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ZIA JULIAK NENORI ATOMINIŲ 
BOMBŲ, TIK ATOMO ENERGIJOS

š PAKISTANO PREZIDENTAS SKRISI KANADĄ, KALI-
i i . FORNLI.Ą, O VĖIJAU KELIAI S Į EUROPĄ

, WASHINGTON, D.G — Pa- ..............    ■■■ Į
kislano prezidentas Zia Juliak - PREZ. MARCOS UŽDARĖ 
pafėiškė prezidentui Reaganui, 
kad Pakistanas1 neori gamintis 
atominių Ųorubų. Jis ribif .gauti 
atominės energijos pramonei 
sifriioderninti ir sustiprinti. Pa> 
kistanas neturi jokių-planų ga-

_ nūuti. atominiu bombų.
Prezidentas Rsaganas priėmė 

Pakistano prezidentą Raituose 
Rūmuose, prie, apskrito stakt. 
Ten jiedu palietė visus tarptail- 
tlnrust klausimus. Zia Juliak pa
reiškė, kad Pakistanas jiorr lai
kos .su-savo kaimynais. Jam rei- 
kalinga pigios, elektros šaltinių, 
kad galėtų* silmodernizuoti Pa
kistano- gyvenimą, pramone, kfe-

- liūs ir. visą c ūk j. Ą . >; • A' • .
Prėzileritą Reaganą nustebimo 

toks valdytojo Zia Juliak pareiš- 
U^s. fVisi ;l^voĄ41Ąinę, kad 
jis jįoiės- įsigyti aĄQZ»ūuuJ gink
lų, lead galėtų pasipriešinti ru- 
SamSr- n. ' v:

•Baltuose Rūmuose prezidentas 
Reaganas suruošė oficialią vaka
rienę Pakistano prezidentui Žja 
Juliak ir jo žmonai. Vakarienės 
metu buvo, pasakytos kaltuos.

ANGLIŠKĄ LAIKRAŠTĮ

MANILA. — Filipinų prezi
dentas Ferdinando. Marcos, pa
siremdamas paskelbtu karo sto
vio įstatymu, antradienį uždarė 

. anglų kalba ėjusį laikraštį We 
Forum. . - . t ,

Oficialus pranešimas sako, 
jkad laikraščio redaktorius kėlė 

: maištą prieš dabartine vyriau
sybę^ be jokio pagrindo kurstė 
žmones sukllri. Prezidentas, pa
siremdamas veikiančiais įstaty
mais^ savo laiku įspėjo We Fo
rum laikraščiu redaktorių, o da
bar visai uždarė laikraštį. Pasi
baigus karo stoviui, laikraštis ir 
vėl. galės pradėti eiti.

Laikraščio redaktorius Jose: 
Burgas suimtas. Jis bus teisia
mas už kurstymą žmonių prieš 
valdžią. Taip pat suimti kiti :re\ 
diktoriai Jie
tiktai tardomi ir atleidžiami. 
Uždarius laikraštį, yisi liks be 
darbo. .
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100,000 SOVIETU KARIŲ NEPAJĖGIA 
KONTROLIUOTI KELIŲ, ŪKININKŲ 

VEIK KIEKVIENĄ SAVAITĘ SOVIETŲ’ GINKLUO
TOS JĖGOS PUOLA AFGANISTANIEČIUS

LONDONAS, Anglija. Iš ke
lių šaltinių ateinančios žinios 
sako, kad Sovietų k-aro jėgos ne
pajėgia kontroliuoti Afganista
no, praneša žurnalistas Difew 
Middleton. Dabartiniu metu So
vietų kariuomenės vadovybė lai
ko Afganistane 100,(MM) karių, 
bet tiek karo jėgų neužtenka, 
laisvai judėti Afganistano teri
torijoje. Sovietų kariuomenėj 
vadovybė ruošia naujas divizijas 
siųsti i Afganistaną.

Oficialiai buvo įprasta kalbė
ti, kad kovas prieš ginkluotų 
afganistaniečių grupes veda bu
vusieji Afganistano kariuonte- 
nės daliniai, bet tikrovė yra vi
sai kitokia: kovas prieš afganis
taniečius veda Sovietų kariuo
menės daliniai, stovintieji mies
tų ir strateginių sentrų kareivi
nėse. Nėra savaitės, kad Sovietų 
karo jėgos nevestų kovoju pxigš 
puolančius afganistaniečius. t

Pi*aeitą^[>avaxarj Sovietų kajrc Kalnai k*nk*a- Sovietu- ‘ i . a*. . . a. . -

Galimas daiktas, kad tos So
vietų divizijos reikalingos Afga
nistanui numalšinti. 100,000 So
vietų karių nepakanka primesti 
komunistinę vyriausybę Afga
nistanui. Dabartinė Afganistano 
vyriausybė keliais atvejais ban
dė valdyti kraštą, bet nepajėgė. 
Sovietų kariai bijo išvažiuoti 10 
mylių iš Kabulo. Pagmano apy
linkėse žuvo šimtai Sovietų ka
rių. Kelis kartus rusai išdegino 
gyventojų bakūžes, bet Pagina- 
ne rusai nepasilikdavo. nes rei
kalingo saugumo ten nebuvo. 
Sovietų karo jėgos Afganistano 
keliais važinėja didelėmis gru
pėmis. Jeigu vieno sunkvežimio 
šoferis nušaunamas, tai yra liu
dininkai, mačiusieji incidentą.

Afganistaną pažadantieji dip
lomatai tvirtina, kad apie 80% 
Afganistano teritorijos yra ne 
rusų, ne rusų primestos valdžios, 
bet pačių-afganistaniečių kon-

kariams. Sovietų tankai negali 
laisvai Afganistano kalnais šliau
žioti. 'Rusai turi siųsti daugiau 
divizijų į Afganistaną arba 
trauktis, sako užsienio z diplo
matai.

jėgos buvo priverstos nusileidi 
iš Afganistano kalnų u* įsitvir
tinti strateginėse krašto pozici
jose. Ginkluoti kovotojai taip 

..pat leidosi žemyn. Jie leidosi 
nuo kalnų, bei į.slėnius nenusi
leido. Kalnuosę, jie užėmė st rate- 
ginęs viętas'ffr labai taikliai ap
šaudydavo pravažiuojančius 
.vietų sunkvežimius. Afganista^ 
niečiai niaudavo šoferį, o ne
trukus sunkvežimis atsidųrilavn^ 
pašlaitėje. Puriai naudodavo nrhr 
lūnsparnius ir lėktuvus, bet ne
pajėgdavo, jšnąikinti kalnų olose 
įsi t a is i usi ų taik 1 i ų A f gani s I ano 
šauliu, šitokiu būdu žuvo ne 
vienas lakūnas, bandydamas 
priartėti.pnis pašlaitėse įsitaisiu
sių partizanų.

Gromyka užsiminė buvusiam 
K:nijos užsienio reikalų minis- 
teriui, kad Sovietų vyriausybe 
atšauks visus savo pasenio-sar
gus 30 mylių nuo Kinijos sie
nos, kad nebūtų konfliktų. Be 
to. Sovietų valdžia, jei susitars 
su dabartine Kinijos vyriausybe, 

Į tai 25 savo divizijas iš Kinijos

/ GEORGĘ ,SHULTZ TARIASI 
• SŲ KANĖLĘRIU KQ&U 4

BONA, Vak: Y^iefija.— Sek? 
retorius George Shultz, pirma
dienį praleidęs- su Pakistano 
prezidentu Zia, antradienį sėdo 
4 lėktuvą ir nuskrido į Vokieti-

i su Vak. Vo
kietijos kancleriu H. Kohl.

Kaip sekretorius, taip ir kanc
leris yra įsitikinę, kad reikia 
Šiaurės Atlanto Sąjungos vals
tybėms susitarti, kaip laikytis,; 
kai bus baigtos sankcijos prieš 
Lenkijos vyriausybę. Abiem vy
ram atrodė, kad lenkų genero
lai gali atšaukti karo stovį, bet 
jie gali neleisti Solidarumo uni
jai veikti.

Be kanclerio Helmut Kohl, 
pasitarime dalyvavo ir Vakarų 
Vokietijos užsienio reikalų mi- 
nisteris Hans D. Genscher.

Sekr. Shultš pareiškė kancle
riui, kad jis neturi jokių duome
nų, ar naujoji Sovietų vyriau
sybė shngsis pagerinti santy
kius su Amerika.

brėžė, kas^i^b&XįSfii<iį ir drau
gingų šantyįįij^ųyt^ėrika,* jis • 
nori susipaziatU’-^- Amerikos' 
sąn tvarka parti jo
mis ir -bendrai $u 4jnerikos jgr- 
vehimu. '■
■ Gen. Žia bti^J^kistand kraš- J?’ kur posėdžiavo 
to;aį>saųgds ■į^s.t^ris^is 1
metais balaririžib. ‘m'ėnesįf'sukilo' ?
prieš tuometijyį premjęęd <S.*Ali! 
Bhuttb. Jią norėjo Įkišti prem- 
jetą' Į' kateįimą,. bęt.^pKkistano' 
teisėjai, baigęymokslus britų tei-' 
sės mokyklose, nesutiko teisti- 
buvusį premjerą, nes jis nebuvo 
sulaužęs krašto įstatymų. Tada 
gėn. Zia paskelbė karo stovį vi
same krašte ir- premjerą a tidavė 
karo teismUi. Jis guvo nuteistas 
mirti ir sušaudyti. Bhutto žnio 
na dar tebegyvena Pakistane, 
bet ji labai sunkiai serga vėžiu..

Generolas " Zia skris į New 
Yorką ir pasakys kalbą Jungti
nėms Tautoms.

George Shultz ? tariasi su Helmut Kohl, ką darys Jaruzelskio. vyriausybė 
» su Solidarumo unija, kai atšauks karo stovį Lenkijoje. -

venimu.

ISPANIJOS VALDŽIA ATIDARĖ
VARTUS Į GIBRALTARĄ

PREMJERAS FELIPE GONZALEZ NORI, KAD KELI
ŠIMTAI DARBLNTNKŲ’ GRĮŽTŲ Į DARBĄ

Diktatorius nepajėgė 
britu paklupdyti

Diktatorius Franko norėjo pri
versti britus atiduoti Ispanams 
Gibraltarą, bet britai neskuliėjo. 

j Britai norėjo išaiškinti diktato
riaus Franko tikslus, bet jis ne-

— Buvęs premjeras I. Smith 
turėjo teisę turėti ginklų savo 
farmoje. Tokią teisę turi 5,000 
balti Simbabvės (buv. Rodezi- 
jos) ūkininkai.

KALENDOĘSLIS
Gruodžio 9^..Valerija, Leoka

dija, Vasaris, Gerda, Daugvy- 
das, Svetinė, Vaišelga. < į •

- Saulė teka 7:06, leidžiasi 4:20.

Oras vėsus, debesuotas, gali 
pasnigti

BRITŲ ŠNIPAS GAVO 
10 METŲ KALĖJIMO

LONDONAS, Anglija. — Dar 
vienas britų šnipas gavo 10 me
tų kalėjimo už teikimą rusams 
slaptų dokumentų nuo 1956 iki- 
1961 metų. }

Quebec universiteto profeso
rius Hugh Hambleton teismui 
prisipažino, kad jis yra kaltas. 
Pradžioje jis Handė teismą ap
gaudinėti. Jis tvirtino ne vieną 
kartą, kad jis 1956 melais no
rėjo įsibrauti j KGB agentų tar
pą ir patirti, kaip jie veikia. Jis 
tvirtino, kad jis dirbo su Ameri
kos ir Prancūzijos saugumo va
dovybėmis. Byla ilgai užsitęsė, 
nes prokuratūra patikėjo Ham
bletono pareiškimams.

Bet prokuroras vėliau suabe
jojo. Jis parašė laiškus Amerikos 
tr prancūzų saugumo orga-

MADRIDAS. — Ispanija vy
riausybė nutarė atidaryti var
tus į Gibraltarą, antradienį pa
skelbė Ispanijos premjeras. Vy
riausybė svarstė šį klausimą ir 
vienbalsiai nutarė vartus ati
daryti.

Diktatorius Franko prieš 13 f norėjo aiškintis, 
metų uždari' didelius geležinius 
vartus, kuriais ispanai gali už
eiti į Gibraltarą. Tada Gibralta-1 ž mojančius laivus. Britai buvo 
re dirbo virš 3,000 Ispanijos1—.i-j—u:—: ... 
darbininkų. Jie dirbdavo uos
tuose, kalnuose ir vietos dirbtu
vėse. Gibraltare buvo dideli bri
tų laivyno sandėliai. Iškeltose 
olose britai laikė įvairią karo 
medžiagą. Gibraltaro uostai di
deli. čia atplaukdavo įvairaus 
dydžio laivai, kuriuos darbinin
kai ten pataisydavo. Gibraltaro 
dirbtuvėse dirbo didokas skai
čius Ispanijos specialistų. Jie 
gaudavo gerą atlyginimą, du 
kartu didesnį, negu gaudavo 
Ispanijoje. Tie keli tūkstančiai 
ispanų per 13 metų liko be dar
bo. Jo negaus ir šiandien, bet 
yra vilties, kad jų padėtis kiele 
pagerės.

naras apie Hambletono pasako- 
jimus.Jfrn įstaigos kiek užtru
ko, jįef viena ir antra pranešė 
britų prokurorui, kad H. Hauv- 
bleton niekad netarnavo saugu
mo įstaigoje ir jiems nieko ne
pranešė apie bandymą įsibrauti 
į KGB šnipų eiles. Kai teisme 
buvo perskaityti tų įstaigų laiš
kai, tai šnipas Hambleton prfci-

Britų pastatyta tvirtovė kon
troliavo į Viduržemio jūrą va-

pasižadėję bendradarbiauti su 
ispanais, bet jie nenorėjo daryti 
jokių nuolaidų Gibraltare^ kol 
pasaulio taika dar nėra nusisto
vėjusi.

Tada diktatorius Franko įsa
kė visiems Ispanijos darbinin
kams išeiti iš Gibraltaro ir už
darė vartus Diktatorius mane, 
kad britai bus priversti derėtis 
su Franko, bet diktatorius kly
do. Britai atvežė į Gibraltarą 
Anglijos darbininkus, ten juos 
apgyvendino, kad galėtų atlikti 
uosto darbus.

Daugiausia prarado Gibralta
ro* darbininkai ispanai. Per 13 
metų jie negavo jokios algos, už- 
miršo savo amatus, neturėjo kuo 
savo šeinis išmaitinti. Visiems 
aišku. kadx diktatorius padarė 
labai didelę klaidą. Nukentėjo 
darbininkai. Socialistav Gonząlez 
nori atitaisyt i diktatoriaus Fran
ko padarytą klaidą. ,

LENKAI PALEIDŽIA 
• - DAUGIAU SUIMTŲJŲ

VARŠUVA. — Lenkų valdžios 
atstovas Jerzy Urban pareiškė, 
kad vyriausybė antradienį pa
leido dar 37 suimtuosius. Jiems 
nebuvo suruoštos bylos, bet jie 
buvo laikomi stovyklose nno 
1981 m. gruolžio 13 d. Suimtieji 
buvo tardomi, kartais labai il
gai klausinėjami, bet vis dėlto 
bylos jiems nebuvo paruoštos.

Keli karo stovio paskelbti nu
tarimai pasiliks galioje, nors 
pats karo stovis bus atšauktas. 
Bet tie nutarimai bus aiškiai pa
ruošti ir atiduoti parlamentui, 
kad jis patvirtintų vyriausybės 
paruoštas instrukcijas.

Manoma, kad kariškoji lenkų 
vyriausybė neturės drąsos leisti 
Solidarumo unijai veikti, bet 
tuo pačiu metu Jaruzelskis ne 
grąžins Lenkijos komunistams 
irimtų privilegijų.

— Kanados parlamento narys 
paklausė, kodėl profesorius H. 
,Hambleton buvo teisiamas Ang
lijoj. Jam buvo atsakyta, kad 
Kanados vyriausybė nieko neži
nojo apie jo šnipinėjimą rusams.

— ■ Buvusio Rodezijcs prem
jero ūkis buvo krečiamas antrą 
kartą. Iš premjero atimtas pa
sas, negali išvažiuoti j užsienį.

— Danijos parlamentas ne
davė pin’gų vyriausybei įsigyti 
atomines apsaugas.

— Norvegijoj uždraudus par
davinėti degtinę, šimtai norvegų 
pereina sieną ir užsienyje nusi
perka po kelius butelius.

— Trečiadienį aukso uncija 
pasienio pemies į Afganistaną, kamavo £ 117.

PRANCŪZAI MAŽINA 
KARO JftGAS

PARYŽIUS. — Prancūzų vy
riausio Stabo viršininkas paskeb 
be, kad laivynas ir aviacija bus

gerokai sumažinti. Jis dar pažy
mėjo. kad bus keičiama visa 
Prancūzijos karo strategija. Pre- 
zidzntas Milerand hbai paten
kintas, kad jam pavyko įtikinti 
kariuomenės vadus sumažinti 
krašto apsaugos biudžetą.

Gen. Bernard Camplcau žino, 
kad lakūnų skaičius bus gerokai 
sumažintas. Teks parduoti gero
ką kiekį atgyvenusių lėktuvų 
Dabartiniu metu prancūzų avia
cija turi 54,000 žmonių, štabo 
viršininkas žino, kad šitas skai
čius bus sumažintas bent 7,000 
žmonių. f

laivyno štabo viršininkas bu
vo daug tylesnis. Jis tiktai liek 
prasitarė, kad teks mesti Atlan
to vandenyno narlaivių sekimą. 
Manoma, kad prancūzai turi ge
resnes priemones narlaiviams 
vandenyne pastebėti.

George Shultz

Sekretorius George Shultz Bonoje tarėsi su kancle
riu Kohl, kad galėtų vieningai laikytis Siaurės Atlan- 

w to. Sąjungos miaišterių pasitarime.



Socialinis draudimas ir aprūpinimas
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Tėvams ir vaikams žinotini dalykai
(Tęsinys)

Nuo 14 — 16 metų amžiaus 
jaunuoliai, norį gaunti darbo, 
privalo išsiimk darbo pažymė
jimą.

Tekio amžiaus jaunuoliams 
yra draudžiama dirbti tokiose 
darbovietėse, kur alkoholiniai! iv l ,j . .. . , ? 1 vų, globėju arba bet kuriu as-genmai pardavinėjami, kur pa-j 
tarnaujama ar pilstoma į buxe-f 
liūs. Taip pat jie negali dirbti 
teatruose restoranuose, kUpyk

pajmHyti. Kyla klausimas, ii; 
’kur, Gal iš Sibiro? |

C» Kr Momence į

ATS. Omaha, Nebr., gal būt; 
kaip kam atrodytų Sibiru, bet ji 

-tuomėra. Mutual of Omaha pra-‘ 
nešė, kad jums pasiųstas pinigi-j 
nis čekis, kurio jūs prašėte. į

šalpą; aibd rastas gyvenąs bjt, 
kuliuose neg;u binguosę (vad.iįl- 
fame) namuos; arba su bet ka
riais iškrypimais; arba negarbin
gas asmuo (vad. dįsreputabfa>; 
arba gyvenąs namuose,kurią dęl{ 
įpjleidimo. žiaurumo(vad. cru
elty), arba dėl nemoralumo te-

KL. Illinois valstijos sekreto-’ 
įstaiga š. m. rugsėjo mėn. - 

pranešė seniorams, kad jie gąlil 
gauti auto apdraude^vmi^f 
laidą, jei jie išlaikys vadinamą} 
accident - prevention kursą. Ąš| 
kelis kartus skambinau į Natioį

riaus

Įsigijo daugkartini
LOPŠĮ

Railienė pasišaukusi savo vy-

; menu . kurių globoje ji - jis tu
> retų būti, yra netinkama vieta

buvo pranešta, kad jie atsiųstą*

į tokiam vaikui; ir bet Įkuria vai- 
k™s s**

je, anglies, plytų arba lentpiū | 
vių sandėliuose, prie statytai, 
bendrai, draudžiama dirbti 
giaų negu 8 vai. per dieną

- i -■ t *- % -

| negu 10 metų amžiaus yra ran- 
į. damas elgetaująs, arba.parduo 
: * dąs bet kuriuos daiktus arba dai 

jr nunojąs arba vaidinąs bet ku- 
. friuo muzikos instiųnentu pel-!

1 nui gauti gatvėje arba dalyvau-}
ir

svečius pakviestas.. - •. , , .
■Mokyklos Mm laikotarpiu bet vleSame pas.ro-

- i -av - ' j- U- l-ayme arba esąs dalyvis arba yra mokiniams leidžiama, dirbti nei ■ . J“. . .» . - * m i ri rxi n yy^ o o> ne.r . f<r> v-

dėugiaū 3, vai? Dirbantiems?ma
žamečiams, jaunesnįeips negu 
16 m. amžiaus, kas 5 vai. turi 
būti duota ^2 vai. pertrauka už- 
kaudžiayimui.

Mergaitėms, jaunesnėms negi
16 metĮį/ amžiaus, draudžiama 
pardavinėti laikraščius arba žui. 
n alus. ąrbą bet kurias prekes.

■ Pagąl Darbo Samdos įstatymą 
mažamečiams, jaunesniems ne. 
gu 16 metu amžiaus, draudžia- 
ma dirbti’ pef kuriuos sunkius 

a z-?

į naudojamas, bet kurio asmens 
taip daryti* (žr. Chapt. 23, §2110, 

M. R. S. 1957).
Pastaba. Tiktai tėvai, legalūs 

globėjai arba rūpintojai (vadin. ; 
(custodian) gali būti to vaiko!
dependentais-išlaikytojais.

Alkoholiniai gėrimai

priklauso du tūkstančiai gulde
nu! • 

C

dirbus-<viesoie pnstatinejima .. no t. . r tu amžiaus (Capt. 28, £131), LR.tarnyboje vau. bowlmge, • maų:j 
dymčr'tkseiiie' biliardinėje, pa- Į n iLvt™ t v
rodų ai&stėjėT garaže, patartai 
rimu ar gazolino stotyje, vieš 
būtyje, nakvynės namuose (žr. 
Darbo Samdos įsi. nuostatus). 
Draudžiama pardavinėti, nuomą 
įti, aprūpinti mažametį bet ku
riuo ginklu^ pistoletu arba kiti

Sprogstama medžiaga;
Mažamečiams draudžiama žai- 

įsti ųo^ino. kortomis 
jizartiniais žaidimais. 
' — . . * * 
DEPENDENTO - APSILEIDU-5

’• ŠIO VAIKO APT ARTIS
“Dependents vaikas'’ ir *‘*ap 

sileidęs vaikas’* laikomas toks 
vaiks, kuris būdamas jaunesnis 
negu IT m arba mergaitė, būda
ma jaunesnė negu 18 metų am, 
dėl bet kurios priežasties yra 
apsileidęs beiiamiai arba palik
ti arba depe krentąs,: viešų įs
taigų išlaikomas: arba netui is^ 
tėviškos arba paskirtos rūpas 
(globos - guaidranship): arba puolės girdisi 25,000 jardų toiu- 
prašąs išmaldos; arba gaunąs pa moję. į

PRIEMONĖS, PADEDANČIOS 
ATITOLINTI SENATVĘ

Žmpgaųs kūnas sensta todėl, 
kad laipsniškai ir nepataisomai

... , pradeda silpnėti- iXrairibs mūsųDraudžiama bet kuriam asme-J f . 4 , , ■. '
u <• u ū 'A.- u - i 1 kūno dalys.mui parduoti arba duoti bet ku-i , x ... < • .. > -. ' .5 , •*> ' .v, 1 . Žmonija nuo senu laikų ies-rr alkoholim perima — vyriškos: , .' 1 • , . ..sj. 1 koio ‘pripeniu, senatvei atito-lyties jaunesniam 21 m. amžiaus! /■ r . . ' . 5O J Imti ar^&sRengti. Buvo les-:rba mergini, jaunesnei 18 me-1 • . . ..r■ į koma talfFpat ir - atsijaunimo

j priemonių. Aj T' ' 
J Šia linkme pastangos yra de- 
| damos ir šiandien - Gal ir ateir 
J įyje žmogus nenustos . tuorar

~ t J Šia linkme pastangos yra de-Pasku* imu laiku -ir me^gnianm* v
pakeltas amžius iki' 21 metų.
J1961)/ '
. Bet kariam mažamečiui drau
džiama piktnaudoti (vad. misre
present)

rūpintis. - ; ; ;
Visi iki šiol žinomi ątsijauni-

f v. . • nimo būdai ir priemonės nedavėavo amziu-tam tiks-} . . . ..r " ,• i j •. . , ~ ,.. j. J tegiamu rezultatu *ir tik ret-Jui. kad nusmuktu nuodijančiu}, .
į- i ... ■ < . ; . *| karčiais pasirodo kiek sekmin.^skysicių (vadui, intoxicating n-|
• quor). (Capt. 48-183, L R. S.j , - n

* 17 1 TEma vrta IrlaiiQi-

K A ' 1957). ’bendrai— -Mažametis, jaunesnis negu 
r.metų amžiaus, negali tarnauti 
tokioje vietoje kur nuodijan
tieji- skysčiai yia patiekiami ar- 

' ba pardavinėdami. Chapt. 48 - 
*31š7 LR.S.195?).

(Bus daugiau)

j7

: KAIP TOLI GIRDISI BAL
DAS?

Žmogaus balsas girdisi 150 _ 
jardų tolumoje. Karinis orkesU' 
ras — 2,500 jardų, šūvis iš kara
bino — 5,300 jardų. Šūvis iš ka*-

; Daug svarbesnis yra klausi
mas, kaip ir kuriomis. priemo
nėmis žmogus galį sulaikyti 
kūno audinių sunykimąL ir tuo 
būdu savaime- atitolinti se-- 
natvę. > \ 5 A-

Žpaonės sensta nevienodai. Vie 
į niems yra Įęmra pradąti senti 
j peranksti, ,o kiti,' palyginus ir 
(vyresnio amžiais sulaukę dar 
T gali pasigirti jauno išvaizda ir

gali iššaukti - dvasinė žmogaus 
būsena, nevilties ir prislėgtos 
nuotaikos padėiis.

Tie, kurie į gyvenimą žiūri su 
viltimi, nepraranda -giedrių mių 
čių, ir nępalą^ižti gyvenimo .sun
kumų, — kaip taisyklė/ .visada 
gyvena ilgiau ir žymiai vėliau 
pradeda senti.

Kovoje už būvį už Įsi4 
-mūs, ar dėl teisių dažųam mūsų 
tenka pergyventi nemažai sun- 

• kesnių dienų; Laimi visada tie, 
kurie ištveria. Jiems padeda ii* 
jaunatvę, ilgiau išlaikyti ir se
natvės šešėlį %ūo savęs atito
linti.

- Vienodai nuobodus gyvenimas 
ir vien tik darbas, vengiant išsi- 
blaškymo, prasmingu .pramogų, 
labai prisideda prie senatvės pri
artėjimo ir penankstyvų jo po

«žymių.'
Tačiau toks darbas,- kuriame 

žmogus, gali parodyti . sumanu
mą^ kuris atatinka žmogaus po
linkiams bei prizmėia ir visada 
padeda ilgiau’ jauną nuotaiką iš
laikyti ir senatvės laiką žymiai 
nutolinti. ^7

Homo Sąpientis

JAV-SE YRA DAUGIAU SENŲ 
BEI BETURČIŲ

Washington, D. C. (UPI). •— 
Šiomis dienomis Cesus Bureau 
paskelbė, kad amerikiečiai senė- 

j ja, neturėja ir dauguma pavie
niai^ gyvena, negu prieš 10 me-

Tame raporte .skelbiama, kad. 
asmenų skaičius, jaunesniu 15 
metu amž., sumažėjo 22.3%, tai 
esanti žemiausia riba visoje šio 
krašto istorijoje.

, Tuo pačiu , metu. 65 m. amž. 
asmenų skaičius proporcingai' 
padidėjo (11.4% ), negu buvo 
anksčiau.

pinigų, ji eisiianti naujo lopšio 
smulkesnių informacijų. Tai įgrįpįrktLV . X |
taigai paskambinau tris kartus. • — Kįtm tau reįkąlinges naujas 
Ir vėl jakip atsako iš ten 1 lopšys? — norėjo žinoti itazys. 
vau. įdomu, ko jie laukia?- Arj —Lyg; tu nežinotum, kad tu- 

lemsj pį j5 va&u, — atsakė žmona, — 
‘Tokį skaičių besupant senasis 

M. M-į jqpsįukas yna visiškai pasibai- 
ATS. Jūs netrukus gausite.pa Ly '1 

aišJdpimo lapą, kaip naujas įsta-į —^aU ^era^’—duo- 
tymąs įsigąliojo birželio mėn. darnas pinigus Kazys.—Bet, žiū- 
Tas įstatymas suteikia UlinoisL?^ kartą pirk tekį, kuris il- 
motoristams 55 metu ir vyresnio] S^au tvertų!.<1 * * * amžiaus asmenįsm s apdraudos įsi _
laidų sumažin imą Reikalauja-į BLOGŲ LAIKŲ ŽENKLAS 

ma, kad vairuotojas išeitų the Į _ Atrodo, jog su Gaidjur- 
National Safety Council vadina-j gjais gali visko atsitikti. Jiems 
mą defensive - driving kursą.- aari į bankrotas - 
Tas kursas kainuoja $15. Chicąrj — Nepasakok niekų! Juk jis 
gos Safety Council ruošia du at-| t0^s turtuolis!.. - • 
skirus 7 vai. paskaitų kursus. L j _ į^p seni~u buVQ? bet ne 
mas kursas prasidės gruodžio 11] dabar. Vakar nuėjau pas juos 
± nuo 9 vai. r. iki 1 vai. p. pJ_ Ne patikėsi!
H-įų kursų paskaitos prasidės priėjo iki to, kad jiedu abudu 
e.ntradienį gruodžio 9 d. nuo 12 j vieno piano skambina Ar-

: vai. d. iki 4. vai. p. p Paskam- * 
binkite teL 236-8303 ir paprašy- į 
kite registrarcijos formą. ■

4keti pabaidą. I ■*
j Vairuotojas: — Kaip tai? Juk 

aš važiavau tik 40 mylių per va- 
landą. Jūs turėtumėt gaudyt 
tuos, kurie lekia 70: mylhį.

Policininkas: —Taip, bet kaip 
aš juos galiu pasivyti' su dvira
čiu,

— 79 m. amž. Laverne Rhein- 
grores, gyv. White Oak senelių 
centre, 6800 S.^ Joliet, pr. pirm.. 
kai jis ėjo skersai Joliet Rd., jį 
partrenkė žemėn, lengvoji masi
na, kurią vairavo Wayne An
dersonas, 48 m iš LaGrange, Kol 

1 ambuįansaĘ Lavemg nuvežė į 
vietos Corn. Memorial ligoninę, 
jis buvo minęs. i

jie nori, kad daugiau ji 
skambinčiau.

d. nuo 9 vai. r. iki 1 vai. p. p.

• Kelionė yra praktiška mo
kykla: pamoko kaip išleisti pi-

’ nigus.
*

• Kvailiai skuba ten, kur an
gelai nedrįsta eiti.

1

ir ką matau? Ne patikėsi*

* * * -
, ! ’ ’ : * C .

Policininkas; — Už grėitą va-

nęišsekusia energija.
Žinomas yra dalykas; kad var

gingas ir skurdus gyvenimas ly
dimas nusiminimų ir rūpesčių, 
žymiai prisideda, kad dar nese-! 
ni žmonės jau turi senatvės po
žymių, ’ •;
Tenka pastebėti, kad dėl per- 

ankstyvo sensteTėjimo, kalens 
būna ligos ir negalavimai, persi- 
dirbimas; sklerozė fįraujo indų 

’ sukalkėjimas),-nenormalus gy
venimo būdas, bloga medžiagoj 
a py kai’a, alkoholio ar tabako di- ordino.

’elis naudojimas* ]ęė:
Bet is visų labiausiai senat- — Nenoriu aš nei tūkstančio 

vės jausmą ii kūno sunykimą guldenų, nei jokio ordino. Man

PATIKSLINIMAS HONORA-

IŪS KLAUSIATE
MES ATSAKOME

faUWifc 2

_______ , M 
ejOsPTM

Karlas Gusenbaueris (1842-- 
1903), chirurgijos profesorių^ 
Prahoje ir Vienoj. kartą opera* 

’vo kunigaikštį? Pasveikęs, šis 
nusiuntė pas profesorių savo 

• dvaro ūkvedį, paklausti. ko jis 
"norėtų už išgydymą: tūkstančio 
guldenų ar aukščiausios klasės 
------ ; Dr. Gusenbaueris atsa-

KL. 8 metus mes mokėjome 
Mutual of Omaha po 7.39 kas 
mėnesį už nedarbingumo ap- 
drauda. Už tai turėjome teisę 
rauti po $30 už dieną, galint H- 

, gonįhėfe. Bet bandykite pareik
šti šiai kompanijai pretenziją. 
Mano sūnus turėjo teisę gauli 
$240. Kai mes užpildėme reika
laujamas formas. Mutual komp. 
pradėjo mums skambinti, pra- 
š’r'^mi įvairių žinių, k. a. kokį 
kolegijoje mūsų sūnus įsigijo

IT’S AMAZING!
Bc«CM R&CV&ZČD B • 
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NAUJIENOS APLANKYS KASDIENA...
X * - * *■ J \ •

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

lodėl Kalėdų ar Naujy Mėly proga Xaujieny 
prenumerata yra ideali ir prąsinįnga dovana lė- 
vants, vaikams, ^rj|u#un>, kaiy^yrams,
pažįsUudcms, sįcyęliąnią k- kUipms.

Aaųjįęnos padės Jjums išlaikyti giminės ar blėiuiy ar.urną, 
nežiūrint nuotoly, ir bus išlikimu ryšininku visai išeivijai, kovo- 
an. ia už sa\ę> krąšlp laisvę-

i PKAmOMB NAUDOTIS PATOGIA U
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Keleivio graboriaus politiniai 
“perlai” Draugo vedamuosiuose

Paanaliasokim? M. Dningos “reorgai” tvirtina, kad JAV LB 
ri nlis pirmame "Mažo lietaujs" 

laipsnyje. Cituoju “vedamųjų 
pertą“: “Čikagos apylinkėje 
izda gtupelė asmenų, bes»-

‘ elbiančiiį,esą tikroji Ee~drua-
r. nė”. RLB, kaip kiekvienam

! : aviui Čikagi^iiui yra žino-
, n:ek?d n pretendavo būti
irąja Lendriiomėne’Kbel būti
Ui-ml’iicn enėš dalimi, kuri

I.k tirtų Cfrartą •■(yj.EKo
’ .etą) ; kuri n^dubiikueja 

ų pjif'.nį ■veiksnių (At-Tp

užgrobta mažos klastingos diktat 
tfirininkų - fanatiku (frontinin- ‘ 
kų) grupelės, kai tuo tarpu RLB 
atstovaujanti visiems tiems 832 
tuksi, tiutieėią, kurie frontinin
kų atstumti. JAV LB Tarybos 
rinkimuose nedalyvauja.”

Ir vėl is piršto išlaužta M. 
Drangos nesąmonė! RLB niekad 
nepretendavo j “prigimtinį” lie-l 
tuvių išeivijoj atstovavimą! Gal 
M. Drunga, pianinu beskambin- * 
damas, ima dar juodosios magi-. 
kos pamokas ar šiaip sau trau
kia zuikutį iš kepurės. Bet šila
ine tariamame “atstovavime” 
slypi frontininkų ir M. Drangos 
baimė, kad gal būt taip vadina
ma ^tylioji lietuviška dauguma ■ if

”vs larsvinimo darbo; kuri 
rantruojasi švietimo ir kid- 
riid darbo haraoie (pagal 
.uvj] Char’c); kuri negrobs v i * . . . • !
jnkiai uždirbtų mūsų tautie-

’ aukojamų c:nlų laisvinimo
kuri nesiunčia savų dūk-; RLB darbui ir RLB pastangoms 

ir sūnų į tariamas “Litua- sugrąžinti JAV LB į. tikrąjį Lie-’' 
tuvių Chartos nubrėžtą kelią.

Tolimesnis žurnalistinis “per-
— tai VLIKo ir ALTo rėmi

mas, čia M. Drunga bando ve- 
už. 

nosies “jnatematikos” pagalba, 
ronfemkų įkvėptos heliu- Rašeiva bando išvedžioti, kad 
jos. Connecticute registruota JAV L.
au mūsų; rašeiva porina: Bendruomenės : dalis 

pasirūpiho tuoj keliose Tautos Fondui aukoją, 
ose įsikorporuoti;

- i registravimas a 
įtaigose jau savaime pagristų “matematiką”) 1.255 dolerius 
;j teisę kalbėti visų patrio^nių (“impozantiškas’’ skaičius), o 

kovai prieš reorgus, remdami 
lietuvių tautybės advokatą ir ki
tus šaltinius, išleido arti 20,000 riamos frontininkų LB “aukos” 
dolerių. O kiek LB išleidžia “Vi- Tautos Fondui.—Autoriaus pa- 
suomeninių reikalų komisijai staba) vertėtų atsižvelgti tiems 
(VLIKo dublikatui), kuri tikru-1 veiksnių vadovams,kurie kartais, 
moję griauna VLIKo -darbą? linkę JAV Bendruomenę be rei- 
Koks fariziejiškumas! Viena kalo antagonizuoti 
ranka aukoja Tautos Fondui, o Ar tai ne arogancija, ir, ar tai 
kita dųbUkuoja VLIKą, mažin-’ ne piktžodžiavimas? Ir M. Drun- 
darni jo autoritetą okupuotos ga be abejo žino, kad frontinin- 
Lietuvos laisvinimo darbe. Ir kų kontroliuojamos JAV'Lietuj 
M. Dranga kelia šitas “kilnias” vių Bendruomenės dalies atst’o- 
frontininkų užgožtos LByncs pa- vai buvo irgi pakvięsti pVLIKo 
stangas! . . į seimą. Deja, nepasistengė net

Pritrūkęs “svarių” argumęn-’ pasirodyti, nekalbant apie “la^ 
tų, M.Dr. mini dr. Dargi ir' jo bai užimtais esant” taip, vadina-, 
pasakytą sveikinimo žodį pas-} 
butiniame VLIKo seime. Svei-I 
kinimo efektingumui sumažin- 
tr, M. Dranga griebiasi, pigių: 
ir suktų “žurnalistikos” taktinių ’ 
priemonių: Tepk, vis kas nors 
prilips! Iš čia ir epitetas “Ko? 
vinga kalba” ir tariamf “šūka-* 
vimai iš salės”..Dr. Dargo kalbą* 
buvo jau Naujienose atspausdini j 
ta ir patys skaitytojai ją įvertins 
be M. ’Drangos insinuacijų7 m 

pastarosios rinkimuose,1 komentarų. O dėl “šūkavimo iš 
salės” tai netiesa, nes salė spon-, 
taniskai plojo' ir valĮavp/ kada 
VLIKo pirmininkas dr. K. Bobe
lis sugėdino frontininkų vadus- 
dėl jų dukrų “vizitų” į okupuo

«»
tė
t 
< 

t

JURGIS BAR ASAS ?

Kas valdo Vokietijoj Lietuvių 
Bendruomenę?

1982 m. lapkričio 14 d. peržen- mali mokslo eiga buvo butruk- 
gė 70 metų slenkstį. Gimęs Dar
bėnuose žemaitis. Viduriniuo- 
sius mokslus ėjo Telšiuose. Per 
karą tarnavo Lietuvos geležin
keliuose. Karui baigiantis buvo 
įvilktas į vokiečių kario unifor
mą ir pristatytas aerodromų sau 
goti. Per bombardavimą buvo 
užverstas žemėmis ir atkastas su 
šalęs. Dėl to vėliau teko atsi
gulti į Gautingo sanatoriją, kur 
1051 m. vede likimo draugę Gi
gą Bičkau skaitę. 1948-49 m. bu
vo Gautingo lietuvių komiteto 
pirmininku. Grįžęs į Muenche- 
ną, įsijungė i LB apylinkės veik 
lą 1952-53 m. buvo jos sekreto
rium, 1954-55 — pirmininko pa- 
paduotoju.

1955 m. atvyko į 8593 LS lie- 
auvių kuopą Kaiserlautęme,kur 
pakilo iki kuopos vado pavaduo
tojo kapitono laipsny. Tarnau
damas kuopoj e, dar stipriau įsi
jungė į LB veiklą ir buvo ren
kamas į jos aukščiausius orga
nus. LB Tarybos nariu buvo
1965 —' 1980 m., daugelį metų 
eidamas referento statutiniams 
reikalams pareigas. Beveik tiek 
metų buvo ir LB valdyboje;
1966 m. — sekretorius, 1957 — 
1982 m. iždininkas, 1973 — 1974 
m. vicepirmininkas ir 1975-1977

dyta. 1920 m. “Saulės” gimna
zijoje Kaune išlaikė egzaminus 
iš 4-rių kbnsių ir stojo savano
riu į Lietuvos kariuomenę. Pa
siųstas į Karo mokyklą ir pri
imtas į IV laidą, 1921 m. išlei
dusią 209 karininkus. 13 mėne
sių buvo viehame skyriuje su 
Atlanto nugalėtoju Steponu Du 
riumi.

1921 m. V. Sutkus pakeltas į 
leitenantus ir paskirtas į III pėst. 
DLK Vytauto pulką. 1926 m. 
perkeltas į VII pešt, pulką Klai 
pėdoje. 1931 m. vedė Veroniką 
Jasinaiiskaitę. Išlaikęs -egzami 
nūs, 1931 m. pakeltas į kapito
nus ir perkeltas į Karo mokyk
lą klasių prižiūrėtoju. 1933 m. 
įsigijo brandos atestatą, priim
tas į Vytauto Didž. karininkėj 
kursd II laidą, kurią baigė 1937 
m. su gener. štabo karininko toį 
Šėmis. Paskirtas į Kariuomenės 
štabą, pakeltas į majorus. 193) 
m. perkeltas į. I Lietuvos Prezi
dento karo mokyklą 'mokymo 
reikalų vedėju, pakeltas į pulk. 
Įeit, laipsnį. 1940 m. perkeltas j 
IV pėst. pulką bataliono vadu. 
Apdovanotas kūrėjo - savanorio 
bei 10 metų nepriklausomybės 
medaliais ir DLK Gedimino IV 
laipsnio ordinu. « • <

1944 m. stojo į genei*. Pleha- 
vičiaus vietinės rinktinės štabą, 
su kuriuo gegužės 15 d. Gestapo 
suimtas ir uždarytas Salaspilio 
koneritraijos stovykloje. Susir
gęs evakuotas į Vokietiją, kur 
surado žmoną.

Po karo dalyvavo LB kūrime 
ir veikloje 1954-55 m. buvo Vo
kieti jos LB Garbės teisino, 1956- 
58 — VLB valdybos ir 1956159 
m. — Tarybos narys. »

1949-51 m. tarnayo pas anglus 
Osnabruecke MSO štabe ryšinin
ku, nuo 1967 m. iki išėimo į pen
siją.—amerikiečių darbo kuopo
se (LSCo), paskiausiai Darm- 
stadte 2040 lietuvių kuopos va
du. ’

1954-80 m. buvo Lietuvių kū
rėjų - savanorių sąjungos Vo
kietijos skyriaus pirmininku.

Dabar patogiai leidžia pensi
ninko dienas Bad Kreuznache.

_.r Vok. Liet. B-nęs Biuletenis

moję “Visuomeninių reikalų ko- dar .vis, perša RLB tariamą ąt- j 
misijoje*’.

Taigi, aiškiai matote, kas ką 
antagonizuoja. Aišku, ponui Ere
liukui ir kompanijai 
tiesos žodis:

tą Lietuvą, ypatingai okupacijos 
sukakties metais. Neveltui seimo 

1 dalyviai sušuko “šalin kolabo
rantai!” Žinoma, frontininkų 
Bendruomenės adresu. Tai ne
patiko nei ponui Raulinaičiui, 
nei ponui Mažeikai (Hannafordo Bendruomenės 
architektui), kas, aišku, pasiekė VLIKą griautų 
ir M. Drangą tendencingoje for- dangsto frontininkų LB dubu
moje. O HM) -dolerių .čekio at-1 kavinio veiksnių'pafbą, pridė- 
žvilgiu, teprisimzna M. Drunga 

j “našlės skaliką”, kuris yra daug 
RLB. 17 LB apylinkių sudėjo* vertingesnis už bet kokius tuks

ime rikięcių Tautos Fondui (pagal Drangos tančius.
Na, ir dar vienas žurnalistinis į dėtingų 

“perlas”. Suvedęs savo “mate
matiką”, M. Drunga daro “logiš
ką išvadą”. Cituoju: “Į tai (ta-

' \ rrs mokyklas”, “geį^rolo
1 T::nio vadovaujamas! ■' ”

ir v%a si verkia yra AibDiuii- las’
[ “brazdėjimas”! Iš “reorga-
rbrūGtų miglų” sprendžiant, tai! džioti Draugo skaitytojus 

i būtu*M. Drangą uzpuolan- 
č* -
l z aei;

daugiau
negu

Ivą

išeivijos- lietuviai vardu’?
Kokia nelogiška nesąmonė! i 

Pagal M. Drangos išvedžiojimus,’ 
bet kokia įregistruota įstaiga jau 
gali pretenduoti, kad ji atsto
vauja ką nori ir ką tik sugalvoja.

Dėl uždarbio davimo “ne De^ 
tuviu tautybės advokatui’’, tegu 
M. Drunga paklausia, kiek ne
reikalingų lėšų išleido Connec- 
tieuto valstijoje registruota JAV 
Liet. Bendruomenės dalis.

Tęsdami bereikalingą ir tie
siog kriminalinį eilinių bendruo-; 
męrrininkų surinktų^lėšų, eikvo- 
jimąr M. Drangos atstovaujama 
JAV Lietuvių Bendruomenės da
lis remia Hannafordo machina
cijas ir dalinai užmoka .už nėrei-’ 
kalingas keliones “pasaulinio 
masto politinėms figūroms”. i

štai prablaivėjęs M. Drunga 
sušunka:: “Matai, kas pasidaro 
su tais ^svetimtaučių ekspertų”! 
samdymais!” ; |

Tame pačiame straipsnyje M. 
Drunga toliau šitaip išvedžiojau 
"Vienas pagrindinių,RLB argu
mentu prieš JAV LB yra tas,f 
<\ad b
imant vidurkį (Neskaitant “bal-: 
-avimo” paštu. — Autorius) da-j 
•yvauja tik apie 8,000 asmenų, 
o: s JAV lietuvių yra apie mi- 
kmą... šiuo faktu remdamiesi

stovavima 832,000’ lietuvių kil-! 
nits amerikiečių ir pūsdamas 
savo fantaziją, klausia: “Kokia 
yra RLB pretenzijų bazė”. Pats 
bando parduoti, ir tuoj vėl pats

n-patiko 
VLlKas nesukūrė 

ji perka. Mūsų pretenzijos remiasi 
lik Lietuviu Charta! i*• i

Sutinku su M. Drunga, kad žo- j 
džiai pigūs, ypatingai kai juos 
lydi priešingi veiksmai, kaip ’ 
VLIKo ir ALTo darbu dublika- . - . . ..v, v ivnnas ir fanziejiskas poros cen-, 
tų “aukojimas”, idant veiks
niams užmigdyti ir bandyti, 
plauti smegenis tyliosios lietu- 

1 viškos išeivijos daugumai.
Apie “Arą ir vištą” kitą kartą.

Reorgas Dargis

tam,
5 M.

kad 
Drunga

damas frazę: “Tad ne bartis ant 
JAV LB : (frontininkų —Auto
riaus pastaba) už tai reikėtų, o 
džiaugtis, kad prie sunkių ir su- 

uždavinių vykdymo 
(ALTo ir VLIKo griovimo. — 
Šio rašinio autoriaus pastaba) 
jungiasi daugiau rankų“.

Vėl dublikavimo pateisinimas 
ir aukščiausio laipsnio farizie-’ 
jiškumas! Dėl balsavimo duo
menų nesipupšiu, su M. Drunga 
polemizuoti. Tepaklausia Al. 
Drunga ne prigimtinių (ne lie
tuvių) “Bendruomenės narių“, 
balsavusių garsiojo Cicero gydy
tojo priprašytų. O rišti išpūstą 
8,000 bąlsuOlojų skaičių-.su Tau
tos Fondo drungine m ateina ti-

Dešimt metų (1968—1977 m.) 
Vokietijos LB Tarybai atstova
vo Vasario 16 gimnazijos kura- 
torijoje, jos valdyboje visą laiką 
eidamas iždininko pareigas, t. y. 
rūpindamasis Gimnazijos lėšo-’ 
mis ir atskaitomybe. ‘ »

Priklauso Europos lietuviu

— Senatorius Crarles Percy 
turi 50,393 žmonių sąrašą, ku
rie skolingi vyriausybei vieną 
ijilijoną .dolerių už mokymąsi fronto bičiuliams ir yra jų.iždi

ninkas. Rūpinosi paminklų dr 
Zenonui Ivinskiui ir’ dr. Jonui 
Griniui pastatymu. Padėjo su
organizuoti ir pravesti daug Eu
ropos lietuviškųjų studijų sa-

i vsnčių. . .j
Jubiliato duktė Jūratė yra bai 

gusi Vasario 16 gimnaziją, studi
juoja Muenchene ir jau bando 
papaduoti tėvą lietuviškoj veik
loje.

v ’ • ’? * ' ’ }' ’ ■ ’ ’ ’
GEN. ŠTABO PULK. LTN. .

. VIKTORAS SUTKUS
80 metų sukaktį.atšventė^.,m. 

rugsėjo 22 <£; Gimęs Jiezne, kur 
jo tėvas turėjo vaistinę.. Abu tė
vai kilę iš ūkininkų. 1913 m.; įs
tojo į Vinogradovo gimnaziją 
Vilniuje. Per 1 pas. karą nor-

aukštesnėse mokyklose.
______________ i

30,000 Izraelio , darbininkų 
ka, būtų ne tik nelogiška, ,bet paskelbė 48 valandų streiką dėl 
stačiai ir /udkinga. _ . w ' labai žemo atlyginimo. Jie rei- ’ 

Baigd&riias- saVo ureoi*gani- kalaūja, kad algos būtų pakeltos
zuotų miglų” perlus, M. Drunga 130%

i
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D. KEEEMAN, sfcw

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS
■/i- ■tr-.i z. . ' •i.")-

■ .! ■. '.r ' -(r
autorius, 

paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 
Chicagos lietuvių istoriją

• (1869 — 1959 metai).
664 psl., vardynas.

Minkšti viršeliai. . ■ Kaina 515. 
’ Persiuntimas — $1. ' ‘ ’

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

, r • . Kūdikiai, kol» neišmoksta 
valdyti akių raumenis, visus 
daiktus mato dvigubai.

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

1954 m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet neeenstą, Vine* 
Krėvė*, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jctofko, V. Stankoi, 
J. Raukčio, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* ir T» 
Meilau* straipsniai bei studijos, iliustruoto* nuotraukomis tf* 
M. K Čiurlionio. M. šūeikio, V. Kašuboa, A. Rūiitelė* ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pu*L knyga kainuoja tik 83.

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetė*, rašytojo* Ir 
tinlų lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienė* atsiminimai apie dainų 
ivente* be^ jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems. gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais duomenim!! 
bei užkulisiais. Studija yra 151 puri., kainuoja 82.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke spr&3y«
ta* Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sanest 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už 82. 4

Inž. UODAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

IŠ PRAEITIES ŪKANŲ 
ATEINA LIETUVA,

JdomlAi psrsžyt* studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnė* M 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai {domūs kiekvienam 
detuviui. Leidinys Muštruotai nuotraukom!*, pabaigoje duodam* 
ritervardžią pavadtnlma'Ur jų vertiniai | voklefių kalbą. Labai 
naudingoje 335 puri, knygoje yra Rytprūsių Žemėlapi*. Kaina M.

V EAUMJ6 EIME, rašytojo* Petronėlėj Orintaifė* atrt-

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
Ir lietuvių kalbą. J2s mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimu* 
’ Ir patarė mums toliau studijuoti

K*lna |25. Kieti rtrtdhi.

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

maišiais bolševiką okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiui, 
bet kainuoja tik 83. < J

♦ JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesuprsi- 
tM Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje'; tik na 
Zurglo Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe» 
riją. Dabar būtą JJ galima pavadinti kovotoju už žmogaus teisei 
Knyga yra didelio, formato, 265 puslapiu, kainuoja M. J

’crtinm. faygoje jrt ^0 novelių Kshu fl

gainamog 1TW So. Hateled St*

3 — Naujienos, Chicago, 8, TH. Thursday, f)tcember 9. 1982
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Laikraščiai, Kalėdos, lietuviškos 
knygos ir jų bėdos

Artėja metų pabaiga ir artėja Kalėdos. Metų pabai
goje jau laikas užsisakyti laikrašti kitiems metams, o 
Kalėdos yra dovanų laikotarpis. Iki Šio meto geriausia 
dovana Kalėdų Šventėms buvo knyga. Vakarykščiame 
Drauge Br. Kviklys parašė net įžanginį, kuriame skun
džiasi, kad lietuviai tremtyje knygų neskaito. Jis pasi
skundė, kad ir jo redaguojamo laikraščio nebeskųito. 
Įžanginio pabaigoje jis prašyte prašo, kad užsisakytų 
Draugą. Tai būsianti geriausia dovana'vaikams, kuriuos 

J jis pats atkalbinėjo nuo lietuviško visuomeninio gyve
nimo, nuo lietuviškos politinės veiklūs ir net nuo senų 
Amerikos lietuvių istorijos.

Iki šio meto Naujienos p. Br. Kviklį papešiodavo už 
kasdieninį tiesos iškraipymą, svarbių faktų nutylėjimą ir 
skelbimą melo, iš anksto žinodamas, kad jis meluoja. Jis 
Drauge kelis kartus tvirtino, kad Gečio vadovaujama 
bendrovė sumokėjo Simo Kudirkos šeimos kelionę lėk
tuvu iš Maskvos į Chicagą, kada jis žino, kad minėtą 
lėktuvu kelionę Amerikon sumokėjo dr. K. Bobelio va
dovaujama Amerikos Lietuvių Taryba. Kviklys žinojo, 
kas pasiuntė kelionpinigius Kudirkams, bet jis sąmonin
gai skaitytojams melavo. Dabar jis prašo tuos pačius 
skaitytojus ir vėl užsisakyti Draugą, kad Kviklys galėtų 
ir toliau meluoti, nes iki šio meto jis to skelbto melo nė- ■

K. VAINOTAS

Frontininkų deklaracija ir Kūtkaus 
tarnybos atestacija

Savaitraštis Darbininkas vra
I
lių pranciškonų. Jame turėtu
I
dvašihės moralės, dorinės ir

spaudos etikos bei estetikos des-
leidžiahias, pnžiųHiftaš viėnuo- niij. Savaitraščio puslapiuose la

bai dažnai to nėra. Savo laiku 
būti pmilaiktuna krikščioniškos vedamuoju buvo laibai užgaųlio-

L 4___— • jamas a.a. dr. 'Z. I>anilevičiųs, |o

Lietuvių Bendruomenės klystkeliai
Prieš eilę metų PLB vadovų buvo mestas šūkis, kad j atšaukė. Inž. Algimantas Gečys, Kalifornijoje suąirin- 

VLIKas astovauja' lietuvių tautą pavergtoje tėvynėje, Į kime Janutos prie sienos prispirtas pasipažino, jįįčtąi 
’ r buvo melas, bet Kviklys, tą ynėlą .pakąrtotiiiąi skelbęs,bet negali atstovauti laisvųjų lietuvių, kurių tikrasis ir 

vienintelis atstovas yra Lietuvių Bendruomenė.
Toks aiškinimas daug kam atrodė labai nevykęs, kuo-

prie jo viešai neprisipažino. • i 3 J'-j -
Br. Kviklys skelbė netiesą, ir įą. ^ėlbs^ kbltkųhįgąs 

met laisvoji lietuvių tautos dalis, jos atstovavimo atžvil- Garšva jam leis melus skelbtų;^^yak^?ykšči^me'įžangi- 
.................. " .............. niame jis parašė dalį tiesos. Jie, ie g’^į rimtei; itopagąčl- 

vojo, ką jis rašė. Savo -ąsmenišką. patįrtį jis įžanginiame 
šitaip aprašo: . ■ '• -<’L'

“Prieš pusmetį teko buvoti daugelio išrinktoje 
“saulėtoje. JTo'ridoje”. či’a keliolikos metiį laikotarptu 
susitelkė (kartais ir labai) pasiturintieji’ mūsų tau-, 
tieęiai. Įsig-ij^'gražius namus, patogius butųs.^M^i 
nais ir nebūtinais patogumais.- Ki^vieii^;. pita's. .’is 

., daugelio kambarių, o kambariai taip pat JabMiicfedęlL 
Rodosi, tik sėdėk, džiaukis, iraošk geriiš 
užsisakyk gerų lietuviškų kitygų, skaityk ;’ir dėkok' 
Dievui **už laimingą senatvę”. Tai -teoriją. ’ ■

(Draugas, 1982 m. gruodžio 8 d>j.
Kol pabėgę nuo rasų lietuviai buvo beturčiai, tai jie 

knygas rašė, spausdino ir pirko, bet kai praturtėjo,; tai 
nuo knygų nusisuko. Kviklys visą bėdą'verčia kitiems, 
tik nepasako, kad Amerikon suvažiavę tremtiniai nė vie
nos geresnės knygos neparašė. Knygos buvo tuščios, be 
turinio, nenagrinėjo idėjų, neaprašinėja gi’ožio. (' .

Gerai parašyta Vaclovo Biržiškos “Senųjų lietuviškų 
knygų istorija”, Petro Stravnisko “Ir .šviesą .if Tiesą”' 
Draugo negarsinamos; čikagietės įspūdžiai iš kelionė po 
pavergtą Lietuvą išėjo net lietuviškos ir angliškos lai
dos, H. Tomo “Lietuviškas pamarys”, Janutos “Raila”, 
A. Balašaitienės “Pajūrio vėjas” baigia išeiti, nes knygos 
naudingos, įdomiai parašytos, o kitų knygos neVėrtds 
pirkti. Amerikon atvažiavęs lietuvis., sūi&iai dii-bdamUs, 
negaili santaupų Floridoj kelių kambarių namui husi

pirkti, bet jis nenori pinigų mesti nieko nauja nesakan
čiai poezijai, tuščiai prozai.

' ■ Apie Savo knygą;■ ^Lietuvos bažnyčios) Br. Kviklys 
šitaip jžanginiamerašo: . U

^Skaitytojas jau žino, kurios kblonįjpg 0ūsų §ę- _ 
’ tuviai “alergiskj’’ - knygoms, Ogr-patys turiingięji. 

. Jųtenar ne’790 'susiteĮk^; f^pėtuviską- klubų' kas sek-

giu, atjungiama nuo visos lietuvių tautos. Fagal tokį aiš
kinimą išeitų, kad tarp laisvųjų lietuvių veikiantis 
VLIKas negali atstovauti net savęs paties, o už ji gali 
kalbėti tik Lietuvių Bendruomenė, jei reikalas liečia lais- 
vuoeiuBjie tuvius. .. = ». 7 -v

Paskutiniu metu tą me^abai .^kušią' hetųvrg tautos 
atstovavimo konštH&cij^ bandoma “pataisyti”. Taigi, 
“'Pasaulio Lietuvio” 1982 m. spalio mėn. Nr.-lp vedama
sis skelbia, kad ‘‘Pasaulio Lietuvių Bendruomenei pri
klauso kiekvienas lietuvis, priklauso ir išeivis, ir gyve
nantis tėvynėje”. Todėl išeitų, kad VLIKui jau nebelieka 
ko atstovauti.

Sunku tik suprasti, kaip “Pasaulio Lietuvio” redak
cija šitokią savo vedamojo išvadą gali suderinti su to 
straipsnio pradžioje pacituotu Lietuvių Ch'aĮtos posakiu, 
kad “Pasaulyje pasklidę lietuviai sudaro vieningą Pa
saulio Bendruomenę”-. Atseit, pasaulyje nepasklidę, bet 
pavergtoje tėvynėje pasilikę lietuviai aiškiai Į tokią Pa
saulio Lietuvių Bendruomenę negali įeiti.

Todėl nesunku suprasti, kad tokias kreivas ir nepa
gristas Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pretenzijas gin
damas Draugo vedamųjų rašytojas M. Dranga labai užsi
puolė į VLIKo-se-imą atvykusį K. JAV Lietuvių B-nės 
pirmininką dr. Vytautą Dargį, kuris- tik pasakė, kad 
VLIKas įsteigė Lietuvių Bendruomenę ne tam, kad ji 
VLIKą griautų. Iš tiesų, -neteko girdėti, kad bent vienas 
iš VLIKo tuometinių vadovų, sukūrusių Lietuvių Bend
ruomenę ir parašiusių jos chartą, būtų patekęs Į beprot
nami.

Iš kitos pusės, irgi nesunku suprasti, kodėl toks Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės švaistymasis nepagrįstomis 
pretenzijomis privedė JAV LB prie suskilimo, nes PLB

lis^ųk^A^P^^^^vargšą knygų pįatintojoiaisko.
(3 kad jo- teisingos, gaji Pjudyti ir šių eilųęįų 

■'ąurorius. Du vakaru jis: ir jo talkininkąsfkuhigąs) 
'Ulbėjo apie: “Lietuvos bažnyčių” knygas/nurodėjų 
. mums' ir visaitautai. Ekrane pa^ęg^ŽOO 
^tjfęfuv^s bažnyčių aHrotf ‘J* "i''“A:U.Mttti ąjądieną progra

•<> -a «5- * ' . »

pu$]a_p'mos« pilna nitų, ųŽfa^- 
nanėių VUKo k ALTo yadovus.

itai, š.rn. IK lO d. Darblamko 
.\’r. 35 buvę pa^clhta Fronto 
bičiulių politinė iteklaracija, už
vardinta “Varžytinės dėl pinną-

! vyno — kova lietuvio prieš lie
tuvį. .kurk* autoriumi pasi
rašęs Balys Vylia ūdas. Dekląra- 
cija-raširiys gana ilgas, jo viso 
nekartosiu, tik ištisai nurašysiu 
tris deklaracijos punktus, kūne 
parodys kaip frontininkai žiūri 
Į išeivijos lietuvius užsienyje, 
ypač j JAV RB ir Amerikos Sei
nus, nes deklaracijos antrinė 
antraštė taip sakė: “30 metų 
Lietuvių Bendruom nei Ameri
koje. ..”

Prieš išvardindamas tuos tris 
punktus, B. V.yliaudas sako, kad 
nekartodamas viso Lietuviu 
Chartos turinio, jaučiąs reikalą 
pabrėžti šiuos pagrindinius prin
cipus:

“1. L. Bendruomenę sudaro vi
si lietusių kilmės žmonės be re
liginių, ideologinių ar politinių 
isitikinimų skirtumų. Priklausy
mą Bendruomenei lemia žmo
gaus gimtis-kTaujas, nežiūrint į • 
fed, ar kas to nori, ar nenori.,

2. Bendruomenė nėra organi
zacija įprasta prasme, draugija 
ar sąjunga.' Ji yra lietuvių tau
ta, egzistuojanti už Lietuves te- 
otoriniu ribų. (...) ’ ’

3. Veiksmai, nukreipti prieš
Bnedruomenę, laikytini veiks
mais, nukreiptais .prieš pačią' 
lietuvių tautą. •. (Mano pabrauk
ta. — k.v.) ■. -. ■ ;

Išvadas pacituotų Arijų punk
tų palįekti pasidaryti kiekvienam 
asmeniškai.

i KutkaUs tarnybos 
atestacija > /įrfll

JUOZAS ŠVAISTAS

ELDORADO

centras ilgą eilę metų buvo JAV-bėse ir veikė -j jos Kraš
to valdybą.

Dr. K. šikšninis

knygas. Vargšas autorius’ tik -‘katino ašaras?- leidė- 
jui nuvežė”.. ,r: - ,ą.

• •* x. = 7 *. ->*** z ~x • s - /■ ' - - ' ’ • / - _ * • ’ * . -v * . ’

Kvikliui buVo labai nesmagu pasakyti leidėjųų . katj 
niekas jo knygomis. nesidomi ir neužsisako, įu-
sęs, argi Br Kvikliui pašyti Lietuvos bažnyčių Įgtiarij?? 
Jis nėra joks istorikas, nėra ir kataūkas, Lietuvohniepu- 
važiąvo susipažinti sų bažnyčių istorija, tai kg jfc tiks
laus ir naūdingo’apie tas' bažnyčias galėjo pafaųyri ? Po
nia A. Tričienė, recenzuodama .jai Iztnoniąs :B.ažnypįąB, 
įrodė, kad Kviklys niekus rašo.' Perskaitę p. Tricienes 
recenziją iš Kviklio Lietuvos bažnyčių istorijos’ir dole
rio neduos, nes jo skelbiamos žlnids nėteishgoįkpU įu"ę

Pagaliau, kuriam galui Kirikliųi rėikėjb imtis ra^ti 
bažnyčių istoriją, kada Amerikoje yra šimtai -lietuvių 
dvasiškių, bažnyčiose praleidę visą gyvenimą,.Jeūriė jas 
statė, taisė ir prižiūrėjo. Reikėjo leisti jiems' palūžta’ir 
išleisti Lietuvos bažnyčiųlstoriją. / ■ ' .' h

Lietuviai neraginami savo giminėmsJr pa^įąmiems 
užsako Naujienas, nes žino, kad jos atneš teisingų ir nau
dingų žinių, dovanoms pirks čia paminėtasi’naudingas 
lietuviškas knygas, o Kviklio ir jo bendradarbių paruošta 
makulatūra nesidomi. ‘Ą

fitti

/'bĮbid.'^ripMaš naujas JAV LB 
: ■ plrhĮininkas dr.f Butkus. Jis pa- 
i keitė buvųsĮ uš Lfetrdto V' Kul

kų. Savaitraštis Darbininkas, ku
ris.laikomas LB-biuleteniu, savo 
vedamajame. ‘^ūlaųkus naujos 
LB vadovybės”' taip atestuoja 
buvusį pirmininką •Kutkų./A’tes- 

ją.cįją. pącįluosjus ištisai iš veda
mojo: '

”■».. Tik.-buvęs pirmininkas V. 
Sutkus per 23 minutes užsikirs
damas kartojosi ir -gyres!, kad 

•labai jaug.B&veik^,;'(laug aukų 
■surinkęs, Atseit, suprasit, tokio 
.gero ' pirmininko dar nebuvę. 
^Deja, Kųtkus yra kįtiistąi. alėr- 
;giška$. kitų kri^konls pasta
boms ir spaudos atsiliepimus 
pateikė, jo veiklos apteriiojimu. 
-Iš tikrųjų nedėkingas V..Sutkus 
aptei'iiojp spaudą, be kurios ne
būtų pajėgęs pririnkti pinteų 
n ei savo padvaži Dėjimams, nei 

Mfchigano lentoms pjauti (Ma
no pabraukta. — K. V.) . Jokia 
lietuviška veikla neįmanoma bė 
lietuviškos spaudos ir lietuviškų

jNūkelta į penktą pūstąjį,

sų angų aiškiai buvo paskirstyta ir užrašyta, kur rai jis to troško ir.ilgėjosi. Bet kai išlindo iš slėp- 
įvien tik vokiečiams, kur svetimšaliams vyrams, i
i • -mJ PąsigaOęje.k'kariftgjMldiiaugė.: šviesų nebebuvo
urzgė beveik ties pat galvomis, mažai k#š bepaišė a£ vrenoj fcaiėj. Vadinasi, transformatorius tik-

_ JI , - —  _ - i h , V i u a. •

vien tik vokiečiams, kur svetimšaliams vyrams, 
'moterims, o kur belaisviams. Kai bombonešiai

tuvės, fabrikas tebebuvo savo vietoj, ir sveikas.

.tvarkdarių ir visų nurodymų. Grvdori kur pa
kliuvo. * -T1

Andrius, palydėjęs Mildą, pateko j beiaisrių 
urvą Ilgas begalinis urvas, išsišakojęs j vhąs pu* 
sės. Jis buvo iškaltas ir išraustas klinties padaro 
uolienoj. Jo sienomis ir iš viršaūs žliaukė, vte- 

l vėjo drumzlinas vanduo. Astoje teikšnojo vąifays 
ir tiško skystas puivas. Apytamsiai švietė retai 

i prisagstytos elektrinės lempelės. O valandos sė
stojo — ilgos, nuobodžios, varginančios valandoj 

’Drėgmė ir šaltis skverbėsi ligi smegenų ir gėlė 
visūs kaulus. Pavargęs kūnas troiįb atyąmo&.

barakuose, kaip kopūstai rauginti. 1 tyliu susitarimu rėmėsi žmogus prie žmogaus te
— O mes, kaip hareme. Sargyba stovi prie ĮaHai gyvuliškai laukė išeities, 

mūsų barako vartų. Jokio vyro neįleidžia į ridų.
Tik barako vyresnysis, vokietią laisvai gali Un- 'skardūs

— Ir aš taip padaryčiau!
— Tu!?
Andrius staiga tiesiai pažvelgė i ryškias, jau

natviškai skaisčias jos akis. Dabar jis pagyvėjo ir 
tarytum atsigavo.

— Tik penki mėnesiai buvo mus išskynę. O 
kiek jvykių, išgyvenimų. Rodos, metų metai pra
bėgo. Ir mes patys tarytum apdribote, pasenom.

— Būtinai mums reikia. Andreli, kur nors 
susitikti ir ilgiau pasikalbėti. Gal pas tave? Pri
vačiai gyveni?

— Ne. Nieką* neleidžia. Mes sugrūsti vyrų '-atsisėsti, nei atsiremti nebuvo kur. Nejučiom!^

Tamefofi hatėn rinkosi tie patys darbininkai 
ir skubiai įknuko f įvairius užkampius, kad bent 
tnįpMti pashatostiy Ligi {iarbo dienos pabaigos 
buvo likurios dar 'kelios valandos. Pikti, Įniršę 
vyWėhieji šūkavo po halę, švaistėsi kišeninėmis 
Jėffipūteifiis n1 gaudė darbininkus. Sugriebtus 
varė į aikštes kitiems valymo ar tvarkdymo dar-

Mikįos neberado halėj Andrius. Iš moterų 
slėptuvės ji tiesiog nuėjo j savo baraką, josios 
patekina jata buvo pasibaigusi. Truputį nusiginė 
Andrius^ kad nespėjo susitarti dėl būsimo tikres
nio tiišitikhno?

AndriĮis buy® jautrus, gyvas. Milda tuo la
biau. Ėjo .susikibę rankonjis, niostąguodami, lyg 
pasmagindami bėsiskubančios jaunystės žings
nius, Visai nekreipė dėmesio nei į praeivius, nei 
į tai, kad čia vienoji miestelio gatvė.

Vietos gyventojai ir praeiviai mažai tesido
mėjo jnis. Šėkmatfiehio popiečiais čia suplūsdavo 
nuo fabriko įvairių tautų mišinys. Savotiška buvo 
jų kalba, papročiai ir elgesys viešumoje. Patriar
chalūs užkampinio miestelio vokiečiai, nors labai 
piktai žiūrėjo į |ąi, tačiau kentė dantis sukandę. 
Jie skaudžiai Jautė, kad jų čia dabar mažuma, 
kad tie svetimšaliai ne pasiviešėti čion suplaukę, 
kad jie pritvinkę kerštu ir neapykanta, kad, karo 
varžtams atsipalaidavus, tasai kerštas labai žiau-

kytfs; Aš gyvenų su ukrainietėtnis. Žinai, va ten. 
Akimis parodė Mildą į pašlaitę, Už fabriko

Tuo pat metu sukaukė, sirenos, įspėdamos nuo 
beai tejančių bombonešių.

— Na štai, kaip pagal pimgramą... — murm- 
t<4ėjo .' ->dr tfe ir nu^gp drauge*ėu ’’MBda? ’

Visos aik’tčs T keliai gyvai judėjo viena 
kryptimi. Slept; vės buvo kalno šlaite. Ten jau 
-••nntiėsi rėkaVf «tėptuvių tvarkdariai. Ant vi-

tŠ pradžių kalbą buvo Darigirsda^ ’ >ę susitikę tik sekmadienį po pietų. Neilgai
•dus juokas. Gal koks anekdotas te ftnkstt& ’jam tiško ląukti įplęstety, kyr sustoja iš fabriko 

^flticįauįobjJ^at Vincas buvo nuiirttyta 
įVo numetęs po josios

<
nuotykis praverdavo vieno kitoĮtipas. Vėliau ! 
tilo. Kai šviesos užgeso, tfri&cafkbtikū pasidi 
ir, rodos, čia pat grabaTiojosi šįflcšti thirtfe. Kif ....

_ . ar kft-1 Diena,-nirs šaltoka, rudenine'buvo, b<S-dan-
- v .. • < J gus^iedre^nią nusibšaivęs. Drauge ir šielojelmvą

Vėl supyškiho fabriko 'transformatorių''. ■£- jaučiamas didesnis pakilimas, savotiškas ptleng- 
: jie ir suranda. Va, kaĮd^vvgjimafcAbuatrodėšvai-ūs,ne’kąsdleniški.Nebe-

’ slėgė jų kūnų murzini nunešioti darbo drabužiai. 
Kažkodėl atrodė Andriui, kad būtų lengviau Aprivllkę buvo geriausiais rūbais, kuriuo# beiš- 

ir geriau, jei dabar visą fabriką sugriautų. Tik- gelbėjo vargo kelyje.

tais tik pasigirsdavo garsesnis kvėpavimas af 
no nors gilus atodūsis.

a’

pamanė Andrius:
visą fabriką taip šipuliais suvarytų..

j

VteJMfei satapo Aftdrfcus te nusitei
kimas. Nesuvaldomai reiškėsi jųdviejų veržlumas 
kur nors kilti, skubėti, markiai įtempti visas sa
vo jėgas. Kalnai atrodė, geriausiai tam tiks! Jfe 
pasuko njiestelio pakraščiu j paupį. Perėjo gele
žinį dundantį t$tų. Per ją Žingsniu traukė sin
kios karinės gųrggolės. Apačioj kriokdama, ap^i- 
putojusIj0HnMp Argo kalnų upė. Tuojau už jos 
šliejosi ątątekae šlaitas. Aukšti ploketįkalnėje 
kyšojo pro medžius senosios riterių pilies griu-

1 — Naujienos. Chiesgo, 111 rhūTsday. Dh-. 9, 1982



Tel: 562-2727 arba 562-2728

Servke 855-4504, P«s« 06Ū54

METAI

ir “contact lenses",

Ofise telefonas: 774-2UQ,

Prostatos, inkstų ir ilapuiM ,

SOPHIE BARČUS

tijrr

rmi; chwrw

tatfienld &30 y»L vakaro- 
Visos hides iš WCEV stotiex

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 

,SPiClALYBt; AKIŲ LIGOS 

3907 Wert 103rd Sbw

Vylendre pagal gitarimu

PERKRAUSTYMAl

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Se&idieniiif ir sekmalieniais 
ano 8:30 iki 9:30 vah ryto. 
Stoti* WQPA - 1490 AM

transnvoįamos iš mCsy rtudijot 
’ ' Marquatta Park*.

tetot* er® 7^ ar kw "*$0? m
su O® tba msrkrt

— “v Te w*rt ef
—rr.—-’ ehartaf w« A.—-

5025 CENTRAL AVĖ.
Su Petersburg, Fk. 33714 

JeL (813) 321-42M

Apdraustai perkraurtymac
B Jvairiy atstūmę, 

ANTANAS VILIMAS 
TeL 37S-1M2 arta VM99f

St Petersburg. Fla.. 12 30 vai. p p. 
iŠ WTIS atetieą. UM AM banga.

2646 W. 71a t Street

Chicago, WiiKMa 60621 
TeieL 778-5374

J )r. LEONAS SE1B UTIS 
IHKSTy, HŪSLZS IB 

PROSTATOS CHIRURGU* 
2454 WEST 43rd STREET 

Y» Undoe; umad. I—4 pojuat,

mokslo metus. Susilaukėme 22 
nauju, mokinių.: 13 iš užjūrių ir

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wastcharter Community klinikos 

Medicinos direktorius
1933 S. Manhaun RcL» Westchester, 111. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71st St Tai. 737-5149

gyvenant svetur,išlikti geru lie- 
. tuviu. Pabrėžė gero tėvų kalbos 
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JA IR KUTKAUS TARNYBOS I 
ATESTACIJA 1

(Atkelta iš 4 psL)
radijo valandėlių talkos. Tik V. 
Kutkus, pritvinkęs didybės ma
nijos, to negali pastebėti. Kai ki
tiems pirmininkams, baigiantis 
kadencijai, po apyskaitinio pra
nešimo būdavo sustojus gausiai 
plojama, V. Kutkus susilaukė 
daugybės klausimų ir reikalavi
mų pasiaiškinti..(Darbinin
kas, Nr. 46, 1982 m. XI.26 d.). 
Tai tokiu vedamuoju arba tar
nybine atestacija buvo V. Kut
kus palydėtas, baigęs savo tar
nybą, Bendruomenei, kuriai va
dovavęs 3 metus.

Čia turiu paaiškniti vieno sa
kinio užbaigos tokius žodžius: 
“Michigano lentoms pjauti”. 
Prieš LB tarybos suvažiavimą 
Detroite, buvo Kutkaus suruoš
tas LB 30 metų sukakties minė
jimas. Į minėjimą.buvo supra
šyta keli šimtai žmonių, žino
ma, parinktinių “visuomenės 
veikėjų”, arba “Bendruomenei 
nusipelniusių” žmonių. Numaty
tų apdovanoti lentomis sąraše 

' buvo daugiau 100 pavardžių, 
j Tik nelaimė, kaip mačiau.spau
do j e, kad minėjimas dalyviais, 
ypač kviestiniais, buvo “kūdas”,)

Rugpiūčio 29 d. mokiniai su
važiavo į bendrabutį. Mokskv 
metai pradėti rugpiūčio 30 d. Ry 
tą gimnazijos parke pakelta Lie 
tu vos trispalvė, giedant tautos 
himną. Pamaldas Huettenfeldb 

I katalikų .bažnytėlėje laikė gim
nazijos kapelioųai: katalikų — J. 
Dėdinas ir evangelikų- — B*n. 

.Skėrys. / L Z ./ \
Kun. J. Dėdinos įžanginiame 

žodyje priminė, kad ši’ ’-mokykla 
• yra krikščioniška -statutuose. 
Kvietfe metiį pradžioje ryžtis 
gyventi krikščioniškai, kad ji to
kia būtų ir praktikoje^

Pamokslą“ apie draugiškumą 
ir broliškumą pasakė kiui. Fr. 
Skėn/^, visus kviesdamas taika 
ir meilę grįsti savo /santykius. 
Per šv. mišias buvo meldžiama
si už gimnaziją, jos mokinius, tė 
vtLy, mokytojus, rėmėjus, už Lie 
tuviu bendruomenę rčia ir Lie
tuvoje. Buvo giedamos lietuvis^ 

:kos giesmės.
Pilies salėje mokinius, mokyr

nebuvo. Apdovanojimų meda
liai, Katkaus išradingumu, buvo 
išpiaustyti ir nudailinti iš me
džio lentų. Dėl to ir Darbininkas 
pasišaipo iš “Michigano lentų”, 
iš kurių buvo pagaminti Bend
ruomenės 30 metų sukakčiai at- 

Į žymėti medaliai, ar kitokiais iš- 
I mįslingais pavadinimais žymi
niai.

Jei buvo sakoma, kad LB, pa
sigrobta mažos sau j adės fronti
ninkų, su pinigais, surinktais ke
purėmis Vasario 16-tos minėji
muose, nesiskaito ir būtinoms, 
daugiausia ir nebūtinoms kelio
nėms pravažinėja, daugelis ne
tikėjo. šį kartą net vedamuoju 
parašė LB biuletenis — Darbi
ninkas, kuris viską gerai žino ir 
parašė tikrą tiesą. Lietuvių išei-

vijos visuomenė-Amerikoje tik
rai į tai turį atkreipti dėmesio 
ir kada LB kepurininkas prisi
statys ir pakiš savo kepurę Va
sario 16-fos šventės minėjime, 
į jas įmesti sagutes, kurios ne
tiks vadukų pasivažinėjimams. 
Vasario 16-tcs dienos surenka
mos aukos yra Lietuvos laisvini
mo reikalams, o ne frontininkų 
pasivažinėjimams.

1
7159 So. MAPLEWOOD AVA. 

CHICAGO, H. *DC2$
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16 GIMNAZIJA, VOKIETIJOJE

VASARIO 16 GIMNAZIJOJE
PRADĖTI NAUJI MOKSLO 'tojus ir negausius svečius svei

kino direktorius Andrius Smitas, 
pažymėdamas,, kad gimnaziją 
steigiant ir išlaikant labai daug 
nuopelnų įsigijo tėv. Alfonsas 
Bernatonis. Jis ir šiandien jai 
vadovauja. Paprašė, tarti žodį.

į Twas Berninis džiaugėsi,, 
’matydamas salėje pažįstamus ir.
naujus veidus. Mūsų gimnazija 
į savo statutą yra įsirašiusi tau
tinį ir krikščionišką auklėjimą. 

J Tai reiškiaJcad ji stengsis išmo
kyti jaunimą gerais lietuviais ir 
krikščionimis. Supažindino su 
naujuoju^ diręktorium Andriu 

: Šmitų, linkėdamas jam sėkmės.
A. Šmitas pabrėžė, kad svar

biausias. mūsų mokyklos tikslas. 
; — išmokyti ieitųvių kalbos^ Lie- 
-tuvos. istorijos, kad galėtume 
. būti jungtimi tarp Lietuvos ir 
’Vakarų lietuvių. Perskaitė buv. 
/Kauno aušrokiį' suvažiavusių 

J Čikogoje 1582 m.’ gegužės 28-30

mo — mokykla šventė. Dieną 
pradėtą trispalvės pakėlimu ir 
Liętuyos himnu. Per ekumeni
nes pamaldas Huettenfelde ka- 
tal. bažnytėlėje kun. J. Dėdinas 1 

’atkreipė dėmesį į keturgubą ] 
• svęntę: Marijos gimimo, tautos 
dieną, lietuvio šventę ir ‘Šiluvos 
iš.kilmes. Prašė mokinius ryžtis 
būtį gerais lietuviais, pateikda
mas praktišką siekimo progra
mą.

K”Un. Fr. Skėrys aiškino Evan
gelijos žodžius —Kas ištvers iki 

; gąlo, bus išgelbėtas. Kvietė jau
nuolius būti iki galo gerais lie
tuviais ir krikščionimis. Vokiš
kai pamokslniinkas kalbėjo apie

- laisvę, kuria jaunimas dažnai 
piktnaudžiauja. Paaiškino krikš 
žiemišką laisvės sampratą. Buvo 
giedamos evangelikų ir katalikų 
giesmės. Vargonavo M. Šmi
tienė.

Gerai suprantą lietuviškai mo 
kiniui susirinko skaitykloje, iš
puoštoje lietuviškais simboliais 

. ir Lietuvos vaizdeliais. Mokyt. 
; Alfr Krivickas., priminė garbin- 
! guosiųs Vytauto Didž. laikus, 

___  ___ jNors dabar Lietuva maža, bet 
9 ią Vokietijos. Pranešė visų kla tauta išlikusi gyva ir darbšti. 

frių auklėtojus ir dėstomus da-į Aiškino reikalą ir sunkumus, 
lyūkus bei jų dėstytojus.,

TAUTOS ŠVENTĖ

Rugsėjo 8 d. —'pamokų nebu-

Fresh’ Cherries Nest 
In Summer Dessert A. t A. JULIUI JASIŪNUI

mirus Australijoj,

jo broliui mž. Edmundui ir žmonai Jūratei Jašiūnams 
reiškiame gilią užuojautą.
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SENIAUSIA IR DIDŽIAUSLA LAIDOJIMO ĮSTAIGĄ 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TSVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

41 if* , IXfe.K ’’f1

2d33 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave., Cicercr

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650

TKUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai;

JEAN VANCE ir GEORGE ŠOKINI

Aikštei automobiliams pastatyti

Ude&foe

LMsviu

Direktorių

(LAGKAWIQU

U24 ^^811 6iith SXKEKX JLEyubEo 7'1 JI J
Įleis SOUTHWEST HIGHWAY, EaJoe Hilu, J1L 174-4411

1446 So. MtĄ Are. Cicere, HL

048 $«. CALIFORNIA AVE. TeLs LAfaycUe 1-M71

Ptt eherrim. Cbm Wee cbenl
CoOk i Srtnrta. Stead eormUrch 

water. Add to dbnmea. Cook, stiviMi 
•ned and smooth. Add brandy. Cool 
1 taWaspoon* sugar, lemon Jidda an<

V- '■ _s

»□•!/? es-’



VASARIO 16 GIMNAZIJOJE laikas baigti g’
/ i*. •< - x i • x ir malonius pašnekesnius, nes(Atkelta is o-to puslapio) | , . .. ,. , . v .Į svarbioji diena dar prieš akis.

kšnojimą, dainas1 tė, Karina Langytė, Ingrida P^n 
cerytė, Gediminas Sidabras, Ol
ga Šeieikaitė ir Aleksandras 
Westmeieris. Tas dešimtukas su 
savo klasės auklėtoju Aloizu 
Westermeieris.Tas dešimtukas su 
niai mūsų gimnazijoje nebe
praktikuojamą šimtadienio tra
diciją.

Iškilmės vyko spalio 9 d. va- 
kai*e. Į pilies salę susirinko trys 
paskutiniosios (Xį XII ir XIII) ’ 
klasės su savo auklėtojais ir bū- ’ 
relis svečių. Kiekvienas abitu- 
iientas turėjo progos pasireikš- { 
ti 14 punktų programoje. Per 
kraštus iš visų kalbų ir ovacijų 
besiliejantį sąmojų,, apvainika- j 
vo mokyt. A. Weigelis, apibū
dindamas kiekvieną savo auk
lėtinį. Sugiedotas Gaudeamus 
igitur.

MOKINIŲ TĖVŲ SŪSIRIN- j 
K1MAS

Jis įvyko spalio 16 d. popiet.] 
Suvažiavo 17 tėvų. Sveikinimo- 
žodį tarė lėv. Alį. Bernatonis. 
Direktorius Andrius Smitas su
pažindino su gimnazijos "ir ben
drabučių būkle. Mokykloj dir- jį 
ba 24 mokytojai: 9 pilnai įdar- | 
binti, o kiti?dėsto tik po keletą 
pamokų savaitėje. Bendrabučiai| 
bėdų-^nęturi. Laisvalaikiu moki-j 
niai'gali plaukti, žaisti krepšinį, [susirinkimas įvyks šeštadienį, 
tinklinį, europietiškų futbolą,’ gruodžio 11 d., 12 vai., Chicago 
stalo tenisą, biliardą. Organizuo-[ Savings bendrovės patalpose, 
iamos ekskursuos. Mokiniai ve-J 6201 S. Western Ave. Malonė- 
žiojami'į kimi s ir teatrus. Nau-jkite dalyvauti ir atsinešti dovani • I . * T ■»->. • T 1
lėktuvų,/ !aivų ir šiaip modelių sės. 
statybą! - Veikia tautinių šokių • 
grupė, 'chorelis, skautai ir atei-j: 
tininkai. Finasinė padėtis paten.f ^ 8
kinama. Tėvu mokestis nebuvol ^o 12 d., sekmadienį, 2 vai

Rugpiūčio 14 cL Huett enfeldo 
bažnytėlė prisirinko pilna žmo
nių su jaunųjų tėvais, piršliu 
Juozu Sabu bei svočia Vida Ša
kiene priešakyje, pabroliai ir 
pamergės — Rimas Barišauskas 
su Lile Bučinskyte, Valius Lan
gė su Erika Miškinyte, Edmun-

Dar tik pradedą lietuviškai 
mokytis žemesniųjų klasių mo
kiniai susirinko kitoje salėje. 
Jiems direktorius Andrius .ŠinL 
las vokiečių kalba paaiškino ko
dėl šiandien švenčgiama. Rug- 
se o 8 d. tik lietuviu šventė. 
Esame lietuviai, todėl ir šven
čiame, nors kiti dirba. Išaiškino j das Plikūnas su Petra Langyte 
ir lietuviškų simbolių -— mūsų 
vėliavos, vyčio, rūpintojėlio ir 
kitų — prasmę. ■

Mokyt. Marytė Šmitienė su
pažindino su rintaru ir jo dirbi-*1 
niais, su tautiniais drabužias, lė
lėmis, kraičio skryniomis ir jų 

buriniu, su lietuviškais papro- 
įčais bei tradicijomis. 
Į

Meninės programos visi susi
rinko į skaityklą. Inga Bitautai- 
tė perskaitė M. Daukšos Posti
lės prakalbą, 6 jauniausios mer
gytės padeklamavo Jr padaina
vo eilėraščių, vyresniųjų klasių 
mergaičių chorelis padainavo lie- 
/tuviškų dainelių.

Kun. JS Dėdinas parodė savo 
filmą iš gimnazijos gyvenimo 
prieš daugelį metų.

Popiet pilies salėje vyko šo
kiai. Mokiniai buvo vaišinami 
saldumynais ir atgaiva. 
' LIETUVIŠKOS VESTUVES

Pr. vasara lemtingą savo gy
venimo žingsnį Romuvoje at
šventė Onutė Barišauskaitė ir 
Antanas Šmgždin/s.Jaunikis yra 
lankęs Vasario 16 gimnaziją, vi
są laiką gyvena jos kaimynystė
je Huettenfelde ir dirba banke. 
Jaunoji dar prieš vestuves pra
dėjo sekretoriauti • gimnazijoje. 
Vestuvės vyko pagal lietuviškus 

! papročius. Pradėtos 'rugpiūč i o ;
13 d.ir sunku pasakyti kada baig 
tos.^Jau penktadienio popiet par
ke'susirinko per 100 svečių did- 
Vakario. Žvangėjo daužomų in
dų šukes. Tuoj pat nepaliaujama 
srove iš statinių ėmė tekėti šal
tas alutis, pakvipo skrudinamos 
dešrelės. Tik po kelių valandų 
patekėjęs mėnuo priminė, kad

ir Antanas Žaliukas su Vilma 
Griunvaldaite. Sutuokė ir į nau- 

‘ ją gyvenimą palaimino tėv. A/- 
. jonsas Bernatonis. Po pamaldų 
k visi sveikino jaunavedžius, su
kūrusius lietuvišką šeimą.. 4

Grįžimas į Romuvą nebuvo 
paprastas. Visi vartai rasti užra
kinti. Piršlys turėjo įėjimą iš
pirkti, o jaunikis įrodyti saVo 
stiprumą —. supjaustyti rąstą. 
Perpjovė į 3 dalis: vadinasi su
silauks trijų vaikų. Prie gimna
zijos jaunavedžius pasitiko jų 
tėvai — Alma bei Antanas Siug- 
ždiniai ir Ema bei Antanas Ba- 
rišauskai — su duona ir druska, 
g svečius — su šampanu. Puotai 
vadovavo piršlys. Jis paskelbė 
garbinguosius svečius ir krūvą 
sveikinimo telegramų, kurių 
daug buvo iš Lietuvos. Rinkti-: 
niais sąmojais apibūdino jauna
vedžius. Tėvas Bernatonis per
skaitė ir įteikė popiežiaus palai
minimą.

Po iškilmingų pietų, geram or 
kestrui grojant, vyko smagūs 
šokiai ir dainos iki paryčių. Va
karop apsilankė tolima viešnia 
—V. PLJK Komiteto pirminin
kė Violeta Abariūtė.

Sekmadienį jaunikiai ir sve
čiai prikelti su muzika, daino
mis ir... šampanu. Puota būvio 
tęsiama. Su visomis ceremoni
jomis pakartas piršlys. Visą die
ną skardėjo muzika ir dainos..

' ABITURIENTŲ ŠIMTA
DIENIS .

Gimnazija dar neturėjo tiek 
daug abiturientu, kiek šiemet. 
Baigiamiesiems egzaminams ruo 
šiasi: Renata Bertulaftytė, Ro
manas Dirgėlas,Danutė' Giesaitė, 
Artūras Gronau, Lidija Kairy-

BUTŲ NUOMAVIMAS 
» NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So: Kedzie Ave. — 778-2233

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKUIMA1S.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS i
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

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

MmmI. ŽMni — Pardavime . MaMi, 2am4 — f
UAL K5TATB FOR SALI | , RIAL RSTATi ROR IAL1 •

— SLA 134-tos Moterų kuopos

ALTos skyriaus pirmininkas 
inž. A. Šukys padarys praneši
mą iš metinio Amerikos Lietuvių 
Tarybos
pirmininkas dr. K. Bobelis infor
muos tarptautiniais politiniais 
klausimais. *

Vaišės — kavutė.
ALTos sk. valdyba

KAM MOKĖTI NUOMĄ? 
GERIAU MORG1Č1Ų.

JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKIO KNYGA

'BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

102 pusi. Minkšti viršeliai/ F6fo^rafijoš.'~" 
Kaina —$3, persiuntimas paštu — SI.

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

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

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

dojasi kun.'J.. Dėdino dirbtuve _ ną “Grab Bag". Bus Kūčių vai- 
Valdyba

— Lietuvių Pastininkų Sąjun
gos valdyba praneša, kad gruo- 

l. po
piet, Tėvų Jėzuitų koplyčioj bus 
atnašaujamos šv. Mišios už mi
rusius paštininkus bei jų šeimas. 

įPo pamaldų visi paštininkai' su 
šeimomis bei artimaisiais renka
si p. Repšių namuose, 6608 S. 
.Richmond, kur įvyks metinis 
^susirinkimas; o po to bus bend- 
i ros vaišės—Kūčios. Kviečia v-ba.

pakeltas. Padidėjusioms išlai
doms padengti: tikimasi surink- 
daugiau aukų. .Tikimasi, kad 
ateinąnčiais’inetais būs pradėtas • ■’’t'' x
statyti naujas berniukų bendra
butis. ’ -• ■’ -

Tėvų kbm-. pirm. R. Bitoutu.s 
paaiškino, jog susitikinėjo su 
mokinimas, išklausė jų pageida
vimus ir dėl to tarėsi su gimna
zijos vadovybe. Atrodo, kad vi
si priimtini pageidavimai buvo, 

'patenkinti.Diskusijose buvo ąp-j ALTos skyriaus valdyba šau- 
tarti mokinių elgesio klausimai. informacinį skyriaus susi-

Išrinktas naujas tėvų komite* -rinkimą gruodžio^ 15 d., trečia
dienį, 3 vai. 'popiet, Lietuvių 
klube.

tas: pirm. Antanas Kairys, na
riai — R. Bitautas ir G. Huberis.

- Vok; Liet. Bendr. Biuletenis

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUI

MEET THE CHALLENGE!

A.,-!

SERVE WITH PRIDE JN 
.THE NATIONAL GUARD

K ■ Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠ0S

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DEL LIETUVOS —
p<--l ------------------------ -------------------------------------------------- --------------------------------------- -------------- ----------------------------------------

NEPRIKLAUSOMYBĖS
/

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

KAINA — $17. (Persiuntimui ^pridėti $1) t
" Siųsti čekį:

ri"/* ‘ Naujienos, 1739 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608 v ! T

ST. PETERSBURG, FLA.

v. T *'■ 5 ir 4 kambarių medinis. 1 auto ga-
suvaziavimo. v LIKo rnzas Geri pamatai. Mažas įmokėsi

mas. Savininko paskolą 10%.
i Brighton Parke.

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

2 butai. Įrengtas skiepas. Centrinis 
šildimas. Tinka ir didelei šeimai. Ne
brangus. 72-ra ir Campbell.

Skambinti tel. 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

STEVĘNSONAS NORI
SUSKAIČIUOTI BALSUS ’

CHICAGO, Ill. — Adlai Ste
venson parašė $10.000 čekį Illi
nois valstijos aukščiausiam teis
mui, prašydamas dar kartą pa
tikrinti praeitų rinkimų melu 
paduotus balsus.

Stevensonąs pralaimėjo rinki
mus tiktai 5,400 balsų. Iš viso-

1 .Thompson pataria tikrinti /tiktai 
tuos, kur susidaro nuomonių’ 

balsavo 3,6. milijono žmonių J skirtumas. Kur abi pusės rado 
Tikrinant tokį didelį balsų skai
čių, lengvai gali pasprukti 
klaida.
: Stevenson pareiškė įsi tikini
mą, kad Chicagoje jis gali gauti 
mažiau balsų, negu gavo, bet 
jis yra tikras, kad pieitnėje Illi
nois valstijoje, kur balsus skai
čiuoja vien respublikonai, jis gali, 
gauti žymiai daugiau balsų ir 
tapti gubernatoriumi.

Tuo tarpu gubernatorius J.

vienodą ■ balsų skaičių,, tai ten 
tikrinti ncroikėtŲ..

“LIUCIJA”
Miko šileSdo apsakymų knyga 
- ‘'Liucija” jau atspausdinta.

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

kymai, 184 psL Kaina 85.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave.. Chicago. IL 60629.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos mieste lekta^. 
Dirbu ir užmiesciucse, srwlt. 

garantuotai Ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avk 
Tel 927-3559 ;

D t ME SI O 
62-36 METŲ AMi. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pęntinlę- 

kams. Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVL 
TeL 523-8775

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

' Cfiicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717 *

Laikrodžiai tr brMfenybfe
Pirdavimas Ir TažsyniM 
2M4 West m Street 
T»l. REputriic 71941 ; j

«euiansb, tMžihnsl? ii turtingiausia lietnvtų tratemalini sr- 
taniMClja. lietuviais iitikiinai tarnaujanti jau per metui.

SLA — atlieka kultūriniu* darbui, gelbsti tr titiem, 
dubu* dirba. ; ............

SLA —Smokėjo daugiai taip AŠTUONIS MHJJONUS 
tpanudu mvo nariimt

pigiausiomis kainom!i neieitn
rumu patarnauja tik savišalpos pagrindu

Kiekvienas lietuvis tr lietuvį draugas xxL 
Suidvienijlme apsidrausti iki $10.000.

fcA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, c e fa an čia® 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiaL

SLa — vkikuf ipdraudžia pigia terminuota apdrauda: ui 
>1,000 ipdnudoa tuma temoka tik 53.00 meta-nu

SLA —kuopę vyra riaoae lietuviu kolonijose. Kreipkite* 
i savo apylinkės SLA kuopų veikėjus jie Junu 
mielai pagelbės į SLA LslriŠytL

kuri* tuos

doleri*

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

-Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta. teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos*1 
išleista knyga su legališkomfc 
formomis: ~

Knyga su formomis; garma 
m& Naujienų administracijoj*.

— Prez. Reagįmas paskyrė 
fiziką Edvardą. Ą. Knapp vado
vauti Mokslo fondui.

Galiu tryptu ir tiesėti į SLA Centrv

-LITHUANIAN ALLIANCI OP AMERICA

t«l {no tti-nii

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
N«4ijieno9e galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, viMomen^ veikėjo ir rašytojo atrimiąiunu. , 

Dr. A. Gum^i — MINTYS IR DARBAI, 259 pal^ liečia 1905 
metų {vykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienai Ir 

ausirūcrinimą - _________ ___________ ■ • ; fg.OO

Dr. A. J. Guisra — DANTYS, jų priežiūra, įveliate Ir \ 
grožis. Kietais viršeliais 

Minkštais viršeliais, tik 
Dr. X J. Guasen - AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik -

G*Hma taip pat užsakyti paktu, atsiuntus Čekį stbi! 
money orderį prie nurodytos kainos pri

dedant JI pentiuntiiDO Maldomi,

84-00
83.00

82.00

ITW Fa. HALBTKD IT, CHICAGO, IE WMf

— Atstovų Rūmai nesutiko 
duoti preš. Rėaganui prašomos 
pinigų sumos krašto apsaugos 
reikalams.

ENERGY

Change the oil and 
filters every 3,000 to 
6,000 miles to avoid 
wasting gasoline.

Don't be a Bom Loeert

Siuntiniai, į Lietuvą Į 
ir kitus kraštus /

j P. N EDAS, 4059 Archer Avenue, 
j Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-5980 .

•><

M. š I M K U S
Notary Public | 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450;
Taip pat daromi vertimai, gimimo 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY

40642, . 424-4654
Ste’e ♦i’*1 * ’r* LasuaPv C -» .

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

TeL 776-5162
2649 West 63rd Street

Chicago, HL 60629 ‘

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITTS 

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos: 

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

6606 S. K ėdri • Ava. 
Chicago, I1L 60629

PATS SKAITYK IR DAR KP 
TL’S PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS" ,

Naujienos, Chicago, 8, m. Thursday, Dtcambar 9, 1982




