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- Ištisus ketverius metus rusai žudo 
drąsius Afganistano kovotojus

PAKISTANAS, KINIJA IR KITOS VALSTYBĖS JUNGTINĖSE 
TAUTOSE PASMERKĖ ĮSIVERŽIMĄ Į AFGANISTANĄ ,

JUNGTINĖS TAUTOS, N.Y. tano valdžia, bet pakistaniečiai 
— Visa eilė Jungtinių Tautų at- jos nepripažįsta.
stovų pasmerkė Sovietų Sąjun
gą už Įsiveržimą Į Afganistaną. 
25 valstybių atstovai užsirašė Į 
kalbėtoją eilę, kad galėtų pa
reikšti savo nuomonę apie So
vietu karo jėgų Įsiveržimą Į Af
ganistaną. : Ypatingai smarkiai 
rusus pasmerkė Pakistano at
stovas šachabzada Jakib Ohan. 
Jis pasakė: \ f

—;Kai kurie atstovai skleidžia 
žinias, kad' kovotojai prieš So
vietų karo jėgas yra Afganista
no ; • kontrrevoliucionieriai, už
sieniečių raginami priešintis 
Sovietų karo jėgoms. Bet tikro
vė yra visai kitokia. Tenka ste
bėtis,. kaip Sovietų karo jėgos 
ištisus ketverius metus žudo ir 
naikina', beginklius afganistanie
čius, bombarduoja- ištisus kai
mus, bėgančias iš savo namą 
moteris; vaikus ir<šemus.

22 Vakarų Berlyno atstovai, gyvenantieji netoli Berlyno gėdos siengs 
parlamente nebalsavo už Peršingo raketų atvežimą į V. Vokietiją. į

JARUZELSKIS SUSTIPRINO 
SAVO .VALDŽIĄ

VARŠUVA, Lenkija. — Jaru-

ŽIAURIOS KOVOS ŠIAURĖS 
NIKARAGUOS POZICIJOSE
ŽUVCSIį’Jiį SKAIfilUS SIEKIA IKI 200
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ziaunrmą

Ukrainietis Vladimir Krevec 
pareiškė, kad Sovietų. karo jė
gos turėjo_ pasiliktr'Afganista
ne, nesrjbmšHėko^vest^ kbvą 
prieš svetimųjų imperiąlfcmą. 
Ypatingai tenka. sunkiai spirtis, 
prieš “amerikiečių imperialfe- 
iią”.’ X/../ Y--”- -.

Dabartiniu metu prieš Sovie
tų įsiveržimą Į.Afganistaną pa
sisakė 44 valstybės. ' Praeitais 
metais, kai Jungtinėse Tautose 
buvo aptariamas komunistų įsi- 
veržimajs į Afganistaną, tai 114 
valstybių pasisaloe už Sovietų 
Sąjungą, o,.tiktai' 21 pasiprieši
no. Manoma, kad šiais-metais 
didesnis valstybių skaičius pa-j 
sisakys prieš. Sovietų Įsiveržimą 
ir reikalaus atšaukti savo karo 
jėgas iš Afganistano.

Jungtinių Tautų gėjL sekreto
rius Javier PereZ de Cuellar pra
nešė, kad jis* bandė rasti gali
mybę pradėti pasitarimus apie 
Sovietų karo jėgų atšaukimą, 
bet tuo tarpu susitarti negalėjo. 
Kiti bando Įtikinti Pakistaną 
tartis su rusų primesta Afganis-

PREZ. REAGANAS TARĖSI 
SU KIPRO PREZIDENTU
WASHINGTON, D.C. — Pra

eitą pirmadienį prez. Reaganas 
Baltuose Rūmuose priėmė Kipro 
salos prezidentą Spyros Kipria- ( 
nu. Pirma, negu eiti Į Baltuo
sius Rūmus, prez. Kiprianu ga
na ilgai kalbėjosi su sekretoriu
mi George Shultz.

Praeitą savaitę šiaurės Kipro 
vadas Rauf Denktaš pranešė 
parlamentui, kad sudaryta tre
čioji graikų ir turkų laisva ir i 
nepriklausoma Kipro respubli
ka. Iki šio meto nė viena vals
tybė nepripažino šiaurės Kipre 
sudarytos naujos valstybės, iš-j 
skyrus pačią Turkiją. Pirmadie
nį Turkijos užsienio reikalų mi- 
nisteris liter Turknen pripaži
no minėtą valstybę.

Eiprišnu yfffkad'" 
jam būtų pavykę rasti bendrą 
kalbą su; Kipro saloje gyvenau-- , y.- ; ~
čiais frį dirbančiais 1,200,000 kar kefese ^siauros Mkaraguos 
' ' »aįitaasi safe vai- 'i<"nse .-praa.*.;.. kruvinos ky 

įjjjĮfrimi įr^feffllŲ nesutariančių sandi-.
turkų.*' 
siais,W

MANAGUA,,. Nikaragua.—Va- rei viu

MINĖJO" LATVIJOS
• j 65 METŲ SUKAKTĮ

WASHINGTON, D.C. — 
mėnesio 18 dieną Washingtone 
esanti latvių grupė minėjo Lat
vijos 65-ąją nepriklausomybės 
sukaktį, šį minėjimą jiems pa
dėjo suruošti Washingtone gy- ’ §|aitps*

Laikraštis “Barricada” ’ pra
neša, kad Cljinotega provincijo- 

' je, esančioje apie 125 mylių at- 
Slo;stumoje nuo Managuos, kruvi

nai susikirto jėgos Katajamos 
kalnų pašlaitėse. Jau prieš Sa
vaitę buvo matyti, kad abi pu
sės traukia savo jėgas į šias pa-

žuvo žymiai daugiau. 
Yoač kruvini mūšiai buvo De
besų viršūnėje. Ten buvo labai 
sunku prieiti, o jeigu kas persi
rito į vidų, tai nepajėgė išsiristi, 
šie kalnai yra penkių mylių 
stumbje nuo Katajamas.

at-

DEMONSTRACIJOS NESUTRUKDYS 
VOKIEČIŲ REICHSTAGO DARBO

POLICIJA VARTOJO VANDENS VAMZDŽIUS, 
TEISMO PERDAVĖ 180 TRIUKŠMADARIŲ

BONA, Vokietija. — Vakarų mente sakomų kalbų. Jam ne- 
■ Vokietijos kancleris Helmut reikėjo nieko daugiau priminti. 
Kohl pasakė griežtą kalbą Vak., Tuojau visi plakatus nėšiojusie- 
Vokietijos reichstago nariams. 
Jis tvirtino, kad didžiausios 
trukdytojų minios nesutrukdys 
parlamento narių darbo. Mes 
turime parlamento daugumą, jo 
nutarmiai bus vykdomi.

— Mes turėsime vidutinės ga-
1 lios atomines raketas, jokios de
monstracijos nesutrukdys reich
stago narių darbo. Sovietų Są
junga negali turėti atominių ra
ketų monopolio ir primesti savo 
valią Vakarų Europai.

— Mes nesibastom tarp Va* 
karų-ir Rytų, — toliau pareiškė 
kancleris. — Tarp demokratijos 
ir diktatūros nėra jokių takų ar 
takelių. Mes stovime laisvės pu
sėje. Sovietų Sąjungai negalime 
leisti varžyti Vakarų Europos 
politinės laisvės ir atskirti mus 
nuo Jungtinių Amerikos Vals-

zeIškiš vakar pasirašė įstatymą, .^ybių,.
kuris leidria jam sudaryti žy- . Keli., tūkstančiai Vokietijos 
miai galingesnę kariuomenės poheminkų - apstojo gatves, ve- 
vadu vyriausybę, jeigu jam at- dančiasparlamentą. Ą’ė vie- 
rodys, kad krašte prasideda ne-^as triukšmadarys protestuoto- 
rimai ir jie gah' vesti prie ne-Jjas neturėjo progos.prięįti 100 

į metrų ąrfyn prie parlamento

ji ramiai nuėjo į savą kėdes ir 
atsisėdo. Jokio triukšmo jie 
daugiau nebekėlė. Parlamento 
pirmininkas turėjo paruošęs 
maršalus, kurie būtų tuojau . 
trukdytojus išvedę iš parlamen-' 
to rūmų.
Krikščionys demokratai ir lais-

I vieji demokratai V. Vokietijos 
parlamente turi 58 atstovų dau
gumą.

Jeigu antradienio vakare bus 
priimta kanclerio Kohl pasiūly
toji rezoliucija, tai netrukus 

‘’Amerikos karo lėktuvai' atves Į 
Vakarų Vokietiją prašomas vi
dutinės galios raketas.

ARGENTINOJE AREŠ
TUOJA GENEROLUS

BUENOS AIRES, Argentina.

venantieji estai ir lietuviai.
; Iki šio meto latviai neturėjo 
pranešimų rusų pavergtiems kariai rado pašlaitėje malšti- 
latviams. Dabar; jau pradėta ’ ninku paruoštas kareivines. Po- 
nau-doti Laisvės -radiją ir prane- zicija buvo labai saugi, nes iš 
šiltėti žinias latviškai. (visų pusių akmenys ją supo.

Iki šio metė latviai neruošė Nikaraguos kariai į šias kareivi- 
neprikliausomybės minėjimų, nes nesiyeržė, bet labai atidžiai 
nes Amerikoje gyvenančių lat- sekė ir laukė daugiau maištinin- 
vių dauguma buvo ^susižavėję kų. Vakar kariai nutarė karei- 
kęmunistinėm idėjom ir nepri
klausoma Latvija visai nesido
mėjo.

Chicagoje prie California ir 
Division gatvių latviai turėjo 
savo namą, bet jį perleido Ame
rikos unijoms.

,AFGHAN

aštriai kritikavo SovietųPakistano atstovas labai 
kariuomenės vadovybe, ištisus keturis metus bom

barduojančią Afganistano kaimus ir žudančią 
moterii, vaikus ir senius.

i

Rawalpindi

lAVB

%

Prieš 10 dienų Nikaraguos

vines 
navo.

užimti, bet brangiai kai-

Maištininkai turėjo 
geru ginklų

Kareiviams pavyko kovotojus 
apsupti, bet jie nepajėgė įsliuog
ti į turimas pozicijas. Kieti ak
menys gynė kovotojus, o kai tik 
kaiys pasiekdavo pašlaitės vir
šūnę, tai kovotojai labai leng
vai jį nušaudavo. Sužeistųjų 
prižiūrėti nereikėjo, nes jie kris
davo tarp pašlaičių ir 
negalėjai prieiti.

‘"Barricada” tvirtina, 
riams pavyko nušauti
kovotojų, bet pripažįsta, kad ka-

prie jų

kad ka- 
iki 200

KALENDORĖLIS
Lapkričio 23: Klemensas, 

rutis, Eiginas, Sedula, Visuo- 
mis, Gilija, Liuobartas.

Saulė teka 6:49, leidžiasi 4:24.

Oras kiek vėsesnis, lynos.

NE VISI TEISĖJAI 
BĖGA UŽSIENIN

BUENOS AIBES, Argentina. 
— Argentinos kariuomenės va
dai važiuoja užsienin. Jie įsiti
kino, kad krašto prezidentūrą 
už trijų savaičių reikės atiduoti 
išrinktam prezidentui Raul Al- 
fonsin.

Brazilijon išvažiavo vienas ki
tas pagrasintas teisėjas, bet kiti 
teisėjai nebėga ir imasi priemo
nių išaiškinti padarytus nusi
kaltimus.

Praeitą savaitę teisėjas įsakė 
suimti ir padėti Į kalėjimą ge
nerolą Otto Paladino. Jis buvo 
karo žvalgybos viršininkas ir 
turėjo savo žinioje mirties baus
mės vykdytojus. Teisėjas yra 
pasiryžęs teisme išaiškinti visas 
jo vartotas nelegalias priemo
nes.

Sekančią dieną buvo suimtas 
pulkininkas Julio Cesar Bellene, 
kuris vadovavo žvalgybos bata
lionui. Teisėjas yra pasiryžęs 
išaiškinti visas priemones žmo
nėms areštuoti ir bausmes jiems 
primesti.

Suimtas teisėjas, kuris tardė 
diplomatę Eleną Hulmberg. Bu
vo paskelbta, kad jai neduoda 
ramumo kairieji, bet ją pagro
bė kariai. Jos nužudvmas bus 
aiškinamas teisme.

— Japonai negali parduoti 
automobilių Pietų Azijos kraš
tuose, nes ten nėra kelių.

i
Bi-, — Antradienį aukso uncija 

kainavo $378.

— Paskutinėmis savaitėmis 
turkų policija suėmė 89 įtaria
mus komunistus.

tvarkos. .. . .. ....
. ; rūmų, kol buvo svarstomas ato-

.V. Jaruzelskiui pavyko imtis . ni;nįų raketų'atvežimas ir Įren- 
priemonių prieš LeŠek Valensos gjmas Vąką'rų Vokietijoje, 
paskelbtą projektą pasipriešinti ' / ■
produktų pabrangimui. Valensa j Pačiamė-parlamente ėjo ašt- 
paskelbė, kad darbininkai ir vi
si krašto gyventojai turėtų 
skelbti streiką prieš aukštesnes 
maisto kainas. Darbininkai tu
rėtų proporcingai gauti dides
nes algas.

Vyriausybė patyrė, kad Va-' 
lensa slaptai organizuoja strei
ką prieš aukštesnes kainas.; 
Streikas turėtų prasidėti, kai

rūs debatai'ir antradienį. Ma
noma, kad ,parlamentas antra
dienį priims .pasiūlymą leisti 
įrengti Vidutinės galios atomi
nes raketas Vak. Vokietijoje.

Vokietijos parlamentas turi 
498 atstąvus. Reikia atmesti 22 
Vakarų Berlyno atstovus, kurie 
šiuo klausimu nebalsuoja.

Kada kancleris Kohl sakė pa-
produktai jau bus parduodami ,k’!b’f’L
aukštesne kaina. Tuo būtų sie
kiama, kad Jaruzelskis per- 
tvarkvtu savo kabinėta.

— Kaip Sovietų Sąjungoje, 
taip ir Afrikoje, Europoje bei 
Azijoje doleris yra geriausia 
prekėms pirkti priemonė. Rusai 
dolerį smarkiau gaudo negu 
azijatai.

kar įsakė suimti atsargon išėjusį 
admiręlą Emilio~E.'"Masėra ir 
laikyti jį kalėjime be užstatų. 
Teismas patyrė, kad visa eilė 
kariuomenės vadų sprunka į 
užsienį, kad nereikėtų stoti 
teisman ir aiškintis dėl pagrin
dinių žmogaus teisių mindžio
jimo.

paskirtas valstybės prokuroru 
prieš 10 mėnesių, šiomis dieno
mis jis buvo paskirtas federali
nio teisėju, kai buvęs teisėjas, 
smarkiai pagrasintas, išvažiavo

jo vietą. Jis buvo tuojau pagra
sintas, bet teisėjas Salvi nesi
rengia bėgti užsienin. Jis ryžosi 
traukti teisman admirolą Mase
ru, kuris buvo suorganizavęs 
savo politinę partiją ir turėjo 
savo policją. <

Teisėjas Salvi, remiantis Ar
gentinoj veikiančiais Įstatymais, 
yra pasiryžęs išaiškinti, kas yra 
atsakingas už 6,000 ir daugiau 
be žinios dingusių argentiniečių..

mentui, keli žaliosios partijos 
nariai atsistojo, iškėlė kelis Viet-

i namo kovų vaizdus ir pradėjo 
[sukinėtis prie parlamento vado
vybės. Kiti tos pačios partijos 
nariai nešiojo Varšuvos geto 
vaizdus.

Parlamento pirmininkas per
traukė kanclerio kalbą ir įsakė dinand Marcos negali suvaldyti 
Žaliosios partijos nariams sėstis didesnių salų gyventojų, nes ka- 
į savo vietą ir netrukdyti parla-riai nenori žmonių ms Kinti.

Filipinų prezidentas Fer

— Istorikai pranašauja, kad f 
mūsų gyvenamą laikotarpį va
dins dolerio gadyne.

Kalifornijoje, Victorville 
padangėse, susidūrė du spraus-! 
miniai lėktuvai, žuvo abu lakū
nai.

i
— JAV vyriausybė uždraudė 

įvežti į Ameriką Bubos nikelio 
turinčius gaminius.

_____________ i
— Antradienį Tokijo mieste 

sprogo geso lankas, užmušda
mas 12 žmonių.

Meksikoj reikalauja patvir
tinti Suchitan miesto pirmadie-' 
nio rinkimu davinius.

— Pirmadienį Baltuose Rū-į 
muose buvo prisaikdintas Wil-' 
liam P. Clark vidaus sekreto
riaus pareigoms. J

sWedenx?;
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Antradienio
sakė už pažemiu skrendančią Amerikos vidutinės 
galios raketų įrengimą visoje Vakarų Vokietijoje.



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto šio skyriaus redaktoriai

pagaliau juokies! — apsidžiau
gė Uršytė: — Įsivaizdink tik sau: 
žiūriu rudens rožės. Tai ir su
maniau tąu parnešti. —

— Man parnešti! — šūkterė
jau, jausdamas, jog tikrai jau
nėju.

— Vargčas manę, — glostyda
ma mano žilę tąrė Uršulė: — 
kiaurą naktį vienas nebijojai?

Aš pasislinkaus vis dar di
džiuodamasi.

— O tu ar nebijojai? — tąrjau.
— Nebėkclbėk, visko buvo ..

— ir plekšt pabučiavo mane.
Aš senu papratimu (ją-
— Tai prašau prie košės — 

tąriau pagaliau. Ji nesiprašydi- 
np. Ir aĮ^udu valgėva košę, kaip 

' prieš 23 metus vestuvių pyragą.
Ak/u.cmatė

NE LAIKAS SKIRTIS
Ž<7ė galvon — velnias uodegon

Sjakpma, kad žmogus savo gy- 
vepimę padalo tris kvailybes- 
kai gjnjstą, apsjyeda ir miršta.

— Ką niekus šneki, dar tik 
dvidešimt tretį metai 
kijto Uršulė ir vėl savo gieda.

— Aš nebemyliu tavęs, nebe
galiu mylėti...

— Nepęgidi, nebegali, suk da
vę deyyni. — tariau: — bet ką 
ė.a bei$cfu$ysi po tiek laiko... I

— pamatysi! — sako Uršulė.!
Skirtis tai skirtis — maža be- 

j da.. Ir prasidėjo procedūra. Iš- 
sibaladojovą po klebonijas, Kon-- 

— niekas

atsi-

JIS BUVO KITOKS
Teisėjas: — Kaip tapnsta gali 

tvirtinti, kad jūsų vyras norėjo 
jus mušti. Jųį jis nevaldo vie
nos kojos ir rankos.

Žmona: — Taip, bet prieš mū
sų muštynes jis buvo visaj svei-i 
kas...

ĮĄAJiKINO

1 Motytėj** agškina studėn- 
tams apie kraujo cirkuliaciją:

— Jei ąš atsistąčiau ant gal- 
įvę^, taj mano kraujas subėgtų 
į galvą, ar ne taip?

— Tąip, ppnąs pp^esąrbu.
I — O dėl ko dabar taip man 
jSfoyint kraujas nesubėga į ko
jas?

— Dėl to, kad tamstos kojose 
nėra tuštumos...

* r *

VynĮkas balsas per telefoną 
$akn; “Onute, ar galiu ateiti pas 
tave šį vakarą?”. Moters balsus

mano vardas ne Jonas1. — 
irgi nesu Ona, bet. ateik vis-

ATSPĖJA LAIKĄ

— Tikrai nežinau, bet esu tik
ras, kad dar nėra dviejų.PSICHOLOGIJA

Didžiulėj universalinėj krau
tuvėj mažas bęrniuįsąs isteriškai 
rėkdamas reikalaują, kad mama 
jam nupirktų kažkokį brangiai I 
kainuojantį žaislą Ginčas aidi Į 
pb visą krautuvę, kol krautuvės 
vedėjas, netekęs kantrybės mo
tinai pusbalsiu pasako turįs sa
vo specialistą psichologą, kurs' išlepintą dukrelę ąu tokiu laiš-

— Apie antrą turėjau būti na-

PASIMOKINS IŠ KIT9
Turtinga ir pilna išminties 

motina pasiuntė mokyklon savo

ku: “Gerb. Mokytojau: Nebaus- 
kite ir nemuškite mano merge-

mos, nes žmogus jas padaro ne- 
,turėdamas sąmonės, bet viduri
nė jokiu būdu neatleistina, nes 
čia jis daro be sąmonės. Diau-j 
gų prigundytas syki padariau ir j 
aš tekią ųesąmpnę. Kitą syki}

I r .
. ąjstprijas, potynjas — niekas 

neauoaa išrišimo, kokia ne die-j 
na! |

Tai jąų taip ir prieis amželį 
baigti... — bevilrmgaj pastebėjo 
Uršulė. '

— Matyt, prisieis^pateųngaĮ? 
atsąkįaų. . ' '

— Aš nenoriu, girdi, ąš.dono
rių! — sušuko mano prietelka:;
— Aš noriu gyventi, gyventi, 
svajojančiai padeklamavo jinai.

— Visai boba iš galvos išsi
kraustė — tariau ir įbėriau na
kvišų! į krosnį: k — bene bude
lis ir apsėdo pamaniau.

— Ką čia dar čerėji? Ar ap
duoti nori?! — pastebėjo boba:

tai jau, lyg merga po penkto 
vaiko, būsiu gudresnis. Aš ve; 
džiau ne iš kokios ten meilės, 
tik taip sau padariau kvailystę^ 
ir tiek. Kad mano, žmona būtų- 
buvusi iš gražiųjų — nepasaky
siu. Ji buvo su fęleriu. Žmo
nės vadindavo ją kupranugarių 1. 
Tai šmeižtas — manc^žmona ne
buvo kųP"°ta^tįk tąip siu ap
valia nugarėle. Šiaip kitų ypa
tybių nepastebėrau, nors ji kas
dien skleisdavo naujus moteriš
kės ypatybių puslapius. Sako
ma yra — amžį gyvenk, amžį 
mokinkis Jr vis tik dumiu nu
mirsi.

O jau ką besakyti apie mote
rį, dėl kurios net patarlė sako, 
kad greičiau jūrių’gelmę išma- —dabar matau, kokiomis pikty- 
tuosi, neg moters būdą. Aš per 
dvidešimtį tris moterystės me
tus pastebėjau tik tiek, kad ma
no žmona miegodama turėjo 
blogą įprotį knarkti.
būdavo baubia, net langai bars-

NESUPRATO KLAUSIMO
Gydytoją^ atsilankė į bridge-į 

portiačio nąmą ir klausinėja Ii- j 
gomo žmoną: 1

— Ką vakar davei valgyti sa
vo vyrui?

— Kiaiiliėnos .;
— Ar jis valgė su apetitų?
— Ne, su kopūstais.

* *1
NAUJAI. TARNAITEI .

— Bet jeigu tąu neįdomu, tai 
kuriam 
šakoti?

— Tu

galui tau, Tėve, pa-

jes vaiką gerumu įtikins.
Motina, sutinka. Atsiranda apy

senis barzdotas psichologas, nu- )autn- Jei bū?
siveda homn.ka i fall i- r®*3125. bausk gretimai sę- 

diijčią, o tas įvarys išgąstį ir 
mano dukrelei”.,*

♦ * ♦ ♦

» Dievąs glėby, velnias širdy.

• Sų tavim prasidėk^pupų rė
tį pasidėk.

senis barzdotas psichologas, nu
siveda berniuką į šalį ir jam 
keletą žodžių pasako į ausį.

“Aš mielai sutinku gautį ka
muoliuką”, grįžęs jis ramiai pa
sako motinai.

Mąipa nupirko kąmuoliųką if
vaikų yediųa apleidžia krautu
vę.

sakei, kad aš galiu ne
miegoti. O aš tau noriu pasa-> 
kyti, kad gali pasakoti, o aš mie
gosiu.

— Ar žinios apie Railą ne
įdomios?

— Br. Raila yra žmogus be 
nugarkaulio. Ką jis daro — man 
visai neįdomu, šiandien jis gali j 
vieną dalyką tau pasakyti, o ry-j 
toj jis pasakys visai atvirkščiai. 
Raila perėjo visas partijas, visas: 
filosofijas, visas literatūrines 
formas, visus rašymo būdus ir 
visas knygas. Jei paskaitytum, 
ką jis rašė 30 metų turėda
mas ir palygintum su tuo, ką jis 
šiandien rašo, ■ tai įsitikintum, 
kad jis neturi nugarkaulio, šian-. 
dien rašo visai priešingai, negu 
rašė prieš 30 ir net prieš 40 me
tų. Linguoja, kaip nęjidrė.

— Tu man pasakei didelę 
naujieną, — prasitarė Maikis.

— Kad jis be nugarkaulio, tai 
tiktai paskaityk paskutines dyi 
knygas. Vięnoj linguoja gydyto
jams, o kitoj linguoja kuni
gams. Apie jo lingavimą teisin
gai parašė Klauseikis. Jis nuro
dė, kaji Raila lipgupja pagal vė
ją, bet jis linguoja ir be vėjo. 
Jei turėtų nugarkaulį, tąi nerin
guo tų. Ąš Klauseikio knygą per- 
.kaičiau ir man užtenka.

— Reikės ir man tą knygą 
gerskaityli, -Tėve.

— Paskaityk, tai bus geriau, 
pegu naujai atvažiavusių nuo
monės.

taras pasakė?” ji paklausė vaiko. PATARLĖS EILĖMIS
Arklio nekapstęs, 
Ant ledo nejok;
Su basa koja ■ • .
Ant stiklo nestok.
Be irklo rankpj
I valtį nesėsk'
Krausiu gluosnio
Nebandyk nukrėst.

Antru syk nevirk:, e f
Kol ntpasyęįkši- V ; 
Daktaro ųegirk.

Surinlco VJnciūnas

— Sveikas gyvas, l'ėvė>
— Truputį atšilo, taj ąš ąįsi

kvepia u ir tave noriai pasvei
kinsiu. Man vis iš galvos neiš-

į eina paskutinį kartą iškeltos ta
vo mintys.

— Bet aš turiu dar įdomesnių 
minčių. Jeigu tau jas įšdėsty- 

. čiau, tai tu, Tėve visai miegoti 
: negalėtum.

— Tu man geriau tų žinių ne
sakyk Maiki. Aš žinau, yieną da
lyką — žmogui miegųtį reikia. 

: O senam žmogui prigulti labiau 
reikia negu 30 metų sulauku
siam. . . : .r.

-r Gal rr geriau, jei nieko ne
minėsiu.

— Visko gali man ir nesaky
ti, bet gali pasakyti, ką tų turė
jai galvoje.

— Na, tai klausyk. Iki šio me- 
I to pats Raila Rašinėjo Dirvoje.

ką išpasakojo, kas reikia dary- * žmogus, kaip ir Rastenis. Dirvos 
ti namuose?'J į

— Ji tik pasakė, kad kuo-: 
toliausiai stovėčiau nuo tams-į 
tos...

įšeimininkas’, kreipdamasis
naują tarnaitę:

— O ar tau mano žmona vis- J žinau, tuo metu jis buvo Dirvos

oėmis išlaikei mane prisirišęs.. 
O, aš tau parodysiu, kad aš dar 
galiu! — ir išbėgo į ganyklas.

Atsidūsėjau, suvariau gyvu-i - . .. _ « ------—
Užmigusi I liūs į tyąrtųs ir nuėjau nakvy- *~

| nės. Tai buvo vįenintėlė per 23 - Cibulskis užrašė visą savo tur
ką! Aš tada keldavau, eidavau j metus naktis, kurią aš pramię. >tą moteriai, kuri prieš 20 metų 
oran, ir įsiklausęs savo žmonos! gojau, lyg iš ąžuolo iškritęs. Ra- atsisakė ištekėti- už jo?

io muzikos, gėrėdavaus l mu. tuščia lv<? kūdikio sieloj
bę-rytmetinės maldos...

Rytmetį valgau košę ir ma
nau — kur jinai vargšė ftepus- 
ryčiauja... Priežodis sako: vilką’ 
minėk — vilkas kieme. Atsivėrė’ 
durys — ugi Uršė begrįžtantį ro
žių puokštę nešina. Priėjo, pa
dėjo jas greta rpanęs ir nusišyp-: 
s<jo. Nusišypsojau ir aš.

Ji pradėjo juoktis: cbe. che...
Mane ir paėmė piktjuokis: 

che, che!
Uršulė paplūdo krekenomis: 

chi, chi, diil
Aš nebesusivaldydamas palei

dau: — cha, cha, cha!
Ir juokėvos abudu, lyg maži 

vaikai. — Ei. seni kelkis! Aš girdžiu
— Matai. Jonei, aš grįžau? —. kaip pelė lakštų po kambarį, 

tarė ji pagaliau.
— Taj g j nąątąu — ąjsakiau.
— Q tų nesidžiaugi. -
— Nagi juokiuosi, ąr beg.di- 

paa kitaip?

švilpimo muzikos, gėrėdavaus J mu, tuščia, lyg kūdikio sieloj 
mėnesiena ir gamta.

Tai buvo laimingiausios ma
no (liepos: mėnulis lapus s’vda- 
brina, kaime šunės loja, skalija, 
kažkas atsargiai kamaros duris 
varsto, vidui žmona miega, o aš 
laisvas svajoju apie dangų, žvaig 
ždes ir* savo laime< draugę. Taip 
praslinko 23 laimės metai.

Tik čia kažkas pasidarė — 
žmona pasiuto. Sako, žmogus! 
pasiunta beželian ir bežilstant. 
Todėl pastebėjęs kintant žmo
nos ūpą. kantriai laukiau, kol ji 
visai pražils.

— Praeis bzikas — manyda
vau.

Kur tau! Vienu kaitų mano 
Uršulė užsimanė skirtis. Skir
tis ir tiek.
-Ką čia beblūdiji. — ąakaų: I

— jau štai sidabrinė svodbą pirš
tu prikišama, pragyvensiva taip 
pat.

* * *

PRISIMINĖ SENĄ MEILĘ
. . r j
— Ar girdėjai, Kad bąrikiėfius ’

f skaitytojai labai džiaugėsi, kad 
geriausias stilistas vėl grįžo į 
Dirvą. Bet paskutiniu njetu jis 
ir vėl nustojo tęų pąsinėjęs. Už
tat dabar len pradėjo rašinėti 
pats naujausias dypųkas. Jis pa
žįsta dabartinius Vilniaus - Kau
no menininkus, bet jis jau spėjo 
perskaityti paties Railos knygas 
ir pradėjo rašinęti apie Bronį 

j Railą.
— Kad naujas dypųkas pra-— Kas čia tokio. Jis tik atsily

gino jai už apsaugosimą nuo ne- ■ dėjo pąšinėti Dirvoje, tai įdo- 
smagumų. ( mu. Kad jjs pažįsta, kas Lietu-

jie

žjIN.O į KURIĄ RUSĘ
Kareivių būrys marguoja jaut

keletą valandų. Seržantas staiga J
paklausia vieno: j

— į kurią pusę mes dabar ■ 
traukiam?

— Į pietus.
— O iš ko spėji?

Kuo toliau einam, tuc man 
darosi karščiau.
A' * * ♦

MIEGAMAM KAMBARY
— Ei. seni kelki

voje dabartinių metu darosi, lai 
galės kai ką Įdomaus parašyti. 
Bet jeigu jis pradėjo rašyti apie 
Bronį Raila, tai visai neįdomu.

ki-* No'r;šv <avn nuomoriu 
tam už kalnieriaus.

— Kam man tą viską paša-. 
kp.;j! Juk aš ne katinas.

• skundžįgįtpęs, kid
I VRM lipąs pabrąMo, pipiirgdajxii, 
Į kąd to visfco kijtiniųkaią ęsapjd 
1 mes patys. Būvą laikąs, kuomet 
; noriai suvalgy<|||YOjjj pąprąs|ą 
i jautienos šmotuką, o dabar ne- 

iipseinąmp be "Steikp”. O ką 
j kalbėti apje kityg dalyku^.

• Pinigai su kvailiu nesugy
vena. » •

| • Ir kvailys ga|į įspU|Uil)gąĮp 

duoti patarimą. ’ ‘

• Pilna kišene'turi daug pi
nigų. ' j

• Kai žmogus daug kalba apie 
save ir giriasi tai kiekvienam

rėkęs, jis man išpešios kojas”.

DAR BO VIENĄ Į 
Užstalėje Pptpąs kalbasi su]

Ivanų: ■
— Ivanai, jeigu taip išmes

tom dar.; yieną taurelę, ar gale- 
tumei^dlrbti?

♦ * *= -* » A - i

— Ojkbdęl hę„. • Galėčiau...
— Na, jeigu (įąf vieną. j
— Tada aš jau darbo dirbt j.Į 

nesugebėčiau. Tada kitus 
manduočiau' ' 

‘ » .

KAD PAŽINTU
J . J* V- -i’-

— Kur eini, Antanai?
— Į kapines atjunkyti 

žmonos, kapo,

į ■ 7

f Kuomet svečiai per. slenkstį 
j . . . ‘ įžengia,
Į Jie būn rimti, pilnoj - tvarkoj.
. Kai jie puątaųja ir vis geria.

SaV°J Tai švarūs būna jię kalboj.

Bijog Dievo! Taip pasigėręs 'Bet kai' svečiai im gert be saiko, 
Tada pradingsta jų rimtis:eini į šventą', vi.ętą.

— Matai, brolyti, ji per visą Smarkauja, nerimauja, šaukia, 
gyvenimą nemąfe tpąųęs negir-j Ged^G turi tad širdis. _
to o jeigu'daw ^eičiau ne-j jįrfį nusigėręs . avežiaa 
prtas. ta, ;■ manęs nepažintų. | Im atnsveikinV niPišeiČ

D . ..... Tai jam ir jojo šeimininkui
vo sūndi:' į Nę^ SęresnlQ ko » gęist

— Neitk toli į vandenį nę;’ Bet nųsigert ir dar skaudą|jnt;
gali prigerti.1 ! Tai bus jau žemąsjęlgesys.

— O kodėl papai galima eitį? Vien mandagumas reikalauja, 
Papa turi apdraudą, o tu nę- Kad tu nebūtum gyvulys.

tuP- •

kyla įtąrirnas, kad jis nieko ne
išmano.

9 Seniau būdavo pas mus taip: 
’ jei ko neišrenka į draugijos pir- 
| mininkus, tai jis tuojau tveria 
savąją draugiją, ir tuo būdu pa
tenka i “aukštą vietą”. Dabar 
panašiai yrą su “srovėmis”. Ne
sugyvena su kuom nors — tuo
jau pykšt ir sulipdo savo parti-

• įmonės, kurie nustojo prp- 
giesavę, ima slinkti į atbulą pu
sę. Taip yra su tais, kurie šian
dien tebesi giųčį ją dėl buvusių 
valdžių Lietuvoje.

• Ledas slidus, bet žmogaus 
gyvenimas dar slidesnis.

Pikto nepatyręs, dorus pppą- 
Žiųsi.

• Kaimynaą kariais būna ar
timesniu už giminaitį.

• Teko girdėti toks pasikalbė
jimas:

— Gal tamsta malones i man 
paduoti druskos ir pipirų?

— Papmšyk tamsta padavėjos. 
•Ai' tamsta manai, kad aš esujčia 
’pltarnai.tbj.sP I

— Ne. aš maniau, kad tamsta 
esi paųorųs žmągųs

• Yyrsd Jei noritę nupješti' 
svorį, štai jums dieta: valgyti-1 
te t>k tuomet, kai žmona patieks
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Pavasarį išmokau auginti 
dideles morkas

Praeito šimtmečio pabaigoje Kubiliuose, kitoje pusėje ke- 
‘ lio, einančio pro kąimo kapines, buvo pastatytas šis mūro 

sandėlis. Pradžioje čia buvo įrengtą vilnų karšykla, vėliau 
buvo įrengtas malūnas, o dabar, vai viskas “sukolchozin- 
ta”, tai jis pavadintas javų magazinu. Valdžios atstovai iš 

laukų-čia suvežą visą javų derlių.

Iš Lietuvos Ūkininko pramo- man pačiam būtų aišku, kas rei- 
kau dąr yiena naudingą dalyką, kia padaryti, tai tą straipsnį
būtent: auginti didėles, galviji
nes morkas, šiuo patyrimu pa^ 
šinaudojo ne tik mūsų šeima, 
bet ir visi Kubliai. O už poross 
metų ne vien Kubiliai augino 
galvijines morkas, bet juos pa
sekė ir Garšvai, Gudeliai, Papi
lio dvaro savininkai ir visa eilė 
aplinkinių kaimelių.

Įsikitinęs, kad iš rūgščių, su
sisukusiu,. -iškraipytų, riešuto 
dydžio obuoliukų galima išau
ginti didelius, skanius ir sal
džias? obapEus, L. Ūkininke 
pradėjau ieškoti ir kitų, page
rinimu. _ . 'i*' - * i - f - * »

* * ‘ - r . v .* <2 s? . i

Mano gautame .sename Liet. 
Ūkininko numeryje buvo leng- 
vai <irsuprantamai aprašyta, 
kaip, vietoj runkelių, galima iš- 
augignti dideles mbrkžiš, kurias5- m 
karvės noriai ėdąįr duodą daugaš morkas sodm- 
geresriį pieną. Pienas tirštesnis, ciau- 
skanesnis ir saldesnis, o morkas 
ėdančios,.karvės duoda ir^.tirš- dintį planas buvo aiškus, tai pa- 
tesnį rūgštų pieną. Straipsnio pasakojau' savo dėdei Jonui, 
gale Autorius tvirtino, kad tas 
pienas'yra daug sveikesnis.

y r y' v x • f

Rudenį ihūsų sode apipiaus- 
čiau hetkėliaslobelis ir kriaušes. 
Aš jau žinojau, kad ateinančiais 
mbtars turėsiu skaniu obuolių ir 
kriaunų. Tai ’ buvo tikras da
lykas./ • ’ ■

Motiną ir seserys,abejojo, kai 
pamatę; kadį ^ ęr^dgjąų^ĮaL 
pioti po obelis Ir genėti ’šakas?’ motiną apie didelių <morkų ąugi- 
Brolis?ntbkd besakė;JOiJas/jpĮ&.tąi niiną.- JiFįigisipriesmo. “jeigu ga- 
buvaų, įsitikinęs^'kaaubus gerų lėsim: tomis morkomis karves 
obudifųUr. krįąuąlų.>‘ šerti,-tai bus labai. gerai

Taš .įsitikiniinąs :marte; ragino1 sakė. ’ - .
imtis ir'antro projekio. būtent.' Papasakojau ir Jokūbui. Jis 
išauginti didelės morkas. Kad į visus mano projektus pažiūrė-

jo neigiamai. Pasakė, kad to
kiems dalykams žemės jis netu
ri. Jei tos morkos būtų tokios 
geros, tai jos pačias čia būtų už
augusios*'. Dar pridėjo: "U 
tas morkas sodins? Aš jų 
sodinsiu”.

As sodinsiu, — jam 
sakiau. — 
užuoganas 
kitoj tvarto pusėj, kad nereikė
tų morkų toli nešti...

— Kitoj tvarto pusėj gali lys
vę susikasti... Jokios užuoga
nos aš tau neduosiu.

Rudenį įsigijau sėklas. Mūsų 
apylinkėj jų nebuvo. Niekas 
morkų karvėms nešėrė. Pasikal
bėjau, su žmogumi, kuris turi 
raktus nuo javų sandėlio, šalia 
kapinių. Jis patarė parsivežti iš 
Rygos. Tai tikriausias dalykas. 
“Jeigu tai geras dalykas, tai 
latviai turės”, Jis pasakė, j (

Aš pats tuojau už tvarto pa
dėjau morkoms ■ geriausią trąšą 
— karvių mėšlą. Už tvarto tu- 
rėjom karvidę. Į

Pavasarį man vis dėlto už 
tvarto davė vieną užuoganą. Aš' 
gražiai ją susodinau. Vieną va
gą išvarėm tuščią, o kitoj nu- 

j sodinau morkas. Vėliau vėl iš
varėm tuščią, o kitoj susodinau 
merkas.

; Aš tą užuoganą saugojau, 
kaip savo akį. žiūrėjau, . kad 
piktžolėmis nėapaugtų. Visur 
piktžoles roviau, o prasikalusias

at-
Duok man kelias 

čia pat prie tvarki,

kas
lie

laeaswsEJ——

Redaguoja MIKAS ŠILEIK.S

apie morkų auginimą perskai
čiau bent dešimt kartų. Man 
galvoje buvo aišku, kas reikia 
daryti. Koks darbas seka po ki
to. Viskas man buvo taip aišku, 
kad tą straipsnelį aš beveik min
tinai buvau išmokęs.

Buvau įsitikinęs, kad reikia 
viską taip padaryti, kaip L. Ūki
ninke buvo parašyta. Jeigu ko 
nors r nepadaryčiau taip, . kaip 
nurodytą, tai morkos gali visai morkas palaistydavau. Kai jos

— ‘ ’ suaugo,, tai buvo tikras miškas.
Buvo gražu žiūrėti. Morkos bu
vo didelės, kaip mano ranka iki 
alkūnės. - ,j.:

Vasaros pabaigoj vieną morką I Čiurlionio Galerijoje, Ine., gamtoje, toli pralenkiant buvu- 
nuvaliau, nuploviau, Į 4033 Archer Avė, debiutuoja sius jos mokytojus? Visi jos gam

nepasirodyti. Tada visas mano 
darbas nueitų niekais. Aš norė
jau, kad darbas duotų vaisius. 
Svarbiausia, norėjau broliui pa
rodyti, kad aš šį tą žinau. Be lo, 
aš žinojau, kad be jo žinios aš i išroviau, ;

Žinojau, • supiausėiau ir pakišau žalmar-J 
gei. Ji pauostė ir liežuviu iš ma
no rankos įsitraukė į vidų.

Morkos galą sutraiškino, pa
sukinėjo gomuryje, prarijo ir 
žiūri j mane, besilaižydama ilgu 
liežuviu. Laukia^ kad duočiau 
kitą gabalą. Pasikviečiau nibti- 
fįą ir parodžiau^ kaip karvė rj’j a 
morkas. Pamatė ir Jokūbas^sa- 
1

A’o akimis. -
? Kitais metais aš jau gavau ne 
Vieną užuoganą tiž tvarto, bet 8. 
^7e trumpas ; užuoganas pagal

morkų neišauginsiu. Į
jog man reikės'jį įtikinti, kad; 
man .duotų dirbamos žemės. Be

man morkoms so-

pasakojau ’ savo dėdei Jonui, 
motinos broliui, apie jį. Jam pa
tiko, kad aš tokiomis mintimis 
gyvenu. Jis man patarė, nieko 
nelaukus, tuojau viską pradėti. 
Liepė viską pakartoti motinai ir 
broliui. Jis pats prižadėjo su 
jais pakalbėti, ir paprašyti, kad 
man duotų žemės morkoms so
dinti.- |. • ■
, -Pirmiausia išsikalbėjau . su
L’.*?' •

ji. pa
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stiliumi ir surinktais duomenim! 
puri., kainuoja IX

tinių lokių
Iventes bd jų 
tiems, gėrintis 
bd -užkulisiai*. Studija

tu Fuoso Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne ®ausa> 
gyvenimo bruožų aprašymu, bet tiksli to laikotarpio buities Kt>

» > LJETŪVSKA8IS PAMARYS, Henriko Tomo-TsmaMSa
JSomlri paradyta stutfija apie Rytprūsius, remianti* Pakalni k

DetuifuL Leidiny j IfitiBtrtrotw BnoUrttYEacX pubtlgcjr tJaoStani

izsffingtij* |C3S jmrir Jatygdjū yri K&Izat M

> KJ LIUKE-OKI, nly^oi
mfai&nri tr mfntyi ipTe ufmeal? Ir vfeW Lietuvoje fr pfr*. 
mairiri* bolierikų oknp&djc* metai*. Knypnriapltu 
bet kainuoja tik Į3L A • -• i**i ®**<*Fd^'

> JULIUS JANONIS, poetą* ir revotiudonleriti*, nesuprai 
1*4 ir kl*tdingui interpretuojama* gyvenime ir potitikojet tik i; 
f argfo JaHnukzi knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir po* 
riją. Dabar būtų j| gatima pavadinti kovotoju už žmogau* teise* 
Knyga y*a <fid*ho formato, ^5 puriaplą, kainuoja .M.
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Mikas Šileikis Jesicca ■

VIRGINIA BARTON PARODA

amerikietė dailininkė Virginia tovaizdžiai spindi giedira nuotai- 
Barton, žymi tapytoja. Josios pa- ka. Atmosfera ir tapomi .objek- 
roda atidaroma šį penktadienį, 
lapkričio 25 d., 7 vai. vakaro. 
Bus išstatyta 23 aliejaus darbai, 
daugumoje Chicagos ir apylin
kių gamtovaizdžiai, naturmor- 
tai bei portretai. Šį dailininkė 
meną gilino pas privačius moky
tojus nuo 1960-metų. Virginia 
Barton priklauso kelioms daili
ninkų organizacijoms, pav. Dės 
Plaines Art Guild, Chicago Art 

ą _ Club, American Society of Ar-
Sodybą, bet 8 ilgas užuoganas, j tists, Illinois Art Council ir kt. 
p kai morkos suaugo, tai pats ■ jj turėjo daug savo parodų ir 
brolis sukvietė Kubilių ūkinin- dalyvavo bendrinėse parodose. 
,kus pasižiūrėti, kaip morkos 
Įuga ir kaip karvės jas mėgsta. 
.Kitais metais kiekvienas Kubi
lių ūkininkas ne runkelius, bet 
■morkas sodino karvėms. ' 
' Man buvo smagu, kai ūkinin- — Tai šitas morkas atvežė į 
•kai pirštu nurodydavo į mane Papilį.
ir pasakydavo: Jonas Jokubonis

Meno kolekcionieriai -turi ne
mažai jos tapybos darbų Jo
sios visi darbai atlikti atviroje

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 NOREIKIENS

ulini:

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2^61 W. 69th St- Chicago, HL 60629 ♦ TeL 92J -2737

Josios paroda tęsis iki gruo
džio 9 dienos. Tą parodą verta 
pumatyti. Galerija bus atdara 
kasdien, iskyrus trečiadienį. 
Lankymo valandos: nuo 12 iki 4 
vai. popiet Jeiti į galeriją ga
lima ir pro Midland Savings 
banko duris, cl'arbo valandomis 
tarp 9:30 iki uždarymo. įėjimas 
laisvas.

Parodų verta pamatyti.
Čiurlionio Galerijoj, Ine. 

trys parodos
Pradedant spalio 14 d., Čiurlio

nio Galerijoje, Ine. vyko trys 
parodos: M. Šileikio paroda. J3en- 
droji paroda, o dabar Virginia 
Br.iton paroda baigsis gruodžio 
9 d. Parodęs susilaukė daug lan
kytojų. Kitais merais bus a. a. 
Teofrliaus Petraičio 5-rių metų 
pomirtinė paroda balandžio 
mėn. <

Kitos pa> odos
v Jaunimo centre lapkričio 23 
d. atidaroma dail. Vidos Krišto- 
įaitytės paroda. Dailininkė gy
vena New Yorke. Dail. Zitos 
Sodeikienės Berlyno siena su
domino parodos lankytojus. Bal. 
žeko muziejuje taip pat vyksta 
paskaitos ir pasiruošimai Kalė
dų šventėms. ......... ' .

Sibire.

NAUJOS KNYGOS.
IGARKOS NAUJAMIESTIS

Elena Juciūtė, • išgyvenusi 
Sibiro kančias, vėl parašė nau
ją knygą, pavadintą ‘Tgarkos 
Naujamiestis”. Išleido “The Sis
ters of Immaculate Conception 
of the Blessed Virgin Mary-, 
Putnam, Connecticut. 242 pus
lapiai, yra nemažai fotografijų 
iš lietuvių tremtinių gyvenimo

“Pėdos mirties zonoje” išspaus
dinta 1974 m. Joje aprašyti pa
čios autorės išgyventi vargai bei 
matytos kitų kančios. “Išgarkos 
Naujanvestis” pavadintas doku-* 
mentiniu leportažu iš lietuvių 
tremtinių gyvenimo Sibire. Au
torė šioje knygoje aprašo ką gir
dėjo iš kitų tremtinių, vienur, 
kitur pridedama savo pergyve^ 
nimus.

Pagrindą knygai sudarė Ado
mo Tamošiūno. Ukmergės apskr., 
Deltuvos v., šeimos pergyveni-* 
mai. Vyriausia pasakotoja yrą 
Ona Tamošiūnaitė. Adomas Ta-i 
mošiūnas caro laikais buvo išva
žiavęs į Ameriką. Grįžęs nepriį 
klausomon Lietuvon nusipirko 
ūkį ir gerai įsikūrė 1948 m. pa
vasarį Tamošiūnai buvo ištrem
ti į Sibirą, Igarkon, prie Jenisė- 
jaus upės. Ten buvo suvežta 
tūkstančiai lietuvių vergų dar
bams. Gyventi pastoges patys tų ' 
rėjo pasistatyti, taip tad ir at
sirado Igarkps Naujamiestis. 1

Aprašomi ne tik Tamošiūnų 
vargai ir kentėjimai, bet minima 
yisa eilę ir kitų lietuvių, pvz.,' 
pulk. Sidzikauskas, pik. A. Ple
chavičius, Kazys Plechavičius ir 
kt. Knygos pabaigoje aprašo
mos Onos Tamošiūnaitės pastan
gos išsilaisvinti ir ,'švykti Ame
rikon pas brolį. Skaitant jau
čiama ne tik užuojauta "kankina
miems lietuviams, bet ir įtampą 
auga, klausimas kyla: ar pavyks 
Onai Tamošiūnaitei išsilaisvin
ti?

Apie sovietinius komunistus ir 
jų žiaurumus knygų nebus per- 
.daug, tad sveikintina Elena Ju- 
ciūfė už šios jiaujos knygos su- 

| daryma — parašymą.
St. S.

tai, tarytum simfonija, sutirpsta 
vieningoje harmonijoje. Lyrika- 
tampa gyvu daiktu.

Virginia Barton dar apyjaunė 
dailininkė, galima tikėtis, kad 
ji gali būti antroji Mary Cassat, 
amerikietė ekspatriante, visą 
gyvenimą praleidusi■ ■ Paryžiuje; 
Barton gyvena Chicagos prie
miestyje Des Plainęs. Ji pati 

i dalyvaus parodos atidaryme 
Čiurlionio Galerijoje, Ine.

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

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

Atdara šiokiadieniais nuo •
’ " 9 vai. ryto iki 10 vaL vakaro.

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

Tte® . Tel. 476-2206

Triaminic® Syrup 
Triaminicin®Tablets

_ or _ 
Triaminic-12® Tablets

For Allergy Relief 
that’s nothing to 

sneeze at
O 1953 Dorw-y Labcrzsrie*. Dt*^ioe at 
Stxos. bo, Uncoh. Neocab 6850.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
r . yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fraternalinė 

organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus. 
;SLA—.atlieka kultūrinius darbus, gelbsti'ir kitiems, kurie tuos 

darbus dirba. ' j "

SLA — išmokėjo,daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudę savo nariams. --

! ■ ' ■ e '■ •' ./ ' ’ ; J / A

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 . ___
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimu^ siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdraudar už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik JS3.0Q batams. -

SLA —kuopų yra visose lietuvių kolonijose, ž < '
Kreipkitės i savo apylinkės kuopų veikėjui, > 
jie Jums mielai pagelbės į SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:
♦ ’ . ’ - » * K - % ■

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th St, New York, N.Y. 10001 

'• TeL(212) 563-2210 ' <
.»*• r * v -* »» J? / - *• A ♦ •

SLA- Endowment

50 metų studijavęs, kaip

paraše 7.00 puslapių įmygą, iurion sudėjo .viską, kas Bet kada Ir4 
Bet kur, Bet kuria kalBs Buvo parašyta apie Lietuvį, lietuviui 
Ir Dėtuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kum Jaunium ir prof. K.

lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslius vertimui 
tr patarė mums toliau studijuoti.
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Nuo sausio pirmos dienos
Dienraščio kainos:

Chicagoje ir priemiesčiuose:
metams ___________ .____ $45.00
pusei metų —; $24.00
trims mėnesiams _______s_, $15-00

metams , $40.00
pusei metų------------- - $22.00
trims mėnesiams - $12.00
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•vienam mėnesiui . 
Kitose JAV vietose:

$5.00 pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai popiet, šeštadieniais — iki 12 vai.

' IW TV ————

Pradžiugino okupantą
Lietuvių išeivijos tarpe neretai pasitaiko Visuomenės 

veikėjų ir spaudos darbuotojų, kurie dėl savo ambicijų, 
trumpareigiškumo ir nepajėgumo realiai, teisingai pro
tauti, dažnai nesugeba tinkamai įvertinti savo kalbos ar 
raštu pasisakymų ir nenumatė kokių kėiikšftiingų išdavų 
tas jų ti-umparegiškumas, nesusigaudymas gali atnešti 
ne tik lietuvių išeivijai, bet ir visai lietuvių tautai. Tokius 
trumparegių neapgalvotus pasisakymus pasigauna Lietu
vos okuįjaiftas per jam parsidavusius ir istįk|niUi tarnam 
jaučius bolševikbemii^i ^ir jluas - p^isUkymUS' panaudoja 
okupacinės propagandos’naudai ir lietuvių rezistentų tė
vynėje bei išeivijoje kovingos dvasios žlugdymui.

Ir štai, 1983 m. rugsėjo 1 d. "Gimtasis kraštas” Nr. 35, 
okupanto leidžiamas Vilniuje išeivijos lietuviams mul
kinti, viename straipsnyje, pavadintame "Kartais išsprūs
ta”, rašo:

“Vieną kartą atsiverčia “vaduotojai” naują “Pasau
lio lietuvio” žurnalo numerį skaito, markstosi, vėl skaito, 
dar labiau markstosi ir niekaip patikėti šilvO akimis nebe
gali. Redakciniame Straipsnyje parašyta, o jei tiksliau — 
taikliai įvertinta išeivijos “vaduotOjiška veikla”. Bet kaip' 
Netikėtai, nelauktai atvirai prisipažinta, kad “vadavi
mas” nedavė jokių rezultatų, kad daugiau, kaip per ke
turiasdešimt metų, niekur, niekada “reikšmingas” parei
gūnas be tų gražių, mus guodančių žodžių, nieko daugiau 
nedarė. Greičiau nieko daugiau nė nedarys. Nei dabar, nei 
netolimoje ateityje”.

Toliau tas pats “Gimtasis kraštas” rašo:
“Akibrokštas buvo toks akivaizdus, jog vos ne porą 

mėnesių išeivijos reakcinė spauda tylomis gromuliavo 
“Pasaulio lietuvio” redaktoriaus Br. Nainio mintis. Iš
sprūdo? 0 gal tikrai savo nuomonę pašakė? 0 gal ir dau
gelis kitų taip galvoja? Tik balandžio 15 d. numeryje 
tylą sutrukdė klerikalų "Darbininkas”, atsargiai paskel
bęs Br. Nainio požiūrį pesimistiniu... “nedaug mums be
rūpi”, “nebetikiu”, “nebesvarbu”.

J. Pušėnas

SUSITIKIMAS MONTANOJ
(Tęsinys)

Tik vienas žingsnis. Pamilk jį, jeigu gali, pada
ryk laimingu. Manau, kad Mečį jau būsi Užmir
šusi, kaip ir aš Petrą, kad užmifsau. Iš akių ir iš 
atminties, kaip sakofflfe. Tėvelis man labai gyrė 
tave. Sako, be galo rūpestinga, maloni, atjaučian
ti, pastabi savo pareigose ir atsidėjusi. Sako, tu 
daug jau gero ne tik jam asmeniškai, bet ir ūkio 
reikaluose padarei. Jis jokiu būdu, sako, begalėtų 
be tavęs išsiversti. Jis taip ir sako: “Kitos tokios 
niekur negausi, tai neapsakomai brangi mergai
tė. Gaila, kad aš esu persenas, aš būčiau labai 
laimingas, kad ji būtų mano žmona. Dabar su ja 
apie tai ir kalbėti bijau. Palauksiu .toliau. Jei ką 
nors pastebėsiu, kad ji mane myli, tuotnet galėsiu 
būti laimingas”. Matai, Maryte, ką jis tašo. Tik 
tu neparodyk šio maho laiško jam. Tuojau suplė
šyk. Jis mane baisia! bartų už tai. Kokia aš būčiau 
laiminga, jei tu panorėtum būti mano mama. Tai 
kas, kad tu nedaug už mane vyresnė. Mano iš
rinktasis turi automobilį. Matysi, kada ir atva
žiuojame abu automobiliu, žinoma, kai daugiau 
susidraugausime. Linkėjimus tau siunčia ir mano 
seiuo Elena ir jos vyras. Ji taip pat mano; kaip 
ir aš. kad labai gerai būtų, jei jūs Stt tėveliu susi
tuoktumėte. Mačiausi su Mečium. Dabar jis vėl 
iš-ažlavd į Seminariją. Pnsikėitęė tokš, bemaž ne-

Ir “Darbininkas”, taip sunkiai darbavęsis su tokia DR. KAZYS BOBELIS KALBA APIE 
VLIKO ATLIKTUS DARBUS f *

jauti korrionlsfioės <D k ta tūlus

U'

nemalonia jam įžanga, dusulingai atsikvepia. Tokį rebusą 
uždavė jam ‘‘Pasaulio lietuvio” redaktorius! Ne tik re* 
daktorius, o dar ir asmuo oficialus tai’p išeivijos “vaduO-1 (Tęsinys)
tojt|” “į politinę Veiklą labiausiai buvo pasinešęs ir dėl to Didelis vidini ų________
paaštrino Lietuvių Bendruomenės santykius gų Altu ir Į Inas, kad visi valdybos nariai ar-

žlugimą* Tam temptotavimUi 
tremti atrifarida daugiau ir dau 

Vliku”... (O IT pačią Lietuvių BeTidrtiOineilę suskaldė, j rimai bendradarbiauja ir visados gl‘^u t_ nii t 
Ar čia Br. Nainys savo ambicija ir trumparegiškumu Xra pasiruošę viens kitam padė- 
nepatamavo Lietuvos okupantui? — A?PI.). uTT_ . A .. .

"Pasakytume, kad čia nieko nuostabaus, jei toks ofi- rūne.t:ng_: tJ'riLm3 
cialūs asmuo taip tiksliai apibendrino "vadavimo katu maitlenės. Ji yra labai pasišven- 
riasdešimties metų rezultatus. Jis tą darbą dirba, jis ge- msi VLlKo darbui, nežiūrint nei 
riausiai ir žino, kokia iš jo nauda... Tačiau “Datbiniri-1 valandų, nei dienų, 
kas” šito labai nenorėtų pripažinti, jam būttį mieliau 
kad Br. Nainiui toks sakinys būtu tik išsprūdęs. Ii* Staiga 
išsprilsta... pačiam "Darbininkui”: “teisybė, kad mūsų 
darbas neatneša norimų režultatų”...

“Gimtasis kfaštas” BT. Nainio pasisakymus paėmė
iš Pasaulio lietuvio’ 1983 *p».Nr. 2 (160). Teh jis sflVo 1 pabaltijo valstybės — Latvija ir Estija yra neteisingai 
straipsnį pradeda Šiais žodžiais: įjungtos į Sovietų Sąjungą, ir kad to įjungimo JAV ne-

Dėl Lietuvos laisvės mes daug dirbome ir praėju prjpažįsta. Bet jau 1979 m. Madrido konferencijoje, re- 
siais metais. Rašėme įvairius raštus, memorandumus. miaptis Helsinkio aktais, JAV, o taip pat ir kitos Vakarų 
rašinius į mums draugiškų kraštų spaudą, lankėme tų Europos valstybės, gana griežtais žodžiais apkaltino So- 
draugiškų kraštų valdžios įstaigas, kalbėjome sii vyriau- yjeįų Sąjungą dėl neteisėto Pabaltijo valstybių užgrobimo 
sybių atstovais. Visur mtls Užjautė, pritarė mūsų tikslui, Įr įjtiligdnic) į Sovietų imperiją. Ar Europos Tautų parla- 
linkėjo sėkmės. Kai kuriuose kraštuose kongresftianai bei menį(j priimta rezoliucija, reikalaujanti Pabaltijo tau- 
senatoriai surašė ir priėmė mums palankius nutarimus. Loms ]ajSvės, mums neteikia ryžtingos vilties? Juk jau 
Kongreso nutarimą vykdydamas, JAV prežidentfis fiet JAV Jungtinėse Tautose gana griežtais pasisakyt 
Pabaltijo valstybių dieną paskelbė. Daug tarptautiniu or- ipajs dažnai apkaltina Sovietu Sąjungą. To anksčiau, 
ganižacijiį svarstė mūsų reikalus ir kartais net drąsiau minėjau, per trisdešimt mėtų nebūdavo. Ar visą
pakalbėjo apie mūsū pavergtu brolių persekiojimą ir jū mums neteikia naujų vilčių, riaUjo ryžto kovoje už 
kovą sū okupantu, Visi pritarė mūsų troškimams it ti^jd, I mūsų tautos laisvę? Jei ffies patys nekovosime, kiti tikrai 
kad laisvės Lietuvai reikia. Bet kaip visa tai ir JiaSiofti- į mūsų laisvę nekovos. Yra lietuviškas priežodis: ”žmo- 
gė... Toliau Br. Nainys nusivylusiai rašo: gau ir Dievas padės”.

“Nebetikim mes nė naujom nors demokratiškai iš-* Atrodo, kad pesimistas Br. Nainys norėtų, kad JAV 
rinktom laisvojo pasaulio kraštų vyriausybėm, nes kiek- ir kitos demokratinės \ Vakarų Valstybės tilojaū pat pa- 
viena iš jų vienaip sako, bet kitaip: daro. Ir nebe taip r skelbtų . Sovietams atominį karą, kur būtų sunaikinta 
svarbu mitins,1 ^ąd-ne’mūsiį katalikiška šalis, bėt’ pfotes** I sinrtąi milijonų žūioriiiį, kad būtų iškovota laisvė Šešiems 
.tantilkaS;’siaiur^š kaimynas susilaukė kardinolo, ir tt&be-Įiū^iuuaftiš pabaltie^ų. . l
daug muiris berūpi,.. Ir nebesvarbu.... Tačiau tai .yis j ' '.^ėl koVM eta^ds g^li būti ilgokas, tad tu-
dėlto dar nėra pasaulio pabaiga. Dar yra ir vilties. Yra j Hme tiifėti kantrybės.- ryžto, ištvermės, ir nepulti į peši-’: 
jos čia, išeivi jo je, bet dar šviesiau ji sužiba ten toli už ge- ^mį kdp daro “ŠiaMadūšiai”. - ;!
ležinės uždangos Užrakintoje musų tėvynėje’... Į Nainio pareikštų pesimistinių minčių susida-

I riau įspūdį, kad mums draugiškos valstybės turi daugiau 
Savo netiksliais, be jokios politinės huovokos, peši-1 aukotis dėl mūsų laisvės atgavimo, riegu mes-patys tai 

mistiniais pasisakymais spaudoje, Br. Nainys patarnauja darėme praeityje ir darome dabar. Juk 1940 m. birželio 
_ 1 - t a i • « 9 1 r ‘ .“ž__ • - -iA _ t  _ J. P i - £   "T.       :  ■ U »   t k. A

nuteikti pasaulinės politikos Hėsiorientavinlo kryptimi ir 
ją atskirti ir izoliuoti nuo mūsų laisvinimo vėikšniū rė
mimo. Kiek praktiški darbai rodo, tnūstj lietėUViškbji vi
suomenė Lietuvos laisvinimo atžvilgiu, politiniai yra su
brendusi. Ir šitas B r. Nainio klasingas ir okupantui nau
dingas siekis jam nepasiseks, kaip jam ir buvusiam 
"Draugo” redaktoriui b.kv. nepasisekė suniekinti Helsin
kio baigiamųjų aktų.

Manau, kad Br. Nainys labai gerai žino, kad Sovietų 
Sąjunga Jungtinėse Tautose daugiau kaip trisdešimt 
metų Jungtines Amerikos Valstybes kitaip nevadino, kaip 
imperialistais ir kitokiais žeminančiais vardais. O JAV 
Visą laiką tylėjo ir nedavė tinkamo atkirčio, kad tikrieji 
imperialistai yra sovietai, kurie, pavergę Lietuvą bei ki
tas Pabaltijo ir Rytų Europos valstybes, prijungė prie 
savo kolonialinės imperijos. Ir tik 1977 m. Belgrade, Hel
sinkio baigiamųjų aktų patikrinimo konferencijoje, JAV 
laba išvelnioje formoje, pirmą kartą nuo’ Antrojo Pasau
linio karo pabaigos (1945) paminėjo, kad Lietuva ir kitos periją.

Ateities perspektyvos
Pradedami penkiasdešimtąjį 

savo veiklos periodą aiškiai ma
tome auštančiuose rytuose artė-

remti atšitaiida daugiau ir dau

Paskutlfiiųju trijų metų tarp. 
tautinlal Ivykiw, o ypatingai 
konkreti JAV Užsienio politika, 
vado\ aujartfl prezidento Reaga. 
10. pastatė Šov’etų Sąjungą Į sa_ 
votišką rtkligatvį. į nuolatinę 
gynimosi Ir aiškinimosi po 
ziciią. SdVietU Sąjunga pa
rado anksčiau jų taip stipria 
kontroliuojamą agresyvią ofen
zyvą.

JA Valstybių stipri vakarų

Dr. Kazys Bobelis

Savo netiksliais, be jokios politinės huovokos, peši-Į aukotis dėl mūsų laisvės atgavimo, riegu mes patys tai 
mistiniais pasisakymais spaudoje, Br. Nainys patarnauja darėme praeityje ir darome dabar. Juk 1940 m. birželio 
okupantui ir jį džiugina, ir norėtų lietuvišką visuomenę 15 a: žiaurųjį Lietuvos okupantą -(bolševikus) Guda-

j gojaus bažnytkaimyje, prie LIetuVos-Sovietų sienos, pasi- 
! tikome su “gėlėmis”, o reikėjo pasitikti kulkosvaidžių, 
tankų, artilerijos ir lėktuvų bombų Ugnimi. Bet to ne
padarėme. Užtraukėme visai lietuvių tautai pažėminari- 

[ čią gėdą, kurios niekas ir niekada riebeiiuplaus. 'Tiesa, 
1 mūšų didvyriai partizanai tą gėdą bandė nuplauti savo 
krauju, bet atgarsis Ūko menkas. Praradom apie trisde
šimt tūkstančių geriausių tautos sūnų ir dukterų. Ne 
daugiau nebūtume praradę, jei būtume pasipriešinę iš 
pat pradžių, o gal ir žymiai mažiau. ‘Suomiai iŠ karto 

- pasipriešinu, ir šiandien yra nepriklausomi ir laisvi, nors 
didelėje Sovietų įtakoje. Gal ir mes būtume iškovoję ne
priklausomybę ar nors satelito teises. Gal visų tų mūsų 
nelaimių priežasčių reiktų ieškoti 1926 m. gruodžio 17 d. 
įvykiuose.

Tą mūsų valstybės nesipriešinimą okupacijai, Sovie
tai išnaudoja savo imperialistinei propagandai, kad, gir
di, mes patys savo noru įsijungėme į jų kolonialinę im-

bėgalėtum pažinti, niūrus, nesukalbamas, šven
tuolį kokį vaidina, ar ką, nežinau. Dar paklau- 
siaUj ar tavęs jis nesigaili. Sako: “Ne. Viską su
dėjau ant kunigystės aukuro. Juk parašyta yra: 
Kris prideda savo ranką prie arklo ir atgal dai
rosi, nevertas yra Dievo karalystės”. Aš sakau 
jam: tu klysti, tu sudėjai savo ir Marytės širdis 
rie kflt kunigystės aukuro, bet ant popiežiaus ir 
motinos Užgaidų aukuro. Nei Dievas, nei kuni
gystė tokių žmogaus aukų nereikalauja. Jų rei-^ 
kalauja tik popiežius, o daugelio motihų apgau
linga meilė tuos reikalavimus vykdo. Tuo tarpu 
baigsiu. Iki kito karto.

Perskaičiau laišką ir paslėpiau. Tikrai, pa-, 
maniau, gal ir gerai, kad su Mečium trieile nutrū
ko. Jis kažkoks nepastovus. Jo visai nėra ko gai
lėtis. Juk niekas negali pasakyti, kaip mūsų meile' 
būtų toliau plėtojusia, jei mes būtumėme apsivedę. 
Praėję keli mėnesiai užgydė žaizdą, o naujos šei
mininkės pareigos visai užėmė mano laiką, ir aš 
bemaž visiškai buvusią savo meilę užmiršau. Pa
tyriau, kad užsimiršimas yra tiek pat svarbu, kaip 
ir atmintis. Jei mes nieko neužmirštumėme. tai 
praėję skaudūs smūgiai visuomet mus slėgtų taip, 
kaip įvykusio smūgio metu, ir mes nebegftlėtumė* 
me gyventi. Gyvenimas banguoja kaip Vandenyj 
nas: jis kelia žmogų iš vienos duobės Rukštyn, 
aukštyn iki bangos viršūnės, o paskui vėl leidžia, 
kol, pagaliau, paskutinėje duobėje mus it užkasa. 
Kai pas Ragaišį tuomet tavo žvilgsnių tebetekau.'

”■ F > - '■ —-------------------------- ------ ------------------------- .

mano širdis blaškėsi, kaip pagautas paukštelis, 
bet prabėgo laikas, užmiršau, atėjo kita laimė — 
Mečys. Buvau laiminga, atrodė, kad visuomet taip 
bus, bet vėl kita duobė, vėl kentėjimas. Dabar vėl 
pakilau ant bangos ir kažin kokia gyvenimo duo
bė manęs dabar laukia?

Jau buvo šaltas ir drėgna® ruduo. Vieną sek
madienio popietę dvaro kieme suurzgė autoitiobi- 
lia. Prie durų išlipo Jadvyga su puošniai apsirė
džiusiu vyru, kuris atrodė gerokai už ją vyrėshis. 
Ji pristatė jį mums kaip gerą savo draugą, Šiaulių 
miesto prekybininką, turintį didelę audeklų ir 
rūbų kraUtUVę< Jo Veide bu¥o pastebimos keletas 
raukšlių, o plaukai buvo balzganai pamarginti, 
bet tiršti ir dailiai sušukuoti. Naujutėlis brangus 
jo kostiumas darė jį elegantišku, 6 švarutėliai 
balti šilkiniai jo marškiniai su spindinčiu kalia* 
raiščiu pasigėrėtinai Išbaigė jo apdarą, judviejų 
atvykimo tikslas buvo bemaž ir be žodžių aiškus, 
riėi Jadvyga nuo jo, nei jik nuo Jadvygos beveik 
nenuleido akrų.

— Tėveli, po nereikšmingo įžanginio paaikal- 
bėjimo kreipėsi Jadvyga, ** aš turiu labai gerą 
draugą, purią Stasį Palvi. Jis labai norėjo ausi- 
pažintl an jumis, taigi ir atvafiavome.

-— Labai malonu, draugystė yra brangus da
lykas, — pasakė tėvas papratai, nieko geresnio 
nesumesdamas.

— Ponas Mahdus, man tikrai yra labai ma
lonu jus matyti, — mandagiai paėmė žodį svečias,

emokrntinių valstybių konsoli
dacijos taktika pradeda iššauk- 
.i pasitikėjimą Amerika, jos pre
zidentu ir Europos valstybes 
vieningai remia Rfeagaiio veda
mą politiką Sovietų Sąjungos 
atžvilgiu.

Vakdrų — rytų konfrontacija 
įgauna vis aštresnes formas. So
vietų Sąjunga, negalėdama sa
vo anksčiau sėkmingai naudo
tais grąsinimais ir šantažais pa
veikti JAV nusistatymo, mėtėsi 
tiesiog i įvairiausias histerines 
avantifūras, kaip beginklio Ko
rėjos keleivinio lėktuvo suiiai- 
sinimą, falsifikaciją JAV pre
zidento pareiškimo ir JAV amb. 
-Cirkpatric kalbos apie trečio pa
saulio valstybes ir t.'t. ir orga- 
nizayjipas;įvairiausių, ‘padieu- 
sų- demonstracijų CHatidijej, 
Anglijoj, Vokietijoj, JAV ir ki. 
.u r prieš Ajnėrikos ny^ištatymą 
išdėstyti atominius; ginklus Eu-

UiA Valstybių it kaikuriu EuJt 
ropos valstybių kairieji libera-* 
•ai, paerustai, nuolatiniai Šovie- 
S Uitoji s sąjun^ųįnkai,. šian
dien neturi tokių rimtų prie
monių ir faktų puolimui prieš 
Reagano vedamą politiką, nes 
prež. Rč.tgar.as kiekviena proga 
pabrėžia, kad jis neri dlerybų su 
Sovietų Sąjuhga nusigftiilavi- 
■no, ekonominėje, iechniklnėje, 
žmogaus teisių ir kitose srityse, 
ik kaiįi lygus su lygiu, o ne 
Sovietu Sąjungos sąlygomis.

Sovietų invaziją į Afganista- 
■ią ir ten tebesitęsiantieji kalt 
veiksmai, naudojant riet dujine: 
medžiagas, nepajėkurhas ir su 
Kubos pagalba apsaiigoti artė
jančio rtiarksistihės Nicaragubs 
žlugimo bei hevykęs bandymas 
pakeisti a ntikoįriunistinę val
džia EI Salvadore, o šibtnis die
nomis įvykęs Skandalingas iš
niekinimas Kavos ir Sbv. S-gos 
atimant iš jų Grenanadą, Sovie
tų išmetimas iš Sudano — iš
kelia dideles abejones dėl So
vietų militarinio pajėgumo.

(Bus daugiau)

PIRKITE JAV TAUPYMO uONU*

gražiai nusilenkdamas. — Mes su panele Jadvyga 
norėtumėme susituokti. Labai nuolankiai prašau 
jus neatsakyti man jos rankos.

— Taip, ponas Pešvy, mes tik pirmą kartą 
susitinkame, bet matau, kad jūs esate tiesus ir 
be užuolankų. Mano duktė Jadvyga jus daug ge
riau pažįsta. Jeigu ji išsirinko jus, tai ir aš mielai 
jus sveikinu ir kviečiu būti mūsų šeimos nariu. — 
Mandus atsistojo, priėjo prie Pašvio ir ilgai spau
dė jo ranką. Jis po to apkabino ir pabučiavo Jad
vygą. — Linkiu tau daug laimės ir visokio pasi
sekimo.

Po šių iškilmingų pasisakymų, pasikalbėji
mas pagyvėjo. Stasys Pašvys pasakojo apie savo 
prekybą, apie savo pastatus Šiauliuose, apie gali
mybes |monf išplėsti ir kvietė Mandų atvykti ir 
viską apžiūrėti, net patikrinti jo hubaltcriją, ma
tyti jo pajamas bei išlaidas ir gryną pelną. Paskui 
sekė kava su uikandflaiė bei vyno stikleliais, nuo
taika pasidarė šeimyniškai nuoširdi, Jadvyga net 
įsikabino Stasio rankos ir meiliai spaudėsi prie jo 
šalies.

Virtuvė* Ona pastebėjo automobilį ir matė, 
kas iš jo išlipo. Ji tučtuojau suprato, kad ji atsi
vežė savo jaunikį parodyti tėvui fr gauti jo suti
kimą susituokti. Ji tuojau susirado savo sūnų 
Antaną.

(Bus daugiau)
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R VILIAUS

VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. MinkMi 
viršeliai. Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus 

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

DK PAUL V. DARGIS
OYTOJXI IR CHIRURGAS SUSIRINKIMŲ
Mertcima dirUcforivs 

19M S. Manheim Rd, Westchester, HL 
VALANDOS: 3 8 darbo tbenoinls

T«L: 562-2727 arba 562-272$
Lietuviu Žagarės klubo priešmeti- 

nis susirinkimas įvyks lapkričio 26 d. 
2 vai. popiet Anelės Kojak salėje, 
4500 So. Talman Avė. Nariai kviečia
mi atsilankyti, nes yra svarbių rei
kalų aptarti ir bus rinkimas valdy
bos 1984 metams. Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast, j

GYDYTOJA? IK CHIRURGAS, 

SPECIALYBE: AKIŲ UGOS 

»C7 Wart 10M Strart

OPTOMETĮUSTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
MIS W. 71rt SL TaL 737-5149

šakių Apskr. Klubo narių metinis 
susirinkimas įvyks š. m. lapkričio 
mėn. 27 d., 1 vai, Vyčių saleje, 2455 
W. 47th Street. Bus renkama klubo 
valdyba. Po susirinkimo — kavutė.

J. Jurkšaitis, pirm. į
Į Priesagos at — vartojimas

(Priesaga — žodžio dalis, kuri 
yra prieš to žodžio šaknį).

Kartais netikliąi vartojame t 
priesagą ai. Tąi mątomę iš šių 
pavyzdžių;

Jis atsižymėjp sporte, tųr būtį 
į — pasižyniejp spprte.

Jis daug yra atsiekęs ihų^ąje, 
Į t. b. — pasiekęs moksle.

Jonas atidirbęs fabrike astuo
nias valandas — išdirjjgą.

Atidirbę po savaįtę, išVaįią- 
vp pamp — išdirbę^.

Motina atidavė savo pareigas 
marčiai — perdavė...

Rpik atremontuoti pamuš — 
ŠufeniohtiĮbtiC7

Marytė nespėjo ateitį nąpip 
kol motina sugrįžę — nespėjo 
pareiti nąpip. (Ėas kąirpyną nu
eina, namo pareina1).

Priešdėlį at — Variojame ki
tais atvejais: ibo

.. Kas greitesnis, pirmas at
bėgs. Atskrend sakalėlis per ža-

Venęęuelos Lietuvių Draugija šau
kia metilų, susirinkimą lapkričio 27 d. 

. (sekmadienį). Bus šv. Jtfišios už miru
sius 11:15 vaL ryto Jėzuitų koply
čioje, 56-ta ir Claremępt. Po Mišių 
renkasi Šaulių salėje, 43-čia gatvė. 1

. Narių dalyvavimas būtinas.
Valdyba j

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU, PŪSLES IR 

PwOSTATOS CHIRURGUA
~ MM WIST Mrd STREET

OftM tellfwi: 774-21M,

k FLORIDA

Prostatoj, iokatų ir šlapumu

5025 CENTRAL AVE. 
St. Petersburg, Fla. 33/If

T«L lOl 321-4201

7ERKRAUSTYMA1

.' MOVING 
LrtdtaM — Pilna apdratae

ŽEMA KAINA 
Primam Master Charge

ir VISA korteles.
L IRANAS. T«L 925-MEI

MANO TĖVIŠKĖ

Mano tėviškėlė,
Tu šalis gimtoji!
Į tave sugrįžti
Vien tik tesvajoja
Tavo melsvas dangus 
Ir žali miškeliai, 
Vingiais upės rangos, 
Kryžkelėj berželiai -
Niekad neugmiršiu
Tų šaliųjų pievų
Prie kaimų sodybų
Žydinčių] ų ievų.
Pakelėse kryžiai
Taip liūdnai teų stovi - 
Į tėvynę grįžo . '* ‘ 
Vargas, negerovė.
(Mano tėviškėlė,
Tu šalis gimtoji, 
Neliūrėk, išaus tau 
Laisvasis rytojus!

« Amerikos ankliakasis į die
ną gali iškasti 4.7 tonos minkš
to anglies arba 2.5 tonos kieto.

Ji fvalriy atahaaę, 

ANTANAI VILIMAI 
Tai Ž74-ĮM2 a£a

gtee

HEART 
FUND

ifciMQf Yalaj<o©>

_ (tehee WOPA - 1499 AM 
treneliueĮemee M inOaų rtvdUM 

^4«wrtte Perta.

7159 Se. MA Pt 1 WOOD AVE.
CHICAGO, IL 0M29

^Lietuvos Aidai”
KAZĮ BRAZQJJONYTI

Kssdiea nuo plrmadiaaM Iki pack- 
udienio 8:30 riL r*fc*r«. 

Visos Laidos tž WCKV taCkM. 
tanas l«0 AM.

St Petersburg, Fla, LZJO vai. P-P- 
i* WTIS stąuea U10 AM b*n*s.

A. t A.
ĘĄUL A. RUPEIKA

Gyv. Chicagoje, 18-toj apylinkėj.

Ai rė 1983 m. lapkričio 20 d.. 9:<>0 vai. vak., sulaukęs 
7jJ rpetp anąiiaųs. Gjiąys LJiicągo, Illinois.

Pąhlpj nulipdę: pusseserė Josephine Kontrimas, pagąl 
j pirmą vyrą Tulčius, bei jos sūnūs (.baries ii Ernest luįčiąi 
są šeimomis, pusbroliai Walter žemgulis su šeima ir kiti, 
ąpjjp- M.ąne ^emgųlK b« kili giminės, draugai ir pažįslajnj.

kulias bus pašarvotas ketvirfadienj, 1 vai. popiet, Ridi- 
Į 40 kQgtyč>oje, 3ii3ū S. Halsted 8t.

Penkiadieni, lapkričio 25 dieną. 9 vai. ryto, bus lydimas 
iš koplyčios j šv. Jurgio parapijos bažnyčią, o po gedulingą 

i paniaalę bus laidojamas šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.
Viu a.a. pa ui Lnpejkęs giminės, draugai ir pažįstami 

Į nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse if splri^ti jam 
I paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą. •

:u< w 7Į?t atr*1

Nuliūdę lieka:
Pusseserė, pusbroliai, anūkė, giminės.

Laidotuvių direktorius Paul J. Ridikas. Tcl. 927-1911.

Ckiraga, DMd<*
TaW. 77M374

EUDEIKI
siMiki

o pę ąti- 
dtųo.

Jaunystės atsimipimai kiek
vienam brangūs — geriau rašy
ti: jaunystės prisiminimai.

Jonąą parašą tau įpygą ątmin. 
' ęiąi, turį įptj ątpppįmui- 
f Po Kalėdų švenčių bus atpi
gintos kainos — bus sumažintos 
prpkjų k^ipos.

žodis ątppltį nęyąrtotinas ver_ 
tipys t- ątkpisti.

Atąąkomingas — rašome atsa
kingas. ■

- Jis dirba atsakoiningą darbą
— atsakingą darbą?

Atsiękiinas n. vertinys — per
galė, įaimėjimas, (pasiekimas).

Atsiekti, vartojame pasiekti. 
Jis atsiekė . daug laimėjimų —

mūsų organizacijai ir pravedė 
aukšto lygio susirinkimą.

Kada kalbama apie ligas, sa
koma: Jis atsparus prieš ligas.
Atsparus prieš ką—atsparus kam

Rašome ne prieš ligas atspa
rus, bet atsparus ligoms.

Atatikti įi‘ atitikti. Pv.z., ata- 
tiko kirvis kotą, rašome — ati
tiko kirvis kotą. >

Atėjai į patį pietų laiką — at- , 
ėjai pačiu pietų laiku.

šie surašyti (parinkti) pavyz
džiai turėtų paįengvinti geriau 
suprasti kai kuriuos mūsų daro
mus prasilenkimus rašomajai lie
tuvių kalbai. į

A. Tamulynas

Atsili^piniąs. £pncęrto dai- 
nininkąg. ląųkią, kuką bus spau
dos atsiliepimas apie (jo daina
vimą. Žinoma, spauda neatsi
liepia, bet tik įvertina jo daina
vimą. Tąigi gpriąū yąrtotį ver
tinimas, nuomonė, c ne atsiliepi- 
mas. -t -9;5 '

Lituanistinių mokyklų moki- 
piai nerimtai atsineša į mokslą 

atsižvelgia, žiūri, ’(kaupia dė- 
Kada daiktai atskiriami: Vai-1 męsį).. į T* • * '•’* ‘ 

kai buvo atskirti nuo tėvų, vyrai 
atskirti nuo savp šeimų.

Kada pažymima buvusios pa
dėties grąžinimas:

kryptį į ką »Q^|^r

Jis šaltai atsineša j ką nevart. 
vertįpys — abejingai žiūrėti į 
ką. Pvz., jis ’ šaltai atsineša į 
sportą — jis abejingai žiūri į

Jono plaukai ir barzda ataugo. į
Kadą reišįrią a|si|ygįpįmą, j 

vartojame taip pat pripsagą —at. 
Pvz., jis atidirbę ųž skolą. Jis 
atsiprašė už Įžeidimą-

Atstovąutį ką — nevartotina: 
atstoyautj jsąjn, Pvz.jlis atstova
vo mū«ų prgąnįzaęiją ir aukšta
me lygyje prayędlė susirinkimą.

Kafla reiškiamas vęikąmo tęs- Rašęme; Jis ątstovąvo 
t in urnas, nuolatinumas, vartoja
ma priesaga — at. — Aš jau ati
dirbau, 4abar tu dirbk. į

Kada Kalba apie paslaptį, kai f 
kas pasako: jis atidengė ^avo 
turėtą paslaptį. Paslaptį atkjeng 
ti neįmanoma — paslaptį atšklei- 
dė, pasakė.

® Mylėti yra žmoniška, tik 
(kam) mylėti reikia žmoniškai.

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4343 3o* California Avenue 
TeL — 523-3572

. i

I Funeral Home and Cremation Service
I Charles Stasukaitis 1729 S. Halsted St
I FD. LĘ. Chicago, IL 60608
I (312) 226-1344 24 Hour Service

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA pUDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

George Shultz pasisakė į 
atomo reikalu

WASHINGTON, D. C. — Ka
da Amerikos radijo ir televizi
jos stotys rodė ABC bendrovės 
paruoštą “Dięna vėliau”, paro
dydami Kansa.s City miestą, 

• lai sekretorius. George Shultz 
padarė trumpą pareiškimą. Jis 
pasakė, kad JAV jąw 20 metų 
tvirtina, kad ainipįnis karas ne- 
priijptjpas. Jo^ išyėPge atęminio 
karo tarp Rusijos ir Kinijos. 
Jungtinės Valstybės turi viltį, 
kad išvengs atomo karo tarp Ru
sijos ir Europos.

— Amerika turi atomo gink
lus, tik tai tam, kad išvengtų 
atomo kare, — pareiškė Shultz. ;

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Y ** Telef. 476-2345I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, HL 60650 
TeL; 652-5245

KŪJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

VASAITIS-BUTKUS

TUVIŲ DIREKTORIAIIIII

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003 
/

It
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Marquette Parko Lietuvių Namų Savi
ninkų draugijos susirinkimas

1983 m. lapkričio mėn. 18 d. 
7:30 vai. pirm. Z. Mikužis pra
dėjo susirinkimą ir pasveikino 
gausiai susirinkusius dalyvius. 
D. Mockeliūnaitė perskaitė pra
eito susirinkimo protokolą. Pro
tokolas priimtas.

Atvyko svečias, 14-to wardo 
aldermanas Ed. Burke. Jį pasi 
tikome plojimu, kaip vieną iš tų. 
kurie veda atkaklią kovą prieš 
naują miesto administraciją. 
Pirmininkas Z. Mikužis, jį pa
sveikinęs, pakvietė kalbėti. Pa
darė įdomų pranešimą iš naujos 
administracijos veiklos. Pami
nėjo iškilusias problemas. Susi
darė įspūdis, kad gerai orientuo
jasi administraciniuose ir teisi
niuose reikaluose, išvykstantį’ 
palydėjome katutėmis.
< J. Stankus pranešė, kad S.W. 
Federation posėdyje dalyvavo 
su pirm. Z. Mikužiu. Susidarė 
įspūdis, kad ir administracijos 
prelegentai su esamomis prob
lemomis nėra gerai susipažinę. 
Dėl būsimų reformų mūsų Aš 
įimtame distrikte prašė raštu 
informuoti valdybą.

J. Bagdžius pranešė apie pik
niką, kad gerai pasirengta, be
maž trūksta vietų. Dar kalbėjo 
adv. C. Kai, J. Bacevičius ir kiti. 
' Susirinkimas baigtas po 9-tos 
valandos. Iš viso dalyvavo 155 
asmenys.

Br. Erčiuj vadovaujant, su 
talkininkais, prasidėjo loterija. 
Buvo vertingų fantų. J. Bag- 
džius nupirko ir varžytinių di
delį raguolį. Savo stalo dalyvius i 
pavaišino.

Po loterijos tęsėsi šokiai ligi 
vėlumos. '

Skirstėmės dėkingi valdybai 
Tarp jų, ir Z. Mikužis I už šaunias vaišes ir meninę pro-1 

gramą. K. P.

šiltais patiekalais. Suprantama, 
ir barą aplankėme.

P » vaišių, grojant Neo-Lithu- 
ama orkestrui, prasidėjo šokiai. 
Orkestrantai su daina lydėjo ir 
šokius
dainavo ir grojo.

Brighton Parko Lietuvių Namų Savi
ninkų draugijos veikla

Š. m. lapkričio 12 d. Šaulių 
namuo.-e dr-ja surengė rudeninį 
renginį. Tokie renginiai iau pa
sidarę tradicija, rengiami dau
gelį metų. ŠĮ kartą prigužėjo 
svečių pilnutėlė salė ne tik iš 
Brigton Parko, bet ir tolimes
nių apylinkių.

Atvykusius svečius sutiko 
v-bos nariai — St Neniškis ir 
Pr. Rumšą.

Renginį pradėjo v-bos pirm. 
V. Utara. pasveikindamas sve
čius ir pakviesdamas Šaulių 
Rinktinės šokėjus ai likti progra
mą, 
raus

š m. gruodžio 7 d. 6 vai. vak. 
parapijos salėje įvyks informaci
nis susirinkimas, kuiiame da-, 
lyvaus ir miesto pareigūnai. j

Tuo ii baigėsi šis šaunus ren-

Jaunuoliai pašoko 6 tauti- 
šokius ir toliau liko bend- 
pobūviui. Labai gražu ma- 
ir jaunimą senimo tarpe,

Premija jaunimui j
Dr. Leono ir Irenos Kriauče-| 

liūnų šeima savo mirusiam sū
nui ir broliui prisiminti skiria 
kasmetinę

EUGENIJAUS KRIAU
ČELIŪNO PREMIJĄ.

Premijai skirti sąlygos 
tokios:

yra

* * *
; Lapkričio 19 d. 7 vai. parapi

jos salėje rinkomės į banketą. 
Viskas puikiai parengta.

■. Prie garbės stalo sėdėjo: kle
bonas A. Zakarauskas, kan V. 
Žakarauskas, A. McGann, Mrs. 
G. Mayer, Ed. Burke, J. Cories, 
sen.. Fr. Savickas ir pirm. Z. Mi
kužis.

Po kan. V. Zakarausko sukal
bėtos maldos, prasidėjo meninė 
dalis. Solistė A. Pankienė sudai
navo keletą dainelių. Akompa
navo p. Variakojienė, kuri pasa
kė ir feljetoną. Reikia stebėtis 
jos atmintimi — be užrašų iš
kalbėjo keliolika minučių. Dė
kodami už meninę programą, 
plojome.

Prasidėjo vaišės su šaltais ir

tant
kas labai retai bepasilaiko.

Darbščios v-bos narės — A. 
Raštienė ir Pilaikienė stalus pa
puošė savo daržuose užaugu

sioms gėlėmis. Ant kiekvieno 
stalo matėsi lietuviška rūtelė. 
Stalai apkrauti šiltais ir šaltais 
valgiais. Maistas įvairus ir sko
ningai pagamintas Matulevičie
nės. Prie baro prityręs patar-, 
nautojos P. Navikas dirbo išsi
juosęs.

Ewaldo Knolio orkestrui gro
jant, šokių aikštė pilnutėlė šo
kančiųjų. Pertraukų metu skam_ 
bėjo lietuviška daina.

Pagaliąu, štai ir loterija. 
Daug kas laimėjo vertingų dova
nų.

-Atrodo, renginys vispusiškai 
pasisekęs ir, apmokėjus gana 
dideles išlaidas, liks kiek ir pel
no, iš kurio bus galima parem-' 
ti spaudą ir lietuviškas organi
zacijas.

Be to, V. Utara pranešė, kad

Aleksas Ambrose,

‘•FLORATITIANAS, Renesanso tapytojas

9
Rm«L žirni — Fardavlmvl 
UAL M STATI FOR SAL!

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMDiAlDi 
TR ygMAis NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKtJTNAI&. 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS B 

'’UTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai 

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

BUTŲ NUOMAVIMAS 
B NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

9 NOTAR1ATAS • VERTIMAI.

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTS 
INCOME TAX SERVICE

B529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

KAM MOKĖTI NUOMĄ?

GERIAU SKOLĄ.

j nimo sąjungos valdyba ir JAV 
I Lietuvių Jaunimo sąjunga, o du 

1. Eugenijaus Kriaučeliūno j aįįtovus paskiria Kriaučeliūnų 
1,000 dolerių premija skiriama ’ gejina.
lietuvių jaunuoliui, geriausiai j Jury komisija, aptarusi as- 
pasireiškusiam raštais (^e^u'*mens ar vieneto tinkamumą 
vių, anglų, ar kita kalba), veik- j pi-emįjai, ją skiria balsų daugu- 
la, organizaciniu veiklumu, ay ma sekančių metų vasario 
jaunimo vienetui (sambūriui, 
tautinių šokių grupei, jaunimo nu §ejma premijos tieikimo 
chorui, sporto būreliui), geriau- Įaiko jr pobūdžio

Pajamų bungalow — 1% aukšto mū
rinis, 3 butai: 1 su 2 mieg. Garažas.rinnac naoal Irwin CJhaw rara- Tims, 6 DUlal: 1 su mlcg' riunas pa„al Irwin onaxv para . Marguette park0 centre. Nebrangus.

15 d. ir susitaria su Kriaučeliu-

šiai reprezentavusiam lietuvius 
ir Lietuva vieneriu metu bė
gyje; > -

i

šytą romaną "Turtuolis, varg- Į 
šas..(Rich man — ] 
man) pastatė keturių serijų fil
mą. Scenarijų parašė Saulius 
Tomas Kondrolas. o filmavo 
operatorius Jonas Gricius.

Filmui muzika, kurios pa
grindinė tema yra giesmė ‘'Ame-1 

gražio- 
, parašė ^Laimis (Vilkon- 

ameri-

vy-gr 12 aukštų mūrinis- Pirmame aukšte 
%;, j 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

rika, Amerika, nuikigiL
]1- • • J

čius. Filmui reikalingą 
kietišką aplinką šifkūiė Algi-

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

Tel: 436-7878

ELEKTROS {RENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos mitsto 
Dirbu ir, užmiesčiuose, groit, 

garantuotai ir s^žiningeL 
KLAUDIJUS PUMPUT11 

4514 S. Talman Ar*. 
Tel. 927-3559

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

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

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

5. Premijai asmenys ar vie
netai siūlomi raštu, nurodant 
tiksliai premijai tinkamumo

2. Premijai gauti asmenis ar motyvus, ir siunčiami:
vienetus raštu .pasiūlo jaunimo 
organizacijų vadovybės, jauni
mo grupės, vyresniųjų, organi
zacijos ar paskiri asmenys iki 
kiekvienerių metų gruodžio > 
31 d. (pašto antspaudas); !

2. Premijuotino asmens ar| 
jaunimo vieneto tinkamumui 
įvertinti sudaroma Jury komi
sija, kurion po vieną atstovą 
skiria Pasaulio Lietuviu Bend
ruomenės jaunimo reikalams 
vhdovas. Pasaulio Lietuviu Jaii- 7

Eugenijaus Kriaučeliūno 
Premijos Komisijai 
12500 Pawnee Road 
Palos Park, Illinois 60464

mantas šiugžda. Iš lietuviu ak-'---------------- -
I REAL ESTATE — OUT OF TOWN 

Nuosavybės — kitur
torių filme dalyvavo R. Stasiliū- 
naitė, L. Laucevičius, S. Balan
dis, R. Sabulis, Ji Onaitytė. R.!
Adomaitis ir k t.

MIRĖ LIETUVOJE

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS , i

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir ifepausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 — 1959 metai).

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

Persiuntimas — $1.
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Pavergtoj Lietuvoj
— Kaunietis V. Kazlauskas 

20 km nuėjo per l’val. 20 min. 
30 sek., pastatydamas naują Eu
ropos rekordą.

— Ignalinos atominės elektri
nės statyboje dirba daugiau kaip 
40 tautų žmonės. Darbų vykdy
toju yra Sovietinė armija. Ve
dant kelius, dėl nekreipimo dė
mesio Į natūralius vandens ta
kus, pakeltais- keliais užblokuo
jant vandens, nutekėjimą, daug 1 
apylinkėje esančių miškelių pra-1 
dėjo nykti. Atominės rajone 
Lietuvos gamtos apsaugos įstai
gos neturi jurisdikcijos. Jų tei
sės baigiasi Lietuvos įstaigų sta
tomame statvbos darbininku 
miestelyje vardu Sniečkus.

— Centrinės televizijos užsa
kymus, režisierius Arūnas žeb-

Lietuvoje mirė ir lapkričio 
9 d., po pamaldų Kauno bazili
koje, Šiauliuose buvo palaidotas 
Kauno ir Vilkaviškio vyskupijų 
generalinis vikaras, mons. Liud
vikas Mažonavičius. Jam buvo 
64 metai.

FLORIDOJE, St. Petersburg: 
Beach, viena iš gražiausių toi 
miesto vietovių (prie pat Allan--; 
to) savininkas parduoda 12 me-' 
tų senumo mūrinį namą su 2' 
miegamais ir 2 išvietėmis. Gara
žas ir kt. priedai. Namo kaina 
sumažinta greitesniam pardavi
mui. Pardavimo priežastis — 
ligos. Teirautis'šiuo telefonu: 

1-813-360-5857

Dengiame ir taiseme visų rū^ 
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tcimon Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1711

Laikrodžiai Ir braaftnyMt 
Pardavimas Ir Taisymae 
2646 West Sfnet 
ToL REpvbHc 7-1941

s Delnu kūjo neatmuši. REPAIRS — IN GENERAL 
įvairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečkya 

Tel. 585-6624

Siuntmiai i Lietuvi

P. NEDAS, 4059 Archer Arenos, 
Chicago, Ui. 60632. ToL YA 7-59t«

Sergeants
SENTRY'S

& Tick Collar MISCELLANEOUS 
įvairūs Dalykai

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DEL LIETUVOS

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

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

Naujienos, 1739 S. Halsted SL 
Chicago, IL 60608

For constipation relief tomorrow 
7 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 
“The Overnight Wonder?

Read label and follow 
directions.
C Ex-Lax. Inc.. 1982

PUPS ALL BREEDS
A.K.C. “R” & some mixed.

By private breeders.
Taking Christmas orders now.

395-8967

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

«59 S. Maplowood, TeL 254-7456
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

((

DR. ANTANO J. GUSENO RASTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomins gydy
tojo, viaoom<enėsi veikėjo ir rašytojo ataiminimu*.

Dr. A. Gnsaea — MINTYS IR DARBAI, 259 peL liečia 1905 
metų fvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 

•ualrūpinimą- —_________________ >8.00
Dr. A. J. Gbsaen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 

grožis. Kietais viršeliais 
Minki tais viršeliais, tik ._________

Drt X J. Gttasea — AUKiTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai Tik
Gadina taip pat užaakyH paštu, atsiuntus čekj arba 

aaooey orderį prie nurodytos kainos pri- 
iedaat SI persiuntimo išlaidom*.

M.00
F3.00

12.00

N.I

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.

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 administracijoje.

• Kokia prasmė mokyti savo 
vaiką kalbėti, jei po kelių metų 
pradedama manyti, kad geriau 
būtų, jei jis tylėtų.

Homeowners Insurance
Good service/Good price

F. Zapolis, Agent 
320816 W. 95th $t

Everg. Park, III. (T57T 
60642 - 424-8654 S

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos Kasdien: nuo

h pagal susitarimą.
TeL 776-5162

M49 West S3rd Street 
Chicago, BL 60629

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS

ir V. BRIZGYS
Darbo valaodoc 

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

Chicago, Ui. 60629 

Tel: 778-8000

PIRKIT! JAV TAUPYMO *ONUI
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