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PASIEKĖ WASHINGTON
PONIA REAGANIENĖ PARSIVEŽĖ Iš PIETŲ KORĖJOS 

DU VAIKUČIUS, TURINČIUS NESVEIKAS ŠIRDIS
-. - . i

Japonijoj ir dvi dienas Pietų 
Korėjoje. Mes žinome, kad So
vietų Sąjunga yra pasiryžusi 
veržtis į laisvąjį pasaulį ir už- j 
imti naujas teritorijas. J s esą- j 
te patys stipriausieji Pietų Korė- j 
jos gynėjai. Du kartu komunis
tai bandė pavergti Pietų Korė- • 
ją. bet jiems nepavyko. Jie bu- j 
vo sustabdyti ir priversti trauk- [ 
lis atgal. Dabar Jūs ir visa JAV , 
galia saugo šią zoną, kad komu-; 
nistai neįsiveržtų toliau į pie- • 
tus... 4

Prez. Ronald Reaganas

WASHINGTON, D.C. — Pir
madienį popiet prezidento Rea
gano lėktuvas sėkmingai nusi
leido Andrew aerodrome. Pir
madienį jis pakilo iš Kimpo generolai, 
aerodromo Pietų Korėjoje, pir-1 
madienio ryte nusileido Ancho
rage aerodrome Aliaskoje ir 
pirmadjemo' popietx jaū pasiekė 
Washingtoną.

Ponia Reaganienė atvažiavo 
neviena. Ji .parsivežė du mažus 
korėjiečių^; • ktiriųj širdims yra 
reikalinga -jabai jaufrf* operaci
ja. ‘ Amerikos gydytojai ta ope
raciją 'sėkmingai- padaro. Mano
ma. kad abu vaikai bus sėkmin
gai- operuoti ir galės laimingai 
grįžti-į Pietų Korėją.

Sekmadienį prez. Reaganas 
buvo nuvykęs į demilitarizuotą 
zoną, esančią tarp Pietų ir Šiau
rės Korėjų. Preidentas buvo ap
sivilkęs kario marškiniais.

Demilitarizacijos zonoje, ku
rioje sargybą eina Amerikos 
kariai, prezidentas pasakė kal
bą. Jauni Amerikos kariai nie
kad netikėjo, kad prezidentas 
atvažiuotų į Pietų Korėją ir at
vyktų į demilitarizacijos zoną.

Amerikos kariai — stip
riausiąjį apsauga

Prezidento Reagano kalba bu-i 
vo paskelbta ištisa. Ji paliko ge
rą Įspūdį Amerikos ir Pfetų Ko
rėjos karių tarpe. Prezidentą į 
demilitarizacijos zoną lydėjo ne 
tik JAV aukšti kariuomenės pa
reigūnai, bet ir Pietų Korėjos

zon

Prezidentas Reaganas dvi die
nas praleido su P. Korėjos pre- Į 
zidentu ir aukštais tos valstybės 
pareigūnais; Trečią dieną jis ' 
praleido su Amerikos kariais ir 
Kimpo aerodrome esančia JAV 
aviaciją^,Iš Kimpo jis nuvyko 
į de: 
įvaži^ ^^nMėtą 
Amerikos
kalbą-'ir vėl’ giiž^į;___ ~.--r
ten išskrido tiesiai į Ancho
rage. •' •

Prezidentas skrido greičiau 
negu žemė,sukasi. Jo lėktuvas 
pasiekė Anchorage, paėmė rei
kalingas degalų atsargas ir iš
skrido į Washingtona. Andrew (jauni 
aerodromą jis pasiekė pirma
dienio popietę.

Prezidento kelionė sustip
rino nuotaikas 'į-

—Izraelio kariuomenė netoleruos nelvarJcbs~’vakarmiame Jordano krante,
— pareiškė gynybos ministeris Mošė Arens, šeštadienį izraelitai nušovė 

du triukšmaujančius arabus.

Ministeris Arens, kalbėdamas

štadieni izraelitai nušovė duc. y;

triukšmaujančius jaunuolius
MOŠĖ ARENS PAREIŠKĖ, KAD VAKARŲ JORDANO 

ARABAI NETURĖTŲ IMTIS MAIŠTO PRIEMONIŲ

JERUZALĖ, Izraelis. — Pra
eitą šeštadienį vakariniame Jor- naujai suorganizuotiems Izrae- 

, dano krante buvo nušauti du ■ lio ūkininkams, pareiškė, kad 
šioje srityje gyvenantieji arabai 
dar neišmoko gyventi kartu su 
izraelitais.

Jalhoal kaimelyje vienas pa
lestinietis paleido akmenį į pra
važiuojantį autobusą. Akmuo 
pataikė į autobuso stiklą, jį pra
mušė, o skeveldros sužeidė gre-

arabai, pradėję triukš
mauti ir šaipytis iš Izraelio ka
rių, įsakiusių aprimti ir nekelti 
triukšmo. Sekmadienio ryte nu
šautas dar vienas jaunuolis, ne
paklausęs Izraelio kario įsaky
mo prisilaikyti tvarkos. TuoPrezidęnto kelionė į Japoniją

ir Pietų Korėją sustiprino visos, pačiu metu buvo sužeisti dar du
pietų Azijos gyventojų nųotai-_ jauni arabai, nepaklausiusieji ta lango sėdėjusį izraelitą, 
kas. Filipinų, .Indonezijos. Ma- Izraelio karių.
laizijos ir kitų valstybių gyven-j /
tojai žino, kad ne tik Amerikos 

ikaro laivai, bet ir aviacija bei
Prezidentas Reaganas, karių atominė galia saugo pietų Azi- 

lydimas, automobiliu įvažiavo j jos gyventojus nuo komunistų 
Į demilitarizaciios zoną ir išsi- > įsiveržimo.
rikiavusiems JAV kariams tarė:

— Keturias dienas praleidau ’ tais bando pastoti kelią Ameri-
Šiaurės Korėjos lakūnai kar-

SUVAŽIAVUSIEJI GEROKAI SUSTIP
RINO LIETUVIŲ TAUTOS FONDĄ i 

(Dr. Sauliaus Šimoliūno pranešimas telefonu)
DETROITAS, Mich. — Šiųitro valdybos pirmininkas Aiiia- 

metų lapkričio 11 ir 12 dieno- nas Butkus. Jis atvyko sveikinti 
mis vyko labai naši, sėkminga • VLIKo konferencijos. Trumpai 
ir draugiška Vyriausio Lietu-1 palietė ir visuomeninio lietuvių 
vos Išlaisvinimo Komiteto me- darbo praeiti. Jis papasakojo 
tinė konferencija. , apie JAV Liet. Bendruomenės

Konferenciją padėjo suorga-! ^-en^ro valdybos pirmininko J. 
nizuoti Detroito ALTo skyrius, j Bač.ūno sukviestą pasitarimą 
suradęs patogią vietą ir užmez-y;^ veiklos reikalais. Tame pa- 
gęs. rvšius su drauginga Ame- > s^ar*rrle dalyvavo tuometinis 
rikos spauda. Dr. Kazys Babe-1VLIKo P™ninkas V. Valiū

nas, Stasys Barzdukas, JAV LB 
reikalų vedėjas, pats dr. Anta
nas Butkus ir dar keli. Tame 
pasitarime niekam ir į galvą 
neatėjo mintis suabejoti VLIKo 
primatu Lietuves laisvinimo

Į darbe. Ginčai dėl Lietuvos poli- 
įTairtos Fondo atstovo A. Fira- tinių partijų įgaliojimų liko tik

tai paskutiniais mėnesiais.

Į VLIKo konferencijas kiek
vienais metais atvažiuodavo V.

kalba i Vaitiekūnas, visą laiką kėlęs er- 
visuomeniniame lietuvių 

darbe, bet šį kartą Į konferen-

lis padėkojo detroitieėiams, pa
dėjusioms atlikti visą eilę pa
ruošiamų darbų, pasveikino su
važiavusius ir tuojau pradėjo 
konferencijos darbus.

Visus labiausiai nustebino

'vičiaus pranešimas. Anksčiau 
' buvo paleista įvairių gandų apie 
įgalimą kanadiečių surinktų au- 
Ikų skaldymą, bet ponas Firavi- 
• čius, pasakęs trumpą 1 
'.apie- kanadiečių lietuvių nuotai- j zeU 
kas, pranešė kad kanadiečiai su 
dėjo $60,000 aukų ir šiai sumai ciją jis neatvyko ir nieko ne-
įteikė čekį .Tautos-Forfdui.

Visa eilė konferencijos atsto- |
vų pradėjo nešti čekius Tautos j to P. Dargio ir Antano Butkaus 

i Fondui. Buvo čekių po $1,006,; pasisveikinimas. Lietuviai nors- 
>fp.o $500 ir mažesnėmis sumo-j tų, kad JAV LB pradėta byla 
‘. i prieš Reorganizuotąją būtų

' rx’ TT i , T-, • n 'baigta. Pirmininkas Butkus ea-Dr. Vvtautas P. Dargis, Re- , ' . x
,.xr t r,' r- 4. lietu ją nutraukti ir baigti be-orgamzuotos JAV LR Centro .; ,. . ,.r ±... . i reikalingai prade.a tarpusavii pirmininkas, iteike i ..

- i pr'/pH

VLIKui $500 čekį. Lietuvių Dar- i c'
Labai gyvai pasireiškė Liūtas 

rikoje įteikė $500 čekį. Grinius, pasisakęs įvairiais kon-
Konferencijos nariams buvo ferencijos melu 

pranešta, kad VLIKas reikalin-' mais.
gas- $500 kiekvienai dienai, i Konferencijai 
VLIKas turi Eltos patalpas Wa-1 VLIKo atstovai 
shingtone, leidžia anglų, pran- ■ tikti su JAV 1

pranešė.
Gerą įspūdį paliko dr. Vytau-

PABĖGO Į TAIVANĄ
KINIJOS LAKŪNAS į į

TAUPEI, Taivanas. — Pirma- • 
dienio ryte atskrido į Taivaną valdybos 
28 metų amžiaus karo lakūnas
Wang Hsiecheng. Jis atskrido bo Federacijos atstovybė Ame-1 
Mig 19-tu, pasisukinėjo ties .....................  " ’ ‘
aerodromu ir paprašė leidimo 
nusileisti.

Lakūnas Wang nenorėjo duo
ti daugiau žinių, kad Kinijos 
kariuomenės vadovybė nesiimtų 
jokių priemonių prieš Kinijoje 
likusius jo šeimos narius.

Taivane esanti Kinijos vvriau- ja, o -visa lai 
sybė duoda kiekvienam Kinijos du kiekvieną dieną, 
karo lakūnui, kuris atskris ka- t 
ro lėktuvą į Taivaną, kelių mi- ( 
lijonų dolerių vertės aukso ga- ‘ 
balą. Į

Dabar, kada auksas gerokai. 
atpigo, tai tas lakūnas negaus 
tiek dolerių, kiek gavo anksčiau 
atskridusieji Kinijos lakūnai, 
šiais metais į Kiniją jau antras 
lakūnas pasiekė Taivaną, ati-. 
duodamas gerą Mig 19 lėktuvą. /■

keltais klausi-

pranešta, kad 
pasiruošę susi- 
B-nės atstovais 

cūzų, vokiečių, ispanų kalbomis; paskutinėmis ląpkriičo mėnesio 
, Eltos-biuletenius, juos siuntinė-1 dienomis arba vėliausiai gruo- 

daro $500 išlai- džio 3 dieną. Kamanto vadovau- 
j jamos Bendruomenės atstovai

Labai įdomų pranešimą kon-! dar nepranešė, kurią dieną jie 
ferencijai padarg JAV LB Cen- pasirinks.Visai netoli Talkharm karei- 

I vinių buvo padėta galinga bom
ba. Ji buvo taip įrengta, kad ka-

I rys, grįždamas į kareivines, ją 
j paliestų ir susižeistų.

Praeitą šeštadienį jauniems 
arabams buvo liepta sustoti. Jie 

j nekreipė į tai jokio dėmesio. 
Izraelio vyriausybė yra įsiti-' Buvo paleisti du įspėjami šūviai 

kinusi, kad arabai dar labiau Į į viršų, bet jie bėgo toliau, kaip 
triukšmaus, jeigu izraelitai j 
daugelį dalykų žiūrės 
pirštus.

Arabai nepajėgia
- susivaldyti

— Izraelio kariuomenė neto
leruos jokios netvarkos vakari- j 
niame Jordano krante gyvenan
čių žmonių tarpe, — pirmadienį 

. pareiškė Izraelio gynybos mi- 
Inisteris Mošė Arens.

kos lėktuvams, bet jų nepasive-

KALENDORftLIS

pro
! bėgę. Tada buvo paleisti 
viai ir jie buvo nušauti.

Mošė Arens t vitrina, 
buvęs vienintelis būdas 

i suvaldyti.

kiti šū

jog tai
arabus

— Dalis moterų katalikių bū
tų patenkintos, jeigu joms būtu

Kosmonautas Liachov /na- 
nešė, kad maisto atsargos labai 
mažos. Jie nenori pradėti ba- i 
dauti. nes tada nepajėgs laimin
gai nusileisti.

________________________________________________ Kosta Rikos ambasadorius 
ja ir nepasiekia. Amerikiečiaileista eiti kokias nors pareigas Jungtinėse Tautose pasitraukė.

I nes jų atstovas pasmerkė JAV 
i už intervenciją Grenadoj, 

uncija ------------ --—'■ ‘f

vengrą įskristi j šiaurės Korė- Į bažnyčioje.
jos erdvę. Amerikiečiai seka Š. --------------------
Kūrėjo aviacijos žingsnius. j — Pirmadienį aukso 

j kainavo $364. Japonija anksčiau dideles 
. skyrė aulomc.ulių £>ra-j» 

Prez. Reaganas, įžengęs į ■ monci, o dabar skirs krašto ap-
sumas

Baltuosius Rūmus, pasirašyssaugai, 
įstatymą valstybei išleisti 88 bi- į 
lijonus dolerių.

12-to wardo aldennanas Aloysius Majerczyk (kairėj) svei
kina Michael Madiganą, 13-to wardo komiteto atstovą ir 
Illinois atstovų rūmų pirmininką, Mayfield salėje. Madigan 
dalyvavo bankete Majerczykui pagerbti, kuris kandidatuoja 

Demokratų komiteto nario pareigoms.

Lapkričio 15: Albertas, Vaidi-! žiaus pareiškimas išblaškė visas , 
j la, žiknė, Derpintas, Sniegena, jų svajones.
I Saulė teka 6:39, leidžiasi 4:30.

• Oras vėsesnis, lis.

— Kolchozų atšaukimas pa-1 
I kėlė maisto gamybą visoj Kini-

— 75 Amerikos katalikės no- joj. Niekas negalvoja apie kol-' 
rėjo tapti kunigais, bet popie- chozų grąžinimą Kinijoj.

— Prez. Reagano kelionė pa- 
; kėlė dolerio vertę ne tik Japo- 

— Kosta Rikos ambasadorius ' nijoj, bet ir Šanchajuj bei I long
JAV-ae pasitraukia iš tarnyboj Konge.

Antanas I'iravičiu
konferencijos

GO,000 dol. čekį



TVIRTA SVEIKATA- PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmu darnos pagrindai

Naujausių rnoks'c žinių populiarus perteikimas 
JONAS nDOMAVlCIUS, M. D.

GAS SENĖJIMAS
Ne ką tu gauni iš gyvenimo, bet ką tu jam 
duodi, apsprendžia išmintingą senėjimą.

(Tvarkingo senėjimo tiesa)
Kai pcuoininkas vis dar palie

ka va.nu, nors ir pražilęs būda
mas, jis vis lauk.a, kad jam kas 
ką malonaus duotų, visai ne- 
kieipciamas dėmesio j kitiems 
suteikimą ko nors gero, teigia
mo. i ūks elgesy s daro pensinin
ką ne.aimmgu, nes senstant ga
vimas mažėja, o išlaidos gau
sėja. Tada visi vargai ima spaus
ti pensininko pečius. Jie jam 
darosi nepakeliami. Taip ir bai
gia savo dienas, vis vaiku pei 
visą savu amžių palikęs mūsįš-

mu-VAlŽGAN 1 U, kuris, kitam j 
laiydamas gerą. PATS tapo lai-1 
.ningu. Ž.ncma. Kad bus neleng
va Kiekvienam persiversti iš ne
veikios į veikią, iš savimeilės 
į kitam pašilai navimą. Bet taip 
turime verstis, jei norime palys 
aimmgiau bsigii savo gyveni
mo likusį galą.

Liaukimės rūpintis 
menkniekiais

Kauno pilis

VIS PAGALVOK

Kur skrisiu aš, 
Tu ten bėki, 
O jinai juk vysis. 
Taip prie šaulio 
Su apgaule 
Mes ją priviliosim”.

“Bet šaulys tas 
Nežinodams 
Juk mane nupiskys!
Aš nebėgsiu
Kur jis būna”, 
Pneš taravo kiškis.

“Nekalbėki,
Bet daryki
Kaip bus padiktuota:
Jeigu nori
Ką laimėti — 
Keikia rizikuoti”.

(Tęsinys)

Troško grobio 
Ir artyn vis vyko, 
Uoslė kiškio
Kojų kvapą — 
Ir neapsiriko.

Kiškis mato; 
šaulio ginklas 
Kry-psta į tą vietą, 
Kur žolėje 
Jo kūnelis 
Guli susirietęs.

Oi, blogai bus!
Kur man dėtis?
Ar į žemę lįsti?
Tai padarė
Tas strazdelis
Didelę kvailystę.

Laimingas žmoggus visai ki
taip eigiasi visą įaiką. Jis su- 
soręsta į tikrą žmogų: kitam 
gerą darydamas, jis sugeba 
džiaugtis, toks džiaugsmas yra 
tikras, nemeluotas, nevaikisxas 
džiaugsmas esant pensininku. 
Dabar kiekvienam bus aišku, 
kaip loii nuo tiki o džiaugsmu 
esam mes visi, kurie landome 
tik tuos susirinkimus, kuriuose 
yra “visokių dovanų ir kavutes 
su stipitmiu gėlimu . 
gavus
mnkui pra^-u.
kimės .aip ivar^ya pensininko 
dienas, kad pajėgtume 
tis SUieiKUaini įsai AM
111O,
Kiek uaug seneiių yra 
kiek daug seimų yra 
kiek daug gjaunuobų yra nelai
mingų — visiems jiems reikia

1oks ap- 
džiauggsnias yra pensr 

i uuti \isi steii-

Labai daug pensininkų, ypač 
pensininkių, galvą suka dėl 
mažmožio ir vien tik niekams 
gyvena, vien nevertiems daly
kams savo energiją leidžia. O 
.os energijos pensininkas turi 
.aoai ribotą kiekį. Tada nelieka 
ios naudingai veiklai, 'i aip ii 
paskęstama mažmožiuose, kurie 
niekada nesuteikia žmogui tik- 
. o džiaugsmo, o be tikro džiaugs
mo yra labai liūdnos peusinin- 
;o dienos.

Ko labiausiai dabartiniam 
.mogui leikia, tai pamėgimo 
muziKOs. damos, maldos, dailoo, > 
gėlių be, gerų žmonių draugi
jos. iuiikmic iiK ViENĄ ge- 
•ą draugą,, daugiau nė nęlaukj-

pasitarnaudami

d/.iaugr 
dz-iaugs- 
artjnui. 
apleisiu, 
iširusių,

bei užsieninių gėralų. Toks elge- kią neteisybę sako: “Tai ne tavo 
sys labai mus apvils ir mes atsi- reikalas”. Tyri kįlas, net miesto 
peikėcime pervėlai iš niekų da- galva būdamas, .dejuoja dėl pi- 
rymo. Tada prie pensininko nigų stokos miesto reikalams, 
tikrų vargų dar prisidės ir šis Jis dėl to kelia nuosavybės mo- 
— jaunesnių dienų kvailiojimas, kesčius, o pats nemoka nuosa- 
savos. energijos ir išteklių leidi- vytbės mokesčių. Arba vėl: nor
mas visai to nevertiems asme
nims. Tokie, suvirškinę mūsų 
vaišes, ims mus kolioti. 'l'odėl 
nė neprasidėkime su tokiais.

Sektinas pavyzdys kiek
vienam reikalingas

Jei norime, pensininkais bū-.—...----  t ~ —
darni, kad kas nors mus gerbtų, * tina uždraudė jiems eiti tol, kol 
mylėtų, turime mes patys kitus 1 pas ją esti atsilankęs jos sugu- 
gerbti, mylėti. Liauk.mės vis ki- Į lovas. Tokie vaikai pradeda iš- 
tus kaltinti dėl mūsų senatvėje. ivirkauti, mergaitės save parda- 
trūkumų. Neklausykime visokių ' vinėti, net dvylikametės būda-

malių šeimų nepriimama į bend
ruomenės namus, todėl dirbtinai 
išsiskiria šeimos ir apsigyvena 
valdžios teikiamuose pigiuose 
butuose. Tada, pradeda motina 
ir ievas ištvirkauti su svetimais 
asmenimis. O vaikai šąla lauke 
nevalgę, neina j butą, nes mo-

me iš gy‘veniino. ilk'jas-^vj^fes I pasimetėlių, dabar kaltinančių mos. Jos, mat, turi sektinus savo 
gerasis teiks ’mums’-dž.augsiną ■ valdžią, prezidentą, dvasiškius tėvų pavyzdžius.
tnurnš ’etuiil varge, 'visi kiu į ' ’ ■ -

'Kugei-p ir dcsių oei ssmago- ■ 
ao” draugai pranyks mums su
menkus, . kaip rasa saulei te- 
Kant. ■

ŽMUaIŠKŲo sndies tikrai Ldjįj; Geri dia’SSKi' vižada? yla reti.
TUVišKOS pagalbos.

Todėl visi pensininkai kelki
mės iš LzSibEiD£JlMO, nusi
vilkime NEVEIKLOS rūbą ir 
pasileiskime KITAM teikti jam 

reikiamą gėrį. Būkime visi Tu-

l'odėl visai nesukime sau gai
vos, siekiant daugelio draugų.

nei politikierius dėl sunkaus gy
venimo. Niekas negali keptų 
karvelių mums teikti. Viskas • 
u r i būti daroma galimybės ri- 

op.se. Dabartinis, nors ir geriau- 
sias šio krsšlo prezidentas, ne-'- 
gali sutvarkyti per vieną dieną' 
blogiausiai sau darančių žmo-

Nėra jie tikri, nes tikri yra tik- nįų.
rai labai reti. Todėl meskime į Oiai vienas renka mokesčius 
neva gerų draugų viliones per; -jž vandenį, o pats už jį nemoka 
teikimą jiems riebių užkandžių ' mokesčių ir primenančiam to-

Nelaimė, kad šio miesto kar
dinolas dejuoja, būk Chicago]e 
badas, nedarbas ir hutų stoka. 
O nema.o toks dvasiškis išme- 

j įamb tonais maisto iš valgyklų, 
! kepyklų, restoranų bei maisto 
mašinų. Europą gali išmaitinti 
su niekais žūstančiu maistu pas 
ūkininkus pomidorų, vaisių bei 
uogų laukuose. Tik tvarkos, šir
dies ir darbo, o ne pamokslų rei
kia šių dienų Chicagos tiek dar
bininkams. liek jų vadovams, 

j Reikia kiekvienam PAVYZDIN 
! GA1 BESIELGIANČIO pavyz 
• džio.

kesni silpnesniems padėdami,
abeji jaučia laimingas, dienas. 
Tokia^ vięnas kitam talką- yra 
daug vertesnė už pinigus. Mat, 
laimės dienos pini^s nėįverti-

Pakalbėję 
ir sutarę 
Žygį jie pradėjo. 
Strazdas skrido, 
Kiškis bėgo, 
Viskas, puikiai ėjo.

Taip patekęs 
Jis taip priešų 
Graužėsi ir verkė, 
O prieš ginklą, 
Jin atkreiptą, 
Akys užsimerkė.

narnos.

ii

Kiek palėkus, 
Strazdas davė 
ženklą pažadėtą: 
“Gulki žemėn 
Ir gulėki, 
čia bus mūšio vieta ’.

Tai išgirdęs,
Puolė kiškis
Prie aukštos žolelės
Ir ten laukė 
Susitraukęs^, -.j „• > 
Koks bus mūšio galas.

mas mums taps didele našta. 
Jos mes imsime nekęsti, kaip 
kadaise nekentėme labai sun-

Geriems darbams jėgos 
pakanka kiekvienam

Kiekvienas žmogus turi jaus- 
iki pats savo gyvenimo galo,

kad jis dar turi dvasinių ir fizi
nių jėgų rezervą GERIEMS 
DARBAMS. Todėl meskime sau 
iš galvos nusiteikimą, kad jau 
savo atidirbta, dabar pensinin-j 
Kas nieko neturi veikti, tik bas- 
.ydamasis iš vietos vieton lai- 

itcą leisti. Toks nusiteikimas yra 
nuodai kiekvieno kūnui, protui 
ir nusiteikimams.

Taip pat vykime su šluota iš 
namų kiekvieną tokį nevykėlį, 
Kuris ateina pas mus neva su
malda ir tikina mus, jog NEREI- kaus darbo ir išnaudojimo. Jei 
KIA gerų darbų geresnės atei- • įiešusiraisime prasmingos veik- 
ties apturėjimui čionai ir tenai, tos pensininkų dienose, mes be 
po mirties. Tai klajojančio, nors laiko sunyksime. Tą tiesą tvir- 
ir gerai liežuvį judinančio, viso-} tina Vokietijoje koncentracijos 
Kius niekus malančio mūsiškio: 
ir nemūsiškio veikla. Su tokiais 
aė vienas pensininkas neturi 
prasidėti, jei jis trokšta tikru 
.ietuviu būdamas savas dienas 
iaigii. Juk tu gali būti NETI- 
.ONTIS ir GERIAUSIAS ŽMO
GUS. Jei tu tokiu esi, ir lik, tik 
.įuo žmoniškos veiklos neatsi- 
.akyk. O jeigu tu turi savo tėvų

stovykloėe išlikusieji. Tie, kurie 
nesuširado ką nors prasmingo 
savam išsilaikymui, visi žuvo.

Nerakstykime, nekeliaukime 
kur nors kitur senatvės dienas 
baigti, bet šaknykimės savoje 
gyvenvietėje. Čia mūsų arti
mieji, čia mūsų pažįstamieji, 
čia mūsų duona ir druska. Pasi- 
ruoškime psichologiškai, dvasi-

Piktasnapė
Uosto tik ir lenkai-
Pykš-triokš-triokš lik!
Sutratėjo
Šūvis, kaip patrankos.

Driekias dūmai
Ir dulkelės
Per dirvoną plūsta.
O žolelių
Viršūnėlės
Lenkiasi-jųanuštos.

(Bus daugiau)

gumoje atvejų patys pensininkai 
yra savimi nesirūpiną. Tokie 
šaltyje eina laukan be pirštinių, 
o paskui dejuoja, kad juos kd- 
sufys kamuoja. Tokie apsileidė
liai nevalgo, negeria vaišių, sun- • 
kų, paukštienos buljono, rūgu
sio pieno, ir dejuoja, kad jie turi 
kietus vidurius ir kitokias ne
gales. -Kiekvienas pensininkas 
turi pats sau plaukus nusikirp
ti, nagus apsikarpyti — neateis 
visuomenė jam talkon tokiuose 
dalykuose.- Visuomenė nepada
rys pensininko įdomaus, paken

kiamo, jei jis pats save apleis 
visokeriopai. Senėjimas yra be 
paliovos savimi rūpinimasis.

Tou can’t afford to be 
Because if you’re in charge W 
the family budget, you’re 
inaking decūoooa aboett Uw 
future, too.

And that’s where U-S. 
Savings Bonds come in- Exit 
them tnrough your bank. Or 
encourage your husband 
sign up for the Payroll Sav
ings Plan where he work*.

iTiat way, while you’re
. ectang the day-to-day es-_ 

pv-m-es, you’ll still be bvildi-ty 
a more secure future for your 
family.

UB. Savings Bonds. Fer
tile w oman who really kne-^s 
a good bargain.

in America.
X JU.

Joia the Payroll Pte*

Kas gimė — turi mirti
Nedejuokime, kad mūsų drau 

: gai vis gausesniais kiekiais ap- 
i leidžia mus, keliauja pas šv. 
Petrą. Į kapus nuėję nemanyki
me, kad žmonės, nieko daugiau 
nedaro, o tik miršta. Kas gimė, 

i tas tun mini. Nilo tos tiesos ne
sistenkime pabėgti, nes niekui 
neišbėgsime. Tik reikia save su 

' imti nagan ir eiti per gyvenimą 
.vien geią darant. Tada mes nu
nokę nukrisime į Dievo krepšį

. visai-be dejonių.
Kiekvienas stenkimės, vietoje 

. dejonių, suteikti ką nors gero 
' savam bendraamžiui, kuris gal 
labiau reikalingas pagalbos ne 
gu aš ar tamsta. Stenkimės už
siimti naudingu amalu bei pa 
miltu geru darbu ■ sau bei arti 
m ui. Tegul esti mums į naudin
gą darbą dienų |>enuažai.

j šiai. į Sodybą atsikėlė kultū
ringa moteris MAŠKITIENĖ. J. 
neraginama ateina dirbantiems 
Sodyboje pagailimi. Ji jungiasi 
prie jau dirbančiųjų ir džiau- 
giasi galinti paąghnnąstikuoli 

j pagal savas jėgas pasidarbuoti
Ji kartu ima darbu džiaugtis su 
jau dirbančia Marija Naujelie 
ne, Magdalena Tapulioniene

I Anastazija Draugciiene ir kito
mis kullūri ligomis moteriškė
mis. Tokioms dienos neprailgs
ta, sveikata stiprėja ir džiaugs
mas pensininkų dienose dvigu- 
binasi. Jonis ncia kada galvoti 
apie keliavimą j T^Ūnes. bei

- Kazimierines. šitgip negalvoti 
reikia kiekvienam, kuris nau 
dingą darbą laiko savo draugu. 
Taip naudingai . besielgiančių

au įdiegtą tikėjimą, ji ir prisi- 
aikyk iki pat Kazimierinių ar 
. autinių vartų.

Tik toks elgesys užtikrins tau 
smias saulėleidžio dienas, o ne 

.usidejimas su kokiu ten ne sa- 
ais smegenimis besivadovau- 
ančiu atskalūnu, kuris teigia, 
;ad dukart du yra šeši, o ne ke- 
uri, ir už tokią netiesą savo 
usčią galvą deda. Tegul jis ją 
,au deda kaip išmano, tik nė 
ienas pensininkas nekvailioki- 
ne kartu su kvailiojančiuojū, 
iors ir mūsiškiu. Toks nekvai- 
iojimas atneš mums dvasinę 

. amybę, kurios taip reikia kiek- 
rienam normaliai senstančiam 
pensininkui.. -

Be naudingo užsiėmimo 
žmogus tik merdi.

o ne gyvena
Idant laimingos senatvės die

nų smaukus, mums kiekvienam 
reikia atsisakyti neveikios. Be 
tinkamo, naudingo užsiėmimo 
žmogus lik ginasi nuo mirūes, 
j negyvena laimingai. Žinoma, 
pensininkas be reikiamo užsi- 
hniino gali jausti, kad jis visų 
įpleistas, niekam nereikalingas, 
jau savas dienas atgyvenęs. 
Toks jaučiasi, kad jam nėra jo
kios ateities, todėl taip nusitei
kęs pensininkas save sušaldo — 
» &yvsi mumiją save paverčia.

Todėl kiekvienam pensininkui 
yra labai svarbu, kad jis nepa
liautų daręs, ką nbrs Yiabdi^go, 
tą jis iltt-jlėjrsm-.nfco ąlįtdų esti 
veikęs. Nustokime Visi' labkii 
Bobų Vasaros (čia Indian Sum
mer), kada galėsime nieko ne-

nesunienkina v;sokie gyvenimo veikti ir lik slankioti aplink, 
vargai Pabuskime iš tokios* nėtfešos

Vienas kitam talkindami, svei- dar šiandien, nes toks neveiki-

niai senatvei. Ji neateina staiga. 
Ne vien piniginiai Tvarkykimės 
senatvei. Yra daug žmonių, ku
rie .nealkani, visu kuo perteku
sieji, bet savo dvasioje labai di
delį badą • bekeikiantieji. Todėl 
visi pensininkai stenkimės susi
tikti su išmintingais žmonėmis, 
klausykme naudingų paskaitų, 
lankykime kultūringus be išgė
rimų parėngimūs; žiūrėkime 
žmoniškas, televizijos progra
mas. net mokyklose lankykime 
Įvairius kursus. Tik jau visi liau
kimės su tomis “sakė-pasakė” 
kūmutėmis besidraugavę ir su 
jomis laiką leidę, save įvairio
pai nužemindami.

Nekaltinkime visuomenės, ku- 
rf lik apie jaunus rūpinasi. Dau-

fat ir pradėkime kiekvienas 
žmoniškai elgtis, nežiūrint savo 
anižiaūs. Sėkmės kiekvienam.

Išvada. Kiekvienas mūsų esa
me savos senatvės mūrininkas: 
dėkime tik sveikas plytas to
kiam mūrui, tada jis laikys kuo 
ilgiausiai nesugriuvęs ir gera
me stovyje esąs; Nuo gerų dar
bų neatsisakykime, proto lavinti 
nepalhiokinie ir nusiteikimais, 
jausmais, asmenybe' tvarkyki- 
mės, nusižiūrėję į pavyzdingiuo- 
sius saviškius bei kitataučius. 
ITk taip elgdamiesi, mes pajėg
sime auksinės senatvės dienas 
tikrai džiugiai praleisti.

Pasiskaityti. The Ann Lan
ders Encyclopedia A to Z.

Mutual Federal 
Savinas and Loan
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DETROITO NAUJIENOS
ALB Radijo klubo 

parengimas

Tegul šis parengimas šulam 
pa su Padėkos dienos savaitga
liu, kuris įvyks lapkričio 2” d. 
Dievo Apvaizdos parapijos salė
ję. Atsilankę svečiai galės pasi- 
vaįšipti įvairia šeimininkių pa
gaminta kalakutiena ir kitais 
skanumynais, dar niekada nera
gautais. Bus šiltų ir šaltų gėri
mėlių. Po vaišių v

rengimų reikalais prašom kreip
tis į Kazį Gogelį, 13436 Garfield 
Ave., Detroit, Michigan 48239, 
tel. 535-6683 arba į -redaktorių 
Albertą Misiūną tel. 841-3026.

Paminėta Dievo Apvaizdos 
parapijos 75 m. sukaktis

Sukaktis praėjo labai pakilto- j 
je nuotaikoje. Buvo aprašyta 
Įvairioje spaudoje, todėl nesi-a oanų j* -j- -j-z

;’eiks gausus ! imu plačiau berašyti. Vartyda- 
dovanų laimėjimų stalas. Kas mas leidinį, matau daug garbin- 

savo gų dvasiškių ir pasauliečių, bet 
yra daug sudėta menkesnės 

bei reikšmės nutraukėlių, kaip an- 
Windsoro lietuviai pasižymėkite tai: baronkų prekyba, loterijos 
lapkričio 27 dieną ir alsilanky- bilietų platintojai, prie “haibo- 
kile į; parengimą. Savo atsilan- lio 
kymu paremsite radijo vslan- dama didžiųjų švenčių nuotrau- 
dos išlaikymą. Tad visi minėtą kų. kaip tai: Vasario 16-osios iš-j

norės, tai galės pabamh ti 
laimę.

Detroito ir apylinkių

stiklelio ir kitos. Pasigen-

dieną į Radijo klubo ruošiamą 
parengimą.

Visi mielai laukiami.
* ♦ * .

Pasikeitė parengimų kalen- 
. doriaus vadovas

Nuo lapkričio mėn. 1 dienos 
pareigimų kalendorių perėmė 
vesti Radijo klubas. Visais pa-

kilmingo minėjimo proga su i 
vėliavomis šventovėje ar salėj. Į 
Per ištisus dešimt metų Detroi
to Lietuvių Organizėcijų. Cent
ras nuomavo parapijos salę Va-į 
sario 16-osios iškilmingam mi
nėjimui, bet tų paminėjimų 
nuotraukų nesimato. *

Ant. Sukauskas
Alfonsas MikulskisA.a. kompozitorius

. - t- U - Y i - . '

1983 m. spalio 18 d. Klevelande palaidotas
, muzikas a.a,Alfonsas Mikulskis

Š. m. spalio714 d. netekome pavidalinti šių dienų muzikos.
vienos gražiausių Lietuvos lau
kų gėlės — kompozitoriaus Čiur. i 
liorifo ansamblio Įsteigėjo, nepa
ilstamo dirigento, mokytojo, šaų-j1 
lio, partizano, vieno iš paskuti- - 
niųjų Gedimino ordino kavalie
rių _ muziko Alfonso Mikuls
kio, Širdimi gyvenęs, nuo šir
dies smūgio tir mirė KJevelande.

Velionies gyvenimą galima . 
būt paskirstyti į tris dalis: 1. 
augimą, brendimą ir savęs ieš
kojimą tėviškėje bei šaliai; jos, 
2. muzikinį darbą Lietuvoje, 3. 
muzikinio darbo tąsą išeivijoje.

Mokslo keliu
Buvo gimęs 1909 m. Daglienų 

k„ Pušaloto vis-., Panevėžio aps. 
(>LĘ, XVIII t.), labai gražiose 
Lietuvos Apylinkėse, apsuptose 
ežerėlių: ir paslaptingų kalnelių. 
Toji Liętuvosr žemės; aplinkos 
mistika, nemažiau mistiškos nia- 
mytės . žodžio 5 sustiprinta, nuo 
mažens įėjo į Alfonsiuko kūną 
irv'&aują fc.atvedę:'jį- vėliau į 
ieškojimą mistinės . mūsų tautos 
dvasios, slypinčios liaudies dai- 
nose. Tą dyasią jam pavyko mū
sų senosiose dainose rasti ir api-

rioje išbuvo 12 rnetų. Klaipėdos 
krašto Giedotojų Draugijos pa
kviestas, jis išplaukė į plačius 
lietuviškos muzikos vandenis 
kaip centrinio choro Klaipėdoje 
dirigentas, dainų švenčių ir dau
gelio renginių organizatorius. 
Buvo pagrindinis dirigentas Ma
žosios Lietuvos dainų šventėse 

. j 1933 ir 1938 m., rengė mažąsias 
zikos mokyklą, o iš čia — Į j šventes įvairiose Klaipė- 
Kauno muzikos konseivatoriją. ] ^os krašto vietovėse, iš kurių 
Kompoziciją studijavo pas J- 
Gruodį, dirigavimą — pas J. Ka
činską. Pagrindine savo šaka jis

rėmuose. Net religinėje muzi
koje, pvz. jo lietuviškose Mišio
le vis girdi savo krašto motyvus.

Baigęs Joniškėlio vidurinę 
mokyklą, įstojo į Klaipėdos mu-i

garsiausios buvo prie Rambyno 
kalno, Jankų tėviškėje. 1938 m. 
visos -Lietuvos dainų šventėje 

vi^dėlto buvo pasirinkęs yiolon- A Miku]skio Klaipėdos krašto 
vyrų choras laimėjo pirmą vietą. 
: Klaipėdos Choro laikotarpiu- 
jis susipažino su viena iš daini
ninkių, uosto tarnybos tarnau
toja Ona Mozoliauskaite, kurią 
ir vedė. Tai buvo laimingas pa
sirinkimas, nes Onutė (kaip mes 
ją vadindavome) dalinosi su Al
fonsu Lietuvos kalnelių dvasia, 
perkeldama ją į kanklių muzi
ką. L’ž tos muzikos atgaivinimą 
.visoje Lietuvoje respublikos 
.prezidento A. Smetonos aktu 
A. Mikulskis buvo apdovanotas 
didžiuoju. . mūsų kultūrininkų 
žymeniu — Gedimino ordinu.

Geras dirigentas paprastai tu
ri būti ir geras mokytojas. Jis 
dirbo Klaipėdos prekybos insti-

celę. Pirmasis jo profesinis dar
bas ir buvo violončelės muziko, 
grojančio valstybiniame radio
fone ir operos orkestre..

Jo dvasios polėkiai tačiau bu
vo žymiai platesni, negu vieno 
instrumento, nors ir labai gero, 
valdytojo. Jį traukė kompozicija 
ir dirigavimas. Tad jau 1930 
metais sudarė radiofono vyrų 
oktetą, kuris pradėjo dainuoti 
Kauno, radiofone. Po metų tas 
oktetas išaugo į “Nemuno” vyrų 
chorą, kuris iš radifono perėjo 
ir į gastroles, muziko Mikulskio 
vadovaujamas.

Klaipėdos krašte
Antrasis jo gyvenimo laiko- 

j tarpis prasidėjo Klaipėdoje, ku-

> LIT KR ATORA, lietuvių Htentūros, meno Ir mokri.
m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet nelemtą, Vin« 

Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P- Joniko, V. Stankot 
J. RaukSo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* ir Y 
Meilaus straipsniai bei studijos, Iliustruotos nuotraukom!* % 
M. K. Čiurlionio. M. Meikio, V. Kašubo*, A. Rakštelės Ir A. Var» 
kūryboa poveikalai*. 365 puri, knyga kainuoja tik F3.

> DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojo* ir tn 
Hali šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dairu 
i verrtes bei jų istoriją . ir eigą. Įdomi skaityti Ir nedainuojan 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenim^ 
bei užkulisiai*. Studija yra 151 pusi., kainuoja IX

> VIENIŠO ŽMOGAUS GV V ENIMAS, Antano Rūke aprašy 
tas luošo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne saum 
gyvenimo bruožų aprašymai, bet tiksli to laikotarpio buities titr 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knygr

r > LIETU V1MAASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Timal*tnik 
p5oml*d paraJyt* rtudijs apie Rytprūsių*, remiantis Pakalni* h 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai Įdomūs kiekvienais 
BetuviuL Leidinys EHtvtroota* nuotraukom!*, pabaigoje duodama

tandlnfoje 835 puri, knygoje yra Rytprfiatų ĮamMapl*. Kain* gL

> KJ LAUKIS dMl, rašytoju* Petronėlės Driataftė*
mfrifrnal Ir minfyi^iple wnenl* Ir vietas nėprflt Oetnvoje Ir plis 
maišiai* bolševikų okupadjo* metai*. Knyga turi 234 puriapin* 
bet kainuoja tik IX _ •

> JULIUS JANONIS, poetas tr revoliucionierių*, nerupiu 
1*1 fr klaidingai interpretuojama* gyvenime ir politikoje) tik ■» 
furgk> lašinuko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir po* 
riją. Dabar būtų j| galima pavadinti kovotoju ui žmogau* Iriam 
Knyga ya didelio formato, 265 puslapių, kainuoja |6.

< lATTMNtS NOVELfS, B. Zosčenko kūryba, J. Valrižk 
wrdma*. kOS m. tardote tt? JI*

Sąjunga, birutieėių Klevelando Valerijai Norvaišienei vadovau- 
skyrius. Rašlu užuojautos žodį jaut, bus patiekti šeimyniniu 
pareiškė Lietuvos diplomatijos pobūdžiu sotūs pietūs, 
vardu min. St. B'aėkis ir J. Lenk-1 
taitis, bu v. Valstybinės Fil'har-' 
monijos Vilniuje direktorius.

Baigiamąjį žodį giminių var
du tarė iš Toronto atvykęs A. 
Rinkūnas. Visoms iškilmėms va
dovavo Čiurlionio ansamblio 
pirm. V. Plečkaitis. Ansamblis 
prisidėjo ir prie išlaidų paden
gimo, visus pavaišindamas pie- 

nento salės jiems buvo atviros, tumis Lietuvių Namuose. Velio-

Palūžo didžioji Lietuvos lau- 
I kų gėlė fiziškai, bet išliko jo 

dvasinis jobis. Tik dalis jo kom- ■ 
pozicijų yra įamžinta plokštelė
se ir paskelbtuose gaidų leidi
niuose. Onos Mikulskienės glo
boje liko kompozięijų rinkinys, 
apimąs apie 500 įvairiu kūrinių.

Laidotuvėse

Didingos buvo žymiojo Lietu
vos sūnaus laidotuvės. Apeigose 
visą laiką dalyvavo i.----- —-----
Nuolatinės Marijos Pagalbos pa-1 
rapijos klebonas kun. Kijąus-| 
kas, SJ, Šv. Jurgio pat. klėbo-, 
nas kun. J. Bacevičius, kun. T. 
Žiūraitis, OP, Detroito Šv. An
tano par. klebonas kun. A. Ba- 
bonas. Taip pat visur dalyvavo 
ir Čiurlionio ansamblis. Pamal-

I cerluoti ir europinio garso cent- 
I ruyse. • Tuos koncertus dažnai 
I globojo, prancūzų okupacinės 
i zonos vyr. vadas gen. DeLattre 
j dc Tassingny,

Apie A. Mikulskio muzikinę 
i ir visuomeninį veiklą JAV-se 
i vis: jau žinome, tad nebereikia 
i karteti. Ir čia jo ansamblis bu- 

vo laikomas pirmaeiliu ne lik 
I mėsų, bet.ir didžiųjų kitataučių 
! .arpe, kurie rėmė ir jų gastroles 

į užsienį. Didžiosios šio konti-

Minėjimas įvyks šio lapkričio 
23 dieną, 1 vai. popiet, Miami 
LA.P. klube. (Miami, 3655 N.W. 
M St., tel. 866-3044).

P. Šilas

nies palaikai laikomi Visų Sielų 
kapinių mauzoliejuje.

A. Rinktinas

MIAMI. FLA.

DVIGUBA ŠVENTĖ
Nuo Lietuvos kariuomenės 

atkūrimo prabėgo jau 65 me- 
l tai. O Miami Aušros šaulių kuo-

SIBIRO DUJOS
Sovietų Sąjunga pranešė, kad 

Sibiro-Europos dujų tiekimo 
vamzdžio tiesimas buvę užbaig
tas šešiais mėnesiais anksčiau 
negu buvo planuota. Tiesimo 
darbai kainavo 18,000 milijonų 
dolerių. Bet dar nėra užbaigtos 
statybos ir įrengimai 23 iš 4(Į 
pakeliui esančių pompavimo sto- ‘ 
čių. Laikinai naudojant pompa
vimo stotis lygiagrečiai esančių 
kitų dujų vamzdžių, sovietai ti
kisi tiekimą pradėti kitų metų 
pradžioje..- 

■ 1 * “
Nauji vamzdžiai yra pajėgūi r .. 

dujų į metus, bet kol kas sovie- .. 
tai teturi užsakymus tik 177,000 
mil. kubinių pėdų per metus. 
Italija jau dabar gauna dujas 
iš Alžyro per vamzdį, patiestą 
Viduržemio jūros dugne, o Ispa
nija planuoja gauti dujas ne tik 

1 iš Alžyro, bet ir iš Nigerijos bei 
Kamerūno vamzdžiu, einančiu 
pro Gibraltarą. E. L.

J. .rt-peigUSC ..... . t . . , I J * r J o

Klevelando pa *slstelSe Pries penkis metus. tiekti 318,000 mil. kubinių pėdų

tūle ir pedagoginiame institute, dų metu šalia čiurlioniečių gie- 
taip pat dėstė violončelę ir Klai
pėdos konservatorijoje.

Lietuvos sostinėje

Lietuvai netekus Klaipėdos. 
krašto, A. Mikulskis atsidūrė 
Vilniuje, h čia jis buvo chorų 
bei koncertų organizatorius. Di
džiausias to laikotarpio darbas 
buvo įsteigimas Čiurlionio an
samblio, kuris jungė daininin
kus, liaudies instrumentų muzi
kantus ir tautinių šokių šokė
jus. Tai Įvyko 1940 m. Nuo to 
laiko iki pat savo mirties, t.y. 
per 43 metus, A. Mikulskis buvo 
to ansamblio dirigentu. . .

čiurlioniečiai^ Lietuvos oku , 
pacijų metu buvo sudarę tokią 
glaudžią šeimą, kad, nelaimei 
ištikus Lietuvą, jie. kartu išva
žiavo pradžioje į Austriją ir Vo
kietiją, o vėliau Į JAV-bes.

Vokietijoje ir Amerikoje

Per kelerius metus Vokietijo
je čįurlionieciai mums visiems 
buvo kaip Lietuvos laukų dvel
kimas, nupūtęs nuo mūsų veidų, 
ašaras ir gaivinąs tikėjimą į 
šviesesnę tautos ateitį. Išaugęs 
į stiprų muzikinį vienetą jau ir 
Europos mastu, Čiurlionio an
samblis buvo kviečiamas kon-

Todėl šio lapkričio 23 dienos 
'minėjime įglaudintas ir kuopos 
penkmečio gyvavimo paminėji- 

| inas.
žinomas visuomenininkas Jo

nas Daugč-la išryšlpns kario ir 
šaulio poveikį į mūsų valstybin
gumo kūrimąsi ir išsilaikymo 
eigą. Solistė Juoze Daugėlienė 
išpildys meninę programą, 
akompanuojant Danutei Liaug- 
minienei. Savo kūryba prisidės 
ir poetė Kunigunda Kodaitienė.

Į minėjimą gausesne išvyka 
žada atvykti iš St. Petersburgo 
Kalantos ir Palangos jūrų šau
lių kuopų šauliai. Tat ar bega
lė tų atsilikti neatėję miamieciąi 
ir iš artimesnių apylinkių si-1 V ------ ą-1----------
viskiai!!! —; Indirai Gandhi atskridus į

Į Kad nereikėtų pęralkti-, dr. Asa&ą, sprogo • galinga bomba. * 
truko beveik porą valandų. Kai- j ■ ■ - • ;
bėjo (eilės tvarka): “Dainavos”,) 
ansamblio vardu — J. Paštukas, IĮ 
Toronto chorų —-Prisikėlimo į 

: par., Lietuvos Kankinių' par., ’ | 
“Aro”, “Gintaro”, ir sol. G. Gap- | 
kauskienės vardu — V. Verikai- 
tis, PLB •— M. Lenkauskienė, 
JAV LB — dr. Al Butkus, BAL- 
Fo — 0. Jokūbaitienė, Kleve
lando “žaibo” atstovas, Kleve
lando Lietuvių Namų, ALTos 1 
atstovė, šaulių c.v. — Br. Nai
nys. Klevelando pensininkų klų- j 
bas, VLIKo ir Liet. Skautų Są- 
jungogs — V. Jokūbaitis, JAV 
LB kultūros taryba, Klevelando, 
“Vaidilos” teatras, Liet. Žurna?], 

■listų Sąjunga (B. Juodelis), ra- 
movėnų choras, JAV LB Kleve
lando apylinkės vardu S. Len- 
kauskaitė, Klevelando abiejų 
parapijų chorai, skautų vienetas 
“Budėk”, S. Butkaus šaulių,' 
kuopa, Vilniaus Krašto Liet..Są
junga, kariai veteranai, Tautinė

dojo solistai — Petronienė, 
Stempužienė ir V. Verikaitis. 
Prie karsto garbės sargybą ėjo 
čiurilonietės ir šauliai.

Sekmadienį p. Jokūbaičio lai
dotuvių namuose karstas buvo 
atidaras lankytojams, kur pra
ėjo nemažai tautiečių^ Antradie
nį vakare įvyko iškflmingaš at
sisveikinimas šventovėje ir pa
rapijos salėje. Kalbėtojų buvo 
tiek daug, kad atsisveikinimas

— Ketvirtadienio naktį Čika- ., 
goję pūtė nepaprastai stiprus . _ 
vėjas, užliejęs vandeniu visų pa- ... 
ežerio kelią nuo 12-tos iki 37-tos 
gatvių. Vanduo pakilo 6 pėdas, ., 
automobiliai negalėjo prava- 
žinoti.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
1 _ . . . v.- “•* r' ‘ \

l yra geniausią, didžiausia , ir turtingiausia lietuvių fraternalinė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti Ir kitiems, kurie tuos 
darbus dirba. į ; .-‘V

SLA —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
; apdraūdtį savo nariam*.... -i

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
nariams patarnauja .tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.
apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 

aukštojo mokslo-įryją gyvertuno'pradžiai. y

jnnnjniiiiiiiniuiiiiiniiiiininniiHininmtininiiiniiiniiimimiiiiiiHiniiniiiinip .

GIFT PARCELS TO LITHUANIA

SLA
X' Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 

.p .-- aukštojo mokslo^yverfimo-. pradžait /
SLA —vaikus apdraudžia, pigia terminuota apdrauda: už

' ’ $Į,OOP apdraudos sumą temokačtik $3.00 metams.
SLA— kuopų, yra vispse -liefpvfjj kolonijose. ,
' ; " -Kreipkitės j' savo apylinkės kuopų veikėju*, 1

jie Jums mielai pagelbės; j SLAįstrašyti. ”-
Galite kreiptis ir .tiesia! ! SLA Centrą:’

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th SL, New York, -NX.10001 

TeL (212) 563-2210 ■ r
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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

’ Bet kur, Bel kuria IčalBa Buvo parašyta apie lietuvi, lietuvius

3 — Naujienos, Cbicigo, 8, BL Tuesday, Novtobtr 15, 1913

Kaina ĮP5. Kieti vfriežlal, Pašto |X

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, lit
TINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL

DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Inž. LIUDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vaL ryto iki 10 vaL vakaro.

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

-»“* * Tel. 476-2206

Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuviu kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

tr patarė mums toliau studijuotL
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Pati našiausioji VLIKo konferencija
Praeitą penktadienį ir šeštadienį Detroite įvyko pati 

našiausioji Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
-konferencija.

Konferencija buvo gerai organizuota. Prie jos orga
nizavimo prisidėjo ALTo Detroito skyrius ir pats VLIKo 
pirmininkas dr. Kazys Bobelis, iš anksto sukvietęs tokį 
didelį atstovų skaičių.

Kanados .atstoyąš 4 FiraVičius;,; atveždatnas į VLIKo 
konferenciją ir Įteikdamas Amerikos Lietuvių Tautos 
Fondui $60,000 čėk^'^y^ai fedstiprino" Tautos Fondą ir 
kirto smarkų smūgį’ nė tame kontinente frontą prieš lie
tuvius atidariusiems bičiuliams. Visi žino, kad Kanados 
lietuvis Firavičius nenorėjo pakenkti Kanadoje gyvenan
tiems frontininkams, bet jis tiktai priminė jiems, kad 
negalima kairia koja mušti į netaktą, kada laisvan pasau
lin ištrukusieji lietuviai nori padėti pavergtoje Lietuvoje 
už krašto laisvę kovojantiems, Lietuvoje pasilikusiems 
žmonėms.

Svarbų pareiškimą šioje konferencijoje paskelbė An
tanas Butkus, JAV Lietuvių Bendruomenės Centro val
dybos pirmininkas. Jis priminė, kad prieš gerą dešimt
metį, Jono Bačiūno, VLIKo pirmininko, Stasio Barzduko 
ir kitų atstovų sukviestame pasitarime nei vienam nekilo 
mintis nepripažinti VLIKo vadovybės turimo mandato 
ir, kovoje už pavergtos Lietuvos laisvę, nepripažinti 
VLIKo primato. Iki šio meto visos didžiosios lietuvių 
organizacijos pripažino VLIKo turimas pirmenybės tei
ses, išskyrus saujelę frontininkų, bandžiusių įsakinėti vi
siems Lietuvai laisvės siekiantiems jos piliečiams.

Senieji Amerikos lietuviai, pajėgusieji suorganizuoti 
ALTą ir BALFą, sutraukė į ALTo eiles didelę dalį orga
nizuotų Amerikos lietuvių. Šiandien atsakingas ALTo 
vietas užima naujai atvykusieji, supratusieji tikslus ir 
pasiryžusieji įtraukti Ameriką Į kovą už Lietuvos laisvę. 
ALTas padėjo Amerikos užsienio politikos pagrindan įra
šyti tautų laisvių principą, kuriam šiandien pritaria ne

nebūtų įstatymo išvietintiems asmenims įleisti ir atga
benti į JAV.

Keli frontininkai ir nesusipratę Fronto bičiuliai nau
dojasi Amerikos lietuvių iškovotomis privilegijomis, bet 
ieško kitokių būdų Lietuvai laisvės siekti. Amerika jiems 
yra paskendusi alkoholyje, narkotikuose, filosofijoje ir 
mokslo srityje atsilikusi, neturinti jokių idealų, pasišven
timo ir ryžto kovoti už laisvės ir “aukštesnius” idealus.

Antanas Maceina, įtakingiausias frontininkų filoso
fas, jau prieš dvidešimt metų pradėjo skelbti abejones 
Vakarais ir nepaprastai didelį nusivylimą. Labai neženk
liai ir neaiškiai, tada dar pridengęs gražiais žodžiais ir 
pasiryžimais, jis frontininkams ir jų bičiuliams jau metė 
mintį mesti žvilgsnį į Vakarus. Retkarčiais išeinančiame 
žurnale “Į Laisvę” jis parašė porą labai piktų puslapiukų. 
Gyvendamas Vakaruose ir besinaudodamas Vakarų ger
būviu, savo puslapėlius jis pavadino “Kovon su vakarie
čio” iliuzijomis”. Jis neturėjo drąsos kviesti kovon su 
Vakarų pasaulio gyvenimo būdu, prieš pagrindines žmo
gaus laisves, prieš laisvą tautų apsisprendimą, bet kvietė 
kovon prieš “vakariečių iliuzijas”.

Savo puslapiuose gražiai kalba apie vakariečių žo
džio, spaudos ir sąžinės laisvę, apie pagrindines žmogaus 
teises, bet tuo pačiu metu jis šitaip rašų:

“Šios vasaros studijų savaitėje, surengtoje ant 
daugeliui pažįstamo gražaus Neckaro krantų Nec- 
karsteinache, Europos bičiuliai atkreipė dėmesį į nau
ją grėsmę, atsirandančią iš paties Vakarų žmogaus, 
kuriam dabar tenka susidurti su komunizmu ir stoti 
su juo kovon. Vakarų žmogus juk yra mūsų bendri
ninkas rungtynėse su mūsų tėvynės priešu. Todėl jo 
nuotaika komunizmo akivaizdoje mums yra labai 
svarbi ir net lemtinga visai kovai. Ir štai šis mūsų 
bendrininkas pradeda pasimesti, nebesiorientuoti, 
gyventi pavojingomis iliuzijomis, neregėti bolševiki
nių spąstų”, (plaisyę,1956 m. laipkrįčio mėn. Nr. Jl)d

.. ’ i - ■ < ■ .■ •

Reikia turėti galvoje, kad frontininkų viršūnėlė savo 
narių tarpe varė tokią propagandą prieš laisvojo pasau
lio žmones, ypač prieš Ameriką. . A

Kad Amerika paruošė Brežnevui pinkles Baigminia
me Helsinkio akte, kad pats Gromyka patarinėjo Brež
nevui tų aktų nepasirašyti, bet jis, pditbiuro raginamas, 
vis dėlto juos pasirašė ir paskyrė visą Izvestijų numerį: 
tiems aktams atspausdinti. Tas numeris buvo išgaudytas. 
Paprasti'žmonės negalėjo jo nusipirkti. Universitetuose 
ir studentijoj jis sukėlė didžiausią suirutę. Susidarė įvai-. 
rūs komitetai sekti, ar sovietinė valdžia pildo Helsinkyje 
pasirašytus aktus. Andropovas buvo įpareigotas kovoti 
prieš įvairius inteligentus, vien tiktai registruojančius 
Sovietų valdžios nusikaltimus Baigminiam Aktui.

Bet per 20 metų frontininkai nuėjo šar toliau. Spau
doje jie kalbėjo apie “Vakarų žmogaus iliuzijas”, b patys 
susižavėjo “Rytų iliuzijomis”. Jie kvietė dainininkus 
Australijon ir į jėzuitų centrą. Australieciai išnešė iš sa
lių lietuviškas vėliavas, o Chicagoje piketavo jėzuitus. 
Jie sudarė “komitetus” Sovietų filmams rodyti Ameri
koje, nors tuose filmuose buvo brukama gryniausia pro
paganda.

Jie yra pasiruošę kritikuoti prezidentą Reaganą, 
kada jis pasiuntė marinus į Grenadą, suėmė 600 kubiečių
ir atidavė Grenados vyriausybei spręsti. Jie grąžino į 
Kubą sužeistus kubiečius, kad galėtų papasakoti, kokiais 
sumetimais jie buvo pasiųsti į Grenadą ir kaip jiems buvo 
suteikta pirmoji pagalba ir pasiųsti namo.

Bet frontininkai nuėjo dar toliau. Nedrįsdami dar

veik nEphteikė naujos medžia-

LIETUVIŲ KALBOS TURTO RIN
KIMAS IR STUDIJAVIMAS

'■ .. Prof. Vaclovas Biržiška

{Tęsinys) Pora darbų, turėjusių grynai 
praktikinį tikslą -— parieti lietu- 

Naują Betrachtungo leidimą vių kalbos studijose . 1723 m. 
1834 m. paskelbė A. Krause sa-1 įsteigto prie Hallės universiteto 
vo darbe “Lilthauen”, j o “An- lietuviškojo seminaro studen-
fangsgrunde”, kiek papildęs ir 
ištaisęs, -1800 m. pakartojo Mil-, 
kė. Tais pėEiais; 1747 m. kartu 
su anais dviem darbais pasirodė 
ir Ruigio tėvo žodynas Littaūis- 
ches - Deutsches und Deutsch- 
Littauisches Lexicon, __. k oriame 
jis sunaudojo spausdintuosius 
Sirvydo ir. Rako' žodynus, taip, 
pat eilę nespausdintų (jų tarpe 
ir Broddvškio ..ir iš. 'dalies kė
liau .dingusių žodynif ir gausią 
medžiagą, surinktą iš žmonių 
lūpų. ši žodyną, perdirbęs ir du 
kartus padidinęs. 'antrą, kartą 
1800 m, išspausdino Milkė. Pi

jams — buvo paruošta ir Halr 
lėjfe. Jonas Richtėris H (gimęs
1705 m. ir miręs 1754.XI.14) 
trumpą laiką būdamas to semi
naro lietuvių kalbos mokytoju} 
1728 m. suspėjo -paruošti .^0,000 
žodžių vokiškai lietuvišką žody
nėlį, kuris išliko rankraščiu ir 
buvo naudojamas darbui, kol jo: 
įpėdinis seminare Pudrikife Vil
helmas Hakas (Haack) (gimęs’
1706 m. ir miręs I754.XI.19) iš
spausdino savo žodyną “Voca-; 
bularium Lithvanico - Germani-, 
cum et Germani-co - Lithvuani- 
cum. Nebst einem Anhang einer 
kuržgef  assten L i t th u i schen 
Graminatik. 1730 m. Hallėje iš
spausdintas, nors ir buvo pir-

lypas Ruigys domėjosi.ir. grynai 
kalbinėmis .studijomis, įr. buvo 
parašęs studijėlę apie panašu
mus tarp lietuvių: Ir .žydų kalbų, 
kurį kiti priskiria jo sūnui Po- joje Lietuvoje, bet grynai prak

mas žodynas, paruoštas Mažo-

ritui. tiks reikalui skiriamas, jis be-

kartą kviesti kotnunistų ‘^kultūrininkų” į jėzuitų centrą, 
-jie pasiuntė AlgĮmaritą -Kezį į Vilnių. Jis gėrėjosi rusų 
primesta lietuviams “kultūra” ir gavo visą Gimtojo Kraš
to kolekciją, kad galėtų studijuoti pavergtoje Lietuvoje 
pasiektą “kultūrą”. . .

VLIKas aiškiai pasisakė prieš šitokį susidomėjimą 
“Rytų iliuzijomis”.

VLIKo konferencija pasmerkė melą, skleidžiamą apie 
vakariečiU'’iliuzijas, ir pasmerkė frontininkų susidomė
jimą Rytų iliuzijomis. Suvažiavusieji džiaugėsi, kad fron
tininkų pastangoms suskaldyti ir supiudyti lietuviškas 
organizacijai 'p&darytas galas.

gos, o -pridėtoji prie žodyno 
gramatika visa remiasi Kleinu.

Hako vadovaujami, Hallės se
minaro studentai 1729 m. išlei
do Hallėje ir Freytinghausene 
“Dawadno Mokslo apie Duszios 
Lszganymą * vertimą. Tiek Ha
ko, tiek Ruigio darbai vertė ir 
kitus mėginti panašių darbų 
imtis, ypač tuos, kurie, gyven
dami parapijose lietuvių liau
dies tarpe, susidurdavo su gyvą
ja kalba. Greičiausia, daugelis 
tų darbų dingo, bet kiti ir išliko 
rankraščiais. Iš jų minėtinas ne
perseniausiai surastas “C.avis 
Germanico Litvana”, 1746 m. 
parasy.as Kristijono Pridrikio 
S..merio (gimusio apie 1720 m. 
ir mirusio 1765.111.10), Gerviš- 
kių, paskiau Baletų kunigo, ir 
ypač vertingas Trempų precen- 
.oriaus Jokūbo Brodovskio (mi
rusio 1744 m.) “Lexicon Germa- 
nico - Lithvanicum et Lithvani
co - Germanicum”, be kita ko 
apėmęs ir apie 2,000 lietuviškų 
patarlių ir priežodžių, patie Bro
dovskio daugiausia iš žmonių 
lūpų užrašytų. Išsaugotas to žo
dyno rankraštis plačiai buvo 
naudojamas ir kitų, vėlesnių 
kalbininkų darbams, žodyną bu
vo paruošęs ir Karaliaučiaus ir 
Stalupėnų kunigas Jonas Enri
kas Kuncmonas.

XVIII a. pabaigoje prasidėjus 
muĮns ^-jau žinomai polemikai 
tarp/Milkių ir Gotfrido Oster- 
mejerio dėl Ostermejerio gies
myno, tų ginčų dalyviams no- 
roms-nenororns Jako gilintis ir 

tr grynšį Wbmhis lietuvių kal
bos klausimus,. nes daugiausia 
ginčytasi- dėl kalbiniu., popuriu 
uoLis.iąi ar neteisingai išverstų 

'■ grėsmių^. DoįL inejeris, kuris jau 
bendradarbiavo 1785 .m, išleis- 
tame Hennigo prūsiškame (vo
kiškame Piusuuse) žodyne- įr 
savo istoiomucse strąipšniuose 
apie Mažosios Lietuvos praeitį 
būro palietęs nemaža įvairių 
kalbinių klausimų, 1786 m., 
ginčydamasis su Milke, parašė 
straipsnį apie tikrą reikšmę lie
tuvių žodžio “gaišti”, 1791 m. 
išspausdino <4Nėue Littauische 
Grammatik’’. kurios prakalboje 
tarp ko kitą davė ir lietuvių kal
bos gramatikų istoriją.

(Bus daugiau)

— Andropovo sveikatos sto
vis labai rimtas. Jį kankina ne 
tiktai akmenys tulžyje, bet ir 
pairusi nervų sistema.

— Sovietų radijas pataria vi
siems palestiniečiams glaustis
prie Arafato.

« — Du Italijos karo laivai lau
kia Jasir Arafato ir jo pasekėjų, 
kad galėtų juos išvežti į Italiją 
ar Libiją.

SUSITIKIMAS MONTANOJ
(Tęsinys)

— Mečys yra labai geras berniukas, jis labai 
myli motiną, iš čia ir visi sunkumai. Man atrodo, 
kad Mečys pajėgs su mama susitarti, ir viskas bus 
kuo geriausiai. Mama labai išmintinga inoteris, 
— sakau.

— Taip, ji išmintinga visur, tik šiuo atžvilgiu 
ji siaurai temato ir yra užsispyrusi. Jai atrodo, 
kad didžiausią laimę ji duos savo sūnui, jei jį iš
leis į kunigus, ir čia niekas negali jos kitaip įti
kinti. Nežinau, kaip čia dabar bus. Aš eisiu pa
žiūrėti. -.j

Pasilikau viena ir nuėjau į virtuvę prie savo 
darbo. Buvo labai įtemptas momentas, nežinojau, 
kas įvyks. Nors ir trumpas tepraėjo laikas nuo 
pirmojo susitikimo, bet aš'-labai, giliai pajnilau 
Mečį. Gal tam daug turėjo reikšmės Jadvygos 
įtaiga. Laisvai atsiskirti nuo jo dabar nebegalė
jau, širdies ryšiai buvo jau nenutraukiami. Man 
buvo baisu ir pagalvoti, kad motina gali įkalbėti 
ar priversti jį tęsti toliau mokslą ir tapti kunigu. 
Bet jei jis griežtai atsisakys, ir jei išsitars, kad 
jis mane yra įsimylėjęs, aš atsidursiu pačioje ug
nyje ir be jokios abejonės turėsiu tučtuojau ap
leisti šiuos namus ir Mečį. Aš aiškiai jaučiau, kad 
nors Mandienė buvę labai man miela moteris, ji 
r.eiaikė manęs sau lygia arba tinkama Mečiui 
diauge. Aš buvau filylįirta tik, kaip koks aYkliū- 

kas, kuris vežime ponus veža, mylimas ir reika
lingas, bet vis tik arklys, arba koks ponios nu
mylėtas šunytis, kuris kasdien plaunamas ir šu
kuojamas ir skanėstais maitinamas, bet niekuo
met negali pasidaryti šeimos nariu. Nors ji mane 
myli ir užjaučia, ir gražių žodžių man nepagaili, 
bet priimti mane į marčias jai bus taip baisu, kaip 
karvę apgyvendinti valgomajame kambaryje. Ma
no nujautimas tuojau pasitvirtino. Į virtuvę at
bėgo didžiai susijaudinusi Jadvyga.

— Mama apalpo, Maryte, duok vandens! — 
Ji griebė puodelį su vandeniu ir, lyg vėjas, išbėgo

Mandienė guli ant sofos, jos veidas baltas 
kaip popierius. Mečys laiko jos ranką, ieško jos 
pulso ir nebežino ką toliau daryti. Mes pribėgame ’ 
su vandeniu.

— Suvilgyk šaltu vandeniu jos veidą, gal bus 
geriau. Aš .bėgu arklių, reikia važiuoti gydytojo. 
Jis išbėga per duris neatsigręždamas.

Aš surandu baltą skarelę, suvilgau šaltu van
deniu ir dedu jai ant galvos. Jadvyga klausosi jos 
kvėpavimo ir širdies plakimo.

— Ji vos vos kvėpuoja. Kad kaip nors gy
dytoją.

— Kur, tėvelis? — paklausiau.
— Išvažiavo į Pelkinę kažin kokiais reikalaiau 

O, kaip baisu, tikra nelaimė, sakau. Aš nežinau, - 
kokia toji mama keista. Kaip tik Mečys pasakė, 
kad jis kunigu nebus, ji tik išbalo, išbalo kaip dro
bė. ir krito. Kažin, ar ji dar gyva? Maryte, žiū

rėk, ji nebekvėpuoja, oi, oi, mama, mama, — šau
kia Jadvyga ir jos rankos virpa.

Aš atidžiai pasiklausiau.
— Nenusimink, Jadzyte-, ji kvėpuoja ir jos šir

dis plaka. Nebijok, ji netrukus atsigaus, jai tik 
taip sau dėl susijaudinimo užėjo: Pasitaiko kar
tais.

Madienė porą kartų giliau atsikvėpė, ir jos 
veidas truputį pradėjo atgauti normalią spalvą. 
Mes vis dar dedame šaltą vandenį jai ant galvos. 
Pagaliau ji atvėrė akis, apžiūrėjo mus ir silpnu 
balsu paklausė:

— Ką jūs čia darote?
— Mama, tau truputį negera pasidarė, mes 

vilgome 'šaltu vandeniu tau galv^.
— Man galvos neskauda, leiskite man atsi

sėsti; — ji mėgina, bet nei koijcfc, nei rankos nel)e- 
klarfctt. — Kas Čia man pasidarė? Kokia šiandien 
diena, ar rytas ar vakarės^ 3cur yra mūsų kuni
gėlis? Pakelkite mane, man reikia atsisėsti. •

Mes mėginame ją pasodinti, bet ji suglebusi, 
tarsi be kaulų.

— Oi, kas man yra? Oj. kaip galva svaigsta, 
nebegaliu, — ir ji vėl sudrimba ant sofos..— Kur 
kunigėlis?
j. teėjo gydytojė paveržti. r/

— hla, kam to gydytojo, ar susirgo kas?
— Mama, jūs susirgote.
— AŠ? Ne, aš tik atsiguliau čia ant sofos, 

tuojau vėl atsikelsiu.

Įeina Mečys.
— Kaip, mama? — pribėga greitai prie jos. — 

O, mama, jau geriau, kaip jauties?
— Aš gerai jaučiuos. Kur tu, kunigėli, buvai?
— Aš arklius pakinkiau. Antanas išvažiavo 

gydytojo parvežti.
— Kam to gydytojo?
Mečys nustebęs pažiūrėjo klausiamu žvilgs

niu į mus.
— Mama sako, kad ji neserga, ir kad gydy

tojo jai nereikia.
— Mama, Antanas išvažiavo gydytojo ir par

veš. Jūs buvote nusilpusi, gydytojas jums vaistų 
duos ir bus daug geriau.

Mandiertė vėl mėgino keltis, vėl prašė mus jai 
padėti, bet ji negalėjo, visas jos kūnai bovo su
glebęs. Mes atnešėme pagalvę ir ją šilčiau užklo
jome Ji, atrodė, buvo mūsų elgesiu nbstebinta, 
tik žiūrėjo savo klausiančiOftris akhtrisi mus.

Pagaliau sulaukėme gydytojo.
— Jūsų mamą ištiko apopleksijos smūgis, jai 

išsiliejo kraujas smegenyse. Ji yra dar pavojin
goje padėtyje. Reikia ją atsargiai nunešti į lovą, 
apkloti šiltai. Nerodykite jai jokio susijaudinimo, 
nes nuo to gali jos kraujo spaudimas pakilti ir 
kraujo išsiliejimas pasikartoti. Dabar daviau jai 
injekciją, kad ji užmigtų, o paskui duosite šiuos 
vaistus. Aš rytoj vėl atvyksiu patikrinti.

(Bus daugiau)
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TeL: 562-2727 arba 562-272g

Dit. PAUL V. DARGIS 
w- OYTOJAS IK CHIRURGAS 

Westchester Community EGaIEm 

Medicinos direktorius
1933 S. Manheim Rd. Westchester, ill. 

VALANDOS: 3—0 darbo dienomu

K VILIAUS

VAKARŲ VEJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

Šokiu adresu;
Naajieuoe, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608 

■MtmhMIMHMIlM... .
Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis 1729 S. Halsted St

| FD. LE. » Chicago, IL 60608
(312) 226-1344 24 Hour Service

Stfvk* 155-4504, P^» 44651 '

GYDYTOJA* Ik CHIRURGAS, 

IPSClALYBfc AKIŲ LIGOS 

»C7 West 103rd Street

OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
MU W. 71tt St TeL 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akiniuc 
tx “contact laoaea”,

INKSTŲ, PUSLIS IR 
PROSTATOS CHIRURGU* 
2454 WEST 4M STREET

katnrtad. i—7 t*L vaK. 
OfiM totefesM: 776-2MC, 

> ii 4—liet tetefe 441-5541

1 i iHW

Prostatos, inkstų ij iiannmc 
lakų chirurgija, 

uU25 CENTRAL AVĖ.
SL Petersburg, Fla. 33/JLi 1 

lei. (8132 <

? 4 KK KAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraadf 
ŽEMA KAINA

Priimam Master Charts 
ir VISA korteles.

X. iERĖNAS. TeL 925-Mtt

GRUŽUOS KOVA PRIEŠ 
RUSUOS LMPERIALIZMĄ

Rugpjūčio 15 d. įtakingos An 
rijos dienraščio The Times vie
nas iš vedamųjų buvo skirtas 
Gruzijos padėties Sovietų Są
jungoje aptarimui. Laikraštyje 
duodama suglausta Gruzijos is
torija, paminint, kad gruiznai 
apsikrikštijo 377 metais ir kad 
seniausi raštai gruziniškame al
fabete yra iš penktojo šimtme
čio. Taigi, daug anksčiau, negu 
tai padarė rusai.

Rašoma, kad 1783 metais, pa
sėkoje nuolatinių puolimų iš 
Persijos ir Turkijos, Gruzijos 
karalystė pasirašė sutartį su 
Rusijos carais, prisiimdami jų 
globą, šios sutarties išdava btf 
vo Gruzijos inkorporavimas į 
besiplečiančių Rusijos imperiją. 
1920 metais, Rusijos pilietinio 
karo metu, Sovietų valdžia pa
sirašė sutartį, pripažįstančią 
Gruzijos nepriklausomybę ir su
verenumą, bet laike dešimt mė
nesių atsigavusi Raudonoji ar
mija Gruziją vtįl okupavo ir įve
dė rusišką, bet jau sovietinę 
santvarką. Gruzijoje gimęs Jo- 
sif Džiugašvili, geriau žinomas 
Stalino pavarde, jokių simpatijų 
savo tautiečių nacionalinėms as
piracijoms nerodė. Gruzinai 
juokauja, kad “rusai mums da
vė komunizmą, o mes jiems už 
tai — Staliną”.

Minint du šimtus metų nuo 
Georgievsk sutarties pasirašy
mo,'pagal* kurią Gruzija buvo* 
rusų aneksuota, sovietinė val
džia Maskvoje ir jų vietininkai 
Tbilisi bando nušviesti rusų- 
gruzinų santykius kaip “ypatin
gą išraišką draugystės ir bro
lystės tarp dviejų tautų”. Bet 
jiems yra sunku išaiškinti, ko
dėl šiais dekolonizacijos laikais 
šalys, inkorporuotos į carų im
periją, dar vis yra valdomos iš 
rusų sostinės. (“Eur. Liet.”)

“MŪSŲ DEŠIMTMETIS
Pietų Amerikos lietuviai I kiehę dėl dviejų baltų puslapių 

yra išsibarstę po visą šį didelį' teko išsiaiškinti iš tarinio, 
kontinentą, bet yra kelios vieto
vės, kuriose jie gyvena didės- 
iriais skaičiais. Viena iš tų vie
tovių yra Bao Paulo miestas 
Brazilijoje, čia leidžiamas laik
raštis “Mūsų-, Lietuva”,- veikia 
mokykla ir keletas kitų lietuviš
kų organizacijų.

Ne visai aiškūs ir Pr. Gavė
no prisiminimai. 114 puslapyje 
jis “prieš metus iš Lietuvos kai
mo atvykęs 7-rių metų vaikė
zas”, o 117 psl. “vos dviem mė
nesiams prabėgus nuo kojos įkė
limo brazilų žemėn’’ protestan
tė “dirmąvojo” jį,- jau esantį

dina asignavimus sveikatos ap
saugai, pabrėžė ministras, ma
liarija serga vis daugiau žmo
nių. Panamerikos sveikatos ap
saugos organizacijos duomeni
mis, nuo 1970 metų susirgimų 
maliarija Lotynų Amerikoje 
skaičius išaugo daugiau kaip 
du kartus ir sudarė praėjusiais 
metais beveik 750,000 atvejų.

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

IM

'Viena iš jų, ;B^zilijos lietuvių į kunigu, 
bendruomenės literatūros būre
lis, išleido savo veiklos dešim
ties metų apžvalgą.

Pirmame straipsnyje būrelio/ Iš techniškos pusės, pradžio- 
iniciatorius Alf. D. Petraitis pa-j je akį rėžia nebuvimas tinkamo 
duoda 10 metų veiklą, išskai
čiuodamas asmenis, dalyvavu
sius šimte įvykusių susirinkimų 
ir per tą laiką skaitytus, svars
tytus, rodytus ir išklausytus li
teratūrinius ir meninius pasi
reiškimus. •; ‘ •- 

. Alg. MošinskSs pasakoja savo 
atšiminimus iš 1917 m. gyveni
mo Rusijoje ir - apie sėkmingą 
dembrištraciją 1961 metais Rio 
de Janeiro prieš Sovietų amba- ■ . . ..x e ■ [tuvių istoriją.
sa /" ■ ,. , . | “Mūsų dešimtmetis” — reda-A. Gauha siūlo, vietoj kum-j u , . .. J ,. ,.} gavo: Halina Mosinskiene; spau- gaiksčiu, musų vadus vadinti Į,. «... T. . „ . .° . . -i • |de Musų Lietuvos^ spaustuve;imperatoriais, tik nepaaiškina, į 1
kuo tas mums pagelbėtų.

A. Steponaitis duoda istori
nių, geografinių ir politinių ži
nių apie Braziliją, o A. V-tė, B. 
Kemeklytė - Merani, H. Mošins- 
kienė, J. Čiuvinskas, J. Ringu- 
va, J. Satkūnaitė, P. Babickas, 
Pr. Gavėnas ir St Steponaitienė 
patiekia įdomių savo pergyveni-

Yra ir originalios grožinės li
teratūros kūrybos, vertimų, 
apybraižų.

ALBANUOS NEPRIKLAU
SOMUMAS

Po ilgo tylėjimo, 'Albanijos 
vadas Enver Hoxha .apkaltino 
Jugoslaviją bandymu padalinti 
Albaniją. Hoxha, kuriam neuž
ilgo sueis 75 metai, ta. pačia

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

akcento ilgajai ū, "O ir įrišimas
ne iš geriausių. Gal ir kalbai ( proga pasmerkė sovietų, ameri- 
buvo galima atkreipti daugiau kiečių ir kiniečių vedamas už- 
dėmesio."'

Minkšto, viršelio pirmame pus
lapyje esanti figūra sudomina 
savo panašumu tai į Lietuvos/ 
tai i Pietų. -Ąmerikos žemėlapi,

sienio politikos kryptis, o Indi
jos premjerės L Gandhi vado
vaujamą “niekur nepriklausan
čių valstybių” judėjimą jis pa
vadino apgavyste.

o gal tąįšmtėze abiejų? Bend-.
rai paėmus, svarus įnašas į Pie- r — Diplomatai pranešė, kad 

j tų Amerikos ir viso pasaulio lie- Į penktadienį Jurijus Andropovas 
mirė, bet netrukus ši žinia bu
vo atšaukta.

viršelis: O. M. Petraitytės Libt 
lik;- tiražas: 500 egzempliorių. 
Užsisakyti pąs. redaktorę: Rua 
prof. Joano Arruda' 176, ap. 12, 
Sao Paulo 05012 Brazil. E. L.

.. MALIARIJOS PAVOJUS
Lotynų Amerikoje labiausiai 

paplitęs ir pavojingas susirgi-
mų tolimoje ir ne taip tolimoje] mas.^a maliarija. Vien tik Bra- 
praeityje. Intriguojančių Šančių 
atsiminimų autorę AL čiuvins-

P
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ANTANAS VILIMAS 

Tek 374-1W arba 37*4994

Sytoia X Lowt, t jnamJxr of tht National Hamt Tahiont 
loagut, it Hoar Fathioo Spicia&t, GA/ Corporation

The ’Great Room* latest Trend li Interiors

ciout the 
ouse

Į zilijoje 1982 metais šia liga sir- 
j go 229,000 žmonių, pareiškė 
Brazilijos sveikatos apsaugos 
ministras. V. Arkoverdi. Nors 
vyriausybė imasi priemonių, di-

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA
SOPHIE BARČUS
KADUO 3E1MQS VALANDOS

iešiadieniaif Ii lekmibenl^if

7159 So. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, IL 40429

Vedčja — Aldona Daukvt 
TeleLt 773-1543

_ Stotim WOPA - 149® AM 
trvuliuolamM li mūev atudUw 

Marquette Park*.

WaTli between room* in 
the home txffan to disappear 
In the early 1950 a when the 
so-called Mopen floor plan** 
In interior* enjoyed great 
popularity. An acceleration 
of home building was caused

cadiemo &30 vaL vakaro.
Vleua laiUu. i> WUAV avoua. 

teng* 1400 AM.
St. PeteriburK, Fla, L2:30 val. PP 

U WTIS »totiea, 1110 AM banga

2544 W. 71st Street

Ckicage, IUIimms 4O62J 
TaiaL 778-1174

4348 So. California Avenue
TeL — 523-3572

®. “Lietuvos Aidai”
KAZt BRA2MJONYT3

W«rIL
Th* destrt for «on>etHn< 

different from the two-rtory 
homes many servicemen had 
left when they went off to 
war turned the new “ranch- 
atyle” houses into a trend. 
Climbing stairs became passe 
as all-one-level living was 
embraced by new families 
coping with the post-war baby 
boom.

' Now as we enter the 
energy-conscious 1980’s, the 
open flo it plan reappears, 
looking fresh and new. How
ever, thia time it bears a 
different name. It is called 
*the great room" whicn in- 
Dorparatee living, dining and

food preparation icUviti** In
to one huge space.

The spacious “great rooru* 
shown here features an 
tic group of contemporary 
furnishings. The open-plaa 
concept is further enhanced 
by joining the kitchen visually 
with the living and dining 
areas through the use of the 
same elegant Crick-pattern 
floor covering. It GAF*s 
handsome sheet vinyl In th® 
“Newburgh Brick** pattern fan 
White.

This GAFSTAR Softred 
floor has an easy-care no-wax 
surface. The deeply textured 
pattern has the look of 
real brick, yet retains it® 
natural shine little main* 
tenance. The QuJ«;-Cor foam 
interlayer provides comfort, 
warmth and noise reduction. 
Available in 9* and 12' widths 
at your nearest home improv®* 
ment center or building supply

•OME CHICAGO MOTOR CLUB TVS OH 

tXPRESSMlYD/WWf

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME

b/ 2533 W. 71st Street
j N 'į' 1410 So. 50th Ave., Cicero

44 ' Telrf. 476-2345

■ TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME'
. ! 1424 South 50th Avenue 

Cicero, HL 60650 i
TeL: 652-5245

FRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street — TeL RE 7-1213

S r

11028 Southwest Hwyn Palos Hills, niinoia 
TeL 974-4410

————’—------------ -—---------

t
iįi

1

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

VAS AITIS-BUTKUS

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003 ’

— Naujienos, Chicago, 8, HL Tuesday, November 15, 1983 .



P. DARGIUI PAGERBTI BANKETAS
tižiausiai lietuvių organizacijai. I T A u S! ? a i i 
P. Dargis pirmininkavo komisini " -
jai, kuri sušaukė Pittsburghe *
pirmą ALi o onganizuotą Ame-‘ — Marquette Parko Lietuvių 
rikos lietuvių kongresų. į Namų Savininkų draugijos su-

I. Blinstrubienė perskaitė AL- 1 sirinkimas bus lapkričio 1S d.,
10 sveikinimą, įteikiant dovaną penktadienį, vai. vak., pa- 

meniską lietuvišką lėkštę, rap.’jcs salėje. Į susirinkimą ža-
sukurtą dail. P. Vėbros. j dėjo atvykti sveč iai — alderm.

‘Edward Vrdolyak ir Edward 
Burke. Tikimės iš jų gerų žinių. 

Pasidžiaugė, i VaId?ba l)rašo narius ir sve5ius 
gausiai dalyvauti, nes mūsų jėga 
yra mūsų skaičiuje.

Stasys Patlaba
— B:ndrcji lietuvių dailinin

kų paroda Čiurlionio Galerijoje, 
Inc., 1C38 Archer Avė., bus at
dara visą šią savaitę. Dalyvauja 
16 dailininkų su 16 darbais. 
Premijas laimėjo dail. Vera Šva- 
bienė už grafikos darbą Didvy
rių žemė ir Jeanne Krapauskie-

11 Lietuvos reikalą. AL I o atsi-■ nė už kompiuteriu sukurtą Vytį, 
lan ymas pas prez. Rooseveltą Parodą surengė Čiurlionio Ga- 
atr.ešė rezultatą nepripažinti lerija, Ine 
Lietuvos inkorporavimo. Au-Į 
diencijoje pas Trumaną išgau- ' 
tas užtikrinimas, kad pabėgėliai 
lietuviai nebus atiduoti rusams.

Povilas P. Dargis

Pasibaigus ALTo suvažiavi
mui,, įvyko toje pat salėje Povi
lo Dargio, jubiliato (50 metų 
radijo veikloj) ir ALTo vicepir
mininko, pagerbimo banketas. 
Jį pradėjo ALTo gen. sekreto
rius inž. Gr. Lazauskas, pasveL 
tindamas jubiliatų ir ^pakvies
damas prograniai vadovauti 
jauniausią ALTo valdybos narę

Valio >auksmu suliktas jubi
liatas P. Dargis padėkojo už pa
rodytą pagar

| kad ALTas įvairias grupes išve
dė iš tuščių savitarpių grumty
nių, suvesdamas j bendrą darbą : 
Lietuvos laisvei. Lietuvių gru- į 
pės partijų spalvas palikę savo 
būstinėse, būrėsi prie lietuviš
kos trispalvės. Visi ėjo per vie
nas duris. Prieš 10 m. ALTo su
šauktas kongresas lietuvius su
jungė laisvės kovai, sudarant 
progą ir amerikiečių tarpe iškel-

*1AL ĮSTATE KHt SALS

F1SŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

15.

INCOME TAX SERVICE
V. ŠVABIENĖ

— P.rd.vlmut
OAL 5 STATI FOX ŽALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
Q ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJ1MAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS R

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

e NOTARIATAS • VERTI.‘.VAL

Invokaciją sukalbėjo kun. J. 
Prunski.s.

Dr. K. Šidlauskas perskaitė 
prez. Reagano telegramą, svei
kinant suvažiavimą.

1 Sekretorius perskaitė raštu 
gautus sveikinimus: Vaivadų, 
$LA 365 kp., SLA 6-tos apskri
ties. Telefonu sveikino Bostono 
radijo programos vedėjai Min
kai, SLA pareigūnai.
? Sveikinimo kalbas pasakė 
VLlKo vardu Vyt. Jokūbaitis, 
L. Vyčių vardu dr. L. Kriauče- 
liūnas, masonų vardu V. Uznys, 
R. LB-nės — dr. V. Dargis (pri
segė n JAV sukakties ženklą), 
Tautinės S-gos vardu T. Blinst- 
rubas, SLA — K. Mačiukas ir 
Ė. Mikužiūtė (Įteikė' lietuvišką 
statulėlę). Dr. K. Šidlauskas pa
sidžiaugė, kad P. Dargis ir 
žmona yra dviejų pasaulių žmo
nės. Juos gerbia lietuviai ir 
amerikiečiai.
I Kalbėtojai pabrėžė, kad P. 
Dargis išsiskiria savo veikla, to
lerancija, pakanta, meile lietu
viu tautai.

— Dr. Birutė Ciplijauskaitė, 
ispanų kalbos ir literatūros pro
fesorė iš Wisconsin universiteto

Didelis ALTo laimėjimas buvo Ma^isone, skaitys paskaitą “Lie- 
........................ tuvių tautinių papročių vartoji-

I mas literatūroje”, Chicagos Sophie Barčus 
J aukštesniosios lituanistikos mo-
■ kyklos ir Pedagoginio lituanis
tikos instituto studentams, šeš
tadienį, 1983 m. lapkričio 19 d.,
12:20 vai. p.p., Jaunimo Centro Ra5to jobyną”

Kersteno komiteto tyrimai Lie
tuvos okupacijos. Tarpininką u- i 
jant ALTui, buvo įvestos Ame-1 
riko.s Balso transliacijos Į Lie-j 
tuva. C

Baigė L. šimučio žodžiais:

syti šios programos šiandien 
8:45 vai. vakare radijo banga 
1450 AM per "Lietuves Aidus”.

Sekmadienį 9 vai. ryto per 
radijo banga 

1490 AM išgirsite “Brangiausia 
dovana”.

—Paryžiaus Tarptautinė žmo
gaus teisių federac ja paskelbė 
turinti dokumentą, kuriame 
duoti

KAM MOKĖTI NUOMĄ?
GERIAU SKOLĄ.

Pajamų bungalow — 1% aukšto mū-j . . , , . x ajumu ----- j. t s. xaivl

nurodymai apie kalimų rinis. 3 butai: 1 su 2 mieg. Garažas.
I kraujo nuleidimą, ir pasmerkė i Marquette Parko centre. Nebrangus.

Malonėkite parašyti. Prisiusi
me knygelę “Atraskime šv.

’ Mūsų adresas: įAmerikos lietuviai, apsijungė j karinėje ši nrom-ama vra dalis t<i ?r• 2 « r? u iAmpriknc T , J J. ” yra ,dalls Lithuanian Ministries, P.O. Box. merikos Lietuvių Tarybą, ne- projekto “Lietuvių paveldėji- 391 OakLao III 60451 
padės kovos ginklo, kol Lietuva . inas; jauninio pažiūra”, kurią, 
nebus laisxa. Įremia National Endowment for j

Inž. Laazuskas pranešė, kadį^ Humanities ir Balzeko lie-Į 
telefonu iš Eloridos perteikė j įpyjų kultūros muziejus. Visi j 
sveikinimą YLIKo pirmininkas kviečiami dalyvauti. Dėl infor-j

Iraną už tokį elgesį. Nuleistas 
kraujas turįs būti naudojamas 
.Irano-Irako kare sužeistiems ka
reiviams ir Islamo gvardie- 

i čiams, kovojantiems prieš vi- 
■ daus priešus. Dokumentas redo, 
kad nurodymai atėjo tiesiog iš 
mulos Chomeini. 1

I

WALTER MONDALE TIKISI 
WASHINGTONO PARAMOS

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

ŠIMAITIS REALTY

ELEKTROS (RENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto 
Dirbu ir užmiesčiuose, 

3*rantuotai ir sąžininga L 
KLAUDIJUS PUMPUTI! 

4514 S. Talman Ava. 
Tol. 927-3559

dr. K. Bobelis.
■Vadovaujant sol. A. Braziui, 

visi jubiliatui sugiedojo Ilgiau
sių metų.

Grojant Gintaro orkestrui, 
svečiai mielai pasišoko.

ALTo informacija

maeijos, prašome skambinti 
muziejų tel. 847-2441.

Vienintelė Išeitis

— Afganų laisvės kovotojai.
turi 200 Sovietų armijos belais- ineta sav0 kelią

CHICAGO, Ill. — Walter F.
1 Mondale, išskrisdamas iš Mid- 

j way aerodromo, pareiškė laik
raštininkams, kad Chicagoje jis 
tikisi gauti juodaodžių balsus. 
Jesse Jackson buvo tikras, kad 
jisus gaus visus Chicagos juo
džių balsus, liet meras Harold 

_ i Washington užtikrino Walteriui - -w W W.
ir neteisusis Mondalei, kad didelė juodžių

vių. Nepripažindama, kad ji AL 
gagnistane kariauja, Sovietų Są
junga atsisako derėtis dėl be
laisvių iškeitimo pagal Ženevos

Jis vadovauja di-1 susitarimą.

“Ieškokite VIEŠPATIES, kolei
Jis galima rasti, šaukitės Į Ji 
kolei Jis arti. Tegul bedievis pa-

savo mintis, tegrįžta Į Viešpatį, . dalis balsuosią už Mondalę.
o Jis jo pasigailės, ir Į mūsų j Mondale pareiškė, kad rinki- 
Dievą, nes Jis labai pasiryžęs'mų rejkalu jis kalbėjęs su Chi- 
dovanoti (Izaijaus 55:6,7). j cagos meru Washingtonu. Pasi- 

Maloniai kviečiame pasiklau-; kalbėjimas buvęs malonus, nes 
j meras pasižadėjęs paremti bu- 

---=^iir vusž viceprezidentą.

— Anglijos “Women! & Fam- 
, i’ies for Defence”- organizacijos 
• tikslas yra pasisakyt už palai-!
kymą stiprių karinių pajėgų kol : 
bus atsiektas visuotinis nusi-< 
ginklavimas, pabrėžti Amerikos Į 
svarbą D. Britanijos gynybai, I 
remti NATO sąjungą, parodyti, j 
kad šie tikslai yra remiami visų! 
Britanijos žmonių. Organizaci
jai vadovauja Lady Olga Mait
land.

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W.' 63 rd St 

Tel: 436-7878

MISCELLANEOUS
Įvairūs’ Ca’vkel

READINGS BY DONNA
CHARACTER READER

& ADVISOR
SOLVES ALL PROBLEMS ON 

HEALTH, MARRIAGE & BUSINESS.
DON'T FAIL TO SEE HER.
FOR APPOINTMENT CALL

973-2208— Gubernatorius Thompson I 7H5 N0 Clark' CHICAGO, ILL. 
planuoja pastatyti vieną 
mą Lincoln mieste, o 
Jacksonville, Ill.

kalėj i- 
antra 

V

Aleksas Ambrose,

— Dvylikoje Europos ‘'Bend
rosios rinkos” šalių (Įskailant 
ketinančias Įstoti Ispaniją ir 
Portugaliją) yra 319 milijonų 
gyventojų.

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius,
paruošė, sutvarkė ir ifepausdino geriausią

Chicagos lietuvių istoriją ........_
(1869 — 1959 metai).

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

Persiuntimas — $L
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Triaminic® Syrup 
Triaminicin®Tablets 

_ or 
lriaminic-12® Tablets

For Allergy Relief 
that’s-notning to 

sneeze at
£ 19S 3 LaborsDivision of 
Sandox, Inc, Lincoln. Nebraska 685OL

A.K.C. “R” & seme mixed.
By privalė breeders.

Taking Christmas orders now.

Nuomos
RENTING IN GENERAL® Taip vadinami “Lamprey” 

unguriai užmuša tūkstančius ki- Į 
.tų žuvų per metus, prisiplakda- ’ IŠNUOMOJAMAS 5 kambarių 
mi prie jų ir čiulpdami kraują. 1 butas. Pageidaujamas ramus vy-

-------------------- j ras. Geso šilumą turės užsi-
9 Indokimjoj valdininkai ar- - mokėti. $195 mėnesiui, 

ba mandarinai turi nusilenkti’ Telefonuoti 863-3879
-iki žemės kiekvieną rytmetį pa
gerbimui dinastijos protėvių.

REPAIRS — IN GENERAL 
(vairūs Taisymai

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI i 
Tiktai $126 pusmečiui automobilio . 
liability draudimas pensininkams.

Kreiptis: A. LAURAITIS
4651 S. Ashland Avė., 

Chicago, III.
Tel. 523-8775 arba 523-9191

tuo jame ir esame apdrausti?

ARVYDAS KIELAlį
N-.6557 S. Tolman Avenue L 
g^Chfeago, IL 60629 i, . f.
134-9655 ar 737-171

Fxrdivlmas h Ttliynas 
2446 West S9th Stre®? 
Tel. REpubllc 7-1941

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

i P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 
j Chicago, III. 60632. T»I. YA 7-5983 

t i - •

M. Š I M K U S |

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKšOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

For constipation relief tomorrow j 
/ reach for EX- LAX tonight € i

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 
“The Overnight Wonder^ 
*r
Read label and follow 
directions. -
C Ex-Lax, Inc.. 1982

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečkys 

Tel. 585-6624

Notiry Public
INCOME TAX 5ERVIC1

4259 5. M«pl,wood, Tel. 254-74W
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybėj pra

šymai ir kitokie blankai

F. Zapolis, Agent 
3208’A W. 95th St 

Everg. Park, III. 
60642 - 424-8654

KOVOS D LIETUVOS

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

KAINA — $17. '(Persiuntimui pridėti SI)

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI k
Naujienose galima ganti nepaprastai įdomina gydy
tojo, yixiomwiia veikėjo ir rašytojo atsiminimui.

Dr. A. Gnsaen — MINTYS IR DARBAI, 259 paL, liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas k 

luairūpinimą__________________________ _

Dr. A. J. Gnaseo — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais 

Minkštais viršeliais, tik 
Dr. A. J. Guisen — AUKŠTA KULTORA — ŽIAURŪS 

tMONfiS. Kelionės po Europą Įspūdžiai. Tik___
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus ček| arba 

aiooey orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant £1 persiuntimo Išlaidom*.

18.00

M.00 
13.00

F2.03

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 
autorių: 6729 So. Campbell 

Ave., Chicago, IL 60629.

Advokatas
' GINTARAS P. ČEPĖNASI

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

Šeštai: nuo 0 vaL r. iki 12 vai i 
Ii pagal susitarimą.

TeL 776-5162 
£649 West 63rd Street 

Chicago, ID. 60629

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, DL 60608

** w

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų ąflministracijoje.

TUJUUmiJJIiillll 111! Mm....,111,111.... IL1MJ. *~j

ADVOKATŲ draugija
V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

Nuo 9 ryt© iki 5 vai. popiet, 
šeštadieniais pagal susitarimu, j

4606 S. Kadzle Ava.
Chicago, HL 60629

Tel: 778-8000

PIRKITE JAV TAUPYMO tfONUS

6 — Naujienos, Chicago, 8, Hl. Tuesday, November 15, 1983


