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RUSAI KURSTĖ EGIPTO MULAS 
ANVAR SADATUI NUVERSTI

PREZIDENTAS TVIRTINĄ, KAD SUIMTIEJI PRISI
PAŽINO PRIE RYMŲ SU MASKVOS AGENTAIS

KAIRAS, Egiptas. — Maskvos: =-...... ——
agentai, užmezgę ryšius su ti-i LAIVAS IŠSTOVĖJO JŪROS 
kinčiais musulmonais, pamažu 
ruošė nuotaikas prezidentui Sa- 
datui nuversti, antradienį per 
televiziją pareiškė ’ Aųwąr Ša
riatas, Egipto prezidentas. Šaria
tas kalbėjo pustrečios .valandos, 
aiškindamas gyventojams, ko
dėl jis įpareigojo vidaus reikalų 
ministerį suimti 1,654 žmones, 
nuolat; agitavusius prieš dabar
tinę santvarką.

Suimtųjų tarpe yrą trys buvę, 
ministerial, daug ! tikybininkų, 
profesorių, studentų, .keli žurna
listai .ir net mokytojai, kurie 
agitavo prieš demokratinę san
tvarką, kvietė ruoštis prie per
versmo ’ir įvesti “geresnę san
tvarką”. ' ■ • ■

■ Prezidentas pareiškė, kad pa- 
šibąigė Egipto gyventojų; kurs- 
fymas ir ginklavimas,- pasibaigė 
ginkluoti streikai 4r teroras.;Pra- 
džioje pats Šariatas domėjosi 
nepatenkintųjų idėjomis ir visai 
nesirengė jiems kliudyti. Jis iro-’ 
tėjo, kad jie patys įsitikintų sa
vo minčių klaidingumu, bet kai 
pamatė, kad ruošiamąs galas de
mokratiniam Egiptui ifc griauna
ma demokratinė santvarka, nu
sprendė, kad tokiai • veiklai turi 
būti pastotas kelias. ? 1 ■ ' i ' 
- — Jeigu ką nors rasių suginkr 
lų, bandantį nugriauti dabarti
nę santvarką, tai tam sprandą 
nusuksiu, /pareiškėč preziden
tas. —. Rusai planavo pagrobti 
Egipto vyriausybę, ir šitokia bū
du-, diktuoti visam arabų pasau
liui. Praeitą savaitę įvykdyti su
ėmimai užkirto kelią Sovietų 
planuojamam perversmuiĄRusai 
neįsakinės- arabų pašauTiui.

^Niekas nenaudos Egipto 
meiskių perversmui prieš Egip
tą, — pareiškė Sadatas. Jis pri
minė, kad Egipte joks mula jo
kioje moskėje neves propagan
dos prieš Egiptą. Egipto moskė- 
se pamokslai bus sakomi už 
Egiptą, bet ne už kitų kraštų 
mulų idėjas. — Kas nusižengs 
šiam potvarkiui, tai aš bausiu 
visu griežtumu. Net ir tuo atve
ju, jeigu nusikalstų mano tėvas, 
tai pas mane nebus jokio pasi
gailėjimo, — pareiškė preziden
tas Sadatas.

iį| DUGNE 128 METUS

WASHINGTON. D.C. — Bri
tų laivas “Breadalbane” prieš 
128 metus išplaukė į Kanados 
šiaurę ieškoti kelio į Japoniją. 
Šiaurės ledai’ laivą taip suspau
dė, kad jis su visa įgula nugar
mėjo į jūros dugną. Niekas apie 
jį nieko .negirdėjo 128 metus.

Praeitais metais Joseph Mac- 
Innis nustatė, kur tas-laivas bu
vo netoli Berkley salos, 100 my
lių atstumoj nuo' magnetinio 
ašigalio, šiais metais tas pats 
Maelnnis : nuleido modernias 
priemones jūros dugnui tyrinėti 
ir padarė-laivo’nuotrauką?. Pa
sirodo, kada laivą suspaudė aši
galio ledai ir jis per 15 minučių 
pasiekė jūros dugną, jis leidc'si

stojo.- Paaiškėja, 'kad -šaltas 'van
duo nenaikiria medžio, virvių ir 
geležies.

Maelnnis pirmadienį parodė 
tas nuotraukas National Geo
graphic Society nariams ir šiau
rės tyfįhėtbjąms. Jie viM|stebė- 
josi ^rodytOĮ^edacbai gyvomis

stebino.^^į^. ’̂a^is^trodaiitis administracijoš’ aukštų pareigū-
i., Amerikos viduryaka-

! ridose, stengdamiesi įtikinti gy-

tų ekspedicija leksis.^2 pėdų gi- ekonominė prOgraina vra tinka- 
lumon ir bąn.dyS. įžėggfr,}Jaivą miausia §iais suirutfe 
ir pamatytį kas ten vra -ir ką i 
galima iškelti. į paviršių.

Berlyne vj’ko 40,006 vokiečių .jauųimd d emonstracija prieš pasiryžimą gintis nuo 
rusų neutrono bCbiba. Apie iūkstanlisjaunaoiių pradėjo- daužyti -krautuvės, bet 

policijos Ijua^o į^Eeitai suvaldyti. ,

REIKIA PALAIKYTI VISĄ PREZI
DENTO EKONOMINĘ PROGRAMĄ 

^gEĘKŠMINCrl IŽDO SEKRETORIAUS PAREIŠKIMAI
■ėŪICAGO.' Ill. — Darbo Die-

jūros;‘^sjovi^is. ’-liritų '
'.aivas. -'TtV; /tyri? I

Aiemanč^s ^^^& speęiaĮis- ventojus> ka(j prez. Reigano

NAUJOS ŽEMĖS ŪKIO
mašinos

KANSAS CITY, Mo. — Inter
national Harvester bendrovė iš-

JT. • •

leido rinkon tris naujo tipo trak
torius, 135, 160 ir 185 arklio jė
gų. Jie kainuoja nuo $44,000 iki 
$57,000, taigi 10-14% branges
ni už iki šiol pardavinėjamus.

Nežiūrint reikiamo greitumo 
ir didumo, naujieji trakto'riai 
yra ekonomiški, todėl jiems rin
ka bus palanki.

Pirmadienį, Chicagos Conrad 
Hilton viešbutyje kalbėjo. Iždo 
sekretorius Dbnald T. Regan 
Civic federacijos nariams ir jų 
svečiams. Prieš iškilmingus pie
tus, sekretorius D. T. Regan tu
rėjo spaudos konferenciją. Jis 
pareiškė, kad administracija yra 
pasiryžusi. įvykdyti . visą prezi
dento Reagano ekonominę j pro
gramą bei planus, kuriuosęjnie- 
kas nebus keičiama. 1982 me
tais bus daugiau pinigų namų 
statj’bai ir jų ilgalaikės paskolos 
bus daug mažesniais nuošim
čiais. Kalbant apie jas, jų nuo- 

; šimčiai taip pat žj’miai sumažės'
— Uraganas “Harvey” pirma- ir tai teigiamai atsilieps į eko- 

dienį pasuko į Bermudų salas. patingai nuošimčiai už

PRANCŪZAI GAMINS 
NEUTRONO BOMBAS

PARYŽIUS. — Socialistas 
Prancūzijos prezidentas Mitter
rand atomo' bombos negamins, 
kaip kadaise darė generolas C. 
de Gaulle, sukišdamas visą kraš
to auksą į atomo bombos gainy- 
bą, bet Mitterrand įpareigojo 
premjerą Pierre Mau roy pradėti 
gaminti neutrono bombas. Jos 
pigesnės. Įsakyta ne tik imtis 
priemonių neutrono bomboms 
gaminti, bet tarp pat įsakyta su
daryti didokas jų .atsargas.

Prancūzai, pasidarę neutrono 
bombos sandėlius,= neteks mažy- 
binio komplekso ir jausis lygiais 
su bombas turinčiais.,

— . Egipto kariuomenė pil
niausiai pritaria Sadato planams 
suvaldvti Irahd islamiečiu skel
biamas priešvalstybines idėjas.

— Antradienį aukso uncija 
kainavo $456. ■'

« -s-A-

KAUENDORfiLIS

Rugsėjd 16: Kornelijus, Kipri
jonas, Spėka, Tautorė, Rin- 
daugas.

Saulė teka 6:31, leidžiasi 6:59.
Oras šiltas.

Prezidentas Sadalas vakar 
pranešė visiems krašto gy
ventojams, kad jis neleis 
muloms agituoti prieš de
mokratinę Egipto santvarkų 
ir baus kiekvieną, kuris ban

dys įsigyti ginklą.

paskolas pradės mažėti paskuti
niais šių metų • mėnesiais, bet 
konkrečių skaičių nenurodė. 
Pradėjus gyvėti ekonomijai, at
siras daugiau pinigų namų pa
skoloms Taupymo' ir skolinimo 
bendrovėse. Jos buvo ir liks pa
grindiniu šaltiniu paskoloms, ži
nomoms morgičių vardu.

Sekr. Reganas patikino ko>res- 
! pondentus, kad prezidentas savo 
j ekonomines programas apvaini- 
' kuos 1984 m. subalansuotu biu
džetu, kurį pažadėjo balsuoto
jams subalansudti. Jau dabar 
atsigauna Dow Jones ir kitos ak- 

■ cijos rinkoje. Jų kainos buvo žy
miai nukritusios. Iš Chicagos 

' sekr. Reganas išvyko kalbėti į 
j Holland, Mich., ir į Indianapolį, 
Indianoje.

— Jungtinės Tautos visais 117 
1 balsų sutiko pritaikyti sankcijas 
1 Pietų Afrikai už tai, kad nelei-
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GEN. FREDERICK J. KROESEN 
NUVEŽTAS I LIGONINE

AMERIKOS IR VOKIEČIŲ POLICIJA STENGIASI 
IŠAIŠKINTI PASIKĖSINTO.IUS *

HEIDELBERGAS, Vak. Vo-j --- -------------------
kietija. — Antradienį grupė te
roristų bandė nužudyti generolą 
Frederick J. Kroesėn, vyriausią 
Amerikos ginkluotų jėgų vadą 
Vak. Vokietijoj. Antradienio' rytą 
jis dalyvavo karo vadų pasitari
me ir savo mašina važiavo į už
miestyje esantį štabą, kai gru-: 
pės teroristų buvo užpultas.

Į generolo Kroesen automobilį į 
buvo paleisti šūviai iš šalia ke
lio esančio miško ir krūmų, o 
automobiliui sulėtinus greitį, į 
mašiną buvo' paleista rankinė 
granata. Automobilis buvo kul
kų subraižytas, o rankinės gra
natos liepsnos generolo auto
mobilį apsvilino, o patį generolą 
Kroeseną gerokai sužeidė.

Radijo bangomis tuojau buvo 
paprašyta pagalba, ir apsauga. 
Gen. Kroesen, lipdamas į Įritą 
mašiną,.pasąkė: - ,

— Ateityje karo vadas, ko ge
ro', turės važinėti šarvuotyje...

Gen; Kroesen sužeistas; bet 
gyvybei pavojaus nėra. Jam bu
vo suteikta pirmoji pagalba. Jis 

įuųvežfas, j. amerikiečių Įįrgoninę.
'Tuo ^u metu pranėšla vo-J uži,cįistrUf)las 5 6 sfiprUmo Rich- 

kiėčiji-į^Įicijai, kuri 'apsupo. skąiįje. vC 
.mieste]}, ją- kurio į generolo pia 
šiną.Biivo jpaleislos kulkos, mes
ta t^litnė granata. Ar; ybkie- 
čiąiį^ąĄbpi’s- išaiškino, tuo tarpu 
daivjježinia, bet vokiečiai turėtų 
nustątyti,;.' kas kėsinosi -'.pri-š 
.JAV’4rarjp jėgų viršininką. Vo- 
kiėčfiįį: policija yra gana paslau
gi, -fUri- -..priemonių nusikaltė
liams" sučiupti. Vokiečiai žino, 
kas ‘panašius tęrc'ro aktus gali 
vykdyti. <

; Reikia pasakyti, kad vokiečiai 
nori.tarėti Amerikos karo jėgas 
Vokietijoje. Patys vokiečiai pra- 

ir pajėgs gauti reikalingą' šė ir prašo JAV karo jėgų neat-

NORVEGIJOJE RINKIMUS 
LAIMĖJO DEŠINIEJI

OSLO'. — Norvegijos parla
mento' rinkimus praeitą seknją?- 
dienį laimėjo dešinieji. Paskuti
nius šešerius metus kraštą.' val
dė socialdemokratai, vadovauja
mi advokatės G. Harlem Brunt
land. Antradienį paskelbti davi
niai rodo, kad ji gavo daugiau
sia balsų, net ,37.6$ , tuo tarpų 
ko nservą tol iai tesurinko liktai

AH.7 nųcš. f

Prezidentas turėtų paprašyti 
! socialdemokratus sudaryti nau
ją vyriausybę, bet jie nepajėgs 
gauti pusę balsų. Tuo tarpu kon
servatoriai dar prieš rinkimus 
buvo sudarę koaliciją su kelio
mis mažomis politinėmis grupė
mis ir 
balsų daugumą parlamente.

UŽDARO PLIENO
• LIEJYKLĄ

Taupumo ir taupymo sumeti
mais viduryje gruodžių mėnesio 
Ford Motor bėndrc'vė uždaro 
Michigan Casting bendrovę, 
esančią Flat Rock, Mich. Įmo
nėje dirbą apie 2,400 darbininkų 
bus pasiųsti j Rouge River dirb
tuves.

ČIKAGOS SIONISTAI 
PROTESTUOJA

Grupė Čikagos sionistų, vado
vaujami Abe Kogano, buvot iš
vykę Izraelin studijuoti AVAKS 
lėktuvų pardavimo Saudi Ara
bijai pasekmes. Po dviejų savai
čių grįžę padėjo akciją Kongrese 
ir visuomenėje, kad minimi lėk
tuvai nebūtų parduoti.

— Prez. Mitterrand tikisi duo
ti darbo dešimčiai tūkstančių 
Prancūzijos darbininkų prie 
neutrono bombų gamybos.

džia Namibijai tapti nepriklau
soma. ;

KRIMINALISTAI ŽUDOSI

Sekmadienį, prie Crete mies
telio, Mercedes Benz automobi
lio bagažinėje, rastas 50 metų 
kriminalistų gaujos vado Nicho
las J. D’Andrea lavonas. Mano
ma, kad ji-s buvo" prieš nužudy- 

j mą kankinamas, reikalaujant 
. j pasakyti, kas šovė į mafijos va

ldovą Alfred Pilotto. D’Andrėa 
iš Chicago Heights buvo mafijos 
vadovo Albert Caesar Tocco de
šinė ranka. Jie veikė Will ap
skrityje.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS PUERTO
RICO IR DOMINIKOJE :

SAN JUAN.— Pirmadienio' ry-’- 
tą drebėjo žemė Puerto Rico sos
tinėje, San Juan mieste ir apy
linkėse. Taip pat tuo pat laiku, 
drebėjo žemė Dominikos sosti
nėje, Santo Domingo mieste.

, Drebėjimo' centras buvo Mena 
saloje, apie 100 mylių nuo Do
minikos pakrančių. Žymesnių 
nuostolių nepadaryta, .žmonių 
aukų nebuvo. Drebėjimas buvo

KREMLIUS PAKĖLĖ 
VODKOS KAINĄ

MASKVA, Rusija. — Sovietų 
Sąjungos valdovai, antradieni 
pakėlė gazolino, vodkos, aukso 
gaminiams, vilnai, kašmiro megz 
tiniams, kilimams, stiklo dar
bams ir visai eilei kitų prekių 
kainas.

Nikolai Gluškovas pasirodė te
levizijoje ir paskelbė, kad nuo 
rugsėjo 15 dienos valdžia nuta
rė pakelti kainas visai eilei pro
duktų. Gazolinui pakėlė kainas 
dvigubai, o vodkai ir kitiems 
gaminiams pakeliamos nuo 17 
iki 27%. Litras gazolino" kainuos 
du rubliai ir 12 kapeikų. Degti 
nės puslitris kainavo 5 rubliai 
ir 35 kapeikos, o dabar kainuos 
6 rub. 25 kapeikos.

Angliakasiams pakėlė algas, 
bet kitiems darbininkams dar 
nekelia.

— Britų premjerė priėmė atsi
statydinimo pareiškimus iš trijų 
ministerių, nesutinkančia su jo
sios užsienio ir vidaus politika.

šaukti iš Vokietijos. Kiekvienais 
metais, kai Amerikos vyriausyb; 
užsimena apie JAV karo jėgų 
sumažinimą Vokietijoje, tai vo 
kiečiai ‘prašyte prašo nemažint. 
ir neatsitikti karo jėgų. Vokie 
čiai net suliko prisidėti pri 
Amerikos karių išlaikymo Vo 
kielijoj. Vokiečių vyriausybė lair

BAUDI ARABU A :GAUS 
LĖKTUVUS ;

WASHINGTON, D.C. — P-re- 
dęntas Reaganas- išklausė -Iz

raelio premjero ‘ planus Saudi 
Arabijos lėktuvams kontroliuoti, 
liet kai prezidentas Reaganas,' 
Begino išklausęs, jam pasakė, 
kad Saudi Arabija gaus keturis 
didžiuosius radarinius lėktuvus, 
tai Beginąs nutilo" ir sutiko 
• Saudi Arabijai lėktuvai reika
lingi, kad jos nafta galėtų lais
vai plaukti į Vakarus. Laikui 
bėgant, reikalai gali pasikeisti, 
bot šiandien Vakarams Saudi 
Arabijos nafta yra reikalinga, 
todėl Saudi Arabija lėktuvus 
gaus, kad galėtų garantuoti tos 
naftos plaukimą į Vakarus.

Izraelio nepriklausomybė la-. 
bai svarbi, ji brangiai kainuoja, 
■bet naftos plaukimas į Vakarus 
yra taip pat labai svarbus.

— Irane spalio mėnesį vyks 
prezidento rinkimai.

Francois Mitterand *
Prancūzijos prez. Mitterrand 
įsakė premjerui Mauroj pa
siruošti gaminti neutrono 
bombas, kol sudarys dideles 

tų bombų atsargas.

pat pas’žadėjo padėti apsaugoti 
amerikiečius Vokietijoje.

Vokiečiai žino, kai! be ameri
kiečių vokiečiai nepajėgtų pasi
priešinti Sovietų karo jėgoms. 
Vokiečiai suinteresuoti, kad JAV 
karo jėgos būtų Vokietijoje ir 
kad jos būtų saugios. To saugu
mo, kaip matome iš šio praneši
mo, Vokielijoje nėra, šiandien 
paskelbtas pranešimas nėra vie
nintelis.

Rugpjūčio 31 <1. galinga lioin- 
>3 sprogo Ramslcin kareivinėse, 
kur padaryta daug žalos kariš
kam pastatui ir sunkiai sužeis
ta 15 žmonių. Ten buvo sužeis
tas Amerikos generolas. Rugsėjo 
1 dieną Wiesbadcno kareivinių 
pastatas ir vėl buvo gerokai ap
gadintas. Amerikos kariai turė» 
imtis priemonių apsisaugoti nuo 
teroristu Vokietijoje.
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MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NERIMAV1ČIUS

— Nesuprantu iš aš, tėvg, 
kaip čia yra ų kaįp bus.

— tyan atrgtįo, kąd kas nors

— Maiki, aš bijau, kad Ame
rikoje žmonės nepradėtų šaudy- 
tis, pan. kaip Irane ir Airijoje.

— Šaudosi ir Amerikoje. Kas
dien nušaunama daug žmonių.

— Taip, bet valdžia leidžia ne 
tik šautuvus turėt, bet leidžia 
žmonėms šaudymo pratimus da
ryti, net vaikus treniruoja šau
dyti. Tūkstančiai priklauso prie 
šaudymo klubų. Tik pamanyk, 
kiek valkatų gatvėse šautuvus 
nešiojasi. ... • . . ,t..

— Ginklas blogose rankose 
pavojingas, bet ir reikalingas} 
tvarkai palaikyti-apsiginti nuo 
uiktos valios žmonių. Kiniečiai X
taip pat savo vaikus lavina gin
klą vartoti, kad mokėtų ginti sa
vo kraštą nuo priešo. Bet kinie 
čiai kitokie žmonės, tėve. O mes 
turime leidimą ginklą laikyti 
savo apsaugai. Ta proga pasi
naudoja ir blogos valios žmo
nės-

— Maiki, išeina taip, kaip bu
vo įjrohibicijos laikais. “Mum 
šainą" valdžia draudė virti, o 
vis dėlto virė. Fabrikai gamine 
visokius prietaisus alkoholiui 
virti. Krautuvių langai buvo 
pristatyti bulelių, kamščių, kati 
lų, kamščiams užkimšti spaustu
kų ir t. t. Žmonės patys virė ii 

.slaptai pirko ir gėrė. Daug kas 
apako nuo “naminėlės”. Mano 
pažįstamas kaimynas buvo gu 
dresnis. Jis atidarė kirpyklą, bet 
kirpti jis nemokėjo. Kad atro
dytų kaip reikia, iš kaimyno 
kirpyklos atsinešė plaukų, pri 
barstė aplink kėdes. Bizni darė 

v už durų užpakaliniame kamba 
ryje, — “naminėlę" pardavinė-

davo iš kitų. Jo kirpyklą lankė 
kas tik žinojo, pirko ir gėrė, kol 
atėjo prohimicijos agentai plau
kų nusikirpti. “Kirpėjas”, nieko 
blogo nemanydamas, atnešė pil
ną galoną naminėlės. Agentas su 
mokėjo kiek buvo prašyta ir pą-t 
rodė savo kortelę, kad yra val
džios agentas.

— Kaip toliau buvo, tėve?
— Kirpyklą uždarė.
— Tai ne pirmas atsitikimas, 

tėve. Vienas latvis virė “Salu- 
tarą Biterį” Garsino laikraščiuo
se kaip viduriams liuosuoti vais- 
tą-vyną. Kai valdžios agentai pas 
tebėjo krautuvės lange pristaty
ta Salutaro butelių, užėjo pasi
teirauti. Paragavo ir gerokai 
'‘ikaušo”, tada ir pasibaigė Sa
lutaro biznis.

— Matai, Maiki, uždraustas 
vaisius veda į pagundą.

— Taip, tėve, blogi dalykai ne 
apsimoka.

— Palauk, Maiki, aš dar noriu 
vieno dalyko jūs paklausti. Už 
kokį patarnavimą miestui reikės 
mokėti vieną centą taksų. Jau 
ir taip du centus pakėlė pirki
nius, o dabar — vėl kelia!

— Šitas klausimas kelia kitą 
klausimą, tėve. Yra visokios lū
šies patarnavimų.

— Išeina taip, kad akysime, 
restorano padavėjai reikės mo
kėti ekstra 1.centą taksų, nes
kaitant “tipso”. O gal padavėja 
lurės tą centą atiduoti miestui? 
Kitas klausimas: Jeigu mano 
čiaupas sugedo ir aš pakviečiu
plumberį, kad pataisytų, tai aš Ir Kuzmickas iš Floridos 
jam. ar jis man turėtų mokėti 
vieną entą už patarnavimą?

Maiki!

netvajjpįę sų tęanspcųtp rūka
lais. Popierinių dolerių daržinė 
priversta, o taksus ir važmos mo 
kestį kelia. Sako, kad tuos su
vežtus pinigus suskaičiuoti ne-
apsimoka — kainuotų pusė mili
jono dolerių__

— Matai, tėve, visi spaudžia 
tavo kišenių, o duoti mažai te
duoda- Jau ir bankai varžo pini
gus todėl, kad infliacijos lieps
nas apmašintų, kurios ryja pi
nigus be jokios atodairos. Kai 

I kurie bankai leidžia pinigų išsi
imti tiktai vieną kaną per mė
nesį. O jeigu išsiimsi didesnę 
sumą, praneš mokesčių įstaigai.

— Man tokie dalykai nerūpi, 
Maiki. Nieko neturiu, nieko 
nereikia.

— Tai lik sveikas, tėve.

—i—

-■MM

ir ?

— Tąi kodėl ąesakei iš sykio? — piktai pasause 
Belzebubis.

— Mat, pon, kol nesugauna, tol nevagis.
—“ Goden!” — šūkterėjo velnių vadas, tapštelėjęs 

vuodega čigonui per slėpsną ir įsakė savo reikalų vedė
jui paskirt čigoną pragaro štalmeisteriu.

— Tą arkliavagį? — atsiklausė nusistebėjęs velnio 
reikalų vedėjas.

— Tegul, bet tik vykusiai — suramino jį velnių 
vadas.

— Bet, pon, jis pragarą apvogs — nugąstavo vel
nio reikalų vedėjas.

— “Nie razsuždat” man reikia specialistų! — už
baigė Belzebubis.

— Sekantis! — sukomandavo kipšas.
— Sekantis eina spekuliantas, užsiėmęs per amžį 

gyvųjų prekių kontrabanda ir fetišavimu — pranešė 
fęikąlų vedėjas.

Raudonsnapių 
sukaktuvės

— Aš ne rudas, o raudonas
Nuo savų jaunų dienų;
Mano ‘bosas’ Kremliaus ponas—
“Bosas” visų raudonų.

I
— Kas man Lietuva tėvynė, 
Josios.laisvę kam verta?
Gieda “Laisvė” broolyn’inė,
Kremliaus spektru apšviesta.

į >
štai, “Gimtasis Kraštas” skelbią, 
Džiaugias Bimba ir Venta;
Septynias dekadas staugia, 
Kremliaus grašiais paremta.

Šypsosi proletariatas, 
Karosienė ir Juška; 
Sovietinis konsulatas, t 
Vilioja, su bųjJKĮska;^

Sėdi draugė Mizarienė — 
Išdavikai mūs’ tautos, 
Karosas^ ir Retrikienė, 
Launnęiukas iš “Tiesos”.

Nebereikejp revoliucijos 
tik dėl dviejų laipsnių

Prahoje, Čekoslovakijoje, pla-
\ čiai pasakojama istorija apie 

Brežnevą, kuris numirė ir ėmė 
ir nuėjjo, atrodo, į tą vietą, iš 
kurios pagal nuopelnus jau skir
stoma, kur teks išbūti visą am
žinybę.

Nuėjo jis ten, laukia jis ten 
savo eilės ir susitinka paskutinį
jį Rusijos carą Nikalojų. Caras 
ir klausia Brežnevą:

— Sakyk man, ąr mano švęs
toji Rusija vis tebėra didžioji 
galybė?

— Taip, tikrai, — atsako §ręž- 
nevas. '■ ; ,

— O ar jį vis dar tebelaiko (jį- 
dėlę armiją?
- W .
— Ir puikų laivyną?
— Taip, tikrai.
— O ąr 'ji .vis tebesitęsia įšti-. 

sai nuo Baltijos iki Pącifiko van
denyno? ' ;

j — Tebesitęsia.

i i

i

— O slaptoji policija ar ir da
bar tebelaiko žmones po savo 
kumščiu?

Palinksmino saviškius-..

“Daily World" narys raudonas,jo. Jis pats jos nevirė, bet gau- Stačiai durnas dalykas.

■

Atvežė juostą, medalį 
Okupuotos Lietuvos;
Bimbai ordiną draugystės 
Autokratiškos Maskvos.

Juos iš Vilniaus debiutavo 
Stasiūnaitė su daina. • 
O Katilius smuiku savo 
Žavė’ muzika sena.

“Konsulas”, būk, Lietuvos. 
Tikras raudonųjų brantas, 
Agitpropas iš Maskvos.

Čirškė “Lakštučių’’ kvartetas 
Su paterškoms gerklėje, 
Kūrė “Laisvei” epitetus 
Kremliaus meškos sterblėje.

uškys — Kremliaus kolaboran
tas,

Rodė meną ir Stravinskas, 
Spaudė piano klavišius.

! Tebelaiko.
i . -

. .. S.

Kamarovski išdidus.
“Moscow News” Krivickas po?

• : '7 [nas. —
Pila cinikai nuodus...

Dobrynino telegramą
Skaitė iškamša Juškys —
Taip “laisviečiams” “rojaus”

[meną
Bruka Kremliaus samdinys.

; Liaupsino mizemą kelią, 
j Kelią “Laisvės” raudonos.
j — Ura! — šaukia, tostą kelia, 

Tostą draugystei Maskvos.

Išdaviko vardą neša — 
Geru žodžiu kas minės? 
Už prakeiktą Judo grašį 
Tarnaus Maskvai — kai padvės!

K. Vabalėlis

— O politiniai nerimo kėlėjai 
ar vis dar tebesiunčiami j Sibi
rą? .

— Taip!
— O ar mano tauta dar vis 

tebegeria vodk^?
— Tajp, tebęgęria-
— O ąr ji ir iKi šiol vis tebėra

— Ne, dabar jį yra 40 laips
nių.

4vięjų įąipsįįįų ištikro buvo rei
kalingą ruošti revoliuciją.

— Skirti jį diplomatiniu kurjeriu! —
Velnio reialų vedėjas, supratęs, kad jo ponas yra ir 

pasiliko už jį gudresnis, nutylėjo.
— Trečias, kas eina?
— .Speciąlistąs, mano tamsta, — atsiliepė nutukusi 

vėlė.
— Ką moki gudrauti?
— Iš balto padarau juodą.
— Iš mažo didelį moki padaryti?
— Ne, moku antraip.
— Saugok pragaro sieną — įsakė Belzebubis.

— Kas iš eilės? skubiai varė kipšas kandidatų 
Į vorą. ' ’ '

Jaųpi pora sėdi už sta- Prisiartino buvęs teatro direktorius, paskutinį me
lo, nepalaikanti jokios kalbos, j tą nevykusiai lošęs sabotažą.

Kpdėl sėdi taip nuliūdęs? 
iausia žmona.
Argi tų pamiršai, kas mums

Meilę viską įgrjięsą, visko daug

— A, sveiks tamsta, — pamainė toną kipšas: — 
kur tamstos trupė? ?4 '

— Palydėjo mane velniop ir sugrįžo lošti,
— Pasiųst jį į dangų, biznis iš jo mažas! — nusprendė 

velnių vadas. i ' 1 '
— — Prašau žodžio... pratarę direktorius tuo tarpu, 
kai kipšukai jį čiupo už pakai^oš-.,K

— Prašau — vamptelėjo Belzebubis.ar
i

Iru apsipratęs, besikomedavoju su kipšukais... 1

— Ta'p, — atsako vyras- 
žinau. Tąčiąų nepasakyta 
meilė viską valgo? 

/t? 5K
Laimės spėjikąs: — Tavo

rąs bus grąžus, protingas ir la
bai turtiiigas.

Jauna moteris: — Kaip būtų yinciją! — sukomandavo velnias, 
malonu. Bet pasakyk, kas man 
daryti su tuo, kurį aš dabar tu
riu? i «* * *

Išsiblaškęs profesorius trium- 
fališkai praneša žmonai:

— Matai, neišsipildė tavo pra
našystės, kad aš šiandien kur 
nors paliksiu lietsargį- Aš jį par
sinešiau namo.

— Mielasis, juk lietsargis yra 
namuose. Užmiršai jį pasiimti.

VELNIO ETATAI
Viename krašte kažkaip iškrito amaras ant visų“ ne

dorų žmonių. Kaip rudenį lapai nuo medžių, taip ten nuo 
savo užimamų sostų krito nedorieji žmonės, ir krito, žino
ma, velniop. Belzebubis net delnuose pūsles sutrynė tokį 
lobį gavęs. Prikrito pilnas pragaras, kaip epušinių lapų 
— spalvotų, šiūlėtų, frantuotų, žvaigžduotų ponų ir vis 
specialistų, dažniausia pirmosios rūšies.

— Tai geriausia medžiaga visokiam piktui, — džiau
gėsi kipšų karalius: — iš tokios žalesos ką norėdamas pa
dalysi, — ir sumanė papildyt savo etatus, žinoma, velnio- 
niškus. Ą. ’

Kaminakręčiųi įsakė visus nusikaltėlius sušluoti į vie
ną vietą, taipfkaip jie stovi — su visa išvaizda ir forma, 
o patsai uodegą po pažasties pasibraukęs atsistojo ant 
krosnies ir ėmė skirstyt turimąją medžiagą.

— Ei, pirmas artimiausias parka, šiąn! — sukoman
davo kipšų vą4as-

Atšliaužė liįąuįjtą koja čigonas.
— Kokią giltinė tąu tą koją išsuko? — klausią Bel

zebubas prijaučiančiai.
— Ji pati, mano žemiausias valdove, — atšovė či- 

gQnas-
— Ęaip tąj? — nesuprato lęįpšąs. ’
— Tai ve, kindžala makara, pagąutąs norėjau išsi

sukti, bet išsis^co. vien koją, o aš pats į pragarą pate-

—Tik už vieną! — per|dąusę Bejzębųbąs.
— Ir taip ir ne, pon įcifjĮę, pąvogįąų tiktą! yįeną.
— Menkas vyras iš tąvęs, — susiraukė kipšų ponas:

— eik!
0 ar tų kitų skąįęiųn neimsi, pons? — atsiklausė či- 

i gonaą įsižeidęs. ■ < •
— Kokių.dar? — ėiąė nekantraut Belzebubis.
—Daug, daug kitų
— Tu gi pąvpgęi tikMppą?
—Tai vieną tesužinoję, už kurį mane ir atsiuntė tau

- paaiškino čigonas, . k

ii • >

— Nieko panašaus, tamsta už akelių dienų pragarą 
paverstum balaganu. Važiuok, važiuok, važiuok į pro-

Direktorių iššovė į viršų.
— Kas dar nori tarnystės? Geros, pelningos tar

nystės, aukštos tarnystės, sėė-dėk ir noo-rėk, te-te-te, 
— tratėjo velnio reikalų vedėjas. £

— Aš, pon, noriu — pratarė priėjęs rūgtis.
— Ką moki veikti? Į’’ j
— Nieko, pon — atsirekomendavo rūgtis.
— Miegoti moki? — klausia kipšų ponas.
— O, jes, ir dar kaip! Kai užmiegu, tai gali čia 

triūbyti, aš nė krust ! — gyrėsi rūgtis.
— Tinka į filosofus — nusprendė Belzebubis.
Paskutinis priėjęs buvo toks didelis, kad atsistojęs 

prieš Belzebubį savo pakaušiu net pragaro dangtį kils- 
tdeje. y

— 0-o, užaugęs bestija, ir kaklas lyg žirafo! — įgavo 
linksmo ūpo kipšai: /

— Sakyk, didžki, ar ne akseliu tave ten maitino? — 
klausinėjo velniūkščiai, kabinėdamies milžinui į skvernus.

— Tai aš ten žemėj vis užėmiau dideles vietas, o tai 
ir esu didelis, — paaiškino jis kipšukų susidomėjimą.

— Kaip tavo vardas? — kiek susivaldęs nuo juoko 
paklausė Belzebubis.

— Nežinau, — atsakė didžkis.
— Tai kaip gi tave ten vadino?
— Niekaip nevadino.
— Ar nevadino kartais dideliu dumiu ? — isimaišė i 

kvotą čigonas, kurs buvo jau štalmeisterio sanu apsirėdęs.
— Vadino, — sutiko didžkis.
— Skirti jį pragaro viršininku, — nusprendė kip

šų vadas. Į

— Pon vade, tau visai gudrumas atsisakė tarnaut, 
perdaug reikšmės priduodi išorinei išvaizdai, kaip tik 
kvailą sutinki, tuoj pats pradedi kvailėti... — išmeti
nėjo kipšukai savo vadui, naudodamies ąjjępliųčįą praga
ro žodžio laisve: — Juk tamsta matai, kad jis yra di- 
dęlįs durnius...

— Kokią pragaro valdymosi sistema? — paklausė 
ji} vadas. - J ?

— Biskį komunistinė, biskį anarchistinė, — lyg vie
nas nužviegė velnįokščiai.

— Tai matot, vaįkai, — visai įtikinančiai kalbėjo 
Belzębubis, — ppę TPPsų sistemos, arba viršenybė ąudri 
ir visi kiti kvaliaį, arba viršenybė durna, o vįsį kiti mand- 
rūs. Skirkitės!

— Gerai šneka Belzebubis, — nuaidėjo pragaro dva
sios, — pas mus sistema biskį komunistinė, biskį anar
chistinė: jei vieni durni, visi kiti mandrūs. Urrąl — Gar
sas aidėjo visame požemio finnamente.

Aklasmatė
(Magaryčios m.)
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žmogus turi ožio balsą, ir bliau-
jko ir dėmesio'skiriama sveikini-Į na kaiP ganyktoj’ožys, bet tik jo

(Bus daugiau) ’

Seni žmonės tai. vaikščiojau

V . . _

IES

kalui reikės ir nemažai lėšų.
Šioje išvykoje, nors nemažai

Jų darbotvarkės sudaromos 
iš dalių: 1) Atidarymas ir invo- 
kacija, 2) Prezidiumo ir komi
sijų sudarymas, 3) Sveikinimai, 
4) Atstovų patikrinimas, 5) Vąl-

; Kaip jau žinoine, Šiais metais
1 yra numatytas Detroito priemies

—• Kokiems galams tu tą vis
ką darai? . t
, — Iš įginto kuklumo, miela
sis. Aš paprastai nemėgstu bliz
gėti tarpe kitų moterų;

kas pjauna,, y, - ,

Žodžiai vartojami palyginimo 
ir panašumo. prasme

Ožiabalsis, tai nereiškia, kad |
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Ai COOPER J. ANTMAN 
PARODA

į Spalio 9 dieną, čia pat, ruo
šdama dviejų iškilesnijų tapyto-

lllčililMirdliiMmMĮiilliMwhH|l

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• • LITERATŪRA, lietuvių literatūros,1 meno ir moksle 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vincu 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V< 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis Ii 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rakštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik S3.

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems. gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja ?2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašy
tas Juozo Adomaičio--Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už $2.

• Literų VlšKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-TamaŠausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitOvardŽių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pust knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina 36.

• KĄ LAUMES LEME, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik S3.

JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik n< 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
^nyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja J6.

• SATYRINES NOVEIJ5S, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertimus. 200 knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina $2.

Knygos gaunamos Naujienoje, 175? So. Halsted St., Chicago, 
IE S060S. Užsakant ysitu, pridėti Solefj persiąs timo Išbddoma,

Redaguoja MIKAS ŠILEIKIS

Septynių lietuvaičių dailės par
( SEZONĄ ATIDARANT)

šį penktadienį, rugsėjo 18 d., 
7:00 vai. vakaro, Čiurlionio Ga
lerijoje, Ine., 4038 Archer Avė., 
atidaroma septynių lietuvaičių 
dailės darbų paroda. Dalyvauja: 
Šes. M. Mercedes, Irena Gele- 
žienė, Julija Smilgienė, Danutė 
Prapolenis, Anelė Kirvaitytė, 
Ona Čepelienė ir Marytė Nalis- 
Nalienė.

Visos, išskyrus pedagogę sės. 
Mercedes, debiutuoja. Sės. Mer- 
edes joms talkina su savo ve 
lesniais kūrybos darbais.

Paroda bus gausi įvairiais dar- 
bais ir, reikia tikėtis, bus graži- 
Dail. Irena Geležienė daugiau 
už kitas savo darbų išstato, ki
tos po mažiau.

Mūsų visuomenė kviečiama 
gausiai dalyvauti parodos atida
ryme ir arčiau susipažinti su jų 
kūryba bei įvertinti jų pastan
gas meno srityje. Rasite sau 
patinkamų dailės darbų įsigyti.

jų — Antano Skupo-Cooper ir j 
Jack Antman tapypos darbų pa- ■ 
rodą, ši paroda žada būti ne ei
linė. DaT. Antano Skupo-Cco- 
ier tris tapybos darbus turi įsi
gijęs Illinojaus valstijos meno 
muziejus Springfielde. Skupas 
vfa plačiai žinomas amerikiečių 
visuomenei. Jis daug kartų, da
lyvavo ir lietuvių rengiamose 
dailės parodose.

Jack Antman taip pat ilgame j 
'is tapytojas, turi savo origina- 
Tų stilių bei formą. Verta pama
tyti šią. neeilinę parodą.

PRIMINIMAS DAILININKAMS!1
Laikas greit bėga, o parodai] 

uasiruošti reikia laiko. Šiuo pri-l : 
mename dailininkams, kad lap
kričio 5 d. Čiurlionio Galerijos, 
Ine. Direktoriatas ruošia kasme
tinę bendrą dailės parodą- Bus j 
skiriamos premijos iš Premijų] 
Fondo už geriausius į 
kūrinius, kuriuos 
komisija, Juri komisija bus pas
kelbta vėliau.

Visi dailininkai, ne tik vieti
niai, bet ir iš tolimesnių miestų 
kviešiami dalyvauti.

ANTHONY COOPER ‘'PRIE DARBO”

SEIMAI, SUVAŽIAVIMAI ..
Centrinių organizacijų vyriau

siu santvarkos ir veiklos ap- 
sprendėju yra jų seimai ar su
važiavimai. Jie būna kasmeti
niai ar ir periodiniai. Juo retes
ni, tuo svarbesni, nes prireikia

- J ir daugiau laiko' praleisti svars- 
parodoje tyboms.

atrinks jųrij J V darbotvarkės sudaromos

DETROITO NAUJIENOS
BALFo 76 skyriaus išvyka gerai pavyko

f Rugsėjo mėn.i 6 d. O. Č. ša- kitose išvykose.' BALFas
deikų gražioje, medžiais bei žy- momis papildė savo kasa, 
dinčiomis gėlėmis apaugusioje,' 
sodyboje susirinko gražus bū- 
^ys-apię / ■170-išvykautojų. Dan- tyje — Southfield BALFo 20 
gus buvo debesuotas, bet netru- Seimas, kuris įvyks spalio’ mėn. 
kus prasiblaivė, ir tarpais rodė-, 24 ir 25 dienomis. Taigi, tam rei- 
sį saulutė. BALFo šeimininkės’ 
svečius vaišino sir šiltu maistu, 
kaip tai: kugeliu, cepelinais, 
balandėliais, koldūnais ir kitais 
skanumynais, o vyrai girdė gai
vinančiais gėrimėliais. Svečiai 
buvo patenkinti, vaišinosi ir šne
kučiavosi. Dabar išvykose muzi
ka nebemadoje, todėl jos ir ne
buvo, - . ; ■ ū
< įprastai, kaip ir kitose išvyko
se; buvo ir paįvairinimų: gausus 
visokiomis gėrybėmis pakrau
tas dovanų stalas laukė laimėto
jų. Buvo ir laimingųjų, kurie pa
tenkinti grįžo į namus-

>į BALFo išvykose visuomet 
susirenka gausiau svečių, negu

Į ir darbu, prie maist<><rdaliriim§j 
į stalo talkininkai (talkininkavo)’.: 
] A. Brazaitienė AJ~E-'Juškai,>L.

Į y* » ' • a f.

Macionienė, A. įlonynienė, B.
i Bukauskienė, Mingėltėnę, I. Lau 

paja-J rinavičienė, V- Cįstėikienė,’ -A.
Poderienė, C. Pliūjrienė, A; Kon
čius, A. A; Petrauskai, V. žebėr- 
tavičius, E. Misiūnienėj .V.z .Stas
kus, S. PetravičienėįNife-'Ražaus* 
kienė, O. Rukštelianė, A Sko- 
rupskienė, St. Šimoliūnienė, E. 
Baukienė B. čunkienė, J. R. Mi
kailai, A. Murinienė, L.S. Pet-

buvo publikos, bet visi seni, o tik Į roniai, B. Selenienė, K. Sragaus 
vienas kitas jaunesnis ar vaikas, kas, G. špakauskienė, V. Tamo- 
kuriuos atsivežė tėvai. Atrodo šsūnas, K K. Daugvidai, V. Z. 
jaunimas, suregistruotas į jau
nimo centrus, su senais nešimai 
šo. Ruošiant išvykas ar kitokius 
parengimus, esamos šeiminin
kės jau suseno, nebepajėgia at
likti darbų kaip anksčiau, o' jau
nos į jų vietą neateina. Kad ir 
nenorime, reikės prisitaikinti 
amerikietiško maisto-Hot dogs.

šiai išvykai maistui gaminti 
vadovavo parengimo vadovė 
Ona Šadeikienė su, būriu talki
ninkių ir talkininkų.

Urmanavičiai, S. K. Gogeliai, A., 
Lelienė ir A. Mikalkėnas. A. Jo-: 
nynienė padovanojo didžiulį ra-Į 
guotinį. Prie visokių darbų pri
sidėjo Č. Šadeika, o prie baro — 
broliai J. S. Bartkai.

Tikiu, kad BALFo vadovybė 
visiems dirbusiems, ir aukoju
siems pinigais, maistu ir darbu 
tinkamai padėkojo.

Antanas Sukauskas

dybos pranešimai, 6). Revizijos 
kom. pranešimas, 7) Diskusijos 
dėl pranešimų, 8) Pranešimų 
tvirtinimas, 9) Skyrių atstovų 
pranešimai bei sugestijos, 10) 
Vykd. organų rinkimai, 11) Re
zoliucijų priėmimas, 12) Klau
simai ir sumanymai, 13) Užda
rymas. Pasitaiko ir paskaitų. ;

Dažniausiai skelbiama pradžia 
9 vai. ryto; pietų pertrauka — 
1-2 vai. po pietų; banketas — 8 
vai. vak. Taigi, suvažiavimas 
neišvengiamai turi baigtis 7 vai. 
Cyakaro. į^osėdžįąvnmo eigąi.^gėy 
’riausiu atvejiįį-"-lieka devynio^' 
-yalando’s. Tokioj įtampoj pra
leistas laikas,' aktyviai ir atidžiai 
besireiškiant, • kiekvieną išvargi
na. frvįjįo labiau pabaigon; juo 
nuovargis didėja; tuo, pačiu ir 
suvažiavimo, paveiklumas ma- 

_žeja. Ir kyla klausimas, ar šei- 
mii-šuvąižaviihaT pilnai savo už- 

Adūo,tį- atl^kaj ir padarytas išlai
das'pateisiną.

Paprastai Valdybos praneši
mai būna (ir-turi būti) ilgi ir iš- 
sąiįiūs. .Kai kurie, statistiniais 
duomenimis paremti, net'įkyriai 
nuobodūs. Iždininku ir RevizU: 
jos komisijos patiekta skaitlinių 
gausa, negali būti - (čia jau pat- 
beskaitant) pilnai' aprėpiama. 
Tuo pačiu ir suvažiavusiųjų ne
gali' būti- tinkamai įvertintas, iš
laidų tikslingumas. Tat, kad. pa
siekus suvažiavimuose didesnio 
paveiklumo, visi valdybų detalūs 
pranešimai turėtų būti patiekti 
bent savaitę prieš suvažiavimą. 
Tokiu atžvilgiu siivažiavimo da
lyviai būtų jau įisigilinę į atliktų čios ligoninės.

MARU A NOREIKIENŽ

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp 
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; 2501 W. 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2737
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2759 W. 71st St, Chicago, HL
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A. TAMULYNAS

FRAZEOLOGIZMAI LIETUVIŲ KALBOJ
Žodinė mūsų kalba yra geriau- Pirmasis pasakymas (Kai pa

stoji susižinojimo priemonė. Prie! imsiu rykštę...) tiesiogine pras- 
žodinės kalbos žmogus dar var-pne bereikšmis, jo tikroji reikš-.

» - • ■ ’ • - -- ----- ' m3, kaip ir dviejų paskutinių
— užsispyrimas, čia ožys per
keltine prasme reiškia užsispy
rimą. Pavyzdžiui: Kiekvienas 
savo ožį kartais parodome (per
keltinė prasmė), Kiekvienas sa
vo užsispyrimą parodėme (tie
sioginė prasmė). Pasakymas 
“Jo ožys didesnis už jį patį” reiš
kia žmogaus užsispyrimą. Jie 
seniai susiožiavo ir nekalba —i 
susipykę.

Ožius parduoti perkeltine pras
me reiškia atlikti išpažintį.

Kada kalbama apie girtumą, 
dažnai žodžiai pavartojami ne-

: ožius lupti, Į 
Rygą važiuoti. Pvz., “Tu, Jonai, 

; vakar prisigėręs, ožius lupai”, 
j Jani atsako Jonas: “O tu, Pet

rai, į Rygą važiavai, tau dar ir 
šiandien ožiai mušasi galvoj” — 
skauda galvą pagiriomis..

Taigi, tokie pasakymai (išsi
reiškimai), kurių prasmės nusa
kyti iš juos sudarančių žodžių 
reikšmių neįmanoma, vadinami 
frazeologizmais — frazeologi- 
niais žodžių junginiais. Frazeo
logizmų . į reikšmės neatitinka 
juos sudarančių atskirų žodžių 
reikšmių.

Štai eilė pasakymų- (išsireiški
mų), kurie padės geriau supras
ti, kas yra frazeologizmai: su
riesti į ožio ragą — prasmė nu
galėti, nuveikti; už nosies ve
džioti — tiesiogine, reikšme- Šis 
pasakymas nesuprantamas. Juk 
visiems aišku, kad žmogų už no
sies nieks nevedžioja. Čia paski
ru žodžiu: reikšmės neatitinka 
frazeologizmu reikšmės. Juk tik
roji, frazeologizmo reikšmė dar. 
yra-apgaudinėti. Pavyzdžiui, ga
na, brolyti, už nosies vedžioti — 
apgaudinėti. Frazeologizmas čia 

į suprantamas ne jo pažodine 
reikšme, bet perkeltine.

čia tikra velniava jsib fra
zeologizmo reikšmė sunkiai su
vokiama,; bet. tai reiškia daug 
nereikalingos painiavos (kažko 
neigiamo). Pasakymo Kaip musę 
kandęs reikšmė — nieko, nelai
mėjęs.

loja kartais rankų=bei savo vti- 
do raumenų judesius savo min
tims išreikšti (lai gestų ir mimi
kos bei nebylių kalba), bet šie 
judesiai vartojami, tik žodinės 
kalbos vaizdingumui padidinti.

Žodinė kalba yra kiekvienos 
tautos didžiausias išadimas, ku
riuo mes visi naudojamės: vos 
tik pasako’me žodžius, kiti išgir
dę supranta, ką tie žodžiai reiš
kia. Paprastai kalboj kiekvienas 
žodis reiškia tam tikrą daiktą, 
veiksmą, ar kitokią būseną, ypa
tybę ir kt. Bet kartais tam pa
čiam daiktui išreikšti vartojame 
kelis ū ' -----
lai yra nevienodais garsais žo-

skirtingais garsais žodžius, tiesiogine prasme:

džiai reiškia tą patį daiktą.
Yra atvejų, kada yra vieno

dais garsais žodžiai, bet jų reikš
mės skiriasi, pvz., oželis: Oželis
— žmo'gaus pavardė/ oželis —r(ar numatomų) darbų eigą bei | _ 

apyskaitų duomenis- ir pasiruo-1 ^aun^ ožiukas, oželiai — va z- 
šę paveiklioms svarstyboms. 
Svarstybos turėtų baigtis nuta
rimais, o ne rezoliucijomis, ku- j 
rių galutiniai tekstai dažniau
siai paliekami komisijoms ap
dailinti. Komisijos kartais jas ir 
visai “nudailina”. Bendrai veng-į
tina rezoliucijų gausos ir hand- Prietaisas ,ant kurio uždėję mal- 
lumd. Pačias svarstybas j su
drausminant, nenukrypstant į; 
klystkelius ilgomis praskydusio- 
mis kalbomis, suvažiavimai bū* 
tų daug oresnį ir paveikiesni.

. Suvažiavimiiose perdaug lai--j

džiai, oželis — paukštis, kurį dar 
vadina Perkūno oželiu. Iš tilvi
kų giminės paukštį, vadina ože
liu, nes jo balsas panašus į ožio 
bliovimą. Na, ir dar oželis (ožys) 
— dvi poros kryžminiai sukaltų 
ir skersiniai sujungtų (pagalių)

balsas turi tam tikro panašumo 
į ožio balsą.

Žodis ožiabarzdįs yra. taikomas 
žmogui, kurio barzda panaši į 
ožio, barzdą, o žodis ožiagalvis 
taikomas žmogui; ne dėl žmo
gaus galvos panašumo į ožio 
galvą, bet dėl jo, kaip sakė, “tuš
čios” galvos.

mams. Gal jie ir prasmingi, bet 
dažnai sukelią abejones, net ne
nuoširdūs, jei ne dar blogiau. į -J

Ryškus pa-vyzdys buvo Bend
ruomenės - Visuomeninės komi
sijos ar tarybos sukviestame su
važiavime sveikinimai. Niekam 
nekelia abejonių tokios komisi
jos užmojai. Tačiau tą jds su-j - 
kviestą suvažiavimą sveikino ir į žodis ožkamelžys 
nesutinkantieji su jų kėšlaišri 
Tat kaip tokius sveikintojus veri Į 
tinti? Ar jų sveikinimai turi 
reikšti skatinimą - p r i t a rimą 
VLIKo ir ALTos darbų dvigubi!' 
•nimui, ar šių veiksnių griovi
mui? Diplomatiniai plonumai? 
Mados neapdairi rutina ar ant 

T Į ■ ' i .

tvoros sėdėjimas? Visais atvė/ 
jaįs '■— meškiškas patarnavimas 
laisvės siekio paveiklumui? Gaį 
lop, ar ne daug vertingesni poeĮr 
giai yra tų, kurie neveidmainiau- 
ja: nepritaria— nesveikina?! ;:f

P. Šilas y

Inž. LIŪDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

ŪKANU
ATEINA LIETUVA,

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, 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 vertimus 

ir patarė mums toliau studijuoti.

Kaina $25. Kieti viršeliai. Paštas $2.

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

tiesioginė 
įi’šio žodžio reikšmė — žmogus, 

I kuris melžia“ ožkas, bet žmonės 
j šį žddį,paprastai vartoja perkel- 
tine-netiesiogine prasme, pavaiz
duoti nusigyvenusį, nuskurdusį 
.žmogų. Pyz^.argi jūs leisite sa
vo dukterį už tokio ožkamelžio?

Tiesiogine prasme nesupran-
• ,. tami pasakymai 
ę

Kai paimsiu rykštę, tai tau vi
sits ožius išvarysiu. Ožius vari
nėja ir nekalba. Kiekvienas savo 
ožį kartais parodome.
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Vis dar tikslina nepataisomą dalyką
Leonardas Valiukas, per 30 metų vadovavęs įvai

riems respublikonų komitetams, visvien neįtikino nė vie
no komiteto, kad jo pasiūlytą rezoliuciją komiteto nariai 
savo posėdyje apsvarstytų ir drįstų pranešti visam Sena
tui. Dabar, kada su Kalifornijos demokratų pagalba iš
rinko respublikonus, tai Valiukas atsisakė nuo komitetų. 
Dabar jis pradėjo remti The Baltic American Freedom 
League, Inc., kad padarytų tai, ko Valiukas nepajėgė 
padalyti.

Per ilgus metus p. Valiukas įsitikino, kad jis pats 
ne tik neįtikins Senato komiteto narių, bet jis neteko ir 
tų senatorių, kuriuos jis rėmė ir kurie buvo pasižadėję 
pravesti Valiuko rezoliuciją; jis prakišo ne tik rezoliu
ciją, bet ir senatorius. Įsitikinęs, kad pats nieko nepa
darys, ir žinodamas, kad ir jo draugai nieko nepadarys, 
Valiukas nutarė remti komitetą, kuris nusprendė sam
dyti Hannaford bendrovės pareigūnus, apie lietuvius jo
kios nuovokos neturinčius, bet pasižadėjusius padaryti 
tai, ko Valiukas nepadarė, ir nesitikėjo padalyti.

Valiukas, įsitikinęs, kad be pinigų jis nieko negali 
padaryti, suprato, kad be pinigų ir Hannafordo bendrovė 
nieko nepadarys. Ji ir su pinigais gali nieko nepadaryti, 
bet buvo aišku, kad be pinigų ji nieko nepradės. Valiukas, 
savo pinigų išleisti nenorėdamas (ar neturėdamas), nuta
rė kreiptis į lietuvius, kad jie duotų pinigų Hannaford; 
bendrovės nariams po kraštą pavažinėti, senatorių sek
retoriams pavaišinti ir šiltos kavos duoti, kad jie pada
rytų tai, ko Valiukas nepajėgė padalyti. Valiukas krei
pėsi ir į ALTą, kad duotų pinigų Hannaford bendrovei, 
o pastaroji pavaišintų Kongreso narių sekretores, žur
nalistus, radijo ir televizijos atstovus, o šie padarytų 
tai, ko Valiukas nepajėgė padaryti.

ALTas ne tik perskaitė Valiuko laišką, bet jam ir 
atsakė, kad bendradarbiauja su visais nuoširdžiais lie
tuviais, duoda jiems piniginę paramą, bet Valiuko įkur
tam Baltų komitetui jie nieko neduos, nes netiki, kad jie 
nuoširdžiai ką nors dirbtų. Valiukas, labai pasipiktinęs 
nuoširdžiu žodžiu ir tikslia mintimi, nutarė parašyti 
ALTui patikslinimą, kurį pasiuntė ne ALTui, bet Drau

Vilniuje Rasų kapinių lankytojai didžiausią dėmesį
kreipia į Mikalojaus Čiurlionio kapą.

gui. Draugas, nieko nelaukęs, atspausdino nuoširdų 
ALTo atsakymą, Valiuko patikslintą, šių metų Draugo 
rugsėjo 15 d. numeryje. Jis užima visą dienraščio- skiltį, 
bet svarbiausioji jo patikslinimo mintis yra ši:

“Kodėl ALT-ba visad išeina prieš naujus užsi
mojimui? Mums verkte verkiant reikia vizijos asme
nų ar ašmenų grupių, išeinančių i su naujais užsimo
jimais, idėjomis ir planais. Amerikiečiai tokiems as
menims ar grupėms skiria didžiules pinigines pre
mijas, nuperka tas jų idėjas, išradimus ar planus. 
Tam tikruose mūsų veiksniuose yra įsivyravęs ne
paprastai keistas nusistatymas: jei naujas užsimoji
mas nesąs jų “produktas” — neremtinas, kritikuoti; 
nas, niekintinas. Tokią “liniją” ir šį kartą užėmė 
ALTos darbuotojai.”

(Draugas, 1981 m. rugsėjo iš d., 4 psl.)
Tvirtinimas, kad ALTas visada išeina prieš naujus 

užsimojimus, yra neteisingas. Jeigu ALTas naujų užsi
mojimų nebūtų drįsęs užsimoti, tai Valiukas šiandien 
ne Amerikoje laisvai važinėtų, bet Maskvos karo žval
gybos būtų suimtas ir išvežtas į Sibirą, kur tūkstančiai 
lietuvių buvo išvežti ir nebegrįžo.

Patikslinimas reikalingas ir antram tvirtinimui. 
ALTas turi didžiausias vizijas, idėjas, užsimojimus ir 
planus turinčių lietuviškų politinių grupių žmones. 
Kiekviena ALTo politinė grupė pasiuntė pačius geriau
sius, didžiausias vizijas turinčius vyrus ir moteris. Jei 
ALTe tokių žmonių nėra, tai reiškia, kad tokių vizijo- 
nierių lietuvių tarpe nėra. Ir jeigu pats Valiukas ne 
ALTe, bet po Kaliforniją sukinėjasi ir važinėja po Fila
delfiją, tai parodo, kad Valiukas jokių vizijų neturi. Jeigu

APOLINARAS ČAIŽIUS

OKUPANTO AGENTŲ VILNIUJE 
PARUOŠTA KNYGA

(TęriKya)

Ar gali tikintis žmogus apšmeiž
ti ne tik gyvuosius, bet ir miru- 
itls? Ar sali giliai tikinti mo
teris vieSuiron išvilkti ligonio 
žmogaus kliedėjimus ir tuo j) 
biauriai suniekinti? Ar giliai 
‘ik'n'i r-o^eris drįstų apšmeižti 
mūsų garbingus visuomenės vei- 
kėiUF mūcu dvasiškius? Ir koks 
►as os ‘ gilus tikėjimas”, kai jos 
oačios knygoje kegeb.'stas su- 
nirk'na i- dsM D:evą.Jo vardą 
niekina k pati Dievą.Jo var
dą rašydamas mažąja raide. 
Tuo tarpu mūsų pavergtos tautos 
Tnausdku vardus rašo didžiąja 
3e to. ji net nenujaučia, kad ta 
šmeižtų knyga patarnavo mū
ru tautos pavergėjui. Nors šiuo 
ntveiu jai patarnavo ir Draugo 
redaktoriai, kurie atspauzdino 
šios minėtos knygos dienraštyje 
reklaminį skelbimą.

KODĖL TYLI DRAUGO 
REDAKTORIAI?

Šia proga negalima nutylėti ir 
keistos Draugo redaktorių laiky
senos, kurie savo paskelbimu su
klaidino mūsų visuomenės di
delę dalį. Kodėl jie tyli ir neat 
šaukia atspausdinto šios “kny
gos” skelbimo? Dėl to yra daug 
spėliojimų.

Tiesa, P. S. savo vedamaja
me parašė užuominą- rugpiūčio

men 31 dienos laidoje, bet ji ne- 
itikėtiha ir nieko nesakanti. Re
dakcijos techniški tarnautojai nė
ra atsakingi už dienraštyje skel
bimus: atsakingi yra tik jo re 
'’-kronai. Jei taip būtų, kaip 
P. S. rašo, tai parodytų, kad 
Drauge nėra tvarkos- Išeitų, kad 
"”ūru išeivijos veikėjus apšmei 
'erčias skelbimus vieną dieną 
•':ški tarnautojai gavę iš oku
panto agentų.

Daleirkime. kad pavyko ir 
“rašytoja'” redakciją ap- 

-auti. Bet paaiškėjus apgaulei, 
'rad reklamuojama “knyga” yra 
ke«ebiš*u dalbas, kodėl Draugo 
’■e-,ak*o’dni nerado reikalo vie
ša’ nacke bti atsiribojimo nuo to- 
-io skelbimo ir paaiškinti visuo- 
"”enei. kad mūsų tarpe atsirado 
okia lie^ūvė. kuri nuvežė pri- 
■ašivsi šmeižtu lapus Vilniun, 
š f’U’Su enkavedistai paruošė 

■ų-nvdą” j.p ja ten atspauzdino, 
o ši “autorė” ją parsigabeno Chi- 
'o-nn ir platina.

Tikrai neaišku, kodėl Draugo 
-edaktoriai tyli? Nejaugi, jie bi- 
iojcad ši “rašytoja” panašiu bū
du ir jiems nekeršytų? Gal 
Draugo redaktoriai mano, kad 
paskelbus tokį atsiribojimą nuo 
minėto skelbimo ir visuomenę 
įspėjus, dar labiau išgarsintų 
minėtą “knygą”. Tai būtų jų 
klaidinga prielaida.
.Šia proga reikia priminti, kad ;

turėtų, tai jis jau seniai būtų ALTo pačioje aukščiausioje 
valdyboje. .Jeigu Valiuko į'ALTą nepasiuntė patys Va
liuko žmonės, tai jie geriau žino, kodėl taip pasielgė.

ALTas, mums atrodo, pinigų nesiuntė Valiuko su-

Draugo rėdaktoriai jau nebe pir
mą kartą visuomenę klaidina, 
rėkia muodirml leidinius. Kas gi 
neprisimena “Saujos skatikų” ar 

j “Striptizo”.' Juk ir šios knygos 
{ buvo reklamuo amos. Ir koks 
.' buvo tada sukeltas visuomenėje 
j pasipiktinimas. Bet redaktoriai 
ir tada tylėjo ir palankias minė
tiems romanams spausdino re
cenzijas.

Bet šiuo atveju, ar nebūtų bu
vę švariau prisipažinti prie klai
dos, būk neapsižiūrėjus įvyko 
apgavystė. O po to, atsiprašyti 
visuomenės, ją įspė i ir atsipra
šyti tų, kurie toje knygoje yra 
apšmeižti. Ir dalykas būtų baig
ias O dabar?

Iš tikrųjų kas būtų jei-ne- 
bū'ų dienraščio Naujienos? Kas 
tada žinau kokios yra ilgos oku
panto agentų rankos. Bet apie 
tai nereikia tylėti, o visuome
nę informuoti.

DANIJOJ EINA SĄJUN
GININKŲ MANEVRAI

KOPENHAGA. — Danijoje 
pirmadienį prasidėjo šiaurės At
lanto Sąjungos valstybių ma
nevrai. Aštudnių valstybių ka
riai ir karo laivai pradėjo ma
nevrus, kad galėtų turėti nuovo
ką ,ar pajėgs pastoti kelią So
vietų Sąjungai, jeigu rusai pra
dės veržtis į Daniją.

Nustatytu laiku astuonių vals
tybių kariai pradėjo leistis Da
nijoj ir skubėjo į strategines vie
tas, kad pastotų kelią tariamai 
besiveržiantiems rusams. Didie
ji Ameriko's lėktuvai nunešė

įDanjjon 15,000 Amerikos karių, 
a tšivežusių -' reikalingus ginklus 
ir amuniciją.'Danijoj hibkad ne
buvo tiek daugtkarių, pasiryžu
sių ginti kraštą,

darytai lygai ne todėl, kad jų būtų neturėjęs, arba ne
norėjęs pritarti jokiam naujam projektui ar naujai idė
jai, bet todėl, kad netiki Valiuko mintimis ir jo siunti
nėjamais patikslinimais. ALTas iš patirties žino, kad 
Valiuko buvę komitetai respublikonams pagelbėti buvo 
bereikalingas pinigų mėtymas be jokios atskaitomybės. 
Amerikos lietuviai yra įsitikinę, kad tas pats būtų buvę liks šiam
ir su Valiuko suorganizuota lyga, kuri pinigais švaisty
sis taip, kaip jais švaistėsi paskutiniais trim dešimtme
čiais. O jeigu tie pinigai bus duodami ne pačiam Valiukui, 
bet jo draugų sudarytai lygai, kuri neturi pavergtos Lie
tuvos reikalų specialisto, kaip iki šio meto parodė Leslie 
Dutton, tai tie pinigai dar greičiau bus švaistomi.

Verta pažymėti, kad tokius “patikslinimus”, kokius 
Valiukas praeitą savaitę pasiuntė Draugui, prieš dvi sa
vaites per Kutkų ir Gečį pasiuntė Naujienoms. Ten var
tojo tuos pačius argumentus, kokius vartoja “patikslini
me” ALTui. Jis klausė, kodėl Naujienos, pradedant dr. P. 
Grigaičiu, visuomet buvo priešingos jo vadovautiems ko
mitetams, ir Naujienos šiandien abejoja jo lyga.

Ponas Valiukai, netikime, kad iš tų šiaudų bus grūdų. 
Šiais metais bus iššvaistyti be reikalo pinigai, kaip jie
buvo iššvaistyti prieš du dešimtmečius.

LENKIJOJE KARIAI 
KASA ANGLIS

~ VARŠUVA. — Oficialiai* pra
nešama, kad 10,0Q0 Lenkijos 
kareivių jau kasa anglis. Lenkai 
priėjo išvados, kad kareiviai at-* 

i laikui naudingesnį
darbą, jeigu jie nusileis į kasyk
las. Karininkai įtikino kareivius, 
kad niekad neišgelbės lenkų, 
jei ne patys lenkai. Kariai buvo 
pasiryžę ginti Lenkiją nuo įsi
brovėlių, įskaitant ir So'vietų 
karius.

Lenkų vyriausybė oficialiai 
pranešė, kad 2,501) karių eis 
dirbti į kasyklas, kai baigs karo 
tarnybą. Tuo tarpu 7,500 jaunų 
vyrų nuėjo dirbti tiesiai į kasyk
las. Jiems buvo atleista karo tar
nyba. Lenkams šiuo ekonominės 
krizės laikotarpiu geriau apsi
moka dirbti kasyklo'se, negu 
tarnauti kariuomenėje.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

STEPONAS KAIRYS

LIETUVIU TAUTINIO ATGI
MIMO SĄJŪDIS

(Tęsinys nuo liepos 31 d. numerio) 

PIRMIEJI STUDENTAVIMO METAI
(Tęsinys)

Studentija, suprantama, nebuvo vienalytė. Iš 
jos skyrėsi palyginti negausus “aukso jaunimo” 
Sluoksnis, girtavęs, šokęs baliuose, lankęs pasi
linksminimo namus, jieškojęs pažinčių sferose ir 
iš ankstu ruošęs sau karjerą. Su studentų mase 
jie nebendravo. Jų ir studento švarkas būdavo 
pamuštas baltu šilku. Studentija rūšiavosi ideo
logijomis ir nuotaikomis. Mažoji jos dalis, pati 
energingiausioji, su gyvu visuomenės pareigos pa
jautimu, gal labiausiai išsilavinusi ir ryžtinga, 
krypo kairėn ir teikė gausių adeptų rusų besi
formuojančioms revoliucinėms organizacijoms 
— socialdemokratams ir cocialistams revoliucio
nieriams. Iš jos tarpo iškildavo geriausi kalbėto
jai per studentų sueigas, būdavo streikų bei de
monstracijų iniciatoriai ir vadovavo studentų są
jūdžiui, kaip tik prasiverždavo. Aktyviųjų nebu
vo daug. Per draudžiamas studentų sueigas mo
kykit; . lankė įkarščio momentais gal nedau
giau kaip ii Malis. Bet per tuomet garsėjusių 
profesorių pas? ’tas — Petražinskio, Taries, Tu- 
g?n Barrnnv«ki< — kritiškai vertinusių Rusijos

ekonominę, iš dalies ir politinę būklę, jų audito
rijos būdavo sausakimšai pilnos, kai kiti profeso
riai turėdavo tenkintis keliais ar keliolika kiaušy* 
tojų. Per demonstracijas skaudesnių įvykių pro
ga studentija mokėdavo užtvindyti platųjį Nevs
kio prospektą, ir policijai bei kazokams reikėda> 
vo valandų, kad atstatytų normalią sostinės tvar
ką. Akademinis jaunimas darėsi politinio oro ba-r 
rometru. f

Studentų žymi dalis vis dar tebebuvo įvykių 
stebėtoja, bet ir ją veikė kaitusios jainimo tarpę
ir inteligentijos nuotaikos. Tik labai nedidelis aka
deminio jaunimo skaičius stovėjo visai nuošaliai 
nuo viešojo gyvenimo įvykių, sąmoningai šalino? 
si juose dalyvauti ir buvo atsidėję vien studijų 
reikalams. Vis dažnėję streikai mokyklose juos 
tiek tedomino, kiek trugdė jiems dirbti.

Visos tos aplinkos buvo veikiami ir lietuviąi 
studentai. Kiek atsimenu, daugumas jų savano
riškai pasisavino kilsiančias prieš režimą nuotai
kas, dalyvavo studentų sueigose ir demonstraci
jose ir lygiai su kitais buvo tremiami iš mokyk
los. Padėjo jau gimnazijoj paugdytas priešingu
mas esamai padėčiai ir brėškęs supratimas, kad 
savojo krašto galimybės yra artimai susijusios a# 
įvykiais canj imperijoje. Padėjo ir veržli jau
nystė. ‘

Jau daug vėliau, ir pačioje Lietuvoje, kleri
kalinė mūsų spauda buvo greita prikišti liberali
nei bei socialistiniai mūsų inteligentijai, kad ji 
buvusi paveikta rusiškojo, kartu ir rytietiškojo 

nihilizmo ir dėl to lengvai atitrukdavusi nuo gim
tojo kamieno. Kiek toks priekaištas buvo pagrįs
tas kad ir prisimenantį kuo gyveno lietuviai stu
dentai Peterburge?

Neatsižvelgiant į pradėjusius aiškėti pasau
lėžiūrinius skirtumus, lietuviai studentai gyveno 
Peterburge glaudžia bendruomene. Rišo bendra 
savišalpos Draugija, pastovus kontaktas, valgant 
vienoje valgykloje, idėjinis darbas, kiek jo būta. 
To bendravimo pagrinde buvo visiems savas pa
veldėjimas, kurį čia atsinešėme iš savojo krašto.

(Bendra buvo ir tai, kad retas mūsų nesiejo sa
vo asmeniškojo gyvenimo su savosios tautos liki- 

’ mu ir bent žadėjo nuo jos neatitrūkti. Ryškiai 
skyrėmės nuo lenkų, nekalbant apie rusus. Neat- 

1 simenv mokslo draugų, kurie būtų žymiau įtako
jami rusiškos aplinkos ir būtu nuo savųjų tolę.

Veikė mokykla, rusų literatūra, ofe skrieju- 
|sios mintys ir nuotaikos, menusios artėjant galą 
(monarchijos despotizmui. Bet kiek tas prieaušrio 
jutimas buvo reiškiamas rasų literatūroje esamos 

. būklės kritika, minties išsiveržimui iš aptingusios 
proto servilizmu prarūgusios caro piliečio galvo
senos, naujos mintys mokslo srityje, sprendžiant 

, kultūrines bei socialines problemas pavergtai ca
rų imperijai, jos ėjo ir Rusijon iš Vakarų. Rusų 
nacionalizmui būdingos sroves, kaip slavofilai, bu
vo lietuviams studentams svetimos, ir jomis ne
sidomėta. Pagaliau, pačiame Vakarų idėjų pasisa
vinime, jas perkeliant į savąjį daržą ir jas ban
dant įgyvendinti, buvo aiškus skirtumas, kaip 

jas priėmė rusai ir kaip lietuvis — lėmė tautų bū
do savybės ir kultūrinis praeities palikimas. Ku
rie buvome nutolę nuo specifiškai katalikiškojo 
pasaulio, tai vyko iš dalies dar būnant gimnazijo 
je ir vakarietiškos minties bei Vakarų gyveni
mo raidos paveikimu. Brendome vėliau ir ne ry- 
tietiškumo įtakojami.

Bent tuo tarpu caro sostinei, atrodo, negrė
sė didesnis pavojus. Peterburgo “gradonačalniku” 
buvo bravas generolas Kleigels iŠ baltų baronų. 
Savo žinioje turėjo rinktinę pėsčiųjų bei raitųjų 
policiją. Peterburgo “ochrankos” (žvalgybos) - 
agentų tinklas, papildamas ir iŠ studentų, buvo 
plačiai išvystytas, ir jam vadovavo šnipinėjimo 
mene išprusinti pareigūnai. Reikalui esant, sos
tinės gatvėse kaip iš po žemių išdygdavo gauruotų 
kazokų šimtinės ~ iš pačių laukinių. Gradona- 
čalnlkui talkininkavo dešimtys tūkstančių kiem
sargių. Pagaliau milijoninio miesto prekyba, rim
tesniam pavojui esant, visuomet buvo pasiruošusi 
perleisti gausų tarnautojų aparatą, pradedant 
mėsininkais, policmeistrlo dispozicijon kramolai 

(tvarkyti. Ta sostinės būklė man paaiškėjo jau 
(pirmaisiais studentavimo metais. Ir kai nekartą, 
ypač žiemos mėnesiais, tekdavo matyti, kaip pora 
geriausių Rusijos bėgūnų veju nešė Peterburgo 
gatvėmis carą Mikalojų, Kleigelso iš užpakalio 
lydimą, galvon prašėsi n intis: ko taip skubi? 
žemė po tavim dar nedega. (Bus daugiau)
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ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI duoda veltui kietais 
viršeliais įrištą knygą apie šventąjį Raštą. Pirmi atėjusieji 
į Naujienas galės gauti: 1) “Amžių planą ”, 374 psl., vardų 
rodyklės, arba 2) “Kasdieninė dangiškoji mana”, 200 psL, 
kasdieniniai pamokymai, arba 3) “Laikas prisiartino”, 358 
puslapių.

Knygas veltui gaus pirmi atėjusieji. Kas norės daugiau 
šios rūšies knygų, tai prašoma kreiptis į:

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI 
5421 So. Mozart Avenue, 
Chicago, IL 60632

(R P'I’I V. DARGIS 
GYDYTOJA, i. CHIRURGAS 

' Ce^Mnvntfy
Medicine* dlrektoriui

1. Manheim RjL WetfcsHtor, IL 

VALANDOS: 3—-ft dirbo dienom^

SUSIRLN KIMU

TEL. 233-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

39Q7 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą

Žemaičiu Kultūros klubo poatosto- 
ginis narių susirinkimas įvyks trečia
dieni, rugsėjo 16 d., 1 vai. popiet, 
Anelės Kojas salėje, 4500 S. Talman 
Avė. Nariai prašomi atsilankyti, nes 
yra svarbių reikalų aptarti. Bus ir 
vaišės. Rožė Didzgalvis, rast

K&fc--.....

TUVIŲ DIREKTORIUS

vėsinama laidotuvių koplyčia

- GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel 226-1344

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71H St. Tel. 737-5149
-* * ■>

Tikri nn akis. Pritaiko aki tink 

ir “contact lenses”.

KAS BŪTINA DIETOJE

Dr. Walter Compton, iš Chi- 
cagos universiteto, įspėja, jog ir 
mažinant svorį, privalome gau
ti reikalingą mūsų organizmui 
kiekį vitaminų ir proteinų, nes 
kitaip mes patys save apsilp- 
ninsim.

Kasdien turime suvalgyti kiek 
mėsos, kiaušinių, pieno, daržo
vių bei vaisių tikslų gauti vi
taminų, proteinų ir mineralų.

DIALOGAS
Dr. LEONAS SEIBUTISl . -. .. ,

Žmona: Pries. vedybas tų
Irwla'trai inu esu filmu žvINKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJĄ 
2656 WEST 63rd STREET

Valandos: antrai 1—4 popiet,

Ofiso telefoną*; 776-2880, 
Razūtencilaa toML 444-5543

į sa
kydavai, jog esu filmų žvaig
ždė.

Vyras: — Taip, sakydavau, 
bet tuomet filmos dar nebuvo 
kalbančios.

NEAIŠKUMAI

— Kodėl eidamas gulti, užsi
dedi akinius?

— Mat, paskutiniu laiku dąž- 
<nai regiu neaiškius .sapnus.

J. PAUKŠTELIS

(Tęsinys)

Rudenį jis ir išvažiavęs į tą 
ežerų kraštą. Ji likosi laukti. Ži
noma, krimtusis, bet nei moti
nai, nei broliui neišsidavusi. Iš 
naujos vietos jis tuoj parašęs, 
kad tenai labai grąžu, kad eže
ras, kad miškas, kad ji nesirū
pintų. .. Praslinkę daugiau kaip 

•mėnuo. Vieną dieną motina iš
girdusi — sode duktė kad rauda, 
tiesiog • klykią. Nusigandusį, nu
bėgusi: kas yra? ... kas atsitiko? 
Nesako, lik rauda, ašarose skęs
ta. Pradėjusi raudtfti ir motiną. 
Tik brolis vakare šiaip taip ją 
išklausinėjęs: mokytojas, ežere 
maudydamasis, peršalęs, gavęs 
plaučių uždegimą ir miręs — jo 
draugas laišku jai pranešęs.

Jos ašaroms nebuvę galo — 
visus takus jomis nulaisčiusi. 
Na, ir sumenkusi, sunykusi, še-

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710 .

TeL (813) 321-4200
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VANCE FUNERAL HOME 
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SODINI

.Aikštės automobiliams pastatyti

Apdrausta* perkraustymaa 
iš įvairiy atstumu.

ANTANAS VILIMAS
Tai. 376-1832 arba 376-5994

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš WOPA, 
1490 kiL A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 4:00-4:30 
vaL popiet. Šeštadieniais ir suknia 

dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto.

Vedėja — Aldona Daukut 
Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGg, IL 60629

® “Liętuvos Aidai”

KAZĖ BfLĄZDŽIONYTt 
Prosrętno* vcclėja

Kasdien nuo pirmadienio iki penk 
tadienio 8:36 vai. vakaro- 

Visos laidos ii WCEV stotie*, 
banga 1450 AM.

St Petersburg, Fla., 12:30 vat pp. 
ii WITS stotie*, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629
TeleL 778-5374
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WHAT IS THE FASTEST GROWING 
[ HEALTHCARE PROFESSION-AND WHY?

o -. OSTEOPATHIC MEDICINE/ 
DOCTORS OF OSTEOPATHY 
p. O/S, WILL MORE THAN 
DOUBLE THEIR PRESENT 
NUMBER-GROWING FROM 
16,000 TODAY TO MORE 
THAN 36,000 PHYSICIANS 
IN THE NEXT 20 YEARS/

sėlis belikęs. Sunykusi ir moti
na, dukterį tokią matydama: iš) 
pradžių bandžiusi ją raminti,' 
perkalbėt), paskui tarusis, — 
įiįe^tf nepadėję.

Brolis taip pat labai susirūpi
nęs — tą vieną seserį, teturėjęs, 
mylėjęs ją; todėl vis stengęsis 
prablaivyti, kad nesigraužtų 
kambariuke užsidariusi, vis kal
bindavęs, juokaudavęs.

Vieną sekmadieni taręs: 
“Šiandien Laukiavoj ražanca- 

vą. Oras gražūs — važiuojam.”
Iš pradžių- atsisakiusi — galvą 

skauda, bet • šis taip mokėjęs 
įkalbėti, kad pagaliau sutikusi, 
išvažiavę. Bet pasitaikyk man 
taip, kad bažnyčioje sumą laikęs 
Dąugėlių klebonas’. Jį pamačius, 
ir susimaišiusi, jai galvelė. Kai 
tik klebonas atsiklaupęs giedoti 

’suplikacijas, ji puolusi už grote
lių, griebus varpelį ir kirtusi, 
dieve susimilk;- jam per pliką' 
pakąušį,- kad tas net surikęs.

Sųpjikąpiją nutrūkusi — baž
nyčioje sujudimas. Dievaižin 

.Ijųp visa tai būtų, pasibaigę — 
davatkos gal būtų .ją nagais su
draskiusios, jei ne . jos brolis, ne
toliese stovėjęs. Šis kaip mūras 
užstojęs .seserį: nelįskite, sušu
kęs. Vyrąs tvirtas, .pečiuitas, o 
dar turtingas. Tos ir alyžusios. 
Paskui jis paėmęs seserį už pa
rankės h' išsivedęs.*-- :

Nuo tos dienos ir nebeątsitai- 
siusi jcjs galvelė. Kaip gydę, kur 
vežę — Į Kauną, į Rygą, į Ka
ralaičių, — proto" ųebesugrąžinę. 
Motinu iš. to šįręjies skausmo 
greit įpirusi. Paskui brolis ve
dęs. o ji- ir likusi taip" vargti- 
Dar kol laikai buyę ramūs, o per 
tuos susimaišymus!... Dabar 
gyvenanti-, vieną prismilkusioj, 
be stogo pirtelėj ir skurstanti 
Iš pradžių dar žmonės labiau 
gailėję — šelpę maistu, drabu
žiu, apavu. Dabar... dažnai ir

alkana būnanti, apspurusi, nu
plyšusi. ..

Ėmus Milei pasakoti tą isto
riją, prisiminiau gražiąją Vildū- 
naitę, kurią kadaise Daugelių 
šventoriuje mačiau, —• juk ji 
taip pat iš Čeniškių, — ir nusi-. 
gandau.

— Sakyk, Miliųt, — baigus jai 
kalbėti, paklausiau, —' o kaip 
tos vargšės pavardė?

— Argi aš nesakiau? — nuste
bo ši- — Nagi Vildūnaitė, Vildū- 
naitė Anė čia pat iš Čeniškių...

Pasijutau visiškai priplotas — 
nesumečiau, nė ką bekalbėti.

Nors paskui Milė vedė mane : 
parodyti laukų, gražiai sulapoju
sios giraitės, kurią jiedu su vy
ru išaugino, nors... prašė dar 
pasilikti kokią dieną, paviešėti 
pas juos — nėpasilikau. Niekaip 

' negalėjau atsikosėti. Galop viso
kios mintys pradėjo gręžti į sme
genis. Nuolat skambėjo Milės 
žodžiai: “Augini vaikus', svajoji 
apie jų gyvenimą, laimę, o ne
žinai, kaip gali būti...”

Tos dienos popietėje išva
žiavau.

(Iš “Apyniai kvepėjo”)

NEBUVO PAGRINDO
Moteriškų drabužių krautuvė

je Vilniuje vyriškis užklausia 
madų rodytojos:

— Vakar kai sutikau jus so
dely] e, tai nenorėjote su manim 
net kalbėtis- Dabar esate visai 
kitaip nusiteikusi.

— Aš maniau, kad tamsta esi 
užsienietis, o paskiau manęs ėjo 
slaptas policijos agentas.

Žmona: — Pasakyk brangus, 
ar tu mane mylėsi kai mano 
plaukai pasidarys sidabriniai?

Vyras: Taip, brangi. Kaip 
greitai tu manai padaryti juos 
sidabriniais?

Britų karalienė Elzbieta II pa- j | 
skyrė garsų-filmų aktorių Law-j g 
rence Olivier lordu ir jis užims | 
vie'ą Lordų Rūmuose.

s Dog’s Life

®.O.'5 ARE FULLY LICENSED TO PRESCRIBE 
DRUGS, PERFORM SURGERY AND UTILIZE 
ALL OTHER SCIENTIFICALLY ACCEPTED 
MEANS FOR TREATING INJURYAND DISEASE, 
INCLUDING THE USE OF MANIPULATIVE i

PRACTITIONERS,

(ALTHOUGH ONLY FIVE j 
PERCENT OF W PHY- J 
SICIAN POPULATION, ^5 j 
D- o. is ‘ - ov’: 3. total* i 
HEALTH CAmE FCQ MCA J ) j 
Tj-AN TIM PERCENT C? i 
TP.E PUBLIC, SOME 20 C j 
MUWH AMERICANS / I i

UNCOMMON SENSE
THE AGING DOG’S HEARING 
AND EYESIGHT OFTEN BECOME 
LESS ACUTE, 3UT OLD FIDO ‘ 
DOCS NOT SUFFER. HE 
COMPENSATES FOR THESE 
LOSSES WITH THE DOGS 
SUPERB SCENTING ABILITY, 
-HE ONE SENSE UNAFFECTED 
SWAGE.

ADOG5
MAKE MM SKX WHEN HE.
UCkS XM off. SPONGE 
&0W5ER-S PAWS WHEH 
Ht TXMES IH YPOM A 
WlNTetV/MK.

NMboe Rw—rch KmMl S.P.QA. or Mumam Society

rt£Diwnp3
DOES NEED ■MOCĖ TMPM 
40 SEPARATE NUTRIEHTS'ti 
MMCUE A BALANCED PCT, 
DOWSER WIU. GET ALL OF. ’ 
THESe MJTRIENTS IN A 
HIGH QUAUTY PREPARED 
DDGFOOO.

$RtMMY RtĄSOM 
FOR Wp PROFESSION'S 
RAPID GROWTH ttTXE 
EMPHASIS IT PLACES 1 
ON TRAINING GENERAL

i

6845 SOUTH WESTERN AVE.
Tel. 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Tel. 422-2000

EUDEIKIS
GAIDAS -DAIMID

SENIAUSIA S DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

1605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Tet *27-1741 —1741

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME

iį 2533 W. 71st Street
į ft 1410 So. 50th Ave, Cicero
* 4ft ‘ Telef. 476-2345

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
, j ■ AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

AMSULANS© 
PATARNAVIMAS

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

AsociAcijoe

TURIMI 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

STEPUNAb C. LACK IK SŪNŪS į
(LACKAWlCi),

»4o Milfifii KJtpuDlM) 7-1213 į
11V28 SOUTHWEST Hlt»tiWAi, raio* Hilu, ui- *74-441* ;

P. j. RIDIKAS
3*64 tto. HALoTtsD S1KEE1' Tau Y Arda 7-1J U

BUTKUS - V AS AITE
1446 So, 50lh Ave^ Cicero, UL TeL: OLjmpic 2-1001

4348 So. CALIFORNIA AVE.

3319 So. UTUANICA AVE.

TeL: LAfayeUe 3-3572

TeL: YArda 7-1138-113|
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BAIGĖSI ATOSTOGOS

grobio

J. KUZMICKIS
i

2

Skambinti tel. 436-7878

Insurance, Income Tax

Pirkite senoviškai

r i ,* % V
i /

up me 
keliais

REG. LIET. BENDRUOMENĖS 
APYGARDOS PIKNIKAS

Kamai, lemi — Pardavimui 
R2AL ESTATE FOR SALK

BUTŲ NUOMAVIMAS
MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

nSŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪKS ‘

nis 12 butų. Parduotas.

Arti 69-tos ir Rockwell mūrinis, 
butų. Parduotas.

Brighton Parke mūrinis — 3 butai 
krautuvė. Parduotas.

Dar turime pirkėjų ir gerų 
namų investavimui.

Arti 73-čios ir Campbell, 2 butų medi-1 
nis, didelis kiemas. Tik $38,500.

i --------
: Marquette Parko apylinkėje liuksus!

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensinin

kams. Kreiptis: , 
A. LAURAITI!

4645 So. ASHLAND AVIL 
Tel. 523-8775

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS ĮMOK ĖJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas '

2212 W. Cermak Road Chicago, Bl. Tel. 847-7747

Po loterijos publika praretėjo.
Visi buvo dėkingi Apygardos 

valdybai už šaunų pikniką.

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

Notary Public

tems atostogų.o

—^Lietuvos Aidų” radijo prū

Su šio mėnesio p: 
fuma vasarotojų baigė atosto 
ras, grižo i savo

ELEKTROS{RENGIMAI
PATAISYMAI f

Turiu Chicagos miesto laltflm*. 
Dirbu ir užmiesčiuose, graft, 

garantuotai ir sąžiningai. 
Klaudijus Pumputis 

4514 S. Talman Ava. 
Tel. 927-3559

20 dieną šaulių Namuose, 2417 
W. 43rd St. Pradžia 12 valandą. 
Bus įvairaus mausto, dovanų pa Dengiame ir taisome visų rū<' 

šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

dai bovietes, 
pensinink J sėto Į tas pačias kė 
dės saugoti TV. Vieni, pailsėję 
su linksmais, įdegusiais veidais, 
SU sušaldy'os žuvies maišais, su- 
vekuotų grybų stiklais, daUnosi! 
įspūdžiais, nuotykiais, gyrė>i j 
kad buvo užsikabinę dide'ės žu
vys, bet vis pabėgdavo, k 
džiamoj upėj, kad ir su 
p rūkdavo.

Kiti tylėjo, nes jok*o 
neturėjo. Jų tarpe sugrįžo iš Vis 
kansino St. J. Razmukas, A. 
Brūzga ir A. Beniulis. Jie sau
lėtas dienas praleido “Breiten- 
bacho” G. Kryzos rezorte, prie 
Montello miestelio, Bufffalo dir
btino ežero, pušų miške.
. Tyla, paukščių čiulbesiai slo
pino didmiesčio įtemptus nėr 
vus, grynas pušų aromato oras 
gaivino išrūkytus plaučius, ir 
kiavimas stiprino muskulus, sau
lė rudino išbalusius kūnus. Bet 
žuvys nekibo, grybai nedygo. 
Buvo išdžiūvusi žemė, norėjosi 
šokti miško laukinių šokį, išpra
šyti lietų.

Tokiose vienodose dienose pri
siminė atostogaujančių išlaidos, 
pasakojami ?žuvautojų nemalo
nūs nuotykiai, keliautojams vis 
sunkėjančios sąlygos, atosto- ‘

.žia dau-; gems skirtų pinigų trūkumas. 4 
kartus p: bran ges gesas — daug 
kainuoja kelionė, 6 kartus bran
gesni leidimai, o baudos už žu , 
vehų tik: lų neišmatavimą, drau 
dž::*mos žuvies pagavimą, netu- 1 
įėjimą k iflimo, vežimą virš nūs- j 
4atylo kiekio, dedamos šimtais,---------- 7 —-------------------------- 7

i ■ o už rnuskio pasisavinimą drau- ; 
džiamoj upėj kad ir sukeltais 
paliktais kabliukais bauda artė
ja ir prie tūkstantinės-

Žūklės btiudos prilygsta vie
šiesiems nusikaltimams ir kve
pia asmeniniu pasipelnijimu. Jų 
pasakojimu valty plaukiojantie- 
ji 3 žmonės su viena meškere be 
’cidimo kartą buvo nubausti po 
60 dolerių kiekvienas. Žuvauio- 
iai seklių jaučia daugiau kaip 
besislapstantieji didieji nusikal
tėliai.

žuvų teisėjai budi 24 valandas 
per 7 dienas. Jie paimti pinigus 
keliasi ir vidurnaktį. Baudos be 
ribos, be nuostatų/ žuvų, teisėjų 
nuožiūra. ... _

Tokios sąlygos atostogaujan
čius — mėgėjus žvejoti sulaiko 
nuo ilgesmu kelionių ir dides
nių išlaidų, kurios viršija žvejo
jimo malonumą. Rezortų savi-' 
ninkams mažėja pajamos, negali 
apmokėti vis didinamų mokes
čių. Bn.

sėtus, sukam vairą.
Savo autobiografiją S. Šerne- 

rys baigė šiais žodžiais: “‘Nuo 
1957 m. vasaros — pensininkas/ 
dirbu vien savo mėgstamąjį lite
ratūrini darbą”.

i ŽODŽIO DARBININKAI 1 į. k t j
S. Šemerys buvo prislš’iejęs 

prie Keturių vėjų literatūrinio 
sąjūdžio, kuris. Nepriklausomy
bės saulei kutenant, nusisuko 
nuo tradicinės poezijos: Mairo
nis su kova dėl Lietuvos laisvės 
buvo atmestas,- senosios poezi-' 
jes formos suniekintos.

i 1922 m. išleistame “Keturių 
vėjų pranašė”, o vėliau K. Bin-; 
kio redaguojamame “naujojo 
meno” “Keturių vė ų” žurnale1 
garsiai rėkta, kad jie, keturvėji- 
ninkai, esą žodžio darbininkai, 
žodžiui pasiaukavę meisteriai, 
pavieniai ir būria; .š žodžio min. 
kštimo dirbą naujus daiktus. Pa
sak Petro Tarulio, “parenki ke-: 
lėtą raidžių, jas suglaudę ir sto 
jas žodis; vos atsirado žodis, štai 

"= iš už nuostabiųjų raidžių jau šyp 
so,s gudri prasmė. Prasmė —

: — raukšlėta senutė”.
(Bus daugiau)

Norn*!, teeni — P«rd*vli*iri 
REAL ESTATE PC RS AL D

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY B
INCOME TAX SERVICE ’'

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

Rugsėjo 13 d. 1 vai. popiet Vy 
čių salėje RIjB surengė šaunu 
pikniką. Aptarnavo valdyba su 
talkininkais. Visus nustebino, 
kad barą aptarnavo trys ponios. 
Josj neblogiau aptarnavo, kaip 
vyrai. Sveikintina!

Dalyviai rikiavosi prie virtu
vės. Mokytoja Dubauskienė bu
vo kasininkė. Parengti geri pie
tūs su įvairiais priedais. Svečiai 
vaišinosi ir šnekučiavosi. Grojo 
p. Kivėno muzikantų grupė iš 
trijų asmenų. Protarpiais daly- 
viai užtraukdavo smagią dainą. 
Prasidėjo šokiai. Be abejo' jie tę
sėsi ligi vėlumos.

Stalas apkrautas vertingais 
fantais. Pasivaišinę, pasišokę, 
pradėjo loteriją. Vadovavo J. 
Bagdžius. Išlošusieji su šypsena 
ėjo, nešini tai šampano, tai kon 
jako’ buteliu, tai kt.

Geri). Administracija!
Siunčiu Tamstoms 70 dolerių 

vertės čekį mano 1981-1982 me-i 
tų Naujienų prenumeratą ap
mokėti, kuri jau greit baigsis.

Likusių nuo apmokėtos pre
numeratos pinigų sumą skiriu 
Naujienoms paremti. Linkiu 
Jums sėkmės ir ištvermės siu 
dienų chaose.

Su geriausiais linkėjimais,
Jonas Girdžiūnas, 
Union Pier, Mich.

t Į»7**4 •• _ - c f

- s, .As erzinsiu 
visų išklampiotus firdies. 
pus... • -r77- j*,'*

Šių metų i pavd$aii,’ ’ šuiėu.kgį
nepilnų 83 melų: ąiri'žiaūsčJ'fei^ė 
buvęs gimnazijos -’'mpkytojaž, ' 
Keturių vėjų; sąjūdžiufėileraŠr 
čių kalėjas Salys šemerys^šęmfe; 
rauskas (1898. V.21 — 1981. V. 14). •

Nors visu eilėkaliu vadintas, 
daug eilėraščių nenukalė: 1924 
m. parengė 8 .eilėraščių knygų-, 
te “Granata krūtinėj”, o 1926; 
m. — “Liepsnosvaidis širdims 
deginti” rinkinį. Tarybiniu lai
kotarpiu S. Šemerys nedaug ei
lėraščių beparašė, 1958 m. šūk
telėjęs: “Ir už viską atsiėmęs $u 
kaupu, nepatenkintas esu!”

Marksistiniai kritikai, 1969 m. 
teišleidę nepilną S. Šemerio ei
lėraščių rinktinę “Granata krūti
nėj”, jo kūrybą priskiria-“ekspe
rimentinės poezijos rūšiai”, pri-

flėraščįai suvai- B** 
į^inOĮ/.tąm.-.rikrą. yąidmpnį kaip I 
;šb^ri^j.ąn|f^naujovės pareiški- ® 
m^s” ' ir prįidūria,: lad “sis leidi- \

gaji pasitarnauti naudingu
;:di<laStįribL''{Kiirndkymū nūdienos į. Tauras š.m. rugsėjo

. mėn.. 17 .dieną išvyks 5 savai-
>. č-ifv’U.,) 'Vvi’fl ■:* i;,.. ;

; 1 -GYVENIMO KELIAS
6 j t ~ v va *. ca va * j V/ p/ a —

Šųierauskas gi- gramos piknikas įvyks rugsėjo! 
ihe ‘:l898^^geguž^- 21 d. Vii- — - - -- -- -------
kayiškyj^^^riariie tėvas buvo 

.‘nšŠipirkdŠ^^^inrSš i namus ir___ ____________________
pu^ek^^mės,i versdama- skirstymas ir šokių konkursas, 
sis i&Iiaius’.bei dailidės amatu, " 
be to, “idar- darė grabus”. • 

■ < r ■ i

Pradžios ihpkvklą baigęs 1910 .
įstojo -į Vilkaviškio

LAIŠKAS NAUJIENOMS

WISE/

Buyae*rr»!tfQercr 
powertuUhan you

Dant b* t Bom Lxs«rt

metų, 
didžio- 
užgro- 

atsime-
nors

> tds parazitus, siunčiu iš mano 
Į kuklaus čekio, Naujienų dien- 
1 rasčiui paremti, 60 dolerių, įdė

damas tai sumai Money Order.
■ Su gilia pagarba,

Lietuvos kariuomenės kūrėjas 
■ savanoris,

Antanas VaičekauskasRugsėjo mėn. pirmos dienos Į 
Naujienose, V. K. savo vedama-F 
jame, labai gerai paaiškino Nau
jienų problemą.

Jau praėjo dešimtys 
kaip užgulė mūsų tautą 
ji nelaimė, kada rusai 
bė mūsų sali. Aš gerai
nu, kaip viskas aptemo, 
buvo pats gražiausias pavasario 
laikas. Tikrai buvo tamsu.. • 
Taigi ir dabar, mano .supratimu, 
jeigu mūšų išeivija netektų Nau
jienų, tai vėl panašiai aptemtų. 
Bot tada rusiški tankai priver
tė viską uždaryti. O kas gi 
dabar tą viską verčia daryti?... 
Ogi tie patys Maskvos agentai. 
Jie dabar mokyti “pirmūnai”, 
kaip jie juos vadina.

Maskva remiasi penktąja ko
lona — komunistų partija, ku
ri padeda užgrobti svetimus kraš 
tus. Taigi, kad galėtume atsi
laikyti prieš visokius mūsų tau-

------------------------------------—-------

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr, A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimų$8.00

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais _______ •________S4.00

Minkštais viršeliais, tik $3.00
Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_____ $2.00
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

NAUJIENOS,
17Sf So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60508

:-------- --------------------------------- >

Gros Kivėno orkestras. Įėjimas 
— 1 dol. auka. Kviečiami visi.

Aidu komitetas
m., įstojo j Vilkaviškio vyrų 1 _ Cicero (Reg.) Liet. Bcnd- 
gimnaziją, kurią 1918 m. baigė ruomenės TAUTOS ŠVENTĖS 
Voroneže. Grįžęs į Lietuvą, stu- MINĖJIMAS įvyks š.m. rugsėjo 

mėn. 20 dieną. 10:30 vai. ryto 
pamaldos Šv. Antano’ parapijos 
bažnyčioje. 12 vai. dienos aka- , 
deminė dalis parapijos salėje, 
1500 So. 49th Ct., .Cicero. Visus 
kviečiame dalyvauti. Valdyba

dijavo Kauno- universitete ir 
1928 m. pavasarį išlaikė valsty
binius egzaminus. Mokė Klaipė
dos ir Vilkaviškio gimnazijose, o 
1945 m. gegužės 1 d. tarybų ar
mijai sugrąžinus jį iš’Vokietijos 
į Lietuvą, kaipK pats rašė, Klai-, 
pėdoje toliau dirbo mokytojo 
darbą, o laisvu laiku neužmirš
davo buriavimo ir literatūros:

Ar giedra, ^r dargana, 
mes buriuojam, ir gana 
traukiam falus, tempiam

O 2 butų mūrinis namas, naujas 
stogas ir porčiai. Modernūs ra
diatoriai, gazo šildymas. Mar
quette Parke. Sena-kaina $52,000

• 4 butų mūrinis, apie' $9,000 
nuomos. Atskiri , gazo šildymai. 
2 sklypai. 2 garažai.
Brighton Parke. $57,700.

IOI cons! ipaf ion

“Tlie O veriutrtit Wonder”
Ever f ?sl uncomfortable’your festive? 

Then its time yO*a triad rent’s mcdifeslhey 
call “The Overnight Wcnrfe”

Its todays Ex-Lax0 end it relieves the discom
forts of constipation by helping restore theįo'dys 
own-natural rhythm. Try it tonight You !i like the 
way you feel in the morning!

Wonder”
Take only as dis tied

SUSIVIENIJIMAS l.IETl’VIŲ AMERIKOJI’
yra MiausiA, dldžiansia k turtingiausia lietuviu. trttemalln^ or- 

ganiiacljsŲ lietuviams ištikima! tarnaujanti jau per 92 metui.

SLA — atlieka kultūrinius darbui, gelbsti b* kitiems, karia tuos 
darbus dirba. > ' į

SLA — išmokėto daugiau katp AŠTUONIS MTIIJONUS doleriu 
apdraudu savo nariama. į _

SLA — apdraucffla pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na
riams patarnauja tik savišalpos pzagrinduL

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas g»ft 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

i t
SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdraudė — Endowment 

Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo’ pradžiai.

<LA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdraudė: ui 
$1,000 apdraudof suma temoka tik $3.00 metama.

5LA — kuopų vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkite 
| nsvo apylinkės SLA kuopų veikėjus jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiekiai 1 SLA Centra:

LITHUANIAN ALLIANCf OF AMERICA
York, M. Y. 1<W

MT7 W. MU St«
TeL dll) M-ttlf

-------------- -- ii -----------------------, -- -- - - - WTih Fi - 4

St. Petersburg, Fla. Q,.. . .. n°’ l > Statybai gražus sklypas
(R) Lietuvių Bendruomenės Marquette Parke.

St. Petersburgo Apylinkės Val
dyba savo š. m. rugsėjo mėn.

;Į 1 dieną turėtame posėdyje nu ■
į tarė rugsėjo 30 dieną 3 vai. pd- .

?’ piet Lietuvių klubo mažojoje 
j salėje sušaukti visuotinį Apy- 
1 linkės narių susirinkimą.

Susirinkimo dienotvarkėje, be 
i kitų svarstytinų dalykų, yra nu- 
1 matyta ir Apylinkės Valdybos 
j pirmininko Vlado Vaitiekūno 
• paskaita tema “Sąmoningas lie 
, tuvis”.

Apylinkės pikniką — g:gnži 
i ne numatyta ruersti š.m. spalio 
‘ mėn. Lake Seminole parke.
Į Nariai ir prijaučiantieji malo
niai yra prašomi dalyvauti.

Valdyba

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymų knyga 

“Liucija” jau atspausdinta.
Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki lt Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

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

Ave., Chicago. IL 60629.

PLATUS PASIRINKIMAS

Iškaba vienoje parduotuvė-, 
krautuvėje. Seattle, Wash.:

“Mes visko turime. Ir ko mes 
neturime — tas jums ir nereika
linga”.

HFLP WANTED — FEMALE
Darbininkiy reikia

MATURE HOUSEKEEPER

laikrodžiai ir brangenybės .
Pardavimas ir Taisymai 
2644 Wart «9tb Strėat 
Tai. REpublIc 7-1941

VALDIS REALTY
2614 W. 69lh St.

(Lithuanian Plaza Ct.) 
737-7200 arba 737-8534.

Prašom palikti savo telefono nu 
merį automatiniame aparate.

MISCELLANEOUS 
{vairūs Celykal

;TAF SEVVERAGĖ & PLUMB- 
ilNG. Rod an v drain line for $25. 
'If not open, no charge. We install 

flood controls, pumps and valves.
We install complete bathrooms 

and basements.

523-1962

SEWER AND
PLUMBING

ANY RODDING AND 
DRAINING — $30.

If not open — no charge.

CALL 656-8387

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

MICHIGAN — NEW BUFFALO 
>5 miles from Chicago. Older, neat, 
fumished 2 bedroom bungalow. Full 
basement Lovely back yard. Must 
sell — S20.000.

CENTURY 21
RITTER & HEINZ, NEW BUFFALO 

(616) 469-3950

needed 2 or 3 days per week. 
General housekeeping, must like 
children. Vicinity Ashland and 
Taylor (Circle Campus). Gotfd 
wages. Call 666-4099 after 5 PAL

Siuntiniai į Lietuvą 
ir. kitus kraštus

F. NEDAS. 4059 Archer Avenue, 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7^5980

N^tasy Public 
INCOME TAX SERVIC1

425$ S. Maplewood. Tai. 254-74H 
j Taip pat daromi vertimai, glrrdnly 
j iškviotimai, pMdomi piiietyboa pr> 

tymai ir kitokį blanki L

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapotis, Afenr 
3206^ W. 951h St | 
Evarg. Park, III. 
40642, - 424-1454

Statė Farrn bre anc Casualty Company

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS ir V. BRIZGTS 

•2458 W. 69th St.
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 Tik. 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-toa 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

i

AdvoKit&e
GINTARAS P. ČEPtNAS

Darbo valandoc: nuo 9 vaL ryt» 
Utį fl vaL vak. Šeštadieni nuo

9 vai. ryto iki 12 vaL d. 
Ir pagal anai tarimą.

TU. 776-5162 arba 776-5111
I4>49 We»t 63rd Street

Chleaco, UI. 60629

• Žmogaus akių spalva su 
amžiumi šviesėja.

HOMES & CONDOMINIUMS with wa
ter frontage or access on Lake Delton 
and on the Wis. River at Wisconsin 
Dells. Prices start at $24,650.
Call or write IN REALTY. INC., Lake 

Delton, Wis.'53940. (606) 254-2542.

6 — Naujienos, Chicago, 8, HL Wednesday, September 16. 1981




