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A. Lietuviu tautos reikalais

*

b) veiktu, kad pasyvi Lietu

1

a) stiprintų kovą už žmogaus 
teises ir

» r VA-*-

1. Šelpiąs didžiuojasi mūsųija^įjos Ir. veiklos tęsimas, atsi- 
tautos patvarumu pavergtoje j įyeigįant į laiko ir pasikeitusių

sąlygų reikalavimus; -
2) ?kad VLIKo taryba ir val-

Pekine prie stoties vyksta kariuomenės paradas

fįeld-Detroit, Mieli., 1983 m. lap i 
kričio mėn. 12-13 dienomis, 

priėmė sekančius
nutarimus:
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VLIKO SEIMO REZOLIUCIJOS
VyriausiojoįJ^^lvos Išlaisvini-skatindamas kiek galima pla- 
mo -Komitetą sudarančių grupių čiau išnaudoti naujas nuotaikas 
atstovai, sUrj^yĮbfe 10-ties metų Europos demokratinių valstybių 
sukaktuvinian^-^eime, South-( tarpe ir stiprinti visokeriopą 
r:*’J r'-*—■* _ i_—! veiklą,-Europoje.

2. Seimas;.apsvarstęs šiandie-' 
niniųvLietuvos laisviųimo prob
lemų; klausimą, taria, . . ;

1). kąd viena s pagr indi n įų už- 
f davinių Lyra laisvinimo organi-

&•

Lietuvoje. Šio patvarumo ir kb-1 
vos dvasia, pasireiškusi masiniu 
pasiprięŠinimu 1944-1952 ra., vykdydamos ir plėtoda- 
paskutinįu metu liko atžymėtą' mos savo veikla, 
naujomis išraiškomis, šiuos nata-: L 
jus pasireiškimus ir kovos bįi-Įif įautų pa^rindifies 
dus VLIKas -seka su dideliu dė-i laisves, . ;
mesiu ir pagarba^ f ■ • _

2. Simas su giliu liūdesiu pp- 1 vos okupacijos - nepripažinimo 
mena sovietų genocidinę politi- policija būtų pakeista į aktyvią 

ir veiksmingą akciją,
c) skatintų lietuvių visuome

nę drganižucrti priemones per
teikti tautai Vakaru deiūokrati- 
nių valstybių, apsijungusių Eu
ropos bendruomenėje, ątsięki- 
mus> . politiniais, . i

mena sovietų genocidinę politi 
ką; vykdpma frėminiais, • ar^-. 
(a|s,.r^į^ftju.pęrše^}iiĮi[U, Lie- ■ 
tuvos rusinimu, kolonizavimu ię 
ekoiiomrniu išiimkiojimd.

2: Seimas-su giliu liūdesiu pri- 
tuoja prieš sovietų vykdomą 
okupuotoje Lietuvoje tikinęių|ų'
diskriinm^ję^^r^iDjimūs. VkoHbūuiiiais 'klausimais, o tįp šininku (DLEį.

Laimutis Nargelenas paskirtas Illinois 
kelių policijos viršininkių

SPRINGFIELD. — Illinois Esame tikri," kad ir 
gubernatorius J. Thompson va- Nargelenas sėkmingai 

______ kar paskyrė Laimutį Nargelėną reigas eis ir kitiems
socialiniais, Illinois įstatymų vykdymo vir-

Laimutis 
savo pa- 
policinin- 

kams bus pavyzdys, kaip 
jo tėvas Antanas.

buvo

Laimutis yi’h .buvusio Lietū-
teto narių, kunigų' Sėarinsko ir
Tamkeyičiąus areštai ir įkaliūi- __________ ~ ___ _
maL yrą flagrąntiškas Helsinkio j .numa ir nepriklausomybe, ' !___ u __
avm WK..1 de^tinęlna blgf^belytė. Abu (eva me,.as fchen chi atvvk„ vi,

vaikais i
Aktp raidės, ir-1 dyasios laužy-Į d)": ^ 
rhąš.' • ^ėiip^^sų^j^iiL^ūdesiuI /_
atžymi ".ĄiĮ- " stąįkląr' čtikįPėiųjų įr 
būklę; ? ‘ /f
B. LietuVitį bepdradarbiaviipo 

y;reikįlajSi. '' j;

r t

dienį visame Beirute buvo ra
mu. Drūzai nebešaudė i Beirutą.

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas trečiadieni ir ketvirta
dienį tris kartus buvo susitikęs 
su Libano prezidentu Amin Ge- 
maje! ir tarėsi įvairiais Libaną 
liečiančiais klausimais. Kartu su 
prezidentu Gemajel. Baltuose 
Rūmuose buvo Libano parla
mento pirmininkas d r. Ainiu 
Hafez.

REVOLVERIO KULKA PATAIKĖ 
ŠEICHUI Į GALVĄ

ĮTAKINGIAUSIAS ŠEICHAS YRA VALID JUMBLAT, 
ANTRĄJĄ VIETĄ UŽĖMĖ NUŠAUTASIS

REIRUTAS, Libanas. -— Va
karų Beirute nepažįstamas žmo
gus ketvirtadieni įžengė į drūzų 
•šeicho butą ir kulka į galvą nu
šovė (>0 metų šeidią Ilalim 
Takieddine. • j .

. Įtakingiausias tlrftžų šeichas 
yra Valid Juinb’.at, bet dabarti
niu metu Libane jo nėra. Jis 
yra išvykęs į Damaską, kur ta
riasi su Sirijos valdžios atsto
vais.

Jeigu kas būtų atsilikę su 
Jumblatu, tai drūzų kovai vado
vautų šeichas Halim Takied
dine. Pastaruoju laiku šeichas

’ Halim tvarkė vestuvių ir testa
mentų reikalus. Jis neturėjo tei
sės kištis į kovos reikalus.

. Beiruto gyventojai yra įsiti
kinę. kad drūzai iš kalnų ir vėl 
pradės apšaudyti Beiruto gy
ventojus. Drūzai keršija Libano 
krikščionims. Ketvirtadienį jie 
apšaudė Vakarų Beiruto krikš
čionių apgyventas vietas. Mano- 
tna, kad dabar .kerštas bus di-

Pasitarimų metu paaiškėjo, 
kad Libano prezidentas priva
lo praplėsti savo ginkluotų pa
jėgų galią. Prezidentas nori, 
kad Libano kariai būtų pasiruo
šę užimti tas sritis, kurias ren
giasi apleisti Izraelio kariai. Li
bano vyriausybė negali leisti 
drūzams- ar šijitams kontroliuo
ti Libano žemes.

Prez. Reaganas taip pat pa
sakė Gemajeliui, kad Amerikos 
kariai nenori kištis į krašto vi
daus reikalus. Amerikos Jūriai 
nori galimai greičiau išųažhicti. 
Pasitarimuose su Libano prez -

ASTRONAUTAI GALĖS / 
GRĮŽTI VĖLIAU ■

1IOUSTON, Texas.- šeši ast
ronautai ir mokslininkai;jau be
veik atliko pačius pagrindinius, 
tyrimus, kuriuos turėjo pravesti 
šio skriejimo- metu/. . .

Bet jie įpareigoti atlikti kitus 
tyrimus. Jeigu, erdvėlaivis turės __ 
pakankamai degalų, 1aT'kelionė- įfešfnšT"* 
gali užtrukti porą dienų ilgiau, 
negu pradžioje planuota.

Manoms, kad šį kartą astro
nautai nusileis Kalifornijoj, Mot 
ja vės dyk.fųnoj. ... ■ |

■ Jeigu Amerikoje "čoraš.Yliūtų 
labai blo.^ašžįr.šųsi-dąrytų,^av6r 
jus niLsiįeįštę .•' -v‘Goiųiubia” 
galėtu ni^jfrią^-"^ūrop0je.>;

.' ■ ’J''- x-^r"5N.. -t,/ —- -- į- jv? - ■

PEKINO^ MERAS 
DAUG PASIMOKĖ

kuri pafikrina ją sudarančioms vos policininko Antano Narge- 
valstybėms jų politinį suvere- lėno sūnus. Jis yra gimęs Vo- 

kietijoj^-AVaterštadte. Jo moti- 
. Abu tėvai 

^atvykti'. į Ameriką su 
5|9-I9metai.s. Jie-apsigyveno pie
tinėj Illinois valstijoj, George-, 
tpwne; Abu tėvai yra mirę.

• Antanas, Nąrgelėnas buVo pa-’ 
iiMąš j. vokiečių apsaugos bata- 
IjOHą. Vėliau jis gyveno kartit 
su-kitais lietuviais jiolicininkais , 
-U7atęrštadte. . ;

Lamūtis, baigęs pradžios mo
kyklą Georgetowne, stojo į 
aukštesnę mokyklą ir ją baigė. 
Abu tėvai stengėsi išmokslinti 
sūnų, kaip tai daro lietuvių 
dauguma.

I>aimutis, pasekdamas tėvą, 
įstojo į Illinois valstijos polici
ją. Ta pačia proga jis baigė tei
sę. Buvo policininkas ir teisės 
žinovas. Jis pradėjo tarnybą ke
liose vielose, pavyzdingai eida
mas pareigas. Jis parodė dau
giausia gabumų įstatymų vyk- 
dvmo srityse.

Prieš dvi savaites policinin
kams buvo pravestas žodžiu ir 
raštu darbo patikrinimas. Daly
vavo apie 40 šioje srityje dirbu
sių policininkų. G e r i a usius 
laipsnius gavo ir tiksliausius at
sakymus paruošė Laimutis Nąr
gelėnas. Kada atėjo laikas pa
skirti Illinois valstijos įstaty
mams vykdyti viršininką, tai 
gubernatorius Thompson tarė:

— Kam čia bereikalingai lai
ką gaišinti fr žiūrinėti.'kurį pa
skirti viršininko pareigoms. Kas 
gavo geriausius pažymius? — 
paklausė gubernatorius.

— Laimutis Nargelenas, 
jam buvo atsakyta.

Laimutį Nargelėną skiriu 
Illinois valstijos įstatymams 
vykdyti viršininko pareigoms,

NEW YORK, N.Y. — Pekino

Šei nį sitį; U VI u

unistin 
si

mpnės, - JaisviniinO; vjs
sėkmingūinm patikrinti yra rei
kalinga nuasųipblžfeių. veiksnių 
bei. bendrinių organizacijų sp- 
tarfina;.ir suderinta.;veiklą.

Tarpųšayio santykiai turi bū
ti ’ grin^amV Hetūviškė-'solida
rumo‘dvasia ir pagarba jų vyk
dytojams.

2. Seimas kviečia visuomenės 
vikėjus ir spaudos bendradar
bius .vengti piktos kritikos ir vi
somis progomis stengtis ryškin
ti visų mūsų politinių veiksnių 
svarbą ir jų naudą mūsų tautai.

3. Seimas sveikina VLIKo, 
ALTos ir JAV Liet. Bendruome
nės susitarimą sudaryti Lietuvių 
Teisėms Ginti Komitetą ir ra
gina lietuvių visuomenę aukoti 
Lietuvių Teisėms Ginti Fondui.
C. VLIKo darbų reikalais:

1. Seimas užgina VLIKo val
dybos darbus, ypač. Elta-Prcase- 
dienst leidimo atnaujinimą, ir 
reiškia padėką valdybai ir jos 
pirmininkui dr. K. Bobeliui,

is.
erg:

(Dusdaugiau)

—ėt'ĖiĮėjey; Valdlvij^s' mieste, 
įvykd'TJ5^.Mt6afU denionštra- 
cija.'tReikalavo prezidento'Pino
chet^- -atsistatydinimo. Policija 
suėrtiė.' 12žmonių,-

—^-Prieš Kalėdas šaukiamas 
Sovietų Sąjungos “parlamen
tas”.^ Manoma, kad Andropovas 
pajėgs pasakyti kalbą.

i

— Sovietų “parlamentas 
sirinks šįmet paskutinį kartą 
gruodžio 28 dieną.

su-

— Kolumbijoje nežinomi as
menys pagrobė prezidento broli 
ir reikalauja pinigų.

KALENDORĖLIS

Gruodžio 3: Ksaveras, Pran
ciškus, Gitenė, Jautrė, Dzengis, 
Kedrūnė, šaltis. Etas.

Gruodžio i: Barbora, Erdmė, 
žvaigždikis, Stangis, Gyra.

Gruodžio 5: Sabas, Gražutė, 
Daila, Griežis, Nameda, žvaga.

Saulė teka 6:59, leidžiasi 4:23.

Orlš iiulėtiš, vėjuoti!.
V • » * <• " ’ —• —

Copar Welnberfer 1

Sekr. Weinberger paruošė 
instrukcijas praplėsti Liba
no kariuomenės galią tvar
kai palaikyti pietų Libane.

sai savaitei į New Yorką, kur jis 
visą laiką buvo New Yorko me- 
-ro Koch svečiu.

Meras Chen pasakė, kad jis 
nori pasimokyti iš New Yorko, 
kad galėtų tas žinias pritaikyti 
Kinijos sostinėje, kur praeitą 

"savaitę lazdomis buvo mušami 
šunys. New Yorkas nemažesnis 
•už Pekiną bet gatvėse šunų ne
simato.

Viena moteris davė jam nau
jus marškinius ir prašė Pekine 
nešioti, nes jie labai praktiški. 
Meras Chen labai nuodugniai 
apžiūrėjo naujo namo vienos 
šeimos butą. Jis pasakė, kad ki
niečiai turi daug pasimokyti, 
kaip prižiūrėti butus. Buvo už-l 
ėjęs į rinką, apklausinėjo dar
žovių pardavinėtojus. Kai vieno 
paklausė, kiek jis per dieną už-

BEŽDŽIONIŲ KAULAI -

NAI ROBI; —’ Kėni j os ' ežero 
pakraštyj -• rasti orangutango 
griaučiai, jturiė turi labai siaurą 
ir trumpą žandikaulį. 3

Mokslininkai mano, kad šie 
orangutango kaulai užpildo tą 
tarpą, kuris buvo tarp žmogaus 
ir iki šiol rastų griaučių.

Dabartiniu metu tyrinėjirmįs 
veda paleontologas Alan Waker 
su grupe studentų.

V. Vokietijos mokslininkas 
skriedamas erdvėlaiviu “Colum-

dirba, ir jam atsakė XI ,200, tai į bia”, tyrinėja ausies viduje atsi
meras Chen labai stebėjosi.

Jis labai daug mokėsi, užsira- į 
šė Įvairias žinias ir rengiasi at
siųsti specialistus mokytis NewĮ 
Yorke, o ne Maskvoje, kur va- ' 
žinėjo Mao Cetungas.

— Iš 21 suimtų įtariamųjų 
Amsterdamo policija paleido 
keturis, bet suėmė vieną nau
ją vyra.

— Nušautas drūzų šeicras Ha
lini Takeiddine buvo teisėjas. 
Jis taip pat buvo drūzų tikybi
nio teismo pirmininkas.

— Generolas Jaruzelskis tvir
tina. kad Amerikos atominių 
raketų Įrengimas Vak. Europoj 
padidins karo pavojų.

son, pasirašė paskyrimo įsaky
mą ir pasveikino policininko 
Antano Nargelėno sūnų Laimu
tį Nargelėną, pradėjusį eiti at
sakingas pareigas.

Paskirtojo tėvas buvo parei
gingas Lietuvos policininkas

A

— Trumpų bangų radijo ope
ratoriai užmezga ryšius su ap
linkui Žemę skriejančiais astro
nautais ir su jais pasikalba.

— Havajų ugnikalnis Kilauea 
dar tebcvcrčia lavą ir dujas.

Drūzai yra musulmonai. Jie {deniu taip pat dalyvavo ir vice- 
atskilo nuo Malwmeto suorga- i

Yūzųotcs religijos. -Savo laiku 
ęjįO aštrios, kovos tarp drūzų ir 
tnųsulmonu.

i. Į Įi.šeicho būtą įžengė revolve
riu ginkluotas vyras. Jis- paleido 
vieną sgyį ir užmušė šeichą vie-, 
toje; Reypiye'rio-šūvis buvojbe 
gakso. t ’Nįekaįė^HA if) • negird^jtL 
nes revolveris-bu\ o taip įreng
tas, kad balso nesigirdėtų, i

Drūzai iš kalnų apšaudė Va
karų Beirutą, kad galėtų suųie-

ūrėžidentas Bush.

— Įvykiai Libane ir Nikara- 
guoje sumažino dolerio verte, 
bet finansininkai tikisi, kad ji 
netrukus atsigaus. * JV-

—Olandų ir prancūzų vyriau
sybės tvirtina, kad- jos niėdo 
•bendro neturėjo su ruoštu Su
rinamo perversmu.

•4

Huseinas yra pasiruošęs 
kinti Libano karo jėgas. Prezi-< tartis su Arafatu. Palestinfc^iai 
den.las Gemajel šiomis dienomis i prašo leisti jiems Įvažiuoti į 
tariasi su prezidentu Reaganu, ■ Jordaniją.
sekretoriumi Shultz ir kitais —---------------------------

I

Saugumo tarybos pareigūnais. į — Kancleris Kohl nori, ka I 
Drūžai norėjo amerikiečiams' galimai greičiau bū’.ų įrengtos 
parodyti, kad Libano kariai yra { atominės raketos V. Vokietijoj, 
bejėgiai, kad jie negali suval- i ------------------ -
dyti drūzų. Į — Penktadienį aukso ur.ciji

Bet praeitą vakarą, kai buvo įkainavo $403. SJr-
nušautas šeichas Takieddine, tai ----------------- —
Libano batalionas užėmė Beini j — Nori leisti palcstiniečmm3 
to rytų pozicijas ir įvedė kon- iš Tripolio miesto persikelt^Me- 
troie visame Beirute. Penkta- šiai i Jordardia.randančias pakaitas.

a

O

utuvę.Minnesotoj privertė tiek sniego, kad šunys privalo vežt
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LOS ANGELES, CALIFORNIA
‘Jin. Trtkis kalbėjo apie Liuterį

Ansas Traki s

(Tęsinys)

Į pabaigą kun. Trakis sakėsi Į 
Įsigijęs nuosavybėn dailininko į 
Prano Domšaicio kūrinį “Ap- 1 
reiškimą Marijai”, angliškai 
•Annunciation”, ir esąs padaręs 
reprodukciją, norįs, kad kiek
viena šeima turėtų, tad kiekvie J 
nam jo-pranešimo klausytojui 
padovanoja po vieną egzemplio
riuj Taip pat padalino ir po 
“Svečią1, lietuvių evangelikų! 
1 iuterbnų laikraščio š. m. 1-2 nu-j 
mėtį, jei kuris neturėjo.

i! .< ■ .. -iĮvadiniu; žriifeliu' auditorijai 
svečią pristatė protestantų vei
kėjas Petras Pa.mataitis. Ypati.ja 
Yčaitė-Petkuvienė trumpai pa
sakojo įspūdžius jos kelionės 
Vokietijoje ir apsilankius Vasa
rio 16 gimnazijoje.; Čia,pat buvo 
surinkta 265 doleriai tai gimna
zijai. Jonas.Kutra padėkojo kun. 
Ansui'Trakiui už pamaldas, už 
papasakotas mintis aie Liuterį. 
Padėkojo A. Devenienei-Gngai- 
tiėnei ir jos vyrui, o taip pat p. 
Kiršoniąms už kun. Trakio čia 
globojimą. Paklausiau kun. 
Trakį, kiek ilgai jis Kaliforni
joje š\Tečiiiosis? Sakėsi lapkri
čio 29 d. jau būsiąs sugrįžęs į 
Čikagą kur jis klebonauja Tė
viškės parapijoje ir, kaip žino-j 
me. labai aktyviai reiškiasi lie-j 
tūrių visuomeniniuose darbuo
se.

tų iškilmes Rytų Vokietijoje ir 
bendra', kaip ten komunistinėje 
valstybėje leista Liuterį minėti.

Priminė V. Trumpa ir Kana
doje leidžiamą “Tėviškės žibu
rių” srivaitraštį, kuriame (kaip 
matome, 43-me numeryje( meta
ma aliuzija su klausimais, kaip 
pasielgs okupuotos Lietuvos 
kompartijos generalinis sekre
torius? Juk 1984 bus 500 me
lų sukaktuvės nuo Šv. Kazimie
ro mirties ir 1987 m. sueis 600 
metų nuo krikščionybės pradžios 
Lietuvoje, tad ar bus leista tas 
sukaktuves; paminėti, kaip ko
munistinėje Vokietijoje leista 
Liuterį pagerbti? Radijo pa
skaitininkas i tuos klausimus 
nesigilino.

“Tėviškės Žiburių” straipsnį, j 
pranešimą iš Europos, Lmb. rai
dėmis pasirašytą, buvau skaitęs 
prieš V. Trumpai radijo paskai-i 
toje paminint.. Susidarė įspūdis, j 
jog Liuterį ir š>'. Kazimierą gre-i 
tinant yra iškreiptas tikro-j 
vės suvokimas. Martynas Liu.« 
teris bavo pasaulinio masto re
formatorius, pasukęs dalies žmo
nijos gyvenimą teisingesniu ke-

I liu, negu diktavo anų amžių at
laidų pardavinėtojai. Gi švent- 
tas Kazimieras nevisiems ir ka
talikams žinomas.

Kartą susipažinau su vokiečiui 
kataliku, besididžiuojančiu kata-Į 
likybe ir jo gimtojo miesto Koel- į 
no katedra, bet kas per vardas i 
Kazimieras ar Kasimir jam ne. j 
žinoma. Be abejo, šv. Kazimie-l

Pancvėžid mi.stas

TEGUL KIEKVIENAS ŽMOGUS 
NUEINA NUO MŪSŲ GERESNIU 
vėl vieni metai artėja prlIr

pabaigos. Kaip vertinti 1983 me
tus? Ieškant teigiamų dalykų,1 Europoe ir Amerikoje. Toli ne 
galima jų daug atrasti. Koncen
truojantis prie negatyvių, taip 
pat galima išskaičiuoti eilę ne
palankių pavyzdžių. Tai ėino- 
rna optimisto ir pasimisto verti
nimo būdai. Krikščionys demo- ( vieną, o praktikuoja visai ką ki- 
kratai akcentuoja šviesesnius 
momentus, nes nusiminimas ir 
negatyvios pažiūros vedą į apa
tiją ir pr daimėjimą. Iš antros 
pusės, mes nesame patenkinti 
esama padėtimi ir atsiekimais, 
nes tai 
Mūsų optimizmas pasireiškia 
blaiviu įvykių vertinimu ir su

ras beturiu ir lenku tarpe labai į pratimu, kas galima atsiekti ei- 
populiarūs, 
ginčeliams okrektu jo kilmė: •

t inimą, nežiūrint k:ek laiko tat j 
pareikalaus. Mes kariu su oku
puotos Lietuvos jiogrindžiu 
tvirtai tikime, kad sugrius pa
skutinė kolonialinė bestiališka 
imperija ir iš jos griuvėsių vėl 

j kelsis laisva, užsigrūdinus ne-
priklausoma Lietuva. *‘Okupaci-į

• 1 1 * * * * * * * - J _ 1

nariai pareiškia savo nuomonę, 
kaip juos atriboti nuo pačios val
dybos nuomonės? čia jau po
litika. Gi politikoj sakoma nesą

Siek tiek nerimotkelia taip va-, nei am^inu priešų nei draugų. 
■ dinamos taikos demonstracijom j Leiskime iiems parodyti gerą

'isi demonstrantai yra Sovietų 
Sąjungos įtakoj. Jų dalis turi 

i gerus uotus, bet nepakankamai 
įsisąmoninę, kad-turi reikalą su 
apgaulinga jėga, kuri skelbia

vestų prie už=>nūdinio.

o kartais būna iri namųjų įvykių eigoje.
Pasaulinėj, tarptautinėj poli-

lenkai savinasi, lietuviai neati-l t’koj, mes matom daug pagerė-.
Atrodo, kad net . trečiojo saugumui.

skaičius beveik metai iš metų' Pasaulio tautos pradeda supras- 
didinamas, o Martynas Liuteris] tū kad Sovietinė Rusija yra ne
tik vienas.

(Pabaiga)

tą. Jų neigiamą įtaką atsveria 
“tylioji dauguma’, kuri į savo 
vyriausvbes išrinko asmenis su
prantančius Bolševikinės Rusi
jos kėslus. Nerimą kelia ir ei
lės Bažnyčių ir dvasiškių pasi- 
srkymai prieš apsiginklavimą, 
ypač prieš atominius ir bran
duolinius ginklus, žmonija ži
no šių ginklų naikinamą galią, 
bet sugretinimas rusų ir ameri
kiečių apsiginklavimo ‘

daro didelę skriaudą mūsų visų

valią, paremtą darbais.

Išeivijos spauda taip pat da
rosi labiau santūresnė. Draugas 
jau praleidžia vieną kitą Vy
riausiajam Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetui ir Amerikos Lie
tuviu Tarybai palankesnį straips 
nį. Draugo moderatoriaus vedą- 

l masis lapkričio 12 “VLIKo Su
kaktis — žvilgsnis i Ateiti” išė- 
jo beveik palankus VLIKui. Vis 
dėlto neišvengta įterpti: “...dau
gelis nepatenkinti... kai VLIKas 
ir jo vadovai negali parodyti 
konkrečiu save veiklos .vaisiu’’...

1 Iš to pasisakymo atrodo, kad vi
siškai paneigiami visi VEIKo 

tikslu darbai ir nuopelnai. Būtų be-

AAmbiožaitis tiki, kad Amerf- Ž 
kos teismai išspręs viską ir Reg- a 
LB išnyks. Mus labai karčiai -, 
nuteikia, kai lietuvis laukia ki'S 
to lietuvio sunykimo. Mes *’4.74 
dime dė’. kiekvienos lietuviškos^ 
organizacijos, parapijos ar laik-į 
raščio, kurie prieina liepto galą-»

Iš savo pusės ir toliau kel-i* 
s im visuomenės negeroves visa
da turėdami prieš akis kas ym 
naudingą okupuotos Lietuvos 
vadavimo darbams. Mes nep?.-» 
si-akom už laimėtojų laurus nei 
pralaimėtu pažeminimą. Pasi-r 
tarimai, pasikalbėjimai visada, 
gali ir tini privesti prie spreu-- 
dimų, kurie praturtins mus v'i> 
sus. _ ,į

Stenkimės įgyvendinti pavergJ 
tos,- kovojančios Lietuvos kanki^ 
nio a. a. kun. Karolio Garuc4 
ko paraginimą: “Tegul kiekvie
nas žmogus, kurį jūs sutiksifej 
nueina nuo jūsų geresniu”tš 
Siekdami lietuviškos išeivijoj 
konsolidacijos būkime tvirti, bet 
ne Įžūlūs. Kovodami už Lietu
vos laisvę būkime tvirti, pastoj 
vūs ir optimistiški. Remdami 
mūsų institucijas būkime duosj 
nūs. Aukokime ir už tuos, kurie 
patys aukoti negali. .-,^-

Kristaus Gimimo švenčių pro
ga linkime visiems krikščionims 
dėmokraatms, mūsų draugams ir 
visiems lietuviams ramybės. 
Ramia, taikia dvasiau spręskime 
visas mūsų problemas, ramia, 
taikia dvasia vertinkime visus 
mūsų laimėjimus ir nusivyli
mus. Naujieji metai tepriart’f- 
na pavergtos Lietuvos laisvę.

LKDS Biuletentis

duoda... O bendrai, šventųjų

9 . Kubos sunkaus svorio čem
pionas Teofilio Stevenson yra 
vienintelis boksininkas, kuris 
tris kartus Olimpijos žaidimuo
se iškovojo auksinį medalį (1972. 
76 ir 80).

Liuteris j-adijo programoj
Sutapo, kad tą pačią lapkri

čio 26 d; Martynas Liuteris bu
vo paminėtas Los Angeles lietu
vių! radijo programoje Kalbėjo 
istorikas. Vincas Trumpa. .Apta
ręs vieną kitą Liuterio nuopel
ną žmonijai, Vincas Trupa palie- medžio tokius būbnus, kuriuos 
lė ir Liulėno sukaktuvinių me- galima girdėti už 18 mylių.

g U. S. laikraščiai uždirbo dau 
giau kaip 560 milijonų garsini
mais, negu televizija ir radijo 
kartu.

t Naujo Gvinėjos primity
viai gyventojai pasigamina iš

iimu.

pątikięnas. draugas. Nepatikimas 
ta prasme, kad kiekvienu atveju 
mėgina įsprausti savo koją tarp 
svetimų durų, o. dasileidus iki 
jto jau duris sunku uždaryti.

Europos Parlamento pasisa
kymas už Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos laisvę . ir parlamentarų 
užsiangažavimas privesti šios re- 

! žolinei ;os ; iškėlimą Jungtiniu 
Tautų organizacijoj, įvairių pa
saulio tautų pareiškimai ir pa
kartojimai Pabaltijo okupacijos 
nepripažinimo, ryžtingesnė JAV 
politika Sovietų Rusijos, atžvil
giu — tai vra tie šviesūs žibu
riai kurie palaiko pavergtos lie
tuviu tautos dvasia ir kelia mūsų 
optimizmą.

prasmiška dėl šio. vedamojo eiti 
Į diskusijas, nes tada vėl reiktų 
pradėti nuo VLIKp prigimties, 
įsi pareigoj i mų, memorandumų, 
išgautų pareiškimų, išvardinti

' nė valdžia ne amžina, išsiyada- 
! mo valanda ateis ir Lietuva bus- 
I laisva ir savarrankiška9... (Tau

tos Kelias nr. 1). Tokiu pat op-1 
timizmu gyvena ir dirba Vy. f 
r iausias Lietuvos Išlaisvinimo į 
Kormte-.as. VLIKo pirm. dr. K. 
Bobelio pranešimas šių metų 
VLIKo seimui buvo optimistiš
kai realistiškas.

Būdami :ntegralia dalimi lie
tuviškos išeivijos, mes negali
me nesirūpinti ir visomis išei
vijos problemomis. Mus laba? 
neskaniai nuteikia JAV LB iš
kelta byla Reg. L. B. jšis proce
sas vyksta jau eilė metų, o jo 
išlaidos slepiamos nuo Bendruo
menės narių. Į paskutinį teis
mo posėdį (spalio mėn.) LB at
stovai neatvyko. Teismas parei
kalavo, kad LB pristatytų pa
grindimus patiems kaltini
mams Reg. LB. Taigi atrodo,: 
kad bylos galo dar nematyti. 
Mes neabejojam Krašto pirm, 
dr. A. Butkaus gera, valia. Jam 
trukdo kai kurie jo paties pa
sirinkti valdybos nariai! • $ie-te- 
rorizuoja, ■ kad bet koks raštas, 
ar net susitikimas su Rgr. LB, 
reikštų šios pripažinimą. Elgia
masi vadovaujantis sunkiai su
prantama liguista didybe, lyg čia 
būtų pasitarimas tarp dviejų 
pasaulio milžinų, o ne tarp tos 
pačios tautos ieškančių būdfų kaip 
nors--išlikti.i*: ; .
č Su nemažesniu 1 iūdesiu.^seka
me JAV LB Tarybos ėjimus šiuo tikos valstybe 1800 metais gavo 
klausimu- Tarybos pirm. dr. K nepriklausomybę.

t Haiti pirmoji lotynų Ame-

> LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno Ir mokit 
*354 m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet nelemtą, Vtn«< 
Arėviįę, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Sink ra 
J. Rankflo, dr. Kario Griniaus, taip pat K, Matusevičiaus ir 1 
Meflaūa straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukom It į 
M. K. duriionio, M. šileikio, V. Kašubo*, A. Rūkitelės Ir A. Vara/

'• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rąžytojo* Ir tai 
ftnlą lokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie dairi; 
švente* bei jų istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojat 
Hems, gėrintis autorė* puikiu stiliumi ir surinktais dudmenimb 
bei užkulisiai*. Studija yra 151 pusi., kainuoji 12.

> VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraJj 
tas Juoao Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausu 
S j rėmimo bruožų apraiymaa, bet tiksli to laikotarpio buitie* lite 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. T* 206 puslapių knyg?

V LIfciU V18KASIS PAMARYS, Henriko Tomo-TtmiJhrariEi 
domiai parašyta ftudija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnė* B 
Labguvos apskričių dnomenlmia. Aprašymai įdomūs kiekvieno 
Beturint Leidinys fliOstraota* nuotraukom!*, pabaigoje duodami 
vitcrvarSStj pavldirImaJ»!r Jų vertinto | vokiečių kalbą, EafiaJ

V LA U MiS LlMlj ralytojoi PefronėRf OrlntaRėi i W 
mtaAnri Ir minty* įple Umenla fr rietas nėprft Lietuvoje Ir pl» 
m airiai* bolševikų okupacijos metai*. Knyga turi 234 punlaplu* 
bet kainuoja tfk IX i

> JULIUS JANONIS, poetą* Ir revoMucfonleriw, nerupiai 
tai tr klaidingai interpretuojama* gyvenime ir politikoje; tik b 
lurgfo Jailnakp knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimų Ir poe 
riją. Dabar būtų jj galim* pavadinti kovotoju už žmogau* teise* 
Knyga y-a (fideMo formato, 265 puslapių, kainuoja

M

10 sąmojingų rxrr®llą. Kaina B3

Lietuviškos išeivijos tarpe yra 
jaučiamas pavargimas kivirčais 
ir realizavimas, kad lindimas į. - - - . ,
kitų daržus tik eikvoja etnergiją1 Elt3 leidžiamą septyniomis kal- 
ir išteklius. PLB suvažiavimo 
metu, eilė Bendriibmenių nega
lėjo suprasti, kodėl PLB veikė
jai neišsitenka VLIKe ir veržda
miesi į jo pozicijas, apleidžia 
savąsias. To išdavoj vėl einama 
prie jėgų konsolidavimo. Norė
tume tikėti, kad tai nuoširdūs 
norai. Poseiminiai pasisakymai 
Pasaulio Lietuvyje atestuoja vi
sai ką kitą. Nebent priimtume 
Pasaulio Lietuvio, redaktoriaus 
paaiškinimą, kad žurnalas neat
stovauja PLB nuomonę. Ką Pa. 
šaulio Lietuvis skelbia esanti re
daktoriaus nuomonė ir preroga
tyva. Tačiau kai PLB valdybos

bomis, radijo transliacijas į pa
vergtą Lietuvą, ■ Europos Par
lamentą ir t. t. ir t., t. Mus'liūd
nai nuteikia, kai Draugas' atsi
sako priimti kas trys mėtai pa
sirodančias krikščionių demokra 
tų suvažiavimo išvadas, VLIKo 
ir Amerikos Lietuvių Tarybos 
rezoliucijas, bet dienraštyje vie.

■ tos randa Frontininkų vasaros 
stovyklos išvados.

Puikiai pavykus, skaitlinga ir 
darbinga Lietuviu Krikščioniu 
Demokratų Sąjungos Konferen
cija sustiprino mus naujiems 
pasiryžimams ir 'darbams. Vis 
didėjantis narių skaičius atestuo 
ja lietuviškos išeivijos vertini
mą krikščionių demokratų užsi
angažavimą bekompromisinei ko 
vai už pavergtos Lietuvos išlais-

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE Į 

yra seniausia, didžiausia ir tūrtingjąusia lietuvių fraternalinė 
organizacija, .lietuviams ištikftnai tarnaujanti jau per 97 metus.
SLA — atlieka kultūrinips darbus, gelbsti -ir kitiems, kurie tuos 

j darbu? dirba. ’!;
- ‘ SLA -^- išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MHJJONUS doleriu 

apdraudę savo nariams. ■ , . ?
SLA — apdraiidžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 

nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali. 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia .ir Taupomąja apdraudą — Endowment 
Insurance, kuri ypač naūdiiįga jaunimui,,, siekiančiam 

. . : aukštojo, mokslo ir. jų gyvėjimą pradžiai.
SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 

$1,000 apdraudos sumą temoka tik S3JX) metams.
— kuopą yra-visose lietuviu kolonijose.

• Kreipkitės j Savo apylinkės kuopų veikėju*, 
jie Jums mielai paeelbės ~į SLĄ įsirašyti.

'■ , ■' :" • - -vJį

,' Galite kreiptis ir tiesiai -1 SLA Centrą:, 
; ' . -'J-'- Z?"--'*•”•>■’5.1'J .*<37’ -VL. ’

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

Tel, <212) 563-2210

I

-I

SLA

5iinn.niniiiiiiiiiHnmiiiiiiiniimniiiniiniiiiiiiiiiiiiiiiniiihinimiiiiiniiii!iiiimnr-

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

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

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

Maistas iš Europos sandėlių.
MARIJA NOREIKIENĖ

ATEINA LIETUVA,Ml

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2b01 W. 69th St., Chicago, Ill. 60629 ♦ Tel 925-2737

, , JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St., Chicago, I1L

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

~TTAtdara šiokiadieniais nuo
9 vai ryto iki 10 vaL vakaro. 

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

Tel. 476-2206

iiriririwiixiiii; m mn :i

50 metų studijavęs, kaip

5ef km, 5ef Sūria kalba buvo parašyta apie Lietuvę, lietuvius 
Ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium Ir prof. K, 
Būga pas geriausius Šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

tr patarė mums toliau studijuoti.
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Fanu-1

Easier tor

sudaromi jest^iųeiitai

(Dabar šioj vietoj O tiara Aeroportas)Karvės sodeM. LILEIKIS
ad

i

duomems, 
miršta ne-

Įsakymo datą, p^pfesiją ir pa- okupavo U®ti-vą. Ar yra kokia
sikalbėjijno refultfUtf. galėčiau įrodyti

3. M atteka tekalbėti, tikrą amžių, idant gaučiau
pilną Soc. See. pensiją?

OUuk^s S-kas

ĄTS- Tamsta turi nueiti į Soc.

Isspausdintas naujas leidinys 
apie testamentų sudarymą

Pastarasis leidinys (“A 
ly Gruide’’) yra aiškus ir pil
nai prisilaikantis įstatymo, pa
tiekiant skaitytojams paprastų 
/.estamemų pavyzdžius. Auto
riai nerekomenduoja būtinai lai
kytis pateiktų tekstų, nes kiek
vienas testatorius turi teisės ra-' 
syti savo valios pareiškimą sa
vais žodžiais. Jiedu, tačiau pa
lekia svarbiausius uujedymus 
tiems, kurie patys su žinomų tei
sininkų pagalba bandytų testa
mentą surašyti.

P. S Lietuviu kalba leidinys.- 
Kaip

teis. P.-, štulo paruoštas ir teisė
jų Al. Wells ir Machun peržiū
rėtas, gaunamas “Naujienų 
ministracijoje Kaina $3.

Neseniai prof. David Klein. 
ū;o prof, emeritas, Theodos E. 
llnphes, valstijos prokurore asi- 
sbtiiias, aun iš Michigano valsti
jos, i šie,do didžiulę knygą “A 
Family Guide to Estate Plan
ing’, kurios kaūū $i4JJ5. Ka
dangi knygos kaina, ne visiems 
-įkandoma”, tai tiedu autoriui 
išleido sumažintą leidinį, pava- 
dilUą ’‘Making Life 
itour Survivors”.

Pagal š:ų autorių 
daugelis' 'amerikiečių 
padarę testalnento, ir dėlto gy- 
yėnamos vietos teismas (pro
bate court) turi paskirstyti mi
rusiųjų turtą pagal teismo nuo
žiūrą, bei pagal mirusiųjų, kada 
nors pareikštus pageidavimus.

pažymėti, kad pašėte savo re~ 
s ūme, jėjot į uniįg, prof. orga-’ 
ni^aorją, dalyvavote seminare id 
t. t. ' ,

4. Jęi jiėra gaūmybių gauti 
darbo savo profesijoj, reikia ei
ti dirbti bet kurį darbą, kurį-nu
rodo State Job-Servięe tik, 
noma, jei jis bus jums pajėgu
mas. Jei jums siūlomas darbas, 
reėkąlautu specialaus treningo* 

ir jie tai pažadėtų atlikti, su to
kiu siūlymu tektų sutikti. i 

įstatymas esą numato atmesti 
FSC pašalpą kiekvienam, kuris 
nesilaiko nurodytų reikalavimų.

Papildomai nurodoma, kad 
reikia registruotis į Illinois 
State Job Service įstaigoje, kaip 
nuretdyta. Jei to nevykdysite, 
pašalpa bus nutraukta.

Kongresas nustatė, kad FSC 
ieškovai (bedarbiai) privalo re
gistruotis, arba įstoti speciali
zuotis, jei apmokymas galimas. 
K;is atsisako registruotis, arba 
esant galimybėms specializuotis 
nekreipia dėmesio, gali netekti; 
FSC" pašalpų.

rjus, kur jums galės pagelbėti 
atitaisyti jūsų amęų.

flam sukako 62 m. po 1978 m., 
gauna mažesnę pensiją, nei to 
pat amžiaus sulaukęs prieš 1978 
m.?

J, Jais

Hunas gali pasiekti ligi $100 per

jektus, kad fbūtų klaida pataisy
ta. Skaitytojai, kurie yra pa
liesti šio skirtumo, teisikreipia

j Devintas menuo kaip negauna
- bedarbio pašalpos i

{Vieną kartą per mėnesį, pagal ką darbdavys atsake ir t. t. Tos'1, 
anketos padarė foto kopiją. Tajįjejkiail’ias “Unemployment” 

r.egistracj'os taisykles, privalau 
jąlvykti j tus įstaigos pietines pa
talpas. Atvykęs 8 vai. ryte pra- i 
rūdžių “Adjudication” sekcijo-j 
je beveik iki 4 vai. p. p. Ir tas 
vykdomą periodiškai, pagal biu- 
igkratų išdirbtas taisykles.

■^stPraeitos savaitės antradieni 
tėjau jiiię-No. 1,- stalo. Mane

Kanadoje uždarbiu 
d.dinimo riba 5%

Ontario finansų minister^ 
Grossmanns paskelbė 5/<

L? 
atly

ginimų didinimo ribos tpjtįtęsi- 
, ma sekantiems metams. i riba r

taikoma valdžios ir viešųjų in-
Sniėmė besišypsanti tarnautoja stitucijų :arnautoj?.ms 
ar paėmė mano užpildytą darbo ji bus sa? 
paieškos anketą. Ji parodė kryp. 
Jį, kuiį eiti i “Adjunction” sek
ciją ir ten laukti kol manę pa- 
likvies. Na, ii sėdžiu, sKaitau 
laikraščius. Po kelių valandų 
■sauna juoduke pašaukė mane 
ir nusivedė į savo “aptvertą stik
linę užtvarą”. Ji padavė naują- 
linkėtą, kurią prie jos turėjau 
Užpildyti seną “litaniją”: am- 
■fių, pavardę, adresą, kur ieško
jau pagal savo profesiją darbo, 
*ia pasakė, kad ji einanti konfe- 
g-encijon, o mane išvedė vėl j 
Saukiamas patalpas, kur ir vėl 
įkaičiau laikraščius. Po poros 
S’a landų mane egzaminatorė 
#rėl mane pasikvietė ir vėl tuos 
pačius klausimus kartojo, o aš vėl 
Są pati atsakinėjau. Ir taip tę I 
^ėsi apklausinėjamas gerą va- 
Šiandą^Tiek egzaminatoriai iri 
tapati procedūra įgriso ligi kau
lo. Ji pažiūrėjusi i savo ranki-! 
nį laikrodį ir pamačiusi, kad dar. 
bo laikas baigiasi, pasakė, kadi 
gnusiu atsakymą laišku. Ir dai* j 
bar vėl laukiu, kada mane pa- Į 
kvies, o pašalpos vis nesulaukiu.

vanoriška, be parlamen
te priimto įstatymo unijoms bu.- 
leidžiamos derybos su darbda
viais, bet pastariqį.i patys turės 
rasti lėšų atlyginimams padengi 
ti iš savo biudžetų, nes provin
cinė valdžia tuos biudžetus sa
vo lėšomis padidins lik 5%. Pir
mieji protestą pareiškė gydyto
jai, priklausantys OHTP sveika
tos draudai. Pernai jie buvo iš
sikovoję gteoką savo paslaugų 
-pabranginimą, c 1984 m. balan
džio 1 d. — dar papildomus 7G . 
Dabar buvo pranešta, kad tas 
pakėlimas bus sumažintas iki 
5 . . Tad gydytojai praras tik 
2', — apie $2.000 per visus me
tus. Nerimsta ir kitos valdžios 
bei viešųjų tarnautojų unijos, 
norinčios didesnių pakėlimų, 
kurie vėl išjudintų aprimusią 
infliaciją.

leista 40-95,000, nes norima pa- 
i rūpinti daugiau darbų jų ne
turintiems kanadiečiams. Imi
grantų kvotoje 50,000 buvo re
zervuota Kanadoje įsikūrusių 
Šeimų nariams. 1984 m. taipgi 
numatoma įsileisti 12,000 pabėgė
lių. Pastarųjų įsileidimas iš Eu
ropos sumažinamas ifcj 2,300 dėl 
būklėje pagerėjimo Lenktoje ir 
R. Europoje. Kvota 500 padidi
nama iki 2,500 pabėgėliams iš 
Vidurio ir Pietų Amerikos, ypač 
iš Nikaragvos ir Gvatemalos. Šių 
metinis imigrantų įsileidimas 
Kąnadon pen ai buvo sumažin
tas '25c iki 105,000. bet spėja
ma, kad jų atvyks mažesnis skai
čius.

General Dynamics gavo užsakymų 
34.4 mil. dolerių vertės

WashingttM). D. C. General už $3.1 mil. automatinių 
Dynamics korp. gavo užsakymų r.ų dalims pagaminti, 
už $34.4 mil. iš Air Force nau
ja padaryta sutartimi .padaryti 
F-16 kovos lėktuvams korjio- 
racijai leido padaryti subken- 
traktus pagaminti papildomoms 
dalims.

li j Taigi, keistai atrodo anglų 
ii spaudoje skelbimai, kad bedar- 
4 bįų skaičius suinažėjęs iki 5-6"%. 
J'Yra tikra, kad bedarbių atsiran- 
J da vjs daugiau ir daugiau.

i Pt. Petitas
ante-;

1984 m. imigracija 
bus sumažinta

Imigracijos ministeris J. 
bertsa- pranešė, kad sekančiais
metais imigrantų skaičius bus 

J. uoliouas sumažintas 10G . Ju tebus Įsi-

Ro-

J. A. V. Apsaugos dep-tas pra
nešė, kad sudarė sutartis užsa
kymams atlikti su sekančioms 
korporacijoms;

s Control Data korp. už $20.4 
mil. pagaminti armijai elektro
nikos dalims.

Šis tas apie Kanados 
darbo unijas

Darbininkų unijas Ontario’ 
provincijoje jungia Ontario Dar
bo Federacija, kurios vadovas 
yra C. Pilkey. Jis pranešė spau 
dai, kad šioje provincijoje bus 
įsteigta bedarbių unija. Tai uni
jai vadovaus 100 asmenų taryba, 
kurią 
ei jos paskirtų veikėjų, o kitą 
pusę — bedarbių atstovai. On
tario provincijoje dabar yra apie 
400,000 bedarbių, šiuo metu ne
žinoma. kiek jų no: ės įsijungti 
bedarb’U uni on. Jie bus atleis
ti nuo naric mokesčio, bet grei
čiausiai neturės balsavimo teisės 
Ontaro Darbo Federacijos suva
žiavimuose. Bedarbių unija da
rys spaudimą vyriausybei, kad 
būtų parūpinta daugiau darbų. 
Federacija padengs unijos įstei
gimo ir jos vadovavimo išlaidas.

• Tractor Inc. už $20 mil. pa
gaminti Navy komunikacijos ir 
kitų elektropinei sistemai, pa. 
gerinti įrengimams.

s American Telephonex Te- i 
legraph kompanijai užsakymą 
už $14.5 mil. oceanografįnei sis-

• Lockhead korporacijai už
sakymą už s7.8 mil. oro laivy
nui TR-1 rekonnaissanee Jėktu- 

idarys pusė OD Federa-. vų Įrengimams.
9 United Technologies korp. 

už $7 1 mil.. Ford Motor korp. 
už $6.8 mil. Planing Research Į 
korp. — už $6.4 mil.; Bener.J 
Electric korp. už $4.5 mil.. 
Day and Zimmerman - Basil 
korp. už $3.4 mil. lėktuvų da-: 
lims gimint: ir operuoti fabri-j 
ką Hawthorne, Nev.
t Rockwell International kerp.'

Glukomos signalai
Nacionalinė Glukomos Resear-| 

cher praneša, kad šie žemiau: 
nurodyti ženklai rodo glukomcį 
atsiradiraą: i

' b Rytais galvą skauda, į
• Blogas matomumas pasi

reiškia. -• 4
$ Matomi vainikai ant šviesų 

nakties metu. ;
9 Aplinkos matomumo nete

kimas.
t Nauji prirašyti akiniai, ku-l 

rie nepadeda matomumui.
• Pasireiškia skausmai po žiū- •

rejimo T. V. aparato. I

įspėjimas. Šiuo atveju gali ne
būti iš vėso ženklų. Tiktai pe
riodiškas patikrinimas kvalifi
kuoto akių specialisto, kuris ga
li nustatyti glukomos atsiradi-- 
mą. Tie, kurie yra, virš .40 metų 
amžiaus ir turėjo savo šeimoje, 
giukomą, privalo būti akių' 
specialist© kasmet patikrinti.

j JŪS KLAUSIATE,
MES ATSAKOME

KL. Kokia yra saugiausia-ir 
geriausia izoliacija,’ kuri jąėpra-j 
leidžia nuodingų dūmų?

, ATS. Ekspertai sąko, kadį
- -tam rikra vad- ‘Toam” tipo .m-
- .suliacija prieš metūs pasirodė 

laisvoje rinkoje: -Saugiausia iii- 
suliacija siūloma vad.' bloun-m.

Į'Fiber stiklo vilna. Ji yra ne
nuodinga (nontoxic), natūralus 
produktas be chemikalinio prie-: 

do. B. V-la-

Pasunkejo galimybės ne
darbo pašalpai gauti

Neseniai Illinois valstijos Dar-, 
bo dep-tas paskelbė yad. Fed-, 
d tarti Supplemental Compensa
tion programą, kurią pavadino 
svarbiu pranešimu papildomo- 
kompensacijos prašytojams. Svąr-

KL. Aš esu 63 m. amžiaus ir 
gaunu našlės Soc. See. išmokas 

■jau keletas metų. Aš norėčiau 
vėl ištekėti už 'tokios asmens, 
kuris gauna mažus Soc. Sęc. če
kius, tačiau bijaus, kad mane 
išmokos bus sumažintos. Gal 
galėtumėte man paaiškinti tokį, 
atveji liečiančias taisykles.

Marta S-tienė
ATS. Nuo 197.9 m. sausio mėn, 

našlys ar našlė, kurie yra 60 m. 
amžiaus ar vyresni, jei _y.es ar 

išmokos nebus .su-'ištekės, jų 
mažintos.

! bet neduos finansinės paramos 
bedarbiams. Spauda ši sumany
mą sut'ko skeptiškai. Esą Ka
nados Darbo Federacija tik no-

i

(o Protect

SMOKEY

ri nutildyti bedarbius, kad jie, besnius nuostatus čia pateikia 
būdami jos kontrolėje,, nereika
lautų dalinimosi diarbu su dir
bančiais unijų nariais. Federa-j Lią darbo 'dieną privali atlikti 
cija atmeta betkpkį darbo pada- į ką nors pozityvaus darbui gau- 
įinimą valandų skaičiaus suma-| ti. .
žinimu. nes dėlto sumažėtų dar- 2. Bedarbiai privalo pranešti, 
bus turinčiu unijų narių uždar- vietos bed. ofisui, kad ieško dar- 
bis. T. Z. bo., pažymint darbdavių sąraša.

me:
1. Bedarbiai kiekvieną norma-

•Jei tėvynę tu myli tikrai 
Ir ją gint visada pasiryžęs, 
Tayo siela deimantais nusagstyta. 
Brangenybė savam kraštui esi.

Jei už skriaudžiamus brolius tautiečiu? 
Ą,tįduosi net savo gyvybę.

Už jos laisvę — nepriklausomybę.

Jei kovon nejauti pašaukimo 
Ir nenori tėvynės apginti, 
Savam kraštui esi tu numiręs, 
Tartum piktžolė išrauta sunaikinti

Už jfcėvynę daug t .
Didvyrių — patr iotų šaunių, 
(tindami savo kraštą tėvų, 
Jie surašė testamentą krauju.

Algirdas- Bydreckas

ja

— Chicaga Advokatų organi
zacija turi moterų advokačių 
toms klientėms, kurios pageidau- 

teisrhe turėtų moterį gynėją.

-.UŽMETIMAS
A t," J, ■
y.. į-.^aryte^.pj
da^vi^jų.^rų kpjliiųL _Ar kaip 
■pors jų nepąš^mei? '

Maiy tė, .supykušĮ:. —.Kaip po
nia gali mane taip kaitinti? Aš

dar 8 poras.

KL. Aš esu 65 m. amžiaus' 
imigrantas, bet mano visuose re-' 
korduose, įskaitant mano natū
ralizacijos dokumentus, įrašytą, 
kad esu 60 m. Aš savo amžių 
ir pavardę pakeičiau II Pas. ka
ro metu, kai nacinė Vokietija nęs?”

■ , * * *

NEGALĖJO BŪTI

— Ar tiesa, ponas-redaktoriau, 
kad jūsų laikraštyje buvo para
šyta, jog-aš esu amžinas asilaš? 
f — To negalėjo būti. Mes pa- 
duodam tik vėliausias žinias, o 
ne pasenusias.

* *

• Kapitonas pasakoja naujai 
.priimtam kareiviui:

“Tayo darbas ? bus nuvaljli 
jnan batus, nušveisti sagas, dir
žą ir pan. Paėjau . tpiėsi mąne 
nuskusti,' prižiūrėti ir. nušukuo- 
-ti arklį, paruošti pusryčius ir,yis- 
ką suplauti, ^ųo 8 i£i 12 • mo- 
jiinsies muš.tro. Paskiau”...

“Atsiprąšaų tamstos^-jiertrau- 
; Jsjė kareivis.’ r— :“ąr^pa. ar
ini joj nieko daugiau, apart, _ma-

ŠV. RAŠTO
NAUJASIS TEST AMENT A8

- IR l^ĄEMAl •
UilLUNYS LIETUVIU KALBA. ĮRIŠTAS 
SŪKIAIS PLASTIKINIAIS VIRŠELIAIS 

ukaktjško kišeninio formato.
KAINA $3.4 - - i f '

M’t HUA1MAN iMĮiliilSTKlpS, PjO. Bok 321, 
AMU La.wn, lit 60454

Naujienas,
1 r <

TAVO ŽODIS YRA TIEŠA’-fc ' * ■ *
Jono 17:17 į

LR PAŽINSITE TIESĄ, O TIESA IŠLAISVINS JUS
Jono 8:32
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tuviai skinasi nuo kitų todėl, kad jie nesitenkino vienu 
klausimo nušvietimu. Jie norėjo pažinti ir antrąją me-

1 dalio pusę. Jie pasiskaitydavo ne tik vieną laflcraštį, bet 
pasižiūrėdavo, ką ir kitas rašo. Juos galingieji įvairiai 
gąsdino, primetinėjo ne tiktai “šio svieto”, bet ir kito 
bausmes, bot lietuviai j tai nekreipė dėmesio. Jie norėjo 
pažinti teisybę ir tiktai tada spręsti.

Amerikos lietuviai turėjo nėt tris dienraščius, Lie
tuvių tarpe komunisto reikėtų ieškoti su balaną, bet jis 
laikraštį vis dėlto skaitė. Tiktai Antrojo Pasauiinio karo 
metu, kai Amerikos lietuviai įsitikino,'kad Vilnis jąu vi
sai klusni Maskvai, kai pamatė, kad laikraščio priešakyje 
nėra savarankiškai galvojančio redaktoriaus, tai tada 
nusisuko nuo trečiojo laikraščio.

Vilnis neteko skaitytojų, neteko savarankiškų žur
nalistų ir užmerkė akis. Dar pasirodo kartą į 'mėnesį, 
bet lietuvišką gyvenimą nušviečiančių žinių joje nerasi. 
Didelė dalis atsiųsta tiesiai iš Maskvos, o kitos žinios pa
ruoštos pagal Maskvos kurpalį.

Lietuvių problema yra kitokia. Vienas gerą balsą 
turėjęs dainininkas, pasinaudojęs enciklopedijos suteik
tais faktais, gana vykusiai nusakė lietuvių skaitytojų 
problemą. Lietuviai katalikai neturėjo žmogaus §iąi lie
tuvių problemai iškelti. Jie pasirinko poeziją mėgstantį 
dainininką šiai problemai aptarti. Jis tarytum pirštų pa
taikė į dangų. Ne popierius, ne pinigai ir lįė bendradar
biai buvo, naujai tendencijai svarbūs. Ęlądėiiųaiš kijo^ąr 
nepriklausomoje Lietuvoje, todėl yra pagrūdo manyti,^ 
kad dainininkas buvo gana gerai informuotas,. jis sako, 
kad ne ta medžiaga buvo svarbi. Jis tvirtina,kad •‘daug’ 
svarbesni buvo dvasiniai polėkiai, lietuvių kųltiira, lie
tuvių tauros švietėjimo ir apsivalymo siekimai”. .

Šį klausimą nušvietė ne eilinis katalikas.: bet nepri
klausomoje Lietuvoje aukštuosius mokslus baigęs inteli
gentas. Savo žinias jis gilino ne Romoje ir ne’ Trieburge, 
bet Paryžiuje. Jis studijavo filosofiją Sorbonoje. Savo ži- 
nias jis papildė žurnalistika, istorija /ir risuomeniDKris 
mokslais. Jis turėjo progos pažerti jįetikintf:iį ųbejojanty 
Paryžių,, kad^- galėtų lietuviamųlaiškiĮiti;
polėkius<’• ir “dvasinę kultūrą” iš'prancūzų-įgytomis ži-.- 
niomis ir priemonėmis. Jis net' pe$akp

: “švietėj imo”. Jis nekalba ąpįe kitaip ;sgąlvdjftį^' 
kinimą, bet vartoja žodį “apsivalymą^- ,i^#bc

PAUKŠTIENĖJADVYGA Kauno senamiestis fiapyna

virčai ne tik kenkia lietuviškai 
darbuotei atimdami galimus tal- 

į kininkus, bėt ir mažina pasiti- 
keinąą tais organais, Aš džiau-

' giuos gaiėęiąmas ramia sąžine pa-

LIŪTO GRINIAUS MINTYS,

Turėkime galvoje “švietėjimo 
ir apsivalymo siekius"7

Artėja metų pabaiga, reikia mokėti pasižadėjimai ir 
turime suvesti galus su galais. Jeigu to nepadarysime, 
tai .ateinantieji metai bus dar sunkesni.

Visi žino, kad: Naujienos šiais metais turėjo rimtų 
p.konoijniaąiiĮ ųųųkumų. Labiausiai mus spaudė prezidento 
Reagano vwm kraštui primestas taupymas. Kiekvienam 
atsakingam valstybę jiareigūhiiij prezidentąs Reaganas 
įsakė taupyti kiekvieną centų Jis nepaliko nė vienos 
biudžeto skilties, neperžiūrėjęs Kongreso padarytų leng
vatų. Jo įsakymas buvo trumpas ir aiškus: braukti kiek
vieną sumą, kuri padidintų dabartines valstybės išlaidas. 
Visur liepta primesti išlaidas laikraščiams, kad turėtų 
reikalingų dolerių krašto gynybai ir paramai badaujan
tiems, a spaudą apkrauti naujais mokesčiais.

Daugelis laikraščių, nepajėgę išsilaikyti, jau užsi
darė. Dar neseniai Chicagoje buvo keturi dienraščiai, o 
šiandien tebeliko tiktai du. Kartais susidarė įspūdis, jUSj pųohisius lietuvius iŠ rytų ir pietų, biet prieš fiętu- 
kad liko tiktai vienas, nes vienas likusiųjų buvo didžiojo . vius katalikus. Lietuvoj teologijos fakultetą baigęs inte- 
stumiamas laukan. 1 ” ‘

Laimė, kad atsirado britų kilmės australietis, kuris1 
įsigijo silpnesnį jį. Esame tikri, kad šiandien didysis jau 
nepraris mažojo. Šiandien didysis galės dėstyti savąsias 
idėjas, bet mažasis, parinkęs gabesnius ir savarankiškus 
žurnalistus, turės progos nušviesti ir antrąją medalio 
pusę. Šiandien Chicagoje bus du dienraščiai, kurie pa
jėgs nušviesti ne vieną klausimo pusę, bet abi, o gal tie 
du laikraščiai privers leidėjus būti pakankamai toleran
tiškais, kad leis paliesti ir trečiąją klausimo pusę. Kar- leidžiamajame žurnale “Literatūra *ir menas”, 7 frontT- 
tais ji yra mažareikšmė, bet ji naudinga galvojantiems ninku veiklą permetė į Ameriką. Jų frontas sudarytas 
žmonėms. • ne prieš rusus komunistus, bet prieš Naujienas. Jie skun-

Amerikos lietuviai skiriasi nuo amerikiečių daugu- dė ne tik redaktorius, bet ir patį laikraštį. Nepajėgdami 
mos. Jie skiriasi nuo airių, nuo lenkų, nuo italų, juoda- Naujienų uždaryti, jie pradėjo kovą prieš patį seniausią 
odžių ir visos eilės kitų etninių mažumų. Amerikos lie- lietuviška dienrašti, c-

..trynys):/ / . - iudo įgaliavo kokią grupe. Ly- 
^rečiai, SUs VLIKas supran-;

' ' ■ •- * ■■••• tą aįaaicpmyjję Lietu-vos Respu
blikos 'atstovams ir.išeivių vi
suomenei.: Jei Lietuvos diplo
matinės tąrUybos tikslas yrą pa-

’ našus Į .VLIKo, jos turimos priė-. 
mopės ir padėtis yra skirtingos.

patvarumą, kad neai-
i sisąke priimtos ątšįfkomyb^ gi«-
ti lietuviu tautos- pelitinės tei-i ,.. ža- -' -ii?- < i • visuomene gi, yra vLIKo istai-ses būti nepriklausomais ir Jais- . ; . . • .*, & -. J . - . • • __ T 
vais kad iivra 'iMgrmdrms šiosl škunos prrtarimo VLI- 

y^/P^Sp1^1 .[Kas negali nei leisti daugiakai- 
valios reiškėjas.užsieniuose. Tait,. .. . .,. ■ . . 4 į ,j? . ' . biu Eitų, nei padėti hertuvis-yra istormiai faktai. : . ! r - -

: Antra, apsijungusio VLIKo
istorija rodo, kad VLIKo struk-

, tūra yra gana pąstoyi. Ji rodo,
.kad VLIKas negali buti nei, viė-
* uos grupės ir nei vieno asmens

jnėiiž^mįinjgp ir stengėsi nebūti 
Į jų KĮJiuinku ; įg

KetoP^ pastėbirnė, kad VLI-

įįėję. kad", ptsėjo. ‘jirHi, įtu-
; ?’<» •' > i 1 ’ ' Life ‘r '

•bos pasitikę ju^;o^itod€S,:ka<į
* - - - f - > š . ; j- _ *•

“švietėjimas”. Nušvietė truputį ir užtenka. -Kitaip gal
vojančių sunaikinimas, išvarymas, likvidavimąs jam ne^ 
tinka, bet apvalymas daug mandagesnis, </•*. '

Tas aukštuosius mokslus Migęs inteligentas Lietu
voje pirmąjį frontą suorganizavo ne prieš Lietuvos prie-

Hgentas pirmą frontą suorganizavo prieš katalikus.,Savo 
“Naujojoje Romuvoje” jis pasigyrė šiuo frontu, ja kovos 
laukas nepasivadino “dvasiniu polėkiu”, bet kasdieninia
me gyvenime buvo pavadintas frontu. / .1 • t.

Teologijos fakultetą Kaune baigęs intelektualas rusų 
buvo suimtas ir išsiųstas į Sibirą. Kurį laiką palaikytas 
ir paleistas. Buvo suimtas antrą kartą, bet įį Čhrušcio 
vas paleido. Prieš- bolševikus fronto jis .nebuvo sudaręs. 
Jis rašinėjo literatūros klausimais pavergtoje laetuvoje

kpms radijo sruntoms į Lietuvą, 
nei ruošti memorandumus,. nei 
vystyti ryšius su pasaulio vals
tybių, vyriausybėmis.

'Trečia, praeitis rodo, kad'ąsme 
iii škį kivirčai ir -grupnaiki išskaL 
čiayimai, propaganda prieš.ąavo 
paskirtį j vykdančius, organus,' 
liek./ išėivĮą,, tiek' ir ĮJetjtypją

. eįjaš . norėjimų perimti jungi- 
: uių. Tie-jėnginia .susikurdavo, 
sūkridąyo daug propagandinio 
triukšmo ir pc kurio laiko ty- 

į liąi dingdavo įs mūsų akiračio.

jgaija didelip.fUsiruosimG dąr- 
bijįf-kantrvbes Ir asmeniško san- 

/ųrtijnp. VLIK o;yąrž Ovai iš pra- 
Hžiu. daugeliui geriau atrodo, nei 
pa.iyginąniai^iięįspąaingos ir ty-

r Iio$ . VL-IKc/pastangos. Bet rėi- 
savo;

Iš Naujienų jiepatraukė dalį darbininkų ir paskel
bė, kad Naujiem® daugiau nebeišeis. Vienas į frontinin
kų; kovos eiles, perbėgęs darbininkas, net paskelbė, kad jau

J^ėntiriinkąi^įtfiunę daugumą naujai atvažiavusių 
lietuvių gydytojų,- kad besiskelbtų Naujienose. Tie gydy
tojai išėmė savą garsinimus ir perbėgo į’ frontininkų kon
troliuojamą laikraštį- Toks elgesys yra priešingas įsta
tymams. Gydytojams''.reikėtų aiškintis prokuratūroje,

Amerikoje taip jau reikalai susidėjo, kad organi
zuotų katalikų spauda pateko į frontininkų rankas. De
mokratinių katalikų suorganizuota spauda eliminuoja iš. 
katalikiškos spaudos tuos katalikus, kurie nėra pasiruošę 
siekti “dvasinių polėkių” ir frontininkų “dvasinės kul
tūros”. Frontininkai užgožė JAV LBendruomenę, bet ne
pajėgė visų lietuvių į tą Bendruomenę įtraukti. Jie su
skaldė lietuvius. Dabar turi dvi Bendruomenes.

Kol Amerikos’lietuviai turės laisvą spaudą, tai fron
tininkai nepajėgs lietuviams primesti savo valios. Bet 

lietuviams reikės organizuoti gynybą.

'šiakAĮbiu ir vardai
kužšimiršo.. . '• . /. • .../
rT-/--.-- . . . ■•/'■■'- ■ >'

: ' P-gnkta, YL-IKas per keturia>- 
iešm/ metų ūžsši'ekomentdavo 
pasąuMo vyriausybėse, kaip Lie- 

; tūvos' neprikfeusGmybės ir tau
tos. valios ųžšieniūose reiškėjas. 

; VLIKas niekad* nebuvo surištas 
su jokia valstybe; Jo posėdžiai 
gali vykti bet. kur. £ Jo buvimas 
Jungti nėse ■ Amerikos Valstybė
se, yra patogumo, bet ne Lietu-

! vos-interesą padiktuotas. Svar
bu šį teritorini nepriklausomumą

' įsidėmėti nes jokia Sėtuvių in- 
stituęija šio požymio neturi. Sa
vo keliu, nėra jokios kliūtis VLI-

, Kui turėti įvairiuose kraštuose 
gyvenančius savo narius,, arba 
įvairiose valstybėse turėti savo 
atstovus. Priešingai VLlKui, vi
sų išeivių organizacijų nariai ir 
jų vadovybės atstovauja gyvena 
rnų kraštų tautinę mažumą.

(Bus daugiau j

PIRKITE JAV TAUPYMQ uONvt

J. Pušėnas

SUSITIKIMAS MONTANOJ
(Tęsinys)

— Gerai, — sakau, — jei viskas taip susi
dėstė. Aš bijojau nutylėti, kad paskui nemalonu
mo nebūtų.

Greitai sužvango žvanguiiai, Jadvyga su Sta
siu įžengė iškilmingai, mes juos gražiai pasveiki
nome. priėmėme su duona ir druska, ir garbin
giausioje vietoje pasodinome už stalo. Tuojau 
prasidėjo gražios vaišės, skambėjo tostai, pylėsi 
linkėjimai, skardeno dainos ir muzika. Kai vaišės 
pasiekė ramesnio stovio, ponas Maudus paskelbė 
svečiams, kad už trijų savaičių įvyksta mudviejų 
sutuoktuvės ir kvietė visus neatsisakyti dalyvauti 
vaišėse prie šio patįes stalo. Vėl pasipylė nauji 
tostai, nauji sveikinimai, valio šauksmai, ir švie
žia vyno banga nusirito. Taigi, šios vaišės tapo 
vestuvėmis ir sužiedotuvėnais.

Į vaišes buvo užkviestas taip pat ir klebonas. 
Bet jis nesijautė gerai, todėl atįsiprašė. Jam gero
kai skaudėjo ir kratėsi galva. Išleidęs vestuves 
po šFudo, ji* parėjo į kleboniją ir rado atneštą 
korespondi uciją iš pašto. Tarp kitų vokų jis at
plėšė ir jam nepažįstamos Sapieues laišką, gal 
kam reikia gimimo metrikų, ar ko nors kito, — 
pamano jis ir skaito:

— Nugirdau kad sausio 20 dieną ponas Sta- 
Ph«vv« loki* *«u pouelė Jadvyga Man

date. Maniau, kad koks kitas Pašvys, tačiau pa
sirodo, kad tas pats, kuris jau buvo susituokęs 
su amerikiete Windi Šatas. Jie susituokė Kaune. 
Aš buvau jų sutuoktuvėse. Esu Windės Šatas tik
ra sesuo. Po sutuoktuvių jie gyveno drauge, pas
kui ji išvažiavo į Ameriką su kažkokiais palikimo 
reikalais ir kol tuos legalius dalykus nesutvar
kys, ji negali grįžti. Ji rašo jam laiškus ir jis , 
rašo jai. Ji turėjo parsivežusi daug turto iš Ame
rikos, po vestuvių jie pirko biznį Šiauliuose. Aš 
jai sakiau, kad ji nepasitikėtų, bet ji pasitikėj.6 
savo vyru ir visas biznis buvo nupirktas, nors už . 
jos pinigus, bet jo vardu. Dabar matai, ką jis 
padarė. Įsimylėjo kitą ir nori apsivesti. Jam tai 
nepavyks. Štai, klebone, aš čia įdedu jo buvusių „ 
vestuvių metriką, gautą Kauno bažnyčioje. Pra-, 
šau tuojau sulaikyti tas sutuoktuves. Greitai paf-r < 
važiuos ją žmona. Aš jai daviau telegramą.

Kuo toliau klebonas skaito laišką, tuo labiau 
jam galvą purto. Jis nebesusigaudp. Tokio įvykio 
niekuomet jam nepasitaikė. Ką jU dabar gali pa* 
daryti: po šliubo, vadinasi, šaukštai po pietų. Ko
dėl ji negalėjo anksčiau pranešti? Jo pareiga 

ĮŠbubą duoti, bet ne vedusių poras ardytį. Bet juk 
jis negali ir nutylėti. Tai būtų baisiausia nuot^.- 
mė, padėjimas kitam svetimorystėje. Juk jis nėirk 
vedęs Jadvygos, jis yra vedęs aną kokią ten, kaip 
ji ten vadinasi, nagi Windi Šatas. Jis būtinai turi 
pasakyti, visiems pasakyti, aiškiai pasakyti, kad 
Jadvyga niekuomet negali būti jo žmona, nes jis

yra vedęs. Ir dar taip daug jis už šliubą davė, ir 
[dabar reikia pasakyti, kad tas šliubas nėra geras. 
Bet reikią pačiam vykti pas Mandų į dvarą, sta
čiai į pokylį, ir pasakyti. - '■

Jis pašaukė zakristijoną,, kad pakinkytų ark
lius, apsivilko dideliais kailiniais, atsisėdo į roges, 
susisupo gerai kojas, ir zakristijonas pafagino 
arklius.

Ąš pamačiau per langą lęįeboną, išlipantį iš 
rogfų. Prieškambary ji pasitikau, padėjau jam 
nesirengti storus kaifihiue ir įvedžiau į vaišių 
^ąmbarp-Pepas Mandua tuojau mandagiai priėjo.

— Kunige klebone, prašom, labai -pfašom, 
mums didelė garbė, sulaukus šitokio svečio. Malo- 
nus siurprizas, nebesitikėjome.

i ‘ / — Lab®i„ labai malono. nesttftėjomą gerai, 
gerąr, tai puiku, — kartoja klebonas neprasmin- 
gus Jodžius d; jo žila galvą nesulaikomai.kraiposi 

purtosi į tfšas Šalis. Jis nebežino, ėia pra- 
dėii-Tiok dąug ėia ayečig, ir risi tokį poniški, 
toip IškftHimgai pasipuošę, Jtoip/gali dgįar tokią 
žinią pžškalbtL Bet reikia, būtinai reijas, jo pa- 
refga klaidą pataisyti- Jei jis surišo neteisingai, 
tat kax gi kitas dabar turi atrišti? Privalo jis. 
Jri JŽr uepaMtkyB.-tai jis suftki&isią nuodėmę pa- 

kaip jis gale* rytoj 'laikyki, o juk 
yra ipetteėr užsakytos už aa? Gaurą.

~ Prašom čia sėstis už stąlp, prįe jaunųjų, 
Jhinife ktebonę. — traukia jf 1n P&ftfor Mandūs. 
bet kteb'ohas kažko spiriasi.

— Aš, aš, atsiprašau. Man labai nepatogu 
jums sakyti, bet čia kokia klaida Įvyko.

— Kokia kliada, klebone, kas įvyko, — tei
raujasi ponas Mandus, nieko blogo nenujaus
damas. ' ; ’’*

■— Nėra vestuvių panelės Jadvygos su ponu 
Pašviu, — pagaliau pasako klebonas, o jo galva 
pritariamai kraiposi.

— Klebone, jau tikrai nebėra vestuvių, jau 
eina prie galo, cha, cha, kaip Čia pasakius, jiems 
dabar neberūpi vestuvės, bet medaus mėnuo, — 
kažkas pradėjo pusgirčiu balsu vapalioti ir gar
siai juoktis.

— Ne, ne, tamsta, aš sakau, kad šliubas buvo 
negeras, nu matai, mataj, — Metamas mikčioja ir 
nesuranda, kaip visą reikalą išdėstyti

Pusgirčiai balsai pradeda juoktis visu balsu: 
’• — ekar^al PasitaisY’s
^šią naktį, klebone, nu^štrubavos ir surišriubavAs, 
bus sriubas, kaip reikiant.

Pašvio, o ypač Jadvygos veidai jutotą, kaip 
aguonos liepos saulutėj*. <

— Kietame, prašėm fra prie mūsų, 4- manda
giai kviečia Jadvyga^

— Išrašom, klebone, prašom, — pritaria jos 
vyras Pašvys. bet klebonas ris dar delsia. h

(Bu» daugiau, . /- į

I — Naujienos, i hiTbj" - 5al.-Moril»y, Dec. 34, 1983
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DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

MediclMa direktorius 
im $. Manheim Rd, Westchwter, UL 

VALANDOS: 1—8 darbo

viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 
tokiu adresu;

Nwjieaoe, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60€08

SUSIRINKIMŲ

TeL: 562-2727 arba 562-2722
Bridgeport© Lietuviu Namy Savi

ninkę Draugijos metinis susirinkimas 
įvyks šeštadienį gruodžio 3 d., 1 vaL 
popiet, 3808 S. Union Avė. Nariai 
malonėkite atsilankyti, nes yra daug 
klausimų aptarti. Po susirinkimo bus 
vaišės ir “Grab Bag” — dovanų pasi
dalinimas. Malonėkite atnešti dova
ną $3 vertės. Valdyba

nulą be jokio pagrindo jr be jo- tavūuus.

CICERO

GYDYTOJAS Ik CHIRURGAS, 
SPfClALYB*: AKIŲ LIGOS 

3M7 W«rt IMrw Street 

Yalsadoa pagal Misitxria^.

Joniškiečių Labdarybės ir Kultūros 
klubo prieš metinis susirinkimas įvyks 
antradienį, gruodžio 6 d., Vyčių 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. Kalys

lū
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Lapkričio 30 d. Įvyko RL Ben- 
I druomenės Cicero apylinkės val- 
| dybos posėdis, kuriame pir- 
i miausia apgailestauta, kad Da- 
i nutė Liepienė, taip sąžiningai U- 
I gus metus tvarkiusi apylinkės 
i kasą, išvyko iš Ciceix?, vienkart 
pasidžiaugta, kad šias pareigas 
perėmė Boleslovas Navickis, 
kurs dideliu kruopštumu rūpi
nasi apylinkės finansiniais rei- 

, kalais.
Pirmininkas A. Skopas prane 

-šė, kad kitais metais nuo ba
liaus rengime .atsisakyta, nes la
bai yra sunku platinti pakvieti
mus, bet užtat bus du piknikai 
— birželio 17 ir spalio 14, vyčių 
halėje, o metinis narių susirin
kimas įvyks kovo mėn. 25 d. tuo- 
jaus po lietuviškų pamaldų, pa
rapijos salėje.

Kiek ilgiau pijrmininkas Sko
pas sustojo ties parapijos rei
kalais, kurie prie klebono pre
lato Igno Albavičiaus buvo la
bai geri ir banke buvo laikoma 
stambi pinigu suma, bet šiam 
pasitraukus parapijos pinigus 
paėmė kurija. Klebonas Stanke
vičius ne vien, kad nieko nebe- 
sutaupė, bet paliko skolų ir la
bai apleistus parapijos pastatus. 
Dabar einąs klebono pareigas 
kun. dr. Jurgis Šarauskas prašo 
skubios parapijiečių paramos, 
nes parapijos mokyklos stogas 
kiauras ir yra kito skubiai rei
kalingo remonto. Po diskusijų, 
kadangi naudojamės parapijos 
pastatais, nutarta paskirti para
pijai iš apylinkės kasos $200 au
ką. Toliau-paskirta Naujienoms, 
BALFui po 25 dol., Sandarai, 
Laisvai Lietuvai, Kazytei Braz- 

, džionytei ir Aldonai Daukus po

Funeral Home and Cremation Service

Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service
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kio u elkido. Trenkė kaip perkū- Knyga, aląpausdinla praeitais 
nas gitd-ą dieną ir nuhatėjo. metajs, jau baigiama parduoti. 
Kai Januta bandė reikalą išaiš- Kas nori ją įsigyti, tai turi ra
kinti, tai Raila ir klausyti neno-1 
vėjo. Orakulas bumą atvėrė, tai 
neteisingo žodžio nepataiso.

J. Klauseikis giliau pažiūrėjo 
į Railos “stilistiką” ir papras
čiausiais faktais įrodė, kad gra
žiais žodžiais apibarstomas labai 
negražus tvirtinimas. Tas tvir
tinimas veik visuomet yra mela
gingas. O melas, nors jį gražiau
siai “stilistas** papuošia, vis lie
ka melu. Kenksmingu pačiam 
maino tojui ir labai žalingu ap
šmeižtajam.

J. Klauseikis parašė studiją, 
kurią turėtų atidžiai paskaityti 
visi lietuviai, kurie plunksną į 
rankas ima ir nori pasakyti savo 
nuomonę visuomeniniais ir poli
tiniais klausimais. Ją turėtų pa
studijuoti ir teisininkai, kurie 
teisės klausimais dar/.rūpinąsi, 
Knygoje gyvais pavyzdžiais pa
rody ra, kaip nereikia rašyti. Ne- 

!teikia rašyti ne tik paprastam 
piliečiui, bet visai nedera kelias 
.inygas parašiusiam, aukštus 
mokslus baigusiam žmogui. 
Autorius yra teisininkas, baigęs 
Kauno universitetą, dirbęs teis
muose, rašęs teisinius sampro-

GAIDAS ~ DAIMIDsyti K. Janutai, 2818 Avenal St., 
Los Angeles, CA 90039. Jei pas 
jį dar yra keli egzemplioriai, tai 
už tris dolerius jums ją atsiųs, 
° jeigu jau nebebus, tai bus vie
na iš tų lietuviškų knygų, kuri 
išėjo. Ji nebeguli, bet išėjo į 
žmones. Raila yra Klauseikio 
knygos vertas. Jis turi pasiklau
syti, ką žmonės apie jo paties 
knygas mano. Turės progos pa
matyti, kodėl jų nepuola. Apie 
Klauseikio knygą jis paleido dar 
kelis railiškuš melagingus tvir
tinimus, bet išdėstytų faktų ne
paneigė. Jau laikas, kad atkreip
tų dėmesį,

St. Stalioraitis

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

OfMt UW*mk 776-28M,

FLORIDA

1

s

. PERKRAUSTYMAI

Z

METINĖ MIRTIES SUKAKTIS

RADIJO 4E4MOS VALANDOS

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORA! ION.

40 East 49th Street (Corner of Madison Ave.)

sKAZt BRAZDIIONYTt

42

Vl*o» laido* ii WCEV (tatlM.

i

® Planeta Jupiteris apsisuka 
aplink savo ašį į 9 vai. ir 55 mi
nutes. Žemei gi ima tą padaryti 
24 valandas.

St. Petersburg, Fla. 3371j 
Tel. {8132 221-420t

Apdrausta* paricrauatyaaag 
ii (vairią atvhmy.

ANTANAS VILIAMU 
74 376-lUa acte 37M9H

St Petanbacą. FUu 1230 vaL p-p. 
U WTIS atotlee. 1110 AM banga.

>644 W. 71st SteeM
Chieaga, DHnoča 6062$ 

ra. 778-U74

Vadaja — Aldana Davfcw 
TtMj 778-1543

• Ratelis vėmimui buvo var- — Miguel de la Madrid pa- 
tojamas 2500 metų prieš Kristų, jėgė apsieiti be naujos paskolos.

Zarasiškių klubo narių susirinki
mas Įvyks š.m. gruodžio mėn. 4 d., 
2 vai. po pietų, Vyčių salėje, 2455 W. 
47th St. Aptarsime sekančių metų 
planus ir skirstysime šių metų aukas.

Valdyba

— Nikaragua turi mokėti 
Meksikai už gazoliną. Buvęs 
prezidentas siuntė gazoliną, su
teikęs kreditą, bet Nikaragua 
perdaug Įsiskolino.

OPTOMETRISTAS

KALBA UETUVISKAI
2611 W. 71»t St TeL 737-5149 

Tikrina aki*. Pritaiko akiniu*

Leidimai — Pilna apdraaric 
ŽEMA KAINA

Priimam Master Chant 
ir VISA kortele*.

R. ŽERANAS. TeL 925-8063

Dr.LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGU* 
2656 WEST 4M STREET

M*tadif7riaia ir
mo 8:30 iki 9-M vaL ryta.

_ Stotie. WOPA - 1W AM 
Muiliuoiamea g mūšy atudijee

MarovaHa Parka,

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

TeL - 523-3572
"Naujienoj,Sąt-Mouday. December 3 5, 1983
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Lietuviškos knygos
Naujienose buvo skelbiama, 

kad Bronio Railos nusibastymai 
jau atspausdinti. Tai buvo tiesa 
praeitais metais, kai J. Klausei- 
kis pasijuto be pagrindo įžeistas 
ir panoro pasižiūrėti arčiau į 
Bronio Railos mėgiamas pa
reikšti nuomones. Arčiau pastu
dijavęs, jis rado reikalo para
šyti knygą apie Bronio Railos 
labai lengvą švaistymąsi Įžei
džiančiais žodžiais.

Pirmiausia, Klauseikis faktais 
įrodė, kad Raila Įžeidęs K. Ja-

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

Licensed by VNESHPOSYLTORG

Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai ir 
ir tiksliai aptarnauja savo gausią klientūrą, siunčiant

DOVANAS - SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, 
ESTIJĄ, UKRAINĄ IR T. T.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS, SKUBUS IR TIKSLUS 

PRISTATYMAS.
Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį Įvairių 
aukštos kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

7159 5a. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, H. 60829

NEW YORK, N.Y. 10017 
Tel: (212) 758-1150, 758-1151 

K Y B ' A 1 :

Apple Valley, Mino. 56124 
So. Boston, Mass. 02127 
Bridgeport, Conn. 06610 
Chicago. IM. 60629 
Cleveland, Ohįo 44134 
Fort Wayne. Ind. 46806 
Grand Rapids. Mich. 49505 

Hackensack, N. J. 07601 
Irvington. N. J. 07111 
Hartford, Conn. 06106 
Lakewood, N. J. C870I 
Miami Beach, FL 33139 

Monteoeilo, CA 90640 
Hew Haven. Coon. 06511 
Newark, M. J. 07106 
New York, N Y. 10003 
New York. N -Y. MJJll 
Philadelphia. 17172 
Philadelphia, Pa. t»l*l 
Pittsburgh, Pa. 15203 
Waterbury. Comi. 06710 
Worcester, Mass. 01607 
Youngstown, Ohio 44503

72 County Road No- 
393 West Broadway 

$eaview 
2501 West 69 Street 
6009 State Road 
1807 Beineke Read 
1541 Plainfield Ave. NE 
194- B Mem Street 
1081 Springfield Ave. 
1839 Park St. 
241 Fourth Street 
1352 Washington Ave. 
1800 W. Beverly Blvd. 
U29 Boulevard 
698 Sanford Ave.
45 Second Ave. 
135 West 14 St. 
1214 N. 5th Street 
492$ Old York Rd. 
<307 E. Garson Street 
555 Cook Street 
22 Cartstad Street 
JO? W. Federal Street

612-432-3939 
617-268-8784 
203-367-2863 

WA 5 2737 
884-1738 
432-5402

616- 361-5960 
201-342-9110

374-6446 
203-232-6600 

FO 3-8569 
305-532-7026 
213-727-0884

LO 2-1446 
373-8783

AL 4-5456 
CH 3-2583 
PO 3-4818 
GL 5-9586 
HU 1-2750 

756-1668
617- 798-2868

Rl 3-0440

KUOM PAGARSĖJO 
ZAPIŠKIŲ BAŽNYČIA

Netoli Kauno, Zapiškiuose, 
yrą -ląbai sena bažnyvia, statyta 20 dol. , 
Vytauto laikais. Bet ne vien 
dėl to ji garsi. Žmonės ją gau-. 
šiai lanko dėl sekančio įvykio. 
Vieną sykį buvo iškilusi baisi 
audlra. Visi gyvūnai bandė kur 
nors pasislėpti. Didelis briedis 
šoko įplaukti per Įsiveržusi kran
tuose Nemuną bažnyčios link. 
Kuomet jis perpffaukė, tai tarp 
jo ragų įbuvo įspraustas kokio 
ten šventojo paveikslas, kuris 
vėliau, buvo padėtas ant alto
riaus.

Po valdybos posėdžio, šeimir 
ninkai Onutė ir An tanas Dum- 
čiai suruošė puikias vaišes, ku
riose be apylinkės valdybos na
rių dalyvavo apygardos pirmi
ninkas inž. Stanys Dubauskas ir 
Centro Valdybos Kultūros Ta
rybos pirmininkė Zuzana Juške- 
vič:enė, kurią nutarta apylinkės 
vardu deleguoti į garbingo nario 
dr. Petro Atkočiūno išleistuves.

S. Paulauskas

MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, HL 60650 
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SŪRINI

Aikštes automobiliams pastatyti

JUOZAS ASCILLA
Gyvenęs Bridgeview Convalescent Center. 

Anksčiau ilgus metus gyv. Bridgeporte, Chicagoje. 
Mirė 1982 m. gruodžio 3 dieną, sulaukęs 94 metų am

žiaus. Gimė Lietuvoje, Marijampolės aps., Liudvinavo 
valsčiuje, šilavotos kaime.

Palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse.
Paliko nuliūdę: duktė Emma Petraitis, jos vyras An

tanas, anūkai — Pamela Rice, jos vyras Charles, ir Peter, 
proanūkė Ainy;' brolio dukterys, sesers sūnus, pusbrolių 
pusseserė, pusbrolio duktė bei kiti giminės.

Mes Tavęs, mūsų brangiausias, niekuomet neužmir
šime. Tu pas mus jau nebe^ugrįši, bet mes anksčiau ar 
yėijau pas Tave nueisime. Tebūna Tau lengvą Ąi žemelė.

Nuliūdę lieka:
Duktė, žentas, anūkai, proanūkė, giminės.

STEPONAS C. LACK ir SŪNUS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

11028 Southwest Hwyn Palos Hills, Illinois 
TeL 974-4410

VASAITIS-BUTKUS

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003
4348 So. California Avenue



S. C. TYLUTIS

NAUJOSIOS KLASĖS PRIVILEGIJOS
Maskvos propagandos lygybė ir brolybė

(Tęsinys)
Maskvos civilinės apsaugos 

v.ršininkas Ivan Yeršovas buvo 
patekęs j nemalonę. Jo žmona 
negalėjo ągjecialiose krautuvėse! 
užsisakyti telefonu atvežti į na
mus prekių. Dabar, sako lid
ward 1-ozansky, neseniai pasie- j 
kęs Vakarus, generolo Yeršovo 
žmona jau tą privilegiją turi ir 
telefonu daro specialioje krau- j 
tuvėje užsakymus kokių tik no-1 
ri prekių. Gen. Yeršovas buvo 
papuolęs į bėdą ir jam šiek liek 
pakenkė privilegijai, bet ne vi
sai buvo atimta “privilegijos 
kategorija”. Dabar gen. Yeršovo 
kainrynu yra maršalas Nikolai 
Ogatkov, JjoV. Sąjungos armi
jos štabo piršininkas.

Jau ne kartą Maskvon buvo 
nuskraidintas dr. Michael De
Bakey, garsusis Houston širdies 
ligų specialistas. Tačiau, pa
klaustas, jis Maskvoje gvdč* 
ar suteikė pagalbą, atsisako pa
sakyti ir nesileidžia į kalbas, 
nes tai laiko privačiu reikalu, 
o ne jokia kam nors reinkalinga j 
ar naudinga žinia. i

Chicago Sun-Times Washing- Red 
tono biuro vedėjas, komentato
rius Patrick Oster, savo kelių 
serijų aprašymuose apie Sovie
tų S-gos karinę galybę, pradėjo 
•straipsniu “Soviet Military: 
How Mighty?” Pradėjęs prez. 
Reagano tvirtinimu, kad Sovie
tai Ameriką visose ginklų rū
šyse yra pralenkę, kad Ameri
kai reikia skirti apsiginklavimui 
daugiau pinigų, pradeda ieškoti 
Sovietų Sąjungos karinės silp-

j armiją, 

su rusų 
iškyla ka-

rusais yra stiprus ir 
jaunuolių, verčiami 

mokytis rusų kalbos, 
tą daryti, protestuoja.

lietuvis Kalinaus-

niruoti karių, ^-.leistas Sovie
tų tankas veikia apie 750 valan
dų ir jau susidėvi nepataisomai, 
lieka laužas.

Sovietai nesileidžia į pokal
bius, kokias pinigų sumas ski
ria ginklams. Jų skelbiamos ži
nios, kad ginklais išleidžia 17
bilijonų rublių, yra naivus me-‘ 
las. Sovietai gyventojų 
noms prekėm pagaminti išlei
džia tik mažiausią dalį ginklams 
skirtų išlaidų. Be paklaidos ga
lima sakyti, kad Sovietai tik ir 
žiūri, kad pinigų užtektų gink
lams, nes reikia jų milijoninei 
armijai, sstelilams ir “išlaisvi
nimui” iš kapitalistų paverg
toms tautoms,
bus departamento slaptosios tar
nybos agentūros buvo pranešta 
Kongresui, 
lams šįmet 
b' . dolerių, 
ir tiems
Amerika paskyrė 
dolerių, 
lams Maskva skyrė 1981 
tais, o Amerika » $180 bil.

Komentatorius Patrick Oster į daugiau. Bušų kariai, jei kuivjęurjas būtinai turiu parduoti | 
' straipsnyje “Tension Inside The ' siunčiami, tai jiems nepasako- • paskubomis^ Telefonuokite po 

2-ros valandos po pietų
927-6703

kad 
tas 
nes 
bet,

tautybių (ypač pavergtų tautų) 
žmonės, mobilizuoti 
pirmiausia susiduria 

■ kalbos nemokėjimu.
rių nesugyven inas ir neapykan
ta. Tokių karių tarpe nepasiti
kėjimas 
daugelis 

, prievarta 
atsisako
Pavyzdžiui,
kas. aps pyięs benzinu, susidegi
no rusų karininkų akivaiz

Jau L.-i ’.ias yra pasakęs,
būti- svetimų tautybių karių j 

valstybes siųsti negalima, 
jie savo pareigų neišpildys, 
neramumams ar atsitraukimui
prireikus, jie savo ginklus at
suks į rusus. Sovietų armijos 
vadovybė stengiasi netikrus ru
sus laikyti vienos armijos dalies 
vienetuose. Azijos tautelių vy-

19X3 m. Gyny- rus laiko kelių, tiltų ir kitų ka
rinių pastatą daliniuose. Pirmos 
eilės daliniuose, kaip raketų pa
jėgose, .skiriami rusai slavai: 
ukrainiečiai, baltarusiai, kuriais 
jau šiek tiek daugiau yra pasiti
kėjimo.

Sovietų karininkai, mokyda
mi savo karius, pasako tiek, 

reikalinga žinoti '■

kad Maskva gink- 
yra paskyrusi 252 
kai tuo pačiu metu 
patiems reikalams 

168 bilijonus! 
220 bil. dolerių gink-

Iš pasikalbėjimų su Sovietų 
kariais, .pasitraukusiais j Vaka
rus aukštais karininkais, ko
mentatorius Oster daro tokią 
Išvadą: taip, Sovietų kariuome
nėje yra daugiau vyrų, daugiau 
tankų ir lėktuvų kaip Amerikos, 
bet Sovietų kariuomenės gink
lai yra blogos rūšies ir paga
dinti su defektais. Nauji Sovie
tų- ginklai yra taip blogai paga
minti, kad jais neleidžiama tre-

t LAL 1 XT ATI FOB SALE

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

KAM MOKĖTI NUOMĄ?
GERIAU SKOLĄ.

RiwaI, Žami — Pardavime! 
SEAL ESTATE FOR SALI

BUTŲ NUOMAVIMAS
B MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

♦
ii

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM* 
EB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS iSSIMOKEJIMAia.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į: " 7 /

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

2212 W. Cermak Road Chicago, DL Tri. 847-7747

— Turiu daug lietuviškų kny-
me-.kiek kariui reikalinga žinoti1 g.^— enciklopedijų, istorijų, žo- 

■ ■ - ■ - — ; aP’e savo šautuvą, bet nieko (|ynų, romanų ir apysakų. —
Patrick Oster1 daugiau. Rusų kariai,

kyli šiais tel. 434-41'45, 431-3713, 
&(>3 5135 (Cicero) ir 52:M)1 18 
(Brighton Park).

Visa lietuviška visuomenė su
važiavime, taip pat ir Kūčių 
vakarienėje, kviečiama gausiai 
dalyvauti.

INCOME TAX SERVICE
5529 So. Kedzie Ave. —- 778-2233

Pajamų bungalow — 1% aukšto mū- 
t . vinis. 3 butai: 1 su 2 mieg. Garažas. 

— Brighton Parko Lietuvių Marquette Parko centre. Nebrangus.
Namų Savininkų Draugijos val
dyba šaukia informacinį susirin
kimą gruodžio mėn. 7 dieną 
7 vai. vak., Nekalto Prasidėjimo 
parapijos salėje, 4420 So. Fair- 
field Ave. Bus pokalbiai namų 

gumoje iš pavergtų tautų) buvo' (šeštadienį), 10 vai. ryto, Lietu-1 savininkų rūpimais reikalais, 
įspėti, kad eina kovoti su Ame- v^lJ Tautiniuose Namuose, 6422' Atvyks miesto pareigūnai. Bus?

Army’’ rašo, kad sunku ’ ma, kad važiuos į tokią ar H- j 
gauti pasikalbėjimus su Sovie-Įt°ki? valstybę. Taip buvo 1968 
tu kariais ar karininkais, bet Į metais Čekoslovakijos invazijoj J, 
pakankamai surenkama žinių neseniai Afganistane.
iš buvusiu ir į Vakarus pabėgu-i Siunčiami rusai kariai (dau- Prezidiumas š.m. gruodžio 10 d.

. . * . I . .v x . • • / n c-1 zl i nrs i \ 1 II rrnl T infii
siu Sovietų armijos bei KGB po-; & 
licijos aukšto laipsnio karinin-'į ...
kų, kurios leidžia pasisakyti ? rikos imperializmu, kuris nori a South Kedzie Ave., Chicago, III., 
apie esamą padėtį Sovietų armi- • pavergti Afganistano valstybe. | sau^a Tarybos narių ir atstovų 
joje. Pirmoji priežastis — ne-j čia tik mažą dalelę parinkau j metinį suvažiavimą.
pasitenkinimas tautybių karių' žinių iš Chicago Sun-Times ko- į v Tarybos narių pareiga suva- 
eilėse. Vadinamas rasizmas tu-į mentatorių paskelbtų davinių zia^ime dalyvauti. Taip pat yia 
ri daug įtakos ir nepakantos,' apie Sov. Sąjungos padėtį ir su- kviečiami kitų organizacijų at- 
duoda daugiau supratimo iš ’ tinkamas problemas. Reikia tik įmovai. Mielai laukiami ir sve- 
Rand Corp, surinktų žinių. Jau pasiskaityti Anthony C. Sutton|clai- 
Antrasis Pasaulinis karas paro- j parašytą knygą “National Sui

i — JAV -R. LB-nės Tarybos

I --------
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

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leMba*. 
Dirbu ir užmiesčiuose, gralt, 

garantuotai Ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTI!

4514 S. Talman Ava, 
Tel. 927-3559

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

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

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

• —- -------- - ----J

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

Tel: 436-7878
atstovas iš Department of In-Į 
spectional Services, kuris paaiš
kins miesto taisykles namams 
užlaikyti (Building (’.ode). Be 
to, atsilankiusiems nemokamai - 
bus dalinami energijai taupyti ' 
dalykai (wealheriaztion kits). 
Bus atstovas iš Policijos depar
tamento, !2-to wardo alderma i 
nas Aloysius Majerczyk, ir Bar-Į 
bara O’Conor.

tradiciniu ^US ma^u<,Jamas kraujo spau- 
. . . ' i .-j- . Jdimas. Dr. Kastvtis Jučas trum-vakanene, . kalėdinės . .... -. , ... . jpai paaiskms apie odos vezį ir

I kitas odos ligas. Nariai prašomi 
I atsinešti nario mokesčio knygų- * 

4“ g z vi r * 4* i lx I ) w

Po suvažiavimo, 7 vai. vak.
dė, kaip prasidėjus karui ėmėjeide — Military Aid to the So-( įoje pačioje salėje įvyks tradiė 
bėgti į Vokietijos nelaisvę Azi-.viet l nion ;• išleistą Bostone ’ cine Kūčių vakarienė. Kūčių va
jos ir Kaukazo tautelių paimti. 19/4 metais, Arlington House,1 karienės programa: 
į ” ' ‘ j New Rochelle, New York, kądįvaigįų , ‘

Per pirmą mėnesį dezertyrą- suprastum ir pamatytum Sovib- giesmės (atliks sol. Aldona Bun- 
vo 250,000 vyrų į Hitlerio “East tų stiprybę, kurią taip išgąstin- tinaitė, akpmpanųoja Nijolė 
Legions” (Rytų legioną). JAV 
gynybos ministerijos slaptosios 
tarnybos agentūros atstovė 
Ellen Jones sako, jog svetimų lai politikai.

bėgti į Vokietijos nelaisvę Azi-Jviet Union

i Maskvos armijas kareiviai.

gai propaguoja Amerikos spaū- 
da, televizijos ir radijo tarnyba 
bei amerikiečiai kairieji libera-

Kupstaitė), Tautos laisvės pri
simini mas-pagerbi m as.

Kūčių vakarienei stalus užsa-

*

Aleksas Ambrose, 1

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS
I: 
t

ir iš vidaus.

STASYS ŠAKINIS 
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St. 
(Town of Laka)

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir iššpausdino geriausią

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

Minkšti viršeliai. Kaina $15.
Persiuntimas — SI.

1967 metais išleido Amerikos Lietuviu Istorijos Draugija

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS

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

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

Skambinti YA 7-9107

HFLP WANTED — FEMALE
Darbininkiy reikia

REIKALINGA ŠEIMININKĖ

Gyventi kartu liuksusiniame 
“Gold Coast Condominium’’. :

Reikalnigi liudijimai.
Skambinti angliškai

664-7991 arba 620-0659. i

tęs ir sumokėti mokestį. Po .su
sirinkimo — kavutė.

Visi kviečiami dalyvauti.
Draugijos Valdyba

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

ii H

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 00829.

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės J Lietuviu Įstaigą:

American Travel Service Bureau
•727 S. Wesura Ave., Chicago, UI. 60643

Telef. 312 238-F787
> patirnivliDAr užsukant lėktuvų, traukinių, laivų kelio

dų (eruisea), vienbučių ir automobilių nuomavimo rezervacnaa; Parduodi 
ce kelįomų draudimas; Organizuojame keliones Į Lietuvą ir kirus 
nudarome iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoj* ir teikiame Infos 
nacija*. teUonių relkalali.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik įeini reserruoq Tletx 
< inkatc — priei 45-60 dienu. f

i

I

I

REPAIRS — IN GENERAL 
(vairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, . 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečkys 

Tel. 585-6624

MISCELLANEOUS 
(vairūs OalvksI

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

By private breeders.
Taking Christmas orders now.

395-8967

AUTO REPAIR
Mašiny remontai

D & D AUTOMOTIVE 
COMPLETE AUTO REPAIR SER

VICE — NEW LOWER 
ADJUSTED RATES.

Tune Ups. Brakes, Transmission 
Work, Batteries/Electrical. , 

2641 W. 71st Street
Tel. 737-4176

Nuomos
RENTING IN GENERAL

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

ARVYDAS KIELA
6557 S. Taiman Avenue 

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

Pirdavfmn b Tiizynat 
U44 West mstrwe 
Tri. RKpubllc 7-1941

< Į * ‘i • .

’•r- ■ ' i

Siuntiniai įLiętuvą <

P. MEDAS/4059 Archer Avenof, 
Chicago, III. Tri. YA JL5HĖ

Metiry Public •.'/
INCOME TAX SERVICE 

<259 S. Maplewood, Tel. 254-7454 
Taip pat daromi vertimai, giminių ’ 
iškvietimai, pildomi pilietybė! pra

šymai ir kitokie blankai

Homeowners Insurance
Good service/Good price

F. Za polis, Agent 
320814 W. 95th St

Everg. Park, III. 
60642 -”424-8654

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

Darto valandos: Kasdien: nuo
BRIGHTON PARKE dirban
čiam ar pensijonieriui išnuomo
jami du apstatyti kambariai.

Skambinti 523-0376

98.00

93.00

92.00
KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti $1)'

I

F lt K m JAV TAUPYMO 0ONUS

6 — Naujienos, Chicago, Ill. —Sat.-Monday, December 3-5, 1983

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

tojo^ Tianom*nės veikėjo ir rašytojo atiiminimua.

A. Gumcb — MINTYS IR DARBAI, 259 psl„ liečia 1905 
metų {vykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
auairūpiuiim _______ _________________________

A J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, aveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais_____ _______________

Minkštais viršeliais, tik______________

Dr, X J. Guasen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
tMONfiS. Kelionės po Europą įspūdžiai Tik_

Gadina taip pat užsakyti paftu, atsiūūtn* čekj arba 
money orderį prie nurodytos kainos pri- 

4«4arrt SI persiuntimo HUaJdoma.

JOHN GIBAĮTIS
Advokatų įstaiga 

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

b pagal susitarimu
TeL 776-5162

IM 9 Wert 63rd Street
Chicago, HL 60629

advokatų draugua 
V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGYS 
Darbo valandos: 
ryt© iki 5 vai. popiet 

miais pagal susitarimą. 
4606 S. Kedzie Are. 
Chicago, UI. 60629 

Tel: 778-8000


