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SEKRETORIUS NEPATEN
KINTAS PRANEŠIMAIS

NEW YORK, N.Y. — Jungti
nių Tautų gen. sekretorius Ja- 

- vier Perez de Cuellar pareiškė, 
kad jis -nepatenkintas Jungtinių 
Tautų visuomeninių santykių 
komiteto paskelbtu pranįiųnu 
apie "spaudą. Jis, kaip sekreto
rius, turėtų būti, informuotas 
apie įvykius, bet netikslus pra
nešimas^ paskelbtas be jo žinios. 
Sekretorius tvirtina, kad jis vi
siškai nesutinka su keliais pra
nešimo paragrafais, nes jie ne
tikslus ir. neteisingi.
: Sekertorius Perez de Cuellar 
tvirtina, kad pranešimas, vado
vaujasi kažkokiais policinės sis
temos pranešimais, kurie neati
tinka. tikrovei ir daro netikslios 
įtakos į Trečiojo pasaulio vals
tybes. .. Žinios, kad J uugtinių 
Tautų atskaitomybė netiksli, 
taip pat kenkia Jungtinėms Tau- 

, toms.- Jis reikalauja, kad vie
šuose pranešimuose šios mintys 
būtij pataisytoj ir patikslintos- 
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Bartholomew, Pasitarimai eis 
apie teisinę bazių padėtį ir gali
mas operacijas iš tų bazių..

— Gvatemala grįš prie konsti
tucinės valdžios ateinančių me
tų kovo mėnesį. — pareiškė ge-

SINGAPŪRAS PRAŠO AS 
LAIVYNO GLOBI

SEKRETORIUS WEINBERGER VAKAR 1 
PŪRO PREMJERU IR GYNYBOS M

NežinomaStNGAPCRAS, Britų kolonija.

ARĖSI SU SINGA- 
BNTSTERIT
į ka sekretoriuj C.

’ TARIMUS SU JAV

ATeNAI, Graikija. — Pirma
dieni Atėnuose prasidėjo JAV 
ir graikų vyriausybės pasitari
mai dėl Amerikos karinių bazių 
Graikijoje, Jau } senokai buvo 
bandyta visą klduši^ą.įš pagrin-.- 
du ’ aptarti^ bet jis vienakiu ar
ki tokiu būdu -buVo itidėlioją- 
maš.

Jau 29 metai, kai įvairiose 
graikų salose amerikiečiai turi 
savo karines bazes. Dvejos JAV 
karinės bazės yra visai netoli 
Atėnų. Ktos dvi bazės yra Kre
tos saloje. Be to, yra visa eilė 
mažesnių Amerikos, karinių ba
zių įvairiose Graikijos salose. 
Svarbios yra 4'didelės karinės 
bazės prie Atėnų ir Kretoje. 
Visa kita yra menkesnės vertės.

Graikai paskyrė užsienio rei
kalu ministerio pavaduotoją 
Joannis Kapsisr o JAV pasitari
muose ^tSlovaus Valstybės de
partamento pareigūnas Reginald

— Londone, Brixton apylin
kėje vaikai ir gyventojai akme
nimis apmėtė vietos policinin
kus.

- — Salvadore, Tecoluka pro- 
rincij^/ąpiė/si^itas m^ŠtĮnin- 
kų išsprogdinoJ^Bafro geležin
kelio tilta. T

— Antradienį .aukso uncija 
kainavo $441.; *

KALENDORĖLJS

Lapkričio 3: Teofilis, Vyd- 
mantas, Maila, Gaudrimas, šir
delė.

Saulė teka 6:25, leidžiasi 4:43.
Oras debesuotas, lis.

VISI DŽIAUGIASI, KAD IZRAELIS 
SUTIKO KRAUSTYTIS IŠ LIBANO
AMIN GEMAJEL PRAŠO PREZ. REAGANĄ ĮSAKYTI

MARINAMS ĮVESTI 1VARKA RVI Ų BEIRUTE
WASHINGTON, D.C. — Liba- 

bano prezidentas Amin Gemajel 
pirmadienį kreipėsi j prezidentą 
Ronald Reaganą, kad jis įsakytų 
marinams padėti įvesti tvarką 
Rytų Beirute. Prezidentas Rea
ganas, neradęs reikalo su kitais 
tartis, tuojau įsakė marinams 
padėti Libano karo jėgoms pa
truliuoti Rytų Beiruto sritis.

Rytų Beirute buvo susispietę 
Libano krikščionys maronitai, 
bet kai su pirmaisiais palestinie
čių daliniais išplaukė ir Arafa
tas, tai likusieji palestiniečiai 
įsistiprino Rytų Beirute. Jie tai 
darė savisaugos instinkto veda
mi, nes manė, kad jiems Rytų 
Beirute bus saugiau negu Vaka
rų Beirute.

melsis. Izraelitai nesitrauks, kol 
jie nebus tikri, kad palestinie
čiai nesudarys pavojaus Libano 
vyriausybei tvarkingai administ
ruoti kraštą.

Libano vyriausybė planuoja 
sudaryti 30,000 kariuomenę, ku
ri galėtų saugoti sienas ir pa
dėtų vyriausybei palaikyti kraš
te tvarką. Prez. Gemajel pla
nuoja sudaryti kariuomene iš vi
sų krašto gyventojų grupių. 
Džiaugiasi ir izraelitai, kad tu
rės progos grįžti į namus, nes 
eiti sargybą dieną ir naktį 
jiems jau įgriso.

INDIJA BAIGĖ PASITA
RIMUS SU PAKISTANU

1 f - l
atskrido sekmadienio j giems Singapūro pareigūnams, 

bet manomaį kad jis, grįžęs į 
Washingtona] aptars galimybes 
pažadėti Singapūrui. reikalingą 
apsaugą.

Daug sunkiau bus sekretoriui 
Indonezijoje. Niekam ne paslap
tis, kad ten jus iškelti Ameri
kos santykiai su Kinija. Indone
zija didžiausiu savo priešu skaį-

ger čia 
vakarą, o pirmadienį susitiko su 
Singapūro premjeru Li Kuan 
Jiu ir krašto apsaugos ministe- 
riu Goh čok Tong.

Kaip premjeras, taip ir krašto 
ąpsaiig05 ministers prašė sekre
torių suteikti Singapūrui ir vi
siems Singapūro vandenims 
Amerikos apsaugą. Krašto apsau 
gos ministers nurodė, kad Ame
rika turi 7-tą laivyno flotilę 
dviem vandenynam ginti. Sep
tintoji flotilė privalo ginti Paci- 
fiką ir Indijos vandenyną. Tai 
neįmanomas dalykas, tai lašelis 
jūroje.

Minis te ris Tong prašė sekre
torių sudaryti atskirą laivyno 
vienetą, kuris galėtų savaran
kiškai veikti ir ginti demokrati
nes Indijos vandenyno tautas ir 
žemes. Singapūras žino, kad bri
tai nepajėgs jo apginti nuo ga
lingesnių jėgų.

Popiežius Jonas Paulius II, dvi dienas praleidęs 
Madride, išskrido į Avilą, kur buvo gimusi šventoji 

Teresė. Susirinko 200,0000 tikinčiųjų.

NEW DELHI, Indija. — Pa
kistano valdytojas, gen. Zia Jul- 
rak ir Indijos premjerė Indira 
Gandhi antradienį nustatė pa
grindinius principus abiejų vals
tybių santykiams sutvarkyti,

skautų ; •'net su uniformomis. 
Skautai pasinaudojo proga ir 
paskelbė, kad Lenkijos skautai 
pagerbė žuvusius. Skautai ’ne
gali legaliai Lenkijoj veikti, bet
Jaruzelskis nekreipė į juos jo-Į Prezidentas Reaganas tuojau 
kio dėmesio. • ’ j įsakė marinams, įvesti sargybą

Rytų Bgįjųte^ Marinai prižiūrės 
tvarką sankryžose ir gatyėšę.’ 
bet jie nesikiš į įtariamus na-

Varšuvcs miesto savivaldybė mus, netikirins gyventojų. Visa! nutarė siekti taikos ir įsakė savo 
Vėlinių dieną paleido darban vi
sus atsarginius autobusus, šofe
riams buvo įsakyta atvežti į ka
pines visus žmones, kurie nega
lėtų kitomis priemonėmis V^ar-J 7 Dabartiniu ;_inetu Ąiuerikc. 
šuvos centro pasiekti. • jnarinai patruliuoja visą Beini

to aerodromą ir uostot sritį. Ma-
Varšuvos gyventojai ir jauni- rinai bendradarbiauja šu Libano

autobusu

tai turės atlikti Libano milici-1 diplomatams susirinkti už me- 
ninkai. Visi šie klausimai buvo 
aptarti, kai antrą kartą buvo nu
tarta siųsti marinus į Libaną.

-S-

neši o ir nustatyti abieju valsty
bių taikos ir sugyvenimo są-

to dabartinę Kiniją. Indonezija Inas ėjo pėsti į Powazki kapiny- vaidžios saugumo' organais. Nuo
prašys sekretorių sustabdyti mo
dernių ginklų pardavimą Pekino 
vyriausybei. Kinija sudaro pavo
jų visai eilei valstybių pietų 
Azijoje. Modemiškai ginkluotos 
Kinijos bijo ir Indonezija.

Pietų Azijos valstybės bijo ir 
Japonijos. Jos prisimena, ką 
Japonija darė Antrojo Pasauli
nio karo metu. Jeigu japonai 
gaus progos apsiginkluoti mo
derniais gnklas, ji gali pakartoti 
tuos pačius karo žygius.

na. Diena buvo apsiniaukusi, rcn § 
gėsi lyti, bet nelijo. Rytas buvo 
tvankus, debesuotas. Blogiausia, 
kad j Powazki kapinyną ėjo 
žmonės ne tik iš Varšuvos, bet 
ir iš kitų miestelių bei kaimų.

Jiems padėjo autobusai. Jie 
išvažiuodavo į priemiesčius, su
stodavo, susodindavo visus pės
čiuosius. Juos nuvežus j kapines, 
vėl grįždavo atvežti kitų pės
čiųjų. Prie Katyne žuvusiųjų 
kapų prisirinko daugiausia žmo
nių. Jiems rūpėjo pagerbti nu
žudytuosius, bet taip pat jiems 
rūpėjo pareikšti protestą Sovie
tų Sąjungai dėl tų žudynių.

Abiejų valstybių atstovai nu
jovė sudaryti nuolatinę korriti- 
ją. kuri turės aiškinti ir spręsti 
kylančius nesusipratimus. Abiem 
disku, kad ne visus klausimus 
galima taip lengvai išspręsti.

Patį svarbiausią darbą atliks 
ateinantį mėnesį suvažiavusieji 
ministerial. Jiems yra nubrėžti 
susitarimo pagrindiniai dėsniai, 
bot jie turės tai įvilkti į diplo
matinę formą. Diplomatai turės 
padėti pagrindai! taikos santy
kius tarp abiejų valstybių. Jul- 
hak visą laiką buvo įsitikinęs,

Lenkų jaunimas padėjo vainikus 
ant Katyno aukų kapų

JARUZELSKIS LEIDO NEORGANIZUOTAM JAUNIMUI SUEITI 
Į KAPUS IR PAGERBTI RUSŲ NUŽUDYTUOSIUS

VARŠUVA. Lenkija. — Gene
rolo Jaruzelskio vadovaujama 
lenkų vyriausybė leido lenkų 
jaunimui neorganizuotai sueiti 
j Powaski kapus, sndėti vainikus 
ant žuvusiųjų karių kapų ir. 
pagerbti Sovietų policijos nužu
dytuosius lenkų kariuomenės 
vadus, profesorius.

Jaunimo atstovai pasižadėjo 
nevesti jokios propagandos 
prieš Sovietų vyriausybę, nekel
ti aikštėn lenkų kariuomenės 
vadovybei ir lenkų inteligentijai 
rusų padarytos skriaudos. Kaip' 
vieni, taio ir antrieji pažadus iš
pildė. Gen. Jaruzelskis buvo pa
statęs stiprią sargybą prie vartų 
ir aplinkui visas Powa<ki kapi
nes, bet nebuvo jokio konflikto. 
Žmonės į kapines ėjo pavieniui 
ir būriais, o kai buvo kapinėse,
tai padėjo vainikus prie Katyno lidarumo veikėjų vaikai buvo 
miškeliyje nužudytų lenkų ka- susirinkę arie kapų. Prie vieno 
rių kapų.

Kapinėse ir aplinkui 
bu vo daug karių

Ar gen. Jaruzelskis norėjo, 
kad būtų paminėti Katyno miš
kelyje nužudyti lenkai, ar jis 
nenorėjo, sunku pasakyti, bet jis 
leido giminėms ir artimiesiems 
pagerbti nužudytuosius ir padė
ti vainikus prie žuvusiųjų kapų.

Prie 1863 metų sukilėlių ka
pų garbės sargybą ėjo dabarti
niai Lenkijos kariai. Jie stovėjo 
ramiai prie iškeltų vėliavų. Prie 
žuvusių už Lenkijos nepriklau
somybę ta p pat stovėjo karių 
batalionas

Bet prie Katyne nužudytųjų 
kapų sargvbą ėjo Varšuvos jau- 
unimas. Iš kur atsirado toks di
delis vainikų skaičius, sunku pa
sakyti. Visi mano, kad tai buvo 
Solidarum) veikėjų darbas. So-

ĮVEIKTIEJI YRA LABAI 
PAVARGĘ

BEIRUTAS. Libanas. — Nu
galėtieji yra labai pavargę, 
pareiškė Adrian Iskander. Pa
lestiniečiai pralaimėjo visame 
fronte. Jasir Arafatas dar bandė 
raginti toliau priešintis, liet ge- ’ 
riausieji kovotojai jam pasakė, 
kad jie nori galimai.greičiau iš
važiuoti iš 
kovas.

Libano ir baigti

katyniečių karsto atsirado pora

šios dienos marinų patruliuoja
mas rajonas žymiai praplėstas. 
Manoma, kad Amerikos kariai 
be didelių sunkumų galės pairu 
liuoti Rytų Beirutą. Jeigu reikė
tų uždėti daugiau pareigu mari
nams, tadak tektų pasiųsti dides
nį jų skaičių, bet tuo tarpu tokią 
operacija nenumatoma.

BEIRUTAS, Libanas. — Visi
džiaugiasi, kad Izraelio karo jė-; kad Indija ruošiasi karui ir nori 
gos planuoja pasitraukti iš Liba- Pakistaną pavergti, bet Indira 
no. Tas pasitraukimas nebus Gandhi jį įtikino, kad Indija no- 
staigus- Izraelis tol nesitrauks, 
kol nebus garantijos, kad Liba 
ne likę palestiniečiai nepradės 

: kelti galvos. Palestiniečiai klys
ta, jeigu jie mano, ksd Libane 
jie galės ir toliau sauvaliauti j 
kaip jie sauvaliavo paskutiniais’

ri taikos.

— Filipinų vyriausybė nusta
tys taisykles užsieniečiams įva
žiuoti į salas. Dabar gali įva
žiuoti kas tiktai neri, bet atei
tyj? bus kontrolė.

Terorstų 
organizavęs 
plaukė iš BJruto dar prieš Arą-* 
fatą. Dar sugrįžo savaitei, pabu
vo Beirute, o vėliau nutarė iš
važiuoti į Damaską. Beirutas jį 
labai išvargino. Arafatas jo ne
įtikino, kad reikia tęsti kovą.
Grįždamas Beimto - Damasko’ 
vieškeliu, viena kulka užbaigė 
jo gyvenimą.

vadas, ilgus melus 
pasiprieš nimą. iš

— Iš Gvatemalos j Meksiką 
atbėgo apie .*10,000 ūkininkų. 
Gvatemaloj jie negali gyventi. 
Jie sudaro didelę problemą 
Meksikos vyriausybei.

Ispanijos karalius Juan Carlos pranešė socialistų 
vadui advokatui Pilypui Gonzalez, kad ruoštų 

d mokratinę vyriausybę.



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
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Dėsto šio skyriaus redaktoriai

SIMPOZIUMAS

f^Trrr ^~avk3 zklta
“Ateina ponaitis raudona mandieraite.
Bobos, vištas atginkit, o sūnų nebijau’’.-

~f. ■•<■• ....... (Mįslė)

Vieną ūkanotą rudenio dienelę, ... •/
Kai vis dar pasišvaisto !
Su lietučiu (įrųngnoki vėjai ‘ ‘ . ' ’ f
Ir begelstantijĮ žęlmenLpū’laisto, ' / f
Iš dirvos; ruošiamos žiemkenčių sėjai, . ?\’
Į'vieno kiemo plevęliukę žalią _ .
Atasliaųžė apyriėSis raudonas sliekas.
Kaip'višiems aišku,; nebylys, •_ ' . • A
Toksai, koks iš tylos į triukšmą išropot galis. • ’/
Kas šliaužia, , tegu šliaužia r -A: • T
Niekam dėl to' dantų nemaudžia.
Gal jojo-būtų ir nepastebėjęs niekas. ‘ Į.

Bet vištos,, atsilesusios kviečnj, • .
Apspito ji šulest, kąipO; jų mėgstamą skaųėšt^/
Žinai,’koidpš jų galvos rant pečių!;r? I
0 vakarb’pf ir regėjimas pslblėšta. t ‘ :]

*. ’■'‘‘ii?:’•'* . x, A įf i

— Tik jei saldu, jei tik gardu gardu!. — 
Sukudakeno -jų būrys, sutartinai ’kartu.
— Beširdės ! Argi ne sunkioji nuodėmė t
Amnestijų, visokių tolerancijų ir dialogų metą —
Ir laisvių jums pačioms
Anytoms ir marčioms.
Visokius kiaušinius čia dėti
Ir’savošė vištidėse, ką tiktai norite, perėti, .
Žudyti nors ir Ši aristokratą!
Per amžius jus lydės istorinė grėsmė. —

Sulojo dideliai humaniškai išmiklintas šuo.
Parodęs, kaip sugauna pats vikriai
Paspiaudytąji pamėtėtą kamuoliuką, ’•
Ai’ šiaip kokį viliokišką daiktuką,
Kad žiūrinčioms’ akyse mirguliuotų žiburiai.

« » - , . . . J, . . v. - ■«. « \ •
* ■ ' ■ '■ ’* . •- ’ • ■ . . - - ■■ I

— Ar jūsų kiekvienos tiek sumažėjusi galva,
Kad tolerancija ir meilė artimo visiems? netilptų —
Ąr dėvi kas raudonu ar žydriu švarku,
Ar balansuoja cirke ištempta virve,
Ar nešasi save per griovį pamestuoju tiltu,
Ar lando podirviu, purendamas jį,
Ar lekia lėktuvu, ar eina bendriniu taku, :•
Ar toks, ar šioks ženklas jo šarve,
Ar jo tartis fortisimd garsi, arba pianisimo tyli!...

— Kur kas biauriau, matykit,
Per darbus smaguriaujančiuosius negražius

Ne iš toleran-cij’os, apsirijimo ijersikraūc gūžius! 
Tik mediclni|kds raštus, noA kada kadės. 
Pavąrfalloįf, ~ paskaį — pasW — tyldt! —

jn

— Tai lik sveikas, Maiki.
— ir tu, Tėve!

Sųčirško žvirblis nuo stębėjiiųo, —* 
Kas d.e^sį'*kienĮ^ ir nuo šakų ’genėjimo, — 
Kaladės.• -H C V * ' r » 
— Jau nekalbant nei apie valią tvirtą,
Nei pasninką ngp ųiėsiško pūčių įlįs’pasiskirtą, 
Juk pi isjlegus riebalų gali, sųsįrgtį.
O dėl per didelio -$varujnp_ sjisij^tį mirtį.
Per riebios būdąmos, nėtiksit ne j sriubą...
Į muilą visą tą riebumą. - •
O kur dar eleganciją ir grožis kur?
Parodo išvaizda Ir jridesys ^rakštup, 
Kas turi skonį,1 ^as n&ur?.
F tai juk nebežvėlgiant pro prištus! — .

APNUOGINTA
1 M j N% Y ST A

- V t ’
Sunku yra bejnokslui skaityti 

ti ’’ĮUujiėnis* kurias prirašo 
mokytį’žurnalistais "tituluojami 
žmonės, kurie “iš didelio rašto, 

į išeina iš krašto” ir, pagal jų pa- 
! čių gudrybės žamogą, ne tik 
kad “sumaišo sąvokas1*, bet ir 
apnuogina tarpusavyje kovojan
čių lietuvių menkystę, "išstaty- 
dami ją priešus patenkinančiai 
pajuokai. ’

Taip žvirblis, mokydams vištas, — 
Labdares savimeiles;- lėtas, smarkias, kantrias, piktąs, 
Įspėjo, pertarė, patikslino šuniuką, "' f.. , 
Kurs ’lodamš gaudo tą* paspiaudytąjį kamuoliuką. 
Sugavęs šokinėdams numetėjui neša 
Už paglostymą, nuvarvinamą ant snukučio “trunko”

’ • • -J-' -■■■'• ./; V*

O būtų žvirblis dar čirškėjęs, 
Bet pastebėjęs, 7 T' ; 
Kad nuo vįštų daug paliko '
Joins'
Jogei pąkaktg, susnnąĮuš, pasikept pyragą svočiai, 
Tai apsidairęs tas vagilius, ar nėra skaliko, 
Nutūpę? piisikirtb sočiai, ■ 1 i *■ 
Mažiausiai, bent užMu. —

f - - /. ■ ' ‘ v < ' : ?• ; _

O tąipipagąšdnitos, sugydintps vištos, — 
Raibukės/kūnapėto's. rusvos, baltos, — , 
Sūsigi’ąūdii^/Bad.-iiet Ss^rei^'fitbs.
Ir taip pror'<^ai^^ai^Žuš: fąbaT^ ne labai 
Apgaįiiiūį sUklydėįiskieji gėri darbęlįąį ir darbai.

— Ar mes kaltos, ar mes kaltos,
Kad. hiėks‘jie^jąinbteĮėjo mums telefonu, 
Kaip ^bar. apsieiti tu tokiu džentelmenu...

— Mes užmiršom, nes nežinom,
Kas pritinką tokioms moterims, merginom.

— Kas. išmano, . y
Tegu žiūri; tegu žiuri,
Tegu gano.f’.’.'ri' Z W - X
Mūsų hiargaspaĮvį veržlų būrį...

Taip, ir kitaip kitiems prikaišiojo .ir viena kitai, 
Susigododamas pasižadėt rimtai, 
Prieš ųžsigarduot pąduosinią importuotąjį desertą, 
Šūi^oš^^apbzįinną igsiaisfantf,' ar verta 
Apsižagfi patiękėlĮų paruostų nors patraukliai, 
Kai JesaĮp sayų kviečių joms'per akis pilniausiai. 
Tai. kaip girdėti vištos ?u gaidrių, ar vienos, tarės, 
Kur kas prieš 'patekėjimą žyaigždės vakarės..: 
Kol dar pdjegū 'nėųzsitraukę jų šviesių akių vokai. 
Kol ^iska mato, -kaip ant dehio, ir skersai, ir išilgai...
— Ai- būtų sliekas Tą pievutės išrėpliojęs, “ 
Arba nuĮeidžiainąs kur nors ant siūlo jauko,
Kad nepatirtų nesmagumų Ir negręštų nė'mirties

t pavojus, ‘-A.';’’* ‘ ’r* ' ■“
Ne slieką kirst, bet griębt už jį nuleidžiamųjų rankų : 
(Ir’mūsiį nieks žudikėmis, smailyžėmis*nebelaikys). 
(T prjj tojp|iš, kųrje ti|t šliaužioti begali. 
Ąroą vįĮcriąi 'tą. kamuoliuką gaudo, 
Susitariam: savu tiesiu keliu praeit pro šalį, 
Neliesdamas žodžiu, šypsniu, nei šiaudu —r* v 
Praeit be Įolei^ancijos, bet su užuojauta gilįa, 
Kad’kojomis savomis jiems vaikščiot ne y^a.

Kad būtų ir pačių grakštumas, sveikata ir grožis 
• ■ / ' - išldikybAs', ’ ’ ‘ '

ši nuosprendi pas iškaitysime prieš pusiyčius kas rytas, 
Kad Vstume ’tik tokį proteiną.
Kuris tvirtumo dtiodd*, bet ne‘riebalus augina. —

Taigi, žudyti tokį- pairė
ę s1

Kai ponia Urbonienė, iakyda. 
' mosi okupuotoje Lietuvoje, iš- 
I siplepėjo, kad jos Sūnūs, baigęs 
kolegiją, neprofesoriauja, V sto
kojant darbo, pagal jo išeitą

šmeizus;Amėrikąį nežiūrint, kad. 
tps ponios nugirstus žodžius, vi
sai be jos sutikimo, komunistų 
reporterė atmušė “Gimtojo Kra
što” propagandlapyje.

jokslą, iš bėdos, šoferiauja, tai 
urhatistas Marma' apšaukė ją

— Kur buvai, Maiki? Aš tavęs 
‘į ieškojau gatvėje, maniau, gal su 
| vaikais Vėlinių vakare Jaks- 

‘ ttei? ' . ’’
— Tu mane įžeideį,;Teve.’ Kas 

matė, kad aš lakstyčiau 'su vai
kais ir ubagaučiau . ; . - ’

— Nepyk, Maiki. Norėjau' su 
tavim pasikalbėti svarbiais rei- 

• kalais, apie Berlyno sieną Ame- 
; rikojė. |

— Apie sienas pasikalbėsime 
kitą kartą. Jeigu'nori žinoti,-kur 

t .aš buvau,- tai pasakysiu: Buvau 
' namie’ ir “Magaryčiose” skaičiau 
,dr Ankudaičio straipsnį. Jis sa- 
ko,krdd L'Mėnulio ir Marso pla
netos gyventojai yra lietuviai, 

. kalba lietuviškai ir; turi tobulą 
technologiją, kad-net savo pa- 
škaitiriinka gali'atsiųsti i Kana
dą” * - -
* Tas daktaras gal kalbėjo 
.apie Halloween vaiduoklius, 
Maiki? Kas .Vaiduoklių naktį su
galvojo, turėjo būti pats vaiduo- 

' kiis?"1 - •:: '
— Vėh’nių diena yra kitas da- 

-lykas, o vaiduoklių—kitas. Vai- 
kai, lakstydami' po kaimynų na- 

? mus gras^p^tręat or trick’, vadi
nasi, jeigu jiems nieko neduosi, 
tai tau 'atsilygins blogiu, atker
šys. Tokse. pasenęs paprotys vai- 

*kys moko nę meilės, bet keršto. 
Vžukas tiki “tradicija"’: jeigu 
tu man nieko neduosi, tai aš tau 

j atkeršysiu... Keršto pasėkos' to- 
|* kios subraižo mašinas, ištepa 
dangus vašku ar kitokiais tepa- 

vkifdalizmb iššoka! Vė
limų vakaras ’ vaikams pramoga 

•'padūkti; ’ keisti apsirengti, pa
ri aksty ti po gatves, nesiderina su 
mūsų laiko gyvenimu. Tiesa, vai 
kai mėgsta fantazijas, heroiškus 

/žygius, pasakas apie baidykles,, 
bet jie nieko nebijo, — nė vel
nių, nė’ragahų. Vėlinių išvaka- 

,rės palaipsniui pradeda rimtėti,

nes vaikai save išstato į £am tik
tą pavojų; Buyo; atvejų,'kai vai
kams ^saldainius buvo įdėta ada 
tų ir pan. " Dabartinis '■ Tylenol 
skandalas sukėlė baimės ir 'di- . • '-’'z ’ t - ”
dėlę sensaciją, kai 7 žmonės mi-. 
re nuo užnuodytų vaistų.

—- Gėjai tu, Maiki, šakaLKoks 
keltininkas gali ir vaikams už- 
tai$ytj...1 Todėl valdžia ir įspėjo 
tęvus, kad būtų atsargūs, vai
kus leisdami į gatves “ubagau
ti”.' Vėlinės yra tikinčiųjų žĮio- 
nių mirusiųjų prisiniiriimo dięi 
na. Atsimenu, kaip Lietuvoje 
aukštaičiai vadindavo “uždūsi- 
riėmis” ir “sadusnomis”, eidavo 

lį bažnyčią pasimėlsti'ir kapus!ap ‘ 
lankyti.

—Tai geras dalykas, Tėve, pri- 
. siminti savo mylimuosius, kdrie 
ilsisi ramytejė/

1 TaipfĮĮafikuti. Bet as tau 
pasakysiu, kad ” blogas ' dalykas 
kelti visą pragarą Vėlinių naktį 
Gerai, kad dabar pradėjo atlyžti 
tokie' pra’j c vai,' kūne bu vo prieš' 
50 ir'daugiau metų. Vengrai 'ypa 
tingai prietaringi.’Ne tik vaikai, 
oet ir senesnieji atnešdavo"kau
lų prie'kaimyno durų ir paber-i 
davo. žmogų su<xižiais apipil
davo, supykęs anf kaimyno,^ na
mus padegdavo ir kitokių kri
minalinių nusikaltimų padaly
davo “vaiduoklių” sąskaitom ‘ *

— Žmonės kratosi senais pa
pročiais. Tačiau blogio gal nie
kad neatsikratys. Kova su geriu 
ir blogiu visada bus. Važiuoki
me mudu į Tautines kapines ap
lankyti mūsų' pažįstamų ‘ bosto
niečių: dr. Bagočiaus, dr. Mont- 
vido, dr. Grigaičio ir kitų Ame
rikos iraūsrimnkų”‘. Poterius su
kalbėsime, ką tu sakai, Tėve?

— Važiuojame! Girdėjau, kad 
prof, daiį Adomo Varno ir jo 
žmonos Marijos gražuj pamink
las jau pastatytas. r

Dabar, štai, žurnalistas Marma
- laisva valia pasišovė paliudyti 
"fietuyių patriot ini’bankrotą; pa
sireiškusį • ryšium su' Amerikos 
prezidento prieŠinimosif -par- 

’duoti rusams dujų vamzdžius
ŽurnaKstoj” A. Mamra suskaitęs 
“Naujienų” antspaudu patvirti
no, kad prie Prancūzijos konsu
lato Pavergtų Tautų Komiteto 
suorgaiiižuotose demonstracijose 
tedalyvavo tik 10 registruotų 
lietuvių, kartu ‘paneigdamas 
"•Margučio” radijo propaganda, skelbusią ten dfe^^ie 200

Marm^ pas-
- tei

gimą, labai patarnąvo rusams, 
suteikdamas • jiems progos 

ijetuyių'i. tarpu
savio kovos eigoje kilusia mi-

Amerikos prAri- 
dentūL- ~' |

Parafrazuodamas žurnalisto 
Marmos'"sumaišytų sąvokų.”, žar 
gonį reiktų pridėti, kad' jam su
teiktas garbus žSrnaliįto ■ titulas 
susimaišė su laikraščio puslapiu, 
jo ištėkšta tarpusavio' kovos 
pecklynę.-’" ’ ’ ?''z-

A. Bliūdakis

KURIS PASITRAUKS
Ant siauro takelio Veimaro 

parke susitiko genialus vokiečiu 
poetas Volfganas Ge$ė (1749
— 1832) su kritiku, kuris ašt-

’riai. vertino jo‘kųriniųsl Susiti- 
kęs ant takelio kritikas piktai 
burktelėjo: “ ** ‘ ..

— Aš neužleidžiu kelio kvai- 
lanis. ' T ’• ' v>“

-AD. aš visad priešingai darau 
atsakė ‘ Kausto” autorius ir 

mandag'ai pasitraukė į šalį.

UOŠVES LAIŠKAS
— Tavo motiną mane įžeidė..,
— Kaip tai?

Titf adresuotame laiške ji 
rašo: 4‘^ai peiškaitysi Jj kišką, 
neužmiršk atiduoti Antanui.”

Tiesa, kad dirvą pirmučiausią išpurena sliekas 
Taigi. žud'5tį tokį- pareigu^ 
Už |ai ir ?Upkus^ąjzkadai 

viįtų • -
Ne vien tik bobos, bet ir tie, kas bijo baisiai 
Nūoskhtk^mYš u^idrauktl’Įto^trniiosios ntK)dėmės: 
AlaVjjeYs lokle^^ĮaT—
Vjsi'vž nešamas 'pragaran

: garmės.
h* kad iš prpgaro gyvi per amžius neišbrishj.
Ncbėpatirtų ‘ lai ulės džiaugtis žeinėjfe pagerintu 

gyvenimu, ‘ ’b u’’ ' “btZ - >
VHh tąip dygiai lygiai penimu;

Nei grot snnf-omjiis zvąigzdetą mėnesieną

-■’SM '

- —■ T r‘-
1 ZT

Dąironas

2 — Naujienos, Chicago,



V. PŪTVIO GYVENIMO BRUOŽAI ,
Vydydamas kultūros darbą, 

Vladas Pūtvis LšS-gos centre bu 
vo įsteigęs rankinę spaustuvėlę, 
kuriai vadovavo Vilniaus krašto 
šaulys - partizanas Kazys Dudė
nas (Dudėnas taip pat dirbo ir 
2‘nkj Koncentracijos Biure bei 
Konspiratyviam skyriuje). Spau 
rtuvėlė’e buvo spausdinami atsi
šaukimai ir mažos brošiūrėlės. 
Pūtvis spaustuvėlėje kasdien 
lankydavo, ją didžiavosi, vesda
vosi tei visus svečius ir norėjo 
ją išplėsti į tikrą didelę kaulių 
spaustuvę. Tam buvo paruošęs 
rimtą planą. Deja, Klimaitis ne 
ne tik tą planą užmušė, bet lik
vidavo ir pačią spaustuvėlę.

Spaustuvėlės išgelbėti nebe
galėdamas, Klimaič’ui tarnau
tojus vis šalinant, Pūtvis įstengė 
padaryti teigiamą dalyką bent 
paties Kazio Padėnos atve
ju. Dudėno darbu spaustuvėje 
ir Žinių Koncentracijos Biure V. 
Pūtvis buvo taip patenkintas, 
kad dabar nenorėjo jo prarasti. 
Tdlėl K. Dudėną pakvietė ūkve-1 
džio pareigoms į Gražikų dva
rą. Tas pareigas Dudėnas ėjo iki 
Pūtvio mirties ir dar po to. Du
dėnas taip pat gražiai vadovavo 
Graužikų šaulių graudžiui, km 
riai kaip nariai priklausė ir Vla
das ir Emiija Pūtviai, ir Putviu;
jaunesnysis sūnus Vytautas, ir j mokesčiams padidėjus, tuoj pal 

i pakelia nuomininkams nuomes
kainas. Beveik be išimties, nuo
mos kainos taip pakeliamos, 
kad, nežiūrint kokios rūšies 
namų apyvokai reikalingi daly
kai pabrangsta, didesnių namų

(Tęsinys)

Vladas FUIvls

Savo tarn j bines pareigas jie 
ėjo gerai ir sąžiningai, ir apie 
šaulio vardo žeminimą jų atve
ju negalėjo būti jokios kalbos 
Bet Klimaitis su savo artimai 
sials,, kaip vilkas ėriukui, vb 
sugebėdavo išrasti kokį non 
priekabį. Tai sakau iš tiesiog! 
nės, asmeniškos patirties. 192.' 
metais tebėjau apmokamas Šau 
lių Sąjungos centro tarnautojo 
— Kultūros ir Propagandos 
skyriaus viršininko pareigas 
kartu būdamas Centro valdybom 
prezidiumo nariu — sekreto
rium. Kaip skyriaus- viršininką: 
turėjau nuolat susitikti su Kie
maičiu ir vykdyti jo įvairius 
įsakymus. Turiu pripažinti, kad 
manęs iš einamų pareigų jis ne 
išprašė ir, kiek žinau, rimtai ne 
bandė išprašyti.

Mūsų santykiai buvo šalti, be’ 
korektiški. Keliais atvejais ne! 
susilaukiau iš Klimaičio mano 
darbo teigiamo įvertinimo. Ta
čiau, nors būdamas pats - save 
tarnyboje tiesiogiai nepaliestas 
negalėjau nematyti kitiems Pūti 
vfcti^’aškirtiėins* etatmianis są 
jungos tarnautojams nuolat da
romų didelių neteisybių. Dėl jų. 
ir man, ir Krėvei, ir kitiems pre
zidiumo nariams ne-kartą teko 
su Klimaičiu ir kalbėtis, ir de 
rėtis, ic susikirsti. Bet pasekmės 
buvo menkos. Jis atkakliai lai
kėsi “priešputvinkiškos” linijos, 
toliam ‘visaip4 naikindamas ir 
mažindamas sąjungos įkūrėjo ir 
ideologo įtaką.

Šalia Pūtvio dvasiai artimų 
sąjungos tarnautojų šalinimo, 
baudimo jr persekiojimo. Kli
maitis radro ir kitų būdų Pūtviui 
įgelti ir jo pėdsakams užtrinti. 
Vienas tokių būdų, Pūtvį ypa
tingai skandžiai palietęs, buvo 
kpt. Klimaičio akcija prieš Pūt
vio pradėta sėkmingai vykdyti 
šaulių spaustuvės projektą.

Aštri plunksna bado ir Pronskų

jjucnuvos Žemes ūkio akademija

JUOZAS -ŽEMAITIS

Kaip išnaudojami butų nuomininkai, 
ir kaip reikia nuo to apsiginti

(Straipšnis diskusinis)
šį karią norėčiau ]>aliesti tik;« ii: antrą už 240 dol. per mėnesį. 

Marquette Parko didesnių namų ’ Namo apšildymo dujoms pa-* 
savininkus. kurie išnuomoja ne
mažiau du, tris ar daugiau butų.

Ne paslaptis, kad didesnių 
namų savininkai, kai lik kiek 
nors apšildymo dujoms ir elekt
rai pabrangus ar nuosavybės

K. Dukėno žmona, bei keli dva- 
~o darbininkai. Vėliau, tremtyje 
Kazys Dudėnas buvo vienas Lie 
tuvos Šaulių Sąjungos Tremtyje 
atkūrėjū — pirmuoju J. A. V. 
šauliu vieneto, Čikagos šauliu
Klubo (dabar Vytauto Didžo- savininkai nuo to nenukenčia, 
jo kuopos) steigiamojo susirin- ^ar ne^ Pasipe^Į°,-_ . . 
kimo narys 1954 m.rugsėjo mėn.
15 dieną.

Pats rimčiausias Pūtvio ir jo 
idėjos sekėjų susidūrimas su 
kpt. Klimaičiu prieš 1923-ųjų 
metų visuotinį suvažiavimą įvy-. 
ko dėl pavyzdingųjų šaulių.Kaip 
buvo asmeniškai ir taip pat vie
šai žadėjęs, sutartu su Kauno 
Būrio vadovybe laiku, Vladas į 
Pūtvis atvyko į Kauną ir būrio 
klubo patalpose skantė paskai-

Žinau tokių Marcfuette Par- 
ke reiškinių: į

1. Namų savininkaą.4šriuomo- 
ja du butus — vieną uz 220 dol.

-j brangus (cent, apšildymas), jis 
apskaičiavo, kad per metus da
bar už tas dujas reikės mokėti 
300 dol. daugiau, kaip kad buvo 
prieš dujų kainų pakėlimą. Jis 
tuoj pat pat padidino nuomą 
7% (atrodo nppcrdaug). Ir štai 
kas iš to gaunasi: 220+240 = 
460 ; 460 x 12įx 7%— per me
tus bus gauta viršaus 386 dol. 
Reiškia, dujoms pabrangus, na
mų šeimininkas uždirbs per 
metus $386 -J $300 — $86'.

I
2. Keturiu butu namu savinin- -

kas savame name'negyvena, to
dėl visus butas išnuomoja, už 
kuriuos ’ gauna tokias mėnesines
pajamas: 285 .dol., -310. d$\, £1$
2 J. L 220 *2 J. iš viso piįr mė^ 

■rių. Pakilus*jo'

stati kas is viso to gavosi: 285 
plius 310. plius 315 plius 320 —

serijos pradžia. Pūtvis jau buvo 
pramatęs sekančias odeologinių 
paskaitų temas ir buvo besiruo- 

I šias aplankyti įvairias kitas vie- 
I toves. L? ' ■

Uždarbį: 738 710 = 28 dol.
Yra dar ir tokių, savo namo 

butus nuomojančių, kurie nema
žas pajamų sumas yra investavę 
į Money Market Certificate są
skaitas, ir kai šiuo laiko mo
kami procentai labai sumažėjo, 
jie sumanė atsigriebti iš nuomi
ninkų, jiems nuomas pakeldami. 
Be to, esama ir tokių gobšų, ku
rie kelia nuomas ir tada, kai tik 
kiek nors maisto kainos ima 
kilti.

. Kylant namų apyvokos reik
menų kainoms, nukenčia tik 
vieno buto namų savininkai, o 
didesnių namų turėtojas, ieško 
iš tos bėdos sau naudos. '

Neteko girdėti, kad namų sa
vininkai, nors infliacija ir su* 

’mažėjusi, bent kiek mėgintų 
nuomų kontribucijas mažinti.

Iš viso, ką esu čia paminėjęs, 
Savaime peršasi dvi išvados:

1. Namų statyboje turi būti 
šalinamos visos su statyba su
rištos kliūtys, kad daug kas ga
lėtų pasist^tį’ti sau nuosavus

(Bus daugiau)

dol. ir 320 dol 
ns^ 1,330 do! 
namo centrinio! apšildymo dujų 
kainoms, šeimininkas apskaičia
vo, kad už apšildymą jam teks!?bent£vieno buto namus, ir. 
išleisti per metus jau $710 dau
giam Tuoj pat nuomininkams 

bįyg. padidinta nuoma 5"%. Ir

2; .Visi butų ar net namų nuo
mininkai būtinai . turi įkurti 
nuomininkų sąjungą. Kiek žino-

peš ir jų organizavimą visose 
LšS-gos vienetose. Jis kalbėjo ir 
apie pavyzdingojo šaulio tipą ir 
apie, pagrindinius šauliškosios 
ideologijos bruožus, pabrėžda-, 
mas, kad pavyzdingųjų šaulių 
grupės yra steigiamos šauliško- 
jo idealaus tipo išugdymui, sau- 
liškosios ideologijos realizavi
mui ir Šaulių Sąjungos sustipri
nimui. Taip pat klausytojus su
pažindino su pavyzdingųjų šau
lių organizavimo istorija ir jo 
paties pastangomis toje srityje 
einanti s-gos viršininko ir pir
mininko pareigas. Ši paskaita tu
rėjo būti ilgos Pūtvio paskaitų

Aleksas Ambrose, < ;
■ ‘ ‘ I

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS i

autorius, L y
paruošė, sutvarkė’ir išspausdino geriausią 

čhieagos lietuvių istoriją \
(.1869^ — 1959 metai). j

664 psl., vardynas. .; .;‘■'%.

Minkšti viršeliai. Kainą $-15. ; ,
' Y‘ Persiuntimas — $1.

1967 metais išleido. Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

‘‘Naujienų’’ bendradarbis VU 
Bakūnas, jo prirašomoje “Pastų 
bu iš tolo° sk'ltyje, dažnai duo
da labai įdomių pasiskaitymų. 
Kartą jis, aprašydamas vienam 
aukšto rango veiksnių veikėjui 
teiktas paslaugas, (jį nakvinant, 
valgydinant, tauriais gėrimais 
girdant, ir į kūnus prašant), la- 

rbai vykusiai pavaizdavo garbin
go didžiūno didžios didybės du 
durną, kai po jo mirties memua
rų publikacijoje nei vieno žo
džio apie geradarį nebuvo.

Todėl Bakūnas, taip didžiai pa. 
že'stos savigarbos veikiamas, ne 
be pagrindo, savo aštrią plunks
na išrėžė didoką dozę aštrių apy 
braižų apie žymųjį memuarų au
torių, tuo pačiu klasiškai pa
vaizduodamas' in priešingojo po
lio (altruizmo) plonybę.

Sena taisyklė sako, kad me
dalis turi dvi puses. T^d, skai
tant tas,aštrias apybraižas, kiek 
įkyriai kankino šis klausimas: 
Ar būtų Bakūnas tąip aštriai me 
muarų autorių braižęs, jei šis 
apie Bakūno geraširdiškumą ir 
kūrybišką giminystę nebūtų nu
tylėjęs?

Dabar, kai Bakūnas, istorijos 
taisymo dingstimi, neatlaidžiai 
pradėjo įrodinėti, kąd’ žinomas 
spaudos veteranas Juozas Pron- 
skus nėra buvęs Mažosios Lietu
vos Gelbėjimo Komiteto nariu, 
kai tuo tarpu pats Pranskus tvir 
tina buvęs Komitetan kooptuo
tas ir ten veikęs, — aš įsiterpiau 
su klausimu: Kokia tikroji (Ba
kūno priekabės) priežastis? Į 
mano klausimą atsiliepdamas 
Bakūnas savo ilgose (per tris 
dienraščio laidas ištęstose) “Pa- 

J stabose” kimba prie senelio ve- 
I terano žodžio, kad jis buvo ko

optuotas bendadarbis. Ir šią 
“bendradarbio” ‘sąvoką pavyz
džiais iliustruodamas Bakūnas, 
“istoriją taisydamas”, išvedžio- 
ja, kad “bendradarbis”) nėra 
“narys”, tuo išvesdamas, kad J. 
Pronskaus veikla Komitete nė-

J. . ' $

ma, yra,ir Chicagos miesto ma
jorate tam tikras skyrius, kuris 
neva rūpinasi ir nuomininkų 
reikalais.

Tokios nuomininkų sąjungos1 
valdyba turėtų su tuo skyriumi1 
palaikyti artimus ryšius, ir nuo
mininkų skundus dėl namų sa
vininkų gobšumo kartu apsvars
tyti ir patikrinti, ar skundėjas 
tikrai apiplėšiamas.

ra istoriškai reikšminga, nes£ 
anot jo, jis niekur spaudoje net 
užtikęs kiek daugiau pasakant 
apie tai, kuo ir kokiu būdu pasi-* 
žymėjo J. Pronskus.

Kaip žinia, kooperacija, tai or
ganizacinio vieneto (valdybos, 
komiteto ar pan.) pap>ipildyrnes 
naujais nariais, kurie įsijungę 
vienetan, suprantam.^ glaudžiai 
bendradarbiauja su senaisiais 
naria’s.

VI. Bakūnas, pagal jo paties 
įtaipą “Pastabose”, būdamas pa 
mokytas žmogus, (nes jau x 1923 
metais lankęs Sakių gimnaziją), 
turėjo kiek logiškiau nušviesti, 
kodėl Pronskus, būdamas koop
tuotas komitetan, taip jau nusi
kalstamai gadina istoriją, kai jis 
niekada neneigė ir neuzurpavo 
kitų pirmykščių komiteto narių 
teisių. Juk ne dėl jo kaltės kuria 
ten proga po atvaizdu nebuvo 
paminėti kąi kurie nariai. 
Atitariant kitų neįvardiriim > 
klaidą, atrodo, nereikėtų steng
tis Pronskų suniekinti.

A. BĮiūdąkri.

. — Spalio 20 d. palaidotas bu
vęs Prancūzijos premjeras P. 
Mendes-France. Tose pareigose 
jis išbuvo tik 7 mėnesius ir pa
sižymėjo tuo, kad užbaigė Indo- 
kinijos karą, kuriame prancūzai 
turėjo didelių nuostolių. Vien 
tik garsiajame Dien Bie Phu ap
supime žuvo 15,000 karių.

— Spalio 20 dieną Iranas pa
skelbė, kad lapkričio mėn. bus 
pravesti rinkimai- asamblėjai 
išrinkti, kuri turės teisę surasti 
mulos Chomeini įpėdinį.

— Britų , Darbo ministerijos 
duomenimis, rugsėjo mėn. kraš
te be darbo buvo 1,500gydytojų.

/ MARIJA N0RECKIEN1
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Inž. LIUDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

IŠ PRAEITIES ŪKANŲ
ATEINA LIETUVA,

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATCRA, lietuvių Bteratūros, meno Ir molslfi 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet hesenrtą, Vinet 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankoš, 
I. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat EL Matusevičiaus ir Vi 
Meilaus straipsniai bei studijas, iliustruotos nuotraukomis fir 
M. K. Čiurlionio. M. šūeikio, V. Kaiubos, A. RūkFtelės ir A. VarM 
tūrybos poveikalais. 36S pusk knyga kainuoja tik 83.

{ i
e DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, ralytojoa !r tai- 

tfnių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienėa atsiminimai apie dainf 
iventes jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pus]., kainuoja Į2.

f VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraly* 
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 knyfi 
parduodama tik už BĮ <

< LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-TamaSausEi 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
tfetuviuL Leidinys fflurtruotas nuotraukomis, pabaigoje duodami 
ritovardžių pavadinimai Ir jų vertiniai J Vokiečių kalbą. Laba! 
naudingoje 335 pust knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina H,

jay Drugs vaistine
B759 W. 718t St, Chicago, DL 

[ • rAionx XAT RAV
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara Šiokiadieniais nno

« ItnSHNGAI I8PTLDGW RgCgTAI

fumSIeaUIi i

TeL 476-!

parašė 700 puslapių knygrą, 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 vertimui 
' ir patarė mums toliau studijuoti.

Jaina $25. Kieti virieliaL Paitu $2. ------- - ” ’
■* : t. .

p ‘ NAUJIENOS -
| į 1739 S. Halsted St, UhicaĮjo, IL 60608

< LAUMES EIME, ralytojog Petronėlė Orintilfėf tbfr 
minimai Ir mlntyi apie Mmenis ir vietai neprft EJetOvoJe Ir pir- 
m airiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiui, 
bet kainuoja tik 33.

e JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, neaupni- 
tai Ir klaidingai interpretuojamai gyvenime ir politikoje; tik M 
Jurgio Jailnsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe* 
riją. Dabar būtų JJ galima pavadinti kovotoju už žmogaus telfea. 
Knyga yra dideMo formato. 265 puslapių, kainuoja M.

> RATTXTNES NOVELES, M. toečenko kūryba, J. VMSf 
vertimai. BM knygoje yra 40 aąmojlngų novelių. Kaina EI.

Knygos gaunamos Naujienose. 17W So. Hateted St, Chicago 
IE POIML JJfaakaat •ota’j VaMomA
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versitete stažuotis. Gaila, kad ji nutyti, kad stožistoi turi 
rašyti savo rašinius rusų kalba. Matyt, ji niekad nėra 
skaičiusi, ką rašo okupuotoje Lietuvoje leidžiamas po
grindyje žurnalas “Tautos kelias” (Nr. 3). Lietuvių kalba
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Ne kraštutiniai naujienininkai, 
bet lietuviai patriotai

Šios vasaros bėgyje Tabor farmoje, Mich., įvyko kelių 
organizacijų suvažiavimas, kurio metu rengėjų pakvies
tieji prelegentai aktualiais, ypač šiandien svarbiais klau-. 
simais, skaitė paskaitas, vedė svarštybas, darė pareiški
mus. Visa tai reporteriai aprašė ir atspausdino Drauge. 
Paskaičius tokių, prelegentų pasisakymus, pasirodo, kad 
kai kurie jų pareiškė gan kontroversinių ir nekritiškų bei 
klaidinančių pareiškimų, ypač liečiančių okup. Lietuvą.

Tarp tokių kalbėtojų yra, kaip rašo patikimas žurna
listas Vyt. Kasn..(Draugas. 1982 m. rugsėjo 22 d.), Eglė 
JūodValkyįe;. jei neklystu,, tai_ dabą.rttfiio Wę!d-Lithuania 
koiporacijos vyriausios Valdybos pirmininko dukra. Ji 
suvažiavimo dalyviams kalbėjo tokius, -sajnprotavimus 
apie išeivijos bendravimą su Lietuva; be to, reikia pa
stebėti, jog ji savo kalboje nemini, kad Lietuva okupuota 
ar pavergta.

Ji kalbėjo taip, kaip reporteris Vyt. Kasn. praneša, 
kad šiandien važiuoti į Lietuvą ar ne — jau niekas nebe- 
svarsto šio klausimo. Kas kita buvo prieš 10 metų. Tada 
važiuojančius išniekindavo visokiais žodžiais. Tik vėliau 
buvo pripažinta teisė ekskursuoti į tėvynę. Šiandien iš ten 
sugrįžtančius pasitinka piktais žodžiais kraštutinieji 
naujienininkai. Kiek šiame jos pareiškime yra tiesos, 
kiekvienas sąmoningas lietuvis be jokio svyravimo gali 
jai pareikšti, kad ji netiesą kalbėjo. Kas ir kada niekinio 
tuos, kurie, apsimokėję už brangią kelionę, vyko lankyti 
savo senelių tėvų bei savo artimųjų giminių? Kas nie
kino tuos, kurie ten nuvykę nebendravo .su okupanto sta
tytiniais, nedarė pasikalbėjimų ir paraškimų “Gimtojo 
krašto” reporteriams, kurie negyrė okupanto atneštos 
“kultūros” ir kurie nedėkojo komunistinei valdžiai bei 
komunistų partijai? Be to, kas tie, jos supratimu, karštu- 
tiniai naujienininkai? Ji to nepaaiškino. Tat, reikia ma
nyti, bus tie, kurie žino, kad Lietuva yra okupuota ir 
kad okupantas stengiasi klastingiausiais būdais jo vyk
domą pavergtosios tautos dvasinį ir fizinį genocidą pri
dengti. Bet mes tokių nevadiname kraštutiniais naujiem 
ninkais, o tik sąmoningais lietuviais patriotais.

kandidatai ir daktarinės disertacijos būtų rašomos rasų 
kalba. Ar ji nežino, kad ten pirmoje vietoje yra rųark- 
sizmo bei leninizmo mokslas; kad studijuojąs turi klau
syti okupantui parsidavusių lietuvių ‘istorikų” sufalri- 
fikuotos Lietuvos istorijos ir kad ten nuvykusieji kartu 
su kitais turi liaupsinti okupantą už Lietuvos “išvada
vimą” ir jo atneštą “kultūrą”? Jai, matyt, nei šilta, nei 
šalta, kad Lietuvos okupantas suniekinęs Lietuvos pra
eitį, jos nepriklausomą gyvenimą.

Ji nemato, kad pavergtoji Lietuva yi’a šiandien oku
panto ne tik fiziniai, bet ir dvasiniai naikinama. Matyt, 
jai nieko nesako, kad pavergtoji tauta šiandien skandi
nama alkoholyje. Ji nutyli, kad rusų kalba įvairiais bū
dais yra stumiama į pavergtųjų lietuvių gyvenimą. Rusų 
kalba girdima viešuose susirinkimuose, suvažiavimuose, 
minėjimuose, televizijos ir radijo laidose, koncertuose, 
operos teatre, dainų ir šokių šventėse, liaudies ansamblių 
pasirodymuose. Retai kuriame lietuvių chorų koncerte 
neįterpiamos ir dainos rusų kalba. Kai kurie, mūsų so
listai, —rašo “Tautos kelias”,— V. Noreika, N. Anibro- 
zaitytė, Kuprys ir kiti savo koncertams dainas pasirenka 
daugiausia rusų kalba, savo klausytojus pratindami-var
toti rusų kalbą. Viešose vietose, gatvėse. Liėtiisį6;:pfą-> 
monės gaminių etiketės dažniausiai vien rųsųįką^Li&t; 
vaikų darželiuose yra rusų kalba. yj •

ANUPRAS TAM.tįYNAS J

ŽYDAI NEPRIKLAUSOMO j LIETUVOJ muitus surinkdavo daug dau-

Manorna, kad pirmieji žydai, 
atkeliavo Lietuvon XII a., -kaba 
Gediminas kviet į Lietuvą-Ania-j 
tininkų ir, pirklių — jų -tarpe 
atyykp dąh's ir į^dų. Vėliau'Vy-j 
tgu<0; -Diliojo .Jaikais, ^tVykpi 
Į»itgįąujjžy<dų jfe Lenkijos ir Vo-; 

■■Xiptij'ps" ^^^aitijoj ^dai vėfcau
__ ....... . pą>lf^ė,jn^u Rytų Lietuvoj

Eglė aiškina, kad žmonės ten gj^ę^‘;.^ 
ir dar rūpinasi'gamtos apsauga. Todėl ‘iyiy5,^j6k..'gaitjL 
-yra būtinas.’ Bet ji nutyH tai. kas įtartį 
stovauja, kas tie. tautos atstovai ’, su, kųnąts-raeisv.ept džT^o) r , '
gramai,-ten nuvykus, tenka rijsrtikft. ’j J
panto samdiniai, jau dauguma jų yra ■kūru^^ią'pąraį- < norį, if 
davę Argi-išęMja nesiste^a^ytl 
tąja tauta laiškais, siuntinėliais? Vykstą taip. ^r
savo senelių tėvų ir jų mirusių kapų, bhngiąįš -iįileriais dariais ir per du 4®£§įmčiuV 
apmokėjęs kelionę, kur kiekvieną nuvykusių žingsnį seka metų jie išliko .igrdąisj— 
gaujos šnipų. . • f y ; ’ ' ’ ‘ ko, riešusimaišė' šų kito»4^ū-:

Eglė pareiškė, kad visos kelionės į Lietuvą priežastys tomis, šiuo ah’ejujlieturi§.^- 
yra pateisinamos — priimtinos. Ir niekas, ‘lankydamas ■ .^ - žydų, k^iįi
Lietuvą, jos neišduoda. Matyt, ji mąnpj lęaia Uetuyos nei j įjį _ į.’
išduoda ir tie, kurie ten nuvykę reiSna padėką komu-5 štmėEymo 
nistų partijai, kurios dėka ten pražydo labai šviffii,, di- saugojo jų religija — Talmudas, 
dingą kultūra. O tokių, kurie, ten nuvykę, S^coja komu- Talmudas yrą Mozės duotų' įsta-y 
nistų valdžiai, mes išeivijoje jau turime .ir tai jau ne vieną, j ^3^. žodinis aiškinima< a- jjs ,

Ji pritaria ir pateisina važiavimą į okupuotą Lietūvą ' 
dar ir tuo, kad reikia sužinoti net Lietuvos komunistų’ . . . , de misnas vedybas,- paropoti ze-

muitinę — valdovui sumokėda-
- *Jj- - '- -:- -*• vp iš karto pinigus, o vėliau už

a-, - j- - • • r -2 • &au,nesimokčti jij pinigaigrįž-
A ■ u 1C-3?. davo jiems su dideliu pelnu, ištikimais. Ne tik misijos yedy- .
bos; buvo draudžiainos, bet jbi- Vytauto laikais žydai preky- 
gu žydas persikrikštija — jį per- boj įsigalėjo ir praturtėjo. Ir iš 
sekiodavo jį- atįdrdavo iš sa- pinigų prękygos ir jų skolinimo 
vųjų. -

žvdu santvarkos — yaldyinosi 
pagrindą sudarė jų bendruome
ne — Kahątes. KŠhklas išrink- 
ęfevo valdybą mėtains.— ji tvąr- 
,kė'gyvenančius žydus. Kur buyo 
inokykla, sinagoga, kapinės, ten

S>a‘™ 
<jO£ reikalus tvarkė rabmas. Ka-

«* • . . Y • 'v' ’ iv* H <a’*^1*“cl*o» ^xsy° av-iivutp -WJtW-l.tralas-Jpirfafevo žydus į verp- dav0 :Reikėla M a ž.

dŽiatinrnktį, nei vergų. . Kahaįui 
;riisjįkaJtę šaKnąmi, ne; ' -

ki; v • i™- - j- - Tai tos .pšketįiį ,smūjdės 
"■ žydai, atvykę Lietuvon, turė
jo priril^ijų. Jie 'įĄraŽrno savo 
tikėjimą, turėjo inaldos narnąs,.
fnok'yklas,. mirus.iuju Tielaidcijo 
drą^ su kitais, %et tm^jo savo

perėjo ir. j užsienio, prekybą. Ne 
tik kilmingieji, bet ir Lietuvos 
iždas buvo įsiskolinę žydams.

Žydai prekiavo miško medžia
ga; javais, kailiais. Be to, čia 
reikia priminti smukles (“kar- 
čiąmas”), kurios tuomet buvo 
įaįjal paplitę. Mat, tada dar ne- 

arkliais, ilgos kelionės išvargin
amo1

-iįikyoti, sbęt ir arkliams reikėjo 
poilsio, juos pašerti ir pagirdyk 

> ir 
bųvp kaip užeigos namai. 14-me 
amžiuje-ir Didysis Li/et kuni
gaikštis savo ženiėse laikė 
smukles, mat, g'jų gaudavo 
daug pelno- 16-me -amžiuje pa
daugėjo privačių smukliu. Tai- 
petgi/buvo daug ir bažnytinių 

s' •■smoklią, išnuomojamu žy- 
> Ąre nioky. damg ,B p;„i;dr:„,i8 ponu ž-v.
čų. J>e radėjo ta „,^,0 sn,^ ir

į UetuVo; jjuumĮm*** tus pelnu dilibdji žydas ir 
— kąfė pffiigtls,-juos keite, sko-' nas ‘ -t -..

- žydas buvo dvarijiŪĮkų dcši- 
• r2 nioji tanką — tvarkė jų reika

lus: nuplųkdydavo dvarininkų 
“ ~ vi. ; * k i i' javus ir kitas gėrybes i Dancigą
tybės piliečiu, bet reikaiąvo žydai^r Rygą. Juk dvarimokui tcrlio-

‘ - tįs -su prekyba buvę negarbinga. 
Eglės nuomone, reikiąŠeštadieninėse mokyklose iš-, (Bus daugiaų>

do^o paval^Sai^ 'Ni^ks riegal<
A' r > V, » *r * * zr- » ** r- 4

čių. jie m<Jkėjo tik vąĮSoyuL Jie

V1C 11110*1. ičuo VCVlVUCLOj £ZO X VI llvZtl iy^wnijiAvx £.

partijos centro komiteto pirmojo sekretoriaus pavardę. mes ne žydamMmiaūti nė pašj>dąrf nriįtmS*^"—. 
Jai, matyt, per maža žinoti ‘'generolo’’ Petronio varda, žydus ir t.t. Pag<žydųTalmiHią įvežamas ir išvežamas. prekes 
kuris ten nuvykusius maloniai sutinka, ęu atvykusiais žydas galėjo būft bet kunoy^l^feuit^, žįnbjną, valdcbro. naudai.:
veda pokalbius. Bet ar tie, ten nuvykę, sužino, kiek -tūks
tančių nekaltų lietuvių patriotų yra pūdomi Rusijos, kalė- • 
jimuose? Tiesa, tokių žinių neparvežė net ir tie, kurie 
ten buvojo svečiais ištisus mėnesius bei metus. Reikia dat* dėstyti dabartinės. Lietuvos istorijį, litei^tūrą. Tani,, jį 
pastebėti ir tai, kad tie, kurie ten lankėsi, grįžę nieko ne- sako, reikia parųbšti ur^ky^ts- Žnįoma’, kas tolaus r*ži- -— Sandinistai skundžiasi, kad 

pasakoja; rodos, kad okupantas būtų jų lupąs užrakinęs, npyųs” geriaūaąFpąpf^,- jeLne Vilniuje, kur profešo-. ^karacSS^mSukt^rSius 

su komunistuojančiais elemen
tais krašte.

Jie tyli. Arba net rodo nepasitenkinimo mostus,, jei kas nauja okupantai , parsidavę-‘Istorikai” bei “literatai” 
! bando kalbėti apie okupuotos Lietuvos vargui jos veliją. -"7 •-’f.'-'- . Ą. S.

VINCAS KRĖVĖ MICKEVIČIUS

ŽEMAITUŠKA

(Tęsinys)

Petras nuėjo namo aplinkui, užudaržėmis. 
Nenorėjo eiti pro Kukio ir Žlabio kiemus, neno
rėjo, kad jį kas pamatytų su degtinės buteliu 
rankose.

Parėjęs namo paslėpė degtinę kluone, šiau- 
duosna... Čia prisiminė, kad arklys vis dar ne
girdytas darže, nuėjo, parsivedė jį, pagirdė pas 
šulinį ir įleido sodefin.

Motina ravėjo darže pasodninkus.
— Motule, aš einu kluonan prigulti, stabte

lėjo jis ties daržu. — Tu manęs nekelk. Kai labiau 
įkais diena, įleisi arklį tvartan.

Motina liovėsi ravėjus.
— Ar jau neskauda? — pasiklausė senutė, jo 

sveikata visą rytą suarūpinus. Ji nežinojo nei 
sūnaus ligos, nei jos priežasties. Petras nuo visų 
slėpė savo jausmus, net Verutei nebuvo nei vienu 
žodžiu apie juos prasitaręs. Vienas tik skerdžius 
žinojo, ir tai tcdėl. kad jis raganius, ir nuo jo 
^“ko nepaslėpsi, mažiausią žmogaus jąu<mą. 
K’ekv; rą mintį atspėja, kaip iš knygos paskaito.

— Jau praėjo, motule, — nusigręžė eiti Pet
ras. — Tik netuinirSk vėliau arklio tvartan įleisti, 

i;oj* VVH’TDHi SU.) 3,pO?.

Ir nuėjo kluonan. taip malonu pasauly gyventi. '
Išsitraukė iš šiaudų degtinę, išmušė į delną . 

iš butelio kamštį, užsivertė ii' ėmė tiesiog iš bu- j 
telio gargaliuoti.

Degtinė susvilino gerklę, paspringo bernas.',
■» . X f. v 1 - ZS T j-. K , T ■» ZX 4- . z^r. Z -■ X Vi i—•

Miglos apsukui yi$ tirštėjo, kažkokios šiltos, 
švelnios. Kažkur pasigirdo tolimi, neaiškūs kaž-

— Vis toliau, vis neaiškiau, vis švelniau, 
užsikosėjo. Nebuvo papratęs gerti tiesiog iš bū; Į Rąmurmalon'ų,’gera.-. . Pagaliau užmigo Pet-
telio. - 't , h

Atsikosėjęs nusišluostė rankove įūpsa ir pašh ‘ 
žiūrėjo Į šviesą, ar daug buvo atgėręs -X vos žy- j 
mu. kad gerta. ~ L

Atsisėdo šiauduosna, pastatė butelį tarp kojų . 
ii*, žiūrėdamas į jį, ilgai spjaudėsi. 1

— Ne tu mane, bet aš tave nugalėsiu, pasi* 1 
jryžo pagaliau, pasiėmė buteliuką abiem rankorų 
iir ėmė gerti. Užvertęs galvą ilgai ilgai gargalia
vo. Visą pusę butelio ištuštino.

Atitraukęs nuo burnos butelį, pasižiūrėjo vėl 
į šviesą, užkimšo likusią kamščiu ir paslėpė šiau-. 
dnosna.

Norėjo pasikelti. Prisiminė, kad turi kažkur 
eiti, su kažkuo kalbėtis, bet su kuo, ilgai negalėjo 
prisiminti.

— Aha, su Žemaičiu turiu pasikalbėti, — pri-. 
minę pagaliau. — Imk jį velniai su visais jo šie-1 
liais! — nusikeikė ir išsitiesė ant šiaudų.

Greitai pajuto, kad kažkaip keistai pamielino 
jam kojas, rankas, lyg jos būtų jam svtetrtnos pa
sidariusios. Visi daiktai aplinkui ėmė miglomis 
dengtis, lyg nerealus būtų dabar pasaulis, bet per 

1 sapną matomas.
Gulėjo aukštininkas ir gėrėjosi, kad taip ra-

VI
Nepatogu, kai viename kaime dvejos vestuvės 

vienu metu ir dargi gretimuose kiemuose. Nei šis, 
nei tas, nežinai žmogus, į kurias eiti.

Šiandien pas Kukį prasideda vestuvės ir pas
"Žtabį. vakaronės — Kukio Jonukas veda pagaliau 
Žlabid Verutę, dėl kurios sūnus tiek ilgai nesan- 
taikivo sĄ tėvu, kol savo pasiekė, ir tėvas nusi
leidę.

Nei bernai, nei mergos neliūsta, kad dvejos 
susįpynė vestuvės — tai jau bus šokimėlio, tai jau 
pas&iaksmąnsJ ... Ir dar smagiau lirikšmintis, 
kad- jokis skubus nei lauko, nei namų darbas ne
laukia- 0 čia dąr tokios vestuvės — geriausi mu
zikantai pasamdyti. Kukis vienas net tris parsi
kvietė, jų tarpe vieną su cimbolais. .. \

Patenkinti visi, bet nepatenkintos patsai Ku
kis. Susigraužęs. piktas, lyg ne jo tikro sūnaus 
būtų vestuvės, stovėjo viduty kiemo ih gailėjosi, 
kad nusileido sūnui, sutiko, kad' vestų žlabio 
Verutę... ,

Ne tokią svajojo gauti sau marčią, ne su to
kiais susigiminiuoti žmon^Tus —,>š'gartKįš gimi
nės. tikėjosi, gausiąs marčią tortingu stt^imtoiš.

su didelėmis kraičio skryniomis; susigiminiuosiąs, 
manė, šu garsiais turtuoliais, o dabar, štai tau, 
Žlabytę gauna 1 Nei ji šimtų atsineš, nei karvių, 
nei ilgakarčių arklių neatsivarys, nei jos kraičio 
skrynių, jei ir turi porą, niekas nepamatys. Negi 
krausi j ratus ir veši arkliais iš kiemo į gretimą 
kiemą!...

Ir Vestuvės kažkokios nežmoniškos — atėjo 
bernai ir nusivedė jo muzikantus pas žlabį! Sako, 
ten linksmįąu, ten mergų daugiau, o Čia vistiek 
nėra su kuo šokti...

Tr kurios gali būti žmoniškos vestuvės, kai 
abu jaunikižri iš vieno sodžiaus, dargi iš gretimų 
kiemų!...

Vai, gailėjosi dabar Kukis, kad sutiko, sūnui 
nusileido, Dievo rankos pirštą pamatęs. Ir kur 
čia tasai fitevo rankos pirštas pasirėdė, kur jį 
pamatė? Prastas atsitikimas, kad važis įlūžo upe- 
lin, kuriame ir višta neprigertų — negi čia buvo 

Įgalima išvysti Dievo rankos pirštą? . j.
Tai vis tas Gugis begėdis įkalbėjo. įbaidė!
Kad Sūnus sušlapo, sušalo, kol namus pasie- 

; kė4 kad sušalęs paskui susirgo — tai juk prastas 
dalykas, o jokis Dievo raukos pirštas!
j . Na, suširgo ir pagijo, pasitaisė.*

(būs daugiau j

j PATS SKAITYK ift KITUS PARAGINK 
SKAITYTI MNKASTI "NAUJIENOS"

3. 1982



Funeral Home and Cremation Service I

Charles Stasukaitis

TeL; 562-2727 arba 562-2728
i * < ? • ■ r

Service 855-4506. Pa^e 06058

Eglė Žalčių Karalienė (Tapyba)Antanas Tamošaitis

I

i

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 vai. vakaro.

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

SL Petersburg, Fla, 12:30 vaL p.p. 
H WHS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

Ckicago, TUinoss 60621 
Tėtei. 778-5374

ft ‘‘Lietuvos Aidai’ 

KAŽI BRAZDŽIONY T> 
Pr«$r.nKM vad«j«

DR. PAUL V. DARGIS ' 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wastchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Manheim RcL, Westchester, Ill.
VALANI>OS: 3—9 darbo dienomis

K VUUIffi
VAKARŲ VĖJAI

B2 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 & Halsted SL, Chicago, IL 60608

i'
/■

V M

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 

SPECIALYBĖ; AKIŲ U GOS 

3907 We«t lOSrd Street 

Valandos pagal susitarimą.

. OPTOMETR1STAS 
t:-* .s* -*& /

-• 261Į W. 71«t St T«L 737-5149

žr “contact lensed

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
' INKSTŲ, PŪSLES ]R 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST Wrd STREET

Ofi»c telefonu: 776-2860,

GĖDOS siena

Sykį prancūzų artistė Brigita 
Bardot, kažkokią rolę vaidinda
ma Rytų Berlyne, kur jai buvo 
suruoštas banketas pačiam ko
munistų bosui Ulbrichtui daly
vaujant. Sužavėtas viešnios grak 
štumu Ulbrichtas jai į aus. tarė:

— Patenkinsiu madmazelės 
kiekvieną norą. Prašau pasi- 
rinkti! ’ ; 'a|^

— Tai prašau nugriauti gė
dos sieną,—ji pasakė.

— Matai, kokia tamsta gud
ruolė! — nusijuokė ŲĮbrechtas.

(Tęsinys)

Vėlių maitinimas

ir grucę (didžiųjų kruopų košę) 
ir prasalną — vien mėsa ir ra- 
salas AtKy nuo barokų ir van- 

Aiškinimas. Tai panašu į vėlių‘ defe (pridedi). Ant rytojaus 
vaišinimo apeigas, aprašytas Kra' anksti pasikelia ir išėmę iš pe- 

Čiaas viską' valgo; ‘‘pirmiausia 
valgo mėsą, paskui palaukę val
go ir kitus daiktus. Prieš ' vai 
gan t turi paimti į rankas nuo 

■Šėžrūiniriko“’uždegtą žvakę, tris, 
kart apeina aplink stalą, o pas
kutinis padeda (žvakę) stalo vi
dury.“ Tuomet šeimininkas paė
męs šaukštą' *pila po stalu tris 
šaukštus pasėmęs,© po jo taip da-

’ ■ v 1!! ■ t ’: w r

— Libano musulmonų vadai 
jaučiasi pervargę, jie nenori 
vesti kovos prieš falangislus, ku
riuos priešakiu pastatė Izraelis.

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽL4USLL LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

C

"FLQfilDA

Prostatas, inkstų ij ilapuffic 
takų chirurgij&e 

5025 CENTRAL AVE.
St Petersburg, Fla. 3371f 

TeL (813) 321-4204

vienui viena.
- • * * *

ATSIRAS VAIKAS
— Ar negaila tau sesutės, su 

kuria teks skirtis, — klausia su
žadėtinis merginos jaunesnįjį 
broliuką. -■

— Man gaila tavęs, — atsakė 
jis — nes tu su ja turėsi gy
venti... , ‘

ŠEŠI MĖGąJAI

PERKRAUSTYMAI

t aid jinai — Pilna apdr*v~t" 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŽERRNA& Tat 925-4C42

te į priekį.
Išėjus šešiems kareiviams, pus

karininkis sako:
— Labai gerai: Dabar užneš- 

kite pianaina j trečiame aukšte 
esantį kapitono butą.

sinsko (žr? BaS. Vėl. p. 29—20,’ 
nr. 30). — Apie panašius-latvįų 
papročius neSiaža žinių' paduo
da rašytiniai Šaltiniai, pfąefedaiit 
jau XVI a.Daug žinių teikia baž
nytiniai įsakymai (Kichenoi^d- 
nung) ir * vizitacijų protokolai 
(žr. Maiianh. GL 415, 477, 418, 
501; 504). — Dar žr. Ranke L 
1'95—312. “

51. “Seniau buvę Gedyainiu 
kaime žmonių, prie Visų.< Sven-

*tų vakare ~ nešdavo šaltienos I 
(arm. koselienos) į jaują, kad* 
paarėjusios dūšeles 'galėtų prisi
sotinti. Padaužos... nueidavę it 
suvalgydavę, o padėjusieji ma
nydavę, kad dūšios jų šošelieną 
suvalgė.” CGTKr 1043, nr. 31 p. 
200.)' "'

52. Seniau primušdavo kiauši-
, nių, prikepdavo "pautienės Ir.5^ 
linijų naktį1 ant ka^
pų "dūsĮąs.' KetūrvalakiaiV LTA, 
1349/54. ■ I

53. Zadušnųjųjryte dar mūsų 
daktarinė (iš Daktarių km.) bo-J

— Singapūre doleris vakar, 
vėl pakilo, kai gynybos ministe
rs pasitarė su JAV krašto ap- 
saugossekretoriumi Caspar W. 
Wenbergeris. Singapūrui apsau- Į 
gą suteiks moderniški Aineri- J 
kos karo lėktuvai.

— Bijoma, kad Tengas Hsiao- 
pingas, pastatęs naujusa žmones 
Kinijos priešakiu, nepasitrauk
tų, Jis pradėjo pervargti.

kasbuvo pagamin-vįsk^’iš eilės."
I ta ir kiekvieno viralo vis pila
1 tris šaukštus. x> stalu .Kolei val-

da f-krepši ir nesą: diedam. Pa
valgius ’’žvakę’.užpučia ir žiūri į 
katrą pusę eina dūmai — į tą 
pusę‘rėikS kaš putė, išva-' 
žiūėti. o jei {d&mai eina) į vir
šų, tai (vaikas) auga ir namie 
pasilieka. Melagėnai LTD Į, 630/ 
3Q.-PIg. Trin; 1936, nr 44: ce
remonialus žvakių deginimas 
yėlinėse ir spėjimai.

(Bus daugiau)

— Peru Respublikoje baigėsi 
dviejų mėnesių ypatingos, padė
ties.. stovis. Per tą laiką daugiau 
kaip 34,000 žmonių buvo suimta 
-ir terorizmo veiksmai sumažėjo 
85 procentais.

TIK VIENĄ KARTĄ

Kelionėje laivu viena poniutė 
pradėjo. įkyrėti kapitonui savo 
nebaigiamais klausimais. Štai 
pavyzdys:

— Ar katastrofai atsitikus į 
pirmiausia gelbsti moteris ir | 
vaikus?

— Taip.
— Ar dažnai laivai skęsta,

Telefonas 523-0440 
I.- —- ■ - 

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

I £III

I

S TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TĖVAS LR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

" , " * Telef. 476-2345

— Prancūzijos Finansų mi- 
nisteris siūlo įsteigti Europinį 
teismą teroristams ir tarptauti
niams nusikaltėliams teisti.

bute biriridavo graces ant kapų Į
ir, sako, rasdavo suvalgyta. T Ve- j — Chicagos Lietuvių Spaudos 
rečius. LMD I; 660/213. ‘ klubo sifeinnkinįas įvyks lapkri-

54. Lapkričio mėn. būna apei- į čio 5* d., 7 vai. vale., Xiefivio 
gos, vadinamos Ažinkai. šešta-! Sodyboje, 6515 So- California 
dienį vakare turi būtinai visi nu 
siprausti pirtyje, 6 šeimininkė 
užkuria pečių: verda jauno par* 
šo ir gaidžio mėsą, grikinę košę

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

Avė. Nariai prašomi gausiai da
lyvauti Ir Teeiti pastebėtas nege- 
TovesJ Bus diskusijos iškeltais 
klausimais ir kiti įvairūs svars- 

Valdyba

— Teik tik galiu pasakyti,kad 
busimoji jūsų žmona bus graži 
ir turtinga...

— Bet, ar negalėtumei man 
pasakyti, kaip atsikratyti dabar
tinės žmonos?

IMLIŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai s

■ JEAN VANCE ir GEORGE ŠOKINI

Aikitėe automobiliams pastatytiApdraustai poricraustymee 
fi įvairių atitvfny. 

" ANTANAS VILIMAI 
TeL 376-18*3 arba 3764996

RADUO iELMOS VALANDOJ

Šeštadieniai* ir aekmalieniaif
• m» A30 iki 9:30 vaL ryto.

Sfetie. WOPA - 1490 AM 
tranaliuojamot K mūay atvdijer 

Marquarta Parka.

Ved«|« —. Aldone Dtukim 
Toltfų 778-1543

WHU-H

TeL: LAfąyeUe >-*<71

s

CFKNCn
ItflJIr)

urnų santrauka- Be to, komenta* 
rai,' muzika, ‘ flatn&A ir Magdutts 
Pasaką. St* programa reda Stepe* 
oas ir Valeatim Minkai Bizniį 
reikalais kreipta ] Baltic Florists -i 
gėlių bei dovanų krauta ve. 502, G. 
BroMhvky, So. Soatan. Mam. 02127. 
Tėlefoūas 168-0409. Ten pat gau- 
aamofi “Naujienos^ didelis pasi- 
rinki mm D^tflVUki] knygų ir lift 

' toviUnj dovanu.

> ras Ct hli -1 lt/ C

< RADIJO PROGRAMA
M M* r/ ; į

’ Seniausia Lietuviu Radijo progra
ma Naujojoje iš stoties

1390 banga AM, veikia aek
madFenials mlo K Od 13aHT ffTk

C-. Į4CK IR SŪNŪS
(LAOUWKlj 
ffniorrn fln ‘ 1

2424 WE8T 69th STREET RKpuHic 7-1213
11828 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hllis, TU. 174-4411

> 
į

SOPHIE BARČUS

7159. So. MAPLEWOOD AVR 
'' ČHICAČO, it 60629 '

• TO TRUST IN YOUR FELLOVTM AN IS A 
NOBLE VIRTUE*** &WT WKNMr 
M/VWG. NEVER- TAKE ANOTHER 
DRIVERS ACTIONS FOR GRANTEU 
SOONER OR LATER HE 
MAY DO THE. 
UNEXPECTED/

THE ODDI ARE 
A6AIMST TMC

- WHO TO TO 
W6UWV.

IM AN
<& j

TO RETTRAIN T 
I BLOWS AU1N$

For constipation relief tomorrow 
' reach forEX-LAX tonight.

Ex-Lax helps restore your system's own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight. 
You’11 tike the relief in the morning. 
Chocolated or pills, Ex-Lax is 
“The Overnight Wonder 7

Read label and follow 
directions,
Ch-Lav Inc, 1982

SOME CHICAGO MOTO* CLUB “HPS ON

txetfssiviiy DHMN&
THAT APE ALLOWING SAJ=¥

N ARI A I| 
UdeafM

Direktorių

AMflULANSC 
PATARNAVIMAS

TURIMI 

KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

K: OLympic S-lMf
PROTECT YOU 
VTO A£ClKNTt 

TO THE 
|R SAF 

tticAM yuTU

i a

ACCORDING

M Bl j >
f* PAi 1 iCb COM!

E RODY

Wa BANGER OF BEING 
‘MOWN OUT OF TUE C 
m INCREASE'SURVIVAL

A

r 048 8c. CALIFORNIA AVE,

Chieajj*). 8, TU.



Šv. M. Marijos Gimimo parapijos festivalis.
Marijos aukšt. mokyklos išlak rumentai beveik pripildė scena, 

kyiuiii s
Marquette Parke festivalius. Šį-] jas muzikantai palydėjo dainuo- 
raet buvo spalio 23 21 dienemis 
parapijos sa ė e.

Spalio 23 d. prasidėjo 1 vai- 
popiet. Mažesnėje salėje buvo 
pardavinėjami rankdarbiai, įvai
rių rūšių loterijos bilietai. l)a 
lyviai — daugiausia mokyklinio 
amžiaus jaunimas.

Didžiojoje salėje parengti sta
lai, papuošti gėlėmis. Išskirtu 
laiku rinkosi dalyviai ir rikia
vusi prie virtinukų, kavos su py
ragėliais. Vėliau orkestras links
mino dalyvius.

Spalio 24 d. 11 vai. ryto žmo
nės pradėjo rinktis. Buvo vai
šinami d-šrelėmis su koppūstais 
ir kavute. Mėgėjai pirkosi kn

ygelio. Baras aptarnavo stipres
niais gėrimais.

Parapijos choras turėjo parda
vimui įvairių rūšių tortų. Vado
vavo muziko A- Lino žmona. Ne
žiūrint aukštokų kainų, kaip be
matant viską išpirko.

4 valandą popiet atvyko Neo- 
Lithuanų keturiu .asmenų or
kestras, kuris grojimu sudarė 
malonias nuotaikas. Vėliau vie-, 
na kita pora panoro šokti. Apie 
8 mokyklinio amžiaus jaunuo
lių poros šoko su didžiausiu ma
lonumu. Publika paplojo.

Orkestro mechanizuoti inst-

susidarė tralicija rengti j Protarpiais lietuviškas milodi- 
Hr. ParVo f#* s Ikraliitc <i_! ias m i iz iki n f h i mlvdėio dainuo-

dami. Stebėtis reikėjo, kai kūb- j 
nin’nkas Z. Mikužis beveik vi
sas lietuviškas melodijas su dai
na lydėjo. Tikrai, orkestras bu
vo maloni atgaiva. Išvyko 7 vaL 
vakaro. Grojo veltui. Klebonas

7 vai- vakaro prasidėjo 
— $1,500. Loterijai va- 
pals klebonas A. Zaka-

dėkojo.
Pries 

loterija 
davavo
rauskas. Mokinukai sulipo i sce
ną ir norėjo traukli bilietus. Ki
tos ssvaitės biuletenyje bus pa
skelbtos laimėjusių pavardės.

Kl bcnui talkininkavo parapP 
jos organizacijų nariai. O jų 
daug reikėjo ir visi rūpestingai 
atliko savo pareigas.

Berods, praeitais metais buvo 
$17,000 pelno, šįmet atrodė, kad 
dalyvavo mažiau dalyvių, nors 
oras buvo gražus. Paaiškės iš 
parapijos biuletenio.

Prieš 8 vai. vakaro festivalis 
pasibaigė.

Reikia pripažinti, įdėta daug 
darbo parengimui abiejų salių, 
maisto ir viso festivalio turinio.

Žmonės dėkingi klebonui A. 
Zakarauskui ir jo talkininkams.

K. P.

— Salvadoro maištininkai lai
mėjo kelias kalnu pozicijas.
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Prašome!
Pagal savo išgales aukoti TAUTOS FONDUI: savo uždavi
niams vykdyti, Lietuvos Laisvės Iždui — laisvajai Lietuvai 
padėti atsistatyti,. 6 kalbomis ELTOS informacijoms leisti, 

radijo transliacijoms i okupuotą Lietuvą finansuoti 
ir politiniams kaliniams gelbėti.

Nepamirškite tam tikrą procentą ir savo testamente įrašyti: 
Not-For Profit, Tax Exempt Corporation

Lithuanian National Foundation
P. O. Box 21073, Woodhaven, NY 11421

Pavergtoj Lietuvoj į
MIRS STASYS VAINIŪNAS

mirė kompczBni K’S pianistas, 
prof. Stasys Vainiūnas.

Gimęs 19‘M) m. balandžio 2 d. 
Rygoje, S. Vainiūnas baigė Ry
gos kon’icrvatorijcs fortepijono 
ir kcmpo^icijos • klasei. Ilė^tė 
muziką Rygos liet, gimnazijoje. 
1338 m. jis pradėjo dėstyti Klai
pėdos, vėliau Šiaulių muzikos 
mokykloje ir Kauno konserva
torijoje.

Po karo S. Vainiūnas proceso t 
riavo Vilniaus valstybinėje kon
servą Icri joje; sukū-ė nemaža 
simfoninės ir fort, pi joninė s mu
zikes.

* * *

NAUJAS ELTOS 
DIREKTORIUS

Sovie'.inė valdlia Lietuvoje 
paskyrė Algimantą Mykolą Stan
kevičių telegramų agentūros El
ta direktoriumi, vieton neseniai 
mirusio F. Pažūsio.
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Kuul. 2em4 — PardavliMi
UAL ESTATE FOR SALI UAL (STATI FOR SALS

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMDiAMW 
ra ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS. 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS fc

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidento • 

2212 W. Cermak Road .< Chicago, HL. Tel 847-7747

BUTŲ NUOMAVIMAS
> NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS

• NOTARIAT AS •VERTIMAI.

VISŲ ROŽIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA .

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY!
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave... — 778-2233 (1
— Ir aš jai sakiau tą-patį, — ir sako: taip ir taip, gerbiamas 

įsiterpė Irena. — Juk tar veid-* daktare, čia turiu tokią gimi
mą inystė.

Į pokalbį įsijungė visas būre-
D. Dargienė rašo Valstiečių j lis. Vienos barde įrodinėti, kad

Laikraštyje apie susitikimą su j ne pagal išviišinius požymius, 
buvusiomis mokinėmis: į juo labiau papuošalus, spren-

— Žiūrėjau į jas — laimingas, i'džiama apie žmogų. Kitos ,stojo 
įraudusias po smagaus šokio. ;už lai, kad komjaunuolei netin- 
Užaugo jos mano akyse, nes vi-.jka dėvėti religinius atributus, 
są laiką buvau mokyklos tėvų * Pokalbį nutraukė užgrojęs or- 
komiteto narė, gerai pažįstu jas {kestras, tačiau, mano nuomone^ 
ir jų tėvus. * apie tai reikia kalbėti ne tik su

Taigi ir parūpo paklausinėti, paaugliais- Dar pasitaiko, kad ir
- - r * . \ _ L J .suaugę žmonės pasiduoda negę-
žiavus. Kai apspito mane mer-! ra* įtakai* prasilenkia su savo

- - - 1 Įsitikinimais.
Tai neprincipingų, netvirtų,

kaip joms sekasi iš namų išva

gaitės, ant kaimynų Sigutės 
kaklo pamačiau ploną auksinę
grandinėlę su pavertu kryželiu. ^va^a^aY žmonių elgesys.- 
Ir sakau jai:

— Iš kur gavai tokį papuo
šalą? - - ' l

— Teta dovanojo, — sako. —
O ką, negražu?

— Skonis — asmeniškas rei
kalas. Bet tu, kiek prisimenu, 
komjaunuolė, o ant kaklo kry-j 
želis.

nietę, atvykusią iš pačių mūsų 
liaudies gelmių, iš mano gimto
jo kolūkio. Gal, sakau, padėtu
mei... .Tada pasisodino mane į 
juodą “Volgą” ir nuvežė, 
įėjom į palatą, iškėlė tokią 
terėlę į* koridorių, o mane 
guldė į jos lovą.

Gerai, kai giminėje yra 
delis žmogus”.

įc jį: jĮc

PASIŽYMĖJĘS 
MUZIKOLOGAS

KAM MOKĖTI NUOMĄ? 
GERIAU MORGIČIŲ.

Kai
mo-
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Vilnietis muzikologas Vytau
tas Povilas Jurkštas išrinktas 
Tarptautinės tradicinės muzikos 
tarybos (International Council 
of Traditional Music — ISTM) 
a r c h e omuzikologinių studijų Į 
grupės nariu.

Tarybos centras yra Švedijoj.
(Iš Europos Lietuvio)

5 ir 4 kambarių medinis. 1 auto ga
ražas. Geri pamatai. Mažas įmokė j i- 
mas. Savininko paskola 10%. 
Brighton Parke. .

Dailus pensininkui nedidelis namu
kas. 2 po 4. Aluminijaus langai. Nau
jai atremontuotas. 42-ra ir Artesian. 
Savininko paskola.

2 butai. Įrengtas skiepas.^ Centrinis 
šildimas. Tinka ir didelei šeimai. Ne
brangus. 72-ra ir Campbell.

Skambinti teL 436-7878 ;

'ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

5

ELEKTROS [RENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto teistai 
Dirbu ir užmiesčiuose, grali, 

jar a ntuotai ir sąžininga L 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava. 
Tai. 927-3559

D ĖMĖ ŠIO 
62-SO MĖTŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $120 pusmečiui sutemcbilis 
Lhbility apdraudimas penrinlę- 

kams. Kreiptis;
A. LAURAITIS 

M45 So. ASHLAND AVI. 
TeL 523-8775 ,

REPAIRS — IN GENERAL 
įvairūs Taisymai

Dengiame ir taisome visų, rū
šių stogus. Už darbų garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO ' 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečkys 

Tel. 585-6624— Portugalijoje teisiamas is
panų kunigas, 33 m. Krohn, ku
ris bandė gegužės mėn. 13 dieną 
nužudyti popiežių, pripažintas 
psichiniai nesveiku ir kol kas 
bus laikomas kalėjime gydytojų 
priežiūroje.
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ENERGY ir pasakoja

JA.U ATSPAUSDINTA

J. KLAUSEIKIO KNYGA

t
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KOVOS DEL LIETUVOS

&00

12.00

HOMEOWNERS POLICY
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brolio sūnus 
žmogus pasr-

PardavimM Ir Taisymas'
U46 Wftt 
T»L REpvHle 7-1941
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w. n

MISCELLANEOUS 
įvairūs dalykai

PATS SKAITYK LR DAR Kt 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTI -NAUJIENOS”

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
jadėti teisininko Prano ŠULO 
išruošta,
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos” 
išleista •. knyga su iėgaiiškomir 
ormomia:

Knyga su formomis gauna 
na Naujienų administracijoj/

G&Hte kreiptis ir tiesiai I SLA Centru:

LITHUANIAN ALLIANCE CF AMERICA

40642, • 42A4654

Š I M K U S
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood, Te L 254-7450

Taip pat daromi vertimai, giminiį 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, III. 60632. Te L YA 7-5980

yn seniausik, didžfAusi? b turtingiausia lietuvių r^atenuiline □*- 
Witocya, lietuviams ištikimi! raraauiaaU jau per 92 me tux.

ELA — atlieka kultūrlnin^ darbiu, gelbsti tr kitiems, ruri^ tzoc 
dubus dirba.

—išmokėto daugiai kaip AŠTUONIS MHJJONUS doleri! 
apdraudę savo nariams.

SLA — rpdraucŽia pigiausiomis kainomis ISA neieško pelno, zt’ 
riams patarnauja tik savišalpos p^grindn-

Klekvienas lietuvis ir lietuviu draugo oil 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

^xA — apdraudžia ir Taupomąja spdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, rieki an 
inkštojo mokslo ir jų gyvenimo pradEiL

H-A — Taikus ipdraudžit pigia terminucta ipdrauda:
- 31,000 ipdriudos runa temoka tik $3.00 metams.

BLA — kuopu vyra vijose lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
i savo apylinkės SLA kuopu veikėjus jie Jums 
mielai pagelbės 1 SLA ishrašytL

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

! Darbo valandos: Kasdien: nuo 
. 9 vai ryto iki 6 vaL vakaro.

Seštad.: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL d. 
Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162 
2649 West 63rd Street 

Chicago, BL 60629
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“NAUJIENOS” KIEKVIENU 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS 
" i
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advokatu draugu a 
V. BYLAITIS 

Ir V. BRIZGYS 
Darbo valandos: 

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

6606 S. Kedria Avė. 
Chicago, 111- 60629 
Tel.: 778-8000

Iš jų visko galima tikėtis. Man 
atrodo, kad sj tokiais turėtų 
būti griežta kalba; mokykloje, 
komjaunime, šeimoje”, — sako 
“principinga” Komunistė.* * *

DIDELIS ŽMOGUS
S. Giedrytė rašo Valstiečių

Laikraštyje: ' * -
Grįžo Gaūutienė iš didelio 

•miesto. Ten jf buvo išvažiavusi 
gydytis.

Atėjo j fermą 
bendradarbėms:

— Tai, sakau, 
Kazimieras didelis 
darė. Susuko telefoną į ligoninę

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS — Astrological- 

Tarot Card Readings 
$10 

ELEONORA JAKŠTAS 
4104 S. Archer Avė.

Tel. 523-3685 (Pr.)

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

102 pusi. Minkšti viršeliai. Fotografijos. 
Kaina —$3, persiuntimas paštu $1.

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

Knygą galima gauti Naujienose ir pas K. Janutą, 
arba rašant tokiu adresu:

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymų knyga 

“Liucija'’ jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki H Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir ttumpesni apsa

kymai, 184/psl. Kaina 55.
Gaunaina “Naujienose* ir pas 
autorių: ,6729 So. Campbell 

. Ave.. Chicago. IL 60629.

Gaujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKšOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

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

KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti $1) 
Siųsti čekį:

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

Mr. K. Januta, 
2818 Avėnal St, Los Angeles, CA 90039

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

tojo, rUoomenėę veikėjo ir rašytojo atiminimus.

A. Gusaen — MINTYS IR DARBAI, 259 paL, liečia 1905 
metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 

18.00
DANTYS, jų priežiūra, cvelkala ir 

grožis. Kietais viršeliais -_______________
Minkštais viršeliais, tik___________ _

Dr. A. J. Gnssen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONES. Kelionės po Europą Įspūdžiai. Tik_

Gailina taip pat užsakyti paAtu, atsiuntus čekį arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

— Afganistano prezidentas B. 
Karmalis pareiškė, kad maisto 
problema krašte vis sunkėja, o, 
be to, trūksta užsienio valiutos, 
nes visa prekyba vyksta tik su 
Sovietų Sąjunga.

TRYTKAMnOOW TWLETS.
TO RELIEVE 

NASAL CONGESTION 
AND HEADACHE 

DUE TO CDHION COLD 
0RR11.




