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JUOZO GIEDRAIČIO PRANEŠIMAS
VLIKO SEIMUI DETROITE

i ? '
Tautos Fondo valdybos pirm. Juozas Giedraitis 1983.XI.12 d.

Detroite, Midi., VLIKo seimui skaitė/fcekantį pranešimą

Gerbiamosios ir gerbiamieji,
Norių įspėtų kad čia bus "tik 

suglaustas TF darbų ir operaci
jų pranešimas, o jei kas norės 
papildomai ko paklausti, mielai 
atsakysiu. Pilną ataskaitinį pra
nešimą darome metiniame Tau
tos Fondo suvažiavime, kuris 
vėl bus 1984 m. gegužės 5 dieną 
Brooklyne, kaip reikalauja 
tvarka.'

Man malonu jums pranešti, 
kad Tautos Fondas pamažu, bet 
pastoviai gliprėja, narių ir rė
mėjų? skaičius auga, šiuo ..metu, 
manau, turime apie 5,000 auko
tojų vien JAV-sę, o, kaip žinote, 
T. Fdndas veikia per atstovybes 
ir Įgaliotinius ne tik Amerikoje, 
bet taip pat Kanadoje, Anglijo
je, Australijoje ir kitur. Aukų 
gauname taip pat iš pavienių 
asmenų betarpiai iš Europos, 
Pietų. Amerikos, Naujosios Ze
landijos ir kitų- kraštų.

JAV-se TF atstovybės .Cali- 
fornijoje, TiFicagojė', "'Ėleveian- 
de, Detroite, Floridoje ir eilėje 
vietų atskiri įgaliotiniai švj’stė.

" *)> .’X .'Sx V - .'z

gerą veiklą  ̂rii&s^Jv^tose va
jus, ręnk'ąĮącįasijąš.'pakvituo- 
ja, teikia. z^xirrnicijls^pie teš? 
tameątus irųatįieka k^usfVal-; 
dybos» pavedamus’darbuš?\Malo- 
nu konstatuoti, kadį, pvz., Det
roite bene p. Slaškaus. iniciatyva 
prasidėjo ątikbtojų atzymėjimai 
Lietuvos Laisvės Ižde mirties ar 
kitokių sukakčių proga. Turiu 
ypatingai paminėti, kad Chica
gos TF komitetas, vadovauja
mas p. Jono Jurkūno, jau išvys
tė puikią veiklą, didelės toleran
cijos dvasioje, ir manome, kad 
jie pralenks Kanados atvežamas 
aukas,, nes jų orbitoje yra dau
giau lietuvių, negu Kanadoje.

Dedame daug vilčių į Califor-

nijos TF komitetą, kuriam va-. 
dovauja dr. Birutė V. Raulinai-1 
tienė, buvusi VA ligoninės di
rektorė, o sekretoriauja nuola
tinis VLIKo gynėjas p. A. Ski-!

. rius. Floridos TF atstovybė sa- 
vo darbais jau yra įsisiūbavusi, 
vadovaujama p. K. Vilniškio. 
Gerai veikia Detroito ir Cleve- 
lando atstovybės.

Užsienyje dvi atstovybės Aus
tralijoje — Melburne ir Sydney * 
gerai išvystė veiklą ir mėgina ' 
aukas rinkti naujais metodais. • 
Daug geros įtakos tenai Į TF 
veiklą padarė VLIKo pirminiu- Į 
ko dr. K. Bobelio apsilankymas 
Australijoje ir jo susitikimai su 
TF darbuotojais. TF atstovybė 
Anglijoje šiuo metu praplėtė sa
vo sąstatą, įvesdami jaunesnių 
žmonių, ir dabar ten vykdomas 
vajus laiškaus (pirmą kartą) ir 
gausime gerų rezultatų.

Su TF atstovybės Kanadoje 
pajėgumu dar niekas negalėjo 
susilygignti, bet daugiau , apie 
tai išgirsime.netrukus jš jos pir
mininko p. Antano Firaviėiaus, i 
tai čia nekartosiu.

Over One Million Lithuanian 
In The United States

1739 So. Halsted Street, Chicago, HL 60608 
HAy market 1-6100

ANDROPOVAS ATLEIDO P. KORĖJOS
LĖKTUVĄ NUŠOVUSIUS GENEROLUS

EINA KOVA TARP SERGANČIO ANDROPOVO, KGB' 
IR SOVIETŲ KARIUOMENĖS VADOVYBĖS

MASKVA, Rusija. — Sovietų raketų įskaityti Į Ženevos pasi- 
; Sąjungoje eina tyli, bet labai tarimus. Sovietų atstovas prane- 
ąlkakli kova tarp sergančio Ju
rijaus Andropovo ir vis dides
nės galios siekiančių Sovietų 
maršalų.

Susidaro įspūdis, kad Sovie
tų maršalai Įsistiprino Sovietų

■ vyriausybėje, sprendžiamu bal- 
'■ su užsienio reikaluose nutraukė
Ženevoje vykusius branduolinių 
ginklų pasitarimus ir įvedė So- 

. vietų užsienio politiką į neiš- 
i bendramą akligatvį, praneša
Chicago Tribune reporteris
Howard A. Tvner.

davinys yra sutelkti lėšas VLI- 
Ko veiklai finansuoti. Gražu, 
kad VLIKo veikla plečiasi, bet 
su tuo didėja ir išlaidos. Dabar 

■ kiekviena diena mums kaštuoja 
apie $500. O pinigai neateina sa
vaime: reikia daug kam daug

be vis dįdėjan- dirbti-, ipianuoti, derintis, dėk^ 
adniii^^ęąęi^^.^ąšVti,-tašyti.'.'. -••

nio darfoįčtaų^j^jirąv^Ę^^įlŽ; 
kų smntinėjimąF-.^AV-sė,; kur 
nėra .TF atstovybių ar įgalioti
nių, nes mes turime papigintą 
laiškų tarifą —- Bulk Rate. Ga-1 
liu. drąsiai tvirtinti, kad.: mes 
pasiekiame beveik visus.- lie-; 
tuvius.

Atėjo laikas atžymėti stam
besnius aukotojus ir dėl to- daug 
kam Įteikta ar išsiuntinėta spe- 
rialūs padėkos lapai, kurį nu
piešė dail. J. Juodis ir visą tech-, . ., . . .
niška spaudos darba atliko. Flo- P-rniadumio ryla prdsibkuvtas 
ridos TF alstovybė. Netrukus orul ir včjn, apnmus, v,s dėlto 
pamatysite kaip jis atrodo. inutar,a lelstl erdvelarv.ur pa-

Tautos Fondo pagrindinis už-.'1’
.. —- — I šį kartą kilo penki amerikie- 

čiai ir vienas Vokietijos moks
lininkas, pasiruošęs pravesti su- 

j tartus tyrinėjimus ir paleisti 
' Europai reikalingą satelitą.
j Erdvėlaivis sėkmingai iškilo 
; reikalingon tukštumon ir įėjo 
: į reikalingą orbitą. Atmosfera 
l prie Žemės buvo nerami, liet 

aukščiau iškilęs erdvėlaivis be
I jokių kliūčių skriejo aplink 
žemę.

; (Nukėlta į šeštą puslapį

VAKAR PAKILO ŠEŠI 
ASTRONAUTAI

I CAPE CANAVERAL. Fla. — 

: Vakar anksti ryte lijo smarkus 
įlietus ir pūtė smarkus ,vėjas. 
’Astronautai buvo pasiruošę pa
kilti, bet Erdvės administraci
jos vadovybė sekmadienio nak
tį manė, kad būtų geriau atidėti 
paruoštą erdvėlaivio pakilimą.

aulei nušvitus, Floridoje oras vakar ryte pasi
taisė ir visi šeši astronautai sėkmingai iškilo

j Žemės orbitą.

IZRAELIO PREMJERAS L ŠAMIR 
TARIASI SU PREZs REAGANU

. LIBANO ĘJAUSIMAS IR SIRIJOS APSIGINKLAVIMAS 
KEftA-NERIMĄ ARTDR’OSE RYTUOSE <

WASHINGTON, D.C. —- Sek- gauti daugiau lėktuvų ir šo- 
madieųio naktį į Washingtona 
atskrido Izraelio premjeras Ica- 
kas ša.miras ir Izraelio gynybos 
ininistėris Mošė Arens.

Atvažiavusieji tikėjosi tuojau 
pasimatyti su prezidentu Rea
ganu, bet jie į Washingtona at
skrido anksčiau negu preziden
tas Reaganas. Iki sekmadienio 
prezidentas praleido Kaliforni
joje. Jis išskrido į Washingtoną, 
bet jis planavo tiktai antradienį 
susitikti su Šamiru. Prezidentas 
turės susitikti su atvažiavu
siais izraelitais mažiausiai porą 
kartų.

Pirmas klausimas — Sirijos 
karo jėgos Libane. Klausimas 
bus ne tik apie pačius sirijie- 
čius, bet ir apie Sirijos globoja
mus fanatikus Irano šijilus, Si
rijos ginkluojamus drūzus ir

Sovietu maršalai visa laika 
' turėjo didelės Įtakos Sovietų 
' vyriausybėje, bet kol vyriausy
bės priešakyje stovėjo Įtakingas 
žmogus, tai kariuomenės vado
vybė tebetvarkė tiktai krašto 
apsaugos reikalus. Gerai infor- 

! muoti asmenys tvirtina, kad rei- 
’ kalai pradėjo krypti karo pu- 
; sėn, kai vyriausybės priešakyje 
j atsistojo Jurijus Andropovas ir 
jo sveikala pradėjn.silpnėtL. -- .

I Kada Sovietų lakūnas numu
šė Pietų Korėjos keleivinį lėk- 

^.r.’Įųvą, pądarė rusams daug ža- 
/V''Ids; ir pastžtė Sovietus į keblią 

■jtarptautinę; padėti. Andropovui

šė JAV delegacijos atstovui, 
kad jei negalima Įskaityti britų 
ir prancūzų raketų, tai Amerika 
neturės pristatyti naujų raketų 
Į Vakarų Europą.

Sovietų kariuomenės vadai 
tuo tarpu reikalavo, kad būtų 
pripažintos dabar Europoj esan 
čios raketos pasitarimų pagrin
du. Sovietų Sąjunga nesitars su 
Amerika, kol pastaruoju laiku £
atvežtos Amerikdh raketos ne
bus išvežtos. Amerikiečiai pra
nešė, kad atvežtų raketų neišveš, 
kol Rytų Europoje bus Sovietų 
atominių raketų. Rusai supran
ta, kad jiems reikės tartis su 
amerikiečiasi, jei norima susi
tarti, bet kariuomenės vadai sa
vo griežta pozilija vėl įvedė So
vietų valdžią į akligatvį. Ame
rikiečiams atsisakius išvežti sa
vo raketas, rusai turėtų pradėti 
karą, bet karui jie dar nepasi
ruošę. Dabar- nežinia, ar ligotas 
Andropovas pajėgs-atleistr į ak- 
ligaivį rusus įvedusius 'mar
šalus.

DR. VALENTINAS PLIOP
LYS LIGONINĖJE

— Valensa galės pasiųsti j Os
lo savo žmoną Danutą ir 15 me- 

, tų sūnų Bagdoną, rašo Jakartos 
(laikraščiai. Olševskis pareiški- 
kiiną padarė Indonezijoje. Ja- 

I kartos mieste.

KALENDORĖLIS

Lapkričio 29: Satuminas, Fi- 
, lomena, Ūmėdė, Daujotas, Ly
gė, Svyris, Vosgilė.

Saulė teka 6:36, leidžiasi 4:23.

Oras debesuotas, lis, atvės, 
gali snyguriuotL

vis dėllp.-pavyko atleisti kelis 
Sovietų ‘ aviacijos vadus Toli
muose Rytuose. Tas lėktuvo nu
mušamas padarė Sovietų Sąjun
gai tiek daug nuostolių, kad bus 
labai sunku juos atitaisyti.

Dabar ir vėl kilo naujas tarp
tautinis konfliktas. Ženevoje 

galėtų p''asiųs’ti"s7vo°karius į"Li- 2’k.% ?asit.ari^T įrp 
baną ir nuginkluoti sirijiečius. 
Nauja Izraelio kariuomenės va
dovybė apsieitų be šarono ir 
kitų generolų, leidusių stovyk
lose žudvli beginklius palesti-

" .turimos atominės raketos. :
nieuiuo. į . v

__ _____ ; dviejų valstybių atstovai neda- 
WASHINGTON, D.C. — Jau b’vauja Ženevos pasitarimuose,

vinių.
Sirijai reikalinga demo 

kratinė santvarka
Izraelio atstovai-yra įsitikinę,

į kad Sirijai reikalinga demokra
tinė santvarka. Dabartinis pre
zidentas yra susirūpinęs karo 
eiga, apie rinkimus dabartiniu 
metu negali būti jokios kalbos.

Izraelio kariuomenės vadovy
bė, gavusi reikalingas atsargas,

Dr. Valentinas Plioplys^išvež
tas j Rockfordo ligoninę^ kur 
daktarai patikrina jo sveHeatą 
ir sudarys sąlygas reikalingam 
poilsiui. *

Dr. Plioplys sunegalavo Šir
dimi. Yra pagrindo manytu kad 
netrukus jis atsigaus ir vėl ga- 
lės padėti ligoniams.

Sąjungos ir JAV branduolinių 
ginklų sumažinimui. Sovietų Są
junga reikalavo, kad į turimų 
ginklų skaičių įeitų ir Didžio
sios Britanijos bei Pranrūzijps kos premiją, 

j atominės raketos, šių i Stefan Olševskis.I

— Lešek Valensa galt va
žiuoti į Norvegiją ir atsiimti 
jam priklausančią Nobelio tai-

— pareiškė min.

— Pirmadienį aukso .uncija
praėjo 30 metų, kai Bikini sa- negalima tų valstybių atominių kainavo $378.
loję sprogo paskutinė atominė

Libaną n atvežtus Sovietų spe- j)Cnij>a> Įje[ saia (|ar n(\ra pakan-
cialistus. kainai saugi žmonėms joje gy-(

Sirija gavo sovietiškų ginklų | venti. Specialistai apskaičiavo, 
kad dar reikės išleisti apie 100 
milijonų dolerių, kad Bikini ir 
greta esančios salos nebūtų pa
vojingos gyventojams.

Sirijos prezidentas turėjo pa- j 
sirašyti specialią sutartį su So
vietų Sąjunga. Iki. šio meto Si-; 
rija mokėdavo doleriais arba 
auksu už gaunamus ginklus iš 
Sovietų Sąjungos.

Praeitais metais viskas pasi- Į 
keitė. ! 
kai buvo pasirašyta Libano ir 
Izraelio sutartis. Praėjus ke
lioms savaitėms, Sirijos kariai! suma 
Libane pakeitė savo ginklus. sa / b 
Vietoj senų ir vartotų ginklų, niinėta‘ 
gavo moderniškesnius. Sirijos sj‘<,arsinti 
kariai turėjo senus rusų gink- v”rd„ 
lūs, bet dabar gavo gerokai su- j 
modernintus. Siri j iečiai moder-1 
niais ginklais puola Arafato va-1 
dovaujamus palestiniečius.

Izraelio premjeras mano, kad 
Sirijos karo jėgos privalo iške
liauti iš Tripolio. Gerai organi
zuota Izraelio kariuomenė ga
lėtų sirijiečius Išvyti iš šiaurės 
Libano. Jeigu Sirija nerimautų, * 
tai galėtų nuginkluoti ir Sirijos 
karius, bet tam Izraelis turi

LOS ANGELES, Cal. — Ast-.
. v . r

ronomai pataria žmonėms ne- i . a . m w . • • • •kreipti dėmesio į garsinimus,' 
Sirija kitaip prašneko, L s)-qįo pavadinti tolimas;

žvaigždes jų vardais. Garsinto-' 
i jai tvirtina, kad už stamboką 

galima duoti žvaigždei 
ir tūkstančiams me- j 
žvaigždė švies pa- į 
norinčio žmogaus

Astronomai tvirtina, kad to- 
j kio dalvko nėra. Nė vienai 
žvaigždei negalima prilipdyti ■ 
turtingesnio žmogaus vardo.! 
žvaigždėms duodami vardai tų j 
žmonių, kurie tas žvaigždes erd-1 
vėje pastebi, nustato jų orbitą, 
šviesą ir turimas savybes. Jeigu j 
du astronomai tą žvaigždę su- ’ 
randa, tai pavadina ją dviejų at
radėjų vardais. UŽ pinigus nie
kas žvaigždėms vardų neduoda.
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TVIRTA SVEIKATA- PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai

Naujausių inoks'i. žinių populiarus perteikimas 
IGNAS /vDOMAVlCIUS, M. D.

LAIMINGAS PENSININKAVIMAS
Tikru žmogumi tapimas, asmenybe susi
tvarkymas yra laimingo gyvenimo ir tokio 

.. jo galo užtikrinimas.
(Žmoniško gyvenimo tiesa)

Idant senatvė nebūtų taip bai- rinėiam darosi tiesiog nepakelia- 
visi turime jai rengtis 

visu pajėgumu ir kuo geriausiu 
nbdcoviškumu. Kitaip elgiantis, 
viej| iš dangaus keptų karvelių 
laukiant ir savos senatvės page- j 
ritfimui nieko nedarant, mūsų j 
peasininkų dienos gali būti labai 
karčios.

Tik pažiūrėkim, kaip į niekus 
virsta buvę net kūrybingi žmo
nės, kurie senatvės pagerinimui 
reikiamai nesirengė, štai, lietu-, 
vijoje prieglaudoje prisiglatt- 
duąl. poetė nustoja valgiusi jai- 
pagtoodamą valgį, nes jai alro- 
do^kad duodamas maistas yra 
apnuodytas. Tai rimta proto li- 
garjįjr paranoja. Tokių ligonių 
uėtrūksla ne tik prieglaudose, 
bei; ir lietuviu privačiuose na- 
mup$ė. Sakysim, vienas dejuo 
ja.r.kąd sūnus gydytojas tariasi 
su'kiiu gydytoju ir planuoja jį 
išvežti psiclristrinėn ligoninėn. 
Dujoja, kad neturįs jau sūnaus. 
Tok/ visai neprisileidžia savo 
šeimos gydytojo, nes, 
ligonį, stengiasi jam pakenkti.

Q. štai kita prieglaudos įna- 
toėjj. jaunystėje kaip viesulas 
vęjjyi jaunimo organizacijose, o 
d4Sar, nori daė ne persenusi, bet 
ti® popierėlius pKš'o ir juos dė- 
liiga, visai išprolėjusi.

tjrai.a žiūrėti į kadaise buvu
si®, mūsų lietuviškos kultūros 
dirvonų uoliausias pUrentėjas. 
bijoma, tas pats likimas liūkia 
ii’Etu dirvonų purento jūs.. Jau.

mas tokioje aplinkoje gyveni
mas. Tokie apleidžia prieglaudą, 
jei gali, ir eina ramesnėje Vie
loje praleisti .savo saulėlydį.

Valdiškuose pensininkams 
skirtuose namuose gyvenimas 
dar baisesnis. Indianos miškin
goje vietoje 300 senelių žiūri 
pro langus ir laukia mirties. Jo
kio privatumo: lankytojai kada 
nori ateina, kada nori išeina. 
Geneliai kaip prie vieškelio. Nie
kam tu ntpasiguosi. niekur už
tarimo nerasi, niekas su tavimi 
nesiskaitys. Tu turi pastogę, šio
kį lokį kąsnį, o- dgl dvasinio pe
no, dėl asmenybės gaivinimo nė 
negalvok: tau pakaks dvasinių 
šiukšlių...

Vieno kitam neapykanta

Dar ir kitaip apkarsta pensi- 
unkv dienos. štai viskuo apsi- 
ūpirę, neętokoją maisto, dan- 
•os, pastogės ir žaliukų, greti
ni, i venas kito' gyvena lietu

pagal tą .'liti. Jie savarankiškai gyvenda-
mi ir ne giminės būdami, vienas 
dlo mirtinai nekenčia. Ką vie
nas gero Padaro kieme, kiiąs tą 
gėrį suardo ir džiaugiasi paken
kęs artimui. Vienas ki'ą velniu 
ragana vadina ir tariasi gerai 
kalbą ir darą. Tokie minta vie
nas kitam reiškiama neapykan
ta ir taip leidžia savo saulėlei
džio dienas.

I ?.kie tįk po šr.nlo metų ren
giasi džiaugtis gyveniniu. Blo- 

kad kitus niekindami, 
tariasi save išaukštiną, Dievui 

ką| o jau ten apsigyvenusiam geriausiai pasitarnaują ir gerais 
irsdar normalų kompiuterį tu patriotais esą. Tokie nepajėgia

ptjeglaudon tik atsilankius,‘ aį> giausia
įn£a perdaug slegianti nuolai

suprasti, kad ne Vien kūnas su kaip reikiant, toks eina žemyn įninkąs tegul nesėdi rankas su- 
protu luri būti geriausiu maiš
iu maitinami, bet ir asmenybė- 
nusi teikimas Ittti būti penimas 
žmoniskįaustomis nuotaikomis. 
Be tokios mitybos žmogaus sau
lėtas saulėleidis visiškai ap
temsta.

Ir niekas, net Tvėrėjas negali 
prašviesint! tokią tamsybę, jei 
pats žmogus savu elgesiu gesina 
ipšviesiancias pesininko kelią 
šviesas.

minėtus netikusius gydytojus 
(jų het 4% čia randai!), įkyrius 
kaip musės be genį darbų dan
gun pensininkų vedėjus, ir neva 
natūralių Vaistų bei tokio mais
to pensininkams įpiršę jus. Kol 
mes tokius nenaudėlius palaiky
sime, tol uies geros sveikatos 
neapturėaime.

Kas darytina pensininkui?

Užsidėk ant savų pečių lietu
višką galvą ir eik drąsiai, ne
svyruodamas į šalis savos svei
katos remontuoti.

1. Visų pirma, savas santau
pas laikyk po savu skvernu: vai
kus išmokinęs, sveikus ant kojų 
pastatęs, tu juos tik po savo 
mirties atsimink Taip, ir nė 
per plauką kitaip, nes net ge
riausi vaikai tampa vilkais dar 
prieš pensininkui apleidžiant šią 
žemę.

2. Nelaikyk sax-os sveikatos 
kaip savaime ateinančios: dirbk 
jos palaikymui visą laikę. Ne tik

į kūną prie atsakančio savai svei
katai darbo prilaikyk, bet ir 
protą lavink, su išmintingais 
žmonėmis draugaudamas bei tik 
geras knygas skaitydamas. Taip 
visi išmintingieji elgiasi. Nepa
miršk svarbiausio: savos asme
nybės, savų nusiteikimų sužmo-

Aš neatsimenu'’

šiai gerą pensiją gaunąs ir 
geras santaupas turįs senelis ne
šimai liną relkfemah nes pamirš
ta valgyti. Paklaustas “Ar pa
valgei?’, atsako: “Aš ireatšhrie- 
nu’. Toks tik prikalbėtas ryti 
maišią, jį nuryja, ir taip ne vi
mdą. O jau vienas piktas, taip 
ir žiūri į vieną tašką, laukda
mas mirties. O kai pradeda val
gyti, tai nesukraintęs ir nenu- 
rijęs vieno kąsnio, kemša bur
nini kitą. Tada išprunkščia vis
ką lauk.

lokiam reikalingas Gailestin
gas Samaritietis. Be jo, tokio 
pensininko gyvenimas esti ne
įmanomas. Nevalgydamas ir 
naudingų skysčių negerdamas

įo60$). H kitų vielų lietuviai 
užsisakykite ir tokią duoną bei 
tagftišį valgykite. Pats laikas 
dabar liautis visiems pensinin
kams naudoti baltą-pūkinę duo- 
ną. Ją laikykime NUODAIS 
mūsų kūnui.

Pasiturinčiųjų talka

Žinoma, ir ne pensininkai turi 
energingiau talkinti mūsiškiams 
seneliams. Tokios mūsų parapi
jos turi tapti panašiomis į žydiš
kąsias vietoves. Tiek ir tiek ža
liukų surinkdamos iš lietuvių, 
jos turi persitvarkyti saviškių 
geriausiai būklei. Jos turi žinoti 
rištis savo vietovėje pagalbos 
reikalinguosius ir organizuoti 
jiems veiksmingą ir tinkamą pa
galbą. Taip žydų rabinai elgia
si, tokios veiklos* mes pageidau
jame iš mūsų dvasiškių. Gana 
mus vien dangun vesti visokiais 
pasiianksLymais, lūpų pajudini
mais, bei atgyventais pašlaksty
mais bei patepimais. Nuo menk
niekių bei prietarų visi turime 
grįžti prie žmoniškų, krikščio
niškų ir tikrai lietuviškų darbų. 
Kuo greičiau ir gausiau tokios 
veiklos griebsimės, tuo geriau 
Dangui ir žemei pasitarnau
sime.

it žemyn. Taip ir palieka sa- dėjęs ir tegul nelaukia, kad kas 
vu kruvinu prakaitu sukrautas i nors kitas, ar gydytojas ateis su 
Santaupas nevertiems gimi-| piliule ir jam reikalus sutvar- 
nėms, kurie pagreitintai baigė kys. 
seneliu xhenas, nieko gero jam 
nesuteikdami.

365 kalakutinės metuose

Tariasi dabar kai kurie daug 
seneliams gėri) padarą, kad juos 
kalakutu pavaišina kartą per 
metus. Net ir milijonierius vals
tybininkas giriasi kalakutą se
neliui suteikęs. Niekas reikia
mai nesirūpina, ką seneliai val
go per kitas 361 dienas metuo
se. Čia ir yra šuo pakastas, kad 
mes seneliais, savais tėvais rei
kiamai rie®irupiname> Dangojų 
bei šiokią tokią pastogę sutei
kiame. bet asmenybės maisto j lieptelį nuvesti į dangų,' į atgi- 
seneliains taip ir neteikiame.! mimą, į nuo pragaro išgelbėji 
Juos daiktais laikome, nors jiel uią ir tik su viena sąlyga: tu 
mums visą save atidavė: svei-1 turi būti, prie pinigo būdama

be gerų darbų! Tokio kvailieji- įkalą. Užgerk pienu, per dieną jo 
mo išmintingas pensininkas dar J sunaudodamas mažiausia kvor

tą (litrą). Ir pensininkas turi iš
berti pieno. Taip, vieną litrą, 
iitaip pensininko kaulai minkš- 
tės ir lūš be laiko ir reikalo.

O kur dar kančios dėl strėnų 
skausmų pensininkams, ypač 
pensininkėms, kurios per metų 
metus savus kaulus silpninu, 
mažai pieno gerdamos. Liauki
mės silpninę savo kūną menku 
maistu, tabaku, svaigalais ir Vi
sokiais birzgalais, o taip pat ?r 
apkalbomis bei tuščiažodžiavi
mu.

5. Dabar apgavikai siūlo mais
tą su medžio pjuvenomis (saw
dust) neva numetimui svorio. 
Tai, girdi, tos medžio smulkiai 
sumaltos piūvenos yra medžia
ga, sėlenas atstojanti. Ne, taip 
nėra. Sėlenos yra naudingos ir 
maistingos. Tik jas ir naudoki
me. O medžio piūvenas paliki
me žemės kirminams.

6. Naudokime tik stambiai 
maltų grūdų duoną, ragsišį bei 
lokius pyragaičius. Tokį vi
siems naudingą maistą (su kvia-
ių daigais ir be jų) paruošia 

lietuviškos kepyklos (3339 So. 
Lituanica Ave., Chicago, IHinois

Dabar gydytojai kartais 
uegydVtojiškai elgiasi ir vien 
ant jų tikėtis niekada neverta.

Šlėi, prieglaudoje kosti mote- j ginimo KITAM gero darymu, 
tėlė ir šaukiamas jos gydytojas.
Tas atėjęs prirašo jai nuo kosu 
lio vaistų ir kalba: “Tai bus pen
kiasdešimt doheiių (-$50), kiti 
imlų už tai vieną šimtą, o aš 
kaip tamstai, tik penkiasde
šimt”.

O čia nei iš šio, nei iš to prisi
stato su savo protu susipykęs 
gražiakalbis neva Dievo žodžie 
skelbėjas, kuris pensininką, ii 
ypač pensininkę (žinoma, dar n 
prie žaliuko!) siūlo per savo

Tik taip elgdamasis, pats pajėg
si tapti laimingu.

3. Maitinkis lietuviškai, svei
kai. paprastai. Nepamiršk rytais 
suvalgyti avižinės košės (oat
meal) su pasukom ar rūgusiu 
pienu. Su avižomis tu gausi kiek 
tunui reikia geležies, fosforo, 
magnio, vario, cinko, kalio ir 
B-vieno ir kitų tos rūšies vita
minų. Dar kūno statybinės me
džiagos (baltymų) gausi gero
kai, nes avižinė košė turi 16.7 
proe. baltymų.

4. Vieną obuolį, morką ir . svo
gūną visada suvalgyk su kiek
vienu valgiu kaip priedinį patie-

Išvada. Tiek pats pensininkas, 
tiek ir visi kiti turime imti save 
uagan ir, atsisakę visokios nei
giamos veiklos, tinginystės -bei 
apsileidimo ar pensininko išnau
dojimo, ryžtis naudingai veiklai 
ir ją dar šiais metais pradėti. 
Tegul būna įvairiopai pasilpu- 
siems visos dienos meįųose Pa
dėkos Dienos. Tik>Xaip’ mums 
visiems elgi^įiš,' pradės mūsų 
tarpe retėti pėrankstyvas protu, 
kūnu ir nusiteikimais^asįneny- 
be) mūsiškių-^6B_”_^ 'J*

Pasiskaitytirifluth 'MŠiręąy: 
The Nursing Process1 in Laiėr 
Maturity. Prentice-Hall, Inc.

kus išaugino, moksluosna išlei
do, dar ir dabar mūsų vaikus — 
savo anūkus globoja. Šitaip to
liau tęstis negali: nežmonišku
mas mumyse .turi užleisti vieta 
prideramai senelių globai. Orga
nizacijos ir pavieniai asmenys 
turi pradėti reikiamai elgtis. 
Patys seneliai ir jų globėjai turi 
atgimti teisingai veiklai. Tada 
seneliams bus kalakutinės 365 
dienas metuose.

• Elektra iš atominės jėgos 
pirmą kartą pasaulyje pradėta 
gaminti 1351 metais lhaho Falls.

nebuvo girdėjęs, todėl kartais 
susimeta pažiūrėti, kas ten pc 
tokio “geradario” pastoge de
dasi.

O ten dedasi tas pats, kas pas 
televizijos apgaviką, kuris pra 
šo pinigų iš pensininkų (kaip, 
gi, kitaip, juk jaunieji tokių ne-, 
palaiko). Viena net visas savas 
santaupas atidavė balionų pūti 
kui, o ne viena jau savas kami 
nyėias pavedė lieptelio savinin
kui, per kurį dangun patekti 
viliasi be gerų darbų, su savu 
įaimynu besiriejanti našlė.

Dar nuo vieno apgaviko nie
kaip negali ištrūkti pensininkas 
ai nuo įvairiausio neva NATŪ- 
1 ALAUS maisto bei vaisto skel 

uiko. Gražiu liežuviu , jis suvi
lioja prie nieko jrenkininką taip 

. kad aš, pensiniu- kaip anos pasakėčios lapė, kad 
kas, dabar jau niėko negaliu sau išviliojo iš varnos sūrį; Visi ii 
padėti — reikėjo tokia pagalba visos mūsiškės kuo toliausia 
;au pasirūpinti daug anksčiau.' imkime nuo lokių ir panašių ap 
Ne. ir dar kartą ne! Kiekviena-' 
:nv sax o amžiaus laikotarpyje akrų
.nuogus daug ką gali sau padėti taip mes. visi pensininkai, nuga 

i sveikatai pataisyti. ’as atsukime visiems mūsų svei-
Visų pirma kiekvienas pensi- katos griovikams, įskaitant ir

S Erie kanalo ilgis siekia 362 
mylias.

• Mindaugas užėmė Lietuvos 
sostą 1242 m. vasario 11 idieną.
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vikų. Kaip neįsiteidžiame ne- 
įasmenų” į savus namus

fntore, too.
And that’a where ŲJ3- 

Savings Bonds come in- 1 
them through your bank

Too can’t afford tobe vrrf. 
Because if you’re ui Y

am

>-

Fbr the woman 
who’s ai the heart of

Ivš finances.

Senelių apgaudinėjimas

; Tinkamsi senatvei reikia reng- i 
i .is nuo pat mažumės: reikia iš- 
i mokli tinkamai galvoti, jausti ir ' 
i elgtis. Visų pirma tinkamas i 
; maistas, darbas ir poilsis turi i 
būti kiekvieno žmogaus savas- >
is. Netinkamas kuris vienas iš ■ 

tų trijų kenkia mūsų saulėtam; 
saulėlydžiui.

Nesjkylina

ENERGY 
WISE

!W» 3,000 to /
8,000 irWtos to ivoU / 
wasting gasottna. '

Don't he a Born kateri

■ ■

sign up for the Payroll S5*> 
ingj Plan Where he work*.

That way, while you’re 
meeting the day-to-day er>- 
pemsw, you’ll still be buiktinr 
a more secure future for yout 
fiunilv.

U.S. Savings Bonds. For 
the woman wh< 
s good bargain.
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REORGAI - PATRIOTINĖ LIETUVOS 
IŠEIVIJOS SĄŽINĖ j

vieną ypatybę, būtent; jie ne- į 
mtgsta melagių. Lietuviai gali 
daugeglį dalykų pro akis pra
leisti, bet jie nemėgsta melagių. 
Kada įsitikino, kad Gečys yra 
melagis, tai jie net nenori tikėti, 
kad jis universitetą baigė ir turi 
teisę garažus statyti. Jis pats sa
kosi, kad jis inžinierius, bet kiti 
abejoja, kad jis teisybę sako. 
Perskaičius jo tvirtinimą, kad 
reorgai yrą dėmė lietuviškai iš
eivijai, pradėjau abejoti, ar kar
tais jis savo diplomą nebus ga
vės Berlyno "’universitete”.

Kad visi pamatytumėte, ką ir 
kaip Gečys rašė apie rėorgųs, 
pacituosiu, netaisydamas kalbos 
ir sintaksės, jau minėtame PL 
atspausdinto straipsnio du pir-! 
iriuosius paragrafus. Štai jie: 

“Gegužės mėnesio Pasaulio 
lietuvio laidoje buvo paskelb
tas Illinois valstijos Cook ap
skrities teisino sprendimas ry-| 
šium su JAV LB užvesta byla I 
dėl apgaulingai įvykdyto JAV j 
LB Marquette Parko apylinkės J 
inkorporavimo Illinois valsti-J 
joje. Teismas-nusprendė,- kad 
asmenys, vykdę inkorporavi
mą, tai atliko klasta išgaudaini 
asmenų parašus ir apgaulingai 
pasisavindami JAV LB įstatus,! 
siekdami įnešti suirutę į JAV I 
LB veiklą bei klaidinti jos na-1 

. rius. Teismas Bendruomenės 
griovėjus rado kaltus, atšaukė 
jiems Illinois valstijos suteiktą 
korporacijos.statusą ir paskel
bė jį negaliojančiu. Jiems teis
mas taip pat uždradė naudoti 
Lithuanian American Commu-j 
nity of Marquette. Park, Inc. 
vardą ir bet kokiu būdu prisi
dėti prie JAV LB veiklos truk
dymo.

Byla ilgai užtruko

Minėto teismo sprandimas 
užbaigė daugiau kaip septyne
rius metus trukusią bylą dėl 
pasisavinimo nuo 1952 metų 
Čikagoj veikiančios Marquette 
Parko LB apyinkės vardo. Ant
roji byla, kurią JAV LB Kraš
to valdyba vra užvedusi dėl 
apgaulingai įvykdyto JAV LB 
inkorporavimo Illinois valstijo
je, bus sprendžiama vėliau. 
Pirmosios bylos laimėjimas tu
rėtų turėti nemažą įtaką į ant
rosios bylos sprendimą. Besi- 
stebintiems, kodėl teismo eiga 
užtruko ilgiau kaip septynerius 
metus, tenka paaiškinti, kad 
sauvaliautojai, n e g a i lodami

Dr. Vytautas P. Dargis

Algimantas Gečiauskąs-Gečys, 
niekad Amerikos Liet. Bend
ruomenės rinkimuose nedalyva
vęs, nori visų Amerikos lietuvių 
vardu kalbėli. Kartą kažkoks 
juokdarys jį įrašė į Baltimorės 
rinkiminį sąrašą, tai jo žmona 
gavo daugiau balsų, negu pats

■ Amerikos lietuvių pritarimo 
ar simpatijų jis neturi, bet kitus 
pravardžiuoti jis mėgsta. Jeigu 
tiktai nesutinka su juo, tuojau 
ir teškia savo dažų teptuku. Sa
vo dažais jis aptaškė Reorgani-, 
zuotą Lietuvių Bendruomenę, o 
dabar jau rašo,\ kad “Reorgai 
— dėmė lietuviškai išeivijai’’. 
Tokį straipsnio pavadinimą jis 
uždėjo Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės' organe! Ne kokiame 
“Darbjninkę”, kurio net ir jo 
nariai neskaito, bet “Pasaulio 
Lietuvyje”, >kuris yra neorgani
zuotų lietuvių organas. Mes esa
me ne tik organizuoti, bet ir re
gistruoti bei reorganizuoti. Jis 
mus vadina reorgais, bet mes 
parodysime, kad mes esame 
Amerikos lietuviškos išeivijos 
sąžinė. Ne bet kokia sąžinė, bet 
skaičioji sąžinė.

Gečvs nesako, kad lietuviai 
reorgai yra jo nusususios Bendr 
ruomenės dėmė, bet visos lietu
vių išeivijos dėmė. Dėmėta yra 
Gečio Bendruomenė, nes ji ne
pajėgė visų lietuvių į vieną or
ganizaciją įtraukti- Gečys buvo 
pasiryžęs suorganizuoti visus 
Amerikos lietuviui į vieną Ben
druomenę, bet jahu čhėpavyka. 
Visos jo pagyros, visi jo išleisti 
pinigai nuėjo vėjais, nes Gečys, 
Kamantas ir kiti nuo pradžios 
iki galo meląvo. O lietuviai turi

Uetvv-M nepriklausomybės laikais Alytuje pastatyta murino

pastangų ir lėšų, viską darė, 
kad toji eiga kuo ilgiau būtų 
nudelsta. Kelis kartus jie keitė 
advokatų įstaigas, keitinėjo lai 
pačiai įstaigai priklausančius 
advokatus, apeliavo teisėjų 
sprendimus ir perkeldinėjo by
lą iš vienos teismo instancijos

Kas turi šiokią tokią nuovo
ką apie Gečio Illinois valstijoje 
neregistruotą ir neorganizuotą 
JAV Lietuvių Bendruomenę ir 
žino apie ręorgų vedamą darbą, 
tas žino; kad kiekviename šio 
rašinio paragrafe Gečys meluo
ja. Meluoja pėr akis! Meluoja 
nuo pradžios iki galo.

Gečys tvirtina, kad Marquette

ižlantj. Nuėjau j stot j Europeiinio Sąjūdžio Feda-^iŠ darbo gri 
sutikti atvykstantį giminaitį 
(draugiškumą — pasitikti). Aš 
sutinku su jo nuomone. Čia žo
dis sulikti vartojamas reikšme 
neprieštarauti. Taip pat žodis 
sutikti vartojamas reikšme — 
darnų sugyvenimą šeimoje. Pa
vyzdžiui, Milašių šeima sutinka

* — negirdėsi jų barnių. Petras 
su Jonu sutinka, kaip šuo su 
kate.

ratinės Tarybos posėdžiai # 
Briuselyje

Inž. A. Venskus, Europėjinio j 
Sąjūdžio Lietuvių Komiteto ge- j 

j nęr. sekretorius, š m. rugsėjo 30 
d kfeiyvavo šio Sąjūdžio F^dera. !

Į linės Tarybos posėdžiuose, Brm-^/

Šių posėdžių metu, tarp ki
tų dienotvarkės punktų, svars
tyti Europos kongreso, kuris 
iyyks 1984 m. kovo 22-24 d. Briu
selyje, klausimais ir programa. 
Taip pat buvo keliami naujų Eu
ropos Parlamento rinkimų, įvyk 
stančių 1984 m. birželio mėn. 
klausimai, kuriuose V. Europos 
kraštų piliečiai skatinami kuo< 
skaitlingiausiai dalyvauti.

Europinio Sąjūdžio reikšmė' 
yra didelė, nes jis (faug prisidėjo’ 7 
prie V. Europos apjungimo idė*n • 
jos suformavimo įvairiuose kraš: ; 
tuose, kas yra labai aktualu ir - < 
šitro metu. ., • > ;s

Europėjiniam Sąjūdžiui pri
klauso 24 Europos kraštai ir 16 
tarptautinių organizacijų. Eur<L 
pos Sąjūdžio Lietuvių Komitę- 

L tas yra įsijungęs į šios svarbias’ 
tarptautinės organizacijos veik'-“'* 
lą nito pat jos įsikūrime pradžios 1 
— .194'7 metų. (E)'*’

Kada kalba apie Naujus me- 
, tus, vartoja žodį sutikti: Kur su- 
i liksit Naujus metus?
j Sutikluvės ruošiamos tik žmo- 
; nėms. juos garbingai sutinkant, 
' priimant ir vaišinant, bet, deja, 

tik ne knygoms, ar kitiems 
daiktams ruošiamos sutiktuvės.

Renginio pavadinimas — kny
gos sutiktuvėmis, nėra tinka
mas. Nors tą renginį ruošėjai 
vadina knygos sutiktuvėmis, bet 
atėję į tą renginį, niekas knygos 
nesutinka.

Taigi, to renginio pavadini
mas — knygos sutiktuvėmis, vi
sai nenusako to renginio paskir
ties. Todėl aš manau, kad būtų 
daug tiksliau renginius, ruošia
mus naujos knygos išspausdini
mo proga, vadinti ne : knygos 
pristatymu, ar knygos sutiktų-

Knygos pristatymas, ar knygos 
sutiktuvės? : !

. ’.į f « » ♦,

Kada naują knygą išspausdi- reiškia knygos pristatymas? Žo- 
na, knygos leidėjai i-uošia tos dis pristatyti (pristatymas) turi 
knygos pristatymą, knygos su- daug reikšmių ’ — daugiareikš- 
tiktuves, supažindinimą su kny-mis žodis. Čia nors keletą .tų 

paminėsiu. P .
i džiUi: Prie klėties prįstatė mal- . včmis, bet garsinant spaudoj 
kine. Pristatė pilna aikšte ma- j rašyti Ruošiama naujai iš- 
šinų. Rangovas pristatė ‘daug, spausdintos knygos aptartis.
gražių namų. Pardavėjas prista-

ga, ar dar kaip kitaip tą rėkia- ( reikšmių paminėsiu. Pavyz- 
minį renginį pavadindami.

Kuris iš tų trijų pavadinimų 
šiuo atveju geriau tinka, kaip 
nusakantis minėto renginio pa
skirtį? Mari atrodo, kad nė vie
no iš jų nėra tinkamo. Ką gi

susirinkimą ir išėjo, o Nainys 
šaukė, kad Vaičiūnas susirinki- 

i mo neuždarė.
Jeigu jau Gečio Bendruome-

• Parke jau nuo 1952 metų veikė nė laimėjo bylą Marquette Par- 
Z'' v • 1 •  t A X T ,T TA _ • 1 _ T _ - 1 — ~ JAI Ji f J N-C vi vi , .i nGečio vadovaujama JAV LB-nė, ke, tai kodėl iki šio meto nė vie- 

. o vėliau tvirtina, kad ji nebuvo
registruota. Kaip ta Gečio B-nė 

į galėjo veikti, jeigu ji nebuvo re
gistruota? Jeigu pradėjo veikti, 
tai turėjo užsiregistruoti, bet ji 
besiregistravo ne tik , Illinois 
valstijoje, bet ji jau buvo užsi
registravusi ten, kur bandė 
veikti ir nežinojo, ką veikti.

> Amerikos lietuviai jau buvo 
užsiregistravęrillihois valstijoje 
ir vedė darbą. Iš Baltimorės at-

j važiavęs fruktas pradėjo ardyti 
Ciceroje, Marquette Parke ir ki
tur. veikusias JAV L. Bendruo-. 
menės apylinkes. Gečio draugai 
bandė tas apylinkes užgrobti. 
Suėjo į Jono Vaičiūno pirminin
kaujamą Marquette Parko apyl. 
susirinkimą ir pradėjo kelti 
triukšmą. Triukšmas buvo toks 
didelis, kad Vaičiūnas uždarė

nas Reorganizuotos JAV LB na
rys negavo teismo sprendimo? 
Jeigu byla tokia lengva ir aiš
ki, tai kodėl iki šio meto tos by
los nelaimėjo.?

. Jeigu jau bylą tokia aiški ir 
lengvai laimėta, tai kodėl Gečio 
vadovaujama, nedėmėtoji Ben
druomenė prašė bylą atidėti iki 
ateinančių metų balandžio mė
nesio? '

Gečys taip jau atkakliai me
luoja per akis, „kad pradedi gal
voti, ar tiktai kartais jis nebaigė 
melagių universiteto. Bet ką aš 
čia pasakiau, tai dar ne viskas. 
Turėkite kantrybės, aš faktais 
parodysiu, kad ne tik .reorgai, 
bet ir lietuvių dauguma su me
lagiais nieko bendro nenori tu
rėti.

V. P. Dargis, M.D.

Užuot rašę: knygos pristaty-

— Lenkijos muzikinių radijo*''" 
programų pranešėjai skiŽndžii-7 
si, negalėdami groti amerikietis J“;

i” ar “'Rock” mu-;tė nupirktas prekes į namus. mas, knygos sutiktuvės, rašyki- kos “Western
Viršininkas pristatė (rekomen- me knygos aptaartis. Naujos kny- zikos, bet kai kurie tai apeina,- ■ 

pasakydami, kad tai anglų mū-:" 
zika, grojama anglų orkestru/ ; 
Kiek sunkiau yra su televizijos ’ * 
“Kojak” programa, kuri Lenki-'' 
joje buvo labai populiari. "

davo) Adomą premijai gauti, j gos aptarties sąvoka tiksliau nu- 
Kaimynas pristatė vaiką žąsų 1 sako to renginio paskirtį, 
ganyti, ir kt.

Taigi, čia turime/’keletą: pri
statymo reikšmių:.- pristatymas

Anupras Tamulynas

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
'• LITERATŪRA, lietuvių Bteratūros, meno Ir mokri* 

1954 za. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet nesenrią, Vinas 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankot 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus Ir Y

GIFT PARCELS TO LITHUANIA

1 — Walter Mondale rinkimi-
malkinės prie anksčiau buvusio nei kampanijai vadovauja Pe- 
pastato. Pristatymas aikštėje i (er B. Stone.
mašinų. Pristatymas daug nau- j - —. ■ ,
jų namų. Pristatymas prekių j • 
namus. Pristatymas premijai 
gauti. Pristatymas vaiko žąsų1 
ganyti. : . '

Iš šių paminėtų pristatymo 
reikšmių nė viena netinka mi
nėto renginio (knygos pristaty
mo, arba knygos sutiktuvių) 
reikšmei. Juk renginys — kny
gų pristatymo, nereiškia kam 
nors knygų nuvežimo, jų prista
tymo skaitytojams.

Knygos pristatymas reikšme
— supažindinimas su nauja kny
ga, nevartotinas, nes supažindi
name tik žmones su žmonėmis.
Taigi su knyga paprastai pažin- | 
čių ar pristatymų nedaroma. Su; 
rašytojo kūryba susipažinti ga
lime, skaitydami jo raštus.

Antrasis renginio pavadini
mas — knygos sutiktuvės

žodis sutikti irgi yra daugia
reikšmis. Pvz., sutikau žmogų,

PIRKITE JAV TAUPOMO oONUŠ

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
: yra’ seniausia, didžiausia. ir turtingiausia lietuvių fratemalinė ... 

. organizacija, lie.tuyiams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.
SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 

darbus dirba. : •
‘ "į. w . . r

SLA ^išmokėjo’ daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių
| apdraudę savo nariams., '

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

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukšto jo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai. - ‘.

SLA —vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose.
Kreipkitės į savo apylinkės kuopų veikėjui, 
jie Jums mielai pagelbės į SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th St, New York, N.Y. 10001

TeL (212) 563-2210
* I

kūrybos poveikslais. 365 puri. knyga kainuoja tik $3.

'• DAINŲ 8VKNT8S LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tn 
tinlą lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dalrr^ 
Švente* bei Jų istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti Ir nedainuoj&n 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais riruTment-mfr 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja tX

'• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraly 
ta* luošo Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų apraiyma*, bet tiksli to laikcrtarplo buitie* Ete

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.

2608 West 69th St, Chicago, I1L 60629 TeL 925-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

Maistas iš Europos sandėlių.
MARIJA NOREIKIENfi

tillin';

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp.

. MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

> Lietu VISKASIS PAMARYS, Henriko Tamo-TamafatadL 
Įlomiai paražyti rtudij* apie Rytprūsius, remlantfai Pakalu** k 
Labguvos apskrifių duomenimis. Aprašymai {domūs Hekvienan 
BetnvIuL Leidinys ffitartniota* nuotraukom!*, pabaigoje 
▼itovariBSų pavidtrfmaMr Jų vertiniai | rokfeBų Eaffią. CaM

Inž. LIUDAS MIKŠYS, 
60 metų studijavęs, kaip

ATEINA LIETUVA,

> KJ EAUHignM, rąžytojo* Petronėlė* Urintaltė* *W>
mtaknal ir mintys apie omenis Ir vieta rraprfL Hetuvoje Ir pir
ma iriais bolievikų okupacijos metai*. Knygl turi 234 puslapius 
bet kainuoja tik |3. .

> JuLIUS JANONIS, poetas Ir revolludonlerius, Deauprsi

forglo Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą tr pot 
Siją. Dabar būtų jj galinu pavadinti kovotojo už žmogaus tetas 
Knyga jr*a dideMo formato, 265 puslapių, kainuoja gū.

, JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, HL

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vaL ryto iki 10 vaL vakaro.

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

T».. k TeL 476-2206

paraše ZOQ puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kai bet kada iri 
Bet kur, Bet kuria kalBa buvo parašyta apie Lietuvi, lietuviui 
Ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su knn. Jaunium ir prof. BL 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslius vertimu* 

tr patarė mums toliau studijuoti.

ps. Kieti vfrietlaL FUta* p.

naujienos
ŪBI S. Halsted St, Chicago, IE BŪCIB
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JŪRATĖ IR KASTYTISV. ŠVABIENĖ

Užsieniuose:
metamu __
pusei metų

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieniui, 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai popiet šeštadieniais — iki 12 vaL

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius, pirmadienius ir šven
tadienius. Leidžia Naujienų Bendro
vė, 1739 So. Halsted Street Chicago, 
IL 60608. Telef. 421-8100.

As of January 1,1980 
Subscription Rata*:

Chicago $45.00 per year, $24.00 per 
.lx months, $12.00 per 3 months. In 
other USA localities $40.00 per year. 
$22.00 per six months, $12.00 per 
three months. Canada $45.00 per year; 
other countries $48-00 per year.

Nuo sausra pirmos dienos 
Dienraščio kainos:

Chicagoje ir priemiesčiuose:
metams____________________ $45.00
pusei metų------------------------$24.00
trims mėnesiams . $15.00

vienam mėnesiui__________  $5.00
Kitose JAV vietose:

Kanadoje:
metam* __
pusei metų 
vienam mėnesiui_

$40.00
$22.00
$12.00

Vyriausiam Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetui šiais metais sueina 40 metų

(Pranešimas VLIKo seimui Detroite)
BALYS GAIDŽIŪNAS,

vienas VLIKo steigėjų ir pirm csios valdybos vicepirmininkas
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Nesvarbu, kas paruošė ketvirtadienį paskelbtą gra
sinimą Amerikai — Andropovas, Ustinovas ar valdžios 
labai glaudžiai kontroliuojama Sovietų propagandos 
agentūra, — prezidentas Reaganas žinojo, kad Sovietų 
valdžios reikalavimas nelogiškas ir be jokio teisinio pa
grindo. Sovietų Sąjunga, laužydama galiojančius atomi
nių ginklų kontrolės susitarimus, prisivežė atominių ra
ketų į Rytų Vokietiją ir kitas Rytų Europos valstybes, 
o dabar reikalauja, kad JAV pripažintų dabartinę Sovie
tų Sąjungos atominę galią. Jeigu Sovietų Sąjunga, neat
siklaususi Šiaurės Atlanto Sąjungos, prisivežė į Rytų Eu
ropą įvairaus dydžio atominių raketų, nori, kad prieš bet 
kokias derybas JAV tuojau vėl išvežtų šiomis dienomis 
į Vakarų Europa vežamas atomines raketas, tai rusai ne
žino, ko jie reikalauja. Amerikiečiams patenkinus šį So
vietų reikalavimą, Sovietų kariuomenės vadovybė galėtų 
pasakyti amerikiečiams kraustytis iš Vakarų Europos; 
Amerikiečiai neatšauks savo karinių jėgų, kol rusai pih 
mi neatšauks atominių raketų ir savo karių iš Rytų: 
Europos. '

Kubos kariai ir Sovietų Sąjungos ginklai buvo-nu*-: 
vežti į Grenados salą. Amerika nelaukė, kol Kubos ka
riai pareikalaus atiduoti jiems ginklus ir važiuoti namo. 
Amerikos marinai nuginklavo visus rastus Kubos Įtarius 
bei Sovietų patarėjus ir atidavė Grenados vyriausybei^; 
Jeigu ji norės, galės suimtus kriminalistus teisti. Jeigu 
jai atrodys, kad Castro kariai, grįžę Į Kubą, pačiam F. 
Castrui bus pavojingesni, negu Grenados kalėjime, tai 
leis jiems grįžti į Kubą.

1,200 marinų jau grižo į Ameriką. Prezidentas juos 
oasveikino už gerai atliktą darbą. Kiti -grįš šiomis die* 
nomsi, o paskutiniai išvažiuos prieš gruodžio 23 dieną. 
Niekas negalės kalbėti apie JAV karių pasilikimą Gre
nadoje. ' -

Amerikos lietuviai sveikino prez. Reaganą už drąsų 
žingsnį Grenadoje. Prezidento nesupratusieji jį atsipra- 
5ė. Naujoji Grenados vyriausybė nutraukė santykius su

Reaganas žengė drąsų žingsnį
Praeitą trečiadienį prezidentas Ronald Reaganas 

žengė drąsų žingsnį. Nespėjo vokiečių parlamentas leisti 
JAV-ėms įrengti vidutinės galios atomines raketas Fede- 
ralinėj Vokietijos Respublikoj,-kai pakilo šeši JAV trans
porto lėktuvai ir nuvežė į V. Vokietią šešias raketas. 
Raketos nuvežtos į paruoštus specialius lizdus, kad at
vežtomis priemonėmis jas galėtų įrengti. Kiti Amerikos 
lėktuvai (Vežė tb paties dydžio raketas į Angliją, Belgiją, 
OJ’andiją įr lĮubšėsi jas nuvežti į Italiją. Sekmadienio ryte 
galingos JAV atomįnės^rąkętoš-jau buvo Italijoje, Sici
lijos srityje. /.■ ?. ” *

Trečiadienį : Sovietų delegacijos pirmininkas Kvie- 
cinskis pranešė JAV atstovams, kad Sovietų delegacija 
išvyksta į Maskvą, nes JAV jau pradėjo vežti naujas 
atomines raketas į Vokietiją ir kitas Vakarų Europos 
valstybes.

— Kol JAV neatšauks Peršing 2 ir pažemiu skrie
jančių vidutinės galios atominių raketų, tai Sovietų Są
junga nepradės jokių pasitarimų branduolinių ginklų 
kontrolei.

Ketvirtadienį “Tass” agentūra, Jurijaus Andropovo 
vardu, patvirtino Ženevoj padarytą Kviecinskio pareiš
kimą, ir pažymėjo, kad įrengs vidutinės galios atomines 
raketas Rytų Vokietijoje bei Čekoslovakijoje, ir JAV-es 
apsups narlaiviais vežamomis Sovietų vidutinio dydžio 
atominėmis raketomis. Kada ir kaip Sovietų valdžia ato
minėmis raketomis apsups JAV, Andropovas nepasakė.

Prez. Reaganas žinojo, kad Sovietų Sąjungos Aukš
čiausiosios tarybos pirmininko Jurijaus Andropovo svei
kata nėra stipri. Jeigu Andropovas būtų pajėgęs lapkri
čio 7 dieną prastovėti Raudonojoj Aikštėj, prie Lenino 
mauzoliejaus sienos būtų prastovėjęs, dantis sukandęs ir 
kairės rankos nejudindamas, kaip prastovėjo Leonidas ( _ ... .
Brežnevas prieš metus. Tačiau Andropovas tokios svar- Kuba. Sovietų Sąjunga ir Libija už pianą pavergti Dre
bios kemunistams šventės metu Raudonojoje aikštėje vi- j nadą.
sai nepasirodė. Andropovo vardu pareiškimą skaitė kiti.

(Tęsinys)

Pinn&s to vieningo centro at< 
i stovų susitikimas įvyko 1913 m 
į lapkriiio 25 d. 8 vai. vak. Kau- 
< ne, Parodos gatvėje 9 nr., kur 
Į tada man teko gyventi. Buvo pa-
■ šiurpę* vakaras, ore nrdš ' s. 
! snaigės, mažas matomumas, 
j Tada, dar bevardžio centro po-
■ sėdyje, dalyvavo: Steponas Kai- 
, rys — socialdemokratų, Antanas
Tuminas — krikščionių denio- 
kia.ų, Juozas Audėnas — liau
dininkų, Adolfas Damušis — 
uie.uvių Fronto, Juozas Kati- 
aus-V'a.ueauaas — Darbo btcie 
racijos, Klemensas Brunius — 
naciona.isių, Bronius Kazjaus- 
kas-Kaslas — Vienybės Sąjūdžiu 
ir Balys Gaidžiūnas — tautinin
kų. Laikinu pirmininku, kaip 
vyriausias amžium, buvo išrink
tas Steponas Kairys. Laisvės ko
votojų atstovas pirmame posė
dyje nedalyvavo, nes jų centre 
vyko persitvarkymai.

Vėliau tie patys atstovai nau
ją, visų sutartą centrą pavadino 
Vyriausiu Lietuvos Išlaisvinimo 
komitetu ir išrinko trijų asme
nų valdybą: pirmininku — Ste
poną Kairį, vicepirmininkais — 
Adolfą Damušj ir Balį Gaidžiū- 
ną. Esant trijų asmenų valdybai, 
susirinkimų pavojingumas su
mažėjo, nes visiems nebebuvo 
reikalo, dažnai rinktis' VLIKo 
reikalų vedėjubuvo, sutartas 
Bronius Bieliukas. ne VUKo 
narys. ■ ' •• ■ ■ :

v Vieningas rimbas

Naujas centras dirbo labai vie
ningai. *. Visi nutarimai - buvo 
vienbalsiai sutariami, vieni kitų 
pažiūras pilnai respektavo, visi 
pasiimtus darbus stropiai ir lai
ku vykdė. Buvo sudaryta eibė 
komisijų ir darbai toms komisi
joms išskirstyti, ' Deklaraciją > 
tautai rengė politinė komisija. 
Ją parengiant, ilgiau užtrukta, 
nes reikėjo suderinti grupių pa
žiūras į konstitucinius atstato

mos Lietuvos reikalus.
.Deklaraciją buvo norima pa-' 

keibtt parenkant ryškesnę da-' 
ą. Kalėdoms nesuspėta, tad są- 
honlugal buvo nutęsta iki va- 
ario šešioliktosios. Tą dieną ji 
r buvo paskelbta per pogrindžio 
adiją, pogrindžio laikraščius ir 
peeiaJai atspaustus lapelius. 
JeklafJcijos teksto nekartosiu, 
i buvo daug kartų skelbta, ją 
isi gali rasti Lietuvių Endklo- 

xdijos I t., 37d psl. Kovojan- 
ics iauios ji buvo labai palan
kai sutikta. Gestapo budrumas 
e.didėjv ir j; VLIKo paralyžavi- 
»i) protėjo verbuoti agentus ir 
iš lietuvių tarpo.

Kai čia kalbu apie VUKo 
.steigimą, prašau nesuprasti, 
kad visi to įvykio nuopelnai ir 
priklauso tiems, į pirmą posėdį 
susirinkusiems. Ne. Tokio susi
tarimo siekė visa sąmoningoji 
dėtuvių tauta ir spaudė, kad su
sitarimas būtų pasiektas. Pami
nėsiu tik dalį tų, kurie labai sk
yriai, be jau minėtų VLIK© na- 

,ių, tuo rūpinosi ii dirbo: Amb
razevičius, Bielinis, Bieliukas, 
Drunga, Da-nta, Dirmeikis, Fle- 
džinskis, Ivinskis, KeliUotis, 
Kardelis, Krupavičius, Krivic
kas, Kurklietis, Lūšys, Mašalai-' 
tis, Maceina, Nemkkas, Petke
vičius, Paknys, Rastenis, Skipi
tis, Sidzikauskas, Virbickas, 
Vėbra, Žakevičius,ir kiti., ■ ’ ;

Komisijos

Jau esu minėjęs, kad VLiKo 
darbai buvo išskirstyti koniišt-f 
joms. Tokių komisijų buvo: po
litinė, informacijos, atstatymo, 
švietimo, finansų, karinių reika
lų. Kadangi kariniai rėikilai tub 
metu buvo kibai jautrūs, jais 
daugiausia rūpinosi VUKo val
dyba. Tuo laiku nepaprastai rū
pėjo, kad vokiečiams traukiau- 
aš iš rytų, būtų savų karinių jė
gų- vi$ blogėjančiai vidaus tvar
kai palaikyti ir nuo naujų oku- ; 
pantų kraštui ginti.

To buvo siekiama dviem ke-

li ah: *luočknt karinį |
Suomiją fcr Švediją, iš kur buvo 

• gauta sugestijų tokį atstovą at
siųsti su pianais apginkluoti 
bent tris divizijas, ir — spausti 
vokiečius, kad baigtų savo oku
pacinius planus ir susidarytų 
sąlygos atkurti karines Lietuvos 
jėgas. Pastarajam pianui vyk
dyti buvb pasitelktas gen. Ple
chavičius, kuris nuėjo Vietinės 
rinktinės organizuoti. Karinis 
atstovas pakeliui j Suomiją bu
vo suimtas, o Vietinės rinktinės 
gražią pradžią savo piktomis 
užmačiomis vokiečiai isdraskė, I 
štabo narius suėmė ir į koncent
racijos stovyklą išvežė.

Santykiai su kaimynais

VUKui labai rūpėjo gerų san
tykių ryškinimas su kaimynais. 
Latviai ir estai problemų nekė
lė. Su gudais ir ukrainiečiais* 
reikėjo daug atsargiau kalbėt* 
— bijota užmaskuotos vokiečių 
provokacijos.

Su lenkais buvo sunkiausia 
kalba, nes civilinė vokiečių val
džia buvo labai suinteresuota, 
kad pjautumės. štai ką vieno 
tokio pasitarimo metu esu gir
dėjęs iš lenkų atstovo, kai pa-, 
dariau pastabą, kad Vilniuje ir 
Vilniaus krašte lenkai tebevyk
do “želegov'skijadą”. Esą lenkai 
5ia turi vienodų interesų, kaip 
ir lietuviai. Jei karui pasibaigus 
Vilnius bus mūsų rankose, jūs 
kelsite tarptautines bylas, bet 

‘ pralaimėsite. Jei Vilnius, karai 
baigiantis, bus jūsų rankose, - 
mes tokias byląs pralaimėsime, 
ir -Vilnius bus jūsų. Ar tuos ano 
tenko žodžius mums nereikėtų 
įuolat atsiminti,, žiūrint į ,\psą: 
Ay .ų Lietuvą, o taip pat į’ klai- 
;:ėdą Lietuvą. Manau.
Sia<| ižbai Aeikia., ’; .

Greita infoririacija

Anose VLIKo sąlygose buvo 
labai svarbi teisinga ir greita in- 
dorinacija tiek vidaus, tiek ir 
užsienio reikalais. Į užsienį ži
nios ėjo į Berlytlą raštu ir f šve-

atomines raketas | Vakarų Europą, žengė dar tvirtesni 
žingsni. Jis žino, kad Sovietų Sąjunga neturi valdovo. 
Andropovas valdė Sovietų Sąjungą paskutiniais Brežnevo 
valdymo metais, bet šiandien Andropovas yra ligonis. 
Maršalai, likę be vado, nedrįs ir nemokės pradėti karo. 
Jeigu kuris drįstų paleisti atominę raketą, tai žino, kad 
už Šešių minučių kristų raketa ant Maskvos. Tai pats 
geriausias momentas įvežti raketas į Europą, o vėliau 
pasakyti komunistams, kad jie trauktųsi iš Rytų Euro
pos. Prezidentas to momento nepramiegojo. Turime jam 

Prezidentas Reaganas, siųsdamas vidutinės galios | padėti, kad jis būtų pravestas iki pabaigos.

į Angliją, Ameriką ir kitur. Vi
daus informacijai ėjo eilė po
grindžio laikraščių. Trys iš jų 
šleido daugiausia numerių. Tai 
— Laisvę” 34, “Laisvės'.Ko- 
zotojas” 26, ‘^Nepriklausoma 
Uetuva” 40. Kiti išleido po žy
miai mažiau. Jų vardai: “Ap
žvalga”, “Atžalynas”, “Baltija”, 
‘Lietuva”, “Lietuvos Laisves 
rrimilas”, “Vieninga Kova”, 
•4Pogrnidžio Kuntapiis” ir kiti. 
Buvo 16 tokių laikraščių.

Su vokiečių užmačiomis buvo 
kovojama ir kitokiomis priemo
nėmis. Sakysim, jie atspaude 
brangius plakatus, kuriuose bu
vo negraži gobšo ranka, viską 

(Nukelta j penktą puslapį)

J. Pušėnas

SUSITIKIMAS MONTANOJ
(Tęsinys)

Bet koks tikslas būtų Marytei piaustyti padan
gas? Juk ji jo nepažino, tai koks gi čia galėjo 
būti reikalas? Gal iš pavydo Marytė? Nepanašu. 
Iš viso nepanašu, kad mergaitė darytų tokį darbą, 
kaip padangas piaustyti. Tuo labiau ne Marytė. 
Čia turi būti vyro darbas. Jis parėjo į vidų ir 
sutinka Marytę.

— Maryte, ar tu buvai lauke, kai mes čia 
kavą gėrėme?

— Ne. nebuvau.
— Sakau, jei būtumei buvusi lauke, tai gal 

matei ką nors iš svetimų ar mūsų pačių darbi
ninkų slankiojant apie automobilį. Juk kas nors 
turėjo būti ir padangas supiaustyti.

— Gaila, aš nebuvau išėjusi, net per langą 
nežiūrėjau ir todėl ničnieko nemačiau. Bet dabar 
man į galvą ateina mintis, kažin ar tik ne Anta
nas tai padarė.

— Kodėl tu taip manai?
— Man rodos, kad Antanas slaptai buvo įsi

mylėjęs Jadvygą. Jis niekuomet jai to nesakė, bet 
jo širdy buvo kažkas. Jis todėl galėjo keršyti Jad
vygos sužadėtiniui

— Aš tai? pat manau, kad čia turėtų būti 
kokio berno da; as iŠ keršto, bet kaip tas būtų

— To aš nežinau, bet kartą nugirdau Oną tę auga jauni beržai, pušelės, apačioje tankoki 
kalbančią su Antanui. Ji kaltino jį, kad jis nepa- Į 
sipiršo Jadvygai, kad jis esąs nevyriškas, stuob
rys ir pan. Iš jo žodžių supratau, kad jis vis lau
kia progos pasipiršti, ir kad tokios progos vis dar
tikisi sulauksiąs. Ona yra gudri ir apsukri, ji 
galėjo net pamokyti Antaną padangas supiaus
tyti. Bet gal aš klystu, gal nereikalingai įtariu.

— Gal kas greitai paaiškės. Gal atsiras žmo
nių. kurie ką nors bus matę. — Jis vėl išėjo lau
kan. Dar kaitą ėmė apžiūrėti automobilį, ieškoti 
kokių pėdsakų. Minkštoje žemėje prie gyvatvorės 
jis rado batų žymes. Tos žymės buvo vyriškų batų, 
dargi didelių, panašaus didumo turėtų būti Anta
no batai. O kas ten žiba? Metalas, peilio galas. 
Mandus pakelia nuo žemės: padangų guma sutep
tas peilio galas, o jo lūžis šviežias. Mandus su
pranta, kad tai bus galas to peilio, kuriuo buvo 
supiaustytos padangos. Įsideda šį radini į savo 
kišenę. Jam aišku, kad tai lenktinio peilio galas. 
Marytė tokio peilio neturi, ji vargiai tokį peilj 
galėtų čia namuose surasti. Aišku, čia Antano per* 
lis. Jis atsimena matęs labai panašų peilį pas An
taną, kai jis kažką dirbo su pakinktais.

Antanas tuo tarpu veža svečius į Pelkinę. 
Gražiai pakinkyta pora arklių greita risčia nešasi 
dailiu vieškeliu. Antanas, prieky-sėdėdamas, val
dingai laiko vadeles, minkštoje sėdynėje sėdi j 
Stasio ranką įsikibusi Jadvyga ir abu patogiai 
supasi geroje ant risorų bričkoje.

čia pat nedidelis miškelis, prie kelio susispiė-

krūmai. Dar penkios minutės ir tas miškelis pasi
liks užpakaly. Jadvygai šis kelias labai įprastas, 
daugybę kartų ji važiavo per šį miškelį, net ir 
pėsčiai teko pereiti, čia gan gražu, tik šiuo metų 
laiku, rudenį, nedaug grožio belikę, gamta ruo
šiasi pasitikti žiemą su jos geliančiais šalčiais.

—• Trrrr, — Antanas sustabdo arklius. Jad
vyga ir Stasys nekreipia dėmesio, jie kažką links- 
maus sako vienas kitam. Jie net nežiūri, kai An
tanas prieina prie Stasio. Staiga jo stiprios ran
kos griebia Stasį ir, net nespėjusi suprasti, kas 
Čia darosi, išmeta į kitą griovio pusę Su tokia 
baisia jėga, kad gerokai jį pritrenkia. Nespėja 
susiorientuoti nė Jadvyga. Ji dar nežino* kas čia 
pasidarė, o Antanas griebia vadeles, sėdasi greta 
Jadvygos ir lekia zovada pirmyn, (

— Antanai, sustok, kį tu padarei?, — pilnu 
balsu šaukia ir klykU Jadvyga, bet Antanas ne
klauso, jis tik dar greičiau paragina arklius. Ji 
mėgina griebti už vadelių arba šokti lauk, bet jis 
prispaudžiu savo galinga ranka prie sėdynės, ir 
ji negali net pajudėti

’ — Antanai, gr|žk atgal, paimk Stasį, gal tu 
‘ jį užmušei F.’-Km tau bus dabar, ar tu finai? Su
stok, tuojau sustok l

( — 0 tu nutilk, aš ir tave užmušiu. Ir taip ir
taip tu nebūsi mano, o aš vis Jaukiau tavęs, aš ne
galėjau į kitas mergaites nė pažiūrėti. 0 tau ma
nęs nereikia! Dabar tegul būnie baigta. Bus man 
galas, bet bus galas ir tau. AŠ tavęs niekam ne-

I > <■ ■ «iTif Ii niirwi I Į > ■ 6,

atiduosiu.
Jadvyga nejuokais išsigąsta. Ji pirmą kartą 

išgirsta, kad Antanas ją mylėjo. Jai niekuomet 
tas į galvą nebuvo atėję. Bet dabar jis pamišo. 
Blogai bus. Ką jis mano toliau daryti? Nuvežti 
kur toli į mišką, išpirevartauti ir užmušti? Tas 
yra galima. Ji panašių atsitikimų yra girdėjusi, 
tik niekuomet nepagalvojo, kd iar jai kas pana
šaus gali atsitikti. Ką dabar ji turi daryti? Jo 
jėga yra labai didelė, prieš jį neatsispirsi. Vadi
nasi, tai jis padangas supjaustė. Jis jau suplanavo 
šį triuką. O mes ničnieko nenujautėme. O juk 
reikėjo pagalvoti. Jei jau kas padangas piaustė, 
tai jis ką nors negero planavo. Antanas rimtai 
spaudžia ją prie sėdynės, o arkliai vis lekia pa
siusiu greičiu, rodos, ratai kelio neriekia.

— Prilaikyk, Antanai, arklius, nelėk taip 
smarkiai, juk niekas neriveja. ;

Ar niekas nesiveja? Oi tas frantas vejasi 
-L- Ar matai?
Jis pažvelgia į užpakalį.
— Nesimato.
— Tai apstabdyk arklius, juk jie patrūks. Ar 

tu galėsi užmokėti už juos?
— Gerai. — Jis sutempia vadeles, ir arkliai 

iš zovados pereina į lengvą risčią,
— Nespausk manęs taip stipriai, aš niekur 

nebėga '
(Rus danriac)

-TITU- rear-_—. . - „ - - *— -— »«■ « m «u • ■

1 — Naujienos, Chicago, (IĮ. — Tuesday, Nov 29. 1983



— _ _
H VILIAUS

VAKARŲ VĖJAI
ijoE poslapių. Kaina $5. Minkšti

Tirželiai Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus 
tokiu adresu:

Nūdienos, 1739 & Halsted St, Chicago, IL 6060h

UŽ modernios

DK. PAUL V. DAUGIS 
OYTOJA3 IR CHIRURGAS 

W*«tChester Community klinikos 
Medicina* direktorius

1938 S. Manheim Rd, Westchester, I1L 
VALANDOS: S—9 darbo dienomis

TeL: 562-2727 arba 562-2723

TIL.
facvka 855-4504, Pw> M053

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 

SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS 

5907 WW 10» Street 

Vilandoa PAg&l sasitarnsą.

SUSIRINKIMU

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

GAIDAS “ DAIMIDWaukegano miesto kampelisM. ŠILEIKIS

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

A. Kalys

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608 

24 Hour Service

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRIST Ai

KALBA LIETUVIŠKAI
MU W. 71st SL TeL 737-5149

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

Eugenija Strungys, rast.

ir “contact Isoier”,
- ------

| Bridgeporto Lietuviu Namu Savi- 
ninku Draugijos metinis susirinkimas 
Įvyks šeštadienį, gruodžio 3 d., 1 vai. 
popiet, 3808 Š. Union Avė. Nariai 

t malonėkite atsilankyti, nes yra daug 
; klausimų aptarti. Po susirinkimo bus 

vaišės ir “Grab Bag” — dovanų pasi- 
į dalinimas. Malonėkite atnešti dova
ną S3 vertės. Valdyba

INKSTŲ, PŪSL1S |£ 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
3454 WEST 43nd STREET

Valandos: intrad. 1—4 popiet.

OflN Mataaa: 776-28M,

Joniškiečiu Labdarybės ir Kultūros 
klubo priešmetinis susirinkimas įvyks 
antradienį, gruodžio 6 d., Vyčiu sa
lėje, 2455 W. 47th St., 1 vai. popiet. 
Nariai prašomi atsilankyti, nes bus 
renkama valdyba 1984 metams ir yra 
daug svarbių reikalų aptartis. Po su
sirinkimo bus vaišės. A. K a lys

FLQSIDA
— Bostone dingo atsargon iš

ėjęs 49 metų generolas Howard 
S. Tripp. Jis nebegrįžo iš darbo.

i — Delta lėktuvų bendrovė pa
mažu pakeis visus savo keleivi
nius lėktuvus į DC-8, keliančius 
mažiau triukšmo,

grupinėm nesantaikom. Dabar 
VLIKas, įsikūręs JAV, išgyvena 
trečią fazę. Gerokai padidėjęs 
narių skaičiumi, naujais veidais. 
Visi, kaip ir anksčiau, dirba sa-

■ vanoriškai.

aeu suemuum. t <xiCJv Į Mūsų visų laisvės darbai, ar
ia Estijos, kai ten buvo suimtas ba, kaip dažnai sakoma — kova, 
siunčiamas karinis atstovas į labiausiai seksis, jei laisvės sie- 
Skandihaviją. Buvo suimti šeši • kianičos galvos ir rankos, viena 
VLIKo nariai ir kai kurie jo 
bendradarbiai. Tas skaudus su
ėmimu epizodas tebėra neištir-1 minti kadaise Moljero tartus 
tas, nes vykstantis į Skandina--žodžius:
vija atstovas VLIKo narių pa-(savybių, kai kurie vis ri 
vardžių bežinojo. ’ . i tave pažiūrėti iš- į

pusės”.
Suėmimams vykstant, VLIKas . k .. . •

skubiai persiorganizavo į trijų VLIKui, mininčiam 40 metų 
narių sudėtį.‘Jfe buvo įpareigoti] veiklos sukaktį, linkiu tų 99% ‘ 
pasilikti Lietuvoje. Karo aplin- darbingumo, kurie buvo pasiek- ; 
kybėsė du atsidūrė Vokietijoje, Į ti Lietuvoje. Tegul mūsų lais- 
o trejas ' iš Hytprūsių dar gale- vės darbai Lietuvai būna tik 
jo siigrįžti į Kauną.

Iš pirmųjų VLIKo narių ke
turi yra mirę: Steponas Kairys j 'vtATTTAC! WVPAC! 
ir J uožaš Audėnas Amerikoj e, j JA A U J Uu IX.1\ I (j Uo

Klęmėnsas- Brunius Lietuvoje.]
Pašterasis datlsug^iėjo grįžti Į Darbininko savaitraštis išlei- 
Lietūvą ir tęsti-'pasipriešinimą. ] do Antano Gailiušio 272-jų pus- 
Buvo suimtaSį išvežtas į Sibirą, i lapių novelių knygą “Visaip at- 

į vėl grįžo į Lietuvą, įsidarbino] ritinka”.
kaip statybos inžinierius Įsru- į Autorius yra buvęs pradžios 
lės-Romititbs, rajone ir neišaiš- mokykk)s mokytoju, baigęs tei

sių fakultetą dirbo Lietuvos 
teismuose.I 1 

! Skaitant A. Gailiušio knygą, 
neikyla klausimas: kas yra novele, 

vien Maskvos it Berlyno, bet ir Įkas yra grožinė literatūra? Tu

Vyriausiam Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetui šiais metais sueina 40 metų

19U m. balandžio-gegužės mė
nesiais VtlKaa išgyveno labai, 
skaudžius įvykius. Prasidėjo di-j 
deii suėmimai. Jie į Kauną atėjo!

Alksta tftlML

griebianti, kad tik neliktų gėry
bių karui vesti. Per ..naktį ant 
visų tų gobšo rankų atsirado 
ryškūs svastikos ženklai. Atseit, 
tas gobšas yra nacionalsocialis
tas. Gestapui buvo daug darbo 
tuos plakatus tuoj pašalinti.

čia tik prabėgomis užsimi
niau ano meto VLIKo veiklos 
bruožus. O juos reikėtų detali
zuoti, kol dar yra 'gyvų liudinin
kų. Tuometinis mūsų priešini
masis okupantams vyko lyg tarp 
dviejų, didelių malančių akme
nų — nacinių vokiečių ir mask- 
.vinių -komunistę.- Jam -rūpėjo 
išsaugoti savo žmones ir mate
rialines krašto gėrybes. G pa
galbos mums' tada niekas nesiū
lė ir nežadėjo.

Suėmimai

J ‘ J
Suėmimams vykstant, VLIKas 

skubiai persiorganizavo į trijų

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

kitą skatins ir rems. Net ir blo
gesnį žodį išgirdus, reikia atsi-

žodžius: “Turint ir šimtą gerų 
s progų 
ogosios

džiaugsmas.

Antrai okupacijai baigiantis, Antanas Tumebas Austrijoje iri VISAIP ATSITINKA
Prostatos, inkstų ir ilapmnc

PlRKRAUSTYMAl

Apdraustas
ii įvairi# atirtway.

ANTANAS VILIMAS 
Ta L ŠH-ittŠ arba 3764996

St. Petersburg, FIs. 33711 
Tel. ( 8132 321-4204

Leidimai — Pilna
ŽEMA KAINA

Priimam Maxtor Cbcj? 
ir VISA kortelei.

*. ŽERiNAS. TeL 925-Mtf

KAZYS BALUTIS 
■ ic> .

<ADUO iEIMOE VALANDC5 

šešudieuiiii fr
Quo 8:30 Iki 0:30 viL ryta,
Stovio. WOPA - 1490 AM 

cr.oRliuojfcmėt Ii mO«v MvdŲŽT
Parka,

— Aldona DatĄ-aą 
Tataf.: 778-1543

“Lietuvos Aidai” 
KAZt ERAZDžIONYTi

'159 S®. MAPLEWOOD AVE, 

Chicago, il «m29

tadienio 8:30 vaL vakare.

ii WHS rtotiea. 1110 AM banga.

I64S W. 71*t 8tre*l

Ckicnga, HUnota 6062S 
Tekt 778-5X74

Lsi Jam. amžinti mugu užmigusiam, būna ramu iliėtis. 
Mt*s lankysime jo kapą ir puošime gyvomis gėlėmis.

LiMintt žmona ELZBIETA BATUTIENĖ, 
sūnus MOTIEJUS ir šeima.

Liūdnas prisiminimas 
KAZIO BATUČIO 

mirties keturiolikos metu proga
Skaudžiai ir liūdnai pra

slinko keturiolika metų nuo 
mirties mūsų mylimojo 
vyro, tėvo, uošvio, senelio, 
prosenelio Kazio Batučio.

Velionio jautrioji 
sus toj o plak usi. 1969 
lapkričio 30 dieną.

širdis 
metų

Nežiūrint, kad jau 
riolika metų praslinko, bet 
mūsų širdyse padaryta 
žaizda nei kiek nesumažė
jo. Velionio gražus ir pa
vyzdingas gyvenimas pri
mena jį kiekviename žings
nyje. Jis ne tik buvo pa
vyzdingas vyras, tėvas, se
nelis ir brolis, bet ir visuo
meniniame gyvenime ir 
veikloje jis ne tik pats

daug dii-bo organizacijose, bet ir kitus ragino kiek galėdami 
dirbti ir jiems rddė teisingą kelią į gyvenimą.

Iki mūsų krūtinėse plaks širdys, mes jo gražius darbus 
It kilnų almiminą geHishn ir eisim jo nurodytu gyvenimo 
keliu.

ketu-

Savtf mylimiausio kapų 
Žo.yrtais apkaišysiu, 
Tarpu tožių ir lelijų 
Jam paminklą pastatysiu.

Visko, ko aš noriu, 
Tai, 
Km 
Kad

kad lelijos jam žydėtų, 
pavasario rytelį, 
paukščiai jam čiulbėtų.

Tos lelijos — tai paveikslas, 
Kurias gyvas numylėjo.
Nors paukštelių dainelių 
Jis dainuoti nsniokejo. ’**3.

Autorius yra buvęs pradžios

kintose aplinkybėse mirė.
žvelgiant atgal

■ žvelgę atgal, mes turime daug • 
duomenų teigti, kad esame

ftiOmetiilio JAV prezidento Roo- )e knygoje yra tik seno žmc- 
seVeito ir jo pasekėju politikos daug pasakoj mėgėjo, pre.gaus, daug pasakoti mėgėjo, pre.

TeL 927-1741 — 1742

VANCE FUNERAL HOME

jean Vance ir george sorini

1424 South 50th Avenue 
Cicero, HL 60650 

TeL: 652-5245
CRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

Laidotuvių Direktoriai

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS

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

Telef. 476-2345

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

aukos. Dėl tos politikus ir dabar -feIlzi.iOs 1 
daug kur kraujuojama. Net ii j 
pats VVinštbii Ctiubchill, kai bu
vo puolamas dėl tokios karo pa
baigos, yra satapst ‘‘Taip, pa- 
okerdėih, bet ne tą kiaulę, kurią 
dėl • pasaulinės tvarkdi dar rei- 
<cėjo paskersti..'” ;

VLIKas Lietuvoje, mano pa- Į .oje ne kartą pavartotas grioz- 
tirlimi, 99^ savo darbo skyrė j -as, iš anglų kalbos — “ėmė lai- 
tiesioginiam ‘ Lietuvos ir jos • ko”.
žmonių interesų gynimui, Lie-j Bendra išvada: gaila ne Lik
lovos nepriklausomybės alsta- Jailiušio. bet ir leidyklos. Ta-1 
tymui. Vokietijoje tas procentas č>au nieko nepakeisi, nes 
buvo labai sumažėj'ęš ’’visokiom autorius pasakė, jog visaip 
Vidaus reforttTO!h, nesutarimais tinka.
šū diploma line tarnyba, net ir

O jau kalba, kalbelė! Kai pa
sigauna autorius kurį žodį, tai į 
jį ir ‘’lamdo”. Pvz., laikėsi, at- į 
iaikė, išsilaikė, išsilaiko, neat- i 
kė. sutvarkys, tvarkytis, sutvar-'/ 
kė. tvarkingas, etc. Bene dfešimt 
Kartų autoriui patiko “išrodė". 
Ir net toje “grožinėje” literatū-

Aikstes automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

pats įĮJ 
atsi- į |

st. s.
2424 West 69th Street TeL RE 7-1213

VASAITIS-BUTKUS

• 5 Naujienos, Chicago, 8, TU. Tuesday, Noxenlist 29, 1P83
Read label and follow 
direct ions.
« EiLax. He.. NO

For constipation relief tomorrow
• reach for EX-LAXtonight <

‘ Ex-G&fcrlps rcetqre your system’s own natural 
rhythm <wemight. Gently.' Dependably. Try it tonight. 
You'll like the relief5in the morning.

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinoia
TeL 974-4410

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue

Tel — 523-3572

Chocolated or pills, Ex-Lax is 
“The Overnight Wonder’.’

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003



VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

me stovyje. Dabartinis inkorpo-
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l

KOVOS DEL LIETUVOS

Interest Compounded
Daily *nd Raid Quart arty

e Pirmas gyventojų sąrašas 
Suvienytose .Valstijose buvo at
liktas 1790 metais.

MISCELLANEOUS 
įvairūs Dalykai

ry- 
lie- 
vi-
ar- 3 Pirmoji telefono linija tarp 

New Yorko iš San Francisco bu
vo atidaryta 1915 metais.

REPAIRS — IN GENERAL 
{vairūs Taisymai

P. NEDAS, 405? Archer Avenue, 
Chicago, I1L 60432. Tai. YA 7-59W

© Pirmutinis pašto ženklas 
laiškams buvo pradėtas vartoti 
Amerikoje 1847 metais.

DR ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomina gydy-

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

Tel: 436-7878

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turto Chicagos lo&teL
Dirbu ir užmiesčiuose, troli, 

jsrin+uotai ir ląžinlngsL 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Taimen Ave.
Tai. 927-3559

Notary Public
INCOME TAX SERVICI

4259 S. Maplewood, TeL 254-745C
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.

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

Kreiptis: A. LAURAITIS 
465] S. Ashland Avė., 

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
R NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

» NOTARIATAS • VERTIMAI.

PUPS ALL BREEDS ;
A.K.Č. “R” & some mixed;

By private breeders.
Taking Christmas orders now.

395-8967

adresas;
Box

2212 WEST CERMAK ROAD : CHICAGO, ILL 60608
Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747 

aovasi *>n.TM..rri.a-4 Thur.t-i sat. *-l
SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 .

Homeowners Insurance 
Good service/Good price

F. Zapolis, Agent 
320816 W. 95th St

Everg. Park, III. 
60642 - 424-8654

s Vienintelė paslaptis, kurią i Ti 
moteris gali išlaikyti, tai jos am- U-. 
Sius, — Prancūzų priežodis.

@ Sakalas, puldamas grobi, 
skrenda 360 kilometrų per va-' 
landą greičiu.

Pardavimac tr Talayaag
X644 West f^it
T»L REpubDc 7-1941 

..... wi ,------

i TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
Į ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 

IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 
BEI KROSNIS.

Herman Dečkys 
Tel. 585-6624

Siuntimai į Lietuvą

JUOZO GIEDRAIČIO PRANEŠIMAS 
VLIKO SELMUI DETROITE

(Atkelta iš pirmo puslapio)
Tautos Fondas išlaiko ElLTA 

informacijos įstaigą Washing
ton, D.C., TF K šomis yra lei
džiami Eltos biuleteniai 7 kai-' lietuvius, 
bomis ir kiti lediniai. Elta ang
lų kalba kas mėnuo eina 1,500, 
o lietuvių kalba 3,500 egz. tira
žais. Jas abi redaguoja prof, ra
šytojas A. Landsbergis; Elta 
italų kalba (virš 1,000) spaus
dinama Romoje, ją redaguoja 
prof. prel. Mincevičius; Elta 
prancūzų kalba leidžiama Pa
ryžiuje (1,000 egz.), redaguoja 
p. Birutė Venskuvienė. Kiek 
mažesniais tiražais ir neregulia
riai įleidžiama Elta ispanų ir 
portugalų kalbomis Pietų Ame- 

. rikoje, ir dabar vėl atgaivinta 
Elta vokiečių kalba, kurią reda-

- guoja p. Kazys Baronas. Visa tai 
kaštuoja daug pinigo.

Paminėtas Eitas gauna ne tik 
valdžios atstovai, Valstybės de
partamentas, kongresų ir parla
mentų nariai, valdžios pareigū
nai, bibliotekos ir t.t. ne tik čia. 
bet ir Anglijoje, įAustralijoje, 
Pietų Amerikoje, Europoje ir [ mėtį, nes 
net Kinijoje. Elta susidomėji- 1973 metais, 
mas vis didėja, pareikalavimas du melai buvo lyg ir bandoma- 
auga; didelis spaudos, ypač Ita
lijoje, plačiai cituoja Eltą, nors j motas TF-as laikosi lik iš lietu-
ne visi pažymi, kad citata iš 
Eltos.

Gaila, kad per mažai apie VLI- 
Ko veiklą randame mūsų perio
dinėje spaudoje. Tenka taip pat 
apgailestauti, kad kartais žinu
tes, įdedamos į laikraštį, būna 
neteisingos, kaip buvo neseniai 
“Draugo” vedamajame, liečian- 

\,čiame radijo programii perdavi
mą į okupuotą Lietuvą. Rašiny
je b.kv. buvo teigiama, kad jo
kie lietuviški veiksniai šių pro
gramų neremia, kai tuo tarpu 
VLJKas/T. Fondas jau eilę me
tų šių programų lietuvius re
daktorius finansiškai remia. Šį
met jau tris kartus turėjau ati
taisyti pastebėtas klaidas spau
doje.

Mums daug padeda, kai dau- 
. giaU rašoma apie VLIKo veiklą; 

tai tiesiai proporcinga aukų ga
vimui. Mano svajonėje yra, kad

U

VLl'Kas turėtų priėjimą prie to
kios radijo stoties, kuri pasiek
tų ne tik okupuotą Lietuvą, bet 
ir visus Amerikos bei Kanados

menys, norintieji dalyvauti šio
se iškilmėse, prašomi skambin
ti p. Jeane Vance, tel. 652-5245 
iki š.m. gruodžio 1 dienos.

— Irena Pranskevičie..ė, R. 
Ll nės uoli darbuotoja, pada
riusi kelis šimtus tautinio orna
mento puikių kalėdinių šiaudi
nukų, su savo dukra Danute vy-Visi aukotojui JAV-se, o nuo

19!LI m. liepos 1 <1. ir Kanadoje, ko į Milwaukee Taūlų festivalį
ten išsinuomavo prekystalį ir 
bizniavo. Prie jos prisijungė ir 
dr. V. Balčiūno našlė su savo 
gintaro dirbiniais. Abidvi džiau
giasi, kad joms pavyko ne tik 
bizniauti, bet ir tautinį reikalą

visi TF-o aukotojai gauna Eltą 
lietuvių (o j< i kas pageidautų, 
ir anglų) kalba, kur randa ne 

' lik žinių, bet ir savo aukos at- 
; žymėjimą. Pernai sakiau, kad 
greit pasieksime 3,000 egz. tira
žą. Dabar siunčiame apie 3,500 reprezentuoti. Jos šimtams kita- 
ir greit viršysime 1,000. Mano- lauėių papasokojo apie Lietuves 
me, kad tatai verta, nes lai su- nelaimę, pavergtų lietuvių kan- 
jungia į TF-o šeimą. Į yias.

. Senasis TF veikė Amerikoje 
191H921 metais. VLIKo Tau
tos Fondas veikė beveik 30 me
tų kaip VLIKo kasa. Per tą lai
ką VJ.IKas savo veiklai Europo
je ir čia išleido nemažai milijo
nų, kurie atėjo ne vien iš lietu
vių kišenės. O ir ALTas tada 
VLIKą yra parimęs apie $300 
tūkst. suma, bet vėliau savo pi-

| niginę uždarė. Dabartinis Tau- 
' los Fondas švenčia jau dešinit- 

yri inkorporuotas 
Vienok, pirmieji

ŠĖTONAS IR JO DARBAI
“Bet Dvasia įsakmiai sako, 

kad vėlesniais laikais kai kurie 
atkris nuo tikėjimo, tapdami 
klaidinančių dvasių ir velnių 

(I Tiniot.mokslų šalininkais”.

pasiklau- 
šiandien

MmmL žmr* — PardaviMVI 
UAL 1 STATI FOR SALI UAL ItTATi M>* SALS

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAI 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ĮSSIMOKtJTMAM.

DKL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS t ? ''

UTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

2212 W. Cermak Road Chicago, HL TeL 847-774Z

INCOME TAX SERVICE
6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

vių aukų. Tiesa, jau nemažai 
mus remia ir apie 30 organiza
cijų. O 1980 ir 1981 metais AL- 
Tas vėl mums paaukojo po 
$4,000 ir, tikime, vėl jie mūsų 
nepamirš.

(Bus daugiau)

Maloniai kviečiame 
syti šios programos 
8:45 vaL vakare radijo banga 
1450 AM per “Lietuvos Aidus”.

Sekmadienį 9 vai. ryto išgir
site “Gerąją Naujieną Lietu
viams” radijo banga 1490 AM 
per Sophie Barčus.

Parašykite mums, jei įtikėjo
te; prisiusime knygelę “Pragaro 
koridoriais”. Mūsų
Lithuanian Ministries, P.O. 
321, Oak Lawn, 111. 60451.

KAM MOKĖTI NUOMĄ?
GERIAU SKOLĄ.

— Dideliam visuomenės ir 
Vyčių veikėjui dr. Petrui Atko
čiūnui pasitraukiant poilsin, Ci
cero Lietuvių Vyčių 14-oji kuo
pa ruošia jam pagerbimą. Pa
gerbimas įvyks š. m. gruodžio 
4 dieną, 4 vai. popiet, Mr. An
thony’s Banquet salėje, 7348 W' 
Irving Park Road (1 blokas į 
vakarus nuo Harlem gatves}.

Organizacijos ar pavieniai as-

karinėse pajėgose Pacifike — 
Naujosios Gvinėjos, Australijos 
ir Filipinų srityje.. Sugrįžęs iš 
karinės tarnybos, Valteris 30 
metų ištarnavo Connecticut 
Transit Coi, autobuso šoferiu. 
Pensijon pasitraukė 1980 m.

Laidotuvių diena pasitaikė la
bai graži. Į .kapines vyko tokia 

i didelė automobilių vilkstinė, jog 
judėjimą turėjo tvarkyti net ke
lios policijos mašinos.

Palaidotas su karinėmis apei
gomis.

1 Pažymėtina, jog velionio bro
lis Wiliamas yra jau čia, Ame
rikoje, gimęs lietuvis, bet kiek
viena proga stengiasi neužmirš
ti savo- tėvų kalbos, ir palaiko 
glaudžius korespbndencinius 
sius su visais savo draugais 
tuviais. Užuojauta jam ir 
siems velionio giminėms bei 
timiesiems. E. J

Mirė Valteris 
Jurgėlas

Buvęs tabako farmos savinin
kas Wiliamas Jurgėlas iš South 
Windsoro, Conn., praneša, jog 
š.m. liepos 30 d. po antros šir
dies atakos mirė jo brolis Val
teris S. Jurgėlas. Pirmą širdies 
ataką jis turėjo prieš du metus. 
Mirė būdamas tik 63 metų am
žiaus. Liko nuliūdę: žmona An- 
tuaneta, sūnus Edvardas, duktė 
Barbara, broliai Wiliamas ir 
Charles, ir sesuo Julija Olk.
- Antrojo Pas. karo metu Val
teris Jurgėlas tarnavo Amerikos- Argentinos "Laiko" 35-sis

gimtadienis
Buenos Aires mieste, Argen-

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir ifepausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 — 1959 metai).

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

Persiuntimas — $L
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Naujai pasirodžiusi

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

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

KAINA — S17. (Persiuntimui pridėti $1)‘ 
Siųsti čeki:

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

PASSBOOK 
SAVINGS...

Interest Ratu 
Paid on Strings

tinoje, leidžiamas dvisavaitinis 
laikraštis Laikas rugsėjo mėne
sį atšventė 35-asias metines. Ju
biliejinio numerio'vedamajame, 
laikraščio redakcija ir adminis
tracija žada “nenustoti ūpo nei 
jėgų toliau dirbti”, nepaisant eko 
nominės krizės ir skaitvtom skai 
čiaus mažėjimo. (E)

Pajamų bungalow — V-k. aukšto mū- 
, finis, 3 butai: 1 su 2 mieg. Garažas, 
j 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

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-171

■W- - • -

sss us fer 
financing.

AT out iow ura
VHVM VUFAVfVlf Z 

ro r you** 4

FSLIC

Mutual Federal 
Savings and Loan

Dr. A. Gusaen — MINTYS IR DARBAI, 259 paL liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienai ir 
susirūpinimą__________________.___________

Dr. A. J. Gusmo — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais ________________

Minkštais viršeliais, tik ______________ _

Dr. A. J. Gū«ct — AUKŠTA KULTŪRA — žIALTtCS 
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
mooey orderį, prie nurodytos kainos pri- 

dedant SI persiuntimo maldoma.

18.00

84.00
13.00

Fzoe

PARDUODU GINTARUS, 350 
gramų ir 12 onzų. Visi Ginta
rai, atsiųsti iš Lietuvos 72-rais' 
metais: Dvi Brošės —- Dveji Ga-t 
lionikai — Viena Apirankė —= 
Trieiliai Karoliai.
Rašyti: A.G.

Silver Springs, N Y 14550 
4368 Rock Glen Rd.

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

“LIU CIJA”
Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 

/22 ilgesni ir trumpesni apsa
kymai, 184 psl. Kaina 85.

Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell 

Ave., Chicago, IL 60629.

KAIP SUDAROM 
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.

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

šeštad.: nno 9 vaL r. iki 12 vai d.
Ii pagal susitarimą.

TeL 776-5162 
2849 West 63rd Street 

Chicago, Ill. 60629

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS

ir V. BRIZGYS
Darbo valandon 

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

4606 S. Kadzla Ava. 
Chicago, IK 60629

Tel: 778-8000

PIRKIT! JAV TAUPYMO PONUS

6 — Naujienos, Chicago, 8, Hl. Tuesday, November 29,1983


