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OFICIALUS ELTOS PRANEŠIMAS
APIE VLIK0 SEIMĄ

. (Tęsinys)

Seimą.sveikino raštu: vysku
pai' Vincentas Brizgys ir Anta- 
nąš Deksnys; Lietuvos Diploma
tijos š;fas Slasys Lozoraitis, Lie
tuvos atstovas Washingtone dr. 
Sf. Bačkis, Lietuvos generaliniai 
konsulai: Juzė Daužvardieriė, 
Anicetas' Simutis, ' dr. Jonas 
Žmūidžihas; Lietuvos' atstovas 
D. (Britanijoj .Vincas Balickas; 
Kanados LB Krašto Valdybos 
pirm. Joana Kuraitė-Lasienė, 
Lietuvių Fondo Valdybos pirm, 
dr. G. Balūkas, Europos Lietuvių 
Krikščionių "Demokratų Tarybos

" pirm. inž. 'A. Vėnskūs, BALFo 
■pinri. Marijį Rudienė,' :§usivie- 
'hijimo Lietuvių Amerikoje pre
zidentas Povills Dąrgis, JAV 
Lietuviu Bendruomenes Krašto 
Valdybos pirm. Vytautas Kut- 
kus, Ateitininkų Federacijos va
das Juozas Ląuėka, Pasaulio 
Lietuvių Gydytojų S-goš pirm.

LB \ pirmini rika s Alfonsas
/i.Cnigvajaųs,.. JUfetųyių

- Kultūros draugijos pirrn/Vytau- 
tas^ijerelis, "Europos Lietuvio” 
redakcijos vardu J. Vilčinskas, 
Amerikos Balso’ Lietuvių Tarny
bos vardu Alfonsas Petrulis, LSS 
Skaučių ,Se^ri jusi ^Vyriausia 
Skautininke DamtitėL^dukienė, 
Neo-LitUąnų.' Korporacijos pir- 
įhinirikaš -AL Ju^ivalki s? Lię tu
vių Katalikių Moterų 'Organiza
cijų Pasaulinės S-gos Valdybos 
pirm. dr. Aldona šlępstytė-Jaha- 
čienė, Prancūšijps.LB pirm. Jo
nas Tomkus, “News Digest In
ternational” (Australijoje) re
daktorius J. Kedys, Algis Taškū- 
nas (Australija),. Juozas Liu- 
vinskas /Sao -Pauk), Brazilija), 
Tautos Fondo Floridoje Vykd. 
komiteto pirm. Charles P. Vil
nis, Lietuvos šaulių S-gos Trem
tyje pirm. K. Milkovailis.

VLIKo Tarybos vardu prane
šimą padarė pirm. Vladas šobū- 
nas. Taryba studijuoja ir pla
nuoja Lietuvos išlaisvinimo už
davinius ir jiems vykdyti prie
mones, tarpe VLIKo seimo sesijų 
vykdo seimo funkcijas, išskyrus 
statuto keitimą, ir atlieka kitus 
statuto pavestus uždavinius. Ta
rybos buveinė Chicagoje. Prie

UŽDRAUDĖ KUNIGAMS 
DIRBTI SU KOMUNISTAIS

Tarybos veikia trys komisijos: 
Politinė ir teisių, Jaunimo Rei
kalams, ir Sienų komisija. Tary- j to gyventojus, siekiančius ger- 
ba rūpinasi ir teikia pagalbą ’ būvio. Popiežiui pasiųstas prar 
Tautos Fondui. Tarybos revizi-, šymas rugsėjo pabaigoje, šian- 
jos komisija tikrina Valdybos j dien popiežius parašė laišką NL 
finansinę atskaitomybę. Krikš-.! karagvos katalikų bažnyčios va- 
čioriys demokratai ir sociable- j dovybei, kad jis sutiktų užsukti 
mokratai talkininkauja VLIKo'į Nikaragva, jeigu visi Nika- 
Valdybos pastanpoms puoselėti į ragvoš kunigai atsistatydins iš 
Lietuvos klausimą Europos Par-Į dabartinės Nikaragvos vyriąusy- 
lamente. Nuo praeito seimo Ta-į Lės pareigų, 
ryba turėjo penkis posėdžius.

Pagridinį seimai pranešimą 
apie Valdybos darbus padArė 
dr. K. Bobelis. Savo pranešime 
jis plačiau palietė politinės veik
los išplėtimą ir koordinavimą. 
Stiprinama ir plečiama VLIKo nenu!arė. kas daryti su 5 kuni- 
ir Tautos -Fondo atstovybių j /Is au^^as Pa' e“ ;
tinklas. Palaikomi tamprūs ry 
šiai su ALTa ir artimai bendra- ra ministerial, o 3
darbiaujama su Lietuvos diplo
matinės ir konsubarinės tarny
bos atstovais. Plečiami rysią* ir 
su atskirų kraštų visuomeninė-

riausybė prašė pepi žiu užsukti 
f Nikaragvą ir pahiminti kbaš-

Popiežiaus pageidavimą įtei-! 
kė dekanas Andres Cordero Lan
za/ di Montezemolo valstybės ■ 
kabineto nariui Daniel Cordero 
Saavedra.

Nikaragvos vyriausybė dar

i gas dabartinėje vyriausybėje.

kiti kunigai vadovauja aukštoms 
valstybės įstaigoms.

Kun. Miguel d’Estcrc yra Ni
karagvos užsienio reikalų mi

nus organizacijomis, špnet VLI-f nisteris, kun. Ernesto Cardenal
yxaJruPiiKis- minis!erk,-kun. Ed
gar Parrales — Nikaragvos am
basadorius Amerikos Valstybių 
organizacijoj, kun. Fernando 
Cardenal — jaunimo vadas.

Nikaragvos užsienio reikalų

■Kanadą ir Australiją, Adelaidė
je, Melbourne ir Sydnėjuje pa-
idarė pranešimus Australijos lie
tuviams ir pabaltiečiams, už-

^megzdamas ryšius su valdžios
pareigŪĮiais.y<-zTa progai, buvo j ministeris atsakys, kad popie- 
jteiktas ĄuštpaĮ^ps syrij^ybei fžiauš laukia, bet sąlygų nepri- 
memorandHma's.yAlgis Tašku-įima. ~ .
nas, “Baltfc-Nei«'s^‘(iAustraliją- --------- j----- -----
je) redaktojriūs; yra įgaliotas at- — Pe^ktądięnį aukse
stovauti VLIKą pašalinėje anti- I 
iomunistų-. lygos kouvendjojė . 
š.m. gruodžio 6-9; dienomis To- 
<yo, Japonijoje. - ’ - ' V '

(Bus daugiau) '
. 1 (Elta) t

kainavo 5441.
neija

“prisiekiu”,: pasakė ^prižadu”. 
Aia iproga naujas premjeras pa
reiškė, kad jis yra išauklėtas 
krikščioniškoje dvasioje, bet 
nėra praktikuojantis katalikas.

Karalius pakvietė būti liudi- 
i ninkais buvusį premjerą Calvo 
I Sotelo, kuris vadovavo vyri a u- 

. .. ! sybei iki šios dienos; Gregorie; karalius l .. .j • .. . i i Peces Barba, Atstovu RūmųJuan Carlos pasikvietė i kara-! . . , . T ė.. . - L . . v. minmką, ir Jose Fedenco deliaus rumus 40 metu amžiaus n o t . ..... * ... »Carvajal, Senato pirm minką.Ispanijos socidhstu partijos pir-?

KARALHJS /PRISAIKDINO
FELIPE GONZALEZ /

MADRIDAS; Ispanija. — Ket
virtadienio Vakarą 
_ 4 f

K 
B

Popiežius Jonas Paulius IJ uždraudė Nikaragvos kunigams
dalyvauti ky^inislinėje valdžioje. Vienas kunigas ema 

iižsiertSS reikalų Trf!nWerf nparergas ir'palaiko gerus* 
santvkius su Kubos diktatoriumi.

Andropovas nori geresnių santykių 
su dabartine turkų vyriausybe

GROMYKA PRAŠO GRĄŽINTI TRIS VOKIEČIUS, 
SOVIETŲ LfcKTUVV PABĖGUSIUS Į TURKIJĄ

ANKARA, Turkija. — Dabar
tinės vyriausybės užsienio rei
kalų ministeris liter Turken bu
vo nuskridęs į Maskvą ir ilgai 
tarėsi su užsienio reikalų minis- 
teriu Andrei Gromyka apie 
abiejų valstybių santykius, ku
rie pakrypo blogojon pusėn, kai 
turkų kariuomenės vadovybė 
nušalino buvusią Turkijos vy
riausybę.

Kad santykiai būtų geresni, 
IJrorayka tuojau pareikalavo 
frąžinti Sovietų Sąjungai Tur- 
kijon nubėgusius tris vokiečius.4 f* Uju. PXA-| prisaikdinimo ceremonijoms frv.

numuks, advokatą Fehne Gon-i , t T Pasirodo, kad trys vokiečiai pa-
. r . .. ,. 1 . I vadovavo pats karalius Juanzalez ir prisaikdino premj^j Carlos

Ispanijos laikraščiai tvirtina, 
kad Ispanijos karalius, prisaik- ^čių"baz^i‘Ančios Sinopo 
dindamas socialistą premjero 
pareigoms, žymiai sustiprino sa
vo teisinę poziciją.

pareigoms.

Naujas premjeras padėjo ran
čą ant švento Rašto atidengtos 
cnygos-ir perskaitė priesaiką, 
pakeisdamas viena žodį: vietoj

čiupo Sovietų lėktuvą Juodo- 
I sios jūros pakraštyje, atskrido Į 
Turkiją, nušilę do prie ameri-

Sekretorius George Shultz aiškina Brazilijos valdžios 
atstovams, kad paskolintus pinigus turės grąžinti.

KALENDORSLIS
Gruodžio 4: Barbora, Erdmė, 

žvaigždikis, Stangis, Gyra.
Gruodžio 5: Sabas, Gražutėj 

Daila, Griežis, Naro ėda, Etas, 
žvaga. jft

Gruodžio 6: SfMcalojus, Vėtra^ 
Snapeitia> Gintra, Olenas, Viz
gė, Tolutis.

Saulė teka 7:01, leidžiasi 4:19.
Oru Mitas/lis.

srityje. Turkų ministeris pa- 
• klausė, kokiu būdu tie vokic- 
Įčiai pateko į Sovietų Sąjungą. 
Gromyko aiškino, kad tai netu
rėtų turėti jokios svarbos. Yra 
pasirašytas susitarimas, kad tur
kai atiduos kiekvieną užsienietį, 
kuris pagrobia Sovietų lėktuvą 
ir nuskrenda j Turkiją. Pagal tą 
susitarimą, turkai turi atiduoti 
vokiečius Sovietams.

Turkai nepasirašė sutarties 
't lakūnams grąžinti

Turkų užsienio reikalų minis 
feris Turken atsakė Gromykai, 
kad turkų vyriausybė nėra įsi
pareigojusi grąžinti Sovietų Są- 

I jungai vokiečių. Galima būtų 
I kalbėti apie gražinimą rusų, bet 
Į ne apie grąžinimą vokiečių. Gro- 
myka aiškino, kad tokia sutar
tis yra. Turkų ministeris atsakė, 
kad sutarties tekstą atsiuntė So
vietų Sąjunga, bet turkų vy riau
sybė tokios sutarties niekad ne
pasirašė ir ne;sipareigojo grą
žinti rusams atbėgusius vokie- 

’ čiuą. Gromyka: labai nepatiko

turko atsakymas.
l>e to, turkų ministeris 

kė, kad turkų vyriausybė norėtų 
išaiškinti visiems laikams armė
nų klausimą. Užsienyje gyve
nantieji armėnai. Sovietų Sąjun
gos remiami, žudo turkų atsto
vus užsienio valstybėse. Gromy
ka atsakė, kad Sovietų Sąjunga 
nieko bendro neturi su armė
nais. Turkų ministeris atsakė, 
kad rusai duoda ginklus armė
nams ir padeda žudyti turku 
diplomatus.

Sekantis turkų ir Sovietų val
džios atstovų susitikimas buvo 
sutartas 19X3 m. liepos mėnesį, 
bet trečiadienį Sovietų kariai 
nušovė du turkus, saugojusius 
pasienį. Turkų užsienio minis
teris Turken pranešė Gromykai,
kad liepos mėn. susitikimas ati-. 
dėtas.

pasa-

ABU PREZIDENTAI PAJODINĖJO, 
PI0VĖ. IR VALGĖ KEPTA MĖSĄ

BRAZILIJA PRASISKOLINUSI 90 BILIJONŲ DOLERIŲ, BET 
57 BILIJONAI PADĖTŲ IŠSIKRAPŠTYTI Iš BĖDOS

BRASILIA, Brazilija. — Abu 
prezidentai — JAV ir Brazili
jos - praleido dvi dienas, aptar
dami svarbiausias paskolas, o 
trečiadienį praleido prezidento 
Figueiredo ūkyje. Ten abu pre- 

; zidentai pajodinėjo ūkio laukais, 
į o vėliau tikrai braziliškai užkan- 
!do keptos mėsos. Jautieną, viš- 
| tieną, kiaulėną ir kitas mėsas 
Įkepė lauke, patys piovė, valgė 
j užgerdami ir kalbėjosi įvairiais 
J valstybės reikalais.
! Kalbų metu paaiškėjo, kad 
{Brazilija yra visai prasiskolinu- 
J si. Valstybės bankas veda užsie- 
j nio skolą registraciją. Doku- 
į mental rodo, kad Brazilija yra 
! skolinga užsienio bankams 90 
: bilijonų dolerių. Į šią sumą įeina 
I privačios ir valstybinės pasko
los.

Pasitarimai prasidėjo antra
dienio vakare, kai prezidentas 
Reaganas atskrido į Brasilia, 
dabartinę Qraxitijos 4?a-
sitsrimai ėjo visą Irėčiad^m, 
nuodyto iki vakaro. Abu prezi- 

: denūri nustatė, kad yra labai 
j svarbios paskolos ir ne tokios 
; svarbios. Labai svarbiomis skai
tomos valstybės padarytos pa
skolos. Bfazi Ii jos valstybė yra 
.skolingąjį bilijono dolerių. Jei* 
gu valstybė nemoka savo skolų, 

* tai visas valstybės aparatas eina 
niekais. Valstybe, prašydama 
paskolos, prižadėjo skolą mokė 
ti. Joigu valstybė nemokės sko
lų, tai tada suira visas finansinis 
aparatas, Brazilijoj prasidės fi 
nansinis bankrotas.

Be valstybes paskolos, Brazi
lija yra skolinga 7 bilijonus do
lerių. Jeigu bankai galės pasko
lintus pinigus mokėtėi, tai didė
lės bėdos nebus. Bet jeigu įstai
gos, bendrovėsė ir privatūs 
žmonės nepajėgs bankams gra
žinti paskolų, tai bankai bank 
ratuos. Bankrutuos vienas ban
kas, du, trys, b-1 ne visi. Kili 
bankai, bandydami gauti naujas 
paskolas, pajėgs apsiginti. Kraš
tui bus smūgiu,* jeIRu bankai 
pradės bankrutuoti, bet nuken

tės tiktai bankai, o ne visa vals
tybė.

Be bankų, įstaigos ir privatūs 
asmenys yra skolingi priva- 
vatiems asmenims 4.7 bil. dole- ' 
rių. Jeigu skolintojai nepajėgs 
privatiems asmenims grąžinti 
beveik penkių bilijonų dolerių, 
tai bankrutuos tiktai privatūs 
asmenys. Valstybei ir krašto gy
ventojams bus nemalonu, kad 
bankrutuos keli privatūs asme
nys ar įstaigos, tačiau nukentės 
palys bankrutuojantieji, o kiti 
galės gyventi. *

Brazilijos prezidentas Figuėi- 
redo yra generolas, bet jis taip 
pat yra ir ekonomistas, jis savo 
laiku profesoriavo, dėstė ekono
miją. Brazilijos kariuomenės 
vadai įpareigojo generolą Fi- 
guriredo įvesti demokratinę san
tvarką Brazilijoje ir sutvarkyti 
kramto ūkį. Prezidentas Figuei
redo priėjo išvados, kacį reika
linga Amerikos paskofart> bėdos 
išsikrapštyti. Praeitą Vasarą jis 
atvažiavo į JAV, išsikalbėjo su 
prez. Reaganu, pasakė kalbą 
Jungtinėms Tautoms ir pakvie
tė prez. Reaganą į Braziliją. 
Kada atvažiavęs prez. Reaganas, 
gavęs tikrus duomenis apie Bra
zilijos finansus, paskelbė, kad 
jis duos 2.2 bilijono paskolą, tai 
prez. Figusiredo aps džiaugė. 
Jis padėkojo prez. Reaganui, 
pakvietė visus taupyti ir pareiš
kė, kad Brazilija išsikrapštyk iš 
bėdos. Jis taip pat prižadėjo 
bendradarbiauti su JAV užsie
nio politika.

COLOMBO. — Sri Lankans 
(buv. Ceilono) užsienio reikalų 
ministeris pasikvietė JAV am
basadorių John Reed užsienio 
miniskrijon ir pareiškė, kad 
JAV ambasados pirmasis sekre
torius Kenneth Munro Scott per 
septynias d*enas privalo^ išva-^ 
žiuoti iš Šri Lankos, nes jis įžei
dė dabartinį krašto prezidentą.

Kuo susikalto pirmasis sekre
torius? Kelių žmonių draugijo
je sekretorius pasakė, kad Jay- 
vardene n betinka prezidento 
pareigoms ir kad spalio mėne
sio rinkimuose jis nebus išrink
tas. Tuo tarpu balsuotojai didele 
dauguma vis dėlto j j išrinko.

Toks tvirtinimas skaitomas 
prezidento įžeidimu. Jeigu pir
masis sekretorius sava valia ne
išvažiuos iš Šri Lankos nustaty
tu laiku, tai jis bus išsiųstas kaip 
nepageidaujamas asmuo. t

z-;' <>'

Caspar Weinberger

Sekr. Casp?r Weinl>ergeris 
vokiečių pac fistams aiški
na, kad Sovietų valdžia, pa
vergusi Europą, be jokios 
atodairos žiauriai baus kiek

vieną, drjstanlj pasiprie
šinti rusams.

SAN PAULO, Brazilija. — 
Prezidentas Reaganas atskrido 
į Sao Paulo ir Brazilijos preky
bininkams pasakė svarbią kal
bą, liečiančią tarptautinę preky
bą. Prezidentas pabrėžė, kad 
prekyba turi bulj laisva, be jo
kių primokėjimų. Jeigu vyriau
sybė savo gamintojams duos 
subsidijas, tai JAV tokių prekių 
sumažintais muitais neįleis. *

Prezidentas pakartojo preky
bininkams k s sąlygas, kurias 
sostinėje išdėstė prezidentui Fi
gueiredo. /;

Iš Sao Paulo przžidentis iš
skrido j Kolumbiją, kug,;pusę 
dienos praleido su prezidentu. Iš 
Kolumbijos jis išskrido į Kos*ą 
Riką, o nuo č'a į Salvadorą, 
o vėliau į Honduras. Visi skun
dėsi, k*d prezidentas praleido 
daug laiko Brazilijoj, o kitoje 
vietose pabuvo Uk kelias va
landas.

— Valstybės departamentas 
leis atbėgusiam Kubos diploma
tui Gomez (uibale pasilikti JAV, 
bet pirma nori jį apklausinėt* 
api. bėgimo priežastis.

— Zairės vy riausybė pirko iŠ 
Tzrae.io vartotų ginklų už 8 mi
lijonus dolerių.

— JAV pardavė Taivanui 
sunkvežimių kariams vežti ir di
doką skaič’ų motorų, iš viso už 
97 milijonų^ dolerių.



'’T ANUPRAS TAMXSYNA9

TOJI ŠIRDIS
Mes turinie liaudies posakį: dąbar niums yra žinoma, ką<i J 

“Kas Širdyje, tas ir kalboje0, 6 
kariais pasako: “Kas širdyje, tas 
ir ani liežuvio”, žodinė reikšmė 
šio posakio nėra ^ški. Juk Šir
dis. kąip žinome, yra pagrindinis lar širdies nėra gyvybės.

VIS
Ę.K?Lmonis kilęs iš Lietuvos 

nuo Kybartų. Dirbo Kybartų 
Muitinėje Nuo jaunų dienų pri
klausė šauliams. Iš Lietuvos, ru
sams antrąkart prie jos artėjant, 
pasitraukė į Vokietiją, iš kur

MIRĖ E. RfiJfONtS

PIETŪS

T SAKŲ MIESTELIO CENTRAS

Detroito naujienos

. širdis yra žmogaus kūne pagrin- * 
drnis organas — pompa krauįm 
varinėti. Be kojų, be rankų žino-1 

lgus dar gali gyventi; be galvos [

Štai turime kitų žodžių jungia F 
nį: ^Man ant širdies guli*’. Ką | 
jis reiškia? Kas guli ant širdies 
— nepasakyta. Gahm tik spė
lioti. Be to, širdis, ne pilvas, vi
dinis žmogaus kūno organas, 
paslėptas ir neužgulamas, šis 
žodžių junginys, pagal jį suda
rančių žodžių reikšmę, yna ne
aiškus. Jo tikrąją reikšmę su
prantame tik perkeltine prasme: 
žmogus savo nuolatinį rūpestį, 
ar sunkius pergyvenimus, ne
duodančius jam ramybės, išsako** *_ * 
žodž’tais: "Man ant Širdies guli'5.

organas žmogaus kūne kraujui 
varinėti. Tai aišku, kad kas yra 
širdyje, negali būti kalboje. Juk 
žirifs ir kalba skirtingi dalykah 
širdis fiznnė žmogaus dalis, kal
ba dvasinė. Tiesiogine’ prasme 
š’o posaky reikšuiė nėra aiškį: 
kas yra širdyje, tai mums aišku, 
bet kad tas pat būtų ir kalboje^ 
tai jau prasilenkiama HesaL

Šio pokalbio tikroji reikšmė 
suprantama . perkeltine (netie
siogine) prasme. Kada žmogus 
kuo nors rūpinasi, sielojasi, tai, 
žinoma, apie tai daugiausia ir
kalba. Bet mums Įdomu, kodėl Pvz,. Man ant širdies guli drau- 
žmonės beveik visus žmogaus go tragiška mirtis, 
vidinius pasireiškiančius vyks- . Ant tuščios širdies, šis žodžių 
mus priskiria širdžiai, juk žmo- junginys mums nieko nepasako, 
gus turi galvą ir dar nepaprastą F Bet kasdieninėj kalboj jis var- 
— plaukais apaugusią, o galva f tbjamas netiesiogine prasme — 
ir yra tam, kad. žmogus galvotų, j nevalgęs. l\z.. Negerk ant tuš- 
Todėl ir manau, kad tiksliau ir* Sos širdies, “dūšios” — paimk 
būtiį tvirtinti*: Kas yra galvoj,; ką nors užkąsti. Bet ir vėl, argi 
t^s ’ir kalboj. Kuris šių dviejų 
|o&kių yrą -tikslesnis?
\‘Pjruiasis posakis: “Kas štrdy- 
jį/fas te kaHxy e* būtų teisingas 
į|įy tuo įįtėj u, i jeigu visi žmo- 
gĮiš vidiniai vyksmai vyktų šir- 
fįfjį'. —Kącjfą žmogus galvoja, 
dursto,,-sprendžia, tai daugiailsia- 
m‘kaife;-apie tai. Taigi, atrodo, 
katįj ueifekėtų skriausti galvos 

vyksmą palikti- galvai*: 
yra galvoj, 'tas ir kalboj. 

M£nau»"kad jei nebūtų pirmiau* 
galvoj, taii> išvis nieko nsbūtų 
širdyje.. 7* ‘
O* liaudis nei ir žinojimą 
ir:š£u'ia sirdžiąu “žino širdelė,-f - 
itfriąje šalj’ję yfa mergelė’’. O |

H* šios pareigos geriau tiktur| Šfe posakis yra' suprantamas 
sjfLvai:,/ina galvelė, kurioj, ša-; ir tiesioginė prasme. Pagal po
lyje yra mergelė. Bet galveleisakia žodinę reikšmę jis į širdį, 
yrąjūąžą ^ gąli ir nežinoti, laifkaip j kokį maišą, galėjo viską} 
gėriau valiosiu ne mažybinį žo-į dehs: penkis svarus cukraus.! 
dįjgalv-Jlėj,.bet galva (lai jautris svarus cibuliu, kopūsto gal-į 
daug, patikimesnė). Na, dabarfvą ir kt. Bet šioji tiesioginė šio* 
tat--j.au .turėsime pilną ir paliki-f posakio: reikšmė mūsų nepaten- 
njėsriį tiesai artimesnį vaiz-p»»a h‘ hies vartojame šj posakį 
dą: ŽijH) galva, k urioj šaly yra ^netiesiogine prasme: jis kiausė- 
merga. Bet vėl tikra velniava!}®, domėjęsi visa kuo. ką tik 
Koks .nevykęs, brutalus sakinys! »gudresnės gaivos sakė, kad jis 
Kiekvienam gali sugadinti jo f žinotu, atsimintą ir kitiems ga-' 
iuęniską skonį. Tiek lo, tebūnie lėtą pzšškyV, ką girdėjęs.
taip. ' -•

Kiek širdis luri (ar visai ne 
turi) įtakos žinojimui '— nesi
imu spręsti. Tik viena yra aiš
ki!, kad žmogus yra psieirofizi- 
nė būtybė — fiziniu ir dvasiną

sakysim, yra dar mažesnis juo
kas — iš pusės šridies, ar net iš 
prieširdžio — juokutis, o gal 
tiksliau nekalta šypsena.

Nė, kada žmogus juokiasi iš 
visos širdies, lai turbūt labai 
garsiai juokiasi, kad mūsų liau
dis < jvartoj a tokį palyginamą: 
“Juokiasi išsišiepęs, kaip darže 

Arba: “Ko tu 
į čia .mekeni (bliauni) kaip ožys 
* susidilginęs niašną”. Tai vis

būna kada nors širdis tuščia? 
Kodėl shine žodžių junginyje 

; pavarto tas žodis širdis vietoj piL > . r .
yq? Juk .maistas nepatenka 11 rki

Be to, nepamirškime, juk Į. 
ir" meilė kažkur žmoguje turi! , . .V ..... . • Haudies palygmi mai.Duveme. Meile nematoma—jos , , , . ,.k •' ‘ J 2 Porto! 1/^lr-ins Hkiil

buveinė, .nors 
mupis nėra žinoma, nors visi 
meilės buveine teiko širdį. Jei 
lirdis būtų pripildyta maistu.

Edmundas Kitmgni^ gyvenęs 
7311 Lane St., Detroite, mirė 
lapkričio mėn. 24 dieną. Buvo 
pašarvotas Martinson koplyčioj.

■ Rožines sukalbėjo šv. Petro pa
rapijos klebonas kun. Kazimie-

I ras Butkus. Kadangi velionis 
• buvo Švyturio Jūrų kuopos šąu- 
llys, prie karsto stovėjo kuopos 
vėliava, uniformuoti šauliai sto
vėjo garbės sargyboje. Jautrų 
atsisveikinimo žody tarė kudpos 
pirm. Bronius Valiukėnas ir kiti. 

’ Laidotuvės įvyko lapkričio 27 d. 
su bažnytinėmis apeigomis. Nu- 

i lydėtas amžinam poilsiui į Holy 
į Sepulchre kapines.

Detroitą*. &a dirbo įvairiose 
įmonėse. Buvo duosnus aukoto
jas lietuviškiems reikalams ir 
geras šeimos tėvas.

Nuliūdime liko mylima žmo
na Joana, du 
draugai.

Edmundai,
Tebūnie Tau 
žemelė.

sūnūs, giminės ir

ilsėkis ramybėje, 
lengva Amerikos

Ant Sukauskas

EAST CHICAGO, IND.
SUSIPAŽINIMO zimtero parapijoje. Ją baigęs, 

įstoja į Bishop Noll High School, 
East Chicago, Ind. Gavęs bran
dos atestatą, ir turėdamas pa
šaukimą, pradėjo mokslus St. 
Laurence, Wis., Minor kunigu 
seminarijoje, o ją baigęs, toliau 
studijavo Major Seminary, St. 
Manard, Ind. 1946 m. vyskupas 
Noll, Fort Wayne, Ind. katedro
je suteikė kunigystės Šventini
mus.

2946 m. kun. Darnels gavo 
pirmą paskyrimą j St. Patrick 
parapiją, Fort Wayne, Ind., ir 
tais pačiais metais perkeltas i 
Sacred Heart parapiją, Whiting, 
Ind. 1957 metais kun. Daniels 
buvo paskirtas į šv. Kazimiero 
lietuvių parapiją klebonų. 1966

VASARIO 16 GIMNAZIJAI 
REMTI BŪRELIS "TULPĖ”

Š.m. lapkričio mėn. 28 d. šv. 
Antano parapijos mokyklos kla- 

1 sėje įvyko “Tulpės” būrelio iš
leistų spalvotų atvirukų prista
tymas. Astuonių skirtingų rūšių 
kortelės, vienos su užrašais, ki
tos be jų, buvo iškabintos ant 
sienos ir išdėliotos ant stalo. Nie
kas pristatomojo žodžio netarė, 
o tik išdalino paaiškinimo lape
lius. .

Jei kuriam kas nebuvo aišku, 
paaiškino būrelio nariai. Publi
ka korteles 'apžiūrėjo ir palan
kiai Įvertino. Kortelės visos spal
votos, gražiai ir skoningai išleis
tos, aukšto meninio lygio, tinka
mos Kalėdų, Velykų ir kitokio
mis progomis sveikinimams. Pa
tartina visiems, Kalėdų švenčiu 
proga ir kitomis progomis, lie
tuviško meno korteles pana.u- 
doti.z ... . / . .

Lie tu viškų kortelių" * vienetas. 
“Tulpė” pasirinko gražų lietu
višką vardą. Tikėkime, kad

; rėš ir pasisekimo.

koma, kad žmogus juokėsi nuo
širdžiai (noriai).

Pagaliau nėra mums svarbu 
žinoti: ar žmogus juokiasi iš šir
dies, ar iš pilvo, ar iš plaučių, o 
svarbu, kad juoktis yra sveika.

Iš visos širdies dėkoti

: šių žodžių junginys reiškia 
' aukščiausią padėkos rūsį Kaip 
f mes besistengtume dėkoti, vis 
' vien didesnės padėkos jau nepa- 
reikšim, juk lai, tik pamfclykit, 

į jau dėkojame iš visos širdies — 
■priėjome liepto galą ir daugiau, 
’■Kaip sako: “Aukščiau bambos 
' neiššoksime’’. Taigi nėra pras- 
; mės daugiau vargintis: žodžių 
junginį “iš visos širdies dėkoti” 
pakeičiame — nuoširdžiai dė
koti. Tai ir viskas.

|tVos pfrvas nesprogo. Visi juoke- Minkštos širdies. — Kas gi gali 
s mes pilvus susiėmę.. Nuo juoko: ipalikiĮntų ar žmogus yra minkš-

; los, ‘aii!kielos širdies? Ir kuri šir- ; 
t dis yra geresnė? Paviršutiniškai Į 
'sprendžiant, moterų širdis turė
tų būti minkštesnė. Kaip ten be
būtų, ns tiek svarbu, o išvada 
'tokia: kada kalbama apie žmo- 
‘gų ir norinie pabrėžti jo geru
mą, dosnumą, pridedame epite- 
rią — minkštos širdies žmogus 

(Bus daugiau)

. - Pagal tokius handies sukur- yra žmoguje, i c u- r " -J ° . !jtus posakius, negali žinoti: ar
1 j žmogus juokiasi iš širdies, ar iš 

j pįlvo, ar iš plaučių. Juk, kada 
. . .. x , v ’{žmogus juokiasi, pilvas juda

sakvsim, lietuviškom dešrom ar v , ..^šokinėja) pagat juoko ritmą. 
Dažnai giffenje tQiW pasaky- 

'doĖMine, kad
raugintais , kopūstais, o meilė 
būtų širdyje, tai varg’, ,. . Dažnąssele meile J <z . 5 - lunusMpavirstu rūgštele ir pnrtūktup 2 
pasaukimų Į moterystės stoną, *

x Xš viską i širdį dėjosi | pįvtG paskaudo’5 ir kt. O žmo- 

šis posakis iinkįniu plaučių žmogum.
O dabar, po mažų nukrypimų 

i j šalį, priminsiu šio posakio 
‘‘Juokėsi iš visos širdies” tiktą
ją reikšmę — kuria prasme jis 
kalbėję vartojamas; Tai nereiš
kia, kad žmogus juokiasi iš vi
sos širdies, bet tuo posakiu pasa-

tu-

Kun. Jonas Daniels, naujas Šv. 
Pranciškąs parapijos klebonas

parapijos klebonu; kur išbuvęs 
vienus metu^fškiriamas į Ches
terton, Ind., St. Patrick_parapi
jus administratoriuj^^ 
.— All Saints pa
Ind., klebonu; 1977 ^m. — SL 
Peter arid Paul, Whiting, Įnd.; 
klebonu; 1982 m. gegužės mėn. 
vyskupas Grutka jį paskyrė Šv. 
Pranciškaus, East Chicago, Ind., 
lietuviil parapijos klebonu.
' Parapijiečiams patinka ener
gingas, draugiškas ir malonus 
klebonas. Parapijiečiai, patyrę 
jo draugiškumą, visokiais bū
dais stengiasi jam padėti įsikurti 
naujoje parapijoje. Naujam kle-

Šv. Pranciškaus parapijai, 
East Chicago, Ind., gavus naują 
kleboną l^rnY Johą Daniels, yra 
sudarytas komitetas iš visų čia 

, veikiančiu organizacijųy suruos- 
.ti naujam klebonui- susipažini
mo pietus su savo parapijiečiais. 
Komitetą sudaro: Albertas Wi- 
nikas, Kazys Valeika, Barbara 
VV apšaitė, Wilimas Petrauskas, 

J/T^resa Degutienė, <Kžzyš čiu- 
rinskas, Andrew Stomp, Kazys 
Domarkas, Stela Kudiienė ir Al 
Tracy.

; Kun. Jonas Daniels gimė Ame
rikoje. Jo tėvai atvyko iš Lietu-

9 m.

* * *
ARTĖJA NAUJIEJI 

1983 MĖTAI -Vos ir apsigyveno Gary, Ind. •b°nu‘ kun. Jonui Daniels linki
' Lietuvių Fondo 20 metu 

jubiliejinis pokylis i
_ ___ __ _____ _ _______ PokySš Įvyko 1982 m. lapkrf- dr. St. Razma.

I nuskriausta ir širdžiai atiduota p-i o 27 dt 7 vai. vakaro Jaunimo 
cai, kas tikriau priklauso galvai. Į Gentie. 

;Be abejri, geriau "dėtis” į gaivą, 
negu į šjidį. Juk atsiminti, įsi
minti, Įsidėmėti tai jau galvos

Bet kažkodėl ir vėl galva liko

galių junginys (kūno ir dvasios) d darbas, 
ir kokį nors mūsų vidinį vyks
mą sunku priskirti kuriam non j 
vįnam kūno organui, nes tokie*J 
mūsų vidiniai vyksmai vyksta 
sąveikoje su kitais.

;.te:gu žmogus galėtų nors ke
letą valandų pagyventi be šit-’ 
dies^ tuomet mums būtų aišku.

Iš visos širdies juokėsi

Pažčdmė šio posakio reikšmė 
— juokas kyla iš širdies. Bet iš 
vrdies niekas nesijuokia — juo* 
.<ą atlieka kiti žmogaus kūno 

► organai. Pagal šį posakį, jeigu 
yra juokas iš visos širdies, tar 

kokius vyksmus atlieka širdis, o’ turi 1)0 i K ir kita juoko rūšis. Na.

^ NAUJIENOS APLANKYS KASDIENI...
Visuomenei ir paskiram asmeniui Naujienos 

dabar yva velka Ii n^esnėn, kaip bet ka<h...
lodėl Kalėdų ‘ar Nau.fų^ Metų proga Naujieną 

pvenutiierala yra idegK iv prasminga dovąlia lė 
v ms vajkmns, giminėms, draugams, kaimynams, 
pa Jsum vms. senoliams ir kiliems.

Naujienos podčs Jums ištaikyti gimines ar bičiulių artumą 
nežiūrint liuotol ų. ir 1 us išlikimu ryšininku visai išeivijai, kovo 
jančia: už suvu kraMv laisvę. ,

PRAŠOME NAUDOTIS PATOGIA UŽSAKYMO FORMA

Pa ]>ran£‘šimų, rriėnine progra
mą atliko solistas J. Vaznelis su"

M. Remienė. sveikindama gan- ’į akompanimentu, v 
šiai susirinkusius dalyvius, pra-! Buvo parengtos šaunios 
dėjo minėjimą. Maldą sukalbėjo 
mn, J. Borevrčitis.

. VaMybos ir Tarybos nariai pą- 
tfarė.iš 29 melų veiklos trum
pus pranešimus. Platesnę veik
los apžvalgą ir pelno paskirsty- 

Ltną pranešt* St. Baras. Pabaigai 
duoti pranešimą buvo iškviestas 

^vienas iš-pradininkų T. Blinstru- 
>bas. Jis gan konkrečiai summė-
io, kad buvę du fondai ir po ilgų 
svarstybų paliktas vienas Lie
tuviu Fondas.

; Spauiloje vis ligi įkyrumo mi
nimas pradininkas dr. A. Raz
ina. Prisimenu, teisininkas St 
Rauskinas Drauge prieš daug 
melų parašė straipsnį apie Liet 

’ondo įs:steigjną. Jarr.c buvo 
r i odininką lu’ivmas generalinio 
šlab© aukšto rango karininkas, 
kurk) pivardės jau neatsimenu. 
Fo asm-n s iškeVa Kondo steigi
mą idėja. Tik veliau įsijungė praretėjo.

Naujųjų metų su tikimas Įvyks 
; dviejose vietose. Dievo Apvaiš- 
I dos parapijos Taryba ruošia sa- 
1 voje salėje — 9tlt Mile. Vietas 
galite užsisakyti pas tarybos na- 
rltts; auka porai 40 dol. Švyturio 

f Jūrų šaulių kuopa ruošia šv. An
tano parapijos salėj, 25 th Street. 
Vietas galite užsisakyti pas kuo
pos pirm. Bronių Valiukėną ir 
pas moterų vadovę Angelę Bukš- 
niehę; Kaina — porai 25 dol. 

į Kas ankstesnis, tas geresnis.

vai-- 
šės. Grojo “Vyties” orkestras su 
vienos ponios ir vedėjo dainos 
palyda. Dalyvavo per 300 asme
nų. Baras uobai aptarnavo alsi- 
lankiusius.

B.uvo, ir svęikintojų.
šia proga nori u 'paklausti, ko

dėl jubiliejaus proga nebuvo Bilieto kaina $12. Pirkę Šerą
parengta kūrėjų istorija — kriy- $100, bilietą gavo veltui.
ga su nuotraukomis? Redakto-^ Jaunius

t rius, po pulk. Rėklaičio, P. Bag-c 
donas. Apie knygą — nė neuž-

, siminta.
Laikas būtų joje visai 'tiksliai 

nusakyti Liet Fondo įsisteigima 
istoriją. Ją turėtų parengti buvę 
steigėjai T. Blinslrubas, St. 
Rauskinas ir kili -aktyvūs daly^ 
viat

Minėjime T. BFnstnibas pada
rė trumpą, gražią užuominą iš 
to laiko. Jam dėkingi.

12 vai. dalyvių ir šokių eilės

Naujasis klebonas kun. Daniels 
pradžios mokyklą baigė šv. Ka-

me viso geriausio.

f

TAVO ŽODIS YRA TIESA 
Jono 17:17

IR PAŽINSITE TIESA, O TIESA IŠLAISVINS JUS
Jono 8:32

ŠV. RAŠTO 
NAUJASIS TESTAMENTAS

LEIDINYS LIETUVIŲ K AT .RA ĮRIŠTAS 
KIETAIS PLASTIKINIAIS VIRŠELIAIS 
PRAKTIŠKO KIŠENINIO FORMATO.

» KAINA $3.

LITHUANIAN’MINISTRIES, P.O. Box 321
Oak Lawn. (IL 60454

Siunčiu $15.00. Prašau siuhtilėti Narrows Cbicajjujv kai; 
kalėdinę dovaną metams (jlusci indu §21.06). Kitose veUc - 
.5BHU. pusei fnetų — $2ŽOO.

VARDAS. PAVARDĖ

Nil. Hl GAJVš .............

MIESTAS .... .................. ..

ZIP CODE

$Wit< jo Pavardė,-Varda

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

(Tęsinys)

■

Dr.- Kazj^ Šidlauskas 1 ■

Minėjimo iskifmės įvyko š.m. 
h epos 27 d. vakarą f. .Kongreso 
Ę.ayburp rūmuose/ dalyvaujant 
aukštiems Valstybės d’to spapei- 
cūnams, Kongreso nkriaiūs^ ki
tų Administracijos įstaigų atsto
vams, Pabaltijo valstybių dip^o- 
matams ir bemaž porai šimtų 
Amerikos lietuvių, latvių ir es
tų. . Pabaltijo Valstybėms npsi- 
pelnę asmenys buvo apdovanoti 
žymenimis, vad. “Baltic Free
dom Award’*. Į apdovanotų as
menų sąrašą įėjo bu v. JAV-bių 
prezidentai Gerald Ford ir Jim
my Carter, ambasadoriai Hen
derson ir Kampeiman ir keli .ri
ti. šio iškilmingo minėjimo iš
laidas padengė lygiomis Ameri
kos letuvių, latvių ir estų tary
bos, sumokėdamos maždaug po
l, 000 dolerių. Iš ALTo valdybos, 
minėjime dalyvavo dr. Kazys 
Šidlauskas, dr. L. Kriaučeliūnas 
ir kun. dr. J: Prunskis./ ; t;

Lankantis ALTo atstovams 
Madrido konferencijoj, buvo už 
mėgstąs pastovus ryšis su JAV- 
bių delegacijos pirmininku am
basadoriumi dr. Max - Kampel- 
manu, kurį nuolatos palaikė AL
To informacijos diręktoirus -kun. 
dr. J. Prunskisk ’ ■ r

Ambasadorius Kampelrpanas s.
m. kovo 3 d. pasakė stiprią kal
bą griežtai smerkdamas , Mask; 
vos imperializmą-. Pabaltiyjė il
gindamas Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos teisę į nepriklausomybę. 
“Agresijos veiksmai prieš tris 
Pabaltijo valstybes buvo impė^ 
rializmo veiksmai“, kalbėjo am
basadorius Kampjelmanas, pab
rėždamas, kad “ Visuotinė žmoni
jos nuomonėm šiandien atmeta

. bet kokios valstybės, teisę pa
vergti kitas tautas’’^, k.

; Jungtinis Pabaltiecių^omį- 
tetas ir Amerikos Lietuvių 

pasiuntė ambasadoriui

Kaip žinoma, Madrido konfe
rencija vėl susirinks posėdžiams 
š. m. lapkričio 9 d. ALTo valdy
ba nutarė^ kad kun. dr. J. Pron
skis vėl turi vykti į Madridą, 
sekti konferencijos eigą ir dary
ti tolimesnuius žygius, garsinant 
Lietuvos laisvės bylą.

“Gimtajam Kraštui“ paskel
bus, kad pavergtoje Lietuvoje 
lankėsi JAV vicekonsulas Lenin 
grade, neva oficialiai vizituoda
mas rusiško okupanto Lietuvoje 
pastatytą .iškamšų valdžią, AL
To buvo pasiųstas raštas Val
stybės d-tųix nurodant, kad toks 
lankymasis, mūsų nuomone, ne
siderintų su Lietuvos inkorpo-J 
racijos t nepripažinimo princi
pu.

Į tą mūsų laišką buvo gautas 
Valstybės departamento atsaky
mas, kad tie lankymaisi nepa
žeidžia JĄV-bių politinėj linijos' 
— hėprįpazinti Pabaltijo kraštų 
inkorporacijos į Sovietų Sąjun-7 
§ą ir kad JĄV-bių ambasadorius- 
Maskvoje; kaip ir kiti aukštieji 
JAV-bių pareigūnai, okupuotuo
se kraštuose nesilanko.-

Pasklidus spaudoj žinioms, 
kad prie Sibiro dujotiekio lini
jos statybos, kuri turi eiti į Va
karų Europą^ sovietai, naudoja 
kalinius-iš savo koncentracijos 
lagerių kaip vergus darbininkus, 
ĄLTas parašė laiškus Anglijos, 
Prancūzijos, Vokietijos ir Itali
jos ambasadoriams Vašingtone,! 
prašant, vjkad jų: kraštų vyriausy
bes ištirtų tų. darbo vergų nau
dojimą, prieš jų kraštams prisi
dedant prie fo dujotiekio linijos 
statybos.
• Kaip ankstyvesniais, taip ir 
šiais metais, ALTas yra padaręs* 
visą eilę demaršų dėl Sovietų 
kalinamų lietuvių išlaisvinimo, 
kaip Balio Gajausko ir Vytauto 
Skuodžio, dėl .kurio Kongreso 
abeji rūmai yra priėmę net atski- ’ 
rą režoJiuciją, nes Skuodis yra 
gimęs JAV-bėse ir todėl pagal 
gimimą yra Amerikos pilietis^ 
Taip pat buvo ^daryti žygiai dėl 
Jurgutienės ir jos dukros išlei
dimo į JAV-bes pas jos vyra ir 
dukros tėvą, kuomet atėjo ži
nios, kad- Jurgutienė pradėjo ba-

gynimą Pabaltijo valstybių tei 
šių į laisvę ir nepriklausomy

Kaglc Lakei Wis. (Aliejus)M. ŠILEIKIS

H

RUSIFIKACIJOS KLAUSIMAS LUZER- (s" T'"
NOS KONFERENCIJOJE

A"

(Specialaus korespondento pranešimas)
tik viena kalba rusų!

Visi pranešėjai savo

, formacijos biurui Kaip abiejų 
minėtų baltų antrininkas, figū
ruoja Ans Luik, dar jaunas estų 
teisininkas, vienos Miuncheno 
statybos firmos direktorius.

Luzerno organizacijos “Euro 
paesche Konferenz fuer Mens^ 
dhenrechte und Selbstbestim- ' 
mung’* vokiečių sekcija surengi 
Bonnoj? rugsėjo mėn. placiat 
nuaidėjusią* 'konferenciją ap’d 
Sovietų Sąjungos psichologinį 
karą, vedamą prieš Vakarų pa
saulį. Kaip prelegcnhmdalys 1- 
vo prancūzai, vokiečiai ir švei
carai. Iš Šveicarijos atvyko ka’p 
prelegentas d‘v ižuos vadas dr. 
Hans-RapoM.

Į Bonnoje buvusią konferenci
ją kaip Luzerno orgaiuzscijosį.. 
vadovybės atstovai, buvo nuvykę-m 
valdybos nariai dr. A. Gerulis ir- 
dr. E. Pcyer, abu nuolat gyvėl... 
nantieji Berne, Šveicarijoje.- 
Dr. Peyer yra Ihiccrniškės orgtU-% 
nizacijos vicepirmininkas, anks
čiau tarnavęs šveicarų užsienio. 
reikalų ministerijoje. . J

(Iš Europos Lietuvio)

(Tęsinys) zv

Mueiiehęno univ rriteto profe
sorius dr. J. Bojko-B’cchyn kal
bėjo ap’e nerusiškų slavų (uk-

' rainiecių bei gudų) Jr mo’davų 
(lesarabie iu) būklę. Iš Muen- 
ste in (Vokietijos) atvykęs J. 

į Kadelis nušvie.ė trijų baltų tau- 
j tų (latvių, lietuvių ir estų) ir 
karelų padėtį, šveicarė Beatrice 

’ Erchniąpn - Lcutenegger alpasa- 
! koja,Kaukazu (autų, ypač geor- 
j giecių vargus, šveicaras llans 
Rysliener alkūrė Maskvos pa
glemžtų musulmonų tautu būvį.

E visų pranešimų akivaiz
džiai išpyškėjo Maskvos sukur
tojo kolonialinio tautų išnaudo
jimo rež-mo praktika. Pagal 
vad. Taškento nutarimus rusiš
kumo brukimas pradedamas jau 
vaiku darželiuos?. Rusiškumui v
turi , tarnauti visos mokyklos iki 
tokio laipsnio, kad moksliniams 
laipsniams gauti veikalai turi 
būti skelbiami tik rusų kalba. 
Pagal komunistų partijos pro
gramą siekiama, kad visos tau
tos susilietų į kažkokią vieną 
“sovietinę“ tautą, o ši kalbėtų

Katalikų 
pirmąjį

refera
tuose taip pat atpasakojo neru- 
siškų tautų pašiprie’inuųą joms 
smurtu ’Užkartajam sovietiniam 
režimui. Jie nušvietė, kaip n?- 
rusiškos tautos gina kalbą, tiky
bą, būdą ir kitas tautines savy 
bes prieš rusinimą.

Rezistenciją p-ii.iusLavo kon
ferencijos rae*u suruošta po
grindžio spaudės paroda. Paro
doje vyravo lietuvių pogrindžio 
spaudos pavyzdžiai?Tarp išsta
tytųjų leidinų lankytojai galėjo 
pamatyti “Lietuvos 
Bažnyčios Kronikos’
numerį, išleistą 1972 m. kovo 
19 d., ir 51-ąjį numerį, paskelb
tą lygiai po 10 metų. Parodoje 
ouvo parodyti taip pat kiti lie
tuvių pogrindžio leidinių pavyz
džiai (“Aušra**, “Perspektyvos’*, 
“Tautos Keliu“ ir kiti) Ą l>e to, 
kai kurių leidinių vertimai į Va
karų- Europos kalbas. Kiek ga
ilina buvo pastebėti, lietuvių po
grindžio spaudos pavyzdžiai pa
darė konferencijos dalyviams gi 
lų, neišdildomą įspūdį.

Spalio 12 d. sušaukta spaudos 
konferencija, kurios metu pa
skaityta priimtoji rezoliucija 
bei padalintas lapelis apie Lu- 
zemo organizacijos ligšiolinę 
veiklą. Spaudos konferencijai 
pirmininkavo dr. E. Oehler, 
šveicarų parlamento narys. Joje' 
taip pat dalyvavo organizacijos 
garbės pirmininkas, senatorius 
dr. F. Leu. Konferencijos priim 
toji rezoliucija bus paskelbta 
lietuvių kalba artimiausiu laiku.

Luzerno konferencijai suorga
nizuoti buvo sudarytas tam tik
ras keturių asmenų komitetas, 
į kurį įėjo ir mūsų tautietis dr. 
A. Gerulis. Jis taip pat dalyvavo 
konferencijos prezidiume ir vi
są laiką kaip patarėjas sėdėjo 
greta pirmininkų.

Spalio 11 d. įvyko Luzerno 
organizacijos narių visuotinis 
susirinkimas. Pirmininku vėl iš
rinktas parlamentaras dr. Edgar 
Oehler iš Si. Galkno miesto. Jis 
yra ten leidžiamo dienraščio 
“Ostschweiz” vyriausias redak
torius.

Iš baltų į organizacijos valdy
bą išrinkti dr. A. Gerutis ir lat
vis Jūlijs Kadelis iš Muenslerio 
(Vestfalija), kur jis vadovauja 
Laisvųjų Latvių Pasaulinės Są-

\*usiais ALTo Tarybos nariais ir 
St Petersburgo skyriaus vajdy- 
vos atstovais. ALTo pirmininkui 
buvo sutekta proga ne tik pa
sveikinti seimą ALTo vardu, bet 
ir pasakyti kalbą iškilmingo 
banketo metu.

Šiais ALTo Va'dyboš kaden
cijos metais daug darbo įdėjo 
ALTo .teisių ir. finansų komisi
jos, ypačiai dr. J. Valaitis, į at
skiro ALTo fondo statuto paruo
šimą, talkinant advokatams S. 
Kupriui ir A. Domanskmi. Au
kos šitokiam fondui turėtų būti 
leidžiamos atskaityti iš aukotojų 
pajamų,: kokios privilegijos ne
gali gauti ALTas, pagal savo 
struktūrą ir statutą. Be to, į tą 
fondą būtų galima susilaukti di
desnių palikimų, kurių sumos 
būtų įšaldytos iki Lietuvos lais
vės atgavimo. rALTo Valdyba 
norėjo pasiūlyti šiam suvažiavi
mui tokio fondo įsteigimą, bet 
šis projektas nęsusilaiikė Valdy
bos reikiamo pritarimo ir turi 
būti atidėtas tolimesniam ALTo 
organizacijų ir skyrių bei būsi
mos VaĮdygosrįvarstymūi.

tautos dkivyrių Atlanto perskri- 
d:mo ir jų tragiškos mirties.

Mūsų prašymas Dariaus-Girė- 
! no pašto ženklui gauti buvo 

kruopščiai paruoštas, pridedant 
tuometinių Amerikos laikraščių 
straipsnių kopijas, ištraukas iš 
įvairių aviacijos knygų, enciklo
pedijų straipsnius apie Darių ir 
Girėną, bei pristatant Lietuvoje 
jų garbei išleistų pašto ženklų 
kolekciją.

Į šią akciją buvo įsijungę pla
tūs Amerikos ir net Kanados lie
tuviu sluoksniai. Deja, ligšiol 
visos pastangos liko be teigiamų 
atgarsių ir tokio ženklo vargiai 
galime susilaukti. Vienok, reikia 
tikėtis, kad šios plačios akcijos 
pasėkoje jų didvyriškas žygis 
bus kitais metais visų Amerikos 
lietuvių kolonijų tinkamai pa
minėtas. ' v

Amerikos Lietuvių Tarybos at
stovai dr. Kazys Šidlauskas, 
Teodoras Blinstrubas ir. Grožvy 
das Lazauskas dalyvavo Lietu
vių Susivienijimo Amerikoje 
seifne Floridoje, kur jiems teko 
proga susitikti ir ALTo reikalais 
pasitarti su į tą įseimą ;stivažia- ALTo Visuomeninių reikalų

i
komisija, vadovaujama dr. L. 
Kriaučcliūno, suruošė svarstybas 
apie .lietuvių ateities politinę ir 
kultūrine veikla. Svarstvbose 
dalyvavo iškilūs prelegentai — 
Stasys Lozoraitis, Jri, iš Romos, 
dr. Domas Krivickas, iš Vašing
tono, ir p. Bindokienė, iš Čika
gos. Svarstybos sutraukė nepa
prastai didelį skaičių dalyvių 
Lietuvių Tautiniuose Namuose 
Čikagoje ir sudarė Čikagos lie
tuvių visuomenei didelį dvasinį 
polėkį ir atsigaivinimą. Ypačiai 
gera įspūdį padarė Stasio Lozo
raičio labai šviesus žvilgsnis į 
lietuvių;, tautos atsparumą 
bandymų* laikotarpius iki 
dienos. t -•
\ zrt(Bus daugiau)

per 
šios

Salnmffievjxli nuo I r»-L n

I

1739 S. Halsted St, Chicago, 1L 50608

i* Dar .'praeitų metų pabaigoje^ 
ALTas, talkinamas Lietuvių Fu 
latelistų d-jos, o ypacia>įnž4 Ed-Į 
rnundo Jasiūno, buvo kreipęsis 
I JAV-bių Pašto sekretorių 
(Postmaster General), kad 1983 
metais būtų išleistas Dariauš- 

_ ; Girėno pašto ženklas, švėnčiarif 
padėkos telegramas už 50 metų sukaktį nuo tu lietuviu

7A. MAISTAS Iž EUROPOS SANDtLTŲ

2608 West 69th St, Chicago, HL 6062$ ♦ TeL $25-2781

maru a norjMl.'ll

:'l Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICl 

1501 W. 6$th St, Chicago, UL 6062$ ♦ TA $25-27X7

JAY DRUGS VAISTINE

1 OflSTOWAI HHLDOW MCKFTAI ® TAXNU MAT 
DUMYNAI ♦

Atdara Soktadienlab bu«

(T

Aleksas Ambrose
’• ; ♦ / - -> ' -h ‘ .-J

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS
C4 ’ ■ i V -. -k

- ; - r autorius, .. ,
paruošė,„;sutvarkė ir išspausdino geriausią 

tChięagos lietuvių istoriją 
(1869 1959 metai).

664 psL, vardynas.
Minkšti viršeliai. < Kaina $15. ' . 

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

itMK-il 1 Iii 1,1 1,1 BI IIO f 11 I

i

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 lietuvių kalbą. <J3s mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

(r patarė mums toliau studijuoti.

Kaina F25. Kieti ririeliil. Paltai F2.

TURKŲ VALDŽIA UŽDARĖ ' 
DIENRAŠTI

ANKARA, Turkija. — Turkų 
vyriausybė ketvirtadienio rylą 
uždarė dienraštį “Gunajadin”. 
Tai buvo vienas iš didesniųjų 
turkų dienraščių. Ne pats popu
liariausias, bet stovįs antroje 
vietoje.

Laikraštis pažymėjo, kad tur
kų valdžia nesiskub.na nustatyti 
patį mažiausią atlyginimą už"' 
darbą. Dabartiniu metu darbi-., 
ninkams moka labai mažas ai-/* 
gas. Padėtis yra sunki, todėl dar-* ’ 
bin inkai dirba už menką atlygi-'?? 
nimą. Geriau mažai uždirbti, 
negu nieko neuždirbti. Ka rlien 
spausdindavo po 600,000 Gana-^ 
jadin kopijų, tuo tarpu ketvir
tadienį nepasirodę nė vienas 
egzempliorius. Karo komendan
tas paėmė trečiadienio numerį, 
pranešė, kad, ten yra žmones 
kiršinanti medžiaga, todėl laik-'* 
raštį ir uždarė. Laikraščio pir- , 
maine puslapyje buvo pažymė
ta, kiek turkas per dieną uždir
ba. Iš, Vokietijos ir net iš Jugo
slavijos grįžę turkai pasakyda
vo, kad jie užsienyje uždirbdavo 
kelis kartus daugiau, negu tur
kų darbininkai. Vyriausybė šį 
rašinį palaikė kurstymu aistrų ir 
laikraštį visai uždarė.

J PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

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

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vineg • 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stanko®, 
I. Raukflo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V, 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis & 
M. K. Čiurlionio. M. Meikio, V. Kašuboa, A. Rakštelės Ir A. Varnų

• DAINŲ SVENTfS LAUKUOSE, poetės, raiytojo* & tll- 
ttalŲ lokiq pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dtfnf 
fventea Jų istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojsn— 
Tems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais dumjienimJl 
oei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12.

• VIENIJO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke spraiy.
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausu 
gyvenimo bruožu aprašymas, bet tiksli to laikcrtarpio buities lite^L 
•atūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyg<T 
varduodama tik už F3. r

• LIeTuV iš KASIS PAMARYS, Henriko Torno-Ta malančia 
domiai paražyta atudija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnė* S 
Labguvos apskričiu duomenimis. Aprašymai Įdomūs Irfpkvtpustu 
'fetuvtui. Leidinys iliustruota, nuotraukomis, pabaigoje duodama 
dtcrvardžiTj pavadintais V-T Jų vertiniai J voktėčiŲ kalbą. Labai 
įsudingoje S35 pust knygoje yra Rytprūsftj Žemėlapis, Kaina K.

• K4 LAUKIS L1M1, ralytojoi Petronėlė* Orlntaffės att^
ntnimaf į mtatyv apie UūjenJs Ir vietas neprft Lietuvoje Ir pir. 
Baisiais bolievikų oknpacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
>t kainuoja tik 13. "J .

• JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nestrpna* 
‘M Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime Ir politikoje; tik nt 
fargio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir pos. ' 
rija- Dabar būtą Jj galima pavadinti kovotoju už žmogaus teisei, 
K^Jg8 JTt didelio formato, 265 puslapiu, kainuoja

• lATTKINtS N0VKT.t8, M. Eoečenko kflryba, J. Vaiaifia 
rerttmaa. MM >«1. knygoje yra 40 Mnaojingą noreliu Kaina Ji

Knygos gaunamos Naujienose, 17?* So. Halsted St., Chlcaga,

6 — Naujienos, Chicago, DI. — Saturday-Monday, Dec. '4-6, 1982
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NAUJIENŲ raštinė atdara fraadten, išskyrus skini

Andropovui obuolys anksčiau nukrito
Jurijui Andropovui obuolys nuo obelies anksčiau nu

krito, negu jis jo laukė. Obuolys jau buvo prinokęs, And
ropovas jo laukė, bet dar nebuvo pasiruošęs jį nuo že
mės pakelti.

Andropovas jau nuo praeitų metų žinojo, kad Brež
nevas sakė kalbą Azerbeižano komunistams, bet jo liežu
vis jau nesisuko. Brežnevas dar stovėjo, bet jo kojos jau 
buvo štyvos. Jam buvo sunku jas pastatyti, bet taip pat 
sunku buvo jas nuleisti. Jos buvo suakmenėjusios, o lie
žuvis gerokai patinęs. Jo protas dar kombinavo, bet nei 
kojos, nei rankos, nei, pagaliau, ir liežuvis jo nebeklausė. 

■ -tįt-Visoje’ Sovietų Sąjungoje, tikras žinias^pirmiausia 
gaudavo Andropovas. Pirma žinias turėjo gauti prem
jeras Tichonovas, sfrfet.Sovietų valdžios aparatas vėlavo, 
kai paties Brežnevo nebeklausė liežuvis. Antruoju žinias 
skubiai turėjo gauti Dimitrijus Ustinovas, bet ir kariš
koji Sovietų mašinerija nustojo veikusi, kai Brežnevas 
stovėjo ir pats sau po nosimi murmėjo. Suvaryti kazachai 
rasų kalbos klausėsi, bet Brežnevo jau nesuprato. 0 kai 
nesuprato, tai tarp savęs pradėjo kalbėti kazachiškai. 
Tarp savęs kuždėjosi ir iš Brežnevo šaipėsi. Andropovas 
apie Brežnevo suakmenėjimą Maskvoje pirmas sužinojo. 
Jam jau buvo aišku, kad Brežnevas išsities. Jis kitiems 
nieko nesakė, bet pradėjo ruoštis. Jis metėsi prie komu
nistinės galios Šaltinių. Jis pats užėmė kelias svarbias 
vietas partijos vadovybėje. Kol Tichonovas ir Gromyka 
miegojo, Andropovas Įsistiprino politiniame biure. Į poli
tinį biurą jis įkišo azerbeižanietį Ajulą, kuris pirmas jarp 
pranešė tikslias žinias apie kazachų pasišaipymus iš ne
suprantama kalba kalbančio Brežnevo. 0 visos Sovietų 
Sąjungos komunistų partijos pirmuoju sekretorium pa
rinko V. Grišiną, pačios Maskvos komunistų partijos 
KGB pulkininką.

Lapkričio 5 dienos vakarą Maskvoje, Profesinių są
jungų Stulpų salėje, buvo suruošta Lapkričio 7-osios re
peticija. Susirinko visa sovietinė ponija. Priešakyje dar 
buvo pastatytas Leonidas Brežnevas, bet greta jo pirmoje 
vietoje jau stovėjo pats Andropovas. Brežnevas būtų no
rėjęs ten pastatyti Kirilenką, o vėliau K. Černenką, bet 
Andropovas Kirilenką jau buvo išstūmęs iš politinio bių- poeziją išmestų.

ro, o Černenka Andropovui buvo tik pėstininkas. Andro
povas jį stumdė, kaip jam patiko.

Lapkričio JO dienos rytą Brežnevas jau gulėjo, akis 
amžinai užmerkęs. Andropovas nujautė, kad Brežnevas 
nukris, kaip prinokęs obuolys, bet jis netikėjo, kad vak 
dytojas taip greitai nusiris, Andropovas pirmas iš aukš
tų pareigūnų sužinojo apie Brežnevo mirtį, bet jis nesi
ėmė reikalingų žingsnių. Jam dingtelėjo mintis tuojau 
šaukti partijos Centro komitetą ir nutarti Andropovą 
paskirti generaliniu partijos sekretoriumi. Jis žinojo, 
kad Grišinas buvo vienintelis, galėjęs Centro komiteto 
vadovybę sušaukti, bet jam buvo aišku, kad be jo žinios 
Grišinas tokio žingsnio nesiims. Prabudęs čekisto ins
tinktas įsakė Grišinui patirti, kurie maršalai ar genero
lai būtų norėję įlįsti į Brežnevo batus. Pora maršalų ir 
keli generolai patarė Ustinovui užimti Brežnevo vietą, 
bet Andropovas taip pat žinojo, kad didelė generolų 
dauguma nenorėjo keisti Andropovo. Per 15 metų jis ne- 
sušaudė nė vieno maršalo ar generolo. Jis apklausinėjo 
kelis maršalus, bet vėliau paliko juos ramybėje. Už poros 
dienų Ustinovo vardas buvo pasiūlytas generalinio sekre
toriaus pareigoms, bet pats Ustinovas atsisakė. Tada 
vienbalsiai buvo išrinktas Andropovas.

Šalia Lenino ir Stalino savo laiku Chruščiovas buvo 
įsakęs pakabinti paties Chruščiovo paveikslą, bet reikalai 
taip susiklostė, kad Chruščiovas net nepateko į Kremliaus 
sieną. Andropovas vedė kovą prieš Brežnevą, kol jis buvo 
gyvas ir sveikas, bet kai jam ištino liežuvis ir jis akis
užmerkė, tai leido jį laidoti pačioje gražiausioje Krenr 1 ^Sony Cooper (Skupas) . Wrigley trojjesyš XTapybą)?-< 
liaus sienos vietoje, tuo tarpu Brežnevas Chruščiovą ~ iš- ■ ==^
vežė į Devičje kapinyną, esantį Maskvos pakraštyje. / 1 •■NETIKeTIJMAI

Bet dar didesnę klaidą padarė Tiesos redaktorius A- ‘p 
Laurinčiukas. Jis įdėjo prieš 25 metus Vilniuje mirusio į: > A '
komunistuojančio Vlado Grybo eilėraštį apie Spalio per- <' P(^. diepų-Naujienose 
galę. Laurinčiukas, kurį laiką pralaikytas Amerikoje, ^TJ?:^iunsTra*:
paskutiniais metais yra atsilikęs. Kas komunistams-tiko 2;, ■
pnes 2o metus, šiandien jau nebetinka. Patys komunistai ^ gadynes pf-a4§a. 5' //>- . 
jau priėjo išvados, kad senos svajonės nebetinką. Andro- i/pąugėUs■'.^ągjęęi^'/nežinojo, 
povas pranešė kiniečiams, kad jis nori palaikyti gerus kad 
santykius su dabartine Kinija. Jis žino, kad komunistas, 'svarbiame’ miėsfe.'4cųįriaiife 
Tengas atsisakė nuo Mao Četung’o įvestų Valstybinių' -ir. ją-

Ho VUrio; „oVonlromo? AirinXe

4
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vo Ir tas pačląą problemas tu
rėjo spręsti, J s užsitarnavo ka
pitonu laipsnį.

Bet 1942 liūtais, kai atskri
dęs Fermi Uhicagoje, Slagg 
Melde (žaidynių lauke), po suo
lais bandė t tomą suskaldyti, tai 
Poška Chk-agoje leido Jaunimą. 
Jam reikėjo rašyti apie lietuviš
ką jaunimą, kuris tame pačia
me lauke futlolą žaidė. Jauni 
vyrai, įskaitant ir p. Pošką, ne
žinojo, kad žaidė tame pačiame 
auke, kuriame mokslininkai 

oandė pradėti atominę gadynę.
įdomu, kad kaip tik tuo me

tu į Chicagą buvo atvažiavusi 
ietuvių sportininkų komanda, 
lie labai gerai žaidė Chicagos 
anivers’ieto Slagg Fielde, bet ir 
jie než nojo. kad mokslininkai 
io syo’ciis baudė atomą suskal
dyti.

Būtų įdomu, kad tie lietuviai 
sportininkai, žaidę Stagg Fielde, 
papasakotų, ar jie nenujautė, 
kad jie lenktyniavo su moksli
ninkai, kurie stengėsi praskelti 
atomą ir žmonijos gyvenime 
pradėti atominę gadynę.

Mokslininkų gyvų bevęk 
nėra. Juos labai anksti vėžys su
ėdė, bet (Jai gali būti gyvų spor
tininkų, kurie galėtų savo nuo
jautas lietuviams papasakoti.

Reporteris .

BRITĄI IŠSIUNČIA .
SOVIETŲ ŠNIPĄ

LONDONAS, Angliją. — Bri
tų premjerė Margaret Thatcher 
ketvirtadienį įsakė Sovietų lai
vyno kapitonui Anatolijui Zoto- 
vui ir jo žmonai per astuonias 
dienas išvažiuoti iš-Anglį

. Kpt.Jčatoyas turėjo būti nau-

JUOZAS ŠVAISTAS

ELDORADO
(Tęsinys)

Vyrai išbėgo pagalbon. Visu smarkumu pleš
kėjo sausi mediniai tvartai. Ties jais ir pats šei
mininkas rado mirtį. Ronkus nujautė: tikrai jo 
kaimynas ėjo su žibintu arklio pažiūrėti, kuris 
vakarop atrodė nelinksmas, lyg sergąs.

Į tvartus beviltiškai buvo numota. Gyvuliai, 
kurie bombai sprogus išliko gyvi dar, bliovė ne 
savais balsais, spirgėdami liepsnose. Nieko nebe
galėjo padėti jiems. Visi griebėsi gelbėti kitus 
trobesius. Kas ką nusitvėręs šluotą, kibirą ar 
šlapią maršką — šoko ant nepąliestų dar ugnies 
stogų ir gynė.Juos nuo fgntąnąis trykštančių ii' 
pavėjui krintančių gajų kibirkščių.

Ronkaus moterys krūpčiodamos žiūrėjo pro 
langą. Visa vakarų padangė buvo nušviesta. Taip 
šviesu, kad net nė kurmis, rodos, nepasislėptų. 
Lėktuvai prisagstė daugybę žibintų, mažų para- 

Aii|rifr».palaikomų ore. Žibintai švietė, kaip did- 
mieSčiąttimpos, žmonės sakydavo: “Prikabino

tai pils dabar!’’ Iš tikrųjų: lėktu- 
vai^a^ribt^taikinius, pylė bombas, kaip rudenį 
ūki;d*k^ mūvės į rūėius. Dundėjo ir staugė visa 
padangė.

Ronki'v.fnė n .olat žegnojosi ir savas mal
ins kalbėto. At-Wos žodžius dažnai nukirsdavo; 
.'iavbo :'3uk&mri’ “Uabar tai tikrai svieto nabai-

mokėjo, kaigftęcĮtyjos; žšnąsi^prį- 

. Italijoj ijwkšįhjinkas En
riko Fermų \ki>rįs; .^Idayo yįr: 
keldavo šu atomo 'phjja 
Amerikoje tarp' pąty^vė:-iftęk3- 

THŪhk'ų, iųįięyhirėję(-žinią ąpfe

fe^veho. Kai jis, ' valstybėm; tuo'

tąi jis atvyko: į 
rė 15 moksli ninku ? grupę igto- 
mui skaldyti.. Jie žinojo, kad ir 
Vokiėlijos naęiai notyątym^-sdi 
skaldyti, ūžtą t at^žiav© Jį
Ąmeriką, kad padėtų ^^nrterMj- 
čiainš atonią su^kąį^yti-- Vr.j 
y Tie moksiininkąi; apie . a topig 
.daųg žįnogo,' bęt tdli\grą'žū viskb.• 
jię nežinojo. Jie žinojo,"kaip tyį-J 
kia kandyti ■ atąmą; -sųskįždytį,- 
bet nitarjjjo vįęjĄs-.įę. jpastatą;. 

•Cfąvę $6;000 dąrįę.;pradžiai^ rjiE 
.nežinojo, kaip: tą- yisą v reikalą 
.pradėti. Jie •/inojo,. ;kbri Arėjia^ 
turėti pašiūrty bet nežinojo; ki(į 
ją pastatyti. Jie -paąkink© uuį- 
versiteto lauką ■fųthoįiji 'žaisti;: 
Pasirinko ne. patį lauką, bet . pa
šiūrę po sėdynėmis.:Žaidimų 
lauko gale buvo SHoiai, kad žiiį-- 
rovai galėtų susėsti -irlšijtaš deš
reles valgyti ar “sępątkas”’ lūkš- 
tauti. : . --;2 - .<■

Juozas Poška prieš 40 metų 
tarnavo kariuomenėje ir. buvo, 
išsiųstas į Pącifiko ą^ąs. Jis pa
žįsta Gasparą AVeinbergerį, hes

—7------------tiT:
— Žmom^kad^ąsiliksr-L- patvirtino tėvas:, - . Ka4, reikia,... Jau paskutinė minutė. II- 

— Ir blogiausiu > kad ftei •priekui^nef atgal Jei ir ' giau^nebegalima; laukti__
. jiųžtų kas j namus, ftteke gero neberas. 0 gal nė' i1 

. Kelinta naktis jau taip d,uin. Ką tik. grįfti nebeteks felieėttai. Gali sutvarkyti čia pat 
ir subliaus:

ūkių, nes tie ūkiai nepagamina pakankamai duonos ki
niečiams, Tos duonos nepagamina ir rusiški sovehozai, 
Andropovas patarė palikti Vengriją be sovehozų. šian
dien Vengrija turi duonos, bulvių ir obuolių. Vengrai lėk
tuvais vežė obuolius Kremliun, Vilniun ir kitur. Jiems • ne
apsimokėjo lėktuvai, nes Kremlius leido mokėti doleriais. 1 . , ? , ... ,. -
Tengas panaikino Mao Cetungo sovehozus ir Įsakė kinie- 
čiams pagaminti visiems kiniečiams duonos ir ryžių. 
Andropovas pranešė kiniečiams, kad jis.'-nori gerų san
tykių su Tengu, o Laurinčiukas įdėjo tokį seną Grybo 
eilėraštį:

“Pirmyn su partija, statytojų brigados! 
Lenktynių lozungais gimtinė tesipuoš. 
Kolūkiai, Spalio įkvėpti, gerovę žada 
Ir bangos Nemuno jo vardą ot.”

Galimas daiktas ,kad bangos Nemuno ,(Ne Lietuvos.
— N.R.) Spalio vardą oš, bet tas ošimas duonos lietu
viams neatneš. Andropovas nori gerų santykių su kinie
čiai, kurie visus kolchozus panaikino ir gavo įsakymą 
pagaminti duonos bilijonui kiniečių, tuo tarpu uždarytas 
Laurinčiukas kartoja supuvusio grybo kirmėlėtus lozun
gus. Andropovas, susitaręs su Tengu. turės Ląųrįnčiuką 
išleisti kelioms savaitėms į Kiniją, kad alkaną Grybo

skaldyti ajoMą. Tias"Skaldymas 
jiems buvo • labai ' reikalitigas^. 
Sts > maža dalelytė \ :4— Stomas,,

atk-iuopianias, s^ikfemas- pakis-
rją,- Ta energiją yra tokia didelė, 

kad ■Ąmęr^o^rąį^tįds1 bendro
vės;- skaidydamos atomą, labai 
pigiai pasigamina elektras srovę.- 
Iki f^o meto elektrą .ganiindavo 
kūrendami anglis arijai'krintan- 

į čiuį^šidemu sukdavo, ratus, gai- 
i minančius etektta/ . - ? ' ; ■
‘ Bet anglys, vėjo. ir; vandens 
’ malūnai buvo laba?;;: brangūs 
elektrai gaminti: - < Skaldomas 
atomas pagarbina daugiau 4r žy
miai pigesnės /energijos.AmėTi-- 
k oje jau. veikia 70 stočių, skal
dančių atomą ir gaminančių 
elektrą. ’

Prieš 40 metų "geriausi moks-. 
Hninkai, fizikos; e)ektaros ir mag
neto specialistai' nežilojo, kaip 
atomą suskaldyti.^z Teoretiškai 
j ie ii no jo, bet p raki iškai j ie nė-

H

|arpu jis i vertėsi r Jnipinėjim u., 
Kpi. Zotovas sakosi, kad jis ne- 
šnipinėjęs ir britams žaibs nenu
ėjęs padaryti. Laikraštininkai 
norėjo iš Zotovė išgauti, už ką 
jis* btfvo šdėkiplaš.' jis ’atsakė, 
kad jam uždrausta daryti bet 
kokius pareiškimuš.

Srity visuomenė labai susirū
pinusi valstybės tarnautojais. 
Praeitą mėnesį britai įkišo j ka
lėjimą vertė ją, buvusį saugu in o 
tarnautoją, k nr is ps r 20 metų 
pardavinėjo rusams užsrenio rei
kalu ministerijos dokumentų 
nuorašus. Maskvoje pabėgęs pats 
žvalgybos viršininkas ir rašo 
straipsnius prieš britų užsienio 
politiką sovietinėje spaudoje.

• — Teisėjas Jsakč North West 
Airlines bendrovei išhiokėti 
3,500 moterų 52 milijonų dole
rių už nepripažinimą moterims 
lygių teisių.

— JAV kariams gamina nau
jus šalmus, patogesnius ir sau
gesnius.

ga. .. Sudna diena atėjo. .. Dangus su žeme su
maišytas. Diena rūsti, diena ana, kada pavirs vi
sas svietas į peleną... Iš Tilžės ir Klaipėdos nieku 
nebeliks... ” “
tai galvoja tas mūsų tėvas, užsispyręs pfcsiĮįjEti

Jos nervai smarkiai buvo sukrėsti. Kai tik 
grįžo po gaisro, ji tuoj užsipuolė Vyrą:

— Kraunam ės ryt, tėvai, ir ganą! Pasitrau
kia m į Prūsus kol kas..,

Ronkus šaltai, abejingai numojo ranka:
— Aš jau seniai sakiau, kad prūso bernu 

būsiu ir nedirbsiu jam kaip baužas jautis.
Kiek patylėjęs pridėjo dar:
— Dabar vėlu jau...
Tuo metu įsiterpė Juozis:
•i— Aš, mama, visai palaikau tęvų ir pritariu 

jam. Kaip jau nusistatyta, taip if laikykimės! 
Nuo savo likimo niekur nepabėgsim. Kaip bus, 
taip. Bent jau savoj žemėj...

Petrė užsistojo už motiną:
— O kaip kiti? Juk matei, kokia dibfybč tų i 

pabėgėlių praėjo pro mus? Visi į Šilutę traukia.
— Taigi, kad tik į Šilutę, bet toliau vargu... 

Kodėl?
— Nagi todėl, kad toliau Nemunas. Tikriau

siai visi tiltai sutrupinti jau. Argi negirdi, kaip 
daužo?

— Vargšai pabėgėliai, — atsiduso motina: --į 
Taigi daugumas jų pasiliks nepasiekę ramesnės 
rietus...

no

:JRonkurienė gailiai ir jautriai pasižiūrėjo, 
susinėrusi rankasant kratinės. Petrė apsipylė

gyvi .». sveiki dar. 1 — Nešnirpštauk dabar, kaip maža. Turėtum
9iwn gum, b Ift I mą. Išsikasim pamiškėj ap- džiaūgtiš, Kad laUtupaaiškėjo. Jei tikrai būtų bu- 
kaselį ir pasidarysim šiokią tokią priedangą. Dėl vęg tavfafii; ŠaW. Kas eina, te<ml
visa ko: Prie kelio esam. Nežinai nelaimės. Gal eis sau .eina. jSwtosi geresnį, jri buri verta.

PraĄjr.-^ar. tora d«nų. Vokiečiai skubiai 
;traukėsi, supami iš abiejų pusių: nuo Jurbarko 
ir nuo -Klaipėdos. Žemėj ir ore vyravo bolševikų 

,... ir 
ifcait žemai nusitekdami, nė 
tnio nebepraleisdavo vieš

keliais. t 'v ' ' ■ - ■-
į kartą, Visa RdnkaUs šeima būgštaudama so- 
jkė; kai bolferikų lėktuvai netoli nuo jų užpuolė 
vokiečių-ffurguoįę. ©u sunkvežimiai paspruko iš 
vopos ibJbThtejoį Jtj'ktemą. ieškodami priedangos. 
Ronkuvient perwgmidusi pribėgo prie kareivių ir 
šauk* U4 ligi miško. Kareiviai kaip
apkurtę Jokio dėmesio nekreipė. Grubiai jie su- 
riko nubėgo į mišką, palikę sunk
vežimius. >..A - '

maža. Turėtum

ir praeis nepalietę mūsų, o gal, neduok, Dieve.
-r- Vadinas/ ir tu jau kitaip žiūri ? _ •
— Dabar paaiškėjo. .. • " - ' *•
IssikrpvŲ lėktuvai grjzb lengviau burbdami.' karo jėgP8.- ^ų lėktuvai pradėjo sukinėtis net i 

Rodos, jie skrido visai viršum Ronkaus trobesių, .dieną. Lengvieji sįta 
tik jau nebebuvo tokie siaubingi, iš lėto Vienas ’vieno judančio tai 
po kito užgeso ^kabantieji žibintai. Jų vietoje kilo 
nauji# šyięsos. £įaciaL visu ruožu siautėjo gais
rų Ugnys.? č - : '\i. y • ‘ į

Anksti ryta, kaip buyo sunranyta, Ronkūs 
darbavosi prie apkaso. Visai Rėtatrkįai atbigo už
dusęs Albinas Monkiis. ^Jaunas, žvalus Vaikinas. 
Paskubomis bėrė,'jis žodžius:-"; - > ‘ E - *•„'

— Aš tik atsisveikinti, dėdeli. Petrelę norė-i 
jau pamatyti dar. Kažin kaip toliau bus, bet 
dabar tariu., .ęt' r ’ ■’ .

— Vadinasi, bėgi? nenoromis atsiliepė 
Ronkus, piktai įmesdamas Sėmę su lopeta.

Ous daugiau)
Mb
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VAKARŲ VĖJAI

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

TsLs 562-2727 arba 562-2728

EMILIJA MARKCNIENĖ

A. A. JULIUI JASIŪNUI

essiGerbiamą, kompozitorių Julių Gaidelį,

žmonai FELICIJAI mirus

JUOZAS AUDĖNAS

ALEJO^A ir VINCAS KAČINSKAI

navnuą.

U&tętrrhl
Dirak torių

AM6ULANSO 
PATARNAVIMAS

tt jvatrly atstumų.

ANTANAS VILIMAS 
Tai. S76-1U2 arba 37659H

jo broliui inž. Edmundui ir žmonai Jūratei reiškiu 
gilią užuojautą.

jo broliui Edmundui-ik žmonai Jūratei reiškiame 
gilią užuojautą.

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TURIMI 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYS*.

7ĮS9 So. MAPLEWOOD AVI 
CHICAGO, IL 4OS29

— Paaiškėjo, kad prieš porą 
mėnesių Kinijos propagandos 
viršininkas Wang Renzhog buvo 
atleistas iš pareigų dėl to, kad 
su jo žinia kariuomenės laikraš

tyje buvo atspausdintas straips-

Vedšja — Aldona Davfro* 

Telefu 778-1544

uis E*i£luuxs naujas vaJd?;oi 
reformas. Laikraštis turėjo vie* 
4a» atmprašyti.

-e Prancūrija planuoja sumi- 
tinti 10 proc. savo kariuomenę, 
bet už tai nori sustiprinti bran
duolinį apsiginklavimą ir padi
dinti žandarmeriją.

Prostatos, inkstų ir šlapume 
takų chirurgija, 

5025 CENTRAL AVĖ. 
SL Petersburg, Fla. 33718 

Tel (8132 321-420f

TEL. 233-8553 
Sunka 855-4506, Papa 06054 

DR. A B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBt: AKIŲ LIGOS 

West 103rd Street

V&lBZldog pagal engi t j Tn

RADUO 4E4MOS VALANDOS

Sritudieniaa ir sekmalienials 
noo 8:30 iki P-J0 raL ryta. 
Stottas WOPA - 1490 AM 

transHuejamo* ii mūšy studijos 
Marąvatfo Parke*.

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

“Lietuvos Aidai”
KAZf BRAŽOtlONYTt 

Froorimos

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 

Medicinos direktorių 
193® S. Msnhaitn Rd, Westchester, 111. 
VALANDOS: 3 9 darbo dienomis

mirus Australijoje, 

jo broliui inž. Edmundui Jasiūnui ir jo žmonai Jūratei 
reiškia gilią užuojautą.

JUSTINAS ir. MARIJA PALUBINSKAI

— Sovietai tarėsi su Prancū
zija sudaryti penkerių melų 
grūdų pristatymo sutartį.

* n mine,
-j*;. ,4^ Į j i

jit BjaIWi WlSiii»»4ui Jasiūnui reiškiame nuoširdžią 
utamaartt/.

— LonJone kai kuriose vie
tose numatyta vėl grįžti prie 
tramvajų susisiekimo. Planuoto-

lietuvių Muzikos ir kultūros
DRAUGIJA

tokiu adresu:
^aajienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

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

Telef. 476-2345

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES HE 

PROSTATOS CH1RURGUA 
2656 WEST 43rd STREET

Valandos: antrad. 1—4 popet, 
katvirtad. 5—7 tiL vat 
Oftao telefonas: 776-288®,

Xatidaacijas teiaU 448-5545

Gifrai iatūdęi p

žihona OllfX*
.lėkte DAIVA, v
žinias SKIĮTAS RAŠ.tffK
ir giminės) > ?

GAI DAS - DAI Ml D
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

Gyv. Bridgeview Convalescent Center

Anksčiau ilgus metus gyv. Bridgęporte% Cliicagoje
Mirė 1982 m. gruodžio mėn. 3 d., 12:35 vaL ryto, sulau

kęs 94 metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Marijampolės aps., 
Liudvinavo vlsč., Šilavotas kaime.'

Amerikoje išgyveno 75 metus.
Paliko nuliūdę: duktė Emma Petraitis, jos vyrąs Anta

nas, anūkai — Pamela Rice, jos vyrąs Charles, ir Peter 
proanūkė Ąmy; brolio dukterys — Leona Morpsk&jos j 
frank su šeima, gyv; Cicero, 111., m Mhrytė Žickuš 'šu .feinia,' 
byv. Grand Rapids, Mtah., sesers sūnus Vincas Jonkaitis, 
pusbrolis Vitalis Lekeckas, jo žmona Aldona, pusseserė Elena 
Čižauskienė, jos vyras Klemensas, pusbrolio duktė Aldona 
Kitt, jos vyras Petras su šeima bei kiti giminės, draugai ir 
pažįstami Amerikoje ir Lietuvoje.

Kūnas Bus pašarvotas šeštadienį 4 vaL popiet, Ridiko 
koplyčioje, 3354 S. Halsted Sf. Lankymo.. vaĮaųdos. šešta
dienį nuo 4 vaL popiet iki 9 vai, vak. ir sekmadienį nuo. 

10 vai. ryto iki 9 vai. vak.
Pirmadienį, gruodžio 6 (L, 10 vai. ryto, bus lydimas »s 

koplyčios į Lietuvių Tautines kapines.
Visi a.a. Juozo Ascillos giminės, draugai ir phžįšfaffii 

nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteik G jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę Meka:

Duktė, žentas, anūkai, proanūke, giminės.

užmojautas spaudoje, raitu ir asmeniški;
Ponams Sfoponi^ms už tokią rūpeifingą štamu pftgsfba 
Solistui Razgal&ui Ož giedojimą i^žnyčiėįs, ir 
Marytei ShafaBkierrai už nuoširdų

Kaadieo nuo pirmadionlo Dti pėrft- 
Gd’ienio 3:3d foL vfelbifo.

Visos MdM ii WCEV stotiM. 
banga MSO AM. 

St Petersburg. FU, 12:3d vaL p-p. 
ii WTIS stotie* UK1 AM banga.

Ž64« W. Tirt SfreM

Ckk&go, ffli Aota 60621 
Trfet 778-3374

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
261® W. 71st St TaL 737-5149

Tikrins &ki& Pritiko >1riTiin« 

ir “contact leases”.

Mirė 1982 m. spalio 10 d. ir buvo palaidotas 1982 m. 

spalio 13 dieną. •-
Nuoširdžiausią padėką reiškime visiems, kurie skaus 

po valandoje mus prisiiMTė ir padėjo:
Lietuvos Atstovui S. Balkiui fr Rons. A. SiiHučnii, 
VLIKo Valdybai ir Tarybai, 
Lietuvos Valstiečių Liaudininkų Sąjungai, 
Varpininkų Filisterių D-jai ir “Varp£ri“r 
Tautos Fondui, <t .
Sushienrjnrrar Licturių Amerikoje<
Lietuvos Tyrimo Institute,
LėeVavRi S«čiakfewtokratų Partijos Vž-SMntąj Dfefcgatfirar, 

| Ameriiffit Lietuvi® Socrafhflų Sąjunga^
Kunigams -*■ J. ^afcafhWui ir V. plttuillft! 

hr bažnytines apeigas, x'—u

Britų Caledonian oro susi 
siekimo linija siūlo kelionę ap. 

pasirodys naujieji tramvajai, link pasaulį už 999 svarus.

BrUpaperte Ltatvviy Namą Savi- 
niaką griaraetinia smirmkimii įvplcs 
SeiudiMk gruodfao 4 4.1 vai pufel. 
38M S. Union Ava. Kutai mstpaeMfo 
dalyvauki, nes yra daug tlsltfiii, ku
riuos reikia aptarti ir nutarti. Po su- 
sirintoai bus vsifrta ta “Grab Bag'1. 
Kvie&a Valdyba.

Stattu Kautakta, pkm.

Tnniiiiiiinmff
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Maironio, Tautos atgimimo dainiaus, 
minė jimas-akademija . i.

tė Aldona Pankienė, akompa
nuojant muzikirfjM. Motekaičiui, 
sudainavo: ‘3įa n o gimtinė” 
(inuz. Naujalio), ‘Mylėk, l’etu- 
vi” (inuz. fcapogos), “Daina — 
kad skauda man širdį” (muz. V. 
Jakubėno), “N e u ž m iršltiolė’* 
(muz. sapogos). Bisui dar vie-

1‘‘82 m lapkričio 28 d. 3 vai. 
I iet. Tautiniuose namuose B. 
Liet. B-nės Kultūros taryba (ku
rios sąstatą sudaro: Z. Juškevi-

— pirm, Ig. Petrauskas 
vicepirm., A. Kateliene — L’d 
A. P'.eškys — sekr.) surengė] 
akadėnvją. i

Minėjimą gražiu Įvadiniu žo-Į ną dainą sudalpavo. 
d/.iu pradėjo, pasipuošusi tauti
niais rūbais Z. Juškevičienė. Mi
nėjimui vadovauti pakv’etė 1). 
Danil. vičiū tę-Dumbrienę.

Pradžioje pagrojo plokštelėje 
Įrekojduofą B. Pakšto su kank
lių palyda giesmę “Lietuva 
brangi”.

Paskaitą skaitė dr. Br. MgIu- 
šlenė tema “Maironio kūrybos 
ištakos ir jo palikimas Lietu
vai”. Visi gėrėjomės tokia pui
kiai parengta paskaita, kuri ap
ėmė Maironio gyvenimą nuo 
jaunystės ligi mirties, jo kūn^bą 
ir įtaką tautos kultūrai. Parengti 
tokią turiningą paskaitą autorė 
Įdėjo daug darbo ir nemažai su
gaišo laiko. Visi ilgai paplojo
me. Kiek vėliau ketino duoti; 
Naujienoms.

Kr. Duonelaičio Lituanistinės 
mokyklos mokiniai, parengti 
mokytojos S. Palionienės, dek
lamavo šiuos eilėraščius: Brigi
ta Skopaitė — “Užmigo žemė”, 
Vytautas Palionis ir Fidvardas 
Pranskevičius (abudu drauge) 
— “Kur šiandieną jinai”. Dekla
matoriai pasipuošę scenos rū
bais. Jiems plojome.

Vokalinėje programoje solis-

P .’eV gonte dr. Br. Motušienė, 
solistė A. Pankienė, muz. M. Mo- 
lekadis ir mokyt. S. Palionienė 
apdovanoti gėlėmis.

Z. Juškevičienė, Ig. Petraus
kas ir dr. V. Ilargis nuoširdžiai t * 
dėkojo už tokią įdomią progra
mą surengusiems ir atlikėjams.

Ig. Petrauskas pasveiikno su
stiprėjusį ir dalyvavusį kanau
ninką V. Zakarauską.

Salėje padengti stalai, prieky
je Maironio paveikslas, papuoš
tas gražia juosta; prie jo padė
ta gėlių.

Programai pasibaigus, buvo
me vaišinami kavute ir įvairiais 
d likatessis, kuriuos pagamino 
šios ponios: Katelienė, Jasiūnie- 
nė, Pocienė, Mitkienė, Jacevičie
nė ir Palubinskienė. Dalį pyra
gaičių aukojo “Baltic Bakery”.

Dėkingi Kultūros tarybai, pro
gramos atlikėjams už surengtą 
puikią akademiją ir vaišes. Ne
žiūrint daugelio parengimų, da
lyvavo per 100 asmenų, čiurins- 
kai atvyko net iš Indianos. Prie 
Įėjimo, išlaidoms padengti, bu
vo renkamos aukos.

K. Paulius

skaitė prof. dr. J. Meškauskas. 
Paskaita jcknii ir labai vertin
ga. Meninę daų atliko gsrai pa
ruošti p.p Gaižučių vaikai. Po 
to sekė vaišės, kurias paruošė 
p.p. Pakalkaj- Visi geroje nuo
taikoje valš’noniės iki pat va
karo.

Spalių mėn. vykusiai paminė
ta Vilniaus miesto ir Vilniaus 
krašto užgrobimas. Pamaldos 
buvo užpirktus Jaunimu Centro 
koplyčioj, šv. Mišias laikė ir pa
mokslą pasakė kun. Bmevicius. 
Gausu buvo vėliavų, kurios at- 

j stovavo organizac’jas, o žmonių 
1 — pilnutėlė kop’y. ia. Pamaldos 
baigtos Lietuvos himnu, šv. Mi- 

| šių me-u gi.dojo ponia G. Ma
žeikienė.

Prie paminklo apeigas prave
dė K. Ožeas. Aukurą uždegė dr. 
J. Šalna, asistuojamas panelių 
Gaižu lyčių. Vainiką padėjo Ju
lius Pakalka. Kalbą sakė Alber
tas Misiūnas.

Po visų iškilmių, vilniečiai 
rinkosi “Dainos” restorane pie
tų. čia ilgai kalbėta dienos te
momis ir dalytasi kitomis ak
tualijomis.

£v*4 — Pardavlmot 
UAL tiTATi FOR SALI

*Um*L žm*4 — PaidiilMM i 
REAL ETTATR FOR SALS

r i . <

PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM^ 
IR 7EMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOK£JIMAIS. 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į: *?.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai * * * 

2212 W. Cermak Road Chicago, HL TeL 847-7747; ; , • . -i Z t . - - - '

tersburg Beach, Fla. 33796.; leL I 
(813) 360-0945 arba (813) 360-1 
7577. Chicagoj skambanti (312)
927-7220. ' (Pr.)(Pr.)

VKLS Chicagos skyriaus są
rašuose nariu skaičius gana 
gausus, bet aktyvių narių skai
čius gerokai sumažėjo. Sumažė
jimo priežastys — senatve, mir
tys ir jaunimo nesidomėjhnas 
suomeniniu veikimu. Aktyvieji

[ STASYS ŠAKENIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko
ir iš vidaus.

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St.
(Town of Lake)

Skambinti YA 7-9107

nariai sąžiningai 
kimus, prisideda 
skyriaus veiklose ir lietuviškiems 
reikalams mielai aukoja. Vien 
lik lietuvių pasiuntinybės namų 
remontui VKLS Chicagos sky
rius pasiuntė $500 dolerių auką. 
O kiek dar mažesnėmis sumo
mis visur ir visuomet prisidėta?

Metų naštai slegiant pečius, 
parengimų skaičius kiek suma
žėjo, tačiau nuo pagrindinių 
neatsisakyta.

šiais metais buvo įspūdingai 
paminėta birželio tragiškieji trė
mimai į Sibiro baisiąsias taigas. 
Minėjimas vyko pas p.p. Pakal- 
kas, Beverly Shores, Ind. šven
tas Mišias atnašavo ir dienai pri
taikytą pamoksią pasakė kun. 
Bagdanavičius. Sode paskaitą

lanko susirin- 
prie Sąjungos

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jd ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuviu Įstaigą:

QfigZZrr* American Travel Service Bureau
>727 S. Western Ave^ Chicago, HL 60643

Telef. 312 238-1787
> Femokraas patxrnxvimtt užsakant lėktuvą, traukinių, latrų keiio- 

nfų (cruises), viešbučių ir automobilių nuomarimo rezervacijas; Parduoda- 
oe kelionių draudimus; Organizuojame keliones i Lietuvą ir kitus k/aštus; 
Sudarome iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoj* ir teikiame infor 
madjaĮ vįsaia kelionių reikALsit

♦ Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reserruot; rietu 
S inksto — prieš 43-60 dienų.

— ZarasižLiu me’dnls
narių susirinkimas šaukiamas šį 
sekmadi nĮ, gruodžio 5 d., 2 vai. 
popiet, Vyčių salėje, 2455 W. 
47th St. Bus'renkama valdyba 
1983 metams ir aptariami eina- 
mieji klubo darbai. Nariai malo- j 
niai kviečiami susirinkime gau
siai dalyvauti. Valdyba v <

— šį sekmadienį, gruodžio
5 d., Hilton viešbutyje, 9033 S. i

Spalių mėn. 30 d. buvo prisi- Cicero Avė., bus didelė meno i 
mmti mirė vilniečiai. Šv. Mišios paroda nuo 10 vai. ryto iki 5 vai. i 
guvo užpirktos tėvų Marijonų popiet. Visi aliejaus paveikslai ] 
koplyčioje, kurias - atnašavo« bus žymiai papiginti kalėdinėms i 
kun. Pr. Garšva. Po to buvo lan-, dovanoms. Tadas Sparkis prista- i 
komi vilniečių ir jų bičiulių ka- tys savo ir kitų dailininkų alie- I 
pai. Labai gaila, bet lankomųjų jinių paveikslų. Didelis pasiniu-! 
jau yra geroka virtinė. Taip, Die- i kimas visokių objektų, įvairių f 
vulis gerokai retina mūsų gretas, formatu portretu, gamtovaiž- - ...

Lapkričio mėn. 21 d. įvyko, džių, gėlių ir kt. Dailininkas pri- Mrami aerodrome, tai jis nešė- 
VKLS Chicagos skyriaus eiti-įima užsakymus portretu, peiza-! 0 ■ 1 \ ^.^Uv5 v^z\u0^ i vu. 
nis narių.susirinkimas. Sųsirin-; žu ir Litu objektų. Visuomenė Į3?’ Priėmė taksi ir nuva- 
kimo tikslas - aptarti Kūčias, [kviečiama atsilankyti. Zlavo * }halech> Fla- kur
Šiais metais Kūčios bus -“Dai-i Tadas Sparkiš (Pr ) j na senas 3° pažįstamas, prieš 20
nos” restorane gruodžio mėn.' ’ įmetu supykęs prieš Castro ir ai-
19 d. 3 vai. popiet. Be kitų sky-' -AUKSO PUOŠMENŲ NAUJA bėgęs Amerikon, čia jis pasida- 
rių liečiančių reikalų, dar buvo SIUNTA, ką tik gauta iš Italijos., rė savarankiškas žmogus, augi- 
išklausytas K. Dirkio praneši- ’ Gera proga urmo kainomis įsi- na šeimą ir tapo to miesto me
čias apie VLIK? suvažiavimą verting® dovanų. Viskas ni. Jis vadinasi Raul Martinež. 
Los Angeles mieste Calif. "«18-kos ir 14-kos karatų. Skam-1 Diplomatas Gomez pamatė,}

Po susirinkimo vaišinomės ka-'binti JuzsfaL Šimaitienei tel.: kaip jo draugas Amerikoje gy- 
vute, sumuštiniais ir skanių py- ; 
ragu, kuriuos paruošė ‘ponia . 
Pranė Pakalkienė. - *

CASTRO DIPLOMATAS 
NENORI GRĮŽTI J KUBĄ

- ■ . 1

MIAMI, Fla. — Fidel Castro 
buvo pasiuntęs savo d’plpmatą 
į Haitį, Port-au-Prince, kur vy
ko Pasaulinės Sveikatos Orga
nizacijos Centro Amerikos at
stovų pasitarimas.

Castro ten pasiuntė patyrusį 
sveikatos specialistą Eduardo i 
Gomez Cabale. Jis dalyvavo mi
nėtoje konferencijoje, kalbėjo 
Kubos vardu ir pagyrė diktato
rių Castro. Toje konferencijoje 
Gomez Cabale paytrė, kaip ki
tose valstybėse gyvena žmones.

Į Iš Port-au Prince jis išskrido 
namo, bet kai lėktuvas nusileido> 7

( rė savarankiškas žmogus, augi

436-4184. (Pr.) vena ir paprašė padėti ir jam 
! apsigyventi Amerikoje. Jis tvir-

— Išnuomojamas atostogoms tiria, kad gyvenimas Kuboje — 
Š. §•' |’a’rba kas nori gali pirkti con- tikras pragaras. Miesto meras 

įdominami britą ST. PĘTERS- padėjo diplomatui pasiekti Wa'-
— Naujoji V. Vokietijos cent-j BUĘG BEACH, FLA., Regency shingtoną ir pasilikti Amerikoj, 

ro-dešiniųjų vyriausybė nesu ta-Į West, 5555 Gulf Blvd. 4 kamba-į -------------------- ?
ria su profsąjungomis, kurios j rilL 2 iy2 vonios irf — Turkų vyriausybė uždarė
priešinasi Darbo ministro pasiū-l ‘Fi°dda Room”. Vienas,/ blokas dar vieną laikraštį už paskelbi-

Jymui 6 mėnesiams sustabdi’ti inuo jūros. Teirautis V? Puzar mą straipsnio-apie 1980'metais 
visus algų pakėlimus. " Realty, 5905 Gulf Blvd.,įSL Pe- uždarytas politines partijas.;Realty, 5905 Gulf Blvd.,,'St. Pe- uždarytas politines partijas.;

BUTŲ NUOMAVIMAS’
9 NAMŲ PIRKIMAS * PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTARIATA5 • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233.

KAM MOKĖTI NUOMĄ? 
GERIAU MORG1ČIŲ.

5 ir 4 kambarių medinis. 1 auto ga
ražas. Geri pamatai. Mažas įmokė j i- 
mas. Savininko paskola 10%. 
Brighton Parke.

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

2 butai. Įrengtas skiepas., Centrinis 
šildimas. Tinka ir didelei Šeimai. Ne
brangus. 72-ra ‘ ir' Campbell

Skambinti tek 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

REPAIRS — IN GENERAL 
Įvairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečkys 

Tel. 585-6624

MISCELLANEOUS 
įvairūs dalykai

ELEKTROS [RENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto lekKa^. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTI!

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

D Ė M E S I O
62-80 METŲ AMi. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pentlnią- 

kams. Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4445 So. ASHLAND AVI. 
TeL 523-8775

Dengiame ir taisome visų rū
šių'stogas. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.-

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

KURIAM GALUI MOKĖTI 
DAUGIAU?

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS 
AUTOMOBILIUS ' SUTAUPYSITE 

NUO $300 IKI $1,000

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS — Astrological-

Tarot Card Readings ;■ 
S10 . - -

ELEONORA; JAKŠTAS
4104 S. Archer Avė.

Tel. 523-3685 (Pr.)

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

MARQUETTE PARKE išnuomojamas 
5 kambarių butas pirmame aukšte. 
Skambinti po 6 vai. vak., o savait
gali visą dieną — 47T-T630.

Chrysler New Yorker

BALZEKAS MOTOR SALES
CHRYSLER • IMPERIAL > 
PLYMOUTH • K CARS 

“U WILL LIKE US”

4030 Archer-VI 7-1515

A. A. JULIUI JASIŪNUI
Australijoj mirus,

jd žmona, brolį ihž. Edmundą su šeima ir kitus arti
muosius šioje liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučia
ir kartu liūdi

NAŠL& MOTERIS išnuomoja 
3 kambarių butą Su - baldais, 
gražiame New Buffalo mieste
lyje, arti krautuvių ir gydytojo. 
S ą ž i ningiems *’ nuomininkams 
bus didelė nuomos nuolaida. 
Pageidaujama vedusi pensinin
kų pora. Dėl informacijų skam

binti (Chicagoje) 596-8260 
po 7 vai. ^vakaro.

Pardavimas Ir Taisymas 
2444 West Street 
Tat RSpuMte 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. MEDAS, 4059 Archer Avenue,
Į J

’ Chicago, III. 60632. TėL Y A 7-5980i

M. ŠIMKUS
, Notiry Puftlc

INCOME TAX SERVICI’

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

šymai ir kitokie blankai-

HOMEOWNERS POLICY

mm# w. 9stt> m

ę— ---------------- ------------------------------------- —--------------- ■ - —ę

- Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKšOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

>.« KOVOS DĖL LIETU VOS
NEPRIKLAUSOMYBES

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

i KAINA — S17. (Persiuntimui-pridėti $1) 
' ",r Siųsti čekį: -

Naujienos, 1739 S. Halsted St.
? Chicago, IL 60608 |!

L*_ - ■■■■■■—■  ■ ------------------------------------ -------------------- ------------ ------------- ------------------ Jj

REG. LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ

PASSBOOK 
SAVINGS...

on Mwnp

ut for 
financing.

AT 0U< LOW UTTS

Def end P>-d

in <t» voafi*

2212 WEST CERMAK ROAD :CHICAGO, ILL 60606

Pater Kazaneuskas, Pre*. Tel.: 847-7747
KClSt eoa.T^M.rr 1.9-4 Thar.9-4 tat. 9-1

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 .

40642, - 424-M54

JOHN GIBAHIS ** TjlįŽ * 4
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

— Manoma, kad ginklu par
davimas ateinančią savaitę pa
kels dolerio vertę.

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

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

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

TeL 776-5162 
2649 West 63rd Street 

Chicago, HL 60629

ADVOKATŲ DRATTGUA

V. RYLAITIS
ir V. BRTZGYS
Darbo valandos: 

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

6404 S. Kadai* Ava. 
Chicago, UI. 60429
Tel.: 778-8000

PATS SKAITYK IR DAR Kl 
Į TUS PARAGINK SKAITYTI

DIENRAŠTĮ "NAUJIENOS"

5 — Naujienoj Chicago, Ill. — Saturday-Monday, Dm. 4-6, Ittą




