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JREŠTAI IR KRATOS PAY. LIETUVOJ j
Pokalbyje pakartojami jau
Apie areštus Lietuvoje liepos
d. numeryje praneša Muen- ne sykį girdėti stalininiai melai, j
lene USSR News Brief biule- Vėl kalbama, kad VLIKo anti- |
nis. Vasario mėnesį Vilniuje nacinė rezistencija neegzistavu- ;
imti šv. Onos bažnyčios vair- si. Kitas VLIKo nuopelnas bu- j
mininkas Ignas Šimonis ir mo_ vęs po karo Lietuvoje “bepras- (
ftojas Puodžiukas laikomi Vii miškai pralietos kraujo upės’ .
aus KGB kalėjime. Liepos 3 d, VLIKas prisidėjęs ir prie to, kad
aškonių .kaime, Radviliškio “daugelis pabėgėlių .nesiryžo su- '
ijcne, suimtas vokietis Hugo grįžti į -gimtąjį kraštą”. Šian-1
riegeris'kalėjime pradėjo ba- -dien, esą,-, “enūgracijos antita-j
) streiką. Kriegeri s su žmona, rybininkų naujas viltis” žadina .
10 1974 metų bandę emigruo- “Reagano reakcinė politika”. O;
, 1979 m. atsisakė sovietines “socialistirriir keliu"žęngiant'’ lie- Į
jau j
lietybės.' Liepos 10 d. Vėl bu- tuvių tauta “vaduotojus’
‘ seniai pasmerkusi.
o kratomas Elenos ~
Terlečkie-.
Pokalbis ■ primena vadovėlio •
ės butas1, konfiskuoti jos vyro,
alitkalinio .Antano Terlecko, komiku dialogą. .Abudu pašne*.
kovai meluoją, abudu žino, kad i
iškai. V? ' '
jie meluoja.,,.(ELTA)
Kovo ,26- d. padaryta krata
hemijos kandidato. irz buvusio' Filadelfija,Pa-Saugumo ir t
ietuvos Mokslų Akademijos valiutos komisija pabarė fede-(
ermof’^oliacŲOs' Insfalu-to va- raliniam teisme:buvusį. Tedera-ovo Liudo' Donibrausko bute, linį -aviacijos įstaigos t viršinin. ;
ratą pravedė YGB pareigūnas ką J. Lynn Helmes. ū
j
liniauskas. šešias valandas UŽKaltinamasis sako, kad buvęs
■ukusioįškratas metu, buvo kon aviacijos įstaigos viršininkas,
akuoti ’Dombrausko memuarai pasinaudojo šios galingos įstai
pie jo *1945-7955 metu pergy- gos pajamomis ir nurašė nepas
enimus, konclageriuose. Dom- tebėtai, nuc valstybės iždo ir sa
raiuskaš apkaltintas sąmoningu vo naudai išleido $1,2 milijonų^
Jastočių ’ sekleidimfu ir Sovietų dolerių.^.-..
. .
Sąjungos šme^imųį^o^ilgo t&r

'ft-S

Gromyka susiraukęs klausė kiekvieną
prezidento tartą žodį

NEW YORK. N. Y. — Prezi- tai vienas atskiras stiprus
dentui Reaganui labiau rūpi lap jin ;-s.
• kričio pradžioje planuojami rin - į Prezidentas pareiškė vis:
! kiniai, o ne pasaulio taika, - • Ic pranešimų, vedančių į v
: antradienio rvte paskelbė “Ta. įtiksią, siekti taikos.
1
; agentūra.
,
Ką Gromyka atsakys į p
Amerikiečiai manė, kad so_Į
•' dento pasiūlymus, šiandien
i
..
: vi?tų valdzja priims prezidentol
. i k ui atspėti. Iš paties Gr
j Reagano pasiūlymą tartis, iri
? veidų bruožų sunku. at<
' siekti taikos, bet Kremlius sten- •
“Tass” išsiuntinėta žini
i ‘
’
i giasi nuvertinti visus preziden-j
uis sovietų laikraščiams i
j to Reagano argumentu*
*
(lijo
stotims, bet reikia neuž
l
f
X'WI
‘i Sekmadienio vakare Gromyka i i ti, kad sovietu valdžia at
‘ priartėjo ir pasveikino preziden- j marš. Ogarkovą, o marš,
j tą Reaganą, kai jis pasidžiaugė ranc vvas sovietų kariams
i atvykusiais atstovais ir linkėjo šneko apie taiką.
Į siekti taikos pakulyje. Pirma-!
SUEZO KANALE
' dienį prezidentas Reaganas kal
bėdamas Jungtinių Tautų na-į
Karnai, Eg — Praeitą p
riaims kreipė visą dėmesį į Gro- Į
dieni britų specialistai isti
myką, ragindamas rusus neatsi- !
sakyti, bet sesti prie bendroj iš Suezo kanalo 10 pėdų
Berlyno centre eina pasitarimai Vakarų ir Rytų Vokietijos atstovų apie leidimų
bombą ir ją išjungė. Tuo
stalo ir svarstytų galimas taikos j egiptiečiai nežino, kas n
vakariečiams iš Rytų Vokietijos Rytų vokiečiams grįžti į Vakarus.
problemas. Gromyka visą lai
bombą būtų paleidęs. Ji
ką atidžiai sekė kiekvieną pre- naši nė į vieną bombą, rast
Neatrodo, kad kas nors būoy zikhiito sakinį, bet visą laiką
NEARN BENDROVEI UŽDRAUDĖ
' sugadinęs' sunkvežimį; rorėda-j SeClėjo susiraukęs. Kartu su Gro ezo Kanale. Jeigu prek;
laivas būtų minėtą bomb
VEIKTI ILLINOIS VALSTIJOJE
mas pakenkti raketai, Raketa IUy^a
klausėsi Olg. Trobuvo tuščia, neturėjo galingų janovski^Jr kili iiįįpįaterio pa*; taikęs^ jai; jį .būtų pad
senio vis da& neberanda, bet sūnus
atomo dalių.
..Tigrėjai.- “Prezidentą Reiganą į1
:
atvestu į teisnįą
Raketa buvo vežama Vokieti-^•.|jųir?^Į;/ie^Yrautas- athtlėjo jo |
irdis ir S
CHICAGO, III. — William krautuvėms už medžiagas, taij jos lauko keliais. Matyt, kad.key žmona .Nancv ir patarėjas Ed-! iki šiol bombas leisdavo
naivius lietui, suminkštėVT....S t v .
- !
'Nearn rengėsi pataisyti Rožės teisėjas , his tas sąskaitas -išmo bas. palyjus
J
Me*se Jr. kartu su prezi- j kanale Libijos kariai.-.Bet
gut
r į
?ongg^'
sakyl
nyy ’Rolek rūsį ir. pareikalavo ^50,- kėti, bet teismas turi viską ži jo- Km ant minkštos vietos iva-1> dentu pirmoje i vietoje sėdėjo:1 jos bombos buvo kitokios,
A/ z
000. Tai buvo vyro našlei pa- noti. Teismas nenori, kad nu žiavo sunkvežimio ratai, tai jis ponia Hareula Perez de Caudaer, i jos bombas egiptiečiai -sQ£S.^.nlenktvnes
‘
... ■
, ' įspaudė žemę, vežimas pakrypo
nėšy
.
liktos santaupos.kentėti] nekalti biznieriai.
;
Jungtinių Tautų sekretoriausi
ir raketa susitrenkė. Kiek rakė-.
Ee
to,
teisėjas
Higgins
pasky

žmona.- ".
Britai minėtą bombą i
valstybės'.‘j^gų.'^®5^nųjautėJ Senis Nearn pajutęs, kad potai
žalos
padaryta,tuo
tarpu
dar
5
dę
lapkričio
4.
dieną
nagrinėti
Prezidento
Reagano
kalba
:
kad prądč5apvto#yį^nėjimas licija jau susidomėjo jo šuruošnenustatyta, bet visiems aišku,’ buvo labai nuoširdi. Jis ypa-j kč. bet jie nežino, kas
Rožes
Rolek
bylai.
Rožė
buvo
bomba* būtų gaminęs. I
Įaisš’ininįo. Komitetą ši^ vasarą ir i apklausinėjami-Ų&nįšiės, tai tą apgaulę, , tuojau spruko iš .82
kad raketos negalės naudoti. Ją’
išėmusi
iš
District
taupymo
ben
tingą
dėmesį
kreipė
į
sovietų!
atrodo gerokai aprūdijusi
TV laidbje v‘Ėąktai ir komen jis nuo pirmos diends ątsistaty- metų našlės namų ir dingo. Jis
teks taisyti.
tfrąvės
$">0,000
čekį,
'
bet
jį
vė2
atstovus,
nes
žinojo,
kad
nuo
jų
tikrumoje, joje nėra roki
’
-i$.’'■
. ! nevažiavo namo.,nepasirodė pas
tarai” pįr. .VĘMiaus radiją, kal dinb.
Blogiausia,
grąžino
į
banką.
Apdairi
Diskad
dabartinių!
priklausys
pasaulio
taika
ar
kaį
džiu. Ji vra gaminta iš k
bėjo. skambiu “LTSR užsienio
Lynn Helmes' parašė.-ilgą Jais- savo vaikus ir gimines, bet pasitrikt
Savings
tarnautoja
apsau

metu,
]
kada
Jungtinėse
Tautose
ras.
Paprastai
prezidento
kalba
I
metalo. Galimas daiktas/ ]
rėikaiu YP^iiisiterijos spaudos, ką prokūratųraį. Tame laiške $lepė. Ilgam laikui jis pasislėp, _
• 1’
X_-L■
’
’
|
S
S>
Į-)
C
Į
gojo
našlę,
bet
teisnras
ir.
Illi

pradėtas svarstyti būdas nevar-' būdavo pertraukta plojim
buvo taikoma kitokiam j
skyriaus Vvėdėjo’L. vardu pasiva jis .nep-risipažjsta.\priėĮkaitės,bet Ų negali, kur nors iškiš, galvą
.
prokoratū
ra
ėmėsi,
priemo

nois
toti atomo raketų, raketos iškri- šį karta .atstovai atidžiau klausei niui.
dinęs . Vytautas Kazakevičius. nė vienu žodžiu neužsimena, viešumon, o policija žmonių panių apsaugoti kitus gyventojus timns duoda pagrindo rusams. prezidento žodžio, bet žodžiai bu
Jo pokalbį, su . Justinu. Lazaus kad jis nekėltas. Jis tiktai nori dedama jį nuves į teismą.
.Atrodo, kad kas nors ne
Gromyko kalbės J.Tautose ket-Į vo tekie rimti, kad atstovai ne
nuo sukčių .
ku liepos 5 d. išspausdino Čika-^ sutaupyti valstybės bereikalin
'virtadienį. Yra pagrindo many-Į drįso pertraukti salėje aidinčių i sižkai išardyti Egipto ūki
Senis pabėgo, bet sūnus, Wil
goję leidžiamas Maskvos rupo- gas išlaidas. Jis siūlo nutraukti
Teisėjas Higgins, uždėjęs arės ti, kad jis paminės Vakarų Vo-Į
gu laivai negalės plaukti
lie
Nearn
Jr.
pateko
į
policijos
žodžių.
Salėje
nuskambėjo
tikj
ras Vilnis. ?
bylą ir netraukti jo teisrr^n.
tą ant visos bendrovės turto, už
vandenimis, tai Egiptas 1
kieti joje iš sunkvežimio iškri-J
rankas. Jis, kartu su kitais dar
draudė Willie Neam bendrovei tusią xAmerikos raketa. Vokie.
daug pajamų.
bininkais ardė senutės rūsį, lau
vesti biznį Illinois valstijoje.
čiai nieko nežino apie rusų zo- cy praleidžia labai daug ^aiko >e! Nuo birželio 7 dienos b«
žė cementines grindis ir trupi
Prokuroras Neil Hartigan ga non atvežtas raketas
nato komitete. Jis privalo tartis jI mis?
no vamzdžius atmatoms išleisti.
su pačiu prezdentu, su valsty iau nuskandino 19 laivų,
vo 40 skundų prieš Nearn ben
Vakar jis buvo atvežtas į teis drovę. Jis atiduos teismui ištirplaukti Suczo vai
PERCY PASKELBS PAJA bės departamento pareigūnais,
mą. Teisėjas George A. Higgins ti visą Nearn veiklą.
už tuos patarnavimus nieko neMAS — IŠLAIDAS
! norėjo jį apklausinėti, bet paaiš
I gauna, o čia dar Simon jį šmei-‘ — Antradienį aukso
Washinaton.D.C.
Sen-Charlo;
< žia.
kainavo $334.00.
kėjo, kad atsakingas yra tėvas,
VOKIETIJOJ IŠKRITO
Percy,
Illinois
respublikonas
ir
bendrovės 4840 West, panaudoVEŽAMA RAKETA
senato užsienio reikalų komite
į jo progą ir įšaldė Central Home
Lorch, Vok. — Vokietijos ke to prisaikdintas, vakar pc p;etų
Improment Contractors bendro
liais ir aerodromais vežama J
vės visus turtus.
• -i JAV vidutinio dydžio raketa! įteikė kongresui savo pajamų ir:
išlaidų atskaitą. Tai daro visi
Įšaldė visas banko sąskaitas Pershing 2. pakrypo ir išvirto atsakingas valstybės vietas tu
iš vežamo sunkvežimio.
rintio.i ar siekiantieji pareigū
Svarbiausia, teisėjas Higgins
nai.
įšaldė visas banko sąskaitas, ir
Hemburg
Sen.
Percy
vakar
paskelbė
pen
pranešė taupymo bendrovėms ir
POLAND
kerių metu pajamų bei išlaidų
bankams niekam neišmokėti ne
WEST
EAST
mokesčių lakštus, bet 17 metų.
1
Į vieno cento be teismo žinios
Washingtono laikraščiai kai ku
.Jeigu bendrovė vra skolinga
Dresden
riuos lakštus paskelbė pirmuose
laikraščių puslapiuose. Pasiro-I
Frohkfurt
do, kad senatorius ir jo žmona
Loraine turi $7,287,351 dolerį, i
LUX.
i Praeitais metais senatoriaus žma!
• Stuttgart
j na sumokėjo valstybei $235.127
Munich
FRANCE '
dolerius.
AUSTRIA
Kada šie dokumentai buvo pa
KALENDORtLIS
HUNG
I skelbti, tai sen. Percy labai ašt
Mitx
SWITZ.
>
50
riai puolė kongt» fftstovas Paul
; Rugsėjo 26: šv. Kosmas ir
ITALY
YUGO, MfA
r
.5
Simon,
kuris
nė
vieną
kartą
se

Damijonas, Vydenis, Gražina
Alderman»s Aloysius Majerczyk natorių yra apšmeižęs, pasakęs' Vakarų Vokietijoj Lorch srityje, įsmuko sunkvežimio i
George Bush panaudoja kiekvieną progą atvykti į Illinois ir paSaulė teka 6:10; leidžiasi 6:42.Į pradėjo apklausinėjimus apie“Į kad jis apgaudinėjo valstybės šlapio kelio žemę, išvertė raketą ir ją apgadino. Dabar t
sakyti rtrUrinynę kalbą. Jam nėca reikalo sakyti kalbos Pietuose, x
.
I
mokesčių inspektorius. Sen.Per- pataisyti, o. vėliau įdėti atomo dalia.
prieglauta* Chicagoje.
Vėsesnis, lis.
l
bft Um norėtųsi gauti balsus demokratinėje Illinois vtkrtijoj.
>■

t

MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto šio skyriaus redaktoriai

Išėjo kitaip
(Feljetonas)

1

PIKNIKAS

ją pasko-

Kno !”

Šoka seną šoka senis,
Trepsi mina kaip gaidys —
Kaktą šluosto; 'Senė uosto —
Atsiduoda lyg ožys.

NEGRAŽUS SNUKIS

!Du vaikai. Antanėlis ir Biru
tėlė yra žvėryne ir apžiūri ne| matytus žvėris.
1 — Dėlko va anas savo galvą
Ivis į vandenį merkia? — paklau
,sė Birutėlė, rodydama j begemo ,

Šokant klumpa, kelnės smunka
Išsipeša marškiniai.
Padai svyla, kraujas kyla,
Aprasoję akiniai.

i

cias organizacijų vedėjas. Nors Į — Kšlum ir tu, jei turėtum
lysk į šuns būdą....
'akį biauru snukį, kaip tas žvė
Gerai <oko. kai boba neturė
ris, paaiškino Antanėlis.
jo bėdos, tai nusipirko paršelį.
Ir aš, kaip ta boba, bijodamas
NUTRŪKĘS PASIKALBĖJI
tankuore pinigus laikyti, kad j
MAS
nenuneštų, nusipirkau kitą na
Gražuolis užsuko į kirpyklą,
mą. Dabar dirbu sunkiau, negu
dirbau fabrike. Nieko negali Mergina jam padare manikiūrą.
Svajojau apie saldžią pensi- prisiprašyti, kad tau padėtųj Mergina buvo graži. Tai kai jį
mnkystę, dabar matau, kadnė-1 vargelį vargti. Neturiu laiko nė J pradėjo skusti, jis vis flirtavo
ra tokia saldi, tik taip atrodė, pas draugą Andriejų užbėgti >u ta merg na ir pakvietė ją pafabrike dirbau-Iš prigimties e^u pletkų pasiklausyti, madionkų vakarientauti ir kartu nueiti su
inteligentas, tai prisipirkau gra išgerti. Negerai, kai nieko ne-| juo į kiną.
žiu knygų pasiskaityti, bet kas turi, blogai kai perdaug turi,— | — Nemanau, kad galėčiau, —
iš to* Stovi mano knygos klose. rūpesčių turi....O jau tie mokes- atsakė mergina. — Aš esti ište-1
te ant grindų sudėtos, kai rei-Į člai, kad juos perkūnas, nespė- kėjusi.
— Tai pasipęašj7k vyrą, kad
kai žolę piauti, laistyti kiekvie ii čekiu rašyti....
leistu, — sako jis. — Aš manau,
ną vakarą.... O tie nuomininkai,
Pripratau prie naujo gyvekad jis nieko -prieš tai neturės.
neduoda ramybės, žiūrėk, kra
irimo,
užmiršau svajcnes ir
— Tai tn paprašyk jį, — tarė
nas teka, lempa išdegė./ šaukiakilnias idėjas. Ką padarysi, ne j
ji- — Ji- skuta tave.
ir šaukia taisyti. Sakau, laimin
aš vienas toks nelaimingas....
gas. kas neturi save namo. Iš
Don P: lotas
KAIMYNAI
vaiku jokios pagilbos. Vienas
Žinote, penai ir ponios, kad
pensriinko gyvenimas nėra ro
žėmis išklotas. Dirbau, namus
Įsigijau gerą automašiną turiu
bet dabar namuose neturiu ra-|
mybės. Žmona nė cigaro rūkyti!
j i c-te x d L a.
Sako.—N esrrurd i nk
man stubos, eik laukan....

KAS IŠRADO MUNŠAINĄ

— Ar tamsta pagaliau atiduo„ „
; i.i.,,,
kam nors siavo šunį?
xu ,..
visas pragaras
turi jo
klan- įsi
1
c Mano.
svti ir jam garbe atiduoti.
Į žmona vakar 'vos pradėjo daiPilvozopas j nuoti iF turėi° tučtuojau nut rauti, ries jūsų šuo ėmė staugti.
— J^abai 'gaila, bei aš nieko
PRIESA1KA
negaliu padaryti: juk jūsų žmo
Vienas Hollyvvoodo aktorius, na pati pirmoji pradėjo...
kurio pavardės negalima skelbti,
sykį buvo pašauktas į teismą bū j Stalinas ntimiręs nueina j;
ti trafiko nelaimės liudininku..'dangų. Jį pasitinka šv. Petras.:
Teisėjo paklaustas pavardės, jis
— klausia.
atsakė: "su didžiausias artistas
— Aš, Stalinas.
ulyje’
vis ji ne
— Tokio nepažįstu. Koks var
Pagal
Kitą dieną jt> mergina jį erzi-j das? čią visi suskirstyti
na sakydama: “Ar nemanai, kad { vardus.
vakar teisine truputį perdaug j — Aš, Juozas.
— Eik j Juozų bloką!
sau dažu uždėjai?”
Prie- Juozų bloko. Stalinas pir
•
’
"Paprastai aš nemėgstu ir ven mą dūšią pamatęs klausia:
giu girtis”, atsakė jis, “bet ne— Sakyk, drauge, kokie čia,
jaiiiiršk. kad vakar aš turėjau šitame bloke reikalai? Kokia pakalbėti po priesaika!"

Senė straksi, širdis tvaksi,
Dulkes ryja lyg siurblys,
0 sušilus ir sustirus
Sukas kaip šiaudų kūlys.

Kojos kreivos, kulnys šleivos,
Čiužinėja kaip ledu,
Prakaituoja ir garuoja
Susikibę abu du.

Pustapėdis
mis moderniškomis kalbomis.
—Ne su visais, gerbiamasis.
Vienas jaunas vyras buvo pa —O kokios išimtys galėtų būkviestas savo viršininko žmonos
li?
...
į svečius ir blogai jautėsi.
—Mano žmona ir uošve.
—Nesirūpink, paguodė moteris,
* * *
- vyras dar negrįš. Tuo laiku ATSARGIAI SU PLAUKAIS
— Iki kito karto.
suskambėjo telefonas. Moteris
— Lik sveikas, Maiki.
Kirpykloje dejuoja kerpamas
atsilėpė, pasakė “gerai” ir padė
jo ragelį.
viduramžis vyras: — Rodos dar
—Na, ką? - paklausė svečias nesu senas, bet kodėl tie mano
—Nieko, vyras pasakė, kad jis plauk.-.i taip sidabre.)a . Gal po
greit nęgrįšiąs, nes jis su tavim ne eiriulninkas žinote kokių
turi dar šiek tiek antvalandžių vaistų?
padirbėti.
— O, žinoma, žinau, noriai
* * *
atsakė kirpėjas. — Dabar yia
KRYŽIAŽODIS
visokiausių dažų, galima-taip pa
I Važiuodamas traukiniu iš New dažyti, kad ii’-sprisSiišę neat
į Yorko į Filadelfiją Joe Aiva pa skirs, tikiiv arbdažy Ii 1
O, kaip aš norėčiau tokių
vargo bespręsdamas kryžiažodį
ir, pasidėjęs šalia savęs laikraš gauti...
— Galima, bet aš ik’savo pa
ti, cigaretes ir žiebtuvėlį, snus.
tyrimo nepatarčiau, T perspėjo
Pabudęs jis pamatė, kad ciga kirpėjas.
Nustebęs kerpiamasis klau
retės sukūrytos, žiebtuvėlis din
i gęs.
sia, kodėl?
*
#
— Matote, ir man kadaise pasašiai buvo kaip lamstai. — kal
DRAUGO PATARTAS
bėjo kirpėjas. Aš nė nepagal
Vaikas nuėjo pas dantistą.
yra niekas, sako- Daktaras, radęs dantis sveikus. vojęs daviau savo plaukus nu’! dažyti...
prof. Lao Buscaglia, tačiau jis . o paklausė:
— Ir ka, pradėjo plaukai birepripažįsta, kad jeigu San Frau-}
cisco homoseksualia, ir lisbė- —Kas tavę, čią, atsĮurrte?
— Visiškai ne... ©ogiau at
oios atsikeltų į rytines valstijas,- -Mano geriausias draugas. Jam
J ištraukė daHtį. tai nereikėjo vi- sitiko, — prisipažino kirpėjas.
tada būtu Sodoma ir Gomo<
ra....
'
j! ša savaitę eiti į mokyklą.
— Po keleto mėnesių susitikau
tą, kuri šiandien yra mano žmo
« Jeigu naktį nemiegosi, tai j
GERA TRENIRUOTOJA
na...
diena nedainuosi..,.
* * *
i
Žmona
bando
lavinti
neseniai
• Jaunas žmogus, kaip gumi -I
Dėdukas, pavalgęs pi: lūs, *š4 įsigytą šunį, bet kaž
kaip tas
nis daiktas, sugriūva ir atsikė-. jai nesiseka. Vyras pastebi:
• sitiesė lovoj pasilsėti. Mažutė
’ęs bėgai Pvz., jeigu seną žmo —Be reikalo vargsti. Nieko iš)Į Magdutė, tai pamačius, sušuko:
gų beisbolo žaidėjai “paglamo
— Vol dabar tai jau busime
to neišeis
nėtų”, tai ir kaulai sutrupė —Kodėl9 . sumurma žmona. turtingi!
c*
tu....
—Su tavim pradžioje irgi ture- j . — Kodėl? — paklausė diedu• Kai Andropovas mirė, Čer- jau sunkumų.
*
♦
— Mamytė sako, kuomet dė
neką jo vėtą užėmė.
Jis už
draudė paliečiams susitikti ir —Ar tiesa, ponas praofesoriau, dė -kojas ištiesia, paveldesime jo
kalbėti su užsieniečiais turis-{jOg jūs galite susikalbėti viso- turtą.
tais, kad neužsikrėstų kapitali-j
stine cholera....
j

ANTVALANDŽIAI

— Blogai, Maiki.Prusokai už-

— Kokie prūsokai. Gal lietu
viški vokiečiai
|
— Ne vokiečiai, bet ameriko
niški vabalai, supranti?
|
— Tai kodėl nesakai “kakarošiaU arba tarakonai?....
— Koks čia skirtumas, ko
kie....
|
— Mudu, Tėve, nesusikalba
me lietuviškai. Aš lankiau Li
tuanistinę mokyklą ir mokų
lietuvių kalbą.

Seniai labai seniai, aš dar ne
ateini ?nu. buvo tai prieš Kr. gi
mimą. Pekloj buvo labai dide
lis siekas mažai dirbo ,vos tik
keli katilai, virė smala, kur nie
kiu*, buvo matyti dūšia. Liucipierius labai buvo nusiminęs,
manė kad reiks bankrutyti ir
peklą visai uždaryti. Bet ant
galo sumanė sušaukti visus vel
— G aš žemaitis nuo Palan
nius, ir liepė išduoti raportą:
gos krastę. Gerai pažinau gra-t
kiek katras dūsių pelnė? Visi
fa Tiškevičių. Jo pirmas vardas
velniai, šiek' tiek pelnė, bet ar
Stasys. Per šv. Roko atlaidas j
toju velnias nieko! Liuciperius
susitikau grata Palangos ręsto j
klausia: “Kiek artojų pelnei
rane, kai mudu su draugu alų
Artojų velnias sako: “Xei vie
gėrėme, šalia mūsų sėdėjo Tiš
no. Po tam Balzebubas liepė ki
kevičius, taip pat alų gėrė. Gra
tiem velniam plakti artojų vel
fas tylėjo ir klausėsi ką kiti šne
nią, tol, psikol sugalvos išradi
ka. Vienas vyras iš grafo juo
mą. Kaip artojus privilioti. Vel
kėsi, o kitas pasakė:
niai plakė tol. pakol tas sugal
Priklauso, kokiai partijai’ — Gera jūnąs buvo caro lai
SKOLA. NE RONA
vojo išradimą munšainą. Kaip
ant žemės būdamas priklausei. kais. kai beveik pusę žemiui
tik išrado munšainą, tuojaus
Lietuvos jūs turėjote savo ran
Tomukas grįžta iš parko aikš — Aš buvau bolševikas.
peklon pradėjo • plaukti dūšių, tės gerokai susivėlęs ir gumą že— Geriau neklausk! Bloko vir kose, o dabar? Vergų dienos
kad net t u įėjo visus katilus kū liodamns.
ušininku yra Juozas Pilsudskis... praėjo Tš mūsų kalbos juoke
renti ir dar naujus įtaisė. Nuo
*
lės, mužikais vadinote, tik len— Ką čia želioji?” — klausia
te Piko dabar pekloj niekad nė
Tėvas sūnui karinamoje: “Tu, Į kai šlėktos jums buvo geri....
„ ,
, , ,
motina sūneli.
ra steko. Galima gauti darbas I
“Gumos čiu-lpeklį. mama”.
mano vaike ,esi niekas kitas, kai! —Tiškevičius tylėjo galvą nu
Irt kada. Už toki didelį < ar )ą
i
‘
1
I
..
neSpjauRj Įg-yk
bjau tik
bomas!
lenkęs ir netrukus išėjo. Mes
Belzabubas apdovanojo artojų rybę. Žinai, kad aš to nemėgs
Sūnus tėvui: “0, je! O kas, eidami Tiškevičiaus parku, pra
velnią garbės medaliais ir pakėtu!” barasi motina.
jei ne aš. kas savaitę parneša ėjome pro dvaro rūmus, kur
lė jį augščiausią peklos viršinin “Negaliu spiauti, turiu grąžin--bedarbės čekius?
šalia kiemo, buvo fontanas ir
Kristaus statula. Apžiūrėjome
senovės lietuvių vienintelę lie
T
kaną, tai amžinosios ugnies au
B
kurą, kurį vaidilutės kūreno ir
saugojo, kad neužgęsta. Dabar
ten buvo likę tik saujelė pele
nų urnos dugne. Užlipę akme
niniais laiptais į' Birutes kalną,
mums atsivėrė platūs vaizdas
virš Baltijos jūrds. Pro šakoras^
pušis matėsi juokios baltu ban
gu, pušų šakose skleidė vėjas1
kažkokią melodiją, jūros ban
goms pritariant.

«

• Tą žmogų, kuris mokėjoj
gražiai kalbėti, aukštaičiai vadi-1
no auksaburniu.

Sovietų imperijoje partijų
nėra ir negali būti policinėje si
stemoje Nereikia žmonėms gal
— Kažin, ar dabar ten nuvy voti už ką balsuoti. Reikia tik
kęs rastum tą kas buvo. Tė pasakyti O. KDon Pilotas
ve?
— Palanga užgrūsta atėjūnais
maskctiSis, ypač vasaros metu.
DOVANA MYLIMAJAI
Lietuvis ten jaačissi gal būt.
Sužadėtinis arteina savo mer
taip, kaip grafas Tiškevičius?
' — Taip. Maiki. Kcmunistai — gaitės lankyti ir kažkokį pake i
okupantas negali pakęsti to, teis. tėlį už nugaros laikydamas sa
ne jų. Iš kiknų rauna ne tik ko:
sielą. įsiBraiMOoji, tavo gi mono die
tkinimits
nai torte ėėraną, bet tfbpėk ką ?
— Ak, kaip gražn ii tavo puvnftos darbai iiMuio
Ką ten tori?
ji nekffnSlWllAM
f? Wfihs ftMtas

Gal btyo. tatf IĮ*

[i;

^yvrnitną. o tt tfW

iii-

— Atspėk! Kažką nepaprasto i
tavo kojytėms!
/— HojhMitės.
WcdMĮ*J*i. Elektrinis I
sdcurtttrvife plMfatffts nirvalvt
ABI’ TEISINGI

hti* IftratriW*
mergina, — jog vyr$
lankti štamu, kaip ka

pat turėtų žinoti, kad tjekvū
rmi karui reikia ir pinigu.

S'

ANTANE -PLEIKYS

Netilįsli, bet priekabinga kritika
(Tęsinys)

\

sėdc’o Kapsukas su nė neatsiklaitsęs draugu,
iu ir žydu, kuris, kaip teismas (ar komitetas)
mane
tuo} ri pasliu<iė^ j>n>žiai sl'Pr^iT’> ri t ’ prieš Lietuvos darbiuviškai. Tikras mani* ninku klasę nenusižengusį ir
rašto tikslas—pakeisti mane paleidžiąs, as 1) pnsirašyriūsu sąlygoms teismą siąs atsisakymą nuo Laikinosios
kuris jose labiau orien- Lietuvos vyriausybės man duo
dasi,—buvo pasiektas. Žino., tųjų įgaliotinio ir švietimo mii, visa byla jau ėjo lietuvių nisterio teisių ir neveiksiąs prieš
kalba.
darbininkų tarybų valdžią, 2)
Kapsukas pripažino mane tei- savo parašu pasižadėsiąs Besiša
sing .i reikalavus sau to, kas linti iš Vilniaus ir nevykti Kau-i
I
man. kaip Vilniaus lietuviui, nan 3)būsiąs trijų patikimų ir
tikrai priklausą, ir pareiškė, jog rimtų Vilniaus lietuvių veikėir revoliucinė vyriausybė, skir jų laiduotas(Bus daugiau)
dama man lietuviškai kalbantį į
teismo sąstatą, irodysianti rim
tai vykdanti savo paskelbtus
Nebejaunas viengungis pasa
principus. Čia pat betgi, kad ir koja jaunai merginai:
lietuvių kalba, ėmė Valstybės —Jeigu brangieji panele, tap
Tarybai, tad drauge ir man, pri tum mano žmona, tai aš tave
kišti vėl morozoviškas nesamo-: ant ranku nešiočiau.
nes ir prasimanymus, jog neiš-j —Ar tamsia esi toks stiprus?
kenčiau, ėmiau su iuo ginčytis.
keturių
ir tiesiog bartis:
arkliu jėgą.
—Vincai, Vincai! kaip Tau ne
gėda tokius niekus kalbėti? —Niekada nebūčiau. įtikėjusi...
Kur gi toj Valstybės Tarybos Į Vieną arklį, tai tamsta ištik
akcija prieš Darbininku Tarybą re panašius...
ir kova su darbininkais? Kokie
PIRKITE JAV TAUr MO ^OMUS
jos buvo žygiai prieš darbinin
kus? Mano protestas prieš len
kus tai irgi bus “žygis prieš dar
bininkus”? Pamiršai senus lai
kus. kai dirbai kartu su Kai
riu, su manim ir kitais? Ar tikr j
rai tiki, kad dabar staiga bū į
rime oasikeitę?
I
Juo toliau, juo labiau supra
tau. jog Vincas tik anuodviem
savo draugam tevaidina rūstųjį
Dzeusą, bet pats nė kiek netiki
savo kaltinimu pagrįstinumu ir
teisingumu. Tačiau Opanskis vi
są laiką labai rūpestingai rašė,
matyti, tą mūsų užsitęsusį pasi.
kalbėjimą. Jį vesdamas prie ga .THE NATIONAL GUARD
lc>, Kapsukas pareiškė, rodos,
----- - —~ ~
---------to j

vieną sakinį: kiEuropo& parla
menta- laiko, kad Pabaltijo val
pr. N.: Dar blogiau _ jis kai
stybių tautų tragedija’turi bū
Įęur suplaka abu savo perdi ' bu'
ti Helsinkio konferencijas per
ijius pamanytus parlamento
žiūros dalykas”. Neaišku, ar tas
aįrtryosiuk rūmus su tariamais
užsienių reikahj jninisterių rū- yisas trečias punktas tik is vie
jn|is ir'sumaišo ju veikmenyo\ no sakinio ir tesusidėjo.
Štai dar vienas Br. Nemicko
f ja yrp grynai bereikalingas ir
gražbylystės uperliukas ’. Jis
berękšniįs' kabinėjimasis prie
į^kiru žodžių ir: pavadinimii. cituoja dr. K. Bobelio pasaky
mą: “Šiuo metu ta rezoliucija
Ij tUinu Hr. N sako: ‘'...Užsie
yra perduota Ministerių Rū
nio ^reikalų ministeįių politinio
mams....” Ir taip pat Br. N. kim
bendradarbiavimo konferencijoę jvyksta du kart kasmet. Jos ba prie jo:: “Šiuos žodžius tar
Svarsto ir sprendžia svarbius po damas, dr. K. Bobelis be reika
lo prikando liežuvį (mane pa
Utinius klausimus. Tačiau jos
i)ėra Europos parlamentui pa- braukta. A. PL), nes jis dėka
savo gerų ’tfyšių” su Europos
yęjdlis ar vykdomasis organas
jj> nutarimams įgyvendinti”.
I parlamentu negalėjo nežinoti,
• Dr. K. Bobelis nepasakė, kad, kas jame ryšius su ta rezoliuci- j
*«
ja
dėjos
1983
m.
gegužes
mėn.
;
U-ifcięnių. Reikalų Ministerių Rū
Gelmių pasaka" (Tempera)
‘
•
M. Stankūnienė
m^i, arba kaip B Nemickas juos 17 d.” ‘
Ir paskutinis Br. Nemicko j
Vadina konferencija, yra pavak priekaištas: “Lietuvai padėti j
- dus Europos parlamen tas.
iš Dcvergties iŠsivc-duoti pastan nęs Užsienių Reikalų Minist Mykolas Biržiška
; -;Kitjis Br. • N. -gerokai HZ- gas kaurJa tikrovės paž nimas, rų konfefienciją ir 11.
ganius pasisakymas dėl dr. K bet ne. “stipriausio pasisakymo”? Visi jo tie patiekti priekaiš
^obelio : atmintinai pasakytų išlankos”.
J tai ir kaltinimai absoliučiai ne-į
Europos parlamento priimtos,
Neužtenka vien tikrovę pa-; turi jokios reikšmės Lietuvos
pčtųktų. rezoliucijos Pa- žintii Lietuvos išlaisvinimui;! laisvinimo byloje, jie yra nieki(Tęsinys)
besižvalgant po lubas, langus,
balfejfe Valstybių reikalu ir pa- mūsų veiksniai ir visa lietuvių! niai. Br. Nemickas nerado r nekareivius, kartais ir į rėkaujan
;baigai priduria: ‘Tai maždaug! tauta, neišskiriant ir išeivijos! paminėjo nei vienas klaidos, Tuomet ?s, pasiėmęs iš jo ran-; čius teisėjus jomis Kreipiantis,
tokia yrą jsmmtą jEpropos par ta tikrove labai „.gerai pažįsta kur VLIKas ir jo pirmininkas kų savo raštą, išverčiau jį, ie-Į pagaliau Morozovas sušuko:
lamento rezoliucija’\ Jis tų re-- nuo pat 1940 m. birželio 15 d.1, dr. K. Bobelis būtų padarę Lic- tai ir aiškiai tardamas, rusų kai-, —Objavliaju pere: yy!
ŽoĮiucijų nėcitvoja, o tik maž bolševikinės okupacijos. Daug tuvos laisvinimo dai bu eigoje ir I ba. Rašte sakiaus kaip vilnietis,
Ir kreipdamasis i raudonarlietuvis ir soči:ildemokratos. rei
svarbiau
yra
sugebėti
tinkamai,
pakenkę
laisvinimo
veiklai,
daug nupasakoja jų turinį.
miečhis pridūrė:
kalaudamas,
kad
nebūtų
minPagal
Broniaus
Nemicko
pa

fe
la.ku
išnaudoti
Vakarų
di-Į
'; 'BrNęįnickąs dėl rezoliucijos
etosfc merzax7ca
džiejamis
mano,
pilietinės
tei

džiųjų valstybių nuotaiku ir sisakymus išeina ir reikia dary
Šitaip issireiškia: '
■ '7". b.
aį ■
..
-■ > ? :: užsienių, politikos krypties pa-, li išvadą ir pripažinti, kad dr. sės ir' būčiau tardomas mano
.. “Europos parlamento 1983 m.
gimtine kalba, juo labiau, jog]
sikeitimus fe ėjimus Sovietų Są Kazys Bobelis yra puikus ir sa pati revoliucinė vyriausybė pri.l Tei-mas išbėgo, palikdama:
sausio 13bd.^priimtąjį rėželiu-!
mane vieną tarp raudonarmie
jungos nenaudai. Iki šiol mūsų vo veikloje be priekaištų VLIčijas^abąliijb- valstybių reikajpažinusi penkių kalbų lyginsi čių. kurie atkreipę i manę ;aKo
valdybos
pirmininkas.
Tąfeviūimo
;
veiksniai
ALTa
fe
Įji^VLĮKo valdybos pirrnir
teises lietuvių, gudų, lenkų, žy-1 vo durtuvais bemaž juos įs
VLIKas tuos pasikeitimus ganai!
njiikas ki-ikščionių -demokratų
Kol Br. Nemickas prildausė dii ir rusų; ne tik pats teismui (
:
puikiai išnaudodavo ypač pa-;
VLIKo valdybai, nepastebėjau, akysiąs viską lietuviškai. bet ir
konferencijai patiekė
sufri
niu neįsidurčiau-’
skutimais metais pasibaigus de*
*■
»
kad jis (į6r. N.) būtų VLIKą atsakysiąs tik lietuviškai man
zuotą (nrąno pabraukta. A;
jog čia nejuokai,
tęntei su Maskva.
kritikavęs Jr puldinėjęs “
pi.)r pfemas jos išvadinis punk
Pagal duodamus klausimus iri pasira- be to. ėmę; justi nušilti mare
Ilgokame savo straipsny, Bro-; tai išeina kad VLIKas tada butas visiškai išleistas. fe jc vieton
is nu.cvargj ir pastebėjęs mano sar
atkeltas tretysis, antrasis palik nius Nemickas patiekė visą eilę j vo geras. iO kai Br. Nemickas iš teismo raštus.
gybinius taip pat vos bepasto |
VLIKo
pasitraukė,
tai
VLIKas
tai savo yiėtojetšj; abiejų punk VLIKo pirmininkui dr. Kaziui
vint. kuriam laikui praėjus pa
Tik baigiau versti ir’padėjau
pasidarė
blogas.
Gal
ir
taip,
kai
tu mintys pertęmtps, iškreip- Bobeliui šiurkščių,net Įžeidžiau
siūliau visiems sėsti. Pasvyra
raštą ar.t stalo kaip neį tik pir
pasitraukia
veikliausias
suma

' |os|, kiti du punktai (trečias ir čių. grynai priekabingų užmeti
mininkas, bet ir jo eraūgai Įs;u- vę jie suriko, leido man sėstis
.kėtvfetas) —paties Bobelio “kū- mų, kaltinimų, dėl jo laisvu žo- niausias ir darbščiausias valdy
viduryje: trys atsisėdo aplink
tę puolė mane visr.ip pravar-j
rjįa”, nes tokių minčių rezo- žiu pasakytoje kalboje — pas- bos narys.
džiuodami, grasydami sušaudy uane atkištais i manę durtuvais,
kaitc)įe tartų netikslumų; Pir
Tiuciįą nęsšE^mfei'’.
mu, Įspėdami:—-Pop^nnite! Eto tik jau nebe taip arti, o ketvir
® Sveikiau yra nieko nelauk
/-' .Mabfei, kad ■ dauguma Akirą- miausia jam (K. B.), visam VLl
tas atsistojo prie durų daboda
vam ne taryba!
ptt Skaitytojų laųkė.kokius “ne Kui ir Lietuvių Krikščioniu. De ti, o kas: galima padaryti, ne
mas. kad kas mus nevžšoktų.
’ sųfeižiiotūs'lr ne Bobelio kūry mokratų S-gai užgauliai taiko gu daug į ko laukti ir nieko neRmėm ramiai ir taikiai kalbė- \ f
byliu ir bereikšmėm^ I akimis tis. tik vienas vis reiškė man f
bos’’punktus patieks B. Nemię- į&. Orwell’io pranašystes, ir vien ! veikti. ; '
; Gailą, tėko labai n usivilti, dr. K.
BobeHui priekaištauja, —---- -y-------------------- —----užuojautos, nes, girdėti, “vaša f
Įįfeįtf. ttį- P^altijoi'rezoliucijų kad neteisingai suskaičiavęs Eu
pie<enka spieta”, o kiti jį del §
pušrl^febištis^i' skaitytojams žp- ropos. parlamento narius kad
i tu žodžiu barė ir mane ramino. ■
Tuo tarpu aš jau ne tiek gal-ji
. dfe-'žoiiin^ĮĮęįątiekp—Tnepącita-. neteisingai pavadinęs Europos
punktą mė-' parlainentą, kad šukei tęs to par
; vojau del galimų save pareiški-!g
‘‘sufrizuotais” peša- iariiėnto priimtos, Pabaltijo vai
to padarinnĮ, kiek baisiai no-. I
2759
W.
71st
St,
Chicago,
HL
_
kiafe nfepąsakoti, bet ne cituoti, ątybes liečiančios rezoliucijos
rėjau miego.
• RŪPESTINGA’' (ŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
^esibV pųiAto - pacituoja tik punkus kad neteisingai pavadiPraėjo nedaugiau kaip 30—40 |
mik
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS
minučių, kai mano sargybiniai *
gavo is;
Įsakymą išvesti mane į ki- k'
Atdara šiokiadieniais nuo
tą kambarį, iš kurio betgi greit |
vėl grąžino salėn,kurioj už sta- |
LITekATŪkA; Hetnvlą Hteratftros, meno fe mcEife

DARBO ATSIMINIMU
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NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS

i&ftraiti*.; Jams yra vertingi, niekuomet nekurtą, VfcwIgno MapeBo, Vinco Madflno, P. Icmfko, V. Stankoi

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

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS aSLUONUS dolerių
apdraudų savo nariams.
į į
’
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno,
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali
Susivienijime apsidrausti iki $10,000,

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

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: iž
$1,000 Ipdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.
SLA — kuopu yra visose lietuviu kolonijose.
Kreipkitės i savo apylinkės kuopų veik^uX,
jie Jums mielai pagelbės į SLA įsirašyti.
Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

307 W. 30th St, New York, NY. 10001
TeL (212) 563-2210
'

D. XTHLMAN, B.S., Registruotas vaistininko

bd rtmtijoc, ffiustrūotoe nuotraukomis 1
ftSdldo, V. Kaiubcs, A. Rūkitelės fe X. Vanr
>ove&ahdL M* pust knyga kainuoja tik |9l

...
DAINŲ
LAUKUOSE, poetės, ratytojoa fe to
pifc| ipkftt pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie daini
ttėštėf bei ją irtariją Įr eigą. Įdomi skaityti fe nedainuoju
tifemc gfrintia autorės patiriu stiliumi fe rarinktaia duamenhnl
M aįŪrutislafs, Studija yra 151 pusL, kainuoja fZ

'V V B VIENVO £MOG AUS GYV ENIMAS, Antano RfHc apr&i;
tat fnOBO Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne tanas
girrttamo tanoių apvalymas, bet tiksli to laufccrtarplo buities Mtr
stutfije, ratkfrst
pusla>lq knyf>
V iĄK A^J^t PAMARYS, Hmrfto Tamo-Tamalaut
la studija apte Rytprihrfua, remiantis Pakalni* f

•baigoje duodam

LBMB, raiytojo® PetrooėMf Orintaftės aty
aawealf fr rietu seprlk. Lietuvoje fr nb
f

betų į

For constipation relief tomorrow
j reach for EX- LAXtonight t
Ex-Lax helps restore your system s own natural
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight
You’ll like the relief in the morning.
Chocolated or pills, Ex-Lax
“The Overnight Wonder?
Read label and foil err
directions.
C Ex-Lax, Inc_ I9S2

50 metų studijavęs, kaip

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI
ATEINA LIETUVA,

1. Dr. Kazio Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS,
H tomas ------ ------------------------------------------ ------ -----

$ 10.00

2. Prof. Vaclovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psL __
II dalis, 229 psl. --------- ---------------------

56.00
$6.00

t revoIIucfonlerhML, neraprtft
$5.00
jyvenlme ir politikoje) tik B 3. Miko šikikio, LIUCIJA, proza. 178 psl
ius Jtnonlo gyvenimu tr pot 4. Janinos Narūnės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psl. $5.00
d kovotojo ui imoganfl tiff*
5. Prot P. Pakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl____ ______________ __ ,$4.00
ko kftrybik J. VaMK
J. Venclovoj, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.
60 psL
------------------------—--------------------------------|2.00

parašė 700 puslapiu knygą, kurion sudėjo viską, kaa bet kada Tx
bet Kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui
tr lietuviu kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. BL
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė
lietuviu kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslius vertimui
tr patarė mums toliau studijuoti.
. Kaina |25. Kieti rfeieliaL

NAUJIENOS, 1729 So. Halsted St., Chicago, til. 604K s^se čekj ir prMSkte vieną dolerį persiuntimo žŠlaidomM.
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Šernas - Adomaitis
Nėra Amerikoje nei vieno vyresnio amžiaus lietu
vio, kuris nebūtų pažinęs Šerno, neskaitęs jo knygų ir
nepasimokęs iš Aušroje, Varpė ir Lietuvoje rašytų jo
Įžanginių. Jis buvo gimęs žurnalistas; Jis'buvo labai gy
vas. teisingas ir Įdomus visuomeninio gyvenimo komen
tatorius. Neturime kito vyresnio amžiaus inteligento, ku
ris būtų taip gyvai ir gražiai1 komentavęs svarbesnius
gyvenimo Įvykius ir ąvilkdavęs tuos Įvykius’ Į demokra
tinius rėmus.
s
.. •.
Šernas buvo populiarių knygų autorius. Nėra kito
inteligento, kuris Amerikon atvykusioms bemoksliams
lietuviams būtų parašęs tiek daug populiarių Įvairiais
klausimais knygų. Tas knygas parinko, lietuviškai iš
vertė, paruošė spaudai ir padėjo išleisti, kiek jų išleido
Šernas.
Jis buvo gabus mokytojas. Iš bemokslių lietuvių
jam rūpėjo paruošti rimtai galvojančius žmones, kad
jie galėtų Įsitraukti Į Amerikos gyvenimą, būtų naudingi
ne tiktai sau, bet ir visai lietuvių tautai.
Aušroje. Varpe ir Lietuvoje savo rašinius jis pasi
rašinėjęs Šerno slapyvardžiu. Aušroje ir Varpe jis dar
naudojo kitus slapyvardžius, bet kai atvyko Į Ameriką ir
pradėjo redaguoti Lietuvą, tai naudojo tiktai Šerno sla
pyvardį.
Daugelis pažino ji Adomaičio vardu. Jis vadinosi
Juozas Adomaitis. Bet paskutiniais jo gyvenimo metais
Amerikoje jis buvo vadinamas Šerno Adomaičio vardu.
Be Chicagoje leidžiamos Lietuvos. Šėmas rūpinosi ir lie
tuviškomis mokyklomis. Chicagoje buvo Įsteigta Aušros
mokykla, šernas Adomaitis toje mokykloje dėstė lietu
vių kalbą, mokė bemokslius tapti korespondentais. Jeigu
šiandien turime šimtmečio pradžioje Amerikoje leistų
knygų, tai turime būti dėkingi Šernui Adomaičiui.

Juozas Adomaitis gimė? rusų pavergtoje Liėtuvoje,
Sakių aps., Lukšių vis:, šmuillškės viensėdyje. Kalnie jis
labai gražiai lietuviškai kalbėjo. Jhm buvo labai lengva
suprantama kalba versti knygas ir rašyti politinio gyve
nimo komentarus, nes lietuviškai jam mokytis nereikėjo.
Jis vis dėlto mokėsi iš lietuvių, kalbos specialistų. Labai
daug Amerikoje rašė ir Juozas Laukis, bet jo verstų dar
bų negalinta palyginti su šerno darbais.
Šernas gimė 1859 rugsėjo 7 d. Praeitą mėnesį suėjo
125 metai nuo jo gimimo dienos. Pldhavome priminti lie
tuviams Šerno gimtadieni, bet gyvenimas virte verda,
kasdie iškyla nauji ir svarbūs dalykai', kurie pf-iversdavo
atidėti Šerno priminimą kitai dienai. Šernas mirė Chi
cagoje 1922 metų rugs. 22 dieną. Lietuvių Tautinėse ka
pinėse čikagiečiai jam pastatė didoką paminklą, bet gy
vųjų tarpe liko labai mažas skaičius, kurie šbrrią paži
no ir kartu su juo dirbo. Šernas buvo pažangus žmogus,
bet jis nemėgo komunistų. Jis suprato, kad komūhistai
veda žmones į diktatūrą ,o šernas Biivo demokratas. Lie
tuviui būti demokratu ne taip jaū lengva. Nelengva buvo
demokratams pačioje Lietuvoje, sunkumų jiems teko pa
tirti ir Amerikoje.
Antanas Rūkas, dypukas, pagyvenęs Amerikoje, su
sižavėjo Šerno gyvenimu. Jis pasikniso po senesnius lie
tuviškus laikraščius, surinko Įdomesnės medžiagos ir pa
Tyrinėja nugrimzdusius' miesto akrus
rašė “Vienišo žmogaus gyvenimas”. Rūkas, Amerikoje
bijejo maisto .kad ba'daujantie
PORT ROYAL’, Jamaica.
pasijutęs vienišas, priėjo išvados, kad ir šernas buvo
vienišas. Naujienos tą Rūko darbą išleido. JĮ ir dabar 16S2 metais Port Royal uostas ji nestrkiRų prieš vyriausybę ir
nusmilko į' gylį ir dingo. Tais nepradėtų skerdynių pačioje Ja
galima Naujienose gauti.
laikąsi buvo kalbama, kad Ja- maikoje. Jie atsisakė prisidėti

tarpu britai informuoja, ką jie
gilumoje randa.
Bet žmonės
pradeda abejoti, kad britai vis
ką skelbtu. Manoma, kad britai
ten dsugiau randa, negu paskel
bia. Visi Jamaikos jūros pa
" Bet Rūkas klydo, jeigu jis buvo Įsitikinęs, kad Šernas maico-s Port Royal buvo labiau prie britų, o dabar jau gailisi. krančių ispaniški laikraščiai pil
buvo vienišas. Vienišu žmogumi šernas niekad nebuvo. šiai ištvirkęs * aristas pasaulyje. Britai vi?ni kelis metus lūku ni istorijų apie Port Royal sri
Jūreiviai, uostd (farliininkai gir riavo. Jie žinojo, kad viskas tyje veikusius.
Šernas visą gyvenimą turėjo draugų. Jeigu jis beveik tuokliavo
,vogė .moteris prievar
per 25 mietus Chicagoje redagavo Lietuvą, tai jis nega tavo ir buvo tiki-a Sodoma Oo- gali labai brangiai kainuoti. Tik
PASIUNTĖ KNYGAS
tai
19R2
metais
pasigaminę
ge
lėjo būti vienišas. Vienas žmogus" laikraščio redaguoti inora vakarų- pasaulyje.
(GIMNAZIJAI
resnius instruriientus, pradėjo
negali. Jis turi turėti artimų bendradarbių. Reikia ne
Port Royal uoste gyveno pi leisti narus į gylį. Jie žinojo,
šv. Kazimiero seserys Chica
užmiršti. kad visą gyvenimą Amerikoje jis kiekvieną ratai. Jie gaudė buvus, vežusius kur buvo Port Royal. Bet jie goj e, vado va u j aiijos • vyresniosios
mėtą išleisdavo, jeigu ne vieną, tai net dvi lietuviškas auksų, gražias moteris vėrgijon įjado didžiausią sluoksnį žolių, sgs.. Jonhėl^s,; afeiliepdamos' į
knygas. ■ Kelios knygos buvo jaudinamos Lietuvos at ir kitokias brangenybes. Piratai smėlio, įvairių . vėžlių griaučių. Vasario 16-tos gimnazijos pra
užpulda\’o britu,. efendų ir ispa
karpoje, o vėliau išeidavo knygos .formoje. Vienas žmo-, nų laivus, vadovus išžudydavo, Jie išaiškino, kad uostas smuko šymą, paaukojo gimnazijos biį gylį! o vėliau visas jūros pavir buoteka 300 kny'gų,' kuri ‘ šių
gus tiek knygų išleisti būtų- nepajėgus.
o auksą ir surinktus žmones at šius,. kuriame augo įvairi žolė? hiėtų vasarą smarkiai nukentė
Kada Lietuvon Įkėlė koją netolerantiški politikai, tai veždavo į Port Royal.
smuko gilyn, paskui nusmuku jo Jiuo. gaisro. Siuntimui buvo
šernas buvo išstumtas iš Lietuvos" redaktoriaus pare’fgų,
parinktCN knygos atkreipiant dė
1692-m. birželio 7* dieną taip sius akmenis.
mažai jam mokėjo, bet galėjo verstis. Jis liko be darbo sudrebėjo žemė, kilo tokia dvo
i gimnazijos vadovybės pa
Britai pradaužė suspaustas žo į
ir be duonos, ir tada šernas nebuvo vienas. Chicagoje kianti "siera; kad dingo 24 ak- les ir pralaužė namo slogą. Pra skelbtą i'rikalingų knygų sąrašą
buvo sudarytas komitetas šernui pagelbėti. Tam komi rai miesto. Nuskendo ne tik 24 laužė stogą, pradėjo kasti gilyn. spaudoj ?. Kn ygų supaka virau
tetui pirmininkavo advokatas Kazys Gugis. Kiekvieną akrai žemės, bet 24 akrai mies Visur buvo smėlis, žvyras, ak ir išsruntinnlu rūpinosi BALFo
savaitę komitetas pasirūpindavo sudaryti Šernui reika to su visais, namais, žmonėmis, menis: Prakasė gilyn ir priėjo Centras.
lingų lėšų būtiniausioms* pragyveniriio išlaidoms, šian gyvuliais, kareiviais, jūrėivia’is, pirmą namo aukštą. Jie nuste—Gromyka nemanė, kad. prez.
auksu ii\ kitomis brangenybėmis. kbo. JRado geriausius stiklus, vydien nėra Šerno, nėra ir to komiteto vadovybėj Dūr gy
970 melais britai pradėjo ieš no <li<fciausias bonkas, vielomis Reaganas taip, greitai pakeik sa
vas yra Kostas Augustas, kuris' benė priklausė Šerno kbti nu grim žd tįsio Port Pioyal. uŽRištais korkais. Rastus daik vo iiumonę rusu atžvilgiu. Jis
nenorėjo klausyti apie derybas
komitetui. Esame tikri, kad Chicagoje dar yra gyvų di
Britai turėjo paruošę gerus na tus rišo prie virvių ir siuntė aukš i su rūšais, o dabar viešai pats
dokas lietuvių skaičius, kurie siišitikdavo su Šernu ir rus ir gerus elektroninius įran .tym. • Susidarė įspūdis, kad jie •
kviečia sovietu atstovus viską
priklausė prie komiteto.
kius. bet jie žinojo, kad visa rado antrą Pompėjų, kur daik- : užmiršti ir pradėti derybas iš
tai nesugedo, žvilgėjo, tarytum
pradžių.
Jeigu šernas butų buvęs vienišas, tai Į jo laidotuvės tai brangiai kainuoja. Jie pa būtų buvę gyvi.
nebūtų suėję tiek daug žmonių, nepasakę tiek daug ypa kvietė tuometinę Jamaikos vy
— Atstovas Paul Simon tvir
riausybę prisidėti prie ekspedici
tingų kalbų, o vėliau nebūtų pastatę tokio paminklo, koks ja į gydį ir bandyti surasti Port x Jamaikos sala yra i pietus nuo tina, kad amerikiečiai moka'
Kubos. Port Royal yra pietinė
šiandien kapinėsė. tebestovi. Šernas turėjo draugų. Tu Royal. Jamaikos vyriausybė je Jamsieos dalyje. Tyrinėjimai 15% savo uždarbio, o uždirba
rėjo jų žymiai daugiau, negu mes. manome.
pradžioje sutiko, bet už gero ten tiktai prasidėjo. Rol viską mažiau negu $1,1 milijoną, taip
Bridgeporte buvo J. Kulio vaistinė, kurioje kiekvieną pusmečio atsisakė. Vyriausybe ištirs, lai praeis daug metų. Tuo padaro Percy.

vakarą sueidavo . Šeinio . draugai bėgamiems reikalams
aptarti, šernas buvo nuolatinis tos grupės narys. Istori
kui tektų tuos Šerno draugus aprašyti. Buvo Baronas,
Balis, Jurgelionis, dr. Juška. Kučinskas, Kodis, Kara
lius. Kazanauskas ir visa eilė kitų.
Šernas buvo lietuvis žurnalistas^ mokytojas, redak

torius, vertėjas, knygai platintojas ir nepaprastai di
delis laisvos ir demokratinės Lietuvos šalininkas. Jau
nesniesiems vertėtų šį pasišventėlį geriau pažinti. Jis
atliko milžinišką darbą. Šerno dirbtas darbas laukia
plunksnos.
'IU

J. VENCLOVA

SIMONO DAUKANTO
LIETUVIŠKA VEIKLA
Lietuvių tautos priešai ĮvairiPfrris priertronėmis ją naikino, ir savo talkon — paSūs lietuvius
klasta Įvairiopai mulkino. Bet tatitos pranašas
Daukantas nurodė, kati mes mulkiais nebūsim,
jei tik jausimės tikrais lietuviais, ii* kaip sava
tauta nežūsim.

Simonas Daukantas edmė 1793 metais spalio
mėn. 28 d. Kalvių sodžij. Lenkimų valsčiuj. Jo
tėvai laisvieji valstiečiai Jurgis Daukantas ir
Kotryna Odinaitė - ĮDaukantienė. Jie, *kiek ge
riau gyvendami ir būdami šiek tiek daugiau ap
sišvietę, leido savo sūnus Į mokslą.
Pradžioj Simonas lankė Kretingos mokyklėlę,
kurią 1808 m. vizituodamas (Vilniatts u-to vado
vybės pasiųstas) prof. X Mickevičius pripažino
Simoną Daukantu vienu iš pačių geriausių moki
nių ir gražiausiai rašančiu. Po kurio laiko Si
monas persikėlė Į Žem. Kalvarijos mokyklą, ku
rioj mokėsi labai gerai ir ją baigė 1814 m. su pa
gyrimu. Tais pačiais metais rudeniop Simonas
D? ukar.tas pėsčias išėjo Į Vilnnk|PeBiuąs ant nu
gares ni Kroli su maistu ir drabužių atsarga ir
su 10 rublių kišenėj, vidurinio mokslo tęsti, čia
jis istejo i geriausią'Lietuvos gimnaziją, kurioj
taip pat mokėsi l« bai gerai ir per viešus šios gim

nazijos pasirodymus Simonas pasireiškė savo ge
rais rašomais darbais ir net moksliniu išsilayinirrtu.
Baigęs 1816 m. sėkmingai gimnaziją, Dau
kantas Įstojo Į Vilniaus universiteto literatūros
if laisvų menų fakultetą, kur tikėjosi geriau su
sipažinti su senoviniu bei gilios praeities Įvykiais.
O jau 1818 m. rudeni Simoną randame šio uni
versiteto moralinių politinių mokslų fakultete,
kai subrendus istorikas prof. Ig. Onacevičius pfa1
dėjo dėstyti visuotinos istorijos kursą, kur greta
dėstė ir Lietuvos istorijos kursą. Ir baigia Uni
versitetą abiejų teisių magistro laipsniu.
Norėdamas daugiau susipažinti su lietuvių^
tautos istorijos šaltiniais, jau nuo 1825 m. dirba
Rygos generalgubernatūroj vertėju, o nuo l&f
m., persikėlus į Petrapilį, dirba Senato raštinėj,
kur buvo ir Lietuvos Metrikos archyvas.
pensiją, Sugrįžtu Į Lietuvą. Pagaliau, sušlubavus
visiškai sveikatai, apsigyveno pas kleboną
vilą Papilėj-, kur ir mirė 1864 m. lapkričio mėn.
24 d. Ant jt> kapo kun. Ig. Vaišvila pastate pa
minklą su užrašu: “Ateivi! Minėk saiT, jof čia
palaidotas pirmasis iš tarp mokytų vyrų; ražytoias senovės veikalų Lietuvos, Žemaitijos, kaip ir
kitų naudingu kpyg^lių. Jjsj>er savo visą ge
nimą. it vargo pelė; be paliaubos inūsėjo visuo
tiniai žemaitiškai (lietuviškai) rašyti dėlei ffMidos vientaučių. Gimė 1793 m. 28 d. spalmio mėn.
Į Mirė 1864 m. 24 lapkričio. Ištark: Viešfpsftič, Dbok
jam atsilsį amžiną. Palaidojęs ant jo kapo įstei
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— Atstovas Paul Simon tikė
josi, kad suruoštas Ritz kotelyje
banketas jam atneš -200.000, bet
dabar paaiškėjo, tokios sumrs
toli gražu neatneš Jis skun
džiasi, kad neturi pinigu rinki
minei kompanijai.
1 /j
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giau su užrašu užristi tą akmenį. Papilės kleb.
Vaišvila”.
Vadinasi, pereitais (1983) spalio mėn. 28 d.
sukako lOO- metų nuo Simono Daukanto gimimo
ir šiais metais* (1984) lapkričio mėn. 24 d. sukaks
120 mėtų nuo jo mirties. Tai nepaprastai didelė
ir šakota asmenybė,- kuri lietuvių tautos gyve
nime* suvaidino didžiulį vaidmenį. Būdamas ga
bus, labai darbštus ir didelės erudicijos, vadovau
damasis savo tautos meile, jis paskyrė visą savo
gyVėrtirhą, visas savo jėgas lietuvių tautos gero
vei, pasitenkindamas kukliausiu savo asmeniniu
gyvenimu. Tad norisi šia- studija pagerbti jo la
bai kilnią, lietUVišfcą* astnėnybę.
ŠII?K' Tlfek aM^ Sf. riAPKANTO RU DĄ

tiškai vertino, taigi, iš tikrųjų, jis nebuvo roman
tikas bei nerimtas istorikas, kaip mūsų būgininkai su lenkiškais pataikūnais ji stengiasi nuver
tinti. L. Stankus (Liet. pogr. “Pastogė”, 2 nr.)
konstatavo: “S. Daukanto darbuose niekur nera
sime deklaruojamo romantinio sentimento Lietu
vai”.

Norint geriau pažinti S. Daukanto reikšmingiūoSTuS li^furiškus darbus, ten nors trumpai pa
liesti jo charakterio ypatybes. Pati svarbiausia
'jb Hūdb šsėvyte — gffiis; fifes pątridfizmas, kilęs
iš liūnos savd tautoj gyveiGmo tikrovės, o iš čia
išplaukia antroji jo charakterio ypatybė — tai
Avirta vaRif bėi pasiryžtas bė kditipiMmrsU dar
buotis lietuvių tautos' gėPovei bei'gelbėti sšvo tau
tą nuo pražūties, gi prie to prisideda jo nepapras
tai didelis darbštumas, renakirt ffpif SSVo tėvynę
isterinius dokumentui ir aplamai lepinantis jos
llk'ifhu if pan.
■>.
Anot V. Bogušio (“švyturys”, 1968 m., 19 nr.),
Si Daukantai visą" gyvenimą mėgęs tiesą, todėl
realiai žiūrėjo į gyvenimą ir kūr reikėjo — kri

Kelias dienas Naujienų atkarpoje eis J. Venc
lovos “Simano Daukanto lietuviška veikla”, o tadh padėsime Pušėną.

(Bus daugiau)

Vakar pasibaigė Aleksandros Vaisiūnienė<
“Vegetariška mityba ir sveikata”. Ji išeis knygos
formoje. Kas norėtu šią knygą įsigyti. tai.prašom«s parašvti tokiu adresu: Mr. Jurgis Jašinskas,
761- East 7th St., So. Boston, Ma., 02127.

♦

♦

*

Praeitų metu Nauiienų ^tkarnoic ėjo I. Pušėno romanas “Susitikimas Montanoj. šinm;s
dienomis pradėsime snausdinti to paties auto
riaus naują romaną “Kova ir meilė”.

Kas norėtų įsigyti Pušėno “Susitijęimas Mon
tanoj” ar kitus jo leiflinibs. prašome kreiptis i
Genutės leidyklą. 327 psl. $5. Petras Gervila, 3008
Hobson, Hot Springs, Ar. 71913.
;
| 4—Naujienos,
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Modernios poezijos knyga. Kaina 5 dot Minkšti
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus
tokiu adresu:

mmMM

Funeral Home and Cremation Service I

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

Charles Stasukaitis

DR. PAUL V. DARGIS

(312) 226-1344

SUSIRINKIMŲ
PRANEŠIMAI

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Westchester Community klinikos

1729 S. Halsted St

24 Hour Service

į

Medicinos direktorius

1938 S. Manheim R<L Westchester, 11L

It
š

— Joniškiečių Labdarybės iri
VALANDOS; 3—9 darbo d ienom i g
Kultūros klubo susirinkimas
i Tel: 562-2727 arba 562-2728 įvyks antradienį, spalio 2 d., Vy
čių salėje, 2455 W. 47th Street.
Pradžia 1 vaL po, piet. Visi na
TEL 233-8553
riai kviečiami atsilankyti. Bus
Service^461-8200, Page 06058 daug svarbių pasitarimų ateities
reikalais. Po susirinkimo bus
DR. A. B. GLEVECKAS vaišės.
A. Kalys

i

GENIAUSIA IB DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Kuršių mąriose

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE

— Londono dydis gaisras 1666
metais sunaikino 90 bažnyčių
3921 West 103rd Street
žmogis, išsivystęs šiandien iki I
Valandos pagal susi tarimą
ir daugiau nei 13,000 kitokių
Kadaise beždžionės vartojusios ginklą raketų
ir atominių bombų civi- ii
pastatų.
|l
Amsterdamo universiteto, galiaū išntbko ir žmogiškųjų lizacijos.
— Pirmykščių Australijos
Šimpanzės ii- gorilos šiandien r|
ventojų (aborigenų) dabar yra Olandijoje, mokslininkas Dr.-į plėšikavimo savybių bei jranAdrian Kortland Wiashing|tonb kių vartojimo savvbių bei antai kartais išmoksta pagaliu .tvoti
6.000.
OPTOMETRISTAS
zoologijos
kongrese tvirtino,, pagaliu užsimojimo ir svaidy ir akmeniu mesti, bet tik būda
KALBA LIETUVIŠKAI
kad šimpanzės ir gorilos kadai mo. Tai buvo paranku ir pato mos zoologijos soduose ir pasi
2618 W. 71st St. TeL 737-5149
se buvusios. daug . “žmoniškes gu atvirame lauke su pagaliais žiūrėjusios, kaip žmones tai da
Tikrina akis. Pritaiko akining
— Plėšrieji žvėrys mokina
J. Pir “contact lenses”.
vo prieauglį medžioklės ir žu- nės” negu dabar, žodžiu, seno priešė piriti ir pagaliais bei ak- ro.
dvmo meno; Ta darba atlieka vėje jos kovose su kitais žvėri rnfenimis svaidant vytis, kas vi
patelės. Patinai tuo neužsiima. mis mokėdavusios ginklą var siškai neįmanoma džiunglių gi KAIP NEREIKIA KALBĖTI
toti. Vienas pagrindinis gink rių tankumynuose, kur užsimo
Svarbiausia nepradėti kalbos j |
— Nors Paragvajuje oficiali las buvęs kuolas (baslys, brūk jus tvoti ar sviesti pačiam ranINKSTŲ, PŪSLĖS IR
kalba yra ispanų, bet dauguma lys, pagalys); _.Bę to; beždžionės ka įsipainioja į vijoklius arba apie orą, kas parodo minčių ne- i |
PROSTATOS CHIRURGIJA
' turtingumą;..'ji
gyventoj ų kaiba{{“guarani” • ■ — /sėkmingai vartodavusios sviedi tankios želųįejiijps. šakojsg...
1656 West 63rd Street
Taip pat nekalbėti .apie kitų > g
mus, mėtydamas į priešą akme
Valandos; antrad. 1—4 popiet,
sena indėnų kalba .
Bet vįeha’ beždžioniškos kil asmeninio gyvenimo smulkme- I
nis ir pagalius, o iš medžių vir mes dvikojų veislė, be pagalių ■
I
šūnių leisdamos priešams ant srfiogimo ir akmenimis svaidy nas giors ir gerai žinotum.
Ofiso telefonas: 776-2880,
Netinka kalbėti tai, kas gale- <|
gaivu nulaužtas medžiu šakas. mo išmoko dar dūrimo “riieno”
ftezMencijos telef.: 448-5545
tų esančius įžeisti.
šiandien beždžionės ’ kovose ir įsigijo ietį. Tai buvo didis iš
'Nepertraukti, jei ir kitiems
ginklų nebevartoja 'ir dr. Adrian radimas; lygus šių dienų bran girdint, kas pasakoja jau žinomą
/turi įtikinamą teoriją, dėlko ne- duolinei "bombai. Prieš jį joks tau dalyką.
bevartoja, arba delko tokia kitas gyvas padaras nebegalėjo
Kai kartu v ra daugiau
žmoo
“nužmoginimo, (dėhumaįiiža.ci- atsilaikyti ir visi žvėrys ir bež nių, nekalbėti visą laiką su vie
jos) tendencija 'prasidėjo. Bež džiones nubėgo į girias, kur ir nu.
džionė nepasieksi žmogaus ci pasiliko, atvirus žemės plotus
Prostatos* inkstų ir šlapumo
vilizacijos aukštybių tik dėl’ to, palikdami beždąonžmogiui. Dėl
9 Kvailiui išmintingas pata
takų chirurgija,
jau minėtų priežasčių negalėdatad ji neišmoko durti,..
i tnos tropikų giriose pagalių ir rimas tiek padeda, kiek lietus
5025 CENTRAL. AVĖ.
Kaip žmogus, taip ir beždžio-’ akmenų praktikuoti, beždžionės kiauro smėlio dykumai.
nė, sako dr. Kortland, prieš dau tą karo “meną” pagaliau visiš
St Petersburg, Fla, 33710
gelį milijonų metų išlipo iš me kai pamiršo, kitaip sakant, evo
Tel (813) 321-4200
® Aš mielai pakeičiau savo
džių ir pradėjo rėplioti žeme.
liucijoje padarė regresą arba balsą už moteris, deja, jos ne
Apsigyvenę Afrikos gamtoje, atgaleigą.
duoda man balso.
kur girios kaitaliojasi su gamyk
Afrikos beždžionės turi smelų plotais, šimpanzes ir gorilos
k&rwstes perkraustyime
Mada yra priverstine civi
išmoko atvirame lankė prieš tū- geninę visiškai tokią pa kokią
Is įvairiu atstumų.
lūs žvėris, pvz., leopardus, var- j turėjo priešistorinis beždžion- linių gyventojų uniforma.
į
ANTANAS VILIMAS
toti rankinius įrankius. Jos
TeL 376-1882 ar 376-5996
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS

Telefonas 523-0440
HODERNHKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
UETTE FUNERAL HOME
2533 We 71st Street
1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef. 476-2345

TRYS MODiRMŠKOS KOPLYČIOS

J

--- ——

f

VANCE FUNERAL HOME

i

1424 South 50th Avenue
Cicero, HL 60650
TeL: 652=5245

4U,

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENIM
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI
PERKRAUSTYMA1

Doctors

JOHN J. SKOPAS
Gyv. AZbu<rnerYue, New Mexico.
Anksčiau gyv. LisZe, Illinois-.
'
Mirė 1984 m. rugsėjo 21 d., sulaukęs 93 metų amž.
Paliko nuliūdę: žmona Mary An pagal
Machalonis. 4 dukterys — Agnes Fatota, jos v fra*
(Frank, Ann Marie Drendel, H^fen Htrttee, ios vyr^sB
^Robert ir Imelda Strobel, jos vfras Donald, 3 swus®
— John Skopas, jo žmona Elizabeth, Frank
jo žmona Patricia ir Casimir 9k<į)as. jo žfliotta Gfe-H
braklinę, 39 anūkai ir 22 proanftkai bei kit» giwifte
(draugai ir pažįstami.
s

bus pašarvotas Blake-Lartili

fet.

PlWTMM

■M ptnsMtan* M fMfl
KM T*L
Vtow laida S WOTV

Penktadienį, rugsėjo 28 dienų
ydimas iš koplyčios j St.
>ažnyčlą, o po gedulingų
Šv. Petro ir Povilo kajwiese,
a. a. Johfi Skopas giijiim,
įuoširdžiMi kviečiami dfclytBrtti

ii WTB H

Nuliūdę

viu direktoriai BlaljU-Lami). T

M

1

.

..

-■ -&■-

_

...,įgįk/^

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, lllinoii

Tel 974-4410
Atoię.
i

NIPVlATIVe
MtovioeS

S PRACTICE
HOLISTIC medicine;
TREATING THE
„ WHOLE PATIENT '
^AND NOT JUST THE
DISEASE OR INJURE

Mft
H

žmo/M, Mr.

just, pmnnflWfi

-

ak

1

į

__ - .

2424 West 69th Street

M

tATI BRAZO®

of osteopaths

D.O/S, ARE THE FASTEST
GROWING HEALTH CARE
PROFESSION. A KELLOGG
1
FOUNDATION STUDY
/ PROJECTS A 71% GROWTH
FOR THE OSTEOPATHIC
PROFESSION DURING
THE 1980*5.

1"

i

Leidimai — Pilna apdraudė
ŽEMA KAINA
Priimam Master Charge
ir VISA korteles.
R- tERĖNAS.
Tel. 925-8063

nata

likstes automobiliams pastatyti

NATIONAL OSTEOPATHIC MED/C/NF WEEK
TOSE OBSERVED JUNE f-% 19&O BECAUSE...

A

31 pft'MAPv
W’’-'
CSNT
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sutrikimus arba kokius nors pa
kitimus akyse, reikia nedelsiant
kreiptis į akių ligų specialLtų.
Kai kuriu žmonių tarpe dar ne
išnyko dogus įproti* laukti,
“gal preib’^r-Dar ir dabar pasi
taiko kai ligonis pirma karią
kreipiasi į gydytoją tada, kai
jau mažai bemato. Tada daž
niausiai jau negalima nieko
padėti, kadangi,, ligai progre
suojant, yra žuvęs pats regėji
me nervas.
AL-

Saugokit akių šviesą

L’ vi>ų jutimo organu iegeji-1
kas ž Jdą naudoja pamas duoda daugiausia inform?.-j
irti — jis juo ’kariauc jo$ apie aplinkinio pasaulio dai
“ '
i
Ne kartą teko matyti, kaip ,
ktų formas h spalvas. Išsaugoti
gerą regėjimą labai svarbu kiek berniukai į strėlės smaigalį dar;
vienam. Kartais mes pernelyg Įkala vinį. Kad geriau smeigtu! (
MLAL ISTATi FOR »ALB
i
MAL BlTATl FOR tAL*
f i , — Feroevimei
w
— F>r<en«wR
neaitargus ir netausojam savo Arba iš svaitlyklių meta lenktus
akių, o juk daugeliu atvejų re-; metalinės vielos gabalėlius. Vai
PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TEBMINAJBS
gėjimas priklauso nuo mūsų pa kai nepagalvoja ape galimą
Q HEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKEJIMA11.
akių sužeidimą, už juos turi mą ■
čių.
DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:
Neatsargumas ėst’ daugelio n styti \-yresnieji. Nepraeikime
! jrn šąli ten. kur matome, kad
atsitikti nelaimė.
MUTUAL FEDERAL SAVINGS
akių
sužalojimų,
priež;tftis. I!
J.
IR
J.
VALIAI
NUSIPIRKO
Žmonės, turintys geras, svei
Akim pakanka visai nestipraus
PETRAS KAZANAUSKAS, PreddentM
ŪKĮ
.
smūgio aštriu smailiu daiktu ar kas akis, nemoka tausoti šio turi
•
•
2212 W. Cermak Road
Chicago, Hl.
TeL 847-7743
metalo atskalos, kad Įvyktų ne to ir dažnai ištisas valandas | Šiuos malonius žmonės palaimė ir žmogus iš dalies arba žiūri į mirganti televizijos ek-į
visiškai netektų rege imo. Ta rana. nekreipia dėmesio į smul-’ Jonu teko dirbti viename fabBUTŲ NUOMAVIMAS
čiau neretai fabrikuose pastebė kius akių sužeidimus ar krislus, rike. To: buvo pirmieji žings
£ WAMV PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI
kime darbi n i nkus, d rbančius. skaito prieblandoje. Ypač kenk niai pažadėtoj žemėje. Ji - Jū€ MOTARIATAS • VERTIMAI/
smingas besaikis knygų skaity- nė Radziavičmtė, Dr. Zymano
pavojingą akims d
TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA
^auginių akinių. O juk dauge-j :r?< augančiam organizmui.
augintinė, Suvalkijos lygumų
Ilgalaikis skaitymas be per-j duktė. Jis—Jonas tipingas že.
lis nukenčia, kaip lik nepaisy
traukų, ypač gulint lovoje arba maitis. žridus sumainė ’Vokietidami d arto sau gumo.
asa
’nt nepakankamam apšvieti-] joje 1947 metu gruodžio 25 dSuaugę abejingai prae’na pro
INCOME TAX SERVICE
šeštadienio
vakare
(medis)
vaikus, žaidžiančius aštriais .sinai inui, sudaro palankias sąlygas į Išaugino du sūnus lietuvis6529 So; Kedzie Aye. — 778
liais žaislais. Tik pasidairykime
kuri tolydžio’ koj katalikiškoj dvasioj: Juozą
kiemuose. Berniukai — ištisos progresuoja, jeigu darbo ir po-į ir Praną.’ Valiai turėjo ūkį Na- pakilioje, gana gražioje vieto-j Malcn.'ai kviečiame narius,
tLEKTROS ĮRENGIMAI
“kariaujančiųjų” komandos — :ls;o režimas nesureguliaujamas. i gatuke. Tą pardavęs persikėlė je netoli Putnamo, Woodstock! prijaučiančius ir visą lietuvišką} LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
PATAISYMAI
r
ČIA GERIAUSIA VIETA
apsiginklavę strėlėmis ir lan Progresojanti trumparegystė ga- j gyventi. į Hebnirn, Conn, nno- valsčiuje.
visuomene atsilankyti i ši pa.
Turiu Chicagcs miesto
Dirbu ir užmiesčiuose,
kais, svaidvklėmis.
degtuku į Ii sukelti komplikacijas, dėl ku-j mojaman ūkm 205. akerių žeLIETUVIAMS.
Reikia pažymėti, kad nuomo rengma.
nrintuohd ir sąžinlnscL. , j
sieros užtaisomais šautui ais.dur rių žmogus neretai visiškai mes.
jamą ūkį su maždaug 400 galvi
Dėl infcrmacijos skambinki te
KLAUDIJUS PUMPUTIS
tvais ir kitokiais savo gamybos auanka. Todėl reikia žinoti,kad] Pasekmingai iūkininkaudami jų aptarnaudavo 3 žmonės. Vie tek 431-4616,
4514 S. Talman Av^
ir 131- 9 butu mūrinis. Labai geros pajamos.
butas
savininkui.
Geras
inves

Dilelis
TtL 927-3559 i
20.000 doleri ii nas sūnus vedęs, nuo šeimos 4639.
“ginklais”, kiauras dienas pra progresuojanti trumparegystė—{ —•padarydavo
BW—B■aegSSJi'miroftiIin.iw ■ ,'a8—BSa»
tavimas.
leidžia be suaugusiųjų priežiū sunki liga ir tokie ligoniai, mėn. pajamų. Vertėsi pieno atsiskyręs. Tik paskutiniu laiPakvietimai g? imami ir pas
3 butų mūrinis su garažu. Pelningas
gydytojo visą laiką turi būti se ūkiu. Susitaupę pinigo aukso ku sunegalavus sveikatoms pri-1 visus valdybe ■s narius.
rospirkinys.
D ė ME S l O
amžiui praleisti nusipirko nuo sisamdydavo darbo jėgos.
Nutaikęs strėlės smaigalį sa kami ir gydomi.
Valdyba
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Didelis, gražiai įrengtas bungalow.
savą ūkį. 100.000 dol. vertės, ku
vo “priešui” į veidą, vaikas visai
Tiktai $126 pusmečiui automobitla
Mūsų
nuoširdus
Lnkėiimas
p.
Mebrangus.
Trumparegystės išgydyti ne
liability draudimas pensininkams.
negalvoja apie pasekmes, o su įmanoma. Galima tik sustabdy rio pažiūrėti nuvykome Melnin p. Valiams gražiai įsikurti.
Kreiptis: A. LAURAITIS
į— Juozas Kapočius, Lietuvių
kaitis, mano žmona ir aš- Vk’s
augusieji susigriebia, tik atsi-j
K.
Bagdonas
ŠIMAITIS
REALTY
4651 S. Ashland Avt^
*
ti jos progresavimą, ir tik tais
Enciklopedijos leidėjas, atvyko
______________________________
i
Chicago,
III.
<
tikus nepataisomai nelaimei, j atvejais, kai pacientas griežtai I
i
į Chicagą, kur planuoja pabūti
Tel.
523-8775
arba
523-9191
|
INSURANCE — INCOME TAX
.... .----- .-L--. V=.-- Kiti tėvai netgi mielai perka laikosi visų gydytojo nurody-j
kelias dienas. Jis leidžia papil
2951
W.
63rd
St
$avo sūnums durtuvus, kalavi
domą LE tomą. Kas norėtų užmu, ypač regimojo darbo higie-?
TeL: 436-7878
jus, fechtavimo įrankius, nesu
sisakyti papildomą tomą, pra
nos reikalavimų.
prasdami, jog ir šitų vaikiškų vi
šoma telefonuoti 858-3837. Jei’
sitį, stogus. Už darbą garanŽmogus turi žinoti, kad pasiškai pakanka susižeisti akims. grindininė regėjimo invalidu
tuojame ir esame apdrausti.
kas norėtu visą LE ar jos leidi HELP WANTED — MALE-FEMALE
—
JAV
R.
L.
B-nės
Mar

nių reikalais gauti tiksliu žinių, Reikia Darbininkę ir Darbininkię
mo priežastis yra ne kas kita, o J
ARVYDAS KIELA
quette
Parko
apylinkės
valdyba'
tai prašoma telefonuoti tuo pa
ta pati trumparegystė, kuri at-J
GOVERNMENT
JOBS
6557 Si Tqlman Avenue
rengia RUDENS BALIŲ š. m. Į čiu telefonu.
siranda mokyklhrame amžiuje.
$16,559
—
$50,
553/year.
,■
Chicago, IL 60629
spalio mėn. 20 d. (šeštadienį),
Ir kovoti su ja turi ne tik akių
Now. Hiring. Your Area.
6:30 vai. vakaro šv. Mergelės
434-9655 ar 737-171.
— Italijoje keptas ungurys
gydytojai, bet taip pat pedago
Call 1-805-687-6000
Marijos
Gimimo
parapijos
sa

yra Kūčių dienos valgis.
gai, o svarbiausia — tėvai. Juk j
Ext. R-9617
lėje,
6820
So.
Washtenaw
Ave.,
pirmiausia nuo jų kontrolės pri j
Chicagoje, Ill.
t
? ;— Vidutinio dydžio obuolys
klauso, kaip moksleivis pralei-j
j Trumpą meninę programą duoda apie 80 kalorijų.
džia savo laisvalaikį. O vyrės-j
M. ŠIMKUS
RENTING IN GENERAL
atliks p. Linda Burbienė. Bus
i nieji moksleiviai jau ir patys!
Notary Public
Nuomos
patiekta šilta vakarienė, veiks
gali rūpintis savo akimis.
*
— Pirmas didesnis žemės aly
X2$ Fess • Ki^s Tieks
INCOME TAX SERVICE
baras, dovanų paskirstymas ir vos (žibalo) šaltinis buvo atras
Kiekvienam dera žinot, kad,
kiti netikėtumai, šokiams gros tas 1866 m. Kalifornijoje/ netoli
pastebėjus mažiausius regėjimo
Suaugusi moteris ieško mo
4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450
Į “Gintaro” orkestras.
lSanta Paula.
i terš norinčios gyventi dideliame Taip pat daromi vertimai, giminiu
bute su šeimininke. Skambinti iškvietimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitokie blankai.
733-1283.
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SERVE WITH PRIDE M.
THE NATIONAL GUARD;

Naujienose galima gauti

AUGUSTINO PAšKONIO
knygą apie

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLĄ IR
......... JOS KARIŪNŲ LIKIMĄ.
Minkšti viršeliai. 90 psl. Kaina $4.00.
Už persiuntimą pridėkite $1.00.

Čekį rašykite ir siųskite:

j

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Nedjieuose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, visuomenės veikėjo rr rašytojo atsiminimus.

metą j vykiu*, Jablonskio ir Totoraičio jauzras dienas h
jua’Tūpinim^_____________ __
J8.0C
Dr. A. J. Gusses — DANTYS, jtj priežiūra. sveikata h
grožis. Kietais viršeliais ___________________
S3.0G

A. J. Gtusen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik —__ KL0£
G<*isa taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba
money orderi, prie nurodytos kainos priiedazt SI persiuntimo Slsidoma.

su. kaustes 8^ csicięo, n: smg

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS
619 puslapių, kietų viršeliu knyga
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•z' KOVOS DĖL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS
Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia
Vardynas ir trumpa angliška santrauka
KAINA — $17. (Persiuntiirnl pridėti SI)
Siusti čeki:

Naujienos, 1739 S. Halsted St
Chicago. IL 60608
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Miko šileikio apsaiymų knyga
“Liucija” jau atspausdinta.

Good s&yice/Good prkx

« T T TT C T T A ”

Autorius pavaizduoja lietuvių
gyvenimą nuo XX šimtmečio
pradžios iki II Pasaulinio karo.
22 ilgesni ir trumpesni apsa
kymai, 184 psl. Kaina $5. ’
Gaunama “Naujienose” ir pas
autorių: 6729 So. Campbell
Ave., Chicago, IL 60629.

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug
padėti teisininko Prano ŠULO
paruošta ir teisėjo Alphonse
WELLS peržiūrėta “Sūduvos”
išleista knyga su legališkomis
formomis.
Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.
Knygos kaina — $3.9f (su persiutimu).
' ,
• kaip pažinti nuobodų žmo
gų? Stebėkis, ar su tavim kal
bėdamas jis pasistveria tavo
švarko sagą.

Triaminic® Syrup
1 riaminicin® Tablets
or
Iriaminic-12® Tablets
For Allergy Relief
that’s nothing to
sneeze at.
C rWM Dorw, LfborMnHrt. DiwwiBe af
S»Mm He . UmoK Neb-wka MJOl
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Homeowners insurance
F. Zapoliš, Apent
3208Va W. 95th St
Evers. Park, 111.

60642 - 424-8654
Satt Fwa Ffri Rtf Cm**? ■—J»T
taw DfScai: tWir^flgr. *••*■

Advokatas

GINTARAS P. ČEPSNA3
Darbo valandos: Kasdien: nue
• 9 vaL ryto iki 6 vaL vakaro.
Seštad.; nuo 9 vaL r. iki 12 val.d.
h pagal susitarimą.

TeL 776-5162
1849 West 63rd Street
Chicago, UI 60621

advokatų draugija

V. BYLA1TIS
Ir V. BRIZGYS
Darbo valandoC'
Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet.
Šeštadieniais pagal susitarimą.
«6M S. Kedzto Av*.
Chicago, I1L 60629

Tel: 778-8000 ,
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