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: tų Havanos aerodromą. ,
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Berlyno sieną vakar perlipo d.u ginkluoti rytvokiečių sargai ir prašė 
leisti jiems apsigyventi Vakarų Berlyne arba Vakarų Vokietijoje.
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Washingtone, Chicago], New Yorke buvo 
suruoštos protesto demonstracijos
PRIE BALTŲJŲ RŪMŲ DEMONSTRANTAI IŠKĖLĖ

' ; JURIJAUS ANDROPOVO. IŠKAMŠĄ

• WASHINGTON, D.C. — T re- pro Amerikos uostus ir įtvirtini- 
čiadien j Washingtone, (Lhicagoj j mus, amerikiečiai būtų galėję 
New Yorke, Los Angeles ir ki-}numušti Sovietų lėktuvus. Bet 
tuose miestuose buvo suruoštos} jie taip nepasielgė. Vienas lakū- 
demonstracijos protestuoti prieš, nas pakilo ir parodė jiems, ku-j 
Pietų Korėjos keleivinio lėktuvo Iria kryptimi skristi, kad pasiek- 
nušovimą. ' '

Rrie Baltųjų Rūmų, -pievose 
sviedinį žaidė grupė jaunuolių. 
Kai pamatė iškeltą- Andropovo 
iškamšą, tai metė sviedinį ir at
ėjo- Andropovo iškamšos dau
žyti. Jie-įsivaizdavo, kad paken
kė- vyri&usiaih Sovietų vaidžibs 
atstovui* įsakiusiam numušti P. 
Korėjos keleivinį lėktuvą.

. ■* * i -A A • t
Sį .di'Cricagoje buvo suruošta-pro

testo demonstracija miesto cent
re, prie?- 'ihiesto' savivaldybės. 
Svarbiausią kalbą pasakė sena-, 
torius Charles Percy. Jis pa
smerkė Sovietų 'valdžią už nušo
vimą beginklio keleivinio lėktu
vo, skridusio 32,(KX)..pė-dų aukš-

x tumioj, keleiviai negalėjo ųiekb

tografubti, nes lėktuvas Kafih- 
čatkos įr'.S.achalirio erdvėje skrb 
do nakčia. ‘ / • ...

-i 'j , ' • y ■ i

Aikšteje-buv^? dMbkSą, būrys, 
Csicago^tę. kl tę^’r^p^^iialis- 
tų. Jie -tiįrėjb 'įyąiri as; priieęa^nęš:

LAKŪNAI ORGANIZUOJA
SOVIETŲ BOIKOTĄ q 

LONDONAS, Anglija. — Di-Į 
džiosios.Britanijos, Prancūzijos, Į 

^Švedijos, Danijos ir Norvegijos' 
lakūnai paskelbė ^boikotą Sovie-; 

■ tų Sąjungai -už Pietų- Korėjos ■ 
■keleivinio lėktuvo numušima ir: ■* ŠĮ ,
269 žmonių nužūdymą.

Tarptautinės lakūnų organi
zacijos vadovybė vakar pranešė, 
kad Sovietų Sąjungos boikotas 
prasidės pirmadienį.

"Kanados ■ vyriausybė jau už
draudė Sovietų lakūnams nau
doti. M.ontreaĮį ir kitus aerodro- 

„mus. 'Kanados lakūnai nūb ipir=. 
madįenio-~b^b^škris į Afaskyą.

Britų lakūnai į Maskvą skris
davo keturis, kartus savaitėje. 

= Per 60-djpnų nė vienas lakūnas 
hebes 

vi;
vą-

Weinbergeris patenkintas Salvadoro 
kariuomenės karo veiksliais ...

ŠTABU, PASIENĮ SAUGOJANČIŲ DALINIŲ VIRŠININKAIS
SAN SALVADOR, Salvadoras.'

: — Vą^ar, krašto apsaugos sek re'

rie. ii.Ų^toaąyo. Idę^bngkB^i 
užtek brdįšyoį _kalb^toj.ų:Ažo^eĘi^ 

pareiškė^ kądy'čia' ne;
kalbą: JŲš. pats dar nežino,- ariJa£
tais' irief&s.jis ‘vėl kandi^twpfe.^ . . - . , .
Senatą.TJiS' kalbėjo todėl, .ką^Pietų'Korėjos lėktuvas įsuko į 
buvo labai, pasipiktinęs'Sovietų! Sovietų erdvę. Ar jis.sąmonin- 
elgesiuĮsi!.P. Korėjos keleiviniu ’ gal įsuko,- ar nesąmoningai? Ir 
lėktuvui'Į-4 • . ' kodėl, kada lėktuvas jau buvo

Kai pTfeš tris metus Sovietų numuštas, pietų korėjiečiai tvir- 
lėktuvų: grupė, pasiekusi Kubą, tino, kad lėktuvas nusileido Sa- 
pasimetė erdvėje ir praskrido'/chalino aerodrome?

krašto apsaugos ministeriu, 
^as^-' premjeru ir visa eile vadu, tvar- 

valslybilĮ kančių kovos lauką.
>ėteina.‘^raii0inią‘ij7:kad lakūnai p Sekr. Weinberger buvo nu- 
^gah^ūotbEbdikotųos Sovietų i vežlas i Dafronle. kur nraeita 
Sąjungą.

•ii ■.Iki'sio metb nežinia, kodėl

{ Sekr. Weinberger buvo nu
vežtas į pafrontę, kur praeitą 

' savaitę vyko kovos su įsiveržu
siais kubiečiais ir Nikaraguos 
kariais. Sekretorius yra įsitiki-

EUROPOS LAKŪNAI 
NESKRIS Į MASKVĄ

MADRIDAS, Ispanija. — Ma
noma,Jkad 35 valstybės neleis 
Sovietų lakūnams naudotis Eu
ropos valstybių aerodromais.

Dabartiniu metu eina pokal
biai su Gromyka. Shultzo argu
mentai stipresni. Yra pagrindo 
manyti, kad Shultzui pabaigus 
išdėstyti įvykių eigą, Europos 
valstybės nutars paskelbti boi-nes, kad Salvadoro kariai pajėgs į , . ._v . . . . ... kotą Sovietų Sąjungai.išvalyli visas pasienio sritis. Da

bar vietomis Nikaraguos kariai 
, dar tebėra kalnų pašlaitėse, bet 
, kariuomenės vadai žino, kur jie 
j slepiasi ir juos išvalys.

1

SOVIETŲ SPAUDA 
NEDĖJO ŽINIŲ

SOVIETŲ
TUOS PAČIUS KLASTINGUS FAKTUS

JEIGU KITAS KELEIVINIS LĖKTUVAS IR VĖL ĮSKRISTŲ 
Į SOVIETŲ ERDVĘ, TAI RUSAI IR VĖL ŠAUTŲ

MADRIDAS, Ispanija. — Man 
buvo labai nemalonu sėdėti šios 
konferencijos priešakinėse kė
dėse ir klausyti Sovietų užsienio

i reikalų ministerio Andrei Gro
mykos kartojomą sovietinę klas
tą, — pareiškė sekretorius G 
Shultz, kai Gromyka baigė savo 
pareiškimą.

— Jeigu kuris lėktuvas ir vėl 
įskristų į Sovietų erdvę, tai So
vietų kariuomenės vadovybė ir j 
vėl šautų į įskridusį lėktuvą, —.

' pareiškė Shultz, ramiai išklau- 
sęs Gromykos kalbą, pasakytą

! p a g r indines žmogaus teises
I svarsčiusiems 35 valstybių at- 
! stovams.

Trečiadienį sekretorius Shultz 
turėjo labai aštrų susikirtimą su 
Sovietų užsienio reikalu minis
teriu, nes Gromyka visai neno
rėjo kalbėti apie Pietų Korėjos 
lėktuvo numušima, tvirtino; kad
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Nuo šios dienos prancūzų ir Amerikos lakūnai pra
dėjo sprogdinti tas vietas, iš kurių paleidžiami arti
lerijos šoviniai j prancūzų arba amerikiečių zonas.

LEBANON >

KRAEL

StXHJ OCOJFER

NUŠOVĖ PRANCŪZŲ 
PULKININKĄ

BEIRUTAS, Libanas. — Tre
čiadienį buvo pranešta, kad drū- 

■ zų paleistas artilerijos šovinys I V i užmušė du prancūzų karius. 
I šiandien pranešta, kad buvo nu

šautas prancūzų parašiutininkų 
pulkininkas ir jo šoferis. Yra pa- 

! grindo manyti, kad drūzai turi 
labai tikslių žinių apie taikai 
įgyvendinti atvykusius užsienie
čius. Jie užmušė prancūzą pul
kininką, ir tą patį rytą pataikė 
į marinų apkasą, užmušdami du 
marinus ir sunkiai sužeisdami 
kitus' tris.

Nuo ketvirtadienio Amerikos 
ir prancūzų lėktuvai bombar
duoja tas priešų pozicijas, iš 
kur paleidžiami šūviai.

Neleidimos Sovietų lakūnams 
naudoti siu valstvbiu aerodromu 
ir lakūnų nutarimas boikotuoti 
Sovietų Sąjungos aerodromv<, 
gali visiškai izoliuoti Sovietų 
Sąjungą. Yra pagrindo manyti, 
kad japonai nesiūs lėktuvų j 
Maskvą bent per 60 dienų, bet 
nežinia, ką darys Kinijos val
džia ir lakūnai. Tuo tarpu nėra 
žinių, ar Kinija pasmerkė P. Ko
rėjos lėktuvo numosimą.

— Izraelio kariai trauksis iš 
Bekos slėnio pozicijų, jei Liba
no kariai pajėgs kontroliuoti Iz
raelio paliktas pozicijas, pareiš
kė gynybos nrinisteris Mošė 
Arens.

— Jeigu Sirijos kariai brau
sis į Izraelio paliekamas pozici
jas Bekos slėnyje, tai Izraelio 
kariuomenės vadovybė įsakys 
savo kariams ten pasilikti.

KALENDORĖLIS

Rugsėjo 9: Sergijus, Vilius, 
Ramūnė, Duotis, Žiūrįs, Grįslė, 
Vylia.

Oras šiltas, saulėtas, tvankus.
Saulė teka 6:24, leidžiasi 7:12?

— Drūzai. naudodami Sovietų 
gamybos tankus, įvažiavo į Bam- 
dun miestelį.

— Maniloje komisija Aquino 
mirčiai ištirti pirmiausia ap- 
klausinėjo policijos gydytoją. 
Po nušovimo, senatorius Aquino 
negalėjo būti gyvas ilgiau pen
kių minučių, nes paleista kulka 
jam labai sužalojo smegenis.

— Manilos policijos gydytojas 
dr. Bernardo Munoz darė sen. 
Aquino autopsiją.

Andrei Gromyka

Sekretorius Shultz paneigė A. 
. Gromykos tvirtinimus. Jis pasa- 
,.kė,.jog. visas lasjjtanęjimas kū- 
vo' klastotas. Nei Amerikos at
stovai nenustatinėjo P. Korėjos 
keleivinio lėktuvo kelionės, nei 
jie nereikalavo jokių slaptų duo
menų apie Sovietų bazes, nes 

jiri; nužudęfyisus lėktuve, buvu-1 JAV nesirengia jokiam karui, 
įsius žmonęs, tada.Gromyka ne 
-sipriešino.

. Gromyka išklausė sekretoriaus tirti visą incidentą. JT generaii- 
informaciją, p paskui ryžosi in- ‘ uis sekretorius Javier Perez de 

Cuellar turės pasimatyti su So
vietų Sąjungos ir Pietų Korėjos 
atstovais reikalui nuodugniai iš
tirti. Shultz pabrėžė, kad Sovie
tų Sąjunga turėsianti sumokėti 
kompensaciją nužudytųjų žmo
nių šeimoms.

klamiraM itoMvarkėje,- 
«a.Hrex«į>em» zurnatatai zl-1 g firnofls ka1.
nojo apie Sovietu karo lakūno &,[ sekre[o,.ius shuIt2 
nušovimą Pietų Korėjos keleivi- ., ... ;. . .
nio lėktuvo, bet Sovietų Sąjun
gos gyventojai nieko apie tai ne-’ 
žinojo iki ketvirtadienio. Jie sd?f- 
žinojo apie incidentą iš “Tassb” 
paskelbto vieno straipsnio, nie-' 
ko aiškaus nepasukančio. ; i, 

■ Minėtas straipsnis praneša, 
kad lėktuvas įskrido į Sovietų 
erdvę Kamčatkoje ir Sochalino 
saloje, bet nieko nerašo apie tai, 
kaip jis skrido ir kaip buvo nu
muštas. Oficialiame pranešime 
net nepasakyta, kad lėktuvas 
buvo lakūno modernia raketa 
numuštas. Pranešime sakoma, 
kad lėktuvo skridimas buvo su
stabdytas. Amerikos žurnalistai 
norėjo gauti tikslesnių žinių apie 
lėktuvo nušovimą, bet niekur tų 
žinių negalėjo gauti. Sovietų pa
reigūnai tiek težinojo, kiek tame 
pranešime buvo pasakyta. j

Lėktuvas buvo numuštas prieš 
šešias dienas, o tiktai septintą 
dieną Pravda apie tai pranešė. 
Sovietų pranešimas buvo taip 
parašytas, kad pranešimo skai
tytojai negali suprasti, kas lėk- j 
tuvą numušė. Pranešimas kalti
na prez. Reaganą ir amerikie
čius, bet nieko konkretaus nepa
sakyta, kad lėktuvą numušė So
vietų karo aviacijos lakūnas pa
gal vadovybės įsakymą.

Jau praėjo septynios dienos, o 
dar nepasakyta, kiek tame lėk
tuve buvo keleivių ir kad jie vi
si žuvo. Gyvybės neteko 269 ke-' 
leiviai, kurių tarpe buvo 20 
įgulos narių, visi korėjiečiai.

Jeigu Sovietų valdžia nedrįso 
rusams pasakyti, kad jų aviaci
jos kapitonas nušovė beginklį 
keleivinį lėktuvą ir užmušė 269 
žmones, tai Sovietų valdžios na
riai nesijaučia gerą darbą atlikę. 
Jeigu jis būtų geras, tai kodėl1 
jie slėptų?

prižadėjo jam priminti ir pasa
kė, kad Sovietų lakūnas nušovė 

^keleivinį Pietų Korėjos lėktuvą

Sekr. Shultz dar pridėjo,, kad 
.JAV prašys Jungtines Tautas, š-

informaciją, o paskui ryžosi in- 
; formuoti susirinkusius, kaip ne
pažįstamas 'lėk tųvas įskrido j 
Sovietų erdvę, kaip jį pasivijo 
erdvę saugoj an tieji Sovietų lėk
tuvai, kaip jam buvo nurodyta 
kur tas lėktuvas turėjo nusileis
ti, bet jo kapitmas, skrisdamas 
be šviesų, visai nekreipė jekio 
dėmesio į Sovietų lakūno įsa 
kymą.

Gromyka priminė, kad Ame
rikos atstovai nustatė Pietų Ko
rėjos lėktuvui kelią, kad atliktų 

. amerikiečiams reikalingą šnipi- 
' nėjimo darbą. Sachalino salos 
pakraštyje yra Sovietų laivyno 
ir aviacijos atominių ginklų ba
zė, todėl amerikiečiams reikėjo 
gauti tos Sovietų bazės duo- ’bėgli iš Bamduno. Jie neturėjo 

menis. laiko išsivežti nušautųjų.

— Amerikos marinų vadovy
bė Libane priėjo išvados, kad 
negali nesipriešinti užpuolikams. 
Ateityje kiekvieną kartą, kai bus 
paleidžiamas šūvis į jo saugomą 
Beiruto sritį, marinai turės tuo 
pačiu atsakyti.

— Krikščionių falangistai, li
kę be šovinių, buvo priversti

— Pietų Korėjos lėktuvo ka
pitonas visą laiką palaikė ryšį 
su Japonijoje esančiu Narita 
aerodromu. Ar šis aerodromas 
žinojo, kad keleivinis lėktuvas 
buvo Sovietų erdvėje?

-----

ft

Sekretorius patarė Madrido konferencijon susirinku
siems atstovams, kad jie paspaustų Sovietų vyriau

sybę už žmonių žudymą ir imtųsi priemonių 
tokioms žudynėms sustabdyti.
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Vakaras su Olga ir Vladtjt 

fBakūnais ' t

Neseniai Naujienose J. Kut- 
rų rašė, jog rugsėjo 3 d. žurna
listui Vladui Bakenui sueis 75 
metai artlž&.US, p tuo pačiu lai- 
kotarpių Olg*’ ir. (Vladas Bakū- 
nai minės vedybinio ‘gyvenimo 
sukaktuves, be to, sueina 30 me
tų. kai Vladas Bakūnas yra, lie
tuviškos radijo programos ben
dradarbiu. '.Tas Bakūnų sukak
tuves y’iešai pamjnėSi ėmepi 
Kalifcrnijos lietuvių radijo klū- 
bo -valdyba, pakviesdamą sukak
tuvininkus vakarienei.

■ Įprasta, jog į panašias sukak
tuvinei sueigas' publika laiške
liais ar: .kokia reklama sukvie
čiama. -Bakųnų pagerbimo va
karienei sveųiai, -kaip per radijo 
pranešta, turėj b vietas užsisaky
ti pas betkuri valdybos nari, o I 
šiaip jokios stipresnės rekhtnos 
rįedaryta, tačiau rugsėjo 3 die
nos vakare į Tautinius namus 
susirinko keliasdešimt asmentų 
publika. . • .. ,

’ Salėn įeinančius Olgą ir Vla
dą ^Bąkūnus publika pasitiko

ANGELES, CALIF, j 1
Emilis Sinkys. Tegul jis ir ne-. 
sireklamuoja, bet yra žinoma, 
jog per Vladą Bakūną Julija ir 
Emilis Sinkiai yra ir Naujienų 
dienraščiui tūkstantį dolerių 
dovanoję. ;

Rašytojas < laureatas Jurgis 
Gliaudą sveikindamas Bakūnus 
pabrėžė, jog lietuviai žemyno, Į 
ūkininkų tauta. Vladas Bakūnas' 
buvo pirmas Jūros žurnalo re-! 
daktorius, o kaip tik to žuma-' 
to paskirtis buvo lietuvius ska-’ 
tinti domėtis jūra ir jūreivystės ' 
problemomis. Šia proga Gliaji-' 
da parašė eilėraštį, kurį publi
kai perskaitė, geriau pasakius 
— deklamavo Stasė Klimaitė- 
Pautienienė.

Liucija Mažeikienė sveikino 
respublikonų organizacijos var-J 
du. Kazys Karuža pasakojo at- į skaityme. Paminėjo, jog
siminimų iš vaikystės, kai jis ištisai, be pertraukos radijo dar. 
su broliu poetu Petru lankė Vii-’ Qjrpa Vladas Gilys. (Kaip ži- 
kaviškyje mokyklą ir ten mo- nįaj čionykščio radijo programų 
kėši Vladas Bakūnas. Dėkojo parucšėju yra keletas, jie pasi- 
Bakūnui, kad jis raštais yra pa-. keisdami tam tikra tvarka pro- 
rėmęs losangeliškių saulių veik- ■ gramas paruošia).
lą. Rūta Šakienė, vietos tauti-j Paminėjo Vladas Bakūnas, kad 
ninku organizacijos pirmininkė, kurį laiką lietuviai čia nebetu- 

, dėkojo Bakūnui už palankumą rėjo radijo programų bet kai

Žurnalistas Vlad-s Bakūnas

pasitarimams. Sąjungos ideolo
ginį štabą sudarė prie štai buvu- 
?ic “Darbininkų, apsaugos ko
miteto” (KOR) nariai, kurie su
prato svarbą ir jėgą spontaniš
kai susidariusio darbininkų są
jūdžio.

\ įsa tai 
• k rvtuosc

stovio nuostatai nominaliai bu- tai 
vu panaikinti, juos pakeičiant 
panašiais civiliniais įstatymais.

Visi darbininkų laimėjimai ir 
valdžios nuolaidos gen. Jaru- 
zelskio buvo panaikinti ir. Ra- 
kowskio pasirašytas susitarimas

negalėjo patikti ne liko beverčiu popieriumi.
esančiai So uolų Są

jungai, bet ir į vakarus nuo 
Lenkijos e.šor.čiai Rytų Vokie
tijai, kuries vadai greitai supra
to, kad Let koks politinis pasi
keitimas Lenkijoje atkirstų juos 
auo tiesioginio žemės ryšio su 
Sovietų Sąjungą ir pažadintų jau 
ke.is kartus užslopintus jos žmo
nių lūkesčius.

Nepaisant valdžios įspėjimų 
ir išdėstymo didelio skaičiaus 
milicijos, rugpiūčio 3 d. įvairio
se Lenkijos vietose įvyko de

monstracijos, kurių <________
buvo prie Krokuvos esančioje 
Nova Hutos plieno gamykloje. 
Po susidūrimo su milicija buvo 
daug sužeistų ir areštuotų.

Su Jaruzelskio “puču” Sovie- 
Rytų Vokietijos vadai voką-' tų Sąjunga laimėjo laiko, bet

Tegul Lietuvos vaikai pasi
moko iš praeities ir žengi;< to
lyn:

Tegul tavo vaikai eina f) 
Vien takais dorybės. <

1 Tegul dirba tavo naudai •
Ir žmonių gėrybei. I

• r

V. Kudirka čia nori pasakyti* 
kad kiekvieno lietuvio pareiga 
yra dirbti tėvynės naudai, bet ne 
tik pačios tėvynės, c kartu visig 

didžiausia ‘ Jos va,kų — lietuvių naudai. Tud
met laisvės saulė iš krašto paša-? 
lins visus tamsumus. Visi lietuj 
viai bus laisvi ir galės patys 
ve

pI^jiįnįąiĮ;; o Stel^ Žukauskienė į pautjnej įsgungai ir Jošangeliš-, Stasė Pautieniėne, Antanas Au- 
įrWinęas^ Trumpa su tradicine f skyriui'ar tai radijo ar spau-’ dronis, 'Vyt. Plukas (jie visi 

I buvo Bakūnų pagerbime) ir kt.
Čia surašiau sveikintojus bei > yėl radijo programas pradėjo 

kalbėtojus, kurių netrumpa ei-^ įeisti, jis padėjo ir iki šiol tal- 
.lė, bet jų kalbos buvo neilgos, Į 

r hežetos linksmesbiu žodžiu da-| 
lyyių nuotaiką, kėlė, o kai ilgų j 
prakalbų nebuvo, tai visų nuo
taika. buvo puiki.

r • 4, )
Sveikinimai įaštu, ir \

■' -V. Bakūno žodis '•

duonos, druskos ir vyno vaisė. į gjnjose
Vakarienės • ^digaf pradėjo rą- 
dijb.klubo pirmininkė Rūta Kle
vą" Vidžiūnienė trumpa prakal- 
bėlė -apie'ifeakūuų sukaktuves. 

. V-įncas -Trumpa paminėjo, jog 
Vladas Bakūnas Suvalkijos ly
gumų sūnūs, bet jam būvo jlete- 
t^ ilgesniVlaiką Klaipėdos: pajū-: 
ryją įgyventi, o. dabar -prie,; Ra
miojoj vandenyno. Gi paminė
jęs "Bakūno? darbą- radijo prp-. 
gramo.se,- linksmai pabrėžė, jog 
3(lmetų Lokio .d'arbo turėtų teik
ti gerą pensiją. Sukaktuvinin
kas esąs tiesaus būdo, nevengiąs 
pasakyti' af parašyti tiesą; jei 
kąm nors ir. nemalonu būtu.

Amerikos Lietuvių -Tarybos 
L A..skyriaus^pirmininkas An
tanas ..Mažeiką pasidžiaugė Vla
do Bakūno parama organizaci- 
įomš :bėi jo’ veikla organizacijo
se. Vakarienėje dalyvavo grupė 
Santa/Monikos miesto lietuvių. 
Alena ?/‘Grigaitienė;- Devenienė 
3a^ūįt^ ^eikįi^ama pasisakė, ____ __________ ___

šyeiki'htojftms. Pa-'ūistų vadovaujamos darbiruųkų.

■ Rugpiūčio 31 d. suėjo trys me- 
j tai nuo susitarimo tarp Lenino 

Sukaktuvininkai gavo sveiki-1 iaivŲ statyklos Gdanske dai bi- 
kimų laiškais, juos perskaitė J.Į ^inkll -atstovų, vadovaujamų Le- 
Šimoliūnas. Sveikino klebonas-šek Valensos, ir Lenkijos vy- 
J.. Kučingis, B. Raila; J. ir M. • sausybės, atstovautos min. pir- 
Lipai, J. ir O. Andriai, E. Reiz-J,Alininko pavaduotojo Rakowski, 
gys iš Australijos, Kristupas Ki-I PaŠa^ •|iuri darbininkai gavo tei-

1 kutis Mažosios 'Lietuvos rėžis- sudaryti nuo Lenkijos vai-

kir.inkauja, kurį laiką net val
dyboje buvo. Dėkojo visiems, 
kurie suteikė jam progos veik
ti organizacijose ir radijo trans
liacijose.

Po visos programos buvo sve
čių tarpusavio pokalbiai, pasi- 
žmonėjimas ir privatūs linkėji
mai, sveikinimai Olgai ir Vladui 
Bakūnams. Malonu ir man juos 
čia pasveikinti ir miela pasi
džiaugti, kad Vladas Bakūnas sa
vo visuomenine ir žurnalistine

venima.V

iiai vis stiprėjančiu ir aširėjan- pagrindinės Sovietų bloko, kaip 
žiu tonu smerkė Lenki jus įvykių 
jiems nepriimtinas pasėkas, ir 
suvaržė tarp abiejų kraštų keli ar 
vimą. '• . -•

Sovietu Sąjungos vadovybė 
niekad prieš tai nebuvo pasta
tyta prieš padėtį, kurioje neži
nojo ką daryti. Jų satelito vy
riausybė viešai- ir garsiai prisie
kinėjo savo ištikimumą “didžia
jai rusų, tautai” ir nesugriauna- 
m.umą “socialistinės’' santvar
kos Lenkijoje, betgi prarade vi
dinę kontrolę.

Karinis įsikišimas buvo svars
tytas .ir nėt dalinai pradėtas 
vykdyti. Manevrų pretekstu bu
vo sutraukta daug kariuomenės 
Į rytinius Rytprūsius ir pietine 
Lietuvos teritoriją. Taip pat Lie
tuvoje buvo dalinė mobilizacija 

. daktarų ir medicinos personalo, 
o ligoninėms buvo įsakyta būti 
parengties stovyje:/; ■ / .

Bet karinis įsikišimąs-5even- 
(ualiai buvo atmesta^Įsc^hųs 
planą, pagal kurį Lės^j^g/Įęk- 
riuomenė, vadovaujama ;gėm Ta- __ _
ruzelskio, kuris tuo laikū buVo 
ir partijos šefas ir min. pirmi-Į 
ninkas, paims valdžią į savo ran-

ir Lenkijos, problemos laukia 
radikalių sprendimų. E. L.

LIETUVOS HIMNAS 
JO AUTORIUS

Vincas Kudirka per savo neil
gą gyvenimą rašė apysakų, saty
rų ir eilėraščių. Žymiausias jo 
eilėraštis tapo Lietuvos himnu. 
Jis šiam eilėraščiui sukūrė nestik 
žodžius, bet ir melodiją.

šiuo eilėraščių poetas norėjo 
parodyti, kad' Lietuvos praeitis 
buvo didinga ir lietuviai tūri ne 
tik ja didžiuotis, bet iš jos pa
sisemti 'stiprybes sunkiems.^da
barties laikams:

Lietuva,' tėvyne mūsip ■ 
Tu didvyrių žeme.
Iš praeities tavo sūnūs
Te stiphybę semia.

Tai reiškia,„ kad -Lietuva mes 
turime didžiuotis,’ kad ji a tūri 
daug. d idvyrių, • kurie pasiaukojo 
už ją ir žuvo: knygnešiai/^ąi^- 
noriai, partizanai, ir kiti patrio

(R

džfos ir komunistų partijos ne
priklausomą sąjungą.
; Per sekančius 15'suvirs mėne
sių, darbininkų šąjųnga, pasiva
dinusi Solidamoše. „(Solidaru
mas), Į savo ygrętas ; sutraukė

tencinės organizacijos pirminin
kas.’ Raštiškus sveikinimus įtei
kė, nors patys asmeniškai pager- 
gimo vakarienėje idhlyvavo, A. 
ir B. Skiria! ir V. Gilvs.

, Vakarienei .einant. pabaigą, po
sukaktuvinio torto, Vladas Ba-J vnš 9 milijonų, papų ir davė 
kūnas tarė padėkos žodį rengė-’akstiną’ sukūrimui laisvųjų ūki- 
jams ;— radijo klubo valdybai; pinkų sąjungos. Oficialios komu-

? jog-Pįjnrąją- radijo pro-į Sąjungos beveik nustojo fūftk-
• grąmą jis {paruošą 1952.. m., kai bionuoti 
ialdiJb'įvąląttdiMės*vedėjas ir sa- narių, 
vininkas buvo Bruno Gedimi-

1 nąš, nuo to su pertraukomis, vis 
linkėjimų ■ Baįūnams tebedirba radijo žinių rinkime, 

pasakė > Santa. Monikoj ■ vyven^s programų paruošime ir per ra-

pastangų items ■ . finapsiiiiai 
padėti,, surasd'amasaukotojų —' 
mecenatų. ’ . - . ; . '

nustojusios daugumos.

Solidamošč veikla nesiribojo 
vien tik organizavimu darbinin
kų'darbovietėse, bet pradėjo iš 
valdžios reikalauti radikalesniu

SOLIDARUMAS
TRYS METAI GDANSKO SUSITARIMUI

pakeitimų krašto tvarkyme, kad 
išsprendus ekonominius sunku
mus, į kuriuos Lenkija pateko 
per virš 30 metų komunistų par
tijos valdymo.. .. .

Neturėdama atsakymo tų sun
kumų išsprendimui, komunistų kas ir įves karo lauko stovį, sus-’ 
partija bandė- sušvelninti poli-. penduodamas bet kokį politmį 
tines aistras pašalinimu ir pa- veikimą. i

Visu didžiausiam nustemmifir 
nepaisant Solidarhošč'.i^į^i^įį.; 
mo visame Lenkijos gyvenime 'ir 
šūkių, kad Lenkijos karys neis 
prieš savo žmones, kariuomenė, 

vės Lenkijoje sustiprėjo: cenzu- po ilgo ir slapto pasiruošimo, 
ra sustojo funkcionuoti ne tiek ■ 
dėl panaikinimo, kiek dėl val-j 
džips bejėgiškumo ją vykdyti. į 
Paįaisvėjo keliavimas į užsienį, j 
prasidėjo atgimimas kultūrinia-j 
me, Lenkijps gyvenime. . !

Solidamošč veikloje didelės i 
reikšmės turėjo santykiai su

traukimu atsakūftiybėn kai ku-l 
rių vadovaujančių asmenų, kaip j 
gen. sekretorius Kania ir prieš jį! 
buvęs Gierek.

To pasekmėje, asmeninės lais-

1981 m. gruodžio mėn. įvykdė 
pirmą komunistų valdomoje 
valstybėje karinį “pučą”.

Daug darbininkų sąjungos na
rių buvo suareštuota ir laikoma j 
kalėjimuose. Pats Valensa ilgą.- 
laiką buvo internuotas ir izo
liuotas. Dalis sąjungos' narių pa-

sa-
. i

kad

laisvai valdyti.
Tegul meilė Lietuvos
Dega mūsų širdyse.
Vardan tos Lietuvos
Vienybė težydi’;

Pagaliau V. Kudirka sako,
visi asvo širdyse nėštume meilę 
sayo kraštui ir vienybėje dirĮ4 
tume Lietuvos ateičiai. i

♦ ' - j > ; J

Danutė Penčylaitė, VI. kl.;
' “Aušros” Spinduliai

t4
4

PIRK1TB JAV TAUPYMC BCNUt ■,
L

V SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

■ • •* r •<-

E
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SUSI VIENU LV AS I.IETrVHJAM ERIKOJE 
yra • seniausia,' didžiausia tr \turtingiausia lietuvių fratemalinė 

^organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jaw per 97 metus.
SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 

darbus dirba. V' L'j
SLA išmokėjo'dšMgiauvkaip. AŠTUONIS MHJJONUS dolerių

, \ . apdraudų sava nariams. '
SLA apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 

nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuviu ir lietuvių draugas gali 
Susiyienijime! apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment
. įInsurance, kuri ypaSihaudinga*’ jaunimui, siekiančiam 

aukštojo mokslo įrr jų gyvenimo pradžiai, f *- r ,
— vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 

$l,000/apdraudos sumą temoka tik- $3.00 metams.
• • *.' •••<• ■ -v •* 5^ ■ »• ■ -z■*—x ♦ • ' *‘ ’
— kuopu yra visešė lietuvių^kdomjose.'-’ z';.

Kreipkitės i savo apylinkės kuopų veikėjos, ’ T
44 a T'rr-rvM- <T.4- *. A k. i

SLA

SLA

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
' : LITEKATCRA, - lietuvių literatūros, meno Ir moksli
IM4 m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet ne*en*tų, Vin*< 
Krėvė*, I^io BlapeHo, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. S tanko® 
T. RaukSo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* Ir 1 
Meilau* rtraipeniai bei studijos, Iliustruotos nuotraukom!* fc 
M-K. Čiurlionio. M. šfleikio, V. Kašubo*, A. Rūkštelės ir A. Van/

tiriu lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienė® atsiminimai apie dilių 
įvesties bei jų Istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais duomenlmh 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja M.

U 2». i ■ į.- C . ■ -i

tai fuoio Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne aaum 
gyvenimo bruožų apvalymas, bet'tiksli to laikotarpio buitiea tite

f

Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekricnaa 
lietuviui. Leidinys fiturtruotiu nuotraukomis pabaigoje duodami 
vitovardžlų pavadtnlma’vfr jų vertiniai J vokiečių kalbą. Labai 
gandingoje Š& puaL knygoje yra Rytprūsių IcmilaplM. Kaina W

> Kį GAUJOS DM, raiytojos Petronėlės Orlataitėf iW 
mtnJtnal tr mintys apie asmenis Ir vietas neprft Lietuvoje Ir pti 
maišiai* bolševikų okupadjoc metais. Knyga turi 234 puslapiui 
bet kainuoja tik < j. ’’ t - t**'I«

1 > JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesnprt*
Lm tr klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje! tik 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir pos 
Biją. Dabar būtų jį g^Hma pavadinti kovėtojo ui žmogaus teisvf 
Knyga yi didelio formato, 265 puslapių, kainuoja

te ^mo^mn aovatių. Kates JJ
Ciryfrw jKTMimai 5*. M.. G^1**^?*

fe .

GIFT PARCELS TO LITHUANIA
į f

• PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.

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

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.
"Maistas iš Europos sandėlių.

MARIJA NOREIKIENĖ

Lenkijos katalikų bažnyčia, ku- sitraukė į pogrindį ir toliau tę- 
rios primas kard. Wyszinski re
guliariai priimdavo L. Valensą

>. i ? /-u -5 ,■■ ■ ■■ ■" ■ ■ ■ ■ j ėmimus darboviečių.
Palaipsniui išviršinis pasiprie- 

x šinimas silpnėjo ir karo lauko 
=
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SIUNTINIAI Į LIETUVA
Cosmos Parcels Express Corp. / 

MARQUETTE GUT PARCELS SERVICE 

W. 69th St-, Chicago, HL 60629 * TeL .925-2737

VALANTINAS .</,

Hit ji fflllttiintlllt Įh'tiiiiitt.. .Į:>į!imnt)t>tHI il'T ■ iIuIIHHIiim. fciiw

JAY DRUGS VAISTINĖ

2759 W. 71st St, Chicago, HL
• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL

DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vaL ryto iki 10 vai vakaro. 

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

TeL 476-2206

i

r

J

50 metų'studijavęs,- kaip

r

i

sė savo veiklą, organizuodami 
streikus, išėjimus iš darbo ir už-1

<

Nl

„Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą: ų.

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 W. 30th St, New Yorifc N^ 10001

Tel. (212) 563-2210 Frj

nriniLiii i i iiiii i m i.ii rn

IK

Set kur, bet karia kalba buvo parašyta apie Lietuvį, lietuvius 
ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kum Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

tr patarė mums toliau studijuoti.

3 — Naujienos, Chicago, S, HL Friday, ŠėpteaaBer 9, 1983 
f ■ ** - V
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Rūpinamasi, kad Kanados piliečių pali
kimai nepakliūtų į Maskvos rankas

lauja įrodyti, kad palikime ga
vėjas yra teisėtas ir kad jis gaus 
pilną palikimo sumą, šis įsta
tymas įsigalios, kai Ontario vy
riausybė išleis taisykles, nuro
dančias karioms valstybėms šis 
įstatymas taikomas.

T. Ruprechtas rekomenduoja

Testamentų klausime Ontario i 
pai lamento atstovo Tony Ru.! 
prechto iniciatyva buvo sušauk- 

' tas viešas susirinkimas liepos 7 
d. lenku Šv. Kazimiero par. sa
lėje. Dalyvavo 250 asmenų. Kal
bėjo parlamento nariai ir teisi
ninkai, aiškindami naująjį On
tario įstatymą “Bill 29”. Pastara- štai ką: palikimo vykdytojas 
sis buvo priimtas, atsižvelgiant i teatidaio banko sąskaitą, kas 
į skundus, kad Kanados piliečių i

; palikimai patenka į sovietinės 
valdžios rankas ir tik maža da
lis pasiekia teisėtus palikimo ga
vėjus. Naujasis įstatymas reika-'

mėnesį teišima nedidelę sumą, 
ir tepasiunčia tiesiai palikimo 
gavėjui; antra, kas mėnesi tepa
siunčia maisto, vaistų ir kitokių 
gėrybių siuntinius.

Saulė teka, saulė leidžias, 
Man gyvenimas tamsus; 
Žmona peikia kožną dieną, 
Darbus ir žingsnius visus.
Ką tik aš jai neprasitarsiu, 
Audra kyla kaip-kare; 
Pasipūtus ir nervuota — 
Zurza ryte, vakare.

JtJSKLAUSIATE, MES ATSAKOME

Aš prašiau gerų žmonių, 
Kad patartų ką daryt:
Ar pačiam, kur nors išdumti, 
Arba bobą, išvaryti...
Vargšas

* * *
OFISE

KL. Aš norėčiau sužinoti; kaip Iš anksto dėkoja jūsų
Rožė B-nėpasigyti nuo migrenos. Kai ku-j 

rie vad. bioxfeed — nugaros1 
masažu. Psihologistai panaudo
ję šį būdą, visiems rekomen
duoja naudoti tą metodą migre
nai pagyti. Ką jūs, daktare, tuo 
reikalu pasakytumėte?

ATS. Taip ir aš bandau vad. 
bioxfeed nugaros masažą, kasi 
padeda migrenęs paliestiems as- 
meainas, bet ne visiems pagelbs
ti. Šis metodas daug kam pade
da-2— sumažina skausmą. Šiam; 
klausimui išspręsti įsigykite bro

šiūrą “How to tame headache”? 
"Ją galima gauti iš Sun-Time lei- 
■dėjų. Jų adresas: 401 N. Wa
bash, Chicago 6064 pridedant 
sau adresuotą voką su pašto 
ženklu ir 50 centą už spausdinįl

KL. Pasakykite ar ištikrųjų 
druskos vartojimas didina krau
jo spaudimą? Už paaiškinimą iš 

■ anksto dėkoju.
Vladas Š-t

Daugelis žmonių gali 
druskoe tiek, kiek jie 

be jokio kraujo 
Apie 
nuo

1 
g ATS. 
^naudėti 
pageiidhuja, 
spaudimo padidėjimo.
15—20% asmenų gauna 

-druskos aukštą kraujo spaudimą.
Tokie žmonės negali druskos 
perdaug naudoti. Niekam iš 
mūsų nereikia naudoti per di
delio kiekio druskos, nes vistiek 
ji didina kraujo spaudimą.

» Timothy Johnson, M. D. 
»• (Sun-Times)

♦ * *
KL. Jau ilgesni laiką aš nau

dojau gydytojo prirašytus vais
tus, vadinamus “Perritrate”, 
idant apsisaugočiau nuo netikė
tos anginos atakos. Dabar tas 
pats mano gydytojas prirašė ki
tą populiarų naują vaistą vadi
namu Trans'dėrm-Nitio, banda
žą. idant lipdyčiau kairėje krū
tinės pusėje. Ką jūs patartu
mėte naudoti, kaip įspėjamąją 
priemonę prieš širdies ataką?

Sported b> Jo v T,- . n , N v , N Y. c RO root

Jūsų protėviai gardžiavosi paslaptingu, 
turtingu, švelniu, šildančiu, elegantišku 
Martell Cognac skoniu nuo 1715 m.

O kai žmonės taip ilgėti ka nors vertina, 
jūs žinote, kad tai yradabai .

Sveiks. ' '* * '

ATS. Jūsų paminėta Trans- 
dem-Nitro yra naujai ’šrasta me
džiaga "(vaistai), skirta kontro
liuoti membraną 24 valandoms, 
šis dtaktaro prirašytas vaistas 
turi pirmumą apeiti kepenis. 
Vaistas per žmogaus odą įsige
ria i kūną. Bandažą galima pri
lipyti bet kur ant žmogaus kūno 
paviršiaus, nes vaistai tiesiai su
sigeria į to asmens kraują.

KL. Pasakykite; jei aš,\gpięj 
eidamas miegoti, pagijųrrartikūo 
siu — apibėgsiu savo namą ap
link, ar greičiau galėsiu užmig- 

. ti?

ATS. Taip. Jei apeisite vieną 
bloką, tas galės padėti greičiau 
užmigti. Tačiau to nedarykite 
prieš išeinant į pensiją. Tas ga
li jums pakenkti ir sukompli
kuoti miego problemą. Taip pat 
gali atsiliepti į mentalinę sti
muliaciją neigiama forma. Ge
riausia pasitarkite su savo šei
mos gydytoju. Dalia Š., M. D.

J. T. paskyrė tarybą seny 
žmonių amžių tyrinėti 
Washingtone veikianti Natio

nal Counsil for Aping gavo iš 
Jungtinių Tautų pripažinimą 
kaip Šiaurės Amerikos nariu, 
vadinamu International Network 
cn Aging, šio naujo vieneto 
uždavinys — pasikeisti su kito
mis valstybėmis informacijomis, 
kurios liečia žmonių senyvą 
amžių.

Senjorai prašo pakeisti 
mokesčiu mokėjimo 

taisykles
Šio krašto apie 25 mil. senio- 

rų. kurie yra virš 65 metų arh 
žiaus, prašo kongresą atšaukti 
”Taxų bilių”. kuris gali juos 
ypatingai paliesti. Nauji nuo-

M. ŠILEIKIS

statai reikąįįauja, kad bankas bei tomi nauji namai, kur 34 žmo- 
taupymb’-ii-Vės, kurios moka už, 
indėlius % ar dividentus iš jų j 
atskaitytų 10% 
kesčių.

Seniorai gali
syklių paliesti, ypač dabar siau
čiant recesijai. Didelis seniorų 
skaičius dabar rašo Kongresui 
prašymus, kad atšauktų naujas 
taisykles.

Suinteresuoti asmenys rašy
kite: a) House of Representa
tive: Washington, D. C. 20515. 
b) U. S. Senate, Washington, D. 
C. 20510 P. Š.

valstybinių mo-

būti naujų tai

Blue Cross sudarė tri j v mė
ty sutartį su Medicare

V/ashington, D. C. Blue Cross
Blue Shield laimėjo trijų metų 
laikotarpio sutartį priiminėti 
skundus iš vyresnio' amžiaus as
menų — Medicare pacientų Il
linois valstybėje. Apie tai spau
dai pranešė U. S. Health Care 
finansų vadovybė.

JAV senjoru skaičius 
nuolat didėja

šiame krašte žmonių, vyres
nių negu 65 m. amžiaus skaičius 
kaskart didėja, šiuo metu J. A. 
V-bėse yra apie 25 mil. seniorų. 
Pažymėtina, kad tuo pačiu metu 
tiems žmonėms didėja ir poil
sio rezidencijos. Fvz.. netoli 
Nem Yorko miesto, kuris kiek- 
viena dieną gaivinamas gražaus 
Atlanto vandenyno, nuolat sta- 

nės vienam aukšte gali nuo sto
go stebėti vandenyno bangas.

Privatūs ar pusiau — privatūs 
kambariai čia lengvai nuomo
jami. Jie esą individualiai vėsi
nami ir turi telefoną ir privačią 
maudyklę.

Šių pastatų rezidencijos: King 
David Manor, esanti Long Beach 
Long Island Board walk turi ge
rai paruoštą — ištreniruotą per
sonalą. Būdinga, kad šios rezi
dencijos virtuvė ateityje turės 
kasdien vad. "košer” valgius. 
Ten yra specialūs svečiams 
įrengimai.

Spalvotą brošiūrą apie poilsio 
rezidencijas galite gauti nemo-' 
karnai. Rašvkite — To Kingi 
David Manor, 80, West Broad-1 
way, Long Beach, N. Y. 11561.

Pr. Petitas

e išWatermelonas susideda 
vandens.

9 Žuvys vandenyne yra mato- 1 
mos net 7 mylių gilumoje.

9 Ice Cream JAV buvo pra
dėtas gaminti 1851 metais.

9 Moderniški šokiai buvo pra-1 
dėti 1878 m. San Fraciske, dan- 
iyvaujant Isadora Duncan.

9 1922 metais Theresa Vaugh 
buvo apkaltinta daugvyriste. Bu
vo išaiškinta, jog ji turėjo 61 
vyrą.

9 Abi salos — Puerto ir Rico 
ir Havajų salos yra vuleanų kil
mės;

• Ledo čiuožimo varžybos 
buvo jau minimos 17 amžiuje 
Olandijoje.

• 1913 metais aukščiausias pa
statas buvo Wool worth. New

York City 792 pėdų aukštumo.
e Iowa buvo pirmoji JAV, 

kuri uždėjo taksus balandžio 
meti 1921 m. cigaretėms. Nuo 
to laiko buvo leidžiama parda
vinėti cigaretes toje valstijoje.

• Daugelis įsitikinę, kad pa
rodymas pinigų jaunam mėnu
liui, padarys tave turtingu.

• Pirmutine raštinė su oro vė
sintuvu buvo Įrengta 1928 me
tais San Arrtonjo, Texas.

e Pittsburgh. Pa.. įsteigta 
kompanija pradėjo eksportuoti 
robotus į Japoniją. The Ameri
can Robot korporacija vėliau
siai pristatė robotą žinomai Sony

korporacijai ir planuoja prista
tyti daugiau negu tris kitoms 

Į japonu firmoms dar šį rudenį.
© Atrasta 8,000 metų senu

mo molio statula netoli Amma- 
rio reiškianti, kad Jordano sos
tinė yra seniausias miestas pa
saulyje. Žmogaus dydžio statu
la atrasta neseniai prie Zerka 
upės, neolitinio Ein Ghazzari, 
kaimo, kuris įkurtas 7th tūks
tantyje prieš Kristaus gimimą. ■

ŽĄSYS KALBA
Kur kur, kur kur? 
Iš čia kitur — 
Pulkai žąsų 
Belekiančiu 
Net per naktis 
Gagena vis:
Kur kur, kur kur? 
Iš čia kitur.
O kur, o kur 
Nežinom mes. 
Ten, kur nuves 
Mus žąsinai, 
Seni vadai, 
Kurie žąsis 
Prižiūri vis. 
Be jų globos 
Nebūt tvarkos.

Kur kur, kur kur? 
Iš čia kitur! 
O kur? O kur? 
Į ten, į ten.
Kur dienos daug 
Ilgesnės bus, 
Kur šaltis taip 
Mūs neužgrius... 
Bet ar tenai 
Bus taip gerai, 
Kaip buvo čia. 
Kanadoje, 
Kur gimėm mes, 
Kur taškėmės 
Jos ežeruos 
Ir pabaliuos?
Kur liek vabzdžiu 
Ir liek varlių. 
Kur rijom jas 
Ir augom mes. 
Kur buvo mums 
Labai gerai, 
Kol ėmė šaudyt 
Mus šauliai. 
Kad juos velniai, 
Tai padarai!

Kur kur, kur kur? 
Iš čia kitur — 
Gagenant mes, 
Verkšlenam mes, 
Išlėkdamos, ’ 
Pabėgdamos 
Mes nuo žiemos, 
Nuo šalčių jos. 
Nes ji baisi, 
Ten vandeny

.ŪKIO DARBAI

Bemiegant mums 
Prišaldo mūs 
Ilgus sparnus.
Tuoj prie ledų — 
Baisu-baisu, 
Kad mes paskrist 
Nei išsirist 
Iš tų ledų 
Negalime 
Ir turime 
Prišalę būt 
Ir greitai žūt, — 
Baisu, baisu!...

Tai lekiam vis 
Mes Į šalis, 
Kur nėr žiemos 
Tokios baisios, 
Bešaukdamos, 
Apverkdamos 
Gimtinę mūs, 
Kur augom mes; 
Bet grįšim vėl 
Į jąatgal, 
Kai tik sušils, 
Žiema sudils. 
Tad šoksime 
Kanadoje...

Žfc Da^s

• Vienas kaimietis plaukė 
garlaiviu per didelį ežerą, kuo
met ištiko audra. Buvo baimės, 
kad laivas gali nuskęsti. Visi 
keleiviai lakstė po laivą, ieško
dami “life savers?. Tiktai vie
nas kaimietis ramiai sėdėjo, rū
kydamas pypkę. Vienas' kelei
vis paklausė jo: “Kodėl tu ko
ners nedarai? Juk laivas skęsta”!

O. bene garlaivis mano, kad aš galvodamas tbkią mašiną, kurią 
juomi rūpinčiaus”, — atsakė jis. bile kada gali sustabdyti.

at out tow- nnt

jHtuai Federal 
ivinqs and han
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— Viena moteriškė norėtų su 
tamsta pasimatyti, — pasakoja

• stenografė savo “bosui”.
— Ar ji yra graži?
— O, labai graži.
Po kiek laiko "bosas” pašau

kia raštininkę ir piktai atsiliepia:

nįl •
— Bet a^mWuau, kad tai jū. 

sų žmona, ------ teisinasi' rašti
ninkė.

— Taip ir ^bOo, — ■ jatkirft

♦ ■»

Pasivėlavo

— Įsivaizduok, Onute; vakar 
praleidau keletą valandų su 
vienu vyruku, kuris nebuvo 
pabučiavęs- jokios merginos. Jis 
labai įdomus tipas.

— Negalimas- daiktas-! Ar ga
lėčiau jį pamatyti asmeniškai?

— Per vėlai! Aš jį jau pa
bučiavau. ..

* * *

MEDYJE

(Lakūnas (nukritęs į medį) 
“Aš bandžiau atsiekti rekordui....'.

Farmeris; — Iš tikro atsiekei; 
tu pirmutinis išlipa- iš medžio, 
neįlipęs į jį”.

■ » ♦ *

TIEK JIE ATSIVEŽĖ ŽMONŲ 
IŠ UŽJŪRIO

Iki šio laiko i Ameriką atvy
ko 46,000 žmonų, kurias ameri
kiečių kareiviai vedė įvairiose 
pasaulio dalyse. Bet tai toli gra
žu ne visos. Didžiausias skaičius 
tokių žmonų yra iš Anglijos. » 

¥ * *
Mažas Jonukas klausia savo 

tėvo: Zz
— Ar ištikro Edisonas išra

do pirmą kalbamą mašiną.
— Pirmą kalbamą mašiną pa

darė Dievas, sutverdamas Jievą. 
Edisonas tik žymiai pagerino, iš
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Paranojiškas Sovietų valdžios pranešimas
Praeito antradienio popietę Sovietų “Tass” Įteikė 

AP (Associated Press) agentūrai pranešimą apie Sovietų 
karo lakūno numušimą keleivinio Pietų Korėjos lėktuvo.

Perskaičius Sovietų valdžios oficialų pranešimą, pa
skelbtą rugsėjo 6 dieną, susidaro Įspūdis, kad šis Sovietų 
atliktas, Sovietų valdžios Įsakytas žiauriausias nekaltų 
keleivių nužudymas buvo Įvykdytas amerikiečių.; Atidžiai 
perskaičius visą pranešimą nuo ^pradžios iki galo, ma
tosi,' jog juo bandoma sudaryti ųspūdį, kad ne Sovietų 
vyriausybė nusižengusi Įsakant nušauti keleivinį Pietų 
Korėjos lėktuvą, bet Amerikos vyriausybė.

Pranešime net nepasakyta, kad raketą Į keleivini 
Pietų Korėjos lėktuvą paleido Sovietų karo lakūnas, bet 
pasakyta, kad Sovietų vyriausybė Įsakė Sovietų erdvės 
pažeidimą sustabdyti.

Oficialiame pranešime nepasakyta, kaip tas sustab
dymas buvo atliktas. Sovietų gyventojai iki šios dienos 
nežino, kaip tas “sustabdymas” buvo atliktas, nes Sovietų 
valdžia iki šio meto krašto gyventojams nepaskelbė, kad 
ta sovietinė valdžia Įsakė savo lakūnui šauti į 32,000 pėdų 
aukštumoje nakčia ramiai skrendantį Seoulo kryptimi 
lėktuvą. Jeigu šitas “oficialus” Sovietų valdžios praneši
mas ir būtų paskelbtas Sovietų spaudoje ir radijo stotyse, 
tai Sovietų Sąjungos klausytojai nežinotų, kad Sovietų 
valdžios atstovai įsakė lėktuvą pasivijusiam Sovietų la
kūnui šauti Į Pietų Korėjos keleivinį lėktuvą.

Tame pranešime apgailestaujama, kad “amerikiečiai 
suplanavo tokią kelionę” ir kad žuvo tiek daug nekaltų 
žmonių. Sovietų valdžia visa tai apgailestauja.

Svarbiausias viso šito pranešimo tikslas nukreipti 
kiekvieno skaitytojo dėmesį ne į žuvusius žmones, ne Į 
lėktuvų numušimą, bet aiškiai pastebimas noras nukreip
ti skaitytojus prieš Ameriką. Ypač smarkiai puolamas 
dabartinis prezidentas Ronald Reaganas. Nukreipiamas 
dėmesys ir i kitus prezidentus, nors jų vardai nepami

nėti. Pranešime kaltinama Amerikos vyriausybė dėl to, 
kad Izraelio kariuomenės vadai leido krikščionių falan- 
gistų grupei pulti dviejose Libano stovyklose buvusius 
beginklius palestiniečius; kad Čilėje žuvo dešimtys tūks
tančių demokratų, kai gen. A. Pinochet nuvertė buvusią 
vyriausybę ir pats atsistojo valstybės priešakyje, ir kad 
šiandien Salvadore šimtai patriotų veda kovą už savo 
krašto laisvę...

Ką bendro šitie dalykai turi su Sovietų valdžios Įsa
kymu nušauti Pietų Korėjos keleivinį lėktuvą? Nė vieno 
Amerikos kario nebuvo Čilėje, kai vietos kariai nuvertė 
komunistuojantį prezidentą Allende. Nebuvo nė vieno 
Amerikos kario Libano stovyklose, kai Izraelio krašte 
apsaugos ministeris “nematė”, kaip buvo žudomi begink
liai seniai, moterys ir vaikai. Ką bendro tos ir kitos žu
dynės turi su Amerika? Kuriam galui jas jungti su pietų 
korėjiečių lėktuvo numušimu japonų jūroje?

Oficialiame Sovietų valdžios pranešime patys sun
kiausi smūgiai tenka prezidentui Reaganui. Už tai, kad 
jis kelioms dienoms po pranešimo pasakė Sovietų val
džios atstovams keletą teisybės žodžių, jis apšauktas 
tarptautinės teisės neišmanėliu, Amerikos imperialistu, 
nedoru ir piktos valios žmogumi. Pusė minėto oficialaus 
pranešimo nukreipta prieš prez. Reaganą, o du trečdaliai 
nukreipti prieš Ameriką.

Bet įdomiausia yra pati to pranešimo pabaiga. Pir
mame Naujienų ketvirtadienio puslapyje ant greitųjų 
buvo išversta Sovietų valdžios pranešimo pabaiga. Ji sa
ko: “Visa atsakomybė už šią tragediją krinta ant dabar
tinių Amerikos vadovų”.

Nekaltus keleivius vežė Pietų Korėjos keleivinis lėk
tuvas. Lėktuvo kapitonas kelis kartus tais pačiais keliais 
į Ameriką ir iš Amerikos vežė keleivius. Jis skrido 32,000 
pėdų aukštumoj. Sovietų lakūnai turėjo bėdos, kol jie 
pasiekė Pietų Korėjos keleivinį lėktuvą, šovė Į lėktuvą 
Sovietų karo aviacijos lakūnas. Jam įsakė šauti Sovietų 
aviacijos vadas, vadovaująs Sachalino saloje .esančiai 
Sovietų karo .ariačįjbs bazei. Lakūnas pranešinėjo Sovie
tų kariuomenės vadovybei kiekvieną daromą žingsnį. Jis 
pranešė, kad taikinį sunaikino ir skrenda iš puolimo vie
tos, o dabar kaltina Ameriką. Sovietų lakūnai sekė Pietų 
Korėjos lėktuvą, Sovietų valdžia Įsakė savo lakūnams su
stabdyti Sovietų erdvėn Įskridusį keleivini lėktuvą, o da
bar kaltina Ameriką.

Tai yra beprotybė. Joks sveikai galvojantis žmogus 
šitokio tvirtinimo nedarys. Tai yra paranoja. Tai chro
ninė psichologinė liga, kuri yra užgulusi Sovietų Sąjun
gos valdovus. Reikia, ar nereikia, yra pagrindo, ar jo 
nėra, Sovietų valdovai visą laiką kaltina amerikiečius. 
Panašiai elgiasi ir dabartinis Irano valdovas mula Cho
meini, kiekviena proga kaltindamas Ameriką. Turi pa
grindo, ar neturi, bet kiekvienas pareiškimas baigiamas 
Amerikos niekinimu. Chomeini žino, ką jis daro. Jis per 
akis meluoja, skelbia nepatikimiausius išmislus. Jis žino, 
kad pildo Kremliui duotą pažadą. Jis žino, kad Pary-
žiuje sudaryta “arabiškoji” apsauga ji gins pačiais pa
vojingiausiais laikotarpiais, bet jis jau pradeda abejoti, 
ar ta pati ištikimoji apsauga kartais ir jį patį nesudoros. 
Kartais jis imasi apsaugos priemonių. Nenuvažiuoja ten, 
kur prižadėjo važiuoti, arba nuvažiuoja visai kitu laiku.

Chomeini yra šijitų vyriausias vadas. Šijitai yra išti
kimi pačiam mulai. Fanatiškas šijitų jaunimas okupavo 
Amerikos ambasadą. Prezidentas, vyriausias Irano ka
riuomenės vadas, nieko negalėjo padaryti ambasadą už- 
ėmusiems arabams. Ambasados dokumentai pateko Į rusų 
rankas, ne Į šijitų. Šijitai nieko rusiškai nesupranta, mulą

Vmcas Krėve periodinėje spaudoje
Galbūt istorijai ir tatai ten- Raila, Antanas Venclova, Kos- 

ka pažymėti. Bronys Raila tuo tas Korsakas, artimi bendradar- 
metu buvo Nemuno bendradar-, biai: Alenksanrfras Guzevičius, 
bis, savaime aičku, Vincas Krė- Juozas Grybauskas, Adomas-Ici- 
vė mate Broniaus Railos pavar- kas Meskupas ir kiti kompartie- 
dę ir jau buvo skaitęs Vienybės 
savaitraštyje užgaulingus šmeiž
tus. Vincas iš tuo metu Philadel- 
phij°j gyvenusių kultūrininkų
Krėvę paklausęs: kaip suderin- 1 niekino mūsų literatūrą, aušri- 
ti Krėvės palankumą Nemunui ■ ninkus, varpininkus, Kudirką, 
ir Railos, Nemuno bendradar-1 Vaižgantą, Basanavičių, kaip 
bio, šmeižtus? Krėvė atsakęs “pilstančios buržuazinės Lietu- 

Aš manau, kad vos” kūrėjus.

čiai, stovėję kiek atokiau, bet 
visaįpjęėmę “Trečią Frontą”.

Ne kas kitas, o ‘‘Trečias Fron
tas” įžūlia panieka, arogancija

labai ramiai:
kultūros žurnalas tinka mano 
straipsniui. Jeigu kartais me
daus statinėn pakliūna šaukštas 
deguto ar turim kaltinti me
dų?

Krėvė gerai žinojo Broniaus
Railos praeities veiklą, ypatin-Į zaciją. Kaip vėliau, jau. nacių 
gai talkininkavimą Lietuvos kom okupacijoj paaiškėjo, Lietuvos 
partijai, leidžiant “Trečią Fron- kompartija 1933 m. suabejojusi 
tą” kurio vadovai buvo Bronys Railos, Venclovos, Korsako “kar- 
’. - -----------------------------
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stengiasi taip laviruoti, kad jį ginantieji. arabai neiši- 
brautų .į šijitų eiles. Bet rusai ir ten Įsibrauna. -

Rugpiūčio mėnesį Chomeini, kad ir niekindamas 
Ameriką, sumokėję visas skolas, kurias Iranas Amerikai 
buvo skolingas. Rusiškai kalbantieji arabai sumokėjo me 
tik skolas, bet ir padalytas išlaidas. Chomeini žino, kad 
jis galės turėti nepriklausomą Iraną tiktai tuo atveju,

Krėvė žinojo kaip, kada “tre
čiafrontininkai” prašėsi priima
mi i Tarptautinę Rašytojų są
jungą, kuri buvo Maskvoje, kaip 
sovietinio imperializmo ir kul- 
turbolševizmo skleidimo organi-

jeigu iki šio meto jį gynųsieji “arabai” matys, kad. ir jie 
gali būti apsupti ir likviduoti. Mula yra paraiiojiskas, 
bet paskutiniu momentu jis ryžtasi gintis įriariausiomis 
priemonėmis.

Jeigu Sovietų Sąjungos vyriausybė tiktai valstybi
nės propagandos priešakiu būtų pastačiusi paranojiką, 
tai galima suprasti, jog vidaus sluoksniams reikalingas 
tikėjimas Amerikos pavojumi. Bet kai Sovietų vyriau
sybės nariai tampa paranojikais ir stengiasi Įtikinti už-
sieniečius. tomis pačiomis ligotomis idėjomis, tai. i r labiau
siai su Sovietų valdžia norįs rasti .bendrą .kalbą sekreto
rius Shultz pradeda abejoti, jis -sukyla prieš beprotybę 
ir bando suprotinti visą Sovietų vadovybę, įskaitant ir 
Andropovą.

Sovietų Sąjungos paranojikų tarpe, Gromyka buvo 
didžiausias laviruotojas. Ar jis pajėgs išsukinėti Sovietų 
Sąjungą iš dabartinės keblios tarptautinės padėties, 
šiandien dar sunku pasakyti. Atrodo, kad sekretorius 
Shultz yra pasiryžęs toliau su jais neiti. Jis užsakė pa
ranojikams vaistą. Jie turės brangiai už juos mokėti,

ginantieji arabai tarp savęs rusiškai susitaria. Chomeini jeigu norės grįžti Į protingųjų pasaulio eiles.

jeristinhi nareirmu”, net i Lit- 
tuvos kompartiją padavusius pa
reiškimus, kuriam laikui atidė
jusi, .laukdama iš “trečiairenti
ninkų" vispusiško atsidavimo 
internacionaliniam kultūrbolše- 
vizmui, ir pasitenkinti tuome

tine kompartijos parama “Tre
čiam Frontui”. Nusivylę Raila, 
Venclova, Drazdauskas. Korsa
kas, surado išeitį: išleisti per
dėm tuometinei Lietuvos vy
riausybei netoleruotiną ‘"Trečio 
Fronto” numerį ir... cenzūrai ge
rokai apibraukiąs, ko ir laukė 
kultūrbolševizmo pionieriai: už
sipelnius kankinių vainiką... pa
tiems sulaikyti ‘Trečią Frontą”. 
Ir tuojau “trečiafrontininkai”
metėsi privačiai laiškais ir žo
džiu skelbti, kaip “kruviną pus
tanti Smetonos diktatūra” už
gniaužusi kultūros, aktyvų žur
nalą, nei iš tolo neminėdami, 
kad “šviesos iš Rytų”, kad “lais
vės, taikos” priedangoje buvo 
vykdoma imperialistinio kultūr
bolševizmo misija.

Krėvės šmeižiamai buvo nuo
seklūs, gal net atavistinis Rai
los pasireiškimas. “Trečiam 
Fronte” visu aršumu puolęs Lie. 
tuvos atgimimo laikotarpį, ve
teranus, veikėjus: Kudirką, Mai
ronį, Basanavičių, Valančių, la
bai parankiai surado Krėvę: tau
tininkų programos kūrėją, šau
lių Sąjungos steigėją, Klaipėdos 
atvadavimo talkininką. Pagaliau 
— Krėvė, kaip ir daugelis kultū
rininkų. dar toleruotinų sovie
tiniam totalizmui, nesusvyravu- 
sių^-gelbėti ^tuęn^tį^ėje£;ėkupa-

tiėti. Naciniam Berlyne atsidū- 
rusiam Broniui Railai tai Įmvo 
"tėvynės išdavikas”, “pataikū
nas” ir taip toliari

Gal tai ne daip jau svarbu, 
.bet paminėkim. 'Kai Vincas 
Krėvė, artėjant sovietams 1944 
.pasiryžo .pasitraukti į. Vokietiją, 
įjam niekas nedavė, leidimo, bet
slapta priglaudė “Darbo ^rteTė”, 
kuri apsimestinai dėjosi vyks
tanti “darbams ar Vokietijos 
ūkiui padėti”. Tuo pačiu metu 
Bronys Raila, gal kaip mokantis
prančūzų kalbą, atleidžiamas iš 
nacinės okupacijos Lietuvoje, 
gana arsakingo posto ir, kaip 
šiauliečiai juokavo... “į odinius 
lagaminus sukrovę ir albuinus, 
ir petelnias”, Raila su šeima, pir_
mos klasės vagone... išnyra Pa
ryžiuje.

Kai Railos štampuotieji “tė
vynės išdavikai, prisitaikėliai” 
atsiduria kalėjimuose, kasa apka
sus atskirti nuo šeimų, dingsta 
be žinios... nepatekę i pirmą kla
sę nacių vagone, nuskurdę pa
skutiniuose marškiniuose — vi
su turtu.

Kultūros Fondo talkininkas 
(Pabaiga)

PIRKITE JAV TAUPYMO -ONUS

J. PUŠĖNAS

. SUSITIKSIĄS MONTANOJ
(Tęsinys)

Tuščia ketvirtos klasės pamoka. Mokytojas 
negalėjo ateiti. Visi mokiniai palieka klasę ir iš
eina Į gamtą. Vieni nueina Į miestelį, kiti svie
dinį žaidžia, dar kiti gal už medžių pasislėpę su 
mergaitėmis flirtuoja. Netoli ramiai teka upelis. 
Daugybė pražydusių ievų kvepia taip saudžiai, 
rodosi, širdis plyš.

Petras paeina toliau, atsisėda po ievos žiedų 
kekėmis, atsiverčia savo knygą ir kala vokiečių 
kalbos žodžius. Girdi, kažkas sučeža. Pakelia nuo 
knygos akis ir mato Jadvygą. Geltonos jos kasos, 
lyg auksas, žvilga saulėje, ji žiūri Į jį ir artėja.

— Argi tai ji pas mane ateina, — pamano jis 
ir net kvėpuoti nustoja. — Ji tikrai ateina pas 
mane, kur gi daugiau ji eitų.

— Mokaisi? — paklausė, o jos akių žiburėliai 
taip ir pervėrė Petrą.

— Mokausi, — pasako jis ir žiūri į jos akis.
— Gal galiu atsisėsti čia? — Ji atsisėda čia 

pat prie Petro. Žalia žolė su geltonais žiedais ap
supa jos kojas ir rusvą suknutę. Ji pasiremia ran- 
>•3 i žolę, o apvalus jos veidas su auksiniais aki- 
:L-tis svaj' ^ai pakrypsta Į dangaus mėlynę, bai
somis ievos ži dų kekėmis pasipuošusią.

— O, kaip č a gera! — ji atsidūsta, — kaip 
žavinčiai kvepia ievns. prisisotinti jų kvapu 

negali.
Petras sėdi sustingęs, lyg kokiame sapne. Jis 

niekuomet nepamanė, kad ši pati gražiausia mer
gaitė, išdidi ir turtinga, ateitų prie jo ir atsisėstų. 
Jis nežino, ką jis jai turėtų pasakyti. Jo širdis 
daužosi. Ji atėjo prie jo, ji nori ką nors išgirsti, 
kokį gražų mielą žodi, bet jei jis nieko jai nepa
sakys, ji, lyg koks paukštelis, nuskris, jo širdį 
nusineš ir daugiau jam niekuomet nepasirodys.

— Čia taip malonu, aš atsigulsiu, — ji pa
sako. ir padeda savo galvą stačiai- Į žolę prie pat 
Petro kelių.

Jis dabar galėtų uždėti savo ranką ant joT 
peties, galėtų paglostyti auksinius jos plaukus, 
galėtų bent paimti ir suspausti jos ranką. Bet jis 
sustingsta. Jis niekuomet dar jokios mergaitės 
neglamonėjo, atviros meidės vingiai jam dar sve
timi, nepažįstami, jis dar nėra pralaužęs meilės 
ledų. Jis skaitė romanuose, kaip herojai prisipa
žįsta savo numylėtinėms. Jie ten puola pries jas 
ant kelių, lyg prieš kokias deives, ir visokiais ne
paprastais žodžiais pasisako, kad myli. Ką gi jis 
dabar turėtų daryti? Jis juk negali pulti ant 
kelių čia pievoje, nes gali kas pamatyti. Tai kokiu 
būdu jai prisipažinti? Rankos ant jos uždėti ne
galima. labai nepritinka, be to, čia labai mamma 
rietą. Neseniai vieną berniuką labai nubaudė 
už tai, kad jis mokyklos koridoriuje mergaitę už 

[rankos patraukė. Jis nieko geresnio negali pa- 
I daryti, tik keletą paprastų žodžių pasakyti, nieko 

bendro su meile neturinčių.
Ji guli prisimerkusi. Žalia žolė apglėbia ją iš 

visų pusių ir pinasi į vešlius geltonus jos plaukus. 
Mažučiai balti ievos žiedų lapeliai pamažu byra 
iš medžio, lengvo vėjelio judinami, krinta ant jos 
rusvos suknutės ir skęsta puriuose jos plaukuose, 
lyk kvapus konfety, pabertas ant mylimosios 
galvos.

Petro širdis netelpa krūtinėje. Jis ims ir pa
sakys: panele Jadvyga, aš myliu jus, aš be galo 
jus myliu. Bet dar truputį jis palauks, sekančią 
minutę gal bus lengviau tai padaryti, gal koks 
Įkvėpimas ateis. Minutė bėga po minutės, ir štai
— skambutis. -Reikia tuojau eiti į klasę, pamoka 
prasidės. Ji vikriai atsikelia, nudulkina savo suk
nutę ir, palikusi Petrą, nubėga.

— Gal kas mane pastebėjo begulint prie Pet
ro. tai juoksis iš manęs, neturėsiu kur akių dėti,
— mąsto ji bėgdama. — Ale ir kvaila aš! Įsimy
lėjau tą Petrą, kaip kažin ką, ir net prilįsti prie jo 
išdrįsau. Nepritinka mergaitei berniuką vaikytis. 
Jei jis myli, tai jis turėtų mane labiau sekioti, 
mane susirasti, o ne aš jį. Jis taip šaltai laikosi, 
gal visai nemyli, gal man tik taip atrodo. Tokią 
puikią progą aš jam dabar dariau, o jis ničnieko.

Petras uždaro meilę savo širdy.- Jei jis negali 
savo meilės jai išreikšti, tai -jis turi tyliai mylėti, 
kentėti ir laukti, kol kokia gera, proga pasitaikys, 
koks likimas ar kokra gėra fėja juodu suves, tdo- 
met tai jis ją apglėbs taip, kaip niekas iki šiol 

nėra jokios mergaitės apglėbęs, nes niekas nėra 
mylėjęs taip, kaip jis myli. Juk kas nors turi 
įvykti. Negali tokia didelė meilė šiaip sau dingti. 
Juk taip daug kur romanuose aprašyta, argi jis 
neskaitė. Meilė susiranda nuostabius kelius, per 
didžiausias kliūtis pereina, ir mylimieji susitinka. 
Ir jo meilei ateis graži ateitis. Bet jis nesupranta, 
kad gyvenimas nėra romanas. “Romane autorius 
nešioja įvykius, o gyvenime tenka su įvykiais pa
čiam -susidoroti. Kalk geležį, kol ji karšta, būk 
pats savo laimės kalvis, nelauk, kol kažkas tau 
laimę neštų. Geros dvasios arba fėjos tik legen
dose bei religinėse pasakose neša laimę tiems, ku
rie jomis pasitiki. Gyvenimas yra kieta kova, ji 
laimina tik drąsą ir ryžtingumą.

Kaitinamo vandens, tačiau, inde neuždarysi. 
Jis atkels dangtį ir garais išsiverš iš jo. Panašiai 
ir meilės širdy neuždarysi, ji būtinai prasiverš 
akių žiežirbomis, dainos garsais arba išsilies ra
šytu žodžiu.

Petras rašo poeziją. Jis skaito Maironio “Pa
vasario Balsus”, “Jaunąją Lietuvą ’, švelni lyri
ka, taisyklinga eilėdara, skambūs sakiniai, o ypač 
meilės siužetai jį labai sužavi. Ir jis galės išlieti 
savo jausmus popieriuje, rašyti Jadvygai eilėraš
čius ir pareikšti jai savo jausmus pačiu gražiau
siu, būdu — poezijos posmais, eilėmis.

t Bus daugiau;
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VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos poslapių. Kaina $5. M i n kati 
rirseliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naejietos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

Į

DR. PAUL V. DAUGIS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Wa*tch**ter Community klinika* 
Medicina* direktorių*

1938 S. Manheim Rd, Westchester, 111. 
VALANDOS: 3—8 darbo dienomis

SUSIRINKIMŲ i
i

I

Teh: 562-2727 arba 562-272§

TEU 233-8553
Urvlc* 85^4504,

Chicagos Liet. Našlių, Našliukių ir 
Pavienių klubo susirinkimas įvyks 
penktadienį, rugsėjo 9 d., 6 vai. vak., 
Vyčių salėje, 47th ir Campbell St. 
Nariai prašomi dalyvauti, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti.

Estela McNamee, pirm.

GYDYTOJAS Ik CHIRURGAS, 

SPICIALYBt: AKIŲ LIGOS 

5907 West 103rd Street 

Vilandoc pagal msitarinwL

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI 

2418 W. 71«t St T«L 737-5149 

Tikrina akla. Pritaiko akiniu* 

.^.ir “contact leiuea”,

» Penicilinas arba antibioti- i 
kai yra bakterijų pagaminta me- ! 
džiaga, kuri naikina kitas bakte- ’ 
rijas. Tačiau kai kurios bakte-! 
rijos tapo atsparios antibioti-į 
kams. Viešojo Sveikatingumo ’ 
Tarnyba sėkmingai išbandė ki-J 
tokių bakterijų pagamintą me-J
džiagą, kuri veikia sėkmingai, j JONAS RIMŠA 

----------1 
s Pirmieji mechaniškai ope

ruojami (šluostytuvai) automo
bilio langams valyti buvo p ra-: 
dėti gaminti JAV 1916 metais. Į

Si
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kftti nebenori daugiau rekorduoti 
plokštelių. Robertas labai su
pyko ir žadėjo pašaukti advo
katą, nes Pranas nesilaikys sa
vo kontrakto. Jis bijojo Praną 
prarasti, nes Prano muzika bu
vo didžiausias Roberto kompani
jos turtas. Tačiau Pranas nenu
sileido ir pagaliau laimėjo. Jis 
buvo laisvas.

Pranas visus savo pinigus pa
ėmė iš banko ir pervedė į tėvų 
sąskaitą. Jis surado gerus gy
dytojus mamai ir darbą tėvui 
plokštelių rekordavimo pramo
nėje. Net jaunesnį brolį jis įsta
tė į gerą kelią, surasdamas jam 
darbą ir jį pamokydamas.

Noijs Pranas paaukojo ^erą 
karjerą ir pasaulinį garsą dėl 
šeimos laimėės, jis buvo paten
kintas, žinodamas, kad nieko 

stipresnio už meilę. 
Andrius Eringis, VIII kl.

“Aušros” Spinduliai

Funeral Home and Gremation Service
Charles Stasukaitis
FD. LE.
(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, XL 60608

24 Hour Service

OftM tetefMM: 776-2838,

F L U K i D A

”1^ Prostatos, inkstų ir ilapumo 
takų chirurgija, 

5025 CENTRAL AVĖ.
St Petersburg, Fla. 33/Ii 

TeL (8132

PSRKRAUSTYMAI

x m M V A AX IT 
Leidimai — Pilna apdrwdt 

Ž£MA KAINA 
Priima m Master Chirr? 

ir VISA kortelei.
jL iERANAS. TeL

Apdraustai perkraustyma* 
H įvairių atatuasy. 

ANTANAS VILIMAI 
Tat 376-1882 arba 37M9K

SOPHIE BARČUS
RADIJO iElMGS VALANDOS

Šeštadieniai* fr gekmaliamali 
nuo 8:30 iki 9^Q vai. ryta 
Stotie* WOPA - 149® AM 

teaaaliuoiamo* H mūay atvdŲaa 
Marqu^t* Parka

Vedė)* — Aldona Deufcw 
Telefu 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, IL 60429

i

t \
į “Lietuvos Aidai”

KAZt BRAZDUONYTt

i
K**d»en nuo pirmadienio iki peni 

t» dieni o 8:30 v*L vakare- 
VJeoe laido* ii WCEV atotlM.

banga 1450 AM.

ii WTI3 itotte*, 1110 AM banga.

W. 71rt Street

Chicago, IHiood 6062S
TtlcL 77MS74

nėra EUDEIKI
GAIDAS -• DAIMID— Britanijoje gyvenąs rusų j 

grafas Nikolai Tolstojus parašė į 
knygą apie savo giminės kilmę, i 

1 Toje knygoje jis sako, kad žy- *j 
maus rusų rašytojo Levo Tols
tojaus giminė kilo iš Vakarų 
Europos. Jų pirmtakūnas Indris 
pradžioje apsigyveno Lietuvoje, 
o po to persikėlė į Černigovą, 
Rusijoje. Tas buvo 1353,metais. 
Anksčiau N. Tolstojus buvo pa
rašęs politinio turinio knygą 
“Jaltos aukos”, kuri buvo išleis-j 
ta anglų kalba Londone’.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

TeL 927-1741 — 1742

“Motinystė’’ (Aliejus)

TURTINGAS GYVENIMAS

i

į

I

Bi-

I
5^

' f

Nuo 1914 metų

AND LOAN ASSOCIATION

čia
su

2657 W. 69th STREET 
Chicago, IL 60629 

Tel. 925-7400

t JAV yra parėmusi Jungti
nes Tautas 2į4 kartus daugiau 
negu Sovietų Sąjunga.

pradėjo verkti.
Jis tuoj pat nusprendė padė

ti savo mylimai šeimai ir jai pa
aukoti savo gyvenimą. Paskam
binęs ponui Robertui, pasakė,

Sąskaitos apdraustos 
Iki $100,000.

8929 SO. HARLEM AVE. 
Bridgeview, IL 60455 

TeL 598-9400

MIDLAND FEDERAL SAV
INGS aptarnauja taupymo ir 
[namų paskolų reikalus visos 
mūsų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą pa
sitikėjimą. Mes norėtum bū
ti Jums naudingi ir ateityje.

9 “Ringling Brothers” cirkas 
buvo atidarytas 1884 metais Ba
raboo, Wisconsin.

mus. Atvykęs i gatvę, kurioje — Girtas airis, grįždamas pro 
anksčiau gyveno^ pamatė apgriu. I Dublino aerodromą namo, įkrito

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDHTONED KOPLYČIOS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

%.

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai \ %.

TeL RE 7-1213 j2424 West 69th Street
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Read label and follow 
directions.

A.. A

Dr. LEONAS SEIBUT1S 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CH1RURGUA 
2SM WEST Mrd STREET 

Valandų*: aatrad. 1—4 popiai.

Can you have noticeably 
soft skin, even in summer? 
Yes!

Summer sun and summer 
activities can play havoc on 
your skin, and could make an 
otherwise enjoyable, fun time 
of year a bit uncomfortable.

Swimming in chlorinated 
pools and salt water, frequent 
bathing, and over-exposure 
io the sun can cause, skin to 
flake, peel and feel rough.

All those fun, leisure acti
vities (bicycling, tennis, swim* 
mmg) leave little time for 
extra pampering. But do try 
to ūt the- following tips into 
your schedule. They will help 
you give your greatest asset — 
your skin — the tender, loving 
care it needs.

— avoid bathing in hoi 
water. Lukewarm water is re
freshing and not as drying.

— moisturize your skia 
When it feels dry.

— rinse off after swimming 
to remove chlorine ox salt 
water.

— shower with a gentle 
cleanser. A good one is 
Neutrogena Rainbath Shower 
Get Rainbath is one of those 
marvelous dual-use products 
that softens as it cleans

It is an amber gel that 
Works like soap but will 
also make your skin notice
ably soft. It is available ia 
three sizes, including a handy 
4-ounce tube that you can 
carry anywhere.

I Try these suggesficffl% and 
tsuoy your summer! __ >

t.

For constipation relief tomorrow 
reach for EX-LAX tonight. <

Ex-Lax helps restore your system’s own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonrght. 
You’ll like the relief tn the morhing.
Chocolated or pills, Ex-Lajj is 
“The Overnight Wonder?’ I

■ Pranas buvo džiazo muzikan-, duoti plokštelės. Jis pagalvojo, 
tas. Kiekvieną penktadienio nak, kad d!ar neseniai buvo badaujan
tį jis grojo savo elektrine gitą- 
ra vienoje .grupėje, kai jie atli- Į 
ko programą alinėje.; .Visi Prano j 
draugai atvažiuodavo pasiklau
syti muzikos.. Jis toje alinėje 
jau grojo dvejus metus, links
mindamas klausytojus. Vieną 
vakarą kažkurios plokštelių lei- gią mašin<3r tikėjo, kad padarė 
dimo kompanijos direktorius at
vyko į alinę pasiklausyti Prano 
grupės. Jam patiko muzika. Po? 
programos jis pasiūlė Pranui pa-; 
sirašyti kontraktą. Direktorius 
išsitraukė kanapių cigaretę ir pa
kišo Pranui. Jis atsisakė rūkyti. 
Jiems ilgai bekalbant, Pranas 
pagaliau paėmė cigaretę ir už
sirūkė. Tuomet jis psvaigo ir 
visiškai pamiršo, kas toliau at
sitiko.

tis muzikantas prastoje alinėje 
ir nusprendė pasilikti su Rober
tu. /

Po metų Pranas pagarsėjo. Jis 
tapo populiariausias muzikan
tas ne tik Amerikoje, bet ir Eu
ropoje.. Jis. nusipirko gerą, bran-

gerą sprendimą, pasilikdamas 
su ponu Robertu.

Kartą, bekeliaudamas su kon. 
rertais po kraštą, jis nuspren
dė aplankyti senuosius savo na-

vusį nameli. Tai jo tėvų namas. 
Viduje rado viską labai liūdnai 
atrodant. Tėvas, buvo praradęs 
darbą ir dabar plovė langus, kad 
galėtų išlaikyti šeimą. Motina 
buvo ligonis ir niekuomet dau
giau nesikeldavo iš lovos. Jo jau 
nesnysis brolis pasidarė gatvės 
valkata. Pranas taip susijaudi-

Kitą rytą Pranas pabudo to 
direktoriaus bute. Jis visai bu
vo pamiršęs praeito vakaro įvy
kius. Jis tik žinojo, kad yra,l 
kur neturėtų būti. Tuo metu įl no savo šeimos nelaime, kad 
kambarį įėjo mergaitė. Pranas 
jos paklausė:

— Kur aš esu?
— Tu esi pono Roberto Tem-

plemeno bute. Mano vardas 
rutė,------ atsakė ji.

— Kaip aš čia atsiradau?
— Ar tu koks žioplys? Tu 

nakvojai. .Atskridote kartu 
ponu Robertu jo lėktuvu.

Tačiau Pranas neatsiminė ir 
nežinojo, kad jis buvo apnuody
tas, kai pasirašė sutarti rėkor-

MIDLAND 
FEDERAL 
SAVINGS

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, IL 60632 

PHONE 254-4470

— Sovietų -gynybos ministeri
jos knygų leidykla išleido penk
tą laidą civilinės gynybos vado
vėlio, pavadinto “Kiekvienas tu
ri tą žinoti ir suprasti”. Knyga 
yra išleista 600 tūkst. tiražu iri 
yra privaloma perskaityti vi-: 
sieins gyventojams. JAV^žval- 
gybos žiniomis, Sov. Sąjunga' 
yra įrengusi slėptuves šimtams 
tūkstančių partijos ir vyriausy
bės aukštųjų pareigūnų.

Į krovinių dėžę ir užmigo. Dėžė 
buvo pakrauta į lėktuvą. Tokiu 
būdu miegantis airis atsirado 
Heathrow aerodrome; Londone, 
iš kur sekančiu lėktuvu buvo iš
siųstas a tgal į Dubliną su 61 sva
ro sąskaita.

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue
TeL — 523-3572

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

AIKŠTĖS automobiliams pastatyti

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, HL 60650 
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINi

Patarėjai ir laidojimo direktoriai

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS

SOME CHICAGO MOTOR CLDC TVT7 ON

ft

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois
Tel. 974-4410

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003



KĄ KITI RAŠO
Internuoti Lenkijos kariai Lietuvoje

gus, Kad Jų kuo daugiausia 
sišalintų iš tų stovyklų, nes Lie
tuvos ateitis netikra — kiekvie
nu mementu rusai gali užimti 
tas stovyklas ir išvežti juos Si
biran. Tokiu būdu lenkai, turį 
giminių, apsigyveno privačiuose 
butuose, kitus priglaudė vietos 
lenkai. ;

Daugelis lietuviu šeimų taip

Humaniškas lietuvių elgesys
1939 m. atplūdusius lenkų ka

riuomenės dalys, buvb nugink
luotos ir patalpintos i interna
vimu stovyklas. Nebeatsimenu 
dabar, po tiek metų, jų riklaus 
skaičiaus, ar 25,000 ar 35,000. Tuo j 
metu aš buvau Lietuvos Raudo-1 
nojo Kryžiaus vyriausiu inži-i 
nieriumi — visų septynių inter-
navim stovyklų techninės sri-- pat gelbėjo nuo tikros mirties 
ties viršininku. Apsauga buvo tuos nelaiminguosius. Žinau 
kariu<>men.ės žinioje — sargybą daug lietuviškų šeimų, kurios 
ėjo karęįyiąi. Spygliuotos tvo-^ priglaudė juos, aprengė civili- 
ros irgi būVo’,įja‘dai‘ytds”kariūo- niais drabužiais ir nemokamai 
menės dalinių, o maistas buvo maitino ištisus mėnesius, 
tiekiamas iš kariuomenės virtu- Pas mane apsigyveno iš Birš- 
vių. . . ^4 tono stovyklos trys architektai.1

Vienas jų buvo krikštytas lenkų- 
žydas Puterman, labai garsus

; Iš visų stovyklų turėjau patį’(Varšuvoje architektas. Reikėjo ' 
glaudžiausią ryšį su Birštono 'juos kaip nors užmaskuoti. Dr.

Birštone

istoriją), paaiškindavo kiekvie
nam apie Suvalkų sutarties su
laužymą, lietuvių lenkinimą ir 
persekiojimą Vilniaus krašte, 

pa-l apie Bccianskį, Jalbrzykowskį, 
lietuvišku mokvklu uždari nei i- . - • j
mą.

Varšuvos lenkai pirmą sykį 
savo gyvenime girdėjo tokius 
dalykus Prisimenu, jinai jiems 
prikaišiodavo: “Jūs esate pasi
piktinę Bismarko politika, len
kų germanizacija ir genocidu 
Poznanės krašte; esate pasipik
tinę rusų carų politika, rusifika
cija Lenkijoje, bet jūsų valdžia 
tą patį daro su mumis, kuriuos 

vadinate “bracia litvini”, i 
Algirdas Moširijiki į

jūs

(Bus daugiau)

internavimo stovykla, nes tenai 
buvo dbug inžinierių, architek
tų, urbanistų. Apklausinėjus in
ternuotus lenkus, paaiškėjo, kad 
dauguma jų buvo jauni inteli
gentai, inžinieriai, advokatai, 
universiteto asistentai, studen
tai.

< Birštono kurorto direktoriui, 
mano kolegai dr. Baliui Matu
lioniui atėjo mintis, kad jiems 
reikia duoti kokį nors užsiėmi- 
mą. Jų tarpe buvo garsus lenkų 
ūrbanistas Broda. Jisai sudarė 
didelę grupę architektų naujo 
Birštono kurorto praplėtimui ir 
planavimui. Dr. Matulionis bu
vo nepaprastai patenkintas jų 
darbais. Buvo suruošta vieša jų 
darbų paroda.
■; Vieną dieną, atvykęs Biršto- 
įlan, matau ’ nepaprastą vaizdą; 
nebėra Spygliuotų vielų: tvoros. 
Buvo beveik dviejų metrų augš- 
Čio tvora, o dabar — tiktai dvie
jų metrų.aųgštumoj viena spyg
liuota viela. Gali laisvai ne tik 
žmogus praeiti nenusilenkda
mas, bet ir vežimas su arkliais 
įvažiuoti.

Pranešiau savo viršininkui dr.;

Didžiulis, mano žmonos tėvas, ■ 
į gyvenęs Panevėžyje, svajojo 
apie džiovininkų sanatoriją An
drioniškyje. Aprengėm juos ci
viliniais drabužiais ir stojome 
darban. Per kelis mėnesius bu
vo padaryta' su visom detalėm Main St., 
labai modernios sanatorijos. j _________ ___ _

Panevėžio draūgija kovai su gais ir pažįstamais praleisti po- j kad -rusai sumokėtų už lėktuvą, 
džiova buvo labad neturtinga, pįetę gražioje aplinkoje, kur Į 
ir aš visai nesvajojau gauti iš jqSu lauks draugiškas pabend

ravimas, puikūs gėrimai, užkan- niuose ryškėja nesutarimai ke- 
džiai, muzika, loterija ir t.t.

Iki malonaus pasimatymo!
L. T. S. Čikagos skyrius

— Neužmirškite, kad Lietuvių 
Tautinės Sąjungos Čikagos sky
riaus gegužinė įvyks šį sekma
dienį, rugsėjo 11 d., 12 vai. p.p. 
St. Mary’s Seminary sode, 1400

.VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

HomcL žmr4 — PardcvIimH 
RIAL ESTATE FOR SALI

KAM MOKĖTI NUOMĄ?
GERIAU SKOLĄ.

BUTŲ NUOMAVIMAS 
R NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

P NOTARIATAS • VERT IMA L

RIAL 1XTAT1 K)R SALI .
——» ,1 - II..

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IKIMOKUIMAIĮ 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: $

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, PrezidenUt

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

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

Oi. N b V bUUCj 1 “xVM • e

____ Lemont, III. Nuošir- j ‘veninių, sako Pietų Ko-
i džiai kviečiame narius su draų-jų^®3 vy^usybė. Korėja non,

—Afganistano valdžios sluoks-
jos kokį nors atlyginimą. Svor- 
biausia — žmonės turėjo darbą. 
Kaimynai žinojo, kad pas Mo-. 
šinskį gyvena braižytojai, ir vis-- 
kas buvo tvarkoje. Man.buvo, 
didelė staigmena, kai sužinojau,Į 
kaid’ toji sanatorija buvo vėliau’ 
pastatyta. j

Pas mano motiną gyveno visą'.; Dr. • Vladas Šimaitis, ALTo ■ damas pakilti.
laiką net penki asmenys. Vie-* vicepirmininkas, realestatinin-1 leivjai- Iki šiol apie tai nebuvo 
nu metu — net vienas kąrinin- kas, praleido, kelias dienas ligo- ■°^cialaus pranešimo.

įkas su žmona. Juos sutikau po etinėje sveikatai-tikrinti.

j bais svarbiais klausimais. Sovie- 
I tams ne taip lengva primesti 
i jiems savo valią.

DR. VLADAS ŠIMAITIS 
SVEIKSTA

— 1980 metais Alma Atoj 
Į sudužo Sovietų lėktuvas, bandy- 

Žuvo : 163 ke-’

Pranešimas sako, kad Ango
los nepriklausomybės šalininkai 
užmušė 315 valdžios šalininkų.

Demokratijos šalininkams pa
vyko nušauti 17 kubiečių, norė
jusių įsikurti Angoloj, ir tris 
Sovietų patarėjus. Sostinėje ko
vos prasidėjo rugpiūčio 27 dieną- 
ir baigėsi rugsėjo 3 d.

Kovoms vadovavo John Sa- 
vimbi. Jiems 
800 valdžios 
čiai pateko 
miestelyje.

Pajamų bungalow — 1^4 aukšto mū
rinis, 3 butai? 1 su 2 mieg. Garažas. 
Marquette Parko centre. Nebrangus.

2 aukštų mūrinis. Pirmame aukšte 
6 kambariai, 3 mieg. Antrasis aukštas 
padalintas i du butus. Batų, siuvėjų 
dirbtuvė rūsyje’ Geros pajamos. Lith
uanian Plaza Court (69th St.) ir 
Washtenaw.

ŠIMAITIS REALTY

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto lTHh~Į 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžininga L 
KLAUDIJUS PUMPUTI!

4514 S. Talman Avė. 
Tol. 927-3559

pavyko sunaikinti 1 
vežimų. Užsienie- 
nelaisvčn Kalalu

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St ' 

Tel: 436-7878

D t M E S I/O 
62-88 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobili* 
Liability apdraudimas pandrift- 

kams. Kreiptis: 
A. LAURAITIS 

4M5 So. ASHLAND AVI. 
TeL 523-8775

10 metų atsitiktinai Brazilijoje. į 
Užsimezgė labai nuoširdi draū- 
gytsė ir pažintis.

Motinos pašnekesiai

Mano motina, nors nebėjau, 
na (63 metų), buvo jaunatviš 
ko būdo, pilna energijos ir opti- 
mizmo.

I
Dr. Šimaitis jau sustiprėjo irDr. Šimaitis jau sustiprėjo ir — Indijoj, Utar .Pradės pro- 

grįžo į namus. Šiomis dienomis, vincijoj, autobusas vežė 70 poli- 
kai sumažės- karščiai,- įsitrauks cininkų. Autobusas trenkė į me- 
į darbą. j^dį ir užmušė 10 policininkų, 45

— Graikų premjeras nepsren- 
kintas, kad Vak. Vokietijos vy-

ORIGINAL OWNER — 3 bed- 
m_. room bi-level near Ford City.

1% baths. Finished basement.
riausybė išsiunčia Turkijon 38 Concrete side drive. 2 car brick 
turkų tremtinius. garage. For appointment call

581-4631

sunkiai sužeidė.

—: Visos Kinijos vyriausybės 
paskirdavo kasmet po milijoną j 

jinai, kiekvieną dieną- dolerių laukinėms pandoms pa-j 
Aleknai. Jis man papasakojo! lenkams skaitydavo ištisas pa— dėti.£1 JLVlAILCU* Ule ^JcL£J<Lo<j IVV J IdlJtVcLAllO oA.d.1 Lj/LLd V U Lov*»-<LO

kaip didelę paslaptį: susitarus su I skaitąs apie Lietuvą (buvo pėda J 
Lietuvos valdžia leista tiems be-jjgogė, jaunystėje dėstė Petrapi- ; 
iąisviams sudaryti tokias saly- Lio Šv. Kotrynoj gimnazijoje :gos pranešime yra daug mela-

Oficialiame Sovietų Sąjun-

ni;

f f , Aleksas Ambrose,

ANGOLOJ TEBEVYKSTA 
KOVOS SU RUSAIS

LISABONA, Portugalija. — 
Praeitą pirmadienį demokrati
nės Angolos šalininkai įsiveržė 
į Luandos priemiestį ir sučiupo 
27 dabartinės valdžios šalinin
kus. Suimtųjų tarpe buvo ispa
nų, braziliečių ir portugalų.

Triaminic® Syrup 
Triaminicin® Tablets 

_ or _ 
Triaminic-12® Tablets

For Allergy Relief 
that’s notning to 

sneeze at.
C19S3 Doney tabontfnn. Orvisior </ 

* S*nd«. fry;. Unrnin. Nrbmlq SS5OL

OPEN HOUSE — SUN. 1-4 P.M. 
OWNER — 3859 W. 66th St.

3 bdrm, brick, large kitchen.
Full finished basement, 
overhead sewer. 2ŲŠ car 

brick gar. 60’s.

Dengiame ir taisome visu 
Šių stogus. Už darbą gar ū. 
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KiELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago. IL 60629 
434-9655 ar 737-171-

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

^-'!{ autorius,
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

: Chicagos lietuvių istoriją . . „ ....
(1869 — 1959 metai).
664 psl., vardynas.

.i Minkšti viršeliai. Kaina $15.
Persiuntimas — $L

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepąįRrastąi įdomius gydy
tojo, viiuomenės veikėjo ir rašytojo bring.

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 pal„ liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienai h 
ruzirūpinimą_  48.00

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, įvelka ta ir : 
grožis. Kietais viršeliais_1____ 1_________

Minkštais viršeliais, tik-------------------
Dre A. J. Gowen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

CMONJS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik-
Galima taip pat užsakyti pašto, atsiontns Ček| arba 

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

M.OU 
63.00

B2.OG

MARQUETTE PARKE
PARDUODAMAS

4 KAMBARIŲ BUNGALOW 
gerame stovyje, geso šiluma.

Telefonuokite 927-1057

Laikrodžiai tr teangenyMt 
Pardavimai fr Taikymai

Trt. Republic 7-1941
- - - 1
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PU NEDAS, 4O59\. Archer.Avenue, 

Chicago, III. 60631 Tai. YA 7-5910N u d in-o i ' 
RENTING IN GENERAL

IŠNUOMOJAMAS 4 kambarių butas 
pirmame aukšte, arti Albany, prie 
Pershing Rd. (39th St.), šeima gali 
būti su vaikais. Reikalinga gera reko
mendacija. Skambinti. (8Į5) 469-5444.

IŠNUOMOJAMAS butas, 1-2 vy
resnio amžiaus asmenims. 
Gage Park. Tel. 737-7083

Notiry Public
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, TeL 254-745®
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

f *

KOVOS DEL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBES

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

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

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

JAU ATSPAUSDINTA

J. KLAUSEIKIO KNYGA
i • v

■" 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:

2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

Tuo reikalu Jums gali daug 
oadėti teisininko Prano ŠULO 
išruošta — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos*1 
išleista knyga m legališkomir 
'ormomiv

■ Knyga su formomis gauna. 
na Naujienų administracijoje

“LIUCIJA”
Ave.. Chicago. H. 60629.

Miko Sileikio apsakymų knyga 
‘‘Liucija’’ jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 Ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina 85.
Gaunama “Naujienose“ ir pai 
autorių: 6729 So. Campbell

• Romėnų laikotarpyje bal
savimai buvo atliekami metant 
pupas į balsavimo dėžutę, skai
čiuojant baltą pupą — taip, o 
tamsią pupą — ne.

Homeowners insurance
Good service/Good price

F. Zapolis, Agent
320871 W. 95th St

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

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: nuo 
9 vaL ryto iki 6 vaL vakaro, 

šeštai.: nuo 9 vaL r. iki 12 vai d.
Ii pagal susitarimą. .

' TeL 776-5162
1649 West 63rd Street

Chicago, IR 60629

advokatų draūgda 
V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGYS 
Darbo valandos: 

Nno 9 ryto iki 5 vai. popiet, 
šeštadieniais pagal susitarimą. 

•606 S. Kadzia Ava. 
Chicago, III. 60629

PIRKIT! JAV TAUPYMO A0NU1

— Naujienos, Ch^go, 4, IR Friday, September 9, 1983


