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.LEKSANDRO V AKSELIO PRANEŠI
MAS VLIKO SEIMUI DETROITE

Tautos Fondo tarybos pir
mininko Aleksandro Vr'- 

■šėlio pranešimas Vyri? .0 
Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto seimui J 983 m. lap
kričio 12 d.: Detroite.

Jidžiai Gerbiami VLIKo Ta
xis ir Valdybos nariai, Seimo 
jzidkimę, Seimo dalyviai ir 
Ą’yės, .... ’ . 
begalėdamas, dalyvauti šiame 
taktuviniame VLIKo seime, 
.0 noriu pasveikinti visus VLI- 
> seipo dalyvius ir palinkėti 
glaustomus .gretomis, siekiant 
j tu va i s valstybinės neprįklau- 
myhės, našaus. darbo.
Kova ųž Lietuvos, laisvę ir 
Istybinę nepriklausomybę pa- 
ikalauja ir pareikalaus iš. mū- 
didęlįų pąstangųĄir pasišveri- 

no. Tautos Fondas,. štovėda- 
as šių pastangų, finansinėje 
fgyboj e, ^ sklandžiai. irrt..sisįe- 
iiigai sudaro materialin.es. są- 
ga-s VLIKui. atlikti savo, dar
ts. ' . ...
Žvelgdami j ateitį.tikime, kad 
lutos Fondo. vykdomas. .dar-

giau ir daugiau pasiekiame lie
tuvių ir turime daug konk 
ir gražių atsiliepimų:

“Laisvo apsisprendimo” for
mulė, renkant aukas Lietuvos 
Nepriklausomybės šventės mi- . 
Dėjimuose, yra tvirtai pripažin-! 
ta ir vykdoma. , 1

Už visą T.F. veiklą atsakinga 
T.F. valdyba, vado vaujama 
Juozo Giedraičio. Jam ir visai 
valdybai priklauso mūsų visų 
padėka už labai našią T. F. 
veiklą.

Kelia susirūpinimo mūsų jau
nesnioji karta, kurių aukotojų 
sąrašuose labai reta užtikti.

Džiaugiamės ir didžiuojamės 
VLIKo veikla visų lietuvių su
siklausymo ir nuoširdaus bend
radarbiavimo paskatinime.

SOCIALDEMOKRATAI 
VALDO EUROPĄ

MADRIDAS. — Ispanijos so
cialistų premjeras Felipe Gon-

Ženevos vaizdas. Vakarų Vokietijos kancleris Kohl tvirtina, kad Sovietų 
atominių ginklų kontrolei komisijos .Įtariai ateinančią savaitę susitiks su 
JAV atstovais ir pradės pasitarimus iš naujo, nes padėtis yra pasikeitusi.

PRAŠO REICHSTAGĄ LEISTI TEIS' 
EKON. MINISTER! LAMBSDORF:

PROKURATŪRA TURI PAGRINDO ĮTARTI, KAD MIN] 
TERIS L.VMBSDORFAS PAĖMĖ DIDELĮ KYŠĮ

BONA, Vak. Vokietija. — Vo- vis buvo Rusijos caro Ni 
kiečių prokuratūra kreipėsi į V. jaus II užsienio reikalų mii 
Vokietijos reiclrstagą, kad par-1 ris. Sovietų premjeras Ticl 
lamentas nuimtų ekonomijos | vas, patyręs apie buvusį Ri 
ministeriui < 
suteiktas privilegijas ir leistų 
vokiečių teismui jį teisti.

j Tardymas pradėtas prieš du 
metu. Tuometinis kancleris H.

? Schmidt būtų galėjęs tada pa
prašyti parlamentą leisti teisti 

. “laisvą demokratą” ekonomijos

Prisiekusieji teisėjai klausinėja 
Jane Byrne bendradarbius

ARTIMIAUSIEJI JANE BYRNE TARNAUTOJAI TU-RI 
AIŠKINTIS APIE GAUTUS PINIGUS 5

CHICAGO, Ill. — Ne tik Chi-
caga, bet ir visas kraštas vra sėjai žiūrinėjo į oficialius 

i

BANGLADEŠE UŽMUŠTI 
ŠEŠI ŽMONĖS

Otto Lambsdorfui j užsienio reikalų ministerį, 
muziejuje surado ekonoi 
ministerio protėvio paveiks 
atidavė O. Lambsdorfui. E 
tas paveikslas kabo ekonoi 
ministerio Otto Lambsdorf 
te. Atvykusioms jis rodo 
protėvio paveikslą, papas 

ir primena, ka 
esąs Estijos kilmės vol 
Aukštas vietas Rusijoje u 
vokiečiai, kai krašta valdė ’ v
rvna II.

ministerį. bet kancleris Schmidt! j° istoriją -

tei- 
do- 
pa- 

skirtas Kunkl^. tai jis pažiūrės 
ir į kitus nuorimus bei doku
mentus. Prisiekusiųjų teismas

Iki šio meto prisiekusieji

zalez tebevaldo visti kraštu. Jau-1 susidomėjęs Jane Byrne pasku- k limentus, liet dabar, kai 
•- r x ~ * v • i • 1 • f TZ T *1' •'* ~>~n * • • - 1

1 nenorėjo pradėti bylos koalici- 
' nio kabineto ministeriui. Bet 
{reikalai taip susidėjo, kad koa
licija subyrėjo ir “laisvi demo
kratai” persimetė pas krikščio
nis demokratus.

Kancleris Kohl sudarė koali
cinį kabinetą, kuriame tas pats 
ministeri-s Lambsdorf tvarko 
krašto ekonominius reikalus.

utięčįų ‘lĮudširdūs ir gausūa: 
siliepimai^. įgaliųą T,F. valdyk 
l surink'{^£^ąkąfĮkąĮjiai lėšų 
Liko dai^amšZnlaši'SiMi, pro-

■Didelę pa^kk/rė^kiąiūfe,; vi- 
ems aukcS^jajfttSs ,-teąšin^i^sų- 
'atusieins/?jU-Ąaukos.reikšmę 
etuvių tąųtei£tuo:ųa£iu: įyęrtir. 
autiems Ęlį/paštangas 70' dar
nose. ' • ■;-1
Šfa proga/ reikią7 pastėbėTi, 

ad T.Fi oTganizaciniū. požiūriu 
erotai pAžengė "pirmyn. ’•Tai' 
iatome nėi .Tik’, iš T.F, sukelia
mų lėšų'S HupUtmio. "didej imo, 
et ir iš TF. "gyvybės parodymo 
okiose vidtpyėSe,~kur apie T.F. 
lieko arha?‘Tabai mažai buvo 
iirdima. : ’ ‘

Reikia pasidžiaugti,’ kad tarp 
7LTKo ir T.F. yra tikrai nuošir- 
lus bendradarbiavimas, pagrįs- 
as noru VfenTTtitiems padėti.
Taip pat reikia atkreipti dė- 

nesį į tai," kad kasmet vis dau-

no teisininko vadovaujami so- . holais mėnesiais išleistomis ne-
cialistai yją monarchistai. Jie paprastai didelėmis gumomis.
gavo žo^.-^.Jracadia^sJuąn.CarrL . Prokuroras Richard-Daley-pa-J <7 * **•’
loc L-aJ hV nrinažinš čtpmokra- L • , j u • • -i I tebedirba menėsj, bet specialuslos, sau jis pripažins aemoxra į fyre, kad buvusi mere, noreda- į

tinę tvarką.. Karalius sutH^0 ma pąg^jųti rinkiminę kampa- 
dau~ nĖiU,. aukštiems pares^ 

naujai atskadusienfs į
.tinei;įsakė sumokėti dT 
nenori' rilėko .^^įro tt&elF-ąu* d

T . • * _ -v *7, ’ ” - . Į

ispam- paĮį pinigų neėmė, bet josios 
Įvyrąs gavo net keliasdešimt

teismas dirba- 18 mėnesių, jeigu 
yra reikalo.

*

Kohtraktai su naujomis 
bendrovėmis

Q" deles miesto pinigu sumas. Ji; ... - , ) . . . ' ,” - ■ -į . Chicagos gyventojai kasmet
palieka miesto se 45,000 
sudaužytų, taisyti nevertų, seųų 
automobilių. Miesto policija tas 
mašinas suvelka į kiemą sepoms 

. mašinoms suvežti. Byrne pasi-' 
-aliios'- nrenrieru-Z-! • ’• '5 rašė sutartį su naujaii sudarytapremjeru tikrųjų išmokėjo, kam tie pini-li^„j •- --1
. r___ : Į . . 1 j bendrove mašinoms išvežti is

• į gai atiteko ir uz ką jie buvo su-'Į<iemO

još. respublikos.
-K ■ Portugaliją., socialistas-Richard Daley pa- 
demokratas Mario- . S o a r e s. ^y^ prokuroro padėjėją AVil- 
Prancūzijos. . #prezijfentu y^^liam Kunkle, kad pasižiūrėtų į 
socialistas dėmokratas I raneois miesto knygas,. patirtų kiek iš 
Miberandas.^ n ”' - -
yra socialistas Betino Craxi.! - - - - ... ...
Graikijos premjeru/yra Andreas * mohėti. Kunklę tuojau nustatė.
Papandreou, bet 30 kabinete 
yra keli graikų komunistai.

’ — Amerikos astronautai ir 
mokslininkai tiria galvos svai
gulį. Jie dėvi guminius batus, 
kurie padeda šokti.į viršų ir ap
sisukti erdvėje.

kad' vien už viršvalandžius iš
mokėta $200,000, kada keli 
žmonės neturėjo laiko viršva
landžiams.

— Trečiadienį aukso uncija 
kainavo $381.

nu-

1981 metais buvo įregistruo
ta Scrap Processing Co., turin
ti žemės sklypą 9331 Ewing St. 
Mieste buvo kelios bendrovės, 
kurios parduodavo geležies lau-j 
žą, bet Jane Byrne pasirašė ke
lių metų kontraktą su čia pa
minėta bendrove.

Jane Byrne taip pat pasirašė 
sutartį su naujai įsteigta South
west Industrial Clinic, 76(H) W.

Demokratas Brzeczek 
tapo respublikonu

Prokuroras Kunkle nori 
statyti, kaip demokratas Rich
ard Brzeczek, buvęs Jane Byme 
artimiausias bendradarbis, tapo i rath'sr.“ši bendrovė turėdavo
respublikonu. Jis įsirašė į res
publikonų partiją ir respubliko
nų sąrašu kandidatuos Cook 
apskrities prokuroro pareigoms. 
Jane Ryrnc įsakiusi apmokėti 
R. Brzeczekui atostogas už porą 
metu.

Brzeczek buvo policininkas 
policijos nuovadoj. Jane Byme 
jį ištraukė iš nuovados, paskyrė 
C.hicagos policijos viršininku ir 

j jis vykdė jos patvarkymus. Da- 
: bar jis respublikonų sąrašu ruo
šiasi kandidatuoti prekuroro pa
reigoms.

KALENDORELIS

Gruodžio 1: Natalija,.Bu tgei- 
das, Gedūnė, Dargaitis, ižą.

Saulė teka 6:58, leidžiasi 4:20.

Oras vėjuotais, šaltas, gali pa- 
. snigti.

Willy Brandt, V. Vokietijos socialdemokratų pirmi- 
nbdua,^su£irūpinęs Otto Lambsdorfui iškelta byla.

pristatyti medicinos 
O’Hare aerodromui, 
važinėjimas užima nepaprastai 
daug laiko. Miestas nupirko 
bendrovei įvairių įrankių 
$60,000, pagalbai teikti.

DAKA, Bangladešas. — Ant
radienį į Daką suvažiavo arti 
50,000 žmonių. Jie protestavo 
prieš karišką Bangladešo vy
riausybę. (Bangladešas, buvęs
Rytų Pakistanas, gavo nepri-j Ministeris Lambsdorf yra lais-' 
klausomybe 1971 m. gruodžio, vos prekybos šalininkas. Jis 
mėnesį). Policijai buvo įsakyta bandė įtikinti Sovietų valdžios 
išvaikyti prie vidaus ir gynybos atstovus net ir tuo atveju, jeigu

Kanclerio Kohl prokur 
nustebino visą Vokietiją, 
paprašė parlamentą nuimt 
nisterio privilegijas ir lei 
teisti kaip paprastą mirti

Prokuratūra jau nustatė 
Daimler Benz bendrovė 19 
uždirbo 703 milijonų dc 
Benz bendrovės viceprezid 
Išmokėjęs paskiriems pa:

ministerijų- susrrisSusfe pro-> Amerikos--raketos- butu įrengtos-■■:‘S^an'Į>iT?k L 
testuotojus. ' ’ pačioje V. Vokietijoje. Sovietų

Bangladešo policija paleido valdžia nori palaikyti ekcr.omi-j 
keliadešimt šūvių į minią. Tvię/ ipius santykius su Vakarų'Vokie-i 
tinama, kad apie 20!) žmonių 'tijos vyriausybe.
buvo sužeista, o keturi buvo už-? f-Ot(o FFiednch Wilhelm voa Į m<?kesčių 
mušti. Nepatenkintieji paleido į der Wenge Graf Umbsdorf gn-j pe ‘ 
"kelis šūvius j policininkus. Jiem
pavyko kelis: sužeisti ir du nu- ; 26 dieną. JL yra s^us^Vokiiti- 
Šauti. Iš viso žuvo-6 žmonės.- -.joj.- bajoru, kilusiu iš Estijos.

Bangladešo syriausjbę sudaro V; Vokietijos Respublikoje visi 
karių grupė, kuri yra pasiryžti- r garbingųjų titulai buvo panai- 
si prisilaikyti demokratinėsšan- kinti. Lamb'sdorfaš tarnavo vo
lva rkos, bet badaujančiame J<ieč‘ių kariuomenėje. Karo mė- 
krašte tai ne toks lengvas da
lykas. .

dorfas gavęs $50,000, bet -;
1 nigų nelietė, o investavo
• Yorke. Jis gavęs tuos pi 
I už nutarimą neimli vali

už Benz bene

mė Aachene 1926 m. gruodžio • — Nejaugi jie mano, l> 
būsiu toks kvailas, imsiu 
mus pinigus ir žersiu į sa 
senę, — pasakė Otio L 
dorfas.

pagalbąI
Vien tik

tai 
už I

STRATEGINIŲ GINKLŲ 
KONTROLĖ TĘSIAMA

ŽENEVA, Šveicarija. — Tre
čiadienį buvo susirinkusi Sovie
tų atstovo Karpovo vadovauja
ma delegacija su amerikiečiais.

Karpovas pranešė, kad Sovie
tų valdžia turės visą reikalą iš 
naujo aptarti ir lik tada pra
nešti amerikiečiams naują So
vietų poziciją. Amerika veža 
atominės raketas ne tik į D. Bri
taniją, bet ir Vakarų Vokietiją 
bei Italiją. Jeigu 'Amerika ir to
liau veš atominius ginklus, tai 
Sovietų delegacija turės gauti 
naujas instrukcijas iš Maskvos. 
Kveicinskio vadovaujama grupė 
išvyko į Maskvą.

Amerikos delegacija tuo rei
kalu nieko naujo negali pasa
kyti, kol rusai nesutiks tartis

SUDARYS JAV-IZRAELIO 
KARINĘ KOMISIJĄ

WASHINGTON, D.C. — Nu
tarta sudaryti JAV ir Izraelio 
karinę komisiją, kuri tvarkys 
Artimųjų Rytų reikalus. Prezi
dento Reagano vadovaujama 
grupė vakar buvo susitikusi su 
Izraelio atstovais ir nutarė su
daryti bendrą karo reikalais ko
misiją. Ji spręs ne tiktai strate
ginius Artimųjų Rytų reikalus, 
bet atitars ir reikalingų g'nkjų 
problemą.

Antradienio vakare jau buvo 
aptarti patys pagrindiniai abie
jų valstybių reikalai. Preziden
tas susitiko su Izraelio premje
ru šamiru ir gynybos ministe- 
riu M ošė Arens.

Premjeras šamir pareiškė, 
kad šiandien Sirija sudaro di- 

I džiausią pavojų taikai Artimuo
se Rytuose. Ji sudaro didelį pa
vojų Libanui ir net pačiam Iz
raeliui. Nustatyta, kad šiandien 
Sirijoj yra daug Sovietų ginklų.

— Valensa nekreips dėmesio 
j pasiūlymus paruošti jam kal
bą Oslo universitete. Jis >pats 
ją parašys.

Du Sovietu kosmonautai 
norėjo nusileisti Žemėn, bet jų 
erdvėlaivis dar neparuoštas nu
sileidimui.

visai kitu pagrindu.

— Buvęs Ritos La veli 
nąutojas liudijo, kad josi 

jAni buvo nupjauta viena koja, dalyti pareiškimai teisini 
Ministerio Lambsdorfo prote- netikslūs.

hr7 jis buvo Sunkiai sužeistas.

Minnesotoje iškrito nuo 15 iki 17 colių sniego, 
užvertė kelius, laukus ir miškus.

materialin.es


UOMENES CENTRO VALDY

MHM

tarybos suvažiavimas

TRUMPOS ŽINIOS

jog U
ne

Dr. V. Dargis, C. V- pirminin
kas atstovavo R. LR.nę VLIKo 
seime, vykusiame Detroite, šių 
metų lapkr. mėn. 12-13 dienomis. 
Jis tą seimo suvažiavimą pa
sveikino ir organizacijos vardu 
įteikė į^500 čeki Lietuvos laisvi
nimo reikalui.

<įau 30,000 
jaunimo), 
ir novelės 
ema. Lau

ino pritariu

K? čiurinskas, R. LB-nės East Chicagos apylinkės pasišven
tęs pirmininkas, kalba Chicagos apygardos renginyje, Vy
čių salėje. Kviečia svečius dalyvauti jo vadovaujamos apy
linkės piknike, jo ir jo žmonos rūpestingai prižiūrimoje 

sodyboje, plačiašakių medžių pavėsyje.
(J. Tamulaičio nuotrauka)

3713 (Cnicaga). ir £63-5135 (Gi 
cei'o).

Tenka pastebėti, jog R. LB-nės 
paskiri nariai įvairių progų pa
grindu yra suaukoję Tautos Fon
ini ne mažiau, kaip $10,000. Yra 
rimtas pasiūlymas, kad visi R. 
LB-nės nariai aukotų T. Fondui 
per R. L. B-nės iždą, tai tada 
susidarytų aiškus vaizdas, kaip 
d. LB-nės stipriai remia VLIKo 
veiklą. Ta.d norintieji aukas 
siųsti Tautos Fondui, prašomi 
as siųsti per R. LB-nės iždinin

ke Al. Kačinskienę. Jos telefo
nas 735-5424.

pakviesta paviešėti jo 
: gyvenančioje Los Ve- 

Kalifornijoje. Jau yra ga-

- j e aiškiai 
,‘gti vedus
yl .u aini;giiilas ir teng- 
ii i tautės šurtąišvinr- 
•:ius. Jei iKi'.oiinie sųsi- 

j sinti kimo 
karių, pri- 

s polUi- 
i veikti.

JIE PK.WZ1UG1NO JAUNOS 
MUZIKES S1KLU

Neperseniausiai iš okupuotos 
Lietuvos atvyko jauna'muzikė, 
pianiste Aijoie. Ji yra apsigyve
nusi Gnicagoje ir yra suspėjusi 
skaniom u pe vienoje kultūrinių 
rengimų scenoje, jos pirštai iš
gauna puikius muzikos, akordus 
net is gerokai pasenusio pianino, 
i'ai ilgi ai gam muzikė, išeiyijps 

KUiturinis turtas.
Bptgi, kaip žinome, tik retas 

menininkas gali išgyventi iš 
meno, jį ieško daruo, bet iki 
moi jo vis neranda, nes nedar
bui. spaudžiam, jo sunku gauti 
aei ir čikagiskiams.

(Nukelta į penkių puslapį)

^Koi-ūųvo jsu- 
škaūšmrf^rieiĮas- 

Įis"‘ ir ji pašahniariv^aLme. jau 
sveiksta namūbšėj’dr. V.? Dargio 
priežiūroje ir malonioje namiš
kių globoje.

luz. v chloras Motušis, ALT o 
n meiuvių Kespuoiikonų par
tijos veikėjas, Lietuvos laisves 
reikalo nenuilstamas skeinejas 
kitataučių pasaulyje, buvo ga
na sunkiai susirgęs, tūrėjo rimtą 
vidurių operaciją, kurią sėkmin
gai paaare ar. Vaitkus, s v. Kry
žiaus ligoninėje. Dabar sveiks
ta, namuose, savo žmonos dr. 
jorones rūpestingai globojamas.

Jam linkima kuo greičiau pa
sveikti ir stoti į organizacinę 
.veikią.

sęįmą Detroite,; Jis teigiamai; 
atsiliepė apie eigą, programą ir' 
pasidžiaugė jo geromis nuotai-Į 
komis. Be to, priminė, kad jis ‘ 
pajuto seimo dalyvių respektą 
R. L. B-nei bei ’os darbuoto- i 
•' " Itams.

Eriko 
šeimoj 
gas, 
vusi iš sūnaus kelionės bilietą 
lėktuvu. Rengiasi išvykti š. m. 
gruodžio pradžioje. Apgailestau
ja, kad negalės dalyvauti įspū
dingoje Tradicinėje Kūčių va
karienėje.

Jai linkime geros, kelionės ir 
malonios viešnagės mylimo sū
naus Eriko šeimoje. Sėkmės!

Bronius Str įkaitis, iš Los -An
geles, buvęs aukštas valdžios 
pareigūnas Nępr. Lietuvoje, aky
lai stebėjęs R. LB-nės užimtą ir 
vedamą tautinės ištikimybės ir 
demokratinio principo kelią, pri. 
siuntė $500 čekį veiklai paremti.

Širdingas dėkui ponui Br. Stri- 
kaičiui už dėmesį ir stambią au
ką R. L. B-nės veiklai.

Ona Valaitienė R. LB St. Pe- j 
tershurgo apylinkės valdybos I 
iždininkė yrą iškili audėja, tau-

Kvieciqmi Chicagos 
lietuviai į Įspūdingas 

Tradicine^ Kūčias
Visi Ghica gos- lįtetųviąi y rą uja 

Joniai kviečiami cįąlyyaųti Tra
dicinių Kūčių vakarienėje, kuri

kviečiami ir kitų organizacijų 
atstovai. Mielai sutiksime ir sve
čius.’

Po suvažiavimo, 7 vai. vakare 
toje pačioje salėje įvyks tradi
cinė Kūčių vakarienė. Kūčių va
karienės programa: tradicinių 
valgių vąkarienė, kalėdinės gies
mės — atliks sol. Aldona Bun- 
rinaitė, akompanuoja Nijolė 
Kupstaitė; Tautos laisvės kovo
tojų^. prisiminimas — pagęrbi- 
maš.^ -- V . - L ’

skubiai besi- 
?i pasrulio 
lUčšalv e ir

JAV lt. LB-nės Tarybos Pre
zidiumas š. m. gruodžio mėn. 
10 d. (šeštadienį) Lietuvių Tau
tiniuose Namuose. 6422 South 
Kedzie Ave., Chicago, Ill., šau
kia Tarybos narių ir atstovų 
metinį suvažiavimą.

DARBOTVARKĖ

tūbudu, suorga- 
yipmpgą frontą prieš 
|Kl6ni)<H) C^CJ;SOl’lŲ —— 
Syjunyj. Ne er ka nė 

vienin-

K. Butkaųskas, iš Rockfordo, 
Iii., yra pakviestas skaityti pa
skaitą JAV. R. LB-nės Tarybos 
ir Centro valdybos šaukiamame 
-uvažiavime, kuris pyks š. m.! 
gruodžio 10 d. L. Tautiniuose* 
namuose. Chicagoje. Jo sutiki-1 
n.is jau gautas. i

Veronika Jasiuktntiene. R. LB. 
veiklos didelė finansinė lėmėja, 
yra ’savo sūnaus inžinieriaus

jvupių. vakarienei status :rezer- 
yu<^*-®iąis “tėl. 434-464o, '434- 
3713, 863-5135 (Cicero),

Park) .
Visa: f ^etųviška visuomenė 

kaip'šūvąžiavįine, taip, ir Kūčių 
vakarienėje. kviečiama gausiai 
dalyvauti.ti konkursui jau yra mecenatas 

Br. Strikaitis, kuris jau prisiun
tė ir $500 čekį.

Al. Kačinskienė pranešė apie 
iždo padėtį ir pasakė, kad ne
same neturtingi — ižde yra ap
čiuopiama suma. Jai buvo padė
kota už tvarkymą iždo vedimą.

Kan. V. Zakarauskas siūlė, 
kad K. T. surengtų Šv. Kazimie
ro. Lietuvos karalaičio, minėji
mą. Šiuo reikalu reikia kuo grei
čiau parašyti ir išleisti brošiū
rą ar knygą, nusakant kas yra 
R. LB-ne ir ko ji siekia. Buvo 
pasakyta, jog kai tik bus tokia 
knyga parengta spaudai, K. T. 
nedelsiant ją išleis, šią knygą 
parašyti yra paprašyti ir pasi
žadėję — kan. V. Zakarauskas 
ir A. Tauginas. Lietuvos kara- 

| laičio Šv. Kazimiero minėjimo 
klausimas buvo įneštas į K. T. 
posėdį ir jame aptartas, kada, 
kaip ir tokį minėjimą surengti

Po oficialios programos, po- 
sėdžia dalyviai dar ilgai disku
tavo organizacinius reikalus prie 
vaišių s’alo. ponios A. Repšie
nės patiektų užkandų. Daugu
ma pabrėžė, kad reikia glaudinti 
gretas ir tvirtai stovėti pasirink
tų vykdomų R. LB-nės uždavi- 
lių sargyboje, nekreipti dėmesio 
į nerimtus ir neaiškius pasiūly
mus ieškoti taikos — santykių 
išlyginimo su LB-ne. Jei LB 
norėtų taikysis, tai ji privalo 
aiškiai ir viešai pareikšti.

R. LB Tarybos ir Centro val
dybe- rengiamo šuvaž’avimo no. 
minacijo> komisiją sudaro: V. 
Kačinską^ — pirmininkas, na
riai: L. DuLaųskienė. V. Kpžica, 
J. Tr.čy> ii S. Palionienė Šie, 
pirmieji keturi (išskjriapt S. Pa- 
iįopjenę. nes ji serga) uoliai kpn- 
t.iktuoja numatytus asmenis į va
dovybę, kviesdama pasišvęsti 
idėjos labui. Kaip jiems ši misi
ja pavyks, parodys suvažiavimo 
linkima’. Ypatingai daug pa
stangų deda komisijos pirminin
kas V. K.ičinsk.iS. Sėkmės jam!

Spaudos alsia v c

Tai nepaprastai svarbus poli
tinis faklorius ir džiugi žinia 
pavergtiesiems, kad. pagaliau, 
jau JAV ir Yal<-rų demokrati
nės valstybes 
nizavo 
laisvojo 
Sovietu 
abejoti, 
gas frontas bei stiprus miljiari- 
nis kumštis gali sųląikyii ."mie
tų Sąjungų.-. yv< eroiys u|iu kari
nės aVanliįjus ir iiygJMli Pa
saulį nuo sųųaik)|)iipo, priver
kiant mešką .šuipsli grobį iš 
nasrų.

VLlivo pirmininkas pasidžiau
gė, kad Eiųopos l’arląmgiilu 
priimta Pabaltijo vertybių 
Lietuvos. Latvijos ir Estijos 
laisvės rtikaljvimo rezoliucija 
jau yra įneš a j JAV Kongresą. 
Tai dar viena <1 iu^i žinia Lie
tuvos laisvinimo re kalu.

Dr. Bobelis, palietęs Sovie
tų Rusijos inę poJtiką,
drąsiai.pasak*. kad Sovietų Są
junga \ugrh-K ir paveiglieji b- 
siv'udu6> d;.i si.un* dcšimlme-

jyyks š- n), gruodžio mėn. 10 d. 
7 v. y. L. Tautiniuose uamuose.

Bus įspūdingas Tautos Lais
vės kovotojų pagerbimas. Solo 
giesmes sugiedos Al. Buntiuai- 
iė. Ji vadovaus ir visų <lalyvių| 
giedamoms giesmėms; akompo-l 
duos gani muzikė Nijolė Kups
taitė. Bus patiekta gerų kulina
rių gaminta tradicinių valgių 
vįkaišepe. įėjimasr-<mk.L$J2.5O| 
Asmeniui. /A. j- - .-a K,

Re*lgia it kyiecją JAV R. L 
B-nė.

Ncrintieji dalyvauti, piašonn 
bilietas įsigyti :š -anksto," pa

a) Tarybos prezidiumo,
b) Centro valdybos,
c) Kontrolės komisijos.
13. Rezoliucijų priėmimas.
14. Klausimai ir sumanymai.
15. Suvažiavimo uždarymas. 

Lietuvos himnas.
Pastaba: Registracijos mokes

tis ir priešpiečiai 5 dol. Prieš
piečiai tarp 1 ir 2 vai. dieną. Kū
čių vakarienė 7 vai. vakaro toje 
pačioje salėje.

Tarybos narių pareiga suva-

1. ‘J-10 vai. ryto atstovų jr 
svečių registracija.

2. 10 vai. suvažiavimo atida
rymas Tarybos prezidiumo 
pirm. dr. V. Plioplys.

3. Amerikos himnas — sol. 
Aldona Bųųtinaitė.

4- Invokącija — kun. kan. 
Vaclovas Zakąrauskas.

5. Mirusių narių pagerbimas.
6. Datbo prezidiumo, sekreto

riato ir komisijų sudarymas.
Komisijos:
a) registracijos ir mandatų,
b) rezoliucijų,
c) spaudos.
7. Sveikinimai.
8. JAV R. LB-nės Tarybos 

narių ir atstovų praeito suva
žiavimo protokolo skaitymas — 
Liudvika Dubauskienė.

9. Paskaita.
10. Pranešimai:
a) Tarybos prezidiumo,
b) Centro valdybos — pirmi

ninko ir narių,
c) Kontrolės komisijos, ir
d) Apylinkių pirmininkų.
11. Diskusijos dėl pranešimų.
12. Rinkimai:

timų liauoies rasių rysKunoja 
ir cuauge nenunsiama urnumų 
uUjjimų reprežemante p;ąciąme 
ojuiuiuc.ų pasaulyje, ji Kasmet 
uaiyvaują rengiamuose lauių 
xesuvanuctoe su savo puikiais 
auoųuąis.

£>eaisKiudama apie lietuviu 
tautos liaumes meno pastangas 
u laimėjimus, visaoa suranaa 
v. etos ir laiko papaiaKOti u apm 
ok. Lietuvos ueiaimę, apie pa
vergto Rusijos komunistų engia
mo lietuvio kančias ir jp nenu
galimą laisves viltį. Hz Ką po
etai u. vaicaiuenei ir priKiauso 
visų aurų lietuvių aiaeie pa
gautą ir pąaesKa.

veKųH^ seižmėi toliau skelbti 
pavargtos^tūetuvos nelaimę.,

-tvaip teKo suzmotą.porijajO. 
Vaicaiuene už savo puikiuosius 
auoūiius, Kasmet isstatomus, 
tautų lesta valiuose, yra gavusi 
visą eiię pagaroos atzymejimų. 
Luiaugumes jos laimėjimais ir 
ją sveikiname!
^oojija faiionienė buvo sunkiai 

susirgusi — netoli 
ouvo p 
net avi

A. Repšienė, 
Tarybos prezidiumo 

sekretorė

Vyriausio Lietuvos Išlaisvini-1 likimų faktų, liudijančių, kad 
pavergtoms tautos laisvė artėja. 

Atrodo, jis turįs pagrindo. 
Pirmas dalykas, dr. K. Bobelis 
dažnai važinėja po Europą, ten 
jis susitinka su Europos Parla
mento nariais, lauko atsakingus 
valstybių politikus, sų jąjs kal- 
pasi ir iš jų gauna patikimas 
politines žinias. Aišku, kad dr. 
Bobelis jaučia pasaulio politikos 
pulsą ir žino ką sako.

Sekant istorinę raidą ir pa
saulio politinius įvykius, tenka 
pasakyti, kad dr. Bobelio drą
siai skelbiama viltis pavergtie
siems atgauti laisvę dar šiame 
dešimtmetyje yra gana realus 
tvirtinimas. Kas amžių bėgyje 
dėjosi šimtmečiais, dabartyje 
vyksta dešimtmečiais. Amžių 
pėgyje buvo susikūrusias galin
gos imperijos, kurios, kaip kad 
įiomos, buvo pasiekusios dide
lės galybės ir pasaulinio garso, 
bet kur jos šiandien? Kas reiš
kia, kad kaip gamtoje, taip ir 
žliiogaus gyvenime nieko nėra 
pastovaus, visa kas keičiasi.

Pavyzdžiui, anglai savanoriš
kai atsisekė kųloniaiinės- politi
kos ir davė laisvę pavergtie
siems, nes aiškiai suprato tau
tos ir iuaivido isiomuo vyks
mo reikalavimus.

JAV R. LB-nčs Centro valdybos 
planai ir nutarimai

Mėnesinį Centro valdybos po
sėdį pravedė pats pirmininkas 
d r. V. Dargis.- Vykusio posėdžio 
protokolą perskaitė J. Kreivė- 
pąs, kuriam buvo padėkota 
už to protokolo ‘surašymą.

Dr. V, Dargis padarė platų

Centro sekretorė A. Repšienė • 
referavo R. LB Tarybos prezi- • 
d’lumo centro valdybos šaukia-1 
mo suvažiavimo reikalą. Atnešė 
-— išdalino kvietimus platinti į 
Tradicinių Kūčių vakarienę.

Z. Juškevičienė ir Ig. Petraus
kas referavo Kultūros tarybos 
veiklos reikalą. Buvo pasakyta, 
jeg K T. jaučia reikalą ir jau 
yra užplanavusi pagerbti Lietu
vos part zanus, kovoju.-ius bei 
kritusius už Lietuvos laisvę, sa
vo kieta kova paneigusius aki
plėšišką okupanto melą, būk tai 
Lietuva savanoriškai prisijungė 
prie Sovietų Sąjungos. (Kaip ži. 
bppa£ š’oje kova'e prieš oku
pantą yra kovoj—žuvusiu nema- 

yražiaūsio Lieruvos 
Planuojama >kelbti 
kunkulą partizanų 
:iama tik suvažiavi-l 
o. Numatytam skelb

mo Komiteto — VLIKo sukak
tuvinis keturiasdešimtasis sei
mas, įvykęs lapkričio mėnesio 
12-13 dienomis Detroite, vyko 
darbo, susipratimo ir Lietuvos 
laisvės vilties ženkle. Į suvažia
vimą buvo pakviestas Nepri- 
klaųsumos Lietuvos Diplomati
jos šefas Si. Lozoraitis, iš Ro
mos (jis atsiuntė sveikinimą), 
dalyvavo jo sūnus St. Lozorai
tis, J r., atstovas prie šv. Sosto, 
ĄLTos pjrmininkąs dr. K. Šid
lauskas, R. LB-nės pirm. dr. V. 
Dargis, LB-nės pirm. Ą. Butkus. 
Buvo kviesti ir dalyvavo veik 
visi organizuotos išeivijos atsto
vai, kaip tai: sąjungų, sąjūdžių, 
Mąžoąios Lietuvos, Rytų Lietu
vos rezistencinių sąjūdžių at
stovai, politinių organizacijų at
stovai, pavieni aktyvūs veikė
jai, svečiai, iš viso virš šešias
dešimt asmeny. Trisdešimt de
vyni su balsavimo teise, iš 45 
šią teisę turinčių.

Kanados Taulos Fondo atsto
vas A. F.ravičius atvežė ir įtei
kė $60,OjO VLIKo iždui, Lietu- 
,v.os laisvinimo reikalui. Suva
žiavimo dalyviai jam kėlė pa
dėkas ovacijas. SI. Lozoraitis 
pateikė V.E. plačią politinę ap
žvalgą Soy. Sąjungos atžvilgiu.

Suvažiavimo dalyviai rūpes
tingai svarstė Lietuvos laisyini- 
<po reikalus. Simpoziumą “Lie- 
tyvos laisvinimo problemos” 
pravedė dr. D. Krivickas, VLIKo galią plėsti i[ 
pirmininko 
moderavo.
tojai buvo: dr. K. Karvelis, inž. 
L. Grinius ir Al. Kasulaitis.

VLIKo pirmininkas dr. K. Bo
belis pateikė pialų veiklos pra
nešimą, kurio metu paskleidė 
stiprią laisvės viltį. Kadangi jo 
kalba buvo labai svarbi, tad ir 
tenka ją komentuoti.

Dr. K. Bobelio VLIKo seime 
pasakytos kalbos -ištraukos:

“Paskutinių melų tarptauti
niai įvykiai, o ypač konkreti 
JAV politika, vadovaujama pre
zidento R. Reagano, pastatė So
vietų Sąjungą į akagatvį. į nuo
latinę gynimosi ir aiškinimosi 
poziciją. Sovietų Sąjunga pra
rado jos anksčiau taip stipriai 
kontroliuojamą agresyvią poli
tiką. JAV ir Vakarų demokra
tinių valstybių konsolidacijos 
taktika pradeda iššaukti pasi
tikėjimą Amerika, jos prezi
dentui

gali vieną die. ą ’ ra;Įveržti visa 
jėga. t:.rsi paxa>ario kalnu 
Htiisikemas up s vanduo.

’t ad, kaip ma.om.<, d>‘. K. 
lieko ivij riniiiij'. kud Sovietų 
uąjįinga sdg.us i> vidaus, ir 
kad 1 y/eig-ieji .šsivadu s dar 
šį <Uš nnme.į. via r.ę be pa
grindo.

Sup.an.ania 
Cūtuhiu 
įVykii i 
mūsų 
viję \\ 
ginčiu, 
us pcs 
mo i v v • *
^ukli pjremuHiiio, p 
lubaitės ir ateities 
U.onn jausti pa>ąuJD

p ;i-n < ' iiUikaiU

Ketiakcuie kpmuBija; JLsKlLNASj A. PLEŠKYS, A. REPŠIENĖ.

Kaip žinoma, šiandien egzis- 
tuojau jau tik yiena vienintelė 
guviglų Rusijos imperiją, kuri 
militarine jėga stengiasi savo 

kol kas, jai ^yis 
pavaduotojas; jis dar sekasi... Tas’rodo, jog So-

Pagrindiniai kalbė- vietų Rusijos diktatoriai visiškai II pranešimą apie vykusį VLIKo 
nejaučia laiko dvasios reikala
vimų,' tik beprasmiai siekia pa
stoti žmonijos evoliucinį pažan
gos keuą. Yra tik laiko klausi
mas: koionialinę politiką už-, 
baigti geruoju šiandien, ar ry-1 
toj prievarta.

Politikai ir sociologai tvirti
na, kad valstybinė komunistinė 
sistema principe nepateisino ir 
šiandien nepateisina savo egzis
tencijos. Sovietų Rusijos komu
nistų planuotas ir pažadėtas su
burti geresnis, moralesnis ir 
laimingesnis žmogus liko nesu
imtas. Priešįngąi, komunistinė 
sistema, kolektyvinio ūkio dar
bo planavimas žmogų tik nu
skurdino dvasiškai ir fiziškai, i 
lai liudija faktų faktai. Daugu
mas iš okupuotos Lietuvos at
vykusių skundžiasi, kad ten lei- 
singiuno principas yra visiškai 
suniekintas ir žmonių tarpusa
vio santykiai šiurkštūs, o nere
tai ir brutalūs, nes išbujojęs 
kriminalas.

Tatai liudija ir rašytojas To
mas Venclova, jau suspėjęs ap
lankyti aaugeų tšįsvoju pfisau- 
Hp, didmiesčių’. Jis, darydamas 
palyginimą, sako, kad šiandi n 
VJiuaus ir Maskvos priėmies-1 
fiuese yra žymiai nesaugiau 
(ml baisiau) negu kųriąipe ki-| 
ląnie iaisvųjo pasaulio didii).e>- i 
tyje. Tai, iš tikrųjų, kur ėja tad 
lvoviety Sąjungos skelbiamas. 
geicsnįs ir tobulesnis žmogus?

$iapdien Sovietų Sąjuiiuos ta-l 
rįąm° “darbinipkų rojaus” imo- 
įps gyvena lik pusalkąnio žmo
gaus g.'V'pniiųą, kai tuo p<.čiu 
ųiptu Vąkaių dcmokr.dijų dir- 
tj ninkas yra sotus, laisvas ir lai-j 
mingąs. Deja, šią tiesą jis gerui ■ 
žino, nes oro bsr.geni.s aklinų ’ 
Jkvaių nėra. O tiesos fak ų ži-, 
!)uį ipiap yra pat j pfioji dvasi-1 
nė kibirkslis, paskala yetylėi,' 
■j reikalauti to, kas žmoguj pri- 
sląųso — laisvės. I ad Sovietų 
Sąjungos pavergtu zinogaiu iv 
pavergiu tautu laisves sieki? ir



Lietuvių sportininkų suvažiavimas į 

ŠALFAS-gos VISUOTINIO ME- 15. Santykiai-ryšiai su AAU 
T1NIO SUVAŽIAVIMO, ĮVYKS' of USA, TAC ir kitomis gyvena- 
TANČIO 1983 M. GRUODŽIO į mų kraštų ar tarptautinėm:s 
10 D., CLEVELANDO LIETU-' sportinėmis organizacijomis-in- 
vn; NAMUOSE DARBOTVAR. ' 

KĖ
1. Suvažiavimo atidarymas, in- 

vi kacija, prezidiumo sudarymas.
2. Mandatų ir rezoliucijų ko-

m Uju sts^irymas. , .
3. Sveikinimai žodžiu ir ras-

4. Praėjusio suvažiavimo pro
tokolo skaitymas ir priėmimas.

5. Pranešimai žodžiu ir r«tu: 
a) Centrų V-bos pirmininku

I ) C. V-bos vykdomojo vicepir- 
i. ininko; c) C. V-boš generalinio 
£. kretoriaus; d) C. V-bcs iždi
ninkė!; e) Kitų C. nariu, jei 
pageidautų; f) Spoito apygardų 
vadovu: Kanadoj Rytų, Vid., 
Vakarų; g) Pabaltiečių Sporto 
Federacijoj Lietukų Sekcijos 
vadovo; h) Pasaulio Lietuvių 
E-nės atstęvo sporto reikalams; 
j) JAV LB-nės Krašto Valdybos 
atstovo sporto reikalams; j) Ka
nados Valdybos atstovo sporto 
reikalams; k) JAV LB-Švietimo 
Tarybos atstovo.,. ...

S. Pfahešniiailik rastu —- ŠAL
FASS sporto šakų komitetų va
dovų? . ■:;

aj Krepšinio, b) Tiklinio, c) 
Lengvosios j. Atletikos, d) Pląu-. 
kymc£ e) Štilio' Teniso, f) Lauko 
Teniso, g) Šaudymo, h) Golfo, 
i) šachmatų, j); Slidinėjimo, k) 
Ledo Ritulio, 1) Raketbolo.

7. Garbės Teismo' pranešimas.
8.1 Diskusijos .dėl visų padaly

tų pranešamų- -.į A-.,
2:39 PM—3:3 Q PM; pietų 

pertrauka
9. II-iii ^Pasaulio Lietuviu 

Sporto Žaidynių -K-to praneši
mas. Diskusijos.
10. šALFASŠ-go.s varžytynės 
programos ir jų organizacija — 
analizė:. t :■

a) Mėtinių ŠALFASS žaidy- 
nių-pirmenybių, b) Apygardi- 
niųv e) Kitų.

11. šALFASS-gos santykiai- 
bendravimas su LB-ne ir kito
mis lietuvių .organizacijomis.

12. ' 1984 m. ŠALFASŠ-gos var. 
žybinis kalendorius:

a) Metinių ŠALFASS-gos žai- 
dy nių-pirmėnybių, b); Apygar- 
dinių, c) Pabaltiečių, d) Kitų 
varžybų. ' ' ;r

13/ Pavergtų Tautų Žaidynės 
1984 na. Kanadoje (Eree Olym
piad). '

stituci jomis.
16. ŠALFASS-gos istorijos lei

dinio reikalai.
17. Lietuviu sportinio ir ben- į 

drojo fizinio lavinimosi našumo 
pakėlimas šALFASS-je ir už jos 
ribų; pranešimas-referatas, dis-. 
kusijos:

a) Sportinės stovyklos, b) Va- f 
dovu pasitobulinime kursai, c) >
Spoto-fizinio auklėjimo pamo
kos lituanistinėse mokyklose, d) 
Fizinio lavinimosi propogavi- ( 
mas lietuvių organizacijoms ir_ 
visiems lietuviam?.

18. " šALFFASS-gos adminis- ( 
traciniai reikalai: a) Finansų, 
telkimas, b) Narių verbavimas,; 
e) Tarpusavio komunikacija ir, 
kiti administraciniai reikalai. I

19. Klausimai ir sumanymai.
20. Rezoliucijos ii suvažiavi- Į

mo uždarymas. , į
Pastaba- Nesuspė'us užbaigti j 

suvažiavimo šeštadienį, jis buš^ 
tęsiamas sekmadienį, gruodžio j 
11 d , pagal sutartą laiką.

ŠALFASS Centro Valdyba

<3

Anita Dr., Warren, MI 48093. rams galima dalyvauti ir atitin- 
Telef. ((313) 268-0585.

Raketbolo turnyras
Lsis Clevelando LSK Žaibo 

Kviestinis Raketbolo Turnyras 
Įvyks 1983 m gruodžio 10-11 d.,

1983 Š_. Amer. Pabaltiečių 
Plaukymo pirmenybes

1983 m. Š. Amerikos Pabaltie- j 
čiu Plaukymo pirmenybės, ture-J 
jusios Įvykti š. m.'lapkričio 13 
d., Garden City, Mich., buvOj 
atidėtos. Nauja varžybų data ir 
Vieta yra; 1983 m: gruodžio 4 d., 
sekmadienį, Rosex’ille High 
School, Barkman St. and Martin 
Rd., Roseville, Mich. Vykdo —
Detroito LSK Kovas ir Vid. Va- Į Racqettime klube, 25080 Lake- 
kąrų Sporto Apygarda.

šių varžybų rėmuose bus iš
vestos ir 1983 m. ŠALFAS-gos 
Vid, Vakarų sporto apygardos' 
pirmenybės.

Kaip žinoma, 1983 m. ŠAL
FASS-gos-plaukymo pirmenybės 
buvo išvestos iš H-jų PLSŽ-nių 
varžybų. Kadangi II-jų PLSŽ 
plaukymo programoje nebuvo 
vykdoma prieauglio D kl. (že
miau 11 m.).- varžybos, tai šios 
klasės 1983 ,m- ŠALFASS-gos 
pirmenybės bus išvestos iš pa
baltiečių varžybų.
.Varžybų pradžia — 12:00 val.įkos lietuviai raketbolo žaidėjai. 

Registracija ir apšilimas — nuo 
11:00-vai.

Papildoma dalyvių registracija 
priimama, iki varžybų pradžios. 
Varžybų reikalais galima kreip
tis į varžybų vadovą, šiuo adre-

land Blvd., Euclid, Ohio, (ryti
nis Clevelando priemiestis). 
Vykdo VVSA-dta ir Clevelando 
LSK Žaibas.

Varžybų {pradžia šeštadienį, 
gruodžio 10 d. -^-10:00 vai. ryte. 
Registracija ir. apšildymas — 
nuo 9:00 vai. p. Varžybų tąsa 
sekmadienį. prasidės pagal su
tartą laiką,.,—•——~

; VVSA-dos pirmenybės j bus 
'išvestos iš I-yip Clevelan
do LSK ; Žaibo j Kviestinio 

Į Raketbolo turnyro, kuriame da- 
i lyvauti kviečiami visi Š. Ameri-

14, Pabaltiečių Sporto Fede- su:
racijos reikalai. Mr. Antanas Grigaras, 31403

Turnyre vyks individualinės 
varžybos jšiose grupėse: Vyrų 
■‘Open”, A ir B’; Vyrų C, D ir 
“Novice”; Vyrų senjorų (gim. 
1943 m. ir vyresnių); Moterų liau. 
(neriboto amžiaus)'. Dvejetų 
varžybos gali būti pridėtos pa
gal susitarimą vietoje. Senjo-

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
V LTI'EkATORA, lietuvių Htisratūros, meno tr mnkfk 

1W4 m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet neaemtą, Vlnt* 
Krėvė®, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos 
I. Raukfio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* fr T 
Meilaus straipsniai bei rtudijds, Iliustruotos nuotraukomif t 
M- K. Čiurlionio. M. Kelkio, V. Kašuboa, A. Rūkitelės Ir A. Vara/ 
kflrybo* yoveikaJal*. 365 puri, knyga kainuoja tik 93.

> DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, raSytojoi Ir tn 
tiuli lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atiminimai apie dairiu 
Šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainnojMj 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenim^ 
bei užkulisiais. Studija yrap151 pusi., kainuoja 12.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraiy 
tas luošo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sauMi 
gyvenimo bruožų apraiymaa, bet tiksli to laikotarpio buitie* lite
ratūrinė studija, luskiratyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyfr 
parduodama tik už KL

V LIKTU V1AKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-TamaKamTt 
Romiai paražyta studija apie Rytprūsius, remianti* Pakalnė* te 
Labguvos apskričių duomenimis, ipraiymal Įdomūs HekvtaiaBi 
lietuviui. Leidiny* muštruota* nuotraukomis pabaigoje duodama 
•ritovsrffiHų pandfarfmaMr Jų vertinta! J vokidKų Saffig Cabal 
ramJingoja 83ĮĮ poL fnyfoja yrs Ry^tfehj lamHapM, Kaina |g.

V KJ EAQmM EMM, talyfojoi Petronėlė* Drintaltfe* itfr
mfnAnal fr minty* tpfe asmenis ir vietas Mprft, Lietuvoje Ir pir. 
m aidais bolievfkų okupacijos metai*. Knyga turi 234 puslapiu* 
bet kainuoja tik O. _ > -

> JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras 
lai ir klaidinga! interpretuojamas gyvenime ir politikoje*; tik B 
Sargio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą fr po* 
djf. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju už žmogau* telsaa 
Knyga ya didelio formato, 265 puslapių, kainuoja ffl. ,

< HAT i RINKS MOTELIS, "H. Eoačenko kūryba, J. ValaiB- 
FerttmM. |N |A Knygoje yra 10 igmofngą novatią. Raina |J

EayfBi pnmoi NanjleaoM, ITW 8a. MaMel RL, CHesga 
E MHL DtaakaBl aMad Mm MBtmfima MSdoan

M. GELŽ1NIS

Mažlietuviai “Aušros” prisiminimuose
Klaipėda, Mentei — ją visaip vadino, 

’ O ji buvo mūsų maža Litluva!
Vytautas, kryžiuočiams derantis Salyne, 
Savo šventą teisę prieš pasaulį gynė: 

mano žemė, kaip širdis, sava!
Dana Mickutė Mitkienė, Los Angeles 

ketą metų prieš "Aušros” pasi
rodymą didelė, lietuvių delega
cija,... prisir^uše Berlyne net 
prie pačio imperatoriaus ir mal
davo jį leisti mokyti vaikus mo
kyklose lietuviškai...

Čia ilgiau stabtelėjau ties maž- 
lietuviais, nes tai rišosi su “Auš
ros” atsiradimu, jei ieškome są
lygų ir motyvų, del ko ji atsira
do; o taip pat ir svarbiausio' as
mens bei asmenų, kurių dėka 
lietuvių tautiniame atgijime pra 
sidėjo nauja era...

Kaip Jono Basanavičiaus ir Jo
no Šliūpo vardai yra neatskiria
mi nuo “Aušros”, taip lygiai ir 
trys Mažosios Lietuvos lietuviai 
savo darbu, lėšomis ir pasiauko
jimu yra minėtini, prisiminus

Prusai

Į karnoje vyrų klasėje.
Dalyvių registraciją prašome 

atlikti iki š. m. gruodžio 7 d., 
šiuo adtesu:

Mr. Algis Motiejūnas, 4817 
Stacy Ct., Richmond Heights, 
OH 44143. Tel. (216) 382-0973.

Pavėluotą, registracija bus 
eventualiai priimama iki varžy
bų pradžios, tačiau, tokiu atveju, 
rengėjai nesiima jokios atsako
mybės dėl įvairių galimų pakei
timu ir t. t. , .

, *; - - • • <

Galutinė turnyro programa 
bei grupių padalinimas priklau
sys nuo dalyvių -skaičiaus.

« * i'- ■ .

1984 S<Amer. Pabaltiečių 
Slidinėjimo pirmenybės
1984 m. Š. A. Pabaltiečių Al

pinistinės ir Cross-country Sli
dinėjimo pirmenybes numato 
vykdyti Toronto Estų Sporto 
klubas “Kalev”, 1984 m. vasario 
4-5 d. ,KaKnadoje. Smulkesnės

(Tęsinys) į
2. Antano K,uėio įžvahnnas

Džiugiai pasveikinti reikia 
ir vieną paskaitininką — “Var- 

ledaktorių Antaną Kučj. ku
ls prabilo 1983.IV.23. Sandaros 

-’St'iięHmas su labai teisinga. įžva 
lia pSSk^ita apie “Aušrą”, iš 
kurios kai^jč^ųe -sekančias iš
traukas,

“Turime pripažinti, kaCL-pas 
mus Mažosios Lietuvos įnašas į 
mūsų tautos gyvastingumą ne7 
buvo ir nėra pakankamai įveri 
tintas. Aš pats iš savo patyrimo 
galiu patvirtinti, kad, baigęs 
Lietuvoje gimnaziją, labai mą- i 
žai žinių gavau .apie tą mūšų 
tautos dalį- Gal buvo ir dėl t<į, 
kad mūsų mokyklinės programos aną tautinio atbudimo laikotar

pį. Jie yra: Martynas šernius, 
kuris, anot Jono Šliūpo, buvęs 
tą:a varpste, apie kurią sukosi 
visi pirmieji “Aušros” spausdi
nimo ir ekspedijavimo reikalai, j 
Jurgis Miksas, šerniaus atvers
tas į lietuvybę ir tapęs karštu 
patriotu, kuris buvo pirmuoju 
vykdomuoju redaktorium, Mar
tynas Jankus, kuris antraisiais 
ir trečiaisiais leidimo metais 
rūpinosi “Aušros” spausdinimo 
reikalais...

' Dar reikėtų paminėti ir.nie- 
džiagini “Aušros” leidimo?'-pa
grindą... Pirmiesiems . nume
riams leisti pats pirmas ^atsiuntė

ir vadovėliai buvo katalikiškos 
paassaūlėžiūroš įtakoje,-gi M:ižo- 
sios Lietuvis ’ tautiečiai' buvo 
protestantai. O tačiau jų tarpe 
buvo daug tvirtų .'lietuvių....

Vokietinimas buvo vykdomas 
ir Rytprūsiuose, bet tie mūsų 
mažai pažįstami mažlietuviai at
kakliai prieš jį kovojo. Prašy
mai dėl lietuvių kalbos mokyk
lose ir viešajame gyvenime plau
kė su tūkstančiais parašų kone 
kasmet Į Berlyną..;- Gi dar pen-

nuspręsta visuotiniame... ŠALF- 
ASS suvažiavime, š. m. gruodžio 
10 d.

Pagal tradiciją, lietuvių pir
menybės turėtų būti išvestos iš 
pabaltiebų varžybų, bet tai bus

BB—-1^ Į. - » . ,|| N* .

Clevelčindei; -
1984 m. sausio 28-29 d. CĮeve- 

iande rengiamas ’ “2-nd Lithua
nian Open” šachmatų turnyras. 
Rengia — Clevelando .Įįiėftuvių 
Amerikos Piliečių klubas, .tal
kininkaujant Clevelando LSK 
Žaibo Šachmatų sekcijai, šis tur
nyras oficialiai sankcionuotas 
U'SCF ir yra atviras dalyvauti 
visiems amerikiečių bei kana- 

' diečių žaidėjams. Smulkesnės 
informacijos bus paskelbtos vė
liau. Turnyro reikalais galima 
kreiptis į turnyro vadovą: Ed-.. 
vardą Krygeri. 18012 Lake Shore 

Į Blvd., Krygerio Apt. Nr. 303, 
Cleveland/OH 44119, tel.. (216) 
383-0000, arba Į ŠALFASS šach
matų K-to vadovą Vytautą Nas- 
vytį, 1234 West Blvd., Cleve
land, OH 44102, telef. (216) 631- 
0210.

Jo-

ap.
Lyt

vokiečių valdomoje Poznanėje 
prisiglaudęs 1863 m. sukilimo 
dalyvis Audrius Višteliauskas, 
atsiuntęs 20 amerikiečių dolerių. 
Antruoju buvo Martynas Šei
nius, kuris davė pradžiai 100 vo
kiečių talerių”..;”

Tokie tai Antano Kučio 
džiai.

Negalima baigti paskaitų 
žvalgos, neminėjus AnsJd
maino, “Pajūrio” redaktoriau? 
paskaitos mažlietuvių sąskrydy* 
je, Čikagoje, 1983.VII.3. — “Auš^ 
ra” ir mažiietuviškoS spaudos 
reikšmė”. Ta proga Lymantas 
priklausė: kas būtų atsitikę sų 
Basanavičiaus idėjomis, kai sko4 
los grėsė sustabdyti “Aušros* 
leidimą ir M. Jankus nebūtų pu- 
sę savo gyvuliu pardavęs, skolas 
apmokėjęs ir garantavęs tolimes
nį “Aušros” pasirodymą? Į šį 
klausimą jau atsakėme.

« Winfield. Pennsylvania, ku^ 
rioje randasi pats didžiausias pa
saulyje grybų ūkis, kasmet par 
gamina (išaugina) 7,000 tonų 
grybų.

MET THE CHALLENGE!

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

i
9

i

.yra .seniausia, .didžiausia ir turtingiausia lietuvių fratemalinė 
•organizacija,. lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.

SLA atlieka kultūrinius darbūs, gelbsti-ir kitiems, kurie tuos 
darbus dirbą. '7 < į <

“ 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 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

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

- kuopų’ yra visose lietuvių kolonijose.
Kreipkitės. } savo apylinkės kuopų veikėju*, 
jie Jums mielai pagelbės J SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai j SLA Centrą:

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

TeL (212) 563-2210

SLA

juiir,

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

ATEINA LIETUVA

lain* p5. Kieti ririeHaL puta* fX

3 — Naujienos, Chicago, 8, ID. Thursday, December 1, 19$3

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

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

y 4*'’’ ' Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai. ryto iki 10 vaL vakaro.

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

’ TeL 476-2206

Ini LIŪDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

parašė 7.00 puslapių knygą, turion sudėjo .viską, kai bet kada Ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
Ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir proi. K, 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslius vertimu* 

tr patarė mums toliau studijuoti.
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TARSIS LYGIATEISIŠKUMO IR 
BENDRADARBIAVIMO DVASIOJE
Vakar Idėjom Vokietijos L. slpriasi nuo Amerikoj pagkeib- 

Bendruomenės pranešimą apie tųjų. Šiandien spausdiname to 
nas Chi- pranešimo tąsą, kad skajtyto- 
kad jis jai galėių palygjati jį su tikro

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kariu su užsakymu.

atrodo priešingai. Antai, joje labai aiškiai iškeliam 
veiksniams tokie kaltinimai, kurie reiškia daug blog 
negu opozicija. Jie veiksnius kaltina, kad jų daųgvi 
darančioji sprendimus, faktiškai kenkia šioms Lietu 
vadavimo skirtoms institucijoms prisitaikyti prie laiko 
diktuojamų reikalavimų ir tuo trukdo Lietuvos vadavimo 
uždavinius sėkmingai vykdyti. Juk tai didelis kaltinimas!

Jei laisvinimo veiksniai jau taip kaltinami, tai kyla 
ir klausimai, kas gi toji minėtų veiksnių dauguma, kuri 
faktiškai kenkia Lietuvos vadavimui sėkmingai .vykdyti 
uždavinius, nes ji neprisitaiko prie laiko diktuojamų rei
kalavimų? Be to, kada ir kokius toji ALTo ir VLIKo 
dauguma paskelbė kenksmingus tautos laisvei sprendi
mus? Kada toji dauguma neprisitaikė prie laiko diktuo
jamų reikalavimų ir tuo sutrukdė vadavimo uždavinius? 
O gal šios išvados “redaktoriai” kaltina dėl to, kad toji 
dauguma nepasinaudojo kun. J. šąrausko siūlymu pa? 
samdyti svetimtaučių komercinę kompaniją pavergtos 
Lietuvos bylai vesti? Jei tai būtų tiesa, tai bičiuliai tu
rėtų rausti iš gėdos. Tačiau, nors įF. bičiuliai savo iš
vadoje ir pasisako, kad jie nėra opozicijoje ALTui ir 
VLIKui, bet jie, juos inkriminuodami kaip kenkėjus Lie
tuvos laisvinimui, parodo, kad vis tik pasiryžę minėtus 
veiksnius sugriauti, nes savaime suprantąma, kad jei 
jau ALTas ir VLIKas yra užgožti tokios daugumos, kuri 
nesupranta laiko reikalavimų ir tuo kenkia Lietuvos lais
vinimui, aišku, negalima jais pasitikėti, jų remti, tokie 
turi būti nušluoti nuo žemės paviršiaus.

Be to, jokia paslaptis, kad šiandien LB-ne yra L.F,- 
bičiulių rankose, kurios vadai visus kovos kirvius yra 
1 . -t * .... 4 , y-v. . -
grobsto Vasario 16-osios šventės ;pietų renkamas aukas 
laisvimmo'veiklai ? Ar ne Lietuvių Bendruomenė, kurios“ 
vadovai daugumoje yrą L.F. bičiuliai ? Pagaliau, atskleis
kime “Į Laisvę”, bičiulių oficiozą, ąr lietuvį”'
ar net Draugą. Kiek juose piktų pareiškimų, puolančiu 
ne tik jų pirmininkus, bet ir VLIKą bei ALTą kaip tokius. 
Įrodinėjama, kad dabar ne tas VLIKas, koks jis buvo? 
tada, kad jis neturi jokių mandatų iš pavergtosios tautos, 
Turint prieš akis tokius nelemtus kaltinimus bei pasisa
kymus, atrodo, kad nors konferencijos išvadoje padary
tas palankus pareiškimas'<ALTo ir VLIKo atžvilgiu, bet 
jų daromi šiems veiksniams kaltinimai juos diskredituoją 
ir parodo, ko bičiuliai siekia.

Lietuvių Fronto bičiuliai savo išvadoje skelbia,'kad, 
jie labai vertina PLB-nės organizacijos stiprėjimą, Tik? 
rai, tuo reiktų tik pasidžiaugti. Bet ne visąi, nes ji JAV-se 
yra suskilusi. Ji čia bylinėjasi ir eikvoja tūkstančius do
lerių bylai vesti, o tie tūkstančiai yra surinkti iš visos lie
tuviškos bendruomenės. LB-nė čia yra nukrypusi nuo savo 
tiesioginės paskirties. Ji daugiau veržiasi.} grynai poli
tinę veiklą, nors šiai veikiai yra JAV-se kitas veiksnys — 
ALTas. Ji mažiau yra susirūpinusi lietuvybės ugdymu,.

V. Karngntas pateikė 10 PLB 
Vaidybos pageidavimų kraštų 
LB vaidyboms, būtent — yykdy- 
• i Seimų nutarimus, palaikyti fy- 
šius. . >u pasaulio LB Valdyba, 
ruošti H plėsti atskirų žemynų 
LB ir. L JS suvažiavimus, stip
rinti kultūrinius ryšius, .remti 
Lituanistikos katedros Įsteigimą, 
remti Pasaulio lietuvį, ypač pre
numeratomis, sustiprinti infor
maciją svetimtaučiams (pasinau
doti kųn. K;■- Pugevičiaus veda- 

nukreipę prieš minėtus laisvinimo veiksnius. Kas gi pų.Idfern^įcijoą centru),rfinan- 
siikąi.remtį Pasaulio LB Valdy-

L. Fronto bičiuliai inkriminuoja 
ALTą ir VLIKą

JAV-bių ir Kanados Lietuvių Fronto bičiuliai nese
niai Drauge paskelbė šią vasarą Dainavoje, Mich., Įvy
kusios konferencijos rezoliucijas, kurias jie pavadino iš
vadomis. Kadangi jos viešai-spaudoje paskelbtos, manau, 
demokr^ine ęĮyąsją vadovaujantis, bus verta nors trum- 
paijkži k^ dėl^ų taip pat viešai pasisakyti. Ypač apie tas, 
kurias skaitant suk^lįa neaiškumų bei klausimų.

Bendrai, reikia’pasakyti, jog iŠ L. Fronto bičiulių, 
kurie minėtas išvadas suredagavo, galėjai tikėtis, kad jie 
apie mūsų laisvinimo veiksnius pasisakys pozityviai ir 
gerai išmąstytai. Deja, to jų išvadoje kaip tik ir pasi
gendame.

Nors bičiulių konferencija savo išvadoje pabrėžia, 
kad jie nėra opozicijoje ALTo ir VLIKo institucijoms, 
bet iš tos pačios išvados aiškėja jų neigiamas nusiteiki
mas, nes jie ALTą ir VLIKą inkriminuoja kaip :kenkejus 
Lietuvos laisvinimui. Taip pat neaišku,, kodėl L.F. bičiu
liai mūsų laisvinimo veiksnius vadina tokiu neįprastu 
vardu, būtent — institucijomis. Juk žodis institucija 
reiškia tik visuomeninę įstaigą. Man rodos, kad laisvi
nimo veiksnius vadinti tik visuomenine įstaiga, nepilnai 
išsemia jų prasmę ir esmę apie tai, ką pasako jų pavadi
nimai, būtent: Amerikos Lietuvių Taryba ir Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas. O gal L.F. bičiuliai, 
vadindami laisvinimo veiksnius institucijomis, vadova
vosi lietuviška patarle: kaip pavadinsi, taip nesugadinsi. 
Betgi patarlė nevisadą patarnauja pasiteisinimui, o ypač 
tada, kai reikia aiškios precizijos. Juk mums ir mūsų 
visuomenei yra daug aiškiau, kada minėtus veiksnius 
vadiname jų tikrais vardais.

L.F. bičiuliai savo išvadoje skelbia, kad jie minėtiems nesisieloja, kodėl JAV-se toks mažas jos narių skaičius, 
veiksniams nėra opozicijoje, bet ištisai ją perskaičius, -; A. Svįlonis

'tyalĮ^aįįę' tenykščio jaunimo lie
tuvybeiišlaikyti.

Atkreiptas dėnaesys į veiksnių 
daroimąriįj^dą, .reĮkalaujaųt Pa
baltijo- kraštams apsisprendaino 
teises (žr> -Europos parląmpniz) 
š. ąv-šaųsiė 13 rezoliuciją ir kt.). 
Reikia reikalauti grąžinti Pabal- 
tijui. ip Lietuvai laisvę.-—

KųHųrinęs veiklos- klausimus 
nagrinėjo Kultūrcs- komisijos 
pirmininkas dr. Kęstutis Keb
lus. Komisija išsiuntinėjo visų 
kraštų. LB .valdyboms anketas ir 
gavo vertingų atsakymų (tarp 
neatsakiusių yra ir JAV?bių 
LB).-Iš jų■ -išryškėjo, jog visur 
apleistas spaudos platinimas, 
»U mokslo žmonėmis, archyvinės 
medžiagos telkimas bei saugoji
mas, Prašė daugiau dėmesio 
kreipti uos reikalus ir glau-

tikos katedros uždavinius ir stei. I dai, didelę reikšmę skirdamas 
gimo problemas. Šiuo metu yra Europos parlamento š. m. sausio 
du lituanistikos doktorantai. Pa
gal susitarimą su Illinois univer
sitetu Lituanistikos katedra pra
dės. veikti 1984 rugsėjo 5 Iki š. 
m. rudens turi būti surinktą dar 
49,000 dolerių (jau surinkta -151,- 
000 dol.). Priimta rezoliucija

12 rezoliucijai dėl Pabaltijo nu- 
kolonizavimo. Per diskusijas 
kalbėtojai pasisakė dėl Jaltos ii 
Helsinkio susitarimų, karo Af
ganistane, santykiavimo su Lie
tuva.

Draugo redaktorius ir Švieti-
aukų rinkimą pavesti JAV-bių I mo komisijos pirmininkas My- 
ir Kanados LB. Jos sutiko. Va-I kolas Drunga kalbėjo apię litua- 
įui vadovauti pakviestas sutikę Į riistinį švietimą ir auklėjiAią. Jo 
JAV-bių švietimo tarybos pir,'pranešimas didelė dalimi, buvo 
alininkas, buv. Vasario 16 gim-l anketų tuo klausimu suvestinė. 
Darijos direktorius Jonas Kava-^ Litųaflistinjp švietimo pagrindas 
liūnas, čia pat1 trejetas asme',f iAir uao

nų 'paklojo po tūkstąntinę.
M mokymas šeimoje. JĄV-bės, 
Kanadą ir Australija turi mo- 

Vakare Pasaulio Uetuvio re-1 Trys švietimo san.
daktorius Bronius Nainys savo į 
brandžioje paskaitoje aptarė Beh 
druomenėš didžiąją misiją, žvelg

jaunimo gelbėjimu nuo ištautėjimo. Ji neateina pagalbon džiau bendradarbiauti su PLB1 Kondratas. 
mūsų laisvinimo veiksniams. Ji steigia savo visuomeninę : ^^ūtos komisiją. Po praneši-
komisiją, kuri lenktyniautą su laisvinimo vęįkspiąis, Ji mo buvo ir Seimo pasisakymų 

bei siūlymų.
PLB Valdybos pirmininkas 

V. Kamantas nušvietė Lituanis-

damas į išeivijos ateitį. Palygi
no Rusijos išeiviją, neturėjusią 
didesnės Įtakos nei savo tautai, 
nei gyvenamiems kraštams, su 
mūsų išeivija, kuri dar gyva ir 
juctri. O vis tik riedame pakai? 
nėn: mažėja lituanistinės mo
kyklos, kalba darosi virtuvinė. 
Nesukūrėme geros švietimo sis
temos.

PLB nėra nei valstybė, nei or
ganizacija. bet bendruomenė, 
apimanti visas veiklos sritis — 
švietimą, kultūrą, politiką, jau? 
iijmą ir organizaciją, nors visų 
lietuvių dar neapjungė. Siūlė 
persitvarkyti ir solidariai dirbti 
Lietuvos laisvei.

Birželio 29 rytą politinės vei
klos pranešimą pateikė dr. R.

diaį: ’ molrytęyąi, mokymo prie- 
;THoh'ęs L ir VMėkytpj us
fudsant, jaunimas skatintinas 
lankyti Vasario 16 gimnaziją, pe
dagoginius bei lituanistinius 
kiu-sus ir t. t. Stgigtina švieti
mo priemonių leidyklą. Moki
niams verbuoti lankytinos šei
mos. Per diskusijas atkreiptas 
dėmesys į jaunimo -orgaųizacijų 
reikšmę- Vasarį) 1|5 gimnazijos 
direktorius A. Šmitas pasinaudo- 
c . proga nušviesti mokymosi są
lygas toje mokykloje. Pietų 
Amerikos kraštai nusiskundė 
stoka lėšų, gj Australija turi lė
šų (jų duoda ir vyriausybė), bet 
stokoja mokinių. Buvo ir kitų 
pasisakymų. M. Drangą paža
dėjo juos prijungti prię praneši
mų.

(Bus daugiau)

Alg. Gureckas aptarė išeivi
jos uždavinius Lietuvos laisvės 
kovoje. Suminėjo valstybių va
dovu ir tarptautinių institucijų 
pareiškimus Pabaltijo bylos nau-

— Lešek Valensos žmona Da
nuta nenori važįųųti j\QsIb, gi 
pasiliks su vaikais Dancige.

— Antradienį drūzai vėl ap
šaudė Beirutą. Septynis užmu
šė, kelis sužeidė.
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J. Pušėnas

SUSITIKIMAS MONTANOJ
(Tęsinys)

Kai Stasys atsipeikėjo ir atsikėlė, jis pamatė 
bričką jau tolokai nudardėjusią, o arkliai lėkė 
zovada, ytis jokios prasmės nebuvo, jokios pagal
bos nebuvo galima prišaukti, net niekas Įvykio 
nematė. Graži jo eilutė buvo stipriai perplėšta, 
sagos ištraukytos, riša purvina. Nieko nelaukda
mas. jis ėmė bėgti Pelkinės link, gal kaip nors 
jis galės duoti žinią policijai. Jis bėga, nepaisy
damas sutrenktos galvos skausmo. Vežimas su jo 
numylėta Jadvyga vis tolinasi nuo jo, pagaliau 
išnyksta iš jo akių, miške kelio posūkyje. Jam 
baisu, kad tas niekšas nusiveš jo sužadėtinę kaž
kur į mišką, toli nuo žmonių, ir ją išprievartaus. 
Kodėl jis nebuvo atsargesnis, kodėl jis negalėjo 
pramatyti tuomet, kai padangas jam supiaustė? 
O gal tarp Jadvygos ir to berno iš anksčiau buvo 
koks meilės ryšys? Nejaugi taip be niekur nieko 
tam bernui toks pasiutimas užėjo? Stasys bėga, 
bet jo jėgos jau silpsta, prakaitas plaukia per jo 
\ uidą. oro trūksta, toliau bėgti jau nebegali.

Jis aps-’ loja ir eina, giliai gaudydamas orą 
ir ^raukdamas prakaitą nuo savo akių. Pabaigia 
, iti per nr‘?ką, matos: šen bei ten gyventojų vien
sėdžiai. bet ne^esiniaio pabėgusio vežimo ir nesi
girdi ratų dardčiimo, lyg niekur nieko nebūtų 
buvę. Pelkine dai tolokai, vienkiemiai toli nito 

kelio, be to, nėra prasmės eiti į vienkiemį, nes ko
kią gi pagalbą galėtų ūkininkas suteikti šiuo at
veju ? Belieka eiti iki Pelkinės. Kai, pagaliau, jis 
pasiekė Pelkinės policiją, jis buvo taip pervargęs, 
kad nežinojo ar gyvas esąs, ar miręs. Didelis su
trenkimas, paskui bėgimas be saiko ir psichinė- 
įtampa taip išsėmė jo jėgas, kad jis vos vos ga
lėjo policijai pasakyti, kas nutiko. Bejėgį paso
dino į kėdę ir pasaukė gydytoją.

Policija neužtruko sutvarkyti reikalų. Atvy
kęs gydytojas nustatė, kad Stasys yra visišku 
išsisėmęs dėl perdaug įtempto bėgimo, kad jo gal
va yra stipriai sutrenkta, o gal būt ir viduje k'as 
nors yra sužalota. Jis turėjo tuojau atsigulti Į 
ligoninę. Tuojau buvo pašauktas automobilis ir 
jį išvežė į Šiaulius, o Jadvyga išvažiavo draugę 
su juo. Juodu sėdėjo užpakalinėje automobilio sė
dynėje, vienas prie kito prisiglaudę. Jis jautėsi 
nusilpęs, bet spaudė jos rankas ir įdėmiai klap? 
sėsi jos pasakojimo apie ką tik turėtą baisų įvykį

— Aš labai džiaugiuosi, kad jis tau nieko pik
to nepadarė. Tu esi labai išmintinga, kad tąįp 
gražiai iš jo išsisukai. — pasakė jis jai pabaigus, 
ir ją pabučiavo.

Tuojau pat policija pranešė ir ponui Man? 
dui apie šį įvykį ir kad jo arkliai ir vežimąs yj’a 
prie bažnyčios, o Antaną uždarė į diboklę. Tur
tindama jo kišenes, policija rado didelį lenktinį, 
peilį, kurio buvo nulaužtas ašmenų galas.

Ponas Mandus tuojau apmokėjo virėjai už 
visus metus ir liepė tuojau išeiti, o Antanas vėliau.

buvo patalpintas į bepročių ligoninę.
Po kelių dienų ponas Mandus sutaisė auto

mobilį, pasisamdė šoferį -ir išvažiavo į Šiaulius 
aplankyti būsimo žento. Pirmiausia užsuko jis pas 
dukteris ir drauge su Jadvyga nuvyko į ligoninę,, 
nes Stasys dar tebesigydė. Jį rado geroje nuotai
koje, jis labai džiaugėsi Mapdaus apsilankymu, 
tik apgailestavo, kad-negalėsiąs aprodyti savo 
turtų ir biznio. Gydytojas jam sakė, kad dar ko
kią savaitę jam teksią pagulėti, jo vidaus organai 
esą kiek sužaloti puo sjtiptių smūgių.

Be abejo, ponas Mandus pasiteiravę iš kitų 
šaltinių apie savo būsimo žento asmenį, jo biznį 
ir kt., nes jis grįžo labai patenkintas juo ir man 
sakė: ' .

— Tikrai nemaniau, kad Stasys iš tikro bųtų 
toks, kaip Jadvyga pasakojo. Dabar pats įsitiki
nau, Jis tikrai labai turtingas Šiaulių gyventojas. 
Prekybą jam Velkiai sekasi.

— Ar nesužinojote, kaip jis turto įsigijo prą- 
džioje? Ar tėvų palikimas, ar koks laimingas 
pasisekim as ? - •.. .

Jo tėvai buvę ūkininkai, turėję kelis vai- 
kusj Iš ūkio jis nęgalėįo pasidaryti turtingu. Jis 
ėjęs mokslus, buvęs kurį laiką inžinierius, neblo
gą) uždirbęs įr padaręs.nauja išradimą, kurį par
davęs Rygos -laivininkystės bendrovei. Jis buvęs 
linkęs į prekybą, taigi dabar galėjęs pirkti namus 
ir įsitrauk^ f bįžnj. ’/am”gerai sekėsi, jo kapita
las augęs ir dabar esąs pasiturįs prekybininkas. 
Taip sakosi jis pats. Reikia tikėti, kad taip ir 

buvo. Pagaliau, ne mano nei kieno nors kito pa
reiga nagrinėti žmogų iš panagių, juk tai būtų 
nereikalingas nepasitikėjimas ir žmogaus erzini
mas. Kiekvienas tokių dalykų nemėgsta, nemėg
čiau ir aš, jei kas imtų teirautis, kokiu būdu aš 
šį dvarą įsigijau. O kam tai svarbu, kaip aš jį įsi
gijau, svarbu, kad aš turiu, ar ne tiesa?

— Žinoma, jokio reikalo negali būti gilintis 
į kieno nors asmeniškus reikalus.

— Jadvyga jį labai giria. Sako, išsilavinęs, 
mandagus, atjaučiantis, rūpestingas. Ji labai jį 
įsimylėjusi.

— Aš manau, kad jie abu bus laimingi. Aš 
taip džiaugiuosi Jadvygos pasisekimu! Mes buvo- 
rųę Jabąi geros drąugės, jį mąn dąug padėjo, aš 
4aug pr^lUmau, esu jai Ubai dėkinga ir myliu 
ją daugiau- negu sąyp seserį- x

— Labai gera buyo mergaitė, Bet, kaip toj 
dwj .* ėirdek, tai Ui Uu, auginai 
dukrelę ne sau, nę sau” Gera buvo, mylėjo mane, 
bet dabar ištekės, ir sudiev. Pasilieku vienui vie 
nas: viena duktė ištekėjo, žmona mirė, sūnus vėl 
išeina, dabar Jadvyga mane palieka. Manęs lau
kia vienišas gyvenimas. Jis susimąstė ir nutilo, 
o jo žvilgsnis klydo kažkur toli per langą ! laukus, 
kur dulksnojo smulkus rudens lietus, sėdamas 
drėgną liūdesį į žmonių širdis.

(Bus daugiau i

4 — Naujienos. < jp. Ihursday, Dee. L 1D83
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Upytės Draugiško klubo priešme- 
tinis susirinkimas įvyks penktadienį, 
gruodžio 2 d., 1 vai. popiet, Anelės 
KojaK Salėje, 4550 So. Ta imą n Avė. 
Nariai prašomi atsilankyti, nes bus 
renkama vaidyba 1984 metams ir yra; 
daug svarbių reikalų aptarti. Po su-! 
sirinkimo bus vaišės-

UDEIKl
iy<2 m- rudeni rusų ok up. vuaiuje ueiuvuu stovi eaeje,

GYDYTOJAS Ik CH1KURGAS, 

IPiCLALYBl: AKIŲ LIGOS 
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Fmi*—cl|aa 4M-5545

Profiutor, inkstų ir iiap.uac

5U25 CENTRAL AVE.

l ei. ( 8132 ^l-42Ui
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ŽEMA KAINA

Prįlmarti M Ciurg? 
ir VISA xorteieg.

X. tERRNAS. T«L 925-»fe

ii ivairty Msrv**.

ANTANAS VILIMAI

SOPHIE BARČUS

radijo seimos valandos

fieaudieataii ir jeknulieolaif 
nuo 3.30 iki 9M v*£ ryte.

_ Votioa WOPA - UN AM

***rqu*tt* Parke,

Vede|a — Aldone Deufcu*

j
I /JL59 So. A4APLEWOOD AVi 

CHICAGO, IL 4O«2«

“Lietuvos Aidai’
KAZĮ BRAZDŽIONYTt

|
« ijuaaen nuo piri&aiUMiio iki peru 

UdiMK) fc:3O vai vakare 
|aid(M H atottok
banga 14&G AM

SL Peteriburg, FIk 12JU) vai.
ti W11S įtotiea. 1110 AM bangi

ZSU W. 7Ut

Chrc&ęa, lUiooia iO6Xf 
Ttkt 778-M74

Brighton Parko Lietu vi y Motery 
klubo priešmetinis nariy susirinki
mas įvyks gruodžio 1 d., ketvirtadie
nį 1 vaL popiet, Anelės ralėje, 4500 
S. Talinas Avė. Narės kviečiamos 
atsilankyti, nes yra svarbių reikalų 
aptarti ir bus 1984 m. valdybos lin
kimos. Bus ir vaišės.

Eugenija Strungys, rast.

Bridgeport© Lietuviu Namę Savi-į 
ninky Draugijos metinis susirinkimas į 
įvyks šeštadienį gruodžio 3 d., 1 vai. i 
popiet,' 3308 S. Union Avė. Nariai} 
malonėkite atsilankyti, nes yra daugį 
klausimų aptarti Po susirinkimo bus j 
vaišės ir “Grab Bag” — dovanų pasi- J 
dalinimas. Malonėkite atnešti dova-j ,t- 
ną $3 vertės. Valdyba ■ .£&•■

Joniškiečiu Labdarybės ir Kultūros 
klubo priesmetinis 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. 5 -<'X*Kąlys^

Zarasiškiy klubo nariu susirinki-J 
rnas Įvyks š.m. gruodžio mėn. 4 d-,! 
2 vai? po pietų, Vyčių salėje, 2455 W. Į 
47th St. Aptarsime sekančių metų 
planus ir skirstysime siu metu aukas.

Valdyba

Ilgesys
(Tremties Metai)

Tartum baltas paukštis 
Danguje sustingęs, 
Ilgesys lietuvio 
Didis ir skausmingas.

Iš teutonų žemės 
Kyla aitrios mintys, 
Kažkodėl iš Prūsų 
Pakraštys nešvinta.

Niekas nepamoja,
Niekas nesušunka,

Tik atsidusimai
Pasigirsta sunkūs.

Susitelkę kuždant, 
Naktimis nemiegant. 
Argi mes palūžę? 
Argi mes bejėgiai?

Argi mūsų viltys
Tuščios ir beprasmės?
Argi Į tėvynę1
Kelio neberasim?

Ne, ne bergždžios
Mūsų kraujo aukos;
Šilko debesėliai
Vėl padangėj plauko.

Ir atrodo, tartum
. Baltįas paukštis skrenda. 

Ir atrodo, tartum.
7 Brolis brolį rąndąni.

sol. A. Pankienė, J. Tijūnas, V. 
Senda ir Z. Juškevičienė.

] Jautrios sielos muzikė Nijolė 
nuoširdžiai padėkojo savo gera
dariams. štai jos laiško ištrau
ka: “Sunku žuvelei be vande
nėlio, taip' ir man jaunai be tė
vynės Lietuvos ir artimųjų. Bet, 
besidalindama savo muzikiniu 
dvasios turtų, manau ir jums 

i visiems pradžiuginti širdis”.

' Prašomi visi, kas tik gali kuo 
- J nors padėti naujakurei Nijolei 

| — finansiniai ar darbo parupi- 
: nimų, skambinti šiais telefonais 
925-2584 arba 925-5686.

gimtąją vietą, gimtuosius na
mus, gimtinę. Gi pagal sovietinį 
žodyną, lietuviai Lietuvą turi 
vadinti ne tėvyne, bet tėviškę. 
Pagal šį įtaigoj imą, ir KGB pa
dalinys — “Eiodinos” draugija 
lietuviškai jau pavadinta “Tė
viškės” dr-ja. Atrodo, kad skir
tumas tarp tėvynės ir tėviškės, 
bent išeivijos lietuviams, turėtų 
būti aiškus. Bet kur tau!

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

štai žymus renginys — minė- 
j imas Kultūros Židinyje, Brook- | 
lyne. Kalbėtojo stendas papuoš
tas gražiu, is okupuotos Lietu
vos atsiųstu audiniu. Jame didė
lėmis raidėmis išausta “Tėviš
kės Sveikinimai”. Rengiiiių va
dovai turėtų būti apdairesni.

Stebėtojas
———■.. . 5 I

Stasys Laucius
GINTARO PREKYBA

SENOVĖS LIETUVOJE

Bendruomenės vagos
(Atkelta ją, 2 psi.)

Tėviškės sveikinimai 1-^ *
Munis, r lietuviams, Lietuva

4 yra tėvynė. Kalbame apie tėvy
nės meilę, - giedame “'Lietuva, 
tėvyne mūsų” ar “Graži tu, ma- 

’ no brangi tėvyne”, ir 1.1. Tačiau 
sovietai savo žmones jau įliki- 

; no, jog žodis “tėvynė” gali būti 
1 naudojamas tik'“plačiosios tė-

Jyjolė yra n<S juokais alsidū- ■ prasme. Taipi
. rusi didelėje bėdoje. Vienos vi- y fa n

suomemnink-ės- imciatyVa; būre- - kaį. vadina'-didžiuoju lė- 
lis žmonių atėjo j pagalbą Nijo- . •'

Viena radijo pranešėja, prieš 
porą metų grįžusi iš “kapsųki- 
nįų” kursų Vilniuje, gal dėl ne
apsižiūrėjimo, o gal ir dėl poli- 

I tinio persiorientavimo, Chicagos 
radijo, klausytojams pagrojo at
sivežtą sovietinę plokštelę “Tė-

' rilį ir nupirko pirmojo reikalin-' 
Į gurno keletą daiktelių. Pinigus 
j ir dovanas įteikė Z. Juškevičie

nė ir Ig. Petrauskas.
Aukotojų sąrašas: K. Čiųrins- 

kas, J. Mikalauskienė, Ig. Pet-
t auskas, K. Čepaitis, A. Kuzas, veĮjs sugrįžo iš didžiojo tėvynės 

karo”.
Tėviškę mes suprantame kaip

J. Linkuvienė; A. Katelienė, B.
A. Dundulis, dr. V. Šimaitis, .

\ ^AT/S FASTEST G^OWWG
' HEALTH. CAR£

. ? 65TE0PATHIC MEDICINE/
DOCTORS OF OSTEOPATHY 

OK D.O.’3/WILL MORE THAN 
DOUBLE THEIR PRESENT 
NUMBER-GROWING FROM 

v Į1 IS,OOO TOCAY TO MORE
7|1 w than 36,000 PHYSICIANS 
tfe IN THE NEXT 20 YEARS/

ty.O.'S ARI FULLY LXINSFOTO PRISON Bl 
PRUG3, PERFORM SURGERY AND UTH.III 
ALL OTHER SQINTIFICALLY ACCfPTCD 
MIANS FOR TRIATING INJURYANDDBtAS^ 
INCLUDING THI USS OF MAH1PULATIV1J

4 _
Y Primary miksom ;
1 FORTUI PROFESSION t

RAPID GROWTH ISTXC 
EMPHASIS IT PLACES 
Ofl TRAINING GEHpAL
PRACnTIOhO^

(Although ohly nvt 
PFRCINTOF W FHY- 
SICIAN POPULATION.

jD.O.'S PROVIDE. TOTAL 
I HEALTH CAR! FDR MORI
than tin pircsntof
THI PUBLIC- SCMI 2C
MllljpN TRJCM-'A

va-Romėnų istorikas Tacitus 
dino anų laikų lietuvius “ginta
ro žvejotojais”. Jau yra žino.' 
ma, jog 1.500 metais prieš Kris
tų į Lietuvą atvykdavo Indijos, 
Mažosios Azijos ir Šiaurinės Af
rikos pirkliai parsivežti ginta
ro. Egipto faraonų kapuose už-' 
tikti gintaro papuošalai.

Graikų filosofas Ihales, gyve
nęs 7-tam šimtmetyje prieš Kri
stų, surado, jog gintaras turįs 
ypatingų elektros jėgų ir tinka 
gydymui kaikunų ligų ir net 
burtams. Nenuostabu, kad gin
taras Graikijoj buvo taip bran
ginamas. Už mažą gabaliuką ati
duodavo didelį jautį. i

BIELIŪNAS
t + -. -r - * ■ ' -

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue

Tel. — 523-3572 ,

.!■ . . ■ ■ ---------------- -------------- ..inDr-irsaS
SOME CHICAGO motor CUX? CXH

! —

TĖVAS LR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

' • ' ■ ■ . ~ t r • •

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, UI 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 69 th. Street TeL RE 7-1213

Tel. 974-4410

VASAITIS-BUTKUS
KXLOWW47 TOO Cž

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003
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Nekeliausiu kitur; Čia yra

Justina Nattsas

WBKT2

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

*8.00

AUKŠTA KULTŪRA ŽIAURŪS
*2.0*

YOUR DGG 
VITAMINS, TOO.

*4.00
*3.00

MISCELLANEOUS 
[vairūs Dalvkal

Pasakaitė apie Šaltį Karalių 

Ųi aukštu kalnu^ už^jniškų,

Gyventi kartu liuksusiniame 
“Gold Coast Condominium”.

Reikalnigi liudijimai.
Skambinti angliškai

664-7991 arba 620-0659.

‘ c Daugiau kaip 2.6 milijonai 
tonų popieriaus Amerikoje yra 
perdirbama.

KAM MOKĖTI NUOMĄ?

GERIAU SKOLĄ.

Read label and follow 
directions.
C Ex-Lax Jnc.. 1982

¥niKT3
Sergntfs

JOHN GIB AHIS
Advokatų įstaiga 

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

money orderį prie nurodytos kainos pri- 
dsdant *1 persiuntimo maldoma.

laikrodžiai fr teaageayHs 
Pardavimas Ir Taisymas 

1646 West Hth Street 
TeL Republic 7-1941

enas.
obo. 

kamba-

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

“LIUCIJA”

HmmL — Perdovlcwl 
UAL 1 STATI FOR SALI

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 405? Archer Avenue, 

Chicago, III. 50631 TeL YA 7-59tt

EUROPOS SOCIALISTAI 
NORI TAIKOS

Komunistai., bandė pagrobti 
vyriausybę Portugalijoj, bet di
delė gyventojų ir karių daugu
ma pasipriešino komunistams. 
Prancūzijos socialistai išstūmė 
komunistus iš daugelio savival
dybių.

Notary Public z . • 
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, TeL 254-7450 

Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybe* pra

šymai ir kitokie blankai

nu 
ę ir pri 
abar rei

Nepatiko seniui šalčiui toki 
■ pastaba. Pakrapštęs barzdą -r 
■trupučiuką pagalvojęs jis sako:

— Savo patvarkymo aš nebe, 
galiu atšaukti. Jeigu nori, aš 
pasiųsiu tave pas savo pusbrolį 
Karštį; kur visada šilta ir kur 
.žmonės visą laiką vaikšto vien
marškiniai.

Žmogelis papurtęs galvą atsa-

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečkys 

Tel. 585-6624

Vienas pilietis neseniai man 
pasakojo: “Laikraštininkai netu
ri nieko dirbti; jie tiktai rašo ir 
viskas”. Su tokia mintim aš ne
sutinku. Straipsnių, gaminimas 
yra ne tik sunkus, bet ir pavo
jingas amatas.- Jis gali-lengvai 
susirgdinti nervų liga ir pada-

SUSIRGO TRIUKŠMAVIMO.
LIGA

BRITAI NORI RAMYBĖS 
GRENADOJE

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: nuo 
b raL ryto iki 6 vai vakaro. 

Šešta d.: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL d. 
b pagal susitarimu.

TeL 776-5162 
*649 West 63rd Strest 

Chicago, D! 60629

Homeowners insurance
Good service/Good price

F. Zapolis, Agent 
3208% W. 95th St 

Everg. Park, III.
60642 - 424-8654 JS 

State Rra CmmBt

Pajamų bungalow — aukšto mū
rinis, 3 butai: 1 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 ;

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.

BUTŲ NUOMAVIMAS
B NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

NEW DELHI, Indija.— Britų 
Bendruomenės valstybių atstb-

For constipation relief tomorrow 
> reach for EX-LAXtonight. «

Ex-Lax helps restore your system s own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight 
You’ll like the relief inlthe morning.
Chocolated or pills, Ex-Lax is ĮjjRįįjflįa*
“The Overnight Wonder?

REPAIRS — IN GENERAL 
Įvairūs Taisymai

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

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

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

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

TeL: 436-7878

HFLP WANTED — FEMALE 
Oarbininkiy reikia

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

’ By private breeders.
Taking Christmas orders now.

■ 395-8967

ADVOKATŲ DRAUGU A 

V. BYLAITTS 
ir V. BRIZGYS 
Darbo valandos: 

Nuo 9 ryto iki 5 vaL popiet 
Šeštadieniais pagal susitarimą. 

•606 S. Kedrle Avė. 
Chicago, 19. 60629 

Tel: 778-8000

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 

IR nCMALS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS iSSIMOKUIMAia. 
DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

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

J. BACEVIČIUS — BELL REALT
INCOME TAX SEBVICE

5529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose g&lima gauti nepaprastai Įdomiu? gydy

tojo, vitoonMmės veikėjo ir rašytojo 'staiminimus.

Dr. A. Gumjb — MINTYS IR DARBAI, 259 paL. liečia 1905 
metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir 
susirūpinimą________ ______________________

Dr. A. J. Gussea — DANTYS, jų priežiūra, sveikata Ir 
grožis. Kietais viršeliais________________

Minkštais viršeliais, tik______________

Dr. A. J. Guasen
RMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai Tik

® 1945 m. pirmoji moteris 
buvo prancūzė, kuri gavo teisę 
balsuoti.

PARYŽIUS, Prancūzija. — 
Portugalijos, Ispanijos, Pran
cūzijos, Italijos ir kitų Europos 
kraštų socialistai atsistojo Va
karų Europos priešakyje, ir vi
sos vyriaustbės, i“ 
kiją, palaiko glaudžius ryšius su 
prez. Reagana administracija.

Kai kurie manė, kad socialis
tai imsis radikalių priemonių 
prieš esamą santvarką, bet jie 
tokių žingsnių nesiėmė. Visos 
socialistų valdomos valstybės 
yra nusistačiųsios. prieš komu
nistinę Rytų Europos santvarką. 
Jeigu komunistai bandytų verž
tis Į Vakarus, tai visos Vak. Eu
ropos socialistinės valstybės la
bai griežtai pasipriešintų komu
nistinei Rusijai.

mano gimtine; čia pažįstu kiek
vieną kampeli ir žmones. Paga
liau. juk tu čia nebūsi visą laiką 
— tik iki pavasario.

Ir pasiliko jis ten. kur buvo, 
surasdamas žiemos laikotarpyje 
naUjit Įvairenybių

PEKINE UŽMUŠTA 
<200,000 ŠUNŲ

PEKINAS, Kinija. — Pasku
tinėmis "dviem savaitėmis visa
me Pekine ėjo šunų užmušimas. 
Šiame dideliame mieste buvo 
prisiveisę liek daug šunų, kad 
jie sudarė pavojų gyventojams. 
Vyriausybė uždraudė šaudyti 
šunis, bet prašė gyventojus gat
vėmis slanžiojančius palaidus 
vėmis lankiojanėius palaidus 
mis ir kitomis pdiemonėmis.

1LEKYROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu ChicMos miešta 
Dirbu Ir užmiesčiuose, gr*H, 

jsrintuotaj ir scžinJngcL 
KLAUDIJUS PUMPUT11 

4514 S. Talmcn Av«. 
Tsl. 927-3559

nu>
kap.
£ūtė iš visų jogų:

Tegul medžiuose ir ant -to
gų sušąla'vanduo, o paniurusi 
tamsi žemelė dpsidengia baltai. 

Taip viskas pasipuošė baltai
Prieš akis atsivėrė naujas pa
saulis, grynas, krikštolinis.

Visur buvo balta... tiktai žmo
nių širdyse buvo juoda ir juoda.

Susitikęs vieną žmogeli, šaltis 
Karalius klausia:

— Ko tu toks susiraukę.-? Ar 
,-nepatinka tau žiemos vaizdai?

— Etas gi čia patiks! Pirkioje 
šalta, o į lauką negali be kaili
nių iškišti nosies, — atsakė žmo-

autorius, i- 
paruošė, sutvarkė ir ifepausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 —1959 metai).

664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai. Kaina 815.

Persiuntimas — $1.

j penktadienį, gruodžio 2 d., 7 vai 
vak., Lietuvio Sodybos salėje. 
Bus įdomūs pranešimai. Visi na- 

j riai privalo dalyvauti.
V aldyba.

Kur logika?
Kai praeitame sezone Chica

gos Lyi 'C opera statė Richardo 
Wagnerio operą “Lorengrin”, 
prie įėjimo Į operos rūmus sto
vėdavo piketuotojai su plaka
tais: ‘"Boikotuokite šią < perą, 
nes R. Wagnerio muziką mėgo 
Adolfas Hitleris”.

Kuo nusikalto R. Wagneris, 
gyvenęs prieš šimtą metų, jeigu 
jo muziką sėliau pamėgo Hit
leris?

šių metu repertuare ta pati 
iiitagos Lyric opera, tarp kitų, 
stato ū" sovietinio kompozito
riaus Dimitrijaus Šostachovi- 
čiaus operą “Lady Macbeth of 
Mtsensk”. Nors dar taip nese
niai sovietai buvo sunaikinę be
ginklį keleivinį P. Korėjos lėk
tuvą su 269 vyrais, moterimis 
ir vaikais, bet protestuotojų 
prie įėjimo į operos rūmus nesi
matė nė vieno.

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. FIRKITR JAV TAufymo jonus

Hitleris nusižudė jau prieš 
40 metų, nacių galybė jau se
niai žlugo. Pasauliui nacių pa
vojus nebegresia. Atsirado nauji 
tironai — sovietai, kurie kaskart 
darosi įžūlesni ir sudaro labai 
rimtą grėsmę visam laisvajam 
pasauliui.

Deja, siauras R. Wagnerio. 
operos piketuotojų protelis to 
skirtumo nemato ar nenori su
prasti. Kur jų logika?

Op. lankytojas

A Sergeants

Jūs p.il norėtumėt, kad aš tuos 
ligonius išvardinčiau. Nemanau, 
kad tai būtų etiškas dalykas. Ge
riau jūs patys bandykite atspėti 
kas jie tokie yra.

— Dideliam visuomenes ir 11-
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 .pįjį
4 dieną, 4 vai. popiet, Mr. 
tnony s Banquet sa.eje, /348 W. I
Irving Park Road (1 blokas Į -*e" *^a^sas tul’i proanūki! 
vakarus nuo Harlem gatvės). •ir -vra išmetė Naujienų skai-

Organizacijos ar pavieniai as-, Link.me jai sulaukti
inenys, norintieji dalyvauti šio- į 
se iškilmėse, prašomi skambin 
ti p. Jeane Vance, tel. 652-5245 klubo narių susirinkimas įvyks 
iki š.m. gruodžio 1 dienos

vai posėdžiavo Goa srityje, bet 
dabar ir vėl baigia pasitarimus j 
Indijos sostinėje.

'Buvo iškilęs ir Grenados 
klausimas. Vienas kitas atsto
vas bandė paliesti Amerikos in-: 
tervenciją Grenadoj, bet atsto
vų dauguma labai teigiamai 
įvertino JAV siekius.

| lyti žmogų nei šiokiu, nei tokiu.
Aš jau žinau keletą atsitiki- 

■ mų, kur ta i liga pasireiškė kra
štutinėj formoj. Pacientai šū
kauja, diaskosi. ant visų puola 
ir įsivaizdueja. kad jie yra bai
siai dideli vyrai. Ar tai ne su- 
sirgimai? Juk ne veltui žmonės 

Gervė sako: Iš ci lęlio rasto, išeina iš 
krašto”.

džįaudamhs' ntščiuosę 
riuose arba baltame sode iki 
galiau nenusprendė aplankyti 
pasaulį.

Laikas jau man, —r tarė jis, 
— loist-’s į kelionę ir žemę ap
dengti; sniegu, o upes apkalti

Atėjo senis į kaimą, žibi 
ŠįoYi juodi ir ši

kap. J £ u pyko n is

— Ne kaltininkų mums rei
kia ieškoti, bet žiūrėti, kad ga
limai greičiau būtų atstatyta 
tvarka ir ramybė Grenados sa
loje. Niekas, nežino, kas būtų at
sitikę, jeigu-C-as?ro^%ūtų 
vertęs salos vyrią 
metęs savo atstove 
kia baigti įtampą 
prie demokratinės santvarkos.

Kitas atstovas iškėlei Angolos 
išskyrus Grai- į klausimą. Castro buvo prižadė- 

i jęs iš ten atšaukti savo karius, 
bet iki šiol jo kariai nebegrįžta 
ir nežinia, kada jie grįš.

Bernice Natssas pranešė, kad j 
jos uošvienė Justina Nattsas su
lauks 91 metų amžiaus gruodžio 
mėnesį. Ji gyvena su dukterimi 
Minneapolis, Minn., bet vasarą 
praleidžia su sūnum ir marčia 
Chicagoje, Gage Park apylinkė-'

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-171?


