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Vakar, rugsėjo 12 d., Chicaga sulaukė 150 metų. Chicaga išaugo 
į fieną didžiausių susisiekimo centrų • pasaulyje.

Chicago, ni. — Antradienis, Tuesday, September 13, 1983

IŠ VLIKO TARYBOS POSĖDŽIO
Keli žodžiai apie VLIKą atlieka ir raštinės darbus. Pati 

. Vyriausias Lietuvos Išlaisvini- raštinė yra tvarkoma apmokamo 
mo Komitetas buvo sukurtas po 
ilgų tarpgrupinių derybų Lietu
voje, vokiečių okupacijos bėgy
je, 1943 metų lapkričio mėnesio 
25 dieną. Jis buvo-visos lietuvių 
tautos pripažintas kaip neginči
jamas antinacinės rezistencijos 
vadovas. Remdamasis JJetuvpje 
veikusių partijų pripažinimu, jis 
anuomet ir iki šiai dienai atstok 
vauja’ lietuvių tautos politišką 
valią — būti nepriklausoma ir 
laisva tauta.su savo valstybe, ir 
laisvai, demokratiškai renkama 
vyriausybe. Šitą pareigą VLIKas 
tęsia, kaip^ tautos politiškos va
lios reiškėjas užsienyje.

Ne visuomet VLIKo struktūra 
buvo tokia, kokia ji dabar yra, 
bet per keturiasdešimt neleng
vų emigracijos metų, VLIKas 
niekad neapleido savo pagrindi
nių tikslų — atstovauti ir ginti 
lietuvių tautos politiškus intere
sus užsienyje, ir j uos . visuomet 
kantriai vykdė. VLIKui tolygios 
politiškos atstovybes neturi nei

nepajėgė’'okupacijų bėgyje su
daryti vieningų vadovybių. Dėl 
to ir užsienio vyriausybių akyse 
latviai ir zęštaŲv y^į^įimami 
kaip įšeįVių; ma' " 
cįjos, ne kaip .
bes, kuria daūgelipiiyalsWtži|'ATa 

14. ?*■

lypę. Jbs politiško ĮĮąrbb ■ t^rk^ 
tojai dr -vykdytojai yra' žmęųnjj 

telkimo organizacija yra žinomu 
Tautos Fondo vardu. z.

Pats VLIKas yra. trijuose as
menyse:5 VLIKo valdyba yra 
nuolatinė darbų vykdytoja ir šių 
reikalų aptarėja. Valdybą pri
žiūri kas du mėnesius susiren
kanti VLIKo taryba, o abiejų šių 
institucijų darbo kryptį nustato 
metinis VLIKą sudarančių gru
pių atstovų suvažiavimas — sei
mas. Pagrindinis ir kasdieninis 
VLIKo darbas yra vykdomas 
VLIKo valdybos. Valdyba turi 
pastovią raštinę Vašintgone, ku
ri atlieka korespondenciją, lei
džia Eltą įvairiomis kalbomis, 
paruošia valstybių vyriausybėms 
skiriamus raštus, memorandu
mus ir vykdo kitus reikalus.

VLIKo valdyboje šiuo metu 
yra devyni žmonės. Jos nariai 
dirba savo pareigų apimtyje, at
lieka kai kuriuos darbus VLIKo 
raštinėje, talkina Eltos redakci
joje ir savo kolektyviais nutari
mais nustato darbų tvarką, po
būdį, paskirstymą, šiuo būdu 
daugelis VLIKo valdybos narių

bendru VLIKo vardu, o- jo$Jėšųjį peri jos rūmus ir puikiausiame

KALENDORĖLIS

Rugsėjo 13: Eugenija,, Giru- 
tė, Birmantas, Tolminė, Gubas, 
Daurutė.

Saulė teka 6:28, leidžiasi 7:05.

Oras šiltas, vėjuotas. B

xjorary ut Congress Gr.
Periodical Division
Washington, ’ D. C. 20540

ir pastovaus tarnautojo — reika
lų vedėjo.

Jeigu vadovautumėmės gry-. 
nai formaliais rėmais, pats VLI
Kas (visuose savo asmenyse) 
yra vadovaujantis komitetas, ku
ris gali susirinkti bet kokioje .pa-j 
šaulio vietoje ir kuris yra atsa
kingas jį sudarančių grupių va
dovybėms. Tautos Fondas, gi, 
yra pelno nesiekianti organiza-Į 
cija, kurios turtas yra įstatymiš-> 
kai apsaugotas ir jo medžiaginė ' 
ir lėšų apyvarta yra valdžios • 
įstaigų kontrolėje. Praktiškai,! 
Tautos Fondo vadovybės suda-I 
rymui didžiausią įtaką turi VLI
Ko valdyba, kuri šiuo būdu jun
gia VLIKą su Tautos Fondu. 
Tautos Fondą remia aukomis vi
so pasaulio lietuviai, nes VLIKas 
dirba viso pasaulio valstybių 
plotmėje.

(Nukelta į ketvirtą puslapį)

POPIEŽIUS LANKO
AUSTRIJA .

- Pbpiėžius Jonas
štai,-mes jie niekad"

*VIE^A.Z'—
Paulius II atvyko trim dienom 
į Austriją* kad galėtų tajJi. kele
tą žo

Iajo:;^iačk;ųšy^ ____
žiaus:.^pasikIauS5;tK?Į ^Dunojaus 
pakrašty šįsirinkd -milžiniška 
mini^V<^/y/7>.,

• ■> - . i.

Pasibšigus kalbai, popiežius. 
buvo nuvežtas į Habsburgų im- 

kambaryje, pasakė kalbė prezi
dentui Rudolfui Kirchschlange- 
riui ir kitiems Austrijos vyriau
sybės^ parlamento ir partijų va
dams. Popiežius juos pagyrė, 
kad jie atidavė valstybės duris 
tiems, kurie bėga nuo politinio 
persekiojimo. Per paskutinius 
tris dešimtmečius austrai davė 
prieglaudą čekams, vokiečiams, 
lenkams, žydams...

— Dr. Danguolės Tamuliony- 
lės paruošto naujo vadovėlio ne
mokantiems lietuviškai “Lietu
viais norime ir būti’’ pristatymą 
ruošia Lietuvių Mokytojų Są
junga ir LB Švietimo taryba š.m. 
rugsėjo 18 d. 3 vai. popiet Jau
nimo Centro kavinėje. Dalyvaus 
ir autorė. Knygą aptars mokyt. 
Nida Masiulytė. Bus trumpa me
ninė dalis ir kavutė.

Įtakingas Pietų Afrikos po
litikas, buvęs užsienio rei
kalų, teisingumo ministeris 
ir net premjeras J. Vorsler 
mirė nuo enfizemos, sunkios 

plaučių ligos.

JAPONU JŪROJ RASTAS RUSŲ NU-lV PRIĖMĖ K0M^ KIBS 
ŽUDYTOS KANADIETĖS LAVONAS
SOVIETŲ AMBASADORIUS PRANEŠĖ JAPONAMS, KAD 

JIEMS BUS ATIDUOTOS RASTOS LĖKTUVO DALYS
TOKIJO, Japonija. — Japonų Toronte, Ont., Thomas Hen- 

jūroje, Omu pakraštyje, priklau-1 drie, nors labai nuliūdęs, bet 
sančiame Japonijai, rastas kana- į dabar raminasi, gavęs žinią, kad 
dietės Mary Jane Hendrie lavo- rastas jo dukters Mary Jane 
nas. Josios drabužių kišenėje lavonas. Iš pradžių jis labai sie- 
rasti asmens dokumentai, rodan- lojosi ir nežinojo tikro jos liki- 
tieji, kad ji gimė 1957 m. rugsė-Į mo. Tėvas žinojo, kad ji skrido 
jo 13 dieną. Ten yra josios foto-J į Japoniją minėtu lėktuvu, bet
grafija ir pasakyta, kad josios 
akys yra mėlynos.

Japonai viską sudėjo į karstą, 
jį gerai uždarė ir išsiuntė į To
kijo, kad vyriausybė įteiktų Pie
tų Korėjos vyriausybei.

Sovietų Sąjungos ambasado
rius Tokijo mieste pranešė Japo
nijos vyriausybei, kad Sovietų 
Sąjunga įteiks japonų vyriausy
bei viską, kas priklausė Pietų 
Korėjos keleiviniam lėktuvui. 
Pietų Korėja neturi diplomati
nių santykių su Sovietų Sąjun
ga, todėl Pietų Korėjos vyriau- 
sybė prašė Japoniją rūpintis vi
sais numušto keleivinio lėktuvo 
reikalais. Ambasadorius prane
šė, kad Sovietų vyriausybė in
formuos Japoniją apie viską, lie
čiantį keleivinį Pietų Korėjos 
lėktuvą.

Japonų laivai patruliuoja Ja
ponų ir Ochocko jūrų vandenis, 
siekiant surasti bet kokius nu
kritusio lėktuvo gabalus. Vienoj 
vietoj, pačiame pakraštyje, ja
ponai rado, dalį nukritusio lėk
tuvo uodegoj Kitoje vietoje ra
do popierinių puodelių saują. 
Ant puodelių atmuštas Pietų Ko
rėjos keleivinės aviacijos ženk
las. Sovietų valdžia Jaip pat ra
do dalių, priklausiusių numuš
tam lėktuvui.

Tėvasf.p'minasi, sužino*

nesitikėjo rasti josios palaikų. 
Paaiškėjo, kad praeitą savait
galį vanduo išplovė ant Omu pa
krantės Mary* Jane Hendrie pa
laikus ir pagal rastus dokumen
tus teko nustatyti asmens tapa
tybę.

Mary Jane Hendrie baigė On
tario universitetą ir gavo darbo 
Japonijoj. Ji rinko ekonominę 
medžiagą vienam britų institu
tui. Be to, ji Tokijo mieste turė
jo sužadėtinį, Kanados korėjietį 
Sun Bai Kim. Josios tėvas Tho- 
mas Hendrie yra Salt Lake City nin, bet prezidentas vis prieši
ligoninės laboratorijos vedėjas.

KARDINOLAS JAIME SIN 
PRAŠO TAIKOS

MANILA. — Filipinų kardino
las Jaime Sin prašo gyventojus 
užmiršti neapykantą ir pyktį, ir 
vieningai dirbti bei siekti ge
rovės.

Nušovus senatorių B. Aquino, 
visas kraštas užsidegė didele ne
apykanta prieš dabartinius kraš
to valdovus. Kardinolas tvirtina, 
kad neapykanta nieko gero ne
atneš. Jis pataria visiems už
miršti. Kardinolas supranta, kad 
krašto gyventojams ir B. Aquino 
šeimai jo nužudymas yra dide
lis smūgis, liet kiekvienam turi 

) būti aišku, kad neapykanta nie
kam nepadės.

Kardinolas Sin, kalbėdamas

|H|
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BEIRUTAS, Libanas. — Pa
čiame mieste organizuoti Liba
no kariuomenės daliniai įvedė 
tvarką, miesto gyvenimas nor- 
malėja. Jeigu provokatoriai pa
kelia galvą, tai kariuomenės da
liniai siunčiami į neramumų 
vietą ir viską apramina.

Visai kitaip stovi reikalai už 
miesto ribos. Vietomis apylinkes 
valdė drūzai, kitose vietose — 
krikščionys falangistai, o dar ki
tur išsimėtę’Libano kariuomenės 
daliniai. Sekmadienį vyko gana 
aštrus susišaudymas su pirmyn 
žygiuojančiais drūzais.

Paaiškėjo, kad gerai organi
zuoti ir ginkluoti drūzai atėmė 
iš išsiblaškiusiu Libano kariuo
menės dalinių keturis kariuo
menės tankus, šešis šarvuotus 
automobilius ir didelį kiekį amu
nicijos. Drūzai užpuola libanie
čius nakties metu, snaudžian
čius, pervargusius. Atimtus au- 
tomobiuųs"drūzai lutųau- palei
džia darban. Jie žino kaip juos 
vartoti. ,Bet su Amerikos tan
kais kiek sunkiau. Tankų jie ne-

*įhoka vartųti. Drūzai apie juos 
^praneša įŠVo vadovybei..-ir lau
kią atvyfotančių specialistų, ku
rie gali <$kųsiai naudoti Ameri
koj gamintus tankus. * < r * . - * T * <

Sekmadienio-vakarė drūzai pa-T^?'*i -j i j.-, ■- ■ - • • ■ Libano karileido kelfohka šovinių į amen-1 
kiečių ginainą> aerodromą. Drū
zai nesužeidė nė vieno, marino, 
bet nakčia Visus sukėlė ant kojų.
Tai dideliš pasipiktinimas. Mari
nai nenori būti kvailais atsargi
niais, kuriuos drūzai galėtų ap
šaudyti. kai jie tiktai nori. Drū
zų vada?.’ prižadėjo nešaudyti į 
marinus, bet jie apsisuka, už
miršta pažadą ir leidžia artileri
jos šūviujs į aerodromą. Marinai

mm
i

DEMONSTRANTAMS

SANTIAGO.— Čilės preziden
tas A. Pinocret sekmadienį mi
nėjo savo 10 metų krašto val
dymo sukaktį.

šia proga gen. Pinochet pa
reiškė, kad jis valdys kraštą iki 
1989 metų, kaip sako dabartinė 
konstitucija. Jis valdys kraštą , 
dar šešerius metus, paruoš kraš
tą prie demokratinės santvar
kos ir leis kraštui valdytis de-t 
mokratiškai.

Krašto gyventojai kiekvieną
mėnesį suruošia vis didesnes de- Praš» yaėk>vyl>ę leisti jiems iš- 
monstracįjas, kuriose reikalau
jama, kad gen. Pinochet pasi
trauktų. Pagal jo įsakymą griež
tai laikytis su demonstrantais, 
pastaruoju laiku jau nušauti 43 
krašto gyventojai. Protestuoto
jai vis garsiau reikalauja, kad 
Pinochet paliktų krašto žmo
nėms išsirinkti savo vyriausybę. '• 
Net keli generolai patarė jam 
atsistatydinti ir išvažiuoti užsie- j

eiti į užmiestį ir likviduoti visus

nasi tokiam pasiūlymui.

_Amerikos kariuomenės va- f dovybė nepatenkinta Libano ka
riuomenės daliniais, nepajėgian
čiais apsiginti Amerikos gamy
bos tankais. Sekmadienį drūzai ( 
iš libaniečių atėmė’keturis tan
kus.

— Amerikos žvalgybos lėktu
vas neturėjo jokių ryšių su nu
muštu Pietų Korėjos keleiviniu 1 
lėktuvu.

katedroje, šluostė ašaras. Jis ne
pajėgė jų sulaikyti. Bažnyčia 
taip pat raudojo kardinolo kai-* 
bos metu. Visi supratę, kad Fili
pinuose reikia pradėti atstatyti 
tvarką, ir negalima taliau tęsti 
beprasmių žudynių.

MARINAI IMASI PRIEMONIŲ SUVALDYTI 
PROVOKATORIUS DRŪZUS IR ŠIJITUS

provokatorių lizdus, kad jie 
niekad daugiau nebešaudytų į 
aerodromo apsaugas.. Marinai 
supranta, kad tai provokatorių 
darbas, bet turėtų užtekti tas 
provokacijas kartoti.

Marinų viršininkas pirmadie
nį nuvyko pas Libano premjerą 
išaiškinti šį klausimą. Jeigu vy
riausybė negali suvaldyti savo 

' piliečių, marinai bus ir toliau 
apšaudomi, tai JAV atšauks ma
rinus namo. Jeigu marinai reika
lingi taikai įvesti, tai reikės ki
taip į reikalą žiūrėti, nes mari
nai ateityje neleis niekam jų 
provokuoti, kaip dabar drūzai 
daro.

Pirmadienio ryte marinų 
sprausminiai lėktuvai praskrido 
Beiruto padangėmis. Jie apskri
do aplinkui miestą, kad drūzai 
ir šijitai geriau žinotų apie ma
rinų tikrą galią.

Iki šio meto;buyp iškęltiLįpa- _ 
dangės keli drūzų artilerijos cen
trai, bet dabar eis į padanges vi
sa jų laikoma sritis. Visi žino, 
jog tos provokacijos buvo Sovie
tų agentų planuotos.

Sovietų ginkluotų pajėgų pro
vokacija buvo Pietų Korėjos lėk
tuvo nušovimas, o dabar Sovie
tų agentai provokuoja drūzus, 

^kad pultų naujai suorganizuotos 
iuomenės dalinius ir 

j apšaudytų Amerikos marinus.

Dalis naujai atvykusių mari
nų jau iškelti aerodromo srity
je. Manoma, kad jiems teks iš
valyti drūzų ir šijitų laikomas 
pozicijas.

— Artistė Elizabeth Taylor 
serga, negalės pasirodyti Chica
gos teatre, kaip buvo planuota.

— Pirmadienį aukso uncija 
kainavo $417.

Vieepreffldefitas-Georgė Bush neseniai grįžo iš kelio
nės po Europą, o vakar ii vėl išskrido į Maroką. Afri

kos ir laisvojo pasaulio apsaugos reikalais.-

tauta.su
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' DĖDĖ JONAS JOKUBONIS ’ .
ič * . j Uip i i * ' *

Mano tėvan Stasys JLkuiouis sarį būdavo lengva nueiti, bet'
turėjo du broliu: Juozą ir.Jbęą. kai pasnigdavo daugiau sniego, 

;• Juozas buvo vyriausias, tai tai būdavo sunkiau mokyklą pa
nelis, jį taikė ūkiui tvarkyti; Jis 
tūrėjo valaką žemės rytiniame 
Kubilių1 lęaimo gale.
’■ Visi ■- jbitsūnūs baigė Papilio 
valsčiausjmokyklą. Tacįa vadi
nuosi volostn.ąja skola. Negalė
čiau pasikyli, j kqks-joje buvo 
mokslas, bej manyčiau, jog tai 
pradinę mdkyklą.;. Vaikaij pra
moko skaisti, rašyti ii skąiČiuo- 
t£ i Joįe mokiniai, susipažindavo 
su pagrindiniais mčkslė dąly-' 
kais. ■■ ■ . • ' ■ -f ■
;Kas turėjo progos eiti į:vafls- 

čiaus mokyklą ir ją baigti; 
jau skaitėsi mokytu žmogumi? 
Man ^etęko jQs baigti, nes ėjau 
tiktai porą nepilnų savaičių, bet 
ir fostfceiios dienos nian padėjo.

Mano 4|dė Jbnaš ir mano tė
vas Stasys baigė Papilio mokyk
lą. Senelis planavę/juos išleisti 
į žmones, ,o Juoką norėjo-palikti 
ūkiui tvarkyti. ,r;

Dėdė Jonas, baigęs Papilio mo
kyklą, buvo išvežtas į Novo, 
Aleksandrovsno miesto mokyk
lą. Ji vadinosi gorodškaja škola/' 
Berniukai, baigę miesto mokyk
lą,-galėjo be jokių egzaminų 
steįtr į tmivęiiitetą. Galima su
prasti, kad miesto mokykla ga
lėjo prilygti Uyėlesnej gimnazi-

jsiekti. Bet ^ie išmoko apsirengti 
!ir per sniegą nueiti.

Tas, ūkininkas, pas kurį dėdė j 
ir tėvaąj mokėsi, buvo lietuvis. 
Tarp savęs jis kalbėjo lietuviš
kai, bet j iš bandė pramokti len
kiškai. Mano dėdė! jr tėvas Pa
pilyje buvo pramokę gerai len- 
lenkiškai kalbėjo? To ūkininko 
siška, bet mokytojai kalbėjo 
lenkiškai, tai abu broliai gerai j 
lenkiškai kalbgjo. To ūkininko 
lenkų kalba buvo laužyta, sun
kiai suprantama, tai tėvas ir dė
dė tarp savęs šaipydavosi iš to 
ūkininko lenkų kalbos. Kartais1 
jį pataisydavo, kaip lenkiškai j 
reikia pas.aky'ti, bet kai jis vis- 
vien blogai ištardavo, tai turėjo 
progos pasijuokti. Ne. iš lenkui 
kalbos, bet iš ūkininko. !

Kai Lietuvai pasiskelbė nepri
klausoma, tai Novo Aleksand- 
rovskas atiteko lietuviams. Jie 
tuojau Novo Aleksandrovską 
pavadino Ežerėliais. Tai buvo Į 

.ežerų kraštas. - , 1
Dėdei baigus miesto mokyk-; 

lą, senelis susirgo iv mirė. Dėdė 
Jonas buvo planavęs' stoti į aukš
tesnę mokyklą, bet bavo privers
tas pakeisti savo planus.

Ne tik.dėdė, bet ir m.ano tėvas

|

B

Jonas Jokubonis

- -

kiamą paramą, tikisi toliau mū
sų visuomenės palankumo. Mū
sų mokslevija verta sudedamų 
jai aukų.

“Labdaros” draugijos valdy-r 
bos vardu —

J. Glemža, pirm, j 
Adresas: J. Glemža, Convcn * 

train 33, 7260 Calvv-Hirsau. Ban-( 
ko konto: Labdara e.V., Landes-' 
girokasse Stuttgart Nr. 1185168$ 

BLZ 60050101 f

Lietuvių šalpos draugija “Labdara” '
Vasario 16 gimnazijos auklėti- i 
niai. Kituose kraštuose panašas į 
reiškiniai. Maži skirtumai net 
už, geležinės uždangos, t . . !

Paminėsiu) Lenkijos lietuvius. 
Apie veikiantį Punske lietuvių 
licėjų (gimnaziją) rašo ^‘Auš
ra” (Seinų 1983 m. nr. 2. psl. 
17): “Mokykla atlieka vistik ge
rą darbą. Didelė dalis mūsų mo
kyklos absolventų, baigę mo- 1 
kyklą, grįžta į savąjį kampelį. 
Ta meilė tėvų žemei, gal šeimo

je uždegta, kurstoma ir mokyk
loje, ir daug kas nelieka jai abe
jingas. Per 26 savo egzistavimo 
metus Punsko licėjus į gyveni
mą išleido 131 absolventą. Dalis 
jų ėmėsi studijų aukštosiose mo- 

. kyklose. Didesnė dūlis baigusių
jų yra Įsidarbinę Punsko-Seinų* 
Suvalkų krašte. Pažvelgus į 
Punsko įstaigų darbuotojų išsi
lavinimą, prieiname gana džiu
gių išvadų: lyginant jį su pana- 

I* šįomis Lenkijos gyvenvietėmis, 
į jas pirmauja”.

•Turėsime skaitHngesnę akade
minę šviesuomenę — užimsime 

I reikšmingesnę vietą kultūringų 
tautų šeimoje,, ir bus garantuo
tas mūsų tautos išlikimas.

“Labdaros” draugija rūpinasi 
moksleivija, darbų gali atlikti 
pagal gaunamas pajamas, šiais 
metais^ greičiausia, dėl didelių 
lietuviškų parengimų pasauliniu 
mastu, “Labdaros” pajamos pir
mame pusmetyje buvo mažesnės 

į kaip kitais metais. Dedame vil
čių į antrąjį pusmetį. ,5

Lenkijos moksleivijai parūpi- 
name vartotų rūbų,'knygų,, ku
rių ten labai laukiama.

-“Labdaros” draugijos valdyba 
širdingai dėkoja visiems už tei

Mielosios ir mielieji '“Labda
ros” draugijos narės, nariai 
:r rėmėjai!

Prasidėjo nauji 1983/81 moks- 
a) melai. Padid.jo rūpesčių tė
vams, mokytojams, globėjams. 
.Jetuviams tų rūpesčių dar dau- 

Į »iau. Jiems tenka pasirūpinti, 
ead vaikai, be bend o išsilavini
mo. gyvenamų kraŠ ų mokyklo- 
:e gaišių lietuvių kalbą ir isto- 
iją pastud juoti.

Ir kai dažnai nes .V.undžiame, 
kad senesnei kartai pas šalinus, 
sunku su lietuviškai- veiklai įpė- 
liniais, tai tokie sugestyvumai 
tik dalinai pateisinami. Turime 
priešingų džiugių pavyzdžių, 
šiais metais statutiniai keitėsi 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės valdyba. Į naująją valdybą 
išrinkti septyni jautresnės kar
tos akademikai, pasiekę aukšto
jo išsilavinimo Vakaruose. Pa
našiai Vokietijoje. Dabar lietu
vių visuomenės priešakinėse po
zicijose akademikai, daugumoje

— Jungtinis Pabaltiečiu komi 
tetas, vadovaujamas dr. Jono; 
Genio, pasmerkė Sovietų kariuo-j 
menės vadovybę už nušovimą'. 
Pietų Korėjo keleivinio lėktuvo j 
ir už 269 nekaltu žmonių nu--- 
žudymą. i

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

j >
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kas gali atsitikti. Jo brolis Juo
zas gali paimti Jono žemę.ir gali 
uždėti paskolą ant tėvo žemės. 
Jis pinigų neturėjo. Paprašė vie
no kito Kubilių gyventojo, kad 
paskolintų reikalingus 200. Bet 
jis taip pat patyrė, kad brolis 
Juozas vaikščioja pas turtinges
nius ūkininkus ir prašo mano tė
vui neskolinti. Ši žinia jį smar
kiai sukrėtė. Jis žinojo, kad pra-

• s ir savo žemę.
Patekęs beviltiškon būklėn ir 

nežinodamas ką veikti, nuėjo į 
jaują, užsidarė duris ir pradėjo 
dainuoti. Jis turėjo gerą ir stiprų 
balsą, dainuodavo mokyklos cho
ruose. Jis norėjo savo nerimą 
išlieti stipriu baisu. Bedainuoda
mas užgirdo, kad kažkas daužo 
jaujos duris. Nustojo šūkavęs ir 
atidarė duris.

— Ką tu čia vienas dainuoji? 
— paklausė Kubilių ūkininkas I. 
Aukštikalnis.

— Esu bėdoj, noriu, kad dai
na mane išgelbėtų...

’ — Kas tau yra? — toliau klau- į 
sė iš lauko namo eidamas kai-Į 
mynas.

V

Tėvas jam papasakojo visą

nus ir tvartus. Dėdei Jonui rei- 
kėjo’pradėti iš naujo. Jis rieno- 

I rėjo pyktis, bet šu vyresniuoju 
I savo broliu nesugyveno.

Dėdė J onas jau buvo matęs 
daugiou pasaulio, matė kaip ki
tur žmonės gyvena, tai nutarė 
pasistatyti namą. Savo kelionėse 
jis matė labai gerai suplanuotą 
molio namą. Kubiliuose buvo 
įvairaus .molio, bet buvo ir to
kio, kurį galėjai gerai suplakti. 
Dėdė Jonas pats viską suplana
vo ir pasistatė gražų namą. Va
sarą būdavo vėsus, karštis ne
praeidavo; o žiemą būdavo. šil
tas. Labai mažai malkų tereikė
davo jį apšildyti.

jai.^Jėlgu vėliau gimnaziją bai- baigė savo mokslą Novo Alek- 
gušieji'galėdavo stoti į univer- sandrovske. Abu parvažiavo na- 
s8tetą,jir mįestcKimokyžlą baigų ;mo, .Kurį laiką, j iędu dirbo ūky- 
sięjį. tupėjo tas pačiąs teįse^,..tai je, o yėliou mano tėvas išvažia- 
abi mokykla paruošdavo berniu- vb į Rygą? darbo ieškoti ir mo- 
k^s univeršitetūi; - Ji : kytrs^jei galės. .
^Dędė< Joiias. dar buvomebaigęs

Npyp Aleksąindrovsko 'mieštoj ro kariuomenėn. Jis buvo pasi-^ 
m jkykibs; j> Senelis ten nuvežė‘"mokęSj^ūkmmkOšūnus, tai jį dar | pasVstatė namą ir buvo labai 

truputį pamokė ir padalė fel- palenkiate kad nereikėjo tame 
pačiame name su broliu Juozu 
gyvęnti. Jis.rengėsi skirtis. Susi- 

i rado mano tėvą Rygoj ė. Jis ten 
dirbo ir mokėsi. Aptarė, kad 
kiekvienas gaus po trečdalį sene
lio žemės. Dėdė Jonas nutarė 

’vesti. Biržų valsčiuje susirado 
žmoną, kurios tėvai apžiūrėjo 
namą, davė dukrai.pasogos. At
eidama į Kubilius,, jii nėjo, tuš
čiomis. Dėdei Jonui .buvo smagu 
pradėti gyvenįmąį.i ; ; : : i. } 
' Gyvenimas turėjo būti laimin
gas, bet taip jam. neišėjo. Bevež- 
flainas medžių tvartams,, žiemą 
pašalo, .susirgo, ir; neafsigayo.. 
Dėdė mirė. Jį palaidojo. ‘Liko; 
našlė, kuri .viena gyventi neno
rėją.. Jai reikėjo išmokėti) . i 

. Dėdė Juozas pasikvietė; mano 
■tėvą; ir sakė, kad turime išmo
kėti našlei 400 rublių. Po 200

guSieji‘galėdavo stoti į univer-

mokyklos 
ir mano tėyą Stanislovą, kaip 
mokykloj jį Vadirio.’Jis gerai bai
gėm Papilk); mokyklą, tai. moky
toj ąj seneliui patarė leisti i No-' 
vdAlėksahdrovską. -• -1.

'Tjurtingesnieji žmonės savo, 
vaikus Novo Alekšandrovske lai-
’•V 1 1 ‘ * ■ ■ ■ -r

Lydavo miesto mokyklos ..bendra^ 
bučiuose, t bet • ^senelis: nepajėgę 
tiek daug -mokėti. Seneliui pa- 
ž jštamf žmonės pade j o surasti 
vietos, pas arti miesto gyvenam 
Sius ūkininkus. Jis pirma vyres
niajam^ o vėliau abiem nuyež-

O mano dėdę Joną pašaukė ca-

truputį pamokė ir padarė fel
čeriu; Jis nebuvo gydytojas, bet 
turėjo nuovoką, kaip suteikti su
žeistam ar sergončiam kareiviui; 
pirmą pagalbą ir nulydėti į pul
ko ligoninę.

Prasidėjus rusų-japonų karui, 
dėdė buvo išvežtas į Mandžiūri- 
ją.-Ten, kaip žinome, rusai pra
laimėjo. Japonai jau turėjo kul
kosvaidžius,-o-rusai tiktai šau
tuvus. Rusai varė kareivius dur
tuvais išmušti ...japonus iš apka
sų) o šie paleisdavo kulkosvaidi 

daVcfc- mdista-is-nariiuTPaimdavo' ir visus -rusus -išklodavo. Rusai 
syaesto, sūrip?./ lašinių, »rengėsi .kepurėmis apmėtyti. ja-
VedžroirlnuįeždŽYo.^^ūkimū) ;pdhus) o vėliau- prašė' Ameriką, 
ko- gąudavor .sriubos įri kitokio. kad, pašiektųufaikps. Dėdė Jonas

huV^^vO']^ tą grįžo J'Kubjli^s) -
Kol dėdės Jono iš mano ,tėvo 

ir^hkėšį. • ' < \ Juozas
L ^i^viėm; jkhs&įėri) ireįkėdūVo • šeimininkavę’ Kubiliuose: Jis pa- 
ęįti,,f jnokykįą; Rudenį jr pąvą- sięmė;. Senelio, namus,, abu kluo-

Kol dėdės Jono išmano. ,tėyo

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS 
' LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno Ir moksh 
1854 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstų, Vlna* 
Krėvės, Igno SlapeHo, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankot 
I. Raukfio, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus Ir V

M- K. CturHdnfo. M. Kelkio, V. Kašubo®, A. Rūkštelė® Ir JL Varw 
kūrybos poveikriaii. 365 puri. knyga kainuoja, tik

> DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tu 
tintą šoklų pirmūnės Jnozės Vaičiūnienė® atsiminimai apie da!n\ 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti Ir nedainuojan 
tiems, gėrintis autorės puikiu rtiHuml ir surinktais duomenink 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kamuoja 82.

'• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apralj 
taa Fuoio Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne saunai 
gyvenimo bruoių aprašymas, bet tiksli to laikotarpio bultlei tifa-

f v LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Ttmrita^f*

Labguvoj apskričių duomenimis. Aprašymai jdomūs Hekriman

titovanfiįų pavadhrfmrietr jų vertiniai | vokfeBų fcaKą. EaSri 
undlngoje 335 puri, knygoje yra RytprtŪų temėSapb. Kaina P

V K| LAUMES C1MI, rašytojos PetronėJSs Orintaftėa sto

m a trials bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiu* 
bet kainuoja tik <2. ' Fi. _ •f- »» ’ •

> JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesrapm 
b4 ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje? tik ■> 
Fnrglo Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poa 
riją. Dabar būtų jj g^Bma pavadinti kovotoju už žmogaus tef»«” 
KnyfM yra didelio formato, 365 puslapių, kainuoja

les

1

Pasvalio teisiną prisirinko daug 
žmonių. Visi žinojo, kad tėvas 
neturi pinigų, o jo brolis Juozas 
ištraukdavo iš kišenės 200 rub
lių ir kaimynams rodydavo. Kai 
kam jis priminė, kad bus vala
kininkas.

Teisine iš anksto viskas jau 
buvo paruošta. Teisėjas buvo pa
siruošęs dalyti Jokubonių vala
ką. Teisėjas paklausė Juozo Jo- 
kubonio, ar jis turi 200 rublių 

• ■žfnašlei išmokėti. Dėdė-Juozas at
skaitė ir padėjo pinig^iėi^ejui 

■jis

$i 
v

ant stalo. LikusiusyS 
laikė rankoje.

hpjė-

Orjartzs earpoolaM x 
sava 9uobn&
Deni bt-a Boa Lfleol

vą ir paklausė, ar įis^tįtri;;2w 
rublių. Tėvas atsikvėpę, .priėjo i 
prie teisėjo, išsitraukė- pinigus 
ir kišenės, atskaitė ir padėjo tęi- < 
sėjui ant stalo 200 rublių/ <•

Dėdė Juozas visas pabąJį^'b / 
teisėjas paskelbė:r. ■ Y

— Keturi šimtai
sumokėti našlei ’iJokūBoiiiėn^i1 
buvusiai Jono žmonai, o valakas 1 
bus padalytas pusiau — viena

teisybę. Neturėjo 200 rublių iš- dalis Juozui Jokuboniui, o kita 
mokėti išeinančiai dėdės Juozo j dalis Stanislovui Jokuboniui.
žmonai. Dėdė Juozas paims jo- j Vėliau kelis kartus aš girdė- 
sios trečdalį ir uždės leteną ant t jau tėvą, pasakojantį draugams 
jo trečdalio valako. j šį Aukštikalnio žingsnį ir .teisėjo

—Kiti neskolina, bet aš tau j sprendimą.
paskolinsiu, — tėvui tarė Aukš- Į Pasirodo, jog Aukštikalnis dė- 
tikalnišį tiktai tu jaujoje ne-į dės Juozo nemėgo. Jis buvo la- 
dainuok.

I' -. ■ - - . ' /i / T . < ■-

, SUSIVH'.MJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
> . yra seniausia, didžiausia ir _ turtingiausia lietuvių fratemalinė 
[^organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus. 
L4^ SLa — atlieka'-, kultūrinius darbus, gelbsti ‘ir kitiems, kurie tuos 
Lritę- darbus dirba. ‘ t V
p.-^-SLĄ^iSr^kėjo datfgiąu-kaip. AŠTUONIg T^TTJJONTTS doleriu

... • apdraudų savo nariams. ' S A 
o . i ; v" ** r* * .•

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

I Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki §10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda
Insurance, kuri ypač \ naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo* mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
. $1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

SLA —kuopų yra visose lietuvių kolonijose.
Kreipkitės į savo apylinkės kuopę veikė jus, 
jie Jums mielai paseibes į SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:-
• •* . . . . > . . _ . . / i ’ *♦ -

LITHUANIAN ALLIANCE. OF AMERICA

;307 W. 30th St, New York, N.Y., 10001 
Tel. (212) 563-2210 -

f ■

..

Endowment
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bai žiaurus su savo broliais ir, 
Tėvas parašė jam 200 rublių net su kaimynais. Paprastai lie- 

vekselį, o Aukštikalnis atskaitė tuviai kaimiečiai yra geri žmo- 
• kiekviehas. Mano tėvas-pajuto, jam 200 rublių. Kitą savaitę į nės, bet kai tenka ūkį dalytis, tai 
» < * -J ‘ i r '■ ■ I ' . ‘

~ . ; . —~ -- - - . j visuomet kyla labai karštų gin-
jnniinnininitniiiniiiiiiiiiunnnininrtiiiimitiiiiiimninruiiiiiiiiiinmniiiiiiiin^ čų, kurie niekad nesibaigia. 
= 1= Jonas Jokubonis

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

2608 West 69th SL, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

Maistas iš Europos sandėlių.
' . MARIJA NOREIKIENĖ

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

t , JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St., Chicago, HL

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

Atdara šiokiadieniais nuo

LIUDAS MIKŠYS,
5 50 metų studijavęs, kaip

Ml

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas Bet kada Ir 
Bet kur, Bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvi, lietuvius

Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

Ir patarė mums toliau studijuoti. 1

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

TeL 476-2206



ONELIŲ KVAILELIŲ IŠNAUDOJIMAS
Ant palinkusio karklo visos ožkos lipa ir 
j j graužia.

Gėlynuose. AliejusM. Šileikis

I -'*4fit
s

*9

i
(Lietuviška išmintis)

veda į dangų. Dar jie tokioms 
kvailutėms duoda be atlyginimo 
kavutės išgerti. Tokioms to ir 
tereikia. Jos džiaugiasi: “Nieko 
ten blogo pas tuos juodvarnius 
nėra, jie kalba apie Kristų, duo
da dar kavos, raštų...” Taip sa
vanaudžiai išnaudotojai mulkina 
savanaudės Onutės, vien tik apie 
sau dangaus užsitikrinimą gal
vojančias.

Taip ir reikia paklausti tuos 
išnaudotojus ir tas išnaudojamą-Į 
sias Onutės: “KĄ GERO ARTI-j 
ML'I darote ten, apie Kristų kal-1 , 
bedamos, klausydamos, ten tą j °*a’ kodėl, 
kavutę gerdamos? Ar tie išnau- Nemaiš' 
dotojai jus organizuoja į būre- skiringų dalykų: nesuplakime 
liūs, einančius seneliams nagus j senatviškų sunkumų su senatvės 
apkarpyti prieglaudose? Nagai Į palaima.
jiems ten jau virš colio išaugo į žmogus rengėsi senatvei nuo pat 
ir daug negerumų teikia. Ar ra-Į mažumės, senatvė gali būti sun- 
gina tie išnaudotojai jus, Onu-Į kaip švinas (apie tokią minėti 
lės Kvailutės, eiti padėti senelei j du asmenys kalba), ar maloni 
pieno iš krautuvės parsinešti, j kaip išauklėtas vaikas. Apie to
nes senoji, svirduliuodama, vosjkią dažnas mūsiškis pamiršta, 
paeidama, dažnai parvirsdama | nes vien tik senatviškais nege-

nėra ap.inkoje '1 IKRO žmogaus j da. Nuo jos visi mes, įskaitant ir 
joms jų negalioje talkinti.” Se-J minėtus du vyrus, šalinkimės ir 
natvė nebūtų tokįa..su(tkiiųj^čpradėkime maitintis senatviška 
kię išnaudotojai iri tbfeios^tšli^ii- tiesa: sfenatviškas saulėleidis 
Jojamos Onutės pasintštų silp- gali būti tikrai auksinis, tada 
nesuies.ems pagalbą teikti, nie-, tikrai pensininkui nereikia nė 
xus kaibėli ir lokių niekų klau- daktaro, nė vaisto, 
syti paliovus.

žmoniško, o ne ilgo 
gyvenimo siekime

Tik žmoniškas, o ne vien ilgai 
gyvenimas turi didelės reikšmės 
žmogaus gyvenime. “Yra viena 
liga, nuo kurios nė vienam nėra 
nei daktaro, nei vaisto — lai se
natvė”. Taip tvirtina jėzuitas tė-

Tik tu būk palinkusi, būk 
Onutė Kvailutė, tu būk asmeny- 
be-nusiteikimais sumenkusi, ne
išsivysčiusi iki normalios mote
riškės, tai ant tokios tavęs ne 
tik visokiis ožkos, visokie išnau
dotojai lips, bet ir netrukus tave 
tokią, kaip aną vištą vanagai, 
plikai nupešios, o po to tave ta
vo vargui paliks.

Vienas ir vienintelis tikras ap
sigynimas nuo lokio apipešioji- 
ino yra nuo mažens įsigijimas 
žmoniškų nusiteikimų, kitaip sa
kant, . jausmų - asmenybės. Tik 
žmoniškos asmenybės savininkė 
pajėgia protu vadovautis ir tuo 
būdu apsigina nuo visokios rū
šies ir spalvos juodvarnių, be
tykančių ją išnaudoti, jos kišenę 
ištuštinti, iš. jos palikimą gauti, 
o po tokio išnaudojimo — ją pa
čią pamiršti.

Tie visokiausio rango ir plau
ko juodvarniai-išnaudotojai turi 
išsidirbę savitą apgaulės būdą. 
Jie vilioja Onutę Kvailutę į savo 
bučių taip, kaip žvejys žuvį su j turi nuo bado gintis pati, nes j rūmais minta. Tai didelė klai- 
slieku ant kabliuko: tik tu tverk 
tokį slieką, ir netrukus čirškėsi 
ant žvejo keptuvės. Taip lygiai 
gerai čirška ir minėtos (Jnulės, 
apgavikų čirškinamos.

Onules Kvailutes apgavikai 
prigąsdina jų padarytomis nuo
dėmėmis (o kokios tų kvailučių 
nuodėmės, palyginus su tų juod- 
varnių-išnaudotoj ų daromomis; 
tai tik lašas prieš okeaną!). Po to 
išsigandusias Onutės Kvailutes 
ima žvejoti. Drumstame vande
nyje jiems tokia žvejyba labai 
gerai sekasi. Apgavikai siūlo 
joms laimingą išeitį: tik per ap
gaviko tiltelį jie tokias Onutės

vas Anicetas Tamošaitis brolio valgome, tokį kūną turime, ši- 
Petro lūpomis. Jiedu mano, kad

j tai teisybė. Deja, toks tvirtini-
Jmas yra toli nuo teisybės

tos tiesos neturi pamiršti nė vie
nas, dabar save šiukšlėtomis

'dabartinėse prieglaudose. Ten 
jos sėdi prie lango ir laukia sa
vo mirties. Kur tau, dažniau 
dar blogiau su tokiomis nutin-

GYVENIMO SCENA

PROLOGAS
Pasauly žmonės, kaip artistai, 
Gyvenimą praleisti drįsta 
Tuščioje scenoj šokdami, 
Ar jos kampuose snausdami. 
0 dirigentas jų galingas 
Yra likimas paslaptingas. 
Jis rodo vietas ir grupuoja, 
Kai savo lazdele mojuoja-. 
Jie džiaugiasi tada ar liūdi, 
Triukšmauja, barasi ir pyksta, 
Ramiausiai miega arba budi. 
Ir taip tasai žaidimas vyksta.

0 jų režisierius slaptingas, 
Ant rampos krašto rūpestingai 
Ištiesęs storą jaučio odą, 
Surašo viską, kas atrodo, 
Ne taip, kaip jis patsai norėtų, 
Kaip jis kad žaistų, kaip šnekėtų...

Priklausomai,

. Ir knygomis maitinantis, savo kū
ną pelais kemšantis, o sveiku,! ka: prieglaudose, nesant pakan- 
laimingu būnant, auksinės se
natvės sulaukti trokštantis. To-' savo atlaikuose ir esti narkoti- 
kio dalyko nėra, nebuvo ir nebus 
ant žemės, nes niekada du kar-

visai
karnai patarnautojų, tokios guli

F

ksi 13
r > tu du nebus penki, visada liks

tiesa: senatviškas saulėleidis

Tik turime visi nepamiršti, 
Į kad kepti karveliai nekrenta iš 
| dangaus. .Juos reikia pačiam iš
siauginti ir paruosti valgiui. 
Taip esti ir su laiminga senat
ie: jai reikia ruoštis jau nuo 
PUSAMŽIO, tikriau sakant — 
nuo MAŽUMES. Ką pasėjame, 
tą ir plauname. Ką skaitome, to
kie mes savo dvasioje esame. Ką

For the woman 
who's at the heart of !

I

r

»N. '

f

Tou can't afford to be 
Because if you’re in chart* 
the family budget, you’re

'X’

k
foture, too.

And that’fi where U A 
Savings Bonds come m. Bey 
them through your bank. Or 

ige your husband W 
tor the Payroll Sa’*- 

an where he workv 
way, while you’re 

mdet mg the day-to-day ex
penses, you’ll still be buildup 
a more secure future for your 
family.

U.S. Savings Bonds. For 
the woman who realty kne^r 

bargain.

Hr at*

stock 
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keturi.
Bet Onutei Kvailutei tokia tie

sa yra svetima. Jai dabartinės 
medicinos žinios yra niekai, ne
priimtinos, nes ji gyvena nesvei
komis atlaikomis iš anų laikų. 
Sakysim, tokia LIETUVOS VI
RĖJA yra pilna patarimų, kaip 
valgius gaminti su gyvuliniais 
taukais, tryniais, baltu cukrumi 
ir druska. Tie dalykai, kaip da
bartinė medicina mus moko, yra 
NESVEIKI ŠIRDŽIAI ir SME
GENIMS. Jie sukelia pagreitin
tai arteriosklerozę, dažniausiai 
pasitaikančią ir didžiausius 
nuostolius nešančią negerovę.

Bet Onutės Kvailutės ima žeg
notis tik tada, kai perkūnas 
trenkia. Jos liaunasi persivalgy
ti: tryniais, gyvuliniais riebalais 
savo smakrus ir skrandžius tep-

• ti, tik gavusios paralyžių ar šir- 
I dies ataką. Tik tada jos pajėgia 
j numesti perdidelį svorį, tik tada 
i jos atsisveikina su tryniais bei 
] gyvuliniais riebalais ir druska. / *

Juokiasi tas, kuris pasku- 
! tinis juokiasi
Į

Iki minėto perkūno, jos nei 
juokdavosi iš sveikos mitybos. 
Girdi, esame dabar ne Lietuvo. 
kaime, bet visko pertekusioje 
Amerikoje, negali čia žmogus 
atsisakyti nuo banchukenų, tor 
tu. saldumvnu ir riebiu skanu
mynų. Deja, juokiasi tik tas, kas 
paskutinis juokiasi. Tokios kvai
lutės, nors jau pavėluotai suge
ba ir perdidelį svorį numesti, 
iš “lokių paritus - tokių pasta
čius” statinių virsti lieknomis, 
tikromis lietuvėmis. Joms daro
si skanus maistas be druskos ir 
gardus valgis be trvniu, be laši
nių ir sviesto.

P-kanKamai jos džiaugias; val
giu, paruoštu su augaliniu alie
jumi. Jos ima naudoti niekada 
taip gausiai nevalgytų vaisių bei 
daržovių. Pirma, būdavo, tik 
knėpt to. knėpt kiek kito — ir 
gana, nes vykdavo prie mėso- 

' mis, kumpiais, dešromis apkrau
tų stalų ir laikė save sveikai 
maitinančiomis, auksinei senat- 
\-ei pakankamai gerai besiren
giančiomis.

Deja, toks jų elgesys buvo ir 
dažnai dabar yra apgaulė. Tai 
deginimas savo gyvenimo žva
kės iš abiejų galų. Nė stebėtis 
nereikia, kad tokių Onučių Kvai
lučių gyvenimas taip greitai 
virsta į pasibaisėtiną negeru
mą: tokios tampa gyvais lavo
nais. Nekalbant jau apie sklero
zės sukeltus širdies negerumus, 
paralyžius, tokios ima . klejc^i, 
niekus kalbėti tiėi nežmoniškai 
elgtis. Jos ima nekęsti savo ar
timųjų. juos pradeda įtarinėti 
prisidėjusius prie nebūtų dalykų.

Tokios pačios kęsdamas ir ki- GAUS IDEALO, Nuo čia, ir tik 
tus kankmdamos darosi namuo- nuo čia turi prasidėti visoks gė- 
se nepakenčiamomis ir atsiduria riui atgimimas. Tada ir Onučių

kais perkrautos. Jos esti mirti 
perstiprios, o gyventi persilp- 
nos. Taip ir baigiasi tokių saulė
leidis, apie kurį kalba minėti du 
vyrai. Tikrai, tik tokioms nėra 
nei daktaro, nei vaisto.

Antra medalio pusė

O vienok turime savo tarpe 
ir išmintingų Onučių. Tokios jos 
gilios senatvės sulaukusios esti 
švarios, protingos, nuolat gerais 
darbais užsiimančios, visada 
sveikai besimaitinančios ir tik 
gera medžiaga savo širdį ir sme
genis stiprinančios, žiūrėk, to
kia pensininkė iš knygyno nuo
lat ima knygas ir jas perskaičius 
keičia kitomis. Ji tai neria, tai 
sveiką valgį sau ruošia, tai sa
vo butą švarų (kaip operacinę) 
paliko. Tai savo silpnesnį vyrą 
pevdžioja, su juo reikalus apta
ria. Tokiai nėra laiko apie kitus 
paskalas leisti, iš tuščio į kiaurą 
pilstyti ir “jau aš savo atidir
bau” kartoti, kaip daugelis Onu- j 
alų Kvailučių kad elgiasi.

Viskas priklauso nuo 
pasiruošimo

Onučių Kvailučių skaičius mū
sų tarpe mažės tik tada, kai 
ries visi, dar kiek pajėgiantieji, 
msimės reikiamos veiklos. Dva

siškiai turi liautis žirnius į šie 
ną barstę, nes dabartinė jų veik
ia šiais laikais yra NEATSA
KANTI. Nesigriebiant reikiamos 
veiklos — kūrybingo užėmimo 
prieauglio — tik gausėja Onučių 
Kvailučių skaičius. Jau ketvirto 
skyriaus pradžios mokyklose jų 
kas KETVIRTA (25%) esti vi- 
iojama narkotizuotis, girtauti, 
štvii kauti... O kartą minėta 
niolus, labai sunku, beveik ne
galima jaunuolei prisikeili svei 
kam gyvenimui.

Taip mažosios klauso dides
niųjų Onučių Kvailučių, nes nor 
,reit būti “didelėmis”. O vidų- 
iniosios niekais save verčia, no- 
•ėdamos pritapti prie vyresniųjų 
pakvaišėlių. O High School lan
kančiosios minėtai save žudo, 
norėdamos turėti “gerus lai 
kus”. Mums, vyresniems, ypa 
vyresniems, miegant, reikiama- 
neveikiant, savo prieauglio kū
rybiškai nuolat neužimant, augi
nama karta dar neregėtų-negir- 
dėtų Onučių Kvailučių armijų. 
Nė sakyti nereikia, kas bus su 
tokiomis už netolimo laiko.

Todėl čia viešai prašome da 
bartinį mūsų kardinolą liautis 
“povo” plunksnomis pasipuošus 
į visas puses linkčioti, o vietoje 
tuščiadarbiavimo tučtuoj grieb
tis viso jaunimo iš tikros pražū
ties gelbstinčios veiklos. Tams
tos, kardinole, balsas’ir veikla 
privers visus kitus Tamstos ži
bioje esančiuosius Japti jauni
mui PAVYZDŽIAIS. Dabar jau
nimas neturi pavyzdingo ŽMO-

Kas buvo silpnas, nedrąsus, 
0 kas kerštingas ir rūstus — 
Visi jie savo apturės, 
Kada į teismo skolą sės. 
Kas pagyrimą gražų gaus, 
Pakils aukštai lig pat dangaus. 
0 kas paniekos kartų žodį, 
Kaip savo veidą jis parodys 
Plačiam pasauliui ir saviems, 
Aukščiau už jį iškilusiems...

LINKĖJIMAI į*

Šiandien mes sveikiname jus, .
Sutikdami Naujus Metus. $
Dainuojame visi linksmai/'< 
Kad nerūpėtų mums vargai, Ir ' 
Kad per visus Naujus Metus ' 
Laimingas būtum ir smagus, 
Kad juokas teskambėtų vis, 
Džiaugsmingai plaktų jums širdis.
Visi mes sveikiname .jus — - - K 1
Sapnuokite saldžius sapnus! I i

0 sveikas, sveikas būki vis, L 4
Žydėk, kaip sode obelis! f '

Kur tik beeisi, vis dainuok, 
Liūdnam likimui nesiduok! Į
Suspaust kietai, nors būt sunku;
Žinoki, po didžių vargų I
Ir vėl gražių dienų ateis, !
Rūkuose saulė nesileis, f
Tiktai patsai, kaip saulė ta f 
Spindėk aukštai ir šviėski vis. ’ 
Jei bus garbė nesutepta, f
Visur ji deimantu sušvis... / į J' J Ct

(Bus daugiau)

Kvailučių skaičius mūsų tarpe 
pradės palengva tirpti, kaip Lie
tuvoje sniegas per Šv. Kazimierą.

Išvada. Susilaukėm laiku, ka 
da reikia visoms jėgomis eiti 
dirbti kiekvienam tik reikiamų, 
naudingų, kūrybingų darbų. Visi 
suaugusieji turime keisti sato 
gyvenimo nesveiką eigą daug

sveikesne. Tik tada mes pajėg
sime teigiamai įtakoti savo prie
auglį. tik tada Onutės ki iii į' s 
nyks iš mūsų tarpo.

Pasiskaityti. Gregbt y < U>n- : 
M.D. Mind. Modicine and Man. 
Harcourt, Brace and L, Nr* 
York.
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Ogarkovas reikalo nepataisė
Nikolai V. Ogarkov yra Sovietų Sąjungos maršalas,

vyriausio Sovietų kariuomenės štabo viršininkas.
Sovietų Sąjungos vyriausybė, užpečkyje vadovauja

ma Jurijaus Andropovo, šešias dienas skelbė melagingus 
pranešimus apie Pietų Korėjos keleivinio lėktuvo numu- 
šimą ir 269 žmonių nužudymą, ir kiekvieną dieną skelbė 
vis suktesnį pranešimą apie didžiausią pasipiktinimą su
kėlusį jSoviętiį kariuomenės: Vadovybės įsakymą numušti 
bėginklį keleivinį lėk.tūtą, -ko pasėkoje žuvo 269 nekalti 
žmonės. * ;f

Sovietų kariuomenės vadovybė buvo įsitikinusi, kad 
į Sovietų erdvę įskrido Amerikos karo lėktuvas šnipinė
jimo sumetimais, tuo tarpu skrido keleivinis Pietų Korė
jos lėktuvas, neturėjęs jokių ginklų, vežęs 269 žmones, 
kurių tarpe buvo 20 įgulos narių. Lėktuvas pakilo iš 
Aliaskos ir skrido į Pietų Korėjos sostinę Seoulą.

Oficialus Sovietų valdžios pranešimas, redaguotas 
atsakingų vyriausybės ir kariuomenės vadovybės atstovų, 
sukėlė visame pasaulyje tokį pasipiktinimą, iššaukė tiek 
protestų, kad visa eilė valstybių nutarė neleisti Sovietų 
transporto lėktuvams įskristi į JAV, Kanados, Anglijos, 
Ispanijos ir kitų valstybių aerodromus.

Keleivinio lėktuvo numušimas sukėlė tokią neapy
kantą prieš Sovietų vyriausybę ir aviacijos vadus, kad 
visame pasaulyje, pradedant Washingtonu, Chicaga, New 
Yorku, Bostonu ir tęsiant Londonu, Ciurichu, Kairu 
bei kt., rusai pradėjo trauktis atgal ir ieškoti būdų, kaip 
sustabdyti šį pasipiktinimą ir visišką Sovietų Sąjungos 
izoliaciją.

Sekretorius George Shultz Madride į pelenus paver
tė Andrei Gromykos argumentus, nes jie nebuvo pagrįsti 
faktais. Sekretorius Shultz Gromykai aiškiai pasakė, kad 
jis, juo daugiau kalbėdamas apie numuštą lėktuvą, tuo 
daugiau prikalba melo ir suktybių. Gromyka net baigė, 
kaltindamas Ameriką prisidėjimu prie to lėktuvo numu-

Šimo ir keleivių nužudymo.
Maršalui OgarkovuI įsakyta pasakyti teisybę apie 

“skridimo sustabdymą”, nes maršalas yra vienintelis 
žmogus, mokęsis vykusiai atsakyti į užsienio laikrašti
ninkų klausimus. Laikraštininkai buvo sukviesti į užsie
nio reikalų ministeriją. Sovietų valdžia norėjo, kad mar
šalas Ogarkovas įtikintų laikraščių korespondentus, kad 
nepažįstamą lėktuvą reikėjo šauti.

Maršalui ant pečių prisiuvo auksinę penkiakampę 
žvaigždę, įsakė užsidėti ant krūtinės astuonias eiles gau
tų medalių ir nupiešė taką, kuriuo skrido Pietų Korėjos 
keleivinis lėktuvas.

Sekretorius Shultz pareikalavo, kad Sovietų valdžia 
atsiprašytų nukentėjusius už Pietų Korėjos keleivinio 
lėktuvo numušimą ir atsilygintų nukentėjusiems. Sovietų 
valdžia žino, kad tektų atsilyginti šeimoms milžinišką 
dolerių sumą už žmonių nužudymą. Maršalui įsakyta 
pravesti visą spaudos konferenciją tokiu būdu, kad ne
reikėtų rusams mokėti už apdraudą ir už numuštą 
lėktuvą.

Buvo paleistas gandas, kad Sovietų pasienio sargai 
užrekordavo Amerikos žvalgybos lėktuvo lakūno ir Pietų 
Korėjos keleivinio lėktuvo kapitono pasikalbėjimus, bet 
pasirodo, kad maršalas tokių pasikalbėjimų neminėjo, 
nes jis tokių neturėjo. Maršalas nurodė, kad Amerikos 
žvalgybos lėktuvas nuo Aliaskos lydėjo apie 80 mylių 
Pietų Korėjos keleivinį lėktuvą.

Maršalas, pakartojęs Sovietų vyriausybės paruoštą 
pranešimą ir vietomis jį truputį papildęs, pareiškė savo 
giliausią įsitikinimą, kad Pietų Korėjos lėktuvas buvo 
pasiųstas šnipinėjimo tikslams ir jis praskrido pro dvie- 
jas Sovietų karines bazes. Kai maršalas baigė, tai laik
raštininkai jį paklausė:

— Jeigu ten sukinėjosi ir Amerikos karo lėktuvas, 
tai kodėl rusai šovė į Pietų Korėjos lėktuvą, o ne į ame
rikiečių ?

Maršalas,_prą.dėjo dairytis pagalbos, bet arti sėdėju
sieji maršalo’ patarėjai nepajėgė nieko pasufleruoti, tai 
jis pradėjo, aiškinti, kad Amerikos žvalgybos lėktuvas 
labai panašus į Pietų Korėjos keleivinį- lėktuvą, nakčia 
buvę sunku atskirti. 1

— Ar Sovietų lakūnai, pasiųsti “sustabdyti” įtaria
mą lėktuvą, neatskiria Amerikos žvalgybinio lėktuvo nuo 
keleivinio lėktuvo?

Vietoj trumpo ir aiškaus atsakymo, Sovietų marša
las pradėjo aiškinti, kad Pietų Korėjos. keleivinis lėk
tuvas įskrido į Sovietų erdvę nakčia ir kad Amerikos 
žvalgybinis lėktuvas Pietų Korėjos lėktuvą pasitiko, ap
sisuko ir skrido ta pačia kryptimi, kaip ir keleivinis lėk
tuvas. Maršalas tvirtino, kad Amerikos žvalgybos lėktu
vas skrido ta pačia kryptimi, kaip ir Pietų Korėjos lėk
tuvas. Jis dar pridėjo, kad abu lėktuvai labai panašūs, 
bet kodėl rusai šovė į keleivinį, o ne į Amerikos žvalgy
binį lėktuvą, taip ir nepaaiškino.

Jis buvo paklaustas, ar Sovietų kariuomenės vado
vybė, prieš šaudama keleivinį lėktuvą su moterimis ir 
vaikais, atsiklausė Sovietų vyriausybės. Maršalas Ogar
kovas atsakė, kad kariuomenės vadovybė visuomet veikia 
kartu su civiline vyriausybe.

— Ar sutiktum pripažinti, kad nušovimas keleivinio 
lėktuvo, įskridusio į Sovietų erdvę, buvo klaida?

Maršalas, pagalvojęs, pareiškė, jog tai nebuvo klaida, 
nes šis keleivinis lėktuvas šnipinėjo amerikiečiams.

— Kokius konkrečius įrodymus turite, kad nušautas 
lėktuvas šnipinėjo amerikiečiams? — maršalas dar buvo 
oaklaustas. i

1

Ant politikos laktų (Grafika)Prof. AD. VARNAS

IŠ VLIKO TARYBOS 
POSĖDŽIO

(Akelta iš pirmo puslapio)
VLIKą sudarančios grupės 

jungia visą vaivorykštę patrio
tiško nusistatymo, bet įvairių 
ideologonių ir neideologinių

krypčių žmonių. Pagrindinės 
srovės yra keturios: tautiškai li
berališka, krikščioniška, mark
sistinė ir politiškai nediferenci
juota. Formalūs VLIKą suda
rančių grupių pavadinimai yra: 
Lietuvių fronto bičiuliai, Lietu
vių krikščionių darbininkų są

— Amerikiečiai Anchorage mieste nustatė keleivinio 
lėktuvo kryptį, JAV žvalgybos lėktuvas keleivinį lėktuvą 
lydėjo, amerikiečiai pirmieji pranešė apie lėktuvo sustab
dymą ir jo nukritimo vietą, — pareiškė maršalas. Ir dar 
pridėjo: — šių įrodymų pakanka, kad jis šnipinėjo ir tu
rėjo ryšius su JAV.

Amerikiečiai pirmadienį pripažino, kad, ant greitųjų 
verčiant lakūno pranešimą savo viršininkams, buvo pa
daryta klaida. Lakūnas pranešė savo vadovybei, kai jis 

•paleido į keleivinį lėktuvą įspėjamas šviesias kulkosvai
džio kulkas. .Tai, esą, buvęs įspėjimas, kad: lėktuvas -nusL' 
leistų, bet lėktuvo kapitonas šviesių kulkų, matytj. nepa
stebėjo ar nesuprato, nes jos buvo paleistos kairėje kelei
vinio lėktuvo pusėje. '

— Ar Sovietų Sąjunga gali garantuoti, kad ateityje ; 
rusai keleivinių lėktuvų nenumuš, kaip jau numušė du 
Pietų Korėjos keleivinius lėktuvus?

Maršalas pradėjo pasakoti, kad Sovietų Sąjunga la
bai daug prarado kovoje dėl savo sistemos ir dėl jos sienų. 
Sovietų Sąjunga neteko labai daug žmonių kovoje dėl šių 
dviejų dalykų. Sovietų vyriausybė ir kariuomenės vado
vybė yra pasiryžusios ginti savo sienas. Sovietų kariuo
menės vadovybė vykdo savo pareigas ir niekad nuo tų 
pareigų neatsisakys, — atsakė Ogarkovas.

Sovietų maršalas pradėjo žiūrėti į savo laikrodį ir 
pastebėjo, kad nedaug laiko beliko. Bet vienas žurnalistas 
atsistojo ir paklausė, kodėl Sovietų vyriausybė nepranešė 
Rusijos gyventojams, kad Sovietų kariuomenės vadovybė 
įsakė numušti keleivinį lėktuvą, kuriame buvo moterys 
ir vaikai?

— Mes nežinojom ir nežinom, kiek keleivių buvo lėk
tuve, — atsakė maršalas. — Mes sekėm ir sustabdėm 
žvalgybinį lėktuvą, praskridusį pro Kamčatkos ir Sacha
lino Sovietų karines bazes. Mes nežinojom, kad lėktuve 
buvo tiek daug žmonių. Lakūnas paleido įspėjamus šū
vius, o vėliau paleido kitus šūvius, kurie lėktuvą numušė,' 
nes lakūnas nekreipė dėmesio į įspėjamus šūvius, 
baigė maršalas Ogarkovas.

junga, Lietuvių krikščionių de
mokratų sąjunga, Lietuvių re
zistencinė santarvė, Lietuvių 
tautinis sąjūdis, Lietuvių vieny
bės sąjūdis, Lietuvos atgimimo 
sąjūdis, Lietuvos darbo federa
cija, Lietuvos laisvės kovotojų 
sąjunga, Lietuvos socialdemo
kratų partija, Lietuvos ūkininkų 
partija, Lietuvos ūkininkų są
junga, Lietuvos valstiečių liau
dininkų sąjunga, Mažosios Lie
tuvos rezistencinis sąjūdis ir 
Rytų Lietuvos rezistencinis są
jūdis. “Lietuvių enciklopedija’’ 
apibūdina kiekvieną iŠ šių gru
pių, tad skaitytojas gali jas ne 
tik įvertinti, bet ir sugebės nu
statyti, kuriai iš keturių pagrin
dinių srovių šios organizacijos 
turėtų būti priskirtos.

VLIKo taryba prižiūri VLIKo 
valdybos darbą ir reikalauja, kad 
kiekviename jos posėdyje daly
vautų valdybos atstovas. VLIKo 
taryba neturi pastovaus pirmi
ninko ir sekretoriaus, šios pa
reigos yra vykdomos pakaito
mis kiekvienos VLIKą sudaran
čios grupės atstovų, šiuo būdu, 
VLIKo taryboje niekad negali 
būti “valdžios krizės”, nes kiek
viena grupė yra įpareigota savo 
prievolę kuo geriausiai įvykdyti. 
Tuo pačiu, niekad neatsiranda 
žmogus, kuris pajėgtų VLIKo 
tarybą pajungti savo asmeniš
kiems tikslams. Kiekviena iš 
VLIKą sudarančių grupių skiria 
į VLIKo tarybą po vieną atsto
vą ir po vieną pavaduotoją (ant
rininką) , Tą daro kįekvinos gru
pės vyriausios, vadovybės (val- 
dybcjs; • .eeoaro komitetai, prezi- 
\fiiShaf a'r paii.)' ir j atstovų pa^ 
skyrimus nei VLIKh taryba, nei 
VLIKovaldybITn&ikiša;

VLIKo seimas susirenka kar
tą per metus. Jį sudaro po tris 
atstovus iš kiekvienos VLIKą su
darančios grupės. Seimas priima 
vaidybos ir tarybos pranešimus, 
nustato pagrindinę-daibe kryptį 

• ir gali keisti/papiidyti VLIKo 
įstatus. Seimas, tačiau, negali 
rinkti ar pašalinti VLIKo valdy- 

■ bos. Ši teisė yra VLIKos tarybos 
rankose.

VLIKo taryba susirenka posė
džiui maždaug kas du mėnesius 
tame laikotarpyje tarybai pirmi
ninkaujančio kvietimu, Vienas 
okių posėdžių įvyko š.m. rugpjū
čio 13 dieną. Nežiūrint vasaros 
Čikagoje, jis buvo gana gausus 
dalyviais ir, kiek teko patirti, 
buvo įdomus save temomis.

B. P.

— Vakarų Vokietijos Laisvų
jų demokratų partija (FDP) 
siūlo perleisti dalį krašto gele
žinkelių ir pašto įstaigų į priva- 
čias rankas. Geležinkeliai duoda 
nuostolius, bet paštas — pelną.

SUSITIKIMAS MONTANOJ
(Tęsinys)

— Petrai, tu labai gražių eilėraščių sukūrei. 
Aš daug ių nusirašiau. Ar nesupyksi?

— Aš labai džiaugiuosi, kad jie jums patiko, 
nes jie jums buvo parašyti, — šiuos paskutinius 
žodžius jis pasakė taip tyliai, kad jam rodėsi tik 
pagalvojęs, bet nepasakęs.

Tačiau ji aiškiai nugirdo, ji pažvelgė į jį. ir 
meilus šypsnys nuslydo žavingu jos veidu. Ji ne
besurado ką jam pasakyti, ir laiko nebebuvo, nes 
dvi mergaitės įėjo į klasę.

Netrukus turėjo prasidėti Andriekaus lite
ratūros pamoka.

— žinai, Andriekus suka sparną apie Jad-
— sako pašnibždomis Surgaila Petrui.

— Taip? Pagaus dar, ko gero, kaip Tainis 
jos seserį. Juk Tainis buvo literatūros mokytojas 
į,ries Andriekų, o Jadvygos sesuo, rodos, Elena, 
buvo tuomet ketvirtoje klasėje.

— Jadvyga nelabai linksta į Andriekų, šiau
šiasi. Žiūrėk, ateis Andriekus labai įsiutęs. Sako, 
jis vakar pasipiršo, o ji jį atmetė. Andriekus, 
sako, ant kelių atsiklaupęs prašo “būk mano, aš 
^'vk'siu tave, ant rankų nešiosiu”, o toji tyli ir 
riek, ne. i; žiūri į jį, paskui ji pasislėpė. Tėvai 
jos ieškojo, net palotuose, labai norėjo atiduoti 
Andriokui, sako ‘jis mokytojas, daug gauna al
gos, ponia būsi. T; i kas. kad jo nosis žydiška, kad 

jis raudonas, kaip burliokas, kad jo smakras ir 
panosė juoda, bet užtat jis mokytas, jis gerai už
dirba”. G ji ne, ir gana. Sako, verkė, verkė ir 
dingo. Petrai, ar tik ne tu čia būsi kaltas? Oi, 
tu Šelmis. Visi žino, kad tarp jūsų yra kažkas, 
tik nesigink. Dabokis, dar savo kailį Andriekui 
prakiši.

— Oi, oi, kaip tu moki taukšti! Ar tik nesi- 
taikai ir tu prie jos, gal sekiojai pavakariais, o gal 
Yndriekus tave piršliu pasiprašė, kad visą isto
riją taip puikiai žinai.

— Na. na, tik pažiūrėk, kaip Jadvyga į tave 
žiūri.

Petras instinktyviai pažvelgia į jos pusę ir jų 
akys susitinka, švelnus dūris nudiegia krūtinėje.

— Na, ar ne tiesą sakau?
— Ji į visus gali pasižiūrėti — ir į mane, 

ir j tave.
— Ji gali, bet ji žiūri tik į tave. Nesigink, 

džiaukis! Ji labai puiki ir graži mergaitė. Tau 
nepaprastai sekasi. Kad taip man, aš ant vienos 
kojos šokčiau.

Petras dar kažką norėjo pasakyti, bet įėjo 
mokytojas Andriekus ir viskas nutilo.

Prasidėjo literatūros pamoka. Andriekus 
dėsto epą, aiškina, kuo jis skiriasi nuo kitų litera
tūros rūšių ir, vaikščiodamas po klasę, stebi mo
kinius. Dailus jo švarkas, aštriais kantais supro- 
sytos, žemyn smailėjančios pagal madą kelnės 
labai tinka jo figūrai, o nauji, išblizginti, su 
minkštomis kulnimis batai daro jo žingsnius ty

lius ir elegantiškus. Pailgo, raudonai juodo jo vei
do išraiška labai rimta, su kažkokio piktumo gi
jelėmis; storos lūpos, po didele nosimi pasislėpu
sios, su visu atsidėjimu taria žodžius. Klasė rami, 
rami, niekas nė krapšt. Andriekus kažką pa
stebi :

— Prašau klausyti pamokos, niekuo neužsi- 
•mti, — pasako jis gan griežtai ir žiūri kažkur 
į mergaičių pusę.

— Matai, koks piktas, ar aš nesakiau? — su
šnibžda Petrui Surgaila.

Už kelių sekundžių Andriekus tęsia savo pa
moką, bet jo balsas skamba atitrauktai ir su pik
tumo pustoniu. Jis vaikščioja pirmyn ir atgal 
prie mergaičių suolų.

— Sakiau, klausykitės ir niekuo neužsiim- 
kite, — staiga jis vėl surinka, bet šį kartą daug 
stipriau, kupinu piktumo balsu. Visa klasė krūp
telėja. Dabar sustoja vietoje ir žiūri, įbedęs akis 
į mergaičių suolą su tokiu piktumu, rodosi, jo 
akys pervers kažkokią ten neklaužadą. Visa klasė 
seka jo judesius. Už trumpos valandėlės jis šoks- 
ta, lyg katė čiupdama pelę, prie Jadvygos:

— Maudu te, o ką tu čia rašai, kodėl neklau
sai? — jis pačiumpa popierių nuo jos suolo ir pa
neria į jį akis. — Ką tu čia rašai? Kas čįą? Gied
ra? Koks čia rašinėjimas laiškų pamokos metu? 
Kaip tau ne gėdą? Aš tavo tėvams šį laišką ati
duosiu. Pamokos metu rašo laišką Giedrai! — 
rėkia jis pilnu įtūžimu, lyg būtų pasiruošęs ją 
užmušti.

Jadvyga atsistoja, palenkia auksinius akinius 
į savo suolą ir tyliai neša audrą. Jai labai gėda 
prieš klasę, o gal ir baisu darosi, kad Andriekus 
tikrai šį laišką parodys tėvams. Jiems gali pa
aiškėti, kas yra apsigyvenęs jos širdy. Jie bars ją, 
kad ji įsižiūrėjo į ubago vaiką.

Andriekus susilanksto popierių, įsideda jį į 
savo švarko kišenę ir atsisėda prie stalo. Dauge
lio akys dabar nukrypsta į Petrą su nustebimu, 
kad dvarininkartė Jadvyga, gražuolė, puošni ir 
turtinga, bus įsimylėjusi Petrą. Ne be reikalo 
jie jau seniai pastebėjo jų žvilgsnius, kiti matė, 
kaip jiedu po ieva sėdėjo.

Už valandėlės Andriekus vėl dėsto pamoką, 
kaip viasda, rodosi, niekur nieko, bet ši audra 
savo žaibais stipriai sukrėtė Petrą, o dar labiau 
Jadvygą. Jis niekaip negalėjo suprasti, kad Jad
vyga galėjo jam rašyti pamokos metu, ir koks 
buvo jai reikalas? Gal iš tikro ji turėjo kokį per
gyvenimą su Andriekum praeitą naktį, kaio Sur
gaila jam sakė. Gal ji norėjo ko nors jo priausti, 
ką daryti, kad tėvai verčia ją tekėti už Andrie
kaus?

(Bn* daugiau^
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IVAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus '

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608 Funeral Home and Cremation Service

Charles Stasukaitis

TeL: 562-2727 arba 562-272§

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour ServiceDR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Waatchecter Community klinikoa 
Medicinos direktorius

1934 S. Manhaim Rd, Westchester, HL 
VALANDOS: 3—8 darbo dienomis

SUSIRINKIMU
(312) 226-1344

i*rvk* B55-4504, P«e» 0M5f

Amerikos Lietuviu Piliečiu Pašal
pos klubo poatostoginis susirinkimas 
Įvyks šeštadienį, rugsėjo 17 d., 2 vai. 
popiet, Anelės Kojak salėje, 4500 S. 
Talman Avė. Nariai prašomi atsilan
kyti, nes yra daug svarbių reikalų 
aptarti. Bus vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPfiCIALYBt: AKIŲ LIGOS 

3907 W«sf 10M ShW 

Valandai p<gal

Chicagos Lietuviu Suvalkiecly drau
gija rengia 45 metų sukaktuvini ban
ketą rugsėjo 17 d. Vyčių salėje, 2455 
W. 47th St. Bus šalta ir šilta vaka
rienė. šokiams gros Gintaro orkestras. 
Pradžia 6 vai. vak. Bilieto kaina 10 di- 
lerių. Dėl rezervacijų s kambinkite 
476-6174. Kviečiame smagiai laika 
praleisti su suvalkiečiais.

E. Strungys
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
KU W. 71«t St Tai. 737-5145 

Tikrina akis. Pritaiko akiniu* 
ir “contact lenses”,

NEDATEKLIAI SOVIETUOJE

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSL1S IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2A54 WEST Mrd STREET 

.• Y* lando*: antrai. 1—4 popits.

Izvestijos pranešimu, apie ket
virtis milijono žmonių Maskvoj 
mėnesių mėnesiais laukia aki
nių, nes trūksta optinių stiklų. 
Panaši, jei dar neblogesnė,-pa
dėtis yra visoje Sovietų Sąjun
goje. Izvestija duoda pavyzdį 
karo veterano pavarde Chano,

Kailių medžiotojų gobšumas 
buvo priežastimi paskutinės XX 
amžiaus didesnės maro epidemi
jos, kuri per 7 mėnesius nusi
nešė 60,000 žmonių gyvybių. Ji 
prasidėjo Rytų Sibire, kai padi
dėjusi švilpikų kailių paklausa 
keturgubai pakėlė jų kainas. Tų 
nedidelių graužikų kailiukai pa
našūs į sabalų brangiuosius kai
lius.. Sibiro mongolai medžioda
vo švilpikus ir žinojo apie kaž
kokią ligą, kuria-tie gyvuliukai 
kartais sirgdavo. Nė vienas mon
golas nejudindavo sergančių 
švilpikų. Tų graužikų mesa buvo 
skaitoma 'skanėstu, bet mongo
lai niekad nevalgydavo jų kaklo 
liaukų,1 ne vien tik iš prietarin
gumo’r bet ir iš žinojimo, kad 
nuo jų gali ’apsi krėsti baisia 
ligai Jei kurią medžiotojas su

registruotos 4o maro epidemi
jos. Viena didžiausių, 1665 m. 
birželio mėn., prasidėjo Londo
ne. Vienas apsisaugojimo būdas 
buvo deginti kates, šunis, peles 
ir žiurkes. Bet tai nedaug gel
bėjo. 1666 m. jau daugiau kaip 
68.000 Londono gyventojų buvo 
mirę, o Europos kontinentas ne-

EUDEIKI
GAIDAS - DAIMID

Oft** totefaaac: 775-2MS, 
ftaeMsacilee MMu 44HM5

Prostatos, inkstų h- šlapume 
takų chirurgija. 

o02o CENTRAL AVĖ. 
SL Petersburg, Fla. 33/JJ 

Tei. (8132 .321-4201

/— ■
PERKRAUSTYMAI

Letdimai — Pilna aparavsg 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Chars? 
ir VISA korteiea.

ft. ŽERENAS. Tai. 925-W4J

kuris, būdamas beveik aklas, | sirgdavo, jo nejųdihdavo, bet 
’ ’-.palikdavo vieną mirti.

1910 m. tūkstančiai kiniečių 
medžiotojų užplūdo Šiaurės 
Mandžiūriją. pasipelnyti kailiu
kais. Jie ėmė ir sergančiųjų 
švilpikų kailius, o užsikrėtusius 
draugus bandė gydyti, nežino
dami, kokia baisia liga jie serga. 
Iš tų medžiojimo vietovių ma
ras išsiplėtė ir pasiekė Mančau- 
lio miestelio geležinkelio stotį, 
o iš ten einančia 1700 mylių ge
ležinkelio linija plėtėsi toliau.

Normaliai maras nėra įmonių 
liga, bet žiurkių. Jo bakterija 
nėra didesnė kaip viena tūkstan
toji milimetro, ir graužikai ap
krečiami blusų. Yra dvi maro li
gos formos: buboninė (sutini
mo) ir pneumoninė (plautinė). 
Apsikrėtusiųjų bubonine forma 
miršta apie 80 procentų, o pneu- 
monine — gyvų išlieka tik 1%.

žmonija kentėjo nuo maro

keliavo į Maskvą, Kijevą ir ski
tus miestus, nesėkmingai ieško
damas akinių.

Dėl nepaprasto trūkumo butų 
Sovietų Sąjungoje vienas iš bū
dų persikelti į kitą miestą yra 
pasikeitimas butų. Daug žmonių 
stengiasi persikelti į Maskvą, 
nes Maskvoje buitinis aprūpini
mas yra geresnis negu kitur So
vietų Sąjungoje, išskyrus Pa
baltijį. To pasėkoje, apie 25% 
Maskvos gyventojų šiuo laiku 
yra pensininkai, kurie, nepai
sant visokių jiems siūlomų 
lengvatų persikelti kitur, iš 
Maskvos nevažiuoja. E. L.

— Naujieną skaitytojui nuo 
1949 metu dėkojame už laišką 
su rimtomis pastabomis. Steng
simės gerinti spaudos darbą, pa
veikslus ir nevykusius parašus.

jau seniausiais laikais. 3000 me
tais prieš Kristų Babilone buvo 
maras, pavadintas Namataru. 
Maras nušlavė daug šimtų mili
jonų žmonių, ir galima tvirtinti, 
kad jis pakeitė istorijos raidą.

54 metais Egipte prasidėjęs,
maras tęsėsi 52 metus ir per Ma-' ramiai laukė tolimesnių pasė
tąją Aziją, Graikiją, Italiją pa-1 kų. Tik 1666 m. rugsėjo 2 d. ki
ši ekė net Reino upę. Apie 100 
milijonų, didžiulė dalis tų laikų 
žmonijos, mirė.

Kritus Romos imperijai ir 
nutrūkus daugumai prekybos 
maršrutų, apie 8 šimtmečius ne
buvo girdėti apie naujas maro 
epidemijas. Tik anglosaksų kro
nikose rašoma apie kažkokią 
664 metų “baisią ligą” Anglijoj 
ir Airijoj.3..-

13 šimt..Nestoriano sektos mi- 
sijonieriai keliaudavo tarp Euro
pos ir -Azijos. Jų maršruto vie
tose yra 1338-39 metų kapų ir 
žinoma,, l^d-dalis tų keliautojų 
buvo užsikrėtę Mongolijoj maru. 
Jie, o, be to, ir žiurkės pasiro
dymas Europoje (ji pirmą kar
tą užregistruota 12 šimt.) galė
jo atnešti marą, Juodąją mirtį, 
vėl į Europą. Ir ta epidemija 
siautė apie 60 metų.

1348 m. Florencijoj prasidė
jęs maras pasiėmė apie milijoną 
gyvybių. Tais metais popiežius 
Klemensas VI, tuo laiku gyve
nęs Avinjone, organizavo pili
grimų kelionę į Romą. Į 500 my
lių žygį išvyko milijonas žmo
nių, o tik 100,000 sugrąžo.

Epidemijos metu buvo pa
šventinta Rhonos upė, kurioj 
skandindavo mirusius, nes ne
buvo kur dėti lavonų. Keturiolik
to šimtmečio pabaigoje maru 
mirė 25 milijonai, t.y. ketvirtis 
tų laikų Europos gyventojų.

Laike 1500 ir 1720 metų už-

lęs Londono gaisras, kuris tęsė
si 4 dienas, sunaikindamas ke
turis penktadalius miesto, su- 
stobdė epidemijos plėtimą.

Paskutinis didesnis maro pra
sidėjimas Europoje įvyko Mar
seille mieste, Pietų Prancūzijoj,’ 
1720 metais. Yra užsilikusių to 
laiko piešinių ir aprašymų apie 
maro gydytojus, apsirengusius 
storais drabužiais, odinėm pirš
tinėm ir kaukėm. '

Niekas nežino, kodėl-18 šimt
mety Europoje maro liga be
veik išnyko. Galbūt, padėjo tų 
laikų patarlė, kuri sakė: “Jeigu1 
maras pasirodys tavo apylinkė- j 
j e, bėk greit kuo toliau ir ilgai 
nebegrįžk!”

(Iš Europos Lietuvio)

— Lenkų planavimo komisi
jos pirmininkas S. Dlugosz pa-. 
reiškė, kad JAV ir jos sąjungi
ninkai turėtų sumokėti Lenkijai 
kompensacijos už padarytus 
kraštui kelių milijardų dolerių 
nuostolius, Įvedant ekonomines 
sankcijas prieš Lenkiją.

r — Irano tautos Mujadino gru
pė Paryžiuje pranešė, kad jų 
partizanai krašte per dvi savai
tes nukovė daugiau kaip šimtą 
Islamo revoliusinių kovotojų.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

I

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
y 1424 South 50th Avenue 

Cicero, UL 60650 
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

Patarėjai ir laidojimo direktoriai

Fresh Cherries Nest

SOPHIE BARČUS
RADIJO iElMOS VALANDOJ

Laidotuvių Direktoriai

Tel. RE 7-1213

• Moderniški šokiai buvo pra
dėti 1878 m. San Fraciske, dan-. 
ly vau j ant Isadora Duncan.

B I■ ii
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Apdraustai psrkraustyaMc 
U įvairiu statusu, 

ANTANAS VILIMAS 
TsL 374-1M2 arba 37M9H

fiežtadieniai? ir sekmaiiamaia 
nuo 8:30 iki jat ryto. 
Stoti** WOPA - 14M AM 

trazudiuo|am** E mūay stvdi}** 
M*rqu*tt* Paris*.

“m Ald*<i*
‘ T*IWu 773-154J

7159 S*. MAPLEWOQO AVI. 
CHICAGO, IL 4OC29
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Kaxlien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 nl vakaro. 

Vboa laido* ii WCEV 
(MulgM 14eXl

SC Petersburg, Fta^, 12JO vai. p-p 
ii WTIS aletiea, 1110 AM banga

Mid W. 71K SUTmH

“Lietuvos Aidai
KAZĮ 8kAZDŽIONVT»

HOME CHICAGO MOTOR CLUB OM 

f* V 
Aj

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue
Tei. — 523-3572 STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS

LACKAWICZ

2424 West 69th Street

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois

Tel. 974-4410

ips Merfis frmb 
tweet 
sp 

cup 6Ug£T 
tabl aspoons eoc 
tabtetpoons vrater
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VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

AUno<a 
Tekt 7TM«7<

R tabletpoom augs 
Ffcoci outside of di 
fa totted eocoost. fiooon
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1446 South 50th Avenue I
Cicero, Illinois \

Telefonas — 652-1003



RUSAI NUMUŠĖ DU KELEIVINIUS 
PIETŲ KORĖJOS LĖKTUVUS

Vieną numušė šio mėnesio 
pirmos dienos naktį Japonų jū
roje, o pirmasis buvo numuštas 
1978 metų balandžio mėnesio 
naktį Murmansko <°žero pa
kraštyje.

Sovietų valdžia tvirtino, kad 
Pietų Korėjos lėktuvai skrido 
Sovietų erdvėje, kad jiems bu
vo įsakyta nusileisti artimiau-1 
siaine aerodrome, bet Pietų Ko-1 
rėjos lakūnai rusų nepaklausę, j 
todėl lėktuvai ir buvo numušti, j 

’ Žurnalistas- Steve Lorr, dirb
damas ^.menkos žinių agentū
roms Pietų Korėjoj, Seoul mies
te susitiko su lakūnu Kim 
Chang Kiju. Su juo išsikalbėjo 
apie 1978 metais įvykusį inci
dentą. Pačioje pradžioje Sovietų 
Sąjunga prieš penkerius metus 
ėlgėsi lygiai taip, kaip elgėsi šį 
mėnesį, į
; Sovietų lakūnas apie dvi va

landas bandė pasivyti keleivinį 
Pietų Korėjos lėktuvą ir norėjo 
kažką pasakyti, bet nemokėjo. 
Šiandien tarptautinė lakūnų kal
ba yra amerikiečių vartojama 
anglų kalba, bet Sovietų lakū
nai, matyt, angliškai nemoka. 
Keleivinį lėktuvą pasivijusieji 
rusai Oehocko jūros erdvėje nie
ko negalėjo pasakyti, nes ang
liškai nemokėjo.

Pirmasis Pietų Korėjos lėktu
vas skrido 3,500 pėdų aukštu- 
ttioje. Jis skirdo per šiaurės aši
galį. Lakūnas nutiesė tiesią li
niją iš Korėjos į Paryžių, nusta
tę tiesią liniją Boeing 707 lėktu
vui per šiaurės ašigalį ir leidosi 
įelionėn. 

1

.« Kada lėktuvas sėkmingai pra
skrido ašigalį ir pradėjo leistis 
Europon, besivejantis Sovietų 
lakūnas; negalėdamas pasivyti 
lėktuvo, paleido raketą į kairųjį 
lėktuvo sparną. Sudrėbėjo visas 
lėktuvas ir sudrebėjo 209 jo ke
leiviai.
!. Visame lėktuve pasipylė labai 
daug karčių dūmų. Lėktuvas pa
mažu pakrypo ant kairiojo šono, 
bet visų laimė, kad jis nekrito. 
Pasirodė, kad rusų paleistas 
Šrapnelis nuplėšė kairįjį lėktu
vo sparną ir paliko 10 pėdų

Kapitonui Kim vis dėlto pavy
ko išlaikyti lėktuvą erdvėje ir 
bandė leistis. Apačioje matė di
delį ežerą, kurio pakrančiai bu
vo apaugę nendrėmis. Jis būtų 
galėjęs nusileisti ant ledo, jeigu 
būtų žinojęs, kad ledas didellį 
lėktuvą išlaikys. Kapitonas nu
tarė leisti pakraštyje, į nendres. 
.Jeigu lėktuvas ir suklimptų į pa
kraščių vandenis, tai vanduo 
nebūtų toks gilus ir keleiviai ga
lėtų išsigelbėti.

Lėktuve buvo dūmų, bet ne
laimės skambučiai dar skambė
jo. Reiškia, elektra veikė. Lėk
tuvas, pakrypęs į kairę, pradėjo 
smarkiau kristi. Jis apsisuko ke
lis kortus, bet kapitonui pavyko’ 
jį vėl išlyginti. Jam pavyko nu
sileisti į Kem ežero pakraštį, ne
toli nuo Murmansko, -100 mylių 
šiaurėje nuo Leningrado.

Kpt. Kim tvirtina: “Sovietų 
lakūnai pasakojo, kad jie mus 
sekiojo apie 2 valandas, kad pa
leido į mus kelias šviečiančias 
kulkas, kad mes pamatytume, 
bet mes nekreipėme į juos jokio 
dėmesio. Tai sena istorija, kurią 
jie dabar ir vėl kartoja”.

Kpt. Kim sakosi tik vieną Kar
tą pamatęs praskrendantį Sovie
tų lėktuvą. Jis sėdėjo dešinėje 
lėktuvo pusėje ir matė pra- 
skrendatį rusą. Tarptautinės tai- 

' syklės sako, kad lakūnas, norįs 
sustabdyti praskrendantį sveti
mą lėktuvą, privalo praskristi 
kairiąja svetimo lėktuvo puse. 
Kadangi rusas praskrido deši-. 
niąja puse; tai kpt. Kim nekrei
pė jokio dėmesio. Kim pastebė
jęs raudoną žvaigždę Sovietų 
lėktuvo šone.

Kpt; Kini pridėjo, kad Sovie
tų lakūnai turi tiktai vieną ra
dijo liniją. Jie negali girdėti ar 
pranešti kita radijo banga. So
vietų lakūnai gali susisiekti tik
tai su savo viršininku, žemėje. 
Sovietų aviacijos vadovybė ši
taip izoliuoja savo lakūnus, kad 
jie nesusižinotų su kitomis sto
timis ir nebandytų pabėgti.

Tuojau atsirado rusai ežero 
pakraštyje ir išvežė visus kelei-

vius j artimą miestelį, o vėliau 
į Murmanską. Rusai leido kelėi- 
vianis dvi dienas atsigauti, o vė
liau vis ems leido grį.ti į P e
lų Korėjų. Neišleido paties ka
pitono ir jo pavaduotojo, kito 
lakūno. Jie norėjo patirti, ar pie
tų korėjiečiai neatskrido šnipi
nėjimo tikslais. “Sovietų taidy- 
tojai msne bandė įtikinėti, kad 
aš sąmoningai įskridęs į Sovie
tų teritoriją šnipinėjimo sume
timais. Aš rusams kategoriškai 
paneigiau šį tvirtinimą’’, pažy
mėjo kpt. Kim.

1978 melais lėktuvai neturė
jo tokių gerų prietaisų kaip da
bar, negalėjo taip lengvai iš
skaičiuoti tolio. Palie-'s lakū
nams reikėjo atlikt- %isus ap
skaičiavimus.

Tada tik už savaitės rusai pa
leido abu Pietų Korėjos lakūnus, 
bet lėktuvą pasiliko. Jie neleido , 
pietų korėjiečiams lėktuvo iš-' 
vilkti iš pakraščio.

51 m. kpt. Kini buvo vėl pri- ( 
imtas Pietų Korėjos keleivinės 
aviacijos tarnybon' Jis pažinojo ■ 
š.m. rugsėjo 1 d. žuvusį lakūną 
Cam. Jis buvo geras lakūnas, 
rengėsi išeiti pensijon, bet žijyo

Rep.

Padavimas apie Algirdo 
kaina ir auksinę žagrę 

Maišiagaloje

'W:

Aidus”.

KAM MOKĖTI NUOMĄ?

GERIAU SKOLĄ.
i nesugalvodami jie kreipėsi į'Kri_ 

vių-Krivaitį, kuris jiems patarė
1 nuliedinti auksinę žagrę ir ja 
• aparti visą apylinkę.
į įkinkyta du jaučiai ir skubo

tai buvo išvedamos vagos ne 
tik aplink miesteli, bet ir apie

Apie 25 kilometrai į šiaurę daugelį kaimų. Maras prisiarti- 
nuo Vilniaus yra Maiuiogalos no> bet negalėjo pereiti per tąs 
miestelis ir pagarsėj ęs Algirdo vaSas gy vestoj ai išsigelbėjo
kalnas. Užsilikęs padavimas sa- J 
ko, būk prieš 80 metų tūlas už- 4

Žmonės taip nusidžiaugė, jog 
nuėmė auksinę žagrę, padėjo prie 

kastų turtų ieškotojas surado ta- ' ^i^stelio ir supylė ant jos kalne- 
me kalne žagrę, truputį mažės-fJi’ pavadindami jį Algirdo kal- 

■ nę už paprastą, bet gryno auk- ;nu- garbei tuo laiku viešpatavu-
so.

Užinteresuotaš , tuo nepaprąš- 
tu radiniu, jis ėmė teirautiį^|gas 
■seniausius žmonės ką toji žagrė 
galėtų reikšti. Atsirado šimtme
tinis senelis, kuris pasisakė gir
dėjęs iš savo dėduko, taipgi žili. >SŲ sakau tau: jei kas neatgims 
galvio, toki pasakojimą: ■ «iš aukštybės, negalės regėti Die-

Kadaise į Lietuvą Įsiveržė vo karalystės... Kas gimė iš kū- 
baisus maras. Jis išskynė Vii- no, yra kūnas, o kas gimė iš 
niuje daugelį žmonių, bet iki Dvasios, yra Dvasia. Nesistebėk, 
Maišiogalos nebuvo atėjęs. Su- jog pasakiau: jums reikia at
sirinko visos apylinkės seniu-! gimti iš aukštybės”. (Jono 3:3, 
nai ir tarėsi kaip (apsisaugoti^ 6, 7). , i
nuo tos nelaimės. Patys nieko;. Maloniai kviečiame visus iš-

IĮ, pavadindami jį Alghdo kai- 
__ ,v_: a_ . i _ i_  . v

|-sio Lietuvos 'kunigaikščio^
~ Spalis

KAIP ATGIMTI Iš NAUJO

Jėzus atsakaė: “Iš tiesų, iš tie-

4- x'xu.iwmui mitriame vidllb 

girsti ■ kaip atgimti iš naujo, 
šiandien 8:45 vai. vakare radijo 
banga 1450 AM per “Lietuvos

'i
%i

NsmL žirni — Pardavimai 
RIAL ESTATE FOM SALI

FASKCLCS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM^ 
13 ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAII 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ

UTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
* MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

4 NOTARIATAS • VERTIMAI

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

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

Sekmadienį 9 vai. ryto per bungalow - 1% aukšto mū-
_ . _ t . . . 1 rims, 3 butai: 1 su 2 nueg. Garažas._ . __ # e X Lilio, o UL4VUA. X

Sopinę Barčus radiją išgirsite i Marquette Parko centre. Nebrangus. 
“Nepaprastas skirtumas”.

Parašykite mums laiškutį ir 
pareikalaukite knygelės “Kaip 
atgimti iš naujo”. Mūsų adresas: 
Lithuanian Ministries, P.O. Box 
321, Oak Lawn, Ill. 60454.

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

f

c

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leMbaą, 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garsntuotai ir sfžinlngeL 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Telman Are, 
Tol. 927-3559

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

i
INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St 
TeL: 436-7878

REPAIRS — IN GENERAL 
Įvairūs Taisymai

s Pirmutinė raštinė su oro vė
sintuvu buvo įrengta 1928 me
tais San Antonio, Texas.

Triaminic® Syrup 
Triaminicin® Tablets 

_ or 
Triaminic-12® Tablets

For Allergy Relief 
that’s notning to 

sneeze at

TAISO ORO VĖSINTUVUS;
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 

. IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 
BEI KROSNIS.

Herman Dečkys 
Tel. 585-6624

KAIP SUDAROM)
TESTAMENTAI į

Tuo reikalu jums gali daug 
žadėti teisininko Prano šULC 
išruoštą, — teisėjo Alphonse

D £ M E S I/O ■: 
62-W METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $120 pusmečiui autMiMtollia* 
Liability apdraudimas passinia- i 

kanu. Kreiptis: f
A. L A U RAITU 

4645 So. ASHLAND AVI. ■
TeL 523-8775

---------------------------------------------------------------------- ■-

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Taiman Avenue 

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

Laikrodžiai Ir branrenyW 
Pardavimas ir. Tataymas

© 1983 Dorsey Laboratories. Division of

LIUCIJA’
<-

• Iowa buvo pirmoji JAV, 
kuri uždėjo taksus balandžio 
mėn. 1921 m. cigaretėms. Nuo 
to laiko buvo leidžiama parda
vinėti cigaretes toje valstijoje.

TeL 776-5162 
1849 West 63rd Street 

Chiouro, PL 60629

šlėista knyga su legališkomi* 
brmomii----- • -

Knyga su formomis gauna 
ua Naujienų administradjojr

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštui 

P. MEDAS, 4059 Archer' Aveno^ 

Chicago, III. 60631 Tol. YA 7-59W

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

šeštai; nuo 9 vaL r. iki 12 vaL i

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

«59 S. Maple-rood, TeL 254-7454
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai 
i iiuji n.. .... .  „

18.00

82.0®

JAU ATSPAUSDINTA

KOVOS DEL LIETUVOS

FltKfTl JAV TAUPYMO fOMUf
2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

— Naujienos, Ctudago, 8, I1L Tuesday, September 13, 1983

Homeowners insurance 
Good service/Good price 

F. Za polis, Agent 
320SV1 W. 95th St 

Everg. Park, 111. 
60642 - 424-8654

Aleksas Ambrose,

CIIICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

1 ■ autorius,
paruošė, sutvarkė ir išfepausdino geriausią

a‘j.< Chicagos lietuvių istoriją .......
(1869 — 1959 metai).

664 psl., vardynas.
1 Minkšti viršeliai. Kaina $15.

Persiuntimas — $L
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠ0S

* w W

619 puslapių, kietų viršeliu knyga J

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

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

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, EL 60608

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, viauomenės veikėjo ii rašytojo atMUUnimni.

A. Guseea — MINTYS IR DARBAI, 259 peL, liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienai h 
susirūpinimą___________________________ !____

A. J. Gusseu — DANTYS, jų priežiūra, sveikata Ir 
grožis. Kietais viršeliais____________________

MinkitAig viršeliais, tik____ _________

Dr. A. J. Guasen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik__ _

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant $1 perriuntimo išlaidoms.

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

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

• » * •

KNYGĄ IŠLEIDO CfilCAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA »

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

Mr. K. Januta,

ffiko Lileikio apsakymu knyga 
“Liucija’5 jau atspausdinta.

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

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

ADVOKATŲ DRAUGUA 
V. BYLAITTS 

ir V. BRIZGYS 
Darbo valandos: 

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

•606 S. Kedzie Avė. 
Chicago, Ui. 60629 

TeL: 778-8000


