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ALTas ŠAUKIA KONGRESĄ CHICAGOJ
SPALIO 27-8 DIENOMIS

IŠTISAS TRIS SAVAITES VEDĖ
BEREIKALINGUS GINČUS

Šių metų spalio 27 ir 28 die
Priėmė prez. Reagano paruoštą pasiūlymą ir
PRAŠO
TAISYTI
nomis Amerikos Lietuvių Tary
sutinka tartis visais erdvės reikalais
KINIJOS SIENĄ
ba kviečia X Amerikos Lietu
MASKVA, Bus. — Sovietų vai
vių Kongresą, Chicagoje, IllPEKINAS, Kin, — Prieš 2,500
SUIMTI KELI
džia antradienį |>a.skelbė, kad ji
Quality Inn Midway, 5001 W. metų kiniečiai pradėjo statyti
sutinka pradėti pasitarimus su
AUKŠTI PAREIGŪNAI
79th St. Jūsų organizacija ir didelę mūro sieną, kad krašte
JAV įvairiais erdvės ginklavimo
nariai maloniai kviečiami Kon gyventojai galėtų appsiginti nuo
Suimtas Laura Zambrano, ku
reikalais.
grėsė dalyvauti ir išrinkti atsto mongolų, nuolat besiveržiančių
ri savo laiku buvo labai veik!'
Sovietų valdžia bus patenkin
vus j kongresą, čia pateikiama ; į Kinija ir plėšiančiu gyvento-.
Mao Cctungo šalininkė.
t ta, jeigu JAV padarys viešą pa
rinkimo prOcekiūra ir atstovų} •
‘
'
Mirus Mao-' Centungui ir pa
Xs>S»
:>£•>£>
reiškiamą bus konstatuotas ne
rinkimo taisyklės.
'
L (Kinijos
vyriausybė sieną
sieną stasta-'
dėjus jo žmoną į kalėjimą, pa
Kinijos vyriausybė
ras pradėti pasitarimus erdvės
rama maištininkams pasibaigė.
1. Dalyvauja visi Amerikos te dalimis ir tiktai 214 metais
ginklu reikalais.
Jie
ir
nesivadino
Mao
Cetung;
j
'prieš
Kristų,
paskutinė
dalis
bu-j
Lietuvių Tarybos Valdybos ir
Prez. Reaganas pasiūlė ru
šalininkais, bet paėmė Mao Ce-;
Tarybos nariai su balsavimo te: vo sujungta ir Kinija ilgus šinit- •
sams panaudoti pasitarimus erd
tungo poezijos posmelį apie prie 1
mečius buvo saugi nuo įsibrovė- •
se.
vės ginklavimosi reikalais, o
mėnulio žygiuojančius maišti-j
j
2. Centrinės bendrinės orga lių.
kai rusai susidomėjo šiuo klau
ninkus. Jie pasivadino “Žvil į
Bet paskutiniu metu siena pra 1
nizacijos siunčia po 6 atstovus
simu. tai prezidentas priminė,
gančio lako” kovotojais. Laura Į
3. ALT skyriai bei organiza dėjo trupėti ir byrėti. Vietomis ;
kad bus galima pasinaudoti su
Limoje palaikydavo ryšius su i
cijos bendrieji komitetai atski- gyventojai pradėjo lupti akmesitikimo proga aptarti iškeltus
buvusiais ir esamais kovotojais.
rose vietovėse siunčia po šešis ms ir naudoti juos namų pamaklausimus. Sovietų valdžios at
Suimta ne tik Laura, bet vis:
tams ir namamįs. Dabar Peki
ątstovus.
stovas pasijuto įžeistas, kad pre
eilė jos iKmdradarbių.
4. Vietinės draugijos, klubai, no dienraščiai, pradėjo kampazidentas neatsakęs į sovietų pa
Be to. savaitgaly suimti apie }
kuopos bei. jų skyriai siunčia po niją. išgriautai -sienai atstatyti.
siūlymą. o dabar jis norįs klau
500 įtariamų “Žvilgančio tako” J
1 atstovą nuo kiekvienų 10 na Siena prasideda netoli Pekino.
simą kelti kita proga.
kovotojų. Jų tarpe
suimtas I
Dažnai užsieniečiai užsuka pa
rių.
..
..
Wilfredo Ferros Irigoyen. Ta | Prez. Reaganas tuojau prane
5. Laikraščių redakcijos ir lie sižiūrėti kaip ta siena dabar at
universitetą baigęs Cazco mo | šė, kad jis sutiktų susitikti i;
tuvių radijo programos siunčią rodo.
Gyventojai pritaria idėjai- Nauja' Izraelio vyriausybė turės tartis su Jo'rd? nija ir sutikti Jeruzalę pąskelbti tarptautiniu kytojas, rėmęs “Žvilgančio ta-} tartis vien tiktai apie ginklaxipo 3 atstovus . • '
mosi erdvėje. Černenka pasi
ko” žudikus .
bet šio darbo turėtų imtis vy- miestu
Amerikos Lietuvių Kongreso riausybė. Teks. raokėtj darbinin
Agacato provincijon pasiųst* juto įžeistas ,kad Amerikos va ; 4.000 policininkų suimjl įtaria* ižta neatsakiusi į sovietų pasiū
kams, ' kurie' pajėgs išgriautas
pridėto
dokumento
prasmę.
J
rtos lietuvių vieningumą kovo sienų
PREZ. REAGANAS KALBĖJOSI SU
• m uosi us. kurie be jokio pasigai lymą atšaukti JAV vidutinės ga
pranešinėjo karo vadovybei
je už Lietuvąpa
[įėjimo Andų kalnuose žudo ra lios raketas iš Vakarų Europos
.. SALVADORO PREZ. DUARTE
reikšti pač^^;ūž
arba
prez. Jchrscnui apie kiekvieną‘ jl iniai uvvenančius kaimiečius.
valstybių. Sovietų valdžia pri
K 'W
pasisakytie ji ;TĄV
požingsnį, kurį buvo priverktas!
Prez. Belanriu yra pasiryžę?; vežė įvairaus dydžio atomo ra
-•‘/ Vyriausybei reikalingi ginklai ir ekonominė
j
žengti.
Jis
dirbo'žvalgybos
pra-1
litikos’Liji
rei
baigti beprasmes žudynes Peru | ketų į Europą, o dabar nori, kad
•
ž
parama
gyventojams
Pluks
nešimus
apie
priešo
karių
įsi-;
,valstvl>ėje.
kalu, aptarti
i amerikiečiai jas atšauktų, o ruetan.' BaĖecialiai akeja, .rakala^'ą|j3®ai'^a
WASHINGTON, D C. —
------------— — brovimą į Amerikos karo jėgų j
turimas raketas jau galėtų
T°ny Wp.t- ( Prez. R’eagąnas pirmadienį Bal-Į įtikinėjo komiteto narius, kad užtvarą, ir susidurimus su įsi-j
’čiosios visuomenės
Europoje laikyti. Kas davė ru
LLMO.JE SUĖMĖ
n iš
Is golfdv^fevybėsCę
bei paramos. KongresSt rŠŠIj son
i.
j tuose Rūmuose - ištisą valandą! parama reikalinga, nes tiktai ši- b povėliai s.
sams teisę privežti ten įvairių
Watson ištisa
5310 ĮTARIAMŲJŲ
.. 'dešimtmeti
,..., ;
kalbėjosi su atvykusiu Salvado- Į tokiu būdu gyventojai -įsitrauks
so ALT valdybos praiiėširrius ir
raketų? Kodėl rusai įsivaizduo
’IV n'port c ris CrTe tvirtino.!
teikia sugestijų ALT ateities dar tijeje nusinesdavo pirmą pre- ,ro prez Jose Xapoteon Duarįe. į gyvenimą, įefe.į?bifcnį ir-galės, kad -gen. Westmoreland apga-l LIMA, Peru. - ITaeilą s? ja, kad jiė gali raketas laikyti
mTir>
miją golfo laukuose.
;
banię.
.
- ..... •
Pasirodo,.- kad prez. Duarte bendradarbiauti su kitomis val vęs p‘e z. Johsoną ir JAV karo: vaitgalį Limoje policija suėm Europoje, o amerikiečiai neturi
Ballestetas- niekad neskubėjo. nori gauti iš Amerikos ne tiktai stybėmis, ’r:
teisės ten raketų nuvežti ir įkas
or
vadovybę apie Vietnamo įvy- 5310 žmonių,
c kuriuos ■įtarė
*<
Kongrese maloniai kviečiami Jis visuomet mokėdavo atkreip
7 DARBIECIAI GAVO
ginklus Salvadoro kariuomenei,
kiūs ; Jis buvo įsitikinęs, kadį klausuiusius prie “Žvilgančio ts- ti. Kada prezidentas sutiko
dalyvauti - svečiai ir -patriotiška ti dėrnėsj į>ūblikcs į sunkią pa
bet ir ekonominės paramos kra-}
DAUGIAU BALSŲ
; anksčiau buvusio klausimo ne
gen. We tmorcland nekreipęs I ko“ kovotojų .
lietuviška visuomenė. Kongre dėtį. Watsonas nemėgo juokda
što gyventojams. Prezidentas
Peni valstybės civilinės gvat- liesti, tai rusai sutiko tartis
TELAVIVAS, Izr. — Dar ne- jokio dėmesio įžvalgybos prane>
so šūkiu “Vieninga kova už Lie rio, bet jis taip sunkiai kiį-to
jiranešė, kad jis nieko negalįs suskaičiuoti visi balsai, bet aiš Šimus ,o vėliau netiksliai infor -j dijos majoras Louis ('.aha nc-1 apie erdvės ginklavimą atomo
tuvos laisvę” turim parodyti, savo sviedinį, kad jis šoko ' ir
padėti, nes kongresas jam yra kiai matyti, kad Izraelio darbiei buvo įtariamas jokiais ryšiais su ■ raketomis. Vakar rusai prane
kad mjea dar su didesniu ryžtu nušoko.
pauždraudęs duoti bet kokią
T: g. liejusią is Peni kovotojais, I šė. kad jie sutinka tartis apie
čiai gavo daugiau balsų, bet ne
kovosim!
Ballešteras du pirštus iškėlė.]
rainą .
į kurie jau kelintus melus ardo Į ginklavimąsi erdvėje, tiktai laugavo pakankamai, kad galėtų
Amerikos Lietuvių Taryba Jeigu jiš-šj kartą kirs taip, kaip]
— Kanadietis aštriai kritikuo- \
ij kia prez. Reagano pareiškimo.
krašto vienybę ir tvarką.
jo kolega/ kirto, tai jis pralai-Į Prezidentas Duarte vakar iš- vieni sudaryti vyriausybe.
ja naują Kanados premjerą. I
Šamiro vadovaujama Likudo
Prieš 3 savaites buvo suim- ; Reikia manyti, kad netolimoje
— Chicagos pensininkai išva mės, bet jeigu jis nesmarkiai pa tisą valandą buvo susitikęs su
John Turner. Jis besisveikinda- •
pasitarimai
žiuoja tiktai rugpjūčio 4 dieną į leis .lazdą, tai nepasieks, tada atstovų rūmų komiteto pirmi- partija gavo mažiau balsų. Pre mas su moterims neprivalo jem j tas pals valstyliės p/ezidentasJ ateityje
Zuaza. Suimtąjį palaikė 11 va-1 apie ginklavimąsi erdvėje.
btis dar aršiau. “Geriau smar- ninku Jim Wright, atslovaujan- zidentas turės pasiūlyti darbieįprastą paežerę.
nugaros glostvti.
landų, bet vėliau jam pavyko}
kiau, negu lėčiau,” — tarė ir tį Teksas valstiją. Susitiko su čiams sūdanti vyriausylię, bet
ŠKĮgelbėii iš g^c.bikų. Pasirodo, I
— J. Mackevičius, Chicagos vos palietė sviedinį. Jis pasie Jones Whilton, iš Mississippi ir jie turės sudaryti koaliciją. Su
— Nauja Izraelio vyriausybė
_________
i grupė valstybės pa-j
— Izraelio infliacija pasiekei ka<i
tai būta
su Clarance D. Longo, iš Ma Šamiru da:biečiai nesusitars,
BALFo pirmininkas, sunegalavo kė duobelę ir dingo skylėje400rr. Nauja vyriausybė turės! reigūnų kurie buvo įgalioti gau-1 turčs padaryti kelis svarbius lie— Šį kartą perai pataikiau. -• ryland. Kiekvienas prez. Du nes vedė skirtingą politiką
ir išvežtas . ligoninę.
tarė jis, prispaudęs dideliu ba arte aiškino, kad Salva domi rei
imtis priemonių infliacijai su-į dyti narkotikų pardavinėtojus. č ančius \varbiu< politikos klaiiAtrodo,
kad
įvairios
rezginės
stabdyti.
[ Jie įsiveržė į prczJdenlūrą ir iš- >in*us. Izraelis turės pasitrauk
— Apie sovietų manievrus tu apautą plokščiapėdę koją.
kia gauti “truputį paramos”.
grupės
pravedė
daugiau
atstovų
ei iš Libano.
Publika ploja visuose laukuo
S’vedė krašto prrzklcntą.
Europoje prašneko, kai rusai pa
į
parlamenta.
»
Jos
vyriausybės
se. Ispanijon jis parsiveš kelias
Maj. (arba suėmė labai daug
sitraukė j Rytus.
— Azijos gyventojams Lietu
nepajėgs sudaryti, bet šamiras,
dešimt tūkstanėių.
?
žmonių. Su'mti keli šimtai | kurie paskutiniu melu liko be
SALVADORUI REIKIA '
susitaręs su mažoms religinėms va vis dar yra “Mažoji Amen- i “Žvilgančio lako” nariai. Tai jokios paramos iš Kinijos ir ėmė
ŠIMTĄ MILIJONŲ
—'Izraelyje sekmadienį vyko
grupėms, pa ėgs susitarti ir ga ka”, nes lietuviai daugiau dirba buvę Mao Cetungo šalininkai, si plėšikavimo.
rinkimai į parlamentą. Kova
Paaiškėjo, kad tas Salvadoro lės sudalyti panašią vyriausy ir gei iau gyvena.
ėjo tarp šamiro vadovaujamos
“truputis” nėra toks jau mažas. bę kuiną turėjo. Tiktai šį kartą
Likudo partijos šeria Perez va
Kongreso komitetuose guli įsta jis turės daryti daugiau nuolai
dovaujančių darbiečių.
tymo projektas, kuris reikalau dos tikybini nkams. Šie yra di
ja Centro Amerikai skirti 117 deli užsispyrėliai. Jie nenusilei
milijonų dolerių karo reikalams džia, jeigu nepatenkina religinių
ir J34 milijonų dolerių ekono reikalavimų. Dar baigus skai
minės paramos. Be to, įslaty- čiuoti balsus gali dar būti nedi
m:s reikalauja ?21 milijoną Ni delių pakaitų.
caragua], kuri dabartiniu metu
WESTMORELAND VADOVA
badauja.
*£;X*įČ<jį
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Valentina,

-das.

Saulė teka — 5:38; I
— 8.18.

iiitas, ni toki kaĮtak

t

tagBUB kalbėjosi
prezidentu Duarte,
i am pasimatyti su
i komiteto nariais

■

_

'

Amerikiečiai reikalauja, kad
Nicaraguoj būtų pravesti laisvi
ir demokratiniai rinkimai. Rin
kimai privalo būti laisvi ir de
mokratiniai. Jeigu rinkimuose
galės dalyvauti tik viena sandinistų partija, tai jokios paramos
jie negali laukti. Prez. Duarte

VO VIETNAMO KOVOMS

Gen. William C. Westmere-1
land nuo 1964 m. iki 1968 me
tų vadovavo Amerikos karo jė
goms Vietname.
Jis įteikė Manhatan Fedefa
liniam teismui 365 puslapių lyd
raštį, kuriame aiškina kiekvieną

Kremliaus valdovai nusileido ir sutikę

ginklavimąsi erdvėje

relė pas motinėlę visa ašaromis
paplūdusi. “Kas atsitiko, bran
kales vaikas. Gyvena, Degti gioji?” — susirūpino motina,—
nei daryti ir aparatą pats nu “ko verki?”
pirko.... Aš del jo> kalės vaiko,
“Mama norėjai, kad Dovydą
kraują gadinu, geibsčiu jį, o jis
padaryčiau kataliku”,
kuk
man štai ką! Gėdina...Tegu bau
įlodama atsakė dukrelė. “Jis pa
džia abu sykiu ...
Kaltinamoji verkia, garsiai klausė ir patapo kataliku...”

Sęnjemmo fronklino įhmnUts taro kabineto [sakymai
— 40 frankų.
— Kiek, 50?
Yra 3 žmogui ištikimi drau
—Ne, 60, —pataisė paktaras.
gai: sena žmona, senas šuo ir
*
•
•
pinigai kišenėj.
•
•
•
APIE MOTERIS IR MEILĘ
Norėdamas sužinoti merginos
— Meilė — tai maudyklės, ku
blogybes, pagirk ją jos drau
riose dievai ir velniai vienu me
gėms.
I tu maudosi...

TEISME
Teisėjas piktai žiūrėjo i kalti*
namuosius. Jų buvo du—vyras
ir žmona. Degtindariai.

— Tai kaipg\ — klausia tei
sėjas, — vadinasi, tamsta, kal
tinamais; neprisipažįsti kal
tu?
Ne,— sako kaltinamasis,—
neprisipažįstu. Ji tai kalta .Tegu
ji ir pabaudą atlieka. Aš nieko
apie tai nežinau....
— Atsiprašau. — stebisi tei
gėjas, — kaip tas gali būti? Gy
veni su žmona viename bu
te ir nieko nežinai. Dar ne
žinai, kuo tamstos žmona ver

šnypščia nosį į skepetaitę. .Kal
tinamasis lyg pakvaišęs žiūri į
žmoną Paskiau be vilties nu
moja ranka— Boba boba ir yra boba,
velnio boba.... Tegu jau, pilie
ti teigėjau.... Ir aš taip pat.... Ir’
aš kalta> .. Tegu jau.... Ak Ster
vą.
— Teitas tariasi suposėdičiasi.
— Nežinau, pilieti teisėjau... įlinkais.
AI. Zoščenka
Ji visu kuo.... Stebėtina,— sako
Vertė A. Afaji/s
teisėjas, — Kaltinamoji, ką tam
sta pasakyti?
— Tikra tie<i teisėjau, tei PERDAUG SUKATALIKINO
sybė.
Aš visu kuo kalta....Ma
Viena mergaitė katalikė įsi*
ne ir bauskite ... Jis čia nie
mylėo jauną žydą. Jos motina
ko dėtas.
— Piliete. — sako teisėjas.— buvo labai nelaiminga ir, kitos
jei tamsta nori išsukti savo vy išeities nematydama, įprašė dūk
rą, tai veltui.... Teismas vistiek rele įkalbėti savo sužadėtinį,
suras teisybę... Tiktai gaišina kad pereitų į katalikus. Męr
te laiką.... Tik jūs patys pagal gartė įkalbėjo ir žydelis sutiko,
vokite: až negaliu jums pasiti Po ilgesniu laiko atvyksta dųkkėti, kad vyras gyvendamas su
žmona viename bute nieko ne
žinotų.-. Gal, tamst;! su juo ne
gyveni, ar ką?
Kaltinamoji tyli. Vyras link

“Tai aš seniai žinau, mieloji”,
— atsakė molina, — ‘liet ką jis
padarė ?*’
“Ką jis padarė?” — pakėlė
balsą dukrelė. “Jis liek sukatalikėjo, kad išėjo į kunigus’”...

♦

♦

♦

•

simena klupčiojąs vyriškis prie

Geriausias daktaras yra tas. moters sijono.
kuris daugiausiai žino niekam
nevertų vaistų.
— O moteriške,

moteriške,
kas tu? Dievas ar velnias? An
Niekas nepasako geresnio pa gelas ar demonas?! Nepajėgiu
mokslo kaip skruzdėlė, o skruz atspėti, bet viena galiu tvirtinti,
dėlė nesako nieko.
kad tu nevisai tas, kieno pavi
dalą nešioji...
♦

— Kokia nelaimė! Vaikas pra
rijo penkis centus! Reikia iš
kviesti gydytoją!

— Nėra prasmės. Jis išlups
50 dolerių, o išims tik penkis
centus.
»

>

Skolintojai turi geresnę at
— Kai aš matau šunį griaumint:, negu skolininkai.
žiant kaulą ,man visuomet pri

NENAUDINGA

»

*

♦

♦

Kurčias pas daktarą ;

't

★

<

— Vyriškis moteriškėj ieško
— Kiek turiu sumokėti už vi
zitą, — paklausė pusėtinai kur damas išganymo, visuomet su
čias pacientas, įeidamas iš dak randa pražūti.

*

AUKŠTŲ POLĖKIŲ MEILĖ

— Kiti vyrai savo žmonas į
padange* Iškelia. Tik tu vienas
toks storžievis ir nejautrus.

Krylovo pasakėčios

— Mielai iškekiau Jeigu būčiau tikras, kad tu ten ir pasiliksi.

ASILAS IR LAKŠTINGALA

— Sveikas, Tėve! Kaip pralei gat.Nuo to karto jo daugiau ne
mačiau.
dai Liepos 4-tos šventę’
— Matai, Maiki,'piie ko f ana-j
— Ta šventė man daug ke
naujo ir seąo priminė.Tai buvo tizmas priveda.
istorinis Amerikos nepriklauso
smai rinksi galvą.
— Reikia turėti savo protą. Į
mybės paskelbimo paminėji
— Negyvenu aš su ja. — sa
Tėve.
•
mas kiekvienais metais liepos
ko jis, — Taigi kad negyvenu.
— Tai gal dar susitiksime?
4 d. Šiais metais suėjo 108 me
Kai kas mano, jog gyvenu, o aš
— Kur nurs parke. Sudiev.- - j
tai. kai buvo New Yorke Staten
ne....Ji visu kuo kalti...
Island’e pastatyta Laisvės sta
— Ar tiesa?—klausia teisėjas
tula. Jos žibintas švietė dau
kaltinamosios.
giau, kaip 100 metų, dabar ji
— Tikra tiesa. .. Mane vieną
remontuojama. Ji tokia didelė,
bauskite jis nekalta.
kaip Eifelio bokštas Paryžiuje.
— Štai kaip?— sako teisėjai
Laisvė^ statula buvo nulieta Pa
— Negyvenate...
ryžiuje ir atvežta Į New Yerkąi
Kuo gi jūs charakteriu ar kuo
Pro šį Amerikos laisvės simbo
nesutinkate?
li pravažiavo milijonai emigran
— Charakteriu, pilieti teisė- k
tų. O kaip tu praleidai šventę,
jau, ir bendrai— Ji senesne už į.
Maiki?
mąne ir....
—Išvakarėse nuvykau į Grant
— Kaip tai senesnė — klausia
Parką, kur buvo susirinkę 170
šia kaltinamoji.
TIKRA PONU
tūkstančių žmonių, kur pavilio
— Viemečiai mudu, pilieti
Tarnaitė
sako
poniai:
“
Ačiū
ne buvo koncertas, daug kios
teisėjau....Tik vienu mėnesiu uš
poniutei,
už
viską:
dabar
aš
jau
ku su suvenyrais, su valgiais ir
už jį vyresnėUž
lango
rojalio
klavišiai
suūžė
pati noriu būti ponia”.
t. t. Amerikonai nekantrūs, —
— Tai tiesa — >ako kaltina
Grausmingu
verpetu,
kaip
au

Ponia: “Kas tai, kas atsiu-j nelaukia paskutinės dienos. Iš
masis. — tik vienu mėnesiu...
dra
nakties.
vakaro pradeda iškilmes
su
ko?”
Tai tiesa .. Na, bet bobai kiek
Galūnų
liūdnuoju
man
užtiesia
Tarnaitė: “Aš įsitikinau, kadj transparantais, su fejerverkais.
vienas mėnuo, kaip metai....Keveidą
aš galiu tik ponia būti, nes ne Matytum, kokios spalvingos, ta
turiasrflešimtaisiais...
moku nei valgyti virti, nei siu rytum rožės ugnys skriejo ir Laimingas yra vyras, kuris gali
— Ir nėra dar keturasdešims Skurde ir puvyne auklėtos
buities;
. ii, -nei ruoštis, nė vaikų auklėti ; sproginėjo padangėj... Namo su uždirbti daugiau, negu jo žmo
tųjų. Tai meluoja ys pilieti tei
na, galį išleisti, bet dar laiminžodžiu, nieko nemcku — kai] grįžau po pirmos ryto.
sėjau.
. gesnė yra moteris, kuri gali su
— Na. kad u nėra, bet bėgai Vy liejanti nerimu ašarų žemėn. ponia”.
—
Aš
net
poterius
sukalbė

* * *
rasti tokį \yrą.
ir trisdešimtieji — jau amžinsi Kaip jūrų chaoso putoti kalnai?
jau
iš
džiaugsmo,
kad
mes
gy

Vienas tiek nepadarytu
Ir plaukai jau žilsta į ketvirtą .Klavišiai siaubikai į širdį taip
Kokie vyrai man patinka? Aš
vename laisvės ir gerbūvio kra
gelia
desimti ir bendra^—
Mokytojas supykęs bara mo šte. Tik, deja, mes nemokame mėgstu visus. Ir tai yra mano
— Kas bendrai?—pyksta kal —Kaip taikstantys peilių, kaip
tos laisvės vertinti, tik tarp sa didžiausia problema.
kinį:
skurdo nuodai...
tinamoji....
— Tavo šitas namų darbas vęs riejamės ir nematyti, kad?
Turto beprasmiškumas yra
— Tu sakyk vi>ą iki galo. Nė
1 yra tiesiog baisus. Nesuprantu, tos rietenos ]>asifcaigs7 Kunigu Sabai aiškiai nusakomas dvejose
Gal
rankos
kur
pirštams
taip
ra ko mane prieš teismą gėdin
kaip vienas žmogus gali prida leidžiamas dienraštis pasidarė ta vietose: Bibliojoje ir — pajamų
leidžia nerimti
ti. Kas bendrai?
rytvm šiukšlių dėžė. Spausdina
ryti tiek klaidų?
Ant mano ilkimo su viltos
mekesči ų anketoj e.
Teisėjas šypsosi.
— Aš ne vienas dirbau. —tei moterėlių pornografinius “eilėširdies.
—Nieko, Maryte ...Aš tik taip
Vieni apie laikraštį susidaro
sinasi mokinys. — Man ir tėvas raščiu<’'.Kitas demagogas “Drau
sau. Aš sakau —bendrai... ir oda Nejaučia kaip saldūs griaus
qe” savo pliurpalą pavadino:“Iš nuomonę iš to ką jis spausdina,
padėjo.
mingieji tonai
jau ne ta; ir raukšlės jeigu; sa
#
*
$
barbarų gūžtos sklinkfe tamsa’ kiti — iš to... ko jis nespausdi
kysim: ketui iasdešims.... Negy Man teškia į sielą kartumą
Nei latviu, nei ukrainiečių bei na.
MUZIKOS KAMBARYS
tulžies. —
venu aš su ja, pilieti teisė
lenku laikraščiai tokias
jam...
Nesvarbu, kiek žmogus yra
— Sakai, kr.d šis yra ūsų mu džiais nesisvaisčioja. nekeiki
Gc.I
š-'p
esi
laime
kita
tam
— Štai knip’ — šaukia kal
zikos kambarys, bet aš jame ne savo broliu. Labai nekultūrin- užsiėmęs, bet jis niekad nėra
dalužė.
tinamoji. — Oda tau nebepamatau jokio muzikos instru <*as darbas, dažnai savo ragus h tiek užimtas, kad nestabterėtų
Kur
griausmu
išlieja
svajonę
tinka. Raukšles tau, šunsnu
mento.
kiša ‘Drauge” pilkapiuose. Pa ir pasipasakotu, kiek jis užsiė
širdies. —
ki, netinka Žmonių akyvai— Mums jis nereikalingas — gal m. dr. išvadas, “Naujienas” męs yra.
Už lango rojalio klavišiai suūžę
zdoje t sumaniai mane gėdin
'š šio kambario mes geriausia -kaito tiktai durniai. Ūž tekį
Nodu<<U man rimti. kaip audra
Niekad nekovok su redakto
ti.... Meluoja ji>. pilieti teisė
į girdime mūsų kaimyno radiją šmeižta “Naujier.ų” skaitvtm^
nakties_
riais, nes vistiek pralaimėsi
jau.’ — J:> gyvena su manim.
grojant.
galėtų “DrauguF
Jienrs daug arčiau iki redakcijos
- P;iwdaTėve, ir fanatiz krepšio.
mas. Religinis’ l*r politinis fa• ‘'Dėlko pas jus gatvėse nė
natizmas yra žmonijos nelainnė.
ra piktadarių. |Jėšiku. užpuoli
Airiai žiniosi. arabai tą pati da kų?" — paklausė Brazilijos žurre. Ar tai mumsį pavvzdys?
— Taip, Tėvi
Man prii lalislas Milton Xioelio vieną Haii re? publikos sostinės Port-aumi
kaimyno riesekmė su u(įy
Prince gj’veaioją.
puku”- Jis iš V<icietijos atsik
Gavo atsakymą: “Kadangi vi
vietė v^eną 'šviesintą' betų v Į
si sėdi valdžioje”.
Gerasis “dėdė'’ <i tuo žmogun

Lakštingalą pamats Asilas ir taria jai:
“Klausyki gi, bičiule”. Aš girdėjau žinią,
Kad būsi giesmininkė neeilinė.
Todėl norėčiau aš mielai

Ir pats, išgirdęs tavo giesmię spręsti,
Ar toks iš tikro tavo menas gali būti?”
Lakštingala čia ėmė savo meną reikšti:
Ir sušvilpė ,ir pūtė savo ji skuduti.
Čia tęsė, lygino, čiulbėjo,
Švelniai vėla giesmė silpnėjo

Ir tūkstančiu aidų jinai aidėjo.
Čia skudučiu vėl pasigirsta,

"

.
,T..]
.f

Tai vėl smulkiais žirnukais ji miške pabirsta.
Kas gyvas atsidėjęs klausės,
i'

Auroros giesmininkę mielą atpažinęs.
Nurimo vėjas, tilo paukščių sutartinės,
Net kaimenių, prigulusių, žavejos ausys.
Piemuo be žado klausės balso karalaitės.
Tik
retkarčiais
šypsojos
savo piemenaitei.
*
•
* f
-

“Vertai”. Sakau be melo aš ši karta.
Tavęs be nuobodžio klausyti verta.
gaila bet, mažyte,
Kad tu mūs gaidžio nepažįsti:
Tu dar šauniu giedotum,
O

Jei vieną, antrą pamoką jisai tau duotų”.
Lakštinga, kai tokį nuosprendį išgirdo,
Pakilo, už devyneto laukų nuskrido.

.*

Apsaugok, Viešpatie, ir mus,
Tokių teisėjų teisiamus.

f
t

Vertė Jonas Valaitis

lų daugiau kaip dvi valandas.

— Bet gi pats Smrtona t>abė
go nuo boUevikti — tea “dėdėj

— Sustokginčytis....
JaWUSis inžinierius

•

*

♦

GE^A ŽMONA

— Na, kaip sekasi su jaun |
Žmona?
— Puiki moteris. Ji padedsl
Negaliu su tavim

— Kleidan >
Roosevelt Rd. ir

r

man pietas gaminti
pri* b ir. net skalbti.

Sacramento

r .*L-

Nutilo giesmininkė. Ką girdėjęs,
Čia asilas, kakta Į žemę Įsirėmęs:

varovo dct Douglas Parką )
ILGOKA ISTORUA
';aurė? mrse Amerikonas lietu
vis (dėdė)priirUtė savo svečiui
— Ką sa ki tavo žmona, ka . I
kodėl dr. K. Grinius buvo pa* parėjai į namus.
ša b n tas. o ic vittoje Smetona
— Neturiu laiko tau pasakoti į
n*ėme valdžią. Jis labai su py-Į les visą tai papssakoti užtruk-1
— Smetona Lietirvą išgelbėjo Į

j

Jalv

Kaip žemaitis iš Kulių į Klaipėdą važiavo

LENTŲ SIENA

Kad jau visa i ton -Klaipėdą,
k.ip i kokius atlaidus brazd. rėk
misti u, er menei veiną sykį
kap nors nusikrapštyte. Mergeikai rėks pasbauus nupirkte. vo
patee — kokių nors |>astrajų
Vo er pats sava akimis apveizė
siu ton pri Lietuvos priveinytą
miestą. Dar rasi, koke burną
brongvyną išmesu. Er galėsu
sau kap k >ks pens dninoudams
gryžte.

jęs er šiokes tokes smulkmenas
susikrovęs vėl toliau reitu. Jau
pareije er sudurdyts nugarkalis skaudėti. Vėl užtraukiau:
LHyčio klūpa
atsikišęs lūpą.
Maiškine balti —
par metus naskalbti
Žydą su baržtltoms —
kap šunys kudloti.
Vo je su vakas —
kap vožė kuproti.
Bajors su kardu,
Nu pat pavakares pradėk.’’ į
cigons su makaru —
kelionę gatavoteis. Pasitepiau
V.o tai, tai puikus,
ratus, pašara du regzti u įsidė
puikus parėdelis.
jau; praventa terbale pasiėmiau
Pasigėręs traldru raida,
ęr visus kitus galus susiveizė
pateai saves naruvalda....
jau- Tujau po večeres kinkinTik, šit, pamatiau, er cielą būteis išėjau.
išsikišusrii kaminų. Veini kami-j
Lig Gargždų priprssts kels — na spakaine stovėje^vo kiti dū-.
gali sau ba baimės važioute. Sy-i mus sielas volas spaude.— Ma-j
kės sakau, er tos doubes susi- tyte, če jau miestas bus.. Aš er j
gadois-. Kap dklile. isnūsti, tęp • nosį nusišloustiau.
Vos tik į pirmoje miestą ulytujau. į dcube tekinėms ireitėjuse, gali atsibosto er atsižinte, če įvažiavau, kap tujau pri į
manes kažkoks su raudonas lc-1
ar tikrouju keliu tabvažiouji.
Į
Gargždus gera valanda pasi pas vyriškis pristoję.
i
šėręs es jau našpetna saulee pa
_ Ir mus du name šreiben!--!
tekėjus toliau išbrazdėjau.
rodą ona pirštu į mona pagarde j
Če jau visoki dyva pradėre er greta stovente vežimą len-:
rodytais. Kils teisus er iš abeju
tale.
pusiu medes apdeigts —tėp kap
—NA Mūsų n ome yr tris, vo
mūsų miestelio par kleboną lon na du. Motina er duktė nomeij
ka. Tikta moni strosni jouka iš palika. Aš veins taatvažiavau. J
tu prūsų terliojimosl Visur ta- Dar er somdytą pusvaiki turem,
ta,.kele pašalęs kūlate daile 1 ; —-atsakiau.
veina eile sustatyto. Er vis dar
— Nein. Nikt dar. Ir mus na
aneT balta numaliavote. Ne me štejen! —vėl, pirštu i pagar
mums to rėk. ne nieką, vo vis- de bandydams, saka.
tęik gyvi esam, tšmislus. sakau
—r Kap apsistojau, tep er natikfe —er gana, er pakajus! 'Aš
bet. Vo deina nomei amt nieks
šita-bmžį bengu, vo dar nė sa nepagaus; prašom nasirūpinti. j
va locnos trobos lubą su malia
— Aš galu er če "štejen’’, — j
vų nesu parbraukęs. Vo kon aš atrėžiau.
Į
na gaspadorius? Anei er kūla-i
tiu maliavodami visteik ton pa ‘' Mus gešrybon sein!— ons
vėl monei saka.
ti teišsineš iš šio šveta.
Bet šep tas ami kas didele P’ui-j — Ek sau . su ton sava “šykus — kap stals. Važiouk ir no ben”! Švberes buvot, švberes er
rėk. Aš sau ir brazdu dainiou- dvėset. Vo ont galų gala, j e to
nori su monem rokoteis, tad
dams:
šnekėk žemaitiška, vo ne kap
Ar če teisa sakyte.
žydas bliurbėk.Kol buvot LeituAr tik melą veiną?
vo, mums jau lig pat kaula tos
Kaid ont pečiaus su plaktuku jūsų bliurbynes apkyrėję. Da
. Ežis piove šeina-.
bar jau Klaipėda yr pri LeituOnt veršiuką nugaras
vos priveinytą. Mes dar tokį
Silke kavą gero,
poną pamokyte galem— ar žiną
Vo žiurkele nulupta,
kon!....
Penkis pundus svėrė....
Ir jau, sušveites arklems, no
Bet tep bavažioujint tas nalarėjau važi uote. Bet ons, kap
basis tamobolius (ugnies .vežims) pikts pinings, prikibą pri menes
maene monei smėrti idave. Mo er nė iš veitas napaled. Kap
na ąrkle kap šoks par parkasa- mata, kad aš tų ano plepalų naMoni pati su vežimu apvožė, klausaus, tep ons pasišaukė
Vos na vos sveku sprondu bais- etonti pro šalį storą prūsą. Tas
lindau. Šep tep pašarą susidė- ,mon saka:
------

C*

----
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(Tęsinys)

Ne. ne, ne, tik ne draugus!
benoriu tamsios savo akimis re
goti, nebegaliu ausimis girdėti!
— maldavau pasiutime.
Barbė tuojau perm.iinė toną į
ir s’riukai psklaitsė: — Tamstai j
aš kliudau?

Taip, taip. Kliudai, mane'
idiotu baigi versti! Išeik, ilsi-j
nešdink iš čia kueskubiausiai! j
Buk. prasmek, tamsta, kur.var-1
ras kaulo nedaneša!
Laimi-1
nau savo kaimyno sužiedotinę. !
— Kad tamstai nepatinka, išsikraudyk pals, — lakoniškai I
atrėžė Barbė ir lyg bomba už-!
lėkė laiptais aukštyn.,.
Aš nuėjau pas raganą rodos ;
klausti.
— Akis už akį, dantis už dan- ■
tj, — paburbėjo ragana ir daugiau nieko.

*

A. RUKŠTELĖ

— Na, še tik. šišion rėk lentalc su pavarde prikabinti,
— Kam mon to rėk? Moni er
ba paras?, visa soda pažyst. Pats
klebons su monem sveikinas.
Vo kalėdininką kožna meta pri
mones ont peitų atvažiou.
Storasis prūsas sau nuėję, vo
tas sulopytasis vis ‘‘strap, strap”
šauk. Jau kad ons tep. kap joudasis pri mfrštonte žmogaus
žmogo.ur
dušes pristoję gerouju n?.bgalės
nu ano beatsikraiyte. Matvte,
dar šįryt ont tuštins (nieką nakaštavojes) taber. Ištraukiau
ar tris litus tcos “stropas” er
daviau.
— Pasigalouk sau. — misliluToliau pėvažiavęs matau, kad
siels butoles su langas, su durėms, er isuvisas parėdymas ba
arklių, ba ugnies atlėk. Tei mo
na arkle. ; pasibaidė, kap šoks į
ulyčes pašalį! Pavertė maža vaka ar senos žydelkas vobulus iš
kiocale išbėrėEr nu To atsitikima/ su dn a
deina prąsdėjė.
Kekėje, tata tos nelames! Muset aš po-: to ke plenata . gimęs,
kad ’mon -tep tonke navykst.
Kap tikta tei mona pasibaidė

Rugių gubos (Tapyba)

arkle tus žydelkas vobulus iš į
kiocale išbėrė, tbks litą lerms!
pakilu; teik tų visokių žmonių!
prisirinkallr visi tep šukav, tepi
bliurb. kad žydai par Mikolas’
sava šcuiė. Aš didbie iš>igon- i
dau to klegėjimą. Rodės, kad;
visu- miesteliu vamtforšterne I
susirinka.

— Ne, misliju, nr’zerijes tei į
klaipėdiške! Anei d .r vokytių
kupaere tabturintis. Rėk lestais
— nutariau — iš miestą. Gal cr
nu mones pradės kvizicijes plė
šti.
Er jau, sukirtęs arkelms. bu
vau ont nomų balekos. Tik vėl
kits, raudonas lo®as sulcpyts,
prūsas prišoka pri n.orįą arklių
ir pradėjo šaukti;^.;
— Curyk. eur^kr |
—Eik sau ir nalabojd! Suryk
pats, kad nori — atjoviau. Ar
aš koki ilgveide esr. kąd žemi
nus vobulus ėstio?' Ar dar to
kius parkos rūkstiiuus. Aš sava

krinių — keik kiti irfonei rėk.
Bet kap aš nasispyriau. kap
nasipryšinaų. vo aekžp; nagalėjau iššispordolti. Du ’ sulopytu
atsuka mona arkliis ėrjpri kaž-
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JA Y DRUGS VAISTINE!
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2759 W. 71st St, Chicago, Hlį
• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI
DUMYNAI

• FANNIE 1AY SAL

• KOSMETIKOS REIKMENYS |

Atdara šiokiadieniais nuo
3 vaL ryto iki 10 vaL vakaro.

LTTERATORA, Sėtuvių Hteratūros. meno h moill
1154 hl metraštis. lame yra vertingi, niekuomet nelemtą, Vine
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stanio!
F. Raukflo, dr. Karto Griniaus, taip pat K Matusevičiaus Ir T
Heflaua rtraipeuiai bei studijos, ffiustruotos nuotraukomis l
M. K. Chrrfionio. M. Lileikio, V. Kaiubos, A. Rūkžtelės ir JL Vari/
kūrybos poveikiais. 365 puaL knyga kainuoja tik (O.
>

Kada aš beieškodamas rakto
šiai kabai ’atikus gudrybei išriš
ti viename orakule radau Bi
kinį: — Kokiu matu matuosiu
tokiu bu> tap atmatuota, — tai
tik tada sumirgėjo mano prottf
prošvaisčiai. ir aš, dar pakeliu j
nusipirkęs visus sūriausiąjį ak
tuoktuvių žiedą, tekinas nubė
gau pas žinomąją tarškalą sen
mergę Teklę, kuriai bematan(
plasžpiršau, iižmoviau žiedą ir
tuojau pasikviečiau į svečius pas
save.

Nuo šiol Teklė sėdi men ant
sprando ir tarška išsisas dienas
ir naktis! Nuo to laiko pradėjau
lyg ant mielių rūgtiTyčia myliu Teklę kuo ir kiek
begalėdamas, kad tik ji tarškė
tų ilgiau už Barbę ( juoktųsi garsiau už Barbę( ateitų pirmiau
už Barbe ir išeitų vėliau negu
Barl>ė.
Juozas Pronskus

Ek, Klaipėdale, aš—ba tavęs,
koke dideli noma privežė. Įėjus tu — ba mones!
į vidų nasvietišks kamontinėjims prasidėji.
siėriau ir didile. apsidžiaugiau;
— Ast du ausveis’ — sušuka kad dar ton 10 Irtų -sau j e tabdidile nusiėdes pons, i kupaci- turis. Er i to širdeis skausmą iš
ies laikų autponus padabnus.
ėjau brongvyna kaštavoti Apie
— Jok mata, ponali, kad iš- pastaraj us er pusbartius nabėr
veizu kap veins, vo na kap du- ko er baro kunti.
Kol arkle pasiėde er aš naš
Kad būt er pusvaikis kūpėto
važiavęs, būt galėjęs veins pri petna sava dušę patašiau- ' Jau
er visus prkk>tkus užmiršau...
Ve ont nomų brazdedams net
to bėgonte butale pasibaidė.
dainiouti pradėjau:
— Papyre — vėl suriką.
Aš vorėlkas nageru,
Visi, matyte, tos “stopas’ nor
Kopūstų nevalgau.
— pamislijau. Er ištraukęs iš
kišenes ar 10 litų popierį buvau
Senu mergų nemvliu,
badoudas tam reibiuoju ponou. - Jaunu nesugaudau....
Butkų Juzė
Vo tas ka.p pašoka, kap kažin
(Bus daugiau)
kon ten suklykė, mažne er longa išbira. Aš tep išsigondau.
kad mona es strėnas prakaltou-

Kažkoks su rendėliu apsimo
vęs prūsatis pripouie pri manes
— or išvertė visas mona kiše
nes er kitus pašalius. Atėmė
mona prašpcrtą,piiiigus er visokes kvitancijes.. Dar kažkon
kits. į žmogų padabnus, ponątis prirašė, pripekliavoje. ' Tumet vėl tas drūktasis ponas su
suka:
— Es virt gerikt! Raus!
Er tas su rendėliu prūsatis
didile naviežlyba moni pro du
ris išlydėję.
Ulyčio atsidūręs didele majedne pasijutau. Ėe tun pini
gų er kvitanciju didile iškada.
Vo če čėstis. Deiva malone, kad
tep lengva viskas pasibenge.
Jau į tokius nagus Įkliūti—nadouk nadaves: išdirbs tavųkaip
šiltą vilną
Priėjęs pri vežimą
sėjau:

I SERVE WITH PRIDE «
t THE NADONAL GUARDį

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE |
yra seniausia, didžiausia^ ir. turtingiausia lietuviu fraternalinė
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus,
SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos
darbus dirba.
T
-

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu
apdraudų savo nariams.
' /
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno,
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia' ir Taupomąja apdraudė — Endowment
Insurance, kuri ypač. naudinga jaunimui, siekiančiam
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: ui
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams,

SLA—kuopų yra visose lietuvių kolonijose.
Kreipkitės Į savo apylinkės kuopų veikėjus,
jie Jums mielai nacetbės į SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th St, New York, N.Y. 10001
TeL (212) 563-2210

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistiniai

> DAINŲ SVENTfiS LAUKUOSE, poetės, rąžytojo! Ir to
finhl lokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie datn^
Šventes bei jų istoriją ir eigą. įdomi skaityti ir nedainuojo
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais duomenim!
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja IX

For constipation relief tomon
> reach for EX-LAX tonight Į «
Ex-Lax helps restore your system’s own naturzf
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight.
You’ll like tferelief in the morning.
Chocolated or pills, Ex-Lax is
“The Overnight Wonder

> VTKNBO ŽMOGAUS Gi VENIMAS, Antano Rūke apralj
tas fuoso Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausa
gyvenimo bruožų apražymas, bet tiksli to laikotarpio buities Mt<
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyg

Read label and folkrr
dhrcrions.
C Ex-Lax, inc.. 1982

tprūeius, remiantis Pakalni! I
DetavM. Leidinys ttustraotss auotrsukomH pabaigoje duodami
rttorardfiu paTadhrimrt^fr fų rerthilal | vokleih) kalbą. Laba
MnAngoJp Si post knygoje yra Ryt>rflatq tamėlapla. Kaina gf

• K4 LAUHB8 LBMB ralytojos Petronėlės Oriataftėa atff
mfaitaal Ir mintys apie asmenis tr vietas neprūt Lietuvoje Ir plr
maHala boliertkų okupacijos metais. Knyga tari 234 pualapte
bet kainuoja tik W.
F* * •

50 metų studijavęs, kaip

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:
V

~ —

1. Dr. Kazio Griniaus, ATSIMINIMAI IR MENTES,
H tomas ----------- ------------------------------------ ----- ------ $10.00
2. l4of. Vaclovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY

GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl. _ _ _____________
$6.00
II dalis, 229 psl. ------------ ----- -------------------------- ..._____ $6.00
3. Miko šOeikio, LIUCIJA, proza. 178 psL
___ ____ ....
$5.00
! 4. Jan inns Narinės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psl. $5.00

5. Prof. P. Pakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl____ __ __ ____________ $4.00
6. J. Venclovos, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEDTA.
60 psl.
------------------------------------------------------------

$2.00

NAUJIENOS, 1729 So. Halsted St., Chicago, Di. 60608 sriųa! kite čekį ir pridfikte vieną, dolerį persiuntime išlaidoms.
I

paražp 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kai 5et ka3a Ir
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, Beturint
Ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium Ir prof. &
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė UksHui vertimus
Ir patarė mums toliau studijuoti.
Kaba pa. KM virMhL

Ntw (X

KXDJ1ENO8
CM 8. Halsted St, Chicago, ID HSfl
I - Nūdienos. Gbfcago, f, ffl.

ftiy 25, 1Į|4

—Kaip ir pamaldose ta Bebu

vai9 — piktai klausė inspekto
rius.
1
K — Nebuvau.
— Ar žinai, kad už neteisybę
j baudžiama?
— Žinau ^bet nebuvau.
Tačiau ir grėsmė nepadėjo.
Vaikų drausmė atsilaikė.
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Didžiulių pensijonas skyrės
iš kitų. Ten gyveno Jurgis šla
pelis, Antanas Smetona, Pranas
Vaicitiška, Aleksandras Rymas,
Kazys Vasiliauskas ir kiti vyresniokai. Mokinių elitas. Šla
pelis su pagyrimais visą laiką
ėjc iš klabės i klasę. Smetona,
Vaici tiška, Vasiliauskas buvo
pirmieji mokiniai. Vasiliauskas
dar ir kaip jaunas išradėjas pagarsėjo. Kratos metu pas jį po
lova rasta kažkoka mašina, ku
rios paskirtį ir sudėtį turėjo aiš
kinti pats išradėjas.

Postmaster: Send address changes to Naujienos
1739 S, Halsted SL, Chicago, IL 60608

As of January 1, 1J30
Subscription Ritei:

mfr Lam < _______ _
pusei metų_____
trims
vipTLam menesiui

Chicago $45-00 per year, $24.00 per
_lx months, $12.00 per 3 months. In
other USA localities $40.00 per year, Kanadoje:
$22.00 per six months, $12.00 per
metams _______
Jiree months. Canada $45.00 per year;
pusei metų ____
-riher countries $48-00 ner year.
vienam mėnesiui

$40.00
$22.00
$12.00
$4.00

$45.00
$24.00
$5.00

monistinė valdžia visą laiką turi kovai paruoštus 300,000 VLADAS POŽĖLA
metams
$48-00 rusų kanų ir kagėbistų. Šie kariai yra paruošti pulti ne
pusei metų
$26.00
KOVOS DĖL SPAUDOS
Nuo sausio pirmos dianoi
karius, bet civilius gyventojus. Didžiuosiuose manievDienraščio kainos:
Naujienos
Vasdierv išskiriant ruose rusai pasiuntė i Rostoką Liepojuje buvusius kovai
Ir — nedėkingas tu likime!—
(ATSIMINIMAI)
Chicago j e ir priemiesčiuose:
sekmadienius, pirmadienius ir šven paruoštus jūreivius, ir laivyno karo policiją. Liko tik
šitie geriausi mokiniai atsidūrė
tadienius. Leidžią Naujienų Bendro
mptams__________________ S45.00 vė, 1739 So. Halsted Street, Chicago,
(Tęsinys)
..
Pensionai
tai Liepojų saugoti reikalingi rusai.
maldų protesto eilėse! Su gailės
pusei metų
$24.00 IL 60608. TeleL 421-6100.
trims mėnesiams ------------- $15.00
Vien tik komunistų pavergtoje Vokietijoje rusai tu-c Viskas prasidėjo nuo žaidimo,! 1880 metų pabaigoje užėjo mo čiu širdyje kalbėjo po to direk
$5.00
vienam mėnesiui .
suprantamos kinių plūdis iš Lietuvos. Paskui torius pedagogu taryboje:
Pinigus reikia siųsti pašto Money ri 20 kovai paruoštų savo divizijų. - TaĮ sudaro 280,000 gyvos, vaikams
Kitose JAV vietose:
— Ponai, tai gimnazijos pa
rusų karių. Šias karo jėgas rusai naudoja Rytų Vokieti kalbos. Bežai<dami arčiau susi jį ir šeimų. Atsirado nauju d- žiba!
jos gyventojams baidyti, jeigu jie bandytų pakelti savo pažinome, o po to ir grupę su - delių butų — pensionų. Dingo Dėl to sminkštėjo pedagogų
NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius,
balsą prieš sovietų karo jėgų pavergimą. Rytų Vokie darėme — Untės Gronio, Juo svetima aplinka. Jos vietą užė širdys, ir jie nutarė: šalinti nuzo Daunoro.Petro Kalpoko. Juo mę sava. Butus rinkomės pagal
tija turi tris savo kariuomenės divizijas. Viena šių iš zo Žičkaus ir manęs. Sviediniui savo norą ir polinkį. Saliamo- sikaltėVus iš gimnazijos, bet su
vyko i Karlsbandeną, kitos dvi divizijos buvo laikomos mušti ar kiaulei varyti nereikė-, iuoso susitelkė daugiau viduti teise kitur įstoti.
Milžiniški rusų karo jėgų manievrai
Rytų Vokietijoj gyventojams malšinti, kairusų divizijos jo šaunesnių žaidikų. Buvo ko: niokų — sporto mėgėjų. Moks Didžiuliuose mes turėjome iš
Gronio greitas „ orientavimasis, lui jie nelabai tikę, bet išdaigai imties sąlygas augti, vystytis ir
bus metanuos Hamburgo kryptimi.
bręsti.
Šių metų liepos 5 d. pasibaigė rusų karo jėgų maniev
Kiek karių iš Liepojos sovietų transporto laivai per- Daunoro sparta ir Žickaus jėga pirmutiniai- Kas kur atsitiko ar
ką pripešė. žiūrėk -- Saliamo
Čia M. Čepas, dar jaunas teirai Rytų Europoje. Niekad rusų karo vadovybė nebuvo rr^etė Į Rostoką tuo tarpu tiksliai dar nežinia, bet jų skai- jiems nerimą kėlė.
nebuvo nuolaidų, bet nai kalti. Iniciatyvos ū veiklos jsininkas. mus ragino imtis skai
sutraukusi tokias galingas savo karo jėgas, kokios buvo, Qįus siekia 100.000 moderniai ginkluotų vyrų ir moterų. tr Niekam
keršto grupė nebijojo. Kaž nekuomett jiems netrūko. Pro tyti knygas.kurių gimnazija nesutrauktos Baltijos jūron ir Vakarų Vokietijos pasienin. Be to, manievruose dalyvavo Sovietų, aviacija, turinti di kurią
dieną grupė žaidė sviedinį testo dėl maldų metu jie’su sa- ' davė.
,
Manievrai prasidėjo birželio 28 dieną, o pradėjo skirstytis doką skaičių transporto lėktuvų batalijonams permesti. sn stipriu Jatvių vienetų. Lat- vo Klratigais pirmieji išėjo ’i& ./ DąyaHa-Silvestraitis, ano laiuž savaitės.
':
'
1
/-Liepos 4-tai ir 5-tai dienoms- rusų karo vadovybė [ vims nesiseke^ rr- kartas >po kar- klasių ir paibėgc^namo^' Visu’ ikc^poetas, mums skaitė save eiŠie manievrai buvo suruošti su dabartinės Černenkos turėjo kovai paruoštą ištisą milijoną -karių. Niekad so . to1 jie' pralaimėdavpV Vienas jų tšimtu nuošimčiu jie atliko sun- Jes ir pasakojo apie “Aušros’’
gadynę.
..
vyriausybės žinia, bet sovietinėje spaudoje apie juos ne vietų karo vadovybė neturėjo tokias- dideles- jėgas Rytų r iš keršto — bepigu, mažas buvo kų to meto uždavinį.
buvo prasitarta nė vieno žodžio. Lietuviams Įdomu, kad Europoje, kokias turėjo liepos pradžioje. Ir visdėlto — Kalpoką ant žemės parblos- L. Kitokie buvo .Gaįgaliąi—ma- Daktaras L.Vaineikis’^ar jau
.kė.tNieko nelaukęs,. Žičkus taip ž’u-kų sietynas. Jie geroųųokslo nas studentas, kalbėjo apie camanievrai prasidėjo Liepojos uoste. Iš Įvairių rusų kon nė vienas rusas neperžengė Vakarų Vokietijos sienos.
, šveitė skriaudikui, kad tas tri ir neblogo elgesio. Pats Gaiga ;ro valdžią ir Maskv’os stuentų
troliuojamų Baltijos jūros uostų Įvairūs rusų karo ir
Kodėl sovietų karo vadovybė ir naujoji Černenkos mis kūliais išlėkė iš aikštės.švei lis buvp pavyzdys, Kunigas nu .kovą prieš ją.
transporto laivai buvo sutraukti Į Liepoją. Tie karo lai vyriausybė nepradėjo veržtis Į Vakarų Vokietiją? Ku tęs dar odžąu palydėjo.:
siskųsdavo Salfernorais — j-e
M. Lozoraitis, irgi jaunas tei
—
Neleisime
savęs
skriausti!
tingėjo
į
bažnyčią.
Ap-ie
Gaiga

smo darbuotojas. mums pasa
vai rusų aviacijos ir žvalgybinių laivų saugomi, pasiekė riam tikslui rusai sutraukė tokias gausias -jėgas Vakarų
Įvykis
nepaprastus.
Sujudo,
lus
niekas
to
negalėjo
pasaky

kojo apie kitų tautų kovą su
Rostoką.
Vokietijai gąsdinti? Vokiečiai visai1 nenusuigando.
sukruto sportininkai. Kas atsi ti. Protesto me ar jie tvirtai lai svetima valdžia ir jų laimėtąją
Antroji sovietų karo jėgų koncentracija vyko BėdSovietų karo jėgas prie Vakarui Vokietijos sienos tiko, kaip ir. kodėl? Mažiausi e- kėsi. Ypač kvočiami. Kai apy- laisvę.
gosčiuje. Šarvuočių sunkvežimių, tankų Tr aviacijos ly sulaikė Severomorske Įvykę labai dideli sprogimai. Prie ji buvo didžiausi tęisejai-Bet apie gardo> inspektorius juos- klau- Taip mes ryžomės reguliariai
dima buvo pasiųsti tiesiai Į Štetiną. Trečioji rusų pėsti sienos jas sustabdė ne tiek patys sproginėjimai, kek. Ame protestą nė žodžio. Po to grupė sinėjo, — nesidrovėję, mat ruošti referatus. Temos pagal
ninkų susodinta i karo transporto sunkvežimius, tankų rikos paskelbtas labai tikslus Severomorske buvusių ato * sumiaukė*daugiau dėmesio ir pa-1 mažu vaikų tardyti1 — jie visi pageidavimą. Klausytojai—pen
* (, kaip vienas atsakė: nebuvau, siono įnamiai. Turėjome kartais
ir lėktuvų lydima, buvo sutraukta Į Lignicą. o iš ten. per- mo raketų iškėlimas Į padanges. Amerikiečiai nurodė,x garbus, o Kalpokas užuojąuĮ nemažiau, nežinomu! . *
ir svečių, bet tik žinomi ir pa
. žengusi Oderi, Neisės žiotis. Trečioji rusų armija, susi kiek ir kokių raketų buvo kiekviename sandėlyje,, bet- jie tos.
tikimi vaikai tebuvo kviečia
koncentravo Pardublice ir, šarvuočių saugumą pasiekė paskelbė ėinias apie tas sovietų raketas, kurių dar ne
mi. Diskusijos — pagal klausy
ropos,
tuo
tarpu
pati
sovietų
valdžia,
niekoiš
anksto
Dresdena .
toju valią ir nerą. Nevalia bu
buvo išbandytos dar nė vienas šūvis. Jeigu amerikiečiai
nepranešusi
atsiuntė
Į
Vašingtoną
komisiją
tuojau
pra.
Visa tai buvo vien tiktai rusų karo jėgos. Prie jų turėjo tokias tikslias žinias apie tai, kas buvo laikoma
vo paskaitomis girtis už pen
prisijungė Karlove Vary (Karlsbade) srityje sutrauktos slaptuose sandėluo^e, tai sovietų karo vadovybė galvojo, dėti pasitarimus apie greitą susisiekimą tarp Kremliaus siono sienųRymas skaitė pirmąjį prane
Varšuvos Pakto valstybių karo jėgos. Visai ta sudarė kad amerikiečiai žino, ką ĮVkaarus atsivežė ir sovietų ir Reagano.
šimą.
milijoną rusų kontroliuojamą karo jėgų.
karo jėgas.
Sovietų karo vadovybė dar nenustatė, kodėl Severo- .
(Bus daugiau)
Iš Rostoko, Neisės žiočių. Štetino ir Dresdeno sovietų
Sovietų karo vadai, sutraukę milijoną karių Vakarų moirske Įvyko toki dideli sproginėjimai. Iš viso Sovietokaro jėgos būtų galėjusios perkirsti Mecklenburgą ir pa Vokietijos pasienin, gavo griežtą Įsakymą neižengti nė morske dirba tiktai ištikimi komunistų partijos žmonės. — New Yorko Imigracijrs
siekti Hamburgą. Iš Neisės rusai būtų užėmę. Berlyną Vieno žingsnio Į Vakarų Vokietiją, o vietomis buvo Įša Sovietų spauda buvo uždrausta minėti Sovietomorsko ! ištaiga tiek užversta senais doir pasiekę Vakarų Vokietiją, peržengę Elbę, o pietinę so- >kyta neprileisti sovietų karilti prie vokiečių sienos.
vietovėje laivyno sandėliuose dirbo tiktai ištikimi žmo- : kunientais. kad labai sunku juos
vietų karo jėgų šaka butų perkirtusi Pietų Vokietiją ir
0 tai aiškėja ir kiti sovietų valdžios žingsniai ofi nės. Tardytojai priėjo Įsitikinimo, kad amerikiečiams /stira'sti' Viską teks patvaikvi.
užėmusi Weimara.
cialiai sovietų valdžia nesitaria su Amerika, kol ameri- žinias turėjo suteikti aukštesnėse vietose sėdintieji žmo- ’ _ Antradieni aukso unci a
Rusų pavergtoje Lietuvoje. Latvijoje ir Estijoje ko- kiečiai neatšauks atgalios atomo raketų iš Vakarų Eu- n^S.
kainavo 321 dol.
MMnMMMEWW—
ALEKSANDBA VAISICNIENĖ
pagelbininkų kovoje su žmogaus organizmo ner drebulio, ypatingai pasireiškiančio susijaudinus žubse arba, kaip gėlė, vazonuose. ŠĮ pastaroji ir
viniais negalavimais. Tam reikalui ueprisieipa ar susitikus senai matytą asmenį. Be Parkinsono pasižymi gydomosiomis savybėmis, todėl Čia apie
VEGETARIŠKA MITYBA
pirkti vaistinėse išlaidžių vaistų, bet savo namilo- ligos yra ir daugiau panašių kūno drebulio ligų, ‘ ją ir kalbama. Kultyvuota kalnšvita arba meni
IR SVEIKATA
<e pačiam galima pigiai pasigaminti tų gyduolių: pvz., J‘€oreaJ’ ar “Corea de Sydenham”.
nas yra kilęs iš Libijos ir išsiplėtęs* iki Indijos bei
reikia paimti Saujelę — gerą žiupsni sausų M i ki
Tomis ligomis sergantiems jų skausmus ir Europos kraštuose. Italai niekada nepamiršta į
Venezuela, Caracas, 1982 metai
šęs lapų, išvirinti juos viename litre vandens ir priepolius sumažinti ir per ilgą laiko tarpą tas savo tradicinį valgį — pizzą įdėti atitinkamą
(Tęsinys)
tą arbatą gerti kasdien po pora puodukų arba., ligas pagydyti yra naudojami Skydalapio (bal kiekį kalnšvitos arba merūno.
Tiksliai nežinoma dėl ko senovės žmonės pra stiklinių. Tai labai paprasti ir pigūs vaistai ntic- tojo) tapai ir iš jų išvirta arbata. Ji pagaminama
Senovės Egipte kalnšvita arba meninas bm
dėjo auginti Milušę: ar dėl jos turimų mediciniš- šiame skirsnelyje paminėtų ligų negerovių. Ji
šitaip: paimti porą lapų to medžio, užpilti kelio
vo paskirta dievui Oziriui pagerbti, nes to augalo
kų — gydomųjų savybių, ar dėl jos ‘‘nektaro aša
Skydalapis. o pagal žiedų forniąiI— mis stiklinėmis ar puodukais vandeniu ir šį mirų” bitėms. Pirmieji Milušės naudingumą nu trumpetmedis. (Trumpėtas pučiamas muzikos in šraj pavirinti dvi minutes. Ataušinus, tokios ar lapų savotiška išvaizda labai puošia vainikus,
<kirtus dievų ar žymiųjų valdovų pagerbimui, o
statė arabų kraštų gydytojai, pavadinę ją “šir strumentas. kurio priekinė dalis yra įgaubtai
batos kasdien gerti po kelias stiklines. Tu ligų
dies drauge”. Ir tai dėl to, kad pašalina bamiės pats priešakys — apvaliai išplėstas balsui sustip palengvinimas ir pagydymas yra lėtas, — užtrun tgip pat religinių apeigų iškilmingumui. Grai
jausmus, padidėjusį širdies plakimą, ranvna ner- rinti. To medžio lapai panašūs Į skydą-, o žiedai kąs ketins mėnesius. Astmos priepuoliai, geriant kų ir lotynų gamtininkai šį augalą laikydavo ge
vuotumą. stiprina gyvybines kūno ląsteles ir iš į taurę arba priekinę muzikos instrumento trdh- anksčiau pairtinėtą ir išsivirtą gėralą, pradingsta riausiu pagelbininkų nervų sistemos 'gydymui,
sklaido ncurateniios “juodus debesis”: bailumą. peto dalį. Tas medis angliškai vadinamas “Pel- anksčiau, negu Parkinsono ligos požymiai. Ast- moterų skausmingų mėnesinių palengvinimui,
kvėpavimo pagerinimui, akių sužalojimo ar už
nervuotumo sukeltus galvos skausmus ir pana tated wood” arba “Trumpet tree”; vokiškai
• menai nugalėti patartina pasigananti lengvesnę
degimo gydvmui ir kitiems kūno sužaloiimans
šius negerumus.
petenbaum — Kanonenbaum”; ispaniškai — ‘Mą- Skydalapio lapų arbatą: vieną to medžio lapą reiervdyti.
Viduramžiais mokslininkas Albertas
Viduramžiais, kada Milušės gydomosios sa geamo Cecropia”, o lotyniškai — Cecropia. ?|l- kia išvirinti viename litre vandens i» kasdien ją
Magnus kalnšvita naudodavo kenenų. kąsny, movybės jau buvo žinomos įvairiuose kraštuose, vie teta y Palmata”).
gerti. Tiek. Astmos, tiek ir Parkin-*ono ligos gy
‘erų gimdos, plaučių ir kitu kvėpavimo organų
nuoliai iš išspaustų Milušės sulčių pradėjo ga
Šis medis Lietuvoje neauga, todėl ir nepažįs dymui naudojama minėto medžio arbata iššaukia
vydymui. Jis ir pats save to augalo vaistais gyminti tada visame žinomame pasaulyje pagarsė tamas. Jis auga visame Amerikos kontinente^ o dažnesnį šlapinim^dr kuris, kartu-su tuo Šlapimu,
I iė nuo kepenų bei kasos ligų.
jusius vaistus, pavadinę juos “Carmen vandeniu”. ypatingai Antilų salyne. Jo yra dvi rūšys: bal pašalina ir paminėtų ligų sukėlėjus arba bacilas.
(Bus daugiau)
Tokio “vandens” dar ir šiandien galima gauti tasis ir rausvasis. Gydymo savybėmis pa$ržyinf
Itžrlnšvita (Marjoram. Orrggnnm), Mevaistinėse.
"
baltojo Trumpetinedžio lapai ir šaknys. Į šį Už rtkrvB fMafjnrmn. (Mgarmm mafjorMiia/, Raude
Be paminėtų negerovių gydymo, Milušės pa- kalą t^jĄedis įtrauktas dėl to, kari jo pagalba, lė (Wiki Marjoram. Origanum rtrfgare. Žr. A.
PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK
. ,-ihn gaBma sumažinti vidaus kūne ęrgapų šu vra gydama Astmos' h ga ir Perinasdtie1 liga. tąbHi
kaMią frxiynas”,
kei u sistemos skausmus, pasireiškiančius kankina nė tik išeivijos lietuvių ne vieną nąrį. 13.. 187 ir 300 psi).
SKA'TYTI DIENRAŠTI "NAUJIENOS"
trauklių fer 'c?e: v taip pat nuovargio ir nemi bet ir Lietuvoje gyvenančius mtsų tautiečius.
Kalnš* itos — Mertme ū> I?inutates yra dvi rū
gos reiškinius, -skaitant varginančią melancholi- Toji liga laikoma chroniška — visiškai neišgyio- šys, kurių nereikia sumaiiytk Viena laukinė, o
I ** ativilg u Miloše yra vienas didžiausių ma. Jo' .sergantieji nuolat kankinami nervuoto antroji — kultyvuota, kuri auga soduose, dar25 cents per copy

Užsieniuose
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« Į. 'ą, |»

Modernios poezijos knyga. Kaina 5 doh Minkšti
viršeliai Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus
tokiu adresu:

■wSSI

Funeral Home and Cremation Service

Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608
C

alilUier

DR. PAUL V. DARGIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
W«stchest«r Community klinikos
Medicinos direktorius
1938 S. Manheim Rd* Westchester, HL

VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

TeL: 562-2727 arba 562-2728

Service 855-4506, Pase 06058

B
!I
LB

PAVASARIO GANDAS
Išgirdau, kaip pietų vejas
po langu nakčia atėjęs,
kvėpė žemei viltį:
Sutirpysiu vilų sinegą,
c gėles visas iš miego
žadinsiu sukilti

o sodus žiedais dabinsiu, —
kad galėtų žmonės,
šaltą ilgą žiemą kentę,
laukiamą Velykų šventę
švęsti be dejuonės.
Kaipėdos Žinių priedas nr. 67,
1924. IV. 20.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

* * *

SFECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS

DAINOS DIENA

1907 West 103rd Street

Žvaigždėmis nusėdąs kelias
Valandos pagal susitarimą
vien tik žvilga, vien tik mirgaPasakos savosios žirgą
į trobelių kreipsiu kraštą,
kur liūdni arėjai kelias
OPTOMETR1STAS
ir taip sunkią velka naštą.
KALBA LIETUVIŠKAI
Juk turi Tu, Dieve, širdį —
2613 W. 71st St. TeL 737-5149 tai mylėki žemės sūnus —
Tikrina akis. Pritaiko akinius
siųski audrą ir perkūnus — v
ir “contact lenses”.
žiaurią skriaudąj^ad suplaktų,—
juk kentėjimus jų girdi, —
varsto sielą net už raktų....
* * *
Mano tikslas — uolos kietos,

INKSTŲ, PŪSLĖS IR
PROSTATOS CHIRURGIJA

2656 West 63rd Street
Valandos; antrad. 1—4 popiet,
Ofiso telefonas; 776-2880,

Rezidencijos telef.; 448-5545

vėjo giesmės ir ledai....Tik kodėl taip 'spėkos lėtos,
ko nelinksmas taip asai?-..
Juk aš tavo draugas vėjau, —
kas gali įveikti mane?!
(Butkų Juzės RAŠTAI 1954 m
Sūduvos” ledinys)

Florida

Prostatos, inkstų ir šlapumo
takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

St Petersburg, Fla. 33710
TeL (813) 321-4200

SERVE WITH PRIDE IN
THE NATIONAL GUARD

Apdraustas perkraustymzs'

iš įvairiu atstumy.

i

ANTANAS VILIMAS

li»»vvoi nepriklausomybės laikais Alytuje pastatyta dviaukšte mūrine mokykla

nešti šviesos į kambarį,— atsa
kė žmogus, — bet trioboje kaip
tingu
tamsu, taip tamsu.
— Aš tau padėliu,— tarė vyKartą mergaitė piove rugius
rykas ir, ėmęs piuklą, išpiovė
pakelėje. Pro šalį ėjo vyras ir sienoje langus. Trioboje pasida
tarė:
rė šviesu. Žmogus labai dėkojo
— Padėk, Dieve!
vyrukui už gražia pagalbą, nes
Atsisėdo mergaitė ir ver- jis labai vargo ir negalėjo švie
kia.
sos padaryti.
Atq:o motina ir klausia:
Toliau vyrukas užėjo beveik
— Ko verki, dukrele:
stebuklą. Būrys vyrų tempė
—Kaip aš neverksiu, ėjo žmo ant stogo jautį, kad nuėstų žo
gus, ir pasakė: ‘Padėk Dive’.
lę. Jis tarė:
Atsisėdo motina ir verkia.Atė— Neišmanėliai, duokit dalgį
jo sūnus.
ir grėbikas jums padarysi u,kad
— Ko judvi verkiate?— pa nereik vargti.
klausė jis.
Jis palipėj ęs, dalgiu nupiovė
— Verkia duktė, \erkių ir aš, ir grėbliu nugriebė nuo stogo
žolę ir padavė gyvuliui.
—tarė mntina.
/
Vienoje vietoje vyt ūkas užė< Sūnus husispio-vė ir tarė:
—• Eisiu./pasaulin. Jei rasiu įo pas žn^^^iaĖvotE ŽŽūfi—
"kvailesnių ne kaip jiicįvi, tai šeimyna vakarienę valgo ir
grįšiu, jei ne, tai nenoriu su kiekvienas, paėmę* nuo stalo'
bulvę, bėga su šaukštu svirnan
jumis tokiomis gyventi.
Ir vyrukas išėjo pasaulin.Vie- pieno pasisemti.
— Na, ką jūs dbrcte?— tarė
nur užėjo moteriškę, kuri mme
vyrukas — Keikia puodynė iš
vištą, šaukdama:
— A, vaikų daugiau, kaip svirno atnešti, prisipilti bliud an ir valgyti.
žmonių, c žindyti negali!
Šeimininkė taip padarė.ir viVyrukas ir sako:
sci nudžiugę,- greitai pavalgė
— Moteriške, kur tavo pro-,i Vyrukas toliau nebėjo. Jis patas7 Duok kruopų.
I mate, kad visur yra neprotingų
Ir jis čia tuojau paėmė kruo- .i žmonių. Ir jis sugrįžo namon.
pų, pamirkė ir papylė viščiu-i
kams Viščiukai gražiai lesė.
KAIP REIKIA GERTI
Moteriškė net padėkojo.
Eina vyrukas toliau. Žiūri — ■ Chicagos svėkatos komisiožmogus su maišu gaudo lauke nierius' Dr. Miįray C. Brown
saulę ir nešioja į naujai pasta-j
tytą triobą.

I paklausė vyrukas.
1 — Gaudau saulę, noriu

Į TeL 376-1882 ai 376-5996

straipsnyje “Alcohol” perspėda
mas, kad geriantis nors ir tik po
du “gurkšniu” per dieną turi
“šansų” mirti 15% daugiau kaip
negeriantis, pateikia 10 patari
mų, kaip galima gerti ir alko
holiku nepasidaryti:
1. Niekuomet negerk vienas.
2. Niekuomet negerk dėlto,
kad jauti “reikalą” gerti. ,
3. Girkšnok stikliuką atsileidęs, praleisdamas mažiausiai po
30 minučių tarp gurkšnių.
4. Apribok gurkšnių skaičių į
iki dviejų per dieną.
5. Gerk praskiestą — niekuo- »
met negerk gryną arba
iedo.

6. Negerk kiekviena diena.
7.^ Tiksliai žinok stikliuko sai
|
ką — niekuomet neimkrSiš pa~
čios bonkos ir nepilk 'Iš akies”.
8. Niekuomet neieškok išgė
rimui priežasčių, kaip tai “dėl
geresnio apetito”, “lašelį prieš I
miegą” arba kadangi trečiadie
nis tik sykį savaitėje pasitaiko.
9. Jei nori atsigaivinti, ver-(
čiau paimk vonią e arba numik ;■ i
minutę, kita.
10. Ir niekados negerk prieš
5 valandą popiet.
— Iš blogo vyro dar galima
padaryti šioks toks gyvulys, bet
iš blogos moteriškės, tai ir nuo
dinga gyvatė neišeina.

ANTANINAI ŠULAITIENEI

mirus,
' WHAT IS THTFA5TTST GROWING
HEALTH CART PPOffSSICN-AND WHY?

Priimam Master Charge
ir VISA korteles.

.....

~

i

©STEOPATHIC MEDICINE/

D.O.’S, WILL MORE THAN
DOUBLE THEIR PRESENT
NUMBER-growing FROM
|S,0OO TODAY TO MORE
THAN 36,000 PHYSICIANS
JN THE NEXT 20 YEARS/y
fi /-------- iX

*

SOPHIE BARČUS
JtADUQ (SUMOS VALANDOS

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

Telefonas 523-0440

MODERNlšKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MARQUETTE FUNERAL HOME
2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

------

if VANCE FUNERAL HOME
I
1424 South 50th Avenue
Cicero
60650
Tel: 652-5245

■ mes, skaudžiai Budėdami, reiškiame nuoširdžią užuojautą
įjos vyrui VLADUI, seseriai MARYTEI, dukrai ANGELEI

Patarėja! ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI
automobiliams pastatyti

-nr—-I——-»

.

TeL 925-8063

R. ŠERĖNAS.

ui .in

GENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENIMS

pri-

PERKRAUSTYMA1

LaMitnai — Pilna apdraudė
ŽEMA KAINA

1729 S. Halsted St
Chicago, IL 60608

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

H ir sūnui VYTAUTUI su šeimomis.
Zuzana ir Adomas JASAI

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ
SCĮAE CHICAGO MOTOR CUP*

Laidotuvių Direktoriai
2424 West 69th Street

TeL RE 7 1213

Stotim WOPA - 1499 AM

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois

Parka.
4

/

TeL 9744410

Vedėia — Aldam DevAw

778-150

MAPLEWOOD AV>

H59

Chicago.

<L am

^10.'3 ARE FUU.Y MCENSfDTO RESCWBE
pRUdS, PERFORM SUWItV AND UTHJXt
Ąl L OTHf 2 $QENT|FiCAU.Y ACCEPTED
MEANS
TREATING INJURY AND DNEAS^

Lietuvai
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—rpūtimo, meigužės dainelių.
SAULĖ DANGAUS IR ŽEMĖS
| Ir noriu leda visa pasaulį šir
dyje suglausti, ir noriu į žmoir s
Kai saulė jauna dar buvo. >a- Į
JA jai kartą jos mama, kad že- I ir žolė šnekasi. Pakvipo rožės, sušukti: kaip gera gyventi’...
O kartais tos mintys tarytum
plačmed
mėje<yra kita saulė. Bet ta sau . palipi
iė galima matyti tik naktį, vi- Į skleidžias. Atsikvėpdavo saulė. į verdančią dervą paneria širdį.
Kartais, kaip sunkus akmuo,
Žiūri ji, mergaitė atskubina
Šiems sumigus. Ir kad ji pama
melsvai apsigaubus. Akys jos jos daužos ir vartos krūtinėj,
tyti gali būti negera.
Saulė norėjo pamatyti tą ki labau trykšta ir veidas švinta stapdydamos džiaugsmo šaltinį.
tą, saulę žemes, bet mama jai džiaugsmu. Visų nakcių sukaup Sunku .pasidaro gyventi
Kažinu kokios šmėklos kraitas lūkesys žėri apie ją. Ji ieš
niekaip neleido.
ir
do akyse. Apspinta tave
Kai mama paseno ir gilumoj ko dar...
žvaigždžių nuskendus mirė, I Saulė kilo iš po medžio ir iš skamba jų velniškas juokas iš
ėmė saulė galvoti, kad kartą pa- i tiesė jai rankas. Mergaitė su tavo kankynių.
Tarytum slaptinga tamsybių
žiūrėjus, kokia ten saulė e i' kliko ir pripuolė prie jos. žemė
* sužvango ,visos girios mergai jūra šėlsta aplinkui ir non tave
naktį žemėje.
tės aidą kartojo, laukai nugau- pražudyti.
: Kartą Jik pasinėrus už tylau dė tilnį '; m?. Dangus nublanko
Perimtas baimės tik viena te
Čios bangos saulė apsigaubė juo nustebęs ir žemiau palinko.
lauki tada: kad parblokštų grei
du šydu ir vėl iškilo iš marių.
— Iš kur tu žemėje? — klau- čiau, k:d pragaro liepsną krūPasilenkdama nuėjo per pievą, sia saulė ją po savo šydu įgaup- tinėj užlietų,
slinko per mišką. Niekur ji sau
dama.
Pakeli galva į dangų — nei
lės nematė.
— Mane pagimdė žmonių sap- i’ žvaigždžių, nei saulės nebėra.
Visur tylu, miega, niekas ne-; nai. Aš tavęs laukdama jų troš- ’ Vien tik, klaiki tamsybė gėrisi
važiuoja. Saulė ėjo, klydo. — į kima s augau. Aš noriu irgi • tave krūtinės audra.
r
Pamatė tik staiga, vienoj vie- j aukštai būti, paimk mane.
MB
A psva i gst a galva. Ta r y t u i n
toj tarp kalnų žipsi.
Saulė dar pabijojo tą naktt širdis jau silpniau ima plakti,
Atėjo saulė, raudoni, žali ži ir neėmė jos. O kitą dar tam- tarytum miegą atskrendant na
buriai ore pakabinti, ir žmonės 1 šesnę naktį saulė atėjo ir misi- • jaučia... Amžiną miegą...
vaikščioja, dūsgia. čia ir ne nešė ją ant peties pasisodinus. Į Bet staiga pašoksta pabudus ’ so numeris 379); eina kas valan
gyvi daiktai gatvėmis lakioja ir Girdėjo saulė, kaip žmonės klo-: širdis ir krinta į bangas upelio, dą ir nuveža iki Mercy Health
ūžia, čia niekas niekuomet ne nuese verkė ir saulei grė-dami. kur plauko ir nardo linksrrtos žu- Center — 8] st St. ir Kean Ave.
— vienas blokas nuo kapinių.
miega.
ant kalnų lipė.
j*vylės, kur sukas ir žaidžia švieSaulė išėjo toliau. Ėjo ilgu
Atgal į Čikagą grįžta taipgi
Saulė džiaugėsi, kad žmonės 4 siosios mintys.
keliu, nesukė iš jo niekur. Pa- pagimdė saulę dabar nepasiekia j Tamsybės šešėliai išnyksta. Sau^ kas valandą. Paskutinis auto
kelyj buvo sodžiai, maži ir di jos.
busas išeina 7-tą vai. vakare.
1 lutė linksmai -nusišypso.
deli. Ir visur tylu.
O kai saulė sugryžo savo> Pašoksti iš vietos ir tyliai,! šeštadieniais, sekmadieniais ir
Saulė sušilo, pavargo. Įslinko čtUAMUOSllil
šventadieniais nekursuoja.
auksinėsna beribėsna,
mėnulis, juw«.iuo...
juokies...
MCUUCSiia, pajuto
pajul.VF ji,
Ji, ji kaip xuwiuuo,
sodan per tvorą ir atsisėdo po kad ėmė senti. Paskum nusken-. Laimės užburtas žiūri i saule, Į Dėl daugiau informacijų gali
i
.
* te paskambinti telefonu 836•vienu medžiu.
do žvaigždžių gilunion ir mirė, akių dangaus nenuleidi.
7000.
Jei tuo laiku pieveleje sėdi —
Saulė nuo žemės vėl liko vie
Antanas Povilonis,
VW.WiV.W.¥bVAW«W. na. Ir žmonės negalėdami pa-; paeini šalin, kad nenulaužus žojos, nustojo ją mylėję. Jie ' lėlės...
KURIAM GALUI MOKĖTI siekti
gimdė jau naują, kitą saule. ! Žmogus, kaip dvasia, lengvu-'
DAUGIAU?
Vajus' Pavergtoj Lietuvoj
Ignas šeinius. tis palieki...
PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS
Antraeilės pareigos

AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE
NUO $300 IKI $1,000

New Yorker 4 dr. Sedan

BALZEKAS MOTOR SAUS
*

r? CHRYSLER • LeBARON
PLYMOUTH * K CARS
č
“U WILL LIKE US”
•Į

4030 Archer - 847-1515

AUTOBUSAI Į LIETUVIŲ
TAUTINES KAPINES

Kai kinių kategorijų darbuo
tojai gali bųji primami Į antra
Kaip vėjo siūbuojamos juro-j Girdėjau - daug nusiskundė; eiles pareigas toje pačioje arba
je bangos, blaškosi mintys gal-\ mu, kad į Lietuvių Tautines kitoje Įmonėje, organizacijoje
voje.
kapines, negalima nuvažiuoti. ar Įstaigoje.
Kaip putos jos baltos, lengvu autobusais.
Kontroliuojant šiuos klausi
tės ir skaisčios kartais iškyla, pa
čionai noriu pranešti mūsų mus, reikiaįžinoti.kad, priimant
gauna mane ir verčia vien jomis kapinių lankytojams, kad jau, Į antraeiles pareigas, privalome
dabar galima. Savaitės dieno-i gauti sutikimą iš pagrinidiinės dar
L malonus gražus pasidaro pa mis, nuo pirmadienio iki penk-) boyietės vadovu ir profsąjungos
1. 'Z •■’*■ yz* >4s^irlis!... Tarytum dėl laimės jis tadienio, RTA pirmas autobu-Į . ,
sas išeina 6-tą vai. ryto nuo{
''
1
UM.as.
Taip rodos sustinktumei vie Srottsdale Shopping Center —
The most aspirin you
toj ir amžius klausytum vėjelio 79. th St. ir Cicero Ave. autobu-

įvairios minutes

can buy for your ’
arthritis pain.
Most effective buffers.

Naujienose galima gauti
I
į

AUGUSTINO PAšKONIO

knygą apie
c

1
Joi
Division

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLA IR
JOS KARIŪNŲ LIKIMĄ

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidento

BUTŲ

•

'-(*

r. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

B529 So. Kedzie Ave. — 778-2231
komiteto, pažymą apie atlygi LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE;
nimo dydį, darbo laiką, turimą
ČIA GERIAUSIA VIETA
kategoriją. Nesant šių ff"iuomeLIETUVIAMS.
nų, darbuotojas Laikomas netei
sėtai priimtu, ir už tai liaudies
i 9 butų mūrinis. Labai geros pajamos.
komitetai kaltus asmenis gali Dilelis butas savininkui. Geras inves
bausti.
E.L. tavimas.
3 butų mūrinis su garažu. Pelningas
pirkinys.
2

— Biržėnų

Didelis, gražiai įrengtas bungalowMebrangus.
'

klubo gegužinėj

ŠIMAITIS REALTY ;
INSURANCE — INCOME TAX

.

įvyks liepos mėn. 29 d., sekma
2951 W. 63rd St
dienį, 12 vai. Vyčių salėje ir so
Tel: 436-7878
j
delyje, 47 ir Campbell gatvių
kampas. Bus įvairaus lietuviš
ko maisto ir veiks baras. Dova- ■
MISCELLANEOUS
nų paskirstyme laimėsite birr
įvairūs dalykai
žietiško alaus bačką ir daug
įvairių vertingų dovanų. Grosi Clients wanted for ansxwring
smagus orkestras. Valdyba kvie- Į service. Reasonable rates. Other
.čia visus linksmai praleisti sek- services: Hand delivery, addrtesį
madienio popietę su biržėnais. mail and typing.
Call John at 346-5510.
STATE-MADISON
SECRETARIAL SERVICE
KAIP SUDALOMI
Michigan, Suite 920
TESTAMENTAI ’ 18 So.
Chicago, Ill. 60603
Tuo reikalu jums gali daug
padėti teisininke Prano ŠULO
Nuomos
paruošta ir teisėjo Alphonse
RENTING IN GENERAL
WELLS peržiūrėta “Sūduvos”
išleista knyga su legališkomis
Suaugusi moteris ieško mo
formomis.
Knyga su formomis gauna ters norinčios gyventi dideliame
ma Naujienų adminis^acijoje. bute su šeimininke. Skambinti
. ‘ 7
Knygos kaina - . $3.9? (su per-, 733-1283. .
siutimu).
Miko šileikio apsakymų knyga
“Liucija” jau atspausdinta.
PIRKITE JAV TAUf*~iMO oONU-c
T TT -P T T A W

fl.EKTROS ĮRENGIMAI
PATAISYMAI
Turiu Chle*9os miesto
Dlrbu ir užmiesčiuose, freh,
garantuotai ir sąžinins^L
KLAUDIJUS PUMPUTlf
4514 S. Talman Avė.
TeL 927-3559

D Ė M E S TO
,
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $126 pusmečiui automobiflp
liability draudimas pensininkams.
Kreiptis: A. LAURAITIS
4651 S. Ashland Avė*,
'
Chicago, III.
7
Tel. 523-8775 arba 523-9191
?

Dengiame ir taisome visu

V

į■

;

■į ARVYDAS KIELA

6557 $. Jalman Avenue ’
Chicago, IL 60629

=4
Notary Public

.į

INCOME TAX SERVICE

?

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių
iškvietimai, pildomi, pilietybės pra
šymai ir kitokie blankai.

Siuntiniai j Lietuvą ir kitus kraštui S
P. NEDAŠį 4059 Archer AvenM^
Chicago, H|. 40632. T.L YA

Autorius pavaizduoja lietuvių
gyvenimą nuo XX šimtmečio
pradžios iki II Pasaulinio karo.
22 ilgesni ir trumpesni apsa
kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas
autorių: 6729 So. Campbell
Ave., Chicago, IL 60629.
— Dešiniųjų partijai vadovau
ja leak šamir, lietuviškas meras.
Moise Avers ir iš darbiečių iš
mestas Arei Šaronas.

— Moteriškės grožis gimdo
piktą.. .

Advokatas
y
GINTARAS P. ČEP1NAS į
Darbo valandos: Kasdien: ntM ,
9 vai- ryto iki 6 vaL vakaro. į
ftwtad.: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL d.į
h pagal susitarimu

TeL 776-5162,
t«49 Wert 63rd Strftrt .

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

ri

KOVOS DĖL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBES

advokatu draugija
V. BYLAITIS
ir V. BRIZGYS
Darbo valandoc
Nuo 9 ryto ūd 5 vai. poplot.
Šeštadieniais pagal susitariiaą.

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia
Vardynas ir trumpa angliška santrauka
KAINA — $17. ’(Persiuntirrni pridėti $1)’
Siusti ėpki?

• VERTIMAI.

3T8Ų RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪUL

Auka Lietuviu Teisėms Ginti Fondui

Adresas

NUOMAVIMAS

ft NOTAR1ATAS

1

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS

• Tel. S47-774]

ft NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS

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

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St, Chicago, Ill., 60608

Chicago, UL

2212 W. Cermak Road

Nepamirškime savo aukos Lietuvių Teisėms Ginti Fondui

Čekį rašykite ir siųskite:
ff N1

MUTUAL FEDERAL SAVINGS I

GINKIME LIETUVIŲ TEISES

Minkšti viršeliai. 90 psl. Kaina $4.00.
Už persiuntimą pridėkite $1.00.

>

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSMOKJtJTMAll
DtL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS fc

T

m

I

indo/. Ine.

ftlAL UTATft M* IXLfi
luinai, Za«A —. Par^avUM^

KUEAL SESTATi FOK *ALft
ftrn*. latn* —

CMcmo, UL (0629

—

Naujienos, 1739 S. Halsted St
Chicago, IL 60608
v — NanjleaoA, Cbicftj

