tu vos Išlaisvinimo Komitetas su 
nauja energija ir pasiryžmu tęs 
kovą už Lietuvos nepriklauso
mybę. Lietuviu-kova už Tautos 
laisvę ir.-savą valstybę nesikei
čia. Ji yra nuolatinė, visuotinė, 
besąlyginė ir vedanti į pergalę^’.

Tai yra tas mofto VLIKo val
dybos veiklos, kasmet stiprėjan
tis ir plačiau išvystomas;

ma visą laiką. Ypatingai 
išplėstus ir organizuotas 
Tautos Fondo atstovybių 
las, kurios taip pat daug kur at
riekia netiesiogiai ir įvairius 
VLIKo darbus.

VLIKo atstovybės dirba bend
rai su vielos crgan:zacijom*s ir 

atstovybėmis, 
atsto

vų nėra, veikiama per vielines 
lietuvių ar'lietuvių bendruome
nės organizacijas Ii slogiai.

VLIKo santykiai su visų kraš
tų lietuviais ir jų organizacijo- 
mos yra tikrai malei ūs geri ir 
jaučiama artima bendradarbia
vimo k- savitarpio ’ pagalbos 
dvasia. • -

JAV-se djbame artimame są- 
ryšyje_su AI.To vadovybe ir iš 
ALTo gauname didelę pagalbą. 

(Bus džiugiau)

ir plačiau išvystomas;
Benįraį Lietuvos politinės 

ye5k^"^įątixni 

koordinavimas
.-N ' -J. : ■ ■ '’ \ : -

Malonu^jums-pranešti,- -kaH 
algaivinimas, / sustiprinimai. ir 
išplėtimas-.// VUKą J /atstovybes^ 
tinklo įvairiuose•pasaulio" kfąš-

I

’ . GALI BAGERĖTI SAN-
• _ TYKIAI SU RUSAIS 
’ ^WASHINGTON, D.C. — Už- 
‘sienia dįplcmatai mano; kad gali' 
'pagerėti Amerikos ir -/Sovietų 
Sąjungos santykiais Diplomatai 
žino,-kad- .Andfop^vąs }yra daug 
geriau informuotas apie Ameri-; 
ka, negu buvo Brežnevas. And-!i 
ropovas yra realistas. Jis negali’ 

.daryli sprendimų pagal norą, * 
bei pągal faktus. Jis žino, kad t 

_ __ yra galingesnė ir turi j
JxMŠ^^Š^?5efęfkaTirigo pasiryžimo^ jeigu su- 
4' sidarb pavojus. A'ndropovas yra 

-labai gerai informuotas apie 
Ameriką ir jos papročius. Bet j 

So-’1 
no-

Prez. R. paganas pasiuntė Sovietų Sąjungos vyriausybei 
Laišką. k3?(nme sako. kad JAV bendradarbiaus su nauja 
Sovietu vadovybe abiejų valstybių santykiams pagerinti.

veik pilnai.- įvykdytas^ VLIKo. 
valdyba? šiuo melu turi tersiogi- 
nj ryši šn visais kraštais, kur.tik. 
yra lietuvių gyvenama- Tai bu
vo įvykdyta per’asm epišką" tų 
kraštų 'aplankymą, Informuo
jant apie VLIKą. ir-jo darbus ir 
išplėtusi“susirašinėjimą su įvai
rių krajtų pavieniais lietuviais 
ir organizacijomis. Aišku, .kad 
turi būti neužleista ir tobulina-

su-

. jam dar. geriau yra žinomas 
■vietų Sąjungos pajėgumas ir 
ras gintis. ?

L Andropovas lengviau gali
valdyt; ir nepatenkintus Sovietų 
Sąjungoje. Dalinai jis juos pa-tė šį reikalą, o penkiadienį pats 
žįsta, jam yra žinomos vartoja- Jaruzelskis įsakė Valensą pa
mos priemonės. Jis gali nėra- leisti, pram ša lenkų radijas, 
muolius pagąsdinti ir priversti • 
aprimti.

Prezidentas Reaganas, pasiųs
damas užuojautos laišką, žengė 
pirmą žingsnį santykiams pa
gerinti.

e i j

Lenkų generolai paleido 11 menesių 
t laikytą Lešek Valensą

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIS PAREIŠKĖ, KAD. SOLIDA
RUMO VADAS NESUDARO PAVOJAUS VAI.STYBH

VARŠUVA. — Lenkijos ka-įsakė tuojau paleisti iš namų 
riuomsnės vadas ir vyriausybės arešto. Jaruzelskis tuojau norc- 
premjeras Vaitiekus Jaruzelskis 
penktadienį įsakė paleisti iš “na
mų arešto” Solidarumo unijos 
vadą Lešek Valensą. Ketvirta
dienio vakare vyriausybė svars-

tų pradėti pasitarimus su Valen
sa streikų, darbo, paskolų ir ki
tais ūkio reikalais. Prez. Reiga
nas uždėjo aukštesnius muitus, 
kol Valensa ir kiti bus laikomi 
kalėjime.

Galėjo paveikti Leonido 
Brežnevo mirtis

KALE RfiLIS
Lapkričio 13: Stanislovas, 

Gražvyde, Norvydas, Gyvainė, 
Eikantas, Alyv£, eCgis. #
/ -Lapkričfo 14: Juozapatas, 

Saulenė, Liepsna, Ram antas, 
Dingėk Vaidavytis.
* Lapkričio 15: Albertas, Vaidi
la, žiRnė, Rerpfrntas, Sniegena. 
'. Saulė teka'Z:36, leidžiasi 5:30.
f Oras vėjuotas, debesuotas,

George Bush j

Viceprezidentas George Bush buvo Pietų Afrikoje, 
kai gavo prez. Reagano pranešimą, kad skristų tie

siai jMaskvą ir dalyvautų Brežnevo laidotuvėse.

j Lešek Valensa buvo suimtas 
Dancige savo namuose praeitų 
melų gruodžio 13 dieną. Kariai 
jį atvežė į Varšuvą, o vėliau nu- 

I vežė už miesto ir apgyvendino 
į ūkyje. Už kelių mėnesių jį per
kėlė į Varšuvos kareivines, da- 
vė kambarį ir apstatė karių sar-

I gyva. Paaiškėjo, kad jo santy
kiai su kariais buvo labai geri, 
jis gaudavo visus lenkų laikraš- 

ičius. Kareiviai norėdavo su Va
lensa pasikalbėti. Tada jį išsiun
tė į Sovietų pasienį ir laikė iki 
penktadienio.

Valdžia Valensos netardė
Per ištisus 11 mėnesių lenkų 

valdžios atstovai Valensos ne
tardė, neklausinėjo ir nesudarė 
jam jokios bylos.

Praeitą savaitę Valensa para
šė laišką dabartinei lenkų vy
riausybei. Jis pasakė, kad karo 
storis, jeigu jis būtinai reikalin
gas, gali Lenkijoj pasilikti, jei 
tiktai jis kariams naudingas. 
Pats Valensa prieš karo stovį 
nesirengia nieko sakyti. Bet Va
lensa mano, kad galima ir rei 
lęia kalbėti kitais lenkų gyveni
mo reikalais. Jis pareiškė įsiti
kinimą, kad jis pats ir darbinin
kų unijų atstovai galėtų rasti 
bendrą kalbą. Jam atrodo, kad 
nėra to klausimo, kurio, jie, ap
tarę, negalėtų išspręsti.

Jaruzelskis labai apsidžiaugė 
tokiu Lešeko Valensos laišku ir | savo karo jėgas iš Afganistano.

Lenkijoje labai plačiai kalba
ma, kad staigi Brežnevo mirtis 
galėjo paveikti premjerą Jaru- 
zelskį ir dėl to jis nutarė pa
leisti be reikalo laikomą kalėji
me Valensa.

Lenkai atsimena, kad Brežne
vas paskyrė gen. Jaruzclskį len
ku komunistų partijos sekreto
riumi. Niekas nežino, ar Jaru
zelskis norėjo būti komunistų 
partijos nariu ir ar norėjo tapti 
partijos sekretoriumi.

Be to, lenkai taip pat atsime- ’ 
na, kad* Brežnevas visą laiką 
kalė į Jaruzelskio galvą minti, • 
kad reikia išnaikinti Solidaru-J 
mo judėjimą, nes jis kenksmin
gas komunistams. Brežnevas 
taip pat įsakė įvesti karo stovį 
ir suimti veiklesnius Solidarumo 
vadus.

ĮTAKINGIAUSIĄ ČEKISTĄ TURĖS PA' 
TVIRTINTI AUKŠČIAUSIOJI TARYBA
MASKVON VAŽIUOJA VICEPREZIDENTAS GEORGE BUSI!

IR VALSTYBES SEKRETORIUS GEORGE SIIULTZ
MASKVA, Rusija. — Penkta- zadovsko miesto savivaldybėje, 

' dienio rytą Maskvos radijas pa
skelbė “Tasso” paruoštą žinia, 
kad 69 metų amžiaus Jurijus V< 
Andropovas paskirtas Sovietų 

j Sąjungos aukščiausios tarybos 
1 pirmininku, r

Trečiadienio vakarą buvo su- 
: daryta penkių žmonių komisija 
1 Sovietų Sąjungai valdyti, kol 
: bus paskirtas naujas aukščiau-
• sios tarybos pirmininkas. Vien- 
: balsiai nutarta pasiūlyti politi

niam biurui paskirti dabartinį 
Sovietų Sąjungos komunistų

j partijos generalinį sekretorių 
] Jurijų V- Andropovą aukščiau- 
i sios tarybos pirmininko parei

goms. Pasitarimų metu paaiškė- 
i jo^ kad. pats Andropovas parodė 

noro užimti mirusio Brežnevo 
vietą. Pradžioje jis tylėjo, buvo 
linkęs Brežnevo pareigas per
leisti Gromykai, bet kai yiš pa-

- tes-;Gromykos.U8girdo^ kad jis 
* i sveikata, t&da

‘Andropovas kiek vi i rram komisi
jos nariiū. primetė, kad vienas

J nebetinka aukščiausios tarybos 
‘ pirmininko pareigas eiti dėl se
natvės, antras dėl ligos, o trečias 

•dėl žinių stokos. Jis pareiškė,? 
r kad jis p&ts geriausiai tinka

I toms pareigoms. Nė venas nesi 
priešino ir patarė tuojau paskir 
ti Andropovą mirusio Brežnevo 
pareigoms. Penktadienio rytą 
buvo, sukviestas komunistų par 
tijos politinis biuras, kuris vien
balsiai paskyrė J. Andropovą 
aukščiausios tarybos pirminin
ko pareigoms.

Jurijus, Vladimiro sūnus. 
Andropovas gimė 191 I melų bir-

* želio 15 dieną. 1936 metais bai
gė vandens transporto techniku 
mą, mokėsi Petrozavodsk!© uni 
versHete ir išklausė keturis ko
munistų partijos kursus.

I 1936 metais įstojo į Rusijos 
komunistų partiją ir buvo pa
siųstas ' dirbti jaunimo tarpe. 
19KM1 m ta;s dirbo Kapelijos 
ir Suoj^j^s komuni’sinio jauna

ėjo antrojo sekretoriaus parei
gas. Kuriam laikui buvo Sovietų 
Sąjungos diplomatinėje tarny
boj e Vengrijoj e. P ral a i m ėjus 
vengrų komunistų sukilimą, 
Andropovas vėl grįžo į Maskvą 
ir įsitraukė į čekus darbą. Kelis 
melus dirbo su JežovU, o vė
liau. kada Brežnevo buvo pa
kviestas krašto saugumo reika
lus tvarkyti, tai tebedirba iki 
šios dienos.

Andropovas pirmininkauja ko
misijai Brežnevui laidoti. Pra
džioj rengėsi laidoti šeštadienį, 
bet kai visa eilė užsieniečių ren
gėsi atvykti į laidotuves, tai ko
misija atidėjo laidotuves iki pir
madienio.

Maskvoje sekmadienį ar pir
madienį laukia Amerikos vice- 
oręzidento George Bush ir vals
tybės sekretoriaus G. Shultz. 
Dabar Jau žinomas naujas So
vietu Sąjungos valdytoja', tai 
sekretorius Shultz bandys su 
juo susitikti ir pasikeisti nuo
monėmis apie tolimesnius abie
jų valstybių santykius. Brežnevo 
vedama užsienio politika niekur 

■ nevedė. Jo užimta pozicija ne
galėjo išspręsti ir atominių 
ginklų kontroles. Tolau tęsiama 
Brežnevo politika nuves prie 
atominio karo. Pats Brežnevas 
atominio karo, atrodo, nenorė
jo, bet jo reikalavimai vedė pri? 
atominio karo. Sekretorius G. 
Shultz norėtų bent pasikeisti 
nuomonėmis su nauju Sovietų 
Sąjungos valdytoju. Shultz gali 
pasiūlyti naujam valdovui, kai 
aukščiausios tarybos bus patvir
tintas, susitikti su prezidentu R. 
Reaganu ir iš pagrindų aptarti 
laikos politikos žingsnius.

— Pietų Libane, Tyre karei
vinėse kur buvo Izrael i) štabas, 
sprogo bomba ir užmušė 13 iz
raelitų, 15 arabų.

mo tarpe, buvo jaunimo sekre
torius. Ke’.is metus dirbo Petro- parodai.

— Pez. Reaganas parinko 
Chicagą 1922 metų tarptautinei

Dabar, Brežnevui mirus, Ja
ruzelskis gali pagalvoti, kad 
Brežnevo įsakymai nieko gero 
lenkams nedavė ir neduos. Jaru-' 
zelskis galės užmiršti Brežnevo 
įsakymus, nes nebus kam jų pri
minti. Pokalbiuose liudininkų 
nebuvo. Jaruzelskis kalbėjosi 
vienas su Brežnevu.

— Penktadienį aukso 
kainavo $104.

j 
uncija ’

— Kinijos valdžia reikalauja, 
kad Sovietų Sąjunga ątšauktų

George Shaltz
Valstybės sekretorius G. Shultz skrenda j Maskvą 

pareikšti oficialią užuojautą ir pasikeisti keliais 
žodžiais su nauju valdovu Andropovu.



LE1DĖJAS-J.A.V. LIETUVIŲ BENDRUOMENES CENTRO VALDYBA

Redaguoja Z. JUŠKEVIČIENE.
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lyties : kiems politiniams netikėtumams.

kės pirm. A- Skopus. Buvo ir iš 
Naujieną štabo.

Meninę programą pravedė So-

Solistė LeOnilija Nakutytė- 
Šalkauskienė padainavo: Myliu 
tave (anglų valsą), Karvelėli

iO>

Dr- Vytautas’ P?<3fe^g^' šiflijiis.dįtifoiiTiš/mfpFrituoŠ'^t 
^^^tir'udįįtlnės'vadovybę apie VLIKo.

konferencijąP-Los Angeles mieste?' . /'v-'

te

■ ?••• :<>

Solistė H Nakutytė-Šalkaus
kienė praeita savaitę dai

navo Chrcagoje.

Raštus siųsti: 1616 So. 49 Ct., Cicero, IIL

PIRMENYBE tautiniam solidaru
mui, AR PARTINĖMS AMBICIJOMS?

JAV LIET. BENDRUOMENĖS VADOVYBEI PASIKEITUS

Kaip vyrai, be baimės mes stokim i kovą,
Kaip milžinas amžių baisus,
O meilė tėvynės tebūnie vadovu
Ir Dievas, kurs valdo visus!

Maironis
STATOMOS PARTINĖS AM
BICIJOS, SKELBIAMI MITAI, 
KADA METAS GLAUDINTI 

išeivijos gretas

JAV Lietuva Bendruomenėm 
10-tosios tarybos suvažiavimas, 
įvykęs š. m. spalio mėn. 23—24 
dienom:s, Petersburg Beach, 
Floridoj, išrinko naują LB va
dovybę: dr. A. Butkų — Krašto 
valdybos pirmininku, dr. K.Arru 
brožaitį — Tarybos pirmininku, 
sekretore — B. Jasaitienę, vice
pirmininkais: M. Drungą—spau
dos reikalams. K.Sušinską — fi
nansų. E. Sakadolskienę —kul
tūros - švietimo reikalams.

Tenka pripažinti, jog ant šių 
asmenų pečių guls didelė švieti
mo. kultūros darbo našta ir dar diktuoti L. Bendruomenei, ką ji 
didesnė atsakomybė už tautinio turi ar neturi daryti, bet jai pa- 
solidarumo reikalą, už sutartiną klusti, subordmuotis”. 
išeivijos tautinės misijos vyk
dymą.

-KOKI PALIKIMĄ RANDA 
NAUJAI IŠRINKTOJI LB-NĖS

VADOVYBĖ?
Faktas, kad randa suskaldytą 

L;B_nę, sugriautą jos autoriterą, 
pasitikėjimą, sudraskytą tautinį 
solidaturną, užvestą ir vedamą 
kovą lietuvio prieš lietuvį. L.B- 
nės vadovų užvestą ir vedamą 
ne;itlaidžią kovą prieš VLIKą, 
ALTą, tikslu juos sunaikinti. 
Griaunamą lietuvišką parapiją: 
ateitininku jaunimą išvestą iš , . , i i Jparapijos i samdytas sales, net - 
ir privačių namų rūsius melstis, 
pvz. Chicagą —Lemon tas... Jau
nimą atplėštą nuo vyresniuju.net 
vaikus atskirtus nuo savo tėvų, 
kaip “‘sustojusių laikrodžių” sa- , 
vihinkų. Samdomų kitatauč:ų 
kompaniją Lietuvos laisvinimo 
rekalui: L‘etų vos laisvinimo rei 
kalą pastatytą ant išdavyste gro
siančio pagrindo. Vedamą ben
dradarbiavimo polrriką. priešiš
ką daugumos valiai ir Lt.

Vso šito košmaro kaltininkų 
toli ir ilgai Ieškoti nerėkia: jie 
puikiai girdimi ir iš savo darbų

Fronto bičiuliu aktyvas, aiš- Į 
- Kiąn partinio dominavimo tkslu, 

kuris ir pučia mitus. Principe, 
mitas, tai, fantastinis reikalas, 
pigi gudravimo priemonė, ką 
nois apgaulingai nuteikti ir sa- 
vop pasitelkti. Frontininkų ak
tyvas, aiškiai pasislėpęs po Vy- 

. iiaūao slapyvardžiu, pučia mitus 
>pauooje, Darbininkas rašo: 
“Jau a».ejo laikas suprasti ir ne-

Tai rei
kalavimas VLJKui ir ALTai pa
klusti L. Benaruomenei, jai pri
pažinti seimo - parlamenu? tei
ses! šitoks reikalavimas neturi 
jokio rimto pagrindo, n&^logi- 

. nio, nėi teisinio pagrindo. Tai 
’ lik akiplėšiškas reikalavimas! 
VLIKas turi visos tautos man
datą — yra teisinė visos tautos 
atstovybe. ' Tad kaip ir galima 
daleisti, norėti, kad’VLIKas pa
klustų vienos kurios organiza
cijos valiai, tikslui? ALTa yra 
visų JAV lietuvių organizacija, 
atstovaujanti penkiolika orga
nizacijų, kurios drauge turi ke
liasdešimt tūkstančių narių.Kaip 
galima būtų net daleisti, krid ši
tokia skaitlinga išeivijos! poli
tinė jėga nusilenktų — paklustų 
vienos mažos žmonių grupelės 
užgožtai, diktuojamai L. B-nci? 
Tai tik siekis ranka nuo žemės 
mėnuli pasiekti...

Betgi nežiūrint tiesos aišku
mo, frontininkų aktyvas “užsi- 

' merkęs” pučia mitus, skelbia 
nesąmones: drumsčia vandenį— 

. gaudo žuvytes... Visa tragedija, 
kad jiems ir pavyksta tų žuvę- Į 
liu prisigaudyti. j

Vyliaudas, frontininkų rupo
ras, skelbia šitokius mitus. Dar-

aiškiai matomi,tai fronto bičiulių \ bininke rašydamas, kad kiekvic- 
partijos aktyvo darbai. Na. ir uas lietuvis payal prigimtį,krau- 
tikslas aikus: L. B-nės autorite-^ ją priklauso L. Bendruomenei, 
tu prisidengus, pasiekt i partinį į Vyliaudas Bendruomenę rašo 
dominavimą išeivijai. Bet &r tai j didžiąja ra’de, kas reiškia or

ganizaciją, atseit, lietuviukas tik 
gimęs, jau priklauso L. B-nei. 
(Sic? J.). Negana šios nesąmo
nės, Vyliaudas pučia ir dar vie
ną mitą Darbininke. Jis šitaip 
rašo: 
tuvių 
1 uvos 
Jeigu 
uždavinio organizaciją prilygs
ti tautai. §:uo atveju L.Bendruc- 
menei, tai nnaloginiai tokios pat 
teisės gali drąsiai pareikalauti ir 
kilru nariais sfcdttir.go- organi- 
začijbs, ka'p tai: Amerikos Vy
čiai. Surisienijmas, šaulių 
junga ir Lt. Atokius mitus 
ti. iš tikrųjų reikia neturėti 
proto nei ęėdng .. Principe.
ir galim tokius mitus pūsti auk- 
š^Os kultūros visuomenei, 
kokiems tai džiunglių gyvento- 
jams, kurie neturi jokio suprą- 
timo nei apie visuomenės moks
lo dėsnius, nef ap'e tautą, j's 
prigimti ir t.t Ntiosl. bą kel;^ ir 
ta>. k;AT UafK^ntuko redakfo- 

nesąmones >pausd"- 
a, kas reiškia prits rimą..
Sekant išeivi os veiklą, tarpu- 

avjo santykius ii jaučiant pa-

metas tarpusavio kovą dėl par
tinių ambicijų patenkinfbo, iš
eivijai stovint ant skubiai tarp
stančios ledo lyties?... Kad tai 
tiesa, kad tirpstama liudija ir 
mok. D. B’ndokienė spaudoje. 
“Lietuvybės išlaikymas ir jau- 
niiftas** (sk'i* —Drr ugas, 1962, 
X. 26—27 d.)

Tad ir <t-?tc'nas rimta- klausi
mas, ar rauj’ i* LB. vrdo\ ybe 
tęs savo pirmūnų užvestą ir ver
damą aršią taipusavio kovą — 
lietuvio pliėš f'ettnį? At ji tu
rės jėgos ir drąsos pasipriešinri 
partiniam diktatui ir pakeiti Ik 
B-nė^ politinę kry’ptj. ją pasukti 
išeivijos daugumai priimtiną 
linkn>e,ar grąftns L.Bendrnomę- 
rę j patrhdmi. demokratinį ke
lią. Lietiniu rrarto> nustity-

Tai 
rūpi 
bau pramvtspč'iai išeivija. T? ir. 
statomas kT; ūslrnas i: drauge- 
baiminama

«tuo a; ve u. ir šiuo me
tu būtų ruducta> km ^Upru^. 
kuone rrrrt na>. smūgis teuh-

khiu>mu*, kurie rūpėit 
gilina n»a>tincihi ir- tzi _

Redakcinė komisija: ST. JUŠKĖNAS, A. PLEŠKYS, A. REPŠIENE.

“L. Bendrtfoįrenė yra lie- 
tauta.egzistuojanti už Lie- 
teritorUos ribų". (?' J.)...
tai jau Vyliaudas imasi

i d«d neigiamo $ts.4šyfriai šitokias

rfa’H ęv r liūdnzs vrdzdaV 'Atseit.

Sa- 
pū$- 
nęi 

kaip

N

»»<Wlg

vitoa-ai
nte veda^^-AčtS^usavio kova’ už 
<adovavmą, už partinį, politinį 
pirmavimą. ■ Kada gyvenama- 
metas ir aplinka reikalauja glau
dinti gretas, konsoliduoti idšus 
turimus išteklius: ’ politinius, 
kultūrinius ir finansinius kovoje 
už taurinį išlikimą,fuž Lietuvos 
laisvę.- Trumpai ir aiškiai ta
riant — šitokia neportinga ir 
neatsakinga vidaus kovą, užves
ta ir vedama mažos politines par 
tijos žmonių, privalėtų būt ne
delsiant sustabdyti (Skaityti Vy
liau dris straipsnį: ‘Varžytynėm dėl 
pirmavimo —kova lietuvio prieš 
lietuvį” Darbininkas, 1982.IX.10. 
nr. 37)... .

-Žinant Lietuvos cvupanto už
mačius prieš ^šeivijąmetenka nė 
įrodinėti, kad mažos grupelės 
žmonių užvesta ir neatlaidžiai 
vedama tarpusavio kova yra 
naudinga tik okupantui, tu
rinčiam tikslo suerzinti, suskal
dyti išeiviją ir nutildyti jos or
ganizuotą. stiprų reikalavimą, 
laisvės Lietuvai. Paieiga baigti 
mitų pūtimo politiką vedus, 
laikas gelbėtis nuo okupanto už 
mačių ir drauge rengris viso-

JAV R. LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
TARYBOS NARIŲ IR ATSTOVŲ 

SUVAŽIAVIMAS
Įvyks 1982 m. gruodžio mėn. 4 dieną Liet. Tauti
niuose namuose, 6422 S. Kedzie Ave., Chicago, Ill.

Yra realus daleidimas, kad šianl 
dien, skubą riedantieji pasauli
nės politikos įvykiai, gali pada
lyti staigius ir netikėtus posū
kius, kas istorijos bėgy yra ne 
kartą atsitikę. Politiniai įvykiai 
gali užklupti išeiviją susiskal
džiusią, nepasirengusią pasinau. 16, Lietuvos himnas, 
doti net ir pačia palankiausia si 
tuacija Lietuvete laisvinimo 
kale...

Tad ir. krypsta žvilgsnis į 
santaikos kėlėjų stovyklą ir 
tomas rimtas klausimas, ar

1. 9-10 vai. ryto atstovų ir svečių registracija.
L. 10 vai. suvažiavimo atidarymas — dr. Vai. Plioplys.
3. Amerikos himnas — sol. Aldona Buntinaitė.
4. invokacija — kan. Vaclovas Zakarauskas.

. 5. Mirusių narių pagerbimas.
6. Darbo prezidiumo, sekretoriato ir komisijų sudary

mas. Komisijos:
a) registracijos,
b) rezoliucijų,
c) spaudos.

. 7. Sveikinimai.
t e

8. JAV R. LB-nės Tarybas narių ir atstovų praeito su
važiavimo protokolo skaitymas — Delfiną Tričienė.

9. Paskaita: "Komunizmas ir lietuvių jaunimas” — stu
dentė Ramunė Tričytė.
Pranešimai: .4 \

a)
b)
c)
d)

,e)

11. Suvažiavimo dalyvių pasisakymai dėl pranešimų.
12. Pranešimų priėmimas. ‘
13. Rezoliucijų priėmimas.
14. Klausimai ir sumanymai.
15. Suvažiavimo uždarymas.

« K •**

Tarybos prezidiumo,
Centro valdybos —■ pirmininko ir narių,
Kontrolės komisijos,
Apygardos pirmininko, ir '
Apylinkių pirmininkų. t,

ne
šta-

_ ____ nau
jai išrinkta L. B-nės vadovybė 
pajus tautinės atsakomybės pa
reigą, asmeninės savigarbos rei
kalą veikti savo proto atsakomy 
be, nepriklausomai nuo fronto 
bičiulių diktato? Daleiskime, o 
gal tikėkime, kad dabartinei L. 
B-nės vadovybei ir. pavyktų pa
stumti į šoną partinius,: politi
nius diktatorius ir aukštai iškel
ti tautinio solidarumo vėla va, 
tai ši vadovybė atliktų didžiulį 
patarnavimą išeivijai — atliktų 
"storinį išeivijos vienijimo darbą 
Ko naujai išrinktai L. B-nės va_ 
dovyvei ir yra linkima.

Z. J.

rei_ Pastaba: Registracijos mokestis ir priešpiečiai 5 dol. 
Priešpiečiai nuo 1 vai. iki 2 vai. po pietų. Kūčių vaka
rienė 7 vai. vakaro toje pačioje salėje.

Kviečiami ir svečiai dalyvauti suvažiavime.
Tarybos prezidiumas

Kvietimas į tradicines Kūčias
JAV R. L. Bendruomenės taryba ir Centro valdyba 

maloniai kviečia jus ir jūsų artimuosius dalyvauti tradi
cinėje Kūčių vakarienėje 1982 m. gruodžio mėn. 4 dieną, 
7 vai. vak., Liet. Tautiniuose namuose, 6422 So. Kedzie 
Avenue, Chicago, IIL *

Programa: tradicinių valgių vakarienė, kalėdinės 
giesmės — atliks solistė Aldona Buntinaitė, tautos lais
vės kovotojų prisiminimas-pagerbimas.

Dalyvavimas — auka $12.50 asmeniui.
Kvietimo gavimo reikalu kreiptis: J. Bagdžius —

J 434-3713, A. Skopas — 863-5135, A. Repšienė — 544-3880, 
i K. čiurinskas, East Chicago — (219) 365-4184.

Rengėjai

operos- Madam Bdtterfly ir R. 
Štrauso valsą. Susirinkusieji ne
leido solistei nueiti nuo ^scerios, 
kol jUnėpadainavo ir penktos 
dainos. Akompanavo muzikas 
Aloyzas Jurgutis. Abu meninin
kei buvo apdovanoti gėlėmis ir 
susirinkusiųjų nuoširlžiąis plo- 
jimais.

Prie Įėjime budėjo Dubaus- 
kienė ir Dumčius. Bare dirbo 
Ašoklis ir Kizlaitis. Laimėjimus 
pravedė inž. Dubauskas, šo
kiams grojo 4 asmenų orkestras- 

Rengiant balių buvo įdėta 
daug darbo, ypač šeimininkių 
ga'minant cepelinus, kurie buvo 
tikrai skanūs. Maistą į stalus 
mikliai išnešiojo studentės Da
nutė Pranckevičiūtė ir Brigita 
Skopaitė. Visi svečiai skaniai 
pavalgė. Vyriausia šeimininkė 
I. Pranckevičienė. ; •

Balius visais atžvilgiais pui
kiai pavyko ir rengėjams davė

S. Paulauskas

MAIRONIO MINĖJIMAS LIETUVIU 
TAUTINIUOSE NAMUOSE

Maironio, Tautos 
dainiaus, sukakčių minėjimas 
(160 m. gimimo ir 50 m. mir
ties) įvyks š.m. lapkričio mėn. 
28 dieną Lietuvių Tautiniuose 
namuose.

atgimimo .

Minėjimo programa

ŽVILGSNIS Į R. LIET. B-NĖS Petrauskas. Posėdis įvyko Kul- 
KULTuROS TARYBOS

VEIKLĄ

Kaip jau spaudoj rašyta, Kul
tūros taryba yrą susidariusi aiš-

’ kų, konkretu veiklos planą ir
pagal galimybes jį vykdo-

Kullorcfc taryba turėjo jau
j Iris darbo ptksedžius. Posėdyje,

I askaitą "Maironio kūrybos įvykusiame ŠJU. spalio 26 d., 
ištakos ir jo palikimas Uelupuvo \inutkiai aptartas Matro
sai skaitys dr. Br. Motuziene., nio minėjimas, kųrit įvyk^ š.m. 
Ji yra pasirengusi kalbėti lauii- lapkričio mėn. 
nio sąmoningumo pagrindų, rei- Taulmhme namtrose. Paskui

šviesoje. - , -
Mau unio eilėdarą dek lauruos 

studentai ir- mutiniu* V. PaBo- 
iris, lč, l>rabckevįcius, B. Sko
psite, R. Variakojytė. Solų pro
gramą atliks sodelė Al. Pankie- 
nė. Akompanuos lutu- M. Mote- 
kaitris. Programą praves D. Da 
mleviėiūtė-Dumbrreaė.

Po programos, socialiais pa 
bendravimas, prie ponios A. Ka
tilienės parengiu vaišių. j

Akademi/os įregėjai rūpinasi, I - —
kad renginys būtu geimai aukš ■ *h^ke\įčienė*. Sekretoriavo Ig. 
lesnio lygio ir kultūringus, 
lonios nuotaikos

Chicago? ir apylinkių lietuviai! 
yra kviečiami dalyvauti, ir ma

i viskas
, tas pajikciMų radybų

ir nutarta daryti žygras, kad 
konkursas pavyktų. Reikalinga 
platesnio masto informacija ir 
ji bus. Aptartas leidinio reika
las. I žplanuota surengti paskai
tų ciklą: “Asmuo, jo rūpesčiai, 
pareigos laike ir gyvenamoje 
aplinkoje’’. Paskaitos užplanuo-

I tos a įeinančios žiemos metui.
Posėdžiui pirminiukavb

loniai laukmmf.
Minėjimą - akadenriją rengia 

LB n ės Kultūros taryba.

toros tarybos narės A. KalelU- 
nės bute. Po posėdžio visi ma
loniai pabendravo prie šeiminin
kės paruoštų vaišrų.

Koresp.

R LH CteErtU #tLINKĖ

Darbšti, energinga apylinkės 
vaidyba surengė Jaunų ir sėk- 
mingą rudens balių Cicero pa
rapijos salėje š. m. lapkričio 
mėn. 6 dieną.

Baliuje buvo daug svečių iš 
arti ir toli, daug aktyvių visuo
menės veikėjų, imsįpdniusių atr 
menų: pulk. J. ivcchs, dr. ši 
maHis, dr. Atkoėiftnas, dr. Ma- 
hiiienė. ini. Dubauskas, R. Liet. 
B-ncs tarybes prmfimno sekrė 
lorė Antanina Repiienfc, iždinin
kė Aldona Kačia^icirt, tary bos 
vicepirm. Antanas Tauginat, 
žurnalistė Zuzana Jniįccvičicnė, 
šaulių pirm. Jtmm MikulU, 
lt LB-įjoš apylūiių pirminin
kai: ESst CliJcago ~ i 
Jlaniuclle Parko — Petrauskai, 
Bnghlon Parko — lAxius ir v^ 

eilė kilu garbingų
Lu Juos ptitteifė Cicero ^apyjin-

ŽIUPSNELIS ŽINIŲ 
Iš ALTO VEIKLOS

Amerikos Lietuviu Tarybos 
suvažiavimas

42-asis Amerikos Lietuvių Ta
rybos suvažiavimas Chicagoje, 
Liet. Tautiniuose namuose, spa
lio .‘JO d. buvo darbingas ir pra
ėjo su pasisekimu. Jį atidarė ir 
pravedė pirm, dr- Kazys Šid
lauskas. Invokaciją sukalbėja 
kun. .dr. Ignas Urbonas, prašy
damas Dangaus pagalbos ALTo 
darbams, siekiant Lietuvai lais
vės.
Suvažiavimui pasikeisdami pir

mininkavo ALTo vicepirminin
kai; T. BlinstruBas, B. Dargis, 

•inž. V. Naudžius, dr. V. Šimai
tis, dr- J. Valaitis. Suvažiavime 
dalyvavo 32 Valdybos - tarybos 
nariai, Ig skyrių atstoyų.lO or
ganizacijų atstovų. 3h svečiai. 
U viję bėVburO dar ir riesi- 
registravusių svbčių. Aukę tu
jinki a fi.GHO doL Sudaryta Jiaiu- 
ją valdyba, pir(n. dr. K_šidlaus-

f mtn j a vafrtovtfįp, AI,Tą su- 
darančių organ iZSfcijlj pastūly- 
Ipfl- įėjo viją/ Aį/1 ui <itjLubsrir

C; rti 11 s k ai/* *

•S Chicago. ILL
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TESTAMENTO VYKDYTOJAS
D delio domesio reikia skirti 

pasirenkant testamento vykdy
mą, kuriuo jūs pilnai Jpasiti- 

i te. ■.
Bendrai, testamento, vykdyt o- 

ai gali būti asmenys, tiek vy- 
r oi* tiek ir moterys.

Gerai būtų savo žmoną paskir
ti testamento vykdytoja ir ban
ka įstaigą, kaip testamento vyk
dymo bendrininkę.Nėra uždrau- 
4 ta paskirti tris vykdytojus, kai. 
ralikėjui mirus, paliekama pre
kyba arba verslas. Gi žmona, 
kad ji galėtų prekiauti, reikia ži
novo.
Reikia turėti galvoje, kad vyk

dytojams tesmas paskiria kom
pensaciją — atlyginimą už toki 
patamayimą.Todėl daug ekono
miškiau turėti tik vieną vykdy
toją, o jam mirus — pavaduoto
ją.

Jūs privalote turėti galvoje, 
kad daugelio šio krašto valstijų 
įstatymai reikalauja, jog testa- 
toriaus pinigai — turtą* turi 
tekti šęįjmos’ nariams. L

Jeigu jūs ncrite bet ką išskir
ti iš turto paveldėjimo, tai. tu
rite rūpestingai pažymėti savo 
norą testamente ir-taip pat pa
ruošti efidavitą

Šio kraštų įstatymai leidžia 
patiekti jieškinį testatoriaus tur
tu už skolas, kurias jis turėjo 
padaręs. y •

Išvengimui galimų ginčų, bū
tu protingas sprendimas užrašy
ti save giminaičiui mažą dovaną 
(pvz. kelis , dolerius), ; nurodant, 
k ad jis aiixscr u gavo dovaną. 
Tuo kausimas būtų ‘išspręstas, 
jei ą giminaitis norėtų, bylinė
tis.

Nepaisant priežasčių, • testato- 
lius turi nurodyti savo lėstamen 
te tiksliai, kam yra skiriama do
vana, kur keltina -teisinė by
la. . . . ‘ ;** JI A r I \-

Reiktii> taip'Tąsytą: -V
“Tuo. atveju, kai bet,kuris 

beneficiaras prieštarautų šio 
testamento; patvirtinimui (iš- 
skyius>m'ano žmoną) :.ir jis tie
sioginiai arba netiesioginiai 

dalyvautų varžytynėse, sąryšy
je su šiuo testamentu, tai to

kio atsitikimo atveju, aš :siuo 
panaikinu ir anuliuoju mano 
dovanos šiuo testamentu pa
skyrimą tokiam asmeniui ir 
nurodau, kad toks asmuo pri

valo būti išskirtas iš bet ku
rios mano turto ir nuoavybės 
dalies.”
Pažymėtina, kad testamento 

sudarytojas be svarbios priežas
ties negali iš paveldėjimo išskir
ti savo žmonos.Jei jo žmona ga
li gauti įstatymais nustatytą mi- 
nimalinę turto dali, tai tada tęs- ’ 
tatorius negali panaikinti jos tu
rimos teisės, nebent ji pati- nuo | 
savo dalies ratiškai atsisakytų 
(tam tikra sutartimi).

NETEISĖTOS DOVANOS
Testamentą teismas tikrins ir 

patikrinęs patvirtins. i
Tos testamento dalys, kurios 

nukreiptos prieš viešąją politi
ką, • skelbiamos negaliojančios. 
Todėl patartina kiekvienam tęs- Į 
tamento sudarytojui neįrašyti jį 
testamentą keistų dovanų, nu-į 
kreiptų prieš piliečių bendrą ge- j 
rovę. j

_ H i : : i
Pvz., testamente pažymėta są- J 

lyga, kad asmuo X. niekada! 
nesusituoktų — tik tuo atvejų 
gautų nurodytą dovaną.Tokiu są-; 
lyga yra laikoma neteisėta, ka
dangi santuokos yra prigimties 
teisė ir visuomenės reikalas.

Tačiau dažnai leidžiama ĮraĮ 
syti testamente apribojančią- 
klauzulę, kuria panaikinama X. 
asmeniui dovana, jei apdovano
tasis (beneficiaras) vestų nepa
geidaujamą testatorių! asmenį, 
kurį jūs 'testamente pažymite.

Pvz.: Galima parašyti:
' _ “Šiuo . aš nuordau, kad tuo 

atveju, jei mano giminaitė A. j 
JP. ištekėtų iž O. A., tada čia! 
pažymėta mano dovana panai
kinama ir negalioja, ir toliau 

f tokiu atveju aš nurodau, kad 
ta dovana turi būti atiduota 
vieton mano giminaitės, mano 
pusbroliui P. C.”

f '.VEDYBŲ TAISYKLĖS ;

i Kai' kur JAV-bėse testamen
te galima nurodyti, kad asmuo, 
kuris visa laiką gyveno nesu
situokęs, savo nuožiūra vestų.- 
Testatoriiri leilžiama ‘testalriėn- 
te Įrašyti, kad apdovanojamam 
asmeniui leidžiama antrą ar 
trečią kartą susituokti, gi- prie-' 
šingu atveju — jis netektų tes
tamente įrašytos dovanos.

, ; . (Bus daugiau)- i-

GYDYTOJO LASSERIO PATARIMAI 
DIRBANTIESIEMS ĮMONĖSE

Gydytojos I.asser teigia, kad 
gamta veikia pagal nustatytus 
ciklus periodikai. Tie. darbinin
kai. kurie dirba. įvairioms darbo 
valandomis įmonėse, jų kūnas 
niekad negali prisitaikyti prie 
dirbamu sąlygų.

Dr. Lasser sako:
— Jūsų bosas gali pasakyti, 

kada jūs turite ateiti į darbą,bet 
jis nepasakys, kad jūs turite iš
gerti 16 pouduku kavos. Jūsų 
bosas neragins jūsų sumažinti 
kūno svorį. Jūs pats turite uži- 
imti gimnastika, nustoti rū
kyti ir mažiau gerti įvairios 
rūšies kavos.

—Kasdien skirkite bent 15 mi
nučių sveikai tylai. Toliau, pa
kėlęs galvą, pėsčiomis nuvyk Į' 
pasilinksminimo vietą ir tenai' 
pabūk bent 15 minučių.

— Pažymėtina, kad vienas blo 
giausių dalykų, tai kad daugu
ma nakties pamainoje dirbančių
jų žmonių yra dideli kavos mė
gėjai, t. y. kofeinoyediktai. Tai 
yra tikie asmenys, kurie kas
dien išgeria kavos daugiau, ne
gu 15 puodelių; jie negali toliau 
keliauti. < . !

su kūno sitemą. kas iššaukia šir 
dies lieą ir aukštą kraujo spau
dimą. Kofeino ediktai (mėgėjai) 
privalo atsisakyti nuo kavos gė- 

4 rimo bent 10 šavaičių.
— Daugelis kavos mėgėjų la

bai daug geria darbovietėse vi
sos. savaitės bėgyje. Vėliau toki 
asmenys šeštadieniais ir sekma
dieniais ilgai namuose miega. 
Tokie žmonės griežtai nesuma
žina kavos var-tąojimo ir stebisi, 
kodėl jiems galvą skauda sek
madieniais, -baigia dr. Lesser.

Maga. Švlaitienė

— Jei darbovietė suteikia 
jums laisvą dieną, ^tai tą dieną 
tikrai poilsiaukite. ' Nęikitą. tą 
dieną garažo dažjfti.

— Įsidėmėtina, f* kad kofeniz-* 
mas yra tokia liga, kuri padidi
na kūno i tampą, ;spaudžianti jū-

* r t L
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Atdara šiokiadieniais nu®

JŪS KLAUSIATE.
MES ATKAKOME

KL. Pasakykite ar visose šio 
krašto valstijose galioja palygi
namosios atsakomybės nuosta
ta’, ieškant už susižeidimus fab
rike atlyginimo?

Jugzss R-skis
ATS. Daugelyje šio krašto vai 

stijų įstatymai skiriasi nuo Mas
sachusetts įstatymą. Visur ga.
lioja vadinamasis “comparative 
liability’4 (palyginamosios atsa
komybės) principas. Gi Mass, 
valstijoje tik tada, jei prisieku-

vys) buvo apsileidęs (negli
gent), bus priimami dėmesin nu 
kentėjusio nuostoliai ir jo “kan. 
čios” (pain and suffering), ir 
jam už viską bus atlyginta. Ki
taip jo ieškinys bus atmestas.

* * *

KUR YRA DIDESNIS 
NEDARBAS?

KL. Malonėkite pasakyti, kur 
vra didesnis nedarbas: ar JAV- 
bėse ar Kanadoje?

Jonas M-činas
ATS. Spaudos žiniom’s. JAV- 

bėse šiuo metu yra 10.4% be
darbių. Tai pokar. laikotarpio ne 
darbo šiame krašte rekordas.

luinojoje spal’o mėn. buvo 
12.5—12.6%. Tai esą 30000 dau
giau bedarbiu. Illinois buvo
680.000, įš 5,25 mil. dirbančių. ? _

Michigano valstijoje buvo 16.1 *r kardinolas Spellmanas.
proc., o Ohio valstijoj-13.6%.! Bob Hope pasakoja tokį su 
Teig’ama, kad tai esą daugiausia kardinolu dialogą.
bedarbiu ocr pokarinius 42 me_! Kūčių vakarą jis buvęs tiek 
įus i pavargęs, kad nuėjęs Bern •-

Į iių mišių, kurias katedroje lai- 
Kanados mm, pirm. P.E. Tru.' kė pats kardinolas Spellmanas,

• dau. kovojant su nedarbu, įvedė atsisėdęs į klaupką ir užmigęs.
j 5—7% varžtus visiems kanadie- t _ Kjtą dieną kardinolo at- 
čiams. Jis teigė, kad Kanadoje įprašiau, — pasakoja Bob Ho- 
gamyba kasmet kyla po 12%, J. pe
A.V. — 7%,o Japonijoje ir Vak.; v . ’
Vokietijoje tik po 5%. Atkilti-j Užmiršk tai, Bobi, jį nu-
mui problemą sudaro darbo uni į raminęs kardinolas. — Aš irgi 
jos, kurios reikalauja didesnių Per vieną tavo vaidinimą -mie 
uždarbių, negu atneša kainų ki- 6°jau- Dabar mudu išsilygi- 
limas. Pvz., Chrvslerio automo- n°va...

. . ^1 * * *bilių gamybos darbininkų streu • __________
kas, neseniai išvedęs į gatvę 10,- GRĄŽOS NETURINT
000 darbininkų, o prie jų prisi- Turtingas amerikietis Rolls- 
dė^o Detroito —2,100 darbiniu-^ Royce automobiliu važiuoja New 
kU- | Yorke per George Washing! on o

Fordo Motor kompanijos dar-j tiltą., ir privažiavęs mokesčių 
bininkai, dirbą Kanadoje, sutiko’ rinkliavos angą graibosi — ne- 

. padidinti savo nario mokestį $10. randa smulkių.
per mėnesį. Unija tuo būdu su-! — Neturiu, — aiškinasi.
rinksianti $40,000 per tą mėn., — Penkiasdešimt centų, —pa- 
kad padėtų 10,000 streikuojan- sako kolektorius.
tiems darbininkams. j — Aš sakiau tamstai, kad ne-

I JUOKDARYS ir KARDINO-
t LAS

Kas nežino Bob Hope, Ameri
kos filmų žvaigždės. Pažinojo jį

— Laimę? Kaip suprasti? — 
nesuprato Mykolas, -

— Pagal šios šalies įstatyme^ 
yra uždrausta dvi vesti!— paaiš
kinau.

— Ji-hu — nudžiugo Myko
las. r •

ŠERIFAS VETERINORIUS
Vieno mažo miestelio Čerifas 

Ozarkuose buvo kartu ir vetei i- 
norius. Vieną vėlybą vakarą, su
skambo telefonas ir sujaudintas 
moteriškas balsas paklausė, ar. 
ponas namie. t.

— Taip, — atsakė šeimininkė.
—Kokioms pareigoms reikalin-J 
gas: — šerifo ar veterinoriaus?

— Abiems! — sušuko balsas, 
—Viduje yra vagis, o mes ne
galime šunį priversti snukį ati
daryti!

jfc *

KAIP NUPENĖTI VIŠTAS

Kompartijos instruktorius Pie- 
tušenka lanko kolchozus. Pir
mame pastebi švarią vištidę ir 
joje sveikas, derlias žvalias viš
tas.

— Kuo savo vištas maitini, 
Ivanai? — klausia instruktorius 
vištų prievaizdą.

— Agi, duona, pons: drau
ge, — paaiškina prievaizda Iva
nas. I

— O nežinai, kad mes duoną 
turime pirktis iš Kanados, o tu 
duona višths šeši, — supyko in-

: struktorius ir įsakė Ivanui kitą 
rytą prisistatyti pas Enkavedis
tų agentą.

Panašiai atsitiko keliuose ki
tuose kolchozuose, kol instruk
torius pateko į “Pergalės” kol
chozą, kurio vištinyčią admini
stravo draugas Rabinovičius.

. Į klausimą, kuo draugas šeri 
savo vištas, kad tokios gražios 
ir. dailios, Rabinovičius atsakė:

— Nu, aš joms moku po 30
Chryslerio administracija pra-’ 

nešė, kad JAV-bėse nuo pr. pir-! 
madinio ir šio savaitės pabaigo
je 16-kose įmonių, įskaitant Ka-j 

siėji ^(jury) pripažįsta, kad ieš-Į'nadą, prasidėjo darbininkų da- 
kovas elgėsi “T00 procentų at-’linis iš darbo atleidimas.
sargiai, o atsakovas (darbda- 4 J Fabius

Aleksas Ambrose

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, ,
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią

• ; Chicagos. lietuvių istoriją ?
?7. ■ t K - ■ >; (1869 — 1959 metai).

- r_- ' -664 psl., vardynas. '
Minkšti viršeliai. Kaina S15.

• ; ' 'T (’ ’ : v ‘ '
• \ . .. '■ • ' Persiuntimas — $1.
r 1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Inž. LIUDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

IŠ PRAEITIES ŪKANŲ
ATEINA LIETUVA,

turiu smulkių.
— Nieko negaliu pagelbėti, — 

oficialiai atsako kolektorius.
— Ko čia Hgai gaišti, — tarė 

’ amerikietis. — Kiek nori už tą 
savo tiltą?

* ♦ *
laimė: nelaimėje

Aną dieną susitikau Mykolą 
gatvėje, tokį nusiminusę, tokį 
nelaimingą. ’ ’

— Kas tau, Mikolai? — klau
siu su tikra nuojauta.

— Ak, —sudejavo .Mykolas,— 
įsimylėjau iš karto į dvi mergi
nas ir dabar pats nebežinau,kas 
daryti . . .

— Tai tik turi laimę! — ta- 
' riau.

rublių mėnesiui ir jos maistu 
pačios pasirūpina.
Ros okowski yra optimistas, kad

’; ? ■? < ♦ *

.DVIEJU.SENIORŲ PASI
KALBĖJIMAS

— Artūrai, mano "ponelė” sa
ko, kad aš nesu jai pakankamai 
drąsus. Ką aš turiu daryti?

Pastarasis pasakė:
— Nutrauk su ja artimiau

sius ryšius, jei nori būti pakan* 
karnai drąsus.

* * ■ *
KAS SVARBIAU

— Ką tau rašo tėvas?
— Neturiu laiko skaityti. Tu

riu bėgti Į banką, iškeisti jo at
siųstą čekį.

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LTTERATORA. lietuvių, Bteratūros, meno ir moksle 

1954 m. metraštis.. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vines 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P, Joniko, V. Stanio®, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V» 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis t? 
M. K. Čiurlionio. M. Meikio, V. Kaiubos, A. Rūkitelės tr A. Varnų
kūrybos poveikiais. 565 pusk knyga kainuoja tik B3.

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos tr tes
tinių Jokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems. gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenim!! 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja fl

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraly-
tas Juozo Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne saugai 
gyvenimo bruožų apraiymas, bet tiksli to laikcrtarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knygą 
parduodam* tik už i

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 kun. Jaunium ir prof. K- 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

Ir patarė mums toliau studijuoti

Jtain* F25. Kieti virieliaL Paltu F2.

« ysr*---- - NAUJIENOS
1739 S. Halsfed St., Chicago, IE 50608

• LIE! U V HKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Ttmtfeusfi 
įdomiai parsfyb rtudija apie Rytprūgina, remiantia Pakalnė* te 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienais 
lietuviui Leidinys fllurtruotM nuotraukomis, pabaigoje duodami 
vitcrv&rdžių pavadinimai Ir jų vertiniai J vokiečių kalbą. Eab<J 
naudingoje 335 pual knygoje yrS Rytprūsių lemėlapla. Kaina IC

• KĄ EAUMIS LIMf, ralytojoe Petronėlės Orintaitėa atd-
minima/Ir mintys apie iimenls Ir vietaA nėprik. Lietuvoje ir pir-' 
maistais bollevikų okupacijos metais. Knyga turi 234 pualapiua, 
bet kainuoja tik 13. . . <

• JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesupras
tai ir klaidingai interpretuojamas gyvenime Ir politikoje; tik M 
Jurgio Jalinsko knygoje «pie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju už žmogaus telsea. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja M.

V KATTRTNtS NOVKLIS, M. Ec-čenko kūryba, 7. Valaifle 
vertima*. 109 knygoje yra 40 cąmo^ngų novelių. Kaina $1

I
Knygas gaunamo* Naujienose, 17VW So. H*bW St, Chicago, 

IE BTAM. —-s.

3 — Naujienos, Chicago, m. — Sat.-Monday. Nov. 13-15,
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šią to meto komunistų čekistą. įi
Chruščiovas čekos virširii^o "pai-eigoms pasirinko' 

Berijos pavaduotąją Jurijų Andropovą. ChuršČiovas ap
rėžė Andropovo galią, ^būtent: jis 'neturėjo leisės suimti 
komunistų partijos Centro komiteto barių be ffdfliStefio 
pirmininko įsakymo. Politinio biuro nar-iaftis ttfitėrtes St-'1 
leisti Chruščiovą ir paskyrus -tfe^nevą p&rtijos Aittdovy- 
bės priešakio, Andropovas klausė Brežnevo,-O ne Chrūš-. 
čiOvo. 4

Brežnevas valdė Sovietų Sąjtingą 18 irietų. Pdr tą 
laikotarpį pasikeitė ne tik Aridropbvžts. bėt ;ir pats ®ftž-' 
novas. Jis pradėjo sirguliuoti prieš deŠimfmetį. Jis ne- ■ 
vaklė raūmenų ir tapo atgrubanagis, tuo tarpu Andro
povais paėmė savo kontrolei! visą žvalgybos aparatą ne 
tiktai pačioje Sovietų Sąjungoje, bet ir užsienyje. Jis ži-d 
no jo, ką įtakingi nariai ir valdžios atstovai darė užsie-į 
nyje. jis turėjo drąsos paskelbti Brežnevo dukters bran-J 
gėnybių išve'žirrfą užsienin. Jis paskelbė ir Brežnevo sū-i 
naus brangenybių sąrašą, turimus -trejus namus Ličh’-- 
tenšteine ir bankuose turimas sąskaitas. '-Sąrašus jis i§-{ 
siuntinėjo visiems Kremliaus valdovams. Neaplenkė ir 
paties Brežnevo. Jo užklausė, -kas tdliau daryti.

Andropovas parinko laikotarpį posėdžiui, kada Brež- .-šeimą ir tūkstančius žmonių, niekinimas pasidarė populiarūs 
nevas nepajėgė atsistoti ir į posėdį ateiti. Andropovas: 
davė Brežnevui visą laiką, bet . jis Savo vaikų nedrįso ap’-' 
ginti. Neatėjus į posėdi, partijos sekretorium buvo iš
rinktas Andropovas, ne Brežnevas;’J^į'> Z

Visiems buvo aišku, kad Brežnevas .žinojo apįe./skvoi 
vaikų “kombinacijas”, bet partijos -’^pvy^- ųętųrėjb ga< 
-limybių jo apklausinėti. Politbitirb nariai-^ū^jOj kad 'pa
ties Brežnevo buvo geriau nefiestijįijbs WSii^ą.jąĮ’ąpiė[-ų v v r .

‘kitų valdžios ir pdlitbfuro narių kor^inae^ąšd^ž^abi'nųs; 
Brežnevą, jis būtų pasakęs kalbą dpįė kipą-^sc^iąįtijos’ 
vadų vaikų kombinacijas. '•

Andropovas padėjo ChruščiovuiVįšigąte^.^ 
padėjo Suslovui Chruščiovą nustiSMti. 
dėjo Brežnevui valdyti SoviėtųBąjt^igą 

'nevo2gy.vę'niifto‘ pabaigoje i'tėūiė iš jo. pariį^pM^b^įįs 
Andropovas: paskyrė ištikimą ukrainietį vadovy-š 

•’bėn. ,.Andrpp’cyąs kiekvieną dieną telefonu pranešinėjoj 
valdžios atstovams, m’ihistėriafnš, k’4 Jie privalo.vienuA’iž 
kitu klausimu pasakyti ir (Iary& Sovietų:Sąjuiig6je per
buvo ir nėra kito'tokio galingo žmogaus, kefesi-yra Anmx)-į 
povas. Jis-galejo leisti A. Gromykai-.pirmininkauti pėhkiųi 
vadų komisijai, nes buvo tikras, kad bė Jo■■'■taes’/Clfori 
myka nieko negalės daryti. Pagaliau/jeigmCromykai ir 
atitektų ŠręžfišVo galia, tai ji būtų tik laikina. "(Tfdmykk.': 
jau yra virš 70 metų ir nesveikas. ! '■ . .- ■ -. .

“Tass” melavo visam pasauliui, įskaitant ir Rusijos, 
komunistams, kai paskelbė, kad Brežnevas -mirė ketvir
tadienio rytą. , ;;'

Kada prasidėjo vadinama “Spalio revotincija?/ tai 
Brežnevas buvo tiktai 11 metų berniukas. Trejetą dienų 
prieš mirtį Brežnevas, kaip mumija, prastovėjo Raudo
nojoje aikštėje, priimdamas Sovietų kariuomenės paradą. 
Vakare jis paskaitė komunistams kalbą apie “Spalio re
voliuciją”., kurioje jis melavo nuo pradžios iki galo. Buvo, 
ne “Spalio revoliucija”, bet perversmas prieš demokratinę 
Rusijos vyriausybę. Kiekvienas lietuvis tūrėtų pėfskai- 
tyti lietuvio Vlado Stankos, Kauno univėrsitefo profeso-- 
riaus, storą knygą apie komunistų perversmą-prieš demo
kratinę Kerenskio vyriausybę. Vladas Stanką buvo karo: 
mokykloje. Jis vienintelis’’išvedė Maskvos įarb diokykfos" 
mokinius į Maskvos gatves prieš bolšėVifeį 'perversmą,

Rašytojų draugijos vardu įteikė tūkstanties dol. jpčeiniją romano autoriui už parašytą ir Ateities Jeftfykloje išleistą por- nografinį romaną,'kuriame aprašoma Paryžiaus paleistuvystės namuose’ atliekamos šlykščios 'Išdaigos. ■.Bet; dar daugiau buvo nuste- ■jfcnta mūsų .visuomenė, Įiai viena jauna ateitininkė, grįžusi iš viešnagės pas gen.‘ Pętronį, pareiškė, kad ji tėn “religiniai atsinaujino” (Draugas, 1&80.12.3). .Matyt, generolo 1\ tronio ■.samdiniai 'd;£ų'g .aiškiau jai- išaiškino tikėjimo, tiesas, negu ateitininku vadai. Tad ne -veltui-šiandien girdimi nusiskundimai, kad kažkas. yra nėgėm .-su šia katalikų Įo^ąnįzacija, turinčia 1 šūki uVis- 
ka ątrra u-jįiti Kristuje”. Ir M arijos: žemės Vaikai gal bus -pralcn- &?• ir afė'Įstį jiznįojus. i.. g - Į .. -Štai, ‘S4tėĮ6š”. — katalikiškos ykrypfies žurnalas — suniekino Kristų savo ■ atspausdintu sek- suaiiniu eilėraščiu.-Vis tik Plav-

bet ir pradėjo aršią kovą pririš" ir ’Amėrikdj'e. Playboy žurnalas tikėjimą į Dievą. .Pradžioje atspausdino M. ’Siššk'indo ciniš- :krikšėi<^škas-.j>i>ai4is į tai ne- tką pasityčiojimą, kurį jis -paya-' krėjpė įd^tug dėmesio. Nemanė/* ‘*:“t ‘*r*_ T-karf pradėta prieš Dievą ateisli-, nė ,’jėova’.jgaiės taip plačiai -is-.' pŲslif ffedąngi tikėjimas y ijįe- vą jĮeri, ^.ttfikstąnčus metų j ąu buvo giyai . Įaugęs žmonių dva-U j^eisti^JjgąĮ^eit perdegs, rkimn, ; žmona .-pžkgįindyą: kūdikį kaip . perdega šiaurių Tfgnis: ; :Bęt<dą šiaudų ugnis JKpfefde? gė. ;Pai$ąziĮ&: wiSį'pįt(ęsnę. dirvą siaubė, pl^r^ne.'.pafeulyje.kur ;ją- ąfėisfĮnę 'filėją ,vi$daigiau! Tmonių ,įširavnfo/ Ji buvo vyk- .doma, ir.iiarBiėn vyksta, - ne tik-

atspausdino M. 'Sisškindo ciriJš-;
~ “* ' * J* -- T ' *" ‘ •«“ ^1(find ‘Tlie Second '.Coming”. Janie apkasoma, kaip vyras palte-; ka -nanfudSe žmoną šu/meilužiu,; b pats, išeina p parka. Ten, jam pjasirado ^angretas ir pareiScia, kad jis yra Juozapas, o žmoną yra Marija. Ir kad Dievo aprėks-*: (ir’ jis . bus vadinamas ‘Mesiju,’ atseit — Kristumi. • .' ,1 ’-Prieš, -tokius ^pornografinius leidinius ’ protestantų 'kunigai, o 'ypač ją kunigas - Donald Wild-' mon, veda ocganrzūofą kovą,'. j  .r Tatp-psft Portiando katalikų vys^ auda bėiokiriojJčupas paui Waldkclbnidt iri W" rPūsy vysknprjos-kmiigas Arturd’ pareiškė, kad Uį.

: šlykštus i’pasityČrojiin'as. ;iš 'tilre-j; 
■ ■■ ■' ■ 'i Tokie rparėiškį)ri^i<priiŽ2 pornb*gfafiją amerikiečių špaū-’ Boję labai :dažnai skelbiami.- . -i ‘2’ iiietūVnj^ipėtokiiS^fykščio^ ^tefeti^stMįjo^-i^rSėtufęjoĮ rboyžufnaL' ąu’torius'-pėdiįsd’^- yą • atefetaZl-piatesrio' 'pritariino-- iLfetųviąf r’OC'Tnirs z J iv* 4G.yra' lifš&ri steaip giliai*;-fikiAt^š;

Brežnevo palikimas
Oficiali Sovietų valdžios kontroliuojama žinių agen

tūra ketvirtadieni paskelbė, kad Leonidas Brežnevas, 
Iljičio sūnus, mirė ketvirtadienio rytą, lapkričio ’U-tą,' 
tuo tarpu Brežnevas mirė trečiadienio rytą, t.y.,0apkri- 
čio 10-tą. Visam Kremliui buvo reikalingos 24 valandos, 
kad persitvarkytų ir nepradėtų vienas kitą žudyti, kaip, 
jie darė Stalino priepuolio metu. Jiems buvo reikalinga,-, 
daugumai susitarus, nužudyti Beriją. r

-Brežnevui mirus nuo širdies priepuolio, Kremliaus 
valdovams reikėjo sudaryti penkių žmonių komisiją sun-' 
k-įai^ii^usib, bet ’valdžios vadelių nepaleidpsio,; Brežnevo 
gaiiūi ’^pagrobti. Galingiausias,. Apdairiausias 4r drąsiau
sias iš visų penktų. ;be abejo/ blšvo Jurijus Andropovas,; 
ilgus metus.vado^-aVęs Felikso Dzerziūskio-įsteigtai če-’ 
kai. Leninas Dzerzinskiu pilniausiai pasitikėjo ir jam 
atidavė visą galią ir leido naudoti visas priemones boiše-: 
vikų-komunistų valdžiai ginti. ‘Leninas leido Dzerzins-c 
krui suimti, tarfdyti, teisti ir be teismo šaudyti kiek
vieną, kuris buvo pavojingas Rusijos komunistų;valdžiai.' 
Dzerzinskis klausė Lenino ir žudė visus iš dešines ir 
kairės, kūne -buvo ar galėjo būti pavojingi komunistinei 
Rusijos vyriausybei.

'Leninui artėjant prie mirties, Stalinas jau valdė visą 
Rusijos komtmištų -partiją, buvo jos sekretorius, o Dzer-' 
žinskiui mirus, jis p'asirinko paklusnų čekos riršininką. 
Šis žudė be atodairos ne -tik revoliucijos -priešus, -bet ir 
komunistus, nepritariančius Stalino vedamai politikai. 
Ježovas buvo ištikimiausias Stalino norų vykdytojas. Jis 
žudė politinius komunistų priešus, raudonosios armijos 
generolus ir komūnistų partijos Centro komiteto narius. 
Ježovas tiek daug žinojo -apie Stalino -norą žudyti ir jo 
paskelbtus įsakymus, kad Stalinas nutarė ir patį Jėžovą 
nužudyti.

Stalinui gavus širdies priepuolį, Berija buvo galin
giausias žmogus. Jis galėjo suimti bet kurį politinio biuro, 
Centro komtieto narį ir jį sušaudyti, bet jis neskubėjo. 
Jis rengėsi pasitraukti į senas Rusijos sienas ir valdyti 
kraštą. Jis nenujautė, kad politinio biuro nariai, Suslovo i bet buvo nugalėtas. Didokas kadetų skaičrtfe žuvO, tfStttti- 
vadovaujami, nužudys patį pavojingiausią ir galingiau-1 kai pavyko ištrūkti gyvam. Jis parašė geriausią .doku- riuomenė.

, Jy£6ya ĮįsplHoįp,gryr5ai krįksęionRkupse■*Įeri^tuosę: jsi-s steigė šateištų'’(^anžžąicij^,/ku-, 'iios ne tik skleidė. -savo, idėjas* jimo 'švenTųjų. pasląpėm t(dog; : a ukščiau .mjaetopiis - pęięmonė-i miš, Sėt jr ėmė'. ą£virąi-Reikalauti, kad .Dievo v^tdas nėbūtti . minimas- Valdžios -^tžigosė- hfei ;inpkykk>se. :■?. -jj K 
. ^Kovoje .'prieš'Dįė.prieš kiek laiko’ jSradėj o sustipk yo rašinio pavadinti '“evangeliją”, . o poetė. Remeikytė savo :.o^imahčiuką” .pavadino • evangeliją-.- ji kreipiasi;.į -skaitytojus "šiais <zod^ais>:. “jįasik įausykite evangelijos pagal Jonę”. 0 tos evangelijos žodžiai yra • tokie:^.Kriskils buvo Kristė. Kareiviai .ją-išžagino ir-pririšo-išskėstomis kojomis -tarp -kedrų ties up: h u. . Girdėjote - -Viešpati es rZOdį. . .”. • •Išeitų, kad ši “poete*-,-su-Ateities redaktoriaus pritarimu,-ban- -. do atskleisti “tikrąją tiesą”, kadbuvo -klaidinami, -būk bristus

mėiifą 'apie kdW^tų^^eišmą :pnėš demokratinę Ęub 
siją. Rusijoj nebuvo jokios revoįiųdjos, -bet Tperversriris" 
prieš, demokratinę rusų santvarką.;; . ' - r;.

• 'Leonidas Bręžnevas, eidamas 19-tus metus, įstojo;:į. “t-;
komūnistų partiją. Vi&ą laiką ;būVo .Ršikifrfa's Btilirtb pėlL 
tikos šalininkas. Stojo rauWiRfjdh iirinijoi!!, ’tiktai hie. ko-) 
von. o politinio komisaropareigoms. • J
VlSų raudonąja armija .jis dipbe jaetųr atsistojęs -yafeR 

tybiA$b'‘gyvenimo priesakin. Ma?šaUš<A.;-Grėčka,;kėlda-' 
mas jcovoj nedalyvavušį :BrėŽffl?vą ;Į..^atšalite, ^Kffbdė,-.

► kad nė. viena vyriausybė kariuomėiįėsheikalarriš ^neskyrė, per.Bu-tūkstančius inetų.žmonės 
i ttdčįų-sūmų, kokias skyrė %fežW6VŠę ųė^irū-: -klaidinami, ^hūk Aiistus
pino Rusijos ir pavergtų kraštų darbininkų ’ gerbusiu. --y"
bet spaudė iš darbininkų galimi daugiau,‘kad būtų įą-? 
tenkifitd komunistinę vyriausybę remianti Sovietų ka-

ciškos lyties. O Remeikytė Šiame žurnale su “Jonės cvangrii- ' (Nukelta į-penktą puslapi)
VINCAS KRĖVĖ MICKEVIČIUS

ŽEMAITUŠKA

— Užmigai, seni, — kelia jį Kukis. — Nuo
dėmės tave numarino. Pasidavei, velnią nudžiu-; 
ginai...

tenį, ir vyrų;'jų tarpe pamatė ir Kukį.
— Tai -ir -tu-atvažiavai išpažintin ? — trukte- 

jįk’jo :jis'Kt^Į ife-siteiMės.
— Ne, nemiegojau, nuodėmes š«ivd skakiatt, djįžd -aš Dievui nenusidedu, ir

Dar kažką Kukis jam kalbėjo, dar už kažką 
barė ir mokino, bet Gugis jau nebeklausė jo. Įtrau
kė galvą į kailinaičių apykaklę, susikūprino, su
movė rankas rankovėsna ir pajuto, kad jį miegas ’ 
ima marinti.

— Tai nuodėmės mane marina, — pagalvojo 
skerdžius. — Negerai, sako, snausti, einant išpa-, 
žinties — velnias džiaugiasi. Geriau savo negerus 
darbus pririntifišiu... >

Nori Gugis prisiminti, ką negero yra pada
ręs per ištisus metūs, bet nieko pririftiinti hegMli, 
išs^yrūš, kafl jurtas buvo. Bet ’kiek kartų, n<gif 
suskaitysi1? ...

— E, vėliau visa prisiminsiu, — pagalvojo:
— kai bažnyčion nueisiu. O dabar šitas plepys 
man kliudo. ..

Čia Gugis vėl nusigando, prisiminęs, kad 
žmogui, išpažintin pasirengusiam, negalima kito 
žmogaus kolioti ir pravardžiuoti.

— Ot, ir nusidėjau Dievuliui,
— Matyti, velnias mane gundo...

- iš lėto brido per purvą, vežimas supė, 
vis k. žką i albėjo, mokino ir barė — Gugis 

usė. Lingavo, lingavo .galva,. kol pagaliau 
nžsnitdo..

— Vėl Dievuliui nusidėjau, tpagūNbjo. ^jį^-^tfšfted’u ir cf&žfidi'frtisidedu. Patys didžiausieji
Išpažintin einu ir mehtojū... šventiejiir jie'septyįiis kartus į dieną nusidė-

— Skaičiuok, skdi^iuok, — ^arfagjnp jam Kukis. — Kortelę ar jau

susirūpino.,

Kuk 
rieki

— Skaičiuok, skaičiuok, — paragino f}.>Kūk?s. 'idm,- — I 
— Nemaža per metus .priWeVyzgOjai, DJovūi nu£-. .gavai? 
dėdamas.

Jie buvo jau miestely. Bažnyčioje skambino 
rytinį “Angelas Dievo”.. . •

III

ke -^ilr..- .

— Tai kp žiopliaujį ? - Išeis Vargonininkas 
.-bažnyčion, nebegausi paskui.

nejbuku. Pas groteles ties didžiuoju altorium klū- r 
pavo kelios davatkos ar gal tkip š^tū TndtefČiės, • 
atėjusios išpažinties atlikti, kaip fr Cūgis.

Atsiklaupė šalia jų, persižegnojo — jokių ki- ■ 
tų maldų nemokėjo.

Paklūpavo ;Riek, nuritenkė, žemelę pūbučiavo 
— Gugis matydavo,‘kad ir kiti dažnai bažnyčioje 
žemę bučiuoja: matyti, taip įteikia, Dievuliui ftsr 
patinka. Bet kas toliau daryti tuščioje bažnyčioje,1 
Gugis vėl nežinojo. j

Pagaliau prisiminė, kad jam reikia gauti pas 
vargonininką kortelę. Nesinorėjo eiti, bet ‘ką 'te
darysi ?

Dar kartą persižegnojo, atsiduso ir atsikėlęs t 
nuėjo pas vargonininką, kuris gyveno šalia el
getyno.

Ten jau buvo daug prisirinkusių žmonių, mo-

Gūgis nesiskubino — laukė, kol visi kiti gavę 
Bažnyčioje buvo dar tamsu, drėgna, ' &ėis iš vargonininko buto. Bet pagaliau priėjo 

ir j o eilė, o žmonės vis dar nesiskubino bažnyčion.
yirgohinįftkftS; matuti, prisiminė Cūgj, įtėk Jį • 

-tik. tįeiĄ iš visų, kiiriė korteles gavo, elnė klausi
nėti katekizmų.' •

• 'fhigra-klausiamas iyfejo ir nieko nesakė.
4‘-PoterhistpagaliMu-ar moki? — supyko var- 

.gottminkas.:- ‘ '. r
— 'Moku, *- .piktRi atsikirto GugĮis. — Ko 

maneviėną prikibki? Jtfk-kitiems daveSkorteles, 
katekfcmų nesiklausęs. L ?’ ’-

— Aš klausiu, pas kuriuos reikia ktefusti, ne 
tavo dalykas man nurodinėti,;—pasivkrė vai^o- 
nininkas. — Kalbėk'CT«Vje?n(lū^ų < .*

Skerdžius susvyravo, kalbėti ar žinojo, 
(kad ims iš;Jo tyčiotis, kaip anais metais. O Čia dar 
Kukis yra. Papasakos visiems pargrįžęs, juoksis 

’visi iš seno žmogaus^ . , ' N - -

. i< 'J * i,- j,

Gugis nemėgo, kdd iš jo juoktųsi.
— Nekalbėsiu, — atkakliai -atsakė vargo

nininkui.
— Nekalbėsi,'kortelės negausi, — pagrasino 

vargonininkas. — Sutiksi Velykas, kaip žydas, 
be išpažinties. . ...

— Ką jau čia giriesi, -Kad ponas-vargoninin
kas reikalauja, —.paragiua jį Kukis. — Atėjai iš
pažinties ^atlikti ir puikybės nenusikratai...

— Nekalbėsiu, — nenusileidžia Gugis. — Ką 
jis Čia iš mžrięs seno juokūs sau nori krėsti!...

— Neturiu laiko Su tavim figai delsti. — su
pyko va’rgohininkas. —'Žleba, — kreipėsi jis į čia 
pat kažko lūkuriuojančią mergiotę: — pamokyk 
tū jį nors .poterių....

Gugis pasižiūrėjo į ją ir jau visai supyko, 
nors žinojo, kad išpažiirtin -pašireitgęs negali 
pykti.

— Kad infante buba tftOKytų ir tai tokia„ kuri 
mano anūkė būti »dar iperjauna? Niekados! — 
piktai nusišaipė Jis ir užmaulino kepurę, ant 
galvos.

— žmogau. — sūburti pamėgino Kukis. — 
Išpažintin riftfgtesi.’.

Bot ką jis totiiu kalbėjo, nebėgirdėjo jau 
Gugis. Piktai nusispjovęs išėjo iš vargonininko 
buto... -

(Bus daugis’ .)

4 — Naujienos. Chicago—Sat.-Monday, Nov. 13-15.19$3



R VILIAUSVAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:.

pal If fta If
laBėiy tdtfęa padtkof Udgiai 
dideli* a^®. didriįą dėkui, fatal

niK&rdus ąifft-
Na, jei yra didęUs afrit Ui 

tufi Ir vidutini* bei 
ačiū, Wet, deja, takiu aądnąt

Naujienos, 1739 & Halsted St, Chicago, IL 60608

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 

Medicinos direktorius
1938 S. Manheim Rd, Westchester, Ui.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

TeL: 562-2727 arba 562-2728

TEL 233-8553 
Service 855-4506, Pase 06058

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

- SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street

Valandos pagal ansi tarimu

OPTOMETRIST AS

KAT.-RA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st St TeL 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko n kinins 

ir “contact lenses”.

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪ5L1S IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

Ofiso telefonas: 776-2880, 
RnidMcilM toIeC- 448-5545

FLORIDA

. -r Prostatos,-inkstą ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St Petersburg, Fla. 33718 

TeL (813) 321-420®

PERK KAUSTYMAI

V

Leidimai — Pilna apdrevek 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charyg 
ir VISA kortele*.

R. ŽERtNAS. TeL 925-8061

f

Apdraustu porkraustymet 
ii ivairly atstumy- 

ANTANAS VILIMAS 
TeL 276-1882 arba 3764996

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI.

— Šakiu Apskritie* klubo metinis 
narig susirinkimas įvyks š.m. lapkri
čio mėn. 14 d., 1 vai., Vyčių salėje, 
2455 West 47th St Bus renkama klu
bo valdyba.

J. Jurksaitis, pirm.

Lietuviu Moterų Apšvietos draugi
jos priešmetinis narių susirinkimas 
Įvyks šeštadienį lapkričio 13 d., 
1 vai. popiet, 3808 So. Union Avenue. 
Narės prašomos dalyvauti, nes yra 
svarbių reikalų aptartu Bus vaišės ir 
“Grab Bag”. Atsineškite $3 vertės 
dovanėlę.

Rožė Didžgalvis, rast.

Amerikos Lietuviy Pilieciy Pašal
pos klubo priešmetinis narių susirin
kimas įvyks sekmadienį lapkribio 14 
d., 1 vai. popiet, Anelės Kojak salėje, 
4500 S. Taiman Avė. Nariai prašomi 
dalyvauti, nes reikės pasitarti.’ svar
biais reikalais ir bus 1983 m- vaidy
bos rinkimas. Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast.

Žemaičių Kultūros klubo priešmė- 
tinis susirinkimas įvyks trečiadienį, 
lapkričio 17 d., 1 vai. popiet, Anelės 
Kojak salėje, 4500 So. Taiman Avė. 
Nariai prašomi atsilankyti, nes yra 
svarbių reikalų aptarti ir bus rinki- 

; mas valdybos 1983 metams., Iždinin
kui mirus, reikės naują išrinkti. Da
lyvaukite visi. Bus vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast.

j

Funeral Home and Cremation Service I

Charles Stasukaitis

EUDEIKISI

arba (fldfru ąfr«1 Ima
gus, gavęs “tokį didel| ąfrū",' 
ka^ jįš begąlvetų, vū viai ne
žino® kokio 4Į4bbio tas ačią yra ir ataąkys: į^. N|, Qsvarbia mua, kad tąs didėlis ačiū, ar didelis dėkui yra iš svetimos kalbos vertinys, ir muips nęrei- kalingas.Ępt mes nędėkokime nei nuo širdies, nei iš širdies, nei širdingai? 11 Hk ąčių, dėkui, q jei kam. patinka, gali dar pridėti labai Į ačiū, labai dėkui, nuoširdžiai; dėkoju. jO didelio ačiū (ar dėkui), ar V. .PŪTVIO GYVENIMO BRUOŽAI didelį didelį ąčiū, iš džiaugsmo dar gaus širdies ataką. • .‘ A. Tamulynas

KALBOS KAMPELIS
PADĖKAI REIKŠTI 

ŽODŽIAIPadėkai reikšti turime du pagrindinius žodžius: ačiū ir dė- .kuL Abu žodžiai tygiareikšmiaį. Dažniau vartojamas ačiū. Rodos ir užtektų vieno kurio žodžio (ačiū ar dėkui) išreikšti padėkai, bet žmogus, norėdamas lyg dar sustiprinti (pasaldinti) savp padėką, prie tų žodžių prideda: labai ačiū, labai dėkui, nuoširdžiai, dėkojame, labai įr labai ačiū, labai dėkingi jums esame ir ktKartais girdime ir tokių padėkos žodžių: nuo širdies dėkojame, iš širdies dėkavojame. širdingai ačiū, širdingai dėkoju.P.S. žodžio širdingas reikšmė: geras, gailestingas, dosnūs, bet nepamirškime, kad tas žodis turi ir kitą reikšmę, būtent: piktas, kerštingas. Pvz., Mano kaimynas yra širdingas žmogus — jis dėl menkniekio pyksta, keikiasi.

(Tęsinys)

Vladas KUtvis

NUDIEVINTAS KRISTŪS i 
■ '■ ! 
t Atkelta iš -T'.psl.) į■ a” šią “netiišą” ątįtaišd. Kristus nebuvo Kristui, (j tik Kristė.Sisskiiido rašinyje/The Second Coming”- siekiania suniekinti ir, nudievinti Krislų- Argi ne tą pačią reikšnięCfūri ir Re- meikytės', ’Ateityje!; .skelbiamą ■‘evangelija’ ?. Alrur fašitiiai stengiasi paiplj-ti,; kąĮįj. ‘.Ją’j/tikrųjų Kristus .gimę' Tik >Įi’ĖĮį(kl žengią dar toliau, nės Rerarikytė savo blevyzgą- skaityjojainis pristatp kaip “evangeJiją”:>Ė'ląijdk>y žurnalo autorius, vyras,, šį faktą iš-į reiškia daug švelniau,/kai tuoj tarpu lietuvaitė Ateityje.jį atpa-. sako ja labai pasibiaųrėtinais žo-!j džiais. ..Argi . ne, .šlyrkžtu, skaj- jo_paties nenuramindavo. Jis tani, kad Kristę pririšo iąskėsto-'Į tarėja;pripažink; jog pasitrauk-Tas Pūtvio raminimas dažnai

mis kojomis? KodWbutihai mp-l du dvarus -sutvar.leris turi būti pririšta-.išskėsto- reikalus,mis kojomis, kuomet^-'Kristus*’ ?°buvo prikaltas išskėstomis rankomis?. Aš manyčiau;:kad tai gėda ateitininkams,--:, nes toki p. "drimančiukai? paprastai spausdinami bulvarinėje Spaudoje.Mano manymu^ jėzuitai, Jėzaus Draugijos narinį!pirmieji turėjo ginti Kristaus Sudievinimą. Ar jie turėtų akis Užmerkę tylėti? O gal jie Ateities neskaito? Taip pat keista/kad ateitininkų vadas savo pranešime net’

biaras. (įskaitant1 ir mane j pasi
traukimas iš tarnybos Šaulių Sąjungoje ne sutvarkė, bet suvėlė asmeftiškūs reikalus, sudarė ne- mažai'-rūpesčių ieškant naujų tarnybų, uždirbant kasdieninę duoną savo šeimoms. Pūtvis tai išgyveno.Slėgė jį' ir nežinojimas, ar.patš gerai padaręs, traukdamasis iš -kovos lauko. Atrodo, savęs niekad pilnai , negalėjo jt’- I kinti jr sau dažnai skaudžiai pri_ neužsimena, kad tokia “evaJige- buvo galima spręs-lija” daro ateitinmkarhs gėda. .•« 'sMažnų jo pasikalbėjimų su 

Ignas Petrauskas ‘ mani^ Srbat W ir aukscfau

ties skyrėsi nuo provincijos kam pelio miniatiūrinio gyvenmo ir tylos. 1Po 1923-jųjų metų suvažiavi-, mo namo grįžęs ir jo artimiesiems pasitraukus is šauliškos tarnybos, Pūtvis pradėjo jausti, kad kelią grįžti atgal bus labai, sunku surasti. O apie sąjungos ateitį negalėjo negalvoti. Gavęs kokį Trmuto numerį, iš kurio stipriau padvelkdavo klimaitiš- koji dvasia, su skausmu veide ir širdyje dažnai eidavo į mišką arba ieškodavo užmiršimo ūkio darbuose. Kovodamas su tuštu- .; ma, stengdamasis neprarasti tikėjimo į gėrio pergalę, ieškodamas kelio į Dievą, blaškės^ tarp' tamsių momentų ir šviesos prošvaisčių. Visa tai žymiai susilp- j nino ir taip nestiprią jo sveika-1 tą. ;Anuo metu, kuriam laikui prabėgus po 1923-jųjų metų suvažiavimo. Pūtvis galutinai nutraukė santykius su Juozu Pa- peckiu.Prieš Napoleono kalno incidentą Papečkys, būdamas dažnas svečias Pūtvių šeimoje, Put- \ viui vis sakydavo ginąs šaulių’ | Sąjugos reikalus kariuomenės | vadovybėje. V. Pūtvis jam tikė- f jo kaip šauliui, buvusiam net | centro valdybos nariui, ir „kaip 1 šeimos draugai. Bet po Napoleo- į no Kalno įvykių ir Papečkio sau f Hams priešiškos laikysenos ‘ftša.- > kinėjant į interpeliaciją Štėigia- \ majam Seime, Pūtvis apie Pa- ; peckį paklausinėjo kai kurių > aukštas pareigas einančių kariškių.

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608 

24 Hour Service

GAIDAS - DAIM1D 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

M
K

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

I
I i

I fII
i ■ I

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

Telet 476-2345 
✓TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai;

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

I 
I 
I 
I

I
I g

■

i

(Bus daugiau)

SOPHIE BARČUS Crab Salad Served In Melon Boats
— Kap pasiklosi, .taip ir išmiegosi. • /

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 4OE29

Vedoje __ Aldono Deuku* 
ToJof.: 778-154}

RADIJO JEIMOS VALANDOS

Šeštadieniai! ir seknulieniait 
nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto. 
Stotie* W0PA - 1490 AM 

transliuojamo* S mū«o atudijor 
Marquette Perka.

Tbf

SOME CHICAGO MCrrofi CLUB TIPS ON STEPONAS C, LACK IB SŪNŪS 4,
/

TeL: LAfayeUe 1-1171

- Naujienas, Chicago, Hl —- Sat-Monday, Nov. 13-15. 1082

■

TURIMI 

KOPLYČIAI 
VISOSE MIESTO 

DALYSI.

L “Lietuvos Aidai*
KA1* BRAZMIONYTt 

Proorinw v*d4|e

' Uffi&Bft 8:30 ♦«- ViUro- 
Vbot leidos ii WCEV stotie*.

tij WTTS stoti* 1110 AM banga. 

»« W. Tirt Street 

Chkacro. IDioot* 60621 
Tekt T78-6S74

3/4
2

|«k* WEST 69U STREET frllll
| llw28 SOUTHWEST HIGHWAY, Pato* BLIU*, HL tl 4'4411

1/8 cqpm annMM
Ift teaapdon eurrr 
1/4 teaapodš 
A į .
; j, koopfWew mdot B ?r

iiiiiiiiiiiiiiiii luini ui n itin

AJMULAMSO 
PATARNAVIMAI

a bond w t loa

'will ^njoy the T r^ht, y?-t o*
Alw^> King crab and juicy ,^nrycFė< nrfldiu

Succutmę Alaska Kinj xnd
'siege tablet am d & mayonnaise drpssir^.

kndi>Mu^l lettncę-iirred salad
Alaska ergb meat is inewj rinte hi color ’rit^ b 

red rtnatiems. Fully eookeri, wiil tendons and 
removed, fixe is ready to M enjoyed m a favorite reeij^ 
After Aefrosting, tn-shdl packs Atoka-ersb-fe*^
and split legs ate also available. . J *

Curried Crib Ifeleą Salads v - * .

1 package (6 to 8 ox.) 
frozen Alaska King 
crab meat, thawed 

<up dieed (^ety 
taHespoont ehc^Sped 

greet oeloa
Drain and slice crel>. Combine with eelery and greed dnto 

Blend ihajUifi/isC, <Sh4v powder, sugar aftd Iwod jvk 
toss with erub mixture. Chill. Out melon nrta ęufneli 
wise; remove seeds ead tind. Place melon {uiytem OKs 
piates lined with Pppotl

teaspoon įemcm

Salad freeoa

cituoto 1927.XIL5. laiško Mikėl- ? kęvičiui|: kuriame, jis rasė apie silpnų ^buliškų daigelių apleidimą.. k- tų* daigelių skurdumą,pučiant Taurės vėjui. Kaip anksčiau mftejau. .pasigedo jis it darix> triukšmą,sąjungos centre, linksmo' šauliškų balsų kle- gešio, irikinosibg sostinės nuotaikos, imri kaip diena nuo nak-

— Krąšto ekonomijai atstaty-, ti, Lenkijos valdžia paskelbė ■ 5 punktų planą. Politbiuras pranešė, kad pramonės smukimas jau sustabdytas ir praeis kef i metai, kol pragyvenimas pasieks 1979 m. lygį, žymesnio pagerč jimo nenumatoma anksčiau 199t metų.
UMetlvig

Dirtktorię

T<: OLyznpic MH!

PETRAS BIELIŪNAS
«a So. California ave.

IVIIIIIIIIIIIIIHIIIII



t

darbų apyskaita gauta tik minė- FL 33733. Kaina $6 4- 65e per
siuntimo išlaidoins padengti. I

— Parduodu įvairias lietuviš
kas knygas, tarptautinį žodyną, 
senoviškus žemėlapius, gintarą, 
staltieses ir plokšteles iš Lietu
ves. Skambinti 471-0&U. (Pr.)

jimo dieną. Nustojo vertės.
Pasiųsta keletas laiškų opiais 

mums reikalais JAV vyriausy-

Bendruomenės vagos
(Atkelta iš 2 psl.)

• Dr. V. Dargu, Vzntro val-
lybis pirmininkas, R. L. B nės bės bei Kongreso nariams su
delegatas VLIKo seime l^os An- 103 parašų.
gėlės mieste, jau grįž°- J*s su"
važiavimą vertina labai teigia dalyvauta su penkiomis mašino- 
mai, savo įspūdžius pateiks spau- j mis ir atitinkamais plakatais, j 
d U ir žodžiu informuos Centro I Miami lietuvių skaičius kas- 
valdybą. Valdybos posėdis yra niet mažėja, tai silpsta ir visuo- ( 
šaukiamas š.m- lapkričio mėn. meninė veikla-
17 d., t.eėiadienį, dr. V. Šimai- Korespondentas

ivio Real Estate ofise, 2951 \V. --------------------
63rd Street. ; .

Pavergtųjų tautų minėjime

CICERO
l-

— Dipl. ekon.'Igno Petrausko 
skadyta paskaita Cicero apylin
kės renginyje “Mintys Tautos 
Šventės minėjimo proga” yra iš
leista atskiru leidiniu ir platina
ma. Tai publicisto aitrus, krims

is ji v i-kas žvilgsnis į dabartie 
jos gyvenimo vvyksmą.

MIAMI, FLA,
ALTO SUVAŽIAVIME 

MIAMI SKYRIAUS 
PRANEŠIMAS

— Didžiojo Dzūko rašytojo 
Vinco Krėvės 100 m- gimtadie- 
nio minėjimas įvyks lapkričio 

■\mėn. 12 d. 7:30 vai. vak. Jauni- 
i mo Centro kavinėje, kur tiatro- 
’ logės 1). Bylaitienės rūpesčiu 
■bus aHikla įdomi programa ir 

, ; rašytojo kūrybos- paroda. Minė
jimą rengia llznkų Draug ja. 
j Visuomenė maloniai laukiama.

Valdyba

— SLA 134 tos Moterų kuopos 
susi rinkim ?s

Metiniame, 1982 m. spalio
30 d. Chicagoje, ALTo suvažia- susirinkim?s Įvyks lapkričio 
yime^ Miami skyriaus pirminiu- j3 d < šešladienį, 12 vai. Chica- 

t go Savings bendrovės patalpose,? 
Į 6201 S. Western Ave., Chicagoj.
Narės kviečiamos būtinai daly
vauti, nes bus dovanų — knyge
lių paskirstymas. Pd susirinki
mo bus kavutė.

kas P. šilas patiekė trumpą sky
riaus veiklos apžvalgą.

1981 m. gruodžio mėn. 3-1 
dienomis ALTo skyriaus atsto
vai talkino Miami Moterų Socia
liniam klubui paruošti kalėdine 
eglutę, papuoštą lietuviškų or-Į — Metinę vakarienę ruošia R. 
namentų šiaudinukais, ši eglutė LB-nės Marquette Parko apy- 
laimėjo pirmą priemiją — $100. linkės valdyba. Vakarienė įvyks

šiais metais Žvejų ir medžio, 
to ų klubo “Eešerys” metinis ly
dekų balius sutapo, slj visa eile 
Čikagoje vykusių' didesnių pa
rengimų, dėl to atsilankė neper- 
daugiausia- dalyvių. Bet kas atė- . 
jo. nė vienas nesigailėjo, nes vi
si buvo patenkipti ir linksmi. I

Pirmučiausia buvo patiekta 
šaldytos lydekos drebučiuose, o j 
paskui — karštos. Buvo ir įvai
raus kitokio maisto, šeimininką- • 
vo Teresė Petkienė. Iš svečių, 
bene garbingiausias buvo WrRaš- 
čiauskas, kelionių biuro vado.. _ ...
vas kuris.atvežė iš okupuotos5’ ~ karo la.vai su-
Lietuvosdu 1983. metu kaiendo- stipnno patruhavirną, kai gavo 
rius - viena išleistą medžioto.] žĮaių, kad-apie 1W vielnanne- 
iams, o kita - meškeriotojams, Pagelių laivų plaukia kras- 
kuriuos perdavė “Ežerių” klu-Į’o Hnk. Singapūras is viso pri- 
bo pirmininkui Alforisui1 Kizlai-i ėmė tlk •’90 vietnamiečių. Nau- 
vju. f Į jieji pabėgėliai bus įsileisti tik

I laikinai ir su sąlyga, jog kiti 
Kadangi nebuvo; daug svečių, j kraštai laike trijų mėnesių juos 

tai; ir pelno liko mažai. Naujie- priims, 
noras tegalima buvo paskirti tik : 
10-ties dolerių auką.

1MAL ISTATi FOt iALS
ŪmL R«rd«viirwi
tlAL ESTATK FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAI . 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKUIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS fe j

MUTUAL FEDERAL SAVINGS i 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai ‘ 1

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

Prez. Reaganas erdvių tele- 
• fonu pasikeitė keDais žodžiais 
; su astronautais. Astronautai pa- 
Į pasakojo prezidentui apie erd- 
, vės grožį.

— Pietų Afrikos,: sostinės Pre-
j Dabar artimiausias balius pa- tori jos didžiausias tik ballie-. 
Į rapijos salėje Įvyks lapkričio 20 ! sierns universitetas > nubalsavo 

d., kurį ruošia Namu savininkų i nepriimti juodukų. Tik 16 pro- 
klubas. Aktorius Julius Balutis j centų studentų pasisakė už pri- 

- - ---- ----- ------------ — linksmins susirinkusius, o ėmimą.
ši premija paaukota Miami uni- lapkričio 20 d- 7 vai. vakaro pa- kiams gros Balio.Pakšto orkes-l •
versitelo Vėžio tyrimo institu- rapijos salėje, 6812 S. Washte- 
tui. Eglučių puošimo varžybos naw Avė. Bus trumpa meninė . 
yjrksta mugėj, kurioje telkiama programa, šilta vakarienė. Kvie-j 
lėšos minėtam Vėžio tyrimo ins-:ciame visus dalyvauti. Valdyba 
titului. Mugėje platinama ir* 
mūsų propagandinė literatūra, j Andnaus sudarytą Lietu-

Jau antri metai, kai anasų‘vos žemėM ir kleistą Devenių 
apylinkėje Vasario 16-osios pro- — - — ■

-4'- I siunčiant užsakymus šiuo adre-- b tą ketvirtadienio ąijtrąjį penk-

į Pirmąjį satelitą paleido Pietų j]/ atmokėjimo terminų atidė- 
Amerikoje, kai praskriejo ekva-Į'3lm0- 
torių. Satelitas išslydo labai | 
lengvai ir sulėtino skridimą: t
'Erdvėlaivis ji paliko ir nuskrie-Mer^s ^as^V0Je Kanados diplo-

tras.
S. Paulauskas

“COLUMBIA” PALEIDO
ABU.SATELITUS l

< r- >
CAPE CANAVERAL, Fla/

j — Jugoslavijos ekonomija pri
ėjo liepto galą. Po daugelio me
tų blogo šeimininkavimo ir klai
dingo planavimo, kraštas atsi

dūręs arti bankroto. ,, i

’ Kultūrinio Fondo, galima įsigyti- “Columbia” paleido vieną sate 
ga aukos renkamos laisvo apsi- ! , s. . .
sprendimo būdu. To pasėkoje !su: n2veniM Kultūrinis Fondas,- tadieių po pietų.' ■ 
ALTui aukų kasmet sumažėja Į P' Box 10782> St Petersburg, 
po 600-700 dolerių. Be to, ALTo i

— Jugoslavija skolinga užsie
niui apie 20 milijardų dolerių, 
tačiau pasiryžusi neprašyti sko-

; STASYS ŠAKINIS
; LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko

ir iš vidaus.
Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina SL
(Town of Lake)

Skambinti YA 7-9107

jo toliau.
Antrąjį satelitą išleido Kana

dos erdvėje. Tas taip pat pra-i 
dėjo suktis kartu su Žeme.

AU3YOUNEED 
FOR MINOR ITCHES 

AND RASHES.

'>,AW.W.W>SY.,.'AV,SWAi.

KURIAM GALUI MOKĖTI
DAUGIAU? J

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUŠ 
AUTOMOBUIUS SUTAUPYSITE

. nuo $300 Iki $1,000

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

įfejįįįįF American Travel Service Bureau 
>727 S. Westrm Ave., Chicago, 111. 60643

Telef. 312 238-K87
♦ N&noknMM patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių, latrų kelio, 

alų (cruiser), viešbučių u automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda- 
•Be kelionių draudimus; Organizuojame keliones i Lietuvą ir kitus tiStu*;- 
Sudarome iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoj* ir teikiame infor- 
madjM vįsais kelionių reikalais.

♦ Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik s-eitu rezemoti rietas 
S tnkrto — prieš 45-60 dienų.

Chrysler New Yorker

BALZEKAS MOTOR SALES
CHRYSLER ♦ IMPERIAL 
PLYMOUTH • K CARS 

: “U WILL LIKE US”

4030 Archer-VI 7-1515

Naujai pasirodžiusi
■% DR. ANTANO RUKŠOS

619 puslapių, kietų viršeliu knyga 4^

KOVOS DEL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

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

KAINA — $17. (PersinntirnuCprideti $1) "i'*”1 *'
Siųsti čekj: r-

Naujienos, 1739 S. HaJsted St ---------
Chicago, IL 60608 " ~~

dėjo Naujienų paramai: Balys 
Damulis, iš Brignton Parko, Chi
cagoj? — Jonas Kasitėnas, 
iš Kenosha, Wis. — $10; po $5: 
A. Gabalis, iš Gage Parko, Elz
bieta Jodinskas, iš Detroit, 
Mich., K. Eidukas, iš Downers 
Grove, Ill., Petras Kaušas, iš 
.vlarqueite Parko, M. Kleinas, iš 
Brighton Parko, Jonas Stankus, 
iš Evergreen Park, Ill., ir M. Za- 
lanskas, iš Marquette Parko. Vi
siems nuoširdus dėkui-

— Jonas Tijūnas, iš Marquette mas Savininko paskola 10%.

BUTŲ NUOMAVIMAS
9 NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

* NOTARIATAS • VERTIMAL

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTE
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

KAM MOKĖTI NUOMA? 
GERIAU MORG1Č1Ų.

— Jonas T'_
Parko, Chicagoje, lankėsi Nau
jienose, užmokėjo sąskaitą ir 
įteikė $24 Naujienų paramai. 
Širdingai dėkojame.

“LIUCIJA”
Miko Sileikio apsakymu 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 
autcrių: 6729 So. Campbell

Ave.. Chicago. IL 60629.

5 ir 4 kambarių medinis. 1 auto ga
ražas. Geri pamatai. Mažas įmokėji-

Brlghton Parke.

Dailus pensininkui nedidelis namu
kas. 2 po 4. Aluminijaus langai. Nau
jai atremontuotas. 42-ra ir Artesian. 
Savininko paskola.

2 butai. Įrengtas skiepas. Centrinis 
šildimas. Tinka ir didelei šeimai. Ne
brangus. 72-ra ir Campbell.

Skambinti tek 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chicigos miesto k 
Dirbu ir užmiesčiuose, 

ja rantuotai ir sąžininga L 
KLAUDIJUS PUMPUTI! 

4514 S. Taiman Avė, 
ToL 927-3559

DĖMESIO
62-86 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas peiulnls- 

kams. Kreiptis:
A. LAURAITIS 

^45 So. ASHLAND AVI. 
TeL 523-8775

RcKTiNG IN GENERAL 
Nuomos

KAIP SUDAROMI
■ TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali darų 
padėti teisininko Prano SUL( 
oaruoštą, — teisėjo Alphons* 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos 
išleista knyga su legališkomi T 
'ormomii

Knyga su formomis gauna
tęsė prenumeratą metams ir piT ma Naujienų administracijoj* 
------------ ------- ____________

— Sovietu Žemės ūkia minis.

..matams pareiškė? kad šių melu 
Sovietų Sąjungos grūdu derlius 
bus 176 mil. tonų,'27 milijonais 
tonų didesnis už praeitu mėtų

— Sekantieji skaitytojai pra-.

Į NEBRANGIAI pirmame aukšte 
išnuomojamas 5 kambarių ap
šildomas butas, šiltas vanduo, 

2 miegamieji. .
Susitarimui- skambinti 436-5464 

po 6 valandos vakaro. ’

IŠNUOMOJAMAS 3 miegamų butas su 
virtuve ir “dinette” 2-rame aukšte 
2 arba 3 suaugusiems. Prie 63-čios ir 
Menard. Skambinti 581-1384.

REPAIRS — IN GENERAL
Įvairūs Taisymai

■ JAU ATSPAUSDINTA

J. KLAUSEIKI0 KNYGA

BRONIO RAILOS 
KUSI B AS TYMAI

102 pusi. Minkšti viršeliai. Fotografijos. 
Kaina —$3, persiuntimas paštu — $1.

-KNYGĄ IŠLEIDO CftICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

Knyga galima gauti Naujienose ir pas K. Janutą, 
arba rašant tokiu adresu:

i Mr. K. Januta,
2818 A venal SL, Los Angeles, CA 90039

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai Įdomins gydy. 
tojo, visuomenė? veikėjo ir rašytojo aUiminimua.

Dr. Al GuMen — MINTYS IR DARBAI, 259 pal, liečia 1905 
metą jvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienai Ir 

fUAirupinimą — - -. _________ _ 18.00

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, « velka ta ir 
grožis. Kietais viršeliais 

Minkštais viršeliais, tik
Dr. A. J. Gnasen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONES. Kdionės po Europą Įspūdžiai. Ilk_
G*Hma taip p«t užsakyti paštu, atsiuntus Čekj arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant SI peraiuntiroo išlaidoms.

«4.00
13.00

$2.00

ITW Sa, HAL8TKD BT, CHICAGO, IE IHH

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO ' 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
' Herman .Deck y s

Tel. 585-6624

i

Dengiame ir taisome visų rū- 
'lių'stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
454^9655 ar 737-1717

Laikrodžiai Ir brusgenyMe 
Pardavimai Ir Taisymai 
2646 Wwt tRth Street . 
TeL REpublk 7-1941 4 ’

Siuntiniai; i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-59B0

MISCELLĄNOUS FOR SALE 
Įvairūs Pardavimai

• DĖMESIO!
GAMINU ELEKTRINES MAŠI
NĖLES BULVĖMS TARKUOTI.

Kas norėtų įsigyti, tepa- 
skambina telefonu

WA 5-4878

M. ŠIMKUS.
Notiry Public .

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450

Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra • 

šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

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

NENORI LAIMĖTI
— Pirkite bilietą loterijai.
— Aš nenoriu nieko laimėti.
— Turiu ir tokiu bilietu.

V 4-

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

F. Zap* I it. Afenf 
no* y, w. st

40642, . 424-M54
Stale I we 3'•4 Cyry v v

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

šestad.: nuo 9 vai. r. iki 12 vai d.
Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162
2649 West 63rd Street

Chicago, UI 60629

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLA1TIS 

ir V. BRTZGYS
Darbo valandos:

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet 
šeštadieniais pagal susitarimą.

6606 S. Kadžio Ava.
Chicago, III. 60629

Tel: 778-8000

PATS SKAITYK IR DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTI “NAUJIENOS”

6 — Naujienos* Chicago, Ill. — Sat.-Monday, Nov. 13-15, 19&3




