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ANTRAS SATELITAS NEPAJĖGĖ
IŠKILTI NORDION ORBITON

ANTRADIENIO RYTA LIBANO
KARIAI PRALAUŽĖ APGULA

MANOMA, KAD NEBUVO TINKAMAI PARUOŠTA
SATELITĄ STUMIAMOJI GALIA

AMERIKOS KARO LAIVAI IR AVIACIJA
BOMBARDAVO DRŪZl I>OZ1C1JAS

CAPE CANAVERAL. Fla. — netoli erdvėlaivio, bet kai praos. tuojau meBEIRUTAS, Libanas. — Pir-. juos neveda
Weslern t'nion satelitas nepajė- dėjo pūsti į jį dujas, jis suspro
tev jį jų L-;I
L ;Komas Beiruto įmizImadienio popietę sirij iečių gerai tesi
gę iškilti reikalingon aukštu- ginėjo ir gabalais pasileido erd: ginkluoti šijitai bei drūzai už-, cijas, puolė prancūzų karius,
mon. Jis gerokai nusmukęs, bet vėje. Vėliau pirmadienį buvo
Įėmė beveik visa prancūzų la ! bandžiusiu^ ginti miesto stralesukasi aplinkui žemę. Abejoja- paleistas iš erdvėlavio Indonezii kytą zoną, šijitai. ginkluoti mo- ginęs vietas.
nia, kad bus galima jį iškelti į jos satelitas Palapa, bet kai rei* dė iais rusų gamybos au’oma-(
Amerikos aviacija padėjo Lii,.
. .
reikaliagcm aukštumon ir nau- kėjo įstumti į reikalingą orbitą,
j tiniais šautuvais ir kulkosvai-į
kariams išmuš:i drūziLs iš
variklis to nepajėgė atlikti.
doti žiniotns pranešinėti.
.į tižiais, užėmė visą prancūzų! keliu po z i c i j ų š u f pašla i t ėse.
Pirmadienį buvo paleistas ant
j saugomą vakarų Beiruto pa-j
Vieninteliai, kurie sėkmingai
aviacija nubojus bomlkjrasis satelitas, kuris turėjo ap atliko savo pareigas, tai astro
? krašlį. vyriausybės radijo stotįI
, du karo laivai pradėjo
tarnauti-Indonezijos salas, bet
? policijos centrą ir visus slralegi I
nautai, kurie antradienį išėjo
į viršų pi icšičkluvines Soir šitas- neįskilo reikalingon į erdvę.Tiedu išbuvo erdvėje po
įnius kelius, einančius į rytus,
patranku' ir pašlaitėse įsi
aukšlumen. Erdvėlaivis iškėlė penkias valandas su minutėmis
į Pirmadienio rytą prasidėjo! kūrusius drūzus.
abu satelitus 180 .myliu aukštu
? kruvinos kovos beveik visame
ir grįžo atgal į erdvėlaivį.
I):ūzų pagrobia Beiruto radi
mon, parinko tinkamą vielą
j prancūzų sektoriuje. Libano ka- jo stot s paskelbė, kad Amerikos
~ Amerikos lėktuvnešis
apšaudė drūzus §uf ai Garb kalnų p;
Abu astronautai ištisus melus
erdvėje! ir išleido. Satelitas tu ruošėsi,-kad galėtų erdvėje pasij riai buvo sutraukti į šufo pa- karo laivai apšaudė prancūzų
šTaihse. Iš jo pakilę lėlbombardavo drūzus, puolusius marinu
rėjo apsisukti kitu galu, dujos i vaikščioti, atlikti pareigas ir
Jšlailes rvtiniame Beirute, o va- laikomas pozicijas rytu Beirute,
turėjo užsidegti'ir iškeltį satelitą,
'kariniame Beirute šeimininkavo
grįžti Į erdvėlaivį.
PASIVAIKŠČIOJIMAS ERDVĖ šijitai ir drūzai. Miesto centras į bet vėliau pa< sKtjo. Kad Karo
22,300 mylių, aukštumom Ant
ASTRONAUTAI BUVO NUĖJĘ
laivai tų pozic jų neapšaudė.
JE — DIDELĖ NAUJIENA
rasis satelitas pakilo, bet ne
liko
be
lanųu.
Stiklus,
duris
iri
MAŽINS KRAŠTO AP
__
ji
K
I
300 PĖDU ERDVĖN
tiek, kiį»k turejo_ pakilti. Jis yra
HOUSTON. Texas. — Astro* Įaugus išdaužė šautuvais bei kuN | Antradienio rytą amerikieSAUGOS IŠLAIDAS '
orbitoj/bet toli gražu nuo turi
nautai žinojo, kad jie gali išeiti t kcsvaidžiais, o artilerijos šū- į čianis pavyko pranmšti kelią į
ERDVfcLAIVIN grįžusieji astronautai
WASHINGTON,
D.C.
—
Sena

mos pasiekti aukštumos.
iš erdvėlaivio ir pasisukinėti. viais buvo išgriautos visos vals-j vakarų Beirutą. Libano ginkluo
JAUČIASI GEROKAI IšVĄJRGE
toriai pranešė prezidentui, kad
erdvėje, bet jie nebuvo tikri J lybės įstaigos ir didesnių krau- tos pajėgos prasiveržė iš vakarų
Manoma, kad išleistų sateiau- Senatas nesutiks pakelti krašto
CAPE CANAVERAL, Fla. — Jiems įkalbi į galvą, kari ne^a . ar gali išęfli iš erdvėlaivio ir nu-’ tuvių durys.
Beiruto į rytus. Pirmadienį Bviapačioj ėšiebuvo y tįnkąhiai pa apsaugos išlaidas l'3r1 Į
Astronautai1 Bruce McCandless darytų klaidos. Jeigu jis pasuk
. > . i rule žuvo 70 žmonių, o namams
Kaip šijii
ruošti pečiukai (varikliai), ku Krašto apsaugos sekretorius ir ftolyi t Ste\varl_ vaikščiojo tų kitą kj-ypUpti, tai galės nie- ■„ Kristi Žemėn. Žemė yra 1X0 mydruzai, |
.
.... . . \
f v .
idarj
Ii
mill
joniniai
nuostoliai.
•iu--žemiau, lai labai aukštoj mesdaiuiesi koyon. vakąrų Eririe būtų' pajėgė'satelitą Įskelto
Caspar - Weinberger^ pranešė Sę- erdvėje penkias valandas su mi- Į kad. nebegrįžti;
WASHINGTON, D.C. — Prc.
.
^
.
.
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J
kritimas. Juo'toliau kris, tu'o pute, visa laika šūkavo/kad prej 22,30Q mylių aukštumą. Apa
natuij.kad krašto apsaugai bū- nutėmis. Pirma išėjo pasivaikšAstronautai skrieja kartu su . ...
\
~
- i -, . \
,
Reaganas apgailestai’.,
.
i
•
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Kritimas
bus
greitesnis.
!
zidentas
Amm
Gemaiel
privalo
čioje įrengti < duju ‘^pečiukai ne-- tinąi ^fe^psskirti 13*? dau- cioti erdvėje vienas astronautas, erdvclaiviu.
Bet ju skriejimas*
.
_ .
• _
;
Siiijcs kariuomenės vaturėjo
šateli- i •
juos.t . Astronautarzinojo,
. . . . ,
, k^d.j-e nąv buh pavarvtas. Atsista vdi.< dovvbė ginkluoja drūzus bei šigiau ^Į^fe^fe;visai neiWi ^uo o vė^i^-zėngė laukan ir antrasis; gali siex tiek sulėtėti. tKada
..... . .
kris, bet niekas nebuxo tikr<b.lyvnausvnei. privalo pasilrauKh ■ litui ir
reika&r§ii^e"Bltetiais ta^^^Pa-Jpt'Reikia žinoti, kad jie nevaikš- išstumia
naikina Beiruto sostine.
Kiti tvirtino, kad nekris, bet rei-pr prezidentas. Maistininkų pa į
rĄ^'žuot
dujos ^Š-'Uįrsai :’nJ
sake?
'ciojo, kaip mes vaikščiojame ]>o stumia kelias pėdas pirmyn. Jei
Ifcia viską1 išbandyti. Svarbu, ne: grobta Beiruto radijo stotis taip
ir
1.sniegą arba šokame nuo' šieno jie kelias pėdas lėčiau skrietų,;
• ką-kiti sako, bet katu pats p‘t- pat. kartojo reikalavimą, kadi ETIOPIJA IŠVARĖ KETURIS
„R. Domenici atsa-. kūgio. Astronautai turėjo ant tai viskas taip apskaičiuota,?
JAV DIPLOMATUS
tyrei. Fizikai žino; kad taip tu -prcz< Gcmajelis pasitrauktų.
;
! nugaros pritvirtintus stūmiklius, kad tas sulėtėjimas nebūtų labai ■
Buvoį &usidtaięš
kad kė
. 'AVenbergcriui:
ri būti, bet kam reikia žengti, iš 1 Matyt, prez. Gcmajelis. neto.-J ADDIS ABABA.
Elicprjc.
pirmasi$7;j^w§tąs ;Srisaį Ringes — 'jųs/siūlote padidinti išlai- kurie galėjo juos pastūmėti bet jau didelis. Be to, visą laiką yra
erdvėlaivio, tai pats turi ant ša- ; Kęs reikalingos apsaugos, krei i Vyriausybė
įsakė ketudas
o mes, priešinamės, kuria pageidaujama kryptimi. atdaras erdvėlaivio viršus. JeiįįjuĮ
uj vo kailio patirti, kad jis nekris pėsi į Amerikos kariuomenes va- ■ riems JAV pareigūnams išva
ko jį
_tfūrėiį Vięnąs/jflalykas ■ yra tikras, bū- > Astronautai rengiasi eiti erd kas atsitiktu, tai astronautai vėfi ir niekur nenusiris. Dviejų ast- i dovy be pagalbos. Padėtis pasun-į žiuoti i. lė harpijos.
tentiįkfašto apsaugas biudžetas
suomet galėtų pasukti į atdara*
Vakar failLbUvo
Jjronautų rizika dabar žinoma vi- kėjo, kai šijilai ir drūzai,
vėn prie besisukančio satelito, ’
Praeitą savaitę Valstybės <Ubus gerokai sumažintas. Man no
angara ir ten nusileisti. Ten višf
į Saulę
kuris neveikia. Jie turės reika-j ? ‘
...
. . . tisam pasauliui. j
naujantieji Liban
I partamentrs įsakė dviem Etio
sustiprė^ jo įiaterij’os. Vyrauja rėtųsi^ kad mes’ galėtume šiuo
duje esantieji astronautai visuo-r
pines
drūzusI
pijos diplomatams išvažiuoti.
tingus instrumentus, kad galėtų
, je, atsisakė kovot
Erdvėlaivis turi
met juos galėtų įtraukti į vidų.1:
įsitikiniriia$,;ikad, .sustiprėjus ba- reikalų,padaryti kompromisą.
iš satelito paviršiaus pataisyti
ir šijitus. Musulmonų kariuo j Praeitą savaitę Addis Abab*?
50 pėdų ranką
terijomegaigairinate kitas"
neveikiančio satelito dalis. Jiems
menės vadovybė pranešė prezi-^Pfiezįdentas Beaganas paPASITRAUKĖ GYNYBOS MI i
satelito ijinasiYias- pataisai ir
Erdvė
1
a
i
vi
s
w
‘
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h
ai
1
e
nge
r
”
reikės nueiti tai į kairę ar deši
turi- dentui, kad ji ncpeibėga pas siu sostinės kalių, jų tarpe b..1
reiškė, kad jam nereikia duoli
NISTERIJOS SEKRETORIUS i 50 pėdų ilgio rsnk
įstumti .3 į.'reikalingą orbitą.
į. Jeigu kas ginkluotus drūzus arba šijitus, vęs Etiopijos pulkininkas, ru..nę, tai aukštyn ar žemyn. Jiems
Šis erdvėlaivio skriejimas bii-l,jokiijt naujų instrukcijų Libarfr
reikės nueiti ir satelito apačion.
BONA. Vakarų Vokietija. —j atsitiktų, tai ranka butų iškištai bei tiktai nesiima ginklo prieš! šė perversmą prieš Mengisl i
vo labai nešeimingas; Manė,1 esantiems kariuomenės vadams,
Be to, reikia turėti galvoje, Generolo (Guenter Kiessling bylaiš erdvėlaivio ir ji bandytų erd-• savuosius.
Haile Msmur vyriausybe.
kad balionas galės pasisukinėti Jie turi tas instrukcijas.
kad erdvėlaivis, iš kurio astro-1 pasibaigė. . Jis pasilieka Vak. Vo- j vėje vaikščiojantį astronautą! Maištininkai, patyrę, kad cij- perversmo ruošėjai turėję ta
nautai išėjo, skrieja 17.500 my- kietijos karinėje tarnyboje, bet1 j sužvejoti.
‘ - 4”.
j lis Libano kariuomenės prieš šius su imperializmo agentais.
I lių į valandą greičiu. Kiek my atsisakė vykti į šiaurės Atlanto] Jei meškeriotojas nepasieks ___ _____________________
TUIKEY
lių skrieja iš erdvėlaivio išėję j Sąjungos štabą ir eiti viršinin-J skriejančio daikto, tai astronauMILES
astronautai? Jie taip pat skrieja I ko pavaduotojo pareigas.
.] tas turės išeiti erdvėn ir tą daik
Miles 200
CHINA
tą
pastūmėti
reikalinga
krypti17,500 mylių greičiu. Jeigu jie
Buvo atsistatydinęs gynybos
SYRIA
skrietų daugiau, tai jie atsidurtų ministers Manfred Wocrner, mi. kad meškeriotojas stipriu
! erdvėlaivio priešakyje ir jiems j bet kancleris neleido jam pasi- kriukiu daiktą užkabintų.
būtų sunku sugrįžti. Jeigu jie Į traukti. Jis turėjo teisę atleisti iš J
KINIJOJE DVESIA
skrietų lėčiau, tai atsiliktų nuo. kariuomenės gen. Kiesslingą.
>•
DIDŽIOSIOS PANDOS
erdvėlaivio, kaip padarė pirma
Pirmadienį atsistatydino gy
sis satelitas. Jie skrieja kartu su
PEKINAS. — Kinijoj yr--. apie
nybos ministerijos sekretorius
erdvėlaiviu. Jeigu jiems reikia
Joachim Hiehle. kuris parneštą tūkstantis didžiųjų pandų. bei
-/•’.< Mutt
greičiau ar lėčiau pajudėti, tai
Itttt
LEBANON •,
informaciją apie gen. Kiessling paskutiniais metais jos pradėjo
naudoja ant nugaros įrengtus
įteikė gynybos mrnisteriui. Ly dvėsti iš bado."
stūmiklius.
Didžiosios pandos gyvena Sedimame rašte Hiehle rašė:
Astronautus vargina įtempti
THAILAND
Gen. G. Hiessling yra mato cbuan provincijoj, kur savo lai
I drabužiai. Jie luri pajėgti ne
nias homoseksualų tavernose. ku augo bambuko nendrės. Pas
j lik sukinėtis, bet privalo ir žino
Visi Vokietijos gynybos minis kutiniu metu tos bambuko nend
ti. kurį mygtuką paspausti, kad
terijos tarnautojai mano, kad rė pradėjo nykti. Didžiosios
Bangkok
i pajudėtu reikalingo kiyptimi. generolas Kiessling turi būti pa- pandos be šių bambuko nendrių
i

IStAEL

negali gyventi. Seehuan provin
cijoj >’,a įvairių kitokių nend
i rių, liet pandoms būtinai reikaIspanai perka Amerikoj ga-J lingas iečių bimbukaa, pagrinmintus gi n klos. Im-1 jie nori, kad dinis ju maistas. Re šio bambu
ir amerikiečiai pirktų Ispanijoj ko nendrių pandos dvesia.
Amerikos kariams reikalingas1 Kinija turi paskyrusi s|>eciamedžiagas.
< liūs sargus, kurie seka p:ndų
K A LENDO Rf LIS
uncįja gyvenimą ir maitina jasUar^u— Antradienį
o 8: Jeronimas Em kainavo *379.
(ko nendrėmis. Kai pandos nuDorgilas, Giedrė,
j silpsta, tai 6 vyrai pandas įdetia
saistė. Oišis, ši talk ė.
— Vakarų Sacharoj dar tebe- į specialiai paruoštus riestuvus
Sttulė teka fk:5Jx leidžiasi 5:12 stovi Atim mieste ispanų pasta ir neia jas į bambuko laukus,
’ kad jos atsigautų.
t
tyta katalikų bažnyčia.
Oras ne toks Šaltas.
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CAMBODIA

šalintas iš kariuomenės.

Phnom
Penh

\inija susirūpinusi

ų laivyno bazėmis

Can Ran, Ho Chi Min. Pnom Pen ir Bangkoko

Vietoje bazės naujai statomos.

NETURI PRIEŠŲ

MODERM MOZAIKA IR MAGARYČIOS

Derinti Opi® galfq

Pasikalbėjimas
Maikio
su Tėvu

Smarkiai >utū'gu Musol.hi. Dv
iiJkis atėjo pas jį UkUuayti 1L
pažintį ir po visko kkusiė:

— Ar tamsta dovanojai savo
priešams visus prasikaltimus?
— Be» aš neturiu priešų!
t tinkamai atlyginu. Te jums ‘!kvo
— Negalimas daiktas!
i teeis”, o man duokite grąžos <jie— Taip, visus savo priešus aš
šimtUką.
■- ‘
pirmiau sušaūdžiau...

Galfo lošti visi traukiam.
Kai pevasaiio sulaukiam;
KKai pievelės nudžiovūūes.
Žalumynais apdabiatbs.
Anglini nkas susipaišęs
Lošia"lazdom apsikaišęs;
Skolininkai nors jį bara
Ir net kreditą uždaro.

Gydytojas lošt įprato.
Nors ligonis kojas krato —
Ar jis m’rs, ar jis išgys.
Daktato nepabaidęVsl ■

G=;Ueuttsta.s ,!boleą” svaido.
Grįžt vėlokai nesibaido,
Kor< kūmutės dantį seną
Visą pusdienį klebeną.
Vaistininkui juk nerūpi.
;Ką8: lentynoj dulkės tupi!
Laz4ų farbą užsidėjęs
Beste kur pasižadėjęs.
j^jfnkfpys jau anksti rytą
Sfetą tešlą -nuplikytą;
Sūk patalini miltus košti.
Bile golfą gausiu lošti!’

Užeigos gi savininka-s.

NE TEN PAŽIŪRĖJO

lengva iškeisti

Aplankęs savo pažįstamą tei
sėją policijos teisme, tūlas pi
lietis apsidairė aplink ir Staty
damas grupę vyrų sako:
• — Jums ne lengva būš apsi
dirbti stl tais užkletėjUsfeit pra
sikaltėliais, ar nė tfesa?
| — TH! Nekalbėk taip jafūai!
lai pi upe advokatų^.

K. Budris nusiperka
ba
lų ir parėjęs namo pajuhta.
jog jie persiauri. Savo žmonai
jis taria:
— Eisiu į krautuvę pei mainy
ti ant kitu.
l
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KAS YRA ŠNIPAS?

w f

iš baudžiavos laikų
stipFybą semta
istai šių dienų.
Vieni šok’ polaką mazurką
Su vyžuota patele;
Piešia herbus su frizurka:
Poland, Litwa, Ukraine.

•»

I
Lenkas meldžias už mužiką,
Kad Aukščiausias išklausytų,
Naginėtą, vergą, pliką,
Unijistu padarytų...
l

šaukia lenkiškas liokajus —
Wiara polska, wiara jūs.
Tik turėkite pakajaus,
Vėl užmausim jums žabtus.

— šiur, nueik ir iškeisk ant
moteriškų, tuomet tau neskaudės
galvos.
(
Neapsigalvojęs vyras taip ir
padarė.

.
*
*
*
. ‘ Mažas Jonukas klausia tėvą:
i — Tėveli, kas yra šnipas? Gal
IR MOKYTOJĄ PRIE JŲ
tas, kuris miegodamas, kaip* ir
PRISKAITĖ
tu. šnypščia?
Mokytojas sykį atėjo į mokykĮ — Ne. vaikeli, šnipas yra toks
žmogus, kuris ne miegodamas ką šit ypatingai smagiu ūpu. Da.
rydaftias agžamlnus iš matema
'kiša nosį tėn, kur bereikia. ,
tikos vaikų užklausė:
— Kiek šiandien yra kainbaPASAKĖ TEISYBĘ
ryje mokinių?
— Maiki. aš turi b gerą suma Maiki. Prieš kokius metus skai
Miestietis paklausė vieno ūki-1 Visi vienbalsiai suriko*
čiau Naujienose, kaip SLA eks
nymą.
9
rinko, kaip tai galėjo atsitikti,į Trisdešimt!
kursija buvusi labai sėkminga
— Kokį sumanymą?
kad jo barzda juoda, o galva:
— Ogi žinai, "baisiai, šalta... ir visi sugrįžo su gražiais įspū
— Kiek čia yra idijotų?
pražilus.
s -1 į
— Tai joks sumanymas. Visi džiais.
.’
— Nieko nuostabaus,—atsakė - klausia tolia u nulytojas.
f — Važiuojame! Tik neužmiršk
žino kad šalta^. ’ir
— Trisdešimt vienas! —
ūkininkas. — Mano barzda 20
■ — Todėl šalta/Ėkad buvo la- užsiregistruoti iki bal. 15 dienos,
įrėžė blokiniai.
metu jaunesnė už plaukus.
bai karšta vasara. Aš tūrių gal— Aš tuojau skanibrtnsiu povoje, kaip išsigelbėti iš tokių nui Raskui. kad užsakytų muŠalčių, kokių dar nebuvo per. dviem laive vietas,
■
Gerai,
lik
“
sveikas.
šimtą metų.'
' j
— Tai pasakyk, kaip gelbėtis.
Tėve.
. .
į
PEACE
— O šitaip. Aš;tūriu nuo pen
CONĖEREhĮgE
sijos likusių pinigų susitaupęs
keletą šimtelių dolerių. Tu pri
dėsi dar kiek "ir; važiuosime į
Karibų salas su SLA rengiama

o. rūgi skiepe užvožia.
pats su lazdomis drožia.
Alėū in mūsų advokatas!
Bylą gint seniai jau metas!
'Išpaišydamas k’ek pelnys —
kliaučiai, siaubiai, barzdininkai
■įjr storieji mėsininkai
Lošti golfą jie noiėtų
Jei tiktai lazdas turėtų.

dvaro dnMą seną

CHINA,

man kur tavo tėvelis gyvena?
TIKROJI MEILĖ
Toj pačioj stuboj km as.
' ■' .
-. it- '
ŠIŲ DIENŲ SAPNAI
— Brangioji, ar ne galėtumėm
.sakė vaikas.
drbar
apsivesti?
". Mrs: Gelgaud’enė pabunda iš
' .— Q ar kalbėjai su inanr iiiaATSARGUMASmiego ir suklykia:
ttiat
■
. i
. — Gelbėkite!
Klebonus: -- Jonai, pasakyk,
— Taip, ji pasakė: už bernelio I
— Kas atsitiko? -- klausia 10,
dėlko tu nenori būti kapinių
mano duktė netekės. O aš įti.vytas.
sargu’
•
— Jau nieki- Sapnavac. jėfi kinsiu-ją kad ji klysta,
Jonas: — Dėl to, probaštėli.
einant man su Kuliešių, ir už.
r kad jau ir: seni žinojo kas pasapuolė plėšikai.
KOMEDIJA
[ kyti: "Nekask kitam duobę —
’
*
*
Kas
o pats įkrisi’’.
yl
Šūšltgo škoto žmona. Po
*' — Su Kuliešiui
t
f
A *
*
tas vyriškis?
i svyTsrvimc jis nutarė pašaukti
PASINAUDOJO
,
O, tu Jo ūepSzisii. Mudu gydytoją. Bet Išeidamas iš Ragp■susipažinom su juo sapne, ne- mų jis maldavo Igonės:
ięisjėas: — Dėl ko tamsta pa
Kada matysi, jog jau mirs-!
įeitą naktį.
vogei iš krautuvės paltą?
t:. >ušiifiildaina Užpūsk lempąvt — Kaltinamasis: —? Matai, po
DĖKINGUMAS
neš aš saliu ilgai užtrūkti...
nas teisėjau; • ant jo. buvo užka.Gražiai apsirengę- škotas įkri-.
JIE GYVENA SYKIU
^asas: Pasinauto į u]»e ir vanduo buvo benešą?t Jokit proga dabar ...
ĮJ tolyn. Tą p;istėbėjęs jaunas
Katkienė vežėsi savo dviejų'
* * '*
vj’tas šoko i vandenį ir su di metų ėaikutį pas motiną Kalė— At teisybė, šad iš galvofe
lb
deliu vargu ištraifS&'lĮ į krantą. Joms.< Stotyje belaukiant, kitos formoj galima spręsti ap e mo
moterys šalia sėdėdamos vaiku- ters protingumą.
— maliniui ištarė škotas. — Jūs 'i ši ekin.a ir juokina. V ena iš
— Iš galvos kaip galvos, bet
rizikavot savo gyvybe, kad išgel klausė:
•š -krVbėteitės formų — tai tikbėtumėt mare. Norėčisn jums
— Na, dkiehs vyre, pas-kyk rai.
w

*

Dr» Vitrolius

TAI MAT NE UŽSIĖMIMAS

atsakyti?
( Ūkininkas: — Parašyk jai tei— Atleisk man tamista, — sa- ! sybę. Pasakyk lai ji išsimaudo
*
kė vienas žmogus į pažįstamąĮ-’ t pirm*- atvažiuosiant
pas mils,
su kuriuo jam teko kalbėtis, —
*
*
*
geistina būtų žinoti kuo tams- Į
ŠIŲ DIENŲ VAIKAI
ta užsiimi.
atsakė j Mažą Jonuką motina, nubau! dė už nepaklusnumą. Priėjęs
tas.
— Da nū jau, tai ne užsiė- i prie savo vyresnės sesutės - jis
i tariam
y
mimas, o liga.
•

■" ■

v"

— Klausyk, Mary, ar nėra, ko
PAGAL KORTAS
kių nors priemonių .vaikams pai
— Tamstos būsimas .vyras :mti divorsą nuo tėvų. K bus jaunas, dailus -ir. turtingas... j
— šitaip? Man labai smagu:
girdėti! Bet pasakyk kas. ąisitiks!
su dabartilįi^mancį vyi^*''NEBUS SKIRTUMO

Į dirbtuvę atėjo vienas jaunas
vyras prašyti darbo. Jam at
sakė, jog viskas perpildyta ir
daugiau negali priimti. Tačiau,
nėra žiemos. Gerai?'
jis nieko neatbodamos ima aiš— Gerai! Tėve. Tavo genia
kinti:
lus sumanymas; Ekskursija tru
JIS TO NEPADARĖ •
i — Aš nesu toks greitas ant!
putį pave luotą J Jtelandžio 27 ddarbo ir jei. njane priimtumei,' ’ Sykį vienas artistas klausia
bet tropikuose žiemos niekad nė
, tai skirtumo ^nesudarys.
ra. Mano draugas is Floridos ra- ?
į Edisono:''.
i
*. *
šo, kadi jiems buvę labai šalta,
į .— Ar tiesa, kad tamsta išgalį
ANGELAS SARGAS
girdi, net apelsinai. pomidorai.’
j vajai pirmą kalbamą mašina?
mangai, papaja/ ir persimonai į
j Tomcšivs numirė. Kuomet pa- Į — Ne. Tokią mašiną sutvėrė
apšalo...
J
teko į dangų prieina prie jo vie-į Viešpats Dievas Jievos ypatūje;
— Kas tie persimonai. Maiki?
i štik padariau tokią, kurią gana esybė ir sako:
Tokių vaisių dar' negirdėjau ir
— Malonu susipažinti... Aš esu PIma sustabdyti...
nemačiau.
Xangeles sargas...
i
.
i
—
— Persimonai
Persimonai labai
labai panašūs
panašūs!i ® Sovietai be sustojimo teigia,
— Tamsta esi mano angele sar-G ATVĖJE
i pofimorus: spalva ii ju dycus j Ka<^ Amerikos kapitalistai išnaugu?... O kur buvai per 30 metų,: Vienas žmogus sutinką gtetvėtoks pat. tiktai kieta žievė ir la- doja darbininkus. O iš tikrųjų kai
yvenaū*Sugavo žmona?... ; je daktarą ir ima pasakoti:
bai saldūs, Tėve/'
j daibihinkii spaudžia kapitalis! — Man truputį skauda strė— Mes Chicagoje nosies į lau- jtus ’r darbdavius su savo umjoATSARGUMAS
i
jr sonas; ar negalėtum tamska bijome iškištLZTau pagar- m‘3' kurios turi tiek galios, kad
Anupras lipdamas iš gatvėka-L^1 ką nors patarti, nes j jūsų of;~
ba', kad man pasakei, kad reikia nė valdžia negali daug ko pra
rio parkrito ir nusilaužė ranką.;
neturiu laiko užeiti.
bėgti iš Chicagus kai atsiran
da tokia gera proga, kaip eks
labai greitai; tik nusire• Komunistinėje sistemoje Ligoninėje daktaras aprišo ją-ir —
kursija. , Važiuojame. Maikuti! žra’oyus nuo prądžibs mokyklos suver/e. Bet Abūpras prašo, kad dykite čia ir aš apžiūrėsiu.
* • *
Labai noriu pamatyti egzotišką! juklėjamas tikėti, kad pasauly jam aprištų ir kitą ranką.
— Kam tils’7 Juk sužeisti tik
tų kraštų gamtą, ir žmones, t je blogiau, negu Sovietų Sąjun
NEMAŽAS SKIRTUMAS
kairioji
ranka.
—
pastebi
gy

svarbiausią, egzotiško snapso iš-' goje.
.
..
Ištikus smarkiam lietui, Z vydytojas
gerti būtų tikras malonumas... O
Iras
atidaro lietsargį ir /taiko
• Komunizmas žmonėms at
— Taip, bet neužilgo ateis ma-; . ........................... —
. - r- Ui, Maiki. gali sfer ir Į kokią
no
žmona
ir
prašys,
kad
par
ašy-J
išimtinai
virš
savo/žmonos,
ėmė privačią ‘iniciatyvą galvoti,
senortuį įsimylėt L
j
— To tai jau nėlfiis. Tėve. Aš kerti, tikėti Dievu, žodžiu, - čiati jai čekį.
— Kol nebuvomapsivedę tu
pažįstu vieną kultūringą mer visas žmogaus dorybes mesti iš
SU TEISYBE TOLIAU EISI n,ekddfto «edatjjfevni...
- ■ > *
gaite Cbicagoji. Jj'inaD patih galvos.
, —Taip, brangioji. Tuomet man
ka, tai tikra ra mindėte... Sdsipa
• Nėra menininko
daiirtdn.
ūkininko pati: •— žiūrėk. Ta- nereikėjo rūpintis apie tavo suk_
tinome Chicago* universitete be kn ar muziko, — kuris nebūtų mai, čia yra laiškas n<W moters
' N neles, — ramiai atsakė vyras.
klausydami istorijos ptofeso- kritikuojamas Ignoratittv fif/ge iš miesto, kun nori apsigyventi
rialts Joseph Pijoan paskaitų apie ftijų kntftaoj&...
pas mus ant vasaite gydytis ty
• Būti perdaug nepatenkintu
Amerikos indėnusiMayuš Ir ak
• Žmogaus skonis ir žiaoji- ratae ore. Bet ji neri Mhdt at savim yra silpnybė o per dau.g
tekus, kurie Yafcstono Jėnyje
mes turim maudynę. Ka jte reik patedkintu — kvteįybė.
prieš 600 metų mūsų erą, pastatė
dai!g paminklų.; Čhichen Itža,
pats didžiausias ir kitas Pojiir
gražiausias. Bet dėl kažkokio.
• Falklaudų salos, dt< iMrių
jJrfežąslles indėnM Inkai išsikė ^r-ikovė anglai SU aiyWtHiielė Iš Yukatano toIUu į pietus it
rctUri prtdtę Widens
ftrjliVijęje kalbuosi įsikūrę -O* Vw*'fiĮ atveži didute*it tenklatVKHs į "ol^. .
mo
psm^pas (Ghlfcheil
4 Japonijos gyventųjų amžius
HM
tenteTnas tųfifctų
i? tik
ket Ilgėja. J&j yra nemažai tokių
Japonų, kurie suUukė IDO me-1
r iš kta kraštu. 0pt fr iras to
I "ų amžiaus. Valdžia tokiems ^en-|
tarputi ^ens:eJeję>. Į ininkanu moka bonusua.
■' “—- -

tithe I
’ I
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Lietuvių Žinių” nauji redaktoriai

I

“Lietuvių žin5ų” buvusiam ni^ms reifetluins Programoje —
redakciniam kolektyvui atsista klubo mišrus choras, vadovau- ”
tydinus, naująjį kolektyvą su iamas mnz. P. Arrųonu. Bu< rencamos aukai ALTai, Lietuvių
dalo: Br. Gaižauskas, K.
žauskienė. A. Krulikienė, J. Pu-( Bendruomenei ir VLIKui. Au
Išninkąs S. Vaškienė ii St, V aš. tų rinkimą tvaikyi komisijų. Už
kys. Biuletenio perdavimas — žuvusiu^ tlėl Lietuvos laisvėm pa
perėmimas ivvko sausio n.ėn. 10 maldas bus taikomos vasario
d. klubo pirm. A. Gudonio na mėn. 19 d 1 vai. p p. švento
muose. kur buvo padėkota re Vaido bažnyčioje, Gu!lj>orte. Or
dakcijai už įdėtą darbą ir pa ganizacijos yra prašomos tą die
linkėta sėkmės naujam kolekty na dalyvauti pamaldose <u savovėliavomis.
vui.
— Nauji klubo nartai. Valdy
— Naujų Metų sutikimas pra
ėjo linksmai ir nuotaikingai, gro bos nutarimu aktyviaisiais klujant Nen-Lithuania orkestiui iš oo nariais priimti: M. GiučausČikagos, kuriam vadovauja muz kienė, J. Juodikis, P. KasperaviA. Modestas. Dalyvavo apie 350 čiūtė. Pr. Kasparas, S. Kreivė
žmonių. 12 vai. nakties, sugiedo- nas O. Kreivėnienė. J. Kalėda.
jtrs tautos himną, klubo pirm A. Kalėdienė ir A. Stasiūnienė.
Iš aktyviųjų į šimtininkes per
A. Gudonis trumpa’ pasveikino
susirinkusius, gi visi dalyviai, ėjo E. Purtulienė.
— Lietuvių klubo choras yra.
pakeldami šampano taures, lin
kėjo vieni kitiems laimingu 1D84 suorganizuotas 1956 motai-. Ja
organizatorius Kazimieras Štaumetų.
vans 40 tautybių. Čia. V?us gali
Reikia pažymėti, jog klubo pas. Tada choras buvo pagadin
ma paragauti įvairių tautų val
valdyba, direktoriai ir paskiri tas “Dailės” vardu ir gyvavo IiNuo 1966 metų cho gių, pasigrožėti tautodailės dai
klubo nariąi įdėjo daug darbo Į gi 1966
bais ir pasiklausyti įvairiaspal
N. Metų ir Kūčių pobūvių pa ro globą perėmė Lietuvių klu
vių programų. Lietuviai daly
rnešime. Maistą šiems rehgi- bas. Tai^i, musu choras — vievaus su savo maisto pavrijonu,
niarns pąruošė Elena Purtulienė rtas iš seniausių organizaciniu
kurį ve.įv E.» Purtulienė. Tauto
rienetų St. Petersburge. Sako
su Talka,
•; ~
.
dailės paviljonui vadovaus. E.
— Senosios klubo valdybos at ma, jog šis choras davęs pagrin
t-5
u
t
su . savo
Petersburgo
Lietuviu r Modestienė. Lietuviai
. .
sisveikinimas ir supažindinimas dus S
'.dainomis .ir šokiais .pasirodys
su naujais klubo pareigūnais' klubui
šeštadienį įr sekmadienį 5 vai.
Choro dirigentais yra buvę K.
įvyko sausio mėn. 8 d. pietų me
vak.5 ;rbi dienas po 20 minučių.
tu; Susėdus jiems, prie specia Štaupas, M. Staųis, J. Zcfanis, P.
— Naujai šindcTganizzivUsi veliai skirtų stalų, klubo pirm. A. Lingis, A. Mateika ir dabartinis
; teranų tautinių šokių giaipė pa
Gudonis padėkojo visiems bu P. Armėnas.
sirinko /Audrok' .vardą, ši gru
Choro eilėse dabar yra 54 dai
vusios valdybos nariams, direk
pė
ruošiasi \ dalyvauti šotoriams, revizijos--komisijos na nininkai. Praeitais metais, kaip
kių šventėje, kuri įvyks Clęriams, baro vedėjui K. Vaičai žinome, Čikagoje vyko 6-oji dai
fvelande liepos menesį. Grupės
čiui,- jo talkininkams ir visiems nų šventė, kurioje dalyvavo 31
bet kuo prisėdėjusiems prie klu mūsų cho-e dainininkas. Choras įra<,ovė.-/; Kamiene, padėję-- - ° ertson.
bo darbų. Vėliau St. Vaskys su paprastai išpildo ■'programą įyai-į*3
sirinkusius palinksmino savo riuose klubo ruošiamuose minė-j — JAV LB St. Petersburgo
jimūose. Praeitais metais cho-] įpylinkė vasario mėn. 3 d. 6 vai.
humoristiniais kupletais.
Naujoji klubo valdybą: pirmi ras pasirodė: Vasario 16-osios mi
ninkas — A. Gudonių vice pirm. nėjime, 2 dienas atliko progra šia koncertą. Programą išpildys
— K,. Vaičaitis, sekretorė — A. mą tautybių festivalyje Bay- pagarsėjęs "Harmonijros” kvar
Krulikienė, iždininkas — J. Kir fronte, dainavo klubo suruošta tetas, iš New Yorkp. Įėjimas auka
:
‘ t*
y
tiklis ir finansų sekretorius — me metiniame choro koncerte $6.. Po koncerto kavutė. Visi ma
B. Ginčauskas.
kartu su kameriniu orkestru, mo- ■ loniai kviečiami.
Direktoriai:' E. Bazėnas. - A. t erų choras- pasirodė motinos
.Tautos Fondui gausio mėn.
Grabauskas. J- Jokabauskas. P. dienos ritinėjime, dainavo biržei Paaukojo: E. if J. PųrtĮiliai —
Kraujalis, S. Lungys. J. Pur- lįo liūdnųjų įvykių minėjime/ $109. B. Michelėvičius
- S’ 0,
tpJis ir J. švedas.
dalyvavo SPIFFS suruoštam ;ą. a. J. Valaičio atminimui —
Revizijos komisija; J. Žvynįys. Bob Bemko mirties minėjime ir $50, a. a. Francis Kazląs atmi
J. Vaičaitis, G. Puniškienė ir A. gražiai pasirodė su Kalėdų-gies nimui — sĮ40»’ a. a. Onos J.ošiuŠukys — kandidėtas.
:
mėmis per praėjusias Kūčias.
-kienės ątmmimųfc J $100.
— Klubo organizuojamas Lie
Apie kitų klubo vienetų'veiklą
.
T. F. Atstovybė
tuvos nepriklausomybės ;mineji- parašysime'' sekanciamė?eLl
* — Jaųą^£ lietuvis medicipčs
mas’iivįylęs vasario .16 d. (kėtvirT | numėiyjei
^akčtrąs
5ufgaifiš^ŠL:
raV* i. v : ■»___ -1
*
•
tadienį) ;4 NM. į>'. p. "Minėjime
invokaciją sukalbės prel. 'Jj 'EalAeta.
kūnąs.. Paskaitą skaitys Linas
Kojelis į? Washington. jD. C., ijos^ivyfcš yąsarto.2į 25, 26die- Jnėjim-t.
— - - ■ ■ - • r<;.
Baltiįių-iĘūmų asistėntas ęjni- npfriįs- Bayfniįi^jt^nt^įEhjy
’
v*—*■»
' ~
< '.L •
"V .t- v
Į '.a.","
,-r. .ssssssąs-y Mąngos” j. šaulių-jkūopa.' Sausio

Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Marfūno, P Joniko, V. Slanka
f. Raukflo. dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matuaeri&ua jr 1
Meilaus straipsniai bai studijos, ffiustruotos nuotraukomis l
M. K. Čiurlionio. M. Meikio, V. Kaiubos, A. RftHtelėi ir A. Vara

_ > DAINŲ 8VENTE3 LAUKUOSE, poetės, raiytojca Ir ta
Hnll iokltj pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie <fain
Iventea bei Jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojai

> VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS. Antano Rūke apral;
tas Juoso Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai Be
gyvenimo bruoių aprašymas, bei tikai! to laikotarpio buftta Mi
rat&rinė studija, suskirstyta drtraaeHaia Ta 3D5 puriaptą ksyf

Čikagos Akvariumas

mėn. 15 (L ^v. Vaido bažny
čioje buvo atlaikytos pamaldos,
'prašytos tos^pat šauliu kuopos,
už Klaipėdos vad.ivme žuvusius
karius ir šaulius.
Minėjimą salėj e pravedė kuo
pos pirm. V. Baranauskas. Pra
džioje buvo.įneštos vėliavos, su
giedoti Amerikos bei Lietuvos
niurnai ir ^savanorio — kūrėjo
L. Virbicko uždegta amžinoji ug
nis. Invokaciją sukalbėjo kūn.
A Stasys. ; a
Turiningą paskaitą skaitė VI.
Žilinskas, nušviesdamas Mažo
sios Lietuvos istoriją^ jos įnašą,
į Lietuvos švietimą, kultūrą bei
literatūrą, p taip pat reikšmę į
Didžiosios Lietuvos tautinį at
gimimą.
Plačiai nupasakojo
įvairias po\ pirmojo pasaulinio
karo tarptautines intrigas, privedusias prie sukilimo ir prijun
gimo Klaipėdos srities prie Lietu
vos. Vaduojant Klaipėdą žuvo
2Q šaulių bei karių. Klaipėdos
reikšmė Lietuvai vuvusi nepa
prastai didelė. 1939 m. kovo mėn.
20 d. ^Vokietija įteikė Lietuvai
ultimatumą ir Klaipėdos krašr
tas- buvo prijungtas prie Vokie
tijos. Mažosios Lietuvos lietu
viai- veikėjai, daugumoje, žuvo:
vieni vokiečiu, koncentracijos
stovyklose, o kiti buvę rusų su
naikinti.. Po II-jo pasaulinio kąta\Klaipędos kraštas buvo pįiįuMėtas pne Tarybinės.Lietuvos.
Mėnineje dalyje eilėraščius
. gražiai, ir nuotaikingąi. padekfe.mayo. Ą. j^ukięnė Sajaus-Sajai§ko “Ką Baltiją jnena- ir S. Vaš
kienė Pr? Lernberto’’ “Baltifją’j:
Vyrų damos vienetas, vadovai^

iamas muz. A. Mateikos, padai
navo 8 dainas. Gorino “Arą’\
pritariant dainos vienetui, sod
riai solo padainavo A. Kusinskis.
Bisui vyrai dar pridėjo ‘‘Užsta
lės dainą”, Dvariono ir dar pa
kartojo ’’Arą”.
Baigus meninę programą. M
Karaitis . papasakojo savo įspū
džius iš gyvenimo Klaipėdoje.
Kuopos pirmininkas V. Barąnauskas visiems padėkojo ir pa
kvietė pasivaišinti kavute.
— Reorg. Amerikos Lietuvių
Bendruomenės St. Petersburgo
apylinkės metinis visuotinis na
rių susirinkimas įvyks vasario
mėn. 8 d. (trečiadienį)r 2 vaL
p. p. Lietuvių klubo mažojoje
salėje. Numatoma ir paskaita.
Nariai ir prijaučiantieji malo
niai prašomi gausiai dalyvauti.
Pc susirinkimo pabendravimas
prie kavutės.
Apt/ZInkėx Valdybe

ied Post 369 salėje, kuriuos
parūpins legionieriai.
Vasario mėn. 19 d. 10:30 vai.
ryte bus atnašaujamos
Mi
šios už kenčiančią Lietuvą Šv.
Pranciškaus lietuvių parapijos
bažnyčioje, East Chicago, ir Šv.
Kazimiero lietuvių pampijos
bažnyčioje. Gary. Tą pačią dieną,
4 vai. p. p., šv. Pranciškaus pa
rapijos salėje. East Chicago,
įvyks iškilmingas Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimo minė
jimas, su banketu ir programa.
Pagrindinę kalbą pasakys Stan
ley Balzekas Jr., o meninę pro
gramos dalį atliks Frank Za|K)lio
tautin u šokių grupė.
ALTos Lake apskr.. Indiana,
valdyba maloniai kviečia visus
any linkės lietuviu^ dalyvauti
šioje didžiausioje mūsų tautos
šventėje.
A. Vilutienė

— Zimbabvė ir Sovietų Są
INTENSYVI VEIKLA ALVU junga pasirašė-pirmąją prekyDO LIETUVIO SODYBOJE. bos sutartį. Abipusė prekyba
per metus sieks apie 5 mil. doj"
Sausio 29 dieną Lietuvio So-’ feriu.
f
dyboje įvyko Klaipėdos atvada
vimo paminėjimas. Atidarė A1T
vudo pirmininkas ’ dr. Jonas
Adomavičius. Klaipėdos atvada
vime dalyvavęs maj. J. Tapulionis skailė paskaitą apie Klaipė
doje vykusias kovas. Alvudo
sekretorius A. Keveža padekla
mavo iš savo poezijos pagerbi
mui klaipėdiečių sukilėlių —
laimėtojų.
A. Šidagis padainavo — Smė
lėtiems Klaipėdos krantams. Vi
suomenininke S. Ožciiėnė prisi
minė daugelį jos pačios savųjų,
dalyvavusių Klaipėdos atvada
ŠĖRffi WITH PRIDE W
vime.
THE NATIONAL GUARD
DipĮ. teis. Pranas šulas aiški
no apie legaliomis formomis tęs

SUSIVIENIJIMU LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia -ir-turOgiausia lietuvių fratemalinė
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.

EAST CHICAGO, IND.
Vasario

inas į klausimus. Teis. Pranas
Šulas yra parašęs testamentų va
dovėlį, kurį yra peržiūrėjęs tei
sėjas Alj)honse Wells.
Po to sekė Alvudo pirmininko
dr. J. Adomavičiaus paskaita
sveikatos reikalais. Išgirdome
naudingų patarimų sveikatai užlaikyty!. Buvo atsakinėjama į
patiektus klausimus. Taip pat
prašė neužmiršti savųjų tsutieuių Sibire. .Padėti jiems siunti-*
niais.
Alvudo Lietuvio Solyboje sek
madieniais, 2 vai. popiet, visad
vyksta kultūrinės,
meninės,
s veika tos progrą m os. Trečiad ieį
niais, šeštadieniais ir sekmadie
niais vyksta nemokamas kraujo
spaudimo tikrinimas visiems be
sikreipiantiems.
Koreisp. Š. K

1 fc&šioš. minėjimas

SLA — atlieka kultūrinius garbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos
--darbus dirba.' \ į.
J
C

Lietuvos ' Nepriklausomybe:
atstatymo 66 metų sukakties mi.
nėjimas įvyks š. m. vasario mėn.
18 ir 19 dienomis sekančia tvar-

SLA — išmokėjo daugiau kaip ĄŠTŪ0NIS MILIJONUS doleriu
-. įĮ apdraudų sąvo-. nariams. ' :'7. ' ■ . _ ŠIA — apdraudžia pigiausiomis kainomis- SLA neieško pelno,
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali
Susivienijime^'apsidrausti
'
•

Vasario mėn. 18 d. 8:05 vai.
ryte per Hammond WJOB radijo
stotį bus transliuojama Vasario
16 'd. pritaikyta programa. Tą

- SLA — apdraudžia ir Taup<miąja apdiainia----^Endowjnent . /
Insurance, kūrfcypa^paUc^^^ jaunžm^ caiėlįįnitam •
aukštojo1 mokšlojr ?j^ įgrvįįftįapi*’• V'

? ir

Chicago, Ind., prie; miesto rotu-'
sės bus iškelta nepriklausomos
Lietuvos vėliava. Vėliavos iškė
limo iškilmėse- dalyvaus East
Chicago meras Robert Pastrick,
Amerikos Legiono Vytauto poš“
to legionieriai ir East Chicago
miesto pareigūnai.
Po vėliavos pakėlimo- iškil.

SLA—vaikus apdratfdžiir pigia tėrinisuota’
■. $1,000
■* ■ ■ ■ '
. ?;.’?■
r. --

'

■.'SLA—kuopa yra visOSe•
i.•••;..>*' cKreipkitės -j ^avo .įpyhnĮSs kuopą MifcėJuĮį F,
- - - jie.. Jums jnielai.
‘\
Galite kreiptis
'tJenLrv ' ?'

l.

.

307 W.
"

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.

2608 West 69th SU Chicago, Ill 60629 ♦ TeL 925-2787
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.
-

Maistas iš Europos sandėlių.

MARUA NOREIKIENfi

Cosmos Parcels Express Corp.
'

•

/ į

MARQUETTE GIFT < ARCĖLS SERVICE

'“JK

41 W. 69th St, Chfoafo, DI. 60629 ♦ Tel 925-2737
akt
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fr HetuvlŲ kalbą. Jig mokėsi kartu su karu Jaunium ir prof. &
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Postmaster: Send address changes to Naujienos
1739 S. Halsled St, Chicago, IL 60608

metams _______
pusei metų ____
trims menesiams
▼lenam menesiui

As of January I,
Subscription Ratet:

Chicago $45 00 per year, $24.00 per
months, $12.00 per 3 months. Id
>ther USA localities $40.00 per year Kanadni*
522.00 per six months, $12.00 per
iree months Canada $45.00 per year;
metams ---------thpc countries $48 00 uer year
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Užsieniuos

Nuo sausio pirmos dienos
Dienraščio kainos:

Chicagoje u priemiesčiuose-

metams_______________
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Kitose JAV vietose:
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i sekmadienius, pirmadienius ir šventadienius. Leidžia Naujienų BendroJol’nn vė, 1739 So. Halted Street, Chicago.
IL 60608. Telef. 421-6100.
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Orderiu kartu su užsakymu.
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Tadctis Kuribų jūrl
i dxirid Amerikoje buvo taip pat j
paveldėta, tačiau prezidentas ’
' Reaganas j ją atkreipė daugiau ,
j di mesio. To dėmesio išvadoj vy| t-iau*ybė pradėjo stipriai .pabrėžd Salvadoro apgynimo reikalą. J
3iUMF Wl£
l^as.aAgos Salvadoro valdžią |
<ęinli neviešai ir naudoti Hon- j
Jurą diversijoms į Nikaraguą I
A'ekvykdj ii ^žvalgybos — ČIA prie
mone mis) buvo Kongresui neMl
pr.imlinas. Prezidentas Raaga- '
nas rado išeitį, pasiųsdamas kažavėjo Lenino ir Stalino vedamu
duomenę bendriems manevrams
Amerikos komunistu.
x4
,en vykdyti. Jis taip pat pasiun- |
gyvenimą, mini
,ė JAV laivyną prie Nikaraguos [
kelis žymesnius Amerikos komupistus, *%et apie Benja
pakraščių, šios kariškos pastan- |
miną Gitlow nė vienu žodžiu neužsimeha. Gitlow buvo
40s laukiamų rezuita.ų nedavė
pats įtakingiausias komunistas 1918-19-20 metais. Jis
ir Kongresas tebe.iko kritiškas
stengėsi įtikinti angliakasius, kad jie taptų komunistais.
r nepas ryžęs skirti daug pinigų
Vidurio Amerikos diktatūroms
Jis ir Bimbą įtraukė į komunistinį judėjimą. Bimba New |
Mikas Šileikis
Peizažas
ginti. Prezidento Reagano pa
Yorke eidavo į Gitlowo šaukiamus susiijnkimus ir gau
skirta komisija, buvusio užsie
davo reikalingas instrukcijas, kurias skelbdavo savo
JAV 1984 metais
nio reikalų minislerio Kissingerio vadovybėje, sutarė ir patarė
..smėje tik du dalykus: ką nors
UŽSIENIO POLITIKA
Gitlow nesitenkino Lenino ir Trockio skelbiamomis:
eikia daryti arba dabar, arba
idėjomis. Jis panoro nuvažiuoti j Rusiją ir pamatyti, kaip, JAV užsienio politikos lankos Sąjungai nėra prasmingi.
tas komunizmas atrodo. Ką jis Kijeve, Odesoje ir Mask yra plačios, nes valstybė tur’ Prezidento Reagano užsienio reikės daryti vėliau; dabar vei
kiant bus pigiau, bet kainuos
ilitikos aparate, deja; persenavoje pamatė, tai užteko bėgti nuo tokios sistemos. Jis ėjot prekybinius, kariškus ir diplo
S.6 miliardus dolerių! Komisijos
s keitėsi (Haig, AĮieu, JJoįej
į dirbtuves, į darbininkų gyvenamus kvartalus ir įsitiki matinius santykius su beveik vi
nariai -nebuvo vieningi dėl socia• ^rultz, Kissinger, NičUėJ,
no, kad tokia sistema darbininkams netinka..'Pamatęs:tą■ so pasaulio valstybėmis.
' linių refo:mų būtinybės ir būdų
Prezidentas Reaganas' save, ic. keitėsi ir. pažiūra ir santy-į
sistemą iš arti, jis tos sistemos atsisakė.. Rusijon Gitlow]
joms įgyvendinti. Negalima sa
[priešrinkiminėse kalbose žsdcic ' Javimo būdai. Antikoniunistinckyti, kad šios rekomendacijos
išvažiavo komunistas, o grįžo-tos sistemos priešas. Ką
rAV grąžinti į vadovaujamą ir storika, tačiau, pirnj&>> tos d#e-;
būtų radusios naujus ir garan
matė, pranešė Amerikos komunistų partijos Centro komi
asi tikėjimą keliančią padėų- ‘ -liko.griežia. ;. įkr •
x
tuotus sprendimus, lygiai kaip
tetui, o kai to neužteko, tai parašė- dkŠhilę .knygą, ;pa-. .aisvBjo pasaulis yalstybią tar
Piezidentas Reaganas payęi-į
yra aišku, kad prezidento Reavadintą “AŠ einu išpažinties”. • Tai [ buw) tuo metu pat * pe. Jo' kalbos buvo .griežtai • anti- dėjo -du - frontus, kiltių/gyniriiei gano vyriausybė per tris metus
^ripriausioji 'komunistinės sistemos. kritika. Knygoje (ps zomuništmės ne tik Sovietą'S^- Aįnerika buvo užapgažĮiotaJ;^f\ Vidurio Amerikoje klausięųj ne
paminėjo ir Antaną Bimbą, komunisto tapusį Ajaun^ ’ tungos, bet ir kitų, komunistinių <-dnistane jr -Lenkijoje?.. Atgaus-r pajėgė išspręsti. ’ :
•ano laisvės kovos-;tdįsitęšia„
'.ietuvį.. . .
Į {
;;
' riškaj pasisakė už Formozos re- bet IĄV šiose koy.ose- nėęa dau- Visai kitoje šviesoje pasirodė
Šitas Gitlowo paminėjimas buvo 'didBausidji Bįmljoš; ■niinia:ir:iatokyuia nepriklauso-: giau įsijungusios, iiegli būvu; prezidento Reagano iniciatyva
Karibų^jūros Grenados saloje.
nelaimė. Bimba panoro tapti Amerikos-jOečiu, bet. imig< ma iitio ^ūdonosios Kiiuj;os 4r.| prezidento Carteno valdžiostihe-y Tėra' buvo nedviprasmiškas ka
racijos įstaiga turėjo Gitlowo aprašymą.; Tas aprasjbnąs nevengė-pabrėžti komunistų pa- įlui Lenkijos reikaluose JAV pa ’Į riškas laimėjimas. Reikia,- tat
teleido jam tapti JAV piliečiu. Bimbą;nusigando. Vis®: vefgtų .toųĮų JakinKL j Lyįuągie-'-siangos buvo nekėtooinges, u iau, atminti, kad. Grenados
savo gyvenimą ūs kalbėjo apie demokratiją. socializmą,: i -iai’^Šioms kalboirts kandidates p.ezidentui Reagatoi- .parėmus.. marksistinė -pyriausybė du meReaganas skelbė, kad grūdų. Į-valdžia, ypatingų .naujų pastand
tui'be/iįtiškai stengėsi atkreipti
pažangą, bet niekad neužsiminė apie komunizmą. Tiktai■ pardavimo varžymai Sovietų dr nebuvo. : <
’. :
•■
Amerikos dėmesį. JAV Grenadą
Bimbai mirus, Lietuvoj gyvenantieji ir’Maskvai dirban-■Jkn-pavo .prieš Didžiosios Britatieji lietuviai komunistai prašneko .apie Bimbą 'komū-Į
nistais, nei su- rusais, nei -su vokiečiais jokįų ryšiųme- .lijcs ir Pietų Amerikos valsty
nistą. Jie priminė, kad Bimba visą laiką-buvęs komunas-’
bių norus (Grenada yra Britų
tnrėjo.'-Jis tų ryšių vengė.
'j.:'.
tas ir slaptai dirbęs komunistams.
dąjusgos. narys), šio žingsnio iš•

Pavergtiems lietuviams skelbia
melą apie Bimbą

ik*’

“S.

?

- *

’

-
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Sovietų karo jėgos, pavergusios visą Lietuvą, uždarė
visus Lietuvoj ėjusius laikraščius, o pradėjo leisti ko
munistų partijos leidžiamą Tiesą. Okupantas norėjo, kad
lietuviai patikėto Tiešbje skelbiamomis mintimis. Mongo-i
lai ^patikėjo kranūnistų skelbiamomis mintimis. Jie skai-^
tyfi n^mcdęljo, tai rusų komunistų skelbiamomis mintimi;..;
patkiėjo/ bet lietuy^ij perskaitę Tiesą, pasakė, kad jojenėra tiesos.
' H « ‘
Laurynas Kapočius, Vilniaus universiteto profesc
rius. pats Antano Bimbos nepažindamas, parašė paverg
tiems lietuviams ilgą straipsnį apie Bimbą, parašydama;
apie jį nebūtų dalykų.
Antanas Bimba Amerikon atvažiavo 1913 metais. Jis
bu”O pasiturinčio Lietuvos valstiečio sūnus, bet iį leido
New Yorke Bimba prisiplakė prie socialistų Bostone-’
kaimeb'o pradžios mokyklon. Tėvas nenorėjo dalyti savo '’steigtos Laisvės, kada ji buvo perkelta į Brooklyną. Jis mų -gyventi-su jauna estaite. Bet -ir šis ^IntStoaribnaliz [ naujino Amerikos .dominacijos
mas” buvo lietuvės Ievutės primestas. Jeigujo Levąne- r šmėkla.
ūkio, tai vaikus išsiuntė Amerikon. Du vyresni Bimbos
... ibūtųtaip
dažnai
girtobkliaVusi,'tai
jfe
su
ęstenebūtų
gy

Prezidento Reagano kadenci
broliai jau anksčiau čia buvo atvažiavę, atplaukė ir Bimba o kai susidarė pakankamas skaičius,jo draugų, ‘tai jjis.
pas mos į Niagara Falls apylinkę. Amerikoj visi tur* Laisvę perėmė savo kontrolėm Laisvė jau -buvo tapusi; venęs. Bet jis estiškai nepramoko, .estų gyveniniu nesi jos bėgyje Argentina -įsiveržė Į
dirbti. Čia ir karaliai eina į Fordo dirbtuvę ir padeda- dienraščiu. Bet kai josios priešakiu atsistojo Antanas domėjo ir apie estiis nieko neparašė. JĘstė ligoje jį- pri Ealklando salas ir galop -pralsimėjo karą prieš Didžiąją Brita
gaminti automobilius. Teko susiraski darbo ir Amerikon Bimba, tai pamažu iš dienraščio Laisvė tapo savaitraščiu. žiūrėjo, okai užmerkė akis, tai.palaikus^'Rokiškį nuvežė.- niją. Yra nuomonių, kad-šio ka
• . Antanas Bimba visą ’.gyvenimą trynėsi tarp lietuvių.
atvažiavusiam Bimbai.
Kai dienraštį Bimba sukomurifetino, tai prarado skaity-'
ro .būtų .buvę.galima išvengti, jei
Lietuviškai rašyti jis-pramoko Valparaiso iŠ lietuvių inst JAV -iš .pradžių būtų davusios
Dirbtuvėlėje jam nesisekė. Jis nutarė pramokti ang-. •tojus. Laisvę jis redagavo iki mirties. Maskva jam buvo: ruktorių. Nei amerikiečių, nei kitų tautu tarpę jis nevei
liškai, o tada jis galės ir be darbo verstis. Jis nuvažiavo.' paruošusi ir patarusi priimti-S. Jokubką, bet 'Bimba alsi-' kesnes nepajėgė . ir bijoįjo,. kad jo neišvežtų į Sovietų Argentinai suprasti, kad jos ne.bus neutralios. To, deja, -ši vy
į Indianos valstiją ir įstojo Į Valparaiso universitetą. Val- sakė. Bimba viską darė, kad Jokuhka j Brooklyną neat>,
riausybė nedarė.
paraisas buvo vienintelė vieta Amerikoje, kur studentai važiuotų ir į Laisvę neatvyktų. Bimba buvo daugiau ap-t
. Europoje prezidentas Reaga
siskaitęs,
Jokubkos
jis
nenorėjo,
-nes
nuolat
būtų
turėjęs*
■Karo
pabaigoje
Bimba
buvo
pirmas,
kurį
rusai
įleido
galėjo baigti pradinę ir aukštesniąją mokyklą, po to siekti
nas turėjo daug sunkumų, už
\
’
'' -j į Lit!to1va. Kaip -jis, nebūdamas Amerikos piliečiu, galėjo draudęs mašinų eksportą Sovie
ir aukš^esniom mokslo, ten turėdami progos ir duoną už ,.jo rašinius taisyti.
Kapočius isimoą
Bimbą vadina
sidirbti. Bimba
plovė ir
ir mokėsi.
mokėsi.
I
vaaina internacionalistu, bet
uev jo
ju in-^
ui- . patekti *į Lietuvą, yra dalelė misterija. Rusams rūpėjo tų Sųjungos-Europos dujotiekio
sidirbti.
Bimba lėkštes
lėkštes plovė
Varparaise jis rado didoką būrį l’etuvių studentų, ternacionalizmas buvo labai siauras. Jfe ryžosi -prasi- ’ Bimbos propagandinė knyga apie pokarinę Lietuvą, bet statybai. Reaganas draudimus
Ten buvo sudaryta Valparaiso Lietuvių Studentų drau- veržti amerikiečių gjwenime, bet kai Gitlow-savo kny- Amerikos lietuvių ji nepaveikė. Nei Kapočius, nei Venc- panaikino ir Sovietai laimėjo,
gija. Bimba tapo jos nariu. Apie jokį komunizmą ta goję priminė apie pjauną lietuvį komunistą”, tai visi jo lova šios misterijos nepaaiškins, nes ir jie tiek težino, kiek bet santykiai tarp JAV ir Vaka
rų Europos sąjungininkų dėl to
draugija nežinojo. Neskelbė komunistinių idėjų nei Bim- ryšiai su amerikiečiais pasibaigė. "Nei su Amėrikos'komtb lietuvių dauguma. '
•
(Nukelta į penktą puslapį)
Iš pasikalbėjimų teko patirti, kad Lietuvoje mininką? Chicagoje, matote, Balčiūnų yra daug,
niaus ekskursantus palydėjęs palydovas, paėmė
-už peties ir patraukė į šalį. Jis man sako:
yra keli priimtuvai, kuriais galima
užsienio Jų yra net keli. Nežinau, kurio Jūs ieškote?
’
-------------- ^13------------ ei
—
j-i—
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—Aš-norėciąu susitikti su savo dėde, Juozu
— Šiai senei jau protas susimaišė... Ji ne- stočių pasiklausyti. Bet tokius radijo aparatus
*^huri
komunistu partijos pareinarei- !
^turi‘tiktai labai aukšti komunistų
pasakoja...
Balčiūnu. Jis blivo parvažiavęs į Ringeliškių kai
Daugelis mano, -kad -Amerikos lie žino, kąjai
uratas susimaišė, bėt jūs širdžių nth Jgūnai. Nugirstų žinių žmonėms nepasakoja. *Gytuviai nežinojo, kas rusų ’okupuo tekdte, pagalve bu aš. Jeigu bet kuriam būtų4ekę^ventojai, jeigu -kartais ką nors -patiria, ttai tiktai mą, į savo tėviškę. Tada aš <dar buvau visai maža,
i Dabar jau esu ištekėjusi, ir jau pati turiu duktoje Lietuvoje dėjosi, Soviėtų kuro
I relę. Esu Kastanto Balčiūno, Juozo Balčiūno brojėgoms ir policijai -antrą kartą įši/ taškančia ir pasako. Jfee to, jos galvoja, kafl šiandien lio, duktė.
veržtB >į Lietuvą. ‘Pavergtoje Lie bent ’tfflįp Ssilaikyti, kaip ji išsilaikė.
tuvoj® buvo Čikagidtė 19G1 -metais.
— Jeigu tas, kinis buvo nepriklausomos Lie
«1
ištinę
santvarka
iflgailaiNISTŲ MELAIS
Ji viską aprašė ir Chieagos Lietu
tuvos laikais parvažiavęs į Lietuvą, tai pažįstu.
1 Jis buvo tada parvažiavęs su'žmona, Kotryna.
vių Literatūros Draugija išleido
— Kitos dienos rytą Druskininkų kuro;
&teikdames žinias savo kaimynams, noriCfisidrąus- į |
__ Taip, Kotryna Balčiūnienė, tol mano teta.
tris laidas (vieną angliškai). Nau
sirado kelios apylinkės moterys,— toliau
i -ateičiai.
I Ji, atsimenu, ®*’*1*, visiems ’Ringtfišlnų Balčiūjienose dar galima gaitfi Čikagiekojo iš Lietuvos sugrįžusi turistė. — Pasirodo, ll
Targi. nageli’pasdkyti, kad Lietuvon ffltofiHto- J ną -vedkams, atvežė daug gražių dovanų.
y
tės įspūdžių laidą.
N. Red.
kad vietos gyventojai, sužinoję, jog atvyko žmo- 'jai nežinotų,-kas
U
■4—b >
— Tuos Balčiūnus labai gerai pažįstu. Prinių iš Amerikos, pradėjo rinktis thurcrte’tr teNrufi ’žhifomis’HepHŠttS
- TkhiusOlne tonas pačioms organizarijoms. Tiktai
savo giminių. Kurortan ėjo ne tiktai pačių Drua- .tiniy Jiems htišk
s I Jūsų teta, Kotryna Balčiūnienė, šiais metais mirė,
— Sergu, kur gi nesirgsi... — pradėjo po kininkų gyventojai, bet ir iš tolinj®nhi«p$šritoi$»ilg wJhy wbn 1
i T1 mirė šį pavasarį, prieš mėneąį ar du. Puvo ditrumpos pmmdkos tmoterfe.
KuiJ) ’nusirgri? Jte tebai naršjjo patirti, kas dartsi Amerika]: . i|ft*qg«dtfu^fea
Vyras mhfc
«prafiBdįje^ * Stan ęiriaBiguj visi Komunisto leMSamais laikraščiais jie tebetiki, i
atvvi
i pasakiau, kad Balčiūnienė
tai jaumano vdkalilwnSSta^ti. ». Nei nežtami. kur jie nes -ft pktyrtfrib ?tno, jog tN fra grynai
eriškė pradėjo verkti.
palaidoti. Siegalta vft n *EaR fotelių ’ptaodrnti,
Mes taip visi laukėme jų ... Aną dieną suišsiverkti, .s % wnwys aftėfliė wicliua, trurves, ja
Vietos radijo stotys lietuviams yra ne k
ebegyvena mano
vus, visus gyvulius ir paukSfitm.. . Pagalimi at
v-1 MITID 1
brolis, h- kalbėjome
ėmė ir žemę. Prieš porą metų atėmė ir namus... i ta, kaip propagandistų grauioftnuu. Jos t
r*"|
W
V
vaikų būtų atvažiaMa* pačiai paskyrė vergės darbą kolchoze... Pa tiktai tas žinias, kurios okupantams naud
K<SL1 pF
Lietuvoje
visi
radijo
aparatai
taip
nadatart
•adėjo teisti Amenskyrė tokias dideles normas, kad ir norėdama ne
VR7
K c m un
sklmgalėjo ir jie «tvapajėgiu jų atlikti... Sau duonai nėufeidirbu... jais galima klausytis vien tiktai I
džiamų žinių. Užsienio stočių ik* net _
Badauju... Kaip gali htsurgttf
Moterėlė pradėjo ašaras šluostyti. Nuriedėjo klausyti.
LAUKIA ŽINIŲ Iš AMERIKOS, STOKI
jot.ir man.
SUSITIKTI SU SAVO BROLIAIS
flėtrtikus priėjo prie manęs Cibulskis, iš ViJ-

ČKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI RUSU
PAVERGTOJE LIETUVOJE

JU /IL1AUB

rirėelm Pagiųaune poezijų, tai atsiųsiu pimgi*
kxiq

1

aaresu.

Funeral Home and Cremation Service

Chicago, IL 6UW>

du paul

v.

daugis

<*• □ YTCMA3 Ift CH I KU KUA>
cnestBf Cotnmomty KiuxlKot
dxrektcrtug

Charles Stasukiitb
FD. LE.
(312) 226-1344

UŽSIENIO POLi i iiU4

Atkelta is 4

pcs.

1729 S. Halsied St
Chicago, IL 6060Č
24 Hour Service

Mcokmm

pablogėjo. Prezmentas Reagans.*
įvykdė dar 1
X9M & Mantutm KxL, Wasfchosrat, Lu
Pel's,ng o ir žemo skrydžiu.
VJUU*AUU6. 3—aarOQ niMinmu
(Cruise) raketų įsuestymą. šio
je srityje bovietų pas.augvs tai
582-2721 tri* &W-272fl
sutrukdyti pasirodė bejėgės
1885 m. liepos 2 d. pradėtas leis
prieš Europos Adamo pakto vy- VYTAUTAS ŠIRVYD.XS
ti Lietuwiszkasis Balsas ir Juo
j riausybių pasiryžimą. Ginkia/iSLA RUOŠIASI MINĖTI
zo Paukščio Plymouth, Pa., 1886
? mosi spLiooj mi o dervuos Uirp .
■ aie.ų vasario 10 d. įkurtoji WieDR, A. B. GLE V ECKAT) ? Sovietų Sąjungos, vyku^ios cn- *
100 METŲ SUKAKTĮ
I aibe L.e.av<n.a.a. &.ų ^aiiraščių
tn wMiKaKUJUk
Į jose lygxayreie&e, tačiau, išao
- Susiv Aniiima^ Lietuvių Ame ciklopedija aiškina, yra kruti- pavadinimai būdingi Amerikos
Sovietams is jų pasitraukus. Sorikoje už metus ruošiasi mi
F cLialiql ArUę
Į lietuvių istorijoj, žodis “Lietunėti šimto metų sukaktį. Tai nės srityje surišti”.
į vietai čia nustojo propaganaiWw l&xa Stroe
pati stipriausioji ir turUiglauNuo pat išeivijos pradžios vviszaasis'’ stovi už šiuose lietu
; nio pirmumo, lac.au uer> oų iš- ■
sioji lietuvių orgamaeja nad
•,
uwiianra^
skai.ytojai sus.paz.mų su SLA (1868 m.) visame Amerikos lie /įuoae nesulaikomai prasiveržu
I uiiao neganma laiayti Ja V lai
užuomazga, spausdiname Vy tuvių gyvenime tautinė ir kata sią tautinio sąmoningumo srovę,
mėjimu.
tauto šjrvydo SLA .stonjps
likiška pasaulėžiūros visur ir | o “Wienibe” ir Susivienijimas
užuomazgą.
N. Red.
D1L £ iLAlMM. VLLLAAd I Nežiūrint prezidento Reagano
visados galvą keldavo, veikda- Į orimena amžinai siekama tauti
OPIOMfeliUSlAfc
pabrėžimo, kad Formoza negali
Istorija, sakoma, mus moko mos asmeninės ir visuomenines nes vienybes idealą.
būti apleista, nuolatinis Rauuo- per praeities darbus save geriau nuotaikas per laikraščius ir or*
\Ai JlA LW1UV1AAAJ
S.and.en minėti šaltiniai istonosios Kinijos spaudimas pri suprasti. Susivienijimo pirmasis ganizacijas.ę'
UK rt. 71H SL
T*L 7J7-514J
riKui tiesiogiai neprieinami. Po
vertė šia vynausyoę sumažinu istorikas —. Tamas Astramskas
jų a-sir ado kitų. Mahanoy City,
Ulu r^nUiAu uimu
Juozas Adomaits (Dėdė šer
ginalų tiekimą r ormozai mai (ioo3-1921) teisingai sakė, kad
Pa., 1888 m. liepos 27 d. pradėjo
nais už geresnius santyaius su jo parašyta SLA 1886-1906 metų nas) jo redaguotoje Chicagos eiti pirmojo NVienibės redakto
Pekinu,
istorija reikšminga ne vien Lietuvoje 1-897 metais rašė: riaus. Domininko Tarno BačDr.:
btlbUlL Nauja prezidento Reigano Amerikoje;, gyvepantiems lietu “Užtenka sueiti kur nors dides kausko (1846-1909) įkurtas ±aik.NtiSTv, pusiu m
iniciatyva nuvo Amerikoj smo viams; bet Ir tėvynėje Lietuvoje niam lietuvių pulkeliui, pirmiau rašlis Saulė, kuri ėjo iki 1959 m.
giamųjų dalinių (marinų) pa esantiems,. Ji šviečia ko Ameri sia jis pasiskirsto į dvi partijas: birželio 26 d. Jos komplektą’ ,'jridOSTATOS CHIRURGU*.
3S54 WEST Mrd STREET
siuntimas į Libaną. Tie daliniai kos lietuviai siekė, ką atliko, dievotų ir bedievių, neužken- torikui neprieinami.
. ..
čiančių
viena
kitos
”
.
Nuo
1905
kur
klydo
ir
kur
buvo
apsileidę,
/•laidės. aitrad. 1—ė jcjri:iš pradžų turėjo laikytis neutra
Chicagoje 1892 m. gruodžio
liai, bet ši iamysena buvo pa i'ai yra matoma lyg veidrodyje. metų smarkiai ėmė kilti iš tau
-1 •
c “bedieviufc ” 6 d. pradėjo eiti Lietuva, išgyve
Turėti parašytą istoriją paju tiniai nusiteikusiu
keista į nedviprasmišką Izraeliu
nusi iki 1920 m. gegužės 8 d. Ją
rėmimą. JAV karo vadai būvu to l.sOO m. Susivienijimo Seimas auganti socialistinė nuotaika.
Idėjosčią visada nugalėdavo leisti 1893 m. birželyje perėmė
p riešingi kariuomenės naudoji -(15-asis), susiiinsęs Eūzi-be.he,
mui šiame pilieiino karo ler.uja- New Jersey. Ten nutarė: "Visus ekonominį Reikalą. Susivieniji Antanas Olšauskas (1863-1^42),
mame krašte. Amenkos-IzraeLv proūOKOius nuo Susivienijimo mas, pavyzdžiui, išgyveno tris kuris redagav.mą pa,ėdė Juozui
t V i i y a
santykiai buvo visuomet įtarti pradėtos surinkti ir organizaci skilimus, ktirių visų, pagrindu Adomaičiui-šernui (1859-1922).
ni arabų akyse. Naujas ameri jos iės(-m.s isle.sti. Darną pa buvo, ne kas pigiausiai didžiau Abu per visą gj’venimą būvu
kiečių kariuomenes vaidmuo Li vesti kun. J. Žilinskui ii- apmo sią brolišką savišalpą duotų, bei nuoširdus Susivienijimo drau
*'o» itktty ir ilapum
bane dar labiau pablogino JAV- kėti surinkimo išlaidas”. Jis bu kad “mano”, idėjos žmonės val gai. Tačiau, Lietuvos komplek
vo Susivienijimo prezidentas dytų. Vieni nuoširdžiausių Susi tui istorikui taip pat šiandien
arabų valstybių santykius.
| ši trumpa užsienio politikos 1891-18^8 meiais:(savo pavardę vienijimo gerovės siekėjų, ,‘tau- j neprieinami,
£> CENTRAL AVB
Amerikos Tie-i Kieviena dabartis, sakoma, vis
apžvalga rodo, kad paskutinių- t912 m. sutrumpinęs į Ž.lius). tiėciaij”
“tergburg, Fla. 3371»
| trijų metų bėgyje JAV ne tik Sakoma, jis lesuspejęs .spaudai tuviai, vien idėjiniais pagrindais sava.p praeitį pasveria, bet SuM
SI3) 221-420*
• nesustiprėjo, kaip laisvojo pa- paruošti vienerių mem protoko- atsikiatė, paeiliui visų: lenki- sivienijimo pradžių istorijai, gai-.i.nkų, katalikų ir komunistų. pa, nes viskas tos praeities tyri, šaulio valstybių vadovas, bet uį, kadangi organizacija 1901 m.
Suprantama, jei ir pirmieji neto j ui šiandien prieinama. Rei<Au»rV*a1 greičiausiai nustojo bent kelių skilo į tautinę ir katalikišką,, ir
vyriausybių pasitikėjimo. B.P. todėl istoriko- - darbą teko nu- Susivienijinio f pradžių istorikai į kėlų kruopščiai peržiūrėti 1886buvo Siamo .dvyniai. Abiems 1915 laikotarpio laikraščius,
I traukti.
--------Girnai — Wua ssssh’a®*
krūtinės kaulu buvo tėvynės Susivienijimo seimų protokolus,
ŽEMA KAINA
— Praeitais metais kovo mė Amerikos lietuviams būdinga,
Mister Chare
nesį Anglijoje miręs Sovietų kad Susivienijimas gimė dvy- meilė, bet vienas buvo “tautie konstitucijas ,dalyvių prisimini
VESA kortele
mipas, meno istorikas A. Blun-Įniu. Astramskas pasakoja: “Vie- tis” Tarnas Aštramskas, kitas mus, ir kitką. Dėl laiko trum
Itas, paliko 853,121 svaro sterlin- nais ir tais pačiais metais (1886) katalikų kunigas Antanas Milu pumo ir šaltinių neprieinamu
kas (1871-1943)’. Abiem šaltiniu mo tai atlikti buvo neįmanoma.
go vertės turto. Jis dirbo britų buvo įsteigti Amerikoje net du
(Nukelta į šeštą puslapį)
i karalienės dvare paveikslų kon-j Susivienijimai. Priežastis buvo: buvo Jono Šliūpo New Yorke
g Įvairių aMioa*.

ANTANAS VILIMAS
•k I7L1U1 Mfr. J74-W*

1 trolierium. .Dėl senatvės išven-į tautystė ir katalikystė”. Susiviegęs kalėjimo, mirė pažemintas nijimai gimė tartum Siamo dvyir gėdoje.niai, kurie, kaip Lietuvių En-
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GENIAUSIA DR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUF

I
I

Telefonas 523-0440

HODERNISKOS AIR-CONDITIONED KOPLY<TO

2

I
I

3

I
4

tėvas ir sūnus

I

MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
141(1 So. 50th Ave., Cicero
Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS automobiliams pastatyti

—

VANCE FUNERAL HOME
I
i

-

1424 South 50th Avenue
Cicero, HL 60650
TeL: 652-5245
i KLIU KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI
Patarėjai u laidojimu direktoriai

JEAN VANCE ir GEORGE ŠOKINI

Aikštes automobiliams pastatyt:
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA
i

4348 So. California Avenue

Anthony Dias Blue

Tel - 523-3572

PINEAPPLE SPARERIBS

Fortt and fnrit fo wall to$elh«, and the eomblnatičd of
sparcribs with the sweet and soar taste of pineapple is a natural.
Before being cooked over a charcoal outdoor grill,
ribs should ba precooked by Mng boiled unSl tender. TWa
process of partial cooking is called parboiling.
If you are unable to deuote the time or the refrigmtot
apace to the marination procedure In this recipe, just omit the
step. The ribs will tMta a Iftfle lea of pineapple, but theyl

1 “Lietuvos Aidaf

Be tM wHh ehUI >oteto ar OMrani gom, Nfeed tcxaitoe^
toasted Fteodh tewd, sad tire ptoeappte aanea for <fippteg.
fem
i---A tea, Saagria, ehillad rose i
Visa yoa wad to reaha the saoca —> eold Ch
fda Spmribs

do a

SBS

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

NCWte CHICAGO Mcnofc CUJN "0*5 ow

Laidotuvių Direktoriai

txpRfssmyDgfm&

Tel RE 7 1213
U028 Southwest HwyM Palos Hills, lllinoi*

Tek 974-4410

Cott:

wy si

;z

e*i*SĘtU |thO Wl.
s*
ii WXXV -l—.-?-

f

vasaitis-butkus

wf?*Ublw

asui

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

op
Lhr

Wkf W. n®t Stnws

.Ssl tec

. If th# j./-

1446 South 50th Avenue
Ciceru, Illinois
-J
‘W

Telefonas - 652-1003
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SLA RUOŠIASI MINĖTI...
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VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS
MINĖJIMAS CHICAGOJE

Chicagos Lietuvių Tarybos Lietuvos Nepriklauso
mybės — Vasario 16-osios minėjimas
įvyks šia tvarka:

• ŠEŠTADIENĮ, vasario 11 d. —
■ 12 vai. vėliavų pakėlimas ir žuvusiųjų pagerbimas Jaunimo Centro
sodelyje.

• SEKMADIENI, vasario 12 d.:
10:30 vai. — pamaldos š. M. Marijos Gimimo pa
rapijos bažnyčioje. Šv. Mišias atnašauja ir pa
mokslą sako vysk. Vincentas Brizgys. Gieda
parapijos choras, diriguojamas A. Lino. Vargo
nais groja A. Eitutytė.
a
a

a

10 vai. — pamaldos Liet. Ev. Liut. Tėviškės par.
11 vai. — Sionų Liet. Ev. Liut., ir vasario 19 d.
10 vai. — pamaldos Liet. Ev. reformatų bažny
čiose. Pamaldas laiko kunigai A. Trakis, J. Juozapaitis ir St. Neimanas.
2 vai. popiet — Akademinė dalis Marijos Aukšt.
Mokyklos auditorijoje.
Kalbėtojai: gen. konsule J. Daužvardienė, Lt.
Governor George H. Ryan, kun. dr. J. Pmnskis
tema “Kova ir viltys laisvės fronte”, J. Talandis.
Meninėje dalyje programą išpildo Lietuvių Me
no Ansamblis Dainava. Choro vadovė muz. Aud
ronė Gaižiūnienė. Akompaniatorius muz. V. Ma
želis. Solistai B. Mačiukevičius ir V. Mielulis.
Solo rageliu muz. R. Kasiulis. Deklamatorė Z.
Dubauskaitė.

Lietuvių visuomenė ir organizacijos kviečiamos gau
siai dalyvauti. Organizacijos pamaldose ir akade, mijoje dalyvauja su savo vėliavomis.

Chicagos Lietuvių Taryba
■iiiiwiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiM

( itkella iš 5-to psl.)

Pavyzdžiui, nebuvo galima gau
ti net Susivienijimo organo T?vynCs (ISCu-PjCI ir 19031915)
I
k^mplck'u peržiūrėti. Ttko ten_ (tomai, imni — Partovtatol į
Mm*L iamO — ParMvImvl
k ntis tuo, kų savo raštuose pa
ttAL 1FTAT1 KHI AALf
UAL ■STAT! FOR SALI
liko Tanias Astramskas, kun.
Antaius Milukas, V.K. Račkaus
FASKQTQS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERJCNAJO
kas ir kiti.
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKtUMAIS.
Astramsku ir Miluku, pavyz
DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:
džiui. pasirėmė ir kun. Fabijo
MUTUAL FEDERAL SAVINGS į
nas Kemėšis (1875-1951), kada
jis šešiems mėnesiams Amerikon
PETRAS KA2ANAUSKAS, Prezidentai
- atostogauti iš nepriklausomos
2212 W. Cermak Road
Chicago, HL
TeL 847-774L
į Lietuvos atvyko. Tą buvusį ame
rikietį katalikai pasigavo ir už
korė pareigą parašyti jy Susi
BUTŲ NUOMAVIMAS
vienijimo menamam 50 meių
e NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI
jubiliejui istoriją. Kun. Kemė
9 H0TARIATA4 • VERTIMAI.
šis, gyvendamas Amerikoj 1 OH
: IO? I m. pasirodė gana rašius, !
TISŲ ROŽIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA
1
todėl užsakytą istoriją skubotai
ir parašė. Jo darbą, dar neįrištą J
J. BACEVIČIUS — BEI E REALIU
į knygas. Sovietų okupacija'
INCOME TAX SERVICE
1910 m. užtiko Tėvų marijonų
8529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
spaustuvėje Marijampolėje ir
sunaikino.
{
I
i;Qt,i. I LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
Išliko korektūros egzemplio- j
ir
asmeninių,
Aisxinnnai
lotynų
ir
lietuvių k. i
ELEKTROS ĮRENGIMAI
rius, kurį prof. A. Kučas na:r- į atsispindėjo jam
ČIA
GERIAUSIA
VIETA
PATAISYMAI
visuomeninlų-tautinių silpnybių JAV ir Kanadoje 7 amer. dol.,
Turiu Chicagos miesto
Jojo, rašydamas 1956 m. Wilkes ’
LIETUVIAMS.
kitur 8 amer. dol. su persiunbei, bendrai, kultūrinių
Dirbu Ir užmiesčiuose, treh,
Barre, Pa., išleistą Katalikų Su- •
garantuotai Ir sąžininsaL
i leklių. Trumpai — Susivieniji-1 timu.
sivienijimo istoriją, nesigilinda- IĮ mo istorija, tai visų Amerikos I Platina Lietuvos šaulių Trem- j 9 butų mūrinis. Labai
KLAUDIJUS PUMPUT11
4514 S. Telman Av®,
j Dilelis butas savininkui. Geras inves
j mas į organizacijos pradžią, lik ‘
T>1. 927-3559
lietuvių sumažinta istorija. Tai j tyje iždin. S. Bernatavičius, tavimas.
pakartodamas kun. Kemėšio iš
1513 So. 48th Court, Cicero, lui
3 butų mūrinis su garažu. Pelningas
Astramsko ir kun. Miluko išpe . lietuviško gyvenimo veidrodis.
nais 60650, U.S.A.
(Bus daugiau)
pirkinys.
*
šiotus faktus. Utenos apskrityje.j
DĖMESIO
Įsigykite sau, dovanokite
Didelis, gražiai' įrengtas bungalow.
ginies, kun. Kemėšis mirė iš- Į
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
mokslo įstaigoms.
Nebrangus.
- . • • Tiktai $126 pusmečiui automobilio
tremtas į Sibirą.
SV YRBŪS LIETUVOS
liability draudimas pensininkams.
ŽEMĖLAPIAI
Kreiptis: A. LAURAITIS
Astramsku, kun. Miluku ir’
ŠIMAITIS REALTY
4651 S. Ashland Avė.,
—
Hobarte
pasirodė
Tasma

Rack ausku, taip pat daugiausia I Lietuvos žemėlapis, su herChicago, III.
nijos tigras. Buvo manoma, jog i INSURANCE — INCOME TAX
Tel.
523-8775
arba 523-9191
pasiramstė Susivienijimo pra- Į bais. JAV ir Kanadoje 12 amor.
ta tigru rūšis vra išnykusi. Tig2951 W. 63rd St
džios istorijai ir Vytautas širvy- <]G].t kitur 13 amer. dol.
ras yra beveik dviejų metrų il
Tel: 436-7878
das, 23 puslapių suglaustame
1535 m. Lietuvos žemėlapis^ gio, turi panašią kengūrai uode
Dengiame ir taisome visų
rašte apie Susivienijimą 1910 m.• . su lietuviu kalba aiškinimais,
I
,•
knygoje “Juozas O. Sirvydas”. į 6 amer. dol., užsieny 7 amer. dol. gą ir sterblę jaunikliams.
Miko šileikio apsakymų knyga
tuojame ir esame apdrausti.
.’Galima sakyti, kad tikra pras-; 1749 m. Lietm cs žemėlapis.
“Liucija” jau atspausdinta.
me parašytos ir išleistos Susi- j
— Viename Peru kaime kai- Į
ARVYDAS KIELA ; .
u
vienijimo istorijos Amerikos lie
rieji partizanai viešai sušaudė
6557 S. Talman Avenuę , E
tuviai kaip ir neturi. Tačiau, jes
15 žmonių. Iš viso jau žuvo apie
Chicago, IL 60629 ; : \
..■b>
;• . fl
gaire tiksliai galėtų būti kun. F. KURIAM GALUI MOKĖTI 2,000 gyventojų, kai 1980 me Autorius pavaizduoja lietuvių
i
7
Kemėšio išvada tokia — nors
tais maoistai pradėjo kovą prieš gyvenimą nuo XX šimtmečio
.
DAUGIAU?
Susivienijimas visų Amerikos į
Peru Respublikos valdžią.
pradžios iki II Pasaulinio karo.
lietuvių ir nesuvienijo, bet, juos,• PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS
22 ilgesni ir trumpesni apsa
organizuojant, auklėjant ir i! AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE
kymai, 184 psl. Kaina 35. į
—Valstybės departamento pa
NUO $300 IKI $1,000
darbus palenkiant, kristalizavo’
reigūnas Alan Romberg prane Gaunama “Naujienose” ir pas
M. ŠIMKUS
visus didinguosius Amerikos
autorių: 6729 So. Campbell
šė, kad Etiopijos prekybos pata
Notary Public *
lietuvių troškimus, visą gražųjį
rėjui G. Zawse buvo įsakyta iš
Ave., Chicago, IL 60629.
INCOME TAX SERVICE
jų idealizma. Be abejo, kartu
važiuoti iš JAV, bet dabar jam
■
4259 S. Maplewood, Tel. 154-7450
leista pasilikti Amerikoje. Jis j
New Yorker 4 dr. Sedan
nenori važiuoti į Etiopiją.
KAIP SUDAROM Taip pat daromi vertimai, giminių
I
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TESTAMENTAI j

BAL7EKAS MOTOR SALES

I

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS
autorius,
paruošė, sutvarkė ir išfepausdino geriausi*
"
Chicagos lietuvių istoriją - (1869 — 1959 metai).
664 psl., vardynas.

__ _ :__22_ • - -

CHRYSLER • LeBARON
PLYMOUTH • K CARS
“U WILL LIKE US”

I

------------- — -

-

FOR THE SMILE
OF HEALTH.

F. Zapolis, Agant
320814 W. 95th St
Everg. Park, III.

(ENERGY

F

.

w ‘

«1AT1 >*«•

Tel 776-5162
1649 West 63rd Street
Chicago. UI 60629

Naujienose gafima gauti nepaprastai įdomins gydyHWS IR DARBAI 259 paL. liečia 1905
i Jablonskio ir Totoraičio jannaa dienas ir

Dr. A. J. Gumb i- DANTYS, jų priežiūra, aveikata ir
grožis. Riet
virieUaia ______ __________
64.00 |
63.00
0

S.3'7*2 ~’c i
vo'
co

81

Naujienos, 1739 S. Halsted St

Chicago, IL 60608

”

L

Darbo valandos: Kasdien: nuo
9 vai ryto iki 6 vai. vakaro.
Šeštai: ano 8 vai. r. iki 12 tai. i
Ii pagal auai tarimu

----- - ---- 1
DR ANTANO J. GUSENO RASTAI

t užaakytj pshtu, atmuntiu
ENMmv srd«r|

f

GINTARAS P. ČEPĖNAS

$8.00

KAINA — $17. ’(Persiuntimui pridėti $1)’
Wnwrrap.
Siųsti čeki:
T
-

r

Advokatas

tablets

U AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
ZMONfiS. GsManės po Europą Spūdžiai. 1

—<

ž Sal Hepatitą

v-

Adresas

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

-------- Y

extra gentle and
PREDICTABLE LAXATIVE

© 1983 Charter. Inc.

KOVOS DĖL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

-

' Homeowners insurance

All NATURAL...

Pavardė, vardas

i

-

• ’

F«SSS

Prašome pasinaudoti šia atkarpa, čekius rašyti “Lietuvių
Teisėms Ginti Fondas” (arba “American Lithuanian Rights
Fund, Inc. ) ir siųsti adresu: 5620 So. Claremont Avenue
Chicago, Illinois, 60636

Auka Lietuviu Teisėms Ginti Fondui

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS
'
619 puslapių, kietų viršeliu knyga

’ h*

.

/ * **^3 2* .N- •

_ -r

Nepamirškime.savo aukos Lietuvių Teisėms Ginti Fondui

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

i

/. '

GINKIME LIETUVIŲ TEISES

Minkšti viršeliai.
Kaina $15.
Persiuntimas — SI.

*’

iškvietimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitokie,blankai.

— Prancūzų krašto apsaugos
minisleris pasakė, : jog 87,000
Tuo reikalu jums gali daug
M
Prancūzijos karių savo pareigas padėti teisininko Prano ŠULO
4 ’
atlieka ne savo krašte. 50,000 paruošta ir teisėjo Ąlphcnsą
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” , Siuntiniai į Lietuvą \
4030 Archer - 847-1515 yra laikonia v- Vokietijoje.
ir kitus IrašttLi j
išleista knyga su legališkomis
Į i ’.'.'.V/.’/.'ASS'.'AV.S'AW.’.W
rI
'I
Mv r *ŲPYMO 4ONIK
formomis.
\ į P. N EDAS, 4059 Archer Aveno*,
Knyga su formomis gauna Chicago, HI. W632. T«I. YA 74910
ma Naujienų administracijoje.

Aleksas Ambrose,
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