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.TEODORAS BLINSTRUBAS SVEI
KINO VLIK0 SEIMĄ

Amerikos Lietuvių Tary
bos : vicepįrmininkas dalyva- 

. yo Vyriausio Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto seime Los 
Angeles mieste, Ambassador 
viešbučio salėje, ir suvažia
vusius sveikino šiais žodžiais:

Turiu malonią pareigą pasvei
kinti VLIKo seimo atstovus ir 
ivečius Amerikos Lietuviu Ta- 
ybos -Ą- ALTo pirmininko dr. 
\azio Šidlausko ir visos Vakly- 
K)S vardu.

Džiugu pažymėti, kad ALTaš 
risąda rėmė ir renlia VLIKo 
larhus. Anksčiau, kai, ALTas 
>uvo turtingesnis, o VLTKas, sa
kyčiau hied nesiūs, ALTas jį stip
riai rėmė ir finansiniai. O ir pas- 
araisiais Diedais ALTas yra pa- 
idaręs Tautos Fondo nariu su 
8,000 įnašu. Iš yišo ?350,000.
ALTą su VLIKu daugely atve- 

u artina ir asmeniniai ryšiai: ir 
iamė seime atstovu eilėse yra 
:eli ALTo Valdybos ir iTarybos; 
lariai. Juk ir VLIKo. Valdybos 
lirmininlcd'Sj į.aitu-^yra.ir |JtTo 
ąrbės pirmininku. ‘ '■' \

O svarbiausia — ALTą ir VLJ- 
^ą: artina tų pačių tikslų sieki
mas -7 a Įstatymas Nepriklauso
mos Lietuvos ir^^inimas pa- 
'ėrgtarti tąutje^iHų.'-prĮginitinių 
mogaus t$šiii,''fe'ūri0sida^ar vi- 
osė srityse ' yra. labai j stipriai 
a ržoni os.
Svarbu prisiminti, kad VLI- 

Zas savo vikiai įgaliojimus ir 
lačioš . apinfitĮes:,mandatą yra 
ayeš iš pačios .tautos, o ALTas 
uo pat įsikūrimo iš visų didžiiį- 
ų Amėriko§ .lietuvių brganiza- 
ijų ir visos patriotinės visuo
menės. . ..
Tenka, lik apgailestauti, kad 

ai kurie- mūsų tautiečiai, lyg 
ekdami okupuotos Lietuvos iš-' 
uolius -prieš VLIKą ir ALTą 
juos visada kartu gretina), ne
orėdami pilnai susipažinti su 
į veiksnių dirbamu darbu, ban- 
0 juos nuvertinti. Pastaruoju 
metu, pavyzdžiui, vienas jaunas 
vasiškis, drįsdamas siūlyti už
megzti ryšius su okupuotoje 
.ietuvoje rusišku bolševikų pa- 
latyta ir remiama valdžia, 
TuIKą laiko mirštančia organi- 
acija su pasenusia programa, o 
>LTo veikla jam vaidenasi tik 
aišių politikams organizavimu. 
Toks jo tų veiksnių “pažini

mas” yra vertas, mano nuomo- 
e; politinių nesąmonių konaedi-

: jos premijos...
ALTo vardu linkiu seimui 

darbingumo, kad savo svarsty
mais ar sprendimais atsiektų 
VLIKui visos lietuvių, išeivijos 
nuoširdžios paramos, o angelų 
miesto aplinkoje gausų būrį 
naujų VLIKo rėmėjų ir talki
ninkų.

Linkiu, kad VLIKas, eidamas 
į Lietuvos laisvę plačiu kelių, 
nusakstytų tą kelią ženklais —( 
politinės veiklos gairėmis, ku
riomis vadovaujantis ir siekiant 
to paties tikslo, galėtume visi 
suglausti savo jėgas, savo pro
tus ir sayo širdis.

Laisvės Lietuvai!

FANFANI SUDARYS KETU
RIŲ PARTIJŲ KOALICIJĄ

ROMA, Italija. — Krikščionis; 
demokratas Amintore Fanfani 
Antradienį pranešė prezidentui, 
kad 'ji$ tikisi sudaryti keturių 
partijų, koalicinę vyriausybę.

Vyrę^nib amžiaus premjeras 
'FanfaruT'yra .jšitikiĄ-S, kad jis 
dar; antradienį gali turėti kabi
neto, sąstatą. J's tikisi antradie
nio vėlų vakarą pasimatyti su 
prezidentu Sandro Pertini ir in-’ 
formų^ĮL-jį apie , naują yyriau- 
sybę^ įP^jdąnlas Pert^^jpa- 
reigb^mąs'.v^^anj'-- ^fį^byti 
koalicinę yyriąušyb^ buvo įsiti
kinęs. kad'f anfani.jpajėgs.

Prsz:• J^ęrtioi prieš;.tąi /buvo 
įpareigojęs Sayagatą sudaryti 
koalįėnĮęprvyriaiisybę, .bet. kitos 
partijos atsisakė su juo bendra

darbiauti.Dabar, atrodo, kad ir 
Saragatas ; atsisakė bendradar
biauti su Pertini. Bet Fanfani 
pajėgs apsieiti ir .be respubli
konų;

— L’bano prezidentas Amin 
i Gemajelis pirmadienį paprašė 
JAV-,- Prancūziją ir Italiją at
siųsti daffgiau karių taikai su

stiprinti.

— Pakistano ditkatorius alsi- 
sakėj'pirkli JAV F-16 lėktuvus. 

: Jis pasakė, kai tie lėktuvai nėra 
; patys moderniškiausi.

— Izraelio premjeras Begin 
skrenda į Zaire, kuri pripažino 
Izraelio valstybę.

Prezidentas Reaganas su žmona pasiekė Brazi
liją, kur dvi dienas tarsis su prezidentu ir 

įtakingais Brazilijos pareigūnais.

da. Vengrija, Laos, Libija. Ma
dagaskaras, Mongolija, Mczam 
bikąs. Lenkija, Sovietų Sąjunga, 
Sirija. Ukraina, Vietnamas, Pie-

• tų Jemenas ir rusų primestos Af 
.• ganRtano valdžios atstovas.

£ ?
WEINBERGER AIŠKINA 
š. ATLANTO SĄJUNGAI

BRIUSELIS, Belgija. Prez;
! Reaganas ir sekretorius Shultz
1 išskrido į Pietų Ameriką, o 

, [ krašto apsaugos sekretorius (Las- 
par Weinberger šiandien jau yra

■ L. iusclvje.
J

. J Jis aiškina šiaurės Atlanto Są
jungos .strategams, kad prezi-

• (lentas, ruošdamas taikos planus
• Sovietų kariuomenės vadovybei, 
. būtinai (urėjo paskirti vadina
mas MX raketas Europai ginti.

I Prezidentas pranešė rusams, kad 
; Europa gaus pačias moderniš-
• klausias raketas, jeigu rusai ne- 
; sutiks su siūlomais atominių 
į ginkjų kontrolės planais. Ameri- 
j ka n f gali palikti beginklės Eu- 
i ropos. , f "<

SekretorUis Weinlierger turė- 
rijiki Akinti gaurės Atlanto Są-

j^figosr^TT^atęgams, kad prezi
dentas. norėdamas nepalikti Eu
ropos be apsaugos, buvo pri
verstas paskirti pačias moderniš
kiausias MX raketas Europos 
apsaugai.

Sekretorius informavo Kongresą 
apie sutarčių laužymus

AFGANISTANO KALNUOSE RUSAI NEPAJĖGIA SUVj 
DYT1 KOVOTOJŲ. NAUDOJA CHEMINIUS NUODUS

KALENDORfiLIS

Gruodžio 1: Natalija, Bulgei- 
as, Gedūnė, Darffaitis, Ižą,
Saulė teka 6:58, leidžiasi 4:20.

Oras debesuotas, Šiltesnis, gali 
aijti.

Caspar Weinberger J

Sekretorius Caspar Weinberger 
įtikino šiaurės Atlanto Sąjungos 
strategus, kad MX raketa reika

linga Europai gintis.

URUGVAJAUS GYVENTOJU DAUGU
MA PASISAKĖ UŽ DEMOKRATIJĄ

78 PROCENTAI BALSAVUSIŲ PASISAKfe Už CENT- 
PJNIŲ DEMOKRATŲ PARTIJĄ

MONTEVIDEO. — Praeitą 
sekmadienį didelė Uruguajaus 
gyventojų dauguma pasisakė už 
demokratine santvarką, tuojau 
grįžti prie dsmokratinės san
tvarkos.

Kariai pasižadėjo pravesti tei
singus ir tikslius rinkimus. Ka
riuomenės vadovybė, kraštą val
džiusi devynerius metus, priėjo 
išvados, kad krašto ūkiui bus 
daug sveikiau, jei didžiosios po
litinės partijos paims krašto 
vadovybę, įves įstatymais pa
remtą tvarką ii’ atstatys išgriau
tą ūkį.

Karininkai pasižadėjo 198-1 
metais perleisti vyriausybę tai 
politinei partijai, kuri gaus dau
giausia atstovų parlamente ir 
lurės patikimus politinius va
dus. Praeitą sekmadienį kari
ninkai prižiūrėjo rinkimus, kad 
nebūtų jokio sukčiavimo. Ka
riams tvarką padėjo palaikyti 
Uimguajaus policija. Pradžioje 
buvo sudarytas krašto balsuoto
jų sąrašas, o sekmadienį buvo 
pravesti balsavimai.

Rinkimuose d alyvavo 
1,200,000 žmonių

Antradienį paaiškėjo, kad sek
madienio rinkimuose dalyvavo 
1,200,000 turinčių leisę balsuoti 
žmonių. Iš viso rinkimuose daly
vavo labai daug žmonių Žmo
nėms įgriso kariuomenės vado
vybės pairus įsakymai. Pasinx 
dė, kad kariai visiškai išardė 
krašto ūkį. Kariuomenės vado
vybė padidino kariams algas.

Į rinkimus turėjo teisę eiti de
vynios politines grupės, kurine 
turėjo skirtingus principus ir Etiopija, Rylų Vokietija, Grena- I

skirtingom is priem onėm is sie
kė geresnės santvarkos Urugua-J 
juje. šešios partijos gavo labai 
mažą pritarimą, todėl sekma
dienio rinkiniuose jos nedalyva- ’i 
vo. Tą teisę prarado Uruguajaus 
krikščionys, socialistai ir 
kelios mažesnės grupės. Viena ’ 
partija vadinosi Blanco partija, j 
Tai buvo daugumoje centrinė,; 
demokratiškai nusiteikusi par
tija. Antroji vadinosi Colorado, j 
Joje taip pat buvo demokratai, 
bet kairesnieji. Trečioji partija 
buvo Pilietinė Partija, dešinioji, 
kurią rėmė kariai, bet ji gavo j 
tiktai 9% balsų. Kariai perleis* 
valdžią centrifteisdernokratų par
tijai 1984 metais.’

- - Anglijoje yra .250,000 žino-. 
į nių, • pasiryžusių kovoti prieš 
j Amerikos atomines apsaugas. 
; Jeigu amerikiečiai neišeis, tai 
; pradės ardyti raketų centrus., 
į Juos paveikė *■ taikos” propagan- 
* d-stai. i

Rockwell International Co. 
Lsumokėjo pusantro milijono do- 
■ lerių už nesugebėjimą ar nenorą 
' pagamihti gerą guminį drabužį 

jar astronautams.

WASHINGTON, D.C. — Sek
retorius George Shliltz, prieš iš
skrisdamas į Piefų Ameriką, 
įteikė Kongreso užsienio komi
tetui gerai dokumentuota rasta 
apie Sovietų valdžios nesilaiky
mą tarptautinių susitarimų. Vi
sa lai sudaro didelių sunkumų 
turėti bet kokių reikalų su ru
sais užsieiro politikos klausi
mais.

Sovietų valdžia yra pasirašiu
si nevartoti nuodingų dujų prieš 
kitos valstybės karius, ir gyven
tojus, tačiau Sovietų kariuome
nės vadai variojo nuodingas du
jas Vietname, Kambodijoje, o 
dabar vartoja ir Afganistane. 
Sovietų ginkluotos pajėgos buvo 
priverstos trauktis iš kalnų. So
vietų karo jėgos nepajėgė nu
ginkluoti kalnų olose įsistiprinu
sių afganistaniečių. Sovietai pra
dėjo naudoti nuodingas dujas 
prieš kalnuose tebekovojinrius 
Af gania t ano ^įkafU^ * Vii* t om iš 
vartojo malūnsparnius dujerhr 
švirkšti.

Sekretorius prsnešė Kongre
sui, kad pokalbio su Andropovu 
metu jis Sovietų atstovams pri
minė, kad jie laužo tarptauti
nius susitarimus, padarytų pa 
žadu nesilaiko ir tenka kiekvie 
nu atveju aptarti tuos klausi. 
muSj kurie buvo aptarti, sutarti 
ir vąsirašyti. Buvo susitarta 
nuodingų dujų nevartoti, bet ru 
sai Afganistane tas dujas varto
ja. Rusai įsiveržė į Alganistaną 
laužydami pasirašytus susitari 
mus su Afganistanu. Rusai pri
metė afganistaniečioms parink 
lų savo žmonių valdžią, o kitu: 
vadina banditais, jiems netaik*

RUSAI TURĖS KRAUSTYTIS 
Iš AFGANISTANO .

NEW YORK, N.Y.~ 111 Jung
tinių Tautų valstybių pinnadie-j 
nį balsavo už rezoliuciją, reika-, 
laujančią. kad Sovietų karino- j 
menės vadovybe atšauktų visas 
savo jėgas iš Afganistano. Bušai j 
.nesitikėjo, kad toks didelis 
Jungtines TautasA sudarančių 
valstybių skaičiusz pasisakys už 
rezoliuciją, liepiančiai Sovietų1 
vyriausybei atšaukti visas savo 
karo jėgas iŠ Afganistano.

Sovietų Sąjunga, siųsdama 
tankus j Afganistaną, tvirtino,! 
kad už 6 mėnesių atšauks savo 
karo jėgas. Jau‘praėjo beveik , 
(rys metai, bet rusai savo karo 
jėgų iš ten dar neatšaukia.

Prieš šią Jungtinių Tautų re- j 
zoliuciją balsayo 21 valstybė. ’ 
štai jos: Alžirija, Bulgarija,- 
Gudija, Kuba, Čekoslovakija,’

%%

•w

Visai prie premjerės Thatcher oficialios rezi
dencijos vakar sprogo bomba. Londoniečiai prL 
didžiojo laikrodžio klauso radijo pr nešimų 

apie sprogimą.

tarptautinių taisyklių, nei 
kovotojų, prieš juos v. 
dujas.

Sekretorius išvyko į B 
ją, kad išaiškintų dah 

i būklę. Sovietų valdžios 
veržiasi į Centro ir Pietų 
riką, kad ir lenai galėtų pi 
Ii savo žmones ir savo vali 
vietų valdžia buvo pasiža 
nesiveržti į kilų valstybi 
(lauš reikalus, o dabar šių 
pažadų nesilaiko.

Kelionė į Braziliją u? 
dvi dienas. Prezidentas F 
nas ir sekretorius Shultz n« 
sukalbėti su Brazilijos pre: 
tu ir kitais atsakingais atst 
kad galėtų išaiškinti dab; 
būklę ir imtis primonių fii 
niams reikalams sutvarkyti 
zilijos kariai prasiskolino 
bar Brazilija yra skolinga 

ibiams 60 bilijonų dolerių.
tautinis monetarinis fpnd< 
OVų paskolint^ Brazilijai 

> bilijonus dolerių, bet p 
būti tikras, kad tie pinige 
protingai invesluoti. Reik; 
garantija, kad tie pinigą 

’ grąžinti. Brazilijos prezič 
į tą supranta, bet reikia, L 
r kili padėtį suprastų.

Amerika d.'džiausią pini; 
IĮ deda į Tarptautinį mon: 
fondą. Amerika nori būti 
kad komunistai neįsistii 
Brazilijoje ar kurioje 
valstybėje. Komunistą: kli 
Brazilijai atsigauti, sulv; 
savo finansus, mokėti sko 
atstatyti ūkį.

Sekretorius nori išsikali) 
Kolumbijos, Kosta Rikos ir 
duras pareigūnais, kad į 
Joms reikalingos garantijom 
riausia garantija — demo 
ič .santvarka.

ANDROPOVAS NORI TA 
SU ALBANIJA

MASKVA. Rusija. — N 
sovietų Sąjungos valdovas 
:us Andropovas pareiškė, 
is norėtų šiltesnių santyk 
iabarl ne Albanijos vyriai 
'is aiškina, kad geri sau 
’ra naud’ngi abiem pusėn 

Dabartinis A’baniįcs 
lentas t ek buvo užpykę 
lusijos komunistų, kad 
Sovietų narlamui Inoj ai 
)laukti
’Ūsai būtų neišsiki austę, t. 
>anijos artilerija būtų jį nt 
liniksi.

unijos uosio.

Tuometinis premjeras ] 
locha klausė Tilo psh 

Vėliau jis buvo pradėjęs 
jauti su Kinijos komunisl 
laLs Atrodo, kad paski 
nelu jo santykiai su Kinija 
nunisla s kiek atvėso. Ji< 
vėl grįžti prie niaskviniu 
kndropovas paskelbė, kad 
•i būti lygus su lygiu. II 
.ok a pozicija geriau patini

— JAV ambasadorius t 
disnį Kaire tarėsi su Egipte 
ddenhi Muharaku Artimųj 
tų taikos klausimai^ *



£)‘ui ERNi MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto šio skyriaus redaktoriai

ko”, ir — teisme
kita 

ė viena

AKĖJAS VITKAUSKAS

Iš tikrųjų — “kas gi. kaltas”:
j “kodėl senoji meilė įvertina pa- 
žangą”?!—(Tiesa, ta ^senoji mei 
lė” dainelės apie žavinčius anta
kius nerašė, nes “jai” buvo žar 
vn žiūi-eti į pieštuko pėdsaką 

^tėn, kur kadaise Tūžo tankių an
takių bangos...).

I NAUJĄ. KROSNFT Ę-

Į naują krosnelę 
•Skiedrelė pakliuvo 
Ir kursto ugnelę 
Prie Kojelio “biuro”.

Keturias dorybes, 
Blizgančias idėjas 
Ir minčių suktybes 
Skelbia “korifėjas”.

. “Senoji meife” kaip -pranešė svarbią vietą...
viena Plekštieuės draugė/kartą O, kas čia tau dabar bekreipia 
kokiam ten pobūvy pastebėjęs, dėmesio į širdį!... Antakiai pa- 
jog Plekštienė po ištekėjimo “at mažėl nyko, savinaeihškai'nusi- 
silikus”... Daug nereikėjo — rėždami savo pirmykšti roman- 
Plekštienė pati “susirado”, kur riškumą... O buvusių puošnių 
to jos “atsilikimo” būta, (nors antakių savininkė pasidarė pikta 
nežinia kokį “atsihkimą” “seno- ir vengdavo vyro... Ji? lėf^a- 
ji meilė” turėjo gJvojęi..>.'.MąL/ oūdė, nežinojo, kad kiekvie- 
pešioti antakius.— viso feaškto nu pėstelėjimu gnypteįeja? vai- 
mada , (nors niekais negalėtų ba- kiškos sielos kūrėjo šndk.. * - 
sakyti, kad višos taip ', jąįuanta- Dainelę apie; zavmeiūs feūktus
kffls ir išsipešė: tiesa,-, jau ma- antakius kartą; kompozitorius 
i'tost ir tokių, kurios pfeųk f ado išmestą uėžėjes...
•įeUttš- antakių: vięjok išrovė, 
;įj^;^ftokių tėn nebava bet už- 
fas Ręimžaį yra. ir• jaunų, gražių 
if- visu kuo, “modeįhiškų” męiL 
ginų sveikus antakius . tebętu- 
-ritičiųj. Plekšteinei “senosios 
meiles” ’žmonėse packuyta; pasta-‘ labiau kentėjo dėl savo f įkvėpi 
ba giliai ismigę.... Ji išplėšė ke- mo šiltinio susimo... ‘.Iri kžiį. 
Jis plaukus iš abiejų anfakių.tiįD lengvą yra suprasti lengvabūdės ? 
jau? kai apie pa stabą , išgirdo: . moterėlės menkutę -širdelė, k u- ’ 
Kelis išplėšė kiek-vėliau.... Rei- 
kėji vyrą “pripratinti” pądeng- 
vakad nepastebėtų... ? Koks 
skanaus buvo Plekštieirei. tas 
žodis: “atsilikus”... ‘ Nors- jai ir 
tiętįūtinas dalykas ret' ir, “j

Kosmopolitizmo 
Jie mintis kartoja, 
T veiksnių vežimą , 
Nuolat kiša koją.

Reik išlaikyt gyvą1 
Būrį talkininkų, - į
Kad apgintų bylą -

• Fronto ^brjjstyįninkų *

Išdidūs' kaip Jardai;•
Kaip. gaidžiai; skiędryr
Sgpąor Hanafordą* - ■

■ “Išvaduot’' ■ tėvynę. \

meilės” pastabas- neįveikė įdą? < 
barline ponios’ kpmįx>zit<miehės 
.nedė..?). ' " ' \ ‘ , ‘į

Sunku- kasdieniškam duonos 
valgytojui- suprasti gilią meni- 
nrnko širdį, —bet jr tikrai vis?;/

■ <Syėtiipi'piršteliai
• ' fcįjęftnš- žarstyti -
R Ęąml^tiį ^rvštėRai ;
Kiliui išprašyti,

■ Tautinę idėją '- -
’ PARojųpamynę, 
'Vaduki ' * i

s

;yne.
' - t Studentas Vabalais'■

lioje greitai perdegė iš' jautrios 
širdies nukritusi tyros, meilės 
kibirkštėlė ir liko noras “vytis?} 
paskui- “pasaulį” . . . Plekštienė 
■kasdieną jautė, jog jos' gyyeįu- 

:mo- mas ^darosi nepakenčiamesnis”... i 
dėmiųjų” moterų tarpe, ft nors Ir netruko jai ateiti, mintis, kad 
jos; antakius visi girdavo, o jos jai “gana vergauti” (vyrui, ku-: 
vyras net dainelę apie 'įos anta- ‘ ris “išsaukė senosios, meilės pa- ;

stabą dėl mano atsilikomo?..”):

Kai jau tarp pasidaro, tai pa
sėkų ilgai laukti nebetenką—jos ‘ 
išauga valandų greitumu... Prie 
“verbavimo” dėl antakiu teko 
tuojau pridėti daug kitokių “v=r. 
gavima”, rr—nebijokite — Plek
štienė pridėjo... *

Ir v?aną gražią dieną Plekštie
nė dingo iš namų... Dingo ji il
gam laikui, su visais savo “mo-’ 
demiztdtois” antakiais... Vėliau 
ją mate su jos “senąja meile”.. P

Po ilgo Taiko (nebekalbėsime 
anie k nktu antakiu dainelės 

; pergyveni mu s, 
nes kmn gi jie mūsų “modemiš
kame’ amžiųjė bėra įdomūs...), 
Plekitienė užvedė bylą dėl at- 
-isky imo nuo vyro.?. Sūmamis 
advokatas, iišklausęs femiamų 
antikių vaidmenį šioje “trage
dijojesuHpdė visus kitus;uver 
gaximo" į dideli, didelį ka
nu olį pačius antakius paliko

sius sukomponavo, ' (bet tiesa, 
juk tas buvo, prieš vestuves...). 
Plekštienė nutarė galutinai su
silieti “su pasauliu”.. Taigi ne
trukus vyro parašytoji- kompo
zicija apie “lenktą Antakių? ban
gą’- kažin kur nuo pijano dingoK 
o ponia ėmė ilgiau ^užtrukti ren
gimosi kambaryje prie veidro
džio . . . Vyras, kad* ir pamatė, 
jog dainelės nebėra, bet nieko 
įtartino ųepagalvojo, ... O ponios- 
antakiai suso ir šuto... ’* ‘ ‘

Kartą, kažin kaip, vyras 
niai tarė: •

— Ar ir tu yiu pradėjai, anta- kompozitoriaus 
kius pešioti?... Juk žadėjai../’

baigti sakyti sakinio nebebu
vo -kam — žmopelė kažin ko is- 
muko į kitą kambarį...
Kad ne toji dainelė apie “lenk

tą. antakį”, žinoma, kas gi jau 
ėia- taip baisaus būtu’... Bęt dai
nelė buvo, išdygus kompozito
riaus širdyje ir tebeužėmė joje

KREGŽDUČIŲ SKUNDAS
— Tiesa, ne melas!

- Mums nepatinka 
Toks ritualas.: 
Mes, nieko dėtos ’—- 
Kaltai ar nekaltai 
Esarhe pradėtos...

— Jokia įeų malda, 
Bliovimas kaip ožio — 
•Kam iš, to nauda?
Ir, kalbą jų “fonP.

- Nesuprasi jų žodžio. 
Fe! Kaip'nemaloni.;.*

— Dievas nesupranta 
Jų giesmių, maldelių, 
Nors jie ir parkrinta 
BĮ jaudami - ant kėlių 
Traukis. ‘‘Nevieroni*', 
Nuo mūsų aveliu!;..

aš netariu - vargo,

— Taip, o žmona? -- pasitei
ravę

gerą

j matyti?

Veidmainiai Savo tautą likviduoja t

“žmonės, gavę melo raštą,

— Dešinėje teliko tik kelios 
laisvos vietos.

— Ar iš ten galima bus gerai

— Ar galėčiau ’ gauti 
h vietą?
L — Labai prašau.
j — Kurioj eilėj? Ir kurioj pu- 
sėj?

. —Kaip kalakuto, dieną atš
ventei, Tėve?*

— Labai gorėti, Maiki. Buvau į 
svečius pakviestas. Pasakyk 
man, Maiki, kaip čia yra, kad 
tokių švenčių progą kalakutas 
vaidina svarbu vaidmenį, bet 
ne višta? -

— Tu, Tėve, nežinai Ameri
kos istorijos. Labai seniau saky
sime prieš35tt metukai į Ame
riką atvyko pirmieji kolonistai 
iš Europos. Anglijoj Olandijos, 
Prancūzijos ir kitur, čia rado 
miškais apaugusį kontinentą ir 
dykumą. Kirto miškus, statė na
mus, steigė ūkius, o žemės vi
siems užteka Oras buvo gry
niausias. ežerai ir upes pilnos 

! žuvies,miškai pilni žvėriukųku- 
j rių kailiai labai brangūs.Medžio 
j tojai pralobo tais kailiniais, juos 

vežė į Europą. Daugelis imi
grantų nuo Atlanto pakraščio 
per miškus ir kalnus kėlėsi to- 

1 Ha u į vakarus, ieškodami aukso 
j ir neaprėpiamu turtų. Bet kolo-. 
j nistams kelią thikdė laukiniai 

gyventojai. Kovai su atėjūnais 
t-įsigijo šautuvus, atimdami iš bal
tųjų.. Kol neturėjo šautuvų, in
dėnai šaudė iš saidokų, užnuody
tomis strėlėmis. Įsigijo ir arklhj 
iš baltųjų, kovose- atimtų.

r —Stop, Maiki’ Tu pasakoji is- 
[ toriją, o aš tave klausiu apie ka

lakutą.

Paklydus Avelė

, SURADO PAAIŠKINIMĄ

Mokytojas aiškiną vaikams, 
kad Europoj seniau buvo 
daug meškų, kad civilizacija jas 
paikino.. Pagaliau klausia Juo
zuko: .

vriizacija? V
—Tai yra liga,nuo kurios meš

kos pastimpa .
zUkas.

atsako Juo- <

IPS AMAZING!

HUMP

P SEEDS, 
**>^5oooy# oi

'ę^bcrr$. 'f

king HtNRy^nn: ~rc> devour

lj,. Kitai pusęi atsiiepus, jis

— Nagi, vaidinimą.
— Atsiprašau, su kuo tamsta 

norėjai kalbėti,
į — Su teatro kasa.
i — Bet čia kalba kapinių už

vaizdą.
* f T >

SU ŽMONA NĖRA VARGO
— Aš dabar labai užimtas, — 

Į sako Juozas, užsukdamas drau- 
i gut — Pabaigęs skalbti, turėsiu 
j išplauti indus, išvalyti grindis, 

■ o paskiau turėsiu nupdaukti lan-

galiu tau kaip su kirviu nukirs
ti kalakuto istorijos.

— Na, gerai, sakyk, kaip ten į 
buvo.

— Indėnai laukiniai žmonės, 
: atėję iš Azijos prieš tūkstantį 
metų gal ir anksčiau, tikros da 
tos nėra. Amerikos kontinente j 

; jų padermė turėjo savo sritis ar- Į 
ba kolonijas, pvz., vieni gyveno 
toliau į pietų vakarus — iroques 
tirokėzai), kiti Meksikos srity-.

. je — actekai. Dar kiti winebag 
: gai, — Wisconsino šiaurės sri-j 
tyje ir tt Jie taip pat gynė savo!

E kolonijas, nuo kitų indėnų pa-} 
dermių ir kovojo vieni prieš ki
tus. JAV yrą miestų ir vieto-, 
vių indėnišfctis vardais. Michi-

: gano valstijoje yra Pontiac, auJ 
tomobilių pramonės miestas, kai j 
indėnų vadas Pontiac susiko- į 
vė su kapitonu La Šalie. Wis-| 
consine Winebago miestas pava-| 

v dintas indėnų winebagu var-1

^U* J.
—Maiki, kalbėk trumpiau ir r 

aiškiau.
■ — Mes gyvename Amerikoj

TaMSYBĖS- APAŠTALAI
į Jūs apaštalai tamsybės,
' Atsisakėt nuo teisybės,

tai privalome žinoti ir jos istori- - Kai tiesa jūras ėmė griauti,
ją. Pietinę sritį užėmė ispanai, -Tai medagiais reik jums būti, 
kapitonas Ponce de Leon, Mas-??
sachusetts — anglai, Kanados j Tapot Kremliaus pakalikai, 
sritį — prancūzai. Dėl teritorijų Mūs tėvynės išdavikai, 
atėjūnai tarp savęs pradėjo peš- ! Jūs “Tėvynės Balsas’ šleivas, 
Lis. Be to, nuolatinė kova su in- Jūsų darbas aiškiai kreivas.

Esat Maskvai atsidavę,
- Už rublius jos parsidavę;
* Kas jūs melo dar nežino, 

Iš raudonojo Berlyno?

Juk sprantat, kad meluojat, 
Betgi dirbat, prakaituojat, 
Savo sielą jūs parduodat,

AmbvS 
mjmP ts

TARYBINĖ” DOVANA

prekybos įstaigoje.
Kas naujo? — paklausė ko

munistas.
— Taip, yra šis tas naujo. 

Gal tau įdomu bus patirti, jog 
iš Leningrado prisiuntė mums 
150,000 porų batų.

— Matai, tai didelė parama 
“tarybinei” Lietuvai, kuri ne- 
gail pati pasigaminti užtektinai 
avalynės. Sovietų Sąjunga pa
rodė mums gerą širdį. Jf pa
tiekė mums geriausius eeve- 
rykus.

— Tiesa sakai, tikrindamas, 
jog sovietiniai batai yra geriau- 

. si pasaulyje, bet tuos 150,000 

. batų jie. atsiuntė i Lietuvą, kad 
prikaltumėm jiems naujus pus
padžius.—

žino, kad nereik tikėti.

J re iš; voko jąu pažįsta, 
Kad ten rašo, kurie klysta. 
Nuolat ten tas pat melas, 

: Grynas purvas, trauk jį galas.

, Čia nėr kvaili tą skaityti, 
Kur melai vien išdrabstyti, 
Skaitom spaudą męs garbingą, 
Nes melage tik teisinga, 
L . .
Tiktai Bimba ir Andriukas 
Apie tokią spaudą sukas,

Jų protai jau tiek išprausti, 
Kad negali tiesos net jausti.

• depais
J buvo žaibiškai greiti, fiziškai už į kinių kalakutų ir atnešė prie jų 
į sigrūdrnę, turėjo getą klausą, i£_; gryteliųTai buvo paskutinę lap- 
1 pasaių užpuldavo atėjūnus. Paq kričio savaitę. Nuo to laiko bu- 
Į eifiko pakraščiuose atsirado ru-f vo pradėta švęsti Padėkos Diė-

tęsėsi Šimtmetį. Indėnai sigailėjo vargšų, prigaudė lau

derliumi bei kalakutiena.
— Dėkui tau, Maiki, kad ma

ne truputį apšvietei.
— Sakei, kad ir tu turėjai ge

rus pietus. ' • s ■
— Dar ir šmičkės buvo 

kios...
— Tai lik sveikas!
— Ir tu, Maiki.

I protinguosius lietuvius 
Jūs netaikinkit tuos šūvius. 
Neįtikinsit nei vieno,

Nors ir bliausite kasdieną,

viso-
Tad, tavoFŠciai, vaba lyno. 
Dui iš’Vilniaus rr Berlyną, 
Kai Maskvoj jūs atsidursi!, 
Ką norėsit, tą ten kursi t.

Perkūnas

• sųkolonistų, atėjusių iš Alaskos, 
nes Alaska pnkiau>ė rusu ca-I t. Tratus, siaurės ašigalio pakraš- 

į čiuose gyveno eskimai “šamojie 
|da?’, taip pat mongploidų pa- 
į dermės žmonės. ’ .
1 . — Kalbėk apie kalakutu^, 
| Maiki. .♦ A J. *
t — Grai, apie kalakutus* k^i [ koti, kai tu mane trukdek Atsi- 
f ir po kalakutienoj Papasakosiu, 
l kaip atsirado Padėkos Diena — 

šventė. Kiek atsimenu, buvo 
taip. Naujoje Anglijoje, netoli 

'Bostono į miestelį Plymouth at
plaukė laiva> su naujais iinigraft. 
tais, gav. kvekervus, kurie mel
dėsi, šokinėdami ij> ktaipydan - 
mies, tarytum ir^nav <TWrvti- 
ką7 šokdami, Tią kejstuoliąj iš 
rąstų pasistatė namuką “log ca
bin*^ bet rudens metu neturėjo 
nė ūkto, nė darželio it nebuvo 
ko valgyti. Vietiniai indėnai pa-

na, ne kalakutams,bet žmonėm.-. 
Tai yra simboliškai istorinė 
šventė.

— Tai šitaip, Maiki1

mink, Tėve, kad ir naujakurei 
indėnams kerštu atsilygino. Pvz. 
Ottavos, III., baltieji suvarė 
100 indėnų ant uolos, prie Ili
nojaus upės ir badu išmarino. 
Norėčiau tau trumpai pridurti 
d, ei Padėkos Dienos, kad romė
nai jąu garbino dcriaus dievaitę 
Cerą, kurios vąrdu dabar var
tojami javainiai valgiai ."‘ce- 

kruopos. spraginti ku-

lėčiau trumpai paaiškinti, jeigu 
nežinotum praeities istorijos. 
Bet nedaug aš galėčiau papasa-

reals
kurūzai, avižos ir t. t. Todėl ir 
mūsų dabartinė Padėkos Šventė 
daugiau ar mažiau rišama su »»cdn< stia
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BOSTONO LIETUVIŲ KOLONIJA DAR GYVA

(Tęsinys)
šio skirsnelio jjabaigai, mano

1 u:p eilinio žmogelio, mėgstąs- I 
c o susipižiriĮi su visokios rū- 
P;s ‘naujai iš spaudos pasiro- 
( . tįsiais die^uviškais le.d-niais,

rnonė apie dr: Petro Kandęs 
? ‘ c ’inį veikalą — *!Ma^štas ir

mai&U’ Ta
; t ..r-u

1 įvairių mokslinių tyrimų, tent> 
j lių pavidale išreikštų duomenų 

' į bei kitokių pavyzdžių, rodančių 
į knygoje esamų nurodymų tei
singumą apie galimą ligų išven
gimą vartojant tinakamą mais
tą. Tą veikalą perrašydamas, 
patyriau, kokių pastangų, atsidė
jimo ir pasišventimo iš autoriaus 
pareikalauja nušlamąs moksli-

k menė savo aukomis šią reikalin
gą sumą netrukus sutelks.

šio komiteto tęstinumas bus 
svarstomas, atlikus pačius rei
kalingiausius bei pagrindinius 
remonto darbus.
2.VASARTO 16 D. MINĖJIMAS 

JAV-BIŲ KONGRESE

Į Atstovų Rūmų Lietuvos ne
prikiš u somybės pa minė j imą,k u- 
rį pravedė Illinois kongresma-

Į nas Frank Annunzio (Dem. iš 
IL..) buvo nuvykęs kun. dr. Vik-1 
toras Rimšelis, lietuvių marijo
nų provinciolas, sukalbėti indi
kaciją š. m, vasario 23 d., o AL
To valdybą atstovavo dr. L. 
Kriaučeliūnas ir pJė R. Triny
tė.

(■ v* krd ?iek tiek te :b auto- ■-, ‘ ■ p
i * vįksla t
. H'rirrųii. Savaime šupran

: , k.d nebuvau užangažuo-
T aurorlui kckiCt nors 'k r • ■■ *’ •- 'tįą p? patarimų jo darbe.

•. e“juodadarbinio” 
?■ — rašomąją pnašinėl^

Utis pataisydamas lietuvių 
i v s riklus, tą yeikalą perra-

; dųėkartus, neskaitant pąpil- 
< ų dalių perrašymo. Tą at- 
1 ’ 'darnas^ turėjau progos ^usipa- 
: ne tik su Veikalo turiniu ir

apimtimi, bet‘ ir* sifA parfn 
autorium. * ’

H
Dabar, štai- tas veikalas guli 

p k s mane didžiulės knygos pa^- 
\ ule. storuose, melsvai švie- 
J.-.-.CS3 ir kietuose viršeliuose. Iš 
• ? 654 puslapiai. Reto dydžio 
L.iyga. Joje tnet XXIII skyriai su 
e ..a gybe poskyrių, kuriuose 
. r upiai išgvildentos maisto rū- 
t.ys. jų cheminė sudėtis ir įtaka 
i.iūsų sveikatiai; skaitytojas sil- 
pazindinamas proteinais, lipi
dais arba įvairjių rūšių riebalais; 
karbohidratais , arba anngliavan
deniais, “į k'lrių grupe įeiną? 
įvairūs cukrai, krakmolas, dekš* 
Irmai, celiuliozė ir kiti panašūs 
cheminiai jungniai-’/ Labai- pla
tus skyrius apie vitaminus ir jų 
rūšis (104 psl.). ?VI-me skyriuje 
išnagrinėti pagrin diniai minera
liniai elementai ir jų? druskos: 
kalcis ir fosforas, magnėziji? 
natris ir kalis, sierą, chloras-ir. 
geležis. NepžmifŠfi -iri mikroele
mentai — jodas, viaris, chromas, 
cinkas ir kadmis, niangaiias, ko
baltas, selenas ir niolibdęnas.

IX-jų skyriumi., pradedamas 
šiandien žmonių tarpe labiausiai 
paplitusių ligų — arterosklero- 
zės, cukrinės lĮgdstaįrba Diabetes 
Melitus,'yėžio irppainąšių ęągrį- 
nėjimas, jų atsiradimo priežas
tys, sąryšyje su maisto produk
tais, rūkymu bei girtavimu. Ly
gia greta pateikiami,\naųjaųfiai$ 
mokslo duomenimis parėnittriiu- 
rodymai, kaip galima5 tų ligų iš
vengti. n < I

šitame moksliniame, lengvai 
ir.eiliniam skaitytojui' supranta-; 
mu stiliumi/parašytame veikale

' nis darbas iki jis pateikiamas' 
*kaiytojams knygos pavidale. 
To viso vargo neįmanoma pa
vaizduoti trumpoje apžvalgoj ?. I 
Tuo labiau negalima skaityto-j 
jams ctyioti reikalinga tos knygos 
turinio vertingumą, nebūnant 
tos mokslo šakos specialistu.

šitą, pareigą —nešališką kny-! 
gos '“glaistas ir ligos —- Maisto
biochemija” įvertinimą yra atli- - ----- --
kę medicininės srities specialis- už tave sėja ir pjauna. Dėl visa gavęs knygos “Maistas ir ligos — 
tai — medicinos daktarai mū- ko nusipirk knygą apie maistą. Maisto blccheihya” autoriaus 
su periodinėje spaudoje: medi-j Lietuvių kalba yra knyga, dide- pritarimo, nors ir buvau jį pra- 
cinos - daktaras A. Krisiukėnas lė, sunki, kaip kaladė. (Tos kny į 
“Darbininke”, medicinos (lakta-'gos autoriaus pavardė tik para- 
ras Antanas Butkus “Dirvoje”,'* syta mažąja raide. — J.J.). Jei. vyriausioji 
tos pačios specialybės daktaras tu dėl rezidencijos statymo kal- 
P. Povilaitis “Tėviškės žiburiuo-1 tės jau esi atpratęs nuo skaity- 
se’\ ir autoriuj asmeniškuose] nio, lai knyga nedaug gali pa
niškuose pasisakęs medicinos! dėti. Tada paklausyk mūsų pa- 
daktaras Juozas .S. Krikščiūnas, j tarinių”... ir 1.1. Toliau seka 
Jų pasisakymai yra autoritetin-1 tariamai “rimti” patarimai apie 
gi, platūs, išsamūs, paremti jų 
pačių tos srities patirtimi. Kiek
vienas jų tą dr. P. Kaladės moks
linį darbą, įvertina labai palan
kiai-, patardami kiekvienam lie
tuviui, ypatingai, šeimininkėms, 
gaminančioms savo šeimos na-~ 
riams /iš įvairių .maisto produk
tų valgius, tame veikale esan
čiais patarimais bei nurodymais 
pasinaudoti kasdieniniame gj’ve- 
nime, norint apsaugoti savo' 

'.sveikatą ririuo įvairių ligų. Be las paverčiamas nevalyvu pašai- 
abejonės, apie tą veikalą bus ži- 
hovąškai. parašyta ir-kituose išei
vijos lietuvių periodiniuose lei
diniuose^ ‘

< Tarpek tų, pėdicinbš- mokslo j joro Krieno “recenziją” intarpą 
daktarų labai rimtų paminėto parašiau savo atsakomybe, ne 
veikalo; Recenzijų, “Draugo”! 
dienraštyje š.m. rugsėjo mėne
sio dėdienes juokų skyriuje — 
“Spygliai ir dygliai” matome dr. 
Męfchijoro Kęeno recenziją, pa
vadintą “Ir iries su sveika tos pa- 
tarimaisų Ką vąlgyti ir, ką gėry 

Toje “recenzijoje” yra štaf 
tokių “juokingų perlų”, liečian
čių mokslinį dr. P. Kaladės vei
kalą: . . Jeigu tu, marmurinės; 
rezidencrjos^savininke. nor-irbūti 
sveikas ir. gyventi tol, kol norė- 
-sis: gyvent?, pirmiausia (ikrai 
susirūpink ką valgysi ir ką ger
si. Tu juk nesi dangaus spaf- 
nuotis, kuris nei sėja ir pjauna.

tai, ko negalima ir ką galima 
valgyti, žinoma, pašaipioje for
moje. Ir visa tai atliekama tada, 
kai “Draugo” dienraštyje nebu
vo atspausdinta anksčiau pami
nėto mokslinio veikalo rimta re
cenzija, nors tas veikalas galima 
gauti nusipirkti to dienraščio 
administracijoje (apie tai pa
skelbta apmokėtame skelbime).

Visi žinome, kad “juoktis yra 
sveika"’, bet kada .rimtas- veika-

pos objektu, tai toks juokas ar
ba humoras yra žemiausio lygio 
pliurpalas. -

I čia pateiktą apie dr. Melchi-
I • TT ’ €* • • •♦ • Z

<šęs tokį pritarimą duoti. Tikiuo
si, kad ir ‘'Draugo” dienraščio 

vadovybė nepa
smerks manęs už paminėjimų 
“Spygliuose ir Dygiuose” veda
muoju atspausdinto pliurpalo. 
Lygia greta tikiuosi, kad to dien
raščio skiltyse netrukus bus pa
skelbtas išsamus, tos srities ži
novo parašytas veikalo “Maistas 
ir ligos — Maisto biochemija” 
nešališkas vertinimas.

Tuo tarpu mes, bostoniškiai, 
didžioujamės, turėdami savo 
tarpe mokslininką dr. Petrę Ka
ladę, parašiusį ir iš-cisdinusį vei
kalą “Maistas ir..ligos — Maisto 
biochemija”, vienintelį tokios 
rūšies ir apimties tiek išeivijos, 
tiek ir okupuotos Lietuvos moks
linėje literatūroje. Dar labiau 
mes, bostoniškiai, džiaugsimės 
ir to veikalo autoriumi didžiuo
simės, jeigu jo kūrinys bus įver
tintas prideramu atžymoj imu — 
premija. f ;

(Pabaiga)

.. Dr. Kazio Šidlausko pranešimas ALTo 
suvažiavimui 1982 m. spalio 30 d.

LIETUVOS PASIUNTINY
BĖS RCMU REMONTAS
Amerikos Lietuviu Taryba, iš- 

lūpinusi ir per 4O mts metų gjr~ 
nusi Lietuvos įjungimo į So
vietų Sąjungą nepripažinimą iš 
JAB biu pusės, jautė reikalą pa
sirūpinti, kad šis* Washingtone 
lebestovįs laisvos Lietuvos teri- ■ 
toruos simbolis, Lietuvos Pa
siuntinybės namas, būtų apsau
gotas nuo sunykimo.

Kuomet ALTo valdyba pnsių 
lė Lietuvos atstovui dr. St. Bač- 
kiui, kad ji gali imtis inicia
tyvos, praves Pasiuntinybės rū
mų restauravimo vajų, paaiškė
jo, kad tokį pasiūlymą Lietuvos 
atstovas buvo gavęs ir iš JAV 
LB Krašto valdybos.

Kaip jau praeitame ALTo su
važiavime buvo pranešta, kad 
jau sudarytas ALT ir LB atsto
vų bendras komitetas, kaip pa-

1 gelbinis vienetas, atliekant Pa- 
ROMA. —- Italijos socialistų siuntinybės rūmų pagrindinį re- 

pranešė . montąą bei restauraciją. Į tą ko
mitetą savo atstovais ALTo val
dyba išrinko dr. Joną Valaitį, 
inž. Grožvydą Lazauską ir dr. 
Joną Genį. .

Po praeito -suvažiavimo ALTas 
savo biuleteniuose pakartotinai 
skelbė, kad Lietuvos Pasiuntiny 
bes rūmų remontui yra reikalin
ga skubi parama, kurią organi
zacijos ir pavieniai asmenys pra
šomi siųsti tiesiog į Lietuvos Pa- 
siutinybę Washingtone.

šių metų pradžioje buvo 
skelbta, kad Pasiuntinybės 
mų remontui jau yra gauta 
kų $35,000, ir kad dr. J. Genys 
buvo išrinktas restauravimo ko
miteto pirmininku, o inž. Vytau
tas Izbickas— komiteto atstovu 

- ------------------ J technikiniams reikalams. Dr. J.
— Nuo Naujų metų Cook ap-{ Geniui, tapus šio komiteto ben- 

skrities ligoninė neturės pinigų 
tarnautojams mokėti.

SOCIALISTAI PRITARS 
FANFANI KABINETUI

partijos sekretorius ] 
krikščionių demokratų partijos1 
vsdui Amintore Fanfani, kad 
socialistai balsuos už Fanfani 
vyriausybės vedamą politiką.

Socialistų partijos vadovybė 
pasiuntė Fanfaniui ilga laišką, 
kuriuo reikalauja pagerinti eko-1 ° ’ i
nominę krašto gyventojų būklę. 
Fanfani pasižadėjo tą padaryti. J 
Pirmadienį jis ’ pranešė prezi-1 
deniui Sandro Perlini, kad jis 
sudarys kabinetą, nes gaus so
cialistų paramą parlamente.

Socialistai nori, kad nebūtų 
keliamos duonos, pieno, apavo 
kainos ir pravesta žemės refor-Į 
ma. Kas nepajėgia savo žemės 
dirbti, tai valstybė turi ją nu
pirkti ir atiduoti bežemiams.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

515.
y. a gausu- cheminių formulių, Jei ne tu pats, lai kas nors kitas
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Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją
/ (1869 — 1959 metai).

664 psl., vardynas, j
i Minkšti viršeliai. Kaina

Persiuntimas — $1. f
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių IstorijosTDraugija

4

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

IŠPILDO® HKXFTAI > FAKMI MAT OJŲ 
DUMYNAI » KOSMKnXOS JUaXMENYT

Atd&rs MokiadlenfAl* nne

MtsaSIeiUIl -sc I vai :
H < I ULMAN, BJL Raflitrsda* yidatMatas

i u n h < m t

itt
50 metų studijavęs, kaip

IŠ PRAEITIES ŪKANŲ 
ATEINA LIETUVA,

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
Ir Hetuvių kalbą. J?s mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

. (r patarė mums toliau studijuoti.

ru-
au.

dru pirmininku, jo vietoje atsto 
vauti ALTui išrinktas dr. KJur- 
gėla iš Washingtono. ALTo val
dyba Pasiuntinybės rūriių restau 
ravimui paskyrė $500, o Pitts- 
burgo ALTo skyrius šiam reika
lui paskyrė net vfeą $1,000, gau
tą skyriaus iniciatyva iš įvairių 
parengimų.

Prieš mėnesį laiko, aukų skai
čius Pasiutinybės .Tumų remon
tui jau buvo pasiekęs $81,000 su 
mą, nors ikL rudens užplanuo
tiems darbams sudaryta virš 
$90,000 sąmata.

Tikimasi, kad jautri šiuo klau
simu Amerikos lietuvių visuo-

Kong. Frank Annunzio Atsto
vų Rūmų posėdyje pasakytoje 
savo kalboje iškėlė lietuvių tau
tos ryžtingumą, siekiant atgauti 
nepriklausomybę. Pabrėžė, kad 
Lietuvos neprikalsomybė buvo 
išplėšta Stalino raudonosios ar
mijos, o jos laisvės gynėjai, bu
vo įkalinti ir deportuoti. Išryš
kino, kaip Madrido konferenci
joje ir kitomis progomis JAV 
gina lietuvių tautos teisę į lais
vę. Priminė Amerikos Lietuvių 
Tatybos pastangas tautos laisvi
nimo srity. Reiškė viltį, kad ne
trukus Lietuvos nepriklauso
mybė bus atstatyta.

Tą pačią vasario 23 d; Lietu
vos nepriklausomybės minėji
mas įvyko ir JAV-bių Senate, 
kurį organizavo ir pravedė sen. 
Charles Percy, Senato Užsienių 
Reikalų komisijos pirmininkas, 
pasakydamas lietuviams labu 
palankią.kalbą. Senatorius pri
minė laisvos L etuvos konstiti- 

garahtavdsią kalbos, su-1- 
rinkimų ir.religijos laisvę. Pri
minė žiaurią Sovietų Sąjungos 
įvykdytą Lietuvos okupaciją 
Reiškė viltį, kad ir kiti jo kol 
gos JAV-biiį senatoriai jungsis 
ginant Pabaltijo tautų teises. Pa 
sidžiaugė, kad JAV nepripažįs
ta tų kraštų inkorporacijos į So
vietų Sąjūngą, ką yra patvirti
nę, ir prezidentas Reagan bei 
Valstybės sekretorius. Į Senato 
minėj] imą iš ALTo valdybos bu
vo nuvykę ml, V. Naudžius ir 
kun. dr. J. Prunskis? ;*

(Bs daugiau)

Naujienos” kiekvieno
< DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULISNEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATŪRA, lietuvių Htaratūros, meno . !r moksle 

1954 m. metraštis. Jame yra vertinai, niekuomet nesenstą, Vine* 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Slanko*. 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir T» 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis tt 
M. K. Čiurlionio. M. šileikio, V. KaAuboc, A. Rflkitelčs ir A. Varne 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik 83.

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tak
tinių iokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainf 
iventes ba^ jų istorija ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems. gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 82.

• Vienišo ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraly*
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų apraiymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knygi 
parduodam* tik už HL 4

• Lie i U V įsKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Timalauafi 
Įdomiai paražyt* įtudija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės B 
Labguvos apskričių duomenimis. Apraiymai {domūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys fliustmota* nuotraukomis, pabaigoje ftnodaras 
vitovardžių pavadinimai Ir jų vertiniai I vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 puri. knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina Sū.

> KĄ EAUM1S ElMf, rašytojai Petronėlės Orintaltės «trr 
minimai Ir mintys apie asmenis Ir vietas nėprft Lietuvoje ir pir
ai a iriais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapini, 
bet kainuoja tik 83. f'tiUrl

• JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesupras
tai ir klaidingai Interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik M 
Jurgio Jaitnsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe> 
riją. Dabar būtų jj galim* pavadinti kovotoju už žmogaus teise*. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja 86.

testtmsa. X* htyfoje yra 40 Minojlii<g Dordlij. Kaina

KnyfOf paimamo* NinJIendsa, 17W So. Ha!»W St, OrfcAga,

3 — Naujienos, Chicago, 8, TIL WiHnridtjr, t)«cembėr 1, 1982
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Spalio perversmą minėjo lapkričio 7-tą
Visi Sovietų Sąjungos ir komunistų pavergtų tautų 

valdovai šįmet bolševikų Spalio mėnesio pergalę minėjo 
lapkričio 7-tą dieną. Rusų kalendorius buvo 13 dienų atsi
likęs. Kada laimėjusieji bolševikai patikslino seną rusiš
ką kalendorių, tai spalio 26-ąją dieną reikėjo pastumti 
13 dienų pirmyn. Spalio 26-oji atiteko lapkričio 7-tai.

Jeigu bolševikai būtų kalendorių keitę tuojau po per
versmo, tai jiems būtų buvę lengviau. Jie būtų galėję ra-
syti, kad Rusijos gyventojų daugumą Įveikė lapkričio 
7 dieną, bet bolševikai, kaip ir rusų dauguma, buvo atsi
likę/Virusų laikraščiai rašė apie pergalę spalio mėnesį. 
Visa‘bolševikų pagrobta spauda rašė- apie spalio pabai 
gos Įvykius. Istųri^^4 galvoj), bus labai sunku susi1 
gaudyti, jeigu datas "ir vardus pakeisite. Tai jie nutarė 
keisti datas, o palikti vardus. Todėl jie ir sako, kad įvyko 
spalio mėnesio pergalė, lapkričio 7 dieną. Kaip mes pa
vasarį, norėdami sutaupyti dienos šviesą, laikrodį pasu
kam viena valanda pirmyn, taip rusus įveikusieji komu
nistai pastūmė kalnedorių pirmyn 13 dieną.

Mes pavasarį pastumiam laikrodį viena valanda pir
myn, o rudenį jį atsukam atgal. Bolševikai pastūmė ka
lendorių 13 dienų pirmyn, o atgal jo niekad- neatsuka, nes 
rusai laiką tiksliai nenorėjo matuoti, tai kiekvienais me
tais kelias minutes vis atsilikdavo.

Bet komunistai sumaišė ne tik mėnesių vardus. Jie 
pridarė didžiausią maišatį apie visus to meto įvykius. 
Atėjusio šių metų lapkričio 7 dienos Tiesos numerio pir
mame puslapyje šitaip įžanginiame rašo:

“Tarybų šalies žmonės švenčia brangią šventę — 
Didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos 65-ąsias 
metines. Darbo kolektyvuose, mokslo, mokymo įstai
gose iškilmingų susirinkimų metu susumuota, ko
kiomis darbo pergalėmis tarybiniai žmonės pasitiko 
Didžiojo Spalio šventę. Darbščiausiems, pareigin- 
giausiems įteikti apdovanojimai, pareikštos padėkos”.
Tiesa yra Lietuvos komunistų partijos Centro komi-

stovi komunistų partijos Centro koftiitetaK antroje vie
toje aukMiansiojt taryba, o treŠūje mlnbtrų 
Partijos Centro komitetas yra galingesnis, negu aukš
čiausioji taryba, o ši galingesnė negu ministrų taryba.

Andropovas tapo komunistų partijos sekretortemi 
Brežnevo Ilgos metu, kai Brežnevas nepajėgė at^keuiė- 
žinti į posėdį, nes jo kojų raumenys nebeklausė. O kai 
Brežnevas amžinai akis užmerkė, tai Andropova* į antrą 
dieną sušaukė partijos politinį komitetą ir pasiskyrė ko
munistų partijos generalinio sekretoriaus titulą. Jfe ži
nojo, kad generalinis sekretorius yra galingesnis už visus 
kitus sekretorius ir politinio biuro nartus. Jis galingesnis 
už aukščiausiąją tarybą ir ministerių tarybą, Jte gali mi
nėtoms įstaigoms įsakyti, kas daryti, bet tos įstaigos ne
gali jam įsakinėti.

Tiesa sako, kad žmonės švenčia brangią šventę — 
Didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos metines. Spalio 
mėnesį neįvyko jokios dužiosios ar mažosios revoliucijos. 
Iš viso, spalio mėnesį nebuvo jokios revoliucijos. Spalio 
mėnesį įvyko Lenino ir Trockio suorganizuotas pervers
mas prieš demokratinę Aleksandro Kerenskio vyriausybę.

1917 metų kovo mėnesį buvo padarytas perversmas 
prieš caro vyriausybę. Caras nemokėjo vesti karo prieš 
vokiečius. Vokiečiai sumušė caro kariuomenę ties Žalgi
riu, tūkstančius paėmė nelaisvėn, o vyriausias vadas nusi
šovė. Buvo sudaryta darbiečio Kerenskio vyriausybė, kuri 
ruošėsi įvesti demokratinę tvarką visoje Rusijoje. Boise-, 
vikai sukilo prieš Kerenskio vyriausybę. Caro jau ne
buvo. Jis ir visa jo šeima buvo suimta .ir išvežta į tolimą 
užfrontę. Bolševikai beginklį carą sušaudętąlėjinteASJiė. 
įsiveržė į kalėjimą, pastatė prie sienos cari|./ir .. pridengtų,'kalėjimo
šeimą, ir sušaudė. Carą buvo atstatę, suėmgi^i^|^įę^iUųš:. šįfrįna* rą^o, kigd prie' 
mokratinės Rusijos elementai, bet ne iclsę^kaijt^'^*“ šid/jkalėjimo praJ^.ąs9./hema-;

Spalio šventė niekad nebuvo brangi tarybų’Šnlies 
žmonėms, nes spalio mėnesį Lenino ir Trockio padarytas

demokratinės sąi^varkps. Visi norėjo pa^n^psjĮ.ž^ę^ Įr net 
gaus teisių, o rusų pavergtos tautos nbrėjd į^švžs,?^iįyp 
vilties, kad demokratinė santvarka atneš tąĮšyę' pąvėrg-. kaĮbMai4/-B0ffš)tąjjė.'ka-- 
toms tautoms.' - U r’ ’ ' : i v - /i ■ r

Tuo n* .Rusijoje nebuvo
plieno dirbtuvių darbininkai' buvo susiorganizavę . t^/

T^įl-vadįnain.a*. Į’ttgšbevp'
tas,.'įkirtas .nakĮinjąms. kaliniu.

-tardymams. .. /
Vėfortoyo kalėjimas yra Mask

vos į rajone Aerodinastiįęskaja 
gatvėje. ^*sž Ą'fa'/vlėnas'tš griež-s 
ėiatrsių kalėjimu KGB Sovietų 

' Rusijoje. Kaip Lmbiaakos, taip 
ir čia, yra' skyrius - politiniamįs 
kafiniamš. Tūriniomis žiniomis,' 
Lefortovo kalėj ime- -buvo .nžda-

v»s kelinei j praeitį, posūniai- 
□ja* flgą metų kančios, kurią jie 
iškentėjo Archipelago Gulage.

Sifrinas pabaigoje savo kny
gos, kuria jis vedė turistus per 
pragaro prieaugį, kreipiasi į skai
tytojus: “Jūs matot 3 kaip So
vietų Sąjunga Helsinkio nutari
mus dėt žmogaus teisių respek
tuoja. O kai Jungtinėse Tautose 
buvo iškeltas klausimas svars
tyti žmogaus teisių klausimą, tai 
Maskva užprotestavo. Bet tie, 
kurie tam protestui pritarė, jei 

■ jie dar turi sąžinę, lai dvasiniai 
Įsijungė j Sovietų ir toliau vyk
domus nusikaltimus dėl žmo- 

_  gaus teisių pažeidimų.
1. Daugiau kaip 60 melų ta

me krašte žmonės kankinami ii 
žudomi.

2. Daugiau kaip 60 metų, mi-

fesines sąjungas ir tikėjosi per savo. tarybas pagerinti 
darbininkų būklę, bet darbininkams nepasisekė. Trockis,', 
visai Petrapilio dirbtuvėse nedirbęs, parvažiavo iš Ame
rikos ir Petrapilio tarybų vardu Įstojo j. Lepino vy
riausybę. ■. '•?

Visas kitas šių metų lapkričio 7 dienos perversmo 
laimėjimas paskelbtas likusiame Tiesos numeryje. Mažo
mis raidėmis mažai suprantamais terminais paskelbtas. 
“1982 metų TSRS valstybinių premijų paskirtymo-už 
įžymuis darbo laimėjimus sąjunginio socialistinio lenkty
niavimo pirmūnams” sąrašas, šitas ilgas pavadinimas 
keturių puslapių dienraštyje per kelias skiltis pakartotas 
du kartus. Lietuviškoje Tiesoje surašyti visi laimėtojai. 
Pirmoji premija paskirta Pavelui Tretjakovui. Apašui 
Galejevui, Genadijui Služajevui ir visai eilei kitų. Pirmū
nais ir laimėtojais yra ir keli lietuviai. Sąraše juos sunku 
įžiūrėti, bet toje pačioje Tiesoje yra Vilniaus grąžtų dirb
tuvės pirmūnai ir laimėtojai. Jų tarpe yra inžinierė Al
dona Zelentakienė, gręžėjas Vytautas Karalius, ekono
mistė Ona Palskienė, termistas (?) Vilhelmas Dragūnas1 
ir keli kiti. Ilgiausiame sąrae nepasakyta, ką jie laimėjo.

tei o, Lietuvos TSR aukščiausios tarybos ir Lietuvos TSR Jeigu būtų gavę po 10,000 rublių, tai būtų galėję ką nors 
ministru tarybos organas. Pirmoje vietoje, kaip matote, nusipirkti, bet apie rublius nėra nė žodžio. Viduryje foto-

A. StlUhMS

Turistine kelionė į pragaro prieangį
lov, Aleksander Ginsburg, Ana- _ Įįjo^iaį nekaltų žmonių Sovietų 
toti Satšovski: čia taip pat kalė- ■ Sąjungos koncentracijos lage- 
jo ir Aleksander Splženicyn bei j (- ....

G. Vins. 1 kinti.
Maskvoje, šalia daugybės kaj- < 

" Įėjimų, vra psichiatrinės ligoni-.
nes, kuriose patalpinti H ė, kurie. Bažnyčia ir įvairios kilos kor.- 
kitaip galvoja arbat&m-‘ f™™ simaiirintn^ 
tieji. Jie “gydomi* paverčiant

- juos bepročiais., šifonas p.arninij 
■’ katėjimą, /kurio .vardas,- yra.

“Matroskaja tiŠnia”; Tai kalėjB 
mo pastatų konrpfeksas. tarp ku-; 
riij yrą psiėhiatrrinįs kalėjimais' 

■ Jame sądygės/yra/ne^
" apsakomai -baisios-, Jį uiiria, nuo- 
į gatvės mfiro sieną,pra-j 
■,'ga¥a»: Ten :-near<rieptika 1(ihedi-'j 

kamentet ;|pkėfrtL žrjiogąuš ’ siė-; 
ią) '“gydohM” •. ps^ehiniai šifeiki

rimfeda", dažnai ištisas: yaūandasl 4- ' . x
;ar nėi -S.feą dieną' ledįmuobąme • Mes tūrimė, skelbti laįsvapi
vanderf\-je išmirkytu svarĖų ap-] pasauliui tuos pą^ibąišėįSnns 
velkamas fr • tarp: kaiAi^Tha^ya^^j^^aijma -kapituliuoti 
ksl S kūno iStfšttKaĮteąri^ą ^||j^^^'c^h^agQ_riulągaš 
Inma. Bet dar t:
Mmų prižiūrėtojąĮ’^ 'meĮkiau-f- . ' /'... * ■ /' \ . /' 1
šio dalyko juos spardo, kankina j — pakįstapo, diktaiorius. pa- 
elektros šokais.' Tokių zaurumų, j reiškė, kad rinkimai kartais gali 
kokie ten atlieka^, ląis^'pą-' bOU ptąv^ t^^i^t^s.ri ;' ! 
šaulio žmogus nėtTregaKį&Įyąiič ; \ "i-iį. ii
duoti. Bet k-rehiltaus Wdeliai 
tabs pasibaisėtinus1 vedantus- galo, —/ [ 
•vykdo iki šiam teiktd, lyg ^^Ū?/.tatorlUs Žia.
;tųjiieke ypatingo.^'.V.-. Jrėijįri maitinti..tris miCjonus 

buvusiems ■ befaisViaiš Sovietui j '
. . .. .. Sąjungoje,Ai Kliūna Tvift^ kad Vlet-

ryit piliečių teisų gynėjai:^- joks Kelionių vadovas, bet yadoę inarnas biukto pagrobti dri šąląs 
. .i ±...,...; Tenkino gankėje. . jleikajauja

grafijos pastatytą ūe. gręžĮjąį bet ekonomistė- Paiskienė.: P'Ulątyti sienaš.
Rankose ji laiko mažą gėlę su ilgu belapiu stabaYu. Kiti 
nė tokios gėlės neturi. ■<J V ; ■b/./v / I-V -r- -kp-j

65 metų perversmo proga būtų galėję paJeisti yisųs 
vergų stovkloše laikomus, balinius, būtų "galėję; pagąffiįiiti 
tiek duonos, kad žmonės būtų galėję jos pavalgyti, kiek 
troško, bet tiek duonos per 65 metus nepajėgę p^ąminti. 
Nėra bulvių, riebalų: obuolių, pieno ir kito būtiniausio 
maisto. Jeigu ne Amerika ir Australija, tai Spvietų ka- 
riuomenė badautų, o apie darbininkus geriau ir ne
kalbėti. : Z ■ ■ kainavo $406.

(tęsinys)

Netoli Maskvos centro, —rašo 
Šifrinas, autorius Kelionių va
dovo po sovietinę Rusiją.,^ ne
toli Soveiovski geležinkelio sto
ties yra vienas didžiausių kalė
jimu — “Ęatirskaja” me
tąs Nikita Chrv»čįfrv.as..i^akelį>ė, 
fcą<į Butirska, kartu su k-oneent- 
rącijos laegnais; bus.-, panarinta. 
Bei tįkrmnpje KGB buvo |saky- 
tia'. pastatyti prieš Butirskąja ka- 
ilfciįsaą.ddelius gyvenamus pasta

re

<iuoše bei kalėjimuose sunie-

3. šiandien Sovietų Sąjungoje 

fesijos sunaikintos.
4. šiandien tie žmogžudžiai ty

koja paglemžti ir likusio laisvo
jo pasaulio žmones.”

i Sovietiniai lankau — rašo šif- 
rinas, — stovi ant Europos 
slenksčio. Sovietinės karių divi
zijos slenka Rytų kryptimi, per 

w r Afganistaną. Sovietinės raketos 
iš Kubos yra nukreiptos j Ame
rikos didmiesčius. Sovietiniai 
karo laivai piūdiiriuoja viso pa
saulio / vandenynuose. Maskva 
pavergusi- naujus krėstus, ten

,A asas

. *■ <- -; •♦J , /it . *
- u-'- ' A. . • -•/ - . v | ’’ . . ' ■ -

— Afganistano problemai nėra 
—•pareiškė Fakistina ūik- 

— Pokista'niėČLams b zv *- r* - * * - .v* -

— Tennessee valstijoj įvyko 
aviacijos tietatmė/kurios jhetu 

‘žuvo keiuri taftai.

—.Reikalaujamą, ka<! maišto 
skardinės turėtu lapelį, kiliia- 
ine būtų • nurodytos gaVmybi-s 
apsinmxR'ti Švinu.

Antradienį - aukso luictj a

JUOZAS ŠVAISTAS

ELDORADO
(Tęsinys)

— Pas jus čia tarytum tylu, ramu, o ten sta
čiai pragaras, — prašneko atvykusis ir moste
lėjo atgal.

— Gerai sakai, kad tik tarytum. Artėja ir 
čion tas pats pragaras, — atsiliepė vienas susi
rinkusiųjų.

Šiaurėj ir rytuose padangė buvo tirštai juo
da, baugių dūmų plačiai apgulta. Šiurpulingai 
griaudė patrankos ir tviskėjo ugnys. Vietomis už 
miškų tankumynės iškildavo liepsnos masės ir, ro
dos, siekdavo padegti patį dangų. Ten pleškėjo 
sodybos ar miestų namai.

— O iš kur gi patys traukiat? — pasiteiravo 
Ronkus.

— Nuo Jurbarko...
— Na. kas ten? Kaip girdėti? — beveik keli 

vienu sykiu paklausė.
— Nieko geresnio. Vis blogėja...
— Vadinasi, eina velniškoji mąsė. Ir niekas 

nemesi) laiko.
— Na kas gi sulaikys tokį tvaną i Kai pra

rūko. taip ir veržiaąų Vofciečiąi, matyt, jap išsi
ėmė. D^-bar Lietuvoje jie daugiau susirūpinę 

užnugariu, negu fi jutu. Skubiausiai viską grobia 
ij gabenasi sau- -

— Gal gr'dė otn ką nors anie mūsų karius?

Kaip gi jiems sekasi? — paklausė vienas jau
nuolis.

— Yra keli batalionai. Tie jie, galima sakyti, 
dabar ir telaiko. Kaujasi atkakliai, nes nelaisvėn 
patekti — ta pati, jeigu ne baisesnė dar. mirtfe. 
Bet kas iš to? Vien tik beprasmiška savižudybėj 
kol susitelks ir prisirengs bolševikai.

Jaunuolis piktai protestavo:
— Kodėl tamsta sakai, kad mūsiškių gynhna;' 

sis neturi prasmės? O gal ir labai daug reiškia, 
kol iš šitos pusės bus tinkamai pasipriešinta.

— Duok, Dieve, bet aš netikiu...
Jaunuolį palaikė ir Ronkaus kaimynas Kiik 

kius: fį;
— Kodėl? Pažiūrėtum, kokia galybė miško 

priversta į Jūros upę. Rąstas prie rąste taip tau* 
kiai, kad net žvirblis neberastų plyšiuko pasi
maudyti. Ir vis veža dar. šimtai apylinkės ūki
ninkų keila ir veža. O kokie apkasai verčiami 
visu Jūros paupiu. Argi tai būtų niekai?

■— Teisybę sako Kilkius, — vėl spyrėsi jau
nuolis; — Juk Latvijoj galinga vokiečių armija 
tebesilaiko dar ties Liepoja 1 •,

— Ten kitas reikalas. Aš manau, kad ten ne
baigta su išsikraustymu. Kai susitvarkys, pama
tysit, tuojau paliks, Aš pats irgi norėčiau tikėti 
Ne tik tikėti, bet iš visos širdies trokščiau, kad 
nors šitas Lietuvos kampelis pasiliktų bolševikų 
nesutryptas. Tik, deja, nebematau tokios jėgos, 
kuri pastotų jiems kelią.

Tuo pat metu iŠ lėto, rūpestingai apsižvalgy-

damas, prisėlino Juozis. Tėvas bematant paste
bėjo;. “Na kaip.?” — “Gerai”, atsakė Juozis ir 
prisidėjo prife būrelio.

Viėai tik nam£Hai aiškiai suprato anų žo
džių prWftę> buvę kalbama apie slepiamus 
girtoj arklįūs, raguočius ir kiaules. Prie namų 
buvo pasilikta tik Vfena karvė, kiaulė ir ppra ark
lių, kuriais vežė laišką..

Atvykėlis Hgekai taikstėsi,- lūkinėjo, kol pa-

šiaip tūrėtų dumti kur nors, kaip.kiti jaunuoliai 
yra padarę. DėLto ir porą arklių pasilikom dar. 
Kiti nė vieno nebeturi jau.

Ronkiis nutilo ir ėmė krapštyti užgesusią 
pypkę. Patylėjęs pridėjo: ’ • "

— Nagi u* maisto nebeturėčiau jau.Išdali
jau. Prie kelto ėsem, tai, mat, kiekvienas Ir už-

gafiau išdrįso pasakytu ko norėtų.
— Labai prašytumėt, malonus šeimininke, gal 

galėtumėm bent porą dienų apsistoti pas Jas, kol 
arkliai pailsėtų ir mes patys patiešintumėjn savo 
sąnarius... - j f

— Dėl manęs tai maža bėda. Prie| tokius, 
kaip jūs, ne 'tik Dievas, bet ir piktosios dvąrios, 
maiSU, nieko nebeturėtų. Bet, štai, yra piktesni 
negu pats šėtonas ar visi velniai į krūvą : salėjus. 
Buvo čia pas mane eusiinete gal apie cMdešimt 
dūsių, tokįiį pat pabėgėlių. Turbūt kas pagundė 
ar jie patys sužino ja, tikiną dieną užgriuvę rud- 
marškiuiai su žandarais ir prisirinkę nushrtrė ap
kasų kasti. Kur genesni ir arklius pasiėmė su vi
sais vežimąiA To to mano gyventojai- iįsUakstė, 
kaip žydo oitės. Tai kaip sau norit, jeigii nebijot.

Kaip tat: net pabėgėliu svaro? !-r. nugi* 
stebėjo atvykėli^. ‘ 1 h * - '■

A kas jiems! Ką tik nutveria, tas gerai. 
—♦ Tad kaipgi tamstos sūnus išsilaikė dar? 
— Jis dirba. Kasdien rąstus prie apkasų ve

ža. Tik tokiu būdu neatskirtas dar nuo namų. 0

einA. Na kaip gi-žmogui neduosi, jei nelaimėj ir 
alkana® Kai turėjau, nesigailėjau, bet ir ma
no svirnas fiė “Maisto” bendrovės sandėliai.

— Ai dykai nenoria. Atoftyginriau...
Iškreipta šypsena trūkčiojo. Rinkaus veide.
— Rt, šraogeiį mielaa, kuo gi to dabar beatsi

lyginsi... Tie tavo pinigai nė gero popieriaus 
nebeverti

Ironiškai įsiterpė ftontarrienė:
— Magi aukwl Nota Mikalojaus seniai ne

bėra, tačiau Jo gaTVa vis dar galybės turi.
- VtfffUjifiša^ė.

— Rd gi jūs dabar juokiatės? — taiytum 
rimtai sudraudė šetainūikė: — Dabar tiktai taip. 
Ve,. Laidiainkų VaUaįkis po penkrublinę už ke
paląhna. Argi negirdėjot dar?

A —» Eik jau gqt, 4ia niekus pliurpi! — pasi- 
■piktinb SflaktMi: - ihaoftės iš tikrųjų pamanys, 
kad tu tip^teėš JraMaikis mums nė pavyzdys. Tai 
.žydris, o ne žmogus,, kaj nelaimėj apiplėšia savo 
artimą. Tokių išgamų ae visur sutiksi.

iBvs daugino)
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B, VILUUa

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

tokiu adresu:

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 

SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Strw 

Vsiandfw pag&l

OPTOMETRIST AS

261i W. 71st St Tat 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius.

ir “contact leziaes”,

INKSTŲ. PQSL1S lt 
PROSTATOS CHIRURGU* 
2454 WEST 43rd STRUT 

Vaiudot: izrtxad. 1—4 poįūsį

Ofiso teietoMK 776-2M0, 
l«do*ciįo* MA; MM54I

FLUK1DA

Prostatos, inkstu ir šlapumo ■ - 
takų chirurgija, ' - 

5025 CENTRAL AVĖ. i 
St. Petersburg, Fla. 33714 

TeL (8132 -321-4206

PĖRKRAUSTYMA1

i 60608

TaLį 562-2727 arba 562-2728

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wsarchesrer Community klinikos 
Medicinos direktoriui

193S S. Manheim RsL, Westchester, Ui. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

i

EUDEIKIS
Montessori mokykla

Brighton Parko Lietuviu Motery 
klubo priesmetinis nariy susirinki
mas įvyks ketvirtadienį gruodžio 
2 d., 1 vaL popiet, Anelės Kojak sa
lėje, 4500 So. Talman. Narės prašo
mos atsilankyti, nes yra daug svarbių 
reikalų aptarti ir bus valdybos rin
kimai. Po susirinkimo — vaišės,

Eugenija Strungys

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMA

■ • .«k

Funeral Home and Cremation Service
1729 S. Halsted St | 

Chicago, IL 60608 1
24 Hour Service

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

Upytės Draugiško klubo priešmetu 
uis susirinkimas įvyks penktadienį 
gruodžio 3 į, 1 vaL popiet, Anelės 
Kojak salėje, 4500 So. Talman Avė. 
Nariai prašomi atsilankyti, nes bus 
renkama vaidyba 1983 metams ir yra 
daug svarbių reikalų aptarti. Po susi
rinkimo bus vaišės.

A< Kalys, rast

— Argentinos karinė chunta 
sudarys naują komisiją ištirti 
Falkland© salų karo pralaimėji
mo priežastis.
-- * ■’ ■> -r*_ > "t - * - • i

— Tautos referendumu Tur
kijoj priimta nauja konstitucija, 
kurioje spaudos laisvė dar dau
giau suvaržyta ir uždrausta 
kurdų kalba spaudiniai ir. tos 
kalbos naudojimas mokyklose.

GAIDAS- DAIMID
SENT A ITS! A IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

paklysti, nepatikėti prašančio 
žodžiais, išvaryti jį ir tuo už
mušti jo įsitikinimą, kad jis kaip 
šaulys ne vienas^ bet visur turi 
brokų ir draugų, kurie ištikus 
nelaimei išties jam tvirtą ranką 
ir parems jį. — Patylėjo, pa
vaikščiojo kambary ir vėl tęsė:

— Jei Šiandien jis. mane pri
gavo, lai, be abejo* teks man at
sakyti už tuos pinigus, bet tai 
juk nesvarbu. Tamsta paminėjai 
daug svarbesnį dalyką: morališ
ką atsakomybę prieš savišalpos 
kasą, šitą organizaciją aš labai 
gerbiu ir norėčiau ne tik ją pa
remti, bet ir galimai labiau ją 

'išvystyti, šaulių savišalpos kasa ' 
yra vienas gražiausių būdų drau
giškumui parėks ti. Perskaityk 
tamsta man antrą/paragrafą šau
lių savišalpos kasos įstatų.

Jis man padavę ploną kny
gutę, kurioje išspausdinta savi
šalpos įstatai ir aš; jam perskai
čiau antrą paragrafą?

‘"Lietuvos šaulių, savišalpos 
kasos tikslas .— teikti- savo na
riams - šauliams prieinamomis 
sąlygomis paskolų, pašalpų ir 
kitokių materialinių paspirčių”.

— Taigi, šitas paragrafas sa- j 
ko, kad kasos tikslas yrz paduoti i 
papalgos ranką savo draugui j 
šauliui. Labai apsirikčiau, jei 
šiandien būčiau davęs pinigus 
ne šauliui, bet apgavikui, nes 
tuo* užgniaužČiąu šaulių norą 
nešti savo skatikus į savišalpos 
sekcijas.

(Bus daugiau)

V. PŪTVI0 GYVENIMO BRUOŽAI
(Tęsinys) susitikau savišalpos kasos vedė- .

ją. Pasirašyk tamsta šį kvitą, — 
pasakė Putvinskis.

šaulio rankos drebėjo iš 
džiaugsmo, kai jis rašėsi levitą.

žinojau, kad ir Putvinskis 
džiaugiasi jo džiaugsmu, tik jo
kiu būdu to džiaugsmo nenori 
parodyti. Draugiškai šiltai jis 
paspaudė šauliui ranką atsisvei
kindamas.

Kai likome vieni, pasakiau 
jam:

— Bet vis dėlto tamsta rizi
kuoji duodamas nežinomam 
šauliui pinigus. Tai padaręs 
tamsta prisiimi sau ne tik pini
ginę, bet ir ir moralinę atsako
mybę prigs savišalpos kasą. Tie
sa, jis'parodė šauko liudijimą, 
bet argi negali būti, kad tas šau
lys yra išbrauktas iš šaulių tar
po ir liudijimo, dar negrąžino 
būriui?

Jis man atsakė:
— Visai teisingai, bet jo bal

sas, išvaizda, jo zbdžiai ir jo nu
siminimas man parodė, kad jis 
yra tikrai į nelaimę įkritęs.

— D, pone pirmininke, apga
vikai dažniausiai būna puikūs 
artistai.

Vladas Putvinskis patylėjo ir 
atsakė:

— Gal būt, kad mano jausmai 
I mane prigavo. Gal tas žmogus 

iš tikrųjų ne šaulys, bet apgavi
kas, tačiau manau, kad geriau 
būti suklaidintam ir pasiimti sau 
visą atsakomybę, nekaip pačiam

Bridgeport© Lietuviu Namu Savi
ninkę priesmetinis susirinkimas įvyks 
šeštadieni, gruodžio 4 d., 1 vaL popiet, 
3808 S. Union Ave. Nanai malonėkite 
dalyvauti, nes yra daug dalykų, ku
riuos reikia aptarti ir nutarti. Po su- 
sirinkimi bus vaišės ir “Grab Bag”. 
Kviečia Valdyba.

Stella Kaul akis, pirm.

Joniškiečiu Labdarybės ir Kultūros 
klubo priesmetinis susirmkimas įvyks 
antradienį gruodžio 7 d., 1 vai. po
piet, Vyčių saieje, 2455 W. 47th St 
Nariai prašomi atsiLankyti, nes bus 
renkama valdyba 1983 metams ir yra 
daug svarbių reikalų aptarti. Po susi- 
rinKuno bus vaišės.

A. Kalys, rast.

Vladas riltvis

— Indonezijos saugumo virši
ninkas apkaltino Kiniją už ardo
mąjį ir kurstomąjį darbą krašto 
teritorijoj. Jis pareiškė, kad san
tykių sunormališavimas su Kini
ja būtų naudingas tik Pekinui.

žiūrėjau aš į PuLvinskį ir ma
čiau, kad jis. susijaudinęs. Jis 
visada jaudinosi, kai kas į jį 
kreipėsi, kaip ;.į> šaulį, prašyda
mas pagalbos. Ir aš žinojau, kad 
jis tam į nelaimę įkritusiam 
šauliui tikrai padės. Ne todėl pa
dės, kad jam jo pagailo, bet to
dėl, kad padėti šauliui jis laiko 
savo šventa ir maloniausia pa
reiga. žinojau, kad jd širdis da
bar džiaugsmu plaka, ir todėl 
man norėjosi šypsotis, kai jis 
stengėsi padaryti rustą ir šaltą, 
veidą ir klausinėjo: “Kurio bū-

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TKUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 
Patarėjai ir laidojimo direktorių:

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODEKNIšKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

2t>33 W. 71st Street
1410 So. 50th Avė., Cicero

Telef. 476-2345

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštė* automobiliams pastatyti

SOPHIE BARČUS
AADWO ŠEIMOS VALANDOS

NAUJIENOS APLANKYS KASDIENĄ.

MIESTAS

— Vengrija gavo iš Tarptauti
nio Finansų Fondo 580 milijonų 
dolerių paskolą. Gegužės mėnesį 
ji įstojo nariu į tą organizaciją.

“Lietuvos Aidai” 
f KAM BRAZDilONYTt

— Kanados vyskupų konfe
rencijoje buvo paskelbia, kad 
popiežius lankys kraštą tik 1984 
metais.

— Kalbama, kad popiežius 
lankysis Salvadore.

7159 So. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, IL 40429

Apdrausta* perkraustymac 
t jvairiy atstūmę. 

ANTANAS VILIMAS 
Tak 376.1U2 arta 37M99f

Leidime! — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Chatwa 
ir VISA kortele*.

R. ŽERENAS. TeL 925-10*3

tadteūa &3Q rtL vakaro.
Viaoa laido* ii WCEV stotu*, 

beria 1450 AM.
St PeterabarR. FU.. 12'30 vai. p.p
(i WTIS stotie*, H10 AM bans*.

. 2646 W.Tlat Street

Chicago BĮinot* 60629
778-5374

nuo 8^0 iki vaL ryto. 
Stotim WOPA - 1490 AM 

iš mūšy rtudijoc 
Marquette Perk*.

Vedėta — Aldona Davkua 

T»IH4 773-1543
SIEPOiNAS G LACK IR SŪNŪS

T<:OLy®pic

TeU LAfayeH* 3-M71

—..
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B. LB MARQUETTE PARKO 
APYLINKES VALDYBA llHiiuiiniiiiuiiiiiiiąil
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(LACKAVKU , ,.w
3424 WEST 69th STREET Rgy-shKr J-IIIl

SOUTHWEST HIGHWAY, Pitot Hllia, pi- 114’4411

nežinau ar pęyyks, taip vėlai, 
tuo labiau, kad aš tamstos visai 
nepažįstu... niekas už tamstą 
negali garantuoti. ~

Šaulio veide atsispindėjo susi
rūpinimas. Vos susilaikiau^ ne
pasakęs nusiminusiam šauliui: 
"‘Netikėk! Visa padarys, iš že
mės iškas, bet tau, drauge, pa
dės”.

Taip ir buvo. Paprašė truputį 
palaukti, išėjo ir grįžo su pini
gais. •

— Tamstai pasisekė: netikėtai

A. A. JULIUI JASIŪNUI

CUcagof

Direktorių

Aiweiacijet

amsulanso
PATARNAVIMAS

TURIMI 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE.

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

Todėl Kalėdų ar Naujų Metų proga Naujienų 
prenumerata yra ideali ir prasminga dovana tė
vams, vaikams, ginainčms, draugams, kaimynams, 
pažįstamiems, seneliams h’ kitiems.

Naujienos padės Jums išlaikyti giminės ar bičiulių artumą, 
nežiūrint nuotolių, ir bus ištikimų ryšininku visai išeivijai, kovo
jančiai už savo krašto laisvę-

PRAŠOMI ąUUDOTIS PATOGIĄ UŽSAKYMO FORJįĄ

Siunčiu Pušau siuntinėti Naujienas Clucagoje kaip
kalėdinę dovanu metaHis (pusei metą ?24.00). Kitose vietose — 
$40.00, pusei »etų $2X00.

VARDAS* PAXARDB

Siuntėją Favardė^

Adresai: .

VALST.

ZIP CODE

staigiai mirus Australijoje,

jo broliui Edmundą) Jašiūnai reiškiu 
gilią užuojautą.

JUOZAS ŽEMAITIS

A. A. JULIUI JASIUNUI
Australijeje minis,

broliui inž Edmundui ir žmonas reiškiame nuoširdžių 
užuojautą.

BUTKUS - VASAHIS

BIELIŪNAS'

IIVIIIIIIIIIIIIHIIIIIIII im t i i t



Kas būtina žinoti parduodant 
nenaujus namus

Anksčiui, remiantis Anurikcs kita, uždažykite ir pašaukite ki
tą tokį meisterį, nes jų yrą <laii 
g’au negu reikia.

čia buvo m-nima šlapumo ter
mitai. kurių visai nėra ir tie ins-

Centrinio Banko finansine poli
tika, buvo paleista apyvarton 
daug dolerių. Tuomet aukso un
cija kainavo apie tūkstantį dole- 
r u, o dėl bankų neaukštų p.c-’pektoriai namuose jų neranda, o
c alų, namų prekyba bu\o daugį L . randa jų medžio sužalojimus, 
gyvesnė. Į Tie sužalojimai įvyko dėl to,

Dabar ekonomistai sako, kad kad. statant namą, buvo vartota 
Amerikos ūkis pradėta atsigau
ti; taigi, kariu ir namų pirki
mas - pardavimas. Datai tiriu 
metu namai perkami tik su ke
lių tūkslan'ių įmokėjimu, o fi
nansuoja namų savininkai. Yra tuziną namų, juos teko užtikti 
žinoma ir išimčių, kur įpėdiniai Į bK viename name, kuriam Tei
namus parduoda ž mesne nūs kėjo šaukti net trečią iš eilės 

.kainomis ir patys pirkėją finan-1 “Termitų inspektorių”.

! nesausa statybos medžiaga.
Yra dar sauso medžio termi

tai. Lietuvoje juos vadindavom? 
trand mis. Deja, jų nėra daug 
Praktikoje^ remontuojant apie

ač«ū, labai dėkui, nuoši.džiai 
dėkojame, labai labai a iū, la- 
b^i dėkingi esame ir kt. Bet ar 
tas neigiamas mano pasisakymas 
dėl tų žodžių vartojimo?!

Toliau mano parašyta: E t( 
mes nodėkokime nei nuo š'rdies,! 
nei iš šird ęs, m i širdingai, o t ki 
ačiū, dėkui, o, jei kam patink^,! 
gali dar pridėti labai ačiū, labai» 
dėkui, nuoširdžai dėkoju.

() didciis ačiū, ar didins šir-’ 
dingas ačiū (dėkui) nevartoti-į 
nas, nes yra iš kitų kdby ver-* 
tinvs. , i

P.S. Mes, gyvendami svetur,; 
savo rašybą deriname prie Lie-! 
tavoj vartojamos rašybos.

A Tamulynas

suoja.
Si. Pctersburge, FK. kaip ir 

visur kitur, namu pirkimas-par
davimas daugiausia eina per 
tarpininkų (realestatininkų) ran
kas už 7U>%. Re to, čia yra dar 
vienas pelnagaudis — tai Namų 
vabalų kontrolė, kurių čia yra 
daugybė su ^įvairiais pavadini- 

; mals, pvz.: Cameron Termite & 
Pest Control ir t.L, Užpardavus 
savo namą ir gavus rankpinigių, 
praktikuojama <30 d. laikotarpis, 

•t.y. iki namo pirkimo dokumen- 
Hų sudarymo. Tuo laikotarpiu na
mų savininkas turi imtis inicia
tyvos apžiūrėti namo, garažo ir 

^atskirų"pastatų vidaus bei lauko 
■ plyšius ir supuvimus, ir juos ge
trai užtaisyti.

Po tokio remonto ir, jei na- 
;mas medinis, patikrinus getai 
• namo pamatų medį ir la.ngų* pa
danges. galima šaukti “Vabalų 
‘inspektorių”. Jeigu pirmas atvy
kęs jums nerašys pažymėjimo 
už 10-20 dol. ir nurodys vietą, 
kur yra 
mites” (puvimo žymių), įr sakys, 
kad reikia apdengti visą- namą 
brezentu (kas kainuos net iki 
kelių šimtų dolerių), tai jūs su 
juo galite ir nesutikti. Tą vietą, 
prie kurios jis prikibo, užtaisy-

L. Naikus CICEROKALBOS KAMPELIS
š.m. lapkričio 17 d. Naujienų 

Nr. 212 J. Žemaitis “Kalbos kam
pelyje” rašo: “Perskaitęs A. Ta- 
mulyno kalbos kampelyje atvirą 
pasisakymą dėl vienodą reikšmę 
mūsų kalinyje turinčių dviejų 
jaustukų — ačiū ir dėkui varto
jimo, ne visai norėčiau sutikti, 
kad prie jų nereikėtų prikergi- 
nėti tokių prieveiksnių kaip šir
dingai, nuoširdžiai, labai, arba 
kad ir’būdvardžio didelis’’.

Turiu pasakyti, kad lapkričio 
13-15 d. Naujienose “Kalbos 
kampelyje” nekur nebuvo mano 
parašyta, kad nereikia (ar nega
lima) pridėti prie padėkos žo
džių ačiū ir dėkui tokių prie
veiksnių kaip: širdingai, nuošir-

Kaip tik aš dar paminėjau, 
kodėl tuos prieveiksminius žo- 

wood damage — ter-j džius prie ačiū ir dėklui prideda.
Mano buvo parašyta; Rodos, h' 
užtektų vieno kurio žodžio (ačiū 
ar dėkui) išreikšti padėkai/jįęt 
žmogus, norėdamas lyg dar Su
stiprinti (pasaldinti) savo padė
ką, prie tų žodžių prideda: labai

■------------------------ . - ; ~ ~ . V

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
seniausi*, dIdžf.hU5is ir turtingiausia lietuvių fraternalini sr- 

lietuviams ištikimai tarnaujanti jan per 92 meūiu

SLA — atlieka kultūrinius darbui, galbsd tr kitiems, kurie 
darbua dirbs.

—išmokėjo daugiai taip AŠTUONIS MILIJONUS doIczK 
apdrauda savo nariami. ?

SLA — apdraudžia pigiausiomis kalnomii. SLA neležko pelno, nr 
rialas patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu drro^ts jali 
Suaiyiemjim^ apsidrausti iki $10.000.

$.•.> ■ . . - - ; - .

— apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowniettt 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, aekun^Jia 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai.

- i Į
. SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdnuda: už
r 11,000'tpdrsudof suma temoka tik S3.00 metams, . ’

SJk, — kuopų vyra visose lietuvių koltmijcee. Kreipkite- 
| iQvo apylinkės SLA kuopų veikėįus jie Jum 
mielai pagelbės i SLA Įsirašyti.

Galite kralptlj ir tlecLiI Į SLA Centru

LITHUANIAN ALLIANCI OF AMERICA
Yerl, N, Y.

TtL »11)

Lapkričio 27 d.. įvyko visuoti-' 
nis Krikščionių Demokratų Są-j 
jungos Cicero skyriaus narių su
sirinkimas, kuriame .dalyvavo 
ir svečias iš Centro Adomas Vi* 
lūšis. ,

Pirmininkė Sofija Palionienėj mažos aukos bus skelbiamos EL- 
pranešė, kad apie šį susirinkimą; Tos biuletenyje, kurį visi aukc- 
18-kai narių ji pasiuntė praneši-J įojaj gaus p;ištu.

j Pabaigoj pirm. Palionienė pade-
I klamavo Maironio eilėraštį “Jū- 
1 rate ir Kastytis”, ir pakvietė vi- 
! sus dalyvius uzkandžiams ir 
kavutei

Namai, — I»*r4»ri»ri
KKAL 1STATB FOR IAL1

> NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS ♦ VALDYMAI 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

UmiI, iimi -r- Pardtvlmui 
UAL ESTAT1 FOR SALi

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSĮMOKĖJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: ' '

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai ‘ (

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

; Tautos Fondo atstovė A. Rep- 
j šiene paragino narius aukoti 
! Tautos Fondui. Dabar, kad ir

mus paštu, o kitus painformavo 
telefonu. Toliau pranešime apie 
skyraius veiklą, pabrėžė,kad pa-j 
skutiniu -. metu buvo suruošta f 
kultūrinė popietė, kurioje apie , 
krikščionis demokratus kalbėjo 
kun. -B. Rutkauskas, p meninę 5. Paulauskas

programą atliko solistė Naku-i
tytė - Šalkauskięnė. į —— — -- — L

Iždininkas Antanas Tauginas J TRUMPAI i 
pranešė, kad nariai visu 100% .
vra^tsumokėję nario mokesčius? ,
Nutarta >anaikinti banke check-l, “ Chlca^ Spaudos
ing account, o pinigus pervesti iffiubo s™™*'™* i^yks gruo- 
4 _ , -X ųdžio mėn. 3 d.,taupymo sąskaita. T ,

|-Lietuvio Sodyboje, 6al5 S. Cali- 
■ Svečias iš Centro valdybos p.Įfomia Avė. Nariai prašomi gau- 

Vilūšis pranešė, kad šiuo metui šiai dalyvauti, bus diskusijos iš- 
Centro valdybos-pirmininkas yra rkeltais klausiniais ir kiti įvairūs 
išvykęs į Piėtu Ameriką, kur pasikalbėjimai.
vyksta tarptautinė; Krikrščionių
demokratų konferencija, kur jis!
sėkmingai kelia Lietuvos la?s-{ .
vės klausima. Krikščionys de- sekmadienį, gruodžio 5 d., 2 vai.

- ’ ’ - - * dalyvaujalpopiet’ Vygil-' Salėje> 2i55 W‘
[47th St. Bus renkama, valdyba

7 vai. vakaro,

Valdyba

— Zarasiškių klubo mebnis 
sėkmingai kelia Lietuvos l<us-|nariy susir^™as šaukiamas šį 
vės klausimą. Krikščionys de- sekmadienL gruodžio 5 d.,_2 vai. 
mokratai aktingai dalvvanial P°piet, Vyčiu salėje, 2455 W. 
VLIKe ir yra svarstomas klą’u-

- simas, ir manoma, kad bus įstp- 
ta ir į ALtą. Vilušis paskaitė jo

mokratus jaunimui skirtoj kny
gutėj, kurią laidžia VLIKas. Į i

1983 metams ir aptariami eina
mieji klubo darbai. Nariai malo
niai kviečiami susirinkime gau
siai dalyvauti. Valdyba

KURIAM GALUI MOKĖTI 
BAUGIAU?

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS 
AUTOMOBILIUS < SUTAUPYSITE 

NUO $300 IKI $1,000

R. LIETUVIŲ BENDRUO
MENĖS KŪČIOS

- ‘ *• •

JAV Registruotosios Lietuvių 
Bendruomenės Tarybos narių 
metinis . susirinkimas • įvyks šį 
šeštadienį, 1982 m. gruodžio 4 d. 
10 vai. ryto..

Registracija prasidės 9 vai. 
ryto Lietuvių Tautiniuose na
muose, esančiuose 6122 S. Ked- 
-zie Ave., Chicago, III.

PoTusiririkimo, 7 vai. vakaro,
Chrysler New Yorker

BALZEKAS MOTOR SALES 
CHRYSLER • IMPERIAL 
PLYMOUTH • K CARS 

“U WILL LIKE US” - '

4030 Archer-V) 7-1515 
v^v.s\w«w.v.wv«vvw.w.w

v Naujai pasirodžiusi i
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 SI)
" Siųsti čeki:

Naujienos, 1739 S. Halsted St ' '
‘ Chicago, IL 60608 ‘ f

P- ■ -- -------------------■■ ■ ......

toje pačioje salėje įvyks Kūčių 
vakarienė su tam vakarui pa
ruošta programa. Ją atliks solis- - 
lė Aldona Bitinaįtė. Visus kvie
čiame vakarienėje dalyvauti, oi 
kas stalo dar neturi, tai prašo
me' skambinti 434-3713; 863- _
5135; 523-0148, arba (219) 3G5- mas. Savininko paskola 10%. 
4184 (Ind.), 541-3880. Brighton Parke.

V Rengėjai

— V. Vokietijos centro-deši- 
niųjų vyriausybė svarstys pasiū
lymą ateinančiam biudžete įves
ti laikiną algų įšaldymą.

— Kalifornijoje atrastas nau
jas aukso liukas. Spėjama, kad 
tai bus vienas didžiausių. Ame
rikoje.

— Vi pagalbą Falklando salų 
krizės metu, Didž. Britanija da- Į 
vė Sierra Leonei 3 mil. svarų 
dovanų ir pasiuntė kariuomenės 
inžinierius padėti įvykdyti tilto 
statybos projektą.

— Nemanoma, kad Andropo
vas leistu'rusams pradėti ato
minį karą, nes jis žino, kad JAV 
yra galingesnės ir išradingesnės.

Cr*»-n

ALL YOU NEĖD
FOR MINORITCHES 

WiDRASHESf*

Prašome!
Pagal savo išgales aukoti TAUTOS FONDUI: savo uždavi
niams vykdyti, Lietuvos Laisvės Iždui — laisvajai Lietuvai 
padėti atsistatyti, 6 kalbomis ELTOS informacijoms leisti, 

radijo transliacijoms į okupuotą Lietuvą finansuoti 
ir politiniams kaliniams gelbėti.

Nepamirškite tam tikrą procentą ir savo testamente įrašyti: 
Not-For Profit, Tax Exempt Corporation

Lithuanian National Foundation
P. O. Box 21073, Woodhaven, NY 11421

iiiiiiiiiiiiiiniir

DR. ANTANO J. GUSEN0 RASTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, visuomenės, veikėjo ir rašytojo aUiminimHa.

Dr. A. Gusaen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metą įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir 
susirūpinimą___ ____ ' ___________________

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

Minkštais viršeliais, tik

Dr. A. J. Guasen — AUKOTA KULTŪRA — ŽIAURUS 
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik____

G«Iima taip pat užsakyti paštu, atsiuntn* ček| arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant SI persiuntimo fšhddoma.

88.00

84.00
F3.00

82.00

LTH 04, HAL8TKD «T, CHICAGO, IL IMff

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 4

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
. ' INCOME TAX SERVICE ....

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233 ;

KAM MOKĖTI NUOMA? 
GERIAU MORGIČIŲ.

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

Dailus pensininkui nedidelis namu
kas. 2 po 4. Aluminijauš 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

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicanos mieste
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

aarantuet^ ir sąžinlnęaL 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Aw.
Tel. .927-355$

DĖMESIO
62-8S METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automeblllc 
Liability apdraudimas pansiaie- 

kams. Kreiptis:’ ;
A. LAURAITIS ‘ 

4*45 So. ASHLAND AVt 
.......... ..  . Tel 523-8775

REPAIRS — IN GENERAL
- Įvairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
H e r-m an D e č k y s 

Tel. 585-6624

Dengiame ir taisome visu rū- I 4.
I siu stogus. Už darbą garan

tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

MISCELLANEOUS 
įvairūs dalykai

A. TVEBAS

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS — Astrological- 

Tarot Card Readings 
$10.

ELEONORA JAKŠTAS 
4104 S. Archer Av$.

- TeL 523-3685 (Pr.

“LIUCIJA“
Miko šileikio apsakymu knyga 

“Liucija” jau atspausdinta.

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

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

Ave.. Chicago. IL 60629.

TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug 

jadėti teisininko Prano ŠULO 
laruošta — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos” 
šleista knyga su legališkomis 
ormomik / ,

Knyga su formomis gauna, 
ns Naujieną administracijoj*

pikkite jav taupymo bonus.

Pirdavim*! ir Tatsymac '• 
2M4 Wwf C*th Strw! 
Tri. REpuMIe 7-1941

~ 1 ■ -. .. '.»■ ; i

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

j P.-NEDĄS, 4059 Archer Averįue, 

r Chicago, M 60632. Tel. YA 7-59S0

M. š IMK U S
Notary Public . f į 11 

INCOME TAX SERVIC1 ’

4259 S. Maplewood, Tel. 254-745(5
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pn • 

šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Ztpriis. A«enf »

(0642, - 424-U54 V
State Faict F.»e Casualty

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

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

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

TeL 776-5162 
2649 West 63rd Street 

Chicago, UI 60629

ADVOKATU DRAUGIJA
V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

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

MM S. Kadzia Ava.
Chicago, III 60629

Tel: 778-8000

PATS SKAITYK [R DAR KL 
i TUS PARAGINK SKAITYTI 

DIENRAŠTI ^NAUJIENOS*1

6 — Naujienos, Chicago, 8, Ill. Wednesday Dfctanbėr 1, 19|2




