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Over One Million Lithuanian

In The United States______ _

Washington, D. C. 205

Friday, Octdber 12, 1981 — VLIKo metai

LAISVOS EUROPOS RADIJAS” KALBA
Į LIETUVĄ, LATVIJĄ IR ESTIJĄ

GR0MYKA PRANEŠĖ APIE MASKVOS
PAKEISTĄ POLITIKĄ
■

SOVIET UNION

š: m. spalio 2 d. JAV Senato sprendimo Iroškimams. Pabal
Reagano užimta griežta politika privertė
-1
Mongolia
Komisija Užsienio Reikalams tijo Tarnybos priklauso Laisvos
rusus keisti karo vadovybę
Europos Radijo žinybai”.
spaudai praneša:
PEKINAS, Kin. — Kinijos TfTarnybų perkėlimas roiškia,
^Senato Komisijos Užsienio
ceministeris Tengas Hsiopingas,
IZRAELIS NORI
Reikalams pirmininkui senato kad radijo transliacijos Pabalti
kalbėdamas su Vokietijos kanc
PASIENIU ZONŲ
riui .Charles H. Percy (R.-Ill.) jo valstybių .klausytojams bus
KOREA
leriu Helmut Kohl, pareiškė sa
Peking $
paprašius, Tarptautinių Trans J pristatomos pakeistu vardu —
NEW YORK, N. Y. — Icakas
vo įsitikinimą, kad atominis ka*
liacijų Žinyba neatidėliojant per j “Laisvos Europos Radijo Lie- *l^^HAN
šamiras, Izraelio užsienio miras tarp Rusijos ir Amerikos yre
kels Pabaltijo Tarnybų skyrių tuvių ('ar Latvių, ar Estų) Tar‘ niūris paaiškino žurnalistams.
CHINA
išvengtas. Galimas daiktas, kad
wan
iš Laisvės Radijo (Radio Liber nybV’- Pabaltijo Tarnybų tar
. kad Izraelis nori dvi Libano zo
atominės raketos nebus vartoja
ty); į Laisvos Europos Radiją nautojams taipgi prieinami šiam
nas.
NEPAL
mos ir kitose valstybėse.
(Radio Free Europe>-. z•_ būs Laisvos Europos Radijo ty
j Izraelis reikalauja, kad vieną
gas šią nuomonę išdėstė kancle
Ųaisvos Europos Rūdija trans rimų šaltiniai. Tarnybų išlaiky
! pasienio zoną kontroliuotų Liriui Kold, o šis tuojau pranešė
liupja programas Rytų Europos mo biudžetas nebus paveiktas”.
bano milicininkai, kuriuos Iz
laikraštininkams .
•tautoms ,o Laisvės Piadijas trans
raelis
apmokė
ir
maitino.
Izrae

Transliacijų į okupuotą Lietu
BURMAV^
Sovietų vyriausybę paveikė
liuęja tiktai j Sovietų Sąjungą.
lis
juos
apmokė
ir
jiems
moka.
INDIA
vą perkėlimas i Laisvos Euro
prezidento Reagana nutarimas
Tcįėl, sako Percy, “Pabaltijo
I
Aiškus
daiktas,
kad
ir
maitina,
pos Radiją sėkmingai spvaini
pasiųsti galingas atomo rakeaas
Tąrhybų perkėlimas teisingai
j
Antrąją
pasienio
zona
privakuoja ilgametes VLIKo pastan
į Vakarų Europa, pakeitė visą
įjungia' šias tarnybas į Laisvos gas atžymėti Lietuvos valstybin
• lo būti Secquana Libano kariuo
few®
savo užsienio politiką. Rusai at
Europos Radij ą sutinkamai su
j menės daliniai. Jie privalės sugumą
(ELTA)
leido apsaugos maršalą Ogarkob
JAV politika, kuri nepripažįsta
• stabdyti kiekvieną, kuris bandys
vą, o jo vieton paskyrė marša
Pabaltijo respublikų. įjungimo į
’ artėti prie Izraelio sienos. Liba■— Pietų Amerikoj, Floridoj,.
lą Achramejevą, kuris negalės
Sovietų Sąjungą”.
MILES
. no milicininkai privalės patikS. Dakotoj, New Yorke ir Tek
leisti tokias dideles sumas, kaip
[
rinti
kiekviena
Libano
gvvento. Tarptautinių. Transliacijų Ži sas valstijose rastas mažytis mi
NEi
tai darė jo pirmtakūnas. Atro
ją,
kuris
bus
Izraelio
pasienio
nybai vienbalsiai patvirtinus per krobas, kurs suėda medų ne
do kad Tengas yra gana tiksliai
zonoje.
kėlimą, jos pirmininkas Frank šančių bičių kvėpuojamus orga
informuotas apie sovietų karo
., .
. . dve. Vokietijos kancleris praleido 6 dienas Kinijoj, Pekine. Vakar jis turėjo progos išsikalbėti su
Shakespeare pranešė senatoriui nus ir jas nusirpnm , ir j
vadovybės nutarimus.
.
jartl pasakė, kad Gromykos kelionė į Washingtona sako, kad rusai keičia puolamąją
ČILĖS
DIKTATORIUS
šia.
Percy,- kad' žinyba' buvo- stipriai
_____
) Į politiką, išvengs atomo karo.
Trečiadienio vakare Didžiojo
PASKELBĖ NUOLAIDAS
paveikta jo? nusistatymo, jog šis
je Pekino salėje buvo suruoštas
Abu. kandidatai — Reagaperkėlimas “geriau atitiks Jung
Santiago, Čilė. — Čilės dikta
ISPANAI MINI. AMERIKOS torius Augustas Pinochet banketas kancleriui pagerbti.
rie
huvapasinfbtin^' Vadstybįtty^įępįe politiAFGANISTANĄ
RUSAI
PASIUNTĖ
Ten buvo'"sukviesta visi įtakin
" ^TR^DIM A* ®
ausimu, abi^wku■paskelbė, kad jis įsakė nutraukgieji Kinijos valdžios atstovai.
?
DAR 70,000 KAREIVIŲ
išdės&Wavd
Tsiai
'tk bylos 7 suimtiems visuomenės
Zarogoza, Isp. — Vakar
Kancleris dar aplankys pora kitų
&erty minti^^.
^on suvazia ^o^ didžioji Ispaį-} veikėjams: Pradžioj termas- pro
Nori
išnaikinti
pasipriešinimą
tarp
Kabulo
Kinijos miestų.
siruo^ki
gjesnia&- kWti
jos pon;ja. Zayagozoj buvo mef testuotojams skirdavo trumpas
ir Sovietų sienos
>
'i
nima Amerikos atradimo 500 bausmes, bet paskutiniu metu
POPIEŽIUS SKRIS
NEWW DELHI, Ind. — Di degino namus, naikino vasaro metų sukaktis)
f
: - V suimtiesiems skirdavo kelių me
KOLUMBO KELIAIS
plomatai iš Afganistano prane jų.: Rusams pavyko užimti PanPopiežius Jonas ...Paulius II- tų .bausmes.
— Anlr^fen}:^
Kolumbus pasiekė Bahamų sa
ša,-kad paskatinis savaitinis so tlžiar slėnio /kelius, bet vietos sis atvažiavo į Zarogozą, kad ga
Kataliku bažnyčios vyskupas
bai
vietų karo vadovybė permetė į gyventojai netrukus atsigavo ir lėtu dalvvauti šios svarbios su Contreras viešai pareiškė prote las N. 12 dieną, todėl ispanai ir
m^/į|a<r Žinj’bą ■ pr.ėnieja;pa“ rių,' vyrai nebegrįžo iši Vietna Afganistaną dar 70,000 gerai pamažu rusus vėl nustūmė Į Ka kakties minėjime, šventės ati stą prezidentui už bylų suda mini Amerikos atradimą spalio
j siūJįThh; pridurdamas, kad -‘‘Lie mo kovu.
bulą ir į sovietų pasieni. Sovie darymo metu popiežius stovėjo! rymą. Žmonės turi teisę turėti 12 diena. Tai buvo 1484 me
ginkluotu karių.
tuv^s,..Latvijos ir Estijos žmo
tų karo vadovybė nori uždaryti greta karaVaus, dešinėje kara kitokią .nuomonę net ir tuo ar-j tais.
Sovietų
karo
vadai
buvo
pa— Erdvėlaiviui įsakyta nu
nės yra saviti ,ir .Jungtinių Valsovietų ir Pakistano sieną, o vė liaus pusėj. Kitoje karaliaus pu veju, jeigu ji skirtinga negu
Kolumbas buvo katalonetir,
eržiahtį
fHasiūlę
kovojantiems
afganiečiam
fotografuoti
*
besi
v
stybių radijo- transllacijcs pri
liau uždarys ir su Iranu. Rusai sėje stovėjo Ispanijos karalie daugumos. Gen. Pinochet nieko! priklausė Zarogczos piovincijai,
- •N
I.pasitarimus kovoms baigti, bet žino, kad afganiečiai laisvai ke nė.
vali atitikti jų laisvės ir apsi- vajų ugnikalnį.
nesakė. Manoma, kad suimtus 7; rodei ir minėjimas suruoštas
■
vyriausias afganiečių vadas atsi- liauja į IranąJjei Pakistaną. Pa
veikėjus generolą- paleis.
Zarogozoj. Kolumbas baigė lai
j
sakė tartis su sovietų kariais. starajame yaa apie 3 milijonai NIGERIJOJE KYŠIŲ ĖMĖJUS
vyno mokyklą Maliarkos saloje,
Kovotojų vadas Masadas atsa afganiečių šeinių, pabėgusių
SODINA Už GROTŲ
Britai su vai st j bi no kasyk- kur buvo pati didžiausieji ir ge
kęs. kad jis nepasitiki pasitari- į nuo sovietų policijos. Sužeisti
o dabar reik.al: ėja pakelti riausiai
organizuota laivams
Lagas, Nigei'ja. — Garbingų
nams su rusų karo vadais/
afganiečiai pasigydydavo Pakis karių grupe, pastebėjusi dideli a’g^s.;. Teismas nusavins visus plaukioti.
»
Sovietų vadai sušaukė į pa- tane, o vėliau vėl grįždavo į kyšininkavimą, nuvertė vyriau- l:r>ijų utauovtus ninigus.
Ispanijos karalienė aprūpina
sitarimus atėjusius vengrų va- Afganistaną.
Kolumbo cksped’ciią į Ameriką
sybę ir pradėjo kišti į kalėji
- .A; j
dus, tą patį padarė su iš Lon-• Sovietu kariai turi naujausius mus žmones, kurie betarnau
— Amer*Jz-e( in: Ameriko
3 laivais, jūrininkais ir pinigu
į 'dono grįžusiais ir taikos pasiry- ginklus .bet afganiečiai geriau dami vyriausybei, ėmė kyšius. ladimą minėjo pirmadieni
kelionei. Iš Bahamos salų po
piežius skris i Santo Domingą
7žusiais lenkų vadais. Jsibrvou- pažįsta kalnus ir moka pasi
Buvęs finansų ministeris Vic ispanai minės penktadienį,
! šieji Chomeinio agentai panoro
ir į Puerto Rico sostinę, šias
slėpti nuo rusų kariuomenės. tor Mati.per 23 metus valdęs Jio 12 diena.
vietoves aplanke Kolumbas.
I itartis su afgameciu vadu,, o kai Jie moka pasislėpti už akmens, krašto finansus, buvo suimtas
' šis pasirodė, tai rusas ji vietoje įlįsti į olą ir ją užversti. Kalnų ir at (luotas teismui. Ten jis tu s— Angliakad”. unijos vadas
- Ketvirtadieni aukso unci
nušo\-ė. Afganiečių vadas Ma- lakuose dažnai nušaudavo ru rėjo pasiaiškinti kaip jis iš al Arthur Sarpin nubaustas $1.250
kainavo S329.00.
sartas pasakė, kad su rusais jis sus, jiems visai nežinant, kas ir gos gyvendamas galėjo taip pra pinigine bauda.
'
tarsis, kai rusų karot jėgos bus iš kur jį nušovė.
turtėti. Jo turtas vertas beveik
.? ••
išvytos iš Afgknistano. Tada
4 mil. dolerių
Kovotojų
vielas
Masad
kelis
rusai pradėjo traukti daugiau
Jam bus atimtas turtas. G jis
kartus buvo nišų apstirtas, bet pats bus pasodintas sunkiųjų
' karių į Afganistaną.
‘Jsr ?W'v • MS
jis visuomet mokėjo nuo jų iš darbų kalėjime.
i
y
Sovietų karo vadovybė nori sprukti
išnaikinti bet kokį pasipriešini— Erdvėlaivis ne vieną kartą
ĮĮBBMMt nią.. Pandžios slėnyje. Rusų PRANCŪZAI KONTROLIUOS praskries
po Chicagos padange^
lex’uvai ir artilerija naikino slėUŽSIENIO DARBININKUS
nes jis stengiasi nepaliesti rusų
||r.vje gyvenančius afganiečius,
E apšaudė IKgančias gausias af- Paryžius. Pr. — Prancūzų vy- teritorijos.
EEHhHI ganiečių avis ir karvių bandas. riasybė vakar paskelbė, kad ji
dviejų apsisukimo
imsis priemonių užsienio darbininkms, nelegaliai įvažiavu apie Žemę erdvėlaivis turės fo
siems į Prancūziją kontroliuoti. ’ tografuoti Jacksonville, FieriPranešėjas taip pranešė, kad dos girias.
darbininkų kontrolė prasidė
— Indėnas Dennis Banks no
sianti tuojau, bet paaiškėjo, jog
• tai ne toks lengvas dalykas.šian nėjo išsisukti nuo teismo nu
KAIENBORtLIS
/ dien paskelbtas naujas papildo- 1975 m., bet policija jį sučiup
Spalio 12: šv. Serafinas,
I mas pranešimas Jis aiškina, kad ir pradėjo už grotų 3 metams.
Domnina, Gantas, Deimena
f Jis nutarimas nebelies darbinio
po vienas Evere
motas apie Gromvko® kelione, pranešė,
kus, jau esančius krašte, ir dir koma tiktai tiems darbini n
tattler paslydo i
23 metų mecficinos studentes Gi
ancleriui Kohl, kad atomo karas tarp
bančius įvairius darbus. Užsie kams kurie planuoja Įvažiuoti j Washing
kapojo akmenį kojų pasta
rWynwrm gilumoru William F:
išvengtas.
Rusijos ir
nio darbininkų kontrolė bus tai- Prancūziją darbo ieškoti
Giedras, šiltas
tylį paslydo ir taip pat nukrito.

f
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0 LAISVĖ NERIBOTA:

MINISTER 10 PAREIŠKIMAS

Skaitytojas atsiliepia

Sakoma, kad JAV žemės ūkio
nritusteris, susilaukęs priekaiš
tų už anekdotą apie Vatikaną,
sugalvojo naują juoką. Girdi,
žydų sinagoga Niujorke ekskomunikavo Mozę, nes rabinas pa
reiškė: “Jei Mozė būtų pasukęs
į dešinę, o ne j kairę, žydai bū
tų turėję arabų kraštų alyvą”.

Tave kelius uošia^iuksu^iai autai ,
Ir kvartalai spalvotų ubagynų.
Valkatos, gyvųjų prekių spekuliantai
Ir recidyvistų pilnos landynės...

»
»
»
Nenoriu nei kiek nuverti nt. cija visdėlto pripažino.
BAUGINA
žurnalisto Antano Manuos pa
O jei gerai patikrinęs p. Mar-(
triotinių j?smų. be^gi. remda ma rastų, kad Lietuvos pripaži
— Atiduosiu dėdei! — baugi
masis jo paties apeliacija —(“ie- nimo konstiturijuje nebuvo, tai,
na sūnų mama, rodydama i vy
aendz’a pats . skaitytojas’*) ir tuo laiku kas nors iš Lietu-j
riškį, einantį pro šalį.
vos ponų (bajorų) del Lietu-1
Atsiprašau, — atsako ‘‘dė
tą k^j-kui Vmcui Trumpai vos teisu* nebuvimo konstituci
dė”,
ir aš jums galiu tokį ati
(“Naujienų*” 1984, 9 28 d.) būk joje protstavo?
jis
palankiai' rašęs lenkams
Atrodo, kad p Marma, įrodi duoti !
1^82 m. “Metmenų” žurnale,nu- nėdamas kad Lietuva ir po ge
JŪROS LIGA SERGANT
rodydamas, kad 17891 m. gegu gužės 3 d. konstitucijos paskeižes 3 d Lenkijos konstitucijoje birrto egzistavo kaip savarankiš
Pradėjus laivui irtis per At
“Lietuvos vardo nebeliko” ir ka valstybė remiasi >avo gilaus Jautą, audra pradėjo laivą sup
kad “niekas dėl to neprotesta tikėjimo patriotiniais jausmais, ti.
Susirūpinę visi keleiviai
vo \
atsiremianciais į Liublino Uni apsupo laivo daktarą, klausda
Trumpa, jo patiem kukliu pri jas laikus. Tikėjimas yra kilnus mi. kaip laikytis ’ ad juros li
sipažinimu, yra “šioks toks isto dalykas, jei j s nėra apgaulin ga nesirgus.
rikas”. Taigi, jis, kaip istorikui gos iliuzijos miglų pridengtas
— Svarbiausia, pone daktare,
prideda; konstatavo tik istori Yra, pvz , tikinčiu; kad “žemai kokius valgius patartumei v li
nius faktus ir būtent: kad anoje tis” Pilsudskis testamentu pat pyti? — klausė bent keli balsai
Lenkijos konstitucijoje “Lietu varkė savo širdį palaidoti, Lie-, iš sykio.
vos vardo nebeliko” ir kad “nie tuvos sostinėje Vilniuje, didžiai * Daktaras. atsakė: — Ko pi
mylėdamas Lietuvą.
kas del to neprotestavo”.
giausius!
Tikiuosi, kad žurnalistas A.
Skaitant tuos istorinių faktų
— Sveikas gyvas, Maiki.
prisiminimus atrodo, kad Truin Marma teiksis atlehsti man . už
\ LAIMĖS PATYRIMAS ’■
— Malonu ir tave pama
pa, aiškiai parodydamas lenkų drąsą kreiptis į žurnalistinius
— Kada žmogus.- ’patiria- lai- tytisuktumą, tuomi jiems jokio pa-horizontus, Aš esu paprastas
— Sakyk man, ko čia Gromyb
’
lankumo neišreiškė. Tačiau, jei skaitytrjas i r išreiškiau, savo IJJę? .
— Sūnau. patilsi, kuomet ap ka važinėjo?
p. Marma visdėlto mano, kad ntomonę.
— Negali žinoti, iki šio meto
sivesi. tik tuomet jau bus.pss
lenkai iš gegužės 3 d. konstitu
A. Bliūdakis
nieko n nepaskelbta, o kol nepa
vėlu;... . •
‘ ■ * :'L . ' V-'
Spalio 1 d.
cijos Lietuvos vaido neišbrauskelbta, tai nėra tikslių žinių.
kė, tai jis turėtų įrodyti, kad Kazimiero Vilko Metais
— Ar tai nebus tik valstybiLietuvos valstybę toji konstitu| nė paslaptis.
— Kol nepaskelbta, tai vals
tybinė paslaptis, bet kai visi su
POEZIJOS POSMAI
— Mieloj';,
sako jai vyras,'.
žinosim, tai paslaptis bus atijeigu aš laikaus dietos, tai dar
; dengta.
nereiškia, kad negaliu skaitytį
— Mes nėžioom, amerikiečiai
’valgiu sarašo.
.;
* >>?.•
nežino, o įsakyk th marų kaip
kiniečiai Grcmikos kelionę su
Pagarsėjęs vagis, kuriam nf
žinojo?
‘būdavo neatrak-.namų durų, gu
— •Sunku pasakyti, tai, ko ge
lėjo mirties patale. Draugas pa
re dar yra valstybinė paslaptis.
Grybų buvo ir neliko,
tarė jam pasikviesti kunigą ir
— Kinija juk toliau nuo WaKol prisin'FCšiau ’ grybauti,
susitaikyti su Dievu. Vagis pa
shingtono, o Tengas žino, o tu
Mano žmona labai pyko.
klausė, ir kunigas atėjęs kalbė
ėjai mokslus visai prie Washing
Kad pradėjau tinginiauti.
jo jam:
:
tono, ir nežinai.
— Nuoširdžiai gailėkis, kad;
Grybai auga, kada lyja.
— Kol dar valstybinė paslap
nerastum dangaus vartų uždary
Kai tamsi naktis,
tis, tai nezina'j^o kai nustos bu
tų.
Miškas grybų karalija,
vusi valstybinė paslaptimi, tai
— Tėve, jei taip kalbi, tai ma^
Gamtos paslaptis.
ir aš žinosiu.
PAGUODA
t;/au, kad trauki mane per dantį,Prašiau Dievą šalto oro.
— Aš tau pasakysiu, kaip aš
atsiliepė sujudęs ligonis. —
Bai Ii atostogautojai keldama
Dabar — bosą karšto garo,
Argi aš nemokėčiau vartų at i- si yakimi pęt upę, paklausė: val sužinojau, šiandien klausiau
Jis nekhuso ir nedaro.
radį o muzikos iš Pekino ir Vo
daryli? Tai man didžiausia gė- tim nka : c \
/'
;
,
Iš to nebus nieko gero...
da.
:j— Pasakykite, ar buvo tokių kietijos kancleris pranešė Vo
kietijos žurnalistams apie pasi
Laikyk akį ant šviesos:
atsitikimų,: kad šitaip ^besike
kalbėjimą su Tcngu. Viską Ki
BUS SNIEGO
Raudonos, mėlynos, geltonos.
liant per upę kas bors iškrjstų.
nijoj žinantis Teogas pakvietė
Kad negautum “dovanos”
į;
Ūkio vedėjas aiškina naujai Suskęstų Ir'dingtų. ’
kanclerį, kad atvažiuotų į PeNuo policijos piktos.
— Ne! Pas mus „ niekas*, ne
pasamdytajam, bernui darbų
dingsta. Jei ne pirmą, ne antrą,
tvarką:
Mano draugas kai važiavo,
— Pavasarį sėsi vasarojų, pas tai fręčią-/dieną vis tiek * suran
Kieno šunį jis užgavo.
kui piausi šieną, ir paskui rugius. dame; —• ramiai atsakė valti
Ir nakvynę dykai gavo
ninkas. b?
.
. *
— 0 ar sniegą reikės kasti, ar'
...policijos rūsy...
taip palikti? — klausia tarnas.
ŠYKŠTI SESUTĖ
Dienos trumpos,
Kokį sniegą? Juk sniego,
Naktys ilgos.
nėra.
? — Jūrate, imk. dešimt s^ldąiDievo valia
mu. ;Pusę atiduok broliukui.
—Žinau, kad nėra, bei kol
Dsbar pildos...
’ \ ' Aš> jam duosiu tris.
;
Don Pilotas viską atliksiu, (ai ateis ir žiemai
i —-Argi sterhoki iki dešiuū subus ir sniego.škancRioti?
.
KASDIENINĖ DIETA
Šky© ŽMONĄ
: • — -Aš moku, bet broliukedar
1bemoka...
Pagyvenusių žmonių pora sėr
Žmona: Į kiekvieną dalyką'
di pliaže. Matydama, kad" vy
salima pažiūrėii iš dviejų pū ■—-x Padavėjau. , pažiūrėkite!
ras labai žvalgosi į jaunas mer sis.
'
•
;’ Aluje rriušė pjauki a!
ginas, žmcna sako savo vyrui:
Vypds: Tė'sngai. širdele. bfM
Ko jūs iš manęs norite?
— Vilijamai. elkis padoriai, tent iš tavo puses ir iš klaidin- Kad’ aš jai gembėj
ratą nu~
Juk esi vedęs..
gos pusės.
mesčiau?!?'- *
t Diplomatija, tai patriotinis
menas meluoti savo tėvynės la
bui.
•

• Mada tat despotė, kurią
protingi žmonės išjuokia, bet jai
paklūsta.
• Pasvei ki m mias.. tai manda
gus pavydo pąreįĮkimas. _

;f Maiptaginnas, jįai Labiau
sia prnįrttihA • vewfrrtIiniavimo
forma.

Dangorėžiai, smuklės, klykiančios reklamos,
Egzotinės filmos — gėdos peryklos.
Klubai, psichadeliškų šviesų ekranuos —
Dorovinio ištižimo mokyklos.
Patikėjai “liaudies maldyklas” balvonui,
Jim Jones ir jo išauklėtai sektai.
Tau byloja ten išnuodytų lavonai —
Tai vis laisvės principų aspektai?...

Tu globoji ir Billy Graham sakyklas,
John Lennon ir jo bytnykų kvartetą,
Peklos velnių, rudų panterų peryklas —
Čia ir draugą iškeps į paštetą...
Nelaikyk progresu gaisrines idėjas —
Kokio tenai Liuter ar Angela Davis.
Jų vardas, idėjas, greit užpustys vėjas
Ir paniekos žvilgsnį jiems numes praeivis.

kiną, o kai atvažiavo, tai kanc
leris Kohl pasakė, kok.ais suirę- I
timais Gromyka a* vyko į Wa-,
shingtoną. Tengas jau anksčiau 1
žinojo, negu mes. Tengas turi
gerą draugą Maskvoje. Kai bu
vo paskirtas maršalas Achramė-jevas. Jis yra pu Jau kinietis.';
Jis ir kalba kinietiškai. Jis ne.
kinietis ir ne mongolas,bet azi-.
jatas, o azięatas daug lengviau
susikalba su kiniečiais, negu su
rusais. Achramėjevo draugų tari
pe yra keli kiniečiai. O jeigu’
kiniečiai sužino, tai ir Tengas!
jau žinojo. Kiniečiai dar ir šian-;
dien apie tai nežino, nes kanc
leris paskelbė tiktai vokiečių
žurnalistams. Kai bus paskelbta
Amerikos spaudoje, tai ir kinie
čiai sužinos.
!

Senai buvo laikas kilpose užsnūsti:
Hinkley, Masson, Sirhan ir daugel kitų.
Dauguma tylioji nespės nei pajusti —
Juos išleis žudyti žmonių nekaltų!
Čia doleris kalba, čia doleris tyli;
Psichiatrų teisėjai ir jų advokatai
Prakištų ir jautį pro adatos skylę,
Kyšiuose paskendę teismų biurokratai...

K. N. T.
GRĖSMINGAS DALYKAS

Advokatas savo klientui:
— Kalbėjausi su tamstos bu
vusia žmona. Saugokinės! Ji
man tvirtai pareiškė: jeigu
punktualiai negaus alimentų —
sugrįš pas tamstą.
*

NENUGALIMA KLIŪTIS

Kine sėdi porelė. Seanso mė— Tai dabar matau, kad tu
į tu vaikinas meiliai apsikabinęs
ką žinai
J
L**aX*>5S^*
— O ką tu manai, kad aš tik- ų • *•*** glamonėja
savo VLJL
draugę,
i Užpakalyje sėdinti moteris ne
tai morkas griaužiau?
>- paterJcinta paliečia vaikine peį tį ir sako:
TEISME
.
; Ar negalite, poną* šitaip
— Ar prisipažįsti, kad P1^? darYti namuose?
lėšei tuos namus.
• —Labai norėčiau, bet namuo
— Ne.
\.se žmona.
— Bet juk policijoje prisipa
* ♦ ■*
žinai,
papasakodamas
visas
SKAITLINĖS
smulkmenas.
— Na, Laimutė, kiek tau duo
Policijoje galima meluoti ti saldainių?
bet Aukščiausiam Teismui rei— Tlis.
kia sakyti teisybę...
— Ne tlis, bet tris. Kol tikrai
* * *
neištarsi, neduosiu. Na, kiek?
DIPLOMATIŠKAI
— Dzylika.
♦ # ♦
— Dar tik prieš savaitę apsiMOTERIMS PIRMENYBĖ
vedėmt, o tu jau taip vėlai pa
reini namo.
Vienas spaudos žmogus, ke
— Turėjau draugams išpasa
liaudamas per šiaurinę “liau
koti. kaip esu laimingas su ta
dies demokratijos” Korėją pas
vim apsivedęs
tebėjo pulką valstiečių ravėjant
kolchozo laukus, kur moterys
GERAS PATARIMAS
tupėjo gerokai pliekiau vyrų.
— Susipykau,sii savo sužadė
tiniu ir dabar mudu nekalbame.'
Pasakyk, mama, aš ar jis turi
nusileisti?
— Iki vestuvių tu, o po vestu
vių jis.
j
« » ♦
v

TARP MELAGIŲ
Pirmasis melagis:
—Buvo tarp karšta diena, kai
miesto darbininkai piovė medį,
piūklas buvo taip įkaitęs, kad
medis užsidegė_
> Antrasis melagis.
*—Tai nieko. Kai aš meškerio
jau. taip pat buvo labai karšta
diena- Koj žuvį nuo kablio nu
kabinau. žuvis iškepė, tai ėmiau
ir. suvalgiau....
’1 t * •

LINKSMAI

'• Tikėjinj&s taį be^IyginL
Vakare šeiuja susėdo pasižiū
pc^iųimas to. k* mįžrnasrtieji rėti televizijos programos. Mo
pasakoja apie' nctAius drtykus. tina |>aklausė savo 4 kių metų
• Sjnegenys. lai organas, ku dukrytes:
— Kur tavo lėlyte, Maryte?
r ujo galvojame, kad npes galvo
—Pcgujdžiau miegoti Jum fii
jame.
mas — tikc jjuauguskms.
e
• Namas, tai jtataųrs. taų>
■peskh-4 bdti bumitne' feuogtri.
Nagi žfnairknaučiaus pati
pelei, iknkek tetateoev!. musei,
nu^lyiua, siaučiant |>ati
uodui. UhiAni, {isctter ir mtkm- basa vautscia’a, a daktaro pati

trt.' L

At

z

$

*

visada serga.

*

-* > ’
\

<

? — Xa

Kadangi korespondentas bu
vo anksčiau pastebėjas—kad; pie
tinėje Korėjoje vikur nioierys
seka vyrus iš f paskuį;sjjiš susi
domėjęs paklausė kolchozo, pir
mininko:
“Matau, pas jus didelė pažan
ga moterų atžvilgiu. Ar tai įvy
ko revoliucinio karo rezultate?

—Tikrai, įspėjote, kad rezulta.
te, - atsakė kolchozo bosas.—
Mat iš karo laikų pas mus.lau
kuose dar yra daug neišsprog
dintų minui..
.

* *

*

MALAJŲ AFORIZMAI
Protingo žmogaus miegas duo
da daugiau naudos negu kvailio
malda.
’
'
. .Žmogus yra panašus į valsty
bę, kur išmintis yra karalium,
kalba. - ambasadorium, sugebė
jimas daryti sprendimus yra vevidinium. Pagal tų valdininkų eigėsį galima spręsti apie karalių
ir įvertinti jo valdžią.
Kas mirdamas palieka apie
save gerą atminimą, tas yra tu
rėjęs du gyvenimas šioje žemė
je. Vieną gyvenimą jis pats per
gyvena, kitą pergyvena jam
reiškiama pagarba kitų žmonių
lūpomis.

♦ *

’

Kad ir viena akis, o vistiėk
miego nori.

.

i

?

/

. ,

•

> ?J

At sėkla - meilė
Į aukotoją, prašydami aukos suvvnei • i augo Į gražų derliu -r klokime sulig savo išgalėmis.
v^IesniaK Lukais; sukilimu, paLXeųži£gck:me jiems dujų'_Ausidėjtis karui vok’Tčių su rlT^ kokiiimė sulig savo isgalemis.
<ai>; narsiu - beviltišku išsilsi- .Atsiminkime, kad savo nors ir
kvrr.u miškuose prieš tokį skait maža auka nušluostysime ne vie
lingą priešą, užėjus antrai bol nam džiaugsmo ašarą. Yra sa
ševiku okupacijai; nepertrau koma: “Geriau duoti negu pra
kiamas pasipriešinimas dabarti šyti”.
A- K.
nių laiku, viešai iškeliant oku
pantu daromą skriaudą lietu; vLms.
• Yra žmonių, kuriuos likimas
Masinė lietuviu parama tėvy- p-vertė kvail ais ir kurie daro
! nėję išlaiko pogrindžio spaudą, kvailystes ne tiktai savo noru,
stipr iui v’lti ir tiki i nauja l’ri-i liet ir dėlto, kad pati lemtis juos
uKehn.ą Mū>ų retėjančios gre- verčia taip elgtis.
č;a užjūryje dar privalo
perduoti savo jaunesniajai kir
e Mes visuomet mylime tuos,
tai tą nar^ą kavą, kuri surašyta
kurie žavisi mumis, bet ne vi-i
ouiškėHc Apskrities Partizasucmet mylime tuos, kuriais pa
a ♦ 1imrimai”
knygoje, kad
tys žavimės.
risvės rytojui, būtų su-J
kovo- prasmė, kad tiki
.7
777
.
.
. t •
i •© Greičiau pamilsime tuos,
kovodami g?iime sukurti Laiskuriu nekenčiame, negu tuos,
va Tėvynę.
L .
, vMano' klasės draugas Kazys kurie ,nus m-vh labiau’ negU m*S
Misiūnas, kilęs iš Titkoniu kai-.
n01"*1116,
"i
•__________
mo. kūno tėviškė netoli nuOj
i ūkio,
-i • pn-imeiiaj s** Išauklėiim^as
vra visa,’ kas
Petre rGudelio
J
kad jo tėvas buvo gerai pažįsta belieka, kai pamirštame visa, ką
mas oi Petru Gudeliu ir dažnai buvome išmokę.

bet tokią ūkanotą diena jauc/j
pradėjusią spausti
Kiekvieni metai darosi v
keen;. Laimė, k?.d tunu

JOKŲBONIS ŠIANDIEN ĮŽENGĖ Į 90 M
»■»

tau. Dabar skaityti eina lėčiau,
bet ką perska tau, tai pan-udaju geriau, negu anksčiau. Dabar
kiekvieną knygos sakr4 apgal
voja, klausiu, ai* galėjo taip bū
ti.
— A; nesijauti vienas, ar ne
slegia vienatvė? — dar paklausėme.
— Ne, tokios ligos aš dar ne
turiu, — atsakė Jokuboms. Aš
vis kuo nors rūpinuos’u, vis dar
reikia atlikti turiu ką atlikti. O
kai ti ri darbo, tai Benuobo
džiauju ir vienatvė žmogaus ne
kankina.

— Palinkėjam Jokuboniui
auLti šimto. — Juk
;iko iki šimto metų

SU

metei darosi sunkesni, PI
vaikščiodavau dviem kojom, o
dabar jau rankoje turiu lazdą.
Mušti lazda nieko nesirengiu,
bet kartais man ji reikalinga at
siremti.
Paprašėm, kad tęs’lu savo at
siminimus, kuriuos savo laiku
spausdino. Prižadėjo, bet pata
rė nespausti, tai išeis tikslesni.

■ > Jenas Jokubcnis šiandien įžen drovskoje apskritis, buvo toligė Į. SO- tą j i gimtadienį. Savo miausias kaimas, jis siekė rytinę
laikų jis turėjo šimtus draugų, i Biržų apskrities dalį .
pasikalbėdavęs su juo. Kazio
Šiandien vyresniųjų bendradar- Šiaurės Kubilių laukais tekėtėvas buvo labai geros nuomobet
nes apie savo kaimyną. Dažnai
bių -jis beveik neturi. Nedaug jo Rovėja, lai nediaelė,
jis primindavo savo vaikams,
Teliko ir jo bendraamžių, Jis sriauni Ežerėnų ir Biržų apskriupė, esanti kokių 30 mylių
kad be partizanų pagalbos ne
priklausė Įvairioms cineagosĮčių
<
būtų išlikę ūkiuose, nes begali
lietuviu orgahizacijoriTs, orga- ■ ilgio., Ji įteka į dešiniąją Apa
Manchester,
Švyturio
Jūrų
šaulių
stovykloje
‘
Tilėn
nis keištas degė komunistėlių*
nizavo'stygų orkestrą, o jis gro- čios upę ir teka toliau į vakarus,
širdyse, ir jie stengėsi pa>isa-l
jo^ jĮiandolina bei bahžo, dirbo! kol susitinka su Muša ir Įsilieja Detroito naujienos
į
atsiminimai vinti tai, kas jiems nepriklausė.'
Joniškėlio apskr. p;
įvairiose dirbtuvėse; kol praino-i Latvijos žemes. Ten ta viena i
Švyturio
jūrų
šaulių
stovyklos
V. N.
ko inecha-niko amato, Įsigijo upė jau vadinasi Lielupė. Tai
lų. kaip tik ginti tėvynę nuo
(Tęsinys)
uždarymas
tavo, -dirbtuvę. Išaugino dvi dūk latviškas upės vardas. • Jis reiš
priešu. Partizanas, Pušaloto mo-’
Partizanai neturėjo kitų tiks kyto:as J. Skvireckas, buvo pa
šiais metais rudens “Pilėnų"
ras,- išmokė amato abu žentus, kia Didžiąją upę.
GEF.IAU DUOTI NEGU
(y- vėliau pačią dirbtuvę atidavė ' -Rovėja prasideda šaltiniuose. stovyklos uždarymas su įvairiais
PAIMTI
imtas nelaisvėn ir nuteistas mir
spalio
gabiausiam save anūkui, pasta 1 esančiuose šiaurinėje Papilio sri patobulinimais įvyks
ti. Buvo priverstas išsikastį sauJ BALFo piniginis vajus jau
ki šuliniui
tė dukterims namus, o pats iš-' fyje. Kitoje Rovėjos pusėje sto mėn. 14 d. (sekmadienį). Kaip
SERVEMTH PRIDE IN'
duobę ir. dar nepervertas prie
u
vi nedidelis Garšvų kaimelis.
j niekados, maistais bus gamina- kviečia Detroito ir apylinkių bei I šo kulkos, prie savo kapo spė prasidėjo. Spalio mėnuo - BAL
ėjo atsargon. .
j
Toliau į rytus stovi Kubilių ij
įmas po atviru dangumi. Gamins Windsoro lietuvius--' atsilankyti Į jo sušukti. Lai gyvuoja Lietit- Fo mėnuo. Nuc spalio 1 d. au THE NATIONAL GUARD
Buvo Lietuvių, Tautinių kapi
kų rinkėjai aplarkys kiekvieną
niu pirmininkas, vadovavo susi- laukus siekia Semeniškių kai- tįktai vv’r^T?auliaj, o sesės šau- slovyklon. Atsilankę nį tik pa- Į
rinkiniarriš, Įrengė-kapinėse gar mo .laukai. Einant j .pietus teka ]gs talkins. gBus kepami viščiu- remsite šaulišką^ėįklą bet ir; Petras Gudelis, savo pratar
Maisfes-su
visais
priedais
■- ■ '
1 kai .
.i
.
.
siakalbius, uždengė stogus, kal Engiškių upelis.
pasivaišinsite -skaniais šiltais
į mėje tiksliai ųasakė: “KnygosĮš Kubilių Jonas Jokūbams | ^us P3-i>?kiamas dar kairstas. tiekalais. Taip pat pasigrožėsite
bėjo .svarbesniais, kapinių, reika
paskirtis vra užfiksuoti, užšalę SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
lais posėdžiuose ir visuose su 1913-tais mietais atvažiavo į Keps iš karto devyni vyrai, ei rudens gamtos spalvingumu bei i dvti istorijai Lietuvos kūrimo-^
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fratemalinė
sirinkimuose. Naujienas skaito Ameriką, pas savo giminaičius, lėje stovėti nereikės. Tam dar atsikvėpsite tyru gamtos oru.
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.
nuo pirmo Amerikon atvažiavi tais laikais gyvenusius Massa-' bui vadovaus , anarborietis p s ty
SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos
(Stovyklos vartai bus atidari veno patys dalyviai - afsimini-j
darbus dirba.
., ' ,
mo dienos, prieš kelis metus chuessetts valstijoje, Gardner ręs tame:darbe Liudas Selenis.
mu
autoriai
”
Ą
Ii
iš
pat
ryto.
Visi
kviečiami
ir
joms rašinėjo,.o praeitais metais miestelyje, o iš ten atvažiavo Bus ir kitų paįvairinimų, laimės
SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS 3SLUONUS doleriu
maloniai
laukianti.
iki
pa

apdraudų savo nariams.
/
šulinys
su
vertingomis
dovano

davė labai -gyvų- atsiminimų į Chicagą. Čia jis praleido’ di
pridėjo* “Liėfiįvos '‘prisikeKihoj|
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno,
pluoštų iš iiėluvių -gyvenimo džiausią savo gyveninio dalį, mis. Be: abejo laimės šuliniui simatymo šaulių gražioje stovyk stebuklas, yra Lietuvos gyven-H
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
prieškarinėje Lietuvoje bei Lat- čia jis pramoko amato, ir išau reikalingos dovanos, tad šaulių loję. Pranešė ir kviečia švytu- toju pasiaukojimo ir noro ne-H
Kiekvienas lietuyis ir lietuvių draugas gali
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.
vijoje.jL . j; ;. • i gino dvi dukras. Turi tris anū vadovybė! prašo ir ne šaulių pa- rio kp. pirm. Bronius ĮValiukė- priklausomai gyventi vaisius’’.; i
Ant.
Sakauskas
!
gal
galimivbe
padovanoti
bet
ko'
na
Jonas Jokūbonis gimė 1895 m. kus. Gyvena savo namuose. Len
SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment
Tą patį patvirtino ir Sauliu j
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam
spalio
12 diei^Kžen-'ėnų apskriSąjungos penkiolikmečio sukak H
w .v
tynas laiptus, sienas jis pats įsiaukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.
tuviu minėjimo iškilmėse Kau-h
.;PapiĮio jvąis^nije^ ' Kubilių rėngė, nes yrą nagingas ir mo
SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: ež j
Ant- kfelii, 'ka* viską gražiai Įsitaisyti.
ne teisingumo ministeris St. Ši- 'j
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 inetams.,
lingas.
L
įš P^iįlae' pj^žtĮs;- Ku- A -j—.Kaip
įžengdamas
Kaip jautiesi, įžengdamas:
ŠLA — kuopų yra visose lietuvių Jkolonijose.įbįiiįįJąūJcai
Bir-1. j -dėvyfiiasdešimtąjį -sukakti ? —’
“Lietuva nepamirš Biržų Pas-į j
okupacijos klausėme Jokabonio.
2759 W. 71st St., Chicago, HL
valio, Joniškėlio, Utenos. Šir- 5
Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:
lankais'
Alęksan— Viskas būtų pusė bėdos,
vintų, Perlojos partizanų... Ne- j
• fitrpESTINGAl IŠPIŪDOMI RECEPTAI e FANNIE MAY SAL
O

O

T

DUMYNAI

3

oamirš ir Klaipėdos atvadavi-1
mo. kuris garbės vainiku dabi-; j
no šaulio ginklą ir vardą...”
Aš taip pat dar norėčiau pri- |
dėti, kad Nepriklausomybės par I

• KOSMETIKOS REIKMENYS -

Atdara šiokiadieniais nuo
Ln'ERATCKA, lietuvių literatūros, meno b moEĖi
ItM m. m«tr«itf*- Jame yra vertingi, niekuomet nesenrią, Vtest
Kztvte, Igio fispeHo, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankof
f, Raakčlo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus b f
* 'I
Ks&ata straipsniai
bėf studijos, Kastruotos nuotraukomis 4
it 1L CSorifonla. M. šfieūdo, V. KaJubos, A. Rūkitelės Ir A. Vara*

307 W. 30th St, New York, N.Y. 10001
TeL (212) 563-2210
‘

t.j

įrjrtjr:'.

D. £LHLMANr B.S., Registruotas vaistininkas

puaL knyga kainuoja tik fS.

kūrybos
'

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai vak

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

’

L

> DAINŲf SVKNTiS LAUKUOSE, poetės, rašytojos !r tn

For constipation relief tomon e^
> reachforEX-LAXtonight. «

gėrintis,.išfeįės ptdkiu stiliumi ir eurinktaii duomenimfi
irti u&uliskls.<^c^jį yra 151 pust, kainuoja 9X

t

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

> HENBO ŽMOGAU GYVENIMAS, Antano Rūke rpnJj
M* Fuom Adomaičio—J^iė& šerno gyvenimas. Tai ne taure
gyi
tiksli to laikotarpio buities Mt«
k ricfrsiMiaia Ta 200 puslapių tart

>

Read label and follow
directions.

Ini UODAS MIKŠYS,
60 metų studijavęs, kaip

C Ex-Lax. Inc.. 1982
I...V. -E

i

IM
NAUJIENOSE
GALIMA GAUTI
® M BAUBI? LIK*, -sJy*,
'r
’.r

Dr. Kazio Griniaus, ATSIMINIMAI IR MIN i YS,
tomas.. . ............ - ....... ...
........................—

$10.00

I-

»SP”?*

GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl.

”

3. Miko šūeikio, LIUCIJA, proza. 178 psL________ —

$6.00
$6.00

$5.00

Janinos Narūnės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psl. $5.00
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TRAUKŲ BRUOŽAI 176 psl.
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A J. Venclovom, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.
60 psl.-------------------------------------------------------------$2.00
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parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kaa Bei kada tr
8et kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviai
Ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium Ir prof. K.
Būga pas geriausius Šimtmečio pradžios kalbininkus, padari
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslini vertimui
, ir patarė mums toliau studijuoti.

mus jis galės laimėti, jeigu jis laimės antrus debatus.
Visi prezidento patarėjai privalo kreipti dėmesį į tai, ką
Walter Mondale sakė debatų metu ir ypatingą dėmesį
reikia kreipti į tai, ką jis sako šiandien debatam praėjus.
TH I LITHUANIAN DAILY NBWi
Štai keli Filadelfijoj naudoti Mondale pavyzdžiui:
Published 0*11/, iXcwpc Suods/, Mx»ad*jr and Holida/i
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— Prezidento rinkimai nebus sprendžiami ne pagal
I7» *•. Halstad
Chicago, IL £M0| TUaf*h»ne 421-41 (X
minias, kurias jie į mitingus sutraukia. Jie bus spren
džiami pagal jo biudžeto deficitus.
;ECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS, USPS 87494000
Rinkimai nebus sprendžiami pagal trukdytojus, ku
Postmaster: Send address changes to Naujienos
riuos respublikonų partijos vadovybė siunčia į mano mi
1739 S. Halsted St,, Chicago, IL 60606
tingus. Reikalas bus sprendžiamas pagal Perry Falwell
parinktus Aukščiausio teismo kandidatus.
As of January 1, ItSO
metams
$40.00
pusei metų —_____________ $22.00
Rinkimai nesprendžiami apie mano poziciją šian
Subscription Rates:
trims menesiamą
$12.00
vienam mėnesiui $4.00 dieniniuose rinkimuose. Rinkimai bus .sprendžiami apie
Chicago $45-00 per year, $24.00 per
Jx months, $12.00 per 3 months. In
mano poziciją apie nelegalų karą Nicaraguoj.
other USA localities $40.00 per year, Kanadoje:

Apskritis išsirinko
vąįlyįą
ir ryžosi ieškoti naujų rjąrių

Vilkelene turėjo paruošti
karštų didelių kukulių, svečių
pyragaičių, kavos, o pats Vilke
lis buvo atsivedęs porą bonkų
stipriosios.
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$22.00 per six months, $12.00 per
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Užsieniuose

metams
pusei metų -______________

Nuo sausio pirmos
Dienraščio k&inas:

$48.00
$28.00

Naujienos eina kasdien, išskiriant
sekmadienius, pirmadienius ir šven
tadienius. Leidžia Naujienų Bendro
metams_____________________ $45.00 vė, 1739 So. Halsted Street, Chicago,
pusei metų________________ $24.00 IL 60608. TeleL 421^5100.
trim y mėnesiams --------------- $15-00

Chicagoj e ir prieipiesčiuost:

vienam mėnesiai _----- -— —- $5.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money
Kitose JAV vietose:
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Prez. Reaganas turės gerai pasitempti
Prezidentas Ronald Reagano ir demokratų partijos
kandidato Walter Mondale debatai, pravesti praeitą sek
madienį, gerokai pakeitė iki šio meto buvusius rinkimi
nes nuotaikas. Krašte vyravo Įsitikinimas, kad gyven
toju dauguma pritaria prez. Reaganui, ir kad jis didele
balsų dauguma bus išrinktas. Debatai parodė, kad šitoks
įsitikinimas gali būti klaidingas-.
*
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Aukščiausioji -respublikonų partijos vadovybė pa
reiškė, kad debatų metu prez. Reaganas atsilaikė, bet opo
nentas faktais labai vykusiai puolė prezidentą ir jo gal
vosenoj sukėlė neaiškumus, konfuziją, nepajėgumą tie
siai ir aiškiai atsakyti. Respublikonų partijos pirminin
kas Laxalt nematė, kad prezidentas turėjęs būti geriau
pasiruošęs ir pailsėjęs. New York Times žurnalistams
priminė, kad prezidentas parodė silpnėjančias sveikatos
žymes. Prezidentas, atsakydamas Į žurnalisto Restonc
pastabas pakvietė pati Restoną persiimti rankomis ant
stalo. Ar Restonas sutiks persiimti su prezidentu ran
kas pasukyti. Gerbdamas prezidentą, greičiausiai nesu
tiks. Kas atsitiktų, jeigu jis prezidento ranką nulenktų.
Gyvenime reikia rizikuoti, bet ne šitokiu būdu. Piezidentas yra patyręs artistas, jam yra žinomi visi pokštai, bet
jis negali rizikuoti ir pralaimėti. Jeigu jis pralaimės, tai
politinis jo darbas bus baigtas.
Walter Mondale tą žino. Jis kirto debatų metu, jis
ir toliau kasdien jam kerta. Kerta mandagiau bet kiek
vienas smūgis paremtas žiauriais faktais. Filadelfijoje
dienos gyvenimo klausimus. Mondale priminė prez. Reasakinį jis parėmė faktais. Visi žinome, kad prezidentas
ruošiasi naujiems debatams, bet šį kartą prezidentui ne
užteks atsispirti kaip respublikonai skelbia. Ši kartą
Reaganui teks laimėti. Respublikonai su prez. Reaganu
yra labai švelnūs ir mandagūs, nei vienas nepasakė,kad
debatus jis pralaimėjo, bet jau reikia žinoti, kad rinki
■

J. VENCLOVA

SIMONO DAUKANTO
LIETUVIŠKA VEIKLA
(Tęsinys)

2) Prof. P. Klimas (Lietuva, jos gyventojai
ir sienos, 32 p.) : “Bet norėdamas kataliku likti,
kunigo pamokymu, toks maldininkas, privaląs
lenkiškai Dievą garbinti. Kataliko sąvoka teberišo jo sąmonėj vien tik su lenko sąvoka, ir jis
stengėsi visur lenkiškai kalbėti”.

■

Pitsburge demokratų kandidatas„palietė ne vien šios
dienos gyvenimo klausimus. Mondale priminė prez. Rea
ganui kelias užuominas, kad ir jis buvo demokratas bet
jau balsavęs už gen. Eisenhowerį. Demokratų balsai res
publikonams reikalingi. Negavę jų balsų, rinkimų jie
nelaimės, nes krašte yra daugiau demokratų negu respablikonų. Tai galima patikėti prez. Reaganą dažnu de
mokratų pranešimu. Jis pabrėžia, kad ir jis buvęs de
mokratas, bet su Walter Mondale jis privalo būti labai
atsargus. Jis gali priminti faktus, kad jis yra buvęs de
mokratas, bet neturėtų priminti demokratams, kad jis jau
kvietė gyventojus balsuoti už respublikonus, štai keli pa
vyzdžiai, .kuriuos Mondale primetė atgal prez. Reaganui.
Prez. Reaganas, atvažiavęs Į Waterbury. Conn,,
priminė vietos gyventojams, kaip prez. Kennedy Water
bury mieste 1960 metais pasakė paskutinę savo rinkiminę
kalbą. Buvo labai smarkus lietus, žmonės sušlapo, bet
jie atidžiai klausė John F. Kennedy kalbos. Jis kalbėjo
dgiau negu reikėjo, žmonės grižo namo po vidurnakčio,
’isi sušlapę. Bet kokie jie buvo patenkinti, kai už 24 vaandų jie patyrė, kad Kennedy išrinktas krašto preziden
tu. Jie girdėjo gyvą jo žodi.
. Štai'Pittsburge pasakytos Mondale kalbos trumpas ko
mentaras :
— Prez.' Reaganas ir aš labai gerai prisimename
minėtą naktį. ’ Tiktai mudu ją prisimename kitais sume
timais. Tą naktį aš buvau Minesotoj. Ąš vadovavau komi
tetui John F. Kennedy išrinkti prezidentu. Reaganas tą
naktį vadovavo “Demokratai Niksonui išrinkti prezi
dentu”.
Walter Mondale toliau tęsia: “Dabar prez. Reaganas
gieda visai kitokią giesmę. Jis giria prez. John Kenne
dy, o dabar Dalias mieste respublikonų konvencijoje,
jis citavo F. D. Roosveltą, Trumaną ir net mano
gerą draugą Hubert Humphrey. Kam tas ciniškas būdas
praeičiai iškraipyti. Ar jūs galite įsivaizduoti F. Roos
veltą, darantį nuolaidas milijonieriams ir skriaudžiant
darbo žmones?. Susirinkusieji Mondale ploja.
—Ar galite įsivaizduoti Trumaną, nusiuntusi į Li
baną 300 karių ir ambasados tarnautojų ir bėdą verčiantį
kitiems?
— Ar galite įsivaizduoti Kennedy, besistengiantį
sutrukdyti socialinę apdraudą?
— Ar galite įsivaizduoti Johnsoną. prekiaujantį pa
grindinėmis teisėmis ir nutylėti faktą, kad krašte nėra
badaujančių?
Visi šie klausimai prez. Reaganui labai nemalonūs,
bet juos reikėjo iš anksto aptarti ir neliesti. Walter Mon
dale turi gerą atmintį. Jam nereikia žiūrėti į užrašus ir
tikrinti. Jis atsimena, kas buvo 1960 metų lietingą naktį
ir ką jis tada veikė. Jeigu jis neprisimena, tai jis iš anks■■ iujglL.-JI
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Be visos eiles atstovų, j šešto
sios apskrities konfer. nciją bu
vo atvąžiavusių vise eilė sve
čių. Jų tarpe buvo Halina Dilie
nė, Joz-?fina Krikščiūnienė, Mikiižiutės sesuo ir visa eilė kitų.
. Besivaišindami karštais cepe
linais ir pyragaičiais, konferen
cijos nariai šnekučiavosi ir svars
tė artėjančius debatus ir įvai
rius bėgamuosius gyvenimo rei
kalus.
Pabaiga

LIETUVA — GINTARO
TĖVYNĖ

Petras Vilkelis SLA šeštos apskrities pirmininkas

Kiek ilgiau užtruko apskri ta dviejose Chicago Savings
ties pirmininko išrinkimas, bet taupyme >ąskaitose- Chicago Sa
kai Petras Vilkelis sutiko pirmi vings valdybai pe’leidus bend
ninko pareigas eiti tiktai viene rovę kitataučiams, buvo pakeis
rius metus, kiti klausimai bu tas Jchn Pakelio įstaigos tau
vo sprendžiami gana lengvai irf pymo bendroves vardas, bet pi
greitai.
nigai pasiliko tose pačiose sąs
Išrinkus pirmini.’iką, vicepir kaitose. Kiekvieną pusmetį primininko preigoms ouvo pasiū skaitomi muošimčiai.
lyta išrinkti Mačiuko suiui D;pPetras Bružas . atsisakinėjo.
rį. Mačiukas paaiškino, kad jis Jis pareiškė, kad turi sunkumų^
rengiasi atvkyti į apskrities su
širdimi, bet gražiai ir: svėisirinkimą. Jis yra SLA narys. kai attrodė. Žvalus, greitai orien
I SLA organizaciją jiejtraukėir tuojasi, veidai sveiki ir raudo
visą savo šeimą. Jis buvo Illi ni, tai labai sunku buyo:aįsisa^
nois valstijos Lietuvių preky-| kyti. Galų gale įis pro
bos rūmų pirmininkas, dalyvau prakošė:
••
ja kuopos darbuose, ir būtu su
— Na, gerai, atminkite, kad
tikęs būti kuopos vicepirminin eisiu iždininko pareigas tiktai
ku. Visi patikėjo tėvo žodžiais' vieneįius metus, xaip ir pirmi
ir vienbalsiai išrinko Lipsi ni nitas Petras Vilkelis.-.
Maikį Mačiuką šeštosios apskri
Prabalsuota ir vienbalsiai bu-,
ties vicepirmininko pareigoms.! vo Petras Bružas išrinktas SLA
lis išrinktas vienbalsiai.
apskrities iždininko pareigoms.
Apskrities sekretere Kristina
Helen Vilkelienė. -Chicagoje
Austin pareiškė, kad ji esanti gimusi Petro Vilkelio žmona,
■abai užimta, daug laiko pralei vienbalsiai buvo išrinkta apskri.
džianti važinėjimams, turi rū ties šeimininke. Teisybę pasa
pintis vaikais, bet paprašyta su kius, ji jau ėjo šeimininkės pa
tiko dar bent vienerius metus, reigas. Ji tuojau paprašė visus
pabūti apskrities sekretorė.
I atstovus, atvykusius svečius ne
Iždininkas Petras Bružas la skubėti namo, net pasilikti sa
bai tvarkingai veda SLA aps lėje ir užkąsti.
krities iždą. Viskas buvo sudė Dar buvo oaliestas kitas nau-

to iškarpo senus laikraščius ir partijos pranešimus apie
prez. Reaganą.
Walter Mondale klausimai, paskelbti Pittsburgo mi
tinge, eis per visą kraštą. Juos skelbia ne tik didžiausios
radijo bei televizijos stotys, bet Filadelfijos, Washington,
Los Angeles ir New Yorko didieji laikraščiai. Bus skel
biami pranešimai ne vien tik prezidento, bet ir demokra
tų partijos kandidato Mondale.

f

Jau
imperatorius Neronas siųsdavo ekspedicijas Lie
tuvon, kad pargabentų "perma
tomo aukso" — gintaro. Viena,
jo eksped.cija grįžo iš Lietu
vos, parsigabendama Romon
j3,QQ0 svarų gintaro.
Gintaro amžius neikia milijo
nus metų. Kur dabai* banguoja
Baltija proamžiais ten ošė dijleli miškai. Del to ir dabar na
tūralaus gintaro gabaluose užnnkania uodas, muse, voras ir
kitoks vababzdys.
Dabar veikia gintaro kasyk
los. Iškasoma daug tonu.Baltijosįjbangos; visada išme-u
$igMifat-pddidesnius ar mažėsrins gabalėlius.
• >

Taip 1914 metų ruclęųį vieną
naktj Palange j.ė juros bangos šmėtė pustrečio tūkstančio kilo
gramų gintaro, 'o 1932 m- ties
Krantine (Kranz) sausio mėn.
judros metu bangos išmetė net
S.Gri) svarų to Baltijos aukso.
Būdingą, kad gintaro karia
dabar labai pakilusi visame pa
saulyje, o taipgi ir pačioje Lietvoje, kadangi jis eksportu c ja
mas Į viso pasaulio kraštus.
Pastebėtina, kad Alytaus ap
skrities Nedzingės ežero ir net
Šešupės pakrantėse atrandama
gintaro Įvairaus didumo gaba
lai.
— Praskrisdamas pro Chicagą. erdvėlaivis skries Kanados
ąrdve, o kitoje pusėje pasieks
Indijos vandenyną, Vakarų Eu
ropą ir apsisuks lies pietų ašiga
liu.

— Anglijos teismas nubaudė
Anglijos angliakasių unija $250
tūkstančiu bauda už neteisėtą Į
streikavimą. Angliakasiu dau
guma nutarė ba'gti streiką, o
unijos vadovybė įsakė strei
kuoti.
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Prof. Merkys (S. Daukantas, 1972 m.) kons I grindą jos gyvenimui. Garsus 18 amž. rašytojas
tatavo: “Tais laikais, kai S. Daukantas atėjo Į J. Herder nusakė: “Kalboj glūdi tautos tradicišį pasaulį, visuomenė buvo skirstoma į kilminguo į jos. jos istorija, jos siekimai, bendrai, tautos širsius ir nekilminguosius. Kilmingieji — valstybės Į lis ir siela”. Mūsų tautos pranašas kan. M. Daukpiliečiai, nekilmingieji darbo jėga kilmingiesiems i ša (Post Cath. 1599 m.) kalbėjo: “Visai amžiais
išlaikyti... Visi kilmingieji, visi gyventojai su pi I žmonės kalbėjo savo gimtąja kalba ir visados rū
liečio teisėmis čia turį kalbėti lenkiškai... Lietu pinosi ją išlaikyti... Kalba yra bendras meilės ry
voj buvo Lenkiška mokykla... Vilniaus universi šys, vienybės motina, pilietiškumo tėvas, valsty
tetas anuuwt taip pat virto lenkų kultūros ir bės sargas. Sunaikink ją — sunaikinsi santaiką,
tautinio sąjūdžio židiniu”. Pats S. Daukantas sa vienybę, gerovę”... Tai gerai žinodami, mūsų
vo veikale “Būdas” akcentavo: “Kas Lietuvoje tautos priešai vartojo visokias priemones, kad tik
lenkiškai nekalbėjo, tas ne žmogus buvo ,o vergu lietuviai atsižadėtų savosios kalbos, ypač lenkai
to, kuris lenkiškai kalbėjo”. Kan. K. Propolaai* savo apaštalavimu, kad Dievas supranta tik len
(L’Eglise Polonaise en Lithuanie, Paris) papildė: kiškai, daugybę lietuvių prieš Dievo valią sulen
“Lietuvių bajorai privalėjo turėti lenkiškus var kino bei nutautino.
dus. puošti namus lenkų žyminiais ir tuo laiku
Su lietuvių kalbos naikinimu buvo žalpjama
pradėjo taisyti valstiečių vardus suteikimui Len lietuvių tautos dvasia ir trukdomas jos tobulini
kiško charakterio”.
mas. <5ia prof. dr. L. Rėza (Gesch. de Lith. Bį^eį,

3) Dr. V. Sruogienė (Lietuvos kultūros isto
rijos bruožai, 1962, 866 p.): “Didžiausias lenkini
mas ėjo per bažnyčias... Kunigai įittuvjus vadino
chamais ir net pagonimis”.
4) Italų istorikas dr. A. PalflĮ^ęfi (Le condiSu rusinimu ir lenkinimu ėjo ir lietuvių ju
zioni dei Lįtųąai cąUolici nela
di Vilno,
Roma, 1917 m. 51 p.): “Vilniaus sepunarija buvo dinimas, kaip ir paaiškino prof. P. Klimas:.“Ru
sų administracijos, kariuomenės ir mokyklos įta
tautinė lenkų institucija”.
koj ta vietinė žmonių kalba aplipo rusicizmais įr
TUOMETINĖ LIETUVIŲ TAUTOS BŪKLĖ
virto savotišku slavų žargonu, kuris čia vadina
S. Daukantas išvydo pasaulį, kada senoji Lie mas visiškai teisingai “prasta kalba”. Praktikoj
tuvos valstybė buvo likviduojama ir pati lietuvių žmonėms jos visiškai pakako, nes tuo būdu su
rauta patapo po caristinės Rusijos jungu. Da sišnekėjo ir su lenkiškai kalbančiu kunigu ar po
bar prasidėjo jai sunkiausi laikai, nes ji ne tik nu ar su didžiarusiu valdininku”.
buvo sparčiai lenkinama, bet taip pat ir rusina
LIETUVIŲ KALBOS NAIKINIMAS
ma. Bet koks lietuviškas pasireiškimas buvo slo
Savoji kalba tautai sudaro stipriausią papinamas.

9 vėliau
Vilkelis paprašė visus atistoti
h sugedėti Lietuvos Himną.-, j

žmogui nepasitikėjimą savim ir išugdė “minority
complex”, kuris ir šiandien nėra išnykęs ir yra
vienas svarbiausių nutautėjimo priežasčių: pri
pratom į save žiūrėti, kaip į menkaverčius... persisunkėm vergo psichologija... Mes, lietuviai, ku
rių praeitis tokia didi ir garbinga, kurie iš seno
garsėjo savo būdo tvirtumu ir taurumu”. A. Kizlys (Kas žlugdė įr žlugdo lietuvių tautą, 1974 m.,
5 p.) papildė:
.
(Bus daugiau) _

Vakar pasibaigė Aleksandros Vaisiūnienės
“Vegetariška mityba ir sveikata”. Ji išeis knygos
formoje. Kas norėtų šią knygą įsigyti, taį prašonjas tąsyti tokiu a^r^ų: įr. Jurgis Jąšinskas,
Eąst 7th St, So. Boston, Ma., 02127.
Kelias dienas Naujienų atkarpoje eįs J. Ven~“SiWo Daukanto
jseįfe”, o ta
J.814, 38 p.) paaiškino “Kiekvienas tautos aukš da pradėsime Pušėną.
tesnis apšvietimas ir dvasios tobulinimas tegali
namas tik prigimtoj kalboj nusiduoti”.
Praeitų metu Naujienų atkarpoje ėjo I. Pušėno romanas “Susitikimas Montanoj”, šiomis
ŽALOJAMAS UETŲVIŲ BODAS
dienomis pradėsime spausdinti to pątįes auto
Kaip teisingai dr. O. Norem ir kiti konstata riaus naują romaną “Kova ir wilė”.
vo, jog lenkinimas, rusinimas ir vokietinįmas pa
Kas norėtų įsiūti Pušėno “Susitikimas Mon
kenkė lietuvių būdui, būtent, iš tvirto ir gjwastintanoj” ar kitus jp leidinius, prašorne kreiptis į
go būdo pasidarė ištižėliais ir nepasitik į savim Genutės leidyklą. 827 psl. $5. Petras Gervila, 2008
etc. Čia dr. V. Sruogienė (Liet kult ist br„ 84 Hobson, Hot Springs, Ar. 71913.
<
p.) pabrėžė: “Tie metai (v^i^ąyjjno), be kitos ža
los, pakenkė mums dar tuo, kad įspaudė mūsų 4—Naujienos, Chicr^,
Friday, Octrfber 12,
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Modernios poezijos knyga. Kaina 5 doL Minkšti
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus
tokiu adresu;
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Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608
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dr. paul

il Home and Cremation Service
1729 S. Halsted St

Charles Stasukaitis

24 H«ur Service

v. dargiSį St. Petersburg, Fla.

GYDYTOJAS lt CH.KUSGAS

ALTū

W»stęhesUr Community klinikoj

St. Petersburgo ALTo skyrius
ruošia spalio men. lt d. (trecia1938 S. Manheim Rd. Wesrch^tex, 11L oienį) Veteranų parko 4-pe pavi
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis Ijone rudens pikniką. Pradžia
ir kas antrą šeštadienį 8—3 vaL
11 vai. ryto, pietūą 12 vaL 30
TeL: 562-2727 arba 562-2728 mii.. p p. Bus suaukotų daiktų
- _ I laimėjimai ir sutartinės dainos.
I Kviečiame svečius ir narius
TEL, 233-8553
atsilankyti - draugiškai pabendService 461-8200, Page 06058 Į rauti gražioj gamtoj.
sudidno. dū.k^i0.
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TILTAS” (Aliejus)

MIKAS ŠILEIKIS

ALTos Valdyba
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Bibliotekos lankytojai gauna
Ktm.
F.
Skėrio
organizuota
ekskursija
į
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ant barų užmaunamas minkš
«
Tai,
ką
žmonės
kalba'
apie
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS
tais padais šliures, kad neapga
Heidelbergo sritį
kitus, kartais yra įdomu, bet ką
dintų brangių spalvoto medžio
3921 West 103id Street
jie
kalba
apie
save
—
niekuo

krioklys
ir
t.t.
Vieni
varvekliai
į
Valandos pagal Kiiqtariw^
inkrustuotų grindų. Spintose su
met.
no lubų laša žemyn, tai stalakti-| dėta per 30-000 senų knygų. Kai
tai, o kiti nuo žemės auga aukš kurios labai didelės ir senos en
tyn. tai stalagmitai. Visi jų net ciklopedijos ir kiti vertingi
—‘■-^1 a Pažįstu vieną charakterį,
•c-4 m. Yra ir adatos plonumo mokslo veikalai. Galima gauti
OPTOMETR1STAS
kuris sėdi ant savo piniginės.
stalaktitų. Sako, kad per tūks-j leidimas jais pasinaudoti, bet
KALBA LIETUVIŠKAI
Jam atrodo, kad tuomet jis yra
tantmcti paaugą 1 cm. Urvo ap-į tik vietoje. Patalpos erdvios, sti
261tį W. 71st St TeL 737-5149 | didesnis.
žiūrėjimas su vadovu (k’taip nei lingos, prabangios.
Tikrinu akis. Pritaiką ^kining
įleidžiama) trunka 45 min-j Šios kelionės plane buvo nuir “contact lenses5’.
Grindinys šlapias, vietomis sli-jj matytas trumpas sustojimas Mi5 Mes visada turime turime
dus: kai kur tenka net susi-Į chelstadte, kur norėta aplankyžinoti, kad žvelgiant per toli pirkūprinus eiti. Kioske gaunamasi
stulpų pastatyta miesto
Dr. LEONAS SEIBUTISI myn—galime praleisti daug nemigų
naktų.
trumpas prospektas (gal ma pii
’K rotušę ir gal dar kai ką
pirx
ką,y bet nene
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
1
&
ti ir brošiūrą su platesniu ap_ gaĮint autobusu arti jos prlvaPROSTATOS CHIRURGIJA
rašymu) baigiamas
baigiamas.
pjies. žinoti ir lietui vis labiau įsismag Kodėl klaidų negalima par
2656 West 63rd Street
žmonijos atsiradimą gamta su-, gjnant5 nuspręsta keliauti toduoti už tiek, kiek jos kamuoja ?
Valandos: antrai 1—4 popiet,
Stebiines sakais, per simtme kūrė paminklus, liudijančius} hau Lindenfelse buvo numatyį
ketvirtai 5—7 tsL vak.
čius pavirtusiais į gintarą. Dar Kūrėjo Valią, Į-koriuos mes šian ^as vjgil0S valandos užtrukimas,
Ofise telefonas: 776-2880.
”. bet Jį
—
' daugiau tenka stebėtis matant dien su nuostaba, žvelgiame
jį pasiekus, AiVLUi?
lietus O111C
ėmė Alui
kibiRezidencijos telef.: 448-5545
kalkakmenį, per milijonus me Su tokiomis mintimis daugumas j raįs pi]ti. Niekas nenorėjo nei
tų virtusį puošniais stalaktito lankytojų, ir neskaitę prospek-j nosies laukan kisti. Tad bendru
sutarimu be sustojimo per Eunvaivekliais. Neteko pastebėti, to, apleidžia Eberstadtc olą.
Trečia
ir
paskutinė
sustojimo
sheimą ir Lorschą patraukta tie
kad jie, kaip gintaras, būtų pa
naudoti puošmenoms gaminti. vieta - Amorbachas. Į šitą 4.000 siog į Hūttenfeldą. Sugrįžta va
1 1972 vietos administracija su- gyventojų miestuką keliautojų landa anksčiau, negu buvo ža-1
į
. uodė kad radinys ne t k išgar patraukia noras pasigrožėti gry dėta_ _______
Beveik visi
keleiviai Odensins Eberstadtą, bet gali duoti no baroko stiliaus 1742-1747 ro-, _____
menų
šventovė
vietoje
pastaty-Į
wa
ldą
lankė
pirmą
kartą. Ypač
Prostatos, inkstų ir šlapumo
' ir gražaus pelno. Ji olą pritaikė
takų chirurgija.
masiniam turistų lankymui: vi ta bažnyčia ir prie ]O> esančiu mokiniams iš užjūrių buvo įdou susipažinti su gan uždaru
mu
duje išgrindė takus. įrengė ap buvusiu benediktinų vienuoly- m
švietimą, o visa kita paliko taip, nu su gražuole žaliaja sale ir Vokietijos rajonu. Odenwaldo
St. Petersburg, Fla. 33710
sena bei turtinga, biblioteka. Baž j kabiai aiškiai matyti iš Hiitteni kaip gamta sukūrė.
Tel (813) 321-4200
Stebint akmens varveklius, at nycioęe 16 vai- buvo ruošiamasi fe\n.. Datar jie nebeatrodys to-,
rodo, lyg vaškas nuo lubų ir viešas vargonų koncertas. Rei-i kie viliojančiai paslaptingi.
Visi nuo širdži.a: dėkojo kun.
sienomis lašėsi, pavirsdSmas nuo kėjo prašyte prašytis įleidžia
stabiais pavidalais. Pagal jų iš miems su paskutiniais turistais Skėriui už gražią ir naudingą
Apdratistas perkraustytnas
sekmadienio pramogą. Juo la
vaizdą suteikti vardai: Baltoji ją apžiūrėti.
B Įvairių atstumų.
Eberstadtc mergelė, vestuvių- Amorbacho bažnyčia lygintina biau, kad visa kelionė visiems
ANTANAS VILIMAS
tortas, dramblio straublys, ba su kita Bavarijos irgi baroko sti buvo veltui. O pačiam vadovui
nanų kekės, vargonai, sakykla, liaus kiek mažesne, bet dar ji gerokai pratuš.inc kišenę. Dis
TeL 376-1882 ar 376-5996
puošnesne Wies bažnyčia. Ir čia i kretiškai patirta, kad išvykos
baroko stilius lankytojo akiai | balansas maždaug taip atrodo.
atsiskleidžia visu gražumu. Va
Už autobusą Friilich-Reisen
P
PER KRAUSTYMAI
dovas atkreipė dėmesį į labai bendrovei sumokėta 1,000 DM.
gražius per 5.000 vamzdžių var Už įeigas i Heidelbergo pilj, į
gonus, labai gerai išsilaikiusius, Eberstadto akmenų varvekliu
Leidimai — Pilna apdrsuda
ŽEMA KAINA
didelės meninės vertės paveiks-J olą ir į Amorbacho bažnyčios
Priimam Master Charge
lūs lubose ir sienose. Dabar vie bei vienuolyno ansambli po ILLir VISA karteles.
nuolyno rūmai ir bažnyčia yra DM...... 333.-”. Iš viso 1.333, DM.
R, ŠERĖNAS.
TeL 925-8063
kunigaikščio Leiningen šeimos
Kelionės išlaidoms padengti iš
nuosavybė- Benediktinu vienuo Pasaulio liuteronų sąjungos vo
lynas įkurtas 734 m. iš Airijos kiečių tautinio įgaliotinio Vaatvykusių vienuolių. Pastatas la- karų Vokietijai Bažnyčios turėSOPHIE BARČUS
bai dklefis, rūpestingai užlaiko jo kun. Edmundo Ratz gautaVINCAS KERŠYS
mas ir naudojamas prcfaniniams 500 DM, kun. Fr. Skėrys sumokė
RADIJO iKlMQS VALAMOOS
reikalams. Trečiame aukšte yra jo 833,-DM.
Buvęs Lietuvos kariuonienės savanoris-kūrėjas
feftadienlifs fr
žalioji koncertu ^alė. Joje buvo
ĮJis tikisi, kad geradariai Vak.
Gyv. Rockford, Illinois
rengiami
vienuolyno
koncertai.
Vokietijoje ?r užjūry palengvins
Ėtetieir WOPA - 14JĖ
Mirė 19S4 m. spalio 8 d., 4:00 vaL popiet, sulaukęs 86
Ji naudojama ir dabar iškilmin jam tą naštą, atsiųsdami aukų.
trasillu^IaEEM Ii sOaą?
I
giems koncertams.
mtotų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Vilniaus krašte.
Bendrakeleivis

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

I

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
2533 Wo 71st Street
1410 So. 50th Ave., Cicero

KNOW YOUR HEART

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

Florida

VWė|a — AJdeos

i
I

T«M4 77MM3
7159 fe.

CHICAGO. H

■T I

Priklausė ALTo Rockfoūdo skyriui, R. LB Rock fordo
apylinkei, Pensininkų klubui, Rockfordo Lietuvių klubui ir
ilgus metus buvo BALFo Rockfordo skyriaus kastmnkas.

Kūnas pašarvotas Gasparini koplyčioje, Rockford, Ill.

TJetuvos Aidai’

Šeštadienį, spalio 13 dieną 8:30 vai. ryte bus lydimas
čioe į šv. Petro ir Povilo parapijos bažnyčią, o po
■u pamaldų bus laidojamas Calvary kapinėse. Rvck-

KAZĖ ĖRAZDtlOMTTt

Nuo 1914 metų
MTDTA.ND FEDERAL SAV
INGS aptarnauja taupymo ir
namų paskolų reikalus visos
mūsų apylinkes. Dėkojame
turns už mums parodyta pa
sitikėjimą. Mės norėtum bū
ti Joms naudingi ir ateityje.

$100,000.

, /Visi a a. Vinco Keršio giminės, draugai ir pažįstami
rviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam
arnavimq ir aisisveikmirn^^.. v ?* .

Udiacuc 8:30
nAsr*.
Visa, budai ii WQFV
1

y FTB

*

U W AM

dukterėčia, giminės.

j<B skambinti 1-415-968’1407.

Omsita UNn— 4X8g
TėtaL T7S-AF74

ATKžTkS automobiliams pastatyti
„—---------------- v_,

• -

” - "----- ------- ~ ~ 7

VANCE FUNERAL HOME
1124 South 50th Avenue
Cicero, ILL 60650
TeL: 652-5245
IRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

Pttarėj&I ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

. .. ■

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

1.

2424 West 69th Street

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Ulinoit

Tel 974-4410

111
MIDLAND
FEDERAL

th STREET
H. SOA29

P

laidotuvių direktoriai

1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois

f

1
i

Telefonas — 652-1003
ANC LGaN

rwirw

YASAITIS-BUTKUS

A

association

tai
ifL.

4040 ARCHER AVENUE

>view, |L 60455
ei. $98-9400

Chicago, IL 60632
5 — Naujienoj Chicago, 8, IU

✓

>----

Amerikoje išgyveno 34 metus.

Paliko nuliūdę dukterėčia Elena Uzuonis su šeima bei
kiti giminės, draugai ir pažįstami.

MaMlIWOOD AYS.

'

Telefonas 523-0440

Friday, Octrlber 12, 10A4

Gyvenimo nuotrupos
O’ivau su grupe draugų
-m g-vere,
Vilkaviškyje.
prie mūs priėjo
linio šlabo kapitonas B E. Jis
mums greitai sako:“Laikas juos
jau bėgti, nes bėgančios armijos,
piiesc nesulaiko”. Tuoj parbė
gau namo, nusivedžiau arklį
pas kalvį pakaustyti. Pro kalvę
plentu važiavo daktarė Vaškeviė-ūtė Piašė jos daiktus iš mūs
kontorom pervežti pas Olekus į
kaimą. Jau nelaikąs, nes artejančios vokiečių armijos prie
Pilviškių. Fr. Laniauska>> ir
kocp. “Žiedas” parsivedė likusį
>pangą arklį. Tuoj pat susiko
vę ką galėjom ir išvažiavome į
nežinią ... Palikau puikią sody
bą, 3 margų sodą, su naujais
trobesiais, bityną, medelyną,
verkiančią motiną ir sesers šei
mą. (Švogens A. A- buvo PaAžeiių žemės ūkio mokyklos m>‘
kytojas)-.

’

Kybartų keep, direktorius St.
Oientas apie 200 asmuių nuve
žė | Vienų, sudaręs dokumen
tus. Suskubom pasitraukti ir su
laukėm ame.ikiecių ir anglų
globes DP lageriuose.
K. P.

y policijos p^leigumts, buvęs m;tnp klasės ir
suoėo dranga* gimnazijoje pra
nešė. kad Alvito iiohcijos sau
tMAl BITATI POft SALĮ
UAL * STATI FOR SALI
gumui patiekė 2U0 akmenų sąra
— Fertiavlmwi
šą, kurie turės būt sušaudytu.
vokiečiams traukiantis.
PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
Tuoj skubiai nuėjau pas sau
rg fEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSTMOKUTM Alt.
gumo viršininko padėjėja p. M.
DR. J. VALANTIEJAUS
DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS t
Jis išsitraukė iš stalčiaus lapaj
PAGERBIMAS
ir man parodė. Jame buvo iš nn
Union Pier ir apylinkės - Har
MUTUAL FEDERAL SAVINGS
no seniūnijos 13 akmenų. Teni
bour Country policijos, ugnegePETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu
įrašydinta: Paežerių mokyklos
sių ir pirmosios pagelbos vado atliks p. Linda Burbienė. Bus bus :
lankymui: šcštadiemokytojas J. Greimas, Albinas]
Ž212 W. Cermak Road
Chicago, DL
TeL 847-774J
vybes pareigūnų rengiamą U- patiekta šilta vJcarienė, veiks Į ni 13-7 v
,
sekmadienį
10
3
vMicuta, aš ir kiti- Nustebom
nien P;er Lietuvių Dr-jos Gar- baras, dovanų psskirstymas ir Paroda susideda iš. 3 jų skyrių
abudu. Nuoširdžiai prašiau tą
bės nario Dr. Valantiejaus pa kiti netikėtumai. šokiams gros pašto ženklų, medalių ir
BUTŲ NUOMAVIMAS
sąrašą sunaikinti.
gerbimo vakaienė, kaip kad “Gintaro” orkestras.
niuos žygio isterinės medžiagos,
6 NAMU PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS
A. Micuta didel’s patriotas Iri
amerkiečiai vadina “roasting"’,
kuri
d
’
<lziu-n.n
yra
nematyta.
Maloniai
kviečiame
narius,
e N0TARIATA4 • VERTIMAI.
aktyvus veikėjas. «J. Greimas
už j0 dgametę tarnybą apskri prijaučiančius ir visą lietuvišką Tad visi kviečiami a\sil mkyti. J
pervedė per sieną į Vokietiją, |
ties daktaro - egzaminatoriaus visuommę atsilankyti į šį pa
TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA
Įėjimas visiems laisvas!
esant rusams, minister} Sidzi
pareigose ir profesinį pasišven- rengimą.
Filatelistų Draugija
kauską, vėliau jo žmoną po šiau
m. spalio mėn.
timą, įvyks
(Dėl informacijos skambinkite
du kūliu Pulkininką Žuką veJ9 d., penktadienį 6 vai. vak., tel. 431-4610, 134 3713 ir 431INCOME TAX SERVICE
tyklės bokšte išlaikė net dvi
BENDROJI DAILĖS PARODA
* * *
Helenic Kultūrinio Centro di 4639.
n
6529 So. Kedzie Avė. — 778-2233
savaites, nes mokykloje buvo
Buvom su A. Micuta su-itarę džiojoje salėje, kuri randasi ne
Čiurlionio Galerija, Ine. kas- _
Pakvietimai gaunama ir pas
rusų trianguliacijos punktas;
rytus
nuo
bėgti kartu. Užsukome į jo sa- toli New Buffalo. į
met rengia bendrąsias dailės pa- ;
visus valdybes narius.
kritišku momentu pervežė į Vo
LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
oreitkelio.
1
oybos kiemą, kuri prie pat plen US 12 kelio, prie 94
ELEKTROS ĮRENGIMAI
Valdyba redss, kaip “trad;cijaM rudens t
kietiją. Veną vakarą užsivedė
PATAISYMAI
to. I\isirc:L>, v skiečiai atėmė
ČIA GERIAUSIA VIETA
metu, šiais metais dalyvaus 15
Visas šios Dr. J. Valantieji
Turiu Chicago, miesto laHUat.
pas mene Virbalio metai) fab
arklius. Kadangi plentas link rengiamos vakarienės peln.is’ — JAV R. LB-nė.s Cicero apy- dailininkų iš Kanados, Kabfor- >
LIETUVIAMS.
Dirbu Ir užmiesčiuose, fralt,
riko savininką lenką, kuris tu
^aranžuotai ir sąiiningaL . .
Vokietijos užimtas kariuomene, skiriamas labdarybės reikalams linkės gegužinė - piknikas įvyks nijos, Arizonos, Floridos, Ohio;
rėjo būti sušaudytas. Jis jį vedė
KLAUDIJUS PUMPUTIS
tai važiavom keliais. Nuvykom . ligoninės išlaikymui Haiti pa- š .m. spalio mėn. 14 d., 12 vai. ir vietiniai čikagiškiai.
! 9 butų mūrinis. Labai geros pajamos.
4514 S. Talman Ava.
į ištremto pulkininko Jasulaičio
n
j
l* j
x
Dilelis butas savininkui. Geras invesTel. 927-3559 - *
i A. Micutos tėviškę ir brolio remti, prie kurios įsteigimo yra dienos, Vyčių salėje, 2455 W.
Parcda atidaroma s .m. spa
ūkį — norėjo padaryti ūkve
prašiau nuvesti Albinui arklius-'
19 d., penktadienį, Čiurlionio į
----- daug Dr. J. Valantiejus prisid 47 St., Chicago, Ill. Linksmins lio
džiu.
-r 1
4A‘ o
Ar^i-r 3 butų mūrinis su garažu. Pelningas
Brolis turėjo tik vieną, nes kiti
į Gintaro orkestras. Visus kvie- Galerijoje. Ine., 40e<> Alcber pirkinys.
jęs
DĖMESIO
Kadangi buvo grįžęs Kaimy- buvo atimti- A. Micuta iš greti i Kviečiami šioje Dr. J. Valau-J čiame atsilankyti.
premijos už i
------Valdyba Avė. Bus skiriamos
62-80
METŲ
AMŽ. VAIRUOTOJAI
. i-'Didelis, gražiai įrengtas bungalow,
* nas repatriantas, tad patariau ne mo kaimo kaimyno nusipirko . tiejaus pagerbimo vakarienėje,!
Tiktai $126 pusmečiui automobilio
vertingus dailės darbus. Jury ^ebrangul
------------liability draudimas pensininkams.
ve<ti. Nakčia nuvedė , Ketur- arklus ir suskubo išbėgti,
komisija, kuri atrinks darbus j
__
__
°’ Union Pier Lietuviu Dr-jos na-Į
’.
e
.
Kreiptis: A. LAURAITIS
. ..
i — Lietuviu Brighton Parko premijuoti yra: dailininkai Juo-j. ŠIMAITIS REALTY
laukius pas ūkininką. J. Grei kietijoje viską prarado ir buvo • riai, vietos .bei. apylinkėje
4651 S. Ashland Av«n
gy__ _ "
•
Chicago, UI.
mas gelbėjo ir žydus kritišku mo nuvežti net į Čekoslovakiją. Nie venantieii lietuviai, gausiai da; zas Mielini is, Jack Antman ir ’
INSURANCE — INCOME TAX
Tel. 523-8775 arba 523-9191
mentu. Jo 80 m. šventės metu ko neturėdami, panoro grįžti į Jyvauti ir savo dalvvavimu, di-’ J^ejnų Banketą sekmadienj, Janis Strads. Premijuoti kūri-|
2951 W. 63rd St
pasiunčiau pasveikinimą. Per namus. Čekoslcvakė atkalbėjo. džios pagarbos užsitarnavusi/
14 dien? 12 valandą, Da_ niai eina į Kūrinių fondą, skiltą
TeL: 436-7878
skaitęs. apsiverkė. (Jau miręs). Vėliau apsigyveno amerikiešių. savo tautieti pagerbti.
‘ naus-Girėno posto salėje, 4416 no»>rikl. Lietuvai.
Tfe
zonos stovykloje. Ten juos ap Dėl kvietimu prašoma skam- ’
estern Avė. Svečiai, kuDailininkai savo darbus prisita *
1944 m. liepos pabaigoje, kai lankiau.
■bankete,
binti, Šios vakarienės organiza-į
noje^ ■dalyvauti
to į galeriją iki spalio 17. d. im- r
REPAIRS — IN GENERAL
vokiečių armijos daliniai traupareigūnei
R/
<^1
bilietų
prašome
skambinti
{vairūs Taisymai
tinai. Jury „komisija renkasi į
. cinio komiteto ].
Antone t te Kalys, tel. 847-0880 spalio 18 d. Visi kviečiami į pa-<
Jaudinta reikia, prsiiminus Albrechtienei. Telf. 469-3492.
iki
spalio 8 d.
tuos baisius išgyvenimus, ku-(
r
Dr-Įos^..Valdyba
rodos atidarymą 7 vai. vakaro. • TAISO ORO VĖSINTUVUS,
riuos mums teko pergyventi. Ko
. i Eugenija Strungys
Rengėjai Į ŠALDYTUVUS, SKALBIMO
k‘a morale mūs policininkų, ku — JAV R. L. B-nes Mar
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS
--------i
rie parengė sąrašą sušaudyti quette Parko apylinkės valdyba
BEI KROSNIS.
DARIAUS . GIRĖNO
©
Pirmoji
moteris
automobi

200 padorių lietuvių. Alvito po rengia RUDENS BALIŲ š. nj. j
Herman Dečkys
TRANSATLANTINIO
. Sergeants
lių inžinierė buvo Marie Luhur
licininkas iš Okijos kaimo varg spalio mėn. 20 d. (šeštadienį), j žygio istorinė medž’aga, iš
Tel. 585-6624
SENTRY'S
inž ing, kuri gavo “master degree”
dienio naujakurio atėmė kiaulę,
• Flea & Tick Collar
6:30 vai. vakaro Šv. Mergelės! e. Jasiūno rinkinių (Dariaus 1922 metais.
kuria prisiaugne sau žiemos me
Marijos Gimimo parapijos sa-j Girėno albumo autoriaus) bus
tu i.
Notary Public
Įėję, 6820 So. Washtenaw Ave., rišstatyta
*~ • - visuomenei, rengiamoj
CEMETERY LOTS FOR SALE
e Pirmoji skaičiavimo maši
Girdėjau kalbant žmones, kad
Kapiniy sklypai pa rd.
INCOME TAX SERVICZ
Chicagoje, Ill.
parodoj.
nėlė
buvo
išrasta
ir
patentuota
:
reikėjo
bėgti,
tai
policija
pir
-1— ”
. Trumpą meninę programą
moji išnešė kudašių.
Chicagos Lietuvių Filatelistų 1850 m. New Paltz New Yorke. 1 Parduodama viena duobė Lie 4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450
—
I tuvių Tautinėse kapinėse, Sec: Taip pat daromi vertimai, giminiu
draugija “Lietuva”.rengia paro
neištaisy-.
Į tion 4, Block 4, Grave 7. Skam iškvietimai, pildomi pilietybės pra
dą Jaunimo Centro apatinėj sa
Vcrkdąmas kaktą
šymai ir kitokie blankai.
binti 523-5540.
,ž r
lėj spalio mėn. 20-21. Paroda si.

Naujienose galima gauti
AUGUSTINO PAšKONIO

knygą apie

PASSBOOK
SAVINGS...

see us for
financing.

Čekį rašykite ir siųskite:

Parduodu gerą Hoover Va
cuum cleanerį ir varstotą laik
rodžiams taisyti. Rašykite: Mr,
Kasaitis, 6945 S. Western Ave
Chicago, Ill. 60629.

AT OUX LOW UTB

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLĄ IR

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

MISCELLANEOUS
įvairūs dalykai

Htfh
Interest Ratal

Paid on Savings

Advokatai

TOHNGIBAITIS

iFSLicr

ktUrvft Compounded
My *nd P>kl Quarterly

Advokatų įstaiga

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

£■

;X '

=

6247 S. Kedzie Ava.
(312) , <t>-8700

Mutual Federal
Savings and Loan
2212 WEST CERMAK ROAD - CHICAGO, ILL 50608

Peter Kazanauskas, Pres.

Tel.: 847-7747

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomina gydy
tojo, vitoonMMičs veikėjo ir rašytojo ataiminimut.

Dr. A. Gvteen — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečia 1905
metų įvykduM, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir

Autorius pavaizduoja lietuvių
gyvenimą nuo XX šimtmečio
pradžios ii 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

Dr. A. J. Guane — DANTYS, jų priežiūra, c velkate Ir
groži*. Kietais viršeliaijB__________________
*4.00
Tuo reikalu jums gali daug
M inkilais vlržellais, tik______________ _ 9X00
I padėti teisininke Prano ŠULO
Dr. A J. GČMcn — AUKiTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
paruošta ir teigėjo Alphonse

ŽMONĖS. Kelionėn po Europą įspūdžiai. Tik____

money orderį prie nerodytos kainos pri
dedant SI persiuntimo maldoma.

*2.01

Darbo valandos: Kasdien: nu
6 vaL ryto iki 6 vaL vakaro.
Šeštai: nuo S vaL r. iki 12 vaL d
Ii pagal susitarimą.

TeL 776-5162
€849 West 63rd Street
Chicago, BL 60621

Miko šileikio apsakymų knyga
“Liucija” jau atspausdinta.

“LI UCIJA”

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 -

GINTARAS P. ČEPĖNAS

WELLS peržiūrėta “Sūduvos"
išleista knyga su legališkomis
formomis.
Knyga su formomis gauna
ma Naujieną administracijoje.
Knygos kaina — $3.91 (su per
siutimu)

ADVOKATŲ draugija

V. BYLAITIS
Ir V. BRIZGYS
Darbo valandoc
8 ryto iki 5 vaL popiet
ieniais pagal susitarimą.

Chloro, Ill. 60629

Tel: 778-8000

