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KOMISIJA NESUTINKA 
SU RISING ERIŲNEW YORKO AMERIKOS LIETUVIU 

TARYBOS VADOVYBĖ
New Yorko Amerikos. Lietui 

vių Taryba išsirinko naują savo 
vadovybę: pirmininkas Algirdas 
Sperauskas, vicepirmininkai — 
Al Marpeįynas, Jonas Klaščius, 
sekretorius Apolinaras Ve1>eliūJ 
nas, iždininkas P. Ąžuolas, fi
nansų sek r. V. Steponis, iždo, 
globėjai — M. Klivečkienė, Br. 
Spūdienė. Nariai — J- Adome- 
nas, B. Bobelis, S. Briedis, dr. 
A. Gokinerienė, č. Jonušas, A 
Koncė, H. Kulber, V. Parfvarie- 
tis, V. Sidas, D. Uzas, J. Valai
tis, įA. Vekselis, P. Wytenus/ 
dr. M- Bukauskienė.

I * * Ubir
; NEPASITENKINIMAI 
f DEL OŠI BYLŲ

•Lietuviai iš įvairių vietų Va-' 
šingtgono įstaigoms reiškia ne-- 
pąsiiėnkinimą, kad naudojant 
Sovietų Sąjungos parūpinamus 
tariamus duomenis, keliamos 
bylos lietuviams užį nusikallę 
musj kuriuos yra naciai padarę. 
Dr. Br. Motušienė tuo reikalu-

Sėkmingesnei veiklai, Ameri
kos Lietuviu Tarvba sudarė ko
misijas, kurioms parinkti pir- 
;alininkai, duodant jiems teisę 
į pasikviesti kitus narius. Komi
sijų pirmininkais parinkti: Po
litinės komisijos — dr. J. Valai- 
lis, Finansų — M. Pranevičius, 

; Visuomeninių reikalų'— dr. L. 
K-riauceliūnas, Teisių — dr. VI. 
Šimaitis, Skyrių ir Sekretoriato 
— inž. G. J. Lazauskas, Spaudos

Annūnzk), perduodama Cicero 
Amerikos Lietuvių Tarybos su
sirūpinimą’ tuo klausimų. Kon- 
gresnianas Annunzio kreipėsi’ į 
jAV^gen. prukurciYcy įstaigą, ku
rios ^-ardų'-.M^. TrpOgenera- 
liniof prpkiiroror

R* 
aiškmin^dš, k^-'Tęf^i^ųm^de; 
par^’meritas.-.-ž'ykdąš'Kbhgreso 
jafrūr^aVėštą"dąrt>ą<-ir. kadsOVie- 
tiniįstaigų dokumentai esą 
priimami kritiškai, Taip pat 
žym^kad’.'jū d.a^bšs?jdkiu-būdia 
nerodo pritąnTUdlSpyiėtu politi
kai n- jų elgesiui Biytų/Ęūroppjėį 
ar lęituc ' C .-* ■ • - .--L 1

VEIKLOS PADALA

kis, Namų administravimo — 
inž. J. Talandis.

* *
BOIKOTUOTI VERGŲ DARBU 

PAGAMINTAS PĖEKES j
Tautinių grupių konfederaci

ja, kurios pilnas vardas yra Na
tional Confederation of Ameri- 
can Ethnic Groups, kreipėsi į 
jvairių etninių' grupių JAV-se 
^vadovybes, skatindama kelti 
balsą, kad būtų boikotuojamos 

'tos prekės, kurios Sovietų Są- 
•jungoje yra pagaminamos dar- 
įbo -vergų stovyklose — naujųjų 
vergų darbu. r

Amerikos Lietuvių Taryba į- 
;tani pritaria ir skatina lietuvius 
tokių prekių patiems nepirkti, 

 

šią mį^:

.Kong
JAV-įies iš vžs&^ęjĖh-aūsfe 
prekes, pagamjntaš'-vergų/cferbti 
Sovietų Sąjungoje ar kitur.. - į A

.ALTo pirm, dr? K. šįdlaįslęąs. 
pasiuntė raštą National Čo&fęd- 
ėrątion of American Etįinię- 

‘Giį>ups vadovybei, pareikšda
mas, kad ALTas remia, šio boi-: 

■koto sumanymą.
. ALTo informacija

WASHINGTON, D.C. — Bu- 
' vęs Valstybės sekretorius Hen

ry Kisingeris vadovauja konri- 
t sijai, kuri apvažiavo Vidurio 
Amerikos valstybes ir nutarė 
joms duoti didelę pagalbą.

Komisijos nariai nesutiko su 
t pirmininku Kisingeriu. Nariai 

nenori duoti jokios paramos 
Salvadorui, jeigu Salvadoro vy
riausybė nesuvaldys karių ir de
šiniųjų ekstremistų.

Dr. Kisingeris siūlo duoti pa
ramą visoms valstybėms, nežiū
rint, ar jos pritaria sovietinei 
sistemai, ar nepritaria. Jis nori
duoti visiems, nes yra įsitikinęs,! 
kad ta parama padės gyvento-! 
jams atsigauti. Gaudami dides-1 
nes algas, žmonės įsigys dau-| 
giau maisto, jų ekonominė būk-! 

• lė pagerės ir agitatoriams bus 
sunkiai žmones .įtraukti j sub- 

jversyvią veiklą, ū
Griežčiausiai dr. Kisingeriui 

.priešinasi Robert S. Strauss, 
buvęs Demokratų partijojGen- 

' tro komiteto ^pirmininkas. Ki- 
. singeris nepajėgia įtikinti kitų 
komisijos narių.

Kuveite nesprogo pati ga
lingiausia bomba. Ji buvo iš- 

, . jungtaAKHu bombų sprogimasdeisti tarp AmenkosJ ■. \ ■ r pr . .. t jos nepaveike. - į.

Leidykla Random House 
atšaukia 60,000 egzempliorių 
Darbarps Hutton biografijos, 
nes padaryta klaidų.

šavo 
vei

no-Henry A. He tu, Robert S. 
Strauss. Henry G. Cisneros, 
Charles F. Diaz ir Lane Kirk-, 
land. Visi Kongreso patvirtinti 
ir. savarankiškai galvojantys ko
misijos Vidurio Amerikos padė
čiai aptarti nariai.

t
Prezidentas Ronald Reaganas pirmadienį New Yorke 
pasakė amerikiečius drąsinančią kalbą. Ji nuskambėjo 

per visą pasaulį.

Silpnosios musų dienos jau praėjo, 
pareiškė prezidentas R. Reaganas

— Dr. Kisingeriui pasipriesr

KALEN DORELIS

Gruodžio 11: Alfredas, 
tautas, Alnis, žvangutė, 
naitis, Guna.

Rim-
T rai

Saulė teka 7:09, leidžiasi 1:20.

Oras kiek šaltesnis, lietus per
eis j sniegą.

Iš Libano Tripolio graikai atveš palestiniečius į Libijos Tripolį, bet Li
bijos vyriausybė neleis palestiniečiams apsigyventi Tripolio apylinkėse. 

Juo! siųs į Čadą, jeigu neplanuos išvažiuoti.

— SAVO KARDUS SULIETOM Į ARKLUS, TIKĖDAMI, KAD 
KITI MUS PASEKS, BET JIE IŠSPROGDINO AMBASADĄ
NEW YORK, N.Y. — Silpno- kinti patarėjams, bet kirto iš 

sios mūsų dienos jau praėjo, — peties.
New Yorko uoste pareiškė pre- j 
zidentas Reaganas. prie Laisvės 
statulos pasveikindamas parve
žamus Libane žuvusius mari
nus ir gavusius aukštus Kongre
so pažymėjimus.

— Turėdami pačius geriau
sius tikslūs, savo kardus mes 
suliejome į arklus, tikėdami, 
kad kiti mus paseks, bet jie iš
sprogdino Amerikos ambasadą 
Kuveite, — toliau tęsė prezi
dentas.
Prezidentas priminė, kad Ame

rikos kariai nuvyko į Grenadą, 
apvalė kraštą nuo įsibrovėlių, 
sudarė sąlygas demokratinei 
santvarkai atstatyti ir grįžo 
namo.

FANATIŠKI ŠIJITAI IŠSPROGDINO 
JAV AMBASADĄ KUVEITE

DRŪZAI NUSTOJO ŠAUDYTI, KAI MARINŲ VADO
VYBĖ PRANEŠĖ APIE RUOŠIAMĄ SMŪGĮ

WASHINGTON, D.C. — Pir- apleisti šiaurės Libano. Pirmon 
madienį Kuveite buvo išsprog-j eilėn Sirija nori, kad būtų pė
dintos Amerikos ir prancūzų* naikintas Izraelio ir Libano su- 
ambasados. žuvo trys amerikie
čiai ir virš 20 buvo sunkiai su
žeista.

Jau nustatyta, kad Kuveite 
Amerikos ambasadą išsprogdino 
“šventojo karo” šalininkai. Sek
retorius Shultz, vakar Maroke 
kalbėdamas su vietos žurnalis
tais, pasakė, kad ambasadą Ku
veite išsprogdino “šventoj ka
ro” šalininkai. Patys sprogdin
tojai pranešė kelioms radijo sto
tims, kad jie yra atlikę tą darbą, 
“šventojo karo” šalininkai yra 
tie patys Irano šijitai, kurie eina

• į kovą, pasiryžę mirti. Jie var
toja tuos pačius kovos metodus.

Kuveite “šventojo karo” šali
ninkai įsidėjo galingas bombas 
į sunkvežimį ir įvažiavo Į Ame
rikos ambasados kiemą. Ten jie 
uždegė šešias galingas bombas, 
kurios juos pačius sunaikino ir 

; padaro daugfžali5:jąhxb?są(lai.i i
Amerikos kariuomenės vado- 

j vybė, patyrusi, kad “šventoji 
.karo” fanatikai sprogdina Ame
rikos ambasadas, planuoja im 
.tis priemonių suvaldyti šijilus. 
Amerikos kariai nuvyko į Liba
ną padėti atstatyti laisvą ir ne 

. priklausomą .valstybę. Pirmor 
eilėn privalo iš Libano paši 
traukti visos svetimos ginkluo 
tos pajėgos? o vėliau planuos 
įtraukti visus krašto gyventojus 
į valstybės reikalų administra
ciją.

Amerikiečiams pavyko įtikinti 
izraelitus pasitraukti iš Libane 
teritorijos. Izraelitai būtų iške 
liavę, jeigu Sirijos kariai būtų 
išėję. Paaiškėjo, kad S’rijos ka

si tari inas. Vėliau Sirijos kariuo
menės vadovybė panoro išpra
šyti iš Libano Arafato vadovau
jamus palestiniečius. Arafatas 
vedė kovą su atsisakiusiais jo 
klausyti palestiniečiais, bet pra
laimėjo. Dabar jis graikų lai
vais rengiasi iškeliauti su savo

— Nuo Grenados iki Libano, 
nuo demililarizacijos zonos Ko
rėjos iki NATO linijų Europoje, 
Amerikos jaunimas seka seną 
tradiciją anksčiau buvusio jau
nimo, — pareiškė prezidentas.— 
Mūsų kariai vėl atsistojo ant 
kojų ir stovi išsitiesę, - - tvirti
no prezidentas.

Paprastai, prezidento kalbas 
paruošia patyrę specialistai, bet 
šią kalbą pasirašė pats prezi
dentas. Jis neturėjo laiko aiš-

Prezidento Reagano kalba pa
veikė klausytojus žymisi slip- . 
riau, negu kitos jo kalbos. , Ji 
paveikė ir daugelį Kongreso at
stovų. Pačiame New Yorke bu
vo grupė žmonių, kurie dar pro-^ 
testavo prieš intervenciją į Gre
nadą. Kitiems nepatiko, kad 
Amerikos karo laivai stovi Li- - 
bano pakraščiuose, 

t
Prezidento kalba tiek pavei- riuomenės vadovyliė nesirengia 

kė žmones, kad jie klausimą ki
taip pradėjo savartyti. Jei Ame
rikos ambasadas sprogdina, tai 
kas gi tuos žmones siunčia am-. 
basadų sprogdinti?

Kongrgesas, patyręs apie fa
natikų užsispyrimą išgriauti 
Amerikos ambasadas Artimuose 
Rytuose, paskyrė 1.9 bil. dolerių 
Amerikos karo jėgoms suslip- 
rinti. Sovietų Sąjunga, patyru
si apie Amerikos pasiryžimą 
sustiprėti, turės daryti nuolai
das,

Niekam ne paslaptis, kad šiji- 
tai išsprogdino šalia Beiruto" 
aerodromo esantį marinų štabą. 
Marinai yra pasiryžę kirsti šiji- 
tams, kad jie ateityje nevestų 
kovos prieš JAV.

Marinai nenori vieni kirsti 
smūgį "šventojo karo” šalinin
kams. Jie norėtų savo veiksmus 
suderinti su Libane esančiais 
prancūzų kariais. Prancūzai nu
kentėjo ne tiktai Libane, bet ir 
Kuveite. Prancūzai kartu su 
amerikiečiais stengiasi išprašyti 
iš Libano visas svetimas karo 
jėgas.. \

Amerikos kariuomenės vado- 
zybė žino, kur yra įrengtos so
vietinės gamybos prišlėktuvinė j 
patrankos. Jiems taip pat yra 
aišku, kur yra apsistoję š j i.ai, 
pasiryžę mirti kovos metu. Grei
čiausiai, kad smūgis bus kerta
mas Libane esantiems šijitams. 
lie jau padarė pakankamai ža
los Libane esantiems marinams.

Drūzai taip pat įsistiprino 
Suk al Garb pašlaitėse, iš kurių 
jie gali apšaudyti JAV marinui. 
Jie išsprogdino vieną apkasą ir 
užmušė aštuonis marinus. Ame
rikiečiai gerokai apšaudė drūz i 
karo centrus Beiruto apylinkė
se. bet tai nesumažino jų naro 
pulti amerikiečius. Juos apra
mino JAV aviacija ir artilerija. 
Drūzai tuojau nustoję šaudyti į 
marinus, kai jie buvo į-pė i 
apie antrą drūzų pozicijų ap
šaudymą. Drūzai tuojau 
ir prižadėjo tos klaidos 
kartoti.

Juodbruvės Dievo Motinos pa
veikslas.

I Ten nuvažiavusieji susirado 
atsakingus Čenstakavos didjęlės 
bažnyčios pareigūnus, atidarė 
Dievo Motinos koplyčią, ir pals 
Valensa užkabino ant jos kaklo 
aukso medalį, kurį Nobelio ko
mitetas paskyrė L. Valensai.

Kur Valensa padėjo gautą 
čekį, žinia iš Dancigo nepasako, griovė Amerikos kansulata.

Trečadienį aukso 
kainavo $396.

galvoja amerikiečiai.

NOBELIO PREMIJA
— CENSTAKAVAI

DANCIGAS. Lenkija. — Pir
madienį iš Oslo parskrido Da
nuta Valensa ir josios 13 metų 
sūnus. Nespėjo ji grįžti į,Danci
gą, pats Lcšek Valensa, pasiti
kęs savo žmoną, nuvežė ją į 
Dancigo parapijos kleboniją.1 
Ten įsisodino Henriką Jan-į 
kowskį.

Visi keturi - Nobelio premi-, 
jos laimėtojas Lešek, jo žmona 
Danuta, jų sūnus Bogdanas ir 
klebonas Jankowski automobi-! 
liu išvažiavo į Jasna Gura.

Tame Lenkijos kalne, apau-^ 
gusiame dideliais miškais, sto
vi čenstakavos bažnyčia, o šalia 
bažnyčios stovi nedidelė koply-| 
čia, kurioje saugiai laikomas.

nutilo
nesu- k

uncija

— Kuveite teroristai visai

Prancūzijos prez. Miterandas tariasi su prez. Reaganu 
apie karo veiksmus Sirijos kontroliuojamame Libane.
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DETROITO NAUJIENOS
PAGERBTAS MUZIKAS VISUOME

NININKAS STASYS SLIŽYS
Pagerbimas įvyko š. m. gruo- | no parapijos Tarybos pirm. Al- 

ežio mėn. 4 d. šv. Antano para-' 
pijOs salėje. Kažkodėl iš anksto ! 
^;>ie pagąrbimą nebuvo skelbia- 
i.rų o tik.kvietė jegistrariniu 
tūdiL Atvykus į pokylio salę 
pastebėjau iškabintą plakatą, 
kuriame buvo įrašas Stasys Sli
žys ir du skaičiai 33 ir 65. P-asi- 
‘ ravęs vieno kito v^čio, paty
li u, kad 33 reiškia 33 metus su- 
k; ktuvininko veiklos, o 65. tai 
Ž5 metai gimtadienio sukaktis.

Sukaktuvininką pagerbti at-i- 
1; nkė virš šimto jo gerbėjų. Jam 
i inant į salę, publika atsisto
jusi sudainavo Ilgiausių metų ir 
sušuko valioj v

Sukaktuvių vaišių iniciatoriai 
— parapijos choro komitetas, 
kurį sudarė St. Kaiuielienė, P. 
Bukšnys, V. Osteik'enė, Birutė 
Januškienė, Aldona Tamulionie- 
nė ir kiti choristai. Programos 
vadovė Stefanija Kaunelienė Muzikas Stasys Sližys

zi. visuomenininkas, įsijungęs į
1950 m. Detroite, šeštadieni- Įvairias organizacijas, kaip tai: į 
ėję mokykloje mokytojauda- DLOC organizaciją, į Švyturio

tį ir tarė sveikinimo žodi antro
sios jaunystės choro vardu. Visi 
svečiai sudainavo Ilgiausių metų 
šv. Antano parap^klebonui kun. 
Alfonsui Babonui sukalbėjus 
maldelę, prasidėjo vaišės, ku
rias paruošęs sesės šaulės: Ange
lė Bukšnieųė ir Sofija Sirutienė 
su talkininkėmis ir talkininkais.

Gerą pusvalandį pasivaišinus, 
pirmasis sukaktuvininką muzi
ką Stasį Sližį pasveikino para
pijos klebonas Alfonsas Babo- 
nas, įteikdamas savo ir save ma
mos vardu dovanėlę. Klebonai 
pasidžiaugė chorvedžio puikiu 
vadovavirini parapijos chorui ir 
parapijos- veiklos pagyvinimu. 
Taip pat palinkėjo sveikam dar 
ilgai rnūstį parapijoje chorui va
dovauti. į U -

Tolimesnėje programoje svei
kino D..lį K, Birutės D-jos pir
mininkė Į&istina Daugvydienė. 
Ji priminė, kad jai vadovaujant 
draugijai buvo suorganizuotas 
mergaičių choras, kuris pasiekė 
aukšto lygio dainavime; palin
kėjo-tr toliau nemiilstant tęsti 
lietuvybės išlaikymo kultūrinį 
darbą- -.ChorvedžiuiSf. . Sližiui 
per petįjperįudšė tautinę juostą.

Kultūros, k lubo. pirm* Ą. Mus
teikis sveįkišb ’raštu.- Pirmo De
troite šik>rganizucįtQ choro vardu 
sveikinimo žodį tarė to -komite
to pirm. -Viktoras Veselka, lih- 
kėdam'^s. įr dabartiniame chore 
nenuilstam^č.dirbti. > šv.. Anta-

v--'UV- ’ - io? '

- . „ I

bertas Misiūnas palinkėjo nepa
lūžti veiklos darbe. Jūrų šaulių 
kp. pirm. B. Valiukėnas linkėjo 
netik kaip chorvedžiui, bet U 
kaip šauliui ištvermingai dar
buotis Dievo namuose. Myko- 
'as Abarius įteikė paruoštą gra
žų adresą, po kuriuo visi svečiai 
pasirašė. D.L-Organizacijų Cent- Į 
ro vardu ir Karių Savanori’.! 
vardu sveikino Stasys Šimoliū- ■ 
nas. Jis padėkojo St. Sližiui už 
pagalbą DLOCui ruošiant Va-! 
sario 16-sios šventę. Kieno var-’į 
Ju sveikino Vytautas Kutkus, j 
nenugirdau. Dariaus Girėno ir į 
Lietuviu namu vardu sveikino 
□irm. Eduardas Milkus.

Po visų kalbų buvo pristatyta 
nuziko St. Sližio žmona p. Na-1 
talija, kuri labai daug pagelbėjo, 
vvrui moraliai >•/

Užsibaigus sveikinimams, pa
dėkos žoelį rengėjams tarė su
kaktuvininkas muzikas S. Sližys 
Jis kreipėsi į choristus ir pasakė, 
kad nuo choristų pasišveitimo, 
jų įsipareigojimo ir drausmės 
daug kas priklauso. Padėkojo 
choro seniūnei St. Kaune! ienei, 
Valerijai Osteikienei, 
Bukšniui ir kit. choristams už 
surengtas vaišes. Priminė, kad 

; giesmės reikėtų įgiedoti į juos
telę ir išleisti šv. Antano para
pijos giesmynėlį. Svečiai suti
ko su tokiu sumanymu, šiam, 
sumanymui Įvykdyti O. V. či
žai! skai, B. A. Sukauskai, B. P. 
Viršilai, E. Bulotienė su šeima, j universitetą ir 1956 m. baigė sąs- 
S. J. šimkai ir P. Jocius pradžiai kaltybes (Accounting) kursą, 
suaukojo 135 dolerius. Tuo ir| Dirbo Fordo automobilių Divizi

jos įstaigoje kontrolės analistu.
Ką pasišventęs lietuvybei mu-j Ligegrečiai lankė ir 1957 m. bai- 

zikas St. Sližys nuveikė per 36] gė Wurlietzer vargonų kursą, 
sunkaus darbo metus, nors trurn 
pai, bandysiu apžvelgti jo, kaip 
muziko, tą veiklą. . Šiam apra-- 
šymui pasinaudosiu Liet. En
ciklopedija ir išleistu 1980 m. lei
dinėliu.

Kaip pradžioje rašiau, kad 
plakate buvo atžymėta 33 m.: 
veikla, tai šiandieną jau sukako 
36 veiklos metai. Stasys Sli-i 
|ys gimė. 1918 m. lapkričio 20 į chorvedyboje. .Lankodamas Mi- 
d. Traupio miestelyje, Panevėžio 
apskrityje. Vargom} ir piano 
muzikos pagrindus įsigijo pas 
savo tėveli. Vėliau žinias gilino 
pas muzikus — A. Piesiną M. 
Karką ir J. Motekaitį. Panevėžio 
valstybinę gimnaziją- baigęs . ir 
Švieįimp Ministerijos Pedag.

baigėsi vaišės.

ir už ri-taklių tiek vietoje, tiek 
bų.

1948 m. sukūręs šeimą su Na
talija Petrusevičiūte užaugino 
dukterį Reginą. Regina pavel-

. kursuose mokytojo cenzą įsigi
jęs mokytojavo Panevėžio ir Uk. 
mergės aukšt. mokyklose. Karo 
metu atsidūręs Vokietijoje, mo
kytoj ivo Weideno lietuvių pro
gimnazijoje. Atvykęs 1950 m. | dėjO tėvo gabumus ir pamėgo 

Petrui į Ameriką, pradėjo mokytojauti 
Detroito Lietuviu šeštadieninė
je- mokykloje. Vėliau buvo 
“Aušros” lituanistinės mokyklos 
vedėju. Tiek Lietuvoje, tiek ir 
Detroite vedė mokyklos chorus, 
jaunimo bei moterų ansamblius.

Amerikoje juodadarbiu likti 
nenorėjo, tai įstojo į Detroito

Norėdamas muzikines žinias pa
gilinti' 1958 m. įstoję- į Detroi- 
įto konservatoriją, kurioje, pra
ėjęs visus privalomus dalykus, 

•1964 m. Įstgijo muzikologijos di
plomą, o 1967 m. konservatoriją 

:baigdamas gavo vokalinės muzi
kos pa'dbgogikos diplomą. Tą-pa. 
;tį rudenį 1967 m. Įstojo į Michi- 
gano universitetą pasitobulinti

chigario universitetą dalyvavo 
/Universiteto simfoniniame cho- 
jre ir po septynerių metų savo 
pastangas-apvainikavo, chorų dis- 
"ciplinos pažymėjimu. 1979 m. 
buvo priimtas į MSchigano Ope
ros chorą profesionaliu choristu. 
Dainavo .daugelyje operos spek-

> LfTJsKATORA, lietuvių literatūros, meno Ir motu 
r *54 m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vine* 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankoi 
J- RankSo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir T 
Meilaus straipsniai bei studijas, iliustruotos nuotraukomis 4 
M. K. Čiurlionio. M. Aileikio, V. Kniubos, A. RCkitelės Ir JL Viri'

'• DAINŲ SVENTftS LAURUOSE, poetės, rašytojo® Ir tai 
Snii lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dafm 
Švente® bei Jų Istoriją ir eigą. įdomi skaityti ir nedainnojan 
tiems, gėrintis autorė® puikiu stiliumi Ir surinktais duomenlmb 
bei užkulisiai*. Studija yra 151 pusi., kainuoja KL

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apralj 
tas Tuoso Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sauaai 
gyvenimo bruožų apražyma*, bet tiksli to laikotarpio buitie* Htv 
ratttrinė studija, suskirstyta skirsneliai®. Ta 206 puslapių Snygt

> Liti u V18KASIS PAMARYS, Henriko Tomo-T*m*|*nn®i 
Įdomiai pandlyt* rtndija apie Rytprūglu*, remianti* Pakalnis b 
Labguvos apskričių duomenimis, Aprašymai Jdomfia Hekrlmam 
Detantai, Leidinys Hfttetrnot** naotftnlocih, pabaigoje duodami 
vifovsrd&j pandlnfmaJ»!i Jų vertftiM j vokleEij SaSv EkSd 
Band&qpji ES Knygoj? yri MKfWiJ teiStpU, Kaina JL

''' v K$ LAUmIs L&AdJ, Palytojo® Petronėlės Oriataftė® a®- 
mtninal Ir mintys apie atmeni* Ir vieta* neprtk. Lietuvoje Ir ptr> 
maišiai* bolievikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius

> JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras 
lai tr klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikojeį tik s* 
Jurgio Jalinsko knygoje tpie Juliaus Janonio gyvenimą fr poe 
rlją. Dabar būtų j| galima pavadinti kovotoju ui imogaua teises 
Knyga jr*a didelio formato, 265 puslapių, kainuoja

knaL iaygoje y

muziką. Tėvui vadovaujant jau
nimo chorui, Regina visą laiką 
buvo choro akomponiatorė.

Dabar pažvelkime kiek atgal. 
St. Sližys, 1939 m. įsigijęs mo
kytojo diplomą, buvo paskirtas 
vedėju į Gaugalių pradžios mo
kyklą. Mokytojaudamas Uk
mergės ir Panevėžio mokyklose 
nesitenkino vien vaikų mokymu 
— visur organizavo mokiniu cho. 
rus.

1950 m. atvykęs Detroitan St. 
Sližys po kelių mėnesių stoja į 
talką savajai mokyklai. Mokino 
čia gimusius lietuvių vaikus, 
dėstė ir dainavimą be jokio at- 
lyginimo. St. Sližys — muzikas, 
pedagogas, chorvedys. Ypatin
gai St. Sližį traukė chorvedyba 
ir vargonų muzika, lygiai taip 
kaip ir jo tėvelį/ Tad nenuosta
bu, kad dirigento keliu pasuko 
ir jis. Su praktišku dirigavimu 
susidūrė Lietuvoje, Gaigalių 
pradžios mokykloje. Vaikų cho
relis, jo pelėkių nepatenkino -— 
ėmėsi organizuoti vietos jauni
mo chorą. Pradėjo dirbti su jau
nimu ir naujos tėvynės didmies
tyje Detroite. St. Sližio choro 
pasirodymas visur buvo mėgia
mas ir klausytojų šiltai priima-

r..is mokė ir dainuo.i. Tačiau 
ie visi daibni buvo tik pasiruo- 
.nr.as sparnus piač'ąu išskleisti. 
957 m., A. L B. Radijo klubo 

j»rašorna', St. Sližys j-teigė mo
terų s’k.-tetą. Sikstetas minėji
mų ir sukakčių progomis padai
nuodavo žodžio ir daięos mon
tažus. 1958 m. St. Sližys suor
ganizavo A. L. B. Radijo klube1 
vy.ų oktetą, kuris Detroito lie- 
lUv.u visuomenei davė du kon
certus; Tais pačias 1958 m. Dę- 
roito L- D. K. Birutės Draugijos 
kyrrus suorganizavo mergaičių 

chorą ir jį vesti pakvietė mtlzi- j 
ką St. Sližį. Mergaičių choras 
dainavo lietuvių ir kitataučių 
kempuzitorių dainas. Choras vei
kė šešerius metus. Dalis mer
gaičių išvažinėjo, dalis pavar 
go. ir choras nustojo, veikęs.

James K. Anderson 1966 m. 
Detroito dienraštyje rašė; “Li- 
.huanian chorus Aims for song
fest”. Dearborno priemiesčio 
laikraštyje “Dearborn Hits’, 
apie St. Sližio chorą palankiai 
atsiliepė. . ■

St. Sližys chorą paruošė ir su 
juo dalyvavo JAV ir Kanados 
Lietuvių Dienų šventėje. 1956 
m Detroito Lietuvių Organiza
cijų Centrui pakvietus Vasario 
16-sios minėjime atlikti meninę 
programą, choras pasirodė, kaip 
mišrus net su 60 dainininkų. Va
sario 16-sios progai meninę pro
gramą atlikdavo kas metai. Baž
nyčioje gieda kalėdines ir ve
lykines giesmes. Choras pasiro
dė su kun. Viktoro Kalecko ope
rete - “Piršlybos šapnagiuose”.. 

1970 m. kun. V. Kriščiūnevičius 
pakvietė St. Sližį vargoninin
kauti Šv. Petro lietuvių bažny
čioje.

Mišriam chorui-iširus, 1978 m. 
Įsteigė mergaičių chorą su tris
dešimt chorisČĮiiį, kurios: daly- 

I vavo penktoje Dainų Šcentėje 
Toronte. 1979 m„ pastatė A. GiĖ-

Jūių šaulių vadovybę ir kit.
Mes Detroito ir apylinkių lie

tuviai galime itdžiuotis ir 
džiaugtis tudėdami muziką ir 
chorvedį St. Sližį. Linkime jam 
ilgus metus svęikam darbuotis 
lietuvybės išlaikymo, baruose.

Antanas Sukauskas

G angas įteka Bengalijos 
įlankoje

DAKA, Bangladešas. — Gan
gas yra pati didžiausioji ir van
deningiausioj! Indijos upė. 1§ 
Himalajų kalnų ji neša sraunų 
vandenį iš Indijos šiaurės.

Be to, į Gangą savo vandenis 
suneša plati ir vandeningag Ja
niūną upė. Ji prasideda Nepalo 
kalnuose, bėga per kalnus že
myn į Bangladešą ir čia įsijun
gia į Gangą. Tos dvi upės iš
bėga į Bengalijos įlanką.

Visas Bangladešas yra išrai
žytas įvairiomis versmėmis. 
Vietomis jos labai gilios, nes 
neša moliuota ir sraunų vande
nį. Gango itaka gali plaukti di
deli laivai, nes vanduo išgraužė 
didelius krantus ir viską neša 
į Bengalijos įlanką.

Savo laiku Bengalija pasiekė 
Nepalą, bet vėliau Indiją atsi
plėšė visą Nepalo ir Butano sri-

lis. Kai 1971 melų gruodžio mė-i 
nesį buvęs Rytų Pakistanas pa- • 
siskelbė nepriklausoma valsty- • 
be, tai pasivadino Bangladešu, 
kas reiškia Bengalų tauta.

— Nolielio taikos premija pa
skirta man. bet aš žinau, kad ji 
buvo taikoma visiems u? laisvę 
kovojantiems lenkams, — pa^ 
reiškė Lešek Valensa.

— Bulgarijos karys Stefari 
Svirdlęv, tarnybą ėjęs Graiki
joj, atsisakė grįžti į Bulgariją, 
Jo duktė liko Graikijoj, o jis 
pats nori apsigyventi Vakaru 
Vokietijoj.

— Sekmadienį Anglijos poli-; 
cija suėmė 51) protestuojančių

— Iranas tvirtina, kad jiems 
pavyko numušti kelis irakiečių 
lėktuvus.

Ame ika reikalauja,- kad 
Arafatas pripažintu Izraelį, kaip 
pripažino Sadatas, bet Arafatas 
Izraelio nepripažįsta.

g Nebūk per kartus — iš
spjaus; nebūk per saldus — pra 
ris.

S Ant arklio jojo, arklio ieš
kojo.

| GIFT PARCELS TO LITHUANIA |
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vainiką”. Po pastatymo dainayo’ 
ALB Radijo kliibo trišdešimt- 
penkerių metų minėjime. Po 
visų gastrolių ir įvykių, 1980 m. 

-Sti Sližys suorganizavo Šv. An- 
rapijos mišru chorą, ku

riam ir r vadovauja. Iš cho- 
, re yra su įs moterų kvarte
tas: Birutė JanuScjenė, Česlovą 

 

Pliūrienė, Natalija Sližienė ir" 
Aldona Tamulienienė, kuris or
ganizacijoms - atlieka menines 
programas. Kas sekmadienį ŠV. 
Antano parapijos bažnyčioje pa
maldų metu gieda giesmes.

Jau daug apie St. Sližį para
šiau. bet dar ne viską. Norėčiau 
Naujienų skaitytojams priminti, 
kad muzikas St. Sližys yra ir

tano

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBAS
! KLUBO VALDYBA ŠVENČIU PROGA 

sveikina Naujienų štabą, veiklius narius ir žeriiąi- 
čiains prijaučiančius draugus, linkėdami laimės,

■ JL'OZaS SKEJyYS..,— Pirmininkas 
FRA^®s>PUOD2IVKAS — Vicepirmininkas 

ROžįį DIDŽGALVIS '■— Nutarimų raštininkė 

.EUGENIJAiSTRUNGY-S —Finansų raštininkė 

ALFONSAS KIZLAITIŠ — Iždininkas

> džiaugsmo ir sveiko amžiaus.

2^1
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Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

W. 69th St, Chicago, BL 60629 ♦ TeL 925-2737

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

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYSWIIV.I

Atdara šiokiadieniais nuo

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

50 metų studijavęs, kaip

C&rašė 700 puslapių Enygą, turiofi sudėjo viską, kas bet kada Ir 
Bet kur, Bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kum Jaunium ir prof. EL 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

ir patarė mums toliau studijuoti.

i

f — Naujienos, Chicago, 8, ID. Wednesday, December 14, 1983 
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I MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto šio skyriaus redaktoriai

Nakui reikėtų šaukšto medaus
biariUKil

Eą L.iXuli 
sužinojau 
lapo tavo
rjads;ą e it ru vos

jaučiuos Kibai gerai prie bet ko
kio darbo.

Noriu patarti A. Nakui kas ry
tą prieš rašant apie Registruotą 
Lietuvių Bendruomenę, Vyriau
sią Lietuvos Išlaisvinimo Komi, 
tetą, Amerikos Lietuvių Tary- 
Oą iš puodynės medaus su de
gutu tik palaižyti, ir jausis visą 
dieną labai gerai!

Pasaulio Lietuvio redaktorius 
verkia, kad mažai skaitytojų ir

š. m gi uodžio 3 die- 
N a u j ienų 225 n r. ir 
-..tip Alfonsas Nakas
Draugui apie Vy-

Išlaisvinimo
Komite'a >eimą įvykusį Detroi
te dešimčiai oienu praslinkus.

Atidžiai peiskaičiau pasirašy
tą Z. V. suaipsnį ir pagalvojau, 
kad A Nakas apsirgo. Draugą 
sxa čiau 25 metus, kai jis atsidū- 
ič frontininkų glėby, nutrau
kiau, taip pat ir mano bičiuliai į toks gražus žurnalas, o todėl, 
nusisuko nuo Draugo. Niekam kad skleidžia negražius, nieki- 
nepatitnka tokie straipsniai — naiičius, įžeidinėjančius straips- 
reportažai kaip A. Nako dabar nius, nėra ttderancijos, nuošir- 
parašyti.

Aš pritariu Z. V. už labai tin
kamas pastabas, pareikštas ob
jektyviai ir nuoširdžiai. Užjaus
damas A. Naką jo nerviškame 
stovyje noriu čia patiekti kiek 
paaiškinimų. Kas gi buvo tas 
degutas? Klausiat. Senovės He- 
tuviai degutą vartojo visur, kur 
tik reikėjo; tepė ašis, kad ratai 
geiai suktųsi, žaizdas, kad už
gytų. kur skauda ar galvoje ne
gerai tuojau medų su degutu!:

Aš kas rytą vartoju šaukštą 
medaus į arbatos puoduką, taip- 
pataria Naujienų daktaras A. ir t •

dūmo, patranki ūmo. Reikia ko
kius 1,500 skaitytojų dar, kad 
galėtų kiek atsigauti sako, PL 
redaktorius.

Taigi ir kitiems Fronto Ko
miteto nariams, redaktoriams nu 
stojusiems skaitytojų patarčiau 
pavartoti A Nake receptą ir;iš 
puodynės medaus sudegutu kas

MUSĖ
•_ Susiliko du draugai. Vieno iš- 
varžda labai jau pasigailėjimo 
verta galva subandažuota taip; 
kad vos tik nosies galiukas ky-

PAGAL SKONĮ
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— Tai gerai, kad tu sustiprė- no-

— Būk stiprus ir tu, Malki

! bet tu visko negali'žinoti. Aš se-- 
j nas, turiu gyvenimo patirtį, to- 
j dėl žinau kai ką, kad net ir kny-

•?ri
4

T-

PĄPUOėTA

Naktis «tikliu|pu£ papuc&a, 
Jie gerta kalbant pakužda;
Jų balsas skamba ant gatvės
Ir spindi akys kaip katės

Į Draugų degtinei yr’ visur.
• Jinai juos randa ir svetur, 
t Kaip miela man tave ragaut
It paragavus dainą staugt...
Nenoriu aš namie gulėt.
Ge;.au prie baro pasėdėt, 
Ten bonkos barška keisuo-.e, 
Ten alus šjiy^zščia bačkose.

Taip trokštu aš tenai viešėt.
Smagu prie baro pailsėt, 
Lai kvailiai juokiasi iš mūs, 
Mes gersim tol, kol snapso bus.
Skanu išgerti ir jauniems, 

! Gėrimas teikia džiaugsmą jiems, j
P gi kūmutė, nors sena, 
Prie baro kimbu ir gana!
Jie ieško laimės atvirkščios, 
Ir vyras slapstos- puo pačios;
Nors ir mėnulis' skaisčiai šviesti 
Namo neįstengtų-jo parkviest.

.. . ' . ;Pūrf<ipėdL

rytą atsikėlus iš lovos tik pu~- 
laižyti ir pagalvoti apie didnos^ 
dar bus, nuoširdumo,-tolerancijos- •. 
broliškume, vieningumo ryšiu’4 
idėjų plotmėje! Ąčiū.

r " . Mykola.i'įKąraiti

t

Sveikas gyvas, Maiki.
- -- Sveikas, Tėve.

— Dabar tu man. jau ne iš m e- 
finėsi. Galvojai, kad aš neman
dagus, kad net į pasveikinimą 
neą (sakydavau. .,

— Taip anksčiau tu ir dary
davai. ..

Disonansą čia sukūrė 
Mūri vaizbūnai ir veikėjai. 
Steigė biznius, fondus kūrė 
Savo gkonįo įctfdfėjaL

Šaukėm prieš porą dekadų 
~ VLJKas turi tautos mandatą. 
Šaipėm šefą Diplomatų — 
Mįslingus Aktus Kybartų.

Kai pakriko mūri kaimenė, 
“Taikos angelai” plevena;
Bizniu metas bendruomenė 
Ir naujas idėjas mena.

šiapus kūdros irzlus tonas, 
šiaušias veiksnys biurokratas. 
0 už kūdros keičias fonas 
Perša *taiką” autokratas.

Pagal skonį, pagal kvapų
Veiksnių, prieveiksnių sukūrėm;
Pagal “Rodinos” satrapą
Su partorgais susibūrėm.

St.Pūsfažiedis

j.-^LKĄs gi nutiko? Esi baisiai 
sužalotas! • ‘
; 4- Ak, visa tai tik dėl musės. 
■■ ■ Musės?... Juokis, sveikas! .
Čia jau, atrodo, rimtesnės prie-' 
pasties būta.

— Visą ne! įsi vaizduok 
vakar būdamas restorane ir vąl-'I 
gydamas Vakarienę, sėdėjau ša-| 
Jia j--.unos, gražios moters, iš kur j 
tąi atsiradusi musė pradėjo jaij 
įkyrėti. Moteris rankos mostu 
kelis kartus įkyriąją musę nu
vaikė. bet ši vis grįždavo jai tai 
ant nas es, tai ant veido... Pa
galiau, netekusi kantrybės, da
ma kreipėsi į patarnautoją.

Malonėk, Tamsta, apsau
goti m.i.ne nuo to Įkyraus vabz
džio!

O šis,-tikras Urstis. įtūžusio 
nūto žvilgsniu tik pažvelgė į. 
mane... o kai atgavau sąmonę', 
buvau begulįs ligoninės lovoje 
Jei . ne toji įkyrioji musė, negi 
būtų taip atsitikę ,

Praleido ir tą.
Kiek vėliau; pasirodo ■ prancų.-) 

zas ir šv. Petras vei kiausia: ' ;
— O‘-už ką gi tu .ferriavki.^
— Už' 20 L ankų f į mėnesj.

atsakė tąs. , . -n'*****;i

c’'. '/ .
STYPSO VIENUOLYNE

Vienuolyno duona
Ir dvasia auginta.
Sirpo kaip aguona

rr
I

AGal kita mintis mane spaus
davo, ir greitai pradėdamas po
kalbį, aš neatsakydavau, bet 
aš atsakyti visada norėdavau.

- — O kas tave spausdavo ?
— Mane spausdavo .kita min

tis.' .. ”. - ?'■ • • .
— Kaip nrintis gali spausti?
— Mintys man kartais esti la

ibai sunkios. Kai jo$ aiškias, tai 
Į nesunkios, bet kai jos neaiškios,

• j tai jos tave spaudžia. Kartais • 
| iek spaudžia, kad negali -mie- 
• goti, nei ramiai pabūti.

— Aš to nežinojau, Tėve.

' o -

i kiau, jog kardais mes -įė- 
j pasieksime. Kardas tai- 

o ginklu gali tiktai glį 
ne pirmyn žengti. Mes- 
progresyvūs žmonės. MĮ; 
rodė, kad svarbiausias.'^ 
yra taika, nes karas v?š 
kiną,’ o taika niokoi’: 
žengti pirmyn. ^4

e

-r

— Aš sakau, kad mestĮt&a&is 
liejom, kai buvom jaunL^įr^ai 
prez. Reaganas užsiminė;; tai aš 
prisiminiau savo jaunystę,- 
.gyvenimas mane mokė. Gy'v.ėnl-Į 
me turime mokėti gintis-'Jdgu- 
Besiginsime, tai mus sųtreįiipS.; 
Kardas inan buvo reikalingas; 
Kai prez. Reaganas pasakė, kad 
silpnosios mūsų dienos jau pra-. 
ėjo, tai ir aš sustiprėjau.
kardas buvo nereikalingas. .Ai' 

, pradėjau maršuoti, kaip tie ma-’ 
. rinai, kurie į du mėnesius Gre’ Tu.esi jknhasjr mokytas,Į pravale

PRAKTIŠKAS GALVOJIMAS
Dvi moterys kalbasi apie sa

vo.’vyrus.
— Mano vyras toks geras; kad 

jis viską man padaro. Užtenki 
ik priminti, kad jį apleisiu.'

— - Gerai. Kol ėsi jauna,' taip' 
gali gąsdinti, bet kai pasensi...,

— Niekis, tuomet-aš jam grą
žinsiu, jog pasilieku.

» į v ■
L .. - v - T-A * ’ • -

TAIP ATSITIKO TEATRE
Vienas vyriškis negsdi matyti 

<as scenoje dedas, nes; moters

• .Prie dangaus vartų ateina j 
vokiečiu kareivis ir šventasis Pe- v
t ras jo klauria:

! -- Už ką žudei savo priešą? 
Už 'Dievą ir, Tėvynę.

• Atsakymas patiko šv. Petrui 
ir aplikuotas pateko j dangų. Se
kantis ateina anglus. Jo . irgi 
klausia:

■ - Už ką tu kovojai?
— Už tėvynę ir garbę.

- Takeliuipėr sodą 
Atplevena “Sara” 
Nešina “Striptizą 
Kaip žydelkai dera
Parke akį merkia 
Monikėnas nuoga-., 
Stebi kaip ten sirpsta 
Vešlios sekso uogos.
Devink Ickaus'“Sarą” --
Ji ne paleistuvė, 
Nes ji žydelkėiė 
Ir ne išverstskūrė.
Vadink prostitute,
Kekšę, ar-meiluže, 
Ir žmona pabūti 
Ji nepyks, drauguži J a
Stypso viėnuolyne
Monikėnas nuogas, 
“Sara” vynuogyne 
Raško sekso uogas.

’’ PIKNIKE'',- u
Mažas berniukas verkdamas, 

-knudžiasi, Šaid^pametė savo matį 
imą; Šalia stpviĄtis "vyras jam 
Klaro pastabą-:; t . -

Kodėl gi-,tu Vaikščiodamas nę- 
žsįlaikei savo motinos suknios. 
. Tuomet nebūtum paklydęs.

-— Jos “dresė” pert-mmpa ir
■ aš negalėjau, .jos pasiekti.

♦ * • ’ 1 ’ *

t ’’PAS-ŪKININKUS '

Mažas Pelrkjkas užpyko; kad' 
iarrt rreĮeidžiay-važiuot sų.'tėyu! 
Tr pradėjo smandąi vergti...Mo^ 
tiria- jato\. . ■ i jy

Jei' IienūlHsi. lai. aš pagal-;
; .ę

— Aš galiu, ponas mokytojau.'ią/4-ięoH .-guldai, bįėi kjaūsipįų 
Vėjas tąi yru orris, kuris laŪąt.ūs.-;vis,^ten: nėil^iū' 
skubinas. ■ ' 4 berniukas.

jie pravalys ir Libaną, nes jię
i jau. stipresni. Kai išeis svetiin.

i - -'_4 - ' . ’ kareiviai, tai jie galės grižti ii?| gose neaiškinama,, šiandien ry- Libano kur yra <
j te-klausiau prdridento-Rėagano j " t!

kalbą radijo bangomis. Kai jis
pasakė, kad savo kardus mes su- jai, Tėve.
liejom į arklui, tai aš taip ir ąt-
gijau. Kol- buvau jaunas, lai! Spaudžiu dešinę.
kiekviena diena aš kitiems sa- -----------

vi

Monikėnas ‘j L

VĖJAS I t
? Ar bent, -Ė U 

vienas gali atsakyti ta ktau^?»' 
ina7 •

'-j

Sėdamas toliau koneėti, jis paste
bi: ' J .• ; -.

— Atsiprašau, gerbčiumoji. Už 
bilietą užmokėjau dolerį ir. no
rėčiau ką nors pamatyti,,bet jū- 
;ų skrybėlė... ?

— Mano skrybėlė, ponuli, kai- 
ruoja pejiki doleriai ir aš norė
liau. kad ją visi matytų.

ŽINOMI vaistai:
Gydytojas: — Jei tainątą 

ri būti sveikas, tai pėr metus 
Saiko turi gerti pieną.

Pacientas: — Bet juk aš tą 
jau įdariau.

Gydytojas: — Kada?
Pacientas: — Ka«p tik užgi

miau.
. * » * . . „

NESUSKAITĖ

Moterėlė, sutikusi ant laiptų

• Atėję?F^iuną vienas poli
cininkas paliepė užsidaryti, nes 
laikas jau buvo vėlus, ^get pa
matęs kampe sėdinti policijos 
-kapitoną, jis tuojau susigriebė:

O, atsiprašau} mano laikro 
dis skubina visą -valandą.

: BUVO DAR BLOGIAU

— Te tau dešimtuką. Biogas 
dalykas yrą bū tr šlubu, bet atsi
mink — akliems- yra dar pras
čiau... . ' '

Tikra tiesa, poniute. Kai 
aš būdavau aklas, tai žmonės ne_ 
A^arma-tydavp duoti man netik- 
;rii pinigų. i '

NE JO -PROFESIJA

Tamsta! ' Kelkis kuogrei- 
čiausiaį; namas dega!

Kam tu man tą pasaxoji? 
Juk aš neesu ugniagesys.

■«

valgiau.

M*

-T ■ Ą- '

-nažiau buvo nupešta, negu aš. 
turėdamas tiek užsimokėti.

• Jaunas vyras.—Kas yra čioj 
jūsų dėžutėj?

Mergina: — Tas pats kas ir 
jūsų galvoj.

Jaunas vyras: — Taigi 
Mergina: — Nieko.
• Meilė be pavydo, tai 

maistas be druskos. : U ;

• 1 vyro širdį meilė įeina -įvi 
ak s, o į moters — per

Įsimylėjęs yra pavojingas d&e 
protis.

• Meilė tęsiasi ^epty-rū&s^&B- 
kitndes. kavalerijos paradas Sep
tinius minutes, c nelaimėvi
są gyvenimą.

• Man tiesiog dantį gelia pri
siminus kaip mažai mūsų visuo
menė domisi mūsų kultūri
niais reikalais. Turime gražių

• Nieko nėra lengviau, kaip 
kabinėtis prie kitų. Čia nerei
kia nei proto, nei darbo, nei iš
laidų.

• Pagal šv. Raštą, vyras su- dainų, turime didžią istoriją ir 
tverti- iš žemės dulkių. Tačiau reikšmingą kalbą. Visa tai ne- 
kaikuno- moterys mano, jog vy- sistengiam perduoti jaunimui,

irhn kjtn- snpaiindinii. Juk, be
rods. lietuviai tą kūrė amžiais 
ir daug, daug tas jiems kainavo. 
O nepaisymas yra • pirmutinis 
žingsnis prie ištižimo.

• Viena- 60 metų vyriškis.

ras yra nulipiutąs iš dolerių.
* Tūlas pilietis nuėjęs į kairi-: 

nes skaito užrašus. “Gerai, iš
likimai žmonai, tikrai gyvenimo 
draugei...” ir t. t Pamanė jis 
san ' ' ' ’

— Aha. dabar žinau, kur rei- vardu Phikis. sumanė vesti'20 
kia ieškoti tinkamų žmonų. Tik metų merginą. Kaitnynas jam 
ia... kapinėse ( aiškina:

— Juk toji mergina yra per- 
>mma dėl tavęs! Ką tu su ja 
veiksi? .

ūme: is YnokėdUmas res- 
tomme už vištien a pietirs, stko. * .

i |
»— Atrodo, jog -’ti paukštiena ■ 

jūs čia apsieinate ne taip žiau
riai. kaip su uvėriais s .

— Nesuprantu ką tuomi no-j
■ pastebi savinin-!

kės palaukti jrorą metų iki ji 
bus vvresnė.

• Del vienos 
js negenda:-

gijelės aUdfek-

kaip

— Vakar paskolinau jums du 
kiaušiniu, o šiandien jūsų naer- 
,gaitė man atnešė itk vieną.

O, atsiprašau! Aš, mato
mai. negerai suskaičiavau...

Skolos mane taip vargina, 
kad nemiegu ištisomis naktimis.

— Tai ką tokio darai?
— Miegu dienomis.

sanar*
Chicago. 8. 111. Wednesday. December 11,1983



i

ttltllC
M

'C
li

TMI LITHUANIAN DAILY NtWI
Published Daily, 'Except Sunday. Monday and-Holiday»

l7W‘5o.Strwl, Chicago,IL 60604 Tatephone 411-4100

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS, USPS 37494000 
Postmaster: Send address changes to Naujienos

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

Subscription Ratas:

Chicago $45.00 per year, $24.00 per
Jx months, $12.00 per 3 months. In

metama _ ___ - $40.00.
pusei metų r- - $22.00
trims mėnesiams ^- - - - ■ $12.00
vienam mėneaiui - -- • - $4.00

other USA localities $40.00 per yeax.lKanadoje: 
$22.00 per 'six months, $12.00 per | _
three months. Canada $45.00 per year; ~~
other countries $48-00 per year. * E,

25 cents per copy

Nuo sausio pirmos dienos 
Dienraščio kainos:

Chicagoje ir priemfes&uoee;
metams$45.00 
pusei metų - ■ -.— -- --- $24-00 
trims mėnesiams -_______ $15XM>
vienam mėnesiui '$5.00' 

Kitose JAV vietose:

$24.00
$5.00-vienam mėnesiui

Užsieniuose:
nfetrins ___ - Mano

rpusei metų . r. $26.00

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

I^inigus reikia siųsti pašto Money 
‘Orderiu -kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus ’sekmadieniui, 
nuo 9 vai ryto iki‘5 vaVpojJfet. 'Šeštadieniais — iki 12 vai

Mūsiškiai pasirinko Magus pavyzdžius
Rusijos karo jėgoms pavergus Lietuvą, iki to mėto1 

Amerikoje gyvenę lietuviai mokėjo padėti į šalį antra-' 
eilius tarpusavius ginčus ir suorganizuoti Amerikos Lie-r 
tuvių Tarybą. Ją sudarė pačios didžiausios Amerikos 
lietuvių politinės grupės, gausingiausios fraternalės pr-: 
ganj^acijoS^demŠkratiriės draugijos, klubai ir profesinės- 
gf Upės. Amerikos lietuviai žinojo, kad visų Amerikos Sė
tuvių neapjungs, :nesyisuom'ėt’atsiras kitaip galvojančių^ 

^Mohių mūšų tarpe.
Svarbu buvo 'apjtmgti ■dąūgum’ą, o negausius atsi

skyrėlius geriausia 'buVo -palikti, te’gu jie sau nudžiūštar 
kaip nudžiūsta gražiai augančios ir į viršų besistiebian
čios pušies šakelės. Dauguma jų nudžiūva, besistiebiau-, 
čios-aukštyn, pušiai visai nepakenkdamos. !

Bet naujai atVažiavūsioji pokarinė lietuvių banga 
realaus gyvenimo nematė. Ji pasiryžo visus apjungti. 
Jai nerūpėjo ^klausimą ištirti -ir tada imtis .-jo vykdymo? 
Jie pasiryžo imtis '‘didelio darbo, kokio Amerikos lietu-' 
viai, Amerikoje pfągyveiię :30 mėtų, -nesUpfato”-. -Jie ry-į 
žosi'visus ’lietuvius apjungti.

Naujai atvykusieji statė tiktai vieną sąlygą, bū
tent: įpareigoti juos tam dideliam darbui. Pradžioje pra
šė jiems nekliudyti, vėliau prašė jiems padėti, o kai ir šių 
dviejų priemonių neužteko, tai pradėjo buvusias Ameri
kos lietuvių organizacijas ardyti.

Pirmiausia jie pradėjo -kėsintis į Amerikos lietuvių 
pinigus, grobė mažesnių organizacijų iždus, o kai ir to 
neužteko, tai ėmėsi pačio pikčiausio darbo—ardyti ALTą. 
Jį gerokai apafdė, pagrobė čffclelę 'dali jo pajamų, bet kai 
visai ALTo išafdyti ’nepajėgė, tai Užmiršo pagrindinius 
savo tikslus ir nutarė nusisukti į Rytus.

' Jie pfadėjO UiekititiTfe'tikkriitts AmėTikos lietuvius, 
bet ir pačią Ameriką. Jie pradėjo jaunimą įtikinėti, kad 
Amerika yra visai supuvusi, kad jos jaunimas paskendęs 
alkoholyje bei narkotikuose, ir kad iš Amerikos nieko

ir dar kitaip veik

IS

ą *

negalima laukti. Nežiūrint į visus ttytų Jbkgumusf ten 
vis dėlto yfa idealizmo, ten siekiama geresnės 4r feisiii- 
gesnės tvarkos...

Patys įtakingiausieji vadai, nė^ajėgę apjungti 'visų 
'Amerikos 1 
domėti ten -pasekta 
‘‘principais”, plačiais kebais, aukštife rirfmals if fričiari 
'moderniškiaušiais Viešbučiais. Spfė&cfti ’‘Wte&rininku” 
-grupė ypatingą dėmesį kreipė į p^ą -^^ks^imisią Jffb- 
'pagandą ir surinktus tos melagingos :priipagan<Ios fdi- 
'džiaurius komplektus.

Krad Rusijos -komunistų pavertoje •’Di&trVoije IgjVe- 
nrrriasnėra toks-ptrikus, ^kaip Gimtasis Kraštas Wnerikie 
'■čiams Vaizduoja, jiems 'reikėjo pavartyti Wwe rpaČiafme 
Vilniuje leidžiamą Tiesą. Jeigu Amerikos ’^kt/ltūrinin--, 
kai” -būtų pavartę Tiesą, tai būtų pamatę, khft ftas S’ušr- 
žavėjiinas dideliu Lietuvos komunistų if&ėtfifemti -būtų 
toks -patts muilo būprbulas, kokį skleidžia '(jilfėPo -ir -Bėv- 
'eriy Chores pratūrtėję ‘-intelektualai*’. 'Jiems faelfūtų Rei
kėję vartyti Storių Tiesos komplektų. <Jėigū ;jie -būtų ;atšr- 
vertę Šių metų rugsėjo 27 dienos Tiesą, ’Tali 'būtų -pakakę, 
kad,įsitikintų, jog to didelio iedalihlho ipa'Vėifgteoe iliė’tir- 
voje nėra. Nėra jo ir Rusijoje. NėHa .jo ’ii' kJitūdse rpa-' 
vergtuose 'kraštuose.

Kad'hrūsų žodžiai nebūtų tušti, visiems Amerikos 'lie-' 
‘tuviams pacituosime Tiesos įžanginio pačią pradžią J 
Štai ji:

“Komunistų partijos nariai — visada žmonių; 
•akyse. Jų-nuomonė-atidžiai-išklausoma, n-elgesys ver
ginamas ik’ritiškiaū, mėgti ^^pSrtidių. Tr -tai supran-> 
tania. Komunistas -savo ikdlelctyvfe-' atstovau-ja .mūsų 
šociatištinfe vistiotnenėš vadovaįgaSimajal 'jėgai, ir 
daugeliui atvejų ^‘agkl jo elgesį 'žmonės sprendžia; 

■apie visą partiją. .{

lietuvių, pradėjo siųsti jatmimąiį Vilnių-it susr- 
n pasekta “kultūra”, diWftais VišiftBHeniniais

. + A.
^C^f?ldh?rd5rm'-3rifnTn'^b Jordi Bonas nupieptas Viduržemiu jūro< vaizdas

LIETUVA TARPTAUTINĖJE ARENOJE 
"SūkaktuVinis Vljfitę -seimas Detroite, pagrindinės ja - 
svarstybų mintys, atlikti'darbai ir numatomi-projektai 

vėrfcla ir b. -LiėtuvOĘ iriterę^ų. 
'atstovavlfnas • taiTJtatftfnėje yilčl--

Bėrtdra l.aiA\'inimo veikla tę ■ 
SiaĮia ‘{iėr - Ęltcfc ‘biiileterifte, lK- 

ią, at-.

’ ;(Tęširiys)’ • _ <
. - Drbsrtinė VLIKo’veikta . j

'Ttro klausimu •pagniftiiiiį pra- 
ęesimą padarė VEEKo pinn?drJx . r . vi ou. u v yci -uiiAX!

•Partijos vadovaujama, tatybinė ’-liaudis ^pasiekėj ;turejoT«ms šū trAV-lnų 'jkt^igogmi
didėliį laimėjimų, tobulindama: savo -šfikuiMią . sprią-l 
lišt-žnę visuomenę j jPačiati nėya^tykQ ;at4i-|

\ ki-ųtyti ikxk5ųirigaftyviųTeiškiiiių, kaip nėūkfškumaš,’ 
pasyvumas, atsakomybės, priheipnitgumb stoka, jbiti-j 
-rokrątizmo apraįškoš. Partijos (J&ldimėntups'e tiūblkt 
pabrėžiama, kad kova su antirisuomeniniais reišM-i 
niais yra kiekvieno tarybinio žmogaus reikalas, .betgi 
labiausiai -tai turi ’tupėti komunistams. \ . ' <

Ataskaitihiai-rinkiminiai -Susirinkimai .partinėse’ 
ofganiž&’čijO'se dabar susumuoja, ką ^kiekvienas -kb-: 
munistas -nuveikė kolektyvo labui, /ar -pateisina Lfe-t- 
•nino partijos nario vardą, arriegaili laiko ir jėgų,-kad 
■mūsų visuomenė būtų dar gražesn'ė,’kad"gausėtų-..jos.; 
'dvasiniai ir mo'terialiriiai turtai. • ’.

Vilniaus plaštmašinių dirbinių gamyklos ekstrū-* 
zi’jOs :CSėho 'ekstrųderio -mašinistas -A. Liušicinas,-, 
meistras A. Vaskela partinės grifpėš nusirinkime tai-: 
singai -kėlė klausimą, kad metas padalyti-galą ’plarių' 
koregavimui, arba kitau) pasakius, jų iriažiriimuir 
Dažnai 4okie -planų ‘^pataisymai” dezorganizuoja ko-. 
Idctyvą, trukdo jam dusitelkti ritmingam darbui. Ir Į 
tai komunistams kelia -nerimą. Apie neišnaudotas 
•galimybes, būtinumą dirbti ^sąžiningai, -laikytis sočia-; 
Hstinės drausmės savo štiširinkirnūose kalbėjo -ŠiaU-: 
-lių namų statybos kombinato -stambiaplokščių namų 

-’detalių gamyklos šaltkalvis L Martrnkėvičius, Skūo-' 
'&o -hajono Markės kolūkio tekintojas G. Grigutis, 
elektrikas J. Vaskys.

Bet apie kokį kai kurių komunistų .prindipiiigu-: 
mą, domėjimąsi kolektyvo reikalais -galima kalbėti,, 
jeigu jie metų metais per susirinkimus tyliai sėdi’ 
kur kampe ar už draugų nugarų? 'Tokie piaprafetai 

.... - - --- - ~ - - - - r-

: ^-l^innnoi'filiiĮiidSe UčK^ūo$ė esančias it

J. PUšĖNAS

SUSITIKIMAS MO'NTANO.I
(Tęsinys-)

— Maryte, tas raktas yi*a kiečio kambario 
raktas, jis buvo’ rastas virtuvės kafnpe. ^’ą jūs 
Į tai galite pasakyti?

orgSnh^oijas, pavie
nius asmenis. Elto$ biuleteniai 

‘teigiami 4ihftiU kalbomis: lie- 
Tuvų, *anglą, tfelų ({kas mėnesį), 
prancfiYą '(kas !t-44 ffiėn.), portu- 
ga.ų (ponį karių į metus). Kį 
'lik pradėta Įrišti biuletenius vo- 
kieė-Ų kalba, 'šią informaciją 
papildė atstovė iš Paryžiaus B. 
Venskuvienė, p-a pa šakodama 
ap’e !jos redaguojamą EUos biu-

I ietenj prancūziukai. Juo labiau 
j domisi neigi daugelis buvusių 
j prancūzų kolonijų Afrikoje, o 

taip pat ir Kanados Kvebeko
• prancūzai.

Biuletenius labai papildo me
morandumai, kurių paruošiama 
ir išplatinama dideli kiekiai.

Toliau dr. K. Bobelis apžvel
gė visus laisvojo pasaulio kraš
tus, kuriuose bent kiek daugiau 
reiškiasi iieiuviąi, ir papasako
jo, kaip ten vyksta VLiKo dar
bai. Argentinoje veikiama -per 
Angentinos Lietuvių Spaudos ir 
Organizacijų l'arybą 'bei VLIKo 
atstovybę, Venecueldje — per 
VEIKo <atstovj’bę, Brazilijoje — 
:p6r 'Brazilijos Lietūvių Sąjungą, 
Anglijoije — per VLIKo ’atstovą 
dr >D. Britanijos Lietuvių Sąjun
gą, Trancūzijoje — per VLIKo 
-atstovus ipį). Venskus, Kanadoje 
— 'per Tautos 'Fondo atstovybę. 
j^V'^se būklė laibai pagerėjo, dr. 
A. ®irtkui tdpUS’L. Bendruome

nės p&^nininiku. Su TĮ/B valdy- 
;ba -‘safitykiiti gėrihatni sįei- 
mo -ftUštatytos Yėždliuėi*rė- 
muose. Iš savo-pusės{į pasitari-

JT'-':- *?.. • ' J' *;*■ - w v,..*. - ■ . . -

-ir -fdarbo. yifetojė tarsi nemato 'drausmės ląų^tojp/j

1

ttrimus/greitu laiku;. ’ !* r -* ' • ’ ‘
\ -Diskusijose buvo ^padalytas 
^iėkaištaą PL'B valdybai^ *kaš 
1|kLPa®^^.-^įsij%’-P^skyrė

s kgrie ;A’ra>: pasižymėję l 
"kaip -priešininkai.

• AT-IKo pastangomis ‘“Laisvės 
radijas” Miiehchene pertvarky
tas.-ta prasme, -kad sudarytas 
atskiras pabalt-ieėiu skyrius. 
VAV-tių Renatas jxatvmfIno rc- 
zpliuąją dėl tikslaus Lietuvos 
žymėjimo valdžios išleidžiamuo
se žemėlapiuose. -

Dr. K. Bobelis,-kalbėdamas 
-apie Lietuvos atstovavimų tarp-
• laidinė j e -plotmėje, pažymėjo, 
kad visų kraštu užsienio, -reikalų 
ministerijos -pripažįsta VLlKą 
kaip pavergtos lietuvių 'tautos

-atstovybę. Tuo mandatu , dirba
ma -patariamajame Europos 
parlamente, Helsinkio akto kon
ferencijose, a n t ikomuhistinėje 
ligoje -ir eilėje <kitų junginių. Su 
latviais ir estais dirbama baltie- 
čių santalkoje. .Visiems, tiems 
darbams labai trukdo lėšų trū
kumas.

i VLIKo tarybos šių metų pir

minio Sąjūdžio) paitffonnavo, 
kad tarybos veikla daugiausia

(Nukelta į ^penktą puslapį)

(Tiesa, 1983 m. rugsėjo 27 d.) . >, j

,x Brotaųgam -žmogni/Užtektų -šios citatos. -Jis žino, kad, 
.Tiėsą: redaguoja A. Lauriūčiukąs, keliems amerikiečiams 
pažįstamais. -Savo laiku ^bmyka. jį buvo atsiurftęs 4 Ame-: 
riką. Jis’tūrėjo -pYo’gtte -pavaž&iėti po. šį ‘kfaštą- paši-' 
^ąfi*ytį,, ^žšp kmėrika,-'atbūto ;ir kaip Iji tvarko savo;' 
reikalus. 7 . '■ 7;. '.

; -Savo laiku toje pačioje Tiesoje buvo surašyta ’visa- 
'eilė -Tiesos redaktorių, kurie tvarkydavo įvairiausius rū-| 
;šųpkūpūotos LiėtUV'os tėikaKis. -Dabar yų vardų jau nėra. ? 
'Dabar Vardų Viėtcrje sudėti tiktai telefonai tų -skyrių/^ 
kūrių 'redaktoriai tvaiko.. Ankščiau buVo ir paties Bati-- 
pniciuko vardas'liėtŪViškai W^sytas. Yra. jo vardas ir| 
■šiandien, -bet jis atmuštas.. tiktai rusiškomis -raddėmis.: 
•Jeigu tas egzempliorius pateks ;į Vokieti joj gimusio,- 
Amerikoj išaugusio “intelektualo” rankas,-tai -jis nežinos,'- 
kas teii,ųžtašyta. '

'Naujienų skaitytojai šiuos .Teikaius. žino; Ties Nau-' 
j ienos visą lauką , juos kėlė ir kelia aikštėn. Tiktai dabar 
atsirado apdairus, bet nedoras žmogus, kuris bando .įti
kinti savo skaitytojus,, kad. Naujienos ir Sovietų spauda 
i'sso tą patį dalyką. ’ * ' - ' ' ' .1 _

. Prie So klausimo.šiomis dienomis sugrįšime, tegu !nmink^s į- 9^lis Atg1' 
tiktai jis baigia savo išmintį visiems -Amerikos lietu 
via'rris patpdjrti. ' ' ;■?-j. V.

A

akyse ir, turbūt, netekau sąmonės. Atmerkusi 
-akis, pamačiau gydytoją, tikrinantį mano pulsą,ir 
;aš gulėjau areštinės kambary.

— Jai buvo paprastas nervinis priepuolis. 
Dabar jau praėjo ir viskas bus gerai. Jokio gy- 
dymo ‘daugiau nebus jai reikalinga. Patarčiau ke-1 
'litffrtš Sienoms nutraukti tardymą, kol ji daugiau

■ ttritiprėš, — pasakė gydytojas ir išėjo, o mane už- , 
rakino areštinėje.

— Vargše tu mano Maryte! sako Giedra, b 
įsiklausęs į ilgą jos pasakojimą. — Aš tave ‘labai ’ 
atjaučiu, o kad aš būčiau tai žinojęs ir galėjęs 
kuo nors padėti.

•Jis meiliai apkabina ją ir žiūri įjos akis, o. ji ,j-Nesk, vaikeli, savo bausmę kantriai. į) -$įi Wu1 
pasižiūrėjo. Pastebėjau, kad jb Širity išdygo he-1 pasakoja toliau. *l9rt

— Niekas niekuo negalėjo man padėti. Visi į < 
palaikė -mane žudike, ypač po to, kai teismas tną- Į-ri

galiu pasakyti, — atsakiau tvirtai, bet vėl labai 
nusigandau. Reiškia, žudikas iįmėtėiį Virtuvę l’ak- 
tą ir padėjo peili Į stalčių po to, kai buvo baigtas 
baisus jo darbas.

Ponas Alandus atidžiai 4r Su įtarimu 4 mane ♦

Trtahe melstųši, kad mario nekaltumas tuojai pa- ' kiūti. Žinoma, į pamaldas eidavau, pamokslų 
•aiškėtų, bet jis tik galva palinguodavo‘ir be jokio ■ '' -
susijaudinimo sakė: . . > . ,-

— Mekkiš, dukrele,, mejąkis. 'Jei -nekalta ‘feši,' 
Dievas tave išgelbės, bet jei esi kalta, nevaidmk 
nekaltybės, ties -Ttar 'dfid&taę ftieVo "tahėinę užsi- 
(trauksi, ^etianri^išfeįfciffk, prašyk Dievo pasi- 
.gailėjimo, jis visiems nusidėjėliams atidžia, at
leis fr *tSu. ^rSt/nk šią 'kaYėjTmo bausmę kaię .pa-

atlikti bausmę Už ’šią baftšią ’žmogžudystę, dargi 
kunigo nužudymo nuodėmę čia, šiame ^kalėjime, 

’per dęsimt mėtų, negu per amžius-degti pragare.

pasitikėjimas manimi. Visos aplinkybės susidėstė 
prieš mane, ir aš esu bejėgė .prieš jas. Mane nu-1 
teis, visi, ir ponas ‘Ma’ndtis nuo manęs nusigręš.J 
Man pasidarė labai skaudu ir aš graudžiai »pra-. 
virkau. Tardytojas ir ponas Mandus, žinoma, 'tai 
palaikė, kad mano ašaros yra mano nusikaltimo: 
išdavikės. Jie tylėjo ir žiūrėjo j mane, o-aš verkiau, 
taip skaudžiai, rodosi, turėjo plyšti mano širdis. 
Ašarų ,vane isgirdaus pono Mandaus žodžius:

— Ma’ y te, nebeverkite daugiau, bet prisipa
žinkite. Kam jums gintis, juk vis tiek nębeįssi- 
ginsite: jūs nužudėte Meq. Nežinau, kodėl jūs j 
taip padarėte, pas s kykite dabar. as jums at
leidžiu.

Lyg kas hnt- i galvą man jrdnkęs: sutemo-

m

užskaitą m tfž » tfttf ė- *
■ei ^afekeflftėti 'čia 4r -paskui -per amžius ’&dgtl ph a- •

klausiau, prieš religiją nieko nekalbėjau. Aš ži
nojau. kad aš viena būsiu bejėgė prieš religija per
sunktą kalėjimo atmosferą. Jei pasirodysiu ne
tikinti, kapeliono spaudimas į mane padidės, jo 
nuomonė bus man nepalanki. 0 jo nuomonė tu
rėjo labai daug svorio kalėjimo prižiūrėtojams ir 
kalėjirtio vadovybei.

Taip pragyvenau pėiikėrhis metus, baigiau 
gimnazijos kursą, išlaikiau egzaminus ir gavau 
brandos atestatą. Moksle ir knygose paskandinau 
penkis metus kaiip Vieną dieną. Kalėjimas dabar 
tiebeaftbde kaip ikažkas baisaus, bet tarsi kokia 
mokslo -įstožga, kūri tubėjo -savo -mokytojus, savo 
mokslo •egiitfmmų »fe^k5mo

Įėjimo 'gyventoja. Nieko nebežihoįau ir niedfo 
daugiau nebegirdėjau apie poną Jifandų ir Jad-į 
vygą. Storų mūrinių kalėjimo šienų buvau at
skilta nuo pasaulio ir nuo gyvdriimo. Iš karto 
draskėsi visa mano būtybė, negalėjau sutikti su 
tuo, kas man įvyko, negalėjau įsivaizduoti, kaip’mpties. Įat^dkVo >tidt mokytojai. Tos kaK-nės, ku-’J 
Dievas galėjo man tokią nelaimę dudti, už ką, jūk į 
aš niekam nieko blogo nepadarian. &odėl jis n|a-, 
nęs neišklausė, kai aš iš pradžioj, kai mane su
ėmė. meldžiausi bemaž iki sąmonės netekimo, kad savo ū'ždūotiš.’Tlį^i, aš mokiausi, skaičiau ir gal-

- . •ŽMoma,TokspaiftlM<.«laVūžuot nuraminęs, iki' 
sięlos gelmių mane sukrėsdavo. Laimėt kfcd Thb- 

buvau pru^ąjusi-ir knygas paraitosi. Kalė
jimo vadovybė rągino. visas kalinęs mokyti, tįri^i, 

’ tttbkiąfasi žfe. Mū/ns ^rūpindavo mokslo įri*iė-

jrfešMdkįįrii^r^ktiribspar^ė tarti reikiamų 
gabumų, nebūy© «Bpm*d«iainos prie darbų. Jom* 
buvo duodamas Įaitoas eiti į pamokas ir dirbti i

mane gelbėtų... Kalėjime vėl meiliausi, su aša- vojau. Partiaiu sfurtflcristelWvD supratimas, kad 
r<5This skundžiausi kapelionui, prašiau, kad jis už jokio Dievo nėra, ir aš pasidariau visai nebeti-

ateitis. -Žinojau, lead netrukus man bus -galima 
apleisti šį kalėjimą, bet kas toliau? Juk žmonės 
bijos manęs, kaip žudikės. Aš būsiu mokyta, su 
atestatu, bet be garbės, be pasitikėjimo. Juk tai 
.yra daug baiąiau, negu kalėjimas.

•Buvo p«$Wi pavasario diena. Numetusi IdŽi- 
Tiius šarvus, Jėtee-pitna kretine kvėpavo, W už 
storų kalėjimo sienų jautėsi pavasario džiaugi 
mas ir rieveri^lių damelė skhdo iš Aukštybės.

(Bus daugiau)

vVtf(toęsdHy, |)ec. II,

*
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Lietuvos sienų komisija, va
dovaujama kun. A. Trakio, stu
dijuoja sienas Rytuose ir Vaka-

"Lietuvos Aidai”
KAI* BRAZDŽIONYTR

moving 
A**wata« KrkrauKtyom 

* ĮvtMy iMmy. 

ANTANAI VILIMAS 
Tai. S7S-1W Mte 37M99f

R. JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
BRIGHTON PARKO SKYRIAUS 

VALDYBA IR NARIAI

buvo turiningi. ALTo įsteigimo 
keturiasdešimt metų proga bu
vo peržvelgta visa jo. veikla. Su
važiavę ALf0ya.ta.tQ vai sutarti
nai nustatė ALT o ateities veik
los gaires. Sekė gausūs organi
zacijų bei paviešių. asmenų svei
kinimai, ypač širdingai ALTą 
sveikino gėn. konsule J. Dauž- 
vardienė. .

Užbaigus kun. A. Stasiui pra
nešimų, inž. A.»Šukys > jam pa
dėkojo ir kvietė VLIKo pirmi
ninkų gerb.ędr. K. Bobelį tarti 
žodį. Pasirodžius daktarui, pub
lika jį. pasveikino entuziastišku

plajimu.
Pradžioj dr. K. Bobelis trum

pai apibūdino VLIKo reikšmę ir 
jo nuveiktus darbus. Per septy
nis paskutinius metus buvo tiek 
padaryta ir atsiekta Lietuvos 
laisvinimo baruose, daugiau ne-

nešimųs iš4organizacijų, veiklos.
Pįrmą žodį tarti buvo pakvies

tas kun. A. Stasys. Jis'trumpai 
apžvelgė įvykusį ALTo atstovu

«FTOMETRISTA1

KALBA LffiTUVIžKAI
WW W, 71<t St T»L 737-5149 

Tikrini akta, Pritaiko akinius 
jr "contact taooaa",

nesąmoningai kurstydami tar
pusavyje lietuvius.

Liuksemburgo Pasaulio Anti
komunistinės Lygos konferenci
joj nebuvo lengva VLIKo pirmi
ninkui dr. K. Bobeliui ir VLIKo 
valdybos nariui inž. L. Griniui 
Įteikti rezoliuciją, kurioj reika
laujama remti Europos Tautų 
parlamento 1983 m. sausio 13 d. 
priimtą jų (mūsų, lietuvių) re
zoliuciją. Toj rezoliucijoj reika-

(Nukelta į 6 psl.)

. tadtaafo 8JQ nL nkaro- 
Vtena teita fl WCEV rtotbw.

A takČ* 1UD AM
SL Peteoburg. Fte, UJO r*L M*.

M W' flS ątoticA HM AM baaca.

. M4E W. 71M Street

Tel: 652-5245
rSUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 

Patarėjai ir laidojimo direktoriai;

— Amerikos kariai saugo 
Anglijon atvežtas vidutinės gu
bos raketas. - -

DR. C. K. BOBELIS 
Prostatai, inkstų ir šl&puaofi 
’ * . ' . X

s tekų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

St Petersburg, Fla. 337If 
Jei. X8132 321-420*

1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois

Telefonas

nao 830 iki AM t«L ryto. 
Stata WOFA - M99 AM

‘ ‘ MarwafN Parito,

Vedėja Xidm Devtew 
TaJofu 77S-1543

LIETUVA TARPTAUTINĖJE
Atkelta iš 4 psl.

vykdoma per komisijas. Politi
nė ir teisių komisija, vadovau
jama J. Jurkūno, šiuo metu 
stengiasi išleisti vadovėlį apie 
VLIKą, skirtą jaunimui. Vado
vėlis, kiek praplėstas, turės ir 
politinės nepriKtausomos Lietu
vos istorijos santrauką. Šiuo 
metu atiiekami paskutiniai 
rankraščio papildymai. Tikima
si jį išleisti iki sekančio VLIKo f 
seimo.

Chicagos Lietuviu Suvalkiečiu drau
gijos priešmetinis narig susirinkimas 
įvyks penktadienį, gruodžio 16 dieną, 
6 vai. vak., Vyčių salėje, 2455 West 
47th St. Mariai kviečiami atsuankyti, 
nes yra daug svainių reikalų aptarti. 
Bus renkama m. valdyba. Po 
susirinkimo — vaišės.

Eugenija Strungys, rašto

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

Gyveno Chicagoje, Brighton Parko i
apylinkėje, 22 metus .1

Mirė 1983 m. gruodžio 11 d., sulaukęs tK) metų. Gimęs] 
Lietuvoje, Gedėliškės kaime, Šilalės valsčiuje. I

Paliko nuliūdę: sūnus Juozas, marti Anelė, anūkai trJ 
proanūka; Australijoje, brolvaikiai ir giminės Lietuvoje bei] 
Kiti giminės, draugai ir pažįstami Chicagoje. j

Kūnas pašarvotas BieliūuasSmitb kopbiioje, 1348 So J 
California Avė., Chicagoje Atsisveikinimas įvyks trečiadie
nį 6-9 vai. vakare. I

Pamaklos ketvirtadienį 7 vai. vakare Liet Evangelikid 
Liuteronų Tėviškės bažnyčioje, 6641 So. Trey, Citicego, id 
Į penktadienį 10 vai ryto atsisveikinimą pamaldos.__ 1___ J

I • • I
| Po pamaldų bus lydimas j Bethania kapines.

[ Visi a.a. Simo Macaičio giminės, draugai ir pažįstami
į nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse-ir sokikti jam 
■ paskutinį pa tarnavimą ir atsisveikinimą- ' ’ ■

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

Telef. 476-2345

Jaunimo kom sija, vadovauja
ma V. šoiįūno, savo konkretų 

darbą pradėjo Čikagoje suruoš
tomis vakaronėmis apie VLIKą. 
Pageidaujama, kad ir kitose vie
tovėse tokios vakaronės įvyktų.

Lėšos

VLIKo lėšos ateina per Tau
tos Fondą. Iš jo centro pirminin
ko J. Giedraičio pranešimo ma
tyti, kad 1983 m? iš visų kraštų 
(jskaiianl JAV-bes, bet neįskai- 
canl Kanados) pajamų turėta 
$77,983. Seimo metu Kanados 
Tautos Fondo atstovybės pirjn- 
A. Firavičius įteikė $60,000 čekį 
(kanadiškiais). 'Tuo būdu iš vi
so, sudėjus JAV ir Kanados do
lerius, VblKui sutelkta 137,983 
doi. Išlaidų turėta $95,968, Li
tis pervestas j Lietuvos Laisvės 
iždą, kurio Kapitalas tuo tarpu 
yia užsaldytas, bet VLIKo veik
iai eina palūkanos.

Įteikdamas kanadiečių auką, 
kuri sudaro netoli pusės VLIKo 
biudžeto, A. Firavičius pridėjo 
kelis pageidavimus VLIKo tary
bai: a. į savo darbų eilę įtrauk
ei, šalia vadovėlio jaunimui, ge
rai dokumentuotą knygą apie 
partizanus (anglų kalba) ir Lie
tuvos istorijos vadovėlį, skirtą 
sietuvos jaunimui; b. rasti bū
dą, Kad kanadiečiai turėtų savo 
atstovą taryboje esamų grupių 
atstovų sudėtyje * arba atskirai.

A. Rinkūnas
(Iš Tėviškės žiburių)

PAUL J. PETRULIS
Gyv. Chicagoje, Marquette Parko apylinkėje

Mirė 1983 m. gruodžio 12 d., 4:05 va), popiet, sulaukęs 
90 metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje. .

Amerikoje išgyveno 60 metų.
'Paliko nuliūdę: duktė Dorsey A. Clark, jos vyrss Chuck, 

sūrius Paul A., jo žmona Karen, anūkė Donna NieLen, jos 
vyras Glehn, du proanūka; — Dawn Marie ir Paul J jhn Niel
sen; Kanadoje-liko -brolis Michael; Lietuvoje Ūko sesuo 
Pauline Valabčiauskas ir kiti giminės, draugai bei pažįstami! 
Amerikoje ir Kanadoje.

Kūnas bus pašarvotas trečiadienį, gruodžio 1 1 d., uucj 
T2 vai. iki (T vai. vak., Petkaus-Marque lie koplyčioje, 2533 
W. 71sl Street.
L.. Kętvū’įadienį, gruodž.o 15 d., 10 vai. ryto, bus lydimas 
riš koplyčios į Sy. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią,) 
Įo po gedulingų pamaldų bus laidojamas šv. Kazimiero Lie- 
Ifuvių kapinėse.
I; Visi a^. Paul J. Petrulio giminės, draugai ir pažįstami 
Inuoširdžiai k-vlečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
I paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

i .. Nuliūdę lieka:
Duktė, sūnus, anūkė, proanūkai, giminės 

Laidotuvių direktorius Donald A. Peikus. Tel. 476-2345.

DR. PAUL V. DARGIS 
ŪDYTOJAS |R CHIRURGAS 

W Mi l b Mint Canunuaity kUalkac 
A^dklnoa direktoriui

193* &, Manheim Rd, Weetcheeter, HL 
VALANDOS: >—8 darbo dienools 

ir tea astrą iritidienį 8—* ra! 

T«L; 562-2727 aria 562-2723

mirus,
žmoną Aldoną, sūnus — Saulių, Giedrį, Liną, brolį 
Antana ir kitus gimines giliai užjaučia ir kartu liūdi.

K VUJAGB

VAKARŲ VĖJAI

PSRKRAUSTYMA1 

‘MOVING 
LaMiahal — PUaa aadzaadt 

ŽEMA KAINA 
Priimam Maatar Chazac 

*. ir VISA tortelea.
1. ŠUANAS. T«L 925-Mtt

nr.LBON’AS SEIBUTIS
4 MKITV, POELM IR 

FftOTTATM CHHWRGUA
į - ĖM* WWT *3rd STREET

Valandom a&trad. 1—* popiet.

ST, PETERSBURG, FLORIDA
' ALTo skyriaus visuotinis narių susirinkimas 

. ' - Lietuvių klube
S3

ALTo .skyriaus pirmininkas 
inž. A. Šukys, pradėdamas š.m. 
gruodžio 7 d. susirinkimo eigą, 
pasveikino visus gausiai susirin
kusius svečius -ir narius. Pain
formavo, kad susirinkimas ne
eilinis. Turėsime VLIKo pirmi
ninko dr. K. Bobelio ir ALTo; gu per buvusį anksčiau visą jo

' veiklos laiką. Ir reikia gerai ži
noti, sako dr. K. Bobelis, kad nei 
viena organizacija nekalba ir 
nekalbėjo Lietuvos vardu, vien 
tik VUKas.

Deja, mūsų spaudoj yra neob
jektyvių ir nesąžiningų rašyto
jų, kurie savo raštais niekina 
organizacijų bei jų pirmininkų



I

Brighton Parko Lietuvių Namų 
Savininkų draugijos veikla

š. m. gruodžio mėn. 7 d. 7 v. 
v parapijos salėje įvyko infor- 
rpacinis susirinkimas. Atvyko 
miesto įvairių depaitamentų at
stovai, kurie padarė išsamius 
paaiškinimus, kas liečia narnų 
savininkų reikalus.

Valdybos pirm. V. Utara ati- 
daiė susirinkimą, pakviesdamas 
kun. F. Kerei Ii, kuris, pasveik . 
nęs, sukalbėjo maldą.

Apylinkės ahterrranas Majer- 
czyk, susirinkusius pasveikinęs 
užtikrino, kad jis visada balsuo
siąs prieš mokesčių pakėlimą. 
Tuo pačiu jis pristatė naujai pa
skirtą apylinkės nuovados virši- 
n;nką Daly, kinis, jo nuomone, 
esąs prityręs ir su politika nesu
sirišęs policijos tarnautojas. Jam 
tikę su juo keletą metų kartu 
dirbti Šis pareiškė, kad aid. jau i 
viską pasakė. Iš savo pusės ji> 
paskyrė du nuovados tarnauto
jus, .kurie bandė aiškinti, kaip 
apsisaugoti įtartinų tipų ir kaip 
apsaugoti savo namus nuo va- 

; gilių. Patarė sekti įtartinus as
menis ir pranešti policijai. Pa-

mas, pavaizduojant skaidrėmis. 
Publika klausėsi gana atidžiai.

Kada iš inspekcijos d-to at
stovas pradėjo aiškinti, kaip iš
vengti gaisrų, publika pradėjo 
gausiai kalbėti, todėl jis nieko 
negalėjo paaiškinti. Gal dėlto, 
kad žmonės nemėgsta bet kokių 
inspektorių. Deja, taip neturė
tų būti.

Hausing D-to atstovas praktiš
kai demonstravo, kaip aptvar-

1. Eugenijaus Kriaučeliūno 
1,000 dolerių premija skiriama 
lietuvių jaunuoliui, geriausiai 

ykyti savo namus žiemai ir kaip- pasireiškusiam raštais (lietu- 
svtaupyti dalį energijos. vių, anglų, ar kita kalba), veik-
Atvyko taipogi valstijos atsto-la, organizaciniu veiklumu, ar

l

NAUJIENOS APLANKYS KASDIENA

mybes is keliones p;
ledu šventėms koneliu, todėl
visus draugus ir pažįstamus / turininga. Nestebėtina, kad bu- 
sveikina per spaudą, sulaukus'v0 susirinkę daug žmonių. Salėj 
šv. Kalėdų, ir Enki taikių atei-rmatčsi visų 17 esančių organi- 
nančiu metu.

Visuomenei ir paskiram asmeniui; Naujie
nos dabar yra reikalingesnės, negu bet kada.

Todėl Kalėdų ar Naujų Metų proga Nau
jienų prenumerata yra ideali ir prasminga 
dovana tėvams, vaikams, giminėms, drau
gams, kaimynams, pažįstamiems, seneliams 
ir kitiems.

Naujienos padės Jums išlaikyti giminės ar bičiulių 
artumą, nežiūrint nuotolių, ir bus ištikimu ryšininku vi
sai išeivijai, kovojančiai už savo krašto laisvę.
PRAŠOM NAUDOTIS PATOGIA UŽSAKYMO FORMA 
? Siunčiu $45. Prašau siuntinėti Naujienas Chicagoje 
kaip kalėdinę dovaną metams (pusei metų $24). Kitose 
vietose — $40, pusei metų — $22.
VARDAS, PAVARDĖ .........................................................................

nacijų narių veidai bei jų pirmi- 
.ninkai.

Reikia pripažinti, kad VLIKo 
fa 

lįžymi asmenybė, apdovanotas 
(.itkelta iš 5-to psi.) | visokiais Dievo. gabumais. Ge- 

laujama nepripažinti rusų RaL ras kalbėtojas^ nepamainomas 
(ijos kraštų okupacijos ir duoti-.mūsų daktaras, pilnas ryžto ir 

jiems teisę laisvo apsisprendi-j---------------------------------------
mo. Ta proga, Liuksemburge 
VLIKo atstoyai galėjo pasiirta- w 
lyti ir pakalbėti su visų vaLsty- » 
bių aukštais’pareigūnais ir išda- « 
linti VLIKo paruoštą informą-'S 
cinę medžiagą. Taigi, sako dr. -r
K. Bobelis, Lietuvos laisvinimo A 
byla, dedant dideles pastangas, Ą 
yra stumiama pirmyn — į tarp-

St. Petersburg, Fla. f pirmininkas dr. K. Bobelis yr

MIESTAS

Siuntėjo Pavardė, Vardas

Adresas:

KOVOS DĖL LIETUVOS

jaunimo vienetui (sambūriui, 
tautinių šokių grupe’, jaunimo 
chorui, sporto būreliui), geriau
siai reprezentavusiam lietuvius 
ir Lietuvą vicr.erių metų bė-Mas K iska, kuris pažadėjo ir 

ateityje neužmišti šios apylin
kės.

Vėliau kalbėjo p-nia Barbara 
O'Comor, iš Neighborhood Dpi. 
Pasakė, kad esant kokiai pro
blemai, skambinti jai, o ji per
duos atitinkamam departamen
tui. Kaip žinoma, šis d-tas nori
ma panaikinti.

Šv. Kryžiaus ligoninės perso
nalas dirbo visą laiką, tikrinda
mas kraujo spaudimą ir cukrinę 
ligą, kibai didelis skaičius vy
resnio amžiaus žmonių džiaugė
si patogiu ir nieko nekainuojan
čiu patarnavimu.

Be to, ligonlims personalas 
aiškino kokius patarnavimus‘ga
lima gauti iš šios mums artimiau- f 
sios ligoninės.

Užbaigus susirinkimą, visi bu
vo pavaišinti su muštiniais, py
ragaičiais ir kava. . ................ .
dalyvavo apie 200 asmenų.

’ A. K.

2. Premijai gauti asmenis ar 
vienetus raštu pasiūlo jaunimo 
organizacijų vadovybės, jauni
mo grupės, vyresniųjų organi
zacijos ar paskiri asmenys iki 
kiekvienerių metų gruodžio 
31 d. (pašto antspaudas);

! 2. Premi judino asmens ar 
jaunimo vieneto tinkamumui 
Įvertinti sudaroma Jury komi
sija, kurion po vieną atstovą 
skiria Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės jaunimo reikalams 

j vadovas, Pasaulio Lietusių Jau
nimo sąjungos valdyba ir JAV 
Lietuvių Jaunimo sąjunga, o du 

‘atstovus paskiria Kriauėeliūnų 
šeima;

4. Jury komisija, aptarusi as
mens ar vieneto tinkamumą

inudiiHidin, j/y ** |

Susirinkime PremiJai> j? skiria balsll daugu-.

Premija jaunimui
Dr. Leono ir Irenos Kriauče- 

liūnų šeima savo mirusiam sū
nui ir broliui prisiminti skiria 
kasmetinę

EUGENIJAUS KRIAU
ČELIŪNO PREMIJĄ.

Premijai skirti sąlygos 
tokios:

yrą

VALST.

ZIP GODE

tautinę plotmę.

Pabaltijo kraštų okupacijos -Į 
klausimas pradėjo pasirodyti ■ 
daugelio vafe'tybių parėtškimuo- 
se bei jų laikraščiuose. Ypatin- i 
gai gyvai kelia Lietuvos reika- ! 
lūs Australija ir D. Britauija. j

Dabar pradėjo daugiau kai- w 
bėti Jungtinės Tautos ir Vokie- v 
Ii ja. Problema su Švedija, Aust- $ 
rjja ir Šveicarija, nes tos tautos 
mums nepalankios. 8

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

Naujienos, 1739 S. Halsted St

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

KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti $1) 
Sirjstd čeki:

Chicago, EL 60608

Mūsų tautai VLIKas atlieka 
d’delius uždavinius, leisdamas 
s:va ir kitomis kalbomis E.tos 
informacijas, kurias i siuntinėja 
po visus kraštus.

Dr. K. Bobelis ragino remti 
Amerikos politiką. Jis yra įsiti
kinęs, kad jeigu Amerika laiky 
sis ir nepakeis savos dabartinė- 
politikes, tai rusų imperija grei
tu laiku turėtų subyrėti. Rusai 
turi daug vidaus problemų ir 
daug pasaulinių trinčių, kurios 
veda juos j pražūtį.

Dr. K. Bobelis ragina visus 
lįgfcuvius jungtis į organizaci
jas, prašo visus stoti į bendrą 

r darbą, siekti Lietuvos išlaisvi- 
' nimo. Mūsų klausimas, pabrėžė 
;dr. K. Bobelis, diena iš dienos 
(valstybių konferencijose gyvėja. 
Jungdamiesi bendrai, galime 
atsiekti dar didesnius laimėji- 
m us.

Dr. K. Bobelis pažymėjo, kad 
suvažiavimo Detroite 

posėdžiai praėjo vieningoj nuo
taikoj. Nutarta, jog kiekviena 
organizacija atskirai paminės 
VLIKo veiklos 40 metų sukaktį.

Dr. K. Bobelis palietė ir OSI 
veiklos klastas, priminė mūsų 
trijų veiksnių sutarimą drauge

ma iki sekančių metų vasario
15 d. ir susitaria su Kriaučeliū- 
nų šeima dėl premijos tįeikimo 
laiko ir pobūdžio.

5. Premijai asmenys ar vie
netai siūlomi raštu, nurodant į 
tiksliai premijai tinkamumo t 
motyvus, ir siunčiami:

Eugenijaus Kriaučeliūno 
Premijos Komisijai 
12500 Pawnee Road
Palos Park, Illinois 60104* VLIKo

— Rašytojas Andrius Mironas
ir jo žmona Ona neturės gali-, veikti, gelbėti ir padėti- netei- 
mybės iš kelionės pasiųsti Ka- singrai apkaltintiems.

Dr. K. Bobelio kalba įdomi,

LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 
1984 METŲ

VISIEMS NARIAMS, NAUJIENOMS 
IR CHICAGOS LIETUVIAMS.

PAUL MASILIONIS — Pirmininkas
JENNY POVILAITIS — Vicepirmininkė

ROŽĖ DIDžGALVIENe — Nut. rast, ir koresp. •
HERMAN DĄNTA — Fin. raštininkas
JOSEPHINE MASILIONIS — Kontrolės Raštininkė 
MATT POVILAITIS — Iždininkas

LIETUVIŲ ŽAGARĖS

.* >

For constipation relief tomorrow 
> reach for EX-LAX tonight «-

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

Read label and follow 
directions.
C Ex lo, Inc.. 1*2 

energijos. Per trumpą laiką ap
važiavo Europą, dalyvavo kon-j 
ferencijose, ruošė, sakė kalbas, . 
gydė ligonius, surado laiko nu-, 
vykti į Detroito VLIKo suvažia- 
,imą ir pakelyje pamatyti pir-j 
mą savo anūką Julių Kaziuką.

Inž. A. Šukys padėkojo dr. K. 
{obeliui už išsamią kalbą, pra

šė publikos rašyti Iriškus Sibiro 
tremtiniams, kurių adresai yra 
paduoti Evening Independent 
SI. Pete laikraštyje ir prašė pa
dėkoti tam laikraščiui laišku
čiais. ALTas, VLIKas ir LB-nė 
turėjo jau paruoštus laiškus 
pasirašyti. P. Kamiene laiškų 
rašymą apibūdino plačiau.

Svečiai ir nariai buvo pavai
šinti kava, kurią gražiai paruo
šė ALTo valdybos narė Onutė 
Zabukienė su savo pagelbinin-j 
kėmis.

Visk.

LIETUVOS VYČIŲ KŪČIOS

Lietuvos Vyčių Sendraugiai 
rengia seplyniasdešitmąsias tra
dicines kūčias sekmadienį, gruo- ] 
džio 18 d., 2 vai. popiet. Vyčių 
salėje, 47-ta g-vė ir Campbell. 
Bus įdomi programa ir dvylika 
šaltų patiekalų. Bilieto kaina 
8 dol. * i

Kviečiami visi lietuviai Į ma
lonų pobūvį atsilankyti. Rezer
vacijoms skambinti 847-9495 Į 
(Vyčių salė, 6-8 v.v.), 376-4216 j 
(Raudienė), arba 778-1036 (Ga- 
balienė).

—30,000 protestuotoju sek
madienį veržėsi j Greenham 
Common stovyklą, kur saugo
mos dvi vidutinio dydžio Ame
rikos raketos.

MmmC land — FardarltneH . Mamai, ža*4 — F»fda«rfaarf f 
UAL BSTATl FOM SALI | tlAL IfTATl MX IAL1
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PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAIS
EB f TOPAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKUIMAIl 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS fc V

MUTUAL FEDERAL SAVINGS '
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
B MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

» NOTARIATAS • VERTIMAL

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALUS
INCOME TAX SERVICE 

5529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
' ------------ ■

KAM MOKĖTI NUOMĄ? 

GERIAU SKOLĄ.

Pajamų bungalow — iVz 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 J ir 
Washtenaw.

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St
TeL: 436-7878

MISCELLANEOUS 
įvairūs Dalvkel

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

By private breeders.
Taking Christmas orders now.

395-8967

PARDUODU GINTARUS, 350 
gramu ir 12 onzu. Visi Ginta- 
rai, atsiųsti iš Lietuvos 72-rais 
metais: Dvi Brošės — Dveji Ga- 
lionikai — Viena Apirankė — 
Trieiliai Karoliai. .
Rašyti: A.G.

4368 Rock Glen Rd.
Silver Springs, NY 14550

REPAIRS — IN GENERAL 
(vairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečkys

Tel. 585-6624

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

“ LI U GIJA”
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.

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.

6 — Naujienos, Chicago, 8, Hl.Wednesday, December 14,1983

SLEKTROS {RENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu ęhic4Bo» miestu Mdtat 
Dirbu, ir užmiesčiuose, troH, 

yšrsnfuotM ir s^žiainsal. 
Klaudijus; pumputu

S. Tilman Avo. 
Tol. 927-3559

> ■■■■■ . ".J
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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

Dengiame ir taisome visų 
šią STcgus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629
434-9655 ar 737-\7\/\

Siuntiniai į Uetuviį 
ir kitus kraštui -r 

: ■ \ ' . a,
p. N EDAS, 4059 Archer Arenu*,

Chicego, I1L W632. T«I. YA 7-59W

M. ŠIMKŲ S ; 7
' ' NeMry Pvblk . r ^*.‘1 

INCOME TAX SERV1C1

4259 5. Mi piewood, TeL 254-74M
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iSfryistirnai, pildomi pilietybėj pn- 

žymai ir kitokia bllinkai.

Advokatu 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

Darbo valandos: Kasdien: nuo 
& vat ryto iki 6 vaL vakaro. 

Sežtad.: nuo 9 vaL r. iki 12 vai 4. 
Ii pagal susitarimu, 

TeL 776-5162 
1649 West 63rd Street

Chicago, ŪL 60629

ADVOKATŲ DRAUGIJA 

V. BYLAITIS 
ir V. BRIZGYS 
Darbo valandos: 

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet, 
šeštadieniais pagal susitarimg. 

•606 S. Kedzla Ava. 
Chlcaeo, IM. 60629 

TeL: 778-8000
*?T—' .'.f ... ..y...,,..-- . ■ ...

PIRKIT! JAV TAUPYMO MNUf


