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Lietuviai gauįp žuvis prakirstame lede

bė’J apie kitus pasikėsintojus. 
Iki šio meto jis tvirtino, kad 
prieš popiežiaus gyvybę jis kėsi
nosi vi.nas.
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80 MILIJONU NEPAJĖGIA PAGAMINTI
DUONOS,' RIEBALŲ, APRANGOS

GRIŠINAS PASIŪLĖ ANDROPOVĄ Į AUKŠČIAUSIĄ 
į SOVIETŲ VADOVYBĘ, TEN JIS PIRMININKAUS

ĄIASięVA, Rusija. — Jurijus rėjo, kad aukščiausioji taryba 
j V. Andropovas pirmą kartą* ga-lėtų Andropovą išsirinkti sa

vo pirmininku. Brežnevas buvo 
pirmininku, : bet tai nereiškia, 
kad partijos generalinis sekre
torius būtų pirmininkas. Brež
nevas panoro būti* pirmininku, 
kai patyrė, kad užsienio valsty- i 
bes oficialiai pagerbs aukščiau
siosios tarybos pirmininką, kai 
jis vadinsis šalies prezidentu- 
Užsienyje nekreipiama tiek dė
mesio s į partijos vadus, nes jie 
neskaitomi kaip valstybės atsto
vai. Komunistų partijos genera
linis sekretorius paprastai renka 
mas aukščiausios tarybos pirmi
ninku, o kitų 14 sovietinių res-j 
publikų tarybų, pirmininkai pa
skiriami aukščiausios tarybos 
vicepirmininkais.

Aukščiausios tarybos pirmi-į 
ninko galia yra labai aprėžta. Jis 
turi tokias pačias teises, kokias 6-7 dienomis Kalifornijoje, Los 
turi aukščiausios tarybos nariai.pAngeleš mieste, šitaip skamba;

Į Centre*komiteto posėdį pir-j Man patikėtas VLTKo valdy- 
madienį atėjo 84 metų Arvid bos vicepirmininko farporgani- 
Pelšė. Jis sirguliavo ir į posė-j zaciniams reikalams pareigas 
džius neateidavo, bet šį kartą ? pradėjau eiti nuo 1982 m. kovo 
atvyko. 115 dkhbs. Nekalbėsiu apie

UžsįęAip ^iplomatai, j^rskai-i VLII£ęv valdybos veiklos sritis, 
čįus vfsą>Ąijį^ppyo kal*^ 1 v : ’ Tr
čiausiar taiy^/^ąsteb^^O^kas dr. K. Bobelis ir kiti valdy- 
Andropovas nurodČtyisą eflę So-, bos nariai pilnai nušvies esamą 
vietų Sąjungos darbininkų ydų,: padėtį ir apibūdins kiekvieną 
bei jfc’ nė viępu žodžiu neužsi-1veiklos sritį. Aš, vykdydamas1 
minė apie SovYėių karius. Į man patikėtas pareigas, bandau 

palaikyti glaudžius ryšius su lie-

prabilo į posėdžiaujantį Sovietų- 
Sąjungos Centro komitetą, kaip 
Sovietų Sąjungos komunistų 

... partijos įtakingiausias parei
gūnas. . ?

Pirmojoj savo kalboj jis gaąą 
aštriai kritikavo.Sovietų Sąjun
gos darbininkus. Jis nurodė, kad 
80 milijonų' darbminkų nepajė
gia pagaminti visam kraštui rei
kalingoj duonoj, riebalų, apavo, 
apsaugos ir negali paruošti-rri- 
kalhigoAnaišto didelės valstybės 
tarnautojams- Sovietų Sąjungos 
darbininkai" neturi. * reikalingos 
iničiatyvos’ neneša atsakomybės, 
neprižiūri valstybės turto, dau
gelį dalykų* leidžia' pro pirštus, 
ir valstybė-'neturi t reikalingų 
produktų? Šitas-Lreikalas; turi 
būti tinkamai4 sutvarkytas.

Andropovas nurodė, kad jau 
Brežnevo - laikais riarbininkai 
neatlikdavo savo pareigų. Kiek
vienais metais" vis kildavo mais
to. produktų gamyboje įvairios 
nelaimės.-Vienais metais pasitai- 
kydavo’*blogas oras,- kitais me
tais nebikląvi^ais&inįgų maši
nų daliu.jdark&afc ^‘f>pečia- 
listąi neliUvo parūksti/ darbui. 
Port Įjos. C^St^r^kęmiteias turi’ 
imtis ' iniciatyvos šiam reikalui- 
sūtvabkvti *yisiėmš laikams.

’ Daugelį įariijos Čenfro komi
teto- nąri^ zhiWErrto Viktorąs' 
V. Grišinal, M^skxros srities ko-: 
munlstų partijos sekretorius. 
Paaiškėjo, .kad Grisinas yra 
glaudus Andropovo bendradar- 
vis. Būdamas Maskvos komunis
tu partijos sekretorius, jis no
riai bendradarbiavo ‘ su KGB; 
Grišmas pasiūlė Centro komite
tui1 paskirti Andropovą Aukš
čiausiosios tarybos pirmininko 
pareigoms. Jis privalo užimti 
Brežnevo^ vietą? kad galėtų pra
vesti reikalingus nutarimus.

Aukščiausioji taryba posė
džiavo pirmadienį, o trečiadienį 
ji ir vėl susirinko. Grišinas no-

VYTAUTO JOKŪBAIČIO KALBA 
VLIKO SEIMUI

V. Jokūbaičio, VLIKo vicepir
mininko tarp organizaciniams 
reikalams pranešimas VLIKo 

t seimui. 1982 m- lapkričio mėn.

Man patikėtas VLTKo valdy

^^Įikrasėkad VLIKo pirminiu- j lą Mikbaitį.

džio 3 d. dalyvavau Laisvosios 
Lietuvos laikraščio įgalioto lei
dėjo p. Valerijono, šiįmkaus pa 
gerbime, Čikagoje. Pasveikinau 
VLIKo vardu jo 70 metų am
žiais ir ?J) Išartų risuomeninio 
darbo sukakėra proga.

Šun. balandžio I d. dalyvavau 
Lietuvių Skautų Sąjungos vado- 
vybės pareigu perdavime ir pa
sveikinau naujai išrinktą L.S.S. 
tarybos pirmininką v.s. fil. Sigi-

KALENDORĖLIS

Lapkričio 27: Virgilijus, Gir- 
dutė, Voverė, Skomantas, Girda, 
Eidimtas.

Lapkričio 28: Mansvetas, Rim
gaudas, Vakarė, Gimbutas, Vg- 
neivė.

Lapkričio 29: Saturnrnas, Fin 
lohwna, Ūmėdė, Daujotas, Ly
gė, Svyris, Vosgilė. < '

Saulė teka 6:52, leidžiasi" 1:22.
Oras debesuotas, šiltesnis, 

lyboi.

minė apie Sovietų karius^
Sovietų karo jėgoms, /vyriau

sybė išleidžia pasakiškas'sumas.į tuvių organizacijomis, VLIKo 
Andropovas maršalų ir karių vi
sai nepaminėjo, tarytum jų vi
sai nebūtų buvę.
. Maskvoje paaiškėjo, kad- buvo 
visa eilė komunistų, kurie norė
jo užimti Brežnevo vietą komu
nistų partijoje ir Sovietų vals
tybėje, bet Andropovui padėjo 
jo 15 metų darbai KGB įstai
goje. Tvirtinama, kad maršalas 
Ustinovas norėjo vadovauti vals
tybei. bet maršalai patarę jam 
nesikišti ir leisti Andropovui. 
perimti valstybės vadovybę. Jie į 

turėjo galvoje, kad Andropovas vau, pakviestas V. Adamkaus, 
per visus 15 metų nesikabinėjo šiaurės Amerikos Lietuvių Spar- 
prie Sovietų Sąjungos karių.

atstovybėmis ir lietuvių visuo
mene.

Kad darbas sklandžiau eitu, 
esu sudaręs komisiją, į kurią 
įeina ir šie VLTKo valdybos pa
tvirtinti nariai: Algirdos Kasu- 
laitsi, Anastazija Mackuvienė, 
Dalia Orentaitė, inž. Algimantas 
Pautienis, Jonas Virbalis, visi iš 
Clevelando; Stasys Jokūbaitis, iš 
Toronto. Canada; taip pat talki
na VLTKo valdybos narys inž. 
Liūtas Grinius.

1982 m. kovo 20 d. daly va-

ANDROPOVAS NEPATENKIN 
TAS REAGANO APSAUGA

MASKVA, Rusija. — Naujai 
išrinktas komunistų partijos ge
neralinis sekretorius Jurijus V. 
Andropovas labai aštriai kriti
kavo prezidento Reagano pasi
ryšima įdėti 200 bilijonų dolerių 
į sustiprintą kekinių atominių 
bombų gamybą.

Tai reiškia, kad Sovietų Są
junga taip pat turės įdėti milži
niškas sumas pinigų atominei 
apsaugai sustiprinti. Sovietų Są: 
junga sutinka pradėti pasitari
mus nuo dabartinės bazės.

Andropovas pasakoja rusams, 
kad prezidentas Reaganas, skir
damas tokias dideles sumas ke- 
kiniams atominiams šūviams, 
laužo dabartinius susitarimus. 
Kaip Sovietų Sąjunga galėjo pa
siekti dabartinės galios, susita
rimų nelaužydama. Andropovas 
nepasako. Brežnevas apie tai 
benorėjo klibėtų kai Vakarai

to S-gos darbuotojų pasitarime1 
Čikagoje, sąryšyje su numatyto-1 
mis pravesti Il siomis Pasaulio 
Lietuvių Sporto žaidynėmis 
1983 metais Čikagoje. PLB-nės 
Kongreso ir Lietuvių Dienų me
tu. Žaidynėse dalyvaus lietuvių 
sportuojantis jaunimas ir vado
vai visų laisvojo pasaulio kraštų.

1982 m- kovo 27-28 dienom’s 
dalyvavau Liet, kaulių Tremtyje 
Sąjungos visuotiniame dalinių ir 
atstovų suvažiavime, Čikagoje. 
Suvažiavimas buvo pasveikinta^ 
VLIKo pirmininko ir valdybos 
vardu. suvažiavimas pri
ėmė rezoliuciją, užginančią 
VLIKo veiklą ir raginančią šau
lius palaikyti VLIKo vedamą li
niją, d LAST Centro valdyba pa
sižadėjo talkinti VLIKui Lietu
vos laisvinimo darbuose. Balan

jam primindavo, bet jis tvirti
no, kad dabartinės Sovietų pro
porcijos negalima liesti. Ji pri
valo pasilikti tokia, kokia ji da
bar yra.

Italai sučiupo Sergejų Antonovą, 
padėjusį popiežiaus žudikams
BULGARŲ BALKANŲ TURIZMO VADOVAS 

SURADO BUTĄ PASIKĖSINTOJI !
ROMA, Italija. — Ketvirladie-1 

nio rytą speciali italų polio j n 
kovai prieš terorizmą Bulgari 
jos Balkanų turizmo centre su
ėmė šio centro vadovą Sergejų 
Ivanovą Antonovą. Romoje jis 
jau gyveno keturis metus su 
žmona ir vaikais. {

Italų policija nustatė, kad Ser-i 
gojus Antonovas padėjo ne tik 
Mermetuį Ali Agcai surasti bu- 

, tą prie pačios šv. Petro aikštės.
Įėjus policijai* į Bulgarijos 

‘ platesnį pareiškimą apie Antono- 
tas Sergejus I. Antonovas. Jis 
vadovavo centrui, neturėjo gink-! 
lo ir be jokio protesto pasidavė 
policijai.

Italų aerodromo policija tvir
tina, kad Antonovas visuomet 
galėdavo įvažiuoti į aerodromą, 
privažiuoti prie bulgarų lėktu
vų. padėti į lėktuvą atvežti daik
tą arba pasiimti. Italų policija 
ųiekad jo nystalxlydaA o ir netik
rindavo atw$u išvežamą 
daiktų. Jis galėdavo išsivežti at
vežtus ginklus.

Halų policija atsisakė daryti 
platesnį a reiškimą apie Antono- 

VLIKo pirmininko ir valdybosŲtyo areštą. Laikraštininkams y a 
vardu. Taip pat teko dalyvauti 
ALTo valdybos posėdyje spalio 
15 d., užtikrintas pritarimas 
VLTKo valdybos vziklos at-

1982 m. rugpjūčio 5 d. daly- . 
vavaii Lietuvos Vyčių seimo ati- 
daryfno iškilmėse Willoughby, ' 
Ohio, ir tariau sveikinimo žodį 
*e mo dalyviams VLIKo pirmi
ninko ir ąaldybos vardu.

VLIKo atstovąvs buvo pasi
ruošęs vyk Ii Anglijon į ruošia
mas Europos Lietuvių Studijų 
diegas^.bet gavus pavėluotai iš 
p. Z. jūrb* oficialų kvietimą — 
nedalyvauta.

1982 m. spalio 30 d. ({alyvavau 
Amerikos L i e tuvių Tarybos 
12-me suvažiavime, pasveikinau

Negavus oficialaus pakvieti
mo. 1982 
17-18 d.d., VLIKo pirmininko 
dr. K. Bobelio :r dr. D. Krivicko 
patartas, nuvykau į JAV LB 
trisdešimtmečio sukakties suva
žiavimą — minėjimą Detroite. 
Norėjau pasveikinti VLIKo var
du, deja, sveikinti žodžiu nelei
do, nors apie savo, kaip VLTKo 
atstovo, numatomą dalvvavima 
iš anksto buvau oficialiai pain
formavęs JAV LR Krašto val
dybos pirmininką d. V. Ku’kų.

Būdamas Detroite, susitikau 
su PLB pirmininku p. Vytautu 
Kamantų ir vicepirm. p. Vario 
vu Kleiza ir pasiteiravau, kodėl 
iki šiol neatsakė i VLTKo nirmi- 
ninko dr. K. Bobelio laiškus, 
prašant paskirti PLB atstovą i 
PBS. Tuo pačiu priminiau ir 

j apie VLIKo norą kuo artimiau 
i bendradarbiauti su visų kraštų 
i Lietuvio Bendruomenėmis ir or
ganizacijomis. rem i a n čionvs 
Lietuvos laisvinimo bvlą. 1982 
metų rugsėjo 23 d. pakartotinai 
parašiau atstovo reikalu PLR 
pirmininkui p. V. Kamantui laiš
ką. bet iki šiol VLIK as atsaky
mo nėra gavęs.

1982 m. gegužės 22 d. atstova
vau VLIKo pirmininką dr. K. 
Bobelį VLIKo tarybos posėdyje, 
pristačiau valdybos sąmatą ir 

^veiklos pranešimą. Australijos 
TJctuvių Bendruomenės valdy
bos pirmininkui'p. Albinui Po 
eini pakvietus dalyvauti VLIKo 
atstovą Australijos paballiečių j 
išvežimų minėjimose. vyko dr. j apgavikų. Jis sukišo į kalė jimą 
K. Bobelis su žmona. Buvo nuo- visus azerbeižanimus, kurie 
širdžiai priimti, susiliko su i apgaudinėjo Maskvos vyriausy- 
Auslralijos parlamento ir vai- bę, imdavo pinigų už švietimo 
džios pareigūnais, padarė pareiš-; įstaigas, kurios dar nebuvo pa
kinius ir kt Jo apsilankymas pa-j statytos.
kėlė VIJ Ko prestižą ir sudarei ----------------- -
sąlygas glaudesniam bendradar- — Andropovas prižadėjo stip- 
biavimui. Pagarba VLTKo pir- tinti atominius gnklus, nesilai- 
mininkui dr. K. Bobeliui! i kydamas susitarimų, u ■ q

m. balandžio mėn

Dalyvavau suruoštame pager
bime ALTo Informacijos direk
toriaus dr. J. Prunsltio, jo gar
bingo amžiaus 75 metų sukakties 
proga, ir tariau sveikinimo žodį 
VLIKo vardu.

Labai artimai bendradarbiau
ju su Lietuviu Kariu Veteranu 
S-gos “Ramovė” Centro valdy
ba. Palaikau glaudžius santykius 
su lietuviška spauda, remiančia 
VLIKo veiklą. (Elta)

AUKščIA USTOJT TARYBA ' 
LIKO BE PIRMININKO

MASKVA. Rusija. — Trečia-* 
dienį susirinko aukščiausioji ta
ryba. Vyravo įsitikinamas. kari 
tarybos pirmininku bus išrinktas 
Jurijus Andropovas, bet jis ne
buvo išrinktas. Tuo tarpu niekas 
neišrinktas vieton L. Brežnevo. 
Matyt, kad dar eina pasitarimai 
tarp Andropovo ir kitų Sovietų 
Sąjungos vadovybę sudarančių 
veiksnių.

Išrinktas aukščiausios tarybos 
pirmininko pavaduotojas, čia 
įvyko netikėtumas. Pirmininko 
pavaduotoju išrinktas azerbci- 
žanielis Azir Ajutevas. Andro
povas jį priėmė į komunistų par- * 
tijos politinį biurą, šia proga * 
buvo pranešta, kad j’s gavo lokį 
pakėlimą už pavyzdingą Azer- 
beižano išvalymą nuo sukčių ir

Sv. Petro aikštėje buvęs Dinar 
Ragei buvo pabėgęs i Šveicariją, 
bet šveicarai atidavė jį italams. 
Kiti du buvo pabėgę į Vakarų 
Vokietiją, bet vokiečiai atidavė 
juos turkams.

Vienas atiduotas teroristas pa
trauktas teisman už žmogaus 
nužudymą pačioje Turkijoje.

SIRIJA NORI SANTYKIŲ 
SU VAKARAIS

iŠ Maskvos, norėjo gauti

žnoma, kad jau suimti keturi 
asmenys, kurie padėjo pasikė- 
sintojui pasiekti Daliją, ir Anlor 
novas, atvežęs Agcą į butą prie, 
šv. Petro aikštės.

Turkų vyriausybė skelbia.. 
Mehmet Ali Agca buvo laikomas 
kalėjime už žmogr.us nužudymą.

DAMASKAS. — Atrodo, kad 
Sirijos prezidentas Hafez Asad 
nori geresnių santykių su Vaka
rais. .Jis tikėjosi didesnės pam
inos
modernių lėktuvų, bet Sovietų 
Sąjunga tų lėktuvų jam nedavė 
ir neprižadėjo duot k Prezidentas 
Asad žinov kad be galingu ir 
greitų lėktuvų jis negalės laikyti 
savo ginkluotų pajėgų Libane.

Sirijos kariai pamažu trau
kiasi iš pietų Libano. Jie ruošiau 
pasitraukti iš viso Libano. I Siri
ją persikėl tįsieji palestiniečiai 
taip pat važiuoja namo.

Sirija nenori būti izoliuo’a. 
Jai reikabnga prekyba su Vaka
rais. Manoma, kad prezidentas 
Asad atšauks savo ginkluotas 
pajėgas iš Libano ir bandys už-

Dešiuieji Izrorislai jį išlaisvino megzti prekybos ryšius su Egip- 
iš turkų kalėjimo ir padėjo 'iš- jj lu, Vakarų Europa ir Artimai- 
vykti j užsięnį. Jis buvo įvairiu- siais Rytais.
s? vietose, o Italijon atskrido 
iš Bulgarijos. Jis kėsinosi prieš į 

popiežių, sunkiai sužeisdamas jį’ 
į krūtinę ir vidurius. Jis buvo I 
vietoj suimtas, laikytas kalėjime I 
ir nuteistas kalėti iki gyvos gal-, 
vos. Jis visą laiką buvo izoliuc-j 
tas ir stipriai saugomas. Tik • 
pasku*in;u melu jis pradėjo kai-j Beginąs.

— Penktadienį aukso uncija 
kainavo $192.

— Premjeras Beginąs labai 
nepatenkintas trijų teisėju komi
sijos pranešimu. Jie valdžios at
stovus laiko melagiais, sako

kštėje 1931 
įvyko pasikėsnimas prieš



i
rįs Dievo Vietininko valstybę 
—Vatikaną ir iį globojęs.

vaitų Mussolini ir Hitleris, pra
šėsi į dangų. Čia, žinoma, reikia 
nuopelnų, Mussolini iškelia savo

sritis bi$h*wt, 7.W^.
Sdfc. See. mo-

VIENUOLIS Ui ASILAS

«■.<*

nebuvau Tau geras, bet as turiu 
vieną didelį nuopelną. Tu, bū
damas žemėje, mylėjai vargšus, 
o aš 200 milijonų padariau varg-

Lspkr. 27-29, 1982/ Nr. 43 243)

Kodak'uola PRANAS ^ulas 
klfvMrAm fr slysti: 4436 S4. WLshtwnew, Chicago, IL 60632

melai TrHfs, kurie yra 65 m. ar vyres
ni amžiaus arba kurie gauna 
nedarbingumo čekius per 24 mė
nesius.

Tėvams ir vaikams žinotini dalykai
• ( lesinus* tį, kad pabūvyje jie bus p:

> .. . rimi,vacfTĮSle „ . .7. įsitikinkite, kad jokio al- 
Vie . >va bi usių uždavinių, j koholiniai gėrimai nebus duoda- į 

t i v^ikv terpe pasitaikanč'os;

Maži vaikai dažnai “randa’’: 
daiktus, kurie jiems nepriklati- 
so.
Tėvai turi būti budrūs dėl vai

kų parisavintų daiktu ir turi na- 
sirūpinti kad tie daiktai būtų;' 
grąžyti.
Dažniausia įpročio vagystė pa 

sitaiko pasisavinant nuo mokyk
los stalo ir rš spintelių: paiina- 
mi svetimi driračiaL jų dždys,, 
?Utomobilių ratai, o iš krautuvių-; 
—smulkūs daiktai.

Reikia s' engtis išsiaiškintų kad 
vaikai supytų ir’ kitų nuosa
vybės teises pabojų iij jokių 
daiktų nėsrsavmtų.

Nuosavybės yužąlofimas 
j . * . * *

• j^feleiskfre ^<.yo, .vaikams z'aS: 
Įi ^netoli bet kurio laisvo pasiat<r 
arf>ą statybos. Jie^gaij būti su..- 
žeįčti arba gali būti. . Jiuos&vybė; 
siŽžalojirrio priežastimi. , 

. jauni vaikai mėgsta šaudyti 
su5 p-B šaudykle. Tokioje vieto-* 
seėįr žaidžiant j gH tokiomis šau
dyk Įė’mis pTt^aiko turto stiža-

• Ibjitnū ir astnenų. sužedimų.
Atsitninkite. kad. dtatidžiama 

£ vaikams, \:aunesniems negh 18 
irtMtį ainž..
rlęC Tėvai yra atsakingi už vaiku 
padarytą turtui žalą.

M • vieši ir privatūs vakarėliai
•r «•- ‘ . .

Kai jūsų vaikas išeina vakare, 
ypač nakties- metu, išaiškinkite 
.tiksliai, su kilo jis išėjo, ir nu-’ 
.statykite laiką, kad turi grįžti į 
namus. Tuo atveju vaikas žines 
ką jis turi daryti.

Apsvarstykite su savo jauni
mu galimas pasitaikyti kliūtis 
kąrjie turi daryti tuo atveju, 
.kai atsitiktų nenumatytos kliū
tys nustatytu laiku grįžti į na-, 
mds. i

Pobūviu ruošimas
Jei numatote jaunuoliams su

ruošti namuose pobūvį, jūs iš-; 
vengsite- nemalonumų, jei Jai-, 
kysitės šių taisyklių:

1; Abudu tėvai pobūvio metu 
turi būti namie.

2.’ Prie pakviestų svečių rei 
’ kia būti po pobūvio pradžioje irj

8. Jefbu pobūvy kiltų triukš
mas ir savo jėgomis nebūtu 
galima įvesti tvarko^ dėl įšilau- j 
žėlių nestatytų taisyklių sulau
žymo, skubiai pakvieskite pcli- 
eija-
V alkų sav ffoUjjk

Jaūrna rrierigaite gali saugoti 
vaikus tik pas gerai žinomus as- 
merfts, koridos pažįsta jos tė
vai.

Mėrgaitė ir jos tėvai turi nuo
lat palaikyti tarpusavyje ryšį 
telefonu pasikalbėdami, kai ji 
sjtugoją vaikus. Jos tėvai turi 

r msitarti su saugomo, vaiko tė
vais, kad pastarieji po darbo 

- bafydėtų mergaitę nakties metu 
i namus.

Būtų gera, kad mergaitę pa- 
’ydėtų iki ds gyvenarhų namų 
■imu arba palauktų savo auto
mobilyje. kol mergaitė įeitų į 
'avo namus.

Ly Viii ai palikimai
Nedattgelis bernibkų ir mer

gaičių ’’aunysteje kai kada lytiš
kai pakrinka.

Žinovai sako, kad jauni žmc- 
-?ės patenka i sTos r^šięs 
mts dėl to; jirę §AaŠito^’>syra 
stoka meilės ir jų Su^fitimo.

Tuo atveju geriausia įspėji
mo priemonė — normalus, link
smas gyvenimas namuose ir 
tikslus jaunimo pamokymas. 

;< kad tuo būdu būtų išvengta ne
malonumų dėl vaikų ignoravi
mo ir <u jais nesiskaitymo.

(Bus. daugiau) ’

šią rhe!ą gracd.-.io 17 dhhą Chicajgos Mokslo ir Pramonės muziejuj Pranas Zšpalis vadovaus 
’ ; • jos dienos programai. Paveiksle matome ETeanorą Zapolienę su šiaudinukais.

žiauš,'gautų pilną pensiją. Ta
čiau tai pilnai įgyvendinti už-

‘ (Is"‘‘Europos Lietuvis”)

TRUMPAI IS VISUR 
■ • — Raymond Sereika, 66 
amžiaus, kuris dirbo “ Chicago 
Tribune” rinky-kloje .12 metų, 
mirė praeitą penktadienį. Pa- 
maldo'S buvo atlaikytos Šv. Jur
gio bažnyčioje, 33 Si. ir L;tua- 
nica Avė.

- _ Rinkyklos vedėjas apie R. Se
reika kalbėjo: “Ray buvo žmo- 
;gus, kurį visi mėgo. Jis ateida- 
davoj darbą; anksčiau 1 vai. ir 
skaitė dienrašį ir juokavo su ki
tais bendradarbiais. Mes visi jo 
pasigesim.”

m.

Netrukus ateina Stalinas ir 
stačiai kreipiasi į Deivą:

— Viešpatie, Tu žinai, kad

♦ < ♦

LENKIŠKI JUOKAI
Partijos delegatas kaimo gy

ventojų susirinkime sako:
— Ateis diena, kada kiekvie

nas galės nusipirkti nuosavą he- 
Kkopterį! _

— O kuriems biesams tas he
likopteris? ..t,, c.

Delegatas paaiškina;
— Koks kvailas klausimas! O, 

pavyzdžiui, sužinote, kad mies
telyje parduodami degtukai. Rei 
kia skubėti, nes degtuku ne vi
suomet gali būti, Taigi! Sėdate 
į helikopterį ir esate miestelyj t 
pirmas stoti eilėn degtukams 
gautL Aišku?

* ♦ » - - - -

LOGIKA

Mokytojas mokiniams sakė;
— Jei dvylikai vyrų reikia 

dešimties valandų pievai nu
plauti, tai kiek laiko reikia as
tuoniems vyrams -tapačią piėvą 
nuplauti?./ s *■ ’

Fricukas atsako; ~
Tas uždavinys aėišsptifcdžia- 

mas, pone mokyt®
Mokytojas rlbš
— Kodėl neižprettdžiamas?

Karštą vasaros dieną vienuo
lis vedėsi keliu šankiai savo ge
rybių naštą apkrautą asilėlį.
Pavargęs asilėlis sustojo ir, ne

paisydamas maldavimų, ir prie
vartos raginirūmo—nei iš vietos.

Vienuolio laimei, važiavo 
v et e rin orius, kuris vienuolio su
laikytas ir paprašytas patarimo, 
išsiėmė š savo kelionės krepše
lio ^kokį tai popierį ir jo turinį 
(miltelius) sugirdė asilėliui.

Asilėlis šokte pašoko iš vietos 
ir pasileido taip greitai bėgti, 

Į kad “tėvelis” tai matydamas, 
net savo akim -netikėjo. Paga
nau tarė:.

—Kiek tie jūsų prakeikti mil
teliai kainuoja, daktare?

— Dvidešimt centų.
— Prašau duoti man jų

50 centų
— Ką tamsta su jais darysi— 

nustebęs kįausia daktaras.
— Išgersiu juos su vandeniu. 

Dabai juk turėsiu pasivyti tą 
nelemtąjį asilą...

pasiūlė tuo reikalu padaryti vie- mo, terapiją darė tik kelis kar- 
šą apklausinėjimą Chicagoje ir į tus. Ar galėčiau grįžti į ligoni- 
Springfielde.

Galutinė komicijos akcija šiems 
pasiūlymams bus padaryta gruo 
džio mėn. 15 d. Chicagoje.

— Socialinio draudimo, vad. 
pragyvenimo formulė (cost-of- 
living) turi būti panaikinta. Tuo 
reikalu Soc. See. reformų komi
sija praeitą penktadienį svarstė 
šios pragyvenimo formulės rei
kalą ir pasiūlė, kad ji ateityje 
nebūtų vykdoma. Be to. toji ko-j 
misija pasiūlė, kad federaliniai į 
darbininkai, arba mažiausia tie, 
kurie 5 metus dirba, būtų įjung
ti i Soc. See. sistemą ir mokėtų 
mokesčius.

ne vien dėl terapijos? Ar Soc. 
Sec., t y. Medicare už tai mo- 
kėlu? Daktaras sako, kad Medi-] 
care nemokės. Ačiū už atsaky-l 
mą. N. N. j

ATS. Medicare apdrauda mo-l 
ka tokias sąskaitas, kurios yra; 
tikslingos (reasanabie). Jei Jū
sų gydytojas teigia, kad Medica-į 
re nemokės, vad. terapija 
ninėje nėra tikslinga. Jūs gali- i 
te nueiti į artimiausia Soc. See. Į

1 įstaigą, kur gausite tikslesni 
atsakymą. į

uz

— Kadangi pievos niekas du
kart neplauna!

; — Mainyte, 
nu Juozuku 
mą?

— Galite,

*

’. STALINO NUOPELNAI 
DIEVUI

Po mirties -atėjo prie darigaus lėkštėmis ir tdiūdais.

ar mes galime 
žaisti tėtį ir ma-

tik nesimėtykite

AR SUMAŽINS PENSIJON 
IŠKJ1MO AMŽIŲ ANGLIJOJ?

Iš visu Britų parlamento par
tijų specialiai sudarytas komite
tas. šį mėnesį kreipsis į vyriau 
-ybę pagreitini: vyrų į pensiją 
Išėjimo amžiaus sumažinimą.

Yra nuotnonių. kad vyrų ir 
moterų pensijon išėjimo amžius 
būtų sulygintas. Sumažinti vy
ru pensijon išėjimo amžių iki 
60 metų, valstybei kainuotų ma
žiausiai 2.500 nnlijonii ' svarų į 
metus. O tai ir yra pati didžio 
ji problema.

Kai kurie komiteto nariai ma- Į 
no. jog pradžiai vyriausybė 
rėfu leisti, sulaukusiems 
metų patiems apsispręsti. 
c’rb‘i ilgiau.

Sveikatos ir scxrialmes apsau- i-------- r
ros departamentas yra jau pa-į didėtų vie.os savivaldybių puja 
ruošęs schemą, kuria vyrai ir. mos. ; . -
moterys sulaukę 63 metų am- Komisijos pa m. J. M. FBrmaa

* * * I
KL. Pasakykite kokį procen-1 

tą Soc. See. iš uždarbio darbi- J 
cininkui ėmonė atskaito šiais mel 
tais ir kokį atskaitys 1983 me-, 
tais?

NAUJIENOS APLANKYS KASDIENĄ.

JŪS KLAUSIATE.
MES ATSAKOME

— Illinois Įioke^ėiu Reformų 
komisija praeitą penktadieni 
Springfielde pasiūlė asmens išim 
tinę (exemption state income) 
nuo $1.000 padidinti iki $2,000. 
Toji išimtinė. e.<ą. nuo 1969 m. 
nepakeista. Dai siūloma panaT- 
kinti 3Z< valstijos ir ‘ lokalinius 
ritokėsčiūs n ;jstui. ’ vaistams, 
ueturti’rr. šėirftbms. - De to? padi- 

i dinti mokėsčaL cigarams ir ci- 
G0 : paretėms iki 12 c. pakeliai. Atei- 
ar! tyje iuri būti Real Estate mokes- 

! čiai ketvirčiais metų, vietoje 2 
kartus’ ifietes: tuo būdų pa-

Klemensas I-naitis

ATS. Š.iaš melais Sgc. See. iš ’ 
darbininkų uždarbio atskaitoma4 
G.70%. Tas pats procentas bus' 
atskaitomas 1983 ir 1983 metais

KL. Esu išgulėjus 3 savaites | 
ligoninėje, paralyžiaus paveik
ta. Kiek pagerėjus, paleido na- Į Tiktai 1985 m. mokestis bus di-

KALĖDOS LIETUVOJE
tu1

^4

t

(pen k
Įvairių

Papročiai
i. Ir d, 
jseum of

pa p r ortus, 
aureolė fifekur

m. gr 
«4ienj, 
ce. 57tli

Dr. laidaras
'tdNįįĮftr-

(aulų Kalėdų švenčių 
murėjuje bus pradė-

i lapkričio mėti. d. I
gi gruodžio mėfl. 19 d 1

Frank Zapdiis
Kalėdos yra liklnčiųjų šventė.

[Jas švenčia visas krikščioniška
Sis
siaus av

I tUOsillS

’ šveTufų
* penna.

pasaulis, kiekviena tauk 
n les švenčia pagal sa 

bei pal 
neilkčai

od7<o nie: 
ikagos M 
St. ii La 
įuo 9:3(1 vai.

Są Nepakviesti asmenys netu- 
ri liūti įleidžiami i pobūvį.

4. Svečius ,;š anksto reikia is- 
pėiit kad neatsivestų nekviestų 
asmenų.

6. Pakviestų mergaičių ir bei- 
' niūkų tėvai turi būti užftikrir-

o

M

lyinas) bus rodoma, kaip Lie
tuvoje rusų carų laikais ir ne
priklausomos Lietuvos laikais 
buvo švenčiamos Kalėdų šven
tės. šių švenčių programos va
dovas via lietuvis Frank Za-

Visuomenei ir paskiram asmeniui Naujienos 
dabar yra reikalingesnės, kaip bet kada...

Todėl Kalėdų ar Naujų Metų proga Naujienų 
prenumerata yra JdeaJi ir prasminga dovana tė
vams, vaikams, giminėms, draugams, kaimynams, 
pažįstamiems, seneliams ii’ kitiems.

Naujienos padės Jums išlaikyti giminės ar bičfuliū artiirtią, 
nežiūrinl nuotobų, ir bus ištikimu ryšininku visai išeivijai, kovo
jančiai ūž savo krašlo laisvę.

PRAŠOME NAUDOTIS PATOGIA UŽSAKYMO FORMA

Siunčiu £15.00. Prašau siuntinėli Naujienas Chicagoje kaip 
kalėdinę (iovaną melams (pusei metų $24.00). Kitose vietose _

i VARDAS, PAVARDE .

R. IR GATVĖ

MIESTAS ..

IMK)

f

1914

kNO LCrn ASSOCIATION 
404d ARCHtft kVEMUt 

4ICAGO. ILL. 60*32

phone 2S4-m?q

Siuntėjo Pavarde, Van 

Atffešas:

iki $>00.000
iii? W;0 »T«6tl 
CMeaf*. H. 4M±.

T«» ’15-7400
$o. MARLeM 

f L 
T»l

atvirų^ rptir* 
liauja fawymo 
VdbWq ftrtutas
su Apytinkis. Dėkojami
J urns ui nmms par64yt4 
pasitikėjimu. Mes ndrėttr 
toe būti jums naudingi u 
at€ įtvie.

..

-29. 1982



I
I
1I

h DETROITO
KARIUOMENĖS ĖVENTfcS 

MINĖJIMAS t

šventės minėjimas lapkričio 
-21 d- pradėtas kaip įprasta —su 
pamldomis S v. Antano parapijos 
šventovėje 10:30 v. r. į švento
ve buvo įneštos keturios orga- 
n zacijų vėliavos ir Amerikos 
\ liava. Organizavo j^ųjnovęnaį 

iformuoti šauliai;ir.birutinin* 
s. Daug moterų davėjo tautu 

^;S rūbais. Pamaldas užžuvu- 
: u s atlaikė ir tai dienai pritąi* 
' tą pamokslą pasakė tos pat 
j arp'jos klebonas kun. Alfon- 
h Babonas. Pamaldų metu gra

i giedojo parapijos choras,
* dovaūjant muzikui Stasiui 
! 'ižiui. Šilo giedojo Birutė Ja- 
r1 škiėnė. f l

Po iškilmingu pamaldų, para- 
<ios salėje įvyko akademija. 
Akademiją atidarė kūrėjas sa
vanoris, ramovėnų Detroito sky 
i ’ąus pipn. Stasys šjmoliūnas. 
Savo kalboje jis trumpai apibū- 
( no', kaip 1918 metais lapkričiu 
' ėnesį kūrėsi jaunutė Lietuvon 
kariuomenė. Daugumas jaunų
• yru, grįžusių iš Rusi jos kariuc- 
vnenės, stojo savanoriais į Lie
tuvos kariuomenę ir kovoja šu.

Leituvą įsibrovėliais, aukojo 
:vo brangiausią turtą — gyvy 

hc, kad atkurtų Lietuvai nepri
klausomybę. ‘ ' • ; >

Baigdamas savo žodį pasakė,- 
kad turėkime viltį; ir vėl atgau
sime laisvę ir .. nepriklausomą 
L’etuvą.

Sekantis kalbėjo: Jurgis Mi-j 
kaila, paliesdamas dabartinę pa
ver gą Lietuvą Jau 4-tą kartą 
J.Mikaila aplankė-pavergtą* Lie
tuvą. Su ašaromis akyse papasd-' 
kojo, kaip liūdnai,,atrodė ;!biėd- 
nesni Vilniaus iri Kauno miestų 
rajonai, kur viskas apleistą. Ap
lankęs artimus draugus, ■ 'gyve
nančius .prie Kauno,Aukštoje 
Fredoje, apskurusiame namelyj 
je. Jie visada jaučia maisto trū- 
kųmą^P^įąsąkpjp kaip ątHe^ą- 
mą atvykiišiujų, į' tėvynę" pasu 
kontrolė. Pažiūri ilgokai į žmo
gų, pasikalba telefonu ir;vėl pa-, 
žiūri ilgokai ir pradeda atsivež
tus daiktus žiūrėti ir kliusnėtL 
Tokie apžiūrėjimai žmogui įva
ro baimės ir Jau tiesr moraliai pri 
slėgtas. 'Dafeaf^'turistai: Wržterii 
daugiau, kaip / ;^Hėš ^kefiolįką 
metų. Perskaitę liūdnoką is Lie
tuvos laišką ir eilėraštį. -

Po liūdnos pės^aifoį, sekė me 
nine dalis, kurią atĮilęo solįątė 
Danutė Petronienė;’’' jai okom-- 
panavo Vidas Neverauskas. Bu
vo sudainuota: Kur bakūžė sa
manota, . Mano sieloj šiandien 
šyente, Aguonėlė ir dar Vjęna 
dainą, kurios nepasižymėjau. Vi- 
-os dainos gražiai nuskambėjo^

NAUJIENOS
Publika šiltai plojo.

Solistė D. Petronienė turi gra 
žų sopraną. Tiktrai buvo malo
nu išklausyti neilgą, bet gražią 

programą. Tikėkime, kad tai 
ne paskutinis kartas. Solistei bu 
vo įteikta puokštė rožių, o akom 
paniatoriui V. Neverausku ir 
paskaitininkams — J. Mikailai ir 
SLŠimoliūnui prisegė prie švar
kų gėlę. Tą atliko birutininkė 
Kristina Dąugvidienė, asistuo
jant Julijai Žebraitytei.

Už atliktą meninę programą 
ir paskaitą padėkos žodį tarė St. 
Šimoliūnas. Užbaigai sugiedota^ 
Tautos Himnas ir išneštos vė
liavos.

• Minėjimą ruošė ramovėnai, 
šauliai ir birutininkės. Publikos 
atsilankė pilna salė. Minėjmas 
pavyko gera..

♦ ♦ *
LIETUVIŠKŲ MELODIJŲ 

RADIJO VALANDĖLĖ
PRADĖS DARBĄ......

Prieš keturis, .mėnesius Lie-j 
tuvių Melodijų Radijo valandė
lė dėl pasikeitimo savininkų nu 
stojo veikusi.-’ Aštuoniolika tau
tybių, nuomavusių laiką, liko be 
stoties. Tautybių direktoriai,, jų 
tarpe ir lietuvių valandėlės ve
dėjas Algis Zaparackas, buvo j 
priversti ieškoti naujos stoties, j 
Deja, jos rasti nepavyko, liko
vienintelė išeitis tautybėms pirk 
ti nuosavą stotį. Tokia stotis bu
vo surasta už Detroito ribų — 
Pontiac. ■ '
/Kol buvo sutvarkyti visi rei

kalingi* pirkimo dokumentai, už 
truko ilgas laikas. Dabar stotis 
pradės, darbą iš nuosavos tauty
bių Radijo stoties, WPON-AM, 
banga 1460, gruodžio mėn. 1 die
ną. Transliacija vyks tris kar
tus, savaitėje: pirmadieniais — 
nuo 3 v/iki 4 vąl. p. p., trečia
dieniais — nuo 12 v. iki 1 vai. 
p.p.ir .penktadieniais------ nuo
6 v. iki 7 vai. vakaro. Visais pro- 

^grarųos reikalais kreiptis į Lie
tuviškų Melodijų programos 've
dėją Algį Zaparacką, tel. 553- 

Xfe40.' ? O
Informavo Antanas Zaparac- 

kas/P i,

Ant. Snkauskas
i. a *:'y. ii.. t———-—r—------------------  - “ -

<• < JA' ? J •1 B ,<

ANUQIRSTAS KOMPLIMEN-
'fAS-T' 7‘ <

‘.“F -* * *^w' ■* ’

,Kaimynė iš gretimo kiemo 
garsiai giria Ragaišienės jau- 
niausiąjį ^Petriuką, koks, &i6di, 
jis'mandagus; malonus ir gražūs 
vaikas. Girdi, Petriukas turi, sa
vo motinos akis it savo tėvo, no
sį. ' ' \

- Ir savo dideliojo brolio ket 
neš..., — atsiliepė nugirdęs Pet-' 
liukas.

•’ .. t SIUNTINIAI I LIETUVA
fl ■ . < MAISTAS H EUROPOS SANDtLIŲ 

J » i -

1608 West 69th St, Chicago, HL 6062$ ♦ TeL $25-2787.
p

Dldeilj p&alrinkimas gero* rūšies įvairių prekių*

V • . ■ I . .. .

A

C SIUNTINIAI I LIETUVĄ
r ri Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GET PARCELS SERVICE
|501 W. «$th St, Chloro, ID. 6062$ ♦ TA $25-27$!

1. V;' '' V, B'itli’tlKH ’ c I

SIUVĖJASM. ŠILEIKIS

ANTANAS PLEšKYS - -

NESUSIGADYMAS AR IŠDAVYSTĖ?
Frontininkų leidžiamas poli- kai įpareigotas, ryšium su Pabal 

tikos žurnalas “Į Laisvę“ š. m. tijo Laisvės Diena paskelbė šį 
rugsėjo mėn. Nr. 85 (122), psl., tokio turinio proklamaciją:“ 
29 rašo: (Proklamacija ilgoka ir jos

Prezidento vroklamacijd. Bal- ' visos čia nepeiduodu, o palie
tų Laisvės Lygos ir kitų pastan
gomis JAV Kongrese pravesta 
jungtinė rezoliucija (S. J. Res. 
201), skelbianti Pabaltiečių Lai
svės Dieną 1982 m. birželio 14 
dieną.

Ši rezoliucija JAV Senate bu
vo priimta 1982 m. birželio 9, o 
JAV Atstovų Rūmuose' birželio 
14 d.

JAV prezidentas Ronald Re;r 
gan, JAV Kongreso įstatymiš-

Todėl cš, Ronald Reagan Jang- 
tinių Amerios Valstybių prezb 
dentas, žinomi skelbiu 1982 m. i 
birželio 14 d. Pabcltijo L?is-

I vės Diena.”
Ar mes lietviai ir kiti pabalr 

tiečiai šitą 1941 m. birželio 14 d., 
galime pavadinti Laisvės Die-

I na? Manau, kad ne. Laisvės die
na, yra džiaugsmo ir didžios 
šventės diena, kada visai tauta: 
ar bent didžiajai jos daliai nu-’ 

j krinta vergijos pančiai ir iššaus- 
t:i Laisvės rytojuas su šviesia tau
tinės garbės, savigarbos, kūry
bos viltimi ir gerbūvio ateiti
mi. tuo tarpu 1941 m. birželio 
14 d.
tautai genocido — tautos naiki
nimo diena. Tą dieną visa tau
ta, išskyrus mažumą, skendo 
ašarose, skausmuose, dejonėse 
ir neviltyje, kur beveik kiekvie
na šeima, vienokiu ar kitokiu 
būdu, buvo nelaimės ištikta, ka-j nacių propagandos teršalais, 
da nakties glūdumoje į ramių* 
gyventojų butus Įsiveržia sužvė- j.Pr ;nic;aIais at2yn^ta^;;

" ?;nvje ' 
s; kryptį 
*s Chicagoje, Jaunimo Centre/Chi- 

eages universįteto doktorantas 
A. Adomėnas savo paskaitoj* 
pažymėjęs, kad rusai kenčia nuo 
Vokietijos žydo komunizmo. 
(Įsidėmėkite — nuo žydo komu
nizmo!). čia doktorantas Ado
mėnas, pabrėždamas, kad komu
nizmas yra žydo, tuo pačiu 
implikuoja ir krikščionybę, kuri

Rasizmo teršalai šviesiuose protuose

yra žiauriausia lietuvių

Hitleris, savo nacistinę dikta- 
> turą virš visko (ueber alks) iš- 
I keldamas ir savo sukurtąjį na- 
cionalsocializmą pranašesniu už 
komunizmą pristatydamas, be 
atodairos skleidė propagandą, 
būk, komunizmas esąs žydų są
mokslas žmonijai pavergti.

Toji propaganda suviliojo 
tuos, kurie nuo komunizmo bu 
vo nukentėję, kaip lygiai ir tuos, 
kuriems komunizmo grėsmė dar 
prieš akis stovėjo.

Nors gyveninio realybė aiškiai 
parodė, kad nacių propaganda 
buvo perdėm klaidinga ir. kaip 
žinome. Sovietijoje, kur komu
nistų diktatūra viešpatauja, žy
dai ten skriaudžiami, kaip ir kiti 
žmonės, bet visvien dar atsiran
da net šviesuolių tarpe tokiu, 
kurių protai dar tebėra užteršti

Štai, lapkričio 20 d. *‘Drauge” 
iši- 

Apie rusų intelektualinę 
rašoma, kad lapkr. 5 d.

(Proklamacija ilgoka i 
visos čia nepeiduodu, 
kiu tik dvi reikšmingesnes lie
tuviško vertimo ištraukas.)

“ ... vėliau ’šimtai tūkstančių 
Pabaltij o gyventoj ų pei gyveno- 
deportacijas į Sovietų Sąjungą, 
kur daugelis jų žuvo kalėjimu i- 
se ir priverčiamojo darbo st> 
vykiose. Tamsiausioji šios dP 
džiulės žmogiškosios tragedijos: 
dieną — 1941 m. birželio 14,-kai 
rusų ųsibrbvėlių guitė išgujo 
juos iš namų ir tarnybų... . vos žemelę.

Aleksas Ambrose,

rėję puslaukiniai apsiginklavę 
rusai ir iš miego prikėlę arės-* 
tuoja tėvus, brolus, seseris, i~ 
lopšelių vaikučius, vos su laz
dele bepaeinančius senelius, gi
mines. kaimynus, draugus, grū
da į sunkvežimius ir išveža ne. 
žinion sunaikinimui.

Toji diena netinka skelbti 
tautos Laisvės diena. Reikėjo 
parinkti kitą, tinkamesnę dieną, 
kur tikrai lietuvių tautai buvo 
paskelbta Laisvė.

Taip pat turime ir kitą baisią 
1940 m. birželio 14 d., kur Lie
tuvos vyriausybei buvo įteiktas 
griežtas, drastiškas nepriklau- 
sobybės laidotuvių ultimatu
mas. O birželio 15 d. ankstų rytą 
tos laidotuvės jau pilnu tempu] neapgalvotai išdrįso JAV Kon- 
prasidėjo, kai visais keliais, ke- greso prašyti 1982 m. birželio-14 
lėliais, miškais, laukais ir žydin- d. priimti rezoliuciją įpareigo- 
čiomis pievomis apdriskusios ir jančią JAV. prezidentą paskelb- 
iki dantų ginkluotos rusų gau-J ti Pabaltijo laisvės diena. Juk 

okupantas ir šiandien dar skel
bia ir propagandos triūbomis ir 
spauda nuolat aiškina, kad tik 
jie išlaisvino x Pabaltijo 
tas.

Pabaltijo Laisvės Dienos 
skelbimo idėja gera, bet 
rinkta data lietuviams begalo

jos. masėms veržėsi į mūsų iš 
amžių tėvų, protėvių, narsiųjų 
savanorių karių ir šaulių krauju 
aplaistyta ir didvyrių kapais nu
sėtą šventą ir * garbingą Lietu-

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

. z autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją
(1869 1959 metai).

664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai. Kaina $15.

Persiuntimas — $1.
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

j T t , Inž. LIŪDAS MIKŠYS, I i ‘ - 
50 metų studijavęs, kaip i

n-’ ' Iš PRAEITIES ŪKANŲ 
n ’ ATEINA LIETUVA,
parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
Ir Hetuvių 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.

| N ■‘’J Kaina J25. Kieti vMelIal. Paltu 12. ' ’

H* NAUJIENOS
BK 1739 S. Halsted St.. Chicago, IL 60608

Tie keli niekeno neriskti ir 
neįgalioti, silpnai protaujantys 
Baltų Laisvės Lygos jauni žmo
nės labai patarnavo Lietuvos 
okupanto propagandai,, kai jie

tau-

pa- 
pa

irgi yra žydų įkurta; kurios lati- 
žai, degindami (be kančios?) * 
eretikus, skaisčiai apšvietė tam- * 
siuosius -amžius, išsirutulioju- ; 
sius j krikščioniškąją kultūrų... *

Rašėjui J.P., be abejo, yra ge- * 
rai žinoma, kad Kristus gimė iš į 
“grynos” žydės, kai tuo tarpu* 
Marksas iš persikrikštijusių 
tėvų. Suprantama. J.Pr., remda
masis dvasinės filosofijos iš
mintimi, čia pridės, kad Kri - 
taus tėvas yra pats Dievąs, ta
čiau Markso tėvas tikras Uud- 
pieriaus įsikūnijimas...

Betgi hesileibdami į filosofinių 
išdaigų gilumas, vien tik tyro 

‘ galvojimo eigoj* turime pripa
žinti, kad blogis pasireiškia in
dividualiai tarp atskirų asmenų, 
o ne visoje jų kolektyvinėje ma
sėje — tautoje. Kiekvienoje tau
toje tarp pavienių jos narių yra 
gerų, kaip ir blogų. Todėl visai 
neturi reikšmės, kuriai tautai 
individas priklauso, kai jis yra 
gerbiamas ar prakeikiamas.

žmonių kančios prasideda, kai 
j’uos valdyti pasišauna aklai už
sispyrę fanatikai, kurie, varto
dami priespaudą, nori perkeisti 
žmogaus prigimtį, susiformavu
sią skaitlingų generacijų gran
dinėje.

Tad tyro galvojimo išvadoje 
matome, kad krikščionybės is
torijoje buvo pridaryta daug 
klaidų ne dėl to, kad jos steigė
jas buvo žydas. Taip lygiai nėra 
svarbu kas buvo komunizmo 
steigėjas. Nagrinėjant tos siste
mos klaidas ir iš jų išplaukian
čias ateities perspektyvas, gali
ma juk apsieiti ir be nacistiško 
neapykantos brudo.

. Jei jaunas doktorantas nepa
jėgė siaurame paskaitos būrely
je pasirodyti nesusiteršęs rasis
tiniu teršalu, tai senas daktaras 
ir prityręs žurnalistas galėjo su
siorientuoti to brudo nebetemti 
į “Draugo” puslapį. Dabar jam, 
kaip ir anam Kojeliui, belieka

. prisiimnti prof. Stasio šalkaus- 
pamokymą...

Spyglių Draugas
kenksminga, o okupantui nau
dinga. Nežinia, kodėl Baltų Ly
ga Kongreso prašė birželio 14 d. 
skelbti Laisvės diena, ar tai pa
darė iš nesusigaudymo instori- 
niuose įvykiuose, ar okupanto 
agentų įtaigojami, pasisamdę 
reklaminę firmą įvykdė tautos 
išdavystę. Tik laimė, kad toji 
Proklamacija paskelbta tik vien 
kartinė ir tik 1982 metams. ’

kio

TIKTAI VYRAMS

— Ar Monika sutiko už tavęs 
ištekėti?

— Taip tik paprašė dar pa
laukti. ‘

Kaip ilgai? •*
— Ji tik pasakė: Mielasis, tu 

būsi paskutinis už kurio te
kėsiu.

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno Ir moksle 

1954 m. metraštis. Jame yr* vertingi, niekuomet nesenstą, Vlne< 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankoi, 
J, Raukčlo, dr. Kario Griniaus, taip pat K- Matusevičiaus Ir V, 
Meilaus straipsniai bei studijos, Iliustruotos nuotraukomis U 
M. K. Čiurlionio. M. Meikio, V. KaJubos, A. Rūkitelės ir JL Varno
kūrybos poveikiais. 365 pust knyga kainuoja tik $3.

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, ralytojoi Ir 
tinlp IoHų pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainf 
iventes b^ Jų Istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti Ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais duomenlmll 
bei užkulisiai*. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2.

9 VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašy
tas Juoro Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų apvalymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik ui 12. ’

9 LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamalatakl 
įdomiai parašyt* ttudija apie Rytprūsių*, remiantis Pakalnė* M 
i^bguvos apskričių duomenimis. Apvalymai {domūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys fliustruotM nuotraukomla, pabaigoje duodama 
vitovardžių pavadinimai ir Jų vertiniai j vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje- 335 puri, knygoje yra Rytprūsių femėhpt*. Kaina $A

'• EAUHtS E1MJE, ralytojoa Petronėlė* Drintaltė* atri- 
minimai ir mintys apie ttmenls t vietas neprflt. Lietuvoje ir pir. 
maišiais bolševikų okupacijos metai*. Knyga furl 234 puslapiu*, 
bet kainuoja tik $3.

'9 JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierių*, nesupras
ta* Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime Ir politikoje; tik n* 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir po* 
riją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju už žmogau* teise*. 
Knyga yr* didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

• BATTRINtS NOVELAS, 5L loečenko kūryba, J. Valaičia 
vertima*. JOS pri. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina Fl

Khygo* gaunamo* Naujienoae, 17W So. HaJated St, Chicago, 
EE POMt, Dlaakaat pelt*, pritfKl IWarj jmTnf mo SWdcmi.

3 — Naujienos, f.hfeago,'BL — ŠaL-Monday, Nov. 27-29, 19X2
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Draugo redaktorių taktika
Prieš kelis metus Draugas pirmame puslapyje dide

lėmis raidėmis išspausdino antraštę, ištrauką iš L.K.B. 
Kronikus — “FAKTŲ KLASTOJIMAS IR VIEŠI ŠMEIŽ
TAI. APIE KUNIGUS SPAUDOJE GALIMA VISKĄ 
RAŠYTI — PANEIGTI MELAGYSTES AR PASITEI
SINTI JUK JIS NEGALI.. .” Taip skundžiasi okup. 
Lietuvos lietuviai apie okupanto darbus.

Tiesa, tai yra žiauri okupanto uždėta cenzūra. Ir 
jeigu nebūtų slaptai leidžiama LKB kronikos, tai okup. 
Lietuvos lietuviai būtų priversti galiausiai patikėti oku- 
panto'šmbižtams. Mes tikėjome,,kad tokie šmeižtai apie 
kunigus ir tokia cenzūra galima tik komunistų okupuo-. 
tuose, komunistij ^bąidblhūbse - kraštuose.

Apsirikome,, mieli skaitytojai. Štai tame pačiame 
Drauge (1982 m. spalio'27 d.) redaktorius Kviklys rašo 
vedamajame: “...Vienos didžiulės parapijos pavyzdys. 
Joje dirbąs vienas lietuvis dvasininkas eilę metų spau
doje, prisidengęs slapyvardžiu, niekina viename laikrašt- 
palaikyje lietuvių visuomenės bei katalikiškos spaudos 
vadovus, veikėjus, jaunimą...” Redaktorius Kviklys iš
pylė visą eilę tirados, bet nenurodė nei kada, nei ką, nei 
kaip tas kunigas apšmeižė. Toks rašinys vadinamas 
šmeižtu.

Toks šio redaktoriaus šmeižtas yra ne pirmas ir ne 
paskutinis. Manau, kad tai yra pasėka Įgytos praktikos, 
dirbant pirmosios okupacijos metu.

Bet reikia stebėtis Draugo redaktorių kunigų dar
bais. Jie ne tik kad paskelbė tą šmeižtą apie kunigą, kaip 
ir okup. Lietuvoj apie kunigus, bet naudoja ir tą pačią 
komunistų taktiką — neleidžia apšmeižtam pasisakyti ir 
nurodyti, kad tai netiesa, kad rašomas melas.

Pavyzdžiui, dailininkas Šileikis parašė Draugo re
dakcijai laišką, prašydamas, kad redaktorius Kviklys 
nurodytų bent vieną atvejį, kada ir ką tas kunigas su
niekino?

Manote, kad Draugo redaktoriai tą jo laišką paskel
bė, kaip daro visi laisvojo pasaulib laikraščiai? 0 ne. 
Draugo redaktoriai kunigai pasielgė lygiai taip pat, kaip 
elgiasi Lietuvos okupantas. Jie to dailininko laiško ne-

paskelbė. Kaip okupantas nenori, kad skaitytojai suži- A. SVIIJJ.XTS 
notų teisybę, kad jis skelbia melą, taip ir Draugo redak
torius nedėjo dailininko laiško, nes Draugo skaitytojai 
sužinotų, kad jų dienraštis skelbia melą.

Argi ne keista, kad Draugo redakcija, leisdama 
dienraštį laisvajame pasaulyje, nesilaiko laisvojo pasau
lio etikos, o naudoja komunistų priemones.

Okupantas tuos, kurie iškelia jo piktus darbus, jo 
melus, visaip žemina, niekina, išvadina įvairiausiais nie
kinančiais vardais. Ir jo mokinys, dabar čia, išeivijoj, 
tą dienraštį, kuris atskleidžia jo melą,- irgi vadina paže-' 
minančiu vardu — “laikraštpalaikiu”. Tai tik parodų; ką 
jis išmoko per vienus okupacijos metus. Manau, kad iri 
okupantas LKB kronikų gražiau nevadina. ; f-■ ■

Ignas Petrauskis- ,-v-

Turkai pradėjo “giedoti” - ' Į -
Romoje suimtas turkas Mehmet Ali Agca ir Turki-., 

joje suimti tiyš‘turkai. Agcos draugai ir bendradarbiai^ 
pradėjo “giedoti”. ' ■ -.-a? ?r

Pirmas pragydo Agca, Į popiežių įleidęs; 3fie|įai ^ūl-. 
kas šv. Petro aikštele praeitų m,etų gegužes ĮŠ dieną.1' 
Italai jo nemušė, visai nekankino, bet pajėgė'^siŠkai izd-’- 
liuoti, kad jis su niekuo neturėtų jokių ryšių. Pirmiausia, 
jis pasakė, kad buvo Bulgarijoje, o iš Bulgarijos: atvyko' 
i Romą. Papasakojo, kad jis turkas, kad buvo Graikijoj 
ir kad iš Graikijos jis išvyko į Bulgariją.

Pabuvęs kelis mėnesius, jis papasakojo, kad buvo ne 
vienas. Kartu su juo buvo ir kiti' du turkai, Turkų poli
cija tuojau nustatė, kad tie du turkai yra buvę Turkijoj. 
Juos suėmė ir pradėjo klausinėti. Turkų vyriausybė savo, 
žmones pažįsta. Jai nereikėjo laukti metu, kaip modernūs' 
italai laukė. Jie rado kitas priemones suimtiems turkams 
prašnekti. Turkų policija pranešė visų trijų giesminin
kų giesmes. Turkai pranešė italų vyriausybei apie šutin
tus giesmininkus ir jų giedotas giesmes.

Kada trys giesmininkai skyrium gieda tas .pačias 
giesmes, tai italų policija ketvirtadieni Romoje suėmė. 
35 metų “bulgarą” Sergei Ivanov Antonov/Pasirodo, kad 
jis buvo Bulgarijoj pasikėsinimo prieš popiežių metu. 
Tuo metu jis vadovavo Bu’garijos lėktuvų transporto 
bendrovės skyriuje Romoje. Kokia buvo Bulgarijos avia
cija nepriklausomos Bulgarijos metu, iri kokia yra ta 
aviacija šiandien, kiekvienam gali būti aišku. Supranta
ma, kodėl tos aviacijos skyriui paskirtas-Sergejus I, An
tonovas. Ar jis yra bulgaras, kaip italų policija ketvirta-

VINCAS KRĖVĖ MICKEVIČIUS

ŽEMAITUŠKA
(Tęsinys)

— Kai gyvas buvau, aš nieko neliečiau, ir 
manęs niekas nelietė. Ko aš turėjau sielotis? 0 
čia juk visai kas kita.

— Visgi drąsus esi, brolau! Aš, tik klausy
damas, drebėjau, lyg mane būtų drugys krėtęs, 
o tu sau kalbi, kaip su lygiais.

— Čia juk. sako, ponų nėra, visi esame lygūs, 
tad kodėl neturiu kalbėti, kaip su lygiais sau. Už
teks. kad ant žemės buvo man visi ponai!

— Na, kas šventas Petras — tai šventas Pet
ras, o kas vyskupas — tai vis vyskupas. Geriau 
grįžtume atgal ir eitume, kur mudu siunčia. Vis- 
tiek nieko čia nepeši.

— Kaip nepesiu, jei nežinau, kokiems galams 
turiu eiti skaistyklon! Reikės — visą dangų pri
kelsiu. patį Dievulį pažadinsiu, bet nenusileisiu.

Kai jie taip šnekučiavosi, sugrįžo Šv. Petras.
- Štai, aš atsivedžiau mylimiausią Pono Jė- 

zauf apaštalą, šventą Joną. Jis tau, kaip bematai, 
•šaiškins, kad tu negali pątekti; dangun* v

— Pasakyk min.luuli, ką, ant žemės gyvėn- 
damas, esi dė’ Pono Jėzaus gero padaręs, kad da- 
bar nori dangų n patekti?

— Kr A Įe’’O esu daręs, klausi. Šventasai

IjbaTįą&l naktU, rviiiką Žiemą 
, | Maskvoje. Bit viza ti yiliotanti

Į propaganda baigiam Aūjciu **Tu- 
rlzpias — kelias j taiką!”

Deja, nc risk®* Uip, kaip “In- 
-] turisto" Kelionių vadovas skei- 

11 b'a. Bet tai, ko tęn nuvykę tu-
■ ristai nemato, kas nuo jų akių 
yra paslėptą, tą atidengia aukš-

1 čtąu minėto “Kelionių vadovo”
■ po 3ovie:ų Sąjungą autorius — 
1 iMMnas.
] Tame Kelionių vadove yra ati- 

H dengta visai kiti vajzdai bei 
1 skelbiami daviniai, kurie Hudi- 
1 ja, kad š>ųdi:ninėje Sovietų Są- 
j jungoje yra daugiau kaip du 
tųkstanėiai kalėjimų- Tame Ke
lionių vadove atskleista visa pa
norama koncentracijos lagerių, 
su sargybų bokštais, aptvertais 
spygliuotomis, elektros srove 
prisotintomis,tvoromis. Prieš šio 
vadovo skaitytojo akis prasiye-

Turistinė kelionė į pragaro prieangį
ristiiies keliones jr šutei k-H in-; ria pasibaisėtini vaizdai įkalini ų 
formaciją vykstantiems į Rytų, transportai, kolonos kalinių, va- 
bei Pietryčių Europį, šis “Ost-j-rarpų darbams, kūriups. lydi 

“imą ryšį sp aprietų valdžios * pys, kurie sudraskys kiekvieną 
■TjUuristu”, kurią repiraš Mask-j bandantį pasišalinti iš kolonos 
voję, Marks tiky | ąr lagerio. Tėip pat baisūs skur-

•‘OsrtetirisĮo’j'y įštąigos . langai da vaizdi kalinių moterų ir vai- 
apkabinėtiplakatais,4 kų; aprengtų, dryžuotais kalinių 
ipu-iapse ikeHiią^yįiįbjanUeji rūbais, ženklas amt krūtinės, 
kvįetijiiąkiiąr  ̂Il^ ip tojis; “Ap-‘ Tuos vaizdus tik drąsūs fotogra- 
Unkykite Sovietų.. Sąjungą!” fai paslėptais foto 'apartaisnu- 
Shifrinas .jiąyę ','adbye rašo kad fotografavo. Tos. "nuotraukos 
TAS,, kuris rųošiasi. vasafą-.turis- atidengia vaizdus nekiltų žmo- 

kėHoųti. ‘ paskaitęs tpkjį, nių kančių • pasibaisėtinuose 
kvietinių, ima syąr&tyti, --ar- -jis ‘ koncentraeijos lageriuose.

MaliOrkoje su . 0ravt>jė?. zmo^ .^ekaIy r.as° 
Ar peiiStų ldoinu.’atpstcĮgas'pra-į v’ -k?d

■ leliti ’SejVfetų Rusijoje.’ T«4 už-1 ^ie- ne taip, la^bamo- 
į minėtą biin^ir vj!7 W W

infėrmšeijų. Tarnai -j«» rą;^ -bj/įaltę,. kad Jie skaitė 
paduoda mažą po sovietų .^aųstą^ygas; jie
’ jungą Kelionių ’ yadt>vą,^l^ia.::O

jis iškaito; Sovietų Sąjųngąį1?. v 
l ytą ;mfl^išk^^šiAsC P paprašė .leidimo rs- (
;fdotari -jjfa-’:šešū>jri'dalis; 18 Sąjungos, Tie
jnūsų. žėąjės. 3ą k^kari lanko knriUo^sk. autorius pa
vis didesnis skaičiBšTtūftstu Jį i ■ yrą. vn£pats 
Uvisi W krt!što^iiirt^^ tė’
daugybe kultūrinių pairiinklų,' 
dideliu Sovietų Sąj lingės Tautų

Vakarų Vokietijoje Stapharius 
leidykla, Ulifingene, išleido Av- 
rahan ShifriĮio “Kelionių varixv 
vų” po Sovietų Sąjungos kalėji- tpurist” kelionių Tąųfas turi ar-į ginkluoti'sftrgyginiai ir pikti šu- 
mus ir koncentracijos lagerius."' v. . <, ...
Knyga gan stamboka, turinti 
375 puslapius, iliustruota tšo 
paveikslais? y .

, Minėto autoriaus “Kelionių va- 
dpyas” vertas ir mūsų dėmesio. 
J(tą, gyvai susidomėta ir kituo- 
kė^tąštuose, ir apie^ji prirašyta, 
išsamios recenzijos,Ąriki-ai, ver
ta susidomėjimo, lies šio kelio
nių, vadovo-, autorius- yra gyvas 
Ii užninkąs .Tų nekaltų žmonių, 
kančių ir jų nužmoginimo, kokš 
šiandien vjįsta Sovietų -Sąjun- 

-^ųje- ;Aųti«'ijis buvo KGB šuim- 
: tasį'įf. .visa tai, ką jis jiarąšė sa-. 
vo vadove, pats pa^rrė ant savo 
kąilię. Tokajų 
v mūsų jdėBtje?io: dari ir
riėl td, nęs/|ai, kų jo -autorius- 
apie Sovietu!-Sąjungą apraše^-pą< 
našįai . y>'ks(ą jos- 

, k raštųo&e,:' l|et>lauky- 
tojai,’ jei kįtir. ’ĮjąĮ®, tar mštĄ 
tik pusę to, kas juose dėdasi. To- 
kjų turistų^ įspūdžiai yrą , lik: 
pttsė taisyb^,*' Ą; ,rįĄ.
Minėtasai autorius- “Vadova”'

pradeda'taip: . 7 : vaišingumu. Tą patyrė tUristaį
Kelne mlėste, Vakarų Vokie- — taip sskelbia propagandiniu

rijoje, netoli ^atędros, 'yra kelio- kvietimas, — kurie lankėsi-So*- 
nių biuras, pavadintas “Osttdu- vietų Sąjungoje.’ Aplankykite/» 
rišt”. Jo tikslas organizuoti "tų- Maskvą-, pamatykite-Leiiirigrado <

tūrėtų -kaskart atostogauti tik

Ar jjeiižtųįdflinu.’a’kistągas'jH’a-

knygas; jie 
įlsišaukįino 
ava laisvės

skelbė, yra tikri;, nes. jis pats

vą§ niirė kpncentracjj.os Jagery- 
ję, kentėjęs dešimt -metų baisų 
riužmoginijną.<r Pgir jis‘ pąts 
Buvęs Raudonosios armijos ka- 
pįfqįiurPasibaigus Antrajam 
pa^ulmiatiĮ karui r vertėsi advo
katūrą, p 19.53 ,m., -įtartas ■špio- 
nąžu, buvo pasmerktas, nairtįn. 
Tik; vėliau jam mirties bausmė 
dovanotą į r pakeista 25. metų 
sunkiųjų Jarbų siėyykla.. De
šimt- metų jis: praleidę- kalėji
muose ir kone:ntraorias s’nvvk- 

aalcii ayg j v C1AU.141V* y joicuio ciioau,-acxu rr*V 1 o-n 1*1 •*
tas Antonovas pažino Agcą, žinojo jo planus ir jūm padėjo. 1 ggy \ jaut

- Antonovas ir Sovietai KGB agentai buvo įsitikiūę, < išęmigruoti į Izraelį Patinįųido- 
kad Agca žodį laikys ir negiėdos, bet KGGB šį kartą apsi- f damas savo, kaip kalini^ jšgy- 
riko. Jeigu, turkai būtų patekę į KGB rankas, tai niekas veltomis kančiomis, būdanus 
nieko apie jų giesmes neduotu,. . : j < ’ : .^kalėjime, jis pats susidūręs -su

Italams jau aišku, kad Kremlius naudoja ne tik rusus nelaimingųjų kali
savo ekspansijai, bet įsikinko turkus, bulgarus, lenkus, š išgirdęs jų pas>bai- 
lietuvius, gruzinus, azęrbeizamecius . impenjos plėtimo nužmocinimo

... ..4š J-i.-. .5. - /• (Bus daugiau)

- tafp sskelbia propagandini^

palaikę’izoĮiuotą,išaiškiųą;? : ,T
, . Italai ‘tiek; težino, kad suimtas Antonovas pasitiko1 
suimtąjį Agcą aerodrome, surado jam viešbutį Šv. Petro 
aikštėje, ir ten jį apgyvendino. Visiems aišku,-kad suim-

dieni paskelbė, ar jis yra “subulgarintas” rusas, italai, tikslams. Užsieniečiai to-neturėtų užmiršti •*'.

apaštale? Gyvulėlius gerai ganiau, visus žmones,.1 — Palauk, šventasai Petrai,
1 paukščiukus, gireles, saulutę, žalias pieveles my-' zyS GugU: — i " “ ' " 
j Įėjau ir bemylėdamas Dievulį garbinau, kad tai$ 
gražu ir gera jo pasauly gyventi.

— Tai maža, broli, kad danguū patektai. Reb 
: kėjo, kaip aš, nukentėti dėl Jo švento vardo.
' — Kaip aš galėjau nukentėti, šventasai apaš
tale. dėl Jo švento vardo, kad manęs niekas ne

kankino. Aš visus mylėjau, pikto niekiim neda- 
jriau, ir man niekas pikto nedarė. Pasijuokdavo, 
net pavadindavo vienas kitas, kai žmones linksr. 
minau, bet aš neužsigaudavau.

— Taigi, mes žinom, kad tu nepadorias gies
mes dainavai, juokus krėtei, gėrei pagaliau. Visa 
tai negerai — ir todėl už tai turi atkentėti skais
tykloje.

— Kodėl negerai, šventasai apaštale, jei as 
visa tai dariau iš meilės. Man buvo gera ir linką*. 
ma. todėl džiuginau žmones, kaip išmaniau. Juk 
tu patsai, šventasai apaštale, paliepei visus my
lėti, o dabar dėl to, kad tavęs paklausiau, bari 
mane, dangun neįsileidi ir dar liepi skaistykloje 
kentėti. Argi tai teisinga?

Pagalvojo šventas Jonas, šiuos žodžius išgir
dęs, ir sako šventam Petrai:

— Teks vartus-atkelti. Teeina dangun!-
— Jei jau tu. šventasis Jone, taip manai, tai' 

gal reikia įleisti. Vistiek neatsikratysime juo.
Atkėlė šventas Petras dangaus vartus, įleido 

Kazį Gugį ir jau buvo vėl juos beužkeliąs.

i — sulaikė jį Ka- vertas, kad mane vėl iš dangaus išvarytų. Vėl, 
ten už vartų stovi mano kaimynas, kaip aš galėsiu džiagtis dangaus laime, žinoda- 

; reikia jį įleisti, Kur jis, Vargšas, tiek bailus be- 
būdamas, vienas pkeMta t

Ne, jo tai aš jau negaliu dangun įleisti.
Man įsakyta jąjn neatkelįi vartų.

Kodėl, šventasis getrai? Jis juk doras 
žmogus, visų gerbiamas buvo — ir tu nenori jo 
dangun (fileieti?

— Matai, jis, ant žemės gyvendamas, didžia
vosi savo dorumu, dievobaimingumu, visus peikė 
1T bdrė, puikybės pagautas. Pagaliau, čia ar jis 
tavęs neniekino, neskundė man? -

— Aš dęl to ant jo nepykstu, tai k<Sdėl tu 
pykti turi? Aš jam atleidžiau, nes jis riekaltas, 
kad jam Dievas davė tokį būdą. ! -

— Teeina skaistyklon ir nusivąlo puikybės.
Tada aą jį leisiu dangun. >

— ,ĄK/šventasis Petrai! Jo puikybė pasiliko 
ant žemės. Kad tb būtai matęs, kaip jis, su tna- 
nim eidųmąs, drebėjo .i» baimės, nesakytai, kad 
jfe turi nusivalyti puikybės. ' . .

— Tenusįvalo, teatkenčia savo išdidumu kurą, 
ant žemės būdamas, rodė. i ‘

—- Nrekųa kalbi, šventasis Petrai! Kur yra 
to žmo^atLs isdMūmas, jėi jis visų bijo? Leisk jį J 

; dangun ir gana! Vistiek neleisiu tau užkelti var
tų, koj jo neįleiek Pamanyk tik patsai, ar ak galiu 
apleisti kelionės draugą, palikti žmogų vieną ir ’ 
dar tokį, kuris vieko bijosi. Juk dėl to vieno būtau

masj kad UŽ mane gerėsnls žmogus skaistykloje 
kankinasi.

— Ką aš galiu padaryti, kad man įsakyta jo 
neįleistu ’

— Tai tau, bet ne man įsakyta, šventasis Pet
rai! Todėl aš galia. Kai aš buvau ant žemės, visi 
man buvo šeimininkai. Tepabusiu ir aš nors va
landėlę šeimininku!,

Taį pasakęs, pribėgo prie Kukio, griebė jį 
už rankos ir įtempė per vartus dangun ir dai
gaus vartus užtrenkė.

šventas Petras pakraipė galvą, pakrapštė pa
kaušį, pažvelgė į šventą Joną ir, matydamas, kad 
tasai typ, užrakino vartus, po nosimi sau šnipž- 
d ėdamas; ' j

— Pjpnų kartą jjtatau tokį atkaklų žmo
gų, kuris net au Dievo sprendimais nesi
skaito. ,

(Pabaiga)
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VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršehaL Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 & Halsted SU, Chicago, iL 606(18 Funeral Home and Cremation Service

DR, PAUL V. DARGIS 
gydytojas ir chirurgas 

Westchester Community klinikom 
Medicines direktorius

1^38 S* Manheim Rd^ Westchester, UI.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis 

ir kas antrą šeštadienį 8—3 vai 

Teki 562-2727 arba 562-2728

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

Sanrlcs 855-4506, P«»« 06058

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBi: AKIŲ LIGOS 

3*07 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

0PT0METR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. /Irt SL T«L 737-5149 

Tikn&a akis. Pritaiko * kinius 
ir “contact lenses”.

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2654 WEST 63rd STREET

Ofiso telefonu: 776-2880, 
ftiiiitwliee Metu 448-5548

Prostatos, ^inkstų ir šlapumo 
takų chirurgui. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
ŠL Petersburg, Fla. 33718 

Tel. (8132 321-4206

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraeds 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Cham 
ir VISA kortele*.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-W63

Charles Stasukaitis
FD.LE.
(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608 

24 Hour Service

Lietuviu Žagarės klubo priešmeti- 
nis nariu susirinkimas įvyks sekma
dienį, lapkričio 28 d., 1 vah popiet, 
Aneies Kojak saleje, 4500 S. lamian 
Ave. Nanai kviečiami atsimnkyti, nes 
yra svarbių reikalų aptarti ir turė
sime išrinkti vaidybą 1V83 metams 
bus vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast

Venecuelos Lietuvį Draugijos me
tinis susirinkimas įvyks lapkričio 
28 d., sekmadienį. Už Klubo mirusius 
narius bus laikomos šv. Mišios Jėzui
tų koplyčioje tą pačią dieną 10:15 vai. 
ryto. Po pamaldų, 12 vaL narių susi
rinkimas Saulių namuose. Narių da
lyvavimas "būtinas. Valdyba

i Brighton Parko Lietuvių Moterų 
’ klubo priešmetinis narių susirinka
mas įvyks ketvirtadienį, £ gruodžio 
2 d., 1 vai. popiet, Anelės Kojak sa
lėje, 4500 So. Tai man. Narės praso- 

> mos atsilankyti, nes yra daug svarbių 
reikalų aptarti ir bus vaidybos rin
kimai. Po susirinkimo — vaišės.

Eugenija StrungysKALBOS KAMPELIS
VESTI, TEKĖTI, 

SUSITUOKTI

žodis “ženytis” tarp lietuvių 
taip įsigalėjęs, kad niekaip ne
galime jo atsikratyti; Ženinasi 
vyras, ženinasi moteris ir abu 
kartu ženinasi.

žodžiui “ženytis” mes turime 
lietuvišką pakaitalą — susi
tuokti. , .

. ’Vyras veda moterį, moteris
— teka; abu susituokia (vienas

I veda, kita, teka, abu susituokia).
Taip paprastai atsikratome 
visko žodžio “ženytis”.

Kada vartoti žodį vesti 
ir apsivesti

Kalbėdami apie vedybas, var
tojame žodį vesti, pvz., Jonas 
vedė Marytę, turtingo kaimyno 
dukterį. Jonas savo jauną žmo-

1 na apsivedė apie daržus ir grįžo 
j namus.

Kalbėdami apie vedybas, var- merginą veda, 
[tojame žodį vesti be priešdėlio veda, susirašinėjimą veda iri t-t.
(apsi)-vesti Žodis vesti varto* A. Tamulj'n.as

sla*

Žemaičių kultūros klubas tu- Klubo Veiklos ir finansinio 
rėjo savo prieŠmetinį susirinki- stovio patikrinimui pagal pinigi- 
mą, kuris įvyko lapkričio mėn. nius dokumentus, buvo išrink- 
17 d., p. Anėlės svetainėje, 4500 
S. Talman Avė.

Kaip iy Įprasta, ilgametis klu
bo pirmjninkąa Juozas Skeivys 
prade# susirinkimą ir pranešė, 
kad, po Įvairių klubo reikalų 
aptarimo, bus renkama nauja 
valdyba 1983-ttems metams.

Pirmuoju darbotvarkės punktu 
ėjo valdybos narių patikrinimas 
ir pagerbimas'mirusio klubo ka
sininko Leo Ginočio Viėnds mi
nutės susikaupimu. Giminėms 
ir artimiesiems pareikšta gili 
užuojauta.
Sekančiu punktu sekretorė -Ro

žė Didžgalvis perskaitė praeito 
susirinkimo protokolą, kuris pa
tvirtintas, kaip skaitytas.

Trečiuoju punktu — paskirta 
spaudai ir radijo vadovams pi
niginės aukos už atliktus klubui 
patarnavimus klubo reikalais.

Nutarta padengti klubo vaL 
dybos padarytas išlaidas besi
rūpinant klubo reikalais.
Po to buvo renkama klubo vai-

ta revizijos komisija šios sudė
ties:

Eugenija Stungis,
Julija Ramanauskas ir
Bernice Žemgulis.
Knygų patikrinimas (vyks 

sausio men. 5 d. ponios Rožės 
Didžgalvis rezidencijoje, lygiai 
i 2 vai.

Klubo metinis susirinkimas 
įvyks 1583 m. sausio mėn. 19 d., 
1 vai. po pietų, įprastoje susi
rinkimų vietoje.

Po susirinkimo vyko gausios 
vaišes, kurias paruošė Elizabeth 
Petkūnas ir Frėnk Puodžiukas. 
Be to, prie vai&j prisidėjo po- 
hia Jurašką Skirdama savo as
menišką 16 did. auką jau'riepir- 
ftias kartas, jai dėkojant, visi 
balsiai priėjome.

Susirinkime dalyvavo visa.vai

Susirfritjmie Įfeigtšs 2 vai. 30
miivpo pietį. ;

Visi dalyviai buvo pakviesti
• k •***• ♦ ' L, t ' _ * »- _

dyba sekantiems metams. I vai-''E***““*
dyba išrinkta: i . . - , ... --

Juozas Skeivy^-pirmininkas, vieiu fatieins švenčių
beveiktos įspūdžiais. Palinkėję

Fi’ank Puodžiukas—vicepirnj.Į
Rožė Didžgalvis — protokolė 

sekretorė,
Adolfas Kizlaitis — kasiam-} 

kas. !
Eugenija Strungys — finansų 

raštininkė. - '

jamas įvairiais atvejais: žmogų 
veda, šokti veda, j pagundą ve
da, iš kantrybes Veda, dairią Ne
da (Vienas veda, kiti pritaria),

eina, kur akys jMOVING
Apdrausto perkriuitymae 

' is įvairiu atstumu

ANTANAS VILIMAS
Tab JfclStt arba 3764996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOJ

7159 So. MAPLEWOOD AVI.
CHICAGO, IL SOC29

Kriaiičeliūnų Vaikį Namelių vardu, J. Juknevi- 
Lietuvių Monfesortrtinkiu vardu ir Celmai Pinho-

- Amerikos Montessori S-gos vardu. -

“Lietuvos Aidai”
KAZŠ BRAZDŽJONYTt

HOC 8:30 iki 9:30 Tai ryto.
Stoti** WOPA - 1490 AM 

transliuojamo* ii mū*v atudije* 
Marquette Parke.

Vedėja — Aldona Daukut 
Telefa 778-1544

teditnde fr3* rib Takaro- 
ViM* laido* iš WCEV stotie*.

bdnfa 1450 AM.
St Petefaburt. Fle_ 12J0 vai p.p. 

iš WTK stoti** 1110 AM bans*.

2M6 W. 71M Street

Chicago, IIEnot* 60621
Tetef. 778-5374

Marija Varniene-Kuraitytė
Montessori Metodo Pradininkė Lietuvoje ir Amerikoje, 

mirė po ilgos ir sunkios ligos 1982 m, spalio 10 d. FWaidota I 
spalio 14 d. Lietuvių Tautinėse Kapinėse.

Nuoširdžią padėką reiškiame J-E. Vysk. V. Brizgiai už 
jtsilankymą į šermenis, Kan. V. Zakltauskui už maldas kop
lyčioje ir palydėjimą Į kapines, kun. V. Mykolaičiui už 
apeigas koplyčioje ir bažnyčioje.

Dėkojame už jautrius atsfsveikinifno žo<lzius koplyčioje:
Įnž. I). Adomaičiui, J. Krutulienei — VMTttls MdhtHfori 
Centio vardu, E. Jašiūnai Tautos Fomta varrftr, &. Dtnnb- 
riėriei 
pienei 
Perry

Dėkoja me B. ir E. Pakštams, solistei R. Pakštaitei it EJ 
akadolskicnci (buvusioms telionės auklėtirieihs) už fspu 
Ingą murikhtę palydą Sv. Mišių metu bažnyšoje.

Dėkojame nešusitras D. Adomai&i, j. Bteiltri, 
J. Graužiniui, E. Jasiūnui, V. Rurafčttff tr 3. Mačfmtf.

x Nuoširdus ačiū visiems Vehbtiės bičiuliams, o ypač J? 
Butvilai, palengvinusiam paškatines jos gyvenimo diena

yvivusfens fermefiyst ir laidotuvėse, aukojusiems šv. 
oms. Tautos Fcmdui ir prisiunlusiems gėlių.
Dėkojame parriškuSleins užuojautą žodiiu ar raitu ir 

ei spaudai ui velionės paminėjimą-
NiKiširdus ačiū P. Petruliui, Margučio radijo veddjnt 

rrvrtivs pTaoršinrą ir Informaciją . *
Taip pat nnofctrtfl padėka priklauso l)r. p. žfiobat. tek 

velionei mctfMnlnę pagalbą namie ir *
ačiū tirtame laidotuvių DirektOrilmŽ tl^o-
Evafh nž hepaprastai rūpestingą ir nuogirdų 

[patarnavimą. c ♦ .
Globėja D. PeCnjtytė ir velionės giminės

ir geros sveikatos, apie pirmą 
nakties, visi išsiskirstė namo.

Juozas Skeivys, 
klubo koresp.

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

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

Liba- 
ame-

laiką

ARAFATAS NORI SAN
TYKIŲ SU JAV

B. CEDRIA, Tunisijžt. — Jasir 
Arafatas, Libane buvęs palesti- 
ftiečių teroro organizacijos va
das, nori užmegzti santykius su 
JAV. Jis Sako, kad JAV garan- • 
tavo stovyklose laikomų pales- i 
tlnieČių gyvybę, bet žodžio ne- ' 
išlaikė. Kaip JAV galėjo garan
tuoti palestiniečių gyvybę 
ne, kada ten dar nebuvo 
rikiečių?

Be to, Arafatas visą
skelbė, kad jis bus paskutinis 
palestinietis, kuris išvažiuos iš 
Libano. Jis išvažiavo Amerikos 
laivu į Graikiją, o palestiniečiai 
pasiliko Libano stovyklose Iz
raelio priežiūroje.

Arafatas norėjo--apsigyventi 
Saudi Arabijoje, bet karalius . 
jam neleido. Sakė, kad jis apsi
gyvens Sirijoj, bet jis pats pa
bijojo palestiniečių. Jis bandė 
gyventi Jordanijoj, bet karatus 
juo nepasitikėjo ir patarė išva
žiuoti. Dabar jis apsigyveno Tu- 
nisijoj, jūros pakraštyje.

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

2b33 W. 71st Street
M > 1410 So. 50th Avei, Cicero
ft Telef. 476-2345

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4 AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Liūdnas prisiminimas

KAZIO BATUČIO
mirties trylikos metų proga

Skandžiai iri liūdnai pra
slinko trylika metų nuo 
mirties rilūaų mylimojo 
vyro, tėvo, uošvio, senelio, 
prosenelio Krizio Batučio.

Velionio jautrioji sirdis 
sustojo plakusi 1969 metu 
lapkričio 30 dieną.

Nežiūrint, kad jau try
lika metų praslinko, bet 
mūsų širdyse padaryta 
žaizda nei kiek nesumažė
jo. Velionio gtkžus ir pa- 
vyzdingas gj^enimas pri
mena jį kiekviename žings
nyje. Jis ne tik buvo pa
vyzdingas vyras, • tėvas, se, 
nelis ir brob’s, bet ir visuo
meniniame / gyvenime ir 
veikloje js ne tik pats

4!^ dT^Mmzaiii.jose, bet ir kitus ragino kiek galėdami

AAMULANSO 
•atamnavimaj

lAidatavlfl

Oirektorię

« -K. .ui**' f
TURIMI

KOPLYČIAS
* ISO S 6 MIESTO

DALYSI.

NANCE, FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
Tel: 652-5245

ntUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai;

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

■ RA7YS liAfUfjfe STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS

Iki mūsų krūtinėse {Saks širdys, mes jo gražius darbus 
ir kilnų atminimą gerbsi m ii“ feisiin jo nurodytu gyvenimo 
kėfiU. ‘ ,

A2r< WEOT Wtb STREKT J-Ull
SuOTHWEST HIGH Wat, paloe Hilu, PL 124*4411

Savd rnylihitausio kapą 
blynais apkaišysiu, 

-Terpe iri lelijų
paufiriklą pastatysi a.

Vlkka, ko Iš tidtiu,
Tąt, lad lelijos jam žydėtų,
Kas pavasario iytelį.
Kad paukščiai jam čiulbėtų.

■" Tos lelija — tai paveikslas,
■ . Kuria* fyv as numylėjo.

•Hkf clanMotf • ųtmokė j c.

Lai' Jam, amžinu miegu užmigusiam, būna ramu ilsėtis. 
Mes lankysime jo kapa ir .'puošime gyvomis gėlėmis.

Liūdinti žmona ELZBIETA BATITIENĖ,

-VASArns
WU OLympšc HHl

O4g Se. CALIFORNIA AVE. TeL: LAf*y*t« 1-3171

iiiiiiiimiiiniimiiimani nnnnnmnni
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Reg. L. Bendruomenes Marquette Parko 
apylinkės rudens balius

„ 1982 m. lapkričio 20 d. para 
pi jos salėje apie 7:30 vai. pir
mininkas Ignas Petrauskas visus 
pasveikino ir pradėjo programą.

Snlislė ponia Pankienė, akom
panuojant muzikui M. Motekai- 
ciui, sudainavo šias damas: 
Mano gimtinė, Atjok barneli 
vakare, ištrauką iš “Linksmo
sios našlės”, Rožių tango, Sun
ku gyventi.

Už puikią programą mes plo
jome, o ponios programos daly
viams įteikė gėlių-

Firm. Ig. Petrauskas su gra-. . . ižiausiais linkėjimais pasveikino * 
kan. V. Zakarauską jo 76-ojo 
gimtadienio proga. Po to sug-e- 
dojom “Ilgiausių metų”.

Be to. pirm, 
pristatė svečius: 
raušką, (

. Dargį, ponus čiurinskus, ponus
Smilgius, Cicero apyl. pirminiu- Į Iv Pranckevičms, 
ką A. Skopą, Brighton Parko 1 R. \ar:ak(
apyl. pirm. V. Pocių ir Naujienų i ves D- Dandeviriutė-Dumbnenė. j 
redaktorių M. Gudelį. Plojome-į programos socialinis pa-,

Prasidėjo vaišės nuo šaltų pa-! bendravimas prie kavos puode-J 
tiekąlų, kurie šeimininkių buvo j 
išdėstyti parengtuose staluose. 
Stalai papuošti gyvomis gėlė
mis.

Muziko Kiveno keturui asme
nų orkestras muzika linksmino 
dalyvius. Kiek vėliau, šeiminin
kės nešė iš virtuvės karštus val
gius su priedais. Suprantama, 
iš baro atsinešėm šio to stip
resnio. i •

Po pietų prasidėjo šokiai. 
Aikštriė beveik perpildyta. Prie 
vieno stalo dainos mėgėjai pro
tarpiais užtraukė ir dainą. Kle
gesys ir maloni nuotaika tęsėsi 
visą laiką.

Apie 11 vai. prasidėjo loteri
ja, Kelios poros platino bilietus. 
Loterijai vadovavo J. Bagdžius 
su talkininkėmis. Po loterijos, 
apie 11:30 vai., publika prare
tėjo. Likusieji šoko ligi vėlu
mos.

Salė buvo apypilnė. Sužavėti 
buvome* koncertu ir malonia 
nuotaika. Dėkingi valdybai už 
tokias retas'progas pabendrauti 
su nariais. K. P.

MAIRONIO MINĖJIMAS.
AKADEMIJA

Įvyks š-m. lapkričio mvn. 28 d., 
sekmadienį, 3 vai. popiet, Lietu
vių .Tautinius namuose, 6122 
So. Kedzie Avė.

Paskaitą skaitys dr. Br. Motu- 
šienė. I.ma “Maironio kūrybos 
ištakos ir jo palikimas Lietu
vai”.

Vokarinę programą atliks so
listė Aldona Pankienė, akom pa-

Ig. Petrauskas nucs muz. M. MotekaiUs. Mai- 
s: kleb. A. Zaka-|ronio, Tautos atgimimo dai-

dr. K. Šidlauską, dr. V. j niaus, poeziją deklamuos stu-įGera progą 
(lentai ir mokiniai: V. Palionis,

B. Skcpaitė,;
ojytė. Programą pra-»

tam darbui ir žmonijos gerovei. 
Jei mes mylime savo tėvynę, 
taip pat ir Dievą, tai mūsų lū
pose ir širdyse neturėtų būti ne
tinkamų kalbų, Laiką s unau- 
dekime rimtam ir geram tiks
lui

Kiekvienas asmuo turi laisvą 
vabą pasirinkti kas patinka ir 
kas nepatinka. Ir jei nepatinka, 
gali tyliai pasitraukti į Šalį, bet 
ne pašiepti ar apkalbėti šmeiž
tu. Tik gražumu ir kuklumu ir 
gerais darbais pasiekti tą, ką 
mes tikim, ko mes siekiam, t. 
y., Lietuvai laisvės.

Audronė Ga/eckaėtė

AUKSO PUOŠMENŲ NAUJA 
SIUNTA, ką tik gaut? iš Italijos.1 

a urmo kainomis įsi-• 
gvli vertingu dovanu. Viskas. 
18-kos ir 1 1 kos karatų. Skam
binti Juzifai Šimaitienei tel.: 

436-4184.: . (Pr.) (
I — Chicagos Lietuviu Snaudc-s 

.. . ... • _ klubo susirinkimas įvyks gruo-no ir vais.:u, paruostu poruosi ;r . i< i- Ji- . i • • . , dzio men. 3 d., / vai. vakaro,;Angeles Katelienes bei jos lai- T .<. . ~ , . A-. - e r u I. . , . J ' Lietuvio Sodyboje. Goln S. Cah-kmmkiu. • r . f. . forma Avė. Nariai prašomi gau-: visuomene’ . .. .v • — ■ - ~ vt šiai dalyvauti, bus diskusijos is-į v0 patarimą “neminkštihti” gy- . —- - -- ---- -—- --- - — > 1 . • • • • *! • fe • — ’ ’ - --f 1 • JI kiama. ! ..
r> • -d t • i i - ‘ pasikalbėjimai.Rengia R. Liet. Endruomenes ■ 

Kultūros taryba.

BUTŲ NUOMAVIMAS
» NAMŲ PIRKIMAS * PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTARIATAS • VERT1MAL

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKUTMAI8.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL'FEDERAL SAVINGS i
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai , 1

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

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA n

StaaaU Žemi — PardavlimH Mamai, tam i — J
atRAL ESTATI FOR SALI | RIAL MTAT1 FOR SALS

r J ; • INCOME TAX SERVICE r ; 
6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233 -.

atakos, skelbia britų metikai ty- gis vienai tomai, 
rinėtojai. ■ - v

Tyiinėtojų atradimai laikomi 
tiek rimti, -kad valdžios sveika
tos Įstaigos, visoje-Anglijoje ga-

Pripiltame jūrų vandens inde.
KAM MOKĖTI NUOMĄ? 

GERIAU MORGIČIŲ.

Chicagcs lietuviu 
vra kviečiama dalyvauti ir ‘ V° PaLai^i keltais klausimais ir kiti įvairus ventojų vartojamo ^vandens.Van 

dens minkštumu vadinamas 
i toks procesas, kai į vandenį de- 

! MINKŠTAS VANDUO KEN_ ? darni chemikalai, kad sumažin- 
KIA ŠIRDŽIAI J' ““ ------- -----

) ■ ; .
i j Londonas. Geriamasis “mink- 
[ | . štas” vanduo dramatiškai padi- 
Į; dina .pavoju mirtį nuo širdies1

Valdyba

LIETUVIU BENDRUOMENES ’ .
TIKSLAI i W<*W"WWWWWAWA
,. . . i KURIAM GALUI MOKĖTILietuvių bendruomene daug; 1

yra nuveikusi lietuvių naudai ir J DAUGIAU?

: tų vandenyje esamų mineralų 
kiekį. ;

Geriamojo vandens “minkšti
nimas” JAV-bėse, ypač kai ku- 

i riose jų dalyse, yra įprastas da
lykas. ’i Toks minkštas vanduo 
pardavinėjamas; bonkose, laiko
mas saldy tarnuose, ir vartojamas 
įstaigose, įmonėser ir namuose.

jei tik leisime jam išgaruoti, 5 ir 4 kambarių medinis.- 1 ?u^O\ga- 
atsiras dugne dviejų colių storu-] mas savininko paskola 10%.
mo nusistovėjusios druskos.

Vanduo jūrose yra šiltesnis 
gilumoje. Noivegiįos pakraš
čiuose vanduo visada pradeda 
užšalti iš apačios, r

rąžąs Geri pamatai. Mažas įmokėji-

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

ELEKTROS ĮRENGIMAI ' 
PATAISYMAI

Turiu Chlcagos miesto
Dirbu Ir užmiesčiuose, sr*lt.

- garantuotai ir sąžiningi L
KLAUDIJUS PUMPUTI1 

4514 S. Talman Ava. 
Tol 927-3559

Miko Šileikio apsakymų knyx ŠIMAITIS REALTY

D Ė ME S I O 
62-86 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJA] 
Tiktai 5120 pusmečiui lutomebllio 

Liability apdraudimas paminln- 
kams. Kreiptis:

A. LAURA 1 TIS 
4*45 So. ASHLAND AVL 

. TeL 523:8775

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko

ir iš vidaus.
Darbas garantuotas.

į 4612 S. Paulina St.
(Tcwn of Lake)

Skambinti YA 7-9107

i
Į Studija parodė, kad; vartojamo- 

Tėvynės gerovei. Yra surengusi \ PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS1 jo vandens - - ~ -
daug minėjimų, daug parengi-- 
mų, taip pat palaikant Lietuvos.; 
vardą ir tėvynės meilę. Skatina’ 
vyresnius ir jaunus įsijungti į * 
lietuvisvą darbą — ugdyti mei- • 
lę Dievui, Tėvynei ir arti-j 
timui.

Ir Reg. Liet. B-nės tikslas yra Į 
tas pats. Jie ugdo tą šilta Tė- j BALZEKAS MOTOR SALES 

,------- CHRYSLER ■ IMPERIAL
ne

AUTOMOBILIUS. SUTAUPYSITE 
NUO.S300 IKI $1,000

Chrysler New Yorker

vynės meilę, gina lietuvybę 
palaiko lietuvių kalbą. Bet 
kartą teko nukentėti R. L. 
organizacijai ir jes nariams.

PLYMOUTH ♦ K CARS 
“U WILL LIKE US”

L/X gdlXlZAXVJJCLI 11 J Xld.1 IdlllO. j

Anksčiau būdavo visi talka j 4030 Archer-VI 7-1515 
talkon susidėję ir visi, kaip vie-% 
nas darbavosi ta pačia prasme—’ 
Tėvynės labui. Todėl nustokim* 
veikti peštynėmis, šmeižtais ir; 
pašiepimais, o junkimės rim*

MEET THE CHALLENGE!.

atsargu minkštini
mas galį mirimus nuo širdies 
atakų .padidinti .-net 17 nuošim- 

Tyrimai buvo pravesti
* - tarp 1949 ir 
rp Į958 — 1964

I čių.
j dviem' atvejai? 
Į 1954 met. ir t 
Į metų.

<4Liucįjar’ jau atspausdinta.

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

kymai, 184 psl. Kaina 85.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 67211 So. Campbell

Ave.. Chicago. IL 60629.

u

2951 West 63rd Street

CHECKERBOARD brick 6 flat:

2- fives, 4 - thrces.;;. • ;
Full basement. Maintenance free 
and in excellent condition. Live 
rent free and collect good in
come. Call" for appointment now: ;

ask for Stanley . or Tony.
Red Carpet Beaulieu Realtors
5311 W. -Belmont - 282-7979;

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Taimen Avenue 

^Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

KAIP SUDAROM] 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali dau 
padėti teisininko Prano ŠUL< 
paruošta, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, "Sūduvos 
šleista knyga su legališkom;: 
rormomit

REPAIRS — IN GENERAL 
Įvairūs Taisymai

:JŪROS VANDUO *
Jūroje 3,500 pėdų gilumoje, 

vanduo namus net didžiausios 
audros metu.

Gilumoje vienos angliškos my
lios, vandens spaudimas viena- [ Knyga su fennemis gauiu, 

; me ketvirtadalyje colio yra ly- ma Naujienų administracijoj

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO į 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS :

BEI KROSNIS.
Herman Deck y s

Tei. 585-6624

Laikrodžiai tr bmcenyMa
Pirdavimas fr Titsymar 

W«t tfHh Sttstf
Tet IcBpvblk 7-1941 j

PASSBOOK 
SAVINGS...

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

American Travel Service Bureau
3727 S, Western Ave^ Chicago, IB- 60643

Telef. 312 238-9787 '
> Femaknam patinuvtmAs užsakant lėktuvų, traukinių. latrų kelio

nių (Cruiaei), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda- 
kelionių draudimas; Organizuojame keliones J Lietuvą Ir kitus k.xštux; 

Sudarome ^kvietimus giminiu apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor
macijas risaia kelionių reikalai!.

• Taupykite skrisdami CLariered lėktuvais, tik rietu
S ankato — prieš 45-60 dienu.

SERVE WITH PRIDE IN 
.THE NATIONAL GUARD

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKšOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

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

i KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti $1) ■.««
Siųsti čekį: '

Naujienos, 1739 S. Halsted St. ’ 
Chicago, IL 60608 

-............... =====

N't* 
Interest Retes 

Paid on Sevinp

Internet Compounded 
Daily end Paid Quarterly

im us for 
^$$1 financing.

AT 0UI LOW UTū

FSLICf

Mutual Federal 
Savings and Loan

2212 WEST CERMAK ROAD :CHICAGO, ILL 60608
Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905

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

tojo, rlsuomenė? veikėjo ir rašytojo ataiminimua.

Dr. A. Gusaen — MINTYS IR DARBAŲ 259 psl., liečia 1905 
mef^ Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir
lusirūpinimą —_ __________________________ 18.00

Dr. A. J. Gnssen — DANTYS, ją priežiūra, įvelka ta ir 
grožis. Ketais viršeliais$4.00

Minkštais viršeliais, tik ________ F3.00
Dr. A. J. Gnasen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS

ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik___  J2.00
G*Hma taip pat užsakyti pašto, atsinntui ?ek| arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant SI perainntimo išlaidoms

NAUJIENOS,
ITW HALFITO ST, CHICAGO, IL IHA,

RENTING IN GENERAL
. _ ...'L v •

Nuomos
—-------- ------------------------ - --------------

:4ARQUETTE; PARKE išnuomojamas 
5 kambarių butas pirmame aukšte. 
Skambinti po^ 6 vai. vak., o savait
gali visą dieną — 471-1630.

GAGE PARKE išnuomojamos naujai 
atremontuotas miegamas kambarys su 
virtuvėle. Atskiras įėjimas. Antrame 
aukšte. Skambinti 725-7428.

MISCELLANEOUS
Įvairūs dalykai

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS

Tarot Card Readings
$10

ELEONORA JAKŠTAS
4104 S. Archer Av^.;

Tel. 523-3685 (Pr.)

Astrological-,

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

advokatų draugu a 
V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGYS 
Darbo valandos: 

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

6606 S. Kedrit Ava. 
Chicago, III, 60629 
Tel: 778-8000

TH1I l l ■■ ■ ■ ■ ■ ■■ ll ■ ■ ■

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, HI. 60632. Tel. YA 7-5980

M. Š I M K U S
. Notary Public 

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

Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybes pra 

šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY
P. ZapaUa, Aeetrf 
nOtMi w. 75fb R.

40642, . 42*-U54
Stale fue 4 Uwa:?> v >

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

TeL 776-5162
2649 West 63rd Street

Chicago, HL 60629 j

PATS SKAIDK IR DAR KL 
TUS paragink SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS*

6 — Naujienos, Chicago, HL — Sat.-Monda/, Nar. 27-29
*




