
VOL. LXX Prie* 25c šeštadienis-pirmadienis — Saturday-Monday, Nov. 26-28, 1983 Nr. 223

1 7

$

Astronautai ruošiasi pakilti j erdvę ir paleisti satelitą Europai.

g PREZIDENTĄ REAGANĄ NUSTEBINO 
SOVIETŲ VALDŽIOS NUTARIMAS

ŠVEDAI SULAIKĖ SOVIETŲ AGENTŲ KLASTINGAI 
NUPIRKTUS NA U JAUSKIS KOMPIUTERIUS

KARIUOMENĖS ŠVENTES 
MINĖJIMAS

.(.PASTABOS IŠ TOLO)
Los Angeles -ramovenai Lie

tuvoj kariuomenės šventės mi
nėjimą šįmet surengė lapkričio 
mėn. 20 d. (sekmadienį) lietu
vių šv. Kazimiero parapijos sa
lėje, kuri buvo pilna (šia pro
ga) . patriotingai nusiteikusių 
lietuvių, nepabūgusių atvykti 
bažnyčion ir paskui salėn, ne
žiūrint grasinančio, lietaus ir di
delio vėjo, retai pasitaikančių 
nesaulėtoje dienoje “saulėtoje” 
Kalifornijoje,

Iš'ryto, ta dieną, .parapijos, 
kieme buvo pakeltos Amerikos 
ir Lietuvos vėliavos, dalyvau
jant ęamovėnams, dėvintiems 
uniformines kepures, ir unifor
muotiems šauliams. Su Ameri
kos, Lietuvos, ramovėnų, šaulių, 
skautų ir; ateitininkų vėliavomis 
organizacijos ir publika nužy
giavo j-bažnyčią, kur kariuome
nės šventės proga kalbėjo pre
latas J. Kučingigs, o pamaldas 
atlaikė kun. dr; Alg. Olšauskas, 
kuris pamokslą taip pat pritaikė 
siai„prqgai. i A

Parapijos salėje minėjimą- 
akademiją - pradėjo ramovėnų 
pirmininkas’A.'Audronis, pristas 
tydamaš- piių^Wej‘dąfcį:vaujah- 
čius- sąyąįėrnuš -- kfliv j^'^pųlki- 
ninkąi^i4ąr;Ahd^š»&ą, Wpito-. 
ną TumąTTumavicių, kaĮH^pną

himno sekė malda, kurią sukal
bėjo prel. dr. V. Bartuška.

Trumpą žodį, sveikindamas 
savanorius-k Arėjus, karius, šau-1 
liūs, partizanus, tarė gen. gar
bės konsulas V. Čekanauskas.

Pagrindiniu kalbėtoju buvo 
pakviestas (iš Arizonos) buvęs 
Lietuvos karininkas vyr. Itn. 
Mar. Dambrauskas. Jis kalbėjo 
lygiai pusę valandos (gerai, kad 
tik tiek). Gaila, kad jo kalba 
neatitiko kariuomenės šventės 
minėjimo dvasios, nes jis, kaž
kodėl rado reikalo kalbėti apie 
save, apie savo veiklą, ypačiai 
vokiečių okupacijos metu ry
šium su Lietuvos nacionalistų! 
partijos atsiradimu. Žinoma, ga
lima kalbėti ir apie tai, bet to
kioms kalboms, manau, geriau 
tiktų kokios nors politinės gra
pes ruošiamas “politinis simpo
ziumas”, bet jau jokiu būdu ne 
tautinė šventė, kokia yra ka
riuomenės šventės minėjimas. 
Gaila, šį kartą svečias kalbėto
jas “nepataikė”, nes norėjosi iš-

Msg
• . ■ • • 1 r: A < ■ Jlsr^- < ■

gyty 3 '

DIDŽIAJAM BROLIUI NEPAVYKO 
APGAUTI ATIDAUS ŠVEDO

IEŠKOJO KOMPIUTERIŲ PRANCŪZIJOJ, O JIE JAU 
BUVO PASKUBOMIS NUVEŽTI Į ŠVEDIJĄ

STOCKHOLMAS. Švedija. — 
Amerikiečiai, pajutę, kad rusai

nešta, kad tos, mašinos skuba 
Uralo kalnus. |ie pranešė, kad

į

idS * pačius > S sumokėti
, .“v. ■ ' tT įnaujausius kompiuterius ir su- muitus.nuomenę, kuri iškovojo Lietu-

vai laisvu, kai tos kariuomenės 
yo ir

šiam

spėjo juos lėktuvu nugabenti į 
Prancūziją,' kreipėsi į prancūzų 
lųcritįąi&’itąrriautojus, kad sul®^ 

; Prancūziją pasiekusius

TURĖS MIRTI KRAUTUVĖS
VEDĖJAS SOKOLOV

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Ronald Reaganas labai 
nustebo, kai Sovietų “Tass” 
agentūra Amerikos Padėkos 
Dieną paskelbė, kad Sovietų 
narlaiviai, ginkluoti atominė
mis raketomis, apsups visą Ame
riką.

Prezidentas nujautė, kad So
vietų Sąjunga, numušdama be
ginklį Pietų Korėjos keleivini 
lėktuvą ir nužudvdama 269 ke
leivius, imsis griežtų priemonių 
savo prievartai pateisinti, bet 
prezidentas nemanė, kad Sovie
tų vyriausybė nutrauks Žene
voj vykstančius branduolinių 
ginklų kontrolei pasitarimus. 
Prezidentas mano, kad vis dėlto 
reikia padėti užsispyrimą j šalį 
ir toliau tartis atominiu raketų 
kontrolės reikalais. Prezidentas 
yra įsitikinęs, kad atominio ka-

koje, Britanijoje ir Italijoj yra 
įvykęs faktas, sako ‘Tass” pra
nešimas.

Europa buvo taikoje ištisus 
40 metų, ilgiau negu bet kada 
modernioje Europos istorijoje. 
Taika buvo galima tiktai dėka 
laiką mylinčių socialistinių 
valstybių, praneša ‘Tass”. Jis 
baigia tvirtinimu, kad Amerika 
neatneš taikos Europai,* bet 
karą.

šitokios mintys oficialiame 
pranešime rodo, kad Sovietų 
vyriausybė visai nesirengia tar
tis apie atominių raketų panai- 
kinima, bet ruošiasi karui. Pre-’ 
zidentas Reaganas vis dar tikisi 
apie galimybes tartis Ženevoje, 
l>et FBI vadovybė patarė imtis 
apsaugos priemonių.

koląlBSriiusIcąl Birutietės R. SaU 
kienėdr. -R? Galdikienė • (dėvin* 
čios tautinius rūbas) jiems pi'L 
segė; pogėlę išskirtinam  jų pą- 
gertįnaį^Į. ■- TolesneiL programai, 
vadovauti A. Audronis pakvie t ė 
Mary tę^ Sandonoviciūtę. - -• Nęw- 
somį .kuri taip pat buvo pasi
puošusi.dantiniais rūbais. Sce
noje buvo išrikiuotos Amerikos,- 
Lietuvos, Ramovėnų ir šaulių 
vėliavos. Amerikos himną su
giedojo solistas R. Dabšys. Po

pJčųmpiuterius; Prancūzai prane
šė, kad kompiuteriai ten buvo 
ir kad jie 'bandys juos sulaikyti. 
Bet pasirodo, kad prancūzai tų. 
kompiuterių jau nerado.

Sovietų pirkliai ėmėsi prie-

tos karįūomėnč&'įi^gerbimn. Po 
■minėjimai.-publikoje girdėjosi 
daug balsų,.'labai paneigiančių 
-svečio-kalbos turinį. , J

Atgaivos, po tos kalbos, suda
rei aktorius - režisierius Juozas 
Kaributas, padeklamavęs gana monių išgelbėti pirkinį. Jie pa
ilgą Vinco Mykolaičio - Putino naudojo pirmiausią lėktuvą ir 
poetną iš dviejų dalių: I “Gy- kompiuterius išvežė į Švediją, 
vuosius apverkiu” (Vivos plan- Jie turėjo būti nuvežti Į Rusi- 
go) ir II “Mirusius šaukiu” 
(Mortuas voco). J. Kaributas ją. Muitinės tarnautojui pra- 
parodė, kad nežiūrint jau ilgo- ■ ------- ----------
ko laiko, kai jis praktiškai nei lyvauja, aktoriaus talentas ir 
vaidyboje, nei režisūroje neda-' d'ramo<_ studijy žinios jo ncapld. 

’ do, nes jis tebėra dailiojo žodžio 
meistras scenoje.

Jį deklamuojant išklausėm to
kiu dideliu dėmesiu, kad pilnu- 

i tėlėje salėje buvo tokia tyla, 
lyg niekas nenorėtų pajudėti 

■ neišgirdęs sekaničo žodžio... ir 
1 taip iki galo, rodos, beveik net 
’dvidešimt minučių. Neskaitė iš 
’ rašto, bet deklamavo iš atmin
ties (be jokio “suflerio”). Tai 
'nuostabi atmintis, kuo stebėjosi 
j visi, su kuo man teko kalbėti. 
Daugelis sveikino jį, vėl pasiro
džiusį scenoje.

(Nukelta į penktą puslapį)

ją, o rusai juos nuvežė į Švedi-

Kongreso rūmus saugo kariai, kad niekas prie jų ne
prieitų arčiau. Dabar Baltuosius Rūmus apsupo 

smėlio maišais.

KALENDO^ĖLIS

Lapkričio 26: Silvestras, Švit
rigaila, Žymantas, Gabė, Vingi- 

I las. Jauda.
Lapkričio 27: Virgilijus, Gir- 

dutė, Voverė, Skomantas, Gir- 
Ida, Eidimtas.

Lapkričio 28: Mansvetas, Va- 
Ikarė, Rimgaudas, Gimbutas, 
Eidimtas.

Saulė teka 6:52, leidžiasi 4:22.
Oras debesuotas.

švedas muitinės tarnautojas 
Claes Florin.- metė žvilgsnį į ve
žamas įnašinas-į’Uralą. Jis ne
norėjo žingsniuoti prie vežamų 
prekių, stovinčių kitame aero
dromo gale. Jis buvo pasiruo
šęs paimti muitą ir leisti jiems 
tuojau toliau vežti.

Jeigu rusas būtų nepasiūlęs 
muitų mokėti be jokių diskusi
jų, tai vargu ar švedas būtų dar 
kartą pažiūrėjęs. Jis pamatė ne 
tik aptrupėjusias dėžes, bet ir 
viduje matomas naujas moder
nias mašinas. Jis nutarė jas ap
žiūrėti. Kartu su juo nužygiavo 
ir Sovietų agentas.

švedas Florin, pamatęs kom
piuterius, nusišypsojo. Rusas 
pajuto, kad švedo nepapirksi. 
Iš viso švedas atsisakė pinigų 
imti. Tos “mašinos” į Uralą ne
bus siunčiamos, pastebėjo jis. 
Šį kartą rusai modernių kom
piuterių nebegaus.

Švedai plačiai paminėjo 
kompiuterius

Švedų spauda labai plačiai ap
rašė Amerikoj pirktų kompiu
terių kelionę į Rusiją. Prisimi
nė Orwell knygą apie sovietinį 
gyvenimą. Orwell nemanė, kad 
Sovietai būtų sugebėję papirk’. 
nėjimais nuvežti kelis kompiu
terius beveik prie pačios Sovie 
tų sienos. Rusas, gyvenęs Va
karų Europoje, išmoko sukty
bių' l>et švedų muitininkas tuo 
jau suprato Maskvos agentų 
tikslus ir sustabdė klastingu 
būdu iš Amerikos išvežtus kom
piuterius.

Neiškentė ir ekonomistas G. 
Myrdal. Jis atidžiai seka sovie 
tinį gyvenimą. Jis žino, kad ru
sai nepajėgs pasivyti Amerikos. 
Jie gali pasigaminti daug gink
lų, bet jam taip pat aišku, kad 
ir amerikiečiai turės moderniš
kų ginklų.

MASKVA, Rusija. — Vakar 
nuteistas mirti didžiausios mais 
to krautuvės vedėjas Jurijus K. iro nė Cena pusė nelaimės, todėl 
Sokolovas. Jis parūpindavo ge- r®ikia atomines raketas panai- 
riausią maistą visiems įtakin- įtartis, kol susitars jų 
ogesniems komunistų partijos r 

^vadams.-Jie-galėdavo pas ji vi-{ - w . -
suomei gauti įvairiausių sūrių, j Panešimą, kad ^Sovietų atomi- 
rūkytos mėsos, žuvies, delika-1 Q*ai nar^ivai apsups JAV, FBI i 
įesu' {nutarė imtis priemonių apsau-

Sokolovo krautuvė buvo grą j Ba^riięsius Bumus ir Vals- 
žiausioje Maskvos vietoj e, .departamentą nuo netikė-į
kio gatvės kamp4 Nr. 1. Šoko-. Į:1^ kaip tai buvo pa
lovas gavo mirties bausmę už 
papirkinėjimus būt iniausiems j

Sokolovas. Jis parūpindavo ge- reikia atomines raketas panai-

nevartoti.
Turini, gaivoj-Sovietu “Tass

— Britų Bendruomenės vals
tybių galvos, konferencijai pa
sibaigus, vyks į Goa, kur galės 
laisvai išsikalbėti visais nori
mais klausimais, niekas nebuš 
p rotokolu o j ama.

— Brežnevo sūnaus likimas 
nežinomas. Maskvoje jo nėra. 
Dingo ir jo šeima.

' daryta Berru to aerodrome.
Praeitą ketvirtadienį keli 

produktams gauti. Teismas iiu-[sunkvežimiai atvyko prie Baltų- 
tarė konfiskuoti visą jo turtą, Į jų Rūmų vartų ir apsaugai ai 
namą ir santaupas.

Teisme paaiškėjo, kad Šoko- nuoja išdėstyti prie vartų ir du- 
lovas teikdavo geriausią maistą rM- Tų pačių apsaugos priemo- 
Galinai Čiurbakovai, L. Brežne- nių ėmėsi ir prie Valstybės de-> 

ivo dukrai. Sokolovas buvo su-} partamento bei Senatui ir At
imtas 1982 m. lapkričio mėnesį, stovų Rūmams apsaugoti, 
tuojau po Brežnevo mirties. Ži 
nia apie Sokolovo areštą tuojau} išvykęs trumpoms švenčių atos- 
pasklido po Maskvą.

vežė smėlio maišų, kuriuos pla-

Prezidentas Reaganas buvo

NORĖJO NUŽUDYTI PIETŲ 
KORĖJOS PREZIDENTĄ

RANGŪNAS, Burma. — Nuo
dugnus tardymas parodė, kad 
Šiaurės Korėjos pareigūnai pa-i 
dėjo galingą bombą prie Ran- 
gūno mauzoliejaus, kad 
nužudytas Pietų Korėjos 
(lentas Chun Doo H wan. 
ha sprogo 5 minutėms 
ėiau
mauzoliejaus vartų.

{togoms į savo ūkį Kalifornijoj, 
bet šiomis dienomis jis grįžta 
į Washington.

MASKVA, Rusija. — Sovietų 
agentūra “Tass” paskelbė Juri
jau Andropovo vardu tokį pra 
nešimų ne tiktai Sovietų Sąjur. 
gos tautoms, bet ir kitiems žmo 
nėms:

Sovietų valdžia įspėjusi Vaka
rų valstylies. bet Washingtonas,

Berlynas ir Roma 
dėmesio į Scvieti

Ameriko.

POLICIJA NUŠOVĖ 32 
PERU ŪKININKUS

LIMA, Peru Respublika.
i Tiktai vakar paaiškėjo, kad Pė^ 
ra policija lapkričio 13-dieną 
nušovė 32 Ąjakučio ūkininkus. 
Nesusipratimai prasidėjo ‘prįeš 
oora metu, bet kruvinos, kovbs 
prasidėjo spalio mėnesį.--Ąjaku- 
čio yra 350 mylių atstumoj nuo 
sostinės Limos. ;
Peru Respublikos civilinė-gvar

dija buvo pasiųsta į Ajak.ųčįo 
apraminti “žvilgančio tako” 
maištininkus. Oficialiai .^buvo 
paskelbta, kad Trockio šalinin
kai nužudė vietos ūkininkus. 
Bet civilinė gvardija, apklausi
nėjusi nužudytųjų šeimas ir gy
vus likusius kaimynus, priėjo 
išvados, kad ūkininkus šovė į 
Ąjakučio atvykusi policija. Pro
kuratūra dabar bandys ištirtŲšį 
reikalą.

— Karalienė Elzbieta Ik"va- 
kar dalyvavo Britų Bendruome
nės 41 valstybių galvų pasita
rime.

būsų 
prezi- 
Bom- 
anks- Ix>ndonas, 

negu prezidentas pasiekė nekreipia
valdžios įspėjimus.

Du šiaurės Korėjos ambasa- vidutinės galios raketų įrengi 
dos tarnautojai Burmos proku-Įmas Fed. Vokietijos Respubli 
ratūrai pasakė, kad iš šiaurės 
Korėjos atvyko trys karininkai. 
Jie laiku atvežė valizą su dina 
mitu, pastatė prie mauzoliejaus 
vartų, grįžo į ambasadą ir iš
skrido į šiaurės Korėją. Žuvo 
keturi Pietų Korėjos ministerial 
ir 19 kitų pareigūnų, daugiau
sia korėjiečių.

Visi šiaurės Korėjos ambasa
dos pareigūnai išspruko iš Ran- 
gūno, kai Burmos vyriausybė 
pranešė apie įtarimą.

— 800 Amerikos miestų pa
ruošė maisto siuntinių į Rusijos 
miestus, kad išdalytų vietos gy
ventojams ir atšvęstų Padėkos 
dieną.

Walter MoaiaU

— Penktadienį aukso uncija 
kainavo $371.

Demokratų partijos Centro 
komiteto nariai nemano, 
kad Walter Mondale su

rinks pakankamai balsų.

SUSIRINKO NAUJAS v- 
TURKŲ SEIMAS

ANKARA, Turkija. — Praei
tą ketvirtadienį, lapkričio 24 d., 
susirinko naujai išrinktas turkų 
parlamentas. v.

Trumpą kalbą pasakė Tėvy
nės paitijos pirmininkas, prave
dęs daugiausia atstovų į naują 
parlamentą. Jis pareiškė, kad 
pirmieji žingsiai bus sunkūs, bet 
jis džiaugėsi, kad vis dėltOį po 
trijų melų, Turkijoje bus atsta
tyta demokratija.

Bulent Ulusu ketvirtadienį 
įteikė prezidentui Kenan Ewen 
atsistatydinimo pareiškimą, bet 
prezidentas paprašė bu v. prem
jerą Ulusu eiti pareigas, kol bus 
sudaryta naujoji vyriausybė. 
Manoma, valdžia pereis į kitas 
rankas tiktai gruodžio 5 dk<>, 
nes prezidentas Evren tiktai tą 
dieną grįš iš Jordanijos.



DETROITO NAUJIENOS
. Šv. Antano’ parap. klebonas 

A. Babonas atšventė 20 m. ku
nigystės sukaktį. Kun. Alfonso 
Babono pagerbimo šventė įvy
ko parapijos salėje lapkričio 19 
d. Sukaktuvių iniciatorė — kle
bono motina. Sukaktuvininką 
pagerbti atsilankė apie 200 para
pijiečių ir svečių. Pagerbimo 
puotą pravedė parapijos. komi-i 
lėto pirm. Albertas Misiūnas. Pa 
sveikinęs sukaktuvininką, išvar
dino prie garbės stalo susėtlu- 
sius minėjimo daiyvhi^- klebo
no motiną Adą Pocerienę. bu
vusį- tos parapijos kleboną V, 
Stanevičių, Dievo Apvaizdos 
parap. kleboną kun. V. Kriščiū- 
nevičių, Šv. Petrė parap. kun. K. 
Butkų, kun. K Simaitį, kun. M. 
Kundrotą, E. Misiūnienę ir or
ganizacijų atstovus — DLOC 
pirm. dr. A. Baraūską su ponia; 
parapijos chdrt vadovą muziką 
St. Sližį, J. Kančių ir kitus gar
bingus svečius. Su daina sveiki
no parapijos choras ir įteikė do
vaną.*. - ; i-

Meninę dalį atliko parapijos 
choras, klebono garbei sudainuo
damas keturias dainas: Tėviškės 
hamų kantata, pirma dalis (B» 
Budriųpp), Domine ekaunti 
harm; (St. Sližio), duetas — B. 
Januškienė ir C. Pliurienė, Te
minė dainj.; Foteli ne Simfoniją
— P. Čeikouskio, solo B. Januš
kienė, ką tai nesuspėjau pasižy
mėti; Pabaigai Florinus Omes-- 
harm. St Sližio. . ...

■ Po meninės dalies sveikino or_ 
ganiacįjų atstovai: Ateitininkų 
vardu — J. Mikulionis' (St. But
kaus kp.) ir- įteikė gražią dova
ną; Birutiėčių — pirm. K. Daug- 
vydienė if įteikė dovaną; Liet.; 
Melodijų valandos — ved. A. Za- 
parackas; Švyturio Jūrų, šaulių 
kp.’ — pirm. B. Valiukėnas; pa
rapijos aukų rinkėjų vardu — 
J. Kinčius ir įteikė dovaną; B. 
Barauskienė tarė trumpą žodi ir 
dovaną; Dariaus Girėnp Įdubo
— pirm. E. Milkaūskas; BALFo 
76 sk. — pirm; A: Juška-ir Kū
rėjų savanorių bei Ramovės — 
pirm. St, Šimoliūnas.

• u- ; **■ •* 't S: '• . " ,'

Po sveikinimų padėkos žodį 
tarė, sukaktuvininkas kun. Al- 
fonąas Babonas,. .padėkodamas Ą, 
Misiūniii -už pravedimą vaišių, 
parapijas, chorui ir ,vadpvui St. 
Sližiui Ųeifvišiens/kįaiė kuriuo 
nors būdu prisidėjo ruošiant šias 
vaišes. ■.

Prieš vaišes; kun.'A.-Babonas 
sukalbėjo maldą.-.Po. maldos -vi
si vaišinosi-;skaniai pagamintais

valgiais, užsigeriant įvairiais gė
rimais. Vaišių metu svečiai pa
sirašė sukaktuvininkui kun. A. 
Babono adresą, kurį paruošė M. 
Abarius- Po geros nuotaikos vai
šės tęsėsi ligi vėlumas.

Kariuomenės šventės minėjimas

Kūrėjai savanoriai — ramo- 
vėnai ir šauliai lapkričio 20 <1. 
suruošė minėjimą, Sųins buvo 
pradėtas su šv. Mišiomis, Šv. An
tano parapijos šventovėje, už žu
vusius karius, šaulius. Mišias 
atnašavo ir tai dienai pritaikintą 
pamoksią pasakė kun. Alfonsas 
Babonas. Šventovėje organiza
cijos dalyvavo su vėliavomis.

Bažnyčion buvo j’neštos pen
kios vėliavCs: Kūrėjų savanorių. 
Švyturio Jūrų šaulių kp., St. 
Butkaus kp. tautinė ir Ameri
kos vėliavas. Po šv. Mišių su
giedojo Tautos himną

Tą pačią dieną per ALB radi- i 
jo klubo ramoyėnų pirm. SL Ši
moliūnas trumpai padarė apžval
gą apie kariuomenės kūrimąsi.

šiais metais akademijos nebu-l narys inž. L. Grinius lankėsi 
vo. Ant. Sukauskas

Kopose. AkvarelėM. Šileikis

VLIKo valdybos nariai Europoje
Rugsėjo 19-^26 d. VLIKo pirmi-. 

ninkas dr. K. Bobelis ir valdybos

VAIKŠČIOTI SVEIKA

LIET. . MOKYTOJAI GRA
ŽIAI PRISIMINĖ TRIS 

MIRUSIUS
Lapkričio 13 d. Liet. Mokyto

jų s-gos Valdyba Jaunimo cent-' 
re'ir Jėzuitų koplyčioje suruošė 
trijų mirusių mokytojų minėji
mą. š. Mišias atnašovo kun. P. 
Daugintis, pasakydamas įspū
dingą pamokslą. Vėliau Jaun. 
centro mažojoje patalpoje, su-: 
širinkus antikiniam J

Anglijoje. Vokietijoje ir Liuk
semburge. Pagrindinis šios ke
lionės tikslas buvo dalyvavimas 
XVI-me Pasaulio Anti-Komunis- 
tinės Lygos suvažiavime,.’ kuris 
vyko rugsėjo 20-22 dienomis 
Liuksemburge... Kęlionėė buvo 
taip pat išnaudota susitikimams 
su lietuviais Hiutenfelde, Miun. 
chene-ir Londone.

Liuksemburge vykusiame PA
KL suvažiavime lietuvius atsto
vavo dr. K. Bobelis ir inž.. L. 
Grinius, c stebėtojo teisėmis

kamba-1 (ne VLIKo lėšomis) dalyvavo ir 
ry. vyr. amžiaus mokytojams bei p. J. Bobelis iš Londono, 
svečiams s-gos pirm. Br. Gėla-, 
žius Į prezidiumą pakvietė mo
kyt. J. .Masilionį ir mokyt. A.i 
Milavickienę. Paminėti trys mi
rę mokytojai: Bronius Kliorė, 
Marija Varnienė ir Pranas Raz
minas.

’ Br. Klicrę gražiai prisiminė 
mokyt. St. Petersonienė, pažy
mėdama būdingesnius jo bruo
žus. Apie M. Varnienę — D. Pe
trulytė, pažymėdama, kad ji Lie 
tuvoje sukūrė Montessori vaikų 
auklėjimo mokyklą, panašią įste- 
gė ir Chięagoje, kuri veikia ir 
dabar Kriaučeliūnai. Apie Pr. 
Razminą įdomiai kalbėjo mok. 
Ona Jagelįenė, pabrėždama jo 
darbštumą ir rūpestingumą išlai 
kyti lietuvybę jaunimo kartoje.

Po minėjimo vyko s-gos suei
ga, kur B. Gelažius, Kriaučeliū
nai ?ir O. Burneikienė padarė

PAKL suvažiavime apie 400 
dalyVi"’ atstovavo 75 tautas ir 9 
tarptautines organizacijas 15 iš 
Afrikos, 21 iš Azijos ir Austra
lijos, 21 iš” Europos, 7- iš‘Lotynų 
Amerikos, 9 iš Artimųjų Rytų 
ir 2 iš Šiaurės Amerikos! Suva- -it 
jžiavimą stebėjo 45 laikraštinin
kai iš 14-os valstybių.

.-veiklos pranėšimų.; Rev. koih. 
pirm. J. Tamulis pranešė, kad 

‘.iždas rastas tvarkoje. Po‘disku
sijų į naują valdybą pusiati slap
tu balsavimu išrinkti pasiskirs
tė pareigomis: pirm. J. Penčy- 
lienė, vicep. A. Bagdonas, sekt. 
V. Lapėnąs, -IŽd. B. Dulaitienė, 
pareng. vadovė R. Kriaučiūnie
nė. Vėliau buvo kavutė su ska
lnais pyragaičiais.
'Į • Dalyvė M. Š.

Suvažiavimo atidarymas įvy
ko Europos Parlamento rūmuo
se. JĮ sveikino Liuksemburgo 
vyriausybės atstovai ir Europos 
Parlamento nariai. Pagrindinę 
kalbą pasakė Europos Parlamen
to narys P. Vanderkhoven, iš 
Belgijos. Sekančių dviejų die
nų posėdžiai vyko Novatel vieš
butyje pradedant, bendrais pus
ryčiais ir baigiant vėlyva va
kariene. Visų atstovų (po du 
kiekvienai organizacijai) išlaiky
mą suvažiavimo metu apmokė
jo rengėjai — Ligiie Internatio
nale de la Libertė ir European 
ouncil for. World Freedom (Eu
ropos Taryba Pasaulio Laisvei).

Suvažiavimo darbotvarkėj bu_Į 
vo PAKL vadovybės ir šešių pa-1 
šaulio dalių organizacijų prane
šimai, paskaitos ir dalyvių klau
simai , — diskusijos. Taip pat 
buvo sudarytos keturios rezoliu
cijų komisiios. Oficiali suvažia
vimo kalba buvo prancūzų, ta
čiau bent pusė'’*Y!i&skaitininkų 
Bauidbjo anglų kalbą. Sesijų me
tu Avisos kalbos buvo lygiagre
čiai verčiamos Į prancūzų, ang
lų, kiniečių ir ispanų kalbas. Su
važiavimo salė ir delegacijų sta
lai buvo papuošti dalyvaujančių 
valstybių vėliavomis. Lietuvos 
tautinės vėliavos buvo pagamin
tos Washingtono ponių, Reginos 
Petrutienės ir Reginos Liogie-

■ nės.
Miunchene ‘dr. K. Bobelis ir 

inž. L. Grinius susipažino su 
Radjo Liberty lietuvių skyriaus 
vedėju p. K. Čeginsku ir telė-

NEBRANGIOS,’
> LTTERATCRA, lietuvių Hterttteos, meno Ir mc&u 

i m. metraiti*. Jame yr* vertingi, niekuomet ne*en*tą, V!n*< 
Krėvių Igno JlapeHo, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stmko* 
J. Rąukčio, dr. Kario Griniau*, taip pat K. Matusevičiau* ir

1 VERTINGOS KNYGOS

M. K. čduriiottkj. M. šflefklo, V. Kašubo*,

6nl< lokių pirmūnė* Juorės Vaičiūnienės atsiminimai apie drini 
tvarte* bei jų Irtorfj^ ir eigų. Įdomi skaityti ir nedainuojąs 
Hemą, gėrintis autorė* puikiu riūluml ir surinktais duomenim^ 
bri ufkubrial*. Studija yra, 151 pusi., kainuoja tl

’♦ VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apralj 
ta* Tuoao Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne aaumi 
gyvenimo bruožų apraiyma*, bet tiksli to laikotarpio buitie* Ht*- 
natūrinė studija, tuakirrtyta aklrsneiiaia Ta 206 puslapių knygi

pknnUi parrfyta atudij* apie Rytprftrin*, remianti* Pakalni* k

neturint EddTny* Kūitraotai traotasYcci^ pabaigoj* daodtmi

mtaSnri tr mlnfyt^tpie tanenl* tr rietas fiSprCL Lietuvoje Ir pfr. 
maldai* bolievikų okupacijos metai*. Knyga tori 234 puslapiu* 
bet kainuoja tfk tt _ . •«

' > J t)LlUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierių*, neaapra* 
lai ir kkl&ngal interpretuojamas gyvenime ir politikoje] tik n* 
Jurgio J altoriuj knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimų Ir po* 
riją Dabar Mitų jį galim* pavadinti kovotoju už žmogaus teta* 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja M.

GIFT PARCELS TO LITHUANIA
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

Maistas iš Europos sandėlių.
MARIJA NOREIKIENĖ

iniiičiiiiiinniiiiitiiiinii; £

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GUT PARCELS SERVICE

r t ji; j; ifW^llIluncUWi*' 'M|!i|M<WlH!il!iTi.r o r.H.sr

j?į5 JA Y DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St., Chicago, HL

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
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« -*• TeL 476-2206

fenu susisiekė su kitais radijo 
programos darbuotojais. Svar
biausias šio susitikimo tikslas 
buvo išsiaiškinti padėtę ir gali
mas išeitis ryšium su planuoja
mu bendro Pabaltijo respubli
kų radijo skyriaus sudoraymu. 
Atsižvelgiant į tris skirtingas 
kalbas ir skirngas lietuvių, lat
vių ir estu padėtis, toks sujun
gimas gali būti' lietuviams ne
naudingas. Lietuviai atstovau
ja bent pusę Pabaltijo gyvento
jų, nors JAV kiekvienai tautai 
skiria po tiek pat pedsonalo ir 
programos laiko.

Miunchene buvo taip pat §a-> 
tikrintas VLIKo archyvų stovis 
ir aptartos galimybės juos per
vežti į JAV. • ,

Hiutenfelde lankėsi, inž. L. 
Grinius, kuris susipažino j sii 
Vasario 16 gimnaijos peĘsčnalii 
ir Lietuvių Kultūros < Instituto 
entru. Vasario 16 patalpose taip 
pat yra VLIKo archyvo dalis: ir 
buvo teiraujamasi apie galirtiy- 
bes čį archyvą per kelti į. JAV- 

■ 1 - '• -f ’. J.Londone dr. K.-Bobrfis-ir inži 
L. Grinius lankėsi Lietuvių ‘na-1 
muose. Draugikuošse pokalbiuo 
se buvo aptarti Didžiosios Brita
nijos lietuvių reikalai ir. pasi
keista nuomonėmis dėl VLIKo 
rūpesčių ir darbų. Abu -VLĮjKo 

‘ valdybos nariai susipažino "su 
nauju Europos Lietuvioįredak- 
torium p. J. Mašanausku. Tos pa 
čios dienos vakare abu VLIKo 
nariai padarė pranešimą susi
rinkusiai lietuvių visuomenei, 
kurios tarpe buvo Lietuvos at
stovas p. Vincas Balickas.su po
nia Didžiosios Britanijos Lie
tuvių S-gos pirmininkas p.-Ja
ras Algis, inž. Juozas Vilčinskas 
ir kiti. (E)

Žymaus Londono kardiologo 
patarimas

Gerai sveikatai užtenka 27112 
žingsnių, sako žymus Londono 
kardiologas širdžių specialistas 
dr. Robert Leaver. Apskaičiuo- 
ta, kad vienoje mylioje “telpa”, 
2112 vidutiniškų žingsnių.

Sveikiausių žmonių tarpe ran
dami daugiausia laiškanešiai, 
dujų skaitliukų skaičiuotojai ir 
“perkupčiai”, kurie su prekių 
pavyzdžiais vaikšto iš namų j 
namus. Pradėjęs vaikščioti kas
dien po mylią greitu tempu, 
greit pajusi, kaip pranyksta įvai
rūs negalavimai pasakė dr. Lea
ver Londono egzekutyvų -kbn*- 
ferencijoje.

Sudribimas, galvos sopėjimas, 
reumatiniai skausmai, sustyri
mas, aptingimas, i’įlogas ūpas, 
nuobodulys, ir t p. žymiai pa
lengvėja kasdien greitu tempu 
pavaikščiojus vieną mylią. Spar 
tus ėjimas rankomis mostokiio- 
jant skatina kraujo cirkuliaciją, 
Valo kraują ir kūnui duoda dau
giau deguonio, '

“Jūsų organizme yra dar vi e-
• • • . .1nas mažiau žinomas skystis, tai 

limfa. .Limfa išneša '.‘laukan”

vaikščipji-1.Kasdien po mylią 
mas yra taip pat gera mankšta 1̂ 
širdžiai ir plaučiams. Tad,^i* 
neturi kokios nors aiškios 
vaikščiojimas yra geriausias re-.,, 
ceptas geresnei sveikatai”, sakos 
dr. Leaver.

Pabaltijo aneksavFmo
Dr. Otto von Hamburgas rug: 

sėjo mėnesį painformavo VLIKo 
pirmininką dr. K. Bobelį apie 
Vakarų Vokietijos poziciją Pa- • 
baltijo atžvilgiu. Jis pacitavo1 
aukšto užsienio reikalų ministei’’ 
rijos pareigūno laišką, pasak ‘ku-> 
rio Vak. Vokietijos vyriausybėu 
laiko 1939 m. rugpiūčio 23 d.<pa- 
sirašytą vokiečių sovietų (MoL 
lotovo-Ribentropo) paktą neįja-'' 
liejančiu. Šis paktas nustojęs, 
galioti prasidėjus sovietų-vokie*'-- 
čių karui, o gal ir anksčiau.’ Toa’!’ 
dėl V. Vokietijos vyriausybėhe1’ 
bemato reikalo tuo klausimu pad ' 
daryti ypatingą pareiškimą. Pą--1 
našiai pasisakė ir Vokietijos ūž-:- 
sienioreikalų ministeris, l980 m. 
spalio 30 d. atsakydamas į par
lamento Horsto Schroedeno ■h V . • A
(Lūneburg) klausimą.

Laiške taip pat patvirtinama, “
kūno atmatas ir paskirsto kūnoj kad V. Vokietijos vyriausybe ,ir" 
funkcijoms reikalingus hormę- toliau nepripažįsta Pabaltijo , 
nūs”, sako dr. Leaver. Bet lim-į Valstybių aneksavimb. Apie’ taL
fa neturi tokio organo, kurs ją 
skirsto po visą kūną, kaip šir
dis- išnešioja ir paskirsto kraują. 
Limfa žymia dalimi priklauso 
nuo spaudimo ir raumenų judė
jimo, kad galėtų tinkamai cir
kuliuoti. VarkšČiojimas tam pa
deda. ..Bet vaikščiojimas’ pade-’ 
da: ir virškinimui, skatindamas 
skilvio raumenis veikti. /- ’•

vyriausybė yra pakartitinai. par 
sisakiusi, ypač Parlamente. Pa-' 
vyzdžiui: užsienio reikalų fili-' 
nisterio pareiškimas 1970 m.'šįiA'- 
Lio 9 d. ir ministerės dr. Hamm 
Brūcher pareiškimai, padaryti' 
1979 m. lapkričio 9 d. ir.l^BO' 
m., spali o 16 d. (Ė)’'

PIRKITE'-JAV TAUPYMO wONU-«<!
■ t.A? " ■ > ■ •_________ -____________ --nH

susivienijimas lietuviu Amerikoj: 
yra seniausia, -.didžiausia ir , turtingiausia liet&vfų fraternalinė 
organizacija,- lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti dr kitiems, kurie tuos
. .L . darbus dirba, i’; • --- - •

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
: * ■ . „apdraudų savo nariams. < į ■ ■. ’■ '

apdraudžia pigiausiomis, kainomis. ŠLA neieško pelno,SLt —
nariams, patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000. »

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauia
. Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 

.■/'aukštojo, moksloif-.jų gyvenimo pradžiai..
ŠLA-r vaikus apdraudžia pi^a termjnuetaiapdrauda: už 

-■$l,000-apdraųdQs’sumą. temoka tik $3.00 metams.
SLA — kuopų yra visose lietuvių koloųijose. _ ’

Kreipkitės j. savo apylinkės kuopų veikėjus, .
-" ~ jie Jums mielai pažibės j SLA įsirašyti.

Galite'ikreiptis ir tiesiai i SLA. Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
\ 307M 30th St, New Yėrk; N.Y. 10001

TeL (212) 563-2210

Inž. LIUDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

ŪKANŲ

Endowment

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjoi .viską, kai Bet kada Ir, 
Bet kur, Bei kuria kalŠa Buvo parašyta apie Lietuvę, lietuviu* 
Ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium Ir prof. K« 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančia* Ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

tr patarė mums toliau studijuotL

Katot Į2S. Kieti ririetiaL Paltu KX

NAUJIENOS
IW ■’ 1781 H HalsteS St, Ufiicago, IE BOBOS
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Rrdaguoia PRANAS «VLAS
Maumiruv ir mrdiUsa tiesti: 4436 So. Washtenaw, Chiwso, IL 60632

Kelios ištraukos iš pensininkų 
“Keen-Ager News”

muose parodykite jam: policijas 
rekordus daktaro sąskaitą, pir
kimo ar pardavimo bylas. Visad 
pasiteiraukite iš anksto, kokio 
st|ygin»mo jis reikalaus. Norint 
daugiau informacijų gauti kreip-

Kalifornijos pakraščiuose

K I

Paveldėtojai Sovietų Sąjungoje 
negauna palikimų iš JAV-ių

<'•?.&, d .u i.iu antc.iliiečiu abe-| rįt buvo jau daugiau kaip prieš 
'-slu . i” o-.! 'ti:r:d iš JAV-ių pa- 

> A»l i -j n nes Sovietų Sąjungo
je^ Rugsėjo 25 d. The New York 
Jialts išspausdino straipsnį šia 
tc-pūi (“Doubt Voiced on Ee- 
qddstto Heirs in Moscow”), ku
riame rašoma apie sausio 6 d.‘ 
Mrdmi mieste mirusį Raymondą 
Goriną, kųtis paliko daugiau 
kaĮp>$l(M).000 savo Maskvoje gy- 
v^iantiepis sūnėnui ir duktepė-’ 
čikri' Savo testamente iis.pareiš- 
ke>ikad jeigu iškiltų abejonių, 
arijo palikimas pasieks pavelde, 
tojttfc, pinigai turi būti paauko
ti-Izraelio labdhrai.

'^Miami advokatas Melvin J - 
fličhąrd, kuriam pavestas testa..- 
mentb vykdymas, mėgino suži
noti, kas atsitinka su palikimais,-, 
kurių paveldėtojai gyvena So
vietų Sąjungoje, Jis apklausinė- 
jo?ąavokatus, .emigrantus iš So-, 
vietų Sąjungos, JAV-ių Valsty
bėj Departamento pareigūnus; 
seiiaotrius ir kongrešmanus. Ė>ąu 
ggjpą jų pareiškė, jog labai mą-j 
žąįjjžinoma, kas atsirinka su pa- 
'.v^U^jimo pih’gais, -kai rrie Rdj 
šįjįjkia Sovietų Šąjūngą.

jsCfgętinė ląjųrkO'legija/ ir sū.'jJū 
ij bendradarbiaujantys- 'ąmerįfcįĮ-.

ięv’el.dėtoja; ' viskiu gaųhą, :Jię*ą^Jj;' 
Uįsąkp ^utėiktįahfoi'įnąčijų's 'Kp^jj^^-Rūnąif-.ėle^O^? $

inetu> pasiųstas jų vardu iš Mia- 
mi Beach, šie pavyzdžiai yra Į 
naujas įspėjimas lietuviams, ku-' 
rie ruošiasi sudaryti testamen 
tus. (ELTA)

P. S. Tęstamentų reikalais įsi
gykite leidinį, peržiūrėtą teisė- i 
io A. Wells, “Kaip sudaromi tęs- Į 
tamentai”, gaunama “Ifaujieno. 
■set? ir psš autorių teis. Praną 
Šulą, kuris pataria ir notuarizo- 
ja.

Senjorai gali eiti į'mokyk
lą, nemokędflmi 

mokslapinigiy
Seniokas galės bė moksĮapini- 

gių lankyti kolegiją III. valstijų-; 
te. Gub. Thompson pagaliau pa- 
.straše po legisriatūroš ‘ primtit- 
įštatymb p roj ęktu, tapusių įstad 
tymų šią ė valstijoje. (. y į

Pagal naują įstatymą šioj val
stijoj viešos mokyklos Įįį-unįvef-’ 

. si tetai ^atleis nuo tnpkąiopinigįų 
vi sus sen ionis 65 m. ajnžiaus. h' 

A’yresnius. kurių pajamūs mažęš-.

Ję'idžiąrti t.' Įstoti- ' tad ąv ,^ada?; rėč-f? 
gistracija te.okąntiėm5''..ųž mbkij; 

ra. bū s baigta.' ’ 5 - ■' ■ i < ~ ‘"i?:
> v 4—^-L——Lt? ■>'Aį?

-- - Koks. y ra > skirtumas r jtūrp'-

atvejus, i ■ Anot' The 
'jęšuf’.York Tjmes; advokatas RL- 
.cBafd abejoja,, ar Goldkriripįr- 
Irimas pasieks jo.gųnmeš .ĄĮąš-- 

ąkjoje. Jis jau patyrė, kad t<$s 
iį^’ęld.ėtarŪ5^v;€^.'r§ąjUdg^g: 

r 'negavo ^10,000 pahKmd;,kū-

"-Xue elėkfra reikia, mdcėti'. ' h j 
r ^į;'PĄMI®p PADARYTI .-x 

. . A Iš- kuršnįąma :sūžįų^b,?kąid; 
• tų vfienusiprausei?., , A;
. '.h- Pamiižaū ,'s.u^apįūU' inui|^į

- E it. '*.

A r

<

•t > •
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Protestuojant streikavo Cook County 
ligoninės daktarai

dicare” pacientų ir bedarbių as- 
jpėųų, kurių medikalinė globa 
pasibaigė.

Administracija pažymėjo; kad 
praeitais metais skubios pagal
bos vizitų skaičius padidėjo 
13%, tai yra daugiau 17,000 as
menų per mėnesį atsilankę, ku
riems buvo suteikia med. pt- 

'galįja.
Dr. Sherry Baron įteikė Cook

Cook' ■-leninę dranri- 
tiškai perpiidytąj; pęlųitUjgajd 

• pacientais, peryfežteš iš priva
čių ligoninių; pikietuojant vietos 
daktarąmš;kųjįe praeitą ketvir-; 
tadienį dėl to buvo sustreikavę,', 

-’v - * j.-'JPranešimą padalė dr. Sherry 
Baron gydytojų orgąnįzacijos pir- 
minmkaoį teigdamas, kad atsto
vais'a 339 Cpurity ligonines, 442- 
residentus ir interesus, Tris (Jie-L >, , t ; . _ - , - ..

perved ' ’°/wl 'iy.ai raštą, a pa i 
zamus-pa,eį^iis: iš-kitų ligonei 
nių5i perkiąiAdš. medicinos- deT 

"partamehtii^- Gydytojai 3Q mi-į 
iittcių-rprkriayo-; administrącij oš 

ją, ^^oiū.nės ■ perso ■?'
., .1: ĮĮ^ž^)£iCitei'pyje derybą.
Vi, se nėpadįtRjflb medicinos perso-.

^■nalo,;ncū'rivisą .tą. laiką buvo rei-į 
■kalaųtą^u^rT' '■ ■ • 
t.j^^ni^ąddmipistyąciją ir

■ dąk^rųš’^gydyįtojų '’štabas su- 
įikųį: ;feditb^ą.,padętis' susidūrė 
-dėl“Me-
■ XX.-. .■' . ’ :

JŪS KLAUSIATE,
MES ATSAKOME

* >x

dintų med. personalą, kad gy
dytojai galėtų duoti tinkamą pa- 

• cienttams medicinos pagalbą.
Cook County ligoninės persi- 

pildymas prasidėjo nuo 1981 
' metų, kai privačios ligoninės 
neturtingus pacientus pervežda- 

"vo į valdiškas ligonines, kada 
Illinois valstija pradėjo mažin
ti lėšas privatinėms ligoninėms, 
.kurios gydė neturtėlius.

Ligoninės pranešėjas Ron 
Wise teigė, kad iš privačių ligo
ninių pervežamų 'pacientų skai

sčius pašoks nuo 1981 m. 100 iki 
■800-per mėnesį. šiais metais 
-daugiausia pervežtų pacientu 
<bųvo iš St. Bernard (50 pacientų) 
,įš Billings (40), Mount Sinai 
(43) ir Loretto (41).

Pr. Petitas

Great 
American 

Dream 
Machine.

MUZIKALUS ŠUO
Tėvas turėjo sūnų, kurs mė

go smuikuoti, ir šunį, kurs vos 
. smuiką išgirdęs pradėdavo staug 
di.
■ “Ar tu negali .griežti ką nors 
tokio, ko tas šuo nemoka akom .’ 
panųotr?” netekęs kantrybės su
šuko tėvas.

'» U«i j>Uu» Utat i» tp^O* 
>ut at drwti». And, US ”8»vtng»

for y^ar£ *

<«» ubme Oru* fatter than kv«r bwfttrw
Ym om buy atxairM in Vour parti- 

'•alar dra«<n by joining uw Pay rod
OOapa Plao wbeHwork, or Lb^

M Juth ptun yrm
you know it.-your » 

ir«»rr *ou br a or. 1;. ■
_į‘. 9 * • * - z

T(tke stock in America- ’

• 1983 m. sausio mėn. 1 d. Il
linois valstijoje mokesčiai buvo 
pakelti nuo iki 3%.

• Mokesčių pąf įkeitimai pra
sidės 1984 m. šausią mėn. 1 d. 
Mąstui ir be receptų vais- 
tam» mokesčiai bus sumažinti iki 
2l4', o kitiems dalykams bus pa
kelti 1?> . Daktarų prirašytiems 
receptams nebus jokių mokes
čių.

• Pensininkams sulaukusiems 
69 m. amžiaus, pradedant 1984 
m. sausio mėn. 1 d. nebus reika
laujama jokio raštiško egzami
no vairuotojams leidimo gauti, 
jei jie neturėjo akcidento ar ki
tų persįžęngimo. Reikalaujama 
bus akitj ir vairavimo patikrini
mas. Mokestis $5 keturių metų 
laikotarpiui.

• Remiantis 1983 m. nuostatais 
visos rūšies Sbc. See. pašalpos 
yra sulaikomos sėdintiems kalė
jimuose už padarytus nusikaĮti-

; mus.
• Esant reikalui motyti advo

katą. pa.siimxitte visus dokumen
tus liečintį reikalą ir. pa tiekite 
visas turimas žinias jam. Jis nie_ 
ko negali jums padėti, jei jūs ne
padėsite jam. Visuose atsitiki-

1 •
i - ■—-
I tų bankuose. Vedusių pora, pū

dantieji bendrai 65 m. amžiaus 
ar vyresni, privalo pildyti ii 
siųsti vad. Income . Tax formą 
Internal Revenue - Service įstai
gai, jeigu jų bendros 'pajamos 
yra 7,400 ar daugiau 1983 me
tais. Jeigu judu pasirinktumėte 
būdą raportuoti atskirai, tada 
jūs privalote Internal Revenue 
Service įstaigai užpildęs kiekvie
nas individualų vad. gross in
come (gautos pajamos) yra 
$1,000 ar daugiau per 1983 me-

■ tUS. 'T

La Salle Str. arba skambinkite 
tel. Nr. 332-1111.

• Jums nėra reikalo lipdyti 
ekstra pašto ženklų ant siunti
nio, kada į jį įdedate ir laišką.

• Pomirtinė pensininko pa
šalpa $225 gali būti išmokama 
tik jo žmonai arba jo išlaiko
miems vaikams.

• Geriausias patarimas, bet
kuriam klausimui Soc. Sėc. rei
kalais iškilus, skambinti telefo
nu. Gyvenantiems Chicagoje 
nuo Madison Str. šiaurės 239- 
1200, o nuo Madison į pietus 
725-8838. Turėkite kantrybės jei
gu telefonas būtų tuo laiku už
imtas. .

pustou pensininkas, nes dirbu 
dalinį tharbą. Mano pajamos 
s'450 per mėnesį. Aš galvoju iš-j 
eiti pensijon su Soc. See. išmo
kom ateinančią žiemą. Ar mano 
gaunamas pajamas turėės įtakos 
į mano pensiją. V. B-nas

ATS. — Pensijų gavėjas, su 
Soc. See. ribotomis pajamomis, 
nuo 65-69 amž. galės papildomai 
uždirbti 1948 m. $6.900. Ašme
nys, gaunantieji pirmą kartą 
pensiją, galės čekį gauti be at
skaitymų už bet kurį mėnesį; 
jei uždarbių neviršys $580 per 
mėnesį. 1983 m. uždarbio riba 
pensininkui yra $550 per mėne
sį. ' P. T:

r * * * •*; 
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______  . KL. Gal man galėtumėte pa- 
mirusio tėvos 1934 m. vertybiųj aiškinti sąvoką , vad. _• “Living 

‘ trust” rašant testamentą? Aš tu
riu žmona ir du vaikus. Ar mu
du su žmona galime turėti nuo
savą nardą, šiek tiek žemės ir ki-j 
tos nuosavybės? Ar yra; specia
li kokia forma, kurią galėtume- 
panaudoti, ąf r reikėtų . parašyki' 
testamentą? . . ■ 4' ■ ;

ATS. “Living trust” yra pa- 
procedūra. Jūs turite

* Sjt Įt •*'

KL. Neseniai aš radau .save

popierius. Norėčiau paklausti jų 
dabartinės vertės. Kur tuo reiy 
kalu turėčiau kreiptis?

Elena L-tė
ATS. Jūs turėtume pasitarti 

su bet kuria brokerių firma, ku
rie verčiasi stakais ir bondais; 
Tie asmenys gali ištirti paliktų' 
popierių vertybes, nustatant jų 
vertę, jei yra vertingi. P. Š.

*
piasta
kreiptis į teisininką - advokatą, 

KL. Mes abudu esame pen- kad Jis parašytų judviejų tokį 
sininkai. 73 ir 83 metų amžiaus, 
mūsų pajamos — Soc. See. išmo
kos. Ar mes turime mokėti pa
jamų mokesčius už gautus nuo
šimčius nuo vad. Money Market 
sąskaitų banke ir nuo taupomų 
sąskaitų? j

ATS. Tas priklauso nuo paja
mų, kurias gaunate nuo sąskai-

Kur kreiptis dėl be pagrin
do uždarytų sąskaitų?
KL. Nežinau Ęuį- kreiptis, 

kuriuo keliu eiti. 1980 m. atida
riau, banke 2 knygutės po 50 dol. 
dviem vaikams. Iki šio laiko ne
dėjau daugiau pinigo ir neiš- 
emiau prisirašytų nuošimčių, 
šiandien nuėjus į Great 'Am. Fe
deral Savings banką, tarnautoja 
pasakė, kad tos dvi sąskaitos yra 
uždarytos. ‘ Patarkite, kas reikia 
daryti, kad atgaučiau savo pini
gus? .

ATS, Pirmiąįj^ia reikia kreip
tis j tos^. b-vės vėdeją ar direk- 
torių.' Jei negautumėt tikslių 

pa aiški n lipų,. ki 
b-vėspriežiūrosorgąpus bei jų 
sąjungos vadovybę. Jei ir (ten 
tikslių Žinių negausite, kreipki
tės.į Illinois1 valstijos prokuratū
rą. Dar galėtumėte kreiptis - į 
Better Business Bureau, kuris 
tarp pat 'imasi žygių išaiškinti 
panašius Skuntdusl Nežinodami 
jūsų,gyvenamos vietos nei pa- 
vdąrės, negalima- nurodyti .pas
tarojo biuro adreso,‘nes tokių 
įstaigųChkragojeyradaųg. Town 
of Lakė lietuvių, pajpnė tokia 

.'ištaigą yra 47th Si. ir South 
W ood sakryžoje, I National Sav
ing ir Loan Association namų II 
aukšte. \ Pr. šulas

DARIAUS IR GIRĖNO ALBUMAS
Dariaus ir Girėno albumas, jų istorinio žygio 

50 metų sukakties proga, jau yrą spausdinamas 
M. Morkūno spaustuvėje, Chicagoje. Albumas bus 
8’/j X 11 colių (22 cm x 28 cm) formato, spausdintas 
ant geresnės rūšies popieriaus, įrištas į kietus meniš
kus viršelius,-ir turės apie 270 psl. Jį suredagavo ir 
paruošė inž. ir komerc. lakūnas E. Jasiūnas.

Tekstai ir nuotraukų paaiškinimai bus anglų ir 
lietuvių kalbomis. Albumą leidžia komitetas, suside
dąs iš: E. Jasiūno (pirm.), J. Kavaliausko (ižd.), 
P. Aleksos ir A. Beieškos. Į garbės komitetą įeina: 
kons. Antanas Kalvaitis, Petras Jurgėla ir Antanas 
Vaivada.

Visuomenė yra kviečiama albumą nedelsiant už
sisakyti, komitetui prisiunciant 20 dol. (US) adresu:

• Dariaus-Girėno Albumo Komitetas
c/o J. Kavaliauskas,
6437 S. Washtenaw Ave.
Chicago, IL 60629

Albumą atspausdinus, jis bus platinamas aukš
tesne kaina. Atsiuntusieji 25 dol.-ar daugiau,, bus 
ląįkomi garbės prenumeratoriais. Paskyrušieji-10|) 
dol. ar daugiau, bus laikomi albumo ’'rėmėj&įsf Visų 
prenumeratorių ir rėmėjų sąrašas bus pąskįlbtaą 
albumo pabaigoje. . . , \ ,*r

Dariaus-Girėno Albumo Komitetas

testamentą, kad vienam mirus, 
jo nuosavybė paliekama antra-: 
jam. Jei- judų žūtumėte vieno
je nelaimėje, turi įjūt pažymė
ta kam palieka jūsų nuosavybė; 
Patariame įsigyti .(Naujienose ar 
pas autorių leidinį: “Kaip su
daromi testamentai. Tame lei
dinyje bendrai informacijai pa
tiekta medžiaga ir nurodytos 
specialios formos. Gi jūsų at
veju reiktų pasikalbėti su ži
novais dėl' vaikams paliekamos 
nuosavybės, dėl jų globėjų, jų. 
atlygitnimo ir t. f. Pr. Š.

— Teisėjas Frank Sulewskis 
atmetė advokato Patrick Tuite 
prašymų panaikinti Cook Coun
ty kaltinimą prieš veikiantį biz
ni, laužanti įstatymus. Advoka
tas argumentavo, kad įstatymai 
iš esmės nekonstituciniai. Tei
sėjas Sulewski paskyrė lapkri
čio mėn. 16 d- naujam apklau
sinėjimui, ieškovui County ąt- 
stovui reikalaująnt, kad privers
tų uždaryti tą- biznio veiklą. ~

W*W^flPW

,t PirmųtiųĮai „ąiškęępęs tpr- 
mos nukalti-pinigai atsirado 1500 
metų prieš Kristų.
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Komunistinė Kinija, Vakarų idėjos 
ir Amerikos doleriai

Daugelis mano, kad vicepremjeras Tengas Hsiopin- 
gas kontroliuoja kiekvieno Kinijos komunistų partijos 
pareigūno Įsakymą, bet tikrovė yra visai kitokia. Į aukš
čiausias komunistų partijos vietas Tengas paskyrė išti
kimiausius komunistų partijos pareigūnus, Įsakė jiems 
gerai susipažinti, su;paskutinio komunistų partijos kon
greso nutarimais, turėti drąsos tuos nutarimus tiksliai 
interpretuok/ o vėliau jis leidžia ^iems visai savarankiš
kai tvarkyti užsimoto-Hąrbo 'Reikalus." Jis nesikišamet ir 
tuo atveju, kai ištikimas pareigūnas nukrypsta nuo bu- 
vusios linijos, o kartaiš nėt padrąsina ištikimą pareigūną 
nukrypti, jei užsimotas darbas neduoda reikalingų vaisių.

Tengas leido visai eilei pareigūnų panaikinti Mao 
Cetungo padarytas pakaitas Kinijos žemės ūkio srityje, 
jeigu tos pakaitos atneštų didesnio derliaus, negu atneš
davo ankstyvesniais laikais. Praeitais metais panaikinti 
kolchozai jau atnešė, žymiai didesnį derlių, negu kolcho
zų santvarkoje. Jo logika visiems suprantama: jeigu kol
chozai neatneša didesnio derliaus, tai jie negeri. Tengas 
liepė grįžti prie buvusios santvarkos, davusios daugiau 
javų, daržovių ir pašaro. Šįmet kiniečiai jau tiek ne
badauja, kiek jie badavo pernai ir ankstyvesniais metais.

Šiandien komunistinei Kinijai Amerikos doleris la
biau reikalingas negu bet kada anksčiau. Komunistinė 
Kinija šiandien turi daugiau ryžių, pašaro, daržovių ir 
degalų, bet neturi reikalingų modernių gamybos priemo
nių. Jų pasigaminti nepajėgia. Neturi priemonių ir neturi 
apmokytų žmonių. Naujas mašinas mašinoms gaminti 
gali įsigyti Amerikoje. Amerikiečiai patys jiems pasiūlė, 
bet jie neturi dolerių.

Dolerių stoką Tengas pajuto, kai jis pabuvojo Ame
rikoje ir pamatė modernias darbo priemones ir lėktuvų 
dirbtuves. Jam patiko Teksas valstijoje automobilių lenk
tynės. Jis tiek jomis susižavėjo, kad nustūmė Į šalį visus

J. Pušėnas

SUSITIKIMAS MONTANOJ
(Tęsinys)

— Na, tai tik ne su geru. Kas galėjo tai pa
daryti ? Mano namuose tokių dalykų niekuomet 
nėra pasitaikę, — rimtai susirūpino Mandus. — 
Antanai, eikš čia! — pašaukė, pamatęs jį vaikš
čiojantį apie vežiminę. Jis tuojau atėjo.

— Antanai, ar tu nepastebėjai ką nors vaikš
čiojant apie automobilį?

— Ne. aš nieko nemačiau.
— Tai kas gi galėjo automobilio padangas 

taip supiaustyti? Ar visą laiką-buvai lauke?
— Ne. aš tik dabar išėjau apžiūrėti, ar veži

mai tvarkoje, kaip ponas sakėte.
— O vis tik kas nors buvo. Kur kiti du dar

bininkai?
— Aš nežinau. Mano mama yra virtuvėj.
— Man tikrai labai nepatogu, kad taip atsi

tiko. Aš vis tiek išaiškinsiu, kas taip padarė. Aš 
tamstai apmoku nuostolius, kiek tas būtų? — 
kreipiasi Mandus į savo būsimą žentą.

— Ačiū, ponas Mandus. Atlyginti man nerei
kės, nes joh ne jūs tai padarėte. Kai paaiškės, kas 
t^i padarė, tas ir atsilygins. 0 nuostolis nėra ma
žas, kiekviena padaiga kainuoja po du šimtu litų.

Antano ve das gerokai paraudo, o paskui pa
balo: keturi šimtai litų, juk tai nejuokai, tai be
maž »isn jo metii.j alga, dar Į kalėjimą pasodins.

asmens ssririu,. vwnaa few su antfrikieiiM t MĮm Vyriausiam Lietuvos Islaisvhuiiiq Ęoini-
’ .................. . * ? tetui šiais metais sueina 40 metų

(Pranešimas VLIK© seimui Detroite)
BALYS GAID2ICNAS,

vienas VLIKo steigėjų ir pirm-sios valdybos vicepirmininkas

ir apvažiavo didelį ratą lenktynių arenoje. Amerikiečiai 
stipriau plojo Tengui, negu laimėtojams. Ir nieko jam * 
neatsitiko! Jis daugiau pasitikėjo amerikiečiais, negu ru
sais. Maskva keliais atvejais jį kvietė atvykti į Kremlių 
ir pasitarti, bet jis nevažiavo.

Tengas praeitais metais kreipėsi j partijos veikėjus, 
kad jam pasiūlytų planų, kaip įsigyti daugiau dolerių. 
Jam buvo pasiūlyta įsigyti doleriams spausdinti mašiną 
ir pradėti juos spausdinti, bet jis nenorėjo eiti rusiškais 
keliais. Tengui labiausiai patiko 65 metų nepaprastai gy
vo komunisto čiang Nan pasiūlymas, čiangas buvo Fužu 
karo srities politinis komisaras. Fužu sritis apėmė kelias 
provincijas, esančias Taivano pakraštyje. Be Guangdonž 
ir Fužu, ten dar yra dvi provincijos. Jeigu būtų reikalo, 
tai keturių provincijų karo jėgos galėtų ginti nuo buvu
sios Kinijos karių įsiveržimo į pačią Kiniją. Tengas, išsi
kalbėjęs su Čiangu, leido jam vartoti visas priemones 
doleriams įsigyti. Jis neturėjo teisės kištis į kitas pro
vincijas, bet Fužu srityje jo rankos buvo laisvos.

čiangas taip sutvarkė visus reikalus, kad jis leido 
užsienyje esantiems kinieiams grįžti į Guangdong ir Fužu 
provincijas, pabūti 10 dienų ir garantavo laisvą išvažia
vimą. O jeigu kas, apžiūrėjęs provincijas, panorėtų inves
tuoti savo dolerius į vietos pramonę arba panorėtų naują 
pramonę įsteigti, tai tas galėtų laisvai įvažiuoti ir išva-i 
žiuoti, kada tiktai norėtų. Pats komisaras ČiaUgaš nu
stebo, kiek daug kiniečių privažiavo per Hong Kongas

Spalio pradžioje Pekine leidžiamoje spaudoje pasi
rodė straipsnis apie atvažiavusių turistų “atmosferos- 
teršimą”. Pradėjo apie atmosferos teršimą,, o. baigė.apie 
‘Vakarų idėjas ir kultūrą”. Tos “idėjos ir kultūra” esan
čios biauresnės negu Vakarų “teršiama atmosferą”. Čian- 
gas, turėdamas laisvas rankas, tuojau atsakė sostinės ko- 
munistams. Jis vartojo visiems suprantamą 'kalbą. Jis; 
šitaip atsakė: . > ■?

“Mes dvejopai žiūrime į kultūrą. Kai kuri gerar' 
o kai kuri bloga. Panašiai, kaip į Kinijos kultūrą. 
Negali- pasakyti, kad visa būtų ‘gera ar bloga. Mos. 
turime savąjį dvasini užteršimą, kaip,'sakysim, fep-Į 
dalizmas ar prietarai. Mums labiau patinka sūnūs,-: 
negu dukterys, o tai yra ’toks įeč^aįizmėčpąprę^įį< 
mas, kad jis Kinijos vadų yra kritikuė^ųpąsi 
pyro veikalai turi vietos Kinijoje^ Šųįįmnėjr 
muzikos kūriniai girdimi Kinijoj, o : Štrauso valsai 
beveik kasdien girdimi Kinijos radijo bangomis.

Partijos sekretorius primena, kaip Kinijos diplo
matai dėvi Vakarų eilutes, nesJos parąakęsnės. Pri- 
mena kovą prieš trumpas sukneles ir ilgus plaukus,- 
bet taip pat, kai ta kova. įgriso, buvo ĘųtrąūkĮą< 
Priminė, kad kiniečiai jau nekreipia dėmesio į. vaka
riečių šokius, bet džiaugsmingai šoka, kaip ir vąka-, 
riečiai. Kiniečiai dar neleidžia savo spaudoje taip.'- 
kalbėti apie seksą, kaip kalba vakariečiai, bet jie.Ia-;. 
bai daug straipsnių parašė apie reikalą siūti sagą 
apatinėse moterų kelnaitėse, ar jos hesiūti;v.w

žiaus ranka. Ir buvo sudrūpiU- 

priešinimo liniją, būtų rūpes- 
ingai paisoma gyvybinių lietu

vių tautos interesų, kadi nebūtų 
Įdegama ugnis ten, kur niekai 
negalima laimėti, o tik daug ką 
sudeginti.

Su pirmais vokiečių potvar
kiais ir piimais pasipriešinimo 

; lapeliais prasidėjo ir tarpgrupi-

Dvidešimt dvejų*, metus išgy- Į: ' 
venę laisvėje buvome net kiek ta, kad užimant teisingą pasi- 
primiršę, kad gali ateiti tamsios 
ir laisvei sunkios dienos. Kai 
karo debesys beveik valandomis 
tamsėjo, mes vis dar manėm, kad 
gal išliksim nepaliesti. Delsėm 
ir kaip reikiant nepasiruošėm. 
O kai komunistinė Maskva mum 
tiesiai dūrė į širdį, išgyvenom 
ir pasimetimą, ir tėvynę ginti _______ ___ro--r-
pažadų netesėjimą. Tai mūsų- jaj pasitarimais sudaryti bend-- 
fJpnybes kurias Vėliau vistiek pas priešinimo centrą. O jį 
reikė o išpi- k i. Ir jos buvo >š- sucjaryti. kaip dabar gali atro- 
.ueikamos visuminiu tautos suki.- (|y.; nebuVo tafp ;engva. Buvo 
tinau, Lietmos nepiiklausomy-^ nepasitenkinimų dėl praeitie^

s’lpnybe^ kurias Vėliau vistiek

bės atstatymo paskelbimu, ban
dymu vėl viską suimti į savas 
rankas. Tos pastangos tada 
mums atsiėjo per 4000 gyvybių; 
daugiausia patriotiškumu degan
čio jaunimą'

To sukilimo metu keitėsi okū- 
pantai.Dažnas dar-turėjo šiėk;

■ tiek vilties, kad prievarta iška
ršintoms' raudonoms vėliavoms

Įvykių, buvo ir nauju sąskaitė
lių, kad pii-moje komunistinėje 
okupacijo'e kaikas pasirodė ne-: 
taip lietuviui priderėjo pasircJ 
dyti. O ryškėjant, kad toks bū-į 
simas centras turi jungti vrsust 
susi grupavimus, reikėjo žiūrėti 
ir kokie tie susigrupavimai yra.;

Politines grupės :
Visi žinome, kad nūo 1U27 m.- 

tus- einantieji, svastikos ženk- L^tuvoje /feūvo įvestas vadina-Į 
iždri paženklintieji bus ismintin-] masis vadistinis režimas. Oficia-i 
gesiriį bet labai grist pajufom, liai partijos neveikė, bet centrai 
kad jie visičkaūnepaiso mūsų ne-į ir jiems pavaldi spautfa. gyvavo, 
priklausomybes siekių, yra ąf^ Vadinamas katalikiškasis spar-- 
ėję- atlikti fšiį kas" jiems nėpasi-ri nąš toktikote sumetimais buvo pa 
sekė Kryžiaus karų metais. Toks ^ siskirstęs į tris dalis> krikščio- 
jų elgesys, pėgreitiiio lūžį ir tųd-į-his'- demokratus, Ūkininku Są

jungą iri Darbo Federaci ją. Kai
resnę liberalinę -ar-kaifį^ barą? 

; buvo užėmę valstiečiai
Į hiriirikai Tr šobialdemokrat-ai. £ 

AIŠ41ife. liępos ; vuMfĮ pretenduoją tautininkai
skelbtos potvarkis,, kad įvedama ■
vok točiu į civilinė - valdžia,z .kąd suskilę į d^i 'daKsi Iš šeno dar. 

- Lietįiva' Įjungiama: į QsUandd} buvū Ckkiirikų Partija— tai vėl 
vidurys tarp liaudininkų ir tau
tininkų Buvo atsiradę ir vi
siškai nauji susigrupavimai: Lie 
tuvių Frontas, laisvės kovotojai

ae, kurie į juos -dar buvo žiūrė
ję su laisvės'viltimis.

y f ■ r

Lietuva' į QsUandci
provinciją, r^jgpiūčib. 5 tL tu
rėjolikviduotis- laikinoji Lietu-1 
vos vyriausybė, o komisaras 
Rėntėln paskyrė generalinius ta
rėjus. ■' ■ ! ir Vienybės Sąjūdis. Juos visus,

Dar tą patį mėnesį po tokių r kad neliktu nepasitenkinusių, 
reikėjo i susodinti-prievieno sta-1 

■ lA Tokį susodintą bandė Ta- 
: das Petkevičius, bandė ir Juozas 
' Ambrtzevjėius-Brazaitis. Abiem 
- nepavyko. Nepavyko grynai dėt 
'politinės aritmetikos:- kiek-ku
rie susigrupavimai dominuos ir

potvarkių į. įvykių, Kaune, Vil
niuje ir Šiauliuose- pasirodė pirt 
mi lapenai, kviečiantieji gerai 

f Įvertinti vokiečių siekius ir 
•jiems priešintis? Vieni tų lape
lių bUvb rašyti gerai išmąsčius, 

•kituose jautėsi- mokyklinio am-

r 1 ■ ■ . — .   ---------—_

ritimą parodyti tiktai dolerio gaudymo srityje. Tuos do- 
lerrus jis gavo ne komunistinėmis, bet pačiomis seniau
siomis priemonėmis. Kinijos vyriausybė gales užsakyti 
daug modernių mašinų Amerikoje, bet pasirodo, kad Ki- 

milijonų, kaip pradžioje buvo paskelbta, bet $490 milijonų.' nįjai. nereikės pirkti javų'Amerikoje, Tikisi ateinančiais 
Šis dolerių Įplaukimas per vienerius mtus padarė komi-1:metais turėti savų..
sąrą čiangą Nan didžiausiu didvyriu naujosios Kinijos! Konįsiarąs Čiang Nari, gavęs komunistinės Kinijos 
akyse- . didvyrio titulą, nežinojo, ką pasakyti. Jis patraukė pe-

Komisaras čiangas ilgus mtus gynė įyaĮriąs-'.Maę čiais ir ištarė: “Turime persiorientuoti... Gyvename do- 
Cetungo pozicijas, bet jis turėjo progos visą savo suma- Jerio gadynėje!” , . .

Visi. šie klausimai yra tiktai menkniekis, palyginus-, 
su pačiu pagrindiniu komisaro Čiango keliamu klausimu. 
Šįmet į Fužu iždą įplaukė 490 milijonų dolerių, Ne $90 
milijonų, kaip pradžioje buvo paskelbta, bet $490 milijonų.

Ko gero, ir Jadvyga baisiai supyks ant manęs. Ji 
to tikrai iš manęs nesitikėjo.

— Gerai-, ponas Pašvy, mes išsiaiškinsime ir 
susitarsime. O dabar ką jūs darote? Juk šiuo 
automobiliu važiuoti nebegalima. Aš kviečiu jus 
pernakvoti, arba, jei negalėtumėte, tuomet An
tanas pakinkys arklius ir nuvažiuosite į Pelkinę, 
o iš ten autobusu į Šiaulius. — Jis pažvelgė Į laik
rodį. — Autobusas už valandos išeis.

— Gerai ponas sakote. Tenka grįžti autobu
su. Nakvoti negaliu, nes rytoj turiu daug biznio 
reikalų. Aš būsiu labai dėkingas, jei manė pavė
žinsite arkliais iki Pelkinės.

Antanas tuojau pakinkė arklius į gražią 
bričką ir Jadvygą su Stasiu išvažiavo. Aš vos 
spėjau pareikšti jai savo sveikinimą ir pasidžiaug
ti jos draugu.

— Lik sveika, Maryte, mes ga] netrukus m 
pasimatysime, — pasakė ji atsisveikindama.

Tėvas iš karto manė juos palydėti iki.Pelfeif 
nės, bet paskui apsigalvojo ir pasiliko namie.

— Ką tu, Maryte, manai apie Jadvygos su
žadėtinį? — jis paklausė.

— Puikus vyras atrodo, — sakau. — Ir, tur
tingas. Jadvyga taip pat yra labai puiki mergaitė, 
taigi ir jos vaikinas turi būti jai lygūs.

— Kažin, gal ir nieko. Neaiškų, kokie jo tur
tai ir koks jo būdas. Gal Jadvyga jį gerai pažįsta, 
kad tik neapsiriktų, bijau.

— Gap Elena jį gerai pažįsta, juk Šiauliuo
se gyvena; ; •

— Taigi, reikėtų jai parašyti, o gal aš pats 
nuvažiuosiu pasiteirauti. Argi taip galima Jad
vyga jam atiduoti, nieko tikro apie jį. nežinant.

— Taigi, geriausia, ponas, jūs nuvažiuokite 
ir išsiaiškinsite.

Aš užsiėmiau savo ruošos darbais, o ponas 
nuėjo prie ^tomobiiio pažiūrėti, kur reikėtų jį 
pastatyti ir užrakinti., kad vėl kas neatsitiktų. 
Apžiūrėjęs ir galvodamas, kaip pratuštinti patal
pą prie arklidės automobiHut jiš užėjo į virtuvę, 
noi’ėckmBas pąsįteirautų ar ji kartais nematė ką 
slankaijant apie automobilį.

•' —Nieko, daugiau nemačiau, tik Marytę. Ji 
apėjo automobili iŠ visų pusių, paskui priėjo prie 
gyvatvores, kur automobilio šonas stovi ii< feįįžką 

: toff (ėjttęįįat ar ,žo& ravėjo,
nėš ma<Batą rankose bfizgęjo peili? ar kas kita. 
0 kod^i ^onas, klausi K

Niėko svarbeaa Ar gerai, jūs jąr matėte?
— Labai getai. AŠ žiūrėjau į automobilį, sa- 

kaii, -kaip gera turi būti juo
važiuoti. Ut Adnkyti, nei šerti, nei pririšti.

. iPąatMti Važiuoju. Ko tie
žmonės, sakau, ir neprig^dyoja, ^ž pinigus viską 
padaro., Žiitrėjąū, tąjgi, ir pamačiau Marytę iš- 

1 einant ir vaikŠčiejant apie automobilį. Kiekvie
diiaugiaai tokiu daiktu, pagalvojau. Aš h- 

’ bai' gerai ją nidS’au.

turis | barimus »pr»ndi- 
miw. Tada dar tikėto, kad karas

ir Lietuva greit afsistatys savis
toviam gyvenimui.

Du centrai

Nepasisekus tiems bandy
mams, susidarė du centrai: Vy
riausias Lietuvių komitetas, ap
jungęs liaudininkus, socialde
mokratus, tautininkus, naciona
listus ir laisvės kovotojus; o ki
tas — -Tautos Taryba, apimanti 
visus kitus katalikiškuosius su- 
sigrupavimus. Pirmam vadova
vo Jonas Fledžinskis, antram — 
Juozas Ambrazevičius.

Taip, dviem centram esant, 
buvo įeita j 1943 metus. Vokie
čiai darėsi vis piktesni, nes jiems 
nesisekė frontuose, nesisekė ii 
Lietuvoje nedateklius užkaišioti, 
prievarta gaudant žmones bei 
grobiant materialines gėrybes. 
Tų metų vasario 1 d. prie Stalin
grado buvo paimti paskutiniai 
U-to korpo vokiečių likučiai. 
Rommelio vadovaujamos šarvuo 
čių divizijos buvo suvarytos at-

Vokiečiai, lyg už-visus nepa- 
aiseknnūs keršydami, kovo 16 
d; uždarė visas augštąsias’ Lie
tuvos mokyklas, o kovo 16-17 
dienomis suėmė įkaitais 49 mū
sų veikėjus ir išveže į Stutthofo 
koncentracijos stovyklą. Čia no 
rįu pažymėti, kad tais suėmi
mais vokiečiai nepataikė nė vie
nąabiejų pasipriešinimų centrų 
asmenį. . ;

Pagaliau — virpąs čėniras 
‘^Tfe:Viš? Įvykiai .stipriau pa- 
veikė abiejų centrų veikėjus, kad 
re'kia' baigti- pąjįtarirniis ir sue!-’

' VLK a:e;š 5. atstovai, o. iš Tau-' ’ 
tęs Tarybos 4. Jų atėjimas rė- 
mėsi tokiu sutarimu: partijos, 
turėjusios seimuose savo atsto-

. vus, siunčia po 1 atstovą; taip 
pat po, vieną atstovą siunčia ir

(nauji ‘sušf^hipavamai. Tad' į 
vieningą centrą turi ateiti 11 at-

_ stovų, bet abi pusės pripažino, 
kad'toks didelis skaičius atstovu 
pogrindžio veikloje gana pavo

jingas. Buvo kiek stisisiaūrin- 
-*a, kai Ūkininkų Sąjunga ir Ūki-
- ninku Partija^, viena iš vieno
• eeiitro, kita iš kito, nuo atstovų
■ siuntimo atsisakė. Labiau susi-
• mažinti nesisekė, nes visos par- 
f tijfoš- ir sąjį'idžiai labai vertino
savo veiklą. O okupacinėse sąly
gose niekas negalėjo tos vertės

• pasverti iri nustatyti.
(Bus daugiau)

— Saudi Arabija priimtų J. 
Arafatą, jeigąu jis pasiektų tą

■ kraštą.
— Pirmos JAV atominės ra 

ketos jau pasiekė V. Vokietiją.

— Gerai, — pasakė Mandus ir norėjo išeiti, 
bet Ona dar paklausė:

— Ar. tai jau mūsų panelė Jadvyga išteka ?
— Gat ir taip, nežinau. Pagyvensim — pa- 

Ematysim.
— Tai, ponas, dabar paliksi visai vienas. Ne

gerai viėnam. Turėsite apsivesti.
— O ką aš, tavo nuomone, turėčiau apsivesti ?
— Nežinau. Marytė būtų jums labai gera po

ra — darbšti, rūpestinga, jauna ir graži.
— 0 kodėl apie save nieko nesakai? Ar tu 

nebūtum man gera?
— Ką aš jau čia, nebejanniklė, prasta, gra

žiuose kambariuose nepratusi, nedrąsiai atsa
kė ir josf Veidai nurausta, kaip nunoki obuolys, 
j ■ ' . ■ ■

— Mandus pastebėjo, kad šis jo juokavimas 
gal ne vietoje, todėl, pąlįkąs jos veidus raudonai 
bežydineiuR, skubiai Sėjo. Tą pasikalbėjimą- apie 
vedybas jis tuojau užmiršo, bet Marytės tariamo 
vaikščiojimo apie automobilį jis niekaip negalėjo 
užmiršti. Nejaugi tai Marytė galtjtr ateiti ir su
purtyti padangas? Ąr ji pamišo, ar ką? Ona 
sako mačiusi ją vaikščiojant, ir dar su peifiu. prie 
gyvatvorės. Ko jai reikėjo ten vaikščioti,' ką ji 
ten dirbo f Ona, rodos, neturėtų tikslo meluoti.

(Bus daugina)

t — Naujienos. Chicago-Šrt. Mond n, Nov. 26-28, 1983
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VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $6. Minkšti 
viršeliai Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus 

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

■■■

Funeral Home and Cremation Service

DR. PAUL V. DARGIS 
». RYTOJAS IB CHIBUKCAS 

WwchMt^r Community klinikos 
Medicinos direktorius

ITO & Manheim RcL» Weyfchester, 11L 
VALANDOS: S—9 darbu dienomis

SUSIRINKIMŲ

Į Charles Stasukaitis 
| FD. LE.
I (312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608 |

24 Hour Service

TeL: 552-2727 arte 562-272$

Lietvviy Žagarės klubo priešmeti- 
nis susirinkimas įvyks lapkričio 26 d. 
2 vai. popiet Aneles Ko j ak salėje, 
4500 So. laiman Ave. Nanai kviečia
mi atsilankyti, nes yra svarbių rei
kalų apiaru ir bus rinkimas valdy
bos 19b4 metams. Bus ir vaišes.

Rožė Didžgalvis, rast.

Ieudeiki
GYDYTOJAS Ik CHIRURGAS, 

SPICIALYBfc AKIŲ LIGOS 

W07 Wwt 10M Strwt

Saldy Apskr. Klubo nariy metinis 
susirinkimas įvyks š. hl lapkričio 
mėn. 27 d., 1 vaL, Vyčių salėje, 2455 
W. 47th Street. Bus renkamą klubo 
valdyba. Po susirinkimo — kavutė.

J. Jurkšaitis, pirm.

Jono Huso teismas GAIDAS ” DAIMID

OPTOMETR1STAS 

kalba lietuviškai 
MIS W. 71« SL T»L 737-5147 

Tikrina akla. Pritaiko akiniui

INKSTV. PŪSL1S UI 
PROSTATOS CH1RURGUA 
MM WIST Mrd STRR1T

ItUUiOA

Prostatoj inkstę ir žlapnnvg

St. Petersburg, Fla. 3371f 
TeL (8Į32 «21-42©e

' ""-T... . ' . —

PSRKRAUSTYMAJ 
MOVING 

Laidimal — Pilna ipdraadi 
ŽEMA KAINA '■ 

Priimam ifaftar Char^ 
ir VISA kortelaa 

RUERRNAS. TaL 925-NM

B įvairią atatvaty.

ANTANAS VILIMAS
TM arte Ž7MRM

PASTABOS IŠ TOLO 
(Atkelta iš pirmo puslapio) 

Su deklamacija buvo baigia 
minėjimo akademija, pubiiKai

M. Dranga nukrypsta į šalį

Venecuelos Lietuviy Draugija sau-.
kia metinį susirinkimą lapkričio 27 d. I sugjedant Lietuvos 'himną Pub- 

i (sekmadienį). Bus šv. Mišios už mirų-J... , ,
i sius 11:15 vaL ryto Jėzuitų koply- į llka, kurios buvo arti dviejų 

čioje, 56-ta ir Claremont. Po Mišių(
i renkasi šaulių salėje, 43-čia gatvė.
Narių dalyvavimas būtinas.

Valdyba

s Upytės Draugiško klubo priešme- 
[ finis susirinkimas įvyks penktadienį 
gruodžio 2 d., 1 vai. popiet, Anelės 
Kojak salėje, 4550 So. Talman Avė. 
Nariai prašomi atsilankyti, nes bus 
renkama valdyba 1984 metams ir yra 
daug svarbių reikalų aptarti. Po su
sirinkimo bus vaišės.

A. Kalys

Brighton Parko Lietuvio Motery 
klubo priešmetinis nariy susirinki
mas įvyks gruodžio 1 d., ketvirtadie
nį, 1 vai. popiet, Anelės ralėje, 4500 
S. Talmas Ave. Narės kviečiamos 
atsilankyti, nes yra svarbių reikalų 
aptarti ir bus 1984 m. valdybos rin
kliuos. Bus ir vaišės.

Eugenija Strungys, rast.

LIETUVIŲ NAŠLIŲ, NAŠLIU
KUI IR PAVIENIŲ KLUBAS

Klubo susirinkimas įvyko lap
kričio 11 d. Vyčių salėje, 2455 
W.47thSti -

Pirmininkė Estelle McNamee, 
atidariusi susirinkimą 6 vai. va
kare, pranešė, kad mirė gera 
narė ir darbšti klubo darbinin
kė Della Ketvirtis. Ji buvo pa
gerbta tylos minute, visiems 
nariams atsistojus, 
nai buvd išreikšta 
jauta.

Valdybos vardu
J pasveikino visus atsilakiusius 
narius, linkėdama praleisti vi- 

, sas ateinaničas šventes linksmai 
ir sveikai.

Toliau sekė valdybos rinki
mai. 1984 metams išrinkta se
kanti valdyba: pirmininkė — 

. Estelle McNamee, vicepirminin-

Jos šeimy-
gili užuo-

pirmininkė

SOPHIE BARČUS
MPWQ 4EIMOS VALANDOS

fieiudieriiii tr •ekmaltailąla 
BUO 8:30 iki 9:30 t*L ryta

.. Stoti*. WOP A - 14H AM _ 
tnaaliuoi.nw. g Ba^ .uM'dw 

*Mrqu*tT* ’ Parka

Y^?L* — Aldona Dawkw 
Tofofj 77B-1543

1 Z15? Jo. MAPLEWOOD AVI.
CHICAGO. 1L tottt

lx f

“Lietuvos Aidai”
KAZĮ BRAZD2IONYTA

Šiądien nuo pirmadleGio iki penk
tadienio 8:30 v*l. vakaro- 

vboa laido* ii WČEV rtotte,

St Petenburg. FUu. 12:30 vai. p.p. 
ii WTIS stotie*, 1110 AM banga.

1645 W. 71«t StreM

Čikaga, IDinoė 40671
T«Mt 778-4174

1983 m. lapkričio 18 d. Drau
ge Mykolas Dranga kritikuoja 
M. Gudelį. Jis, esą, melavo, ra
šydamas spalio 14 dienos nu
meryje. Dranga rašo: “Naujie
nos vengė dėti' nusigandusių 
tremtinių skundų ir prašymų 
pagalbos. Bet ir čia Gudelio ne
gražiai pameluota, nes lygiai to 
paties numerio, kuriame išderg
tas Lietuvių teisėms ginti ko
mitetas, kitame puslapyje kaip 
tik įdėtas šio komiteto skelbi
mas, prašantis .nukentėjusiems 
lietuviams apginti aukų. Kodėl 
Naujienos jį įdėjo? Ogi todėl, 
kad buvo apmokėtas. (Tai dar 
patvirtina seną. įtarimą, kad 
GudelisUima. iš^ąirės ir įš. der 
sines, bet ima. . .)"”.

Pagal m.dr. nuomonę, Naujie
nos skelbimus privalėtų dėti vel
tui. O gal m.dr. galėtų atsakyti, 
ar Draugas deda skelbimus vel
tui? Negali suprasti, kad Gude
lis “ima iš kairės ir iš dešinės, 
bet ima.;?’- Taįfi atrodo, kad 
Draugaę iš niekuĮ^neima pinigų,, 
o galprenumeratoriams dar 
primoka? Bet pažvelgus į pas

alinį puslapį kiek ten matome 
laukų. Taigi, ir Draugas ima do- 
lenus iš kairės ir iŠ dešines, ir 
m.dr. iš Draugo ėmimo visai ne- 

į sistebi. Tai kodėl m.dr. taip nu- 
I stebo deT Naujienų? O jei Nau- 

yra žinomas lietuvis ar lietuvė, Į

šimtų, buvo pakviesta uzKau- 
džiams ir kavai į apatinę salę, 
kur ramovėnų moterys jau gau
siai buvo apkrovusios stalus su
muštiniais ir pyragais, užkandai 
prie kavos. Buvo net ir vyno, 
be to, veikė ir baras.

šeštadienį, lapkričio 19 d., lie
tuviškosios radijo valandėlės 
eigoje buvo perduota pačių ra
movėnų paruošta programa su 
vaidinimu ir dainomis.;
1 Bendrai, miiiėjimas ’buvo ge
rai paruostas, programa salėje 
nebuvo ilga, gerai pravesta,: 
skaitlingai lankyta.* * *

Mėgiamos ekskursijos
Keliais pastaraisiais . metais 

Santa Monikos lietuvių klubas 
ir kiti surengė ekskursijas iš 
Los Angeles j Las Vegas ir ki
tur. Pasirodė, kad toks keliavi
mo būdas lietuvių gana mėgia
mas, nes niekada-toms ekskursi-į 
joms netrūko keleivių. Nebūti-j 
nai del to, kad keliavimas su] 
ekskursija yra labai pigus. Vi
lioja ekskursijos keliavimo bū
das dar ir dėl to, kad vadovas

o, be to, paliekami ilgos kelio
nės automobilio vairavimo ir 
viešbučio ieškojimo vargai na-

jienos apmokėtą skelbimą įdė
jo, tai aš manau, kad buvo pasi-

mie, sėdi sau patogioje autobu- ekskursantams (nupiginta kę
so sėdynėje ir leidi nerūpestin- lionės kaina).
gai laiką geroje lietuviškoje
nuotaikoje, pažįstamų ir nepa-j te, kad. šioj e ekskursijoje kelio- 
žįstamų lietuvių aplinkoje ir hė lėktuvu į Havajus ir atgal į 
draugystėje. - < - - v • -T

Šiais metais, į šalį (jau se- aerodromo į viešbutį ir atgal į

Galiu suprasti; tik. pagalvoki-

Los Angeles, ten transportas iš

kė — Bernice žemguliu rasti- niai) padėjęs vaidybą ir režisū- aerodfomą, septynios naktys 
Antoinette Ralys, fin. i r$ Juozas Kaributas surengė jau { viešbutyje, daugelis “sightsee-ninkė — 

raštininkė — Rožė Didžgalvis, 
kasos globėja — Anna Wichec- 
ki, koresp. — Anna jSondux.

Raštininkė Rožė Didžgalvis 
šiuo laiku sirgo, todėl susirinki
me nedalyvavo. Jai palinkėta 
greitai pasveikti.
Vicepirmininkas Kostantas Le- 

sevičius iš valdybos pareigų at
sisakė.

Paskirtos aukos Sophie Bar
čus radijo programai, Naujie
noms ir Amerikos legiono Da- 
riaus-Girt r.o postui.

Klubas nutarė suruošti gegu
žinę 1981 m. liepos 15 d. Vyčių 
salėje. Užsakyta salė ir orkest
ras.

Išrinkta Revizijos komisija: 
Antoinette Kalys, Bemice Žem
galis ir Nellie Skinulis. Knygų 
patikrinimas bus Anna Condux 
namuose 1984 m. sausio 19 d.

dvi autobusu ekskursijas į Las išvykų mieste (Honolulu) 
Vegas ir Grand Canyon. Auto- hr kitur, tekainuoja vos tik 250 
busai buvo pilni. Dabar štai jis (^u šimtu penkiasdešimt) dole-
vėl “surežisavo” jau kito pobū
džio ekskursiją: lėktuvu į Ha
vajus (Honolulu) lapkričio 28 d.

Kai prieš porą dienų (rašant 
šias pastabas) jį paklausiau, 
kaip sekasi šios ekskursijos or- 
ganiazvimas, atsakė, kad jau 
“viskas baigia, sąrašas uždary
tas”, norinčių šioje ekskursijo
je dalyvauti lietuvių buvo tiek 
daug, kad “neturiu kur dėti”. 
Apgailestavo, kad neišsiderėjo 
anksčiau lėktuve daugiau vietų

Nesant daugiau klausimų, 
pirmininkė uždarė susirinkimą 
7:15 vai. vak.

Po susirinkimo buvo kavutė 
su užkandžiais.

Koresp. Anna Condux

For constipation relief tomorrow 
reach for EX-LAX tonight •

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 pills, Ex-Lax is 
“The Overnight Wonder’* 5U

Read label and follow 
directions.

rių asmeniui. Tai- tikrai, anot 
lietuviško posakio — “pigiau 
grybų”. Gerai, kad atsiranda 
žmonių, kurie organizuoja ir 
lietuvių ekskursijas ne pasipel
nymo tikslu.

* * ♦

elgta korektiškai, ir m.dr. netu
rėtų parodyti savo naivumo.

O gal m.dr. galėtų paaiškinti, 
kaip pavadinti tokį Draugo el
gesį? Kuomet Amerika šventė 
savo nepriklausomybės 200 me
tų sukaktį, tai tos sukakties pa
gerbimui buvo surengtas kon
certas McCormick salėje. Kon- . e 
certą rengė virs 20 organizaci- . 
jų, ir buvo pasirinkta muz. Ja- 
Kubėno simfonija, kurią išpildė 
Chicagos simfoninis orkestras, 
o dirigavo pats orkestro vado
vas. Jis ta simfonija buvo labai 
sužavėtas ir, pasikvietęs muz. 
Jakubėną ant scenos, pasveikt-. 
no. Iš Cicero, p. Palionienės va-' 
dovaujama, tautinių šokių gru- j 
pė pašoko keletą šokių. ■

Nors buvo pasižadėjusios da
lyvauti penkios tautinių šokių 
grupės, bet vėliau jos atsisakė. 
Kadangi Lietuvių Bendruomenė 
ši svarbų Amerikos Nepriklau
somybės minėjimą boikotavo ir 
tautinių šokių grupėms pagrasi
no, jei jos dalyvaus, tai jos ne
bus kviečiamos į tautinių šokių 
šventę. Ir kitokiais būdais atkai-l 
binėjo visuomenę, kad nedaly
vautų.. O tą rytą oras buvo ne
pavydėtinas, šlapiu sniegu buvo 
gerokai pasnigta ir pūtė stiprus 
audringas vėjas.

Su Draugu buvo susitarta, 
kad įdės apmokamą skelbimą ir 
čekis jau buvo pasiųstas. Bet tai 
nepatiko LB' vadams, čekį Drau
gas grąžino ir straipsnio ne
įdėjo. Tad kieno elgesys buvo 
teisingesnis: Naujienų ar Drau
go? Manau, kad m.dr. yra ži
nomas V. Butėno parašytas 
straipsnis “Užpultas kun. Alg. 
Kezys prie altoriaus Jaunimo 
Centre’’. Ir tokį melagingą, 
šmeižiantį straipsnį Draugas, 
įdėjo. O faktinai tik keli pa trio-, 
tai buvo atėję ir kalbėjosi me
no paveiksiu kambaryje, kur^ 
nuotraukoje ant stalo matosi ir

Taisau klaidą

Mano pastabose (Naujienų 
nr. 217) apie Vlado šimoliūno 
pagerbimą įsibrovė pora klaidų: 
mano parašyta, kad šimoliūnai 
iš Vokietijos į Argentiną emig
ravo 1940 metais, gi turi būti 
1948 metais. Iš Argentinos į 
Ameriką VI. šimbliunas atvyko 
1956 nfelais, ne 1957 metais, 
kaip mano parašyta.

VL Bakūnas

>
kavos puodukas, kad nebūtų( 11 
rodomas okupanto atsiųstas f ii- j " ’
mas. Pasisakyti prieš V.B., ap- ■ < 
mokėto Suiaipsmo Draugas ne-< 
dėjo. Ar tai nesiderina Draugo S 
veikia su O.S.I., prieš kurią.4 
ni.dr. kovoja? |

Antanas Marma 1

PLETŲ PASLAPTIS
Jauna žmona įneša iš darbo 

grįžusiam vyrui padėdama pie 
turns lėkštę, nuduodama didelę 
paslaptį, sako: “Atspekč ką šian
dien pietums patiekiau?”

Jaunas vyras: “Bandysiu at
spėti, kai pietus atneši. Beval
gant lengviau spėti”.

• LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue

TeL — 523-3572

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

PETKŲ
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, HL 60650 
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street TeL RE 7-1213

11028 Southwest Hwyn Palos Hills, Illinois
TeL 974-4410

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003
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PASKAITA BALZEKO MUZIEJUJE

ateiviy suskaičiau

— Dideliam visuomenės ir 
Vyčių veikėjui dr. Petrųų Atko
čiūnui pasikaukiant poilsiu. Ci
cero Lietuvių Vyčių 1 Loji kuo
pa ruošia jam pagerbimą. Pa- 

1 geidimas įvyks š. m. gruodžio
pabrėžė, jog Sovietų 4 dieną, 4 vai. popiet, Mr. An- 

trony’s Banquet salėje, 7318 W. 
Irving Park Road (1 blokas į 
vakarus nuo Harlem gatvės).

Organizacijos ar pavieniai as
menys, norintieji dalyvauti šio
se iškilmėse, prašomi skambin-

publikai pristatė 
Mackevich. Deja,

jau pa-

klausy- 
galima

Š?S TAS IŠ
BRIGHTON PARKO - '

Šių mątų Lapkr ivio 12 dieną 
Brighton Parko l.etuvių namų 
savininku v-ba surengė puikų 
banketą. Jis įvyko šaulių salėj 
Svečių buvo per 200. Nae-taika 
buvo :škiF- -larp suaugusių sve
čiu maišėsi gana d&ug jaunų vy
rų ir mergaičių. Tai buvo šaulių 
rinktinės "Vyč’ų” tautinių šo
kių grupės jaunimas.

Jaunimas pakelia visų nuotai-

vy-š.m. lapkričio 20 d. Balzeko 
muziejuje, Chkagoje, buvo vi
suomenei suruošta paskaita apie 
Sovietų Sąjungą šiandien. Ją 
skaitė Ilinojaus universiteto pro
fesorius J. Cracraft. Paskaitos 
klausytis susirinko apie 9(1 žmo
nių, daugumoje senosios lietu 
vių emigracijos atstovų. Iš nau
jųjų lietuvių 
lik penkis.

prelegentą 
ponia E. R.
Savo trumpame įvadiniame žo- į 
dyje ji dabartinio JAV prezi
dento kiek kietesnę politiką So l 
yietų .Sąjungos atžvilgiu pava
dino ekstremistine, 
kraštutine. Jos kalboje buvo aiš
kiai pastebima politinė tenden
cija sukritikuoti dabartinę JAV 
administraciją, ko neturėtų būti 
muziejuje, visų pažiūrų visuo 
menės remiamoje institucijoje.

Prelegentas prof. J. Cracraft 
yra redaktorius naujai pasiro
džiusios knygos apie Sovietų 
Sąjungą. Apie vieną valandą 
trukusioje paskaitoje jis gana 
gyvai ir daugumoje objektyviai 
pasakojo apie Sovietų Sąjungą. 
Tačiau jis aiškiai vengė primin-

Ii apie agresyvią Sovietų .politi
ką kaimynų atžvilgiu ir apie jų 
tikslą užimti visą laisvąjį pa 
šaulį.

Jis net
Sąjunga nėra totalitarinė vals
tybė, nes ten didelės prievartos 
jau nesą, Stalino laikai 
sib.igę.

Po paskaitos vienam 
tojui užklausus, ar yra 
revoliucija perversmas J
jungos viduje, prelegentas pa
brėžė, jog Vakarų pasaulio in
teresas yra, kati tokio pervers
mo neįvyktų. Kodėl? Ogi, kad 
tokia revoliucija išmestų iš pu- 

fantastine,: siausvyros didelę pasaulio dalį, 
ir galėtų įvykti didelis kraujo 
praliejimas, gal net atominis 
karas. Galėtų sukilti ukrainie
čiai, lietuviai ir kitos Sovietų 
Sąjungos tautos. Geriau, esą,, 
dabartinė stabili padėtis.

Klausant susidarė įspūdis, jog 
kalbėtojas atstovavo grynai 
amerikiečių "liberalų” pažiū
roms ir galvosenai.

Dalyvis

• Baimė ir meilė drauge ne
vaikščioja.

ti p. Jean Vance,‘tel. 652-52451 Jvisų nuve
iki š.m. gruodžio 1 dienos. *r nepavargsta. Sve-

s čiai buvo patenkinti jų atlikta 
programa ii gausia: plojo.

Ponia Matulevičienė patiekėPERSAS APIE KRAUGERIUS
Iš tikrųjų, iš tikrųjų 
Tau dabar sakau: 
Gėrei kraują tu silpnųjų, 
Jo užteks tau jau.
Teisingumas reikalaut a 
Keršto iš dangaus.
Aukų kraujas nesiliauja 
Teismo šaukt skubaus.

Kraugery, pavirs durtuvais 
Net plaukai tavų 
Ir jie smigs į tavo kūną 
Tarsi peiliai atlenkti.

Prieš programos pradžią ati- 
I daromąją k. lbą pasakė V. Uta- 
I ra. Jis yra daug dėmesio su- 
, kaupęs j. namų savininkų reika- 
| lūs. Prie stalų svečiams patai-
- ___  _ *_•  ...________ 1. .11   

— Pasėkoje palankių oro 
lygų, Kinijoje šįmet gerai 
derėjo visi javai.

NUO

i navo pačios ponios baliaus ren
gėjos, daugumoj v-bos narės.

Šiam parengimui ypatingai, 
daug pastangų padėjo p. An. 
Ratienė. Salėje darbavosi J. Ta- 
moševičienė. J. Pileskienė, B. 
Veiberienė, Liaubienė ir kitos. 
Iš vyrų buvo pareigūnais, v-bos 

są- i iždininkas V Kelmelis, Neniš- 
už-1 kis, Kasperavičius.

J tt - i — --

= prašė visus, namų savininkus at- 
—’į silankyti į kavos partiją š.'in.

M gruodžio mėn. 7 d. 7 vai. vaka- 
ro į Brighton Parkoj Lietuvių 
parapijos salę. Čia bus pokalbiai 

g • namų reikalais. • žada atvykti 
8 j aukšti miesto pareigūnai, kurie 

tvarko namų statybos ir prie-
4. | žiūros reikalus. J. J.

IZRAELIS PALEIDO 
4,540 PALESTINIEČIŲ

JERUZALE Izraelio 
riausybė ketvirtadienį paleido'
Sidono srityje laikytus 1,5-10 ’ 
palestiniečių. Tą palią dieną, 
Arafato kariucmen s vadovybė, 
paleido 1 I mėnesių laikytus še
šis Izraelio belaisvius.

3,41X1 palestiniečių buvo pa
leisti pačiame Libane, nes su- j 
imtieji buvo kiię iš Libano ir ten I 
urėjo savo gimines ir artimno-’ 

sius. Tuo tarpu 1,409 palestinie- į 
čių buvo susodinti į tris pranęū-, 
iu transporto lėktuvus ir iš-, 
vežti į Alžiriją. Ten jie galės 
susisiekti su savaisiais. j

Dauguma palestiniečių, .pra
leidę virš metu Sidono belaisviu 
stovykloje, vargu ar sutiks pri
sijungi! prie Arafato, kurio ži
nioje jie buvo prieš patekimą 
.nelaisvėn. Paleistieji tvirtina, | 
kad jiems jau užtenka kovos. 
Jis nori su savaisiais ramiai pa
gyventi.

rfcail Ž«n4 — J»ard«vlmM 
RIAL 1STATI FOR SALI

ftUiml, Ufai — Px4wi»rf 9 
RIAL ISTATI FOR SAU;

FARKOins PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 

IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS iSSIMOKtJTMATl .
DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS I
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu '

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
R NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

e N0TARIATA5 • VERTIMAL

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

INCOME TAX SERVICE
B529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

Jūsų protėviai gardžiavosi paslaptingu, 
turtingu, švelniu, šildančiu, elegantišku * 
Martell Cognac skoniu nuo 1715 m.

O kai žmonės taip ilgai kįi nors vertina, 
jūs žinote, kad tai yra labai gera.

Sveiks.

Imported by The Jos. Garneou Co., N.Y., N.Y. $ 1981. 80 proof.

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią

Chicagos lietuvių istoriją ... . ..
(1869 — 1959 metai).

664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai. - Kaina S15.

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

Naujai pasirodžiusi

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DEL LIETUVOS
<c - ■ _ _

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

KAINA — S17. '(Persiuntimui pridėti SI)' 
Siusti čekj:

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

V-Os pirmininkas V. Utara

M Vaisias, turįs pasisekimą
■ kovoje su širdies 

negalavimu
Bostonas.. Vienas eksperimen- 

falinis vaistas, dramatiškai pa- 
taiso sąlygas žmonių, kenčiančių 

j j su .kai kuriais sukrautais širdies 
J j negalavimais, ir gydytojų teigi- 

j mais, gali. revoliucionizuoti šir- 
dies priežiūrą, pakeičiant plačiai 

j naudojant degitalis vaistą, ku- 
ris iki šiol buvo standartiniu gy- 
dant širdies ligą. Tas vaistas va
dinamas Milrinone, stipriau vei
kią sunegalavusią širdį žmonių, 
kuriems nepadeda bet kurie kiti 
vaistai.

Iki šiol minimas vaistas nepa
rodė gerų pasekmių, pagal dr. 
Donald Bąim, kuris jį praktiš
kai tyrinėjo.

Manoma, kad Food and Drug 
administracija laikotarpyje 1-2 
metų, leis višiems naudoti Mil
rinone vaistą,-kuri atrado Sterl
ing Winthrop.

® Budhos stovyla Pekine, Ki
nijoj, yra 66 pėdų aukščio ir 
padaryta, iš vieno "medžio.

JAV pasmerkia
Tamkevičiaus suėmimą
JAV Valstybės Departamen

tas spalio 13 d. spaudai išdalino rinis, 3 butai: i su 2 mieg. Garažas. 
Marquette Parko centre. Nebrangus.

2 aukštų mūrinis. Pirmame; aukšte 
6 kambariai, 3 mieg. Antrasis aukštas 
padalintas i du butus. Batų siuvėjų 
dirbtuvė rūsyje. Geros pajamos. Lith
uanian Plaza Court (69th St.) ir 
Washtenaw.

ŠIMAITIS REALTY

KAM MOKĖTI NUOMĄ? 

GERIAU SKOLĄ.

Pajamų bungalow — 1% aukšto _mū-

ypatingą pareiškimą apie žmo
gaus teisių pažeidinėjimą Sovie
tų Sąjungoje. Drauge su žydu 
aktyvistu Jozifu Begunu ir pa
cifistu Olegu Radzinskiu, prane. 
Šime minimas ir gegužės mėnesį 
suimtas kunigas Sigitas Tamke- 
vičius. Pabrėžiama, kad JAV 
smerkia tokį oficialiai vykdomą 
persekiojimą žmonių, kurie no
ri naudotis pagrindine žmogaus 
teise laisvai garbinti Dieva. JAV 
Valstybės Departamentas išreiš
kia viltį, kad kunigas Tamkevi- 
čius nesusilauks ilga lagerio 
bausme nuteisto kunigo Svarins 
ko likimo.

Begunas ir Radzinskis, vienas Į 
iš neoficialios Sovietų taikos są
jūdžio grupės įsteigėjų, buvo spa 
lio mėnesį nuteisti už “antiso- 
vietinę agitaciją ir propagandą”. 
JAV Valstybės Departamentas 
pabrėžia didelį kontrastą tarp 
agresyviu sovietų pastangų kur
styti taikos demonstracijas Va
karuose ir taikos aktyvistų suimi- 
nėjimo it ištrėmimo Rytuose.

(Elta)

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turtu Chicagos miesto lalaEss^, 
Dirbu ir užmiesčiuose, 

jarsntuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava.
Tai. 927-3559

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St
. Tek: 436-7878

DĖMESIO
62-80 METŲ AML VAIRUOTOJAI
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensininkams.

Kreiptis: A. LAURAITIS
4651 S. Ashland Avė., 

Chicago, III.
Tel. 523-8775 arba 523-9191

MISCELLANEOUS
Įvairūs Dalykai

A .K. C. ‘R’ & some mixed
By privalė breeders.

Taking Christmas orders now.

395-8967

REPAIRS — IN GENERAL 
(vairūs Taisymai

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 737-17IL .a

- -------------- .,-į.

STASYS ŠAKINIS 
LIETUVIS DAŽYTOJAS 

Dažo namus iš lauko 

ir iš vidaus. 
Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St
(Town of Lake)

Skambinti YA 7-9107

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, (SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman D.ečkys 

Tek 585^6624

W4 West f*rt ftraat 
T»L REpuMle 7-1941

Siuntmiai į Lietuvą
FOR RENT

BRIGHTON PARKE dirban- 
1 čiam ar pen'sijonieriui išnuomo- 
Ijariii du apstatyti kambariai.

Skambinti 523-0376

P. NEDAS, 4059 Archer Arenos, 
Chicago, IB. 40632. Tai. YA 7-5990

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruoiiatė* kebauti — kreipkitės j Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service Bureau 
*727 S. Westam Ave., Chicago, ID. 60643 

LZSB Telef. 312 238-9787
* MemokaMo patanuviiMr užsukant lėktuvą, traukiniu Ulvų kelio- 

iltį (erubea), vieibo-čtų ir automobilių nuomavimo rezervicnas; Parduoda- 
oe kelionių draudimu®; Organizuojame keliones i Lietuva ir kitus 
Sudarome Iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame frrfair 
nacijv visai? Kelionių reikalai®.

- Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik įeini rezerruou vietas 
a anksto — prie* 45-60 dienu.

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai {domine gydy

tojo, riaooirKeuė? veikėjo ir rašytojo aLrimmimua.

Dr. A. Gu80ea — MINTYS IR DARBAI, 259 pel, liečia 1905 
metų (vykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir 
raairūpinlmą --- --- ------------------------------------  |g.00

Dr. A. J. Gnsseo — DANTYS, jų priežiūra, įveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais 

Minkštais viršeliais, tŪc

Dr< A. J. Gaasen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik .

G*Mma taip pat užsakyti paštu, atsiuntai čekj arba 
MKmey orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant SI peraiunthDo HOaldoma.

p.oo

$2.0®

JOHN GIBĄĮTIS
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Ave.
(312) 776-8700

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

6(

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

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

Ave., Chicago, IL 60629.

Nctiry PiAlte .
INCOME TAX SERVICI

4259 5. Maplewood, TeL 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybė® prv 

žyniai ir kitokie blankai.

Homeowners insurance
Good service/Good price

F. Za polis, Agent 
3208% W. 95th St

Hvefg. Parfe, III. «»n».
60642 - 424-8654

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug 

padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

t

• Niekuomet apie pats save 
nekalbėk blogai, nes tavo pažįs
tamieji ir be to daug turi kalbos 
ta tema.

6 — Naujienos, Chicago, UI.

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

TeL 776-5162
1649 West 6 3rd Streot

Chicago, DI 60629

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAH1S

Įr V. BRIZGYS
Darbo valandos: 

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

MO6 S. Kadzia Avė. 
Chicago, IH. 60629
Tel: 778-8000

PIRKIT! JAV TAUPYMO MNUt

Sat.-Monday, Nov. >8 28, 19*3


