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J. Andropovas amnestavo kriminalistus, 
bet nepaleido ne vieno politinio kalinio

VENGRIJOJ ANDROPOVAS TARĖSI SU SOVIETŲ KARIUO- 
; MENĖS VADAIS IR SU NAGIO VALDŽIOS ATSTOVAIS

■ ’ - • t: ■ i '' " ’

MASKVA, Rusija. — Sovietų komunistai, suprato Lenino dės- 
Sąjtmgos 60 indų sukakties tomas mintis, bet nepajėgdavo 
prųga Jurijus Andropovas įsakė atsispirti kapitalistinėms gėry- 
pąskelbti ąnuiestiją. Atleisti nu- bėms. Pats Andropovas mokėjo 
sialtėliai, bžusti pagal įvairius save suvaldyti ir kyšių nebeėmė.

IR IPATARIA DUOTI MORALINE
DŽIAGINĘ PARAMĄ KOVOTOJAU

SOVIETŲ VALDŽIA, SIŲSDAMA KARIUS I KINIJA 
PASIENĮ, SUDARO DIDELI PAVOJŲ KINIJAI

paragrafus, bet kiekviename pa- 
ragrafe padarytos išimtys, kad 
nebūtų amnestuoti politkaliniai. 
Nestik] ariestyyĮėji valdovai, bet 
ir Andropovas labiau bijo poli
tinių nusikaltėlių, negu didžiau
sių k^iminaUstų:
^/Diplbmalai ir iažkraštmfckąi: žiasi 1 Vengriją, Andropovas at- 
apskaičiuoja, kad dabartinėje s^kė,-kad jis pirmą kartą apie 
Sovietų Sąjungoje yrą 10,000 po- tai jis pasiteiraus.
^Eaiirrių. Patys pąvojmgiausreJ Andropovas žinojo, ko siekia 
jį; '4a i komi didesniuose kalėji- Sovietų divizijos, bet jis taip pat;
muese, bet didelė jų daųgunia žinojo, kad premjeras Imre Na-: 
vetciaini dirbti prievartos dar- gj-turės būti pakeistas kitu žmo-

Tingumą dirba kasyklose, ‘•gUmj Nagy reikalą visai paga- 
frętfeji gaudo žu- <kaį pasitraukė riš Buda-

vis vandenyse. Išvaryti -peštoJr išstojo iš Varšuvos Pak- -dos. bet jis nekritikavo sistemos.
ūkininką1-: dirba prievartos dar-( j0 valstybių. Jis negalėjo
bus Sibiro yaJsfjbięjĮiošef ūkiuo
se; — ' f •■■■?< • ' 'j :

Amnestavo nėščias 
moteris, senius

■ĄiĮinestija; palietė jaunimu, 
kitris..’ būyd -nubaustas ■ dviem 
metam ar mažiau. Sovietu valdo
vai. manp,. kad ■ vyraL.tr;

1 ?’St% rūJM^hta- tds sovietinės respublikos.
pįfc ,prievarfos^.dąi’į>y, ateityje . ju premjeru, cfeuštdovas .buvo j
vęings nusikateth.^ į ; pasffrnk^s.Vengrijos •vįd'aus rei- fl - -
;:-JdQmu;-dfid ;Ainh.«šttR>]'anips!kaliįyni^^^į Ferene^aiįpiok? niuniStas, bet jis nėra fanatikas.

P^'ribdJ^r^ . Ąhdropovas' norėjo Brežnevas jj paskyrė GKB vjr- 
Vartėš Andro- - šininku, bet kai Brežnevą ištiko
įažn.au^ai su prižiūrėtojais. Atfi-Įpov^AįatHftėjo;’’Jis pasakė, kad ’ paralyžius, tai Andropovas pasi-

.^r -Sbiatrijusi-as 55 melu j vengrus geriau pažįsta,, negu 
amžiaus moteris, - jau atsėdėju-; Chrifsęiovas. O kada kilo ginčas 
sias'dalj bausmes. Kad' vyrą pa-,dėl Kadaro. Maf Andropovas rė- 
ieis^t^jh; turi būti sulaukęs faktu, kad Kadaras buvo

" I laikytas. kalėjime, o Mannickas
Valdžios, komunistų partijos ‘ nebuvo. Žmonėms visuomet yra 

ar komunistų paskirtų asmenų arčiau prie širdies tas, kuris bu- 
aštresnė kritika jau skaitoma • vo kalėjime -jr kentėjo, o ne tas, 
politiniu. nusikaltimu. Valdžios kuris buvo tiktai’ geras adini- 
ir valdovų kritikai nebuvo am-: nistrątorius. J. Kadaras valdo 
testuoti.

Netaiko amnestijos ir kyšinin
kams, ginklų bei narkotikų par
davėjams.

Andropovas buvo amba- 
. sadorius Vengrijoj

Jurijus Andropovas buvo So
vietų ambasados tarnautojas Bu-
iapešte nuo T953 iki 1957 metų. ’ metavo, bet jo negynė. Kada po
lis pradėji dirbti paprastu am- liliniame biure buvo svarstomas
Nasarios tarnautoju, o baigė am- Uhruši’iovo likimas, tai Andropo- 
dasadoriaus pareigomis. - |vas pasisakė prieš Chruščiovą.

Andropovas pradėjo kilti, be- ^a,n nepatiko^ kad Chruščiovas 
busdamas ambasados tarnauto-* prižadėjo paskolinti Egipto pre-

^“lui XasscTOi sum’ reikalais tari teis; pasisakyti vi-
I si krašto gyventojai. Kraštą
valdo dauguma, ir ta dauguma 
savo nuomonę turi teisę pa
reikšti be baimės.

Andropovas, kaip ambasado
rius, žinojo/ kad Sovietų karo 
jėgos įsiverš į Vengriją ir nai- , 
kins Nagio vadovaujamą vyriau-; 
sybę. Premjeras Nagy atėjo pas 
ambasadorių Andropovą pasitei- 

; rauti, ar Sovietų karo jėgos ver- ‘
’ i

jkųsdamas ambasados tarnauto
jus. Skundė ne tik kyšininkus, 
t>et ir neištikimus komunisti
nėms idėjoms žmones. Kiti buvo

Nebraska nuklota dviem pėilpm sniego, o vietomis vėpūtiniai 
siekia nevšešias pėdas. . ; "

kolchozai Rusijai neduos nau-

,x . _ , ,, su^ Jis kritikavo žmones, kurie
prasū, kaip Sovietų Sąjunga, • tvarko kolchozus. Jis pabarė ne- 
Varsuvos Pakto organizatorė, jvesli kolchozų ^soychozų 

na- Vengrijoje. --Palikti: viską, kaip
rę Vengriją. Nagys buvo ^suim
tas ir sušaudytas. -•

N, Chruščiovas norėjo
ė-.- vidaus ministerio

yra, kad galėtų pabandyti, ar 
kartais nebus geriau be kolcho
zų. Jam pavyko palikti kraštą 
be kolchozų. Rusai įsitikino, kad 
vengrai.- patys pajėgia pasiga-

'-..inuftfschBigiau maisto, negu ki-

METĖ GINKLUS 2,000 
MAISTININKŲ

TAU ANDAS. — šiandien nuo 
kalnų nusileido 2,000 maištinin
kų, kovojusią^per 20 metų prieš 
dabartinę vyriausybę, padėjo 
ginklus ir laisvai išsivaikščiojo.

.Tailando maištininkai buvo 
nepatenkinti vyriausybe. Jie bu
vo susidėję su komunistais viet
namiečiais, bet paskutiniu metu 
baigė su užsieniečiais visus ry
šius, nes Įsitikino, kad Tailando

LIBANO VIEŠBUTYJE 
l PRASIDĖJO PASITARIMAI

/tos sovietinės respublikos.
pasffink^;Vengrijos 'v^aus rei-1 Andropovas yra Įsitikinęs ko-i komunistai nepaims. 

/ I a I-v •• y Y-k Ax-Yr-k -p y i r> 4* y 1 * f

vengrus geriau pažįsta,, negu; sa*kė P1^ Brežnevą. Kovojo, 
4 kol užėmė jo vietą Rusijoje.

lažkytas, kalėjime, o Mannickas

Vengriją jki šios dienos.

Andropovas pasipriešino 
Chruščiovui

Andropovas, būdamas jaunas \ 
ambasadorius, pasipriešino N. 
Chruščiovui ir politbniras pa
skyrė Vengrijos valdytoju J anos 
Kadarą; Nagini Andropovas pa-

vas pasisakė prieš Chruščiovą.

pinigų. .
r Andrę novas nujautė, kad

KALENDORfiLIS

Gruodžio 29: Tomas, Gaju te, 
linksmutis, Saga, Kutais.

Saulė etka 7:18, leidžiasi 4:28.
'Oras vėjuotas, šaltas, lis ir 

fali snigti.

J. Andropovas artimiausiais 
savo bendradarbiais i- 
renka gabesnius ir drąses

nius kagėbistus.

CHALDE, Litenas.— Izraelis 
buvo paruošęs viešbutį lubano 
ir Izraelio atstovų pasHarlfnams 
apie abiejų vilstybhj santykius. 
Libanui pirmdje odėje rūpi, ne 
priklausomybė, "O -Izraeliui rupi 
saugumas. . *. ; ’

Abiejų valstybių atstovai $u-
1 sirinko keliolika mylių į pietus^ 
į nuo Beiruto, Libano teritorijoj, 
jūros pakraštyje, kur.prieš, me
lus ėjo kruvinos kovbs. ” ‘ ’

Prie viešbučio atx’vko Libano 
ir Izraelio daSniai^užcmy sar
gybą, nieko neįleidžia z«r daboja.

Kinijos vyriausybė, be«o 
dama Sovietų Sąjungos į 
mo G0 m:ly sukaktį, paž; 
kad dabartinė vyriausyb 
padaryti tris dideles nuo 
jeigu nori draugingų sa 
su Kinija. Kiniečiai s veil 
pasakė, kad abi pusės j 
padaryti nuolaidas, bei A f 
tane privalo nusileisti 
Iš dviejų paragrafų sveii 
nebuvo aišku, kokių nu 
norėjo Kinija, bet dabar 
kad Pekino vyriausybė ] 
visiems duoti paramą ko1 
tiems afganistaniečiams, l 
sai bus išvyti iš Afganisla

Išvijus Sovietų karo jė 
Afganistano, vėl atsidary; 
kybos keliai per Afgan 
kalnus ir vėl dings Sovie 
vojus įsiveržti į sunkiai gi 
Kinijos kalnų sritis. Rusa 
įsiveržti į Kiniją iš Tadz 
ho, bet tai būtų sunkiau 
nėra kalnų takų. Tuo tai 
Afganistano ym tlu kalnų

AMERIKA GINA 
ŽMOGAUS TEISES

j WASHINGTON, D.C. — Pie- 

i tų Korėjos spauda kritikuoja 
Ameriką už tai, kad priėmė opo
zicijos veikėją Kim D. Junga, 
bet nedarė jokio spaudimo į dik
tatorių Chun.

Valstybės departamento atsto
vas Alan Romberg atsakė, kad 
JAV visą laiką stojo už pagrin
dines žmogaus teises ir spaudos 
laisvę. JAV keliais atvejais tarė
si su prezidentu Chun, patarda- 
mos jam, kad gerbtų pagrindi
nes žmogaus teises ir leistų savo 
piliečiams paraikšti savo nuomo
nę žodžiu ir spaudoje.

| JAV nemano, kad kraštui val
dyti yra tik viena sistema ir vie
na grupė Žmonių. JAV yra įsiti
kinusios, kad ktašlo valdymo

— Iš prez. Reagano pareiški 
mo matyt, kad JAV padės 
versti teisėtą <Afganistano 
riausybę. — sako “Tass”.

nu
vy

— Penkiuose Irano miestuose 
vyko didelės demonstracijos 
prieš Sovietų karo jėgas Afga
nistane. jž*

— IfafG saloje susektas są
mokslas nuversti diktatoriaus 
Dsvalier vyriausybę.

H t . k

Tailando vyriausybė keliais 
atvejais buvo užmezgusi ryšius 
su maištininkais, T)et jokio susi
tarimo nebuvo. Tailando polici- kad abiejų pusiu "atstovai 'sau
ja ir karo jėgos neleido maišti- giai jaustųsi. -Sargybos kaitalio- 
ninkains nešiotis ginklų.

Dabar ne trktai slėnių, bet ir 
miestų bei pajūrio gyventojai 
galės laisvai gyventi ir dirbti vi
same krašte. Buvę maištininkai 
prižadėjo respektuoti visus kraš
to gyventojus. Ginklus jie ati
davė ir grįžo namo.

ALIASKOJ DAR NĖRA 
DARBŲ

Jl'NEAU, Aliaska. — Pablo
gėjus visame krašte ekonomi
niam gyvenimui, padidėjus ne
darbui, žmonės pradėjo plaukti 
i Aliaską, tikėdamiesi ten gauti 
darbo.

jasi pagal susttaTimąė \
Izraelio atstovai pareiškė noro 

normalizuoti . ąbiejų valstybių’ 
santykius. Dabartinė padėtis į 
gerą nenuves. Izraelis nori būti 
tikras, kad tarpusaviai ginčui 
nepakenktų Libanui ir dabarti
nei vyriausybęi. Turčių baigtis 
kovos ne tik čarp Libano ir Iz
raelio, bet ir tarp pačių liba
niečių.

Darbo departamento atstovai 
pataria amerikiečiams į Aliaską j 
nevažiuoti, kol dar neturi sutar
to darbo. Dabartiniu metu dides
nių darbų dar nėra. Prie mažes
nių darbų neverta’ važiuoti, ne
apsimoka. Kalbama apie dujų 
vamzdžių tiesimą, bet tuo tarpu 
tai yra tiktai įkalbos. Bendro
vės planuoja nutiesti storus ir 
gerus vamzdžius dujoms, bet 
tuo tarpu susitarimo tuo reika
lu nėra ir pinigai darbo pra
džiai dar nepaskirti.

Reikia žinoti, kad žiefną Alias-! 
koje labai šalta. Viešbučiai ir j 
maistas brangūs.

— Izraelio komisija tyrinėji
mui palestiniečių žudynių čati- 
los ir Sabros stovyklose pirma
dienį vėl pradėjo apklausinėti 
įvehų Žmonių advokatus ir liu- 
dininkus.

PEKINAS. — Kinijos vyriau
sybes oficiozas Liaudies dienraš
tis šiandien kvietė visas valsty
bes teikti moralinę ir materia
linę paramą Afganistano kovo
tojams prieš įsiveržusias Sovietų 
karo jėgas. Niekad Kinijos vy
riausybė taip aiškiai nepasisakė 
prieš Sovietų karo jėgų invaziją 
į Afganistaną, kaip lai padarė 
Kinijos valdžios dienraštis.

Kinijos dienraštis iškelia vie
šumon, kad jau kuris laikas So
vietų kariuomenės vadovybė 
siunčia vis daugiau karių į Afga
nistano kalnų kelią, siekiantį Ki
nijos pasienį. Tadzigistano pa
sienyje ir Afganistano kalnų ke
lyje koncentruojamos Sovietų 
ginkluotos pajėgos sudaro dide
lį pavojų Kinijai. Afganistanas 
šimtmečiais naudojo kalnų kelią 
prekyl>ai su Kinija, o dabar So
vietų kariuomenės vadovybė tą 
kelią planuoją uždaryti.

Dabar aiškėja, kodėl Kinijos 
vyriausybė' aHewi<rJbį>«f’e<gų'Ki 
nijos užsienio reikalų- minis’erį, 
susidomėjusį SovLtų -valdžios 
pasiūlymu permesti kelias So-1 j 
vielų divizijas iš Kinijos į Afga
nistaną, kada Sovietų kariuonic- 
>nės vadovybė planuoja pakenkti 
‘Kinijai Ilindukašo srityje. Iri i 
šio meto ėjusią prekybą rusai 
jau sustpbdė šią vasarą, o dabar į 
planuoja įsistiprinti šimtmečiais Į žmonės 
ėjusiuose Kinijos prekybos kal
nų keliuose. Rusai įsiveržė į Af 
ganistaną prieš 3 metus, bet šių 
prakybos kelių nebuvo uždarę. 
Dabar rusai jau nutraukė.

Liaudies deinraščio įžanginis j kad Sovietų invazija Į Af

Į _ Kinijos premjeras ž 
' jang, patarėjų lydimas, r 
do į Rabatą, Maroko sostir 
nori pasitarti su Maroko k: 
mi ir m misteriais.

- - Teherano gatvėse įvy 
dėlės d?monstracijos. ki 

reikalavo iškra 
[Sovietų karo jėgas iš Af

tano.

— Rusam labai nepaliki 
zi denio Reagano pareisi

buvo išverstas angliškai ir at
spausdintas angliškai išeinančia
me Pekino vyriausybės dienraš
tyje. Niekad Kinijos vyriausybė 
laip aiškiai ncpasLakė prieš So
vietų ginkluotų •pajėgų įsiverži
mą Į Afganistaną ir nidkad ki Į 
niečiai neragino laip aiškiai pa-»tu 
dėti Afganistane <ovotojams. bet

tam/ nepasisekė ir jokios n. 
rusams neatnešė.

Antradienį aukso i 
kainavo $ 112.

Andropovas turėjo ka; 
(čekistų) generolo la 

vengė nešioti medalius,

Pakilęs Ohio upės vanduo apsėmė daugelį paupio miestų. Tris dienas 
. lijęs smarkus Itetus subėgo j Ohio upę ir kitus intakus.

vyraL.tr


s oriai

MARK TWAIN VIEŠBUTIS
Amerikos humorūtas Mark 

;Twain sykį draugams pasakojo 
apie vieną viešbutį, Kansase, ku 
name ant sienų buvg iškabinti 
~oki pralaka) su perspėjimais;

—Svečiai, kurie gula į lovą »u 
batais, turi primokėti.

Draudžtamš iš matracų im
ti kulkai). plytas4. •

— Piaaėjus į Kambarį lyti, 
lietsargiai po lovomjK

,— esam rankšluosčių, var
poti langų užuolaida^... . 
. — Tai dėlko tamsta nemetoi 
tokio vįešbŲČsc ir nepasieiško- 
jai padoreotie? — klausė diuu-

—Negalėjau — paaiškino Mark 
Twain, — kadangi tas viešbutis 
buvo manoA •

asilo protas

Naujametiniai apdūmojimai
Mieli mūs’ polit-veikėjai.
Kada gi surasit progą
Tautos nuomonės reiškėjų
Vėl pradėti dialogą.

Grįžk prieš trejetą dekadų,' 
Kai dar VLIKą puoselėjom, 
Ir spaudoj ir prie estradų 
Katučių nesigailėjom.

Pradėk nuo Kybartų Aktų,
v Kad buvęs tik surogatu, 

Kad tik VLIKas valdžia liktų 
Ir paskirtų diplomatus.

Pasisukęs prie Uralo 
Ir sutikės ten Šauliene, 
Kol už grotų neuždaro, 
Sukirsk ikros vakarienę.

Priedui išmeski.t stiklinę
Užu VLIKą ir už ALTą,

••.. .Bendruomenę kamantinę
Ir už BĄLFą.

Registruotos gaspądinę 
Susitikęs ant “vakzalo”, 
Užfuridyk “čiorny” stiklinę, 
Gal jai trūksta, kapitalo.

Nusivilkęs BALFo paltą. .
Pridenk, kad ji nedrebėtų:
Kad “riiissiukei” nebūt šalta 
Ir vienybė vėl Iflęstėtų.' ,

Aptarkit;gerai iš karto. 
Kodėl VLIKas, o ne Lyga 
Mums laisvės vartus atkeltų — 
Bekramsnojant Kremliaus fyga.

Kas tik prašo, kur tik reikia — 
Krėsk šimtinių po desėtką, 
Pagal leistrus ir parėdką 
Pranašo Melkizadeko.

Naujuos Metuos jau nuo seno 
Giedam: “Vienybė težydi”. 
O žvakelės kai užtemo, 
Monologo dvasia lydi.

Lig aušros pasivaišinę.
Melodramą atgaivinę. 
Mūs’ vadai apsikabinę . 
“Sutarė” vaduot Tėvynę.

Nikodemas Tošelė

PASIDARĖ TIKRAI NEGERA
J

Į saliūna jskubiai įbėga uždu- 
Isęs vyras ir kreipiasi J. stovim j 

už baro:
i a ,

— Įpilkite atsigaivinimui ge
ro alaus!

Jis išgeria^ vėl sunkiai kvė* 
puoją iri vėl' sako: - ' .

— Dar / vieną*mes bus Here
rai! . J, 1

Už baro stovintisjam pripila 
dar vieną bokalą * ir, pagaliau, 
klausia: ■./'<■/’- . .

Kas. tamstai negerai gali 
; bųti? . \. c .

Svečias pakelia 
žiūri į ji ir išgeria,.

— Ne, rriah bbę 
štai; mat, as.si 
mokėti.;. į

♦

r.

J

Visada mnk’si : NEGALĖJO TO PAKĘSTI
H*

Berniukas savo išrinktajai: | Hollywood© liimų žvaigždė H 
■ — Bmngio i. tavo ak'y> kaią : leido savo tarną. Kai buvo pa 
žvaigždės!

Jinai atsiliepia:
— Visit’s blizga?

Berni id- rvolik
Ne. Visa’a mirk;

f klausta, kodėl tą padarė, ji aU 
' sakė:
j —Jis pastatydavo mane į juo- 
! kingę padėtį, pasakydamas Vi- 
! s*etns, jog jis pas mane jau H- 

*? tarnavęs 30 metų.

JI PRIPRATUSI

Vaikinas savo merginai:
— Manati/iad jaū turėsiu ei

ti. Aš manau, kad aš.Jūs per
daug su trukdžiau.

Mergina:
— Visai ne. Aš buvau drabo- 

riaus padėjėja, tad esu papratus 
sėdėti su negyvėliais....

* * • .* .
SKIRTINGAS DALYKAS

Išėjusi iš kino, ponia ..Kuku-/ 
Uenė kreipiasi į vyrą:

— Kodėl, tu manęs niekada 
taip nemylėjai, kaip toje filmo- 
je buvo rodonia?

— Ar tdz§6lėtum įsivaizduo
ti, kiek mokama už tokį roman-

G€RAREPUTACUA

Duktė, sskv fėvui:'
Jis daftfai atrodo labai pri

sirišęs prie mahę.'.'Bet aš abejo
ju Ife jis pa&tfks toks pat i) 
mums ėpsivedus

-TėVsir- L L
Dėlto bu-' resirūpink. 

anksčiau yra fli-augavęs su 
dUMorhik 'mota-’ mi š

Vieno

Paprastai milas yra laikomas ! 
MpTtttBgU gyvuliu. .

Tačiau, iš tikrųjų, asilas nėra j 
paikas. Savo tėvynėje Azijoje ir 
Afrikoje asilas yra labai verti- Į 
namas dėl daugelio gerų ypaty
bių. Jis yra protingas, darbštus,! 
kantrus ir kuklus gyvulys.

Senovės Rytuose asilas buvo Į 
•ypač gerbiamas už drąsą ir 
tvarumą kovose.

Vienam karuose narsumu 
įžymėjusiam arabų kalifui 
vo suteiktas “Asilo” titulas.

ATSARGUMO SUMETIMAIS
—• Ar tu vakar, kai *pas mus Į 

kambaryje buvo ponas Jonas, ? 
kartais nežiūrėjai pro rakto!

— Ir kam aš turėčiau žiūrėti? 
O be to, tu gi. iš vidaus rak
to skylutę buvai kažkuo 
kimšusi.

Tėve, linksmų Kalėdų švenčių, j 
tik patariu perdaug negerti pas! 
Andriejų rnaslionkų” ir nesi-1 
ginčyk su blogos valios politi-! 
kieriais. Tu žinai kad Kalėdos

— Pagarba, Mąikil
— Už ką man pagarba?
— Už tai, kad tu mane, pakvie

tei atvykti į ftiurliunio Galeri
jos, Ine. 25 metų gyvavimo su
kaktuvinį minėjimą praeitą sek- 
tnadienį. Aš nustebau pamatęs 
liek; daug publikos. Kartu bu-

> ya jfįCHirlftmio Galerijos stei- 
dail. Zenono Kolbis

ICLties metų mirties paminėji
mas. Čiurlionio Galerijos Meno 
Tarybos pirmininkas dail, Mikas ! 
Šileikis pravedė minėjimo pro- : 
gramą, nusviesdamas galerijos 
kūrimosi pradus, pakvietė kam 
V? Zakarauską, mūsų šviesųjį 
kunigą, kultūringo ir politinio 
gyvenimo stebėtoją. Kanaunin.-; 
kas pasakė turiningą kalbą, pa
sveikindamas ir palinkėdamas 
sėkmes. Sveikina ar. Vytautas 
Dargia, č. G^štMgimo talkiniri-T 
kas Teodoras Blmtrifbas. Pa
grindinę kalbą pasakė Čiurlio
nio Galerijos pirmininkas inž.
Domas Adomaitis. Ponia Emi- j 

į Ii Ja Kolbienė padėkojo už pa-1 
gerbimą josios vyro Zenono! 
Kolbos, Galerijos steigėjo.

— Man gerą įsr-ūdį padarė! 
eksponatais turtinga paroda. Te- Į 
ve. Išstatyta Kūrinių Fondo ge-Į 
riaušių daibų dalis. Kita paro
dos dalis sudaryta iš likusių ve? 
lion'o Kolbos mozaikos ir vitra
žu paroda. Galerijos steigėjo Z. 
Kolbos portretas buvo papuoš- 

. tas gėlėmis. (
— Prie įėjimo stalo svešiai ga

vo jubiliejinės sukakties proga 
išleistą knygą, Maiki. Toje kn/^ i 
goję yra visa Čiurlionio Galeri
jos, Ine. surašyta istorija. Ture, 
damas laiko knygą skaitysiu, o 
ir paveikslu nemažai pridėta.

— Gerai, Teįyeį per Kalėdų 
ri-entes turėsi laiko pasiskaityti.

— Kažri ar^turesiu. Matai, 
Kalėdų rytą reikės eiti į bažny
čią, -popiet — pas Andriejų su

i

Jis
ve-

kore»- 
poudonU^ iiiicrinubja
; p> AAjJijįe BTij'.'

► lengva et-
:k<rti PnąriBj Uuo •žięnTns. — ji*

HU4*w(hU\

Į c .amqNa^gioja ’Po 
beminus

) ’• -v'... .
į ^^kplbfljihctke .'tarp

■ ddcj* ' '
* — vi Ui negero 4a*

ruffcro^r. KtHcvieną
i bėgioja po safiū-
* nūn.' - I * ’

. - - Negalimasg dąiktas! Argi 
v^ejo įulūoidiauti?

— Ne, į} Jiesko manęs.

ros nuotaikos šventė.
— Gerai, pasiklausysiu per į 

televizorių Kalėdinių . giesmių.
— Tai lik sveikas, Tėve.
— Ir tu Maikį.
— - Linksmū>i&lėdų-visiem: 

mūsų? skaitytojams-.

NIEKO YPATINGO
— Girdėjau, kad tavo uošvie

nė sunkiai serga ir yra pavojin
gam stovyje.

— Ne, ji būna pavojinga, tik 
tuomet, kai esti sveika.

* * ♦
PERVĖLAI ĮSPĖJO

— Atleiskite^ pariele, šiame 
ežere uždrausta maudytis.

—I Tai kodėl tamsta nepa- 
I sakei, kol aš' buvau nenusi- 
į rengusi?

— Nusirengti įstatymas 
draudžia.

9 Egptas 'kovoja su žiurkėmis. 
Po karo su Izraeliu, tiek prisi- 
sė žiurkių miestuose, o laukuose 
javus naikina. Sumobilizuota 
50,000 žmonių žirkėms naikin
ti, kurios ir žmones apkan
džioja.

• Los Angeles miestą užgula 
smogas, kuris turi rūgšties. Ly 
ja su- tirštu smogu — migia- 
Technologijos institutas Los An
geles.mieste nustatė, kad kai 
kuriais atvej i’s ir lietus, smo- 
kuriais atvejais ir lietus pavo
jingas žmonių sveikatai. Lietaus 
vanduo kartus ir turi rūgšties. 
Net vanduo .ežeruose galįs būti

draugais pensirmkais pasikalbė* p?voj?ngas žuvimis.
ti ir palinkėti lainair.gų Naujųjų j . Turkijoje 133 proccentai in- 
Metu. ■ j (Ijcijos subarė problemą pirk?-

— Ta p, talji; Tėve. Aš dai t jams. K:Cd būtų patogiau bank- 
nespėjau savo draugams nė ari! notus nešioti, yra specialiai pa- 
viruko pasiųsti. Juk negraž i | daryti trKfčeliai liroms (pini

gai) sudėti, jes 10.000 lirų yra 
amerikoniškais doleriais 60 do
lerių.

• FąlkLi nd o karas iš pakraš
čių nubaidė daug žuvies. Prcf. 
Daniel Torres Žuvų tyrinėtijas, 
kartu su Čilės institutu tarėsi 
dėl pakraščiuose rastų 51 negy
vų bangžuvių prie f\inta Ara
nas, i ptetus nud Čilės. Mano
ma, kad bangzuvės žuvę nuo 
sprogimų kan) rretu *u Argen
tina laivus skaidinant

• Japonijoje, Yokohamo> pa- 
ntUFintriji gyventojai labai mėg 
ta Greniandjo* ledą gėrimams

paskamnti.1 E ą per 2000 metų 
orenlandi jos leda* bu vo natrio. 
!amas. J^ponijcs ledo pristaty
tojai numato, kad lledo prekyba 
oasieks nuo 20 iki 30 tonų per 
metus. Ledo ka'ns $7,50 k lo- 
gr^miii (2 svarai) ' Gėrimu mė- 

cigia, kad Grenlandijo;

kai gąūni iš kititi o jiems neat-

lėdos yra sena krikščionių šven
tė. Tu pats eini į bažnyčią, tai 
žinai. j

— Aš geriau padariau, Malki. 
Mano senos rąnkps drebą, ne 
galiu gražiai rašyti, tai pąsiun- 
I5iau -“Naujiepo/h** auką; pra
šiau. kad jds už mane p&svelHn- 
•ų mano draugi senus pažįsta
mus Bostone.

— Taip, Tėve. Mūsų keliai 
skirtingi. Tu turi pažįstamų 
Bostone ir pas Andriejų Chica- 
gčje. Aš turiu draugų univer 
Knėte. _ Sav’o profesorius turiu l
p&sveikpnti, g.,1 gen^nki^pažy- 
mėjimūs duos? t I
— - Gerai, Vaiki. Aš noriu Tau 

palinkėti laimingų Naujųjų Me 
tu, kad geriau mokytumės. su 
viltimi geresnės ateities.

— Prieš Naujus Metus mjs
dar susitiksime. Linkiu tau, učiai

ĮGIJO PATYRIMO

— Ar tamstr gerai moki vir
ti valgius? ‘ •'<
Mergina: j

* — Galite būti rami pa
staruosius porą metų buyau dvi 
.dešimtyje vietų ir —dėfto turiu 
pakankamai patyrimo.: r J
i* ♦ * * : ’ 'X.

ATATIKO KIRVIS KdTjM? 
I -r/.
?; — Klubo susirinkime as pas 
įsakiau, kad visi jie yra "akli, 
kvaili ir užsispyrė asilai.

— Kaip jie į tai reagavo?
— Jie manė' išrinko to ^klubo 

garbes nariu.

bu-

uz-

ne~

* *
VISI PATARNAVIMAI

— Tas maistas visiškai suge
dęs,— sako restorano lankyto
jas padavėjui.

Padavėjas ramiai aiškinasi:
— Nesvarbu: Greta yra gy

dytojas, skersai gatvę vaistinė, 
o už kampo laidodtuvių įs
taiga .' . .

KITOKIO NĖRA

^Slarcelis TręvostąS neturėjo 
JĮjgiėjj.ų apie moteris. Vieną gra- 
-^bolė^į rpaklaųsė: / X-. -
> moterys poną inte
resuoja ; daug kalbančios ar ki
tokios?
" — Kokios kitokios? atsakė 

klausimu į klausymą, rašytojas.
; * * * ..

ŠVIETIMAS IR AKYS
■ Daug kalbama apie švietimą * 
ir, pageidaujama daugiau švie
sos.

Dieve mielas, ką padės ta visa 
šviesa, jei žmonės arba.iš viso 
neturi akių, arba,Jei turistai są
moningai užsimerkia.

C. K. Licheni)ergas

Duobkasys niekad nepyksta, 
Kada jaunas daktaras 
Į jo-kaimą atvyksta.

ledas skanesnis ir nereikia pagi
riom sirgti....

■; /MOTINA PATENKINTA 
^DUKTERS STUDIJOMIS

— Ar poniutė esate patenkin
ta savo dukrelės studijomis uni 
yersitete? v '

— Labai, —džiaugsmingai su 
liko motina. — Už ‘ savaites ma- 

’ noji. Onutė susituoks su litera*
-Don Pilotas tūros profesorium.

WrWt**
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į Listuvių.KriMčiohių Demokratų 
f /M Tarybą su važį#vimas
t ’ - == - - į “% - - - -

-' Ų (Tęsinys)-* •
Ači^'Utcero ■'yięnta’ta^iapę ir 

K. Mickevičiuj biuletenio rei
kalams.
pėlj. bartais ūeleBgvas, bėt nęiŲ 
L ' - - - * <*-. r -

£

r r nėpriMhrtną taktiką.Siūlo, kaip, 
ir^ksčiaikpatiems krikščionims 
dėmokratarns dipbti ir nesileis^ 
tf.»^bl«ėkorniems mažiau svari '

Įeiorius Adęmas Viliu®* 
yaąys Jurgį? Įnčjūra. f’ 
f Diskusijose dėl pranešimų 
pirmasis dų klau^ipąu®. .^ėle
ėroiį dr. < iian.
cien; Bringis jpta hėb^rVj^l’ti.- 
įas i ypatingesnio pristatymo, 
peš .laisvoip>'įtaęsuiIĮb' lietltajams; 
jį s ja|i pa?jstamas'kaip. kalbėto^. 
jas, paskaittamkas 
autoržus. Dr. Ėringi? yž 
dus raokriiutakas, sąyQ kalbesu 
ta rą^riiirosę 
vergtosios .
Vo ^itaįsniniitaus^taijptaą; HĮY«r? 
gėjų ir pavergimo- atžvilgiu. .

^andyta tartis 
praeityje ar k&A 1$'' fortas
£as Povilaiti^ paĄskiiąO',* 
fiesų litaidMį,7- bet

YmijiatQ didesnės prasmės ir tpr 
dW siūlo į jais neiti, nei jų ban^ 
dy^<7

Vilniaus Katedra

J. VENCLOVA ' '

KĘSTUTĮ PRISIMENANT 
Apie Lietuvą Kęstučio metu

sa^j^fiims' lyginti bandymu 
feūta'ir ne vienas. Deja, visi bai| 
dyinsS. ęuėJo-niekais," nes part
neriai bėra gimininga, iš tikrvį- 
Jų svetima savo pačia esme gri^

Juk sunku/ tikėtis bendroj 
kalbus, 'kai uačiats esminiai?
klalisįįnais įskrrianfasi, visų pir$ 
jrį^iUsiąi ta 'svarbiausiai kai kū? 
rtefi' Wnip-ais liusltatymais.

JCrikščionys demokratai, pa£ 
<gaf‘«Į£asūlaitj,- visą savo politi? 
nę/Jifdsort)ą,- visus pricipus ta 

’iifet'jfwkrecias programas yrą

nišfcūs • ataudais.--. Frontininkai) krikščioniškais principais, o vie Amerikos politines partijos yra 
■t^riofa- prof. . A. Maceinoj J Jajame, vaistyto niame.
sėta#'sukurtos teorijos gairėj

sCTndhimesi jie išjuiiį
gią^p^nmio -ir valstybinį Amenkos Valstybių Kongrese,

Į|yxenta?ol!^ gaivųm%ir teisybesl nnnistenų 
meąę, vtą nep^ceieami evange- 
įinę. įshiiritį' ir ’ istorinę energi
ją^ kurią "teikia amžinai j auną

40 m. pro£.
tingo reikalę nesama. ' garbusis teolo-

[Į kiniai šiandien, tikėdami, kad tą 
-Į! ne tik galima, bet ir būtina pri- Į

i vačiame. gyvenime

Senoji Lietuva buvo didelė 
valstybė, o Kęstučio ir Algirdo 
laikais buvo pasidariusi didžiau
sia valstybė visoje Europoje. Ir 
dėl to anų laikų Lietuvos vak 
tybė buvo laikoma karalija ir 
net didžiąja imperija:

1) Prof. B. Sands (The Uk
raine, London, 1914 m., 27 p.): 
“Kijevo kunigaikštijos Padali
ją ii Volinija tampa dalimi lie 
tuvių karalijos (“the Lithua
nian kingdom”).

2) Pref. dr. A. Hetnei^ (Russ- 
land (Berlin, 1916, 79 p.) r “Lie
tuvos nepaprasta karalystė”, j

3) Dr. S. Horak (Poland ąnd 
her National Minorities, " New 
York, 1961, 17): “Toliau i šiau
rę buvo lietuvių karalystė (Li
thuanian kingdom”)..

..... ---------------- 4) Dr. F. Pick'’(T?he Baltic 
Nations, London, 1945, 22)

- lygu teigti nesąmonę. I sakė prieš LKDS dalyvavimą “Lietuviai sukūrė stiprią vals- 
Nemažesnis nesusipratimas yra ALTo organizacijoje, vėl pakar- ^Un viduramžiuose iški-

lygu teigti nesąmonę. Į sakė prieš LKDS dalyvavimą

vadovautis - -r be atvangos kartojamas esą lodamas savo nuomonę, kad KD

yra rixmtiriinku;’;
tinęs ^itiįc^.-t;eiąžja^iti froiį • 
fininjįu reišta-'a <pgĮStiį»je■■■■ ats^j 
iakvti -IžriksčioriiskošidsV. pašau- i*. wLv -'r<*v*--"-■ j <>rc'4- • t‘- lezrjirc&s >■•' $1.«

GĮrieSpaų^tt^T I^ąusmi^'pri
sakei M'7- Rųoi^' . >parej}<šdaniasl 
kad prHs: 
gaišta?ir Idif gaištama susitaiky
muipasiekti, ’& ’d?ĮPyo^ib $?P|"? 
tingu-reikalą' nesama...... ~ ~ ' ’ ........ . ._ , r. _. .
jų itakojama LB^ds^į^i 'naųdb-į|- gą^?.fcuhda'p4as’savo politinę fi- 
ja -klysta' ir jo mp:

; kokiais
ketais.

Štai pastarąjį dešimtmeti , J

■^5j<‘>\ ,^ • . .'•>./< -i' »r '^‘V: .• -^h. ■ - >;7 ;\

■||^^į|^gVvMĖTU
lfeH^vfr^^tanis4;'drauz!į>’,ši1

kabinete, Baltuose 
Rūmuose, viešosios opinijos for 
muotojų tarpe vyko« ir^ vyksta 
tiesioginės grumtynės abortų 
^Jausimu, mažiau autonazijos, 
"ginki va i mosi, spciaįinio draudi
mo, švietimo, gimimu kontro
lės, seksualiniu auklėjimo mo
kyklose, homoseksualizmo legi- 
•fimajsijos, infliacijos’. ^įžįžiniiūo; 
^gyvybės pradėjimo l^bbraforijo 
je, gydymo nutraukmo. . vadi
namiems nepagydonriernš ,;iigp-. 
jiiains, bado, hedirbojydarbo są
jungų, žmogaus teisiųMr dar ki- 

- tekiais - klausimais. į* Teigti ir 
manyti, kad senatoriai^’kbngres 
manai, teisėjai galr privačiame 
gyvenime šiais klausimais ture-, 
įi ir . ginti vienąVnuomc^S b 
kaip valstybes pareigūnai ~ ki

turėtų veikli savarankiškai ir 
kreipti daugiau dėmesio į Eu
ropą.

ALTo Centro valdybos pirm, 
dr. K. Šidlauskas patarė stiprin
ti KD pozicijas ALTe.

Skanius pietus suvažiavimo 
dalyviams patiekė ‘‘Gintaro” 
restoranas, specialiai atidaręs 
duris suvažiavimui, nors nor
maliai šeštadieniais uždaras iki 
pavakario.

Po pertraukos, dr. Kazys Šid
lauskas kalbėjo tema “Prieš kal
binimus lietuvių tautai”. Tik

neideologinės. Viena, tų partijų 
JAV yra ’ 'daug daugiau, negu 
dvi. Antra( pagal Webster., ide
ologija tarp kitko reiškia- “the 
intergrated. assertions, theories, 
and aims that Constitute a so
ciopolitical pre gram”. Argi sun
ku įžvelgti, kad įvairios demo
kratuose ir respublikonuose tel 
pančios, partijos yra kiaurai ide-. 
eleginės: reikėtų tad nors vie-, 
na kartą ir tą savo pačių susi
kurtą fantazijėlę paladcti.

’"I -į -A, v-.v-,
•- Kitas, prof. K. Ėringio klausi
mas lietė-galimybę apie paverg
tajar,~ Lietuvai kenksmingų V ■» ‘‘-i . : , * '
'straipsnių spausdinimą išeivijos 
- leidiniuose./ Į klausimą atsakė 
A.-Rūdis, pastebėdamas, 'kad' iš 
tikėjų,-tokių/ atvejų esama. Jis 

,užsiminė vierią_^$>kį atvejį ąng-^ 
lų; kalba žurnale prieš maždaug 
15 metųįr-^ ■ ..

Ta pačia proga A. Rudis pasi- kriminalinės, ne už žudynes. Jo- 
« . {< t ■ j . - ' ...

lo. tapdama Rytų Europoj ga
lingiausia karalystę (“the most 

I powerful “kingdom to Eastern 
Europe”).

5) Dr. R. Bnell (Poland, 1939, 
“Kada Lietuvos karalystė 
galybės viršūnėje taip 
šimtmečių (“the 

of Lithuania was 
between the 13-15

king-. 
at its 
centu-

Baltic.
During

258): 
buvo 
13-15 
dom

j zenit
ries”.
6) Dr. V. Raud , (The.
Etates, London, 6 p.): ° 
13-15 centuries ’ Lithuania , was 
one of the largest and most po
werful kingdorri in Europe”)

. r-., , . . i 1 odei si Lietuvos valstybe bu- tauta yra suvereni. Tik kai tau-I , <‘ ! v*o laikoma net galinga imperi
ja:

1) Dr. A. Bilmanis (Baltic 
‘Lietuviai su

gebėjo jkurti didelę imperiją 
(“Able build up a great em
pire”).

2) Prof. dr. Graham (Net Go- 
verments of Eastern Europe,

ta yra laisva ir politiškai orga
nizuota £ valstybę, ji gali iš savo 
piliečių. reikalauti atsakomybės.
Iri tarptautine bendruomenė tiki Essays, 1945, 88): 
suverenią tautą gali laikyti at- 
sakinga. f

Bylosi prieš eilę lietuvių, ke- 
iiamos OSI^Office of Special 
Investigations) yra politinės, ne

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

te-;S
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Marquette got PAftcfeps service 
įfc m Suxkfcsr®. o, • w. JtHfUA’ >^d7 <; ; *’ ' 'V

r>h?.-‘- iC.OEXMTtsil '^'"’T’

-:-s«sšSĘ!^»«s*kw*'

r-; ' autorius,
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istorija 
(1869 — 1959 metai).

jį -į 664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai. ' - Kaina $15. 

• - Persiuntimas — $1.
' 1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija
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mis siekiama atimti pilietybę ir/ 
ar deportuoti. Užpultieji yra 
kaltinami bendradarbiavimu sii- 
naciais. Tai labai neaiški sąvo
ka. Kaltinimai remiami labai 
seniai priimtu įstatymu. Jo teks
tas gerokai sumaišytas ir neaiš
kus. Teisininkai gali įvairiai ko
mentuoti ir interpretuoti ir iš 
tikrųjų taip ir yra.

(Bus daugiau) /.

New York, 1927, 352): “Toly, 
gi s didesnio ėavumo vidur’ 
amžių lietuvių imperijos išsi
plėtimas nuo Baltijos krantų 
ligi Juodosios jūros (“greater 
glamour of a medjaval Lithu
anian empire”). i

3) Prof. dr. C. Coon (The Ra
ces of Europet 1939, 361) : “Lie, 
tuviai tapo stipri tauta ir įstei
gė in periją, kuri siekž nuo Bal
tijos ligi Juodųjų jūrų”.

Tik Lietuvos valstybė, būda* 
ma galinga imperija, galėjo 
įvykdyti pasaulinio masto pelitu 
i ę misiją, lį-iip konstatavo ang
lų istorikas prof. J. Buchari 
(Baltic ard Caiisnsinn States, 
1923): “The empire of Lithua
nia which had been built up the 
genius of the Lithuanians was 
strong ehough to stay the march 
of the Teutonic Order and to 
stem the rush of the Tartars 
(Europe owes her preservation 
from the conquered hordes of 
the Tartars)”. Anot .į|alų isto
riko prof. R. Ciasca, ne lenkai, 
bet lietuviai išgelbėjo Vakarų 
Europos civilizaciją nuo barba
rų sunaiknilmo.į

Kęstučio valdymo motu. Lie
tuvos valstybė buvo diarchija, 
kaip ir yra tvirtinama Lietuvių 
Fncikl. II tome, 465 p., kurio 
vyriausiu redaktoriumi buvo 
prof Vs. Biržiškai z Biarchija 
arba diarchjja dviejų valdo
vu valdymas \denam krašte vie
nu metu. Ryškiausias biarchi* 
jos J (diarchijos) pavyzdys 
i/ictiivos valdymas Algirdo ir 
Kęstučio, Jogailos ir Vytauto 
laiku”. Kaip dr. J. Remeika mi
nėjo, jog Kęstutis net sutartis 
su užsienin sudarydavęs, pvz., 
Lietuvos prekybos sutartį su 
Anglija. 

i

.,Anot dr. R. Kučinsko (Kęs
tutis, 1938), “dėl lygiateisžs 
ubiejų brolių Algirdo ir Kęs
tučio padėties užsienis, ypač 
kronikos, juos vadindavo “ro
ges” — karaliai”. Vokieči<- ’ . 
dirp metraštininkas Wigand 
von Marburg (Kronik, c. 125) 
nurodė:' “Karalius (Lietuva?) 
Kęstutis su maršalu susitiko”. 
Kryžiuočiiį ordino. kronikinin* 
įąs P. Diisbųrg (Script, rep. 
Pruss^ LŠQ4) teigė: “Rex Kein. 
stut eum sųo exercitu”.

. (Bus daugiau) /r I
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NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS

Ini LIUDAS MIKŠYS, • (
50 metų studijavęs, kaip ’

ATEINA LIETUVA,
parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada Ir 
bet kur, bet kuria'kafba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
Ū* lietuvių kalbą. Jas mokėsi kartu šu kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui 
į. ( ir patarė mums toliau studijuoti.

Kalne f25. Kieti rtrieliaL Paltu p.

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinec 
Krėvės; Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankui, 
I. Raukčio,. dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir Y, 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis If 
M. K. Čiurlionio. M. Maiklo, V. Kašubo®, A. Rfikštelės ir A. Varsa 
kūrybos »oveikslais. 365 puiL knyga kainuoja tik 83.

t DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir 
tiniij šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainf 
šventes be^ jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duonienlmll 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 82.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraly- 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliaia Ta 206 puslapių knygn 
parduodama tik už 13.

» L1EHJV1ŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-TamaSausI« 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės b 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai jdomūs kiekviena^ 
HetuviuL Leidinys muštruotas nuotraukomi*, pabaigoje duodami 
ritovardžių pavadlnlmaStr jų vertiniai J. vokiečių kalbą. Labai 
nanfflngoje 335 pat knygoje yra Rytprūsių lemėbpta. Kata* M,

» K$ LAUMES LEME, rašytojai Petronėlės Orintaltėi atfr 
minimai & mintys *p?e akmenis Ir'vietas nepril. Lietuvoje Ir pir. 
maišiais bolševikų okupacijos metai*. Knyga turi 254 puslapinę 
bet kainuoja tik 83. ’Tą V

« JULIUS JANONIS, poetas ta revoliucionierius, nesupras* 
tat ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ta politikoje; tik M 
Jurgio Jalinsku knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ta po#* 
riją. Dabar būtų jf galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises, 
K11!®8 yra didelio f* mato, 265 puslapių, kainuoja W.

V BATTKTNtS NOVELfS, M. Emčenko kūryba, I. Valalfle 
vertimas. 106 pcL knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kata* tl

Knygos gaunamo* Naujienom, 1TW 8a. Halslsd St, Qrfdga,

Naujienom, Chicago, §, IB. W«Jneid|), December 29, 1984
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lietai svajoj* apie didesnes bet demo-'

Italijoj teko sujungti visas demokratines jėgas, kad 
sudarytų koalicinę valdžią, kuriai komunistai sudaro di-

kartą pakėlė galvą po 40 metų. Ta pati kova vyksta Por
tugalijoje ir beveik visame Afrikos kontinente.
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siekė 46 metų amžiaus ūkininko sūnus Kim Due Jung- 
Kada paskaitai jo biografines žinias, tai susidaro spū
dis, kad jis yra pavojingiausias elementas visoje Pifltų 
Korėjoje, tilo tarpu jis yra giliausias savo krašto demo-

HAtUIENŪ rištinė <tdvri tiidien, tšilyrtui 
aito' 3 tad. ryto Ši 5 »*L popiet- eeiisčiesjjes- — tr ♦*" 

•f ----- 7". <*WW. »■--»- ---------—==-••

Demokratams sunku kovoti 
tiž demokratiją

Pasidairius šių dienų pasaulyje, susidaro įspūdis, kad 
demokratams labai Sunku Vėsti kovą už demokratinę 
santvarką, pagrindines žmogaus t'ėišes' ii* demokratijos 
principus. Kur demokratija yra giliai Įleidusi Šaknis, tai 
deniokratams visą laiką reikia budėti, kad demokratinė 
santvarka nebūtų pakeista diktatūrine, autoritarine, ka
riška, fašistine arba tiesiog vadistine sistema. Vargas 
tiems demokratams, kurie nebudi, negina pagrindinių 
demokratinės si^temps principų. Jt' nejūčioiiiis’ praranda 
demokratinę santvarką, j. į .7. 7 , r y . Į' "?

Visi žinome, kas ‘daromi ‘T^^nfinojėu’Giupė karių 
nuvertė demokratinę šahtvkrką/'visai nugyveno krašto 
finansus, pasiėmė didelės privilegijas ir ’ Įvėlė kraštą į 
karą prieš britus. Britai kovas- laimėjo, Į Falklando salas 
atvežtus Argentinos karius- nuginklavo, susodino Į laivus 
ir išvežė i Argentinos uostus.

Argentinos generolai karą pralaimėjo, bet iš vai
zdžios- nepasitraukė. Naujas karių paskirtas prezidentas 
ir naujas kariuomenės vadas pralaimėjusius karius tar
do, ruošia jiems ar kitiems bylas ir teismus, vyriausybės 

“ vairą patys laiko.
Politinių partijų atstovai ruošia demonstracijas, pra- 

- šo perleisti vyriausybę politinių partijų vadams, bėt ge
nerolų tvarkoma policija šaltu vandeniu ir bizūnais vaiko 

7 minią ir nesirengia perleisti valdžios. Generolai buvo 
prižadėję perleisti valdžią piliečiams 1983 metais, bet nu
tarė prižadą atidėti dar vienerieins metams.

Brazilijos generolai Valdė kraštą, nugyveno krašto 
finansus ir paskyrė Vieną generolą atstatyti demokratinę 
tvarką Brazilijoj. Kariai pasižadėjo padėtį generolui 
Figueiredo sutvarkyti generolų padarytas skolas ir pa
dėti pagrindus demokratijai. Generolai yra pasiryžę pa
dėti finansų specialistui Įvesti demokratinę santvarką.

Čilėje generolas Pinochet 9 metus valdo kraštą, bet 
iki šio meto tokiam valdymui nesimato galo, šimtus stu
dentų demokratų jis išsiuntė Į tamsius raistynus, kad ne
kliudytų jam valdyti. Komunistai jam nepavojingi, socia-

pripaŽBio ir skelbia Jungtinės Tautos, Jis labai griežtai 
reikalauja žodžio ir spaudos laisvės. Jis fioriy kad krašte 
būtų laisvi demokratiniai rinkimai.

Artėjant karui prie pabaigos, kažkas paskundė karį 
Kim Dae Jung, kad jis- komunistas. Jis mokėjo gražiai 
ir Įtikmąnei&i pakalbėti,- todėl jĮ ir apšaukė komūnistet 
sudarė karo teismą ir nuteisė mirti, Jam ir čia padėjo 
logiškas galvojimas ir Įtikinanti kalba. Jis įtikino sar
gus, kad turi jį paleisti. Taip ir atsitiko. Sargai neapsi
žiūrėjo, kai jis pabėgo. ;

Žvalgybos viršininkas, susitaręs su kitais žyalgybos 
nariais, nušovė Pietų Korėjos prezidentą. Žvalgybos Vir-' 
Šininkas buvo geriau informuotas,; negu prezidentas. Jis' 
kiekvieną dieną turėjo siųsti speeial^i^k^- infbTE^otų' 
prezidentą apie dienos Įvykius. Jam dingtelėjo mintis,-; 
kad jis galėtų būti geresnis prezidentas', nes žino,'.kur .tų. ’ 

•naujesnių žinių reikia ieškoti. Teismas žvalgybos^virži-- 
ninką nuteisė sušaudyti ir sušaudė. Jo pareigos .buvo ; 
aukštos, bet į prezidentą šaudyti jis neturėjo teisės, t; į. į |

Viskas būtų buvę tvarkoj, jei parlamentas- :būtų .su,--: >nsr pasaertteiawr kąrui^ 19i9 
daręs komisiją prezidento rinkimamsaHj?ūrta»-.su^iRk®. Vėr-- 

; kalas susipynė, kai kandidatu Į prezidentus tapo karino-į ,s®ra®y^ taik^ satatnes. 
menės štabo viršininkas šikdšrė '
vyriausybę ;ir -pravedė rinkimus. Rinko ne. prezidentą,.

L&ftnw GfcH- gražiai kiosrėja b* pąi&dėio pMe ekcmomrėio ktestėįįme

iiyfi, kad tų dviejų vokiškų pa- 
. VSdMirūų vartojimas- žemėlapy

je buvo tik paprastas aeapsižiū- 
,, + .17..*.u. rėjiriTal, o neVLIK® pa^rindi-

1^*-° - “ - V ‘ politikos pareiškūnąsf tačiau
“Kot vizito būt, 

jr reikąlinga klatelfia iš. 
ll* girsti VtlKd valdybos buoaione.
X esafeų saunbiainb N-emnąo m*Uą,Siuati4 d»k-
.krante, atseif Klaipėdos kraštą.

®uŠbš Matedos tfenrta -„ai,
.dalies buvo aiška&, ^>00-' *“
fr- « . ... -• Btas.pHihifnukep irias© pagarbos'biivusi atskirtą nuo Vcfaetijps,. ■
. nes tenai *gętananizacija. jau pei' 

. _ . _ __r o.. . ______ __ a —-.BėiHgt tačiau
tapo prėzidęntų 8-iems metams. Elektdriai Jišrinko gene?M*s^rak-reHEafe^kdii. ąHjah-, prisnriiriti,, kad,, jėigtt. nebūtų

. ■■ ■ MINČIŲ MS A

RCftia daT atžymėti Itifi k?7 ' 

1918: metais pasibaigus piTSia-

rolą Čhūii fcaštp pręZktentu, .'
< Jeigu Kito Dfetė dting bufu tylėjęs, tai- Įamos delegacijos^Vertabj^tar ^tTJasų^dėmešį "y faktų, ikai<Č tame
:būtų galėjas gyventi Krtų Korėjai/M tereikė, Latvije,
; kad vyrfatisVbef nesunku pravesti į ėtekid«ų; rinkunuf. ’ ’.fe Ji'iiu ir. ue>..:». “į&SSį’’
Už ŠĮ pareiškimą, atspausdintą Pietų Korėjos spaudoje, 
Kim turėjo paskubomis bėgti Į Japoniją. Jis ir ten nė- 
tyiėjo. • . . . .' Sį. .i,.-' ' 7,: /

Generolus Chtm negalėjo strvaldyti Klfho Japonijoje, 
tai pasiuntė būrį grobikų, suėmė Kimą, nugabeno f 
Seouk) kalėjimą. Buvo karo teišmūš.'Paskiria minties 
bausmė. Prasidėjo protestai. Japonija reikalavo atiduoti

ir paleido iš kalėjimo Kimą. ■ ė
1979 metais studentai ir ūkininkai Knangj'ū photųi- 

cijoje sukėlė maištą. Pradžioje atrodė, kad maištininkai 
galės laimėti, bet vėliau Įsivėlė utilitarinė policija & iš 
naujo suėmė Kimą. Ir vėl gavo mirties bausmę, kuri buvo 
pakeista Į 20 metų kalėjimo.

Prezidentas Reaganas prašė prez. Chun paleisti Ki
mą iš kalėjimo. Pietų Korėjos prezidentas padiktavo- to
kias sąlygas: jeigu Amerika Kim Dae Jungą priims ir 
leis jam ten gyventi, kol jis būsiąs prezidentu, tai paleis, 
o jeigu ne — tai tebebus kalėjime, kol atšėdės 20 metų 
kalėjime. .

Praeitą penktadieni kariai atvedė . Kims - i Seoulo 
karo ligoninę. Norėjo ištirti, ar reumatizmas yra išplitęs.,

____ _ __ ____  ‘ ?A^--negįliuį ir'<iienorRi ■> i-'< x 
ypŠČkad VUKaš: būtų atsisakęs/fe*' 

r_________________ ŠįgSm Sėtų-lietuvių; tautos reikalą.^ ggį> S
rto į^ažųja Uetuvų. Aą GeS. ’i

brangis latviais jabui būtų gera 
tai ištaisyti”. . . b"*. - '

Dr. Stiklo-riaus. laiškas pafo- 
do# kati VLiKo. vaidybą pavėdė 
dr. Balio vadovaujamai \Infdr- 
niacijos tarnybai paruošti bro
šiūrą apie VLIKą. Pastaroji lai 
tatiiįo ir dr. B. pristatė brošiū
ros manuskriptą.. VLIKo valdy
bai. Ir mažlietuvių atstotas 
VLlRe,* dr> StikTorius, turėjo 
progos su konspektu susipažinti. 
Ta proga jis rado eilę klaidų; 
ją tarpe- ir, kad Latvijos dviejų 
uostų vardai buvo sukeisti, šitų 

. . ’ ' uostų klaidingas išvardininiss 
Kim nėra joks revoliucionierius. Jis yra d^nokrątas, parodo, kad prie brošiūros’ pri-

f pagamintas it dr. B., pristafyrfa-

Jam labiausiai paliete abi kojaš, klubų kremzles. Gydy- laisvinti

. rfg .j&aiarv.. n-į?

-■- ’ -- - * ■ - . ■ -r ■ į*.-? - j -

tojams nustačius 'kad jis t&ri. reumatizmą, nutarta iš- 
‘ leisti Į Amerikos Hgorii'nę, kad. pagydytų - Amerikos- dak^ 
tarai. Kim išskrido iš Fietų Korėjos ,Šeštėdlen^ patiekė.

• Japoniją, ovėfiutr Atiašką. O sekmadienį-jau buyo Wash'-. 
ingtpne. Kartu su juo išvažiavo jo žmona Lėė Hee Ho 
ir ęĮu sūnūs. Vienas sūnus liko Pietų Korėjoje..

Kim Dae Jung tiktai Washingtone sužinojo, kad ne 
Vieft prezidentas Reaganas, bet ir kraštd apsaugos sek
retorius Weinberger spaudė prez. Chdn pateisi-Kimą. 
Jis suprato, kad Amerikos aukštų pareigūnų- interven
cija'jĮ paleido, iš kalėjimo. Amerikos pareigūnei buvo Įsi
tikinę, kad Kim neorganižato Pietų Korėjos maišto prieš 
prezidentą Chun, todėl ir Stengėsi jĮ išlaisvinti.

žmogaus teisių gynėjas,- laisvos spaudos mėgėja& -Vjšųo- ^ėtas žemėlapis .-buvo dilętaisių 
rrlėnės klausimais jis pasisako už demokratinius princi- f dr- ’ a-
pus, bet jis negalėjo išvengti kalėjimo. Jis dėkoja preze- Vt/Kc'
dentui-Reagąnui,-kad Įsildšo Į jo bylą ir steigėsi jį iš- tegali nerūpestingumu'.paįdi-

L 7 r džiuoti. (Būs daugiau)

JUOZAS ŠVAISTAS

ELDORADO
(Tęsinys)

— Tokią baisią naktį grįžai nuo savo pažįs
tamų?

Žydrė tylėjo.
— Tu savo pažįstamų neradai namuose? Na

mai buvo užrakinti...
“Jei išvežti, aišku, kad užrakinti”, — pasitei

sinimu atsiliepė žydrės pasąmonėj. Taip ji buvo 
pasipasakojusi pas Baranovą. Dabar kartojo jai 
iš to pirmojo protokolo.

Jia, kur gi,pasktwn ėjai?
— Pas kitus pažįstamus...
— Labai keistos man visos tos kelionės,,. 

Ko gi iš tikrųjų norėjai? ;
-== Darbo ar prieglaudos ieškojau,..
Vos-ne-vos judėjo jos lūpos. Ji jaiitė, kad lie

žuvis visiškai nepaslankus, kad burnoje sausai 
išdžiūvę.

Vadinasi, visiška našlaitė. Nei tėvo, nei 
motinos, nei giminių.. .

kamiai kalbėjo šatuginas, lyg sutikdamas ir 
(mvirtinda-nas. kas Baranovo užrašyta. Bet stai
ga kaip kirsdamas smogė: . , .. <.

— '■ Iš kur gi tų ginklą gavai? Pistolietas 
;e prastas, i mktinis. Tas pats? Pažįsti jį? — iš
traukė iš stelči.'.’ia ir pakišo.

— Radau.

— A-a! Viskas taip sklandu, kaip pasakoj. 
Daug moki pasakų ? Prikimšo tau vaikystėj viso
kių nesąmonių. Na, gerai. Dabar toliau., Tik atsi
merk, stačiai žiūrėk Į mane ir nors riėftą kartą 
pasirodyk, kad nebesi į^Q vaikas, Tiktai pasa
kyk, kas tie du vyrai, kurie karte sū tavim per 
tiltą bėgo? A?

Žydrė truputį prasiblaviė, budresne pasidarė. 
Ji išgirdo visai naujus klausimus. Bet ir čia nieko 
nelaukdama griežtai paneigė:

— Nieko nežinau! Jokių vyrų nemačiau.
I -- Kaip tai nematei? Jie tave gerai pažįsta 

. ir gali tučtuojau patvirtinti! — piktesniu bates 
šūktelėjo Šaluginas. ' ; 2

‘‘Argi ir jie būtų suimti?” — nusigando 
Žydrė. *

Nori, kad parodyčiau?
— Gerai... — kažkaip bevališkai pasakė ji.
-- Tikrai nori? — pakartojo šaluginas. 
žydrė nebeateakė.
Šaluginas paspaudė mygtuką ant stalo. Pa 

kalių minučių iš tikrųjų įėjo du vyrai ir pasiliko 
stovėti prie durų, kur tamsiau. Žydrė iš savo ryš
kios šviesos sunkiai tegalėjo įsižiūrėti, kas tie per 
vieni buvo. Tik ji aiškiai suprato, kad Čia ne jos 
draugai. Apsidžiaugė ir pasišlykštėj©:,“Kokia ne
sąmonė!’’

Šaluginas skubiai, įtikindamas klausinėjo: 
Pažįstat šitą moterį?

— Taip!
— Kame buvote sutikę ją?

— Partizanų štabe.
( — Seniai ji ten dirba?

600, gSsa sMiikfir,
** Karfet iiaktį? .

Tsdpl
Kdtį uždavinį turėjot? v

— Sil^progd-n^l svarbesnius geležinkelio fiJ- 
ff&BfcV’idaoCi Alytau^ Apkomą (Apkomas —

. sutriimpinted Apskritie^ "Komitetas. — Autorius) 
ir Šriplfi&L •

Užteks. Galit sau eiti?
Po to Šaluginas akylai pasižiūrėjo j tardo- 

griežtai paklausė:
i -Girdėjai? ,
1 — Nieko nežinau! Aš tų vyrų niekad nesu
maritisi ir tepažįstų, — kiek pajėgdama gynėsi

— 0 gal pažįsti tokią Vogenytę žydrą? Pa
žįsti ar ne? Kalbėki ‘ 7 •

j Skus žodžius ’kažkaip keistai, šnyfšdamas 
Ištarė ŠaluginfU, atsilošė krisle. Pir-
mą sykį piačiai nusijuokė kampuotas apytamsis jo 
veidas. Akys. kaip^iMidie^ vabalai, piktai lakstė 
iršvietijo. 'C ‘ .

'_tržkurenko irgi buvo paveiktas. Neramiai 
brastelėje jis sėdynėj ir akyliau pažvelgė 4 Žydrę. 
Ji visa nutirpo, Bet vistiek'gjmesi.

• —Na’ gal iš fotografijos-pažinsi? štai, pasi- 
, žiūrėk.,«sCheI Che! Che! — Šiurpulingai kikeno 

Šaluginas. : -^7 J
Žydrė iš tolo pažino. Tikrai, tai bi^’o josios

nuotrauką paskutinioji, atviruko dydžio.
Staiga sumirgėjo jai viskas aplinkui, juoda 

juoda pasidarė akyse, ir ji nugriuvo ant aslos. Iš 
lėto priėjo Užkuretiko-, pakėlė ją. hr vėl pasodino. 
Ji tebebuvo nualpusi. Užkurenko papurtė keletą 
kartų už- pečių ir ėmė.trinti delnais apie ausis. 
Ji truputį atetpeikėjo. priusaarkė akis. . * -

— Matai, •—* lėtai, įtikindamas kalbėjo šalu
ginas: — esi. suaugusi ir gimnaziją baigusi, tad 
turėjai pagkfrdti, ką s^kef fr pasirašei pirmajame 
protokole. Visai riskit, tari esi ne Mafija Volungė, 
bet žydrė UogenytA Ir ne našlaitė, bet storkak- 
,lią ūkininkų duktė iŠ Pampušės vienkiemio. Algis 
ir Giedrius tJogeniai — tikrieji tavo broliai?Abu 
šlykščiatfci friėfešfti, susidėję su partizanais. Ir tu 
lygiai tokia pat, Šeiriai esi paieškoma, bet slap- 
Uiri suSuriM ir vriki 0* sava Uofiais ir 

■krtttfe Afgf ne teftyfe? Argi ir-dabar
išdrįsi pasakyti — nieko nežinau? Na? Saktk’ 
Sakyk?
, ŽyTirė nebebuvo jautri. Ji; tarytum męrdejn; 
ta lytum sapnavo, šilta ir silpna buvo jai ffe- 
dė$ MpRM tofi AAfflffciAi krifemt* bet nieko ne
suprato, VWkas dabar hito-M tolima, neaiški*/

— Ptofrąiyktettelą wtų spyrė šalugitss.
Vi^tkartą.aiškie^išgįrdcrgmiUfkiiu^iąisHu- 

įciant šaluginą. Apsiblaususi pasižmrėjo, susiau
dė įbruktą j ranką plunksnakotį ir pasirašė.

(Bus daugiau)

t — Naujienom. Chicajw. IN. WcHncsdiv. Dec. 29. 1SS2



r .—.Į |||T , ,,.

Charles Stasukaitis

DAIMID

K. Augius

(Tęsinys)

priimkite rankoms vaidylos,

pirkite jav taupymo bonus

PERK KAUSTYMAI

mano

f jrtuyių .Bendfėotacnei

AMSULAMJO
PATARNAVIMAS

SERVE WITH PRIDE-fN 
THE NATIONAL GUARD

ustivh

Laidetivię 

Direktorių

don't cut in BerwcfiN cars 
THAT ARE AUOWlNG SAFE ' 
FOLLOWING DlSTAJjCES—c < '*

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS 

3907 WeN I03rd Street 

Vll&HdO6 pAffil m^t^riTYL^

Read label and follow 
directions.
C EvUx. me.. W2

Oi, sugrįžkite ramiosios dienos, 
Savųjų namų židiny, 
Mūs senolių statyto j pastogėj, 
Tos ateities šviesos kely.

TURIME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

Apdraustai parkrauitym^ 
Ii Įnirty etetvoy. 

ANTANAS VILIMAS 
TeL 376-1M2 arba 3764996

“Lietuvos Aidai’
KAZE BRAZD2I0NYT1 

Program** ėedėfa

Sveiki ir mūs dvasiškieji, 
Samariečiai tikri — 
Našlaičiams Mišias laikantieji, 
Jų jausmų sopuly — 
Nešt jiems balzamų širdin.

7L59 S®. MAPLEWOOD AVE 
CHICAGO, H. «M29

Vedafa — Aldona Dauku* 
Taktu 778-1543

For constipation relief tomorrow 
reach forEX-LAXtonight

Ex-Lax helps restore your system s own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight. 
You’ll like the relief in the morning. - ~
Chocolated or pHls, Ex-Lax HI
~The Overnight Wonder?

Leidimai — Pilna
ŽEMA KAINA

Priimam CThar^?
ir VISA korteles.

JL ŽERŠNA& TeL 925-^Ž

dm Oti pmk
tadieaio 8:30 vbL vakaro- 

Viiot laidos ii WCEV stotim.
banga 1450 AM.

St Petersburg. FIk, 12.-30 vai p.ps 
ii WTIS Stotiem 11W AM banga.

2646 W. Tirt Street

IDinoia 60629 
Trtrt. 778-K74

DR. C. K. BOBELIS 
Prostatos, inkstų ir šlapume 

takų chirurgija. 
5025 CENTRAL AVĖ. 

St. Petersburg, Fla. 3371f 
TeL (8132 321-4206

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikas 
Medicinos direktoriui

1^38 S, Manheim Rd^ Westchester, 111. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienom i« 

ir kas antrą Šeštadienį 8—3 vaL 

TeL: 562-2727 arba 562-2728

RADIJO i ELMOS VALANDOS 

šrttadienirii ir sekmalienkit 
nuo 8:30 iki 9:30 v*L ryta 
$Mi«* W0PA . 1490 AM 

trandį u»| amo* ii m ūsų tfvdijot 
Marquetta Park*.

SVEIKINIMAI NAUJIEMS 
METAMS

Sveika Šv. Kryžiaus šventove. 
Ir parapijiečiai visi,' i 
Visi čia ėję — padėję. 
Neapleidę tamsioje nakty.

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE ŠOKINI

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS 04
EXPRESSWAY DR/VlMr

GAIDAS
STINT AUST A nt DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

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

Telet 476-2345

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Dr. LEON AS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGUA 
2656 WEST 63rd STREET 

VtlandoK antrad. 1—4 popiat, 
ketvirtai. 5—7 yiL yak. 
Ofise telefonas: 776-2S80, 

RaėdcscHes folrta 4O-5MS

K. VILIAUS ‘

VAKARŲ VEJAI

lifrtmja Ąve. • ?
ifroĮ, gfudUžkr d., 9 vai. ryto bus lyd’ma iš 

Nt&shb PraeidUjitno parapijos bažnyčią, o po 
itaftiakif • bus laidojama šv’. Kazimiero Lietuvių

[LACKAWinQ
U24 WEST 6MA STREET REfubbc 7-1211
11V2R SOUTHWEST HIGHWAY, Prtoe Hili*, HL 176-4411

Ir viiucmtnė. B sales buv® nu
gabentus Įgulos bažnyčion. Te
nai gedulingas pamaldas atlaikė 
kan. Adolfas Sabaliauskas, baž
nyčios rektorius ir karo polici
jos mokyklos kapelionas (vė
jau vyr. kariuomenės kape
lionas).

Į kovo 7-os dienos pavakarę ve
lionis buvo nuvežtas j Klaipėdos 
traukinį kelionei j Šiaulius. Pas
kui karstą ėjo Emilija Pūtvienė 
su vaikais, šeimos nariais ir gi* 
miiuLnis, ministeris pirmininkas 
prof. Augustinas Voldemaras su 
ministerių kabineto nariais, šau
lių Sąjungos viršininkas pik. M. 
Kaiman tas ir sąjungos vadovy
bė, Kauno šaulių rinktinės dali
niai. Pūtvis buvo laidojamas 
valstybės lėšomis ir su kariško
mis ceremonijomis kaip buv. 
šaulių Sąjungos viršininkas. 
Tad, be šaulių, jj lydėjo kariuo
menė — raiteliai, pėstininkai ir 
artilerija. Taip pat lydėjo skau
tai ir daug visuomenės. Pūtvio 
pagerbime šaulių Sąjungos di
džiojoje salėje dalyvavo ir jį į 
stotį lydėjo ir Latvijos .Aizsargų 
vadovas ir valstybininkas Alf
reds Berdnš. , . |

Į traukinį sėdo Emilija Pūt- 
vienė su sūnumis ir dukromis 
Ona ir Emilija, einantis šaulių 
S-gos Centro valdybos pirminin
ko pareigas Antanas Žmuidzina
vičius, C.V. vicepirmininkas inž. 
A. Grovrogkas, aš ir daugiau 
šeimos narių. Tik kūdikį mai
tinusi duktė Sofija turėjo likti 
Kaune.

Visose geležinkelio stotyse, kur 
buvo šaulių vienetų, būtent, Jo~ 
navoje, Kėdainiuose ir Radviliš
kyje, šauliai atsisveikino savo 
buvusį vadą, stovėdami rikiuo
se fr gerbdami ginklu. Ypatin
gai nuoširdus pagerbimas buvo 
Kėdainių rinktinės šaulių, kur 
ne tik moterys, bet ir vyrai ne
sivaržė parodyti ašarų.

Šiaulių geležinkelio stotyje 
mūsų traukinys sustojo labai 
anksti iš ryto. Normaliai jis tuo 
laiku turėjo būti Klaipėdoje, o 
Šiauliuose — nakties viduryje. 
Velionio karstą pasitiko Šiaulių 
rinktinė, kariuomenės ir visuo
menės atstovai. Visuomenės at
stovus per baisią pūgą organi
zuojant, ypač daug padarė po
nas Jonas Fledžinskis. Buvo pra
matytas ypatingai iškilmingas 
velionio sutikimas. Tačiau siau
čianti pūga buvo tokia šiurpi, 
kad dėl kaukiančio vėjo ir į akis 
metamo, veidą geliančio sniego 
nebuvo įmanoma tvarkinga ri
kiuotė ar formali pagerbimo ce
remonija. Pasilikusieji pagelbė
jo karstą ir palydovus susodinti 
į roges ir palydėjo į plentą Kel
mės link.

(Bus daugiau)

Tų pačių kovo 6 dieną Res
publikos prezidentas Ahtanas 
Smetona parašė- Emilijai "'Pūt- 
vienei sekantį kišką:

“Staigi a.a. VI. Pūtvio inirtiš, 
didžiu sielvartu apniaukusi jo 
šeimą, jo gimines ir artimuo
sius, verčia it mane lydėti. Ne 
kūno, o dvasios ir sielos. gimi
ningumas riša mane su Jumis, 
mielieji. Tas ryšys, atsimenate, 
užsimezgė dar tuomet, kada/ 
studentu tebebūdamas, vieną 
vasarą buvau patekęs ramian 
žemaičių kampan, jūsų is pro-

fPėjpsiiPttrauskionės giminės, draugai ! 
iai’ kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir su 
pat&rnartfną ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: Vyra* ir giminės.
e4ktoriai Gaidas ir Daimki. Tel. 523-0440.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2613 W. 71rt St T*L 737-5149 

TikriZlfi akiR- Plitdiko p Lining 

ir “contact

; ’ SALOMĖJA PETRAUSKIENE
‘ ' (Gimusi PTAšINSKAITė)

■ - < , < Gyvenusi Chicago jo. Brighton Parke.
Mirė 1982im. giuodžk) 25 dieną, praleidusi 5 dienas 

ligoninėje, smauk ari 72 metų amžiaus. Gimusi Lietuvoje, 
šakių aps., Hguvon\is., Burbų vienkiemyje.

Paliko nuliūdę: mylimas Vyras Juozas, anūkė Kęrtuiė 
(jpsfbš tėyas, ..vehonės sunUs lakūnas KęstutU Petrauskas 
ŽUVO prieš metus), sesuo Jonynienė, gyv. Boston, Mass., 
tterU Adela&ė, -artįNM drabgė Rosa Tūlis ir Lietuvoje 4 se- 
aetya, Jtrėfe ir 3ų iwitios.’

■ : PrtklatM* rinktinei, 10 metų buvo šaulių moterų 
VadtL. pr’kUUąė ir l/rigMM Parko Liet. Namų Savininkų 
dreugijhi

Kflnu# patšarvotas (»4i<L»6-Duimid (Eudcikio) Šermeninėj 
4330 srta

Trects
<0p)yfi6Bf j

Viltingas visiems s
Aleliuja!

A* Kevėža

(Iliustracija)

V. PŪTVIO GYVENIME -tRW)ŽAI
< r > V‘ - • - - ’ 1

tėvių paveldėtom tėviškėn, kur 
turėjau.- malonumo ilsėtis ir 
dirbti drauge su J. Jablonskiu 
ir a.a. 'žemaite. Mus. džiugino 
Jūsų jaukus,’ tik sukurtos lie
tuviškos šeimos židinys. Anuo 
sunkiuoju rusų priespaudos me
tu gėrėjomės--gražia-svajone apie 
.laimingą lietuvių tautos ateitį. 
Mano praleistas laikas Pavėžu- 
pyjė ir Graužikuose yra vienas 
iš maloniausių jaunumės atsi
minimų. Aš jo njekadt jiepaniift’i 
šių, kaip n^iĮiNįršių ir. to. drą
saus žygio,-kuriuo .Tamsta,' po
nia Emilija, ptieš kelerius me
tus užtarei DMtne. sukioję Valan
doj e 'i? ^į^.'^agįnal. užsto ti. 
Šiandie® ’ gaubia ‘skaudus, bet 
garbingas; gedUlss a. a. Vlado 
myltfnfausiuą žmones.. Tik „ne 
jūs vieni. gedate,' giliai sieloda- 
riues. ^Pasigedo jo -visa Lietuva, 
kūr-iaį atsidėjęs visą gyvenimą 
lariiavo. T'asigedoui'e ir mes,, jd 
bendrądaiblai. Juk tokio am
žiaus buvo, kad galėjo dar ilgai 
stovėti mūsų Tėvynės tarnauto
jų pirmojoje eilėje,.Prašau, po? 
nia Efaliliją, priimi] šį 
nuoširdų užuojautos |r pagarbos 
žodį”; (L Matusas, šaulių Sąjun
gos Istorija, p.p»-194-195).

Kovo 7 d. iš pat ryto Vlado 
Pūtvio kūnas buvo įdėtas į kars
tą ir nugabentas į šaulių Sąjun
gos būstinę. Atvirame karste 
buvo pašarvotas didžiojoje salė
je, kur su juo atsisveikino šau
lių Sąjungos Vadovybė, šauliai

1111111111111111111111111111111111111

Aikštės automobiliams - pastatyti
-—- . . .... -saas
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IsiJiiu š nrtinv: 45 dul. už me
tinę pręnunieralą, ir 55 do!. Nau-

Praėjo Kalėdos, jau ant no-1 faktais paremtus rasinius apie jienų paramai. Gyvuokite ir gin
sies lipa Naujieji 1083 mstai, o tHtininkus (bend išdarbi a u tojus ’ kilę teisingą lietuviuką reikalą 
po jų, sausio 5 dieną VyLau- su raudonskuriais), kurie pasi- ligi tol, kol mūsų tėvynei vėl iš
tinęs, Tai mano vardinės.

Kaip lik tąją dieną man atei
na prenumeratos Naujienoms j Naujienų rašinius, jų palaiky-į 
užsimokėjimo laikas. Taigi ta mui, iš savo kuklios pensijėlės 
pačia ateinančiųjų Naujųjų Me-^ _
tų proga sveikinu Naujienas, jų ’ 
skaitytojus, rėmėjus ir į jas ra-! 
šanciuosius. Ypatinga mano pa-! , 
garba į Naujienas rašančiam A. į ° H
Sviloniui. 1 MIELI TĖVELIAI’

Prisimenu gerai laisvos Lietu
-vos laikus. Man dar būnant jau
nuoliu, sekmadieniais per Kau- 
:no radiją, man, ikad ir tolimam 
šiaurės rytų Lietuvos gyvento
jui, būtlavo malonu iš Kauno 
arkikatedros bazilikos per Kau
no radijofoną išgirsti jo gilios 
patriotiškos lietuviškos minties 
pamokslus. Tai buvo tikras bal
damas Lietuvos jaunimui.

Taip, dabar mes jau kai kurie 
esame arba pensininkai arba 
■greitai Jau būsime pensininkai. 
'Taip, labai įdomu dabar paskai
tyti Naujienose jo giliai išmąs
tytos patriotiškos minties ir

Vytautas Žvirblis mums rašo

ruošę talkinti okupantui.
Todėl, vertindamas teisingus!

Į auš laisvės rytas.
Su pagarba,

Vytautas žvirblis
( hieago, III.

Suvėluotas, bet budingas vedėjo laiškas į

Jau trecias mėnuo, kaip dir
bame lietuvišką djrbą. Šiais 
metais labai sumažėjusiu moki
nių skaičiumi. Nelinksma, kad 
mūsų gretos retėja, bet dėka Jū
sų pasišventimo ir pasiaukoji
mo darbas nenutrūksta. Mūsų 
tikslas ne vienc išmokyti gražio
sios lietuvių kalbos jūsų vaiku
čius, bet ir įkvėpti tėvynės mei- 

aukojasi. 
reikia 
kurie

užrakino 
gavome 
Vaiku

Jauni-
Jau dvi

nuo 
įsa- 

Dar.

LLr’tL?
M

te
i

KAM MOKĖTI NUOMĄ? 
GERIAU MORGIČ1Ų.

lh»iL žamt — P»rdr»lnwl
UAL I STATI FOR SALI

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI .

• NOTARIATAS • VERTIMAL

Namai, Sami — PardaviMl J 
RIAL IfTATS POR iALS

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

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

5 ir

MH

&39JK

KURIAM GALUI MOKĖTI 
DAUGIAU?

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS 
į AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE 
; NUO $300 IKI $1,000

Chrysler New Yorker

SALIERAS MOTOR SALES
: CHRYSLER • IMPERIAL
i PLYMOUTH * KCARS

. “U WILL LIKE US”

4030 Archer -VI 7-1515

lę. Kas myli, tas ir 
Itfūsų pavergtai, tėvynei 
pašiau ko j u s i ų žmon ių,
padėtų išsikovoti laisvę.

Mums rūpesčio sudaro 
mo Centro vadovybė, 
erdvias klases

l jaunimo. Dabar 
kymą apleisti 
želio patalpas. Tai trečios du
rys bus užrakintos mūsų mo
kyklos mokiniams. Nežiūrint, 
kad Jaunimo Centras pastaty
tas jaunimui, palengva jis (jau
nimas stumiamas laukan. Cu- 
mąėžjilsiose patalpose mes ne- 
galžsime atlikti tų uždavinių, 
kuriuos atlikdavome anksčiau. 
Ankštos pataipos ir higienišku 
atžvilgiu kenksmingas. besi vys
tantiems vaikų plaučiams. Su
mažės galimybės pravesti ir 
skautų sueigas, nes užsiėmi
mams reikia daugiau erdvės. *'

Iki šiol kantriai kentėjome ir 
niekam nesiskundėme, bet kant
rybės ribos pasibaigė ir norime 
viešai prabilti, norime Jus pa-

f/ — Prez. Reagaho pareiškimai 
-rodo, kad jis bandys laimėti dar 
vienus rinkimus, sako politiniai 
komentatoriai.

informuoti. Reikia budėti, kad 
lietuvybė mū ų pačių rankomis 
nebūtų užslopinta. Mokykla 
nėra vien vedėjo, mokytojų ar 
tėvų komiteto reikalas, yra vi- J 
su bendras re kalas, tad visj -r’ 
turime vėikti Gal tėvų komi
tetas jus jau anksčiau informa
vo apie tai, itš iš savo pusėt taip 
pat noriu pasakyti. . . |

Baigiasi 1982 metai. Ka’p pa-j 
prastai, metų gale būna svar
bių švenčių. Didžiųjų švenčių 
proga mokykloje pamokų nebū
na. Artimiausioji šventė bus 
Padėkos diena — lapkričio mėn. 
25 d. šeštadienį, XI 27 pamo
kų nebus. Sekančioji Kalėdos,
Gruodžio mėn. 18 d. bus mb- Į 
kyklos Kalėdų eglutė. Mokiniai ’ 
atliks programą. Visi prašomi bės leidžia prisidėkite, 
dalyvauti, nes tai šeimų šventė! Gruodžio mėn. 4 d. baigiasi 
Mokiniais atvyksta 9 vai. tauti- { pirmasis trimestras. Mokiniai 
niais drabužiais pasipuošę. Iš j jums atneš parodyti savo dar- 
ryto bus klasėse, o vėliau eis įj bo rezultatus. Kam ~reikalingi, 
salę programą atb’kti. Po Ka’ė-l dar yra progos padaryti pažan.- 
dų eglutės bus’ilgesnės atoste-pgą.
gos, susirinjkti pamokoms rėi-j Linkini sėkmės Jūsų darbuo- 
kės 1983 m. sausio mėn. 8 d. Į se!

Lapkričio mėn. 7 d. turėjo 1 
įvykti mokyklos dvidešimtinė-! 
čio minėjimas,, bet nebuvo spė-| 
ta pasirengti, nukelta į 1983 m. 
vasario mėn. 6 dieną. Z :

Kaip jau žinote šio mėnesio 
13 ir 14 dienomis miestas ruo
šia rudens šventę. Gage Parkoj _ Chicagos Lietuvių Spaudos 
apylinkė mums išrūpino . ten • .klubo susirinkimas įvyks 1983m. 
vietą, kurią, tęvų komitetas su [ sausio 7 d. 7 vai. vakaro Lietučio 
jūsų talka panaudos, mokyklos .sodyboje, esančioje 6515 S. Cali- 
zždui praturtinti. Kiek galimy- fornia Avė. Nariai prašomi gau

siai dalyvauti ir kelti pastebėtas 
į negeroves. Bus diskusijos iškei
ktais klausimais ir kiti, įvairūs 
S svarstymau į' ' ’ • Valdyba ;:

Vedėjas ir mokytojai

. TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

4 kambarių medinis. 1 auto ga-w . .. TAXT . . □ IT Ka^iDdiių niruiina. i autu Ja
saitis ir vejas JAV-se atėmė gy- ražas. Geri pamatai. Mažas įmokėjb 
vybę S žmonėms.

—- Specialistai nemano, kad 
bedarbių skaičius mažės šį pa
vasarį. Gal kiek vėliau. į-

'— Dirbtiną širdį gavęs dan
tistas labai gražiai praleido Ka
lėdas. 5

— Daugiausia alaus išgeria Wfe- 
consino žmonės. Ten kiekvie
nam asmeniui tenka 25.5 galio
nam asmeniui tenka 25.5 galo- 
toje stovi Mississippi, — ten iš
geria tik 5.2 galono. .

. mas. Savininko paskola 10%. 1
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

MISCELLANEOUS
{vairūs dalykai

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu C hi c* gos miesto leidimą, 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sįžiningaL 
KLAUDIJUS PUMPUTI! 

4514 S. Talman Are.
Tol. 927-3559

DĖMESIO
62-88 METŲ AMX VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui autemebiHs 
Liability apdraudimas paminiu 

kams. Kreiptis:
A. LAURAITIS 

U45 So. ASHLAND AVI. 
TeL 523-8775

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 

434-9655 ar 737-171

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS —; Astrological- 

Tarot Card Readings 
$10 ' 

ELEONORA JAKŠTAS 
4104 S. Archer Av?.

Tel. 523-3685 (Pr.)

LIUCIJA
Miko šileikio apsakymų knyga 

“Liucija” jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą'nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasa’ulinio karo. 
22 ilgesni ir. trumpesni apsa

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

Ave.. Chicago. IL 60629.

m
e

*
Pirdivtmag Ir Taisymai 
2644 West tfMi Sfroot 
T*L REpubHc 7-1941

— šeštadienį ir sekmadienį

nom w< 95* u

40641 - 424-MM

HOMEOWNERS POLICY

— Kinija pradėjo stiprinti 
Hindakašo kalnu kelius, kad 
rusa? nebandytų įsiveržti į Ki
niją.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

j P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

. Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-59S0

M. ŠIMKŲ S
Notary PvWk > ,;

INCOME TAX SERVICI

4259 S. Maplewood, TeL 254-7450
Taip pat daromi vertimai, įminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pn> I 

šymai ir kitokie blankai

PATS SKAITYK IH DAR K1 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTI “NAUJIENOS?

TESTAMENTAI į
Tuo reikalu jums gali dau^ 

padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomis 
formomis:

Knyga su formomis gauna. 
318 Naujieną administracijoj*

ENERGY 
WISE 

£

Naujų 1983 metų proga linkiu visiems lietuviams 
sulaukti laisvos, demokratinės Lietuvos.

Buvęs Smetonos laikų Varnių 
kone, -stovyklos kacetininkas

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKšOS

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS

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

• KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti $1) 
7* Siųsti čekį:

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, EL 60608 ‘4 ;

JAU ATSPAUSDINTA

J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

2 pusi. Minkšti viršeliai. Fotografijos. 
Kaina —$3, persiuntimas paštu — $1.

KNYGĄ IŠLEIDO CfilCAGOS 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

DR. ANTANO J. GUSEN0 RAŠTAI
N* J j ienose galima gauti nepaprastai įdėmiu# gydy
tojo, visuomenė? veikėjo ir rašytojo ataiminimua.

Dr. A. Guaeen — MINTYS IR DARBAI 259 pal, liečia 1905 
metu Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas diena* ir 

ausini pin im^________ ____________________

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

Minkštais viršeliais, tik _ ___ ________

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik____

Gaflm* taip pat užsakyti paštu, atsiuntus Č«KĮ srba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant SI persiuntimo išlaidom*.

18.00

84.00
83.00

82.00

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

TeL 776-5162 
2649 West 63rd Street 

Chicago, UI 60629

ITW Sa. KALSTĖ) BT_ CHICAGO. IL <MH

Change the oil and 
filters every 3.000 to 
6,000miles to avoid 
wasting gasoline.

Don't be a Bom Loser!

ADVOKATU DRAUGIJA
V. BYLAITLS 

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

Nuo 9 ryto iki 5 vaL popiet 
Šeštadieniais pagal susitarimą.

6606 S. K»dil« Ava. *
Chicago, III. 60629

Tel: 778-8000




