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tykiams.

Henry Kissingeris su komisijos nariais pirmadienį tarėsi su Panamos 
prezidentu apie krašto gyventojų apklausinėjimą.
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ŽUVO 12 ARGENTINOS 
AVIACIJOS VADŲ

ARGĖNTINIEČIAI BUVO PASIRYŽĘ ĮSIVERŽTI IR Į GIB
RALTARĄ, PRADĖTI'KOVAS SU BRITAIS

• BUENOS AIRES. — Pirma
dienį žuvo 12 Argentinos kari
ninkų Kordobos provincijoje, 
Argentinos šiaurės centre. Nu
kritęs lėktuvas buvo’Argentino
je pastatytas dviejų motorų 
Guarani - nėktuvas.

Nelaimė įvyko, kai kariškas 
lėktuvas pakilo iš aerodromo. 
Manoma, kad vienas motoras 
staiga nustojo veikęs ir lėktuvas 
sudužo ,negalėdamas išsilaikyti. 
Lakūnai buvo suskridę pami
nėti Kordobos aviacijos dirbtu- 
bės 56 metų sukaktį.

Tame lėktuve skrido gen. Sig- 
frido Plessl, kuris praeitais me
tais vadovavo Argentinos avia
cijai Falkland© salose. Praeitą 
savaitę aukštesni aviacijas kari
ninkai dalyvavo pasitarime, ku- 
ris' nutarė mokėti užsieniui sko
las ir greičiau perduoti vyriau
sybę civiliams. j - --

Argentinieciai bandė sprog- 
' diriti Gibraltarą.

JIADRIDĄS, Ispanija.:— Bri
tų spauda pąskelbė^kad praei
tais metais,, kąį ’ va tarp 
britų' iri"argęAfarnet Sklando
saios^-į tIspaniją Ąrgen-
tinosN kčvptoj ųr A^Ęupė, -.-^i^usi 
įsiv^f 
dių|i‘SYarįešneS\š4 
ta£'^rįęn^niečįų i^^ędfcija^į 
Gibraltarą, 
1982i£i&his; j v

JTud reikalui buvo a tsįkląųs^ 
tas - Ispanijos -ministeris ^Mdrin. 
Jis .paaiškiną, kad britų spaudoj 
pasirodžiusi žinia apie ekspedi
ciją į Gibraltarą jam buvo ži
noma. Argentiniečių grupė bu
vo atvykusi į Ispaniją ir rengėsi 
įžengti į Gibraltarą, bet ta gru
pė buvo sulaikyta. Visi atvyku
sieji buvo suimti, sudėti į laivą 
ir pasiųsti į Argentiną.

Ispanijos vyriausybė argenti- 
niečiams išaiškino, kad jie ne
turi teisės veržtis į Gibraltarą 
iš Ispanijos teritorijos. Tai būtų 
karo veiksmas. Ispanai neleido 
įsiveržti į Gibraltarą iš Ispa
nijos.

PIRMIAUSIA PREMJERAS
TINO IZRAELIO PINIGUS 23 NUOŠ

LENKAS GAVO KETURIS 
METUS KALĖJIMO

VARŠUVA, Lenkija. — Nele
galiai veikiančios Solidarumo 
unijos veikėjas Janusas Palubic- 
kis pirmadienį gavo keturis me
tus kalėjimo už nelegalų darbą. 
Jaruzelskio vyriausybė šiomis 
dienomis sprendė kelių veikėjų 
bylą už nelegalų veikimą. Vy
riausybė uždraudė Solidarumo 
unijai veikti. O jeigu kas vis 
dėlto vedė nelegalų darbą, tai 
buvo suimtas ir atiduotas teis
mui.

Palubickis ir keli kiti Solida
rumo unijos veikėjai nutarė or
ganizuoti kovą prieš dabartinę 
vyriausybę. Kitų veikla buvo 
silpna, tai juos teismas paleido;

Iš Palubickio bus atimtos vi
sos piliečio teisės, jis bus pa
siųstas- į prievartos darbo kalė
jimą, "kur privalės dirbta-kelis 
metus.'Manoma, kad Palubickis 
bus pasiųstas į anglių kasyklas 
ir ten turės dirbti iki bus atlik-

t

PRANEŠĖ MASKVAI, K.XD RUSAI GALI ATIDARYTI 
SAVO AMBASADĄ IZRAELYJE, JEI NORI

JERUZALĖ, Izraelis. — Ne- manai, kad krašto gyventojai 
spėjo naujas premjeras IcakasĮ patikės, ką tamsta sakai? 
Šamiras gauti Izraelio parlamen
to pasitikėjimą 60 balsų prieš lamentui nok 
53, tuojau pradėjo judėti. Kai opozicijos vado parodytą didelę 
formalistas Beginąs perdavė 
vyriausybės vadeles naujai pa
sitikėjimą gavusiam premjerui, 
Šamiras tuojau paskelbė savo 
kabineto sąstatą.

Pats Šsmir, be premjero pa
reigų, pasiliko ir užsienio reika
lų ministeriją, kurią jis gana 
vykusiai valdė prie Begino.

Savo pavaduotoju jis pasirin
ko iki šio meto buvusį Begino batai ir drabužiai bus branges- 
vicepremjerą David Levy. Tai rii. Visi suprato opozicijos vado 
didelis konservatorius. Krašto i šypseną, kai praneštas valiutas 
apsaugos ministeriu jis pasirin- nuvertinimas, 
ko Kaune gimusį ir lietuviškai
suprantantį Mcšę Arens. Jis yra Į yra pasiūlymas Sovietų Sąjun- 
aviacijos statybos inžinierius, | gai atidaryti Sovietų ambasadą 
bet jis atleido visus generolus, | Izraelyje, o Izraelis atidarytų 
nesustabdžiusius p a 1 estiniečių savo ambasadą Maskvoje. Ša- 
žųdynių stovyklose. /

Arens ^iitniausia. pa
sveikino Šamirą, kai jis perskai- 

i tė savo kabineto sąstatą..
Tuojau po to, naujas premje-

išmintį, bet kreipti dėmesį į gy
venimo realybę ir imtis prie
monių kovai su negerumais.

Premjeras tuojau priminė 
parlamentui, kad pats svarbiau
sias jo vyriausybės žingsnis bus 
Izraelio pinigų nuvertinimas net 
23'7. Jis apskaičiavo, kad Izrae
lio saikelis nuvertintas beveik 
vienu ketvirtadaliu. Maistas,

ras sušauktam parlamentiri per- j -------------------- (
skaitė savo deklaraciją, kurioje Į — Panamos prezidentas pa- 
išdėstė -visą savo programą, j tarė Kisingerio komisijai teikti 
Pirmon eilėn jis perskaitė para- ekonominę paramą Centro Ame- 

radienį Sirijos, sostinėje įvyko ■ grafą, kuriuo prižadėjo duoti rikos vasltybėms, nes kai eko-

B1RA GANDHI ATEINANČIAIS 
METAIS PRAVES RINKIMUS

MILITARINĖ POLICIJA APRAMINO SICHUS PUNJABO 
PROVINCIJOJE, NĖRA DAUGLAU ŽUDYNIŲ

NEW DELHI, Indija. — In-nis. Griežtas karių elgesys 
dira Gandhi pirmadienį paskel- 
ė, kad ateinančiais metais, va-

‘ jsario ir balandžio mėnesiais, ji 
pravesti parlamento 
Ji jaučia, kad krašte 
yra gerokai pasikei-

■p
BONA, Vakarui/^

A. \ Gfijrųyka, dal yvWę$ Va rš u- 
vos pakto, valstybių-,pasitarime, 
nutąre važiuoti į’Vįeną,1’kad ga
lėtų; susitikti su atskrendančiu 
Vakarų Vokietijos užsienio rei
kalų ministęriu Genscher.

Grpmyka nori pasitarti sū rengiasi 
Genscheriu apie V. Vokietijos dnkimus. 
bendradarbiavimą su Sov. Są- nuotaikos 
junga.

-Gromyka po to planuoja už-1 
sukti- į Ciurichą, kad galėtų pa-, 
si tarti su Sovietų delegacijos

] nariais

r tusios. 
Keliose

kur buvo silpnesnė Kongreso 
partija, vyko labai žiaurios tar- 

branduolinių 'ginklų ' pusavio muštynės. Sichai norė- 
konferencijoj. ' p° grąžinti ginklus gyvento-

- -- (jams ir keršyti hengaliečiams.
Į Visas Ceylono pakraštys taip 
pat sukilo prieš musulmonus.

į Indira Gandhi ėmėsi griežtų 
• priemonių ir atstatė tvarką vi
sose provincijose. Kongreso par-

Indijos provincijose,

ramino fanatikus.
ap-

e • * • • • » | ** C. " • * e/7

kruvini susirėmimai tarp dviejų ■ darbo galimai didesniam darbi- nominė gyventojų būklė -blogė- 
i palestiniečių grupių. Vieni su- ninkų skaičiui. Į ja, tai vis daugiau kyla nėra-

fatą ir klausyti nebenori.
Mohamed Gumien vadovavo 

Palestiniečių mobilizacijos cen
trui. Jis prižiūrėjo visą centrą 
ir verbavo palestiniečius į Ara- 

I fato batalionus. Pirmadienio 
darbiečių partijos kairiuosius va}tare j minėtą centrą įsiveržė

BRITŲ KONSERVATORIAI
LABAI SUSIRŪPINĘ

LONDONAS, Anglija. - Prieš 
keturis mėnesius konseiva toriai 
laimėjo rinkimus, sumušdami |

tinka pripažinti J. Arafatą pa
lestiniečių vadu, o kiti apie Arą-; gjy vadas, pradėjo garsiai juok 

tis iš šių Šamiro žodžių. Po te 
Peres paklausė:

— Tamsta esi valdžioje jau Į j Rangūną atvežė šiaurės Korė- 
rėjos komunistai.

šimon Peres, Izraelio darbie I touniu.

— Pietų Korėjos vyriausybės 
j nariai yra įsitikinę, kad bombą

CHICAGOJ MOKYTOJAI

KALENDORĖLIS

Mošė Arens pasilieka Izrae
lio gynybos ministeriu nau

jame Izraelio kabinete.

Spalio 12: Maksimilijonas, 
Maldeika, Darvydas, Svaja, Un- 
gis, Taira.

Saulė teka 6:59, leidžiasi 6:15.

Oras debesuotas, vėjuotas, 
vėAoa.

NESUSITARĖ DĖL ALGŲ
CHICAGO, Ill. — Chicagos 

mokytojų unijos atstovai tarėsi 
su švietimo komrsios pareigū- 
naiš dėl algų. Chicagos mokyto
jai reikalavo pakelti jiems al
gas bent 10%, bet jiems pasiū
lė tiktai pusę prašomo pakėli
mo. Mokytojai pradžioje buvo

sutikę su pasiūlymu, bet vėliau 
unijos atstovai pakeitė savo 
nuomonę.

, Unijų organizatoriai vėl pra
dėjo reikalauti, kad mokyto- įįja reikalauja pagrindinių tei- 
jams būtų pakeltos algos visu sjy visiems gyventojams, nepri- 
10%. švietimo tarybos pareigu- ' taHa žudynėms, tikėjimo fana- 
nąms nesutikus, streikas tęsia- tikams.
mas jau antrą savaitę. Pasitari
mai vėl bus tęsiami.

ekstremistus. ^e|j ginkluoti palestiniečiai, ku-
Dabar. kada darbiečių parti- rie p3vartojo ginklus. Šautuvų 

jos priešakin atsistojo Neil Kin- {rafėjimas tęsėsi kelias valan- 
nock, tai konservatoriai labai j das Ruvo sužeistų ir keli nu- 
susirūpino. Neil Kinnock pa- §auli Atwkę Sirijos kariai vi- 
reiškė: “Mums turi rūpėti vie- sus ,paIcstiniečitrs nuginklavo, 
nas dalykas — kaip rinkimų 
metu sumušti konservatorius. 
Kiti partijos reikalai dabar ne 
tokie svarbūs”.

keli ginkluoti palestiniečiai, ku-

6 metus, o kodėl tamsta nieke 
nedarei, kad sumažinti nedarbą 
Izraelyje? Kodėl neįvykdei nei 
vieno dalykėlio, apie kurį taip, 
gražiai buvo kalbama? Iki šio 
meto nieko nedarei, o daba

— Burmos valdžios atstovai 
mano, kad prie Rangūno mau
zoliejaus bombą galėjo atneš i 
kuri nirs komunistų grupė.

siu visiems gyventojams, nepri-

Apramino visą Punjabo 
provinciją

Praeitą pirmadienį Punjabo 
provincijos šiaurėje įvyko kru
vinos musulmonų žudynės. Si
erai peiliais nužudė 175 as
menis.

I. Gandhi davė labai griežtas 
instrukcijas m iii t arinei polici
jai, lėktuvais pasiųstai į pavo- 
jingiairsiask vietas. Nuo antra
dienio Punjab provincijoj mu
sulmonų skerdynės pasibaigė. 
Atvyko keli batalionai karių, 
kurie užėmė strategines provin
cijos vietas. Atvykę kariai pa
skelbė, kad bus šaudomas kiek-

, vienars žmogus, kuris panaudos 
prievartą prieš beginklius gy
ventojus.

Tuo pačiu metu Indira Gan
dhi atleido savivaldybių rinktas 
vyriausybes ir paskyrė centri-

Naujas darbiečių partijos pir
mininkas skiria mažai dėmesio 
i atskiras grupes partijoje. Jis 
nesidomi socialdemokratais ar 
liberalais. Visos jos pastangos 
nukreiptos, kad darbiečiai lai
mėtų ateinančiu^ rinkimus. Tai i 
konservatoriams kelia nemaža 
rūpesčių.

ŠVEICARAI NUTEISĖ 
KETURIS LENKUS

BERNAS, Šveicarija. — Švei-i

RANGŪNE ŽUVO 
19 ŽMONIŲ

RANGŪNAS, Burma. — 
eitą sekmadienį Rangūno prie- Į 
miestyje sprogo labai 
bomba, nuo kurios žuvo 
nių. Sunkiai sužeistų 
skaičius pasiekė 4R.

Nelaimės metu buvo 
keturi Pietų Korėjos 
riai, atvykę į Bumią 
mams.

carų vyriausybė nagrinėjo ketu
rių lenkų bylą, pernai įsiveržu- 

Į siu į lenkų ambasadą Šveicari
joj ir pagrobusių kelis lerkus. 

Grobikai įsiveržė į lenkų am
basadą Luzanoje. Jie ištisą sa
vaitę valdė ambasadą. Jie reika
lavo pinigų, kitokios paramos, 
bet nieko negavo. I^enkų vy
riausybės atstovai tarėsi su įsi
brovėliais, bet nieko jiems ne
prižadėjo.

Galų gale įsimaišė šveicarų 
policija ir suėmė visus įsibro
vėlius. Paaiškėjo, kad minėta 
lenkų grupė nepriklausė jokiai 

i ar organizacijai. Jie 
I vertėsi vagiliavimu ir užtpuldi- 

užmušti | nėjimars. Jie tuo prisipažino, 
šveicarų teismas jiems paskyrė 
tiktai nuo 2 iki 6 metų kalėjimo 
už tai, kad jie nieko neišžudė.

Pra-

galinga
19 žmo- 
žmonių i partijai

ministe- 
pasitari-1

Korėjos ———————— 
prezidentas užtruko pakeliuje, sėdžių mauzoliejaus, apsisuko 
nes jo automobilį sustabdė ir grįžo į miestą. Kai patyrė, 
miesto raudonos šviesos. Jis už- kad sužeisti korėjiečiai yra ligo

nės vyriausybės paskirtus asme- girdo didelį sprogimą prie po- ninėse, tai juos aplankė.
i į

Laimė, kad Pietų
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Šiaurės vakarų Argentinoj pirmadienį nukrito karo 
lėktuvas. Nelaimėje žuvo generolas, trys pulkinin

kai ir daugelis kitų lakūnų.



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto šio skyriaus redaktoriai

nukritau laiptais.
—Kas iŠ to! Juk Tamsta gy

veni antrame aukšte ir pusės 
valandos neėmė nukristi žemyn.

♦ ♦ *

SVARBUS TRŪKUMAS

Automobilių savininkams
Jiedu susitiko ilgos miesto 

gatvės šaligatvyje. Ponas Riau- 
ka ir ponas Patarška, automobi
lių savininkai. Abudu pėsti.

—A. labas ponas Patarška!
— A. labas, labas, ponas Riau- 

ka!
— šiandien pėsčiomis?
— O taip, žinoma. Tokią gra

žią dieną. Tamsta irgi pėsčio
mis

— Taigi, kaip matai. Tokia ža
vinga saulėkaita!

ta- Tiesą sakote! Visą laiką 
sėdėti orie vairo, ir didžiausiam 
automobilio entuziastui sykį nu
sibosta.

— Ir virškinimui nesveika!
— Žinoma! Reikia pridurti — 

ir figūrai! Besėdamas sėdynė
je su laiku žmogus Į lazdos kriu
kį sulinksti!

— Ir sunkėti žmogus pradedi, 
o storuliai šią gadynę yra ant

REIKIA ŽINOTI. KĄ AUGINTI

Maskvos universitete lekto
rius skaito paskaitą:

— Draugai, pernai Kazachs
tane mes turėjome blogą der
lių, nes...

— Nes, sako, žydai kalti... — 
įsiterpia balsas iš auditorijos.

— Prie ko čia žydai — tęsia 
toliau paskaitininkas. — Karš
čiai ir kritulių stoka buvo svar
biausios nesėkmių priežastys. 
Tačiau 'ir Ukrainoj atsitiko ne
laimė, nes...

t— Žydai kalti! — vėl pasigirs
ta įš paskutiniųjų suolų.

-Į—Prašau netrukdyti!— pyks
ta [lektorius. — Ukrainoj užde
rėjo neblogai, bet^ didžiulės „įiiU: 
tys supūdė dėfKųUTaigi, vietoje' 
grūdų eksporto, turėjome im- 
poFtuolis...

-t- Drauge lektoriau, ar tiesa, 
kad žydai turi mokėti devynis 
šimtus rublių už leidimą išvyk
ti iš Sąjungos? — vėl balsas iš 
auditorijos.

— Taip. Rodos, teisybė, — pa
tvirtina paskaitininkas.

t— Tai ko čia mes dabar gai
š’riame laiką su tais javais? Ar 
negeriau pradėti auginti žydu
kus. o už gautus pinigus be jo
kio vargo pirkti grūdus iš Ame
rikos? — paklausia vienas stu
dentu.

* * *

IŠLAISVINTOJAI
Raudonojoj aikštėj Maskvoje, 

prieš mauzoliejų, kur sudėti Le
nino palaikai, sustoja tėvas su 
mažu sūneliu.

— Tėveli, kieno tai karstas?
-- Klausia berniukas.

— Tai Lenino, sūneli.
— O kas buvo Leninas?
— Tai buvo tas žmogus, kuris šminke, bet eidamas iš namų

juoko laikomi, dėlto ir biznyje 
kenkia autoritetui.

— Riebiam žmogui net kvė
puoti darosi sunkiau!

— Taigi.taigi! Pagaliau širdis 
gi, kuri automobiliu važiuojant 
neturi kas veikti.

— Beč jur laif! Bendrai paša, 
kius, visą laiką važinėjant krau
jo cirkuliacija susigadina.

— Taigi-taigi, diena iš dienos 
žmogus nusivažinėji.

— Tiesą sakai! Tai yra prie
žastis dėlko ir aš nusistačiau pės
čiomis esti.

— Labai protingai padarei. Aš 
lą pati darau tais pačiais sume
timais!

— Puiku, tikrai puiku... Beje...
— Taigi, beje... Meskim juo

kus pasakoję. Kuomet tavo eilė 
stoti prieš trafiko teisėją?

— Taigi, tą pačią dieną kaip 
ir tavo...

.nuėmė nuo mūsų retežius... Ta-£

vo mamai nuėmė retežį su per
lais, o man laikrodžio retežį.

* * * *

PASLAPTIS

Bosus: — Kiek jūs uždirbat, 
tebūnie paslaptis ir niekas ne
privalo apie tai žinoti.

Tarnautojas: — Nesibijoki, aš 
iarrnatiriuusi kitiems prisipažin
ti... <1

LOGIŠKA, AR NE? ' ‘

Tarnautojas buvo pasauktas 
pas skyriaus viršininką; kuris 
pasakė:

— Jei Tamsta negertum, tai 
aii'būtum pasidaręs vedėjo asi- 

Jtfeiltū, ČUgaf nei i?-vfedėju? Tai
gi, ar neapsimoka tau nustoti 
gerti ir užimti vedėjo vietą?

— Man tai neapsimokėtų.
— Kodėl,

--- Nes kai aš išgeriu keletą 
itikliukų, tai iš karto pasijuntu- 
kaip direktorius! 1

* * *

ARKLIO POSTAS

— Atklys, kurį pirkau nuo jū-
ų praeitą pavasarį yra geras, 
ik v.enas dalykas man nepatin
ka. kad jis galvos nelaiko aukš- 
tai. |

— Gal būt iš gėdos...
— Kok os gėdos’ Ką gi arklys- 

uisirrano apie tai?
— Žino ir jaučia kaip neiš

mintingas yra jo naujas šeimi
ninkas. * ♦ *
MENKAS PASITEISINIMAS

— Ponas Grajauskai: tai jau 
>e daug. Mandietp vėl pasivėla

vai arti pusės valandos.
— Labai atsiprašau, pona-< vir-

— Ar tiesa, kad Barbora pa
metė Juozapą ir neKŠraugauja su 
juomi?

— Tie-et, nes jis turėjo vieną 
svarbią ydą.

— O kokią gi?
— Tas vėjavaikis susižiedavj 

su kita.
* * *

ŠIŲ LAIKŲ NUOTYKIAI

Parke žaidžia būrelis vaikų.
Staiga vienas pasitraukia ir pri
bėgęs sveikina praeinantį vy
rą. Jam sugrįžus, kiti vaikai 
klausia:

— Iš kur tu pažįsta tą praeivį?
— O, jis kadaise buvo mano 

tėvu, — atsakė vaikutis.
» ♦ ♦

SVEIKAS PATARIMAS
Viena komuntė pasakoja ki

tai: i
— Žinai, moterim rūkyti vi-* 

sai nepritinka. į
— Kodėl?
— Dėlto, kad laikant cigaretę 

burnoje tūri susilaikyti nue kal
bėjimu. .
’.T ; *’ * *

' NEGALĖJO SUSIPRASTI

Vienau Škotas atvyko į Lon-* 
(Huną pasisvečiuoti pas savo . gi- [ 
minę. Išbuvo jis keletą dienų 
it pradėjo nusibosti. Nežinoda
mas kaip paskatinti jį važiuoti 
namo, giminė užklausia:

Ar kartais jū&ų žmona ir 
vaikai neišsi’lgs jūsų?

‘ priminėt! Aš
i^yatis'p'apraŠiHu, kad ir jie at
važiuotų...

< : ■ » ♦ * -
TURI TRŪKUMŲ

— Aš matau, kad tamsta įsi- 
gijai naują rašomą mašinėlę. Ar 
ji gera?
‘ _ Nieko silĮŲ tik rašant daro 
įjaug klaidu.

VISKĄ GALIMA RASTI

— Ko ieškai toj knygoj, vai
keli, juk dar;nemoki skaityti?

—• Taip? bet 'tėtis sakė, kaid 
viską galima rasti, tai ir ieškau 
ratuko nuo vežimėlio.

* * ♦
APSIRIKIMAS

Naujas mokyklos vedėjas pir-
momis difeiiomis niekaip negalė- 
io priprasti prie mokinių triukš- 
no. Nebepakeldamas alaso vie
noje klasėje už sienos, jis įbėgo 
ir pamatęs, kad vienas už kitus 
didesntis už visus garsiau kalba, 
čiupęs už sprando, išvedė i kori 
dorių ir pastatė kampe.

Netrukus į vedėjo kabinetą 
įėjo keli mokiniai “delegatai” 
paklausti, ar klasė gali erti na
mo?

— Dėl ko namo netaiku? nu
stebo vertėjas.

— Kad pamokos nebus, nes 
mūsų mokytojas kampe stovi, 

atsakė -mokiniai.

JolfflEai Dufys

APIE DARBA IR DERLIŲ 
f “ J/

(T^inys)

Ragiai užąugo ir pribrendo, 
Kietokas grūdas, kai ji kandi, 
Šiaudų spalvą- jau balzgana, 
Laulęe siūbuoji jiems gana.

# ’ .T*

Grūdai iš akuotų -jau krinta, 
Kai saulė pietuose sušvinta. 
Nuimti reikia derlių — 
Viltis paversti tikruma.

Štai, i darbščius namus pažvelgęs, 
Matai kaip žvilga aštrios dalgės. 
Ten bėga tėvas, skuba mama, 
Ten vienas kito žingsnį geria, 
Net akmenėlis ant takelio 
Pasišokėdams triukšmą kelia, 
0 talkininkai jų gerieji 
Susirenka tuoj parugėje.
i ’ 7 ’ * - - '

—Tai kaip? Maiki .galėjo būti, 
kad P. Korėjos keleivinis lėktu
vas rugsėjo 1 d. naktį praskrido 
pro visą Kamčatką ir rusai nie
ko negirdėjo? — paklausė Tė
vas, prisiminęs, praeitos savaitės 
pokalbį. š

— Sveikas gyvas, Tėve, — ta
rė Maikis, norėdamas grąžinti 

j Tėvą prie mandagumo taisyk
lių, liepiančių naujai sutiktą 

i žmogų pasveikinti.
— Sveikas... Bet kokios gali 

būti tos priežastJ’s? .
A- Jų gali būti kėlios. ■
— Pasakyk bent vieną.
— Lėktuvaš skrido 3,500 pė

dų.aukštumoje. Tai labai aukš
tai. Naktį tokio lėktuvo ir su 
žiūronu neįži&resi, jeigu neturi 
šviesų. . į

Na, aš sutifcka, kad galėjo 
nematyti, bet tarėjo girdėti...

— Jeigu vėjas aukštai pūtė 
į vieną pusę, o žemai pūtė Į kitą 
pusę, tai lėktuvą sukeltų bangų 
uiekas negirdėjo, nes vėjas jas 
nunešė į Pacifiko vandenyną ar 
Bengalijos įlanką. Kaip tą ūži
mą galėjo kas girdėti, jeigu ban
gos Žemės nepasiekė.

— Aš apie tai negalvojau, bet 
didelėj aukštumoj bargų ūži

• Vienas karčiamos savinin
kas prieš vienas lietuviškas ka
pines pakabino tokį užrašą: "čia 
geriau, negu antrpjfe pusėje”.

»
• Kam ne karti, bet vyrams 

dabar geniausi laikai. Seniau 
merginos ir moterys uesisėsdavo 
į bet kokį automobilį, bet žiūrė
davo. kad jis būtų naujas, puoš
nus ir modernus?

I Dabąr jos tik paklausia ar pa
dangų? yra geros, o apie kį kitą 

» užmiršta.i. , . <> . - ’ ..
• Dabar, kai visoj Amerikoje 

sviesto kainos iškilą, vertėtų pri-
. siminti kokiu būdu' jis atsirado, 
į Vienas paaiškinimas yra toks:

Prieš 4,000 metų tūlas arabas 
supylė pieną į odinį maišelį ir 

i užmetė ant arklįo. Greitai jų: 
: jiŪt grietinė susįplakė 
td į sviestą \

Ar šiais taikais nebūtų gali- 
j ma tą metodą pritaikinti važiuo- 
j jant mašinai ♦ .

• Chicago! vn 8-300 tavernų

mas galėjo kitur nuaidėti ' ir 
žmogus nieko negirdėjo. Kas 
daugiau? ;

— Amerikiečiai, Tėve, gali 
paleisti tokias bangas, kokias 
paleidžia lėktuvo ūžimas, tai 
kaip tu girdėsi?

— Na, Maiki, kaip jau galės- 
ūžimo bangas padaryti?

— Amerikiečiai gali paleisti 
takias bangas, kurios rusams 
primes snaudulį. Jie kiausys 
naujai paleistas bangas. Ameri
kiečiai taip greitai pritrins ru
sams ausis, ir jie užsnūs, bet 
nieko nepadarys.

— čia tai jau būtų naujas da
lykas. Jeigu tai būtų teisybė, tai' 
amerikiečiai gali laimėti karą.

— O gal ir užmigdė visas ru
sus, kurie turėjo klausyti, ar 
kar ta is kas nepraskrenda per 
Kamėatkos pusiasalį.

— Oi, tai būtų gražu, &a> 
reikia jiems klausyti, o jie sau 
snaudžia ir nieko negirdi.

— Be to, amerikiečiai gali pa-į 
leisti garsą, kad rusas, girdėdą-| 
mas lėktuvo ūžimą, nenori pra
nešti Sovietų generolams.

— O jeigu tokį pagautų?
— Tai pasakytų, kad nieko" 

negirdėjo, — atsakė Maikis.

Tada juk darbas daug lengvesnis, 
Kai nesitraukia nieks į šalį, 
Tada ir vargas malonesnis, 
Kai stengiasi visi, kiek gali.

Juk laisvas noras — tai. kūryba, 
Tai žmogiškų jėgų didybė.
Kur žengia jis — ten triumfuoja, 
Ten triūsas pergales skaičiuoja. 
0 kur tifonas vergą stumia, . 
Ten nieks neranda malonumo.

ir kitokių degtinės bei alaus biz
nių. Tttom tarpu restoranų esa- 
na tik 2,646.

Tame nieko nuostabaus. Vai-- 
gių žmonelė pataiso namuose, 
bet stipresnių gėrimų seniai “ne- 
bcverdama'' namuose. Dėl to vy
rai *r turi lankyti saiiūnus.

• Bepigu iš svetimo kailo 
diržą rėžti.

• Girtuoklis, sukdamasis apie
telefono stulpą: . * ;

— Aš surasiu duris,- nors ir 
visą naktį ieškosiu.

• Jaučiams kailius lupa spe
cialistai, c žmonėms — savamoks 
Ii a i.

• Visuomenės grietinėlė atsi
randa ir iš lieso pieno.

• Jeigu moterys taip dažnai 
melstųsi, kaip rėdosi, tai visos 
nueitųĄ dangų.

• Viename New Yorko laik
raščių tilpo toks pagarsinimas.

"Aptingęs eks-oficer. be am
bicijos, be pinigų, be nieko, ve-; 
Vedęs,. 36 metų amžiaus, ■ ieško 
lengvaus (Urbo, trumpų valan
dų ir gero užmokesčio-”. >

Tą patį jaučia ir daugelis ki
tų. tik sarmr.tinas viešai pė$i-' 
sakyti. • ■ W’ ji

• Sakoma, jog Dievas pirmiau- ; 
*ia sutvėrė dangų ir nutarė pail
sėti. Paskian sūtvėrė žemę ir 
vėl ilsėjos. VėHau sutverė žmo
gų ir gavo progos paikMtjį.

; r Bet kaip tik sutvėrė morerįJ tai 
nei Jis. nei Adomas nebeturėjo! 
poilsio.
k *

• Daugelis vyrų patiria kas 
»ra laimė tik apsirėdę, bet tuo- | 
met jau yra per vėlu jos ieškoti.

• yri. - . ■' -

štaŲ kerta dalgės, griebia rankos,, , ; '
Kilnojas nugaros palinkę . f 
Ir guldo pėdą palei pėdą, " 
Gražiąusiąį§ių laukų*parėdaf

0 į pagalbą žmogui bėga ū , 
Ir technika sū savo jėga; j , 
Ten mašina per lauką brendą, 
Dantis; kaip vilkas, išgalandus. 
Ji tarška, trata ir siūbuoja, 
Ir.*sukamaiS:sparnais.mpsuojį. '

Taip virsta pėdas tuoj .po pėdoį ' 
Kaip puskiatiliai gerai priėdę I
Ir vietoje stačių rugių ’’
Ištysta eilės jų gulsčių. “ ’ *

Bet neilgai taip pabuvoję 
Bematant jie ir vėl sustoja .
Į eiles suglaustų gubų. ■ ;■ . ; .- / R
Kad kuo geriausiai išdžiūtų
Ir kad lietus šiltais lašais r r ; 
Jų nepaverstų želmenals. '■'■ r- ?

Tą svarbų darbą greit įveikę, >
Visi. geriausi# nusiteikę, , - t
Tuoj kuo geriausias varpas skina u 
Ir paskubom vainiką pina, / T 
Ir šeimininkei ant galvos ! : 
Jį deda, vildamies ia jos ’ 1
Sulaukti geresnių pietų — 
Gražiai išdailintų kepsnių.:
Jie linki 'jai kartu Viši, % '
Kad būt laiminga ir graži.

0 šeimininkui į rankas.
Įteikia lazdą, kad ir tas .
Nepašykštėtų nieko jiem, - ■ ' 
Jo talkininkam taip Uoliem, " •. 
If kad jis tvirtas-vis būtų 
Ir klėty nepristigt javų. r .

(Bus daugiau;



SUTARTINOS VEIKLOS BIEŠKANT
f L 1 t j ' ; t

“Kur ginklą’ mū siuoju Lietuvos Išlaisyinmjo
zos tyli”, sako iš senų laikų už- Komitetu ir Amerikos Lietuvių 
silikęs priežodis. Bet kukiai, kų- Taryba, 
rybai yra reikalingas ramūs klir | 1983 m. Pasaulio Lietuvių ‘ 

Bendruomenės atstovų sirvažia-1 
vime Čikagoje, buvo išgirsta 
daug pozityvių minčių iš visoj 
pasaulio Lietuvių, Bendruome
nės vadovaujančių žmonių. Bu
vo pasisakyta, už rėmimą poli
tinių institucijų,- ir stipriai ak-

malas. Gi tą be audrų orą vi
suomeniniame gyvenime suku
ria gęrą v^lia. Kaip tik, tes geros 
yalios, ypač per paskutinį de
šimtmetį, : ‘pasigendam lietuvių 
išeivių gyNenime; Kartais atro
do, kad nemaža dalis išeivijos 
mažai pasimokė iš .Vakarų de-j centuota tikroji, pirminė Lietu-,

n

I ■ ; / - ■

Jonas Jokubonis.

i

h-v* 
fe --ž

- »:

xAjt.... 4

mokratiių. bet pasisavii^i eilę 
neigiamų bruožų ir idėjų iš mū
sų tautą taip daug nuskriaudė 
šių ir tebeskriaudžiančių “izr 
irių”. Daug kur pastebimas no- 
raA,orientuotis į vienalytę vieną 
orgapizaciją, apimančią viską u 
visus/bė kitų noro ir pritarimo. 
Tokiai’!, vienalyte organizacija, 
apimančią: politiką, kultūrą, j PLB valdybai sugyventi su' 
ekonomiją'ir net religiją, kaip. VLIKii, o JAV LB Krašto vai-j 
tik pasižymėjo šiči amžiaus ‘‘iz-1 dybai sugyventi su Amerikos ! 
iriai”: hactonelikimas, fašizmas! Lietuviu Taryba. Tai įvyko dėl į .; - , : . ' .A ' ; i ‘ ' I ' - -ir komunizmas. t t e A :

Gyvenimo praktika rodo, kad 
viso' laisvojo , pasaulio lietuviš
koji išeivija natūraliu būdu su
siorganizavo į vieningą ir reikš
mingą jėgą; sudarytą iš daugy
bės didesnių ir mažesnių orga
nizacijų, apsijungiančių į dides
nius, , /sūsignipavimus, siekian
čius; bendro tikslo. Tokiomis 
tenka laikyti Ahieęikos Lietuvių 
Tarybą, BALFą, Amerikos Lie
timų Romos Katalikų Federaci-. 
ją, Argentįpds Lietuvių Organ!- , 
zacijii • Sąjungoj Anglijos Lietu- : 
viu Sąjunga ir t. ta z ; . VT ■ .*- • Norėtume tikėti, kad tai nuosir-j
^NatrjojiJpokarinė lietuvių iš-j dus žestas, paremtas <ne: tiek na-1 nereikalingas, jokios svarbos 

ejvija atsivežę savo organizaci-j rįų pageidavimais, kiek supra- j p 
jas, bet nepajęgė persiorientuo-> timu pavergtos Lietuvos inte- j 
ti naujose sąlygose ir įsijungti į 
jau stipriai besireiškiančias vie
tines lietuviu organizacijas. Pra
dėjo keisti senųjų organizacijų, 
laiko patvirtintu^ statutus. ir 
pagaliau visarjų hešilaikytV To 
pasėkoje;:sūnyko eilė labai '^lip- 
rių org ąnįzaęij ų. į(Pąts ryškiau
sias pavyzdys yra”r'Arnerfkos' 
Lietuvių Romos Katalikų Fede
racija; ’ “ ’ J '

'Lietuvių Bendruomenė, esu- .problema pasiliks, kol abiejų 
kurtą.-. Vyriausiojo Lietuvos Iš?. Bendruomenių 
ląisvįnimo Komiteto lietuvybės prie bendro stalo ir laisvais su 
išlaikjAno. it politinės Šovos 7of-j sitairimais prieis prie išvadų 
ganizacijų. reikimo ^-reikalams, “vardan tos Lietuvos” 
nukrypd nuo jai skirto tikslo ir f 
persimetėlabiau M;labiau*į; mudsė ir nesėdimas prie 
politinę vęikl|.^iįęhĮvo ^irte „lyginių pasitarimų stalo, prade- į ?Xišakvti
kitų ’ hykinlmui;l da neigiamai atsilieptf į dr. BųV ;

vių Bendruomenės paskirtis i 
lietuviškos kultūros puoselėji
mas ir lietuvybės išlaikymas. 
Nei Australijos, nei Anglijos, 
nei Argentinos Lietuvių Bend
ruomenėms nebuvo jokio sun
kumo sugyveti su Vyriausiuoju 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetu,; 
bet dideli sunkumai atsirado!

sugyventi su'

to, kad PLB valdyba panoro už-’ 
imti VLIKo, o JAV LB valdyba] 
Amerikos Lietuvių Tarybos po
zicijas.

Naujasis JAV LB Krašto Val- 
dybos pirm. dr. A. Butkus pasi
rodė daug labiau įžvalgus, negu 
jo pirmtakai, ir jo santykiai su 
Amerikos Lietuvių Taryba ge
rėja. Dešimtmečio klaidų neiš
taisysi per metus, bet jo pir
mieji ėjimai buvo palankiai su- d 
tikti JAV lietuviškos išeivijos.1, t 
Su. tam tikrais rezervais ir PLB

Dar truputis apie Papilio bažnyčias
■» r * - X f* - -F ’

1 Kai nerašai, tai atrodo, kad 
I viską žinai. Tu nežinai, bet kiti 
mano, kad tu žinai. Bet užtenka 
tiktai paimti plunksną arba ra
šomąją ir parašyti apie dalyką, 
kurį gerai žinai ir labai gerai 
prisimeni, ir parašy-tąjj dalyką

■ Naujienose paskelbti, tai tuojau 
’ atsiranda. gudragalvių, kurie už 
tave daugiau’žino.
i

B Tokiam žyniui nuoširdžia; pa- 
atšankė karo , padėtį su VLIKu. dėkoju ir klausau toliau. Ta ži- 

i.„j "’'-^nia arba pataisymas man visai

- rįų - pageidavimais, kiek supra-Igne aprašomo dalyko jis neturi,

t • x j • Hvirtai įsitikinės, kad Amerikos
JAV Lietuvių Bendruomenes- . t-v? - i l teismas likviduos Reorgani-padetis pasiliekam labiau kom-, x T • ,* r> j . .zuota Lietuvių Bendruomene,pilkuota. Bendruomene suskilu-j_ ■ - > . -

• • j • v di • • l j I Vis dėlto mums atrodo, kad dr. si. į dvi dalis. Blogiausia, kad. . x_ x x .. i T t< j • - • i i A. Butkus turėtu pirmoj vietoj žymi LB* dalis pasirvzusi prob- _ r. . • i • A.v - z . Haikvti pavergtos Lietuvos mte-dema isspręsti jos ignoravimu, A ./ •, \ <
/ tatt u • resus ir tik antroj—dr. Ambra-ar dar geriau — JĄV teismu pa- e .v

Wr' W.'fe-tkdS netiki, kad nepagt^mtomonę. . . ■ 
. .v . v. ,, j - Noras tartis ir’susitarti yra teismai išspręstų šia problemą.U. . , .,, v- • . ; - ' j- Vienas dalykas, o statymas vi-Neziurmt teismo sprendimo, ... ’ .- . ... šokių sąlygų pasitarimams jau:

.*■ priklauso nužeminimo, bausmės atstovai susės . L . ..■ . XT ■.tįr net keršto kategorijai. Neno
rim kartoti motyvų ir provoka
cijų, privėdusių. > prie skilimo, varaan ios Juieiuvos . Aenu-\ £ v ,.. z . ■ ‘ , y, z; --. ..- . ,. , . , , . . , * .? , - i bet uz ji atsakomybe didele da-nukrvpo nuo jai skirto tikslo ir traukimas bylos Amerikos teis-1.. . ” . a. . .'.-r£. u..J. .. : .t, v. ...••■ -j- -r hnii nesą tuometines PLB ir,persimetę ^ labini, ir -labiau j inurise ir nesedimas pne besą-" Valdvbos 5 T,k 

polity y«.gi^Vd ^irte .lyginių pasitarimų stalo, prade- j nXllLaSsakvti Td^i 
kitu Torg^biz&feiiiį riąikihlinuip da riėfgiaįaar atsilieptf į dr. But- 1/4
< v. - > ai - - h A. įbartmes Krašto ir PLB Valdy-.befe^u^pastarujų stmnnimūi.1 kaus, ^pareiškimų patikimumą. ’į r ; .. a, ... .. J :■T1 . .. .v._ fAr i -i Ai - ' - bosi Pasikalbėjimai, pasitarimaiPolitines organizacijas -LB įziu- Mes žinome, kad tokiems pasi-.. .v J. ' C' • i - . L' . x , s t m u ,ir išsikalbėjimai yra vienintelis?kT*Skelias šiai problemai išspręsti, 
sekojfe išėjo į* užkulisinę,' o ve- pirmininkas dr. K. Ambrazaitis, j -
liau ji* į atvfeą kovą su Vyriau- Jis nenori jokių pasitarimų 7 ir

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
y LITERATORA, lietuvių Hteratūros, meno Ir motrii 

IM4 m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet neaenstą, V!n« 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. S tanko! 
J. Raukflo, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* Ir V 
Meilaus straipsniai.. bei studijos, iliustruotos nuotraukomis h 
M. K. Čiurlionio. M. Lileikio, V. Kašubo*, A. Rūkštelė* ir A. Vara/ 
kūrybos poveikalais. 365 pusi knyga kainuoja tik 83.

b € t ’ "

'• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, raiytojos Ir tn 
finią lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainą 
Iventes bei jų istoriją Ir eigų. Įdomi skaityti Ir nedainuojan 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi tr surinktais duomenfank 
bei užkulisiais. Studija yra 151 puri., kainuoja J2.

'• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke 
tas Tuoso Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne mumi 
gyvenimo bruožų apraiymas, bet tiksli to laikotarpio buities Kta-

t

pfcml&i ptfrriyii stadija tpie Rytprūsius? remianti* Pakalni* k

beturint Cefifinys ffinrtmots* nuotraukom?*, pabaigoje ifcodami 
▼itovardfiq pandinimaJvir Jų vertiniai J vbkleEų CaJSd 
naudingoje 335 puri, knygoje yra Rytprfirių UmHtpls. Kaina H.

maistais bolševikų oktlpsdjof metais. Knygl turi 235 ptlslapiu*

< > JULIUS JANONIS, poetą*
bu tr Maldingai interpretuojamas 
Jurgio Jalinsko knygoje apie

ir revoliucionierius, nenpr® 
gyvenime ir yotitikojej tik »- 

fuliaus Janonio gyvenimą ir po*

* SdeMo fortas to, 2T5 p~*laph kdnuoj* B*.

M ”01 - ‘-e-

pijos festivalyje, kurio paJa-„ J* 
mus skiriamos mokyklos išlai-’įiĮZ 
kymui. Pirm. W. Kalvaitis ra- Ji 
gino jau dabar registruptis, ku- 
rie dalyvaus prie baro.

, šios dienos kavutės fundato-r 
aus — gėlininkas V. Petrošius;. 
Kitame susirinkime pavaišins, 
laidotuvių direktorius LikavP 
čius. •

Spalio 28 d. rengiamos rekoj' 
lekcijos. Prašė jose dalyvauti.’

Prisiminti du mirusieji na? 
riai. Valdyba, Karlaviėiaus pat '“ 
gerbime, koplyčioje sukalbėja 
rožančių, . • f ■

Trys nariai serga, į
Kun. K. Kuzminskas padarė 

trumpą pranešimą iš Europoje 
vykusios, konfęreųcijos. Daly
vaudamas Romoje, radijo stotys 
je pasakė trumpą kalbą okup: 
Lietuvoje gyvenantiems. Prašę 
parėpiti Kronikų leidimą, nęs 
jų išleidimui trūksta lėšų.

Kun. K. Kuzminsko maldą . 
baigtas susirinkimas.

Dalyvavo virš 40 asmenų. i
PąsJebėtįną, įead jie tik F. Va?

lekcijas Mišių metu, bet ir anib

neturėjo, kur melstis, lada re 
formatai nutarė padaryti talką. 
Jie padėjo katalikams pastatyti 
bažnyčią, kad turėtų kur mels
tis. Be reformatų talkos katali
kai būtų neturėję Papilio baž
nyčios. Bet aš nuėjau gilion se- | 
novėn. Bandysiu grįžti prie ma
no laikų.

Jonas Jokubonis 
* ♦

Šiandien Jonas Jokubonis mi
ni savo 88 metų sukaktį. Jis gi
mė spalio 12 dieną. Linkime 
jam sveikatos ir sėkmės toliau 
rašyti savo atsiminimus. Jis gy-| 
vena Chicagoje, turi savo namą 
ir išaugintus vaikus. Jam bužų 
malonu, jeigu jo bendraamžiai 
papiliečiai ar seni pažystami pa
skambintų 134-2610 telefonu li
pas įkalbėtų.

Linki sveikatos ir energijos
Naujienų Redakcijai

Jis neklausia, hes įsivaizduoja, j i 
.kad žino, kartais ima ir nurašo.
Jeigu abejojamo dalyko pa
klaustų, tai jis laimėtų, man bū 
ų smagiau ir visi daugiau žino 

j ių, bet kai nežinodamas parašo, 
l ką. “žino”, tai man kartais esti 
labai nesmagu, nes parašo ne 
taip, kaip reikia rašyti.

Perrašinėtojas parašė, kad 
Papilys.stovi ant kalvos, ir kad 
žemiau stovi reformatų bažny- 

Į čia, o aukščiau stovi katalikų. 
Bet iš tikrųjų yra atvirkščiai. 
Aukščiau stovi reformatų baž
nyčia, o kiek toliau ir žemiau 
stovi medinė kata.ikų bažnyčia.

Mano tėvo procesija praėjo 
pro ant kalvas viršūnės stovin
čią didelę reformatų bažnyčią. 
Procesijai einant pro šią bažny- 
ią, labai garsiai skambino re- 
ormatų bažnyčios varpai.

Kubilai buvo apgyverialrifi 
daugumoj reformatų. Visi Ku
bilių ūkininkai buvo reformatai. 
Kubiliuose buvo tiktai du ūki
ninkai katalikįa, Jokuboniai. Vi
si kiti buvo bambizai. Tėvą į 
bažnyčią lydėjo reformatai. Jie 
giedojo laidotuvių giesmes. Jos 
turėjo būti ‘katalikų giesmės, t) 
gal liūdnos laidotuvių . giesmės 
buvo tokios pačias, aš negalė
čiau, pasakyti, . . i. '

I, Katalikų bažnytėlė buvo kiek 
toliau nuo halvas aukščiausios 

’ vietas. Kai priėjome prie kata
likų bažnyčios giedodami, tai 

, varpai tylėjo. Reikėjo vienam 
šeimos nariui nueiti pas klebo
ną ir pasakyti, kad įsakytų pa
skambinti varpais.

Mano tėvą atlydėjo į "katalikų 
; bažnyčią Kubilių’ ūkininkai re-

ŠV. VARDO DRAUGIJOS 
SUSIRINKIMAS *.

1983 metų spalio 9 d. Drau
gijos nariai su : 
draugijos vėliavomis atvyko j

valstybine ir laičio žentas ‘Polikaitis skaito
tai nurodo, kad tu' klysti. . Kai 
parašiau kelis dalykėlius iš n:ę 
tokios jau senos praeities, tai 
daugelis man skaręibino ir net 
parašė, kad dalykai buvo trupu
tį kitokie. Pradžioje tokios pa
stabos man hėr-vųs. truputį pa
tempdavo, bet dabar išklausau 
padėkoju ir einu toliau.

Man nesmagu, kad noras pa
rašyti apie išgyventus .įvykius 1 
atėjo liabai vėlai; Jei būčiau pra
dėjęs rašyti prieš 30 metų, tai 
būčiau ' visą knygą • parašęs, o ( 
dabar, kai jau gy-veni-mo kelias 
trumpėja;, tai daug parašyti formatai Jje į,.ką-taiikų

°. nOraS,- V?511. at51rad°;. medine bažnytėle. feAifioje 
s įsiti inau,j _ ]ėigu nepa->.je gįerjojo vįsas kataTUū) gies- 

easyam, tai meka^neparasys.. | a

čiau daug parašyti. Bet kaip 
gali daug parašyti, kai rašymui I 
laikas^ labai . suįzumpėjo. :zJuo 
daugiau apie praeitį galvoju, tuo 

-laikas^ atrodo, darosi,vis trum
pesnis. Dabar pradėjau net du 
dalykus aprašyti. Vienas nespėĮ 
jū, tai taip viską sutvarkiau; 
kad man padeda perrašinėtojai;

Džiaugiausi^ -kati su perraši
nėtojais daugiau padarysiu. Jei. 

v). ■, . v. < . į. • 11C0X*C11AU rkaccuiAUperrastnėtojęs^zmo pa- ,, •
klausia, sužino ir tiksliai per<’... , ; . .. „ ; ... ;

v . , ■ ■ .• kiais nepatenkinti. Paprivs buvorašo, bet jeigu perrasmetojas-, , ; .. v
■ > j katalikiškas, turėjo savo bažny

čią. Bet nebuvo .autoriteto pa- 
j čio j e bažnyčioj e, tai visi Pasva
lio katalikai, tapo reformatais. 
Jų katalikų bažnyčia tapo refor
matų bažnyčia. .

Bet Pasvalyje vis dėlto ne 
visi katalikai, tapo reformatais. 
Tačiau katalikai netūnėjo1. savo 
bažnyčios. Tada Pasvalio refor
matams pagailo katalikų. Jie

tai nurodo, kad tu* klysti,

Man dabar atrado, kad ture- „• - niekas tokia elgsena- neabejojo.’
. j Taip buvo prieš] 75- metus, kai

' mano tėvą laidojo. Bet reikalai. 
Papilyje kitaip atrodė prieš pus
trečio šimto ar 300 metiL Tais 
laikais visi Papilio «gyvėntojafi; 
buvo katalikai. Bet.apie,tą^ai-- 
kotarpį susmuko - visas lįetųvįš-: 
kas valstybinis gyvenimas. Kar
tu su valstybiniu gyvenimu su
smuko ir katalikų kunigai. Jie

; nesilaikė katalikų dėsnių. Gy-

žino, tai tiktai laikykis. Jis ten. 
taip perrašys, kad nustebsi, nes 
rašei visai; kitaip, negu; išėjo’ 
Dar aršiau su tuo, kurisviškš} 
žino. Toks perrašinėtojas ne
abejoja ir neklausia. Jis ne tik 

(LKDS biuletenis) viską žino, bet žino ir geriau-.-

katalikiškas, turėjo savo bažny-

Marquette Parko liet, bažnyčią kas Darius. Jis perskaitė narių 
pamaldoms, šv. Mišias atnašavo LpriėsaikoB i tekstą lietuvių ir 
kun. Z. Gelažius ir pasakė p.a- ajūglų kalbomis. 1
mokslą, šv. Mišių auką nešė W. 
Kalvaitis ir J. Soner.

Po Mišių, nariai vėliavas pa
lydėjo į parapijos salę." ”

Pirm. W. Kalvaitis, sveikin
damas dalyvius, pradėjo susi
rinkimą. Maldą sukalbėjo kum 
A. Markus.

Klebonas A. Zakarauskas dė-« 
kojo . Šv. Vardo Draugijos na
riams, kad dalyvavo Tautės New. \orko 2 milijonų katalikų 
šventės procesijoj. Kvietė valdy- vadas, praeito ketvirtadienio ry- •>>< 
bos narius dalyvauti lapkričio ’ tą mirė nuo leukemijos, šutau--'■ < 
5-6 dienomis rengiamame para- kęs 6^ metų.;.

— Švedai-susirūpinę,; nęš Bal
tijos jūroje, prie Švedijos karo 
laivyno Karlskronos bazės, vis 
dažniau pasirodo svetimas po
vandeninis laivas.

.— Kardinolas Terence Cooke,

■ ■ <.'

- SUSIVIENIJIMAS "LIETUVIŲ: AMERIKOJE
■ yra'seniausią, didžiąusia.ir.'tųrtingiąusia lietuvių fraternalinį 

orgaiiizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.
■ -; •• y . i ■. ; < -'<> ■. -1' . ' T:

■ ;-SLA ^- atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos
.darbus dirba. ' A r ■ T z < ’ ’ ’ '

SLA — išmokėjo daugiau, kaip AŠTUONIS MZŲJONUS dolerių
. j J įapdraudų savo? nariąms. ‘

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SL^. neieško pelno, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali

J Susivienijime apsidrąusti jki $10,000.. ? :
SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda

Insurance, kąri ypač- naudinga jaunimui, 
z aukštojo mo^Io ir: jų- gyvenSno pradžiai

Endowment 
siekiančiam

■ - 7; -p”-’. s.- : *•
SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota' apdrauda; už 

$1,000 apdtaudos sumą temoka Ūk $3.1X1 metams.
A —kuopų yra visose uepreij-koJoiBjose.

Krelpkites-. į savo apylihi 
jie Jums mielai paa

Galite kreiptis ir. tiesiai i SL.Ą Centrą:
. - / v ‘ ? • •” .' • - P ; 1.» r " ‘ *7*-V ' *■- - >

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th St, New York, N.Y.lOOQl 

Tel. (212) 563-2210

— Naujleooa, Chicago, 8, HL Wėdn*sday, October 12, 19|3
< *

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

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

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių. 

Maistas iš Europos sandėlių.
MARIJA NOREIKIENĖ

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express,Corp.

. ' MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2^01 W. 69th St, Chieego, HL 60629 ♦ Tel 925-2737

<į> t;>: < .t;,;. 1 ,j h(|<d

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

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

’ Atdara šiokiadieniais nuo ~ , *"?T
9 yaL ryto iki 10 yaL vakaro. 

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

TeL 476-2206

iAfi.

50 metų studijavęs, kaip

ATEINA LIETUVAM

Ir lietuvių falK*. £0 mokės! kartu bu kum 'Jaurftai H«

lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslius vertimui 
tr patarė mums toliau studijuoti
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Jurgėla pakratė Kojelio koją
Dr. Koštas R. Jurgėla, angliškai parašytos Lietuvos 

istorijos autorius, redagavęs lietuviškus biuletenius ir 
dirbęs ilgus metus “Amerikos Balse”, kitame Chicagos 
laikraštyje parašė faktais paremtą rašinį apie Lietuvos 
klausimo kėlimą JAV Kongrese ir visuomenėje.

Jis pakedena Leonardo Valiuko neseniai tame pačia
me lietuviškame, laikraštyje parašytą pasigyrimų straips
nį. Miltelį būdami Jisįx)rikasrprim:ęrią ne apie vieną 
organizuotų Hetuvįį’ dęleg^d:]ąr^aftiiosė : Rūmuose ir 
rašo apie jų atliktus darbus.

Tuo tarpu Leonardas Valiukas turi drąsus, tvirtinti, 
kad Laisvės dienų proklamacija yra riėpapraštaf svarbūs 
ir istorinis įvykis. Nuopelną už tą įvykį Leonardas Va
liukas skiria JAV prezidentui, Pabaltiečių Laisvės lygai, 
Linui Kojeliui ir jo viršininkei Faith Whitelesey.
' Kad prezidentas Rėaganas paširašė kitokį tekstą, 
negu iki šio meto pasirašydavo kiti Amerikos preziden
tai, tai nuopelną reikia duoti Amerikos prezidentui. Jis, 
būdamas darbininkų unijos žmogūš, turėjo progos geriat! 
pažinti komunistUS; Jam btlvo aišku, kad unijos darbi
ninkų eilėse buvo labai mažai komunistų. Juos tuo meti! 
unijistas Rėaganas galėjo ant rankos pirštų suskaičiuoti 
bet jam buvo aišku, kokį triukšmą jie pajėgdavo sukelti 
teatro darbininkų unijoje. Jis žinojo, kaip gudriai jie 
elgdavosi didesniuose susirinkimuose, kaip jie bandydavo 
pralįsti į rezoliucijų komitetus ir stengėsi pravesti savo 
politiką. Bet prezidentas, juos pažindamas, pajėgdavo 
pastotė jiems kelią ir neleisti primesti teatro darbinin
kams komunistinės politikos.

Jeigu kiti Amerikos prezidentai būtų norėję giliau 
pastudijuoti komunistinę filosofiją, visuomeninę veiklą 
ir Rusijos visuomeninio gyvenimo raidą, tai ir jie būtų 
galėję užimti aiškesnę poziciją. Turime būti dėkingi, kad 
prez. Rėaganas, ne tik dirbdamas Amerikos teatro dar
bininkų unijoje, bet ir Kalifornijos gubernatūroje, turėjo |

pfOgoš arčiau pažinti komunistus, todėl mes visi ir džiau
giamės tarptautine jo politika ne tik Pietų it Centro 
Amerikoje, bet ir Artimuose Rytuose, Libane bei kitose 
srityse. . •

Prez. Reaganu džiaugėmės, kai jis atsisakė susitikti 
su Fidel Castro, nors keturių Amerikos valstybių preri- 
dentai stengėsi jį suvesti su Castro. Ką Kubos diktato
rius galėjo pasakyti JAV prezidentui, kada jis jaunus 
kubiečius siuntė į Angolą ir Etiopiją? Ką jis gali pa
sakyti, kai Castro, pagrobęs AmerikosjiankUė, medžiagos 
sandėlius ir krautuves, nenori su amerikieČbds atsiskai
tyti? Kokia kalba galėjo būti su Castro, kai Kubos agen
tai, per Hondūrą įsibrovę į Salvadorą, žudo Salvadoro 
ūkininkus ir jaunimą, kuris nesutinka klausyti Kubos 
agentų? *

Prezidentas su Castro nesitaria. Jis pries Castro ko
voja. Jis padeda tiems Nikaraguos kovotojams^ kurie 
stengiasi įgyvendinti Nikaraguoje demokratinę santvar
ką. Prezidentas Rėaganas atsišaukime pasisakė prieš 
Sovietų karo jėgas, okupavusias Lietuvą ir kitas dvi Pa
baltijo valstybes. Jis nenori leisti Maskvos agentams įsi
stiprinti Centro Amerikoje.

0 ką Pabaltijo laisvės lyga padarė? Didžiausias jo
sios žygdarbis buvo pasamdyti Hannafordo bendrovę, su
mokėti jai stambią sumą pinigų, kad ji padėtų Amerikos 
lietuviams padėti pavergtiems lietuviams išsilaisvinti iš 
Sovietų jungo. Lietuviai pirma turi tos bendrovės narius 
informuoti apie Lietuvos praeitį, lietuvių kovas už savo 
krašto laisvę, o vėliau ta bendrovė imsis priemonių pa
veikti amerikiečius. Tai, aišku, nesąmonė. Tai yra kvai
liausias lietuvių sudėtų aukų mėtymas. Jei lietuvis savo 
uždirbtus pinigus mėto, tai jo dalykas, bet kai lyga ar 
komitetas mėto gautas aukas, tai jau visai kitas reikalas.

Tvirtinti, kad Pabaltijo laisvės lyga būtų ką pada
riusi, nenurodant fakto, ką ta lyga būtų atlikusi, yra 
tuščios pagyros. Tą patį galima pasakyti ir apie Liną 
Koj.elį, Valiuko paminėtą kaip atlikusį didelį darbą prie 
Laisvės, dienus proklamacijos' Daugiau linas Kojelis gū-į 
įėjo padaryti, ką jo viršininkė jam. biivo liepusi. Bet kol 
nežinonie, ką ji buvo liepusi ir ką jis padarė^ tai lietuviai 
nežinos.

Lygiai taip jie nežino^ ką padarė Lino Kojelio tėvas. 
Tiek težinoma, kad jis ruošė rezoliucijas Lietuvos laisvei 
ginti, kad tas rezoliucijas siuntė į Washingtoną, bet. 
Washingtone nė Viena nebuvo patekusi į Senato užsienio 
komitetą ir net nebuvo svarstyta. Kojeliui daug padėjo 
Leonardas Valiukas, bet rezultatų nei tada, nei dabar 
Amerikos lietuviai nepatyrė.

Dr. Jurgėla šitaip baigia savo rašinį apie Leonardo 
Valiuko tuščias pagyras:

“Siauras šališkumas, “per malonę” skriaudimai, 
nuopelnų gaudymas ir triukšmavimas gatvėse Lie
tuvos laisvės bylai nepadeda. Pats L. Valiukas turi 
žymių nuopelnų rezoliucijų komiteto veikloje. Tačiau 
dabar ne laikas griauti savitarpinę talką ir pagar
bumą”. (Draugas, 1983 m. spalio 7 d.)

Dr. Jurgėla mandagiai rašinį užbaigia. Bet jis ne
pasakė, kad nė viena Valiuko rezoliucija Senate nebuvo 
priimta^ pralaimėjo tas senatorius, kurio stalčiuje rezo
liucijos buvo kraunamos ir iki šio meto komitetas nepa
skelbė savo veiklos pajamų ir išlaidų atskaitos.

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
SKELBKITES naujienose

MIKAS ŠILEIKIS RuflI»pjCt*

J KLA L’SEIKISLOS ANGELES, CALIF.
KARO MOKYKLOS

(Tęsinys)

Vieni kovojo, net žuvo.
Atsirado ir išdavikų

Fotografijoje, pirmoje eilėje 
sėdi mūsų patriotizmo mokyto
jas pulk. Antanas' kurkus.. <Jiš 
tada buvo ■ karo mokykloj bata-

• liono- vadui Greta ’ ir; kiti kari
ninkai: knopos vadas, būrių va-

■ dai. Ir kokia ironija: būrio vada 
Įeit. Jųozą Sadzevičių r bolšeyi,į

: kai pagrč^ę 'kaIfekt trižudėj; o 
.puik. A. šurkų išaukštino į rau
donosios armijos didvyrius. (Ta
rybinėj enciklopedijoj rašoma, 
jog Šurkus 1918 m. Įstojo Į rau
donarmiečius, kovėsi su balt- 
gvtadiečiais, 1920 m. atvyko Į 
Lietuvą.)

Atpažįstu Joną Augustnia.vi- 
čių, buv. Naujienų redaktoriaus 
K. Augusto brolio sūnų, Taš žu- 

; vo kovoje prieš boiševikUs. gi 
. netoli besąs tos pat laidos atš. 
jaun. leitenantas A.. Markulis 
perėjo okupanto tarnybon ir

• apgauliiigai Įsijungęs Į pokari
nius partizanus, juos okupan
tams išdarinėj oi

Ne tik visų anos laidos aspi
rantų pavardės nebeatsimena
mos; bet ir ne visų likimas ži- 
homas. Jonas Naujokaitis 1939 
metais emigravo Amerikon, čia 
buvo žymus ftlėdičinos gydyto
jas, pakol išėjo pensijon. Mikas 
Naujokaitis vienas iš tų, kurie 
aktyviai veikė prieš okupantą. 
Liet, enciklopedijoj^ apie jį ra
šoma: 1941 m. vasario mėnesį

' kaip Lietuvos pogrindžio atsto
vas vyko į Berlyną išsiaiškinti

gal prisidėjo, jog skyrėsi iš kai 
kurių karštuolėlių kariūnų, vos

! gimnazisto uniformą Į kariūniš- 
Į ką ją pakeitusių.

Stažą 8-mė pulke atliekant 
mačiaii, kaip vienas viršila su 

—r -—-— —---------- — te- kareiviais kaip tikras pabaisa
hykšte liet, režistėiicijoš vado- Į ^gėsi Kartą nakties metu, vos 
vybe. Grįždamas biivo pasienio ■ įgtįapaliojęš į kareivines, išver- 
sargybOs pastebėtas, sunkiai su- į g lovos kareivį ir pats atsi- 
žėištaš ir kalintas Tauragėj ir 
Kalinė. ■; e

Tai tik keli pavyzdžiai,’ kaip 
įvairiai gyvėfiinias. pakreipė tos 
pat mokyklos lektorius bei jų. 
aūklėtbj'uš. , ;

: 'J -
Kuopininkas J; Bardzilauskaš

Nesiimu smulkiai’; aprašinėti. 
; ir tų ten pas Skirmantus bū’vu-i 
šių pdšikaibėjiiiių tęihų. Vkaiąfcam j :
kitą prisiffiiniiiią apiė kUopįnln- Kam jau kam, bet mūsų bu
ką neiškenčiu nepArašęš. Kuo
pininkas — tai naujadaras, ir 
gal ne visiems suprantama to 
žodžio. Tėikšihė, nę& jo nėra riė 
t)abš.ftihėš liėttivių kalbos žo
dyne. Yra būrifiiiJiaš, pagal žb- 
dyfi|, kareivių būrio viršinin
kas. Tikriausia, kad panašiai 
atsirado kuopininkas — kiibpbs 
viršinibkas.

Pulkuose kuopos Viršininku 
buVo aukščiausią kareivio laips
nį turintis — viršila. Karo mo
kykloj kuopos viršininku, pbį ar Antanas Vadopalas, 1972 m. 
karininkų, būVd kariūnai, bet išspausdinęs knygą “Lietuviški 
viršilos laipsnio neturį, tad ir; antropologiniai tipai”, yra Ro- 
vadinti tik kuopininkais.

Jonas Bardžilaiiškas ir Pra-~ j------ 1 O--------------- — - — —

nhs Skirmantas buv tbkie vifši- brolis.
ninkai, kuriuos miela prisiihin- Kai jau pusė svečių išsiškirs- 
ti. Abu rambus būdo, nėpasipū-! tė, pakilau ir aš link namų. Bet 
lėliai, nepriekabingi ir gerai su- Pranas Skirmantas ėmė rodyti: 
pratę pavestas pareigas. Jonas savo knygų lentynos įdomesnes 
Bardzilauskas karo mokyklon knygas, siūlydamas net ir pa
stojo ne tuoj gimnaziją baigęs, skolinti. Paėmiau šių hietų Lcn- 
bet jau kiek studento gyvenime kijoje leidžiamo “Aušros” žtir- 
šį tą naujo patyręs, tad ir tas (Nukelta į 5 psl.)

PRISIMINIMŲ VAKARAS 

rūpimuosius klaušifnUš SU

Paryėitų. nė neatsiprašęs, 
patylom išslinko, palikdamas 
kareiviams jo vėmalus išvalyti. 
Gal dėl kai kurių^viršilų elge
sio. kareiviai biivo ir dainą su- 

iP^ieš išvažiuodami į at
sargi • dainuodavo: Sudiev, vir
alą, kuopos- jautį! Tu mums

vienas •• bifaū ti, mes išvažiuo-

vuslam. kuopininkui tokia daina 
netiko, ne jam sudėta. Likę tik 
geri atsiminimai ir didelis..aįiū 

■ S-kirHiėntaižs, k&h jfė'tštra'vielė 
seniai gautais nebegrįžtamų lai
kų Įspūdžiais vakarą praleisti.

“Aušra” iš Lenkijos

r.- Ne tik karinėm temom kalbė- 
tašr. Pobūvyje motėrims tokios 
temos gal it nelabai patrauklios, 
tad jog -susigrupavo atskirai. Ir 
vyrai temas keitė. Man rūpėjo

mo Vadopalo, čia bėsišvečiuo- 
čio. giminė? Taip, esąs pus-

SUSITIKIMAS MONTANOJ
(Tęsifiyš)

— Tu klysti. AŠ mylįjatū aš nebuvau šaltas, 
tik atsargus, nes nebuvau tikrai kūd tu fiiafie 
myli. 0 kaip aš galėjai! Žlhoti, kad tu kito ftė^ 
turi?

— Juk tu, Petreli, tikrai mane myli? Ji Vėl 
įtariančiai žiūri į mano akis ir nori įskaityti, kas 
dedasi mano širdy.

— Tikrų tikriausiai, ar dar tu, Feliute, ne
tiki? — Labai rimtai sakau, ir meš vėl spaudžia
me vienas kitą prie savęs, o mūsų lūpos geria 
laimę, lyg bitutės medų žiedu taurelėse.

* * *

Seserys mano, kad tarp manęs ir Feliutės 
atsirado ryšys. Vestuvėse sti ja viena tik šokau, 
pasivaikščioti po alketiynuš ėjome vienu du, mei
liai kalbėjomės. Kažkas nužiūrėjo, kad ją lydėjau 
per mišką, o gal 4r hiate, kaip tnea glamoftėjbmėš. 
Kai grįžau FfcliUtę palydėjęs, vyriausioji sesuo 
mane verkdama barė, kam aš SU Fetiute sUsiri« 
šau. Ji verkė ,lyg kažin kas blogo būtų jai atsi
tikę. Niekuomet nesužinojau, kodėl jai buvo skau
du mano ir Feliutės draugystė. Gal ji manė, kad 
Feliutė nėra man tinkama, o gal tikėjosi, kad aš 
eisiu į kunigus ir nujautė, kad jūs Viltas blėsta. 
Tikriausiai ji norėjo matyti mane kunigu ir di
džiuotis savo brolio didybe.

Vyriau«ior Tbs Stasės barimas mane stip

riai paveikė; Aš buvau jauniausias šeimoje, todėl 
papratęs visų klausyti. Stasė man atrodė, lyg mo
tina — ją labai gerbiau ir net jos bijojau. Po tokio 
manęs isbaritrib, man atrodė, kad mano susiarti
nimas su Feliute yra lyg kas negero, labai peik
tino, bet kodėl, negalėjau suprasti. Man rodėsi, 
kad jos žodis yra neginčijamas. Jei ji mane bara 
ir verkia, reiškia — yra kažkas negero. Man ir į 
galvą neatėjo, kad aš jau nesu vaikas ir privalau 
būti pats savo gyvenimo vairuotojas. Feliutę bu
vau įsimylėjęs ir, kas svarbiausia, pasižadėjęs, 
todėl nebegalėjau jos palikti, tik nutariau būti 
paslaptingesnis.

Dabar buvo mano atostogos, ir aš gyvenau 
savo namuose, kaip visuomet, tik dabar buvo 
Morta ir jos vyras. Šių atostogų rrietu šokti per 
klasę nereikėjo, turėjau laisvo laiko ir darbavaus} 
drauge SU Mortos Vyru savo ūkelyje, o kartais 
palftidaVOtfie kokius darbus pas apylinkės ūki
ninkus. Ptanas buvo gavęs darbo prie pelkių nuk 
Sadslnimo If kasė griovius. Man labai rūpėjo vėl 
susitikti Feliutę, ir kelios savaitės dienos man laj 
bal prailgo.

Pagaliau atėjo nekantriai lauktas sekmadie
nis. Nuvažiavau dviračiu į Pelkinę. Po pamaldų 
pradėjau ieškoti Feliutės, bet niekur jos nerandi^ 
Apėjau šventorių, stebėjau būrelius Žmonių me
džių ir bažnyčios pavėsiuose, bet jos nėra.

Nei aš jai reikalingas, nei ką, pamaniau. Pa
glamonėjo, ir viskas. Neturėjo tuomet ko kito pa
glamonėti. tai ir aš tam kartui buvau geras. Ji 

tikriausiai turi kitą, ką čia kalbėti.
Įsitikinęs, kad jos nėra ir gerokai susierzi

nęs, as pasuku į senas kapines už šventoriaus. 
Norėjau tik pereiti takais, pabūti medžių pavė- 
syje ir nusiraminti. Ji jau buvo įsigyvenusi ma
nyje ir jos nebuvimas skaudžiai pažeidė mano 
širdį.

Gfėitu žingšniu paėjęs didžiuoju taku, pasuku 
Į šalutinį ir štdi matau ją ateinančią. Ji eina tie
siai į mane, jos veidas nežydi džiaugsmu, bėt susi
rūpinimo debesy paskendęs; ji eina pailsuži it iš
blyškusi. Aš džiaugsmingai prieinu Ir sveikinu, 
mano kartumas išgaruoja, kaip lašelis rasos, bet 
ii atrodo visiškai parblokšta, abejingai priima 
mano pasveikinimą ir Sako!

— Petreli, kur tu buvai? r
Aš tavęs, Pėdute, ieškojau.

- Oi, kaip aš nU^gafidati. Bažnyčioje tavęs 
niekur nemačiau. Perėjau šventorių kelis kartus, 
vėl bėgSu į bažnyčią, paskui į turgavietę if vėl 
atgal. Pagaliau atbėgau čia ir tik dabar susitih- 
kaniG; AŠ pkfriShiiiU; kad tu nebenori manęs 
matyti.

—Aš taip pat labai neramus tavęs ieškojau 
ir niekur negalėjau rasti. Maniau, kad neatvykai, 
arba kad nebenori manęs -fnatyti.

O aš žihati, kad tavo sėsėrys manęs ne
mėgsta, maniau, kbd tave perkalbėjo.

— Aš esu jau užaugęs vyras, jokių kalbų ne
klausau ir einu ten, kur mano širdis traukia, o ji 
traukia tiesiai pas Feliutę.

Netrukus visi jos buvusio susirūpinimo pėd
sakai dingo, ir ji buvo laiminga ir žavi. Mes, žmo
nių akių nebodami, ėjome po ranka per miestą, 
paskui vieškeliu pro naująsias kapines, aukštus 
klevus bei topolius. Kai pasiekėme mišką, saulutė 
jau rengėsi mus palikti, šešėliai buvo ilgi, ir drai
kėsi prieblanda tarp skarotų eglių. Vieškelis buvo 
tuščias, nesigirdėjo vežimų ir nesimatė žmonių. 
Mes ėjome viehu du baltu vieškeliu, o smėlis dul
kino mūsiį kojas.

Miškas jau baigiasi, jau laukas matosi pro 
medžius, Feliutė ima mane už rankos, veda pėr 
griovį ir gilyn į mišką. Dabar gerokai ji apsi
dairo ir įtraukia mane į pačią didžiausią tankmę, 
tarp tankiai sužėlusių mažų eglučių, kurios pinasi 
su lazdynų krūmais ir drauge dengia stambių eg
lių kojas. Tankios, žemyn nusvirusios jų šakos 
prie kamieno daro tarsi kokį kambarį, kurio sie
nas sudaro tankios mažos eglutės ir krūmai, o 
stogą dengia didžiules eglės šakos. Nors saulė dar 
ką tik nusileido, bet šiame kambary gan tamsu.

— Mes čia pernakvosime, — ji sako.
— Ar vilkų nebijosime? — juokais paklau

siau.
—- Čia nėra nė vieno vilko. Aš čia labai esu 

papratusi, kiekvienas medis matt žinomas, čia la
bai jauku, kaip namie, niekas 3a mūsų nesmas. 
Sėskimės čia po egle. c .

(Bus daugiau)
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VAKARŲ VĖJAI
112 modemioe poezijos puslapių. Kaina $5. MinWi
Tjjršėlial Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Nsajiebos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 6060K

OR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

waatebeatar Cammyntoy klinika

Los Angeles, Calif.

Medicina* direktorių* 
tm S. ManUia Rd, Worichostor, UL 
VALANDOS; 8—8 darbo dienomis

T«L: 562-2727 arba 562-2723

Urvię* &&5-4506, Pa»»

GYDYTOJA* Ik CHIRURGAS, 

SPRClALYBfc AKIŲ LIGOS

OPTOMKTRISTAS • 

kalba lzktuvukai 
iį»« W. 71«t SL ToL 737-5UJ 

Tikrina akis. Pritaiko akiniu* 

it “contact IodmT.

Atkelta iš 4 psi.

pirmąjį ir antrąjį nume- 
Įdomių pasiskaitymų ra- 
Verta bus kitą kartą tų

nalo
rius.
dau.
žurnalų turinį peržvelgti ir įspū
džius Naujienoms atsiųsti.

(Pabaiga)

JIEMS DUOČIAU

As išėjau į pievužę,
Kur daug gėlių buvo, 
Margos gėlės tyliai verkė, 
Ašarėlėm sruvo.

Įstabiai žėrėjo;
Jose didis sielvartėlis 
Spindėti, spindėjo.

Į Žmonės vargšai, mūsų broliai! 
Jau tik verkti moka, — 
O jei šypsosi, tai skausmas 
Lydi jųjų juoką.

.... i Kur dainavo mergužėlės
Dl. LEONAS SEIBUTIS1 Linksmai savo kaime,

1NOTV, PŪSLRS IR 
PROSTATOS CH1RURGUA

5 '; toMMMK 774-2ME,

Ten šiandieną brolius spaudžia 
Baisioji nelaimė.
Kad galėčiau, ten nuskrisčiau;
žodeliu paguosčiau, .
Savo meilę, savo širdį
Jiems aš- atiduočiau...F L U EI D A

DK. c. k. BOBELIS

fakj chirurgija, 
' 5025 GENl'HAL AVĖ. 
St. Petersburg, Fla. 33/jLf 

T< (8132 ^1-4209

HEART 
FUND

PERKRAUSTYMA1

t aidimai — Pilna aadraadt 
IRMA KAINA 

Priimam Master Charac 
■j ir VX&A Sorteie*.

t. ŽERiNAS. Tai. 925-NM

porknusfymai 
ii Įvairią etftvmę, 

ANTANAS VILIMAS 
TU 47S-1M2 am S7MM6

g ■■■■■■■ ■—III I I I

j SOPHIE BARČUS

CADIJO AR1MCS VALANDG1

Seitadieaiaitf tr wfrnnitoniii* 
duo &30 iki v*L ryta 
Stoti* WOPA * 14ft AM 

inntitwlam* g mmw 
M*W»tto Paritą

| Vad«|a — Ahtaflt DvtHrw 

Tatofj 774-154J
I
I 7LS9 Sa. MAPLEWOOD AVI. 

CHICAGO, IL Mttf

‘Lietuvos Aidaf
&AZt BRAZD1IONYT1 

Pre*runM ve4*|e

Lfta&ea nuo plrmadietiio iki junk- 
. ūdlcalo 8:® VaL vakaro- 

laido, ii WCEV rimtim.

SL PotenburR, FU, 12^0 vrL p-i> 
ti WTIS ctotte*. 1110 AM ban«*.

KH4 W. Tilt 8tre*l

Ckicwe, DUooa
T«K 778-M74

Potvynio madonaM. Šileikis

M. BRAKAS

VALSTYBIŲ NEBĖRA, BET KAI 
MYNAI TEBEGYVENA

SKANDINAVŲ RAŠYTOJO PASTABOS APIE BALTUOS 
KRAŠTUS DANUOS SPAUDOJE

Pasimu-ymas su baptistais
Autorius buvo gavęs kelis ad- 

ięsu$ latvių, sų kuriais . pasima
tyti jam buvo patarta. Bet ko
lei kaip tik su jais; jis netžino- 
jo. Susitaręs telefonu su vienu 
iš jų, jis nuvyksta į jaiil nežino
mo latvio būstinę. Užlipęs laip
tais — per purvą ir griuvėsius, 
užsilikusius nuo seniai pradėto, 
bet nebaigto suaildfyti mūro — 
pasiekia adresatus, vyrą?ir mo
terį kokių 50 metų amžiaus. Jų 
butas tik dviejų gambarių, ku
riuos dalinasi su kita pora. Butas\ 
veikiau panašus į 
dynę siaurame, tamsiame ir dvo- į 
kiančiame koridoriuje, kur gy
vena dar kitos penkios darbinin
kų šeimos. Koridoriaus gale vie
nas šalto vandentiekio ragelis ir 
dvi išeinamosios vietos visiems 
nuomininkams.

He Invented, Now Own»,j
The Amwicsn Dre-’r -

Į Watt Disney’s Goofy, Burger King, “The American pre&a' 
g^itor Joe Kaily sud CoL Sander* plsy

I ATLANTA, GA—Joe Kelly 
have Tsmemb^ed hi* 

childhood trip to the nation’s 
eapitol where he learned there 
was tn American dream avail
able to anyone 'riling to 
accept a challenge.

1 But to be credited with 
Inventing, and now literally 
owning The American Dream? 
That’s exactly what happened 
to unemployed Joe Kelly of 
Attalla, Alabama.

’ In the process of adderfcg 
hte dream he was able io 
enquire righto to the doeely 
guarded trademarks of 10

tndenMtfk on &e j»hnm *Tke 
Ammaa Dream.’

Game? Ttat’t eoetty whai 
flie America* DlMQl to ** 
a Beir boftrd about

iyaUm.
* America te ready for the 

*80t, the country to together 
now for the first time in yearn, 
the fulfillment of my dream 
—■ all thia to taking place at 
the same time!*’ said Kellyt 
now an Atlanta resident.

One man from Atlanta 
purchased 150 games, wiping 
out an entire store's supply. 
A savings and loan company 
purchased 5,000 games to 
<se as a promotion to lure 
customers.

Milton Bradley, Spring
field, Mass., world's largest toy 
end game company, jumped

tribute the game.
Even that O 

ran dream come Ta( 
game makers rarely hack SdM 
for new products from Ifidi 
viduals, so it W0 a 
one shot KęOy*s garį 
would even be eouxideTed hį 
Milton Bradley. ~

Why did American Expr^s 
Burger King, Coca-Cola, Deto 
Airlines, Walt Dtozwy, Exxoa 
Ford, Goodyear, Hershey*! 
Herts, Holiday Ina, Kellogg1* 
Kentucky Fried Chlckee 
Levi's, Life Soexs, Nation 
Football League, Pr^dentM 
RCA, Slinky ^nd Vnitoft 
States Steel an cooperate?

In the >ariy days of Md 
of these giants, there wm 
Joe Kellyt. Cbtries Geody*^ 
Henry Ford and Milton H« 
they all struggled te achien 
their dreama. Colonel Harlem 
Sanders, at age M sad < 
Social Security, bad a drW, 
and started a successful f«^ 
chain, and was Kelly’s raa!< 
inspiration. Levi Strause, WJK 
Kellogg, Walt Disney* ft 
Stories go on and on.

Each game includes ft bool 
With twenty chapters oa b«H 
the American dim ws 
attained by these dreaoftR 
innovators. - ' <

Just as m real life, 
of The American Dream gito 
can buy a piece of the "Rock 
or Coca-Cola, Invent 8Ma1q 
or Life Saver*, or '‘take < 
flyer” on Burger King * 
Kefloct stockl . j

Svečias žinojo, kad šeiminin
kai turi problemų su įstaigomis, 
bet kodėl, galėjo tik spėlioti (so
cialdemokratai?). Tik pasikalbė
jus su jais apie 15 minučių, pa
aiškėjo, kad jie bapistai ir kad 
tatai jų konflikto su įstaigomis 
priežastis. Dėlto vyras, buvęs 
ukademikas-mokytojas, jau prieš 
6 metus luvo netekęs savo dar
bo ir dabar pragyvena iš snie- 
go nūri gatvių Vaidino (itygą tuo 
metu vargino pūgos) ir sienų 
dažymo, o žmona dirba ligoninė
je. J

.,PtF.?°rą ’’*■**» trukusi P1' 
sikalbejimą jiedu ■ autoriui at
skleidė didelį savo nuoširdumą 
ir gilų religingumąįbei tuos var
gus, kuriuos jiems tenka dėlto 
vargti: nuolatinį persekiojimą, 
dažnas namų kratas ir aklausi- 
nėjimus (dar dieną • anksčiau 
žmona buvo policijos tardoma 
net tris valandas), nepertrau-

I kiamą jų pokalbių klausymą bu
to sienose įmūrytais 'klausytu- 
vais.

Politika juodu nešildomi. Jų 
rūpestis — tik krikščionybė, už 
kurią juodu pasiryžę kentėti bet 
kokį vargą. Žmona svečiui aiš
kina: ‘TCrikščionimis mes ne
norime būti tik vadinami ir sa
vo relegingumą rodyti vien tik 
tyliai besėdėdami šventovėje. 
Savo tikėjimą mes norime skelb 
ti ir kitiems, apie prikščionybę 
kalbėti ir su kitais”. (Ji visada 
norėjusi būti misįjoniere, bet 
niekad neturėjusi progos pama
tyti. užsienio). « -

Ir aiškiai pakeltu balsų ji pri
duria: “Kaikurie savo tikėjimą 
nutyli, bet mos nenorime tylė-

H” Scečias iŠ oriidėuj nesupra
to, kodėl ji šitaip prabilo. Tik 
vėliau ji pasisakė, kad ji tai są
moningai darė, “kad jos balsas 
būtų aiškiai girdimas mikrofo
nuose”.

Vienai parai praėjus nuo šio 
jausmingo pasimatymo (visi trys 
jį baigė malda — šeimininkai 
latviškai, svečias švediškai), au
toriui viešbutyje telefonu visai 
korektiškai paskambina vyriš- 

. kis — “saugumo policija” ir pa
reiškia, kad jo kontaktas su 
anais baptistais esąs “registruo
tas ir nepageidaujamas”. Sve
čias, žinoma, galįs pasielgti kaip 
jam patinka, tačiau saugumo 
policija iam rimtai patarianti anų 
kontaktų vengti.

šį savo sovietinių saugumo 
Įstaigų jautrumui būdingą paty
rimą autorius baigia alegoriniu 
samprotavimu: “Lyg koks smė
lio grūdelis dykumoj šie žmo
nės tėra negausūs ir nereikšmin
gi, kad juos persekioti atrodytų 
visiškai beprasmiška ir nereika
linga. Tačiau šis grūdelis yra 
apraiška visai ko kito ir svarbes
nio, būtent, rezistencijos sąvo
kos. Ir kaip toks šis grūdelis 
slenka per istorijos ir ideologi
jos erdvę, įsiskverbia į tą milži
nišką, ramiai sau gulinti, nesu
prantamą organizmą, vadinamą
ją sovietinę santvarką, kol ga
liausiai jame įsitvirtina taip gi
liai, kaip smėlio grūdas milži
niškoje sraigėje, joje pastoviai 
laikosi, kaip graužiantis skaus
mingas augmuo, kuris primena 
milžinui, kad pasipriešinimas 
yra galimas. Jr tai verčia jį aky. 
lai budėti bei nuolat nerimti. To 
mes suprasti niekados neišmok
sime, nors, iš kitos pusės, tai yra 
gerai suprantama”. v . J

Knygų rinka miške ' į

Kas iš Rygos važiuoja trauki
niu jūros ir Jūrmalos link, prieš
paskutinėje stotelėje pasiekia 
miškelį, kuriame per visus me-

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitls

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service
1

EUDEIKI
-S

GAIDAS" DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

i. susirinkdavo visokių knygų 
pardavėjai ir pirkėjai. Ilgą lai- 
pą.tai buvo pusiau legaliai tole
ruojama “neoficiali rinka”, ku
rioje reguliariai lankydavosi ir 
keli autoriaus pažįstami. Kas no-: ; 
repo parduoti knygų iš “buržu
azinių laikų” arba gautų lega
liai ar slaptai iš užsienio arba 
antikvariatuose jau nebegauna- 
mų, tas čia lengvai galėjo rasti 
pirkėjų.

Prekiaujama buvo ir kitokiom 
prekėm, bet knygos ir laikraš
čiai buvo labiausiai mėgstami. 
Kainos oūdavo augštos. Paklau
sos ir pasiūlos dėsniai nustaty
davo kainų lygį, ir rinkos įsta
tymai veikė be išimties. Išeivi
jos žurnalai galėjo būti ypatin
gai brangūs, pvz. “Briviba”, so-i 
cialdemokratų spausdinamas 
Stockholme. Jeigu būdavo slap
tai atgabentas perdidelis jo kie- * 
kis, birža tuoj reaguodavo ati-'
tinkamai ir pardavėjų nuotaika / 
krisdavo. (Bus daugiau) >!

. TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

I(. 2533 W. 71st Street i \ |
> 1410 So. 50th Ave., Cicero k: |

& Telef. 476-2345

1 a TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS '
- ' tu- * ■* — ~ '

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
j 1424 South 50th Avenue k :k | 

, Cicero, HL 60650 ;k
j ,rf. TeL: 652-5245 \ v •

fRUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

i Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

J JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

i
Aikštes automobiliams pastatyti

JANINAI KRIŠČIŪNIENEI 
KOŽENIAUSKAITEI

mirus,
jos vyrui dipl. ągron. ir mišk. Jonui ir jo šeimai reiškiu 
nuoširdžią užuojautą.

N. MATIJOSA1TIS

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue
■* TeL — 523-3572

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street TeL RE 7-1213

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

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois

Telefonas — 652-1003

■M
t _ . .
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Maistingumas Įvairuoja šviežiame, sušal
dytame ir sukenuotame maiste

Pagal statistinius davinius ginu vitamino B. C, niacir.os, ne- 
amei įkietis dabar per metus vi- , gu tas šviežias daržoves verdant, 
dutiniškai suvalgo apie 332 sva-į Ban dymai parodė kad šie vai- 
rus panduotuvėse pirktų daržo-j šiai: obuoliai, aprikosai, mėly-1 ” 
vių. Nuo 1900 metų jis suvalgo; nės, vyšnios, oranžių sunka, per- 
trečdaliu daugiau vaisių, viduti-! Mkai, avietės ir žemuogės pra-| 
niškai 226 svarų per metus.

š. ui. spalio uiėn. 15 d. 7 vai. 
j va Jori*, parapijos salėje, 6Š20

S. Washler.rw Av^, CJiicagoje.
Programoje

: gitara Jūratė
lainos, palydini 
Tautvilaitė, ir 

Bronys Variakojienės rnono-

Maloniai visus kviečiame da
ranti. Valdyba

. . __ t . - j randa Vi (trečdali) vitaminų A,
Dabar yra klausimas, kokioje lr B kai sušaldomi, o jau juos j 

formoje tas maistas sunaudoja.' 
mas? j

Pagal statistiką suvalgoma 
40fl šviežių vaisių, 29% sušaldy
tų (sunkų formoje), 27% ke
ruotų ir 4% džiovintų. Taip nu
sako Tanya Roberts savo straips- . 
nyje National Food Review žur
nale. Apie daržovių sunaudoji
mą sako, kad parduotuvėse par- 

-z duodamų aržovių 30% yra ke
ruotų. Tas, žinoma, paliečia 
žmonių mitybos vertę, švieža u s 
maisto maistingumo vertei tu
ri įtakos šios sąlygos: vietovė, 
.įpras, klimatas, ūkininkavimo pa
protys, dirvos sudėtis, sėklų ge
netinė sudėtis, jų išlaikymo ir 

ilgai! 
viri- *

sandėliavimo būdai, kiek 
šanidlėliuor'ama ir, žinoma, 
f1 •mo metodai.
į Pavyzdžiui: Kalifornijost Pavyzdžiui: Kalifomjjos avo
kadai turi 15% daugiau riebalų’ 
įiž Floridos. Kalifornijos navel; 
oranžės turi 34% xkiugiau vita-Į

'ukcnuojant prarandama nuo 
40' < iki 60% vitaminų. Šitie 
tyrinėjimai daryti WisconsiOo 
universitete.

Visoks maisto užkaitinimas 
norint jį paruošti ilgesniam iš
laikymui mažina jo maistingu- 

: mo verte. 'V t

Prezervuoto (kenuoto) maisto 
laikymo vieta, tos vietos tempe
ratūra ir drėgmės kiekis turi įta
kos į jo maistingumą.

Išvada: Valgyli įvairų mais
tą, ne kiekvieną dieną tą patį. 
Valgyti šviežių nevirtų daržo
vių, vaisių, grūdų maisto, sėklų.: 
Jei valgoma kenuotas maistas,' 
daržovės ir vaisiai, tai tas skys- -

! tis, kuris yra (Dėžutėje ar stik- Į
i le, reikia taip pat sunaudoti, nes' 
jame yra vitaminų.

Neturint vėsios, sausos vietos 
visokiam namuose sukenuotam, 
maistui laikyti, neruošti jo ilgam ’’ 
laikymui. Į --------- ------ ------------------ , _ _____ _  ------

Visos parduotuvėse apvytusies, ’ čių plaukymo pirmenybės įvyks Plaukymo Komiteto vadovą An.

dar-

SPALIO MĖNUO — 
BALFO MĖNUO

Jau 40-tą kartą BALFo 
buotojai, aukų rinkėjai, per visą
spalio mėnesį lankys asmeniškai 

■ ar laiškais lietuvių namus, pra- 
• šydami aukų sušelpti varge 
esančius brolį ir sesę ar tai čia, 
ar už J. A. Valstybių ribų arJ c 

pavergtoje tėvynėje.
Todėl prašome visų: — Pra- 

j verkite savo namų duris ir ne- 
’ atsisakykite atiduoti savo auka 
BALFui, lietuviškai šalpai.

Paminėkime BALFo šalpos 
darbo 40-metį gausesne auka!

Daug geriau duoti, negu pra
šyti.

BALFo Chicagos apskr. 
ir skyrių valdybos

1983 m. Š. A. Pabaltiečiy 
plaukymo pirmenybes

1983 m. Š. Amerikos Pabaltie- i

T

TEŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

t

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM* x 
ER ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS., /, : 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

'<UTU.LL FEDERAL SAVINGS 1
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu ’

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

HmmI. žemi —- Pardtvliwi * Namai, Žam4 — ParaariaMB 
UAL ISTATI FOR SALI | UAL UTATV FOR SALA,

BUTŲ NUOMAVIMAS
* NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

9 NOTARIATAS • VERT1MAL

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

lapkričio 5 d., pas ŠALFASS-gos

mino C negu Floridos. Vitami- sužalotos daržovės' ir vaisiai ne- į 1933 m. lapkričio 13 d., sekma- ' taną Grigarą, šiuo adresu:
ho A padaugėja morkose, kai jos 
Ilgiau auga ir pribręsta. Vita-,' 
mino A daugiau 3.6 kartus pri-- 
silpusiuose pomiidbruose negu 
Žaliuose. Priaugę raudoni pipirai Į 
turi 7.5 kartų daugiau vitamino' 
Ą negu žaliuose.
įKazp konservuojamos (kenuo- \ p” TRUMPAI *~|
a jamos daržovės ir vaisiai ! . .. •
’‘i f
< Džiovinimas saulėj yra pigiau-! 
sias būdas maistą konservuoti,bet' 
sušaldymas išsaugo daugiau mais ba,lius |vy‘ks m spalio m(\n. 
tingųjų-'dalių, jis skanesnis ir jo 15 d Vy‘čių salėje> 2455 West 
spalva patrauklesnė.. Kadangi 47th st., Caicago. Šalta ir šilta 
dauguma daržovių prieš jas su-. vakarienė, šokiams gros Ewal- 
šjaldant reikia nuplikyti ar ga- do Į£nou orkestras. Įėjimas 10 
rtiose palaikyti, nes jose esan- dol Pradžia 7 vak 
čius enzymus reikia neutralizuo- j Bilietų galima gauti paskam- 
ti, prarandama idiaug vitaminų- binus fteį yj 7.3356 ar 925-0911.

Daržovės: šparagai, Įima pū-l 
pulės, žalįos pupelės, komai,’ 
žirniai, bulvės ir špinatai ke- ko apylinkės valdyba rengia 
įliejant praranda 40%'ir dau- metinę vakarienę, kuri įvyks Dalyvių registracija iki š. m.1

pirktini, nes jose vitaminai jau dienį, Gandfen City High School 
sunykę.

Sutrumpino iš United Press Garden City, Mich., (Detroito Te], (313) 268-0585. 
International.

baseine, 6500 Middle-Belt Rd., Anita Dr..
/Tn 1\/Tv (TXo't Y'O'i'f'd rn 1 /O19\

Mr. Antanas Grigaras, 31403 
Warren, MI 48093.

KAM MOKĖTI NUOMĄ? 

GERIAU SKOLĄ.

Pajamų bungalow — 114 aukšto mū- 
. rinis, 3 butai: 1 su 2 mieg. Garažas,
į Marquette Parko centre. Nebrangus.

iel nakvietė vis?i< fortię ■ 2 aukštų mūrinis. Piiįname aukštejei paKviete visas puses tams ( g kambariai 3 Antrasis aukštas
padalintas i du butus. Batų siuvėjų 
dirbtuvė rūsyje. Geros pajamos. Lith
uanian' Plaza Court (69th St.) ir 
Washtenaw.

ŠIMAITIS REALTY

dėl taikaus būdo spręsti nesusi
pratimus. Susitarimas vyks pre
zidentūros rūmuose.

*

ELEKTROS (RENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leMtel 
Dirbu Ir užmiesčiuose, groti, 

gersntuptai ir sąžiningaL 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Taimen An. 
Tol. 927-3559

— Šakiu Apskr. klubo rudens 1

I vakarinis priemiestis). Varžybas; .
E. Gorinienė į vykdo LSK Kovas. I ' . . , , , ,

Varžybų pradžia - 11:00 vai. ’ta vlsiems kubams. Klubams ne
ryto. Registracija — 
vai. r. '■ •

Varžybos bus vykdomos šiose j 
klasėse: Vyrą' ar moterų (15 j 
m. ir vyresni), Jaunių A (15— ____
1 m.), Jaunių ir mergaičių B (13 ; gjose varžvbo?e skaitlingai dalv-
16 m.), Jaunių ir mergaičių B (13 i vau|j T ...... .

— R. LB-nės Marquette Par-

— Manoma, kad Izraelio vy
riausybė prašys leisti išvežtiSmulkios'“ informacijos praneš-i1 Ia - pi “s 

visiem, klubams. Klubam, ne- ortodoksu vyskup^Tšifą
nuo 10-0Ū prddausą plaukiktai dėl infor- 

j macijų gali kreiptis į bet kurį 
’ sporto klubą ar tiesiai į A. Gri

garą. •
Visi lietuvių sporto vienetai' ir 

pavieniai plaukikai skatinami

ir teis
ti jį Izraelyje. Nežinia, ar JAV
leis jį vežti Į Ižra|fį.

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

TeL: 436-7878

d t m e s I/O 
62-M METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai 5120 pusmečiui automeNH* 
Liability apdraudimas p«Tiiini» 

kims. Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4*45 Se. ASHLAND AVI. 
TeL 523-8775

— Buvęs Vakarų 
kancleris H. Schmiįlt pataria 
nenutraukti pasitarimų Ženevoj 
branduoliniams ginklams kon
troliuoti. '

Vokietijos ' REPAIRS — IN GENERAL 
Įvairūs Taisymai

C (11—12. m.) ir Jaunių bei mer
gaičių D (10 m. ir jaunesnių).

Programa apima visus stilius.
Šuolių į vandenį nebus. Am-j
žiaus klasifikacija nustatoma j — Oscar Howe, menininkas, 
pagal dalyvio amžių varžybų piešęs įndėnū gyvenimą; dėstęs 
dieną. ! meną, mirė Pietinėje Dakotoje,

. . . ,. • sulaukės 68 metu.Dalyvavimas atviras visiems nė i ' _______ "_____
tuvių, latvių ir estų plaukikams.

Paul Savings and Loan, bendro- 
vės ilgametis pirmininkas. Ėjo

ŠALFASS-gos Centro
Valdyba

—' Mirė Frank Kosmarh, St.l

— Amerikos 81 mėtų botani-J 
kė dr. Barbara Mctlinlock ga
vo Nobelio premijai už darbą 
botanikos genų srityje.

"■ ■■ -.'j? '

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO J 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS

BEI KROSNIS. i
E erm an Dečkys

Tel. 585-6624 i

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Taiman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-171/r*

— Negirdėjau,’ kad ausys ga
lėtų visą laiką būti atkimštos, 
bet burnas žmonės dažnai ga
lėtų užčiaupti, — pirmadienį 
tarė James Watt.;

i KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI !
Tuo reikalu jums gali daug' 

padėti teisininko Prano ŠULO' 
paruošta ir ■ teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos”? 
išleista knyga'su legališkomis 
formomis.'.,’ ’ .... ... .

Pird*rim*< !r Tatsymat

T*L REpublk 7-1*41
I *

89-uosius metus.

Aleksas Ambrose,

I

© 1983 Dorsey Laboratories Division of

— Libano prezidentas Gema-

to

I2.M

H00 
13.00

— Rusija yra pavojinga, nes 
ji planuoja grobti svetimas že
mes, — tvirtina H. Schmidt.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

Siuntiniai į Liėtuvą 
Bį kitus kraštui

P.' NE D A S, 4059 Archer Avenue, .t / ■ v . ,
Chicago, III. 60632. Tai. YA 7-59M

Dr. A. J. Guwen — DANTYS, jų priežiūra, avelkata ir 
grožis. Kietais viršeliais____1 ______ _

Minkštai* viršeliaie, tfk_____________
Dr. A. J. Goasen — AUKATA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

IMONfiS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik _ __
Gailina taip pat užsakyti pažtu, atsiuntus čekf arba 

mooey orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant SI perai untimo Wald omą.

— Viceprėz. Walter Mondale 
telefonais išsikalbėjo su Illinois 
valstijos Demokratų partijos 
vadais. Jis vra tikras, kad gaus 
Illinois demokratų pritarimą.

Jis: — Su . tamsta galėčiau 
šokti iki paties rytmečio...

Ji: — Ar manai, kad iki 
laiko išmoktumėt šokti.

Notiry Public 
INCOME TAX SERYICI

4259 S. Maplewood, TeL 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, ūminių 
iškvietimai, pildomi pilietybėj pra

šymai ir kitokie blankai.

k i

KOVOS DEL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

PIRKITI JAV TAUPYMO PONUS

— Naujienos, Cb«ago, S, TH Wednesday, October 12, 19S3

fe. ..

KAINA — $17. ’(Persiuntimui pridėti $1)' 
’ • Siųsti Čekį:

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS •

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją...... ......;
(1869 — 1959 metai) i

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

Persiuntimas — SI.

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

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

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

Triaminic® Syrup 
Triaminicin® Tablets
- _
Triaminič-12® Tablets

For AŪešįyRelief 
that’s nothing to 

sneeze at.

For constipation relief tomorrow 
reach for EX* LAX'tonight. ,

Ex-Lax helps restore your system’s own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight. 
You’ll like the relief in the morning. 
Chocolated or pills, Ex-Lax is 
“The Overnight Wonder.’’ 
i
Read label and follow 
directions.
C Ex-Lax, Inc.. 1982

Miko šileikio 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 $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 

Ave., Chicago, IL 60629.
autorių: 6729 So. Campbell

Homeowners Insurance
Good service/Good price

F. Zapolis, Agent 
3208% W. 95th St -

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

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomiu? gydy
tojo, Tiroomen^ veikėjo ir rašytojo ataiminimw.

Dr. A. Gusaeu — MINTYS IR DARBAI, 259 pel., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas diena* ir 

ruafrūpinimą_____ ____ ______ ___________jg qq

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

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

Seštad.: nuo 9 vaL r. iki 12 VaL d.
Ii pagal susitarimą. ; ( 

TeL 776-5162 
1649 West 6 3rd Street 

Chicago, DL 60629

all smokes

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS 

Jr V. BRIZGYS 
Darbo valandos: 

Nuo 9 ryto Iki 5 vaL popiet. 
Šeštadieniais pagal susitarimu 

teO6 S. Kodai • Ava. 
Chicago, IM. 60629 

TeL: 778-8000


