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FANFANI DAR NESUDARĖ 
VYRIAUSYBĖS

na nuo plėšrių tigrų. Tigrus iš
kelia į viršų ir praduria šoną.

VALENSA BUVO NUVYKĘS 
Į ČENSTAKAVĄ

ČENSTAKAVA, Lenkija. • -

PREMJERAS PERSKAITĖ KRAŠTA 
RAMINANČIĄ DEKLARACIJĄ

GYNYBOS MINTSTERIU PASIRINKO DIDELE BALSŲ DAU
GUMA IŠRINKTĄ BARCELONOS MERĄ N. SERRA

Utah alominių raketų sandėliuose įvyko sprogimas, kurio metu 
gyvybės neteko keluri Amerikos kareiviai.

BRAZILIJOJE LABAI IŠKILMINGAI
PASITIKO PREZ. REAGANĄ

BRAZILIJA YRA SKOLINGA KITOMS .VALSTYBĖMS 
>- 80 BILIJONŲ DOLERIŲ

prezidentas derins Brazilijos 
ūkio reikalus su Amerikos.

retorius dr. J. Stiklorius ir 
VLIKo/Eltos įstaigos vedėja 

i Samatienė. Tautos 
(Fondą atstovavo: Valdybos pir-
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GONZA
BRASILIA, Brazilija. — Prė- 

zjdentą Ronald Reiganą labai 
gražiai * pasitiko Brazilijos prezi- 
d.ntas Joao Baptista Figueire
do, aukšti valstybės pareigūnai 
ir Brazilijos kariuomenės dali
nys. Brazilija turi ’specialų dalinį 
aukštiems užsienio pareigūnams 
sutikti, šis dalinys aprėdytas 
raudonais drabužiais.

Prezidentas išskrido ię Ahd-#_
rew aerodromo. Kelionė į Brazi- do į guminį drabužį ir buvo pa- : 
bją užtruko 8 vai. 25 min. Pre
zidentas antradienį pasakė kal
bą Los Angeles mieste,? atskrido 
į Washinglcna, ten pasakė žur-- 
nalistąms kalbą apie kelionės į 
Pietų cir Vidurio Ameriką ; tiks
lus, sėdo į lėktuvą, išskrido į 
Brazil!ją, t-susitiko su aukštais 
Brazilijos pareigūnais ir jiems 
pasakė kalbą. Atsakė Brazilijos 
prezidentas Figueųedo.

Vėliau susėdo Brazilijos fi
nansų specialistai Įąrtu atvy
kusiu prezidentu Reaganu "ir 
pradėjo kalbėti apie Brazilijos 
ekonominius sunkumus. >''

Brąįūijai daug suėda 
nuošimčiai 4

Pasirodę • vy-.
riausybė S0
bilijonų dio^^o^ 60 įil.^Jęaįp 
anksčiau jirahėŠa, rferązi- 
Ii jo j e iŠ^įeiįų gamUs*4ttrtį,

PUSANTRO MILIJONO 
DOLERIŲ Už BLOGĄ

GUMINĮ DRABUŽĮ

WASHINGTON, D.C. — Erd 
vių admmislracija patraukė teis

imai! Rockwell International Co. 
į už blogo guminio drabužio pa- 
Į gaminimą. Du astronautai įlin-’

si ruošė išeiti pasivaikščioti erd-j 
včje, bet negalėjo to padalyti, į 
nes vienas drabužio motoriukas 
nestūmė oro j drabužį. Astro- ■ 
nautai negalėjo pajudėti, netu-! 
rėjo deguonies, būtų užtroškę.; 
Labai blogai pasijautė ne tik! 
astronautai, bet ir visa įgula bei 
Erdvių tyrinėjimo vadovybė. 
Planavo, viską paruošti pasi- 
vakščiajiinm erdvėje, o čia nie
ko iš to neišėjo, nes pagamino 

m^tc^riuką deguoniui

Specialistai apskaičiavo, kad 
blogas drabužis vadarė Erdvių

OFICIALUS ELTOS PRANEŠIMAS 
APIE VLIKO SEIMĄ.

Š.rn. lapkričio 6-7 dienomis 
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 

. Komiteto seimas posėdžiavo Los
tyrinėtojams pusantro milijono'Angeles Kalifornijoje. Iš 15-os 
doleriu nuostoli. Rockwell bend- , —

■ SjJ 5 J- -Ttf 1M.
rovės ^^^asiteira^^įfi 
tis |Ą^s2dar^/\K'ą4ą
jžni iš|i»kino> i'ąv^į-pasakė, kad 

teismas .nėrei^firigas. Jis iš- 
?siėniė':čtki, įrašė;pusantro mili
jone dolerio B^dyjų tyrinėjimo 

bet pražiĮfeKąnis labai Rinktu įstaigai ir bai^ė Vjėlkalą.
^-2-* . . e yuni. pa v avi uviujad u» .

—.lengvai apsigi- Krivickas, vicepirmininkai dr.
:x K jurgėla jr y Jokūbaitis, sek- Solidarumo unijų organizatorius 

Lcšek Valensa antradienį buvo 
nuvažiavęs i Čenstakavą ir baž
nyčioje nuoširdžiai pasimeldė. 
Į Čenstakavą jis buvo pasiėmęs 
ir savo žmoną Danutą. Pačioje 
čenstakavoje visą laiką Valensą 
lydėjo Henrikas Jankovskis.

Praeitą sekmadienį Valensa 
buvo nuėjęs į Dancigo kaimyni
nę bažnytėlę ir ten labai nuošir
džiai meldėsi. Jis prašė Dievą, 
kad jam padėtų atgaivinti Soli
darumo unijas, nes jos esančios 
vienintelės, kurios galės išgel
bėti lenkiją. Valensa prie kiū
tinės turėjo mikrofoną, kad visi 
bažnyčioje buvusieji žmonės ga
lėtų girdėti jo maldą.

Valensa bandė susitikt: su bu
vusiais Solidarumo veikėjais, 
bet jis nepajėgia jų įtikinti. At
rodo, kad dabar Valensa labai 
glaudžiai bendradarbiauja su 
lenkų bažnyčios vadovais.

jais pasinaudoti.. ■
Brazili jti^’į^rėzidąttasį" ;;a tvy-? 

kęs šią yasąrą' į JAV, paprašė 
prez. -Reaganą-.ątVykti> j Brazili
ją ir susitarti apie abiejų vals
tybių glaudesnį bendradarbiavi
mą. Brazilijos vyriausybė, pa
tenkinta,, kad prez. -Reaganas 
pirmiausia atskrido į Brazilijos 
sostinę, o . vėliau skris į kitas 
valstybes. Brazilieėiai mano, kad 
Reagano kelionė pakels Brazili
jos prestižą visoje Amerikoje.

Brazilija turi didelę darbo jė
gą, bet raumenis brazilieėiai 
naudoja žemės ūkiui. Brazilijai 
reikalingos mašinos ūkio ir pra- 

^monės reikalams. Brazilijos
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doleri^rnŲbstolį. Rockwell bend- grupijį 45.^ atstovų, turinčių 
, seime dalyvavo 

43 atstovai, ir keli šimtai svečių 
tiek posėdžiuose, tiek kituose 

į parengimuose: Seime dalyvavo 
^šie VLIKo pareigūnai: Tarybos 
pirmininkas VI. šoliūnas, Val
dybos pirmininkas dr. K. Bobe
lis, pirm, pavaduotojas dr. D.

— Amintore FApfani yra P^r Margarifa 
senas naujai yvriansybei suda- ’ — -
ryti. Jis, gavęs Soc1alistųprila-'mininkas j Giedrail5s< iždinin. 

kas V. Kulpa ir Kanados Atsto
vybės pirmininkas A. Firavičius.

Seimą pradėjo Seimui rengti 
komiteto pirmininkas inž. A. 
Mažeika ir invokaciją sukalbėjo 
Los Angeles šv. Kazimiero pa-

rimą koalicinei vyriausybei, su 
socialistų sekretoriumi nesusi-' 
taria.

Bulgarijos valdžia reika- 
paleisti komunistą Anto- 
apgyvendinusį teroristą rapijos'’ klebOTias, prelatas "j.

viešbtuyje prie šv. Petro

lauja 
nova. 
Agcą 
aikštės. Italai nesirengia jo pa
leisti, o jo šeima nenori važiuoti 
į Bulgariją. ,

Ispanijos karalius ilienė įtikino Felipe Gonzalez 
sudaryti vyriausybę ir laisvai valdyti kraštą 

ptffal veikiančius įstatymus.

Kučingis.
Dr. K. Bobelis seimui pirmi

ninkauti pakvietė inž. Jurgį Va
laitį ir pavaduotojais Vaclovą 
Mažeiką ir Joną Jurkūną; Į sek
retoriatą — dr. J. Stiklorių ir 
M. Pranevičių.

Seimas, priėmęs VLIKo Val
dybos pasiūlytą darbo tvarkę, su
darė dvj komisijas: Mandatų 
(pinn. A. Gustaitis) ir Rezoliu
cijų (pirm. dr. D. Krivickas).

Seimą sveikino žodžiu: Vy
tautas Čekanauskas, Lietuvos 
generalinis konsulas; Teodoras 
Blinstrubas, Amerikos* Lietuvių 
Tarybos vicepirmininkas; Zig
mas Juras, Anglijos Lfc’liivių Są 
jungos pirmininkas; dr. Vytau
tas Dargis, Reorganizuotos Lie
tuvių Bendruomenės vicepirmi
ninkas; Algis Raulmattis, Lietu
vių Fronto Bičiulių pirminin
kas; Vytautas Jokūbaitis, lie
tuvių Karių Veteranų Sąjungos 
“Ramovė”- atstovas; A. Juraįjė 
— Anglijos Lietuvių Jaunimo 
S-gos pirmininkė; Vincė Zaunie- 
nė-I-eskaitienė — Lietuvių Mo
terų Klubų Federacijos garbės

■ * » f*- -

pirmininkė; Liucija Mažeikienė, 
Lietuvių Respublikonų Federa
cijos atstovė, ir .JAV Kongreso 
atstovas Robert J. Dornan.

VLIKo Valdybos pirmininkas 
dr. K. Bobelis perskaitė JAV pre
zidento' Reagano sveikinimo te
legramą.

— Prez. Reaganas planuoja 
Amerikon atgabenti Brazilijos 
žaliavas, reikalingas JAV- pra
monei.

— Smarkaus lietaus . metu 
Kolumbijoje, netoli Begotos, ke
leivinis lėktuvas trenkė į kalno 
pašlaitę ir užmušė visus 26 ke
leivius.

— Antradienį San Francisco 
srityje ir v same pajūryje siau
tusi labai stipri audra išvertė 
medžius, elektros ir telefono 
stulpus, užvertė kelius ir išvar
tė tiltus.

ANDROPOVO SŪNUS 
KALBĖJO MADRIDE

?4ADRIDAST Ispanija. — Igor 
Andropov. Sovietų delegacijos 
narys Helsinkio baigminio akto 
konferencijoje, padarė kelias 
pastabas.bendrame posėdyje. Jis 
primetė Vakarų Europos vals
tybių atstovams Libano padėtį 
ir prez. Reagano pasiruošimą 
siųsti MX raketas į Europą, šie 
klausimai turi liesti Europos 
saugumo reikalus, bet j tai ne
kreipiamas dėmesys.

Igor Andropovas yra Sovietų 
Sąjungos valdovo Jurijaus And
ropovo sūnus. Iki šio meto Ru
sijos visuomeniniame gyvenime 
jis nesirodė, O' dabar jis jau iš
siųstas i Madrido konferenciją; 
kariu su kitais Sovietų delega
cijos nariais. Iki šio meto And
ropovo sūnus Madrido konfe
rencijoje tylėjo, bet antradienį 
iškėlė Libano klausimą.

MITERANDAS BUVO 
PIETŲ INDIJOJE

BANGALORE, Indija — Pran
cūzijos prezidentas Milerandas 
keturias dienas praleido Indijoj, 
šį kartą jis daugiausia buvo pie
tų Indijoje prekybos reikalais

Bangalore mieste prancūzą 
turi pastatę malūnsparnių dirb
tuvę. Ten prancūzų inžinieriai 
sudėsto ir sumontuoja prancūzų 
pagamintus malūnsparnius. Pre
zidentas Mitcrandas apžiūrėjo 
dirbtuvę ir pasakė kalbą inži 
nieriams.

Be to, prez. Mitcrandas buvo 
užsukęs į Elora miestą ir apžiū
rėjo ten stovinčias senai Indijos 
maldyklas, papuoštas senais me
no paveikslais.

Bangalore mieste yra Indijos 
Mokslo institutas. Prezidentas 
buvo šiame institute ir palakė 
kalbą apie mokslo svarbą ir reikš 
mę šių dienų gyvenime. Prezi
dentas M i tėra odas nebuvo užsu
kęs į New Delhi ir nesimatė su 
Indijos premjere Indira Gandhi.

— Kinijos vyriausybė parei
kalavo, kad būtu nustatytos 
tikslios sienos, tarp Hong Kongo 
ir Kinijos.

MADRIDAS, Ispanija. — Fe- 
: lipe Gonzalez, Ispanijos prem je
ras ir socialistų partijos pirmi
ninkas, antradienio vakare per
skaitė naujo kabineto deklara
ciją. Premjeras Gonzalez nuste
bino ne tik parlamento narius, 
bet ir užsienio diplomatus. Fran
ko šalininkus, kariuomenės va- 

į dus ir pačius Ispanijos socialis
tus.

Reikia turėti galvoje, kad dik
tatorius Franko valdė Ispaniją 
40 melų. Jis persekiojo visas po- 

j litines partijas, išskyrus deši- 
niuosius falangistus. Visą tą lai
kotarpį Ispanijoje nebuvo jokių 
rinkimų ir krašto gyventojai ne
turėjo teisės pareikšti savo va
lios. Paskutiniai laisvi rinkimai 
davė jauniems socialistams de
mokratams didelę parlamento 
daugumą. Socialistų ' partijos 
pirmininku yra 40 metų teisi
ninkas, gimęs pilietinio 1carp 
pabaigoje ir mokslus baigęs 
tatūros laikotarpyje.

Ispanijos kariuomenės vadai, 
kovoju pagal Franko įsakymus, 
buvo pasiryžę neleisti laisvų ir 
demokratinių rinkimų. Jie ruo
šė perversmus, kad sustabdytų 
rinkimus, bet karalius sukilu
sius generolus atleido ir jsakė 
pravesti laisvus, be sukčiavimo, 
rinkimus. Tie rinkimai davė so
cialistams 20 atstovų daugiau 
negu pusę parlamento narių. 
Ispanijos socialistams nereikės 
daryti jokios koalicijos. Jie turi 
pusę parlamento narių ir dar 20. 
Parlamento rinkimų duomenys 
nustebino Ispanijos dešiniuo 
sius. Juos nustebino ir premjero 
deklaracija. Nustebino ir minis* 
torių pasirinkimas.

— Turėdamas galvoje sunkią 
krašto ekonominę būklę, dary
siu viską bereikaVngoms išlai
doms sumažinti. Taip pat steng
siuosi surasti darbo 800,000 be
darbių, kurie nepajėgia savo šei
mų išmaitinti ir patys pramisti, 
— parlamentui pareiškė premje
ras Gonzalez.

Ispanus nustebino ir ministe 
• ių p a s i rinkimas. Labiausiai 
<raš!a nustebino socialisto pasi
rinktas gynyljos nrinis’eris. Be
jota, kad nebūtų parinktas koks 
karys, siekiąs g dingos Ispanijos 
kariuomenės. Gynybas neniste 
riu sociahs’as pasirinko Narcisą 
Serra, dabartinį Bare lones me I 
ra. Pasirinko todėl, kad savi vai 
dybių rinkimuose Serra gave 
daugiausia balsų. Gonzalez yra 
įsitikinęs, kad Serra yra geras 
administratorius, s p r e n dimus 
daro tiktai ištyręs reikalą ir nu
statęs faktus. Gonzalez, pažin
damas Serrą. galėjo vienu šūviu 
nušauti* du zdkĮus. KAtalanic- 
iai turi aulonorhiją savivaldy

bės reikalįĮnis. Paskirdamas ka-
I talanieč ų mėgiamą žmogų Ispa
nijos gynybos ministeriu, jis tu
rės gerą ininistfrį ir apramins 
katalaniečių aistras. Kariai ne 
galės ruošti perversmo prieš de-* 
mokralinę monarchiją.

Nustebino ispanus ir vidaus 
reikalų nainisterio pasirinkimas.

šioms pareigoms premjeras pa
sirinko buvusį Madrido policijos 
vadą Jose Barrionuevo. Stebėjo
si socialistai, stebėjosi ir policija.

— Kada mes buvom j civilinės 
gvardijos apsupti ir parlamente 
suguldyti ant grindų, o pulkinin
kas Tejeiro šaudė į parlamento 
lubas ir langus, lai pulk. Barrio
nuevo suorganizavo sostinės po
liciją, apsupo parlamentą ir įsa
kė civilinei gvardijai neliesti 
parlamento narių... Kada socia
listai laimėjo daugumą paskuti
niuose rinkimuose ir trys pulki
ninkai ruošė naują perversmą, 
tai pulk. Barrionuevo mane su
sirado ir užtikrino, kad jok‘o 
pirversmo nebus, lamstai bus 
garanluola teisė vyriausybei su
daryti. .. Su tokiais žmonėmis 
galima valdyti kraštą be krauje 
praliejimo...

^-Premjero pareiškimas parla
mentui tęsėsi 70 minučht Vė
liau prasidėjo debatai. Manome, 
kad debatai gali užsitęsti porą 
dienų, o vėliau parlamentas pa
tvirtins Gonzalez vyriausybę, 
nes jis turi pakankamą balsų 
skaičių.

ROMA, Italija. — Amintor? 
Fanfani antradienio vakare pra
nešė prezidentui Sandro Perli
ni, kad jis jau sudarys minisie- 
rių kabinetą, bet iki tre/iadle- 
nio ryto vyriausybės dar nesu
darė.

Fanfani pradėjo bereikalingą 
ginčą su socialistais. Jis buvo 
gavęs ilgą laišką iš socialistų. 
Jo kaip reikia neperskaitęs, pra- 
nęšė prezid-.ntui. kad vyriausy
bę netrukus sudarys. O kai va
kare suėjo su socialistų partijos 
sekretoriumi, tai pradėjo aštrų 
ginčą su socialistais. Jie tvirtina, 
kad jie vienaip savo laiške rašė, 
o Fanfani visai kitaip viską su
pratęs.

Iš 650 parlamento balsų, da
bar Fanfani turėtų 350. Atrodo, 
kad galėtų vyriausybę sudaryti, 
bet jeigu socialistų partijos sek
retorius savaip parašytą laišką 
interpretuos, tai vyriausybės ga
li ū ti.

KALENDORĖL1S

Gruodžio 2: Aurel ja, Skir
mantas. Mangaudas, Skirmuda, 
Arbutas. Krutulė.

Saulė teka 6:59, leidžiasi 4:20.

Oras d.besuotas, lis, gali 
snigti.
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Vač’nėjimas dviračiu.

V.nkii tėvai ar glebo j ai neturi 
leisti vaikams prasižengti dvira
čiais važinėjant judėjimo nuo- 
.-tatams. Važinėją 'dviračiais pri
edo laikytis trafiko įstatymų: j 
a) nevažiuoti greičiau, negu nor
malus greitis b) nevažiuoti šali
gatviais

Vamrvimo laidimas

Mažametis nuo 16—’18 metą 
amžiaus gali gauti vairavimo- 
leidimą, jei , tėvai, globėjai arA 
ba rūpintojai sutinka ir pasira
šo. / ‘

^Svarbiais atvejais mažamečiai

Stany t, jis man atima vi- 1 
meno žaislus! j
Motina griežtai kreipiasi į 
snįjį vaitą:
Dėlko tu atėmei visus bro-

už j 
tai I

Komunizmo statyba — IMK) vergų darbo stovykla.

sfcvndfiasi ma jiinas! — jią suzBUrna. Aš tavęs 
visiškai bepežjftu!

— Eik jau, liaukis nudavęs!— 
nusikvatoja mergina.—Mudu gi 
kartu miegojova!

— Kariai miegojova? Kada 
gi? — dar labiau apstubsta pa-

ravimo ribotą leidimą. v 
z Nepilnametis/ turi-būti 18 m. 
amž., kad gautų šoferio leidi
mą. Kžd galėtų vairuoti auto* 
Husą šoferis turi būti 21 metų 
amžiaus. Tiek patmaetų turi tu*, 
rėti šoferis, vairuojąs taksi, mo* 
mokyklos auto ir: t.t.

Tėvams ir vaikams žinotini dalykai
Z (Tęsinys) už čia išvardintus atvejus: 1)

du trafiko nusižengimus, jei 
įvyko 12 mėnesių laikotarpyje, |
2) Neteisus už girtam stovyje 
esant arba už neapgalvotą va-j 
žiavimą, 3) Nutei^mas už sužei
dimą, ko išdavoje įvyksta mir
tis, sužeidimas ar nuostolis iki 
$100 ar daugiai arba savo arba 
kito automobilio.

Privalomas mokslas-

Nuo 7 iki 16 metų amžiaus vai 
kai privalo lankyti viešąsias ar
ba privatines mokyklas.

Jeigu vaikas fiziškai ar protiš
kai nesveikas lankyti mokyklas, 

petiiigo gydytojo pažymėjimą _A PATIEMS SURASTI
valdžios Įstaigai.

Tarp 16 — 13 - metų amžiaus 
kiekvienas jaunuolis, kuris re
guliariai ir teisėtai dirbąs^ nors

i jis yra baigęs 4 metų pradžios

i

r Kiekvienas mūsų savaip su- 6. Palailydrime ryšius su savo 
• prantame iaitnę .ir savaip ban- tautiečiais ir įvertinkime kr esa- 
dome ją atsiekti.

viai mokslo kategorijai.
• Kubizme yra dvi pusės: 

Kuriamoji, 2) Griaunamoji:
D

- dalinio laiko mokyklą. Į niat&l^.ldri £r,.nuolat skun-
- - '.V Toks lankymas negali.būti ^^7

____________ . ■/_ j pesnis negii 3 vaĮ. per .savaitę.\ : . 5 { 
■Pastaba. Valstijos sekretonus. nemažiau 36 vai. gėr-kiekvienus}rfe/’i

ijaųsfe iiiHŽįžfeŠnfe

me paveldėję iš savo tėvu ir 
protėvių.

9. Aplinkiniame gyvenime sp- 
raskime ir gerų ypatybių.

10. Niekad neatsisakyk pada-» 
ryti ką nors įgero kitiems, nesi 
tik tuomet galėsi tikėtis pagal-

gali ^atšaukti, apriboti vai-ravr- 
mo leidimą be apklausinėjūno L

metus
(Bus daugiau) Humanistė M-tė

• ’ f R U M P A 1- l n‘aH^u nedarbo išmokas linkme "neg;
' ? Spė’ama. kad viešų ligoninių? auol^Šnė^ 1

rtfei Axstmrn Rūmų House Way4 ligonių šis nutarimas Tie-
- ^Washington; D- C. — Ne.se-

Mid Means komitetas piie uždą, 
ių dirru svars« ė problemą, kaip 
trijų metu laikotarpyje Medica
re apdraudai k:suiaūpyti” 1-1 m?l. 
dolerių. Tam veikalui numaty
ta ligoniniu išlaidų kontrolėm 
sustiprinimą,, ypač kas -Ifecii 
Medicaid ligomus. esančius ligo
ninėse, senelių .prieglaudose.

Tas pat komitetas nutarė pa
pildyti 3 savaitėms nedarbo pa
šalpą visiems bedarbiams.

♦ *
— Senato Agrikultūros komi* 

tetas tą pač^ą-dieną nukirpo(cut) 
2,57 bil. dol. duodamu maisto 
kortlein (foot stamp>) irgi trimv 
sekantiems fiskalin. metams, sis 
nutarimas esą paliesiąs visus as-» 
menis. kurie tokią pagalbą gau- 
na šiame krašte

Atstovų Rūmų narys Dan Ro-! 
stenkowski (House & Means ko-- 
miteto pirmininkas) (D. iš HL) 
patvirtino, kad išvardintas kom
binuotas sumažinimas, esą. tei 
kalingas federafiniam deficitui 
$21 bil. sekantiems ’ trims mo
lams. Manoma, kad daugiau ne
gu pusė šios sumos, apie $11:6 
bil. būsią surinkta iš didesniu 
mokesčiu, fed.

linkage nė
PAPROTYS^AŠiNĖTI ANT

vaTstyibinių prieglaudų ir psi- 2. Mokėkime įvertinti ir pasi-
. _ _ i džiaugti,tuo, kąMįūrimė ir ^eieš-

patiesiąs. v. . j kokime to, ko rfelšmanoine at^i
Viešos ligoninės turėsiančio:' j <-f . > / /

sutikti su dabar iš Medicare ap~ ; 
draudos galiančiomis lėšomis 
už teikiamą ligoniams patarna-
Yipfrą. . * . r ' * sitenkihimo šaltinis.

Turint galvoje tuos pastaruo-*

3. Nežiūrėkime į darbą, kaip i 
kokią naštą: darbas yra-gyveni. 
mišką būtinybe, sveikatos ir pa.

- ... į 4. Neįleisk pavydo į savo šir-i
sius tris projektus, fed. admihi--| • Pavydas, piktumas ir nėr- 
tračija rruiilato sutaupyti dau-Į vi^gyj^as. išnieta mus iš lygsva-
giau 5 bilijonų dolerių

Pr. Fabius

JŪS KLAUSIATE.
MES ATSAKOME

ros ir sukęfia daug nesmagu- 
į:L’ : <

5. Sveikatą yra didelis turtas, 
todėl saugokime ją visomis prie
monėmis.

6. Prisiminkime malonesnius 
momentus iš’pPaeirits laiku, o 
netekę perdaug nesigailėkime 
jų,Ka nors malonaus rali suteik- 
ti mums Yr azeitis.

T: -Didžiausia nelaimė yrsu 
skūpumas. Kovokime su juo ir 
į pinigą žiūrėkime, ne kaip i

i savo tar-

Paprotys rašinėti ant sienų 
yra toks pat' senas, kaip ir pa 
Saulis.- . k-

Vezūvijaus ugniakalnio už
versto Pompėjos miesto sienų, 
įrašai labai .vertinami istorikų, 
nes jie padėjo daug ką sužinoti 
apie pompėjiečių gyvenimą, jų' 
rūpesčius iri džiaugsmus.

Tyrinėtojai barskaitė ir Amū? 
ro strėlė pervertųjų užrašus, ir. 
kažkieno grasinimus, ir politic, 
nius skelbimus. Štai vienas jų:

—“Tas. kuris neatiduos savo 
balso už Kvinktą, tegul bus per
varytas per miestą raitas ant 
asilo.”—

KOMUNIZMO HORIZONTAS

Mamyt, mes gi žaidžiame 
ikų — sovietų draugystę! — 
resnis paaiškina.
— Žaisti dar nereiškia, kad 
ikia žaistus atimti!
— Beų matyt, kad tu ir ne- 
pranti — berniukas netenka 
antrybės. — Jis gi vaidina len-

o aš sovietą!

—Kada gi dar kiausi! Nagi 
per draugo partijos sekretoriaus 
pranešimą!

. * ♦ e

VAIRAVIMO PAMOKOS

Poniutė Skrabalienė pradėjo 
imti vairavimo pamokas ir kele
tą valandų pavažiavusi paklausė 
ją lydinčio palydovo:

— Kiek man dar trūksta, 
kol galėsiu savistoviai vai-TESTAMENTAS

Mirė turtingas dėdė ir visi nu-' 
o pas advokatą išklausyti dė- 
8 palikimo.
Dėdė palikęs savo žmonai 
OO,006, dviem broliams $16,000 
savo seserei $50.000. Toliau

ivokatas ^perskaitė pažodžiui:-
— Ir mano giminaičiui Sla

piu!, kuris labai norėjo, kad ir 
jį testamente paminėčiau, štai 
aš jį paminėsiu: “Ei, Slapi!”

* * *
Prie aukšto sovietinio parei- 

pūno išeinančio iš Partijos Na
mų, pribėga eilinė partijos sek- 
retariate tarnaujanti mašinin
kė ir savimi visiškai pasitikė
dama sušunka aukštam parei
gūnui:

— Kaip tau einasi, seni?- 1
Pareigūnas apstubsta iš nusi

stebėjimo:
— Iš kur toks savimi pasitikę- —nebeturiu pagalvės.

* moti?
atsekė in-

struktorius.
— Jūs 

du?
— Ne, 

Jiuj

manote, trijų- valan-

dar trijų automobi-

* * *
PAGRĮSTAS PASITIKĖJI

MAS

—■ Bet tu tik ir esi baisiai ne
pasitikintis, vis dairaisi ir dai
ras! Į kabyklą, bijai, kad kas 
tavo apsausto nepavogtai

— Atsarga gėdos nedaro,ypač 
kai jau pusė valandos,.kad ta
vo apsiausto kabant nebema
tau.

* * *
- —Praeitą naktį sapnavau, kad 

suvalgiau penkis svarus marš- 
melonų. Šįryt atsibudęs žiūriu

VKL. Kur aš galėčiau gauti Chi- 
cagoje nemokamai teisinį pa 
tarnavimą? Iš anksto jums 'dėj 
koj-u • Kasys B-nisj

ATS. Chicagojė veikia'pr i vai į 
člū advokatų 'OrgtoizaCija, kuri j visagalį bet kaipo į 
sava norikai patarnauja ne tu r-1 ną. 
tingiesiems. Štai adresas: Chica
go Volunteer Legal Service foun
dation, 19 S. La Šalie Sto ChfcaJ 
go, IL. 66604. Tel. 332-1624. '

Dar viena veikia panaši orga
nizacijas, kuri suteikia nemoka-' 
foa teisinę pagalbą tiems, ku- 

darbininkams, ne gyvena Cook apskrity, bū-’ 
biznio įstaigų ir asmenų, gan- tent: Cook County Legal Assist

tarice foundation, 19 S. La Salle" 
St.,,Chicago. IL 10603. telefonas 
263-2267/

® Graiku vazos su juodomis! 
figūromis priklauso archaiškam 
laikotarpiui. Vazos dekoruotos 
raudonomis figūromis, buvo ga
minamos didėliais kiekiais Atė
nuose 500—400 metais prieš Kr. 
Jų autoriai: Evfronius, Douris 
ir Brygos.

• Logika yra mokslas, 
pažinti proto funkcijas, 
funkcijų svarstymas.

’♦ Estetika yra jausmų 
cijos, priklausančios

....Raškai toj e politrukas guodžia 
klausytojus, tikindamas, kad 
komunizmas jau horizonte.

Po paskaitos klausytojai duo- 
_da įvairius klausimus. Tarp ki-1 
tų, vienas nžid&usia, kas tai yra 
horizontas.

Politrukas paaiškina:
— Horizontas, tai tokia įsi

vaizduojama linija, kuri visada' 
prieš akis ir niekada nepasie
kiama.

kaip
Proto

funk- 
subjekty-

SOVIETINES DRAUGYSTĖS j 
NEAKYVAIZDINĖ PAMOKA ?

Lnkijoje vyksta lenkų — so
vietų draugystės mėnuo. Tėvai 
prie teelvizijos žiūri ir klausosi 
Gomulkos kalbos, kokių gėry
bių Lenkijai davė, broliška so
vietų draugystės .pagalba. Du jų 
sūneliai tuo tarpu žaidžia kie
me. . "

Staiga mažasis sūnelis įbėga

jV=®®T? ■ ;>>? .^S^į

Frank Zapolis

Kalėdos yra tikinčiųjų šventė, tymas) bus rodoma, kaip Lie
jas švenčia visas krikščioniška- i tuvoje rusų carų laikais ir ne
šis pasaulis. Kiekviena tauta-priklausomos ^Lietuvos laikais

' Kvietimas į tradicines Kūčias
•JAV R. L. Bendniomeiiės taryba ir Centro valdyba 

maloniai kviečia įus ir .jūsų artimuosius dalyxmuti tradi
cinėje Kūčių vakarienėje 1982 m. gruodžio mėn. 4 čfieną 
■7 vai. vak.. Liet. Tautiniuose namuose. 6422 So. Kedžie 
Avenue, Chicago, Ill.

- . Programa: tradicinių valgių vakarienė, kalėdinės
prcnuuierala yra ideaH ir prasminga dovana *lc Į^frsmėjs' —- TtHik^ Solfe^ė Aldona Buntinaitė, tautos lais

tė < koYo' ojų pf ishnihimas-pagerbimas.
Dalyvavimas — a-ika S12.50 asmeniui.
Kvietimo gavimo reikalu kreiptis: J. Bagdžiūs — 

434-3713, A. f kepas — 863-5135. A. Repšienė — 5U-3880, 
K. ('-iuri'.sk-1’S,.East Chicago — (219) 365-4184..

■ i- ’. iT • - - -- [Rengėjai
“t***-7-;7-  ------ —r-- ■ ;—7-^.—: ' *

<OS APLANKYS KASDIENA..
Visuomenei ir paskiram asmeniui Naujienos 

dabar yra reikalingesnės, kaip bet kada...
lodei Ka^ėdŲ ar Naujų Metų proga Naujiehų

v ni . va"knms, giminėms, draugams, kaimv aifts. 
|>a.ųsi. m«cms. sc'n.liain.s ir kitiems.

Xau.,;cnOš padės Jum-, išlaikyti giminės ar bičiulių ar.irAą, i 
nežiūrint huoeolų, ir bus ištikimu ryšininku visai išeivijai, koto- 
jančiai už savo krašto toisvę.

PRAŠOME ^AI’DdTIS PXT0G1A UŽSAKYMO FORMA

Siunčiu Prašau sidntinėii Naujukas’ Uhicaguje ksiy-S
kalėdinę duVauą metalus (puse! lučių *24.00). Kitose v etose 
£40.00. pusęi metų — $22,00.

VARDAS, PAVARDĖ ............. ....... . .... ......|................... ,....

NIL JK GA IVĖ ....................... f; ' ' V • i
MIESTAS ................................... VXI5T. ........... ...............L

' ZIPCODK ..............

Siuntėjo Pavardė, VarJa^ ..........

Adrenis: .... . ........... .......

KALĖDŲ NAKTIS

Mirga šviesos gintarinės, 
Skraido snaigės sidabrinės 
Ir laukuose ir pusnynuos.

Glūdi, liūdi rugienojai, 
Pasišiaušę prieblandoje, 
Ten tik vėjas raitas joja.

O naktis plati plati jūra, 
'Ūkanomis užsikūrė, 
Ir svajonėmis užbūrė.

Žalias miškas nusiminęs, 
Tarp eglučių Susipynęs,

■ Baltą sniegą žemėn barsto.
' ■ • • M. š..

šias šventes švenčia pagal sa
vuosius papročius, bet pati 
švenčių aureolė niekur neiškrai
poma.

š. m. gruodžio nnėn. 17 d., 
penktadienį. Čikagos Museum of 
Science. 5Tt1i St. ir Lake Snore 
Dr. (atdaras nuo 9:30 vai. ryto; 
nemokamas automobilių pasta-

buvo švenčiamos. Kalėdų šven
tės. Šių švenčių "programos va
dovas yra lietuvis Frank Za- 
polis.

Įvairių tautų Kalėdų švenčių 
papročiai muziejuje bus pradė- 
ta rodyti lapkričio mėn. 26 d. 
ir tęsis Ūgi gruodžio mėn. 19 d. 
Įėjimas neapmokamas. J. Ž.

j SOME CHJOGO MOTOR CW8 TTF3

DOW "r CUT TN CASC
THAT A.QS JM^OMVJNG SAJ=» 
POUOWG DfCTAWCFS.^ <

>wa ,«tuN <*mo Twouotr * 
T-tgT?£*S * SU0CTEN sror WM*CS 
■o** AOtxcmwa XWOOmX..

I hursdUy, l^ceewibe* «X K^i2
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Redaguoja MIKAS ŠILEIKIS

ir

Zenonas Kolba

sovietinę subversiją.
Prezidento patarėjas Edwin

ALTas ir šiais metais tęsė savo 
Žygius JAV-bių valdžios įstaigo
se tiesioginiai y per Jungtinį

" ?__ ' l„„i turėtu sukurti atskirą or-
vardu buvol ganą ir gynybos finansavimą tel!ę| 
n T? - f1!

laikantis JAV-bių įstatymų ir 
gaunamos informacijos iš už ge
ležinės uždangos einą per Val
stybės d-tą. Administracija tik 
vykdanti Kongreso duotą man-

-

ZENONO KOLBOS DEŠIMTMETIS 
IR ČIURLIONIO GALERIJA

e 1956 metų rudenį prof. dail. 
/ Varno namuose susirin- 
’ būrelis dalininkų pasitarti. 
I' of. Ignas Šlapelis iškėlė min
tį kad reikia veikti bendromis 
j^ofhfe -—rengti parodas ir par .

itas. ĮDail. Zenonas Kolba ir fu čiurionio Galerija, Ine. Sf 
k ii šlapėbo pasiūlymui pritarė^ junga stengia i apjungti visus 
Fuyo nutarta steigti Amerikos dailininkus, ypač jaunesniosios 
T etuvių Dailinii^ų-Sąjungą. A.' kartos^ prieauglį, kai vyresnoji 
Varnas mane pakvietė pirminin karta retėją. Čiurlionio Galerija, 
katfti susirinkimui.' Po tnunįio, Ine. rengia .^kasmetines bendra- 
r ptarimo, buvo sūdant taiki- 
uūji valdyba. i

Prieš 26 "metus buvo padaryti 
.mrmieji. žingsniai menininkų 

1 pndrąjai veiklai išeivijoje. 
1-ninkų Sąjungos įsteigimas bu-1 
vo reikalingas. Is Vokietijos it* 
suvežtasis Dajjės Institutas buvo 
< psiribojęs. nariais. Be to ši gnx-t 
pelė pasiskelbė vadovaujama jė
ga meno srityje. Kiti dailiniru . 
k' i buvo atstumti nuo Dailės In
stituto.

A. a. Z. Kolba, pasitaręs su ki
tais Sąjungos nariais — dailinin-1 
kais, ta patį rudenį sušaukė su
sirinkimą Lietuvių AudįtoriĮo-l darbą tęs ir toliau, 
je, kur Įvyko steigiamasis Liet;< Velionis Kolba buvo nepapras- j 
Dali. S-gos sųsirinkimąs ir buvo tos energijos žmogus. Iš'profe-;! 
išrinkta valdyba?'Ts^ Sąjųn^s, siĮosiįų^o vitražo >ir mozaikos, 
kilo sumanymas steigti Čiurlio-1 specialistas, dekoratorius, ti
nto Gaeriją. Kai žinios spaudoje Sau vietoje dilinęssavo profe- 
pasirodė apie * galerijos stoi^mąį-’sijos-darbą/savo^energij ir gal 
kai kas pradėjo kritikuoti,. zkad 
toks sumanymas esą tiktai - fan
tazija kad ipųsų sąlygose yi-.j Genocide ilgas ir sunkus darbas, draugų skaičiaus padidėjimas Jū
siškai h^įmanpptaįtoįpašiekti? Oi 
dail. Zenonas Kolba, Č. G. stei
gėjas, bn;.yo: skąudmų5įar Raka
mas! 
mesto, bet darbą tęsė. .

Čiurlionio Galerija gimė, k&i 
įvyko pirxnoji masinė dailės pa
roda Morrison vięšputyjė. Iš; tos: 
parodos buivo atrinkta 17 darbų 
besikuriančiai Čx , G. Su ?tais kū
riniais Jaunimo centro patal
pose 1957: niJ spalio d. ^vyko1 
iškilmingas tatidarymas ir pasi
rašytas aktas. į; . ' - ' :

Zenonas Ktolbos^tikslas buvo 
apsaugoti lietuvių meną ; išeivi
joje, kad jis’ nedingtų ‘ nežiik>< 
mose rankosei, kad į kiekvienas 
dailininkės butų reprezentuo
tas, - buvo įsteigtas Kūrinių 
Ftondas, skirtas Nepriklausomai 
Lietuvai. Buvo žmonių, kurie 
suprato velionio pastangas 'lie-

tę. aiba šiais rretJs pravestą 
Baltų Laisvės Dieną,"tiidelis skaT 
čius kongresmenų ir senatorių 
pateikė savo pareiškimus prisi
mindami lietuvių t&utą ir rusiš
kų bolševikų iš jos pagrobtą ne
priklausomybę.

Visiems, tiek Vasario 16 d. 
minėjimuose, tiek kitomis pro* 
gomis Lietuvą pris;minusiems 
JAV-bių Kongreso nariams, bu-( 
vo ALTo valdybos pasiųsta in
dividualūs padėkos laiškai.

3. ALTo PASTANGOS DĖL 
KARO NUSIKALTĖLIŲtuvių; naudai, rėmė darbą 

vertino. Buvo tokių, kurie ve
lionį kaip įmanydami niekino.

Šiuo metu1 platesnę veiklą ro
do Amerikos Lietuvių Dailinin
kų Sąjunga, bendradarbiaudama

sias parodas ir skiria premijas iš 
privačių fondų? Galerijos - pa
talpos greta Midlank Savings ben 
drovės, p.Frank Zogo dėka,<4038 
Archer Ave. Kūrinių Fondas, 
skirtas laisvai Lietuvai,auga. Ga 
lelijos veiklos principai tie pa
tys, nuo pat. jos įskūrimo. Gale, 
rija stengiasi dailininkams ^pa
dėti kilti į aukštesnį' rriėno lygį.
Uį parodos surengimą nuomos ( 
nereikia mokėti Galeri ja veikia Į 
apskritus metus, lankymas n e-į 
mokamas, tiktai kukli auka įver- j 
tinama .išlaidoms padengti.

Čiurlionio Galerija, Ine. savo

dekoratorius, ta- 
i

£

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

(Tęsinys)

Iki š.m. kovo 4 drLietųyos ne
priklausomybės minėjimuose - J. 
A. V-bių Kongrese kalbas jau

kimus įdėję į Congressional Re-
gyvybe, paaukojo lietuviškai. Cord 7q kongresmanu ir 16 se- 
ffiėno taHurąi. Neužmirštinas ir natorių. Pažymėtinas Lietuvos

stų išpilietinirno bylu^ Amerikoj kaluį 
Lietuvių Tarybos ’
pasiųstas raštas į Baltuosius Rū
mus prezidento patarėjui vidaus 
reikalams Edwin Meese Illį šia
me ras> buvo priminta, kąd 
pats Valstybės d-tas yra paskel
bęs pareiškimų apie Sovietų S- 
gos vykdomu dokumentų klas
tojimus, bet, to nepaisydama, 
Teisingumo d-to Specialių inves 
tigacijų įstaiga siunčia 'savo at
stovus į okupuotą Lietuvą, kur 
jie randa ryšius su KGB valdi
ninkais, o paskiau terorizucja 
Amerikoje gyvenančius - atei-

ti fondą. t
4. KITOS ALTo PASTANGOS;

DRL LIETUVOS BYLOS
Į

Kai naujoji komunistinė Len
kijos vyriausybė paskelbė karo4 
sjovį ir pmdėjo suiminėti Soli-* 
darumo sąjūcjšio vadus, ALTo* 
vardu buvo pasiųsta telegrama 
Valstybės sėkretoriui*Aleksand
rui M. Haig, Jr., užginant JAV- 
bių paskelbtą Sovietų S-gal eko
nominį boikotą,, bet pasisakant, 
kad sankcijos prieš pačią Lenki
ją, mūsų nuomone, esanti klai
da, nes priespauda Lenkijoj vyk 
doma vadovaujant Maskvai.

šį kartą musu nusistatymas dėl 
sankcijų Lenkijai nesutapo su 
Administracijos politika, bet ati 
tiko, atrodo, Amerikos lenkų 
pažiūroms, kurie organizavo ir 
tebevykdo platų Lenkijos žmo
nių šelpimą.

Jungtinės Amerikos Valsty
bės pripažino Lietuvą, ' Latviją 
ir Estiją de jure 1922 m. liepos 
28 d., taigi šiemet suėjo 60 m. 
sukaktis nuo tos pripažinimo 
dienos. Jungtinio Amerikos Pa- 
baltiečių Komiteto posėdyje, 
Įvykusiame š- m. vasario 6 d., 
buvo sutarta visų trijų tautų 
vardu suruošti Washingtone šios 
sukakties paminėjimą, pakvie
čiant vyriausybės narius, Kon
greso atstovus ir kitus įtakin
gus Washingtono žmones.

(Bus daugiau)

Prieš tų karo nusikaltėlių ir’ vius, tuo griaudama pasitikėji- 
naciu koloborantų išpilietinimą, ’ mą Amerikos teisingumo insti- 
ALTas ir šiais metais tęsė savoi tucijomis. Buvo pasiūlyta, kad 

tos investigačijų įstaigos naudo
jamos lėšos, būtų geriau sunau 

Ameikos Pabaitiečių Komite- dotos, skiriant jas kovai prieš 
tą.

Dar praeitų metų pabaigoje
Jungtinio Amerikos Pabaltiecų’ Meese III atsakė, kad visos in- 
Komiteto pirmininko pareigas < vestigacijos esančios vykdomos 
einąs estas Maido Kari kreipėsi: 
į Valstybės d-tą, nurodydamas, Į 
kad į departamento paskelbtus ’ 
pranešimus apie Maskvos vyk-’ 
domą disinformaciją, turėtų at-J
kreipti dėmesį ir Teisingumo d-Į datą, ieškant į Ameriką įvažia- 
to Specialių investigačijų įstai
ga, kad ji nepasitikėtų iš už gale?
žinės uždangos ateinančiais įro
dymais vad. karo nusikaltėlių 
bylose.

Po to, Jungtinio Amerikos Pa-1 
baltiečių Komiteto delegacija,] 
kurioje dalyvavo ir mūsų dr. J. 
Genys, susitiko su Valstybės ri
to Europos skyriaus direktoriu
mi John Davis ir‘Pabaltijo sky
riaus pareigūne Mildred Patter
son, kuriems pabaltiečių atsto-

: vai aiškino, kad žinios surinktos 
iš sovietinių šaltinių apie vad. j

^Jęaro krimalistus yra ne tik ne^ 
patikimos, nes' Sovietų Sąjunga 
neleidžia apkaltintų gynėjams 
pravesti nepriklausomų, bešališ 
kų tyrinėjimų; bet toks žinių 1 
rinkimas nesiderina ir su JAV- 
bių užimta Pabaltijo okupacijos

L nepripažinimo pozicija.

vusių karo kriminalistų ir kelti 
jiems pilietybes atėmimo ir de
portacijos bylas.

Buvo parašjdas dar vienas AL
To'laiškas šiam prezidento pata
rėjui, bandant įrodinėti, kad 
vis tik bent liudininkų apklau- 

j sinėjimai už geležinės uždangos 
tikrai nevyksta* laikantis JAV' 
bių įstatymų, bet atsakymas Į 
mūsų laiką jau buvo ‘gautas iš 
tos Specialių investigacijų- ištai
gos. ų

Kadangi Administracijos mums 
; buvo aiškiai pasakyta, kad ji 
į vykdanti tik Kongreso manda
tą, ieškoti. Amerikoje karo kri
minalistų, tai Atstovų Rūmų Tei 
singumo Komiteto (House' Ju- 

Į diciary Committee); pirminin
kui kong. Rodino ir visiems to 
komiteto 27 nariams pasiuntėmė 
puikaus adv. Povilo Žumbakio 
straipsnio “Sovietų įtaka JAV 
teisiigumui” vertimą, ' kuriame 
autorius faktais įrodinėja, kad 
liudininkų apklausinėjimas ir 
kitų įrodymų rinkimas nevyk
domas pagal Amerikos teismų 
proceso reikalavimus. Mes už
klausėme komiteto narius, ar 
jiems žinoma,- kaip tojijSpeęia- 
lių investigačijų įstaiga . vykdo 
Kongreso mandatą. Gaila, kad 
ligšiol vOs.tik vienas kongresma 
nas davė atsakymą.

Atrodo, kad veiksniai šiam rei

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS
*** ’ *

tį, Amerikos lietuvių kolonijose 
buvo rengiami vietiniai Vasario 
16 d. miriėjimajVTenkan^ aukas 
ALTo veiklai finansuoti ir pri
ima rezoliucijos; jos buvo siun
čiamos iš savųjų steitų Wa- 
manams ir senatoriams, taip di
dinant Lietuvos, draugų skaičių 
JAV-bių Kongrese ALTo sky
rių pastangomis. - f

■, Šia nroga tenka paminėti, kad

ENERGY
WISE/ '

kuris dar jam gyvam , esant, bu
vo realizuotas. ; < - •- ...................... i

Minint Ift-ties metų dail. Ze-5 Maždaug apie tą patį laiką,kai ne tik Vasario 16-d. minėjimuo-
mirties ' sukaktį, JAV-ių Kongresai paminėjo Liė se, bet ir kitomis progomis, kaip Toliau tęsiant šiuos aiškini- 

kartu bus paminėta ir Čiurlionio tavos nepriklausomybės sukak-1 minint Pavergtųjų’Tautų savai- mus dėl tų vad. karo kriminali- 
i Y._  ne__ *__ ____ : - i L I' ‘ J'  ’ _

A. V-bių Senate. •
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sfeji /velionio darbai parodai ir 
programa. Ta proga jau spaus
dinamas iliustruotas leidinys..

M. S-s'

1i
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EMdelif pasirinkimas geros rūšie* {vairių prekiiį

i MARIJA NORE]

os Parcels Express Corp, 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

|501 W. 19th St,Chic*ro, HL 60629 ♦ Tri. 925-2781:-
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Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETWŲ ISTORIJOS "

j . autorius, •. 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istorija
■ . (1869-^-1959 metai) .

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

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

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATU RA, lietuvių literatūros, meno Ir moksle 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, VineM 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Slankoj 
7. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus Ir V, 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis h 
M. K Čiurlionio. M. šileikio, V. Kašubos, A. Rakštelės ir JL Varno 
kūrybos yoveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik 83.

> DAINŲ ŠVENTAS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir Isp
anių šoklų pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainą 
šventes jų istoriją ir eigą. Įdomi skaitytį ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais durftnenimls 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke Spraly. 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsntiiaia. Ta 206 puslapių knyga*

T

50 metų studijavęs, kaip

ATEINA LIETUVA,
parašė 700 puslapių knygą/kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
Ir lietuvių kalbą. J5s mokėsi kartu su kum Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 
; Ir patarė mums toliau studijuoti.

Paštu 82.

> LuciU V tą KASIS PAMARYS, Henriko Tomo-TamalatiMŽi 
itiomlal parašyti rtodija apie Rytprtriu*, remiantis Pakalnė* M 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
ŪetirrinL Leidinys flluxtruotai nuotraukomis, pabaigoje duodami 
titovardflą pavadintai >Ir jų vertiniai J vokiečių kalbą. Lkbaf 
naudingoje 335 puri, knygoje yra Rytprūsių famMapJi. Kaina M.

V K$ EAUM1S EIMt, rašytoje* Petronėlės Orintaifėa atrt 
Tuintaaf Ir mintys apie limeni? Ir rietu nėprfk. EJetuvoje ir pir. 
■natriais bolševiku okupacijos metais. Knygl turi 234 puslapiu*, 
bet kainuoja tik 83. r ■ >,

• JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierių*, nesupras- 
’*» Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime Ir politikoje; tik na 
fargio lašinuko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir po* 
riją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises,

yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja M,

> lATTRTNfS NOVELtS, M. Eoečenko kfiryba, I. Vihffls 
vertimai. 10t pri. knygoj* yr* JO sąmojingų novelių. Kaina H

Knygos gaunamos Naujienose, I7S8 So. Babied St, Chleiga, 
IJ5 pfeakaal prffi, prfdšC] feie™' ^Moanl,
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spaudoje. Tada Draugo skaitytojai būtų informuoti* kad 
ją suskaldė JAV LB-nės vadai, kurie siekia visas lietu
vių organizacijas užgožti, kitaip sakant, jaa suvaryti po 
vienu stogu. Gal tada ir M. Dtvnga liautųsi pravardžia
vęs ręorgąis ir tos B-nės ve&ėjus.

Skaitant tą jo užgaulią kritiką, nukreiptą prieš 
RLB-nę, atrodo, kad jis ją rašė kažkieno įtaigotas sunie
kini i RLB’jię, nors jos narių tarpe yra ir tokių, kurie 

g*-® ilgus metus Sibiro kacetuose buvo kankinami. Bet toks 
rtooj Drungos jų pravardžiavimas nedaro ne tik jam garbės, 

‘ i bet ir Draugo moderatoriams, nei pačiam Draugui. 
Ma.uu, Dranga aiškina, kad RLB-nės veikla vos pašliaužioja 

žeme, nes ji per Naujienas leidžia tik aitrius dūmus. Rei
kia tik nustebti, koks jo akių ar jo uoslės ‘‘jautrumas”, 
kad jis mato ir užuodžia aitrius dūmus net ir ten, kur jų 
visai nėra. Bet sakoma, kad matyti ąr užuosti ko visai 
nėra, yra tam tikros labai nemalonios ligos simptomas.,,

Tiesa, jis aiškina, kodėl atsirado ‘4reorgaT, Mat 
:iems nepakeliui su JAV LB-nės nusiryta tvarka. Kokia 
a ji jų tvarka, jis nepasako. Reikią manyti, kad toji jų 
vąrka bus linija, pažymėta šūkiu “Veidu į Lietuvą T Bet 
'is šūkis nukaltas “Tėviškės” draugijos vadų. O gal toji 
jų tvarka yra tylėti dėl kapsukinių kursų, grobstyti lak- 
vmimo veiklai renkamas aukas Vasario 16-oąios šventės 
metu. Ar, pagaliau, jų šaltas nusiteikimas mūsų laisvini
mo veiksnių atžvilgiu ar tiesiog jų ignoravimas. Rteu 
būtų paklausti M. Drungą, ar jis kada rašė apie okupanto 
pastangas Jaunimo Centrą Chicagoje paversti keneertų 
bei bolševikinių filmų sale?

Jis laiko nereikalingu dalyku linkimų falsifikavimą. 
Jis nieko nesako, ar JAV LB-nės vadai tokį nusikąttimą 
pasmerkė. Tiesa, jie smerkė tuos, kurie rinkimų sukčia
vimą atidengė. Jis nutyli, ko siekė sukčiautojai, taip da
rydami. . T ; ,’:M' - : ■ ; ' {į. ■'

Jis pajuokia RLB-nės užmojį Bendruomenę tvarkyti 
federaciniu principu, bet nenusivokia, kad tuo būdu ap
jungtų ne 8,000 (?■) balsuotojų; bet kur kas didesnį skai
čių. Ir pagaliau, < ar federacinis principas nėra demokrą- 
'ti^as? Bet kodėl jie tokio prfncipo vengią, nesunku 
suprasti. . . ‘ .

Jis skelbia, kad RLB-nė vartoja (F).LB-nės vardą. 
Būtų Įdomu išgirsti ir pamatyti tokį RLB-fiės- oficialų 
raštą, kuriame būtų rašoma kaip Drunga- praneša.

Drunga Įtarinėja, kad RLB-nė neturi statuto. Tai jau 
tikra gėda, kad Draugo vedamųjų rašėjas nežino valdžios 
reikalaujamo formalumo. Kiekvienas, šviesesnis žmogus 
žino, kad legalizuojant organizaciją, valdžios įstaigos rei
kalauja pateikti ir jos statutą. Be to, RLB-nės varvai - 
nemato jokio reikalo pristatyti M. Drangai statutą, ar 
savo valdybos bei tarybos narių sąrašus, Argi jam ne 
gėda skelbti tokią netiesą, būk RLB-nė nėra sutvarkyta 
teisiniais pagrindais? - į 1 l

Jis rašo, kda RLB-nės dauguma tyli. . Taip,’ ji> -tyli, 
nes ji pritaria šios Bendruomenės vadovams -Argi jis 
jau tiek neišmano, kad tyla yra sutikimo .bei pritarimo 
ženklas? Ji tyli, kai jie skelbia, kad Lietuva okupanto 
pavergta, kad kapsukiniai kursai buvę klasta, kųria‘1 
okupantas bandė vilioti išeivijos jaunimą ir jį apšviesti 
marksizmo mokslu. Ji tyli ir neprotestuoja, kai yra smer
kiami kai kurie mūsų kultūrininkai, kurie brofiaująiri su 
parsidavėliais okupantui. Protestus reiškia tik tie, kurie 
šaukia, kam juos smerkti, nes tai reiškia varžyti jų.tęįses.

Drunga bent tiek turėtų išmanyti, kad dažnai tie
sai ginti, ją skelbti, nereikia beveidės žmbnių masės, o ją 
gina ir skelbia mažesni žmonių vienetai, -o kartais ir vie-

i
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Jekaudienia*, k cusU Nwdtew 
drove, 1738 So. Hilswa 5V, UJHca_- .
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NAUJIENŲ raštinė stdąra kasdien, išskyra? 
ano U vai. ryto iki 6 vii. popiet. SešUdięaiąia — Uį U i»į.

Tendencinga M. Drangos informacija
Neseniai Naujienose buvo rašyt,a kad M. Drunga, 

vienas iš Draugo vedamųjų rašėjų, savo raštais klaidina 
mūsų išeivijos visuomenę, o tuo sumenkina ir šį dien
rašti. Su tokiu rašėju, kuris neišmano ar nenori išma
nyti, kad reikia skleisti teisingą, objektyvią informaciją, 
nėra prasmės vesti bet kokias diskusijas. Bet kartais ir 
tokiam tenka pasakyti gana. Gana pravardžiuoti legalią 
RLB-nę; gana ją niekinti ir jos vadovus kaltinti. Reikia 
tik stebėtis, kiek šis rašėjas š.m. lapkričio mėn. Drauge 
prirašė netiesos, kad ir vedamajame apie pakilusį arą ir 
nutūpusią vištą.

'u^Atrodo,-kad jis, šią.neteisingą informaciją rašyda- • 
mas, lyg buvo'ąjtayąi'gęs ist^i^aį jisbuėkiia RLB-nės Vei
kėjus, kiek beįmanydamas stengiasi- jiems- kuo pikčiau 
įgelti. Nejaugi jį taip suerzino tie, kurie sielojasi pavergi 
tosios Lietuvos likimu. Ypač skaudu dar ir =dėl to, kad 
tokie jo rašiniai randa vietą tėvų marijonų dienraštyje 
Sunku suprasti, kokie motyvai ~ juos verčia samdyti to
kius redaktorius, kurie pilsto benziną ant žėruojančių 
žarijų. Mūsų išeivija pasigenda tokių rašinių, kurie ją 
vienytų, ją jungtų vieningai pavergtosios tautos laisvės 
kovai. Pasigenda tokių rašinių, kurie išlygintų tuos iški
lusius nesklandumus lietuvių tarpe. Ačiū Dievui, jau 
kuris laikas, kai liovėsi rašęs Draugo pasamdytas kitas, 
Drungai panašus, kuris savo užgauliais rašiniais pjudė 
mūsų visuomenę...

žurnalisto pagrindinė pareiga skelbti tiesą, vengti 
isteriškų iššokių. Tik toksai sugeba faktus pateikti kri-. 
tiškai apsvarstytus ir juos objektyviais daviniais parem
tus. Sakysim kad ir tokį klausimą, kuris Draugo skaity
tojams būtų Įdomus, o ypač tiems, kurie neskaito jokios 
kitos lietuviškos spaudos; kurie nežino, kas mūsų visuo
menėje dedasi; kurie nežino, kaip piktai yra nusiteikę 
kai kurie Draugo redaktoriai prieš tuos, kurie kitaip gal
voja, negu M. Drunga ar Br. Kviklys. Jei jis panagri
nėtų, kokios buvo priežastys, dėl kurių JAV LB-nė su
skilo, kas ją suskaldė ir kodėl atsirado RLB-nė. tai 
jie gal susiprastų, kad taip elgtis negalima, šiam 
klausimui nušviesti yra nemažai medžiagos bei davinių nas asmuo gali tiesos kibirkštis taip įpūsti, kad iš jų įsi-

<ąlifpnvj os pakraščiuose

VOKIEČIAI PRADĖJO BIN- 
KIMLNŲ KAMPANIJĄ

BONA, Yak, Vokieti ja,.- Alei-

partijai, šką smūgį kirto patys 
laisvieji demokratai, negalintie
ji nusikratyti dešiniųjų elemen
tu. Demokratų miništ^is pasi
sakė prieš socialinę apdraudę, 

Msto rtBiSroi. Rito™ upa,ie2 <•«“
va jau prasidėjo. - s.uark? smugj kyl., v bu-

v i vęs Kancleris Helmut Schmidt
Pirmiausia skaudūs smūgis f A trodo, kad rinkiminė kam- 

buvo suduotas Genscherio vado- pa m ja bus* gana karšta, nesda- 
vąiŲąąiąi Užmgų ctenmkratųxbai^nm .kahcfeffo Kdhl priešai

liepsnoja didele liepsna. Tai lių^a''kąB^^JĮiąifųr -isto
riniaifaktai. . • ' •

/ ? Diinįga yra' susirūpin.ęs Ir kbdąl?
Juk'jis^skelbia, kad Ji -yra. mąžą/ tąfąaykifnė suprantamą, 
kad ir - jos‘biudžetas mažas;- Bet ąr. nebūtų Ūksbąų, iad-

■ <_ _ _1_ . tl X.'_ v. -r. T 4 rr

kaeų Vokietike vyks taria-

va jau prasidėjo.

Pirmiausia skaudus smūgis

įsitikino, kad jani nereikėjo su
sidėti su Genscheriu.

Kancleris Kohl jau pradėjo 
rinkiminę kampaniją.. Savo vy
riausiu politiniu priešu jis laiko 
y. Vokietijos socialistus, val
džiusius kraštą 13 metų.

NUO BOLŠEVIKŲ RĖGA
. Į SIBIRO MIŠKUS

MASKVA, Rusija.—“Sentikis 
rusas Kad Osipovič Lykov nuo 
belšęvifeUi .bėgo galiniai toliau į 
miškus, kad nereikėtą'komunis
tų susitikti ir su'jais ką Bendro 
turėti. •' '

■' T , ' ’ ■ ' ' / . i

Lykay-..su - žmona ur.-^yą^315

kad ji^ bių^tąs buvo dpi.
Tai jau kolosalė dolerių suma kTad/klausimas, kiek JAV 
LB-nės vadai is to: šimtatūkstantinio biudžeto..paskyrė 
-laisvipimd-. veiksmų /-veiklai, paremti?. Jis abksčife raąė. 
.k^d šiam tiks-lui buvo Įteikta 4^55 dol. J.Įkįj,-^ 'mikro- 
r skopinė. parama. jĘkkam =ir išįeista likusi -suma ? Jis
nutyli, kiek JJAV.DB-nės vadai pąglemžė'/šava^tendruo- 
menės reikalams tų'aukų, kurios reškamoš Vašąriė IB-os 
šventės metu -pavergtosios tautos laisvinimo veiklai vyk
dytą Tos aukos aukojiamos įlętijvių patriotų- 'pavergtos 
Lietuvos laisvinimui. Ayriai ne nusikaltimas, kai JAV 
LBmės -vadai- pritaria <samdymui svetimtaučių biznio 
kompanijos, kuri' rūpintųsi - mūsų pavergtosios tautos 
bylą?

r ? Mes laukiame, kada M. Drunga šias Drauge iškeltąš 
mintis paskelbs neturinčiomis pagrindo. Man. rodos, kad 
jau seniai atėjo laikas ir Draugo moderatorigmg neleisti 
jų samdytiems ■ rašėjams klaidinti mūsų visuomenę, ją 
kurstyti prieš tuos, kurie sielojasi lietuvių likimu oku- ' 
puotoje Lietuvoje ir kuriems rūpi išeivijoje lietuvybės 
išlaikymo reikalas. Nemanau, kad lokių rašėjų visuome
nei teikiama tendencinga informacija padidins Draugo 
skaitytojų skaičių. . '. ■ .

Įnuidi'BeJkHį'jo žniopių .ęeątro Si
biru Sajgno. kalnuose.^ Lykovo

- š; imą iš Jėktpvo pastebėjų .viena 
ląkūnė.. Grupė komunistų pasie
kė -Lykovo1 pastogę; xądp B vati 
basą, - 45 inetų,- ,nMŠkdosc,ųžau- 
gusią-dųki^ -ir 'd&i^iau yąikų.

Lykovas jau-buvo, vi^ąįkuse-
- nęį. Žmoną byvc piirusi, v. duk
tė ;tf kiti kąilpitbjjęjp. su įplše- 
vjkąis sų^tifctų - .nes - jie - buvo 
feąisefspi- negu žvėrys, Lykovas 
dr jo šeimą Įaiyp’‘‘^įokę'iaiške 
HĮkitįnįšs. ‘ J’ę ; tarėjo • -rusišką 

AverUajj vašią, mokėjo? skaityti 
-į? ipelstis. Miškų, šaĮčip-ir bado 
nebijojo. žmonių -Įgilau b jojo, 
pęgu .Sibiro-žyėrki.-he.Į-Augiau
sia bijojo Sibirą .ppąįękųsių ko-

—Ženevoj ėjusią? JAV Ir So
vietu derybos ftpie ajpmipjų ra
ketų sumažinimą atidėtos iki 
sausio mėnesio. ‘y ;

A. SriJonįs

; -r- Doleris nušnekę, ,«es fi
nansiniai sluoksniai mano, - kad 
6 bilijonų dolerių paskola Bra
ziliją! bus pinigai mesti j balą.

JUOZAS ŠVAISTAS

ELDORADO
(Tęsinys)

— Taigi ir aš sakau. — pasmerkdama pridėjo 
šeimininkė: — jau tikrai karštomis žarijomis pa- 
degins jį po mirties tie auksiniai.

Atvykėlis rengėsi toliau keliauti.
— Dėkui, malonieji šeimininkai, už palanku

mą, ir jautrią širdį. Dėkui ir tau, gražuole, už 
šaltą gairinantį vandenį (Petrė stovėjo prie šuli
nio, pasidėjusi porą puodukų, ir malšino visų 
troškulį). Tačiau dar vienas dalykas: jūs čia dau
giau nusimanot ir žinot, gal patartumėt, kas 
mums toliau daryti ir kur pasukti vadžias?

Buvo matyti, kad Ronkus visu rimtumu aori 
atsakyti. Jhs išsitraukė iš dkntų pypkę, panarino 
galvą ir pasikasė už ausies:

— Taigi, kad nusimanyčiau, bepigu būtų pa
tarti. Bet dabar: kaip kas išmano, taip save gano. 
Lengviau patarti, kai mąžas reikalas, tačiau, ka
da nusveriamas visas žmogaus gyvenimas, nėra 
taip paprasta. Kai pats ką apsisprendęs padarai, 
tai bent neturi paskui ant ko rugotf. Juk negi 
plaksi pats save. Mat, kai geri ar geresni buvo 
'nikai .tada tuiėjaiądaug pasėjų ir visokių mo- 
Rjuy.;. Devrik abi kiekvieno žingsnio tave sekiojo 
ir vis iiuioo'nėjo; ti taip daryk, tu negerai pa- 
liueL 0 ūabiL*--— ką gi? Dabar pasilikom vieni 
sp v-: -•!vn b:domis ir nelaimėmis. Atsidūrėm.

kaip tas sako, tarp kūjo ir priekalo. Juk vokietis 
irgi dėjosi mūsų gynėju nuo bolševikų. O štai, kai 
jau bolševikas visai baigia užraukti maišą, tas 
pats vokietis ėmė ir uždarė sieną. Tai tau ir ge- 
rasai kaimynas. Et!...

— Kaip, visai nebepraleidžia per sieną ?'"w 
nustebo pabėgėliai.

— Praleist tai praleidžia, bet kokia kaipaj 
eik, pasižadėk, kad ten nuvykęs sutinki: dirbti, kur 
tik tave nuvarys. Tada surenka būrį po dvide
šimt ar keturiasdešimt žmonių, uždaro prekiniuo
se vagonuose ir veža. Dykai gabeną sv visa 
tą, vaikais... Mat. kaip gerai!

— Na ir žmonės! Tai irgi savotiškas “pa^_ 
gailėjimas”, kaip to Valdaikio, apie kurį papt* 
kojot.

Valandėlę visi nutilo, susikaupė, susimą<tė, 
kaip varpams skambinant už mirusio vėlę. Kiek 
palūkėjus atsargiai, nedrąsiai paklausė atvykėlis:

— Įdomu būtų žinoti, ką gi jūs patys manot 
daryti dabar? Argi nesirengiat niekur pasi
traukti?

Ronkus išsitiesė, austangrfejo, atmetė gahfą 
ir tvirčiau Įsirėmė kojomis, lyg suaugdamas se 
savo žeme. Jo balsas staiga pakitėjo: pasidarė 
rūstus, priekaišingas, nelyginant prokuroro kal
tinimas.

— Kon, ar aš? Ar mon galvoj nebgera? Pa
likti trobą, gyvulius, lauką, ir baftytie kažnakur? 
Ne! Niekad! Jeigu jau pons Dievas baudžia, te
gul nubaus čia pat. vietoj. Jo valia šventa. Nebe

teksiu pastogės — glausiuos pas kaimyną, bet 
svetur nę. Niekur iš savo krašto, netgi iš savo 
sodybos! Nebėgo® par. pirmąjį karą, nebėgsim 
ir dabar.

Labai grąžų ir u&iela girdėti... Su senes- 
ftUB gal ir taip, tačiau jaunimui pasilikti gana 
pavojinga. ..

RąRkus bematant.|r Į tai gana širrrkšeiai 
atsakėt

— Mane valkai nebe maži: jie žinos, kas da
ryti! Na, Juozi, tu pats vėlik pasakyk!

Ką čia daug kalbėsi! Anava girią. Kai rei- 
kėą, užteks ir mums ten vietos. Pasius bc^erikas, 
bet gyvo tai jau tikrai neturės. Pirmiausia jį ge
rokai pakųldašinsim. Jau spiečiasi mūsų jaunuo
lių būrys. Brangią kainą užmokės bolševikai, jei 
pawrts 'prie mūsų prisiartinti.

Pabėgėliai pasijuto tarytum sugėdinti. Ne
jaukiai aififavelkitw jie Ir pasuko šoniniais kele- 
tiaia Vyko jie visaip: kas važiuotas, kas dvira
čiu, o kae ir pėsŽiąs. Vieni patraukė į Šilutę, kiti 
į Šilalę. IžaUktrsU ir-kaimynai. Ronkai Hkoei 
vieai. - 1 į. ’

Rudens popietė neilga. Saulė pasikraipo kiek 
danguje, pastovi pasilenkusi ir bematant,suknium
ba. Jąi užsimerkūs pnrtideda ilgos sutemos. Pir
miau džiaugdavosi žmonės, gaudami progoj ilgiau 
pavaląrąoti. Dabar tos sutemos tik baimę ir bė
rimu siaubia.

Vos tik sutemsta, jau. ir burzgia iŠ lytų. Pir

miausia eina lengvieji žvalgomieji ar apsauginiai 
lėktuvai. Paskum juos šiurpiai dusliai burbi a 
sunkieji bombonešiai. Bejėgiškai jaučiama akloji 
neišvengiama mirtis. Jei nęįsisuks ji čia, tai kur 
nors kitur. Vistiek bus išmestos bombos, ir dau
giausia pataikys jos ten, kur ilsisi ar darbuojasi 
visai nekalti, ramūs žmonės.

Runku šeimą, suėjusi i trobą, skubiai ruošėsi 
vakarieniauti. Svarbu buvo, kad suspėtų dar su 
dąngaus šviera. Beniai'jau nebebuvo naudojamas 
vakaras žAplą^ < niekur atėmus nebešviesdavo 
.langai. Kai pritreukė kalis ūkininkus, sudegino 
trobas, bematant visi pasimokė, kad tai ne juokai. 

: Nereikėjo po to nei griežtų įsakymų, nei budrios 
kantrai. ’ - - ;

Vakarienė nebuvo dar Įpusėta, e jau pasigir
do lėktuvų urzgimas. Šįkart jie skrido gana že
ma irdWUi ąp»ž5iira. Iflįal nebepaisė vokiečių 

I gynybos. Staiga labai aiškiai išgirdo visi šnypš
čiantį spiegimą. Žvąngterėjo langai, subildėjo du- 
n* ir, nodos. ® troba p&šnko Į viršų Ronkij 
selina. Aišku buvo, kad sprpgo bomba ir, turbūt, 
nėtčliėse, Visi susimetė prje lango. Pro tirštus 
dūmua gaivattlkai veržėsi liepsnos sūkuriai. De
gė kaimynas Kflknis. Ronkus nusistebėjo: “Rasi 
ž&Pli buvo užridegę, arba su žibimu ŪBjd j tvar
ūs..” ' į

. (£u> dangia^) * -
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R VUJAUB

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

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted Sl, Chicago, 1L 60608

DR. PAUL V. DARGIS 
gydytojas ir chirurgas 

Westchester Community klinikos 

Medicinos direktorius
1^38 S. AAanheim RcL, Westchester, 111.

V A LANDOS: 3—9 darbo dipnnmtK

TęL: 562-2727 arba 562-2728

Service 855-4506, Pas# 06054

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 Wert 103rd Širšei

Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
261S W. 71st St TeL 737-5149

Tikrina BĖie. Prita-rkn skiniTĮg 

ir “contact lervas”.

Į ,

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

V. PŪTVIO GYVENIMO BRUOŽAI
{Tęsinys)

snd #Umt wearK^ bmaen a»*
<r telCHtt i ^BraexR er m 

sacs*
wwtot — Ame 

f. Ttor eompleccaum toy i 
ttOMaBUaUb 
■fimfĮ nrtes 1®, XI

Whe 1imiltui i and w

net chuts 
12 mofidž 

□ Wm dorms
12

meat)
10. Extent and Nature of Circula

tion.
j A. Total No. coptes printed: Average 
iNu. copies each during pre
i ceding 12 months: X300, single issue 
j nosiest to tmng date: 3,475.
i o. ruiQ circulation
{ 1. Sales througn Agents, news dea- 
lers. or otherwise. Average no. copies 

Brighton Parko Lietuviu cach during precetang 12klubo priešmetmis nariv su^iSud- sm8,e issUe nefirest U

mas įvyJss ketvirtadienį,' gruodžio 
2 d., i vai. popiet, Anelės Kojak sa-

SUSIRINKIMŲ
PRANEŠIMA

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

fixing date 1/075.
2. fu term Tiuoscribers bv Mail, car 

aczaa m i' “7’'-’— r" rier den\cry or by vthv’i ir°ans. Ave-So-Talman. Narės prašo- i-ag-e fr0 Copies cl ch issue (hiring 
neSkdaug svarbių pxyceding 12 months 2,325. Single 

reikalų aptarti ir bus vaidybos rin- j xssde nemesi -to hang -date 232o. 
kimai. Po susirinkimo — vaisęs. į xj. iulmi pare drcaiauion: Average.

Eugeniją Strungys ! No. copies each ih©ue during piece 
---------------—------------------------- -— Į ding 12 months 3,225. Single issue 

į nearest to fiHng date 3,400.
D. Free distribution {including 

samples) by Mail, carrier delivery, or 
by other means. Average No. copies 
each issue during preceding 12 
months 50. Single issue nearest to 
filing date 50.

E. Totai No. of copies distributed. 
(Sum of lines C and D). Average 
No. copies each issue during prece
ding 12 months 3,275. Single issue 
nearest to filing date 3,450.

Average No*

Single issue nearest to 

G7ToW Average No. copies each 
issue during preceding 12 months 

į aąte 3,4757

mos atsilankyti, nes yra daug svarbių

Upytės Draugiško klubo priešmeti
nis susirinkimas įvyks penktadienį, 
gruodžio 3 d., 1 vai. popiet, Anelės 
Kojak salėje, 4500 So. Tai man Avė. 
Nariai prašomi atsilankyti, nes bus 
renkama valdyba 1983 metams ir yra 
daug svarbių reikalų aptarti. Po susi
rinkimo bus vaišės.

A. Kalys, rast.

Joniškiečiu Labdarybės ir Kultūros’ £. use, leftover, unaccented, 
klubo priešmetinis susirinkimas ivyks 5poiisd ai^ Average Noantradienį, gruodžio 7^TTal^ 
piet, Vyčių salėje, 2455 W. 47th ge6“®
Nariai prašomi atsilankyti, nes bus! 1 ’ * — _ _
renkama valdyba 1983 metams ir yra1 įs^e during preceding muuu« 
daug svarbių reikalų aptarti. Po susi- s^so single neartSt to filing 
rinkimo bus vaisęs, . 1 - —

A. Kalys, rašt

FVrHiS

Vladas PUtvis

rio mėn. 20 d,, Nr. 8).
Prie šių Pūtvio gyvenimo pas- ■ 

kutiniuosiiis mėnesius liečiančių ■ 
prisiminimų dar pridėsiu V. Ge- 
nytės - Šmaižienės prisiminimų | 
ištrauką Nors tie prisiminimai j 
daugiau liečia ankstyvesnį Put- | 
vio darbo sąjungoje laikotarpį, j 
jie ypatingai pritinka šio sky- 1 
riaus užbaigimui. V. Genytė su į 
Pūtviu susipažino būdama šaulė | 
Kauno 1-jame šaulių būryj e.Ta- I 
da ji tebesimokė “Saulės” mo- | 
kytojų seminarijoje. Jinai daž- } 
nai viešėdavo Vlado ir Emilijos f 
Pūtvių, jų vaikų ir artimųjų šei- | 
mose, važinėdavo su Pūtviu į 1 
futbolo rungtynes, daug dienų 
praleido Graužikuose. -

Viktorija Genyte ^maižier-ė V 
rašo:

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

S

1

• i ll. I certify feat the statement made 
—— * K-rr mo «t*o' nnrroH TYid rw>n4r>1ofo - j. „ -i i- -<•

Praslinko kelios dienos.

I
by me above are correct and complete.

Xh. Austin,
Vėl manevrus. Rinktinės moterų va- ; 

,dė buvo šaulė Ona Tercijonienė, 
o aš jos pavaduotoja. Prieš išvyk 
stant, prieš paskutinį patikrini
mą Šaulių Sąjungos salėje, vadė 
dar kartą .davė nurodymus, .pa
kartojo pareigas, drausmę ir vi
sa kita, kas žinotina. Pagaliau 
savo kalbą ji baigė maždaug ši
tais žodžiais: •

— šiuose manevruose šaulių 
moterų skyriui pavedus vado
vauti savo pavaduotojai, šaulei 
Genytei (man!), kurios klausy
site taip, kaip ir manęs.

(Bus daugiau)

Un. Ausim, t t ...
Business manager Sutikau Vladą Putvinskj sąjun

gos namuose.- Priėjo prie ma
nęs. Pajutau, kad jis gerame ūpe 
ir nori pasidalinti su manim 
savo džiaugsmu.

— žfiriai tamsta šaulys, kuriam; 
aš aną diena iš savišalpos kasos 
išdaviau pinigus, juos grąžino su 
šiuo laišku. Perskaityk jį.

Sielą jaudiną nuoširdūs žo
džiai buvo supinti laiške. Jame 

. / ■ *. . buvo daug mįpčių. “Tikrą drau- 
Natijas .prezidentas dar neturi S4 pažinsi tik nelaimei ištikus”, 

sudaręs kabineto, bet jis jau ve- .(Br. Blavesčiūnas, Šaulių savi- 
dė pasitarimus su įvairiais žmo- salp^? Trimitas, 1930 m. vasa- 

nėmls įvairioms valstybės įstai- • 
ĮMhs administruoti.

47-ių metų jaunas vyras buvo 
prez. Portillo kabineto narys, 

general business offices of the pTfhli-} J is buvo prezidento planavimo

Bridgeport© Lietuviy Na my Savi
ninku priešine tints susirinkimas įvyks; 
šeštadienį gruodžio 4 d., T vaL popiet, Į

TĖVAS m SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME3808 S. Union Avė. Nariai malonėkite*] ■ k<Vvcrr- \

dalyvauti, nes yra daug dalykiį ku--J s MrASIKA, sosfine. — drecia- 
riuos reikia aptarti ir nutarti. Po sū-i dienį Miguel de la Madrid Hur- 

j a<lo buyo įprkaikdintas Meksi- 
3 oš ^režid-nlo šešerių metų pa- 
j reigoms.
« Prezidentas de la Madrid labai 

lėkingas savo terminą baigu
siam prezidentui Portillo už visą 

’ u-ie Įstatymų. .antradienį pasi- 
rašytų. r • •

dalyvauti, nes yra daug dalykų, ku-

2d33 W. 71st Street
1410 So. 50th Avė., Cicero

Telef. 476-2345

M

l

I

PEKKRAUSTYMAJ

?

vaL vakaro.

7159 So. MAPLEWOOD AVA 
CHICAGO, IL 4042?

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Ved»|« — Aldona Daufcu* 
Telefa 774-1543

■Prostatos, inkstu £r žlapumc 
takų chirurgija,

5025 CENTRAL AVĖ.
■SL Petersburg, Fla. 33718 

TeL (813) 321-420*

Apdraustas parkraustymec 
ii (vairiu atstumy.

ANTANAS VILIMAS
Tat 374-1arba-J7M9M

RADIJO IEIMO5 VALANDOS 

fatadipiriaia ir sekmalientiti 
nno 8:30 iki 8:30 rat ryto.

WOPA - 1490 AM 
transliuojame* H tnūtų afudtje* 

M*rquot+» Park*.

'Leidimai — Pilna apdrwg^ 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charie 
ir VISA kortele*.

R. 1ĖRENAS. TeL 925-8061

si rinki m i bus vaišės ir “Grab Bag”.
Kviečia Valdyba. . ‘ ■' J

Stella Kaulakis, pirm.

JEAN VANCE ir GEORGE ŠOKINI

s

D

STEPONAS C. LACK IK SUNŪS

Tai.: OLympic £-l*M

caffo, 8, HL Thursday, December 2, 1982
mnuituiit tin

AMfiULAMSO 
PATARNAVIMAS

TURIME
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

W8»T «9tt STRKKT REpnM® 7-1X11
SOUTHWEST HIGHWAY, PaJoe HUI*, pl, 174-441 f

CAIL’*'
PKRC8MTO?
SIČIAM

■BHroKWHi

Ofise telefonas; 77i-2U6,

1 >r. LEON AS SEIB UTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGU A 
2656 WEST 63rd STREET

Valandoa; antrai 1—4 popiet.

STATEMENT OF OWNERSHIP, 
MANAGEMENT AND 

CIRCULATION

1. Title of publication — Naujie- 
(Required by 39 U.S.C. 3685)

nos. - r x ' J .
A. Publication No. 374940-0000.
2. Date of filing — Dec. 2, 1982.
3. Frequency issue — 5 days E>er 

week.
A. No. of issues published annually

— 261.
K Annual subscription rate $40/
4. Location of known office of pu

blication — 1739 So. Halsted <St, 
Chicago. ILL 60608.

5. Location of the headquarters

shers — 1739 S. Halsted Street" Chi
cago, Illinois 60608.

6. Publisher — The Lithuanian,
News Publishing Co., 1739 S. Halsted
St, Chicago, HL 60608.

Editor — Martin Gudelis, 1739 So.
Halsted Street, Chicago. Illinois 60608.

Managing editor —None.
*7. Owner:
Name and Address — The Lithua

nian News Publishing Co.: Martin • . 
Gudelis, M. Šileikis, Ch. Austin, Em- prases.

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

“Lietuves Aidai”
RATt BHAŽMft>NYTt

Prayramos

Kasdien ppo
tadietxbo

Viso* laidos ii WCW stoti**, 
bangs 1450 AM.

St PetersbuEg. Fla. 12:30 vaL p^ į 
U WHS Metiet, ULO AM banga.

IMS W. Ylai Street

Cbicaca, tlfimM 60621 
Telef. 778-5374

tonrisijos narys ir biudžeto <ji- j 
rektorius. "Prez. Portillo jį pasiū
lė prezidento pareigoms.

Paskutinę prezidentavimo die
ną Portillo pareiškė, fed jis nori 
kelias savaites pailsėti, o vėliau 
pagalvos, prie kokio darbo vėl

TeL: 652-5245
DUJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

A. A. JULIUI JASIŪNUI
Aikitės automobiliams pastatyti

mirus,
!WHATJ3 THEFASTRT GROWING 
\ HEALTH CAREt ^ĘįSSį^AND WHY?

€«TKOPATHIC /aimCINf/ 
Doctors of ostiopath^ 
ė 0.3. WILL MORE THAN 
DOUBLI TMtlR PRI5INT 
NUMBER -GROWING FROM 
10,000 Today to more 
THAN 36,000 PHYSICIANS

DRU«3, PFRFORM SJRMCYAMP OTiUZI 
ALIOTH IR feilNTinCAUY ACCSFTO 
WCAMS FOR TfttĄTW

THf UM OP lAMilPUkATIVf i
THMRaPY.

IM3KAS4 rfPLASZS

jo broliui Edmundui Jasiūnui ir žmonai Jūratei reiš
kiame gilią užuojautą.

ANTANAS KUBAS,

STASYS BATŪRA Lajaetavfaj

A. T A. JULIUI JASIŪNUI
mirus Asfetrahjoj,

jo broliui inž. Edmundai J Įsi ūn u i ir jo žmonai Jūratei 

reidkiamt gilią užuojautą.

Antanina repš*eHė, 
STASĖ PAI.EKIENĖ, 

ANTANINA LIORENTAITE, 

Janina m ik a lauš ki en ė,

VIKTORAS KOŽICA.

JONAS KAVALIAUSKAS

BUTKUS - VASAITIS

PETRAS BIELIŪNAS
TeL: LAfaycOa 11471 ;
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Premija jaunimui iJAV R Lit
4 ' * I įvyksiančio

Dr. Leono ir Irenos Kriauče-
Kūnų šeima- savo mirusiam sū
nui ir broliui prisiminti skiria 
kasmetinę

EUGENIJAUS 
KRIAUčELIi NO PREMIJĄ.

Premijai skirti sąlygos yra 
tokios:

1. Eugenijaus Kriaueeliano 
1JMK) dolerių premija skiriama 
lietuviui jaunuoliui, geriausiai 
pasireiškusiam raštais (lietuvių, 
anglų, ar kita kalba), veikla, 
organizaciniu veiklumu,, ar jau-

į nimo vienetui (sambūriui, tau
tinių šokių grupei, jaunimo cho
rui, sporto būreliui), geriausiai 
reprezentavusiam lietuvius ir 
Lietuvą vienerių metų gėgyje;

2. Premijai gauti asmenis ar 
vienetus raštu pasiūlo jaunimo 
organizacijų vadovybės, jauni 
mo grupės, vyresniųjų organi 
zacijos ar paskiri asmenys ' iki

’ kiekvienerių metų gruodžio 
31 d. (pašto antspaudas);

3. Premijuotino asmens ar 
jaunimo vieneto tinkamumui 

'įvertinti sudaroma Jury komisi
ja. kurion po vieną atstovą ski 
ria Pasaulio Lietuvių Bendruo

;menės jaunimo reikalams vado
vas, Pasaulio Lietuvių Jaunimo 

-’sąjungos valdyba ir JAV Lietu
vių Jaunimo sąjunga, o du at
stovus paskiria Kriaučeliūnų 
šeima;

. 4. Jury komisija, aptarusi as 
-mens ar vieneto tinkamumą 
premijai, ją skiria balsų daugu
ma iki sekančių metų vasario 
15 d- ir susitaria su Kriaučeliū 
nu šeima dėl premijos įteikimo 
laiko ir pobūdžio;

5. Premijai asmenys ar vie
netai siūlomi raštu, nurodant 
tiksliai premijai tinkamumo 
motyvus, ir siunčiami: Eugeni
jaus Kriaučeliūno Premijos Ko
misijai, 12500 Pawnee Rd., Pa
los Park, Illinois, 60464.

JAV R. Liet. B-nės Tarybos narių metinio suvažiavimo, 
> 1982 m. gruodžio mėn: < d: (šeštadienį) Lie

tuvių Tautiniuose Namuose, 6422 S. Kedzie Ave., Chicago,

1. 9-10 vai. ryto atstovų ir svečių registracija. >
2. 10 vai. suvažiavimo atidarymas — dr. Vai. Plioplys.
3. Amerikos himnas — sol. Aldona Buntinaitė.

Invokacija — kan. Vaclovas Zakarauskas.
Mirusių narių pagerbimas.
Darbo prezidiumo, sekretoriato ir komisijų sudary
mas. Komisijos:

a) registracijos, I
b) rezoliucijų, ';
c) spaudos.

7. Sveikinimai.
8. JAV R. LB-nės Tarybos narių ir atstovų praeito su-, 

važiavimo protokolo skaitymas — Delfiną Tričienė. į
9. Paskaita: “Komunizmas ir lietuvių jaunimas” — stu-| 

dentė Ramunė Tričytė.
Pranešimai: - -

Tarybos prezidiumo,
Centro valdybos — pirmininko ir narių,
Kontrolės komisijos,
Apygardos pirmininko, ir 
Apylinkių pirmininkų. ' •

4.
5.
G.

10.

b)

d)
e)

Suvažiavimo dalyvių pasisakymai dėl pranešimų.
Pranešimų priėmimas.
Rezoliucijų priėmimas.
Klausimai ir sumanymai.
Suvažiavimo uždarymas. ; •
Lietuvos himnas. ’ '
Pastaba: Registracijos mokestis ir priešpiečiai 5 dol. 

Priešpiečiai nuo 1 vai. iki 2 vai. po pietų. Kūčių vaka
rienė 7 vai. vakaro toje pačioje salėje.

Kviečiami ir svečiai dalyvauti suvažiavime.
Tarybos prezidiumas

11.
12.
13.
14.
15.
16.

— Chicagos Lietuvių Spaudos 
klubo susirinkimas įvyks gruor 
džio mėn. 3 d., 7 vai. vakaro, 
Lietuvio Sodyboje, 6515 S. Cali
fornia Ave. Nariai prašomi gau
siai dalyvauti, bus diskusijos iš-

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
jn ^niausią, dldžibiisia ir turtingiausia lietuviu ?ratemallii4 sr- 

lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92

— atlieka kultūrinius darbus, gelbsd tr kitiem*, kuria tocc 
daibus dirba.

išmokėjo daugia-i kaip AŠTUONIS HTLUONUS dolerzi 
apdraudę sava nariams-

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomia. siA neieško pelito, Bt* 
riama patarnauja tik savišalpos pagrindu- 

Kiekvienasi lietuvis ir lietuvių draugu sali 
SuaiTienijnne apsidrausti iki $10.000. '

— apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, ce.k?ančiai 
aukštojo mokslo ir jų crvenimo pradžiai

— valkus apdraudžia pijda terminuota apdnuda: už 
|l,C00 apdraudos temoka tik $3.00 metama.

gLA — kuopų vyra visose Beturiu kolonijose. Kreipkite 
j mlvo apylinkės SLA kuopn veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA IstnšytL

V Galite kreiptis ir tiesiai i SL?. Centra:

T' ’ LITHUANIAN ALLIANC1 OF AMERICA 
k N. Y. ioeei

m si.
TsL 0111) f49-2Xia

----------

Namai, lemi — Fer^arieai 
R.BAL B STATI FOB 1AL1

tod. žirni — Pardavimui
MAL C STATS FOR SALI

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Ii

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentą* • 

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

Spalio 10 11 dienomis Luzer
ne, Šveicarijoje, įvyko konfe
rencija. paskirta rusifikacijos 

4 ir kolonializmo problemoms So- 
J vietų Sąjungoje. Konferenciją 
I sušaukė Luzerne veikianti orga- 
j nizacija ^Europaeische Konfe- 
renz fuer Menschenrechle und 
Selbstbestimmung”.

BUTŲ NUOMAVIMAS 
f NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTAR1ATAS • VERTIMAI.

' VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

KAM MOKĖTI NUOMA? 
GERIAU MORGIČIŲ; .

RUSIFIKACIJOS KLAUSIMAS LUZER- 
NOS KONFERENCIJOJE
(Specialaus korespondento pranešimas) 

nacionalizmą bei šovinizmą.
Antrą paskaitą laikė prof. dr. 

L. Revesz, Berno universiteto 
profesores, artimas Šveicarijos 
Rytų Instituto bendradarbis,,pa
skelbęs 30 veikalų apie sovietus’. 
Jis išnagrinėjo sovietinį taria
mąjį federalizmą ir nušvietė ko- 
Įcnialinę santvarką, įvestą ypač

Konferencijos programa susi- nerusiškuose kraštuose. Pats bū- 
;dėjo iš dviejų dalių. Spalio 10 d. damas teisininkas, profesorius 
^dviejuose referatuose išnagrinėti nurodė į propagandinio pobū- 
I sovietų nacionalinės politikos, džio sovietinį federalizmą. So- 
• tariamo federalizmo ir maskvi- rietu konstitucijose apstu skam- 
į nio kolonialinio režimo pagrin- bių frazių apie atskirų respubli- 
! dai. Popietiniu posėdžių metukų suverenumą, tautų lygybę 
1 atskirų nerusiškų tautij atstovai ir Lt. Tuo pat metu sunkiomis 
kpadarė pranešimus apie rusifi- bausmėmis baudžiami tie, kurie 
.Racijos bei kolonializmo politi- bando pasinaudoti, konstitucijos Tinka ir diaelei
j kos taikymą gyvenimo . tikro- tariamai garantuotomis teisėmis brangus. 72-ra ir Campbell 

veje.
Pirmą paskaitą apie sovietinę j lizinas tėra fasadas, už kurio 1

bei laisvėmis. Sovietinis federa i

5 4 kambarių medinas. 1 auto gair 
ražas. Geri pamatai. Mažas įmokėji- 
mas. Savininko paskola 10%. 
Brighton Parke.

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

2 butai. įrengtas skiepas.^ Centrinis 
šildimas. Tinka ir didelei šeimai. Ne-

ELEKTROS (RENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leldLfl^ 
Dirbu Ir užmiesčiuose, grolfg 

garantuotai ir sąžininga L 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Telman Avi. 
Tel 927-3559

diliną pasKauą apie sovietinę j uzuias tėra raganas, uz Kuriu 
nacionalinę politiką laikė prdf. | slepiasi iki aukščiasio laipsnio

į dr. T. Oberlaender iš Bonnos centralizuota valstybė, kurią 
keltais klausimais ir kiti įvairūs (Vokietija) . Jis nušvietė dar Le- valdo, .totalitariniais pagrindais 

veikianti komunistu partija. '■ 
Prof. Revesz pavyzdžiais pa^J, 

tautų atžvilgiu. Viena po kitos rodė, kaip Sovietų Sąjungoje ; 
rusų carų imperijos tauto* bu- vykdomas kolonializmas. Pagal

! vo smurtu įjungtos į Sovietų 
i-Sąjungą. Laisvas tautų apsi- 
j sprendimas ir pasirašytosios su- 
j tartys be atodairos sulaužyti.

^ ‘Kuo tolyn, tuo Maskvos apetitas 
j augo. Antrojo pasaulinio karo ir 
j pirmaisiais pokario meįais so-

pasikalbėjimai. 7 - Valdyba
— Zarasiškių klubo metinis 

narių susi rinktinas šaukiamas ši 
sekmadienį, gruodžio 5 d., 2 vai. j 

.popiet,. Vyčių salėje, 2455 W. L 
47th St. Bus renkama valdyba * 
1983 metams ir aptariami ema-1 
mieji klubo darbai. Nariai malo-Į, 
mai kviečiami susirinkime gau
siai dalyvauti. . Valdyba

nino laikais pradėtą maskvinę 
imperialistinę politiką nerusiškų.

A PSkKl fE JAV TAUPYMO BONUS

ENERGY

Chanęs the oil and "* 
filters every 3,000 to 
6,000 miles to avoid 
wasting gasoline.

Don't be a Bom Loaart

Naujai pasirodžiusi 
h DR. ANTANO RUKŠOS

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS ’
NEPRIKLAUSOMYBĖS

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

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

Naujienos, 1739 S. Halsted SL “
'' Chicago, IL 60608

Skambinti tel; 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

DOMESIO
62-SO METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automebllis 

Liability apdraudimas paminki 
kame. Kreiptis:

A. LAURAITIS 
Sė45 So. ASHLAND AVI. 

TeL 523-S775

Maskvoje veikiančių planavime 
įstaigų įsakymus tvarkomas vf 
sas ekonominis gyvenimas, su
darant kolonialinę priklausomy
bę tarp Maskvos ir -atskirų ta
riamai suvereninių respublikų 
Atskiros ekonominio gyvenimo 

į vietinė imperija;‘dar labiau išsi- šakos priklauso nuo Maskvos 
plėtė. Kremlius panaudojo pik- tiek gamybos, tiek produkcijos 
tam vakarų valstybių politikų sunaudojimo atžvilgiu. Dažnai 
gerą valią ir henusimanymą. tyčia steigiamos ištisos gigantk 
Prelegentas atkreipė ypatingą nio dydžio pramonės įmonės ne-- 
dėmesį į. gilią prarają tarp* so-’ rusiškų tautų teritorijose, kad

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.
(312J 776-8700 ,

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

ventojų tautinės sudėties pra
skiedimo bei surusinimo. Sovie
tų Sąjunga sukūrė tipinį kolo- 
nialinį režimą.

Konferenciją atidarė dr. F. X. 
Leu, buvęs Šveicarijos “Staen- 
derat” (atseit, senatorius). Jis ir 
pirmininkavo prie spietimams

Pardavimas ir Tažsymat 
1646 West C*th Street 
TaL REpuHlc 7-1M11

vietinės ' nacionalinės politikos , tokiu būdu įkurdinus ten tūks- posėdžiams Popiet vykusiems 
teorijos ir tikrovės. Maskva vis tančius rusų ir kitų svetimtau- iarbams vadovavo šveicaru paė 
labiau krypsta į grynai rusiškąjį čių. Tuo siekiama vietinių gy-} iaemnto (Nationalrat) narė J.

JAU ATSPAUSDINTA '

J. KLAUSEIKIO. KNYGA

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAT

102 pusi. Minkšti viršeliai. Fotografijos.' - 
Kaina —S3, persiuntimas paštu — $Į.

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ ' 
LITERATŪROS DRAUČIJA.

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

Mr. K. Januta,
2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI. '
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy- ?
tojo, riraomenėa veikėjo ir rašytojo aUįminimu^

Dr, A. Gusaen — MINTYS m DARBAI, 259. paL, liečia 1905 
įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir 

susirūpinimą _ .__ _________ ___ _______

Dr. A- J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais___ ’_________ _

Minkštais viršeliais, tik —-_______ _
Dr. X J. Gtmen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_
G<Ama taip pat užsakyti paštu, atsiuntus ček| arba 

mooey orderį prie nurodytos kainos pri
dedant SI persiuntimo ižbddoma.

88.00

<4-00
13.00

$2.00

LTR B*. MAISTE) BT, CHICAGO, H IMtfi

I narė J. 
Meier, iš profesijos advokatė. 
Popietiniuose posėdžiuose atski
rų įtautų grupių atstovai, prane
šinėjo apie sovietinės nacionali
nės, politikos, tariamo federaliz
mo ir kolonialinio režiino prak
tika. ‘ ’ ! <

(Bus daugiau)

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

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

s

— Trečiadieni aukso 
kainavo §440.

uncija

PATIKSLINIMAS

Notary Public , į 
INCOME TAX SERVICI

4259 S. Maplawood, Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybė* pra

šymai ir kitokie blankai.

š.m. Naujienų 219 Nr. atspaus
dintame R. Lietuvių Bendruo
menės ruošiamų Kūčių skelbi
me, vietoj “susirinkimas”, turė
jo būti įvažiavimas, o Kūčių 
programą išpildys ne Aldona 
Ritinsite, o Aldona Buntinaitė.

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymų knyga 

“Lincija” jau atspausdinta.
Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios, iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose" ir pas 
autorių: 6729 Šo. Campbell

Ave.. Chicago. IL 60629.KAIP SUDAROMI TESTAMENTAI !
Too reikalo jums gali daug 

adėtl teisininko Prano ŠULO 
arnoSta, — teisėjo Alphonse 

' VELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
fleista knyga su legališkomis 
ormomia

Knyga su formomis gauna- 
Naujienų administracijoje,

HOMEOWNERS POLICY

60642, - 424-1454

nes 4 w. 95+* ®t
t*“" 4,

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

I Darbo valandos: Kasdien: nuo 
? 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro.
I šešta d.: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL d.

Ir pagal susitarimą.
TeL 776-5162 

2649 West 63rd Street 
Chicago, UL 60629- - ' - - r

V. BYLAITIS 
ir V. BRIZGYS 
Darbo valandos: 

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

6606 S. Kadzia Ava. 
Chicago, Ui. 60629 
Tel: 778-8000

PATS SKAITYK IR DAR KJ 
TUS PARAGINK SKAITYTI
DIENRAŠTI “NAUJIENOS“ 

g — Naujienos, Chicago, 8, DI. Thursday, December 2, IMg




