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KUBOS KARIUS JAV MARINAI 
ATIDAVĖ GRENADOS VALDŽIAI

PREZIDENTAS NORI GERŲ SANTYKIŲ 
IR SU TAIKOS SIEKIANČIAIS ARABAIS

REAGANO, ŠAMIRO IR SHULTZO 
POKALBIAI LIEČIA SIRIJA

— Jamaikos prezidentas Ed 
ward Seaga paskelbė parlamen
to rinkimus gruodžio 15 d. Opo 
zicijos vadai pranešė, kad šiuo 
se rinkimupse jie nedalyvaus.

RASTUS DOKUMENTUS APIE FIDEL CASTRO PLANUS 
RENGIASI PASKELBTI DAR PRIES KALĖDAS

Įdomiausias yra V. Vokietijos 
mokslininkas dr. Ulf Merbold, 
fizikos daktaras, gimęs 1941 m. 
Vokietijoje, netoli Leipcigo, 
Gertz kaimelyje. Jojo tėvas bu
vo Vokietijos karys, amerikie
čių buvo paimtas nelaisvėn, pra
laikytas tris metus, o vėliau vėl

RITA LAVELLE NEGALI 
IŠSIKAPSTYTI

— Veterinarai nustatė, kad 
Lancaster srityje, pietų Pensil
vanijoj, vištos užsikrėtė pavo
jingais virusais.

Prezidentas Reaganas prižadėjo glaudžiau bendradar 
Liauti su Izraeliu Libano klausimu, bet reikalauja 

rasti bendrą kalbą su Egiptu ir Jordanija,

. — Uždarytų dienraščių darbi
ninkai kreipėsi j teismą, kad 
leistų jiems perimti banke esan
čias unijų, santaupas.

Draugas apėjo visą eilę krau
tuvių. Maskvoje jis nerado jo
kių žirkliį. Paaiškėjo, kad tos 
Maskvos krautuvės jau prieš ke
lis metus žirkliu neturi. Niekas 
jų neužsa’kinėja, nes užsakymų 
niekas neišpildo.

— Kancleris Kold yra įsitiki
nęs, kad Andropovas pakeis sa- 

nuomonę dėl atominių rake- 
dervbu, kurias rusai nutrau- 
praeitą savaitę.

Įdomiausias yra Ulf 
Merbold

— • Guatemalos ■ vyriausybei 
atsisakiife'<sudaryti sąjungą su 
LĮĮomfe^^aptez. Reaganas įsakė 
ąįrŠ&intį':lėktuvų atsarginių da- 
Čių- pardavimą.-^ privalo klastoti dokumentus 

kad galėtų gauti didelę Tarp
tautinio Banko paskolą. Ji, aiš
ku, niekad nebūtu gražinama 
nes ji būtų paremtą ne salo; 
bizniu, bet klastotais doku
mentais.

i ar
mija. Ji suėmė jo tėvą ir išvežė 

gilumą. Iš ten jis ne- 
Jis mirė Sovietu ne-

Prezidentas linkęs doku- 
mentus paskelbti

Chicago Tribune korespon- 
pondentas John McClean prane
ša, kad prezidentas Reaganas, 
informuotas apie Csstro karo 
dalinio dokumentus, yra linkęs 
juos paskelbti krašto gyvento
jams. Castro agentai, pašaline 
buvusį Grenados premjerą Mau
rice Bishop, rengėsi pagrobti 
salos vyriausybę.

Aiškėja, kad JAV marinai lai
ku įkėlė koją į Grenados salą. 
Jeigu būtų kelias dienas pavė
lavę, tai Castro žmonės jau būtų 
valdę salą.

Casiro karių štabe rasti do
kumentai įsako karininkams, 
kaip jie privalo užimti visą sa
los administraciją.

Kiti dokumentai įrodinėja 
Grenados vyriausybei, kaip ji

geležinkelio linijas stotyje.
Pirmasis sniegas Marquette Parke

Nustatyta, kad beveik kas tre
čias astronautas, apskriejęs ap
linkui žemę kelis kartus, jaučia 
svaigulį, galvos skausmą, norą 
vemti. Lėktuvu skraidant, ast
ronautai to svaigulio nebejau
čia, bet kai pradeda skrieti ap
linkui Žemę, tai svaigulį kenčia. 
Daugelis tuo pačiu nerimu kan
kinasi, kai plaukia besisupan
čiais laivais, šį kartą moksli
ninkai ėmėsi priemonių ištirti, 
kas tą svaigulį sukelia, kokiomis 
priemonėmis nuo jo apsiginti.

Skriejantiėms astronautams 
rūpi ir kiti erdvės ir žemės 
klausimai, bet specialus dėme
sys bus kreipiamas į svaigulį.

> Pakilo mokslininkas
L John Young 
■' . -

Oficiąljdi; pask^ta^^ad pa
kilo ketori’ r^>k^inj^ai^ir du 
astronautai. Jų f arpe ;pąkŠo: ma
joras Brewster H. Shaw.' Vy- 
riausias šio skriejimo viršinin
kas yra John Young, turįs labai 
didelį patyrimą astronautas, 
skriėjęs kiekvienoje svarbesnėje 
ekspedicijoje.. Erdvėje jis jau
čiasi kaip nardydamas vande
nyje. Visuomet orientuojasi, 
kur jis skrieja, ką daro'ir kaip 
turi darbo, imtis., Kai dų astro
nautai pirmą kartą nusileido ant 
Mėnulio, Jorn Young skriejo 
Mėnulio orbitoje „ir pakilusius 
astronautus sučiupo, įsitraukė į 
vidų ir parvežė Žemėn.

Be šių dviejų astronautų, pir
madienį pakilo a m e r ikietis 
mokslininkas Bvron K. Lichten
berg, Strassbourg, Pa. valstijoj 
gimęs erdvių specialistas. Kiek
viena jo valanda erdvėlaivyje 
yra apskaičiuota, ką jis turi pa
tikrinti ir padaryti.

Kartu skrieja ir mokslininkai 
dr. Robert Parker ir dr. Owen 
Garriott.

-- Japonijos premjeras Naca- 
sone, nepajėgęs susitarti su par
lamento nariais, paleido parla
mentą ir paskelbė rinkimus 
gruodžio 18 d.

ASTRONAUTAI MOKSLININKAI TIRIA j
ERDVŪS ĮTAKA l ŽMOGŲ I

MOKSLININKAI NORI IŠTIRTI, KODĖL ERDVĖJE VIENI 
SVAIGSTA, O KITI VLSAI SVEIKAI JAUČIASI I

Pirma- grąžintas Vokietijon ir paleis-/ WASHINGTON, DC 
zidentas Reaganas pareiškė Iz
raelio premjerui Irakui Sand
rui, kad JAV nori glaudesnių 
santykių ne tiktai su dabartine 
Izraelio vyriausybe, bet ir su 
taikos siekiančiais Artimųjų Ry
tų arabais.

Pirmadienį įvyko pirmas pre
zidento Reagano pakalbis su Iz- 
zraelio premjeru Icaku šamiru. 
Jiedu palietė pagrindinius klau
simus, kurie bus liečiami šiomis : 
dienomis vykstančiame JAV j 
vyriausybės atstovų pasitarime, j 
Pirmadienį Izraelio premjeras J 
padėjo gėlių vainiką ant Neži- i 
nomo kareivio kapo Arlington 
kapinėse.

Antrame pasitarime, vyku
siame Baltųjų Rūmų apskritojo 
stalo kambaryje, be prezidento, 
dalyvavo ii' sekretorius Georgę 
Shultz, Izraelio premjeras Sa
miras ir Izraelio gynybos mi- 
nisteris Mošė Arens.

Pirmadienio vakare paaiškė
jo, kad JAV, siekdamos geres
nių politinių santykių su Lzrae- 
l;n, tarji p«t'iiOitT \kaa IzraeKo- 
vyriausybė glaudžiai bendra- 
'dąrbiautų su Egiptu, Saudi Ara
bija ir Jordanija. Izraelis pasi
rašė taikos sutartį su Egiptu, 
bet santykiai tarp abiejų vals
tybių labai šalti. Egipto prezi
dentas norėjo glaudesnių santy
kių su Izraeliu, bet nieko iš to 
neišeina.

Pats svarbiausias klausimas 
— Izraelio santykiai su kitomis 
Artimųjų'Rytų valstybėmis. Iz
raelis pareiškė noro bendradar
biauti su arabų valstybėmis, bet 
stato arabams visai nepriimti- , 
nas sąlygas. Iki šio meto Izrae- ' 
lis nepajėgė susitarti net su Jor- I

WASHINGTON. D.C.— Rita 
Lavelle, tvarkiusi paežerių va
lymą nuo nuodingų chemikalų, 
p s tek o didelėn bėdon.

Kongreso komitetas ją&p- 
<klausinėjo, ją prisaikdino^ ji 
nepasakė teisybės tyrinėjan
čiam komitetui, o dabar ji eina 
iš vieno teismo į kitą ir negali 
įtikinančiai pasiteisinti.

Ji pareiškė, kad ji nesanti at
sakinga už apnuodytų sričių iš
valymą, bet teismas, pasiremda
mas jos pačios pareiškimais, 
prašo paaiškinti, kaip ten iš tik
rųjų buvo.

Ji aiškino, kad ji vykdžiusi 
savo vyresniųjų įsakymus. Bet 
tų vyresniųjų jau nėra; Buvusi 
administratorė -pasitraukė pati, 
jos surasti niekas negali, o Rita 
Lavelle negali prokuratūros at
sikratyti. Atrodo, kad jai teks 
samdyti advokatą. Ne bet kokį, 
bet tikrai gerą.

RUSIJOJE NEGALIMA 
GAUTI ŽIRKLIŲ

MASKVA, Rusija. — Vienas 
Sovietų pilietis parašė savo 
draugui laišką į Maskvą ir pa
prašė, kad jam Maskvoje

WASHINGTON, DC — Ame
rikos marinai, apklausinėje ir 
ištardė diktatoriaus Fidel Cas
tro į Grenadą atsiųstus 700 Ku
bos apmokytų karių. Atvykę 
FBI agentai ištardė karininkus, 
štabo narius, paėmė rastus do
kumentus., o karius perdavė 
naujai sudarytai Grenados vy
riausybei. . Naujoji vyriausybė 
pirmiausia britų laivu pasiuntė 
į Kubą sužeistuosius, o vėliau 
pasiuntė į Havaną kovų metu 
žuvusius Kubos karius. Dabar 
Castro karius tebetardo naujoji 
Grenados vyriausybė. Dalį grą
žino, o kitus rengiasi atiduoti 
teismui.

Dabar aiškėja, kad diktato
rius Castro planavo iš Grenados 
padaryti prietiltį, iš kurio jis 
būtu užėmęs visas svarbesnes 
Karibų jūros salas. Iš Grenados 
jis planavo įsiveržti į Pietų 
Amerikos valstybes. Rasti doku
mentai yra JAV-sc. Juos rado ir 
surinko JAV marinai.

HOUSTON, Texas 
diehį “Columbia” erdvėlaiviu į tas. 
aukštumas pakilo šeši astrohau-j Amerikiečiams pasitraukus, į 
tai, kurie planuoja ten praleisti minėtą sritį atėjo Raudonoj 
net devynias dienas

Šį karią erdvėn pakilo penki (į Rusijc 
amerikiečiai ir vienas Vokieti-; begrįžo, 
jos mokslininkas, pašventęs la-' laisvėje 
bai daug laiko erdvės tyrinėji-; Dr MerW() gyven0 Ry|ų Vo_ 
rn3ms‘ kietijoje su motina. Jis baigė

fiziką, bet Sovietų tvarkos ne
mėgo. Jam pavyko pabėgti į Va
karų Berlyną. Iš Berlyno persi
kėlė į Vakarų Vokietiją. Jis ta
po vienu geriausiu Vokietijos 
fizikų, pažįstančių erdvę. Prieš 
ketverius metus atvyko Į Ame
riką ir papildė fizikos žinias 
apie erdvę. Dabar jis pakilo su 
amerikiečiais, kad galėtų ištirti 
svaigulio priežastis.

—- Antradienį aukso uncija 
kainavo $391.

— Japonijos parlamento na
riai nesusitarė dėl buvusi» 
premjero Tanakos $2 milijonų 
kyšio. Vieni norėjo Tanaką iš
mesti iš parlamento, o kiti pa
tarė palaukti aukštesnio teisme 
sprendimo.

Library uf Congress 
Periodical Division 
Washinston, D. C

Pre- danija, o apie Saudi Arabiją ir 
kalbėti negalima.

Premjeras Beginąs bandė kai- U c*
bėti su Jordanijos ir Saudi Ara
bijos pareigūnais. Egipto prezi
dentas Ilosni Mubarakas bandė 
tartis su Beginu, bet Izraelio 
sąlygos buvo egiptiečiams nesu
prantamos. Anksčiau Egipto 
prezidentas Sadatas driso vvkti 
i Izraelį ir pasakyti kalbą Izrae
lio parlamentui, užtraukdamas 
daugelio arabų valstybių neapy
kantą ir politinį kerštą. Izraelis 
to nesupranta ir su arabų vals
tybėmis visai nesi taria.

Beginąs, Sadatas ir prez. Cr.r- 
teris pasirašė aptartus principus 
Artimųjų Rytų karui baigti, be: 
pats Beginąs tų principų neši

lto, ~
nai nebū vo. rasfr Jšvie?

i A . ‘V.' ■ Ą - Z " •
tems popieriaus; o. dabat jau 
nėra ir žirkliu.,

ŠVEDAI RADO KOMPIU
TERIŲ INSTRUKCIJAS

SHXTKHOLMAS. — Švedijos 
muitinės darbininkais rado dvi 
dideles dėžes dokumentų, lie
čiančių instrukcijas patiems 
nauja tįsiems k o m p Riteriams. 
Šios instrukcijų dėžės rastes 
Halsingborg uoste.

Dabar nustatyta, kad KGB 
agentai organizuotai nupirko 
pačius naujausius kompiuterius 
Digital Equipment korporacijoj, 
kuri turi savo dirbtuvę Maynard 
mieste, Massachusetts valstijoj. 
Kompiuteris buvo nupirktas P. 
Afrikos valstybei. Jis buvo pa
justas į Vakarų Vokietiją, 
Hamburgo uostam Iš Hambur
go tas kompiuteris skubos keliu 
buvo pasiųstas į Švediją, Hel
singborg uostą. Iš ten taip pat 
skubos keliu jis turėjo būti per
siųstas į Leningradą, bet švedai 
mašiną sulaikė. Dabar išaiškin
ta, kad dvi instrukcijos dėžės 
atsirado Stockholme.

Fidel Castro rengėsi nuversti Grenados vyriausybę 
ir užimti kitas Karibų jūros salas. Prez. Reaganas 
pasiskubino ir Castro suruoštą perversmą išardė. 
Netrukus bus skelbiami Castro planų dokumentai,

lalKtJ.

Atrodo, kada dabartinių pssi 
tarimų metu premjeras sami m 
ir prez. Reaganas dar kartą per 
svarstys šiuos principus, imsi: 
priemonių jiems atgaivinti n 
tik Libane, bet ir kitose Artimų 
jų Rytų valstybėse.

Beginąs ir buvę jo generok 
nenorėję trsuktis-iš^LjbafMk JI 
norėjo Libane palikti Izraeliu 
labai palankią vyriausybę, be 
iš tų pasliarimų nieko neišėję 
Beginąs ne tik generolus ailei 
do, bet ir pats atsistalydinc 
šamiras su ministeriu Ąreu 
tada pritarė Beginui, Itef šsmi 
ras dabar sutinka keistŲlzrae 
lio politiką.
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Pasitepti sau ramiai.
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MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
e’ Dėsto šio skyriaus redaktoriai
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. aš tavu lovytės ir glo-

ĄNGELŲ SARGYBA

Mutma su maža dukrele nuvy
ko į farmą. Guldant mergaitę 
į lovą, motina sako:

— Nesibijok, angelai sargai 
skrajdy 
bos tavi

Anksti rytmetyje, motina jos 
klausia:

— O kaip, ar 
iaiL:.

—, Ne, mamyte. Tie angelai 
zvitpbėjo ir zučo visą naktį, o 
kąj^ųriė uet sukandžiojo mane.

*

;amiai miego-

♦
ŽINO DĖL KO

Vienas ūkininkas ardamas lau
ką šu vįeųu arkliu vis kartoja;
Trauk, juodbėri, trauk, širmuk, 

trauk, sartasai’’...
Kėliu ėjęs žmogus nustebo ir 

pribėgęs prie ūkininke klausia;
-^j.'Dėl ko tu tą arklį ragini 

visokiais vardais?
-^•Dėl to. kad jis manytų, jog 

iie-vienas traukia, bet du kilį 
jam gelbsti.

*
DAR NEŽINO <

Lankytojas silpnanpročhi ligo-- 
nrnėj jvikiątisė vieno įnamio:

X

*

€•'

-i-'Ka tu čia veiki?-r-c - ...

* 1 bt

laišką,

j

|<E DAUG

Maža Marytė pirmą sykį nu
ėjo j mokyklą. Sugrįžus namo, 
motina klausia jos.

— Na, ką gero išmokai mo
kykloje?

— Labai mažai; rytoj turėsiu 
vėl eiti.

SUTIKTŲ Jį

Mokytojas: — Ką pasakytu
mei, jei už savo melagystes vie? 
na rytmet. pabustumėte pragare?

Mokinys: — Pirmiausiai piąsa- 
kyčiau jums “labai rytas, ponas 
mokytojau’’.

* * t

VĖLIAUSIAS. ANEKDOTAS 
Iš LIETUVOS

Po nepasisekusio bandymo nu
žudyti Kaune maisto komisarąį 
'.seliose krautuvėse buvo išsta
tyti tokitrprantešimai: “šiandien.

■Rašau sau laišką.
’O ką gi pasakoji sau?
‘Nežinau; kai rytoj gausiu: 

lai sužinosiu.
4* T -T.

TERSUNKU UŽRAŠYTI ,
O>1, ' .

Bplicininkas pagauna pergrei- 
tai važiuojantį ir klausia:

-įtKaip jūs vadinatės?
> ' X

Tipus.
į-’A-h, važiuokit sau. Ąš nė 

i tižiu lako užrašyti tavo vardo-

w■ 1 t*M- ' M iM

giliauji

JMasluš Sebastian Cipriną-f ;

* ’ * ¥ 
xRANDA IŠEITĮ

TOKIŲ KEISTŲ NUOMININ- 
KV pASĮTĄĮKO

l kainų ^notrelės Zant 
efirille, Qhįo, akijaąkė vifnąs 
vyrukas įf pa^iskyndė^ fcag i i^į 
būtą teka per stogą vanduo. Jis 
□orėtų pranešti apie m ųąmo 
aviniukui, bet nežino kur jis 
yra.

— Kaip taĮ nažipote? — pa- 
blausia ofisu vęriėj^- ~ O 
laiko ten gyvenat?

— Penkius metus, ąt&ąkę 
vvrukas. - '

— Tai kam visą tą laiką įmo
kėjote rendą?

— Niekam. Ieškodamas buto 
užtikau tuščią nąmą ir atsikraus
čiau į jį. Bet jeigu kas nors ne
pataisys stogo, lai kraustysimo:,
lauk.

• • .*

• Kryžkėlyje, prie geležinke
lio buvo padėtas užrašas: '‘Sus
tok! Pažiūrėk! Klausyk.^'

Du d tą ugai žiūri į lentelę ir 
vienai sąka;

“Matai, tas užrašas vaizduoja 
pilną vyro gyvenimą’’

- ■

.mer’ 
arna įsižiūri £ «□&.

t»r

'•BsūKfaų ąpšįv^a ir klavišo

*

j r nebus nei taukų, nei tąšlp.ių, nes 
■ vakar nepasisekė paskersti kiaūj 

lės’

Žinomai prancūzų .profesorius’ 
.atostogėudamasr’Mortdbi- j syk 

mažame kaimelyje, įšeįą pas!

3. 
J

i
4 

ne-
S- Jau keli metai kaip tu tin 

i.
k šokinaI
tai atsigulu pailsėti.
k' ■' ’
M ««

i .
S>vi kūmutės kalbasi: —

•rNejaugi tas tave
?r.' ■■ ' ■ •

i- Kuomet pradeda kankinti;

TEKO NUGIRSTI
Ap

jufiis nenišibcsta lankytis po]
kdfeta kartu į tą perstatymą 

SVįsai nė. Vieną kartą atsisė-M

udEapačioje, o kitą kartą užlipu
■> “ 

į galkoną
** <Hk
M

W 0 
w3.HHaS 

i-t

* ak

ATGAILA

Y-
vaikšččioti, kai prie jo priėjau’
la to kaimo moterėlė -ip hedrą- 

w * * f * . - r 'L? -

‘4‘ T -
iiee^kartą at

.1

—- Mąilų, yakar tiūp staigiai— Mąikį, yakar tąip staigiai — Gal ir neišmokysi, bet pri- 
pąpūtė toks Raitąs pjss, kad tu- minti, kad mandagumas to rei-
rėjau paskiromis bėglį į vidų, kalauja, tai nieko nepakenks.

- Cįerą dieną, Tėve, reikia — 7 * 
stems palinkėti. pūsĮų šaltas naudingas.

. * — • r w v _ 1 2

Mandagumas yrą visuomet
Geriau mąncJą^ai i

♦ r
— visa tai

• r v
j7 ąr tiltas vėja^ — p4aXė Maikis. pasielgti, mandagiai pasakyti,

— AŠ žinąu^ reikia mandagiai atsiliepti — visa tai
pašyeikintt, bet kąį tokia gyvenime labai naudinga.

; nrasta. šalta, tai kaip gali sa- —Tai teisybė. Aš stengiuosi 
visuomet mandagiai pasakyti.

*.****«-w- r —o — , ——

— AŠ žįnąi^ Jdąįkų kąd reikia mandagiai atsiliepti

prasta, šaltą,.-tąi kąip gali sa- —Tai teisybė. A 
kytį “Gerą dieną”

: juoją, bet tu sutirtant žmogui būti toks mandagus ir ne visi

t

i

M

1

— Diena gab būti «alta ir vė‘ teisybę, bet ne visuomet galiu

1
Irtifri palinkėti geros dienos, tai gali būti mandagūs.

VPFUO ATSAKHt J 

! Įj| (PRISIMINIMAI)

Saulė leidos už ^ąlpelio, 
Nyko šviesūs spinduliai. 
Bėgau gręiui prie upelio

Čia ant žemės aš ramybės 
Sau surasti negaliu, 
Bėgau, bėgau be kantrybės 
Pašnekėt stt upeliu.

Darbo prakaitą nuprausęs, 
Jį upely palikau, 
Mielo balso pasiklausęs, 
Į upelį prašnekau:

— Vai, upeli, — ėmiau šaukti, — 
Mano prakaitą neši.
Leisk ir man drauge ten plaukti, 
Gal man laimę rast gali?

O upelis atgal šaukia:
— Visur bėdos ir vargai. 
Tavo prakaitas čia plaukia, 
Kitur — ašarų lašai.

Tu, broleli, laimingesnis 
Iš visų anų esi.
Tavo kryžius daug lengvesnis, 
Kurį šiandien tu neši. zr

I

1I

į

I
Imk kantrybę, mesk liūdnumą,
Būkie rimtas ir ramus. 
Tildyk širdį, neramumą, 
Grįžk laimingas į namus.

f

Perkūnas

■
I
I2,

9

Dr. Kisielius sudarė PLB seimui komitetą
Pasaulio LB Valdybos pakvies Razma. Iškviestos Seime daly

tas dr. Petras Kisielius Seimui vaujančių kraštų LB delegaci- 
ruošti komitetą sudarė iš 7 as- jos.

Paskaitą apie sovietinį Lietu-menų. Kiekvieno krašto Lb!
buvo paskirtas i Seimą siųstinių F vos laikotąrpį skaitė prof. dr. Vy- 
atstovų skaičius. Vokietijos LB I tautas Vardys. Mūsų tėvynė iš 
teko 6 atstovai. Jais Vokietijos; žemės ūkio šalies virsta rusina

mu pramonės kraštu. 641 < žmo-

Kiekvieno krašto L3

LB Taryba išrinko tėv. Alf. Ber.
n;,tonį,Eug. Lucienę, Juozą Sa-| n’ų gyvena miestuose. Mažėja 
bą Andrių Šmitą, Mariją Šmi
tienę ir Joną K. Valiūną. Be ;ų 
Seime dalyvavo Vokietijos lie
tuvių jaunimo sąjun^ps pirmi- 
rJnkė R. Buviene ir Tores pon

auto teisėmis — Informacijų
Viši

c. 
redaktorius J. Lukošius, 
vyko savo lėšomis. A

II PLD iškilmingai pridarytos 
birželio 26 iškilmėmisaferie Lais
vės kovų paminklo, 
savo 18 valstybių vėliavos. Su
giedoti JAV-bių ir Lietuvos him
nai. Ugnį aukure uždegė II PLD 
pagrindiniai rengėjai — dr. A. 
Razma, dr. P. Kisielius ir PLB

s®rle ^lls‘ 
iMr plėvė-

pirmininkas V. Kamantas. Ei
lute žygiavo prie paminklo įvai
rių kraštų LB delegaęijų vado
vai ir įsegė po gėlę į bendrą vai-
niką, Vokietijos LB atstovaVo 
j'ps.' Tarybos- prezidiumo pirmi-
nmkaš tėv. Alf. Bernatonis. Mal
dą sukalbėjoxkun. J. Boręvičius.

Tuoj --pat mažojoje Jaunimo 
centro salėje taikliu I. Bublienės

gimimai. Tauta priešinasi oku
pantams.

Vakare Jaunimo centro kavi
nėje įvyko LB Seimo narių ir 
svečių priėmimas — pobūvis su 
kukliomis vaišėmis.

Se’mo darbas pradėtas birže
lio 27 rytą. Posėdį atidarė PLB. 
Vaidybos pirmininkas V. Ka
mantas, maldą sukalbėjo vysk. 
V. Brizgys.^ Lietuvos diploma- 
inės tarnybos vardu pasveikino 
garbės konsule J. Daužvardienė. 
Buvo daug sveikinimų raštu. Pre 
zidiumo pirmininku išrinktas dr. 
Algis Raulinaitis iš Los Ange
les. o vicepirmininkais pakvies-{ 
ti visu kraštų LB valdybų ar ta
rybų pirmininkai. Vokietijos LB 
atstovavo jos Tarybos prezidiu
mo pirmininkas tėv. Alf. Ber
natonis. Sekretoriatas sudary
tas iš P. Balčiūno. B. Vilutienės 
ir J. Urbono, visi iš JAV-bių.

Iki pietų vyko PLB. irt kitų 
centrinių LB organų pranešimai.

žodžių a^t^taTDįetuvos,, ^ jje: išspausdinti II PL Dienų
grindzio spaudos'patoda Aušros 
100 metų sukakčiai paminėti.
Liėtuyiško/ spatidos: žodžio ;kry-: 
žiaus. kelius .ir syarbąjapibūdj-
n© Draugo redaktorius- kun. P.

leidiny, tačiau kalbėtojai dar pa- y' t * W w V • 1 • -r-pildė juos žodžiu. Pasaulio LB 
Valdybos pirmininkas V. Ka
mantas priminė ir pagerbė bu-

Per 5 metus .parašyta 30 zacijos ii* lėšų (pirm. J. Gaila), 
-» I , _ —- \ -r- *

lą turėti Lituanistikos keiedrą^

i prieškariniai išeiviai. Jų val- 
i ir vaikaičiai, neišmokę kal
is, baigia nutausti. Jų atstovai 
ašė didinti kultūrinę ir švie

timo paramą — siųsti daugiau 
mokytojų, menininkų, chorų •di
rigentų ir ne vienam mėnesiui, 
bet ilgesniam laikui.

Vok. L. B. In f.

a

nurodydamas kaip finansuotu protokolu, iš vi^o per 200 psl. • nutarimu (pirm. J. Danys). Iš
. _ _ r - .. . • ••• — ■ ■ ‘ -----

Visuomeniniu reikalų komisi- sijoms, atliko įvairią koiespon- pakviestas į švietimo komisiją,
nas jos įsteigimas. Raštinė talkino įvairioms komi- Vokietijos LB atstovų A. Šmitas

kas tiems darbininkams Ir | 
monstruotojains apmoka, ir t 
yra taip smarkiai užinteresuotas 
Amerikos kariniu silpninimu?

Stebėto jaS"""

B

PRIEŽASTYS, DĖL KURIŲ 
MOTERYS ILGIAU GYVE

NA NEGU VYRAI

Statistikos aiškiai parcxlo, jog' f 
vidutinis moterų amžius yra il
gesnis už vyru. Jeigu paimsime’ 
dvynukus, berniuką ir mergaU' 
tę, tai pastaroji ilgiau gyvens ttž' 
savo brolį, nors abudu au*gtiį' x 
panašiose aplinkybėse.

Tarpe dvidešimties ir penkias?“’’ 
dešimties metų amžiaus, mote1 
ris pergyvena daugiau sielvartų; ■'

Gąsdinama ato
miniu karu

Kai prez. Reagano vadovauja
ma Amerika bando atstatyti 
branduoliniu ginklų balansą, 
lyg magiška lazdelė pamojus, 
Europoje ir Amerikoje prasidė
jo demonstracijos už branduo
linių ginklų užšaldymą dabartį- ligų, tuo tarpu kaip -vyro gyrt“''

Sovietams! nime tas periodas yra geriausios 
sveikatos ir energijos išsivys

tymo. •
Dėl ko moterys,, būdamos Ji-, A 

žiniai stiJpnesnės, dažniau sirgt” 
pasiekia ilgesnio , 
Priežasčių yra daugi

niame stovyje, t. y 
paliekant jų turimą persvarą.

Neseniai buvo plačiai išrekla
muotas ir per televizijos kana
lus rodomas filmas apie alomi-’ 
nį karą, ir kaip smarkiai Ame
rikos gyventojai nuo jo nuken
tėtų. Jau yra baigiami ruošti, ir 
netrukus bus rodomi dar sep
tyni panašūs fiĮinąi. Visų jų 
tikslas yra grynai politinis: nu
teikti visuomenės opiniją prieš

damos, 
žiaus?
Laike ligos moteris iparodo dau- 
giau kantrumo ir ištvermės. 
Paimkim, kad ir tokį paprastą 
apsfreiškinią, fkaiqt galvos skau
dėjimas. Kai toks negalavimas- 
paliečia vyrą, tai jis nervuoja.-. . 
si, pyksta ir skundžiasi. Mote
riškė -gi kantriau lą pakelia, 
darbuojasi namie ir dažnai pa-; 
laiko linksma nuotaika. \

Laike didesnės ligos moteriš
kė atidžiai išpildo (gydytojo pri
sakymus ir ima vaistus kaip 
nurodyta. Vyras įgi mažiau pai
so. Jeigu jam pataria ilsėtis, tai. 

, jis tyčia pasielgs priešingai. Žo- 
sa-Į džiu, gamta apdovanojo moterį 

\ geresne išmiiitimi kaip apsaugo-

M. šmititenė į kultūros, J. Sa
bas — į nominacijų bei balsų 
skaičiavimo ir J. K. Valiūnas —

denciją, daug informacijos ir ki
tų darbų.

Apie Pasaulio Lietuvį infor
mavo redaktorius Bronius Nai- i nutarimų bei rezoliucijų komi- 
nys. Vieno numerio paruošimas 
pareikalauja apie 100 valandų 
itampaus -darbo. Sunku surasti 
bendradarbių. Pabrėžė redak
toriaus savarankumą, prašė kraš
tų LB tiekti daugiau žinių iš sa
vo veiklos.

P. L, a 
Kronienė

jos vadovas V. Kamantas papa
sakojo apie PLB Valdybos žy
gius Jungtinėse Tautose, apie 
bendradarbiavimą su kraštų LB 
pirmininkais, latviais bei estais, 
apie santykius su VLIKu, apie 
Lietuvos pogrindžio spaudos per
spausdinimą bei platinimą ir ki
tus darbus.

Jaunimo' veiklą nušvietė Pa
saulio lietuvių jaunimo sąjun
gos pirmininkas G. Aukštuolis.. 
Stengtasi visų kraštų liet, jau-l 
nimą suburti Į PUS, 'skatinti įaikrašio gavėjų ne..tik kad ne-

atominį apsiginklavimą, kad, 
kai vieną dieną Sovietai pagra
sins karu, būtų nuspręsta “gė
riau būti raudonu, negu la
vonu“.

Lapkričio 20 d. “Washington 
Post” dienraštis patalpino skel
bimą, kuriuo ieškoma darbinin
kų branduolinių ginklų užšaldy
mo kampanijai. Skelbimą pa
skelbusi SANE organizaciją < 
ko,, kad ši užšaldymo kąmpani-

siją. . ■. c ’ C ' •_
Dar priešpiet prasidėjo gyvos 

diskusijos dėl Pasaulio LB Val
dybos veiklos, kurios buvo tę
siamos ii popiet. Atsiradus.daug 
kalbėtojų, jų laikas ribotas 3 
min. Ilgiausiai ir karščiausiai 
svarstyti PLB ir VLIKo santy
kiai. Diskusijose ' daiyvavb ir 
VLIKo pirmininkas dr, K. Bo
belis (jis nebuvo Seimo nąryfe),

laiko linksrhą nuotaiką

vusį PLB pirmininką J. Matu
lionį, garbės pirmininką Stasį

*1 .

Garšva. Parodos ’organizatoriiis
ir jos' ročtinJų savininkas Bro- Ęarzduką, Kanados LB pirmi- 
niųsi Kviklys-, spaudą, pavadino 
didėle galybe, kurios reikšmę 
suprato vysk. M. t Valančius ir

• ' . > ’L - -r- \ r; ' : J. _ ___

dmimstratorė Beniutėl 
skundėsi, kad daug!

Gieda gaš'd^jis anksti rytelį, 
Negaj nuslėpti ožio balselio. 
Garbina vieną, garbina kitą,

— Skaitau, kad Kamantas pa
darė kelis pranešimus Pasaulio

į mandagumas reikalauja, kad 
j jam pal^kėkųn.
Į ’ p “
j'bet kai diena tokią šalta, vė- kas b.uvo labai mandagu... Kaip ■ 
] jųpta,; o kaj dar pradeda bias- jis galėjo b.fiti mandagus savo. 
' kytį sniegą, lai nežin.au, kaip čia žmonai ir vaikams, kai pasakė, 
1 T _T 1 " “I kad išvažiuoja į Michigan vąls-

_ Tu linkėk gerų dienų ir liją su kita žmona. Dviejų.žino- 
bus'gerai. nu katalikui negalima turėti.

— Na, senam žmogui gali do- Kaip jis negalimą dalyką galė-,|

A

i: .

Palinkėta Žmėųųą, galima, Lietuvių Dienų lietuviams. Vfe-
- . - f- » r . t v -

jųota,.'o kai dar .gvadeda bias- jis galėjo būti mandagus savo
- -

kad išvažiuoja į Michigan vąls-

tiumerius! Tik išnaudoja bied- 

na moteriškė penktus skatikus

niųsi Kviklys^ spaudą pavadino

na

pateikąlavo,. kad prairčiau

> gali šakyti ^Gerą dienąv!
raitdūTAyje jjfise miegąBt!...
&*■' Z'*'**"’* • ’’’7’“ •
tektoriaii,- namie ruaų neduoda

pdyąrtokiteAitąn,popas di- nu katalikui negalima turėti.

iaį pradėjot “.čia-žmcnėš kalbat ,-įii^ęfti/niežas Ądikjitis; 

yhiSą į - ąf ižą.
Y> 7 > "- ‘t

kad ponas esate žynnis dakfa
ras, .ar negalėtumėt man patari^ 

augtų tr riebesnis bū? 

myksėjo pre^

ti, kuo šerti'mano paršiuką, kalį
-r greičiau

*: “Taigi, taigi
r iesoriūs ir i

p , • : ' . - - . v " /p »V -d.

j “Man rodosi kad tamsta -verčiate
**

“Ak, daktare1’, sušuko kaimię
ž.

i:.,,- myksėjo pros- 
pagaliau patartį

LA. ' ' f

teipkitės į veterinorių”! ■

.Jeigu £aip, jtaf ’ iįtsmeškitej kyši..

H’
r.

5;

X
?o vi^

> • r .-•'VU k f

a" •

Ssaid?jeb»s, trilęįsk są-;
i, sako tė-/ 

vas S3VŪ gatlĮrifrp' sėdinčiam ant
sako tė-?

vanoti, nes seno. jau neišmo- jo mandagiai pasakyti.: Tone- J

ir
Dievo idant ji .patektų į dangų, 
f, L.... r 
Kauna nuvažiuoti, tai turi mokė
ti10 litų, o į* dangų tikisi už
sirioglinti už tuos kelius skati
kėlius.

Matai koki gudri! Kai nori į

kiti mušti-tautos' švietėjai. Per 
40 spaudos ’ draudimo metų tu
sų žandarai suėmę ir Ištrėmė,per

ninka.bei J PL Dienu Toronte 
(

, PLB Valdybos pirmininko pa-
organizatorių J. R. Simanavičių. *’etl,yybes išlaikymą. Tuo tiks- atsilygina, bet dargi -neatsako j 

_ _ - I I 1 1 Ui T t \ W-X z-, "V* 11 A -..^4--- 1 • w T- -V w • » -1 A vlu Pietų Amerikoje, Australi-jc- laiškus Už talkininkavimą Kro_

Tamstos tiesa, tik, deja, 
lito vetecinoriu nelabai tepasitįįū 
kiu. kadangi jis p:its toks lici. 

': sas”... • • • .< .i

40 kėtitj-peipĮidyfaūie autobuse..

“PASIKElTčf ;

; Svegiaš; “O^ kur jūsų sekre
torė?” 
'r, - 1 -'

vyras prieš vestuves 
■jo pas kunigą išpažinties. 

T^ grįžęs namo ji- atsiminė, kai 
kiMligas nedavė jam jokių mal 
duMrtgailai. Grįžta jis pas kuni-- 
gą. - - - :į

— O kuriems galams tamsta 
atgaila? — klausia kunigas. -

* * *

DAR LAIMĖ KAD... •8 h
Žt 
S31 lt1

“J.L.'.yra . da£>ar mapo, 
įždiūmkę^:- '• T “
. 'iYęčias: “Kaip tai atsitiko?”.

Bosas: ‘‘Mat, aš apsivedžiau”...
■> - * a • -jLaikiaŠč;c lepoi ieriš, ap.rąšy

Jim^^gžųdįslę. užbaigė^-.' PASlAWiA BAKTARUI
kančiai: ■, .

“Laimė dar,' kad nušautąją: 
susiprato' pądę’ii pjūigųs į baii-į' 
ką. kiWp ir jų būt netekęs.

; į ’ '■ ■/ ■* ’ ’ ’' .

Juk tamsta vedi ii galėsi pitai- Mdtęliškej', ašaros yra pa 
lengvinimas, o tyrui kančią.

□

— Sųįikų pasakytu Įlekia liga Į 

tanuta’?s^i. jėaiĮybūti., ką$i čia t

galima.
Negaį nuslėpti ožio baisdįo. 
Garbina vieną, garbina kitą. 
Padedą kvykti į dūdą kito.

-p f ’■ '. '
BŪNĄ GERESNI.

Išdidus arrglas pasakoja ško- 
“tui: .'. i..

— Žinai, pas mus, Anglijoj, 
avižinę košę duoda arkliams, o 
pas jus žmoųėms...

— Už tai tur būt Anglijoj yra 
geriausi arkliai, o Škotijoj — 

Ūkininkas -galvoja ką čia'į,monės. ’’ • '

“Aš ke
pu ir verdu, o ką aš už tai gau-; 

?” Vyriškas balsas: “Tai tų

* Moteriškas balsas:

>.u
i 11 Įmingi. Aš gaunu vidurių ųž-Z

‘<;e ėjimą”.
1 Ant kvepalų kraufvės lan- ■ 

gp užrašytą: “Užeikite pauosty-j 
• r» ' “r.1 . 1

Šutikų' pasakyti; k°kia liga

kaltas aikubolĮk

* * * 
ŲŽĘĮGOJĘ .•A

— Kiek tamsta išleidžiate į
.savaitę Skįaiųs? '

S,OQO knygnešių. Ir dabar lietu
viai tėvynėje eina pirmųjų kny
gnešių keliais. Paskutinė auka 
— kun. Svarinskas. Susikaupi
mo minute pagerbti visi už’lietu
višką spaudą-nukentėję.

Didžiosios Jaunimo salės sie
ną- puošė Seimo, šūkis, 
bęją .su kovojančia, tauta.

Vieny-
Čįa

gailėti iki sočiai.
* *

LIGONIS
. — Kaip tai? Juk tamsta visai
nepaėmei šių vaistų...

— Aš negalėjau. ne> pon
laikyti bonkut^

LS

-taktams Tepei 
visad uždarytą.

ja: vėliau bus išplėsta Į 1084 me- ti.s^v0 sveikatą ir tuo būdu prū+ 
' . t;pareikšdamas norą tartis, ir tai:

kytis. . "s ‘ ... j
Pakeisti kai kurie PLB kons

titucijos punktai,; PLB Valdy- ’

tų‘rinkinius. Įdomu būtų patirti tęsti savo amžių. S. L.
je ir Europoje lankėsi jaunos in
struktorės. Daug darbo pareika-

nienei Įteiktas gintaro dirbinys; 
o. Kronui — Vilniaus universi
teto 400 metų sukakties medalis.

Kontrol. V. Kutkus perskaitė

vaiduoto'aš ir Kultūros komisijos 
pirmininkas Vacį. Kleiza prane
šė apie kultūrinių ryšių organi
ka v imą bei palaikymą tarp kraš
tų'ir apie talką bei paramą ki
tų LB kultūrinei veiklai, sumi
nėdamas, kurie-Iiet'. menininkai 
ir iš'kuriu kraštu lankėsi JAV- 
bėse ir kurie menininkai ir į 
ktiriubs'kraštus buvo pasiusti iš 
JAV-bim
. Apie darbus Švietimo komisi
jos, vadovautos tėv. Antano Sau-

lavo V PLJ Kongreso rengimas.
Vaclovas Kleiza apbūdino ir 

PLB Valdybos veiklą sporto sri
tyje. Paremta JAV-bių sporti
ninkų išvyką į Australiją, įves
tas sporto skyrius Pasaulio -lietų- 

, vy.
- V. Kleizai tekė. referuoti,ir fL 
nansinius reikalus- Pasaulio LB 

:Valdybos lėšas sudaro P. L. pre
numerata. aukos, solidanimo bei

bos ir Seimo narių kadencijos
Kontrolės'k-sijošaktį Pe’r5 me- iaikas sumažintas iš 5 metų į 4
tus pasikeitė 3 iždimnkairZnž'1 metus' Negalint krašto LB Vai-

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
jra: seniausia^ didžiausia ir turtingiausia lietuvių fratemalinė

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

,dąrbu$ dirba. į • ’ J
ŠIA daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu
i , apdraudę savėi < nariąnis. rt b • • - Ą
SLA — apdraudžia pigiausiomis-karnomis. SLA neieško pelno, 

nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali

dybos arba LJS - Valdybos: pir
mininkui dalyvauti Seime, bai-

M. Šilkaitis, :dr. Saulius Girnius, 
ir Paulius Kilius. Paskutinysis 
iždininkas kasos knygas pavyrz; 
dingai sufvarTė, nors ir anksčiau^ 
trūkumų neužtikta.

Garbės teismo pirmininkas dr.
J. Sungaila paskelbė, kad bylų 
nebuvo.

Sudarytos 8 komisijos: nomi-

ravimo teisę gauna Įgaliotas’?tų 
valdybų narys. ' i-'J-

Birželio 28. savo veiklą apbū- 
dino 16 kraštų LB atstovai. Apie 
Vokietijos LB ir Vasario 16 gim
naziją pranešimą pateikė mokyt. 
M. Šmitienė. Iš pranešimų iš- L WW • . - T - ' . «

X r 
■t S

f

j. ę; apdraudę savėnariąnas. .• h - 4

nariams' patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment

pradėtas VI PLB Seimas rengė
jų pirmininko dn Pi Kisieliaus 
kalba. Scenoje išsirikiavo

— Nedaug, apie trejetą bačkų.
— Jūs du syk tiek išjeistųmėt, 

jei piltumėte pilnus stiklus.
f ik £

Ūkininkas į tinginį sūnų:
— Tu vėl gulį? Esi nevertas, 

kad ant tavęs šviestų saulė!
.. — Na, tai gerai. Ąš atsigul
siu šešėlyje.

*

laičio, painformavo V. Kaman-Į statutiniai įnašai, kraštų LB vai
tas, pastebėdamas, kad tos Ko-Į Lietuvių fondo parama•’> vė-

1 i ayos tųJ krąštųr iš kuriu šuva- 
~~ s pasa- 

programos pranešė^ M,<Len-

ninkas V. Kamantas, paskelbęs

Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui* siekiančiam 
aukštojo-mokslo ir jų gyvemmo pradžiai. :
vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už

>$ ■ * ? i. ■■> ' -- /j. :. '■•<< ’ /• • , > 2 ‘
SLA—kuopų yra visose lietuviu kolonijose.

• ir 
pavienių asmenų aukos.. Lėšos 
naudojamės: Pasaulio lietuviui 
.leisti, (leidimas nuostolingas), 
švietimui, politinei veiklai, ad
ministracijai ir kit. reikalams. 

Sekretoriato darbų apžvalgą 
phteikė abu sekretoriai — Dai
na Kojelytė ir Antanas Juodval-

nacijų (pirmininkas..dr. K- Am-j ryškS:..kfd 
brazaitis), registraciją .bei man
datų (pirm. Br. Nainienė), kul
tūros (pirm. dr. Kęst. Keblys), 
Jaunimo (pirm. K. Sušinskas). 
visuomeninių bei politinių rei:

misijos pirmininkas aplankė vi
sus žemynus, daug rūpinosi jau
nimų ir" Vasario 16 gimnazija. 
Ilgiau sustojo prie Lituanistikos 
katedros Illinois universitete Či
kagoje. JAV-bių LB švietimo

■ • ‘ , -C' - r ■ ■ ■ - ■

- vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
SLOOQ. apdraudos sun^ temoka tik $3.00 metams.

Kreipkitės j savo apylinkės kuopų veikėju^ 
jie Jums mielai paaelbės j SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai j SLA Centrą:

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

TeL (212) 563-2210

yra didžiosiose LB
Kanadoje, Australijoje. Nepa
skutinę vietą užima ir Vokieti
jos LB, ypač jei prie jos dar pri
dėsime Vasario 16 gimnaziją. 
Mažosios LB, kaip Belgijoje, Ita
lijoje, Saudi Arabijoje ir pan., 
ribojamasi tik proginiais tautie
čių suėjimais. Ypatingą vietą 
užimą Pietų Amerika, kur lietu.

JAV-bėse, SLAžiavo Seimo nariai. K<
kė-]~
kaūskienę, PLB Valdy&>s pirmi.
j-ra ----- _ X _ 'll _

II PL Dienas ir VI PLB Seimą
■II« Syki vilkas įsirioglino į ūkiui 

linko kamara ir nesikrausto iš- . 
,en. 1 
iąryti. Pradėsi šūkauti, vilkas, 
lai labiau įnirš ir pądąrys. ęįąu- ’ 

giau “zbytkų”. Imsi lazdą — p&U j 
atsidursi pavojuje. T

Bėga jis tartis su kaimynais. 
P.-istarieji, išgirdę kas atsitiko, 
išsiganoo ir pabėgo iš kaųbo-į 
Sykiu su jais prasišalino ir varg
šas ūkininkas. Taip vilkas bu- 
70 paliktas kaime draskyti lįas 
jam tiko ir neštis aukas į mišką.

Panašiai dabar yra ir mūsų . 
politikoj. Kai gudriop galvosi 
kalba apie taiką ir saugumą, ta; 
akyplėsiška Sovietų Rusija bai
gia smaugti daugelį mažų tautų.

♦ Skurdas yra silpnų žmonių 
ginklas.

• Jauną zūbai, o seną rūbai 
dabina.

I

* ¥

—Kodėl nardytojų tarpe taip 
mąžaį pasitaiko moterų?

— Ar nežinaį, jog po vande.

* ♦ *

UŽ TIEK NEGALIMA
_  “ r T >2 - , ~‘J ■ ■ '7 * -° c

— Te vęliuoi i.ina tokius ko>- eįų negalima kalbėti?

atidarytais, ir II PLE^rengimo
komiteto, jpirmininkas d r. A.
____________________ .. -o-

N

tarybos pirmininkas 3. Kavaliū
nas Įtikinančiai pagrindė reika-

kalų (pirm. A. Gurėckas), švie
timo (pirm. M. Drunga), organi-
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>' LITERATŪRA, Beturiu Bteratūro®, meno te moEfl

vių mases sudaro bebaigia išmir-| GIFT PARCELS TO LITHUANIA J

| PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC. I
= 2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2787 =

= Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių. E

ž . Maistas iš Europos sandėlių. =

= MARUA NOREIKIENĖ =
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-154 m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet nelemtą. Vine*

J. Rankčlo, <fr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matnievlčiatu Ir 1
Krėvit, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Štmkoe

• Išniinlingiavutįa moteris yra 
ta. kuri moka pašiepti'savo gu- MeiUu* įtrtlpsnlal bei studijos, muštruotos nuotraukom!* * 

M- K. Čiurlionio. M. SUeikio, V. Kašubo*, A. Rūkltelė* ir JL Vara* 
btlrybo* povekslsh, 365 pu*L knyga kainuoja tik F3.

> DAINŲ 8VENT8S LAUKUOSE, poetės, rašytojo* k Iri 
fintą lokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie datm

— Gerak daktare, aš ateisiu,
: dramą.

l** A, ..‘j -v
,'4^ar tUxjst^bjiA\H^vus.

J — Jonai ar žigai, kodėl mėis-t
' ’ T A ‘ r * <V

savo kt ūi i nes širdies pa vid.tlct'
raitės labai dažnai riėšioja

4- - •T* '-*?. *'■ • -

^ĖRfMS ’> ?
r v v >' - * * -• -i i* ■ ■ * .•
Mano vyws ghi'iii degtipę

•?

medalėiius? • ' ' J /
— Ąišku. dėl gražumo!
— Vistu ne dėl to. Jos- nešiujaįį- 

metalinę širdį, nes žmoniškoji ra

Stiklihėmis; ;af tai ’nebaisus t|a- 
!ykas? ■ ' - ’
, — Kodėl? .Nfeiav degtinė nė-

Raut js stiklinės? ,

.*.

jĮĮijrv1
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• Laimė kaip rttsa — pamažu 
ir lašeliais krinta; nelaimė kaip 
audra nelauktai Užtinka.

• Įaūmė yra taip, kaip mergi
na; į jaunuosius žiūri su šypse
na, o nuo senųjų atsisuka.

• Kadangi visi". Amerikos lie- j

BJo
>51

r>
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tųvįaį negąli išsykįo. kalbėti, tai 
už juos kalba mųs(į spausdintas 
žodis. Taip bent aiškina patys 
laikraštininkai Bet visa bėda. 
ta<į mūsų spauda kartais virsta 
t BabJviujos bokštą.

I 
į I

ivente* bei jų irtorŲą lr eigą. Įdomi skaityti Ir nedahmojMi 
tiems, gėrtntii autorė* puikiu atiliuml ir .surinktais duamenfank 
bd užkulisiai*. Studija yra 151 pusi., kainuoja M.

• VTENHO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraly 
ta* JtKrto Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne Mtmi 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buitie* lit* 
ratūrinė tturfija, »uskirrtyta skirsniais. Ta 206 puslapių knygr

į

5Tb

V
IJ ir
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N j
Ar

JI V
t
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f Jei tik nori suiįnoti, kurip- 
\nots nrK.tęrs blogąsias-puses, — 
Į g’fk ją .kįtaį mbtę^fąl

< Qyvenimas be juoko 
Jsaip vėžįrūa> be ratų.

yn

• Kai kurie ri^feų rąšte mo
kinti vyrai pagarsėjpnuplatinįab 
"murmėjimais prieš įvairiau lie- 
' tuviškas organizacijas.

Jeigu tą- energiją jįe sunaudo
tų ' i ’

« « < ;
— Kodėl moterys kreipia dau

giau domėsi į grožį, negu į pro
tą0

— Nes jos mano, kad vyrąr lr; 
kxailj būdami ttfr| akis.

— Kodėl šuo skaitosi ištiki
mu žmogaus draugu?

— Dėl ta kad jis daugiau ju
dina uodegą negu liežuvį-

• Sykį kvailas paklausė iš
mintingo kam reikalingas žmo-- 
gui protas. j I
ū Išraintipgos tylėjo ir »1ribftesniam ^darbui,' tži jie

‘būt pątenk hit i ir jtftl džfett^tųst I neatsakė- Bdt kuomet ąuas įri- 

y įsų ^ląvaųa. bet1r ^ KaĮbii yi 
lititis tik ųedąųjalięi

F- myktinai re’kalavc paaiškinti, 
tai gudresnysis atšovė:

— Mano supratimu, plotas mL
• Nę už "knygų turini moka- kalingas tam, kad neatsakmėti es

uučbe už-jų atspausdinimu į kvaHtrs khtirinws*- <>

„ i

parduodama tik ūš H • , .<*].

V LIETU VKKASIS PAMARYS, Henriko Tamo-Tamafastib 
Įdomiai paražyt* rtudija apie Rytprūaius, remianti* Pakalnis fe 
Labgnvo* apekrifių duomenimis. Aprašymai Įdomūs Hekrienas 
DeturinL Leidiny* ffinstmoB* nuotraukom!*, pabaigoje duodami 
-tcrvard&j pavtifeilmafvbr -rerifala! Į -oEeKų CaA«J 

339 pmC knygoje pa Ry^rSrių Um»ap!*. Kaina M.

■> KJ caumIs EEKIj rašytojo* Petro^ėi (Jrintaltėf *af« 
mtotaaal Ir m!nty\ap!e ormenl* te rietsž nėprfL Hetuvoje te pte> 
maldai* bolševikų okupacijos metai*. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik FL . I

> JULIUS JANONIS, poetas te revoliucionierių*, neauprai 
ta* fr klaidingai interpretuojamas gyvenime te politikoje; tik n< 
Jargfc> Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir pos 
riją. Dabar būtų j| galima pavadinti kovotoju už žmogau* teises 
Knyga yra didelio formato, ^5 puslapiu, kainuoja |6.

< 9ATTMNM NOVELES, H. Bončenko ttryba, f. Vairia, 
lytoje jw 10 ^mojtagų novaflų. Kaina fS—jrw
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Cosmos Parcels Express Corp. 

t MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2b01 W. 69th St., Chieago, HL 60629
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. JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St., Chicago, HL

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS R] ENYS

' Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai. ryto iki 10 vaL vakaro. 4 

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

TeL 476-2206
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Ini MODAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

IS PRAEITIES ŪKANŲ
ATEINA LIETUVA ~ i
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paraše 700 puslapiu Knygų, FuHoh Kndėjo viską, ka* Bet kada Ir
Bet Snr, Bef Sūria EaTBa Buvo parašyta apie LIetnvf, lietuvius
Ir Hetuviq faTB^. Jis mokės! kartu su kun. Jaunium ir prof. K«
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė
Betuvitj kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

tr patarė mums toliau studijuoti.

Wna PS. Kieti vfrietiaL r*it« p.

UAŪJIENO8
DM S. HalateS St, Chicago, IE BŪBŪ8

3

i

— Naujienos, Chicago, 8, DI. Wednesday, November 30, 19^3

i

ne%25c5%25bein.au


> 
f
• 
f
f

*

I
*
f

ft

I

■hIScfftcwoK
THI LITHUANIAN DAILY NtWS

Fiblisbad Daily, Except Sunday, Monday and Hoiidayi 
by The Lithuanian News Publishing Co, Inc.

1739 So. Halstad Strwt Chicago, IL 40608 TaUphanc 421-4100
# !■■»--» was — —- -A» ar - ■■ I ^ ■■ Wfc—-w—~---- “ ~ •• —' — ■ I > ■»■<>

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS, USPS 37494000

Pasirodo, kad jis tuo degutu laiko daktaro pasvęikiaUną 
RLB-nės vardu. Toks Alfonso Nako pleptelėjimaa man

As of January 1,1980 
Subscription Rata«:

Chicago $45.00 per year, $24.00 per 
Jx months, $12.00 per 3 months. In 
other USA localities $40.00 per year. 
$22.00 per six months, $12.00 per 
three months. Canada $45.00 per year; 
other countries $48-00 per year.

metams .- $40.00
pusei metų _________ $22 00 
trims mėnesiams  $12.00 
vienam mėnesiui $4.00

Kanadoje:
metams ■ $45.00
pusei metų  $24.00
vienam mėnesiui $5.00

25 cents per copy

Nuo sausio pirmos dianos 
Dienraščio kainos:

Chicago j e ir priemiesčiuose:

metams $45.00
pusei metų ------------------------ $24.00
trim* mėnesiams — $15-00

vienam mėnesiui $5.00 
Kitose JAV vietose:

Užsieniuose:

metams - - $48.00
pusei metų  $26.00

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius, pirmadienius ir šven
tadienius. Leidžia Naujienų Bendro
vė, 1739 So. Halsted Street, Chicago, 
IL 60608. Telef. 421-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieniui, 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai popiet Šeštadieniais — iki 12 vai

Neobjektyvūs reportažai ardo 
visuomenės vienybę
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Dešimčiai dienų praslinkus po Detroite įvykusio su
kaktuvinio Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
seimo, Alfonsas Nakas apie jį ėmė rašyti Drauge repor
tažus. Gaila, kad toks neeilinis įvykis mūsų visuomenei 
pristatomas gan pavėluotai. Gal dėl to, kad šiandien 
rašančiųjų spaudai idaYbininkų jaučiamas didelis trūku- 
ma^-Taip joat irt laikraščių leidėjai dėl turimų, palygi- 
rfant, menkų finansinių išteklių; .peišgą,!! į, takius suva
žiavimus bei seimus^ąsHĮsti ^ąvo reporterių. Bet šiuo at
veju mūsų dėmesys nukrypsta į Žurnalistų sąjungą. 
Tokiais atvejais ji turėtų parodyti: daugiau gyvumo ir 
laikraščius aprūpinti tokių įvykių aprašymais, kadangi 
tokių seimų ar suvažiavimų, kurie yra skirti Lietuvos 
laisvinimo reikalams aptarti bei jo problemoms apspręsti, 
aprašymai yra ateities istorijai medžiaga. Žurnalistų są
jungos valdyba turėtų parinkti tokius žurnalistus, kurie 
yra įgudę objektyviai aprašyti seimų ar didesnių sam
būrių eigą. Bet nereiktų pasitikėti tokiais, kaip, sakysim, 
Alfonsas Nakas, kuris, rašydamas apie mlnęto’seimo eigą, 
prirašė užgauliojimų ne tik prieš RLB-nę, bet ir prieš 
jos pirmininką dr. Vyt. Dargį. Negalima pasitikėti to
kiais “žurnalistais”, kurie nežino, kad visuomenei reikia 
faktus pateikti taip, kaip jie vyko, be jokių savo asmeni
nių priekabių bei užgauliojančių pastabų, nes tokie re
porteriai, kurie turi savo širdyje kokių nors asmeniškų 
nepalankių nusiteikimų dėl seimuose ar suvažiavimuose 
dalyvaujančių asmenų ar organizacijų, tokie negali ob
jektyviai juos ir visuomenei pristatyti.

Juk reporterio Alfonso Nako daromos RLB-nei prie
kabingos pastabos liudija jo labai šališką neobjektyvų 
nusistatymą prieš šią Bendruomenę ir jos pirmininką. 
Išminėjęs VLIKo seimo sveikintojų vardus, mini ir dr. 
Vyt. Dargio vardą. Bet kaip? Girdi, jo “sveikinimas 
buvęs deguto šaukštas į medaus puodynę”. Skaitant šią 1 
jo užgaulią pastabą, klausi save, kas gi buvo tas degutas?

tuvyje” RLB-nę išvadino juodąja dėme. Betgi minėtasai 
A. Gečys, B-nės veikėjas, mūsų visuomenei yra žinomas 
kaip piktoji rudens musė, kandžiojanti mūsų laisvinime 
veiksnius ir jų vadovus. Bet jam spaudoje buvo duotas 
aiškus atsakymas į tas jo užgaules, kad apie RLB-nę taip 
tendencingai rašyti nedera.

Matyt, Alfonsas Nakas neskaito tos spaudos, kurioje 
leidžiama ir nebendruomenininkams pareikšti kitokią 
nuomonę. Jei jis tokią spaudą skaitytų, reikia manyti, 
nerašytų tokių nesąmonių. Tokių, kokias jis parašė apie 
dr. Vyt. Dargį, sveikinusį ir kalbėjusį VLIKo seime.

Reikia atvirai pasakyti, kad Naujienos be jokių už
gauliojimų, nuo pat seimo pradžios skelbė pranešimu 
apie seimo vyksmą. Jos informavo mūsų visuomenę api 
VLIKo nuveiktus darbus, kuriuos pranešė jos veikėja

Bet grįžkime prie Alfonso Nako užgaulaus įvertini
mo RLB-nės ir jos pirmininko dr. Vyt. Dargio sveikini
mo. Nakas jį pašiepia, kad daktaras tarė žodį, pasaldy
damas reorgų 500 dol. čekiu. Betgi geros valios, objek
tyvus reporteris nepravardžiuoja legalios organizacijos 
narių, o organizaciją vadina jos legaliu vardu. Juk dak
taras sveikino ne “reorgų”, bet RLB-nės vardu. Niekinti 
pravardžiuojant, ir dar viešai spaudoje, garbingam re
porteriui nederėtų, nes toks elgesys liudija, kad jo dvasia 
yra neapykantos būsenoje, todėl toks nepajėgia objekty
viai aprašyti ir įvykių, o ypač atsiliepti apie tuos asme
nis, kurie ne taip galvoja, kaip jo šalininkai. • •

Be to, ką reiškia kad ir toks Alfonso Nako klausimas 
daktarui įteikus 500 čekį: “... ar tik tiek kainuoją seimo 
rengėjų prestižas?!” Apie kokią kainą jis svaičioja? 
Ar RLB-pė siekė čekiu įvertinti seimo rengėjų prestižą? 
Be to, čekius įteikė ir kitų organizacijų atstovai. Rodė! 
Nakas jų neklausinėjo, kaip jie rengėjų prestižą įvertino?

Paskaičius, šį jo pašaipų klausimą, galvoji, ar šis re
porteris Tašė blaivia galva? Juk daktaras čekį šio. sei- 

•’ftią’.proga įtęikėf RLB-nėŠ vardu Tautos Fondui. <Įr ką 
šis' čekis turi bendro sū seimo rengėjų prestižu? Gal Na-; 
kas tuo bandė pasakyti, kad’RLB-fiė per mažą auką įtei
kė? Tada kyla klausimai, kiek Tautos Fondui įteikė JAV 
LB-nės pirmininkas dr. A. Butkus? - Juk jis turėjo įteikti 
dešimteriopai didesnę auką, negu RLB-nė, žinant kad 
JAV-se LB-nė grobsto savo reikalams Vasario Id-osios 
proga renkamas aukas laisvinimo veiksniams. Kokio dy
džio čekį įteikė naujavedys PLB-nės pirmininkas Ka- 
mantas? Pagaliau, kokią auką Tautos Fondui įteikė ir 
pats Alfonsas Nakas? Kam pašiepti tuos, kurie aukoja, 
o nutylėti tuos, kurie turėtų aukoti, bet neaukpja? Kodėl 
Alf. Nakas pašiepiančiai atsiliepia, kad sveikintojai svei- 1 
kinimo frazes atšnekėjo pamaldžiai? Nakas pripažįsta, 
kad daktaro sveikinimas nebuvęs užgaulus. Matyt, jam 
patiktų, kad tokie sveikinimai būtų taip užgaulūs, kaip 
jis rašo užgauliojimus savo reportaže.

Be to, Alfonsas Nakas savo reportaže rašo tokią 
“naujieną”, kad dr. Vyt. Dargis sveikino seimą, atsto
vaudamas organizariją, kurios nėra. Tikrai reikia tik 
stebėtis jo ignorancija! Jei jis dar iki šiol nežino, kas 
yra RLB-nė, tai kodėl jis nopasiteiravo pas seime daly
vavusį dr. A- Butkų, arba net pas Kamantą. Jie jam tik
riausiai būtų patvirtinę, kad JAV-se LB-nė yra suskilusi. 
Tai žino B-nės vadai. Be to, tokia B-nė yra. užregistruota 
Amerikos valdžios įstaigose. Toks jo RLB-nės buvimo 
neigimas yra biaurus kaltinimas dr. Vyt. Dargio adresu, 
nes jis seimui prisistatęs vardu tokios organizacijos, ku-

f

Klaipėdos uostas 1931 metais
’ (sAųi^ojp. sneyjABuuuu'Į ‘f)'
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JUOZO GIEDRAIČIO PRANEŠIMAS 
VLIKO SEIMUI DETROITE

gę Lietuvos Laisvės Iždų-rTjihr 
uanian Liberty GhešL Tjai -krai
tis /Lietuvąi, kai ji išsivaduos fš 
ąąvergtięs. Tik jo palūkanos 
naudojamos dabarties uždari-, 
niąms. Dabar ĮįL; Ede ;yta ri»š; 
|160,00p.. šalia į.L.Jlždo vSlda: 
fr Lietuvos Atstatyino Fondas, 
kuriam kaukas skiria. specialiai 

Jam nurotfydami aukotojai da
bar ar testamentais. Visi testa- 
mentiniai palikimai eina į L,L. 
Iždą, jei testatoriaus nėra nu
rodyta. kitaip. Gauname ir. gy-

/Tęsinys)

Noriu ’ prūnysimai pastebėti, 
kad dabarimifi ’ ?F"OTidaš: 
yra s^vaHkiška ^korporacija — 
5žof - F dr - Prof fę Tax Exempt

- jjet; jbje įVLįKas. 
turi 
T^suVa^avimuoįe. kur sudaro-, 
mi yaldoi'nieji. ojrgaųai ir Būstą-. 
tomą, veiklus gšįifefc VLIKo

’ statutę . pasakyta, • kad Tautos 
Fondas veikia pagal savo statu-, 
tą (V, 46), d visos VLIKo pajaz 

;mo&,ema-įTąutęiS’-Fpiidą, kurioj viijų sumas,. įsiamžinant save 
vadovybėje VESCu interesanis ar mirusius bei jubiliatus. .- 
atstovauja VLIKo valdyba —. .Ypatingą dėmesį turime ■ skir- 
V, 46. . t :i testamentiniams palikimams.

1970 ,m,. Tautos Fondas įstei- Stengiamės kuo plačiau pa-

-ries nėra. • ’ • •
Bet dar keisčiau, . kad tai nesamai organizacijai .Al

fonsas Nakas nustatė jos ligos , diagnozę. Girdi, ji ser
ganti reprgr-oma.- Tai reiškia, kad jis yra ne tik Draugo 

■ reporteris, bet ir Detroite gyvenantis “gydytojas”. Man 
rodos, savintis tokią profesiją, kuri nėra įsigyta mokslu, 
tokiems "‘gydytojams” lietuviai turi specifinį, labai ne- 
vežlybą pavadinimą, kurio šiuokart nenoriu minėti. 
Bendrai, vertinant Alfonso Nako asmeniškas pastabas 
RLB-nei, liudija, kad jis siekia suniekinti tuos lietuvius, 
kurie remia visomis išgalėmis mūsų laisvinimo veiksnius 
ALTą irVLIKą.

Uųuirųs' tnfęrimsęinės 
uedfiagos k suinteresuotas dar 
papildomai informuojame spe
cialiais priedais. Tai jautrus ir 
srar|>us klausimas. Visi turime 
tuo susirūpinti, kol senoji karta 
tebėra gyva. Advokatas turi būti 
sąžiningas ir žinąs okupuotos 
Lietuvos padėtį.

yyzdingai vedamas turinčio 
CPA teises iždiainko Vyt. Kul
pės, prižiūrint TF Finansų ko
misijai, valdybai ir tarybai, kad 
investavimai būtų galimai pel- 
arngesai, bet nesiveliant į jokias 
spekuliatyvines akcijas ar pan.

Šiuo metu TF-as yra vertas 
apie $1 3 milijono, taigi, virš 
keturiskart daugiau, kai dr. K. 
Bobelis atėjo j VLIKą. Jis net 
savo pacientams pakaria aukoti 
ir palikti testamentais. Tačiau 
turima suma nėra didelė, tu
rini galvoje didėjančias išlaidas 
ir atsiveriančias politines gali
mybes. Mūsų visų turi būti nuo
latinis rūpestis vis gauti naujų 
rėmėjų.

Yra dar vienas klausimas, 
kuris neleidžia man, kaip T.F-o 
pirmininkui, nutylėti, tai Lietu
vos diplomatijos reprezentacija. 
Vienaip ar kitaip čia yra. įveltas 
ir TE-as, o reikėtų, kad tas 
klausimas būtų sprendžiamas 
visų veiksnių bendromis jėgo
mis. Jei tatai būtų pavesta vyk
dyti T.F-ui, mes galėtume pri
imti aukas ir perduoti kam rei
kią. Plačiau tuo klausimu, tik 
jei bus užklausimu f į;

t Bąigdąmas savo . pranešimą, 
-dūriu "padėkoti VLIKo tarybai. 
: Valdybai, TF tarybai, valdyboj 
•nanąms, atstovybėms ir5įgalH> 
jjniams už jnaltf^-^ėž^adar- 

i idiavi tiią, i ė yjra čfm -dėk ui y i- 
■•siems .miel.eriems Tautos Fon- 
: do .aukotojams ir ypač prisime- 
nantiems savo testamentuose.

Patiekęs dabar kai kiek apy- 
skaitynių duomenų, esu pasi
ruošęs atsakyti į visus klausi- 

: mus, kas liečia Tautos Fondą.
Ačiū už kantrybę, ‘i

-- Madride surasta Kolumbi
jos nukritusio lėktuvo “juodoji 
dėžė”, kuri pasakys lėktuvo ne
laimės priežastis, žuvo 185 ke
leiviai; gyvi liko tik 11.

— Sovietų kariuomenės vadai 
neturi jokios vilties, kad JAV 
atšauks 572 atomines raketas, 
kurias veža Europon.

— Italijon amerikiečiai veža 
atominėms raketoms Įrengi
mus, kad galėtu jas išdėstyli 
kovo mėnesį.

— Sekmadienį Maniloje vyko 
25,000 filipiniečių demonstraci
ja, reikalaujanti prezidento F.

I Marcos atsistatydinimo.

J. Pušėnas

SUSITIKIMAS MONTANOJ
(Tęsinys)

— Ar nepabėgsi? — žymiai jau aprimusiu 
balsu pasako, patraukia spaudusią ją ranką ir 
atsisėda tiesiai.

— Na, taip žymiai geriau, važiuokime kaip 
žmonės.

— Aš taip ir noriu, važiuokime kaip reikiant. 
— Jis pasijudina, ranka perbraukia per veidą, 
pataiso kepurę ir viena ranka apkabina ją iš už
pakalio. — Štai kaip gera su Jadzyte važiuoti! 
Koks aš laimingas, aš turiu tave pagaliau. O aš 
maniau, kad tu jau pabėgai nuo manęs. Tu nepa
bėgsi, aš tave visuomet seksiu, tu turi būti mano. 
Pasakyk, kur nori važiuoti? Dabar mūsų visas 
pasaulis, mes esame laisvi, skriskime, kur hk no
rime, žirgai geri; lekia kaip vėjas, niekas mūsų 
nebesugaus. Gerai, kad automobilio ratus supiaus- 
iau. jis mūsų nebepavys. Mes važiuosime per miš
kus, per pievas, debesimis skraidysime su paukš
čiais. Parsivešiu tave į savo dvarą, aš rūmus tu
riu. Ne tokie, kaip Mandaus, bet labai aukšti, 
kaip Pelkines bažnyčia. Išpuošiu tave ir pastaty
siu Į didelį langą. Visi į tave žiūrės ir pasiekti ne
gales. tu būsi aukštai už stiklo.

Jadvyga aiškiai supranta, kad Antanas pa
mišo. Tučtuojau reikia gelbėtis, nes kitą minutę 
nežinia kokios id jos jam gali kilti. Ji buvo gir

dėjusi, kad su pamišusiu negalima ginčytis, ge
riau pritarti jo nesąmonėms ir ieškoti būdų pa
lenkti į gerą pusę.

— Mes važiuosime į rūmus, sakai, ir mes ten 
gyvensime?

— Taip, mes ten būsime labai laimingi.
— Bet kaip mes gyvensime, kad mes- juk 

nesame vedę?
— Mes apsivesime. Tuojau važiuokime pas 

kleboną ir apsivedame. .
— Gerai, Antanai, tuojau važiuokime pas kle- 

Įboną. Į Pelkinę, ir tiesiai pas kleboną. Ar gerai t
— Gerai, Jadzyte, mes taip ir padarykime. 

Su indultu ir tuojau pas kleboną. Gerai, kad pa
sakei. Tuojau pas kleboną. Sakysiu, mes norime 
tuojau apsivesti. Klebonas tuojau ir suriša. Žva
kės tik dega, vargonai ūžia. Bus daug žmonių 
bažnyčioje, visų tik galvos ištįsuslos, visi žiūri į 
altorių, o kunigas mus suriša, ant visados, ir Jad
zyte mano. — Jis kalba, bet, atrodo, pats nesu
pranta savo kalbos ir jo judesiai keisti.

Vežimas risčia užlėkė ant miestelio grindi
nio. geležimi apkaustyti ratai barška į akmenis, 
o brička nemaloniai dreba. Sekmadienio pavaka*> 
rys, prie bažnyčios vežimų nesimato ir vUi ark
liams pririšti barjerai laisvi. Antanas sulaiko 
arklius prie barjero, vikriai iššoka ir pririša. Jad
vyga labai norėtų tučtuojau bėgti quo jo, bet ji 
žino, niekur nepabėgsianti, jis tuojau pasivys, bus 
susierzinęs ir nežinia, ką jis tuomet padarys. Ji1 

pasiryžta toliau vaidinti.
— Na, Jadzyte, dabar einame Į bažnyčią ir 

prie altoriaus, klebonas laukia.
— Antanai, mums reikia pasirašyti į knygas. 

Klebonas laukia, bet mes turime pasirašyti klebo
nijoje. Eikime pirmiau į kleboniją, o paskui į baž
nyčią. Klebonas bažnyčioj palauks, kol ateisim.

— Žinoma, reikia pasirašyti, reikia. Jei ne
pasirašysime, tai šfiubo nebus. Reikia pasirašyti, 
eikime.

Jądyyga labai nenorėtų eiti į kleboniją su iš
protėjusiu bernu. Kas nors pamatys, bus visokių 
kalbų. Argi visiems išaiškinsi ? Ji dar truputį del
sia, lyg pavargusi, lyg jai kojos batų nuspaustos.

— Antanaf, žiliai, moterims pasirašyti nėra 
būtina, vyrams tik reikia. Manę kojos Ubai skauT 
džįos, batukai nuspaudė.. Nu&ėk tu riena# ir pasi
rašyk, io ąš einu staibi j bažnyčią. Tu manę su
rasi prie altoriaus.. KU&oųas dar turės manes po
terių paklausti Juk tu žinai •

Žinau, žinau, višl eina ant poterių pas kle
boną prieš šFfaba. Tai td palauksi? -

— Taip.
— Baįyčtoj?
-rr Prie pat altonaųs- Taip bus daug grei

čiau. Kai tu ątobL jąų yiska^ bųs baigta, tik pa
imsi mane uŽ Fapkbę ir nusivesi į savo dvarą. 
Tik paskubėk, Antanai; bėk tuojau j kleboniją ir 
pasirašyk. Gerai pasirašyk, juk tu moki.

— Aš moku. Ir rašau, ir skaitau, viską aš mo 

ku. Mama ir poterius išmokė. Tai tu čia pabūsi, 
palauksi?-

— Palauksiu, tik tu skubėk į kleboniją.
— Gerai. — Jis dar kažko dairosi, dar kažką 

norėtų sakyti, bet nebežino, jis nebesurankioja 
savo minčių, o tos, kurios pasimaišo, tokios keis
tos, nesidernia nei galvoje, nei aplinkoje. Bet jis 
apsisuka, dar ranka kažką parodo ir nueina į kle
bonija.

Kai tik Antanas dingo už bažnyčios kampo, 
Jadvyga nieko daugiau nebelaukė. Ji pasileido 
bėgti visu greičiu per šventorių j špitolę. Pąilsusi, 
ji įbėgo pas varpininką ir trumpai pasakė, kas 
atsitiko. ,

Tuo tarpu Antanas atsirado klebonijoje, su
sitiko kleboną ir pradėjo jam kalbėti nesąmones. 
Klebonas tuojau suprato, kad vyras yra pamišęs. 
Jis kalbėjo apie vedybas, apie mvo dvara. apie 
greitus arkliui, prie altoriaus laukmrėia Jad’-y- 
gą, jos užmnštą jauniki. Paskui pradėjo reika
lauti tuojau duoti šliubą ir nejuokais išgąsdino 
seną kleboną, grasindamas jį užmušti, bet netru
kus atsirado policija ir jį išvedė.

(Bus daugiau j

PATS SKAITYK ffl KITUS PARAGINA
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VAKARŲ VEJAI
t

tokiu adranu
a, 1739 & Halsted St, Chicago, IL 60608

DR. PAUL V. DARGIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS SUSIRINKIMŲ

MMMm direktorė

Tel: M2-2727 arba 562-272$

Upytes Draugiško klubo priešme
tinis susirinkimas įvyks penktadienį, 
gruodžio 2 d, 1 vai. popiet, Anelės 
Kojak salėje, 4550 So. Talipan Avė. 
Nariai prašomi atsilankyti, nes bus 
renkama vaidyba 1984 metams ir yra 
daug svarbių reikalų aptarti. Po su
sirinkimo bus vaišės. 1

GYDYTOJAS lt CHIRURGAS, 

wRCULYBi: AKIŲ LIGOS

DR. FRANK PLECKAS ).

■“ ----------------- --- -----— I
l

Brighton Parko Lietuviu Motero j 
klubo priešmetinis narį y susirinki- { 
mas įvyks gruodžio 1 d., ketvirtadie-! 
nį 1 vaL popiet, Anelės ralėje, 45001 
S. Talmas Ave. Narės kviečiamos j 
atsilankyti, nes yra svarbių reikalų 
aptarti ir bus 1984 m. valdybos rin- j 
kimos- Bus ir vaišės.

Eugenija Strungys, rast.

OPTOMETR1STAS

KATflA UETUVIAKAJ 
MIS W. 71sf St Tel, 737-514J

I<£0NAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLU ]R

PROSTATOS CH1RURGUA
MM WBST Mr< STRUT

Valandoi: tatrid. 1—4 pcptet,

Ofbe MHmm; 776-ZSM,

MODERNIOJI GRAMATIKA
Gerais senais laikais Lieįųyp- lįą: jei daįktavaĮXtu> dauginis, na, 

j e skaičiavome šitaip: vienas, dų, pavyzdžiui kelnės, žirklės, rep-
I trys, keturi, penki, šeši, septyni,
i astuoni, devyni litai. Toliau:

Bridgeporto Lietuvip Narnų Savi- dešimt, vienuolika.... devynioli- 
ninky Draugijos metinis susirinkimasI . ' J .
ivyks šeštadienį, gruodžio 3 d., 1 vai. J ka, dvidešimt litu; dar toliau 
Popiet, 3808 S Union Ave. Narim j dvidešimt vienas litas, dvidešimt malonėkite atsilankyti, nes yra daug j . v. . . . .
klausinių aptarti. Po susirinkimo bus* du... dvidešimt devyni litai ir 
vaišės ir “Grab Bag” — dovanų pasi- į x 
dalinimas. Malonėkite atnešti dova-j ’ 
ną S3 vertės. Valdyba Pasirodo., kad pagal “moder-
“■ ‘ j niąją gramatiką” — išskyrus vie.

Joniškiečiu Labdarybės ir Kultūros] uą litą visi kiti yra litai! Pav., 
įdubo^priesmetinisi sw&rmkjmas.įvyksj ne penki litai, bet taip pat 
antradieni, gruodžio 6 d., Vyčių, sa-j # P f •
Įėję, 2455 W. 47th St, 1 vai. popiet, dešimt litai, dvidešimt litai,- šim. 
Nariai prašomi atsilankyti, nes bus 
renkama valdyba 1984 metams_ir yra 
sirinkimp bus vaišės. A. Kalys

M U K i B A

tas litai, tūkstantis, litai ir t. t. 
daug svarbių reikalų .aptartis. Po su- Tiesa, minimi ne litai, o dole- 
--------------- A- Kalys (ąžnai; žinoma, ^doleriai).

Be.to, jei tik. kalbama apie lai- 
Zarasiškiy klubo nariu susirinki- ko vienetus, tai beveik visuf Bau- 

mas ivyks š.m. gruodžio men. 4 d., . , . ... .
2 vai.'po pietų, Vyčių salėje, 2455 W.i dojami dauginiai skaitvardžiai,

DR. C. K. RO REUS
Prostatos, ink,tų ir ilapmnc

mas įvyks š.m. gruodžio mėn. _4 d., j,',’
47tli Št. Aptarsime sekančių metų! ne| jr tada, kai laiko vienetai nė- 
planus ir skirstysime šių metų aukas. . . .F Valdyba { ra dauginiai!

------- - " ! Jei sakoma vieneri;- dveji, treji
— 300 JAV miestų vadovy- ir ,t-1, metai, tai skamba ne tik 

bės pranešė federalinei vyriau- taisyklingai, bet ir gražiai. Bet, 
. sybei, kad miestai paskendę kai sakoma dvejos, trejos, ketve-

5U25 CENTRAL AVĖ, 
bL Petersburg, Fia. 337JJ .

T«L ,(8132 221-4201 ’

skolose. rios valandos arba savaitės, tai 
man. ima skaudėti'ausis!

PIRKITE-JAV TAUPYMO. »ONŲ? . O juk .taisyklė ;Įabai papras-.

KRAUSTYMAI

Latdimai — Pilu*
ŽEMA KAINA

Priimam Master Cbar?? 
ir VISA aurteles.

R. t SKINAS. TaL 925-M63

He Invented, Now Own
The American Dream

M U V 1 N G 

Apdraustas iwckraustyaat 
1* Irstau

ANTANAS VILIMAI
T»L S7S-M2 arba 27M9?t į

RADIJO iKIMOS VALANDOi

8eM*dieni*if ir retaaalienifj* 
noo &30 iki »40 n! ryto.

_. Stette* WOPA - MN AM 
telB*Iiu<H*«W G Būcv Itodijoa 

Marcotte Part*.

Y®d«|« Aldona Davkw 
T»to<4 77MW

7159 So. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, H. tOtif

® “Lietuvos Aidai’
—U KAM BRAZDtlONYTt

Raadtea nuo ptnaadtettlo ita pook
- t» diedo 8:30 nL vakaro.
Vitai teutaa ii WCSV stoti*.

banga ItfO AM
St Petersburg, Hv 1&30 vai p-p.
Ii WTI3 stoties, 1110 AM banga.

KU W.71»t Strew

Chicago, OHiuxa 60621 
,T«K77M»74

I Walt Disney’s Goofy, Burger Kmf, “H» American

I

tobuts the

American Dream pm.
ATLANTA, G A-Oba SeHy 

must have remembered hb 
childhood trip to the nation’s 
capital where he learned there 
was an American dream avail
able to anyone willing to 
accept a challenge.

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

In the process of achieving 
his dream he was able to 
acquire rights to the closely 
guarded trademarks of 20 
major UB. corporations. He 
then acquired the registered 
trademark on the phras® *Th>

beta just om great big game.
Game? That’s exactly what 

The American Dream b -• 
ą new board game about 
the American free enterprise 
system-

•America b ready for the 
•BOi, the country b together 
now for the first time in years, 
the fulfillment of my dream 
~ an this is taking place at 
the same time!’* said KeUyt 
now an Atlanta resident.

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

Milton Bradley, Spring
field , Mass., world’s largest toy 
and game company, jumped

game sxkerr rarely back Hw 
for r^’r products frcm Isdį 
viduaU, so it t« t7mlliow-tr 
one shot that KfUy*e 
would even be ^Bochr®d 
Mil ton Bradley.

Borger King, Coca-Col^ D«

Kentucky Fried Chicks 
LeviX Life Bavao, NaMooi 
Football League, PrudentM 
RCA, Slinky md Ueite 
States Steel aH oooperate?

of these tfecrs

Henry

their dreamc Colonel HarU^
Sanders, at tfft M aad M

the

innovators.
Just o in real 

of The American 
can buy a piece o: 
or Coca-Cola, in

lės( moteriškos giminės), tai sa
kome dvejos kelnės, jei šalta, 
tai galime užsimauti net trejas, 
o ijei, be to, užsimausim dvejus 
arba trejus šiltus marškinius, 
tai tikrai nesušalsime! Marški
niai, kailiniąi, vartai, metai, ra
tai (prasme vežimas), vargonai 
— visi dauginiai vyriškos gimi
nės; mielės, kelnės, rogės, žirk
lės, žnyplės — visi dauginiai mo
teriškos giminės. Taigi nesaky
kime, o juo labiau nerašykime 
(!) nei penkerios dienos, nei še- 
šerios savaitės, nei septyneri li
tai, nei ket^aao&rknygos ir 1.1.

Ponaž^A. T. - labai nusistatęs 
prieš svetimų kalbų žodžius. O 
visdėKo (čia atskleidžiau dr. Pr. 
Skardžiaus-žodyną). Ponas A. 
T. pasinaudojo svetimos kalbos 
žodžiu ten, kur jis visiškai ne- 
reikalingasl eituoju "iš atmin
ties pono AL T. žodžius ((tad ga
li būti nukrypimų): “.-.'žmogus, 
gavęs tokį s didelį ačiū, gali gauti 
širdies ataką. ,_NaL ataka tikrai 
svetimas žodis, & bė to čia visai

< ' a. •* .■*?***

nereikalingas! Anuo metu Lie
tuvoje žmonės mirdavo ne šir
dies “atakomis” (o, gal geriau, 
ne nuo širdies atakii?, o širdies

■ smūgiais arba priepuoliais, (ir 
vėl, kiek pamenu, tai, bent Ma- 

sakydavo

Pentagonu yra vadinamas 
JAV karinės administracijos 
centras. Tai yra didžiausias pa
statas pasaulyje. Jis užima 34 
akrij žemės plotą ir jį pastatyti 
kainavo apie '^83,000,000. Ten 
telpa visi karo jėgą aparatai: 
armijos, laivyno ir oro. Tenai 
turi savo patalpas ir karo sekre
torius (ministras). Iš viso Pen
tagone tarnauja arba vadovau
ja 26,000 žmonių, kurių 40% 
uniformuoti.

Neskaitant tų 34 akrų, ku
riuos užima penkiaaukščiai tro
besiai, Pentagonui priklauso 
dar 204 akrų parkas su pievo
mis ir gėlynais ir 17-kos akrų 
aikštė automobiliams, kur su
telpa 10,000 mašinų.

Centrinis Pentagono rūmas 
yra aplinkui apsuptas kitais tro
besiais, sujungtais su centru ko
ridoriais. Bendras visų Penta
gono koridorių ilgis turi 17 ir 
pusę mylių.

Pentagonas yra aprūpintas 
viskuo, ko tik žmogui gali rei
kėti. Neskaitant visokių užkan
dinių, valgyklų ir išgertuvių, 
yra kasdieniniams reikalams 
bankas, vaistinė, medicinos ir 
dantų klinika. Yra 6 kafeterijos, 
3 virtuvės, 9 bufetai (barai), 
385 vandens fontanai, 1,900 toi- 
lelų, 280 “poilsio vietų” ir 672
spintos su prietaisais apsaugai ~ 
nuo gaisro, j|

Pęntagono personalui aprū- | 
pinti maistu ir gėrimais dirba'1 
600 su viršum tarnautojų, ku- i B 
rie gamina valgius ir gėrimus 
ir iš trijų virtuvių nešioja juos;Į 
į valgyklas, kafeterijas, bufetus ’ 
ir užkandines. Per dieną tas t j 
personalas išgeria apie 30,000 jį 
puodelių kavos ir 3,500 Išvertų 
pieno, o kiek “stipresnių" gėri
mų — statistika nepasako.

J

•Ir darbininkai, kurie Penta
gone nenakvoja, per dieną tenai 
valgo tris kartus, nes ten mais- * 
tas pigesnis.

Baigiant reikia dar pasakyti, g 
kad Pentagone yra 4,200 laik- | 
rodžių, skaidomoji telefono len-^ 

if kasdien' telefonas skambi- 
ąpie 190,000 kartų.

(“The World Almanac”)

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

(312) 226-1344 24 Hour Service

UDEIKl
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA 

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

Telefonas 523-0440

TĖVAS IR SŪNUS
f - ~ * * z i

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

’ta
na

— Japonijos premjeras Na- 
kasone pranešė, kad jis netru- 
kus paleis dabartinį parlamentą 

, j • ° ir paskelbs naujus rinkimus.rijampoleje, sakydavo mirė | J
nuo širdies smūgio arba mirė nuo | 
šūKfces priepuolio).

Taigi,1 paini ta mūsų’Lietuvis-

VANCE FUNERAL HOME

koji kalba!
Aleksandras Zu jus

1424 South 50th Avenue 
Cicero, HL 60650 
Tek: 652-5245

fRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue

Laidotuvių Direktoriai
SOME CHICAGO MOTOR CLUE TIF3 CX 

EXPRESSWAY DRfWMr 2424 West 69th Street

11028 Southwest Hwyn Palos Hills, Illinois
THAT ARE ALLOWING- SAF?

JEAN VANCE ir GEORGE S ORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

XX/LL RUH WTO TROU6LZ
THERF3 A WOPSM STOT WHMJM

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

VASAITIS-BUTKUS

and started a weerssfnl

flyer’* on Burger 
Kellogg stock!

inspiration. Levi Strauxs* WJį 
Kellogg. Waft Dmay, ® 
stories go on and on. 1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 
Telefonas — 652-1003

5 — NaujieiiQS. Qiteago, 8. m Wednesday, November 30, 1983



H. GELŽINIS

Mažlietuviai “Aušros” prisiminimuose
Klaipėda, Meniel — ją visaip vadino, 
O ji buvo mūsų maža Lietuva!
Vytautas, kryžiuočiams derantis Salyne.

' Savo š
Prūsai

ventą teisę prieš pasaulį gynė: 
mano >emė, kaip širdis, sava!

Dana Mickutė-M.tkienė, Los Angel

pa- 
bei

Everesto balnas

KAM MOKĖTI NUOMĄ?
GERIAU SKOLĄ.

1LEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turtu Chicagos miesto i«M

5TA.T1 FOR SALK I KKAL BtTATl FOB IAL

į jus jos bendradarbės Emilijos 
į Lekienė?, kuri, taip pat vedama- 
Į jame straipsnyje (Diiva, 1983, 

nr. 31) pirmame sakinyje pa
kėlė “Aušrą” j piimą lietuvių 
tautos laikraštį, o trečiame sa
kinyje tvirtina, k:,:i ją sureda
gavęs A. Baranauskas.

Prieš tokius istorinius pasly
dimus dr. B. Nemickas pakėlė 
Dirvos 34-e proteste balsą. Vis
gi, nedrįsiu dr. Nemickui pilnai 
pritarti, nes manau, kad ame 
pokštai ar tik nebus nors parašy
to politinio anekdoto pamirštos 
nuotrupos.

Krikščionių demokratų leidžia 
mame “Tėvynės Sarge” Marija 
Petraitienė trumpame, bet labai 
turiningame straipsnyje “Auš- 
res” šimtmetis”, 1983, nr. 1, iš
kelia dr. 'Basanavičiaus aušrinį 
vaidmenį toli virš jc bend'radar- 
bių pastaruosius lyg ir pamirš
dama. Ten pat skaitytojai supa. 
žindami ir su “Tėvynės Sargo”,

t

i

es ‘
I 

mažlietuvių ‘‘Aušrai” teiktąją 
talką. •

Kiek vėliau kitoje tautinės 
minties spaudoje (Dirva, 1982, 
m. 44) pasirodė Antano Juod
valkio vedamasis straipsnis “Auš 
ros Metai”, kuriame autorius ni- j 
šo, kad “techniškieji redaktoriai 
nesilaikė neutralios linijos ir įne
šė nepasitenkinimą bendradar
bių tarpe”. Jei A. Juodvalkis 
iškelia ‘ neutralią liniją”, Lai jis 
tegali srovinį neutralumą ar ne-1 
neutralumą omenyje turėti. O

‘Aušros” kas buvo tie “Aušros” techniš-

“Aušros” metai baigiasi. Į 
jaigą eina gausių straipsnių 
paskaitų eilės, pasisakiusios džiu 
pa ir svarbia “Aušros" genezej 
r spinduliavimu. Kadangi “Auš-1 
a” buvo spausdinama Maž. Lie- 
uvoje ir jos gimdyvėmis buvo 
rys mažlietuviai (Martynas šer
nus, Jurgis Miksas, Martynas! 
lankus), todėl šiandien mūsų 
ingeidumas viliojamas patikrin- 
i, ar mūsų šimtmetinių minė- 
imų straipsnių autoriams bėra 
nie širdies anas mažlietuviškas 
‘.sminis bendravimas
ekėjime ir spiniihdiavime, ar jie 
o bemini ir bevertina.

1. Mažoji Lietuva keliuose 
<iAušros'> prisiminii/luose

Pirmasis, kuris “Aušros” nu
ėjimų tematikos straipsnių ei- 
j pravedė, buvo bene dr. Petras 
onikas. Studijoje “Aušra” ir 
ausų kalba” (Naujoji Viltis, 
981, nr. 14, p. 55-70) jis prane- 
a apie tris mažlietuvių “Biru- 
is" draugijos susirinkimus: 
irmąjį — 1883.VI.13. Skaisgi- 
uose, kuriame J. Andziulaitis 
albėjęs apie Europos naujų tau- 
į atgijimą, antrąjį susirinkimą 
- Klaipėdoje, kur dr. Bruožis 
caitęs paskaitą “Dėl ko lietuv
iukai savo kalbą naikina” :r tre- 
iąjį Klaipėdoje, kuriame da- 
'vavęs di. Sauervainas.
Lietuvių kalbos sunkumai Ma- 
)je Lietuvoje parodomi atski- 
ame pastraipsnyje — "Lietu- 
ių kalba Mažoje Lietuvoje”. Po 
są studiją yra paskleista eilė 
irdinių nurodymų Į mažlietu- 
ų ryšius su “Aušra” ir jų esmi. 
į pagalbą. Be gražbilystės ir 
įtoso, bet iš pačios “Aušros” 
įimtais pavyzdžiais ir atsirėmęs 
savo darbą “Apie “Aušros” 

šomąją kalbą” (Vairas, 1933, 
12) autorius įrodo, kad jis 

•a medžiagos suverenas ir jo 
iryba pilnai ir teisingai vertina

kiq į redaktoriai? Tai buvo Jur-' žindami ir su “Tėvynės Sargo”, 
gis Miksas, M Jankus ir dr. Šlū- . pradžia. j
pas. Dėl Mikšo ir Jankaus sro- Ieškodamas viršuje minėtuose 
vinio šabškūnio estoinių prie-' ir- eilėje neišvardintų aušrinių 
kaištų nebuvo. Tai kodėl “tech- straipsnių bendrų bruožų, teko 
niškus redaktorius” daugiskaita konstatuoti, kad daugeliui auto-, 
žymėti ir tokiu netiesioginiu r*9 ((nt' visiems) trūksta isto-’ 
būdu dalį to neutralumo nesilai-j rinių Maž. Lietuvos žinių. Ro-į 
kymo ant mažlietuvių nugaros dos, kaiti liko nežinioje ir trijų 
užristi? Toliau A. Juodvalkis* mažlietuviškų aušrininkų (šer- 
vieną kartą net paminėjo, kad ’ niaus, Mikšo, Jankaus) skirtin- Dar karščiau yra Čade.
“Aušra” buvo leidžiama Maž.! ga* vaidmuo “Aušros” gamybos Keleivinis lėktuvas artėjo 
Lietuvoje. Ačiū jam ir už tiek.1 ir paskirstymo procese. O galų prie Enugu aerodromo, praskri- 

Kitame “Dirvos” (1983, nr. 22) ■ gale, jei jie nebūtų dalyvavę dęs visus kalnus, bet nepataikė 
vedamajame straipsnyje Balys “Aušrai” brėkštant ir spindu- tvarkingai nusileisti. Lėktuve 
Auginąs gražia kondensuota kal
ba ragina “įamžinkime Aušros 
gyvybę”, kurį jis baigia didin-j 
gu linkėjimu —”... tespindi ■ 
šimtmečio proga Aušros iškeltas' 
lietuviškas žodis gražiausiom Į Bet už Maž. Lietuvos istorijos 
tautinėm varsom!” Koks patrio- f nežinojimą negalima vienų ati- 
tas lietuvis galėtų tokiam B. Au-j torių kaltinti. Tiek pat kalti yrh 
gino siūlymui prieštarauti? j ir patys mažlietuviai. kurie sa-

Po tokių kalbiniai stiprių ir ■ vo virš 30 metų gyvenimo Ame- 
aliarmuojančių rašinių, J. Žy- rikoje nesugebėjo išleisti savos 
gos straipsnis “Nepaminėti auš- ’ " - -
rininkai” (Dirva, 1983, nr. 35), 
paremtas faktais, datomis ir 
skaitlinėmis, yra lyg tvirtas stul
pas įdėjų rūmuose. O dėl Viš
telio ir J. Mikšo jis net rašo, 
kad jų “įnašas lietuvių tautiniam 
atgimimui yra reikalingas išsa
mios studijos”.

Nesinori baigti “Dirvos” ben
dradarbių apžvalgos, nepaminė- kuris neprieina prie pakraščio. į

iiuojant — visos J. Basanavičiaus
idėj os būtų likusios jo galvoje įgulą. Iš 71, nelaimėje žuvo 65 
ir straipsniai jo kišenėje. O Lie
tuva būtų surambėjusi į menką 
Lenkijos provinciją.

buvo 71 keleivis, įskaitant ir

žmonės

L

Aleksas Ambrose,

nuo plaučių vėžio, negu nuo krū
tų vėžio.

ŠACHMATAI

Maž. Lietuvos istorijos.
. (Bus daugiau)

NIGERIJOJE ŽUVO
65 KELEIVIAI

; Lėktuvas priklausė Nigerijos 
’ valstybei. Jį_ vairavo vienas Ga
nos lakūnas. Jis ir vienas amėr 
rikietis, nors, gerokai sutrenkti, 
bet dar gyvi, nuvežti į ligoninę. 
Dar keturi kiti išsigelbėjo.

1 Nukritus lėktuvui, kilo gais
ras. Beveik visi keleiviai buvo 
apdegę. Lėktuvas į kitas valsty
bes neskrido. Jis buvo naudoja-

I mas tiktai vidaus susisiekimui.

Gi-ENUGU. — Nigerija yra 
nėjos įlankoje, pačiame karš-

Pirktiniai dezertyrai

Dezertyrais yra vadinami ka

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

čiausiame Centro Afrikos pa-' ie^viaL kurie pabėga iš armijos, 
kraštyje. Karščiau yra Nigeryje, j Savo laiku JAV spauda buvo 
kuris nenrieina orie nakraščio. • Pra(iėjusi džiaugtis, kad iš ko-

• munistinio Viet Kongo bėga 
partizanai. Bet kai išėjo buvu-

_ -=-^( sio “Chicago Daily News” ko
respondento Meyersono parašy

ta knyga “Vinh Long”, paaiškė- 
į jo, jog partizanai bėgo dėl to, 
; kad tam tikri agentai juos pa- I 
’ pirkdavo Amerikos doleriais.

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 — 1959 metai).

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

Persiuntimas —
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DEL LIETUVOS

SKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAI 
new ATS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKtJUCAIĮL 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

JTUAL FEDERAL SAVING!
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

2212 W. Cermak Road Chicago, DL TeL 847-71

BUTŲ NUOMAVIMAS
■ NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

» NOTARIATAS • VERT IMA L

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

INCOME TAX SERVICE
8529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

Pajamų bungalow — aukšto mū
rinis, 3 butai: 1 su 2 mieg. Garažas, 

j Marquette Parko eentre. Nebrangus, 

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

j Washtenaw.

— Vengras Zoltan Ribli ir ru
sas Vasilijus Smyslovas baigė 
partiją lygiomis. , .

— šveicarf]b]e;*wg^venantis 
Viktoras Korčnojj^yitlsiūlė G. 
Kasparovui baigUMŠabtiją lygio-

___ ________ č-l_L___  --.r 'mis. Pastarasis pasiūlymą pri
ėmė. Korėnojus turi 2 U taško, 
o Kaspaovas 1%. ' į

į

— Dideliam visuomenės ir 
Vyčių vėikėjui dr. Petrui Atko- 

I čiūnui pasitraukiant poilsin, Ci
cero Lietuvių Vyčių 14-oji kuo
pa ruošia jam pagerbimą. Pa-1 
gerbimas įvyks š. m. gruodžio ’ 
4 dieną, 4 vaL popiet, Mr. An-' 
thony’s Banquet salėje, 7348 W. ; 
Irving Park Road (1 blokas 
vakarus nuo Harlem gatvės). t

Organizacijos ar pavieniai as
menys, norintieji dalyvauti šio- 

I se iškilmėse, prašomi skambin
ti p. Jeane Vance, tel. 652-5245 
iki š.m. gruodžio 1 dienos. | !

— Chicagos Lietuvių Spaudos— šeši Anglijos laikraščiai —
The 1 imes, Daily Star, Daily klubo narių susirinkimas įvyks
Express, Daily Mirror, Sporting penktadienį, gruodžio 2 d., 7 vai. 

, Life ir Sunsix užsidarė, kai dar- vak., 
bininkai paskelbė streiką.

— Daugiau" moterų miršta

Lietuvio Sodybos salėje. 
Bus įdomūs pranešimai. Visi na
riai privalo dalyvauti.

Valdyba

For constipation relief tomorrovs’ 
• reach forEX-LAX’tonight. €

Ex-Lax helps restore your-system’s own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight. 
You'll like the relief in the morning 
Chocolated or pills, Ex-Lax is _ _
“The Overnight Wonder.”

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St 
TeL: 436-7878

miscellaneous 
{vairūs DalvksI

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

By private breeders.
Taking Christmas orders now.

395-8967 :

Miko šileikio apsakymu knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

it 99

garantuotai.ir scžiningaL 
KLAUDIJUS PUMPUT11 

4514 S. Talman Avė, 
ToL 927-3559

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTO 
Tiktai $126 pusmečiui automol 
liability draudimas penMninki

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

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

šių stogus. Už darbą gai 
tuojame ir esame apdrau

ARVYDAS KIELA 
.6557 .S. Talman Avenu< 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1 ri

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

kymai, 184 psl. Kaina $5. į 
Gaunama “Naujienose” ir pas J 
autorių: 6729 So. Campbell ; ' NEDAS> 4059• Archer Aven

T»L REpvMIe 7-1941

Siuntimai j Lietuvi

Ave., Chicago, IL 60629. Chicago, III. 60632. ToL YA 7-5

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. Į>

Notary Public V 
INCOME TAX SERVICI 

4259 S. Maplavood, Tel. 254-74 
Taip pat daromi vertimai, ęmū 
iškvietimai, pildomi pilietybės p 

šymai ir kitokie blankai.

Homeowners Insurance

■»

82.08

• Papūgų kraštas yra Centra- 
linė Amerika, Australija ir Ry
tų Indija. Europoje jos nesivei- 
sia.

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

F. Za polis, Agent 
3208’A W. 95th St 

Everg. Park, III.
W642 - 424-9654

Dr. A. J. Gnssen — DANTYS, jų priežlūn, rvelkata ir 
grožis. Kietais viršeliais __________ _

Minkštais viršeliais, tik______________

Dr« 1. J. Gu«5en — AUKiTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
LMONfiS. Kelionės po Europą įspūdžiai Hk____

G*Hma taip pat užsakyti paštu, atsiimtu* čekĮ arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

badant 51 peraiuntiino Maldoma.

TeL 776-5162

all smokes

PIRKIT! JAV TAUPYMO ROM

6 — Naujienos, Chicago, 8, Hl. Wednesday, November 30,194J

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

KAINA — 517. ’(Persiuntimui pridėti $1)'

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nep&praMal įdomius gydy

tojo, viauomenėe veikėjo ir rašytojo stsiminimus.

A. Gu»ei — MINTYS IR DARBAI, 259 psl, liečia 1905 
metų įvykiui, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienai Ir 
ruairūpinlmą_________________ _______________  18.00

Advokatas
GINTARAS P. ČEPtNAS

Darbo valandos: Kasdien: nu

Chicago, DL 60621

R.00
ADVOKATŲ DRAUGU  A

V. BYLAITIS 
ir V. BRIZGYS
Darbo valandoc

9 ryto iM 5 vai. popiet. 
Šeštadieniais pagal c ui tarimu.

*606 S. Kadrh Ava.
Chicago, m 60629

TeL: 778-8000


