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Pasiūlė Jurijų Andropovą aukščiausios 
tarybos pirmininko pareigoms

ANDROPOVAS PASIRINKO SLAPTOS AZERBEIŽANO POLI
CIJOS VIRŠININKĄ ALIUJEVĄ Į POLITINI BIURĄ

; MASKVA, Rusija. — Pirma- Jam. kaip generaliniam sekrelo- 
dienį Sovietų 'Sąjungos komu
nistų partijos generalinis sekre
toriuj, Jurijus Andropovas pasa
kė pirmą kalbą visam partijos 
Centro komitetui. Jo kalba buvo

, trumpa, be ilgų išvedžiojimų.

Andropovas pirmiausia . susi
rinkusiam Centro komitetui pa
reiškė, kad Sovietų Sąjunga nbj 
pinti taikos su JAV ir su visais
kaimynais..Sekretorius pareiškė,J 
kad jis istengiis vėsti; detentčs: 
politiką. Jis taip pat-pastebėjo,- 
kad su JAV vedami pasitarimai 
atominiams ginklams ..mažinti

Kirilenkai "pasitraukus, parti
jos politiniame biure dabar 
trūksta vieno nario. Kandidatų 
į politinį biurą yra daug, bet pa
rinktas azerbeižanietis.

Andropovavs-pasirinko -i
----- KGB azerbeižanieti

riui, reikia žmonių, kuriais jis ir 
visa partija galėtų pasitikėti.

Pradžioje manyta, kad Aliu- 
jevas įeina į politinį biurą Brež
nevo viekų, bet vėliau paaiškė
jo, kad jis užims sergančio And
rejaus P. Kirilenkos vietą. Jis 
buvo priverstas atsistatydinti 

| dėl sūnaus išvažiavimo į Euro- 
Į pa ir nenoro grįžti į Maskvą.

Aliujevas apvalė Azer- z 
beižana nuo sukčiu

Slaptos policijos veiklus na
rys 1979 metais buvo paskirtas 
į Azerbeižaną apvalyti kraštą 
nuo sukčių. Pasirodo, kad Azer- 
beižane, kaip ir Gruzijoje, buvo 
komunistų - “įsteigtos”, mokyk
los jf kiti komunistų partijos 
statyti centrai, bet jie buvo Hk- 

įtai popieriuje. Tikrumoje, ke
liose Gruzijos vietose nieko ne
buvo, bet iš Centro buvo .gauta

Lietuvos kariuomenė buvo feral ginkluota pagal te mato karo roBcekvtout. čia mėtomas prieiti kruvinta dalinys.

Lietuvos Kariuomenės IKena buvo lapkričio 23-oji. 
Paveiksle matome priešlėktuvines patrankas.

paskelbtas joks aukščiausios ta- LENKU LĖKTUVO SARGAS PABĖGO 
rybos nutarimas.

Leonidas Brežnevas visus
•aukščiausios tarybos nutarimus 
pasirašydavo šios tarybas pirmi- < 
ninko triuh). Visi oficialūs aukš- •

WASHINGTON. D.C. ~ l>re- 
zid nlas Ronald Reaganas pir
madienio vakare per d’-desms 
radijo ir televizijos stotis pasakė 
kalbą apie reikalą sumoderninti 
t u r i m us A mer i k os at oin in i us 
ginklus, kad kraštas nebūtų ne
tikėtai užpultas.

Amerika žino, kokius ir kiek 
atominių ginklų turi Sovietų 
Sąjunga. Jeigu Sovielų Sąjunga 
paleistų į Ameriką mirtinas 
atomines raketas pačiu skubiau
siu būdu, vis dėlto užtruktų 
pusvalandis, kol Sovietų paleis
tos raketos pasiektų gyvybinius 
Amerikos centrus. Amerikiečiai 

Įgalėtų imtis modernių priemo
nių paleistoms raketoms sunai
kinti arba kita kryptimi jas nu
kreipti- Be to; amerikiečiai, pa
tyrę, kad Sovietų raketos sku
ba pasiekti Ameriką, gali tuojau 
paleisti turimas raketas, kad jos
pasiektų gyvybinius Sovietų Są- atominių ginklų sumodernini- 

mas yra būtinas. PrezMrrrtv kal
ba labai plačiai komentuoji'v a.

prezidnitas, ap- 
su specialistais, 
tartis su Sovie-

KREMLIUS RIMTAI PASIŪLĖ 
MAŽINTI ATOMO GINKLUS

PREZIDENTAS SICLO ABIEM PUSftM INFORMUOTI 
VIENI KITT’S APIE ŽINGSNIUS ATOMO SRITYJE 

bar rusai padarė rimtą pasiūly
mą, dėl kurio 
taręs reikalą 
rengiasi toliau 
tų atstovais.

Amerika turi pusėtiną kiekį 
įvairių atominių raketų. Daugu
ma atominės medžiagos guli 
sandėliuose. Ji tikrinama ir vėl 
padedama į saugią vietą. Bet lai
kas daro įtakos į visus turimus 
ginklus ir planus. Paskutiniu 
metu vis aiškėja, kad atominis 
karas turės būti trumpas. Kas 
pirmasis galės paleisti kekines 
atomines raketas į strateginius 
centrus, las galės laimėti karą. 
Prezidentas, pasitaręs su spe
cialistais, priėjo išvados, kad 
reikia sumoderninti kekines 
(grupėmis leidžiamas) raketas, 
tai padarys priešui didesnę žalą. 
Visa tai brangiai kainuos, bet 
prezidentas viešai paskelbė, kad

irbpovo nutarimas Į politinį ‘biu
rą įvesti jam gerai pažįstamą 
krašto saugumo narį, .vadovavu
sį visai Azerbeižano saugumo 
policijai. Azerbeižąnas yra Ira
no pasienyje. Jis įyąrkė saugu
mo reikai^_pUčiamei pasienio 
plote, turi? gerą -guovofiį apie 
saugumą ir gjdrjbfiti
Centro komitetui. •į'

• - Andropovas pasiūlė saugu
mietį 59 metų .G; Alirza oįHy? 
Aliujevą.- Andropovas pareiškė/ 
kad Aliujevas yrabgabus; komų-- 
nistas, geras .valstybininkas ir 
pavyzdingas administratorius.

kytojams buvo skiriamos algos, 
į partijos centrą atvykdavo šim
tai lankytojų, bet tikrumoje' 
nieko nebuvo. . . . .

Kai Gruzijos komumstų vadai

I BERLYNĄ, BUVO SUŽEISTAS
KIEKVIENĄ LENKU KELEIVINĮ LĖKTUVĄ SAUGO 

TRY> SARGAI, BETįVIENAS NUTARĖ BĖG EI
____________ ______________ ______________

Brežnevo mirties būdavo pasira- ’ riškoji lenkų valdžia i kiekvieną
šyti pirmininko Brežnevo vardu.! keleivinį h ktuvą pasodina tris

Bet kariais Brežnevas pasira- * sargus, kad jie saugotų lėktu-
įšydąyo prezidento titulu. T — -1-1— J

~ Duoda Brežnevo vardą

jungos f^ntrūs,
Prezidentas yra įqJk;”ęs. 

t kad galima būtų išvengti dlde-

KALENDORĖLIS ’
Lapkričio 24: Jonas nuo Kry

žiaus, Ginutė, VaLdė, Rumbau- 
dis, Uola, Bykantas, Bykelė.

Saulė teka 6:50, leidžiasi 4:24..

Oras debesuotas, šailesniš, 
gali snyguriuoti. - '"

’rinės valtiž|bs/<^ąulę, 
ropovas paskyrė, "azerbeižanietį 
Aliujevą. : ‘

■ Keturis.; metus -Aliujevas vei- 
’kė. kol išaiškino kelis partijos 
• narius•,'ir sukišo juos į kalėjimą. 
Dabar Maskvoje kalbamkad 
Andropovas rengiasi apvaly.ti po- 
litinio biuro narius?'Jie bijo,' nes ■ 
jų tarpe yra gerų kombinatorių.

Patvirtins Andreptfvb <?. 
naujas pareigas

Komunistų partijos Centro ko
mitetas -antrą dieną po Brežne
vo mirties,'patvirtino Andropo
va .aukščiausios tąrybos pirmi
ninko pareigoms. -Iki šio^meto 
pjjrruninko. pareigas ėjo. Leoni
das Brežnevas. "Jam mirus, ne

į vus. Jiems duoti ginklai, kad 
Į šautų į lenkus, norinčius pa- 
| bėgti užsienin.

.x. j Pirmadienį vienas lenkas, pa-
Andropovas pareiškė Centro j statytas saugoti lėktuvą, pats 

komitetui, kad reikia įamžinti j nuĮarė pabėgti į užsienį, vežda- 
Brežncvo vardą, ketis miestelius] mas kelis keleivius. Kada lėktu- 

Uostus pavadinant Brežnevo! vas skrido Vokietijos pasieniu, 
yąrtta.. Susirinkusieji norėjo L. jjs, su revolveriu rankoje, įsakė 
Brežnevo vardą duoti bent 300 
uostų ir miestelių, kuriuose L.
Brežnevas gyveno ir dirbo. Ne
užilgo bus nutarta, kokius mies
telius ar uostus pavadinti Brež
nevo vardu.

c-

lakūnui skristi į Tempelhofo 
aerodromą, kuris yra netoli 
sienos.

Kiti du lėktuvo sargai, išaiški
nę vieno pasiryžėlio užsimoji
mus, patarė jam. nuo jų atsisa
kyti. Bet pasiryžėlis nesitraukėAndropovas pranešė Centro 

komiteto nariams, kad Sovietų Į nuo lakūno, kol lėktuvas nenu
sileido. Tada du sargai norėjo jį 
suimti, bet jis, revolveriu ran
koje, atbulas išėjo iš lėktuvo. 
Jis išsivedė ir du keleivius, vie
ną jauną, porą. .

Lėktuvo sargai paleido vieną 
šūvį į savo kolegą ir sužeidė 
jam koją, bet jis iš lėktuvo iš
ėjo, vokiečiams savo ginklą ati
davė ir pasiskundė, kad vienas 
iš sargų jį peršovė.

Dabar du lenkai bus traukia
mi vokiečiu teisman už bandy
mą nužudyti žmogų vokiečių te
ritorijoje. Jie turėjo teisę šauti 
lėktuvo grobiką Lenkijos pa
dangėse, bet ne nusileidus vo
kiečių aerodrome.

vyriausybė paskyrė ginklus ka
riams ir laivynui. Jis pasakė, 
kad tarptautinė padėtis liepia 
sustiprinti karo jėgas. Galimas 
daiktas, kad Sovietu kariams 
reikalingi ginklai krašto viduje.

Ketvirtadienį visa Amerika ir Amerikos lietuviai 
švęs Padėkos Dieną.

— Libaniečiai paneigia gan
dus, kad Libane nužudyta bent 
1,200 palestiniečių, buvusių sto
vyklose^ Sako, kad jie pabėgo iš 
stovyklų, niekas jų neišvežė ir 
nenužudė.

PADĖKOS DIENOS 
DŽIAUGSMAS

— .Sovietų Sąjungos aukščiau
sioji taryba patvirtino Sovietų 
S-gos komunistų partijos Cent
ro komiteto nutarimą skirti J. 
Andropovą aukščiausios tarybos 
pirmininko pareigoms.

— Ketvirtadieni, Padėkos Die
ną, Naujienos neišeis. Paštas 
nedirba.

KINIJOS MINISTERIAI
NEGALI SAUVALIAUTI

PEKINAS. — Kinijos vyriau- lių nesusipratimų, jeigu vieni 
sVbė įsakė užsienio reikalų mi- ’r kiti iš anksto butų informuo- 
nisteriui Iluang Hua nuvykti į Ji apie priešingos pusės 4ruošia- 
Maskvą, dalyvauti Brežnevo |įif*jhųs bandymus. Dabartiniu me-
dotuvių iškilmėse ir grįžti į Be-' tu Sovietų kariuomenės yadovy- 

į bė siunčią karo laivus į sritis, 
’ kur- buvo galima tikėlis am.ri- 
, kiečių vedamų bandymų. Sveti 
mų laivų susigrūdimas manev
rų laukuose- gali sukelti visa 
bereikalingų’ konfliktų. Pavojus 
būtų daug mažesnis, jei Sovietų 
kariuomenės vadovybė žinos 
apie ruošiamų manevrų vietą, 
laiką ir tikslus. Tas pat galėtų 
būti skaitoma, jei panašius ban
dymus darytų Sovielų kariuo
menės vadovybė. Iš viso, prezi
dentas mano, kad ankstyva ir.- 

i formacija, jeigu ji padaryta su
Antradienį Kinijos ministerį tartinai, be apgaulės ir be suk- 

pasitiko Gromyka. Jiedu kalbėjo č*avimo, tan 
kelias valandas. Ministeris ture 
jo po kalbos tuojau skirsti į Po- imli, 
kiną, bet jis laikraštininkams; 
pasakojo, ką Gronlyka pasiūlė 
Kinijai. Pekinas iš spaudos pra
nešimų daugiau patyrė, negu iš 
paties ministerio. JLs.tuojau lai
vo atleistas >š pareigu už neklau
symą valdžios instrukcijų.

kiną.

Tuo tarpu užsienio reikalų mi
nisteris, gavęs iš Andropovo 
pranešimą, kad nori su juo susi
tikti, neišvažiavo namo, bet nu
ėjo pasimatyti su Andropovu. 
Abu kalbėjo angliškai. Kinijos 
ministeris, norėdamas tiksliai jį 
suprasti, prašydavo Andropovą 
pakartoti, ką jis anksčiau pasa
kė. Andropovas įsitikino, kad jis 
bereikalingai laiką leidžia, įsa
kė kitą dieną ateiti ir baigti po
kalbį. ;

svarstomas
Visiems

NELEIDŽIA IMTI ŽINIŲ 
Iš SATELITŲ

NEW YORK, N.Y. — Sovietų 
Sąjunga, Trečiojo pasaulio vals
tybės,* įskaitant ir Rumuniją, 
uždraudė laisvajam pasauliui 
perduoti žinias tiesiai iš satelitų.

Klausimas buvo
Politiniame komitete, 
aišku, kad netolimoje ateityje 
geresni aparatai galės priim i i 
žinias tiesiai iš satelitų. Bet So
vielų valdžiai nepaliko idėja, 
kad žinias galės gauti l>e val
džios kontrolės- Rusai nori, kad 
žinios pasiektų siunčiamą stotį, 
o ta, žinias apkarpiusi, galėtų 
duoti gyventojams. Jeigu Poli
tinis komitetas nebūtų sukliudė^, 
tai netrukus geresni priimtuvai 
galėtų klausytis žinių iš viso

abi puses galėtų 
spręsti, ar verta naujų žingsnių

Prezidentas pareiškė, kad šiuo 
metu Sovielų kariuomenės va 
dovybė padarė rimtą pasiūlymą 
atominių ginklų srityje. Iki šio 
meto ėjo pasitarimai atominių 
ginklų kontrolei, bet joks pasiū- 

i lynus nebuvo svarstytinas. Da-

Nežiūrint j šiuos sukliudy- 
mus. už dešimtine, io žmonės 
galės laisvai klausytis žinių iš 
satelitų, niekas negalės jiems 
sukliudvti.

— Senatorius Edward Kenne
dy jau du metai, kai negyvena 
su savo žmona, rengiasi skirtis.

— Adlai Stevenson pareiškė, 
kad jis nori patikrinti kelių šim
tų prcrinklų balsus, kur viską 
kontroliavo respublikonai.

— Gubernatorius Thompson 
gavo 5.071 balsus daugiau, ne
gu Adlai Slevensonas. Jis iš
rinktas Illinois gubernatoriumi, 
sako rinkiminė komisija.

— Senatorius Percy siūlo pra
tęsti vizas 20,000 lenkų, dabar
tiniu melu esančių JAV-se. Kol 
Lenkijoj karo stovis, lai prafco 
pratęsti vizas ben B mėnesiams.

S

— Libijos diktatorius >r pales
tiniečių vadas pasirašė sutartį 
satelitui iškelti.

Caspar Weinberger

Sekr. Caspar Weinberger 
pritarė prezidento planams 
sustiprinti JAV atominių 

kekinių raketų galią.

VALENSA TIKISI ATGAI
VINTI SOLlDARUMzV

VARŠUVA. Lenkija. — Lcšek 
Valensa, prale dę- porą valandų 
su arkivyskupu Glcmp. pradėjo 
kitaip kalbėti apie Lenkijos 
ateitį. Jis priėjo įsitikinimo, 
kad generolai nepajėgia pasta
tyti Lenkijos ant kojų. I^enkų 
dirbtuvės ir ūkininkai Iieveik 
nieko negamina, o kariuomenės 
vadu žino, kad jie neprivers 
larbininkų dirbti, jeigu bandys 
primesti komunistinę santvarką.

Valensa yra įsitikinęs, kad ne
trukus valdžios atstovai jį pasi- 

pamokys 
dirbtuves 
leisti So- 
darbiniu-

nepasita-

kvi s pasitarimui. Jis 
grąžinti darbingumą į 
ir ūkius, be! reikalaus 
1’darumui organizuoti 
kų judėjimą.

Valensa, su kariais
ręs. planuoja šaukti Solidarumo 
vadų pasitarimą. Jis rengiasi in
formuoti Solidarumo reikalavi
mus atšaikti karo stovį ir pra
dės darbą visose Lenkijos dirb
tuvėse.



MODERNI MOZAIKA IR MAGAR
Dėsto šio skyriaus redaktoriai

Tahį&WW ir Hfitij 
rięįfo 

Dar vietelė Mfaft ■ .

ANGLIJOJE

Vitno Itelų laikraščio kores
pondentas be kitko informuoja

Kryžkelėj sustoję 
Daug dypukų dairos: 
Kur si mums keliauti, 
Kur likimo gairės?

Gi brazilui lieka
Pupų kavą sėti
;r suėmus, galvą. 
Karštyje kentėti.

Kur mes turim vykti, 
Kur gi plaukti jūroms, 
Kai pasaulis visas 
Neramus — suniuręs.

\ Vėl kitur: hebrajus
- Savo šposą krečia

Ir iš krašto veja
-- Nemalonu svečią.

Kaip k*dil& $ifro 
Paskubi* tojiuĮ 
Kai ui jjnto vfcsiius 
Ten pakaštlvojou

Taip pasaulis visas
. Nuo seniausio laiko

Ligi šios Įj&iynėš 
Duotą žbdt'bMo:

Tą, kas tau negera, 
Tu kitam daryki 
Ir silpnesnį : žmogų 
Kaip mat apstatyki.

Tai tu būsi geras, 
Įtieks tavęs nutekins, 
O jei kas pradėtų 
Tara i smiikį plieki.

Tai kur munįs kSiauti, 
Jei visi burblena?
Argi teks palikti 
Skursti pas germaną?

Būt gerai Kanadoj. — 
įen visi važiuotų 
Nors miškuose dirbti, 
Jei leidimą duotų
**-% 1 ’ * T

Bei kai pasisiūlai^
Tai tudjiiu apžiūri, ~ '«L ; H-fr- t«

.maisto

Bet laisviausias žemėj 
Tai Sacharos ^Ibtaš, 
Riir kupranbgąritd 
Karšta, vasaroti;

Gal tenai bandyti,— 
Bent sušiltum sykį 
Kam čfe ko šiltesnio 
Rasti nepavyko ...

Dar laisvoka šiaurėj 
Tarp ledų ir sniego, 
Kur pųiiiy eskimas 
Susirietęs miega.

Kas pribijot karščio 
Ir nefhėgštat saulės — 
Neškite ten savo 
Bėdinas makaulės.

Ten tai bent galėsit 
Puikiai atsidūsti, 
Kam čionai neleidžia 
Jų draugai prishūsti.

Bet ar mums ten vykti 
Kaulus paguldyti?
Dar mėginkim čia mes 
Baimę pabandyti.

tilo. — ^Maitos Sietu lietus yra

ko-

* * *
TAIP PARAŠYTA

Teisėjas: — Kaltinamasis, 
dėl atradęs tokį brangų žiedą,
nenunešei jį ir neatidavei poli
cijos biurui?

Kaltinamasis: —Bet ponas tei
sėjau, tame žiede aiškiai ingra-

fŠVb PATARIMAS

— Sūnau,mesk mokinęsis oku
listo profesijos. Pasirink dantis-

— Kodėl, tėveli?
— žbmnės turi lik dvi akis, o 

dantų net 32.

Grįžtume tėvynėn. 
Bet jinai jau rusų 
Turim po pasaulį 
Klaidžioti uždusę.

O pasaulio dydis!
Okys net paklysta, 
Tam jisai mažiukas, 
Kas jo nepažįsta.

Pabandyk ten likti, 
j Tuoj tu smūgį. gausi 
Į Ir iš Palestinos 
j Kriokdamas išmausi.
77."’ 2

9 kitur pasauly
- Garsios soclėnktynės, 

Kaip greičiau išvykti 
Iš savos tėvynės.

( -Taip.tąu -iį: įsmingą , '• 
'? Akys į- pakaušį,; — 
3 /Su toklud/ paveigslu 
? įTen nenukeliausi.

•///_ .< KĄcl tenahpifelętūm, 
•Taibentbūtų/dienos, — 
X?£l ir išmylėtų, 
Jfus net jųjųjpSnbs.

In vairiausios vietos. 
Plotai begaliniai. 
Kitokie vis žmonės. 
Vis kitaip vadinas,

Oi. ten ktinkūliuojė 
* Darbas Ir varžybos, 
Bet neturi žmonės 
Savo nuosavybes,

Bet pakolei niekas 
’ Mums nėnor padėti, 
. Būt gerai suradus 
J Kokį gihimŽitĮ;
J / ' ■? ?

’ Nėr tenai motūlės
- ĖTėt tėtoso SaĮS?,-
. Kurs -tūrėtų "savo

■ Daugiaaukštį'namą.

įtik pąš’.Uliš sitas,
Kaip jųš matot. ponai, 

I Dap nešutvarkytas 
I Kaip namai čiobro:

į yiėfpniiš per .salta;
| ylet&^iš įfer karšta,
| ti^šia,
f 0'kitur peš- tiršta.

J Taip nėra imnr's vietos, 
? Ždmė per mažutė 
1;Kai savoj šalelėj 
j į P.tiešui rugiapjūtė.

•Į O, kad. taip simadus * . 
T Salą vandenyne.

Kur dar nieks nebuvo,
> IKo dar hi*ękš nežino.
• *■ - ■ ' * .

J T en apsigyvenus > .
1 Bent r/mybė būtų, 
i Kol kas sužinojęs 
| Vėl ant mus užgriūtų, 
į
;''Taip gaivojo vienas, 
i Pritarė jam kitas 
į Ir dypukų pulkas 
? Pajūryje ritbš

?— Sakiau;-kad eisiu futbolo 
žnmėti. ■

Laukė’ar tėlevižijdj?
-ri Supiį^itama, lauke.

■A Dar gali peršalti.
“'^•.•Neštri^ink, Tėve. Aš noriu - 
žinoti, kur tu eisi?

— Eisiu pas Salaveičius pa
pietauti. Tenai pensininkams ka
lakutienos pietus duoda. Kala-; 
kutas yra tradicinė mėsa, su-, 
pranti, Marti? Atsimenu, dar; 
Bostone prie Broadway ir Dbi~ 
Chester kampo buvo įsteigtas hb- 
bamš-pabastomš milijonieriaus 
būstinė. Tame gražiame name

— Malki, bus blogai.
— Kolei, Tėve? ■ r;.
— Tbdel, kad fuiBbib streikas

pūšibai^. O dabar, gžl išt iki 
Veiykii televizija fetiš riiiimta 
fŪtbdld žaidimais? < ‘

— Tai gerai, kad jie žals. Ir 
eišiii pasižiūrėti, Tėve. ’ 

• — As noriu laū pa^^M-..kad 
kalakutų dieną visi TV ka
nalai Buš užimti vien Jutbplo 
žaidimais. Matai, po ilgo strei
ko žaidėjams pakėlė algas ir 
dar po $50,000 bonusų pridė-

— Todėl , kad žmonės labai
mėgsta žiūrėtiį moka didelius „
pinigus. O tu nemėgsti, tai tali vargšai galėdavo pž vai gyti tik- 
nieko ir nekainuoja, Tėve. <•

— Ką tu veiksi Kalakuto ®įe

• į,

- Tu negali įdaryti 'hiėko

na?

lai už tris — penkis cėntus. Bet 
kai pagavo turtinguosius ten ei- 
n&ni, tai {vedė kortelės. Net vie-

Čia indėnai. k;nai
Ten gi storalūpiai — 
Mums tarp ju maišytis 
Nei mažiausio ūpo.

Ten nrivisp ‘‘buožių? 
Begalės “kūlokų” 
O tu ba'’tiždnų — 

ū Pilną kūip prūsokų.

| Ten ’gj-veną dė£č,
- Bet t-js apssvietes —
Tr puikiausiai “žino” 
Inštatus sovietų.

O tokių, kaip mes čia, 
Niekur negirdėti, 
Gal mes būsim kartais 
Bieso išperėti;

Tei kas nėpritampa 
nne valdovų plano, 
Taih pasako “vėto” — 
Tr tas n'ebgyvėna...

jis, gerovei ainiai 
pirBa, ką tik gali, 
Tt 3vpiikūi siunčia 
Laikraščių pur.dėli.

. Tai raityki'm kelmas,
< Briskhh į tolį;
' Kki surasim žemę,
: Dirbsim-kaip broliai.
T ‘ *

į ‘-Tik tūVėkiri viltį”;—
į Jie visi raminos,
. ”Mes tikrai surasim,
i Bus daf koks žemynas.”

— Jeigū jidtiesi, kad feši iiiė- 
kam nevertas, nerandi savo gy
venime pasitenkinimo, nieko 
įdomaus, turi jaustis pats kaltas.

• Žmogus, kuris -nieko iiėvei-■
J kia, save mariha bėriiikd.

• Gyvenimas ididėšiiiš už ,le-
■ b’ą. _ i • tjįį

• Stiprios Šaknys išaugina sti
prią augalą.

• Jaunos mergaitės daūgĮau 
rūko, negu berniukai, ypač Ėu-

■ topoje- ;4jį
• Sovietų Sąjungoje visokiais 

būdais naikini tikėjimu į Dievą, 
bet nieko nedaroma dėl huma-

■■ hizmo. ,,
• Ir Europa kenčia nuo oro 

taršos: upės užnuodytos chemi
kalais, nei žuvys pavojingos vai.

Ar piktųjų dvasių, 
Ar velnių apsėsti, 
Kad germanų žemėj 
Susirinkom dvėsti.

Gi antroj pus’ žemės 
Kur tai už Atlanto, 
^ūsiganę tipai 
^au gumelę kramto.

^tai^ skaitytį, vaikė, 
Jei ėsi balvonas, 
Nežinai, kaip veikia 
Išvaduoti žinSnėš.

Ir viri subridę 
yanclėhyje dairės, — 
Kur gi tas žemynas, 
Kur Kelionės gaires?

Kur tiktai griuvėsiai — 
lageriai, barakai, 
Kur šiap taip maitintis 
Galiname abraką,

/Kam jiems sunkiai dirbti,
Kam gi jiems skubėti

? rei gaustu gėrybių 
Nėfci kur padėti.

O pasauly žmonės
Daug maiidriau gyvena
Ir visokių šposu
Sau net prasiirano:

T*s visiems jie duoda. 
"r~ visur gabena, 
Get i en dypuko 
^nMleist nemano.

♦ ■ ■ - ■ • ;■

-Tuoj važiuot bAs “Uvą” 
Tr atsiU^šyki;

kaip daug tas darė 
*dau ne rieną sykį...

J
Jaip tafc geras dėdė,
•Kietoj padėti
Nbri giminaičipi
■\ntsnūkĮ uždėti.

Gal jis pasinėrė^ 
Kad jo nematyti? 
Ar ir šitą planą 
Teks mbms atstatyti?

' Jei j'išai paskendo,’— 
’Turime iškelti, '

; Nors į josios dugną 
Patys pasiherti!

Cid laisvi bušmenai 
Tįen linksmi haškirai. 
Elgiasi k?Jp nori. 
Klrp tikri didvyriai.

ten puiyksti
V ilifti, 

x-ar<fenyną 
> peri)i ?

Gal geriau važiuoti
Kur nors pas Australą 

avis ganyti,
Kol rites gausim’ galį.

‘‘Kaip įj beiškelsi. 
Jei paskendo kirtą/ — 
įafė pesimistas: — 
“Vergti nebeverta”...

šakalus medžioja.
€>r hienų bijo,
Tai iš džiaugono šoka.
Kol jų ndpraryia.

ref ten tfnhvtido 
nemotų pamos, 
ten

Utd| aht šicehb^.

Nei pačiam įlįsti 
Jh avelės 
^Cad tave Taikytų 
Avinu ar kttiiltu.

“jĮenŪliūsidnv brokiah 
Darbo nepradėję, 
Ištaškykim jūta_.—

fėn Žiūrėk garsieji
- lųdijos f asirai

Plieno peiliais pjaustos. — 
Kandžioja žarijas.

CX kitur brazilas 
yisftf pr rkaituolas
B*mdo su papūga 
Arija> dainuoti:

’e v tą į

rors )s|braūturh.
tifbgal. bfolytL

^ijuriie oagautų: '

Bet ana — gražuolė 
Jį nukonkunruoja 
IR vienu Europon 
G^sVoliuot važiuoja.

{HenonėcLmas gauti 
m ūgiu i sėdjįnę,

kuo Adcm;i’
Tr įo ga^padinė

Be* keneuru žemė
i jrilba žvėreliu. — ą 
į >7^' e®z>or1 nftdtas 
. -Pac’a'tj ^edaMų...
< i ri- ■ f •

; y ka*,pasiūlys
; Vykti i Aliską*.

K*ir (tematė
iir * :.sr r( >. meškos 

, ,. , . i
Gal <3 Air izones

• ’ jPakrajęŪH apžėlę.
Kur j»yv.Ues veisias.
3us mums tėvi&ėiė?

O gal kur prie Kongo,

MMę
Mes turestm 
žemės ligi <oteLJ*

T%ip jbfoš optimistas
- ųSr rĮffithti fe>n4l. 

Kai teį pesimfetM 
Jm f d6gną skendo.

' - Hl JĮ
”0 jei
Dugnas bus vlimUs. 
tna Henutiūsk?^ — 
Gausit dahgu šventą”.

Taip slaptinga* balsai
Atsidėjęs saki, \

nas So. Bostono laikraščib lei-, 
dejas ateidavo pavalgyti. BuVo 
labai šykštus, bet ji sulaikė; lik 
bti tie galėjo ten nakvoti ir pa
valgyti, kurie turėjo hobo fcor-4 
teles. Hobos buvo tokie žmonės, 
kurie mėgo keliauti, bet nfetu- 
rejo pinigų. Jie važiuodavo pa
lindę po traukinio vagonais, e 
kai vagonai eidavo tušti, ten su
lįsdavo, kol juos suradę išvary
davo. Buvo ir vienas iietūvis 
kelionių mėgėjas. Jo vardas ’dr. 
Luomons. dantų gydytoji.

— Bostone tu, Tėve, pridarei 
daug kvailysčių. A. ą. Stafevs 
Michelsonas, buvęž “Keleivi” 
redaktorius, 
grabo riaus 
mobilį išardei 
mas, kai tau 
tarė daugiau 
kad savo

— O iš kur 
Maiki. jeigu

— Iš daržovei, 
minų. Tėve.

ieškoda-

vanai sako! Kaip b Mir
tos geležies gabti;

— Reikia dlu'g sWitytt, Mb-} 
kytis, šviestis,.Tėve.

Kai .dypukai nąrsūs 
Vfeikė. kaip patrakę. *

O sarkustas juokės

‘‘Aš jums, vyrai, linkiu
Pragaro karrtpeTį”...

(H Dagys klajoja ir gaJro ja)

— A, šviestis? > .:—
— Pasiskaityk dr. J. AAbmavi^ 

čiąus ^sveikatos patarmių.
— Aš ir skaitau dr. Adomavi

čiaus gerus patarimus, kaip rei
kia sveikai gyventi: ne tik kū- . 
ną, bet ir jausmus balansuoti... | 
' -i— Tši ir gerai. Ilgiau gyven
si,. Tėve.

— Kažin? Drauge skaičiau vie 
no paciento išbandytą kulinžu i- 
jbš receptą. Ten sako, kad pus
ryčiams btei sveika suvalgyti 
ž&fią kdį>ūslo ląįsl su krienu...

— 6 kodėl be? Krienas iš mie 
go atgavite, akis $raWo.

— Tai tti pafe
— Mątat Malki, kad dabar vė

žį žnibnės gauna ne tik htto HV 
Kįrtho, bet ir nti'o svfežib orb... j

— nVūdū hcįp^sibtitysftbe’ 
fcdaktftn ėi^|?

— tbi jaū tūrbūt ne.
— tik švfeftržk

• Žmonija savo naujais išra
dimais — chemikalais, radiaci
ja pati save sunaikins, jeigu lai
ku neszLsipras.^

• Sakbr e(Bairn!e turi dideles 
(ikis3\ todėl valstybės nepasitiki 
kitomis valstybėmis, lenktynių 
damos ginkluojąs^ naujais gink^ 
lots.

— _ i

• Negrosi, Jeigii gaidų neži
nosi.

• Dailės mokytis reikia kol esi 
jaunas. Senas būdamas neturėsi 
laiko išmokti.

• Didieji darbai iš tolo atrodo 
J lengvai atliekami.

• Kaip pasiklosi, taip išsi- 
, miėgoši”. žmonės taip ir daro.

\ naujo nėra, kol atsu 
rapda kb nors naujo,

• Šveikam kūne, sveikas Jr
protas.

Neik paskui minią, nebūk 
traukinio Vaįonos. Būk garve-

Žrtbte : —Wrrtyti imhęs. MėL 
Verkiu iV be

savo tėvu žemyn, 
aukštyn.

atsargiai
koks tu pats

įstatymus, au-
Torneuį. Kii kada tu pats duosi— Linai VnAft

M wap. M UfctaWH Wewlk menininkas, Nebent 
itĮft ttM^ju, kai be meno tavo gy- 

:,s būtų skurdus.
Menininkas.kąip ūkininkas, 

kitus maitina sa
—Tėtė, dė?k6 A-Hį yra motį-

C?£X^T2IEL’V!!- irų jai SWqpMfc pAw vo dfrlaflnL.
A** ' " I * Laikas, kai

— Labai ^Įprastai. _ pa-riški tuščias, kol į tą tuštumą nepa- 
no tėvas. — kadangr niekas ne- tėrtka gyvas objektas 
žShrv kiek ,ai metu. ,

t — Naujienos, Chicago, 8. JU. Wednesday No
•rSili ijftFi
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KONFERENCIJA BONOJE
RYTŲ EUROPOS SOCIALIS

TAI VIENINGAI REltfiA
. > REZUŪUCMĄ i

Lapkričio 1^2 dl nonius Bon- 
noje, Vak.' Vokietijos laik noje 
s .slinėje, jyyko Rytų ir Vid. Eu- 
r.pos Socialistų Unijas kopfe- 
i . ncija, kurioje dalyvavo aštuo- 
n'ų egziliųių soęialisLnih parti-, 
j n,-įskaitant ir Lietuvos Social- 
d.-jupkratų Partiją, ' delegatai. 
! i hferenciją globojo Vokietijos 
i'fcialdėmokratų partija, kurios, 
rimavai .p. Dingels Mir SteUdni 
'i jomas’ sveikino suvažiavU.<ti< 
is įvairių ’kraštų d. legatus ir 
į -.'davė partijos vadovybės ge
ri; tusius, linkėjimus konfęrenėi 
jes pasisekimui. fv

Be- gryhai organizacinių klau
simų, kaip' jlĮlijos vadoi-ybėf 
perrinkimas ji;, pranešimų pri
ėmimas, konferencija ęvarelę du 
svarbesnius klausimui^:: L Tai 
padėtis Lenkijoje, -p edUsJ.lame 
krašte karo stovį ir uždarius 
laisvąsias profesines sąjungas, 
kurios .Solidarumo vardu, buvb 
i'■>olėtosios sdvo Naikią iki'-1981 
metų gruodžio 13 d.; r .-3

.2. Baltijos kraštų klausimas, 
ryšium -su Europos Parlamente 
svarstysima rezoliucija apie,pa
dėtį Estijoje, I.ątvjji?je/ir Lie
tuvoje. . į r -

Šis antrasis klausimais labiau
siai rūpėjo Lietuvos Socalde- 
mokrąįiį.. >.pąrtįįgs? >dyl«gat.aųjs, 
nes ta partija yra yuo suSidOniė-’ 
jusi jau .nuo 198Q ,me|ų, ;kada< 
Vakaruose buvo gauta žinia apie 
naujus’ ,'areštuą > Lietuvoje.; šį. 
kartą buvo suimti ir nuteisti ži- 
r.omos.pjeticijps “dūrkių Estijos,. 
Latvijos? ir Lietuvos?■ pili&ių?- 
iniciatoriai. .^ . .

Prieš du .metu j LSDP1delega
tas XV Socialistų Internaciona
lo kongrese,-, kuris vyko -Madri
de, iškėlė Šį klausimą 
niamę įoęiąlšst^forųniętųr ;pąr< 
tija išplatino- Eų’ropds socialistų 
partijų -'tarpe -memorandumą, 
I^riuo;Sh§ažiž;<Mni>usavd,..bėrfdrą- 
minčiūs. Europoje-<su. peticijos 
turiniu. ’ j) i j. t.- . . ■ * - * s -i
.; Per pastaruosius, metus, tuo 
klausimu susidomėjo grupę-,Bris
tam jos. parlanbenfarų : Europoa 
parlamente ir.perdavė. pabaltię- 
čių petici j ą Politinei -.komisij ai- 
Visai n«ęniąijpaąįšk^p,; kad itą- 
komisija ’prieinė•’vfez^Kūci^' dėl 
padėties JEstijeje, \ ir
Lietuvoje. Svarstant rezoliuciją! 
Politinėje .komj4^]^P^to?i^e 
opozicija iis-spęjbHsfų 1 atstovų- 
pusės,? kurie; iatSąsakė ; paremti- 
minėtą rezoliuciją;'kaiiiriąičodp, 
dėl ’ papraiciausicįs ' priežasties, 
kad iniciatyva šiai rezčliucijai 
atėjo is dešiniųjų-partijų.

Pati rezoliucija,nors ir., nevi-

sai tobula, yra priimtina visiems 
lietuviams, neatsižvelgant į sro
vinius pasiskirstymus. Visos 
VlJKe dalyvaujančio partijos ir 
sąjūdžiai pageidautų, kad Euro
pos Parlamentas ją priimių dau
guma balsų- Todėl be pažiūrų 
skirtumo visi D. Britanijos lie
tuviai apeliuoją į britus Euro
pos Parlamento atstovus, kad jie 
paremtų tą rezoliuciją, kai ji 
bus svarstoma visumos posė
dyje. Atrodo, kad panašiu būdu 
ir kituose Europos kraštuose gy- j 
veną lielliviai kreipiasi į savo\ 
krašto parlamentarus.

Pastebėta, tačiau, kad sočia-1 
Hstų partijų Europos Parlamen-J 
te atstovai yra mažiau entuzias
tiški šiąi iniciatyvai. Todėl Lie
tuvos Socialdemokratų Partijos 
Centro komitetas pasinaudojo

i

T*
h $ -t

11123 metais Šančiuose pastatyta aukšt. mokyki

a

Centro komitetas pasinaudojo tuvos Socialdemokratai kr<ipia- 
egzilinių socialistų konferenci- si į Bonnos konferencijos daly- 
jos proga, .išaiškindama' lietuviif vius, 
išeivijos nusistatymą šiuo klau- tikslu rezoliuciją, 
simu. Mūsų delegatai Bonnos 
konferencijoje paaiškino/

prašydami priimti tuo

PRŪSŲ KALBOS
(Tęsinys)

Visiems egzilinių socialistų 
kad į delegatams teigiamai pasisakius, 

Europos Parlamento Politinės i Bonnos konferencija vienbalsiai 
’•komisijos rezoliucijos projektas priėmė tokio turinio rezoliuciją: 
•remiasi Helsinkio konferencijoj 
priimto Baigiamojo Akto prin

cipais, būtent:; siūlo pripažinti' 
Baltijos krašto ’> gyventojams' 

' laisvo apsisprendimo teisę. Tas 
į turėtų būti r priimtina visiems';
; demokratiniams’ s o c ialistams, | priėmė rezoliucijos projektą, 

kuris liečia minėtus kraštus.
Turint omenyje, kad’ta rezo

liucija remiasi Helsinkio Bai
giamojo Akto principais,'ir;ka(i 

= Socialistų v Internacionalo N V 
kongresas, įvykęs 1980 m. Mad- 

[ride, nutarė, kad minėto Akto 
l visi elementai, lič&ą ^žmd^aiis 
I teises, privalo būti pilnai įjgy- 
rvendinti, — . 'į ". i 5

Rytų ir Vid. Europos Socialis
tų Unijos konferencija -nutapę 
kreiptis į Europos; Papląnįentp 
visus narius soc^liš^us, aprašy
dama juos pilnai -paremti, siūlo-

Į Jis duoda nakvynę ir maistą,j
Į / /. v. , -~|Tik gerti jisai man neleidžia;“Na, kaip gi, anų tai užteko, is J ,.rx . z , - „ j’ _ . < . . ‘ todėl ten Jgai nepabunu.vist 'u buvo devyni. Tfk sūnūs . X x . u- *, '" 1 . žmogus is to krašto stebėjos:bent trys įau pražuvo, o dukros1 , ..4.. , . . . . . . o I
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“Rytų ir Vid. Europos Socia
listų Unija yra dėkinga Europos 
Parlamento Politinei komisijai, 
kuri atkreipė dėmesį i Estijos, 
Latvijos ii* Lietuvos 45-kiiį pi
liečių jungtinį pareiškimą/ ir

išėjo pas žmones. Jos savo že
melės; nedirbo dr tėvo globot jie- 
norėjo’.” “Tai kas gi tave nūn. 
prižiūri, jei tavo pamiškių nebe
liko?” “Man padedn gi kunigas 
brolis; nueinu pas iį pagyventi,'. 
kai 'kartais, vienam nusibosta.

INDIRA GANDHI TURI
BĖDOS Sfl SICHA1S

LUDIANA, ludiją. — Penki 
šimtai sielių antradienį subrin
ko šioje srityje ir bandė Nulipti 
į traukinį r važiuoti tiesiai į 
New Delhi. Dabartiniu metu di
džiojoj sostinės aikštėj eina 
įvairios žaidynės. Jie norėjo pra- 
vesli ddelę demonstraciją ir pa- 

i reikalauti autonomijps Punjab 
provincijai. • * %

B = t susirinkusius siches epsu 
po didokas būrys policijos. Jip 
suėmė ir išvežė 57. Kiti išbė
giojo. Policija neramuosius ge
rokai apkūlė. Suimtieji eis į 
teismą už tvarkos ardymą, susi- 

’ siekimo priemonių gadinimą. 
Sieliai yra pasiryžę gauti autd- 
nomųą ir savarankiškai tvarkyti 
savo maldyklas.

Premjerė Garidhi vieną sichų 
į teisininką išrinko krašto prezi- 
j dentu, bei visa tai nepadeda vy
riausybei grąžini i tvarką Pun- 

i jab provincijoje.

PREZ. NIKSONAS LEIDO 
NUŽUDYTI ALLENDĘ

BOSTON, Mass- Prezidvn'as ; 
Richard Niksona* leido JAV ; 
tuometiniam ČIA direktoriui * 
nužudyti tuo metu buvusį Čhės^ 
prezidentą Salvadoru Allende. 
Tvirtinama, kad ir dr. H. Kis- 
singerls sutikęs su šiuo prezi
dento leidimu žudyti kitos vals
tybės prezidentę. Abu valstybės 
vyrai tai pasakę R. Hęhmui, tuo 
metu buvusiam ČIA direktoriui. 
Tokią žinią skelbia žurnalo At
lantic Monthly gruodžio mėne
sio numeris. > *

Neaišku, kaip žurnalas-galėio 
skelbti’tokį dalyką, kada prezi
dentas Nikšonas neturėjo teisės 
įsakyti žudyti, kitos valstybės 
prezidentą. Be (o, Čilės prezi
dentą nužudė patys Čilės kari
ninkai, sukilę prieš prez. Allen- 
dę. Amerikos ČIA agentai į pre
zidentūrą nesivertė h; preziden
to nenužudė. Tokių žinių paskel
bimas kenkia Amerikai, Nikso- 
nui ir CIĄ pareigūnams, žinią 
Atlantic/Monthly ima iš knygų 
apie KissingerJ.

\ nes -las principas yra pagrindi-. 
mis dėsnis socialistų ideologijoj.

Kaip žinome, Helsinkio Bai
giamasis aktas pripažįsta visoms 
Europoj (automs teisę į laisvą 
apsisprendimą. *Tos tautos teo
retiškai.? gati-j laisvai pasirinkti j 
savo kraštui tokią santvarką,| 
kękiąrogyventojų ? dauguma pa-| 
gedauja.? :r; 1

- v Dėl tokios teisės per amžius 
kovojo socialistai:?01980 metais 
Madride įvykęs Socialistų Inter
na ėipnairr-kongresas geriausiai 
tą patvirtino, priimdamas rezo
liuciją, kurioje pasakytą:

“Mes esame jsitikinę, kad Hel
sinkio Baigiamojo Akto visi ele- 

’bientai/įskaitanVsdugumo, eko
nomikos, kultūrinio bendradar
biavimo ir žmogaus teisių klau
simus, privalo būti pilnai įgy
vendinti £m.p.),.. žmogaus tei
sių Srityje turi būti imtasi nau
jų.- praktiškų iž^ių,- kad Helsįnj 
kio proeėsas butų išbaigtas”.

?r' Tasjpj>,t,Sbcia}is(ir froingresasT 
pnėniėričto. ir ^specialų raportą- 
Žrūpgaųs /teisių jklatisiniu, kur 
įsakyta: “Visos, tautos ir benęįi 
ruom eričs turi kolektyvinę -teisp 
:[ties' tail 
jžrv įžniogmrs ~ Teisių stidėtiiiĮjį 
dalis”?'. ?l. -!' ‘-p-. .- j • y-i 
; Todėl • socialią tai remia- visų 
Jautų--.pasaulyje kovą-dėl žmeį 
gaus 't'eišių. ir., visų. žmonių korį 
prieš priespaudą.'Todėl ir Life

ir išsiuntinėta visiems Europos 
Parlament o atstovams socialis
tams.

^Vokietijos* ^Socialdemokra tų 
partija, prieš kelias'savaites atsi
dūrusi savo krašto opozicijoje, 
parodė Rytų Europos socialis- 
tanis ‘nepaprastą-nuoširdumą' ir 
vaišingumą per visą konferen
cijos laikotarpį Baltijos kraštų 
socialdemokratai tikisi, kad, vo- 
'.kiečių socialdėmokratų atstovai 
'Europos Parlamente^ parodys 
‘tięfepat nuoširdumo mūsų kraš-‘ 
tams; į kai Politinės komisijos 

rųą rezoliuciją, kiiji btisįvars- padalyta rezoliucija bus svars
to yisi^xrįoinįi;' Parlamentom visumos po- 
H Jjsėdyje. <. n ; XV.

(Iš Europos"Lietuvio)

tania Europos Parlamento
mos posėdyje”, J •?-.> ,fe

Ši rezoliucija busLpądauginta

Žiūrėkit tiktai, koks skirtumas.} _ Seni komunistai Maskvoje 
Am kunigas nmtas ir geras, pa- ( Į.acj Ąn(jr0pOvas nepaskirtu 
mokslus gražius mums pasako, č(?kistu . partijos < ya^Ovvbę. 
O kas iš tavęs pasidarė, hkai tik ( Tvirtinajna kad su senais \0. 
klaijūnas suvargęs... Klajūnas 
Kuršatis nutilo, o kabą pradėjo 
kiti ten. Minėjo, kaip retkarčiais 
būna tarp brolių, tėvų ir vaikų. 
Vieni nebeklauso antrųjų, nebėr 
sutarimo tarp jų.

Kitiems šnekučiuojant toliau 
kiek, kaimynas patylomis tarė f 
’“Mokykla kalta čia yra, nes te
nai mūs vaikus išmokina, kitaip, 
negu nori tėvai, o ta partija irgi 
gadina...” Čia durys staiga su- 

’ bildėjo ir Evchen tarp jų pasi
rodė. Ją puošė kalta skepetaitė 
ir kryžius per vidurį jos...

■ Nors gydė ten mus rūpestin
gai < bet gi sveikata neskubėjo, 
liga nelaboji prie lovų, kaip 
ragana mums .vis stovėjo; Gulė
jime mes per naktis ir gulėjom 
dienas ištisas jten, Retai kas pa- 
vaikščioti išėjo, bet kalbos ne
mielos, tos pačios, kaip viešnios 
belauktos, į kambarį mūsų kas

munistais jis visai nesitaria.

— Irano šijilai pasirodė Li
bane, bet jie tuojau dingo iš 
miestelio, kuriame demonstravo.

— Brežnevo Sūnus dalyvavo 
tėvo laidotuvėse, bet prie Andro- 
povo jis bijojo prieiti.

— Irako lakūnai ruošiasi pa
sitikti rusus Persijos įlankoje.

— Libano musulmonai neno
ri turėti* jokių ryšių su Irano

■šijitais. , »,...

Aleksas Ambrose,

&

4
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19F7 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

50 metų studijavęs, kaip

ATEINA LIETUVA,
parftič 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kūr, bėt kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
ir Sėtuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
Beturiu kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

Ir patarė mums toliau studijuoti.

Kabia KK. Kieti virieHai.

dieną atėjo, tik žinios, kurios 
malonumo suteiktų, ten kelio 
nerado, nes jos jau tarp vieške
lio dulkių numirusios buvo iš 
bado.
Gelsvuosius laukus Lietuvos vis 
skandino palšieji rūkai, kai bai
gės diena kiekviena ten ir slink 
davo naktys bailiai. O rytmetį 
vieną prūsaičių ilgai nesulau
kėm ateinant. Vėliau lietuvaitės 
užsukę, kurios dar bėgiojo ap
linkui, pasakė, kad tos vokietai
tės nakčia išvažiavusios visos... 
Jau priešpiečiai buvo vėlyvi,ka
da daktarai pasirodė — pasakė 
jie mums pasiruošti, nes tuoj 
atvažiuos paimti su mašina vy
rai ir vešią ligonius visus Vo
kietijon. Netrukus jinai pasiro
dė; į priekabą auldftą sulipę, ten 
radom kareivių nemaža,turėjom 
tarp jų susispausti. Silpnuosius 
laisviau kiek paguldė. Taip mes 
iš šakiu išvažiavome.

• . .t . Dagys 
(Pabaiga)

— Iraniečiai negalr'suprasti, 
kaip irakiečiai gali taip vyku
siai priešintis iraniečiams.’

ENERGY
WISE r

Hilo

NEBRANGIOS, BET VERliNGOS KNYGOS
LITERATŪRA. lietuvių literatūros. meno .Ir,, mokslų 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenrtą, Vine* 
Krėvės, Igno Kapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankd, 
J. Raukflo, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus Ir V, 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis tf 
M. K. Čiurlionio. M. SUeikio, V. Kaiuboe, A. Rūkitelės Ir JL Varnų 
kūryboj poveikslais. 365 puri, knyga kainuoja tik

'< DAINŲ SVENTSS LAUKUOSE, poetės, raiytojoa ir tsT- 
ttnių lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainą 
iventes jų istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais duomenimlf 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12.

ą Vienišo ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apvaly
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų apraiymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ra tūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga

• Lik r U V įsKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-T»malang£i 
įdomiai paraityta rtudija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės* js 
Labguvos* apskričių duomenimis. Apraiyma! įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys ffluatruotM nuotraukomis, pabaigoje duodami 
ritcrvardžip pavadinimai Ir jų vertiniai J vokiečhj kalbą. Labai 
naudingoje 335 puaL knygoje yri Rytprfisfij famSapix. Kaina 88.

> KJ EAUMJtS EJMM, ralytojof Petronėlė* Orintaltėi
minimai Ir mintys apie iimenis Ir vietas neprff. £3etuvoje ir p!r> 
maišiais bolievikų okupacijos metais. KnygI turi 234 puslapiu*, 
bet kainuoja tik W. »r

’♦ JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesupras
tai Ir klaidingai Interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik M 
Jurgio Jalinsko knygoje «pie Juliaus Janonio gyvenimą Ir po* 
riją. Dabar būtų jj galim* pavadinti kovotoju ui fmogaui teisei. 
Knyga yra didelio formato. 265 puslapių, kainuoja M.

> lATTKTNtS NOVKLfS. SL tomčenko kūryba. J. VsJaifla 
vertima*- >0* pat knygoje yn 40 sąmojingų novelių. Kaina Fl.

Knygol gaunamo! Naujiena**, 1TW So. HabUd St, CMeaga,

3 — Naujienos, Chicago, 8, TIL Wadnteday, November 24, 1982



Lineolnas paskelbė Rudenš švenbę 1868 ft.
26 dieną visame kraitė. 1940 mėfcaiš prez. Fran 
Roosėveltas nutarė FStdėkpš hieną švisti trečią 
savaitę. Tuo tarpu lAV Kongresas ISil m. £aš. .
virtos savaitės ketvirtAriierii Padėkos bienAi. Nuo tdš dTe- 

j nos iki šiol, Padėkos bieha kasmet švenčiama įiagal Kon- 
~ .greso nutarimą.
= I feadėkos ■ hiena Amerikoje švenčiama jau virš 350 

— metų, bet tautine šventė ji tapo, palyginus, nėsenižii, vos 
— I 44» prieš dypukų atvykimą į Ameriką. Kartu sū žtmerikiėciaSiR 

____ j iSd^kos Dieną švehčiaftte tr mes, lleturiai. Ją šventė 
—. mkoo* prieš šimtmetį Amerikon atvažiavuinėji. šventame ir 
ZZ t*tao Įn?ė Amerikoje atsiradę po Antrojo Pasaulinio karo, kai 

j | Rjrių feurcpą įsiveržė pats baisiaužas Rytų Ėūropos 
iiaj» pavergėjas ir išnaudotojas.

ZZį moo Mes buvome priversti palikti gimtinį savo kraštą, 
I artimiausius savo draugus, gimines, tėvus ir brolius, fea- 
l:k' me savo namus, santaupas, drabužius, knygas, pra- 

tory*.. lisa. Są flatod st. caIcmu dėtus tyrinėjimus, rankraščius. Išvažiavome iš namu 
j kaip stovėjome, tikėdamiesi netolimoje-ateityje vėl grįžti 

Kšjgs rsiku į namus ir rasti savo artimuosius.
Palikome turėtus darbus, mokyklas, universitetus, 

nutrauktas studijas, nes matėme, kad okupantas žiau-i 
riau persekioja pranašiausią mūsų tautietį. Ypatingai

TM UTWAMAM OAKY MffWl

SECOND-OASS POSTAGE PAID Al CHICAGO. TLLBKXi
• ........ .... ............ --rcr-r

Ai if I,19W

£x mo&tbs. >1X00 per I moaxh*. Ir 
•tber USA. loctime* MO.OO per year 
l"\00 per ex month*. >12.00 per 
three months. Canada >45.00 per year:

Chicsgoje ir prieniiesčniose:

pusei metę C4.00
>12.00

$40-00

crima

NAUJIENŲ rištinė atdara kudier, Išuyna seka^daaixs,

R. Lret. B'.ndruomenėš Marijilette Paiko skyrius š.fn. lapkričio mėn. 20 d. Marquette 
Parko parapijos salėje sūruoFė skyriaus rudenihj pokylį-balių. Nuotraukoje matome 
East Crfckgos Skyriaus stalą, ptle kurio sėdi 'fekVriirttš nariai ir jų svečiai (iš kairės į 

deš.): Kaltūnas, JaSieriie. ‘čnfrinskaš, l5e$uliehe, Degutis, Kaltūnienė, 
TurkevTčiū s, ’Repšienė.

= pavergėjo dėmesys buvo kreipiamas į mokytojus, studen
tus, profesorius, ruošusius lietuvius savarankiškam gyve-

; nimui Lietuvoje, žinojom, kad okupantas mokytojus, ka
Rytoj, ketvirtadienį, lapkričio 21 d., veik visi Ame-. ri'us; pareigingus policininkus šiiiihą ir, jėi nėšusaūdo^ 

rikos lietuviai švęsime Padėkos Dieną. Amerikiečiai Pa-, tai išsiunčia į pačią tolimiausią Rusijos šiatirę.
dėkos Dieną švenčia ketvirtą lapkričio ketvirtadienį.! feuvbmė laimingi, kad pro mus praskrido pačios'ga-- 
Kartu su jais, švęsime ir mes. švęsime todėl, kad mes lingiaušičš 'eėkadritės, vien savo ūžimu triuškinančios 
privalome būti dėkingi nei kiek nemažiau, iiėgu tą dieną stipriausius nervus, bet nuskridusios ardyti svarbiausią 
švenčia amerikiečiai. susisiekimo centrą, kelti nematytus gaisrus, tirpdinan-;

Amerikoje Padėkos Dieną pirmą kartą šventė 1621 ciiis )?liėfi4, bėt mūs palikusios gyvus.
metais Connecticut valstijoje. Ameriką pasiekę pirmieji j Džiaugiamės, kad turėjome progos pasirašyti kad ir, 
imigrantai ištisą vasarą dirbo išsijuosę. Vieni laukus ka-' pameluotus įvažiavimo liudijimus apie įvažiavimą į Ame-, 
sė, kiti miškus - kirto; namus statė ir ruošėsi žiemai.; riką ir, bendradarbiaudami su suhisinta UNRA, galė- 
Tret-ieįl javus valė, daržoves ir vaisius rinko., žemė buvo '• jomė prastumti'Savuosius ir palikti kai kuriais klausi-i 
derliriga, maisto buvo pakankamai. Massachusetts įlan-; mažs trttpūtį 'kitaip-• galvdjančius, pamoję Lietuvoje de-’ 
koje įsikūrusi kųl^ją;-biigušil'darbus’ įsakė paruošti 
maisto vyrams ir svęsiti pirmąja Padėkos Dreną. Šeimi
ninkės pagamino tiek maisto, kad vyrai švfehtė tris dienas.;

Šventė ir ketvirtą dieną, nes pagamintos mėsos, dar-: 
žovių, riebalų ir per 3 dienas nesuvalgė. Ketvirtą dieną 
pasirodė indėnai. Jiems buvo išaiškinta, kad visi švenčia 
Padėkos Dieną. Indėnai buvo pakviesti į šventę. Jiems 
patiko šventė. Jie atsinešė kalakUtiėhoš-, paruošė dau-; 
giau mėsos, spanguolių. .. Visi valgė, gėrė ir 'džiaugėsi. 
Džiaugėsi atvykusieji, džiaugėsi ir indėnai, kū'd Viši karti! 
galėjo Padėkos Diedą be baimės švęsti. Padėkos Diena 
buvo švenčiama kiekvieną rudenį, kai lapkričio mėnėši 
būdavo baigti laukų darbai.

Visai kitaip buvo švenčiama Padėkos Diena 1641 me
tais, kai į Plymouth sritį atplaukė 40 laivų bėglių, iešdo- 
dami laisvės, ramybes savo tikėjimui skelbti, nepersekio
jami dirbti ir kurti protingesnį gyvbniirią. Padėkos Dieną 
jie dėkojo Dievui, kad padėjo jiems laimingai perplaukti 
Atlantą, įsikurti Virginijos apylinkėse, rasti derlingos 
žemės ir ramiai gyventi. Čia niekas jų nepersekiojo, į ka
lėjimus nekišo, vergais nepavertė. Čia jie galėjo Dievą 
garbinti, kaip jų protas jiems sakė, arba visai jo ne
garbinti.

Padėkos Diena buvo švenčiama neorganizuotai ir ne 
tuo pačiu metu. Taip viskas ėjosi beveik 200 metų Ame
rikoje. Prezidentas George Washington 1789 metų lap
kričio 26 dieną paskelbė tautinę Padėkos Dienos šventę.

Padėkos Diena

mokrūtinęsistemą gynusius.
Džiaugėmės, kad lietuvių hešuėrūė ir neišvežė į šoviė-; 

tinę Rusiją, kaip vežė ukrainiečius; gudus.ar kiįus ne-- 
laiminguosius, kovojusius prieš sovietinę htažos grupės; 
diktatūrą. Kniaukėme skautu užsienin išvežtus dokumen
tus, kniaukėme iš valstybės archyvų -hWnauktus -šėhūš ■ 
žemėlapius ir Ąm'ėrikdjė p&rdąviftėjŠto'e, ■ 'SpŠriiėiždėThi" 
skautus ir valstybes tūrių Saugotojus. "... : ’

Pagaliau pasiekėme Ameriką, atsargos sumetimais, 
apsišarvavę Įvairiais dokumentais, tikėdami pralįsti .pro 
mažiausią rakto skylutę,-bet pasirodė, kad visa mūsų; 
baimė buvo bereikalinga. Niekas čia ffi'ekb n^feušinėjb,: 
niekas jokių dokumentų nereikalavo.

Amerikoje brolius ir seses sutikom, dėdes pažinėm, 
kurie mus aprengė, apavė ir darbo surado. Pradžioje tu
rėjome kiek bėdos su kalba, bet greitai ir prie jos prifmd- 
tom. Netiksliai ir nevisuomet suprantamai, bet. galėjome 
pasakyti svarbiausią dalyką, išmokome atmeti sunkiausią 
darbą, nusipirkome namus, apsitvėrėm daržeTiŪS. prisi
sodinome gėlių ir gyvename geriau negu daugelis ameri
kiečių. Vaikus leidžiame Į mokyklas, isitriitikėmė į Ame
rikos gyvenimą, giname pagrindines savo teises ir abe
jojame, ar norėtume grįžti Į komunistų nususintą, ap
vogtą ir kasdien skriaudžiamą Lietuvą.

Ar Padėkos Dieną mums neverta Švęsti kartu šii ame
rikiečiais, švenčiančiais šią diena jau pusketvirto šimto 
metų? Ar mes neturime jiems dėkoti už pačią didžiausią I

“Keleivio” graboriaus žuiriaįistįniai; politiniai mokytojas Barzdukas — iš da ir 
‘^perlai” Draugo vedamuosiuose I “B a r zdukine Bendruomenė!”

v _ j“De mortuis nihil’ nisi bene!”,
1982Vile tų la pkrięio 17 dienos^ kad vedamųjų .rašeivos mėto sakydavo senovės romėnai ir 

akmenis į.varles. ..- Drauge _vė- mirusio Barzdiko ir Jo dar-
daniųjų rSąėvos,. varles maly- benoriu daugiau liesti ir tuo
danu, nemato mėšlų! Tuo noriu kliušimu 'atetyįe jmięmizuoti. 

, _ _ Atrodo, kad M. Dr. nežinojo
Ąi.n^ri?rOblem^S- engdami fkktb; kad po "juodojo. Verbų 

pagrindinių' (gal tym).! Užart. Sekmadienio, a%kęX.".Bendruo- 
pūolęs taip nekenčiamus “reol- 
guš” ir jų RLB, kodėl p,. M. 
Drunga nepaklausia ar nebando 
išsiaiškinti; priežastis, kodėl re- 
orgai < Idsj^ądpį.'. kąs paškątino' 

. lietuvius, p&tridtūs ‘kįegfi iš “pri-- 
giintinės” Bendruomenės iėdių^ 
’Kddėl eilinis * lietuvis', -bendruo ; šėkihadięrį ri^uddu
menininkas išeivijoje turėjo-per- • —~ 
siorgąnizūoti, turėjo surasti kk; 
tokia .-'bendravimo forma, nfe- 
Fronto Bičiulių peršamą ir įky
riai brukamą? - . • ... .

PonąsjJŽ. Drunga tų klausimų, 
nekelia ~ir rėorgų atširadimb, 
priežasčių net nemano nagri-. 
iiėti. Nesustodamas -prie labąi 
svarbaus ir’ logiško klausimi): 
“kodėl f”, M-Dr. įsikinko -į Frori- 
to B^ulių propagandinį vežim^ 
įr tendencingai puolą fe. L. Ben
druomenę ir Jos veiklą;. prikiš-. 

. damas ir -pabrėždamas tik pagal. 
M.Dr. inteteklūalinio -sugeb'eji- 
mo matomas negatyvias RLB pd-i 
-se^L I)ėl. pravardžiavimo “reor- 

. gaiš” —- R. L. feendixiomenes riai- 
riai tuo didžiuojasi ir žino, kad 
šitą.lietuvių kalbos barbarizmu 
“išrddo” ir paskleidė Frontinin
kų užgožtos Bendruomenės da'-j 
lies ideologas (A.A., jau'įniręs)

?iDrauge’’ frontininkų ‘fofiėfo- 
žė” — >tlke£miė%*.kaš .“Darlj?-^ 
nirikas*’ “konipIiS^p? nepavy
dės) -tylas M. Dr:
pasirašęs rašeiva’nagrinėja w?e-' 
organizuotas miglas’’ ir,' pagal 
rašeivos niroihor^-,' iš to _ kiięš 
“iŠ didelio’ &eldėši& ‘mažėšCfię-. 
lūs.” Atrodytu lyg tai būtų me- 
teprdlog&nš oro -raportas', bet' 
jad iF mažiausio lAteiėldo'' fiėhi- 
Viškiis laikraščius skaitąs- lietū- 
v§- ^šėivijj^ė atpažins Jj’pštfn- 
■gai iš arbgabiŠško ir ‘‘ex- eaftie-i 
-Aią’’į neklaidin^iind ' stj-.

-būvioSį
ĮttJrhj Myicbft D'n£ii£a' Valt&lįlį 
■Kilęš iš ia^iitgos-rėžištįilėftfęs 
šeiffios; MjHfcolaš Driit^a fibejb 
‘įrtuflcSia^ęiaėžį^ifi’’tbęi' kam, 
kas 'tik <4ži!nok<ėtiį tiz ^Kelviivi- 
ftĘ” -įM ^ity^hi;i
už naujadarą !•).’
“KėlėTrini”- B'ostbire ’ ■ siistojus. 
eiti,—ir vedamųjų^; “ekspertui” 
gerti, ponui šcdiūnuį pritrūkus 
‘zūniansffnjb.kv^p’*, Tavu Ma
rijonų Draugas pasikvietė p®hą 
M. Drungą toliau tęsti “garbin
gas” vedamųjų tradicijas! štai 
La U, Mbųte ; ir pyragai !. Meteki- 
mės,. - -kad Draugui: neatsitiktą, 
taip kaip Keleiviui atsitiko, j-

Jatr geras ūkininkas, gaspa- 
dbriūš Lietuvoj sakydavo: “Ne-, 
leiskite varliamušiarus žąsis ga-‘ 
nyti! Praganys!”. O dienrašti^ 
Draugas riebi žąsis! Ką padaryti,"

akmėnls į. varles..Drauge ve- 
■iaihųjų rašeivos, varles' maly- i'__ ‘t/’ 'i ' _■ •l

pasakyti, kad ęuola ir nagrinėja 
š<

menes Centro vaidybos' nariai 
išardė teisėtus 'Bendruomenės 
Susirinki irtus Cicero ir Marquette 
Parko Bendruomenės apylinkė
se,- priedo išmėtydami jiems ne
patinkamus asmenis iš- "teisėtai 
išrinktų valdybų. Vadj-riame tą

uo- 
ju”, nes kiekvienaiftH»&viui 
pataridfiąS' tSendrilbifienės škili- 
miš -yra la'Ea’i nemalbhūš faktas. 
AulŽtai- gfei^ialAaš prelatas M; 
KrūpaVičiūš stipriai- pasisakė 
Bįndi’POiftieneš veiklos atžvilgiu: 
“Eįdaifti -į Bendruomenę paliki- 
mė-partinį bilietą už-kturį!” Ar 
Frčifto - Bičiuliai taip -padarė ? 
ViŠ- žinome, "Md -nė.- Tad kodėl 
MJ)r. taip užsispyrusiai -puola 
R.L.B ir:,gina fiwtininkuuizur- 
pūcitbš L. Bendruomenės dalies 
totalitarinę, diktatūrišką politi- 
rtę-liniją? Ponas M: ’Dranga at- 
ej<5 iš Šviesos sąjūdžio. Iš’kur gi 

‘ta’ nelemta Tenįėnčija-reiiili to- 
t31jtarižšh,ą?-G&l po Jo; kai pri
degus priekabą ‘"^aiitarąv prfe 
tikrosios: “šviesos”,.: liberėliriis 
šviesos profilis sutrumpėjo 5r 
šviesiečiai pasijuto galį toleruoti 
net ir totalifarines tendencijas? 
M.Dr. netinka į Draugo “publi
kos” avangardą! Deja, M.Dr. 

žmogaus laimę ir tolerancijos idėjas? Ai* dėinbkratinė pirštinę •“kietokai” J B.lJb.
„i. < u.- eiles, ir mes jo pirštinę ’mielai

pakeliame.. Kaip žinome uš pa
tyrimo, bolševikiniai politrukai

r- INukėlte į penktą jpbslap{/

santvarka nedavė Amerikos ^yvefttūjurtiš, karti ii* hrams, 
didesnį gerbūvį, negu davė Visos diktatūrinės Tf "pušiai! 
autoritarines sistemos? ,

VINCAS KRĖVĖ MICKEVIČIUS

ŽEMAITUŠKA
(Tęsinys)

— Tiesą kalbėsi? Na, brolau, jei tu dangun 
pateksi, manau, čia bus maža tiesos. Klausau ii* 
stebėjausi tavo drąsa...

!V
Neilgai užtruko šventas Petras. Matyti, pa

kely Sutiko tą, kurio šaūkti pagalbon būVo nuėjęs.
— Štai, atsivedžiau inokyiesnį, kuris tau įro

dys, kad tu visai neturi tiesos dangun belstis, — 
nudžiugusia baPu-. sunkiai akuodamas, prabilo 
dabar šventas Petras.

— 0 kas gi per vienas tašai mokytas šven
tasis, kuris nusistatęs mudu su maita kaimynu 
nuskriausti? — paklausė skerdžius. — Nors aš 
prastas žmogelis, visą amžių vien tik gyvulėlius 
ganęs, bet skriaudžiamas vistiek nepasiduosiu.

— Štai, šventas Mykalojuė, vyskupas. Jis tau 
visa išaiskins, jog patsai suprasi, kaip tau tinka 
elgtis ;r kur kreiptis.

— Girdėjau. Tokis šventasis j ra Nemunaičio 
bažnyčioje, — pakuždėjo ausin'Petras^ ^ukis^ 
iL muša kažkokį Arijų pėr veidą.

i, išaiš. ink, šventasis Mykalojau. ge- 
jaą. Petrui,, kad jis greičiau, laiko n'e- 
a’tkeitu mums dangaus vartus, nes čia

m

už vartų stovėti labai nemalonu!
— Pasitrauk nuo dangaus vartų, ir pasibaigs - džius, kiek palaukęs, kalbėjo toliau:

nemalonumai, kuriuos tau tenka patiria, ten be- į - Štai mail dabar khžkas kušt 
stovint ,,

— Pasitraukti pabari, feet juk tada švęntetš p™|
Petras jų man visai neatkėfc ! . ' ®

— Neatkels ir netuH atkelti*
— Kodėl, šventasis Mykėlojau^ , ♦ * ■ -1'jaujas
— Todėl, kad be išpaztfities ėsi . Įr tai, maS dątigiaū Įtekdavo, negu jiems. D
— Ar Ui esu aš. o nė fconas Dievui W W foį gailėjausi rimbu Užgauti.

šventas Mykalojus nieko neatsakė, todėl sker- nori skriausti -— širdį skauda, ir negaliu pa- 
| kęsti, tiesos nepasakęs. Kur gi są saksįų, jei ne

— kreipiasi šventas 
: — aš šito

< širdį skauda, ir negaliu pa-

apipiŠkinai kažkokį Arijau viešai, —Na; šventasis Petrai, — trapia
-"i jHft į veidą tik dėl to, kad | Mykalojus į dangaus vartų šeimininką:
jtš ŽSelziuš-, khrie Jums, vyskupams, labai žmogaus mėnugihčysiu

•fa'ūiVaš ir Avėifeš bebūdamas pešiausi su bernais

— Tu priminei mano negražų darbą, bet aš

>k*(5 ' tai nuskriaustus užtarinėdavau, nuo miriŠes gel- 
feėdSVaū.

- Taip, bet tu buvai vyskupas, tavęs Įmonės

4 K

— Na, šventasis Petrai,
rartų;
. 'teks tau švento Jono Iš-

. kad tai pasakęs nusigręžė ir
nūzlngsniavd nuo varių.

Jonatš t?dg^s Vėl ėdiė bėistrs Vartuosna ir dar 
smarkiau, nevu kad anksčiau beldėsikad be išpažinties miriau? — Kam gi jis man

leido mirti be išpažinties? O vėl — ką man išpa- ^°_į^jiuk ir d^ugel gero darydavau^nekal- 
žihtis būtų davusi, jei aš kunigui riėlūrejaū niėi “
'pasakyti, nes pikto nesu niekam pAftertęš. s

žiūrėk koks išdidus! Mes. šventieji, ir tai j —Tain,bet tu buvai vyskupas, tavęs Įmonės 
septynis kartus per dieną Diėvūi ntifiraaVmbe. kla'ūse, gerbė. " ’
t) tu ką? Už mus buvai šventesnis? jvferfb žhišgaus neišgelbėjau nuo mirties, nes kas

— Jūs, šventieji, buvote mokyti, žinojote, kas į mano, kvailo skerdžiaus, žodžius 1__ x
galima daryti, todėl dažnai nūsidėdavotė. Aš gj kreipęs? feėt aš kiek išgalėdamas^ uanau . w A Faon.Muuio
nieko nežinojau, ftet ^ferittk buvfeu Įramiršęs. Tai b malięš Hiekas ne tik &d ne- tern.1'? skerdžius ir 'liovėsi
ką aŽ galėjau žihoti? Viena ~ nedaryti kitam į^rlk bet Mat tagan^i vadino. Pasakok, šven- 
pikto — ir nedarau. < ttykftlojab, ktfr'teisybė yra? NujaĮi Ir čia

— Gal ir tiesa tavo, dangšūs khyg'ėsna. krtf ^°rit4 marfie hu^krtiuF1:fc.|Jftnįėkinti, kaip kid ant 
visų žmonių nuodėmės surašyta, aš frėpažitiūb- 1 niekinė žmonės. Na, jie buvo paprlfH žmo

nės, railos dargi, o jūs juk šventieji! ' !
Rk. ktiip Juudu ^TjesusikaftUsime. 

įgudęs tu labai ginčytis. \ C ' ‘ ' ' t ’ - s
i- Aš, gyvas būdamas, niekados riefciginči- 

jiu, nfet tuoftiet, kfti mane neteisingai jfjitdavo, 
ar net skriausdavo. Bet tai darė žmonės, tokie |

Palauk, palauk, nesibelsk tiek smarkiai, susi- 
'įhiTdAfflts! — eme prasyti šventas Petras. — Pa- 
žadinsi portą hietfijį.Mš liidttiėt tau, bus ir man 
nemalonumų.

i, dėl to ir net šventu palaikė. Aš jtai ■

būtų tiemėsį 
imasi ’dariau

ne-

Palauk, aš
. nebesibekiu tada.
ksiu šventą Joną.-Jei ir

— Gerai, palauksim, bet .tai jau paskutinis

pikto — ir nedariau.

jau. feet, štai, poterių nemokėjai, girtas numirei 
ir tuo Dievui nusidėjai. ' ’ - t i;.

— Kur čia nusidėjau ? Juk sau, hė kilain < 
pikta padariau ! Aš nukentėjau, ne kuris kitas. 0 
vėl tu, šventasis Mykalojau, argi nebuvai, ant že
mės gyvendamas, nusidėjęs?

nės, railos dargi, o jūs juk šventieji !

triukšmą kėlęs. - . . -v * *
■ V

■ b«Hr tekd ilgtta iirtU dalyti. Šventas ?et- 
ras negalėjo greitai.surasti švento Jono.

tų, bi*pinu, pramokai taip kalbėti ir 
drąsos tiek įgįjai? Kai gyvas buvai, rodos trijų 
skatikų bebuvai vertas, o dafear kalbi, ‘lyg «mę 
kremti to *! Švrnbrriš ir tW vyskupas, 

Į o tu ėmei j| Ir nūginČiuhi.
(Bus daneriav)

pat silpni ir "kvaili, kaip aš. Bet kada šventieji
'VpdnPMiay. Nov 24. 1982
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Funeral Home and Cremation Service

(312) 226-1341

EUDEIKI
llniaUs Katedra

(Tęsinys)

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Vladas Tutvis

PERKRAUSTYMAJ

BUTKus~VAsAfliS“į

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

siją (žr. H, 176—178), apie šau
lio riteriškumą, šaulio elgesį su 
moterimis ir moters savigarbą. 
(Žr. II, 190—191). Be šaulio ti
po apibrėžimo, pasikalbėjime su 
spaudos atstovais, atspausdinta
me ‘'Savarank'škurnas ir draus-

KASIAI]

LMfvtaf

Dįrskiorię

AkmUcIJM

Valan- 
bitelių

Read labd and follow 
directions.
C Ex-Lax, Inc., 1982

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS automobiliams pastatyti

cup mayonnaise 
teaspoon curry powder 
teaspoon sugar 
teaspoon lemon juice 
honeydew melon 
Salad green*

CMeMru, Dlifwws 60628
TMėf. HM8T4

Apdraustas perkrauctymas
* tvairiy atchnny.

ANTANAS VILIMAS
TM. 374-18*2 arba 37M9H

TURIME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSI.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandom pagal BISit&riffią.

iš WTIS stotieK lito Am banga.

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
tttlCAGO, IL toC29

“KELEIVIO” GRABORIAUS 
ŽURNALISTINIAI “PERLAI” 
DRAUGO VEDAMUOSIUOSE

Vedėja —- Aldona DaiHrua 
Teistu 778-1543

SOME CHICAGO MOfoP. CLUB TIPS Oi

Prostatos, unkšti} ir šlapumo 
takų chirurgija, 

5025 CENTRAL AVĖ. 
SL Petersburg, Fla. 33718 

Tel. (813) 321-420$

kaifi'en nuo piroifehfo ftj bfc 
Padienio Hl vakaro.

Visos UldbS 5 WCEV stotim.

For constipation relief tomorrow 
reach fbrEX-LAXtonight.

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

Leidimai — Pilna apdrw^e 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R-iERiNAS. TbL *925-8063

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 5. Manheim RxL, Westchester, 111. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis 

ir kas antrą šeštadienį 8—3 vaL 

TeL: 562-2727 arba 562-2728

TKUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 
Patarėjai ir laidojimo direktoriais

RADUO ŽEIMOS VALANDOS 

šeštadieniai, ir gekmalieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryta 
Stoti M W0PA - 1490 AM 

transliuojamo* iš mūšy atudijo* 
Marquatta Parka

— Iš Washingtono, D-C-, pre
zidentas skris i Braziliją (Sab 
Paolo), Kolumbiją, Kostą Riką 
(Sail Jose), Tegucigalpa ir vėl 
į Washingtona.

pagrindinius principus, ideolo
giją ir kryptį. Šie straipsniai 
(ypač antrasis) buvo daug kartų 
daugelio kalbėtojų cituoti, kar
tais Užmigsiant jų autorių; kai 
kurie Pūtvio posakiai tapo visos 
tautos Nuosavybe. Atkuriant Lie 
luvos Šauliiį Sąjungą Tremty, 
abu Straipsniai buvo atkūrimo 
deklaracijos pagrinde.

Praktiškai pavyzdingųjų šau
lių organizavimas ir veikla bu
vo pradėta atgaivinti nuo Kau
no. Pūtvis asmeniškai Vadovavo 
Kauno šaulių Būrio pratyboms, 
ugdant šaulišką drausmingumą, 
punktualumą ir kitas idealiam 
šaulio tipui reikalingas ypaty-

VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti

— Antradienį aukšb uncija 
kainavo $403.

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

Lietuviu Žagarės klubo priešmeti- 
nis nariy susirinkimas įvyks sekma
dienį, lapkričio 28 d., 1 vaL popiet, 
Anelės Ko j ak salėje, 4500 S. T aiman 
Avė. Nariai kviečiami atsilankyti, nes 
yra svarbių reikalų aptarti ir turė
sime išrinkti valdybą 1983 metams. 
Bus vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast.

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

Telef.’476-2345

— “Kolumbija” buvo iškelta 
ant Boeing 747 lėktuvo ir nu
vežta į Cape Canaveral, iš kur 
ji sausio 24 dieną vėl pakils 
į erdvę. '

Dr. LEONAS SE (BŪTIS 
INKSTU, FŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2454 WEST 63rd STREET 

Vtlmdau antrai 1—4 popūt,

GAIDAS - DAIM1D 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

With melon* abundant now įt Joc<1 market** an exciting 
Wacheon TdeL» C%me3 Crib HJelon Salad. Family 6k fUfldi 
w* enfoy tte yet satisMng combination of deheiom 
Alaska Kin^crab ąnd iuicy iWeaLhoneydew melon.

WbdruTent JLtaika Kin 
wgetables and a curry 
Mlad fe served Oh peeh 
ibdfa&od lettxfee-CTned salad Bl 

Alacka King crab meat it in 
red rtnatkma. Fully cooMjėd 
wnoved. the meat it ready tk> be enjoyed 
after bi-sbell paett ot whole A

(Atkelta iš 4 psi)
visuomet vengia pagrindinių 
klausimų, bet brenda, lietuviš
ką terminologiją vartojant, į 
lankas- 
įkvėpimo iš 
žinome, kad 
polemiką!

Perėmęs CesVrb Vadybos pif-’ 
mininko pareigas' Vidas Pūtvik 
suspindulfevo nepaprastai gra
žiu veikimu, ir, nepraėjus 
niėmš asttloriU ms mėnesi ams, 
numirė pačiam savo darbo įkar-< 
štyje. Tačiau per tą trumpą lai
ką sugebėjo daug atsiekti ir 
daug ką sąjringai palikti.

Anksčiau užsimezgę draugiš
ki santykiai su LŠS-gos viršinin 
ku pik. Mykolu Kalmantu, da
bar atnešė ge/ų vaisių. Pūtvis ir 
Kai mantas bendradarbiavo bro
liškoje dvasioje. Nuomonių skir 
tumo tarp jų pasitaikydavo, 
bet dėl to juodu vienas prieš 
kitą nebandė iškasti karo kirvio.

— Kalifornija nepajėgia mo
kėti lapkričio mėn. sąskaitų. Tu-

— Iš 65 banginių, įsivėlusių 
į vikšras, gyva liko tik viena ke
turių metų patelė. Ji nuvežta į 
Connecticut Aquariuma, bet 
abejojama ar ji atsigaus.

«er, sugar and lemon juice 
it melon into quarter! length 

remove seeda and rind. Place melon quarters on salad 
Kaed with tnaaa. Spoon ertb bSad meUia. Matav

Aab t sliced and loosed with crisp 
•tabnWd mayonnaiae drewiny. The 
lid quartered melon *,boato” on

Ly white in color 

s*with tendons and cartilage 
in a favoritė

V; PUTVtO GVVENiMO BRUOŽAI
Šūsiddng hėjcilnduinai būdavo 

. nptaHifŽį ir iifcyiduojaftii kul- 
Į turingai, šauliškai. Juodu vienas 
į kitą pradėjo vadinti nebe pavar

dėmis, bet vardais ir praleisda
vo ilgas valandas sąjungos cent
re po tarnybos diskutuodami or
ganizacinius, politinius, kultū
rinius, filosofinius klausimus. 

’ Dar £rieš pat Pūtvio mirtį juo
du bandė spręsti Dievo buvimo,, 
amžinybės ir sielos problemą.

Nuoširdūs santykiai su sąjun- 
‘ gos viršisinku. ir jau pats fak

tas, kad dabar nebereikėjo rū
pintis kariškais komandos reika
lais, einant dvigubas pareigas,: 
kaip anksčiau iki 1922 metų ru
dens; davė Putviui laisvas tan
kas ir laiko štipiįai pasireikšti, 
ideologijos, šauliško vsuomė- 
nškumo, kultūros srityje.

Pūtvis tuojau pat atgaivino 
"pavyzdingųjų aiilių” organiza
vimą teorijoje ir praktikoje. Pa
vyzdingųjų šaulių prcįramoš pa 
grindai. ]b buvo paruošti jau 
1922-šiais metais Ir • formuluoti 
sttšipsny “fieikalMga nauja ban 
ga”. (žr. II, p.p.p ite—1$). Da
bar jis tą programą tobulino, 
plėtė, dailino. Norėdamas geriau 
išryškihti pavyzdingojo šaulio

“Lietuvos Aidai’ 
iclzb BfcATOtlOfoYTt 

Progtanm

’ Put vis pradėjo spaudos plati- 
būrio taiką, kūri kasmet būVo 
kartojama ir išaugo į didėlį spau 
doš pUtihiriio sąjūdį. Pradėjo 
Trirnito reformą, ruošė planus 
kitiems šauliškiems leidiniams. 
Energingai pajudino šaulių na. 
mų reikalus. Vieni jo paskutinių 
raštų buvo kaip tik apie “pasi
ryžimą susirūpinti savais na- j 
mėliais”. (Žr. LL, 158—161). Rūj 
pinosi šeimynos ir vaikų klau-į 
simu ir apie tai rašė Motina ir j 
Vaikas žurnale. (Žr. II, 89—90) 
Sujudino visą šaulių Sąjungos - 
visūomenišką - kultūrinį darbą, į 
taip pat ir organizacinį darbą. ’ 
Sąjungos centras ėmė ūžti, Put-Į 
vio žodžiais kalbant (kuriuos jis 
pasiskolino iš vyskupo 
gčiaus), kaip darbščių 
avilys.

(Bus daugiau)

Nejaugi MJ5r. imasi 
politrukų Tikrai 
ne. Bet eikime į

Curried Crab Meloa Salads
1 pAetagę Jfil© oz.)

froc^n Akska King
crab meat, thawed

rvp diced celery
1 tablespoon* chopped

yreen onion
Drain and slice crab. Combine with celery and tfreen on ton.

Blead Tnayowasrse, curry po
toss with ar^b mixture. Chifl. I

straipsnyje uNe vien tik kardu 
ginsi tėvynę” (žr. II, 133—135) 
jis trumpai, preciziškai ir sti- rėjo skolintis pinigų iš Kčn kor
eliai apibūdino Šaulių Sąjungos poracijos.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETR1STAS 

KALBA LŽETUVIŠSAI 

2618 W. 71st St TeL 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiką fikinipg 

w “contact lenses’ \

5^
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quette Parko, atsiuntė $10 Nau- deniai ir mokiniai: V. Palionis, 
ę jienems paremti. Ačiū.

— On^ frbech, iš Los Angc- į 
į les, Galifė, praięsė prenumeratą j
ir pridėjo >25 Naujienų para
mai ii* *5 už kalendorių.

— P. Beleckas, iš Brossard,
Quebec, rašo: “Siunčiu 100 dol.
(Kanados) čekį, tai prenumera
tos mokestis, o likutis — Nau
jienų paramai*’, širdingai dė- 

l kojani?.
- Dėkui Vytautui Paketuriui,

— Jenas Lioren'cs, iš H )Hy- 
\vood, Fla., atsiuntė $100 Nau
jienų paramai ir >* 10 prenume
ratos pratęsimui. Nuoširdi pa
dėka už paramą ir ankstyvą pre
numeratos pratęsimą. •

— Amerikos L'etuvhi Social
demokratų Sąjunga, per M. Pra
nevičių, atsiuntė sąskaitos mo
kestį ir pridėjo $20 Naujienoms ; Marquette Parko, už anksty- 
paremti. Dėkui už nuolatine’^ prenumeratos pratęsimą ir

! R. Variakojytė. Programų pra
ves D- Dciblevic iūlė-Dumbrienė.

Po programos socialinis pa
bendravimas prie kavos puode
lio ir vaišių, paruošiu ponios 
Angeles Kalelienės bei jos tal
kininkių.

Chicagos lietuvių visuomenė 
yra kviečiama dalyvauti, ir lau
kiama.

Rengia R. Liet. Bndruomenės 
Kultūros taryba.

paramą. M. Pranevičius, iš Mar- Naujienoms paremti. CICERO
ųuetie Parko, pratęsė prenume
ratą ir pridėjo $30 Naujienų pa
ramai. Ačiū.

šakių Apskrities klubas, pe 
J. Jurkšaitį, atsiuntė $20 spau
dos paramai. Dėkojame.

— J. BigeHs, iš Cicero, III., 
pratęsė prenumeratą metams ir 
pridėjo $55 Naujienoms parem
ti. Dėkui už šia ir nuolatinę pa
ramą.

—Venecuelos Lietuvių klubas 
-įteikė $20 Nauj:enu paramai. 
Ačiū.

Reiškiu nuoširdžią padėką 
dr. V. P. Dargini už ypatingai 
rūpestingą priežiūrą, man esant 
ligoninėje, širdingas ačiū po
nams Motušisms, p. A. Repšie
nei, ponams Lydi j ai ir -Algiui 
Liepinaičiams ir JAV (R.) LB - 
už aplankymą manęs ligoninėje 
ir įteikiant labai gražias gyvas <

Ačiū skambinusiems man
i

— F. Modestavičienė, iš Mar-

SWAVAVWMWtWiVJA 

KURIAM GALU! MOKĖTI 
DAUGIAU?

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS 
AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE 

NUO $300 IKI $1,000

— Monika Cicėnas, iš Mar
quette Parko, lankėsi Naujieno
se — pratęsė prenumeratą ir

r i įteikė $5 už kalendorių. Ačiū-.

— Sekantieji skaitytojai pra
tęsė prenumeratą metams ir pri
dėjo Naujienoms paremti: A. 
Survilla, iš Allegan, Mich. — 
$10, Antanas Dumčius, iš Cice
ro, III. — $10, Pijus Vaičait's, 
iš Largo. Fla. — $10, Elena a 
Schartner, iš Brighton Parko -Ž-* 
$10 ir Justinas Leonauskas, iš, 
Brighton Parko — $10; po $5:} 
Jahn Baren, iš Hamilton, OntM!
S. Karvelis, iš New Buffalo, Masilioniai, abu gėri klubiečiaij 
Mich., V. Motušis, iš Cicero, III. geri veikėjai. Povilas Žagarės j: 
ir Ignas Serapinas, iš Marquette klubui pirmininkauja 22 metus, i, 
Parko, širdingai dėkojame vi.- o jau septyni metai yra ;1 
siems. •5

gėles
ir alsiuntusiems korteles.

Ačiū visiems.
Sophie Palionis

— Ponai Povilas ir Josephine
ir 4 kambariu medinis. 1 auto ga-

KAM MOKĖTI NUOMA? 
GERIAU MORGIČIŲ.

Namai, tami — F»r6rri«Brt » 
R LAI. 1STAT1 FOR SALS

■tenai. Žami — »ardavlim4 
UAL t STATI FOR RALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
TR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS k ' } '■>

MUTUAL FEDERAL SAVINGS t
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai - - • • * 1

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
> NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

» NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY)
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave, — 778-2233.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto 
Dirbu ir užmiesčiuose, grslf, 

garantuotai ir ^ąžiningaL 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
T®L 927-3559

Chrysler New Yorker

BALZĖKAS MOTOR SALES 
CHRYSLER ■- DIPERIAL 
PLYMOUTH • K CARS 

“U WILL LIKE US”

4030 Archer-VI 7-1515

KALĖDOS LIETUVOJE 
' : .į t . 7 . r

o jau septyni metai yra^Lietu-J Kalėdos yra tikinčiųjų šventė. 
: vių Piliečių klubo pirmininkas ^jas švenčia visas krikščioniška- 
! ir visus reikalus gerai tvarko, su ]-sis pasauŲs. Kiekviena tauta 
į nariais gerai sugyvena. |į§ias šventes švenčia pagal sa

gių metų lapkričio 29 dieną [yuos\us papročius,, bet pati 
• jie švenčia savo vedybinio gyve- švenčių aureolė niekur neiškrai- 

nimo 30 ’ metu sukaktį. Vienas Porna- _
Či;‘7aUu;inkLė“ėėmėįė/6422 kitam pasižadėjo gyleli, padėti j' š. m. gruodžio i mėn. '17 di, 

k„+. j- penktadienį, Čikagos Musęum of
šia proga aš noriu pasveikinti Science. 57th St. ir Lake Shore 

Šie^r^m/^ak^irkūrė^š- abu ir palinkėti, stip- Dr. (atdaras nuo 9:30 vai. ryto;
.ištakos ir jo palikimas Lietu-' ?os' sveikatos, Dievo palaimos’nemokamas automobilių pasta-

MAIRONIO MINĖJIMAS- 
AKADEMIJA

Įvyks š-m. lapkričio mėn. 28 d., 
sekmadienį, 3 vai. popiet, Lietu-

•švenčių aureolė niekur neiškrai-

PEKINAS. — Pirmadienį Ki
nijos vyriausybė paskelbė labai 
dideles pakaitas visame krašto 
žemės ūkyje, šiais metais Kini
jos ūkininkai turės parduoti 
80% savo javų kooperatyvams, 
bet likusius javus galės parduo- j 
ti kam norės. Tuo tarnu ateinan-

5 i........... ....... _______
ražas. Geri pamatai. Mažas įmokėji-

: mas. Savininko paskola 10%.
Brighton 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 tel. 436-7878

c ‘ tz j • a : ir būti gyvenimo draugais.So. Kedzie Avė. • °
Paskaitą skaitys dr. Br. Motu- 

šienė. tema “1

į ir daug saulėtų dienų. Skiriu .tymas) bus rodoma, kaip Lie- 
■ Įponams Masilionianis metinę tuvoje rusų carų laikais ir ne- 

Vokarinę programą atliks so-j Naujienų prenumeratą, nes ži- priklausomos Lietuvos laikais 
listė Aldona Pankienė, akompa-^rkiu, kad jiedu.skaito Naujienas, buvo švenčiamos Kalėdų šven- 
nuos muz. M. Motekaihs. Mai-^ Linkiu abiems ilgiausių metų, | tės. šių švenčių programos va
romo, Tautos atgimimo dai-. laimingo gyvenimo ir stiprios j -dovas vra lietuvis Frank Za- 
niaus, poeziją deklamuos stu- sveikatos.

vai

— — - i -- - —------- •

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
geniausi*, dldž^osla ir turtingiausia lietuviu ū^temalini cri 

gxnkacija, lietuviams istikLcai Tarnaujantį jau per 92 metui.

SLA — atlieka kultftriniur darbus, gelbsti Ir kitiems koris tuos 
d ubui dirbs.

SA —Emokėlc daugiai tarp AŠTUONIS, YUJJONUS doleri! 
apdraudu sava narian^.

EIA — awtraucSHa pigiausiom^ kainomis SLA neieško pelno, 
riazna patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas jiB 
Sudrienijime apsidrausti Iki $10.000.

r£A — apdraudžia ir Taupomąja apdraudė — Endo-raenl 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekianfixs 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai

HA — nikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: ui
• ' 11,000 apdraudof rūmą temoka tik $3.00 metami.

SLA — kuopu vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
t savo apylinkės SLA kuopn reikėjui jie Jum 
mielai pagelbės 1 SLA įsirašyti.

Galite kreiptis Ir tiesiai 1 SLA Centru

LITHUANIAN ALLIANCE O? AMERICA 
' N» Yerl. N. Y. 100€1

Tai. dti)
------- -----------------------------------------------------  - ■ -................. - --------------------------------------------------- ---- _ - --- ------------------------------------- ----------

Į polis. ; į-
Sena Jūsų Draugė - Į- Įvairių tautų Kalėdų švenčių
-------------------------- Į papročiai muziejuje bus prade-

* i « k*

! KAIP SUDAROMI 
t s TESTAMENTAI 
•ht ...

r Tuo reikalą jums gali daug 
! padėti teisininko Prano ŠULO

- teisėjo Alphonsej pąruoštą, —
■ \VELLS .peržiūrėta, “Sūduvos’* 
i teleista knyga' sū legaltekomis 
; formomis
: Knyga bu formomis gauna, 
Ima Naujienų administracijoje.

!

“LIUCIJA” .
Miko Šileikio apsakymu knyga 

^tincija” jau atspausdinta.

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

kymai, 184 psl. Kaina S5. '
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave.. Chicago. IL 60629.

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS į 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DEL LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBEI’

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

KAINA — S17. (Persiuntimui pridėti $1) 
Siqgti ček|.

PF*"J 4 Naujienos, 1739 S. Halsted St
Chicago, EL 60608 !

ta rodyti lapkričio ihėn. 26- d. 
ir tęsis ligi gruodžio mčn- 19 d. 
Įėjimas, neapmokamas. J. ž.

KINIJOS ŪKININKAI GALĖS
PARDUOTI JAVUS :

ti kam norės. Tuo tarpu ateinan
čiais metais Kinijos ūkininkai, 
galės parduoti visus savo javus 
kam jie norės.

Šitas patvarkymas padarys i CHECKERBOARD brick 6 flat

2951 West 63rd Street

perversmą yisame Kinijos ūkio 
gyvenime. Dabartiniu metu dau- 
giau negu 800 milijonų kiniečių i 
minta ūkių gaminamu maistu. 
Javų auginimas ir pardavimas 
buvo. apriboti. ,

.Tačiau šiomis dienomis ūki
ninkai vėl tapo savo ūkių šeinii- 
ninkais. Jie gali sėti tiek ir te

ikiu javų, kurie jų žemėje ge
riausiai auga. Jau dabar ūkinin
kai pradėjo ieškoti patikimų 
darbininkų, kurie sutiktų dirbti 
jų ūkiuose. Tengas Hsiaopingasi 
yra įsitikinęs,' kad Kinijos ūki* Blvd. Condominium butas; 4 
ninkai išmaitins kraštą.

arba rašant tokiu adresu

2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

Kama persiuntimas paštu — $1.
KNYGĄ IŠLEIDO CfilCAGOS LIETUVIŲ 

LITERATŪROS DRAUGIJA.

JAU ATSPAUSDINTA

J. KLAUSEIKIO KNYGA

£

102 pusi. Minkšti viršeliai. Fotografijos.

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

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

tojo, rteiioinenės veikėjo ir rašytojo atiiminimua.

IX A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir 
susirūpinimą gg.OO

Dr. A. J. Guseen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais 

Minkžtaia viršeliais, tik

Dr. A. J. Gtusen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik _

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čAJ arba 
mooey orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant SI persiuntimo Maldoma.

$4.00
$3.00

FLOG

NAUJIENOS,
IHV Ra. BAL8TKD ST., CHICAGO, IL IM4|

DĖMESIO
62-^0 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio
Liability apdraudimas pensinls- 

kams. Kreiptis: t i
A. LAURAITIS 

«45 So. ASHLAND AVI. r 
TeL 523-8775

2 -fives, 4 r threes. : 
Full basement. Maintenance free 
and in excellent condition. Live 
rent free and collect good in
come. Call J or appointment now: 

ask for’ Stanley or Tony.
Red Carpet Beaulieu Realtors 
5341 W. Belmont 282-7979 

:_ ix,. —

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

ST. PETERSBURG., BEACH.
FLA. Regency West, 5555 Gulf

■. kambarių, 2 miegami, iy> vo
nios ir “Florida Room”. Vienas 
blokas nuo jūros. Išnuomojamas 

Z atostogoms; arba kas nori, gali 
ę pirkti. Teirautis Floridoje tel.: 
| (813) 360-0945 arba'360-7577,.

adresas: 5905 Gulf Blvd.
$ Chicagoje skambinti 
f (312) 927-7220 ■>

’ • : MISCELLANEOUS 
įvairūs dalykai

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS, h- Astrological- 

Tarot Card Readings 
$10 

ELEONORA JAKŠTAS 
4104 S. Archer Avė.

Tel. 523-3685 (Pr.)

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

— Mokslininkai nepajėgė nu
statyti, kodėl 65 banginiai 
įplaukė į vikšras ir nesistengė 
išplaukti. Banginiai buvo sveiki.

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

ARVYDAS KIELA
. 6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629
434-9655 ar 737-1717

Laikrodžiai tr brtofenyhfe 
Firdarhnas ir Taisymas. 

2M6 West FHh 5*rw? 
Tai. Republic 7-1MI

- -' -Z --

I - . y ■ -

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer. Avenue, 
Chicago, Ilf. 60632. Tel. YA 7-5930

M. ŠIMKUS f
Notary Pvblie

INCOME TAX SERVICI J : 

4259 S. Maplewood, Tek 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminią 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra 

šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Za»»U*. A^ent

Sl.;e Far.-n f«t s. fl CrjiaiW Cot; *-;

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

TeL 776-5162
2649 West 63rd Street

Chicago, HL 60629 ■-

advokatu draugija
V. BYLATTIS

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos: 

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

6406 S. K*drl« Ava. 
Chicago, UI. 60629

Tel: 778-8000

PATS SKAITYK IR DAR Kt 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ ^NAUJIENOS*

6 — Naujienos, Chicago, 8, Ill. Vi edneaday, November 24, IMS




