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SALVADORO PREZIDENTAS ATVEŽĖ
PARUOŠTĄ DIDELĘ PROKLAMACIJĄ

300 Miles

~‘
'
Nauja sistema sukasi 300. trilijonų mylių atstumo je
nuo mūsų- Saulės sistemos
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TOLIMOJE ERDVĖJE ĮŽIŪRĖJO KITĄ
SAULĖS SISTEMĄ

1 ’

U.S.

Pasakė, kad jis turės atvykti kelis kartus,
taikos į valandą neaptars

Gulf of Mexico
PASADENA, Cal. — (.AšlrO- j C... —- —
LAS PALMAS, Salvadoras. — vo patarę nevykti į kalnus, kur
fence
tty
"MIRE PRISCILLA HISS
■nautai Bradford Smith .ir RįSalvadoro prezidentas sekmadie partizanai kontroliuoja kalnų
chard Terrile vakar paskelbė,
nį pranešė
<1 atvyks j Las Pal pozicijas. Ten esą rizikinga vyk
New York, N. Y. — Amerikos
rZ^PENINSULA
kad jie nukreipę savo instrumen
mas bažnytėlę liktai už savai Ii. Prezidentas atsakęs, kad jis
* BAHAMAS
Havana
lietuviai labai gerai pažįsta Altus Beta Pictoris žvaigždės k ryp get Hissą, kunis prisiplakė prie
tės, o pirmadienio rylą jį pasiti turįs rizikuoti, nes esąs įsitiki
CUBA
*
‘
DOMINICAN
ko 2O,O(M1 gyventojų bažnyčios nęs. kad jo buvimas .pasitarimų
trini 300 trilijonų myliiĮ.'ats'tū- aukštų valstybės pareigūnų ir
REPUBLIC^
n'ioje įžiūrėjo kitą saulės siste tapo valstybės departamento
aikštėje, sveikindami atvykusį posėdžiuose bus naudingas Sal
.BELIZE^
mą, traukia kelias planetas, jų • sekretoriaus- pavaduotoju. Mo
prezidentą ir imunini is prezi vadoro taikai.
I
dento
rankų
atvežtas
proklaina-j
palydovai ir į įvairias šviesumo kykloje jis susižavėjo komuniz
UAm
-^-PUERTO
Pacific Ocean
HAm~RlCO
Prezidento atvežta didelė pro’
"^NICABA^UĄ -~^^AMAICA'
žvaigždes.
•
cijas. Prezidentas siūlė mu’šti-1
mu ir pradėjo duoti rusams
^^S^SzEL SALVADOR
nir.ksms šiandien pat padėti gini klainacija dviem tūkstančiam>
nuorašus
svarbesnių
valstybės
'Reikia neužmušti,’kad ta že
gyverdejams, jo užtikrinimas,
klus, įsitraukti į rinkiminę kovą Į
F.
^—^zŽCOSTARICA
dokumentų.
Jis
parsinešdavo
mės sistema yra ne milijono ir
| kad ginkluoti vyrai nieko nenuir padėti vyriausybei ir kariuo- j
tuos
dokumentus
namo,
ir
liep

:
-GALAPAGOS:
riebilijono mylių atstumoje. bet
j kentės, ir jis gali atvykusius įti
menei įvesti taiką ir ramybę.
davo
savo
žmonai
tuos
doku
j
300 trilijonų, mylių atstumoje.
kinti. kad reikia baigti tarpusaCOLOMBIA
mentus
perrašinėti.
Jie nemano, kad tai būtų erdvės
Maištininkų atstovas Ungo ir vęs kovas ir bend; :nis jėgomis
ECUADOR *
i
Hiesas
originjalus
grąžindavo
padanga. Jie įžiūrėjo ,kad. pa-«’ Zamora buvo nepatenkinti ži siekti V-gerbūvio.
!
į
Valstybės
departamento
seifus,
Į
Prezidentas Jose Napoleon I) narte įtikino Salvadore veikiančius maištininkus, kad
nia, kad prez. Jose Napoleon
stebėtos'saulės sistemos sukasi
Prezidento žodis paveikė vi
c
kopijas
perduodavo
Sovietų
reikia baigti tarpusavio kovas.
kitu žvagždžių kryptimi.'
Duarte buvo pasižadėjęs atvyk- sus klausytojus, savuosius li
į agentui Chambers, kurios buvo
j ti Las Palmas bažnytėlę, o da- j parlizarnų vadovaujamus. PreTie du astronomai vadovau .instrukcijos apie vakarų Euro-!
--------- ; patarė visiems mesti
ADV. BART KLAUSINĖJO ! bar buvo nustebę, kai jis, gau- zidcntas
jasi .instrumentais,' "kurie skal rą, patekusius tremtinius iro VLIKo seimas vyks Chicago} gruodžio 1-2
Į s’aus palydovų skaičiaus buvo] ginklus. įsitraukti į gruodžio nie
ROSTOVĄ
do atėjusius spindulius ,įš tokios organizacijai, įleido daug komu
’atlydėtas prie bažnytėlės, užėjo; nesį vykstančias politines ko
j VLIKo seimas šaukiamas šiais valstijos mokyklų naudojamuo
didelės tčdūmos. Prizmėms su nistuojančiu žmonių.-.
New York, N. Y. — Adv. Dan i vidų ir užėmė sėdvn?s.
vas. Partizanai privalo žinoti,
, - z i ,
.; t . ’ motais gruodžio 1-2 d. Čikagoje. se vadovėliuose patiekiamą in M. Bart labai atidžiai klausinėskaldyti." spinduliai rpdo, kad
b Prezidentas pareiškė, kad mes ! kad jiems bus skelbiama amLiudijimo. ...
senato komitetui
„ .
„„„..o™-. formaciją apie Sovietų Sąjun
tuose tollmuose "kūnuose įr spfn. . Seimo
posėdžiai ir programa
jo prez. Johnsono patarėją, apie £įa tu-rešrim-e sueiti ne vieną kai'- ’• nestija, kurią jis, prezidentas P&
metu, lis susikirto su sovietų
, _
.
...
..
.
v Al— £ Zu. U '
.- vvks Jaunimo Centre, šiuo sei- gos okupiwti^ tautų isteriją ir^
duliuojančrpsė žvaigždėse yra tiė smpu
WestmorlandO’; pareiški- J^^nes,• laika1, bus galutina, ko-; įrašys. Jis prižada, kad jie neChamber.Chamber ant ąo ...... .
.. ,,IIV
.■ ’°mus
; j
j. ,«■ . f inu užbaigiami 40-tieji VLIKo gyvenimą.
patys • lementai, kurie yra mū;
tiek supvko, kad pavadino Mas-.
. • T. ,
, prarytus Baltuose
\ vos Salvadore turės baigtis iri bus persekiojami, galės grįžti j
V. Jokūbaitis, VLIKo vicepii- muose saugumo tarybai.
,
"
.
r,,
v
•;
•
r
sukaktuviniai
metai.
Is
toliau
sų šaules'sistemoj ir Pieno Tą-, kvos‘ w - susitarti, kad jos niekad namus, pas savuosius. Jis paagentu. Chamber, pristpa-j
jf turime
' alvykusiėihs. atstovams ir svę- miniukas, rugsėjo 9 d. Montrekuosel
žino, J^įy^£ssas • jam duodavo j
“~1 nebūtų
’
- i reiškė, kad turės dar kelis kar
CBS paskelbė
visą Mike Wal-,
pradėtos, pradėjo!
^.Ara - č i sms ^smbsT tai rezervuojant alyje, Kanadoje, skaitė paskaitę
.
, vėl
; svari
Ąfoksli
1 ? rEc5ia * “ChicagoMidway Airport Inn-^ Taulos-lventės ir VLIKo 10-ties I lace pasikalbėjimą su gen. We^t £?ez. Duarte.
.
, dus čia susirinkti ir baigti galu
siste- šus
do- viešbutyje ^netoli Midway aero-j metų veiklos minėjime. Minėji-; morlandu. Aiškiai matyti, kad y; ne teziijtėlė^ buvo at\x *ęs į tina.: pilietinį karą.
yra. H
jį.
mjosęj^f^
juosjyJdi’omo. Seimo Rengimo Komi-1 mą suruošė .Mindaugo šaulių kalba ėjo ap<ie saugumo tarybos batalionasSalvadoro kareivių.,1 Prez- Duartė patarė partiza
kūmai
posėdį Baltuose Rūmuose, bet Pirmutinis- atvyko kovotojų ds-1 nų vadams priimti pagrindines
^tapiovė jr’telo pirmininkas yra inž. Kazys kuopa,
i
?n’U ..
CBS išbraukė labai daug iš gen. linys, vadovaujamas komendan-; žmogaus teises, pritaikyti tas
perrašytų' Oželi j, ..-2533 W. 45 St.. Chica- {
sude
,
Šiuo
metu
VLIKo
valdyba
yr
ap^.paaft
a Westmorland pareiškimų. Iš- to' Edward Sancho Casteredos, j •teises savo nariams ir visiems
dokuntemti .nitoiSšiis'. . Susidarė go, IL 6O(i-12. tel. (312) 254-7553.. sekančio sąstaito: i pirmininkas) braukti pareiškimai iškraipė kurs partizanams buvo žinomas i Salvadoro gyventojams. Jis pa
Papildomą informacija apie sei
dr. Kazys Bobelis,' pirmininko!
We.-tmorb.nd mintis,
j Fsinan Ciantulgos. Kartu su ! reiškė, kad nėra kitos sugyveni
mą bus skelbiama vėliau .
pavaduotojas dr. Domas Krivic
į juo atėjusi šautuvu pasika- mo formos, kaip visų renkamas
! ■ Hissd žtaopa: vi^JaĮką '.^rnė
fe. ta. spalio. 14 d. Kanados
kas, vicepirmininkai: dr. Kos
turi- 90 .p.u^apįų.'’.bt6šiūrėlėšisį>a- Hissą,. bet. jam i^sjiiaš paskyi'ė
CBS ŠMEIŽĖ GENERALĄ
•binusj ant, .pe’ies Nidija Bias.; parlamentas ir- to parlamento
Lietuvių Bendruomenės Toron
tas Jurgelę, dr. Jonas Stįklbrius,'|
nų Įžli^ 'aiskĮnančių,'- kaipt Tėi-^- 6 mietithaušftię iiz; dokūniįitų
’ ^WESTMORLAND
Ji dėvėjo didelę skrybėlę, a;>- j sudaryta vyriausybė. Jis pripa
to apylinkė, kuriai pirmininkau
Vytautas
Jokūbaitis,
dr.
Jokū*j
kia^vesti-Wrtttamenes -dabartį-- Voginrą'" Sdvi^ų^iRusijai, p tai ja dr. Eimutis Birgiolas, ruošia
CBS ad- sau^°Ja:anr’ią ją nuo karštos sau Į žįsta, kad buvusios vyriausybės
New York. N. Y.
bas
"Stukas
ir
inž.
Liūtas
Gri

nę vyriausybę.' Sandihistar skel- Prisciila. vis deltų su savų-vyru
■ i,,,; < . Juos
40-ties metų VLIKo veiklos mi
voką tas prisiekusiųjų
Mu.ju teismui
iciDillul
v •» atvedė prie bažnyčios
‘ . ! šnaudojo savo galią prievarta
nius; teisinė patarėja — dr. Ele
biar kad .brošiūrėlę išleido: ČIA. Alger Hiss išsiskyrė. Nenorėju
anešimį kurri-CES aPle sin-'te S'^luotų kovotojų. primesti, bet tas laiko tarps s
nėjimą. Minėjimas vyks po spa
perskaitė
pra
si- sū šnip’i gyventi. Ji mirė 31 lio 13-14 d. Kanados Lietuvių na Armanienė; vald\-boS narys komentatorius Mike Wallace
Pirmiausia trumoą pareiški turės pasibaigti ir niekad dau
8gr.
Jonas
Daugėla.
Įstaigos
vej
Du kovoj antiej i Salvado metų amžius,
H’ssas dar "gy Bendruomenės Tarybos suva
perskaitė CBS radijo bango mą -pabarė prez. Duarlė, o vė- i giau nebegrįžti Į Salvadorą.
deja Margarita" Samatienė. VLI
ro vadai atvyko į. Palmąn baž vas.
i . '' • ' >
j bau atsakė partizanų atslovas
žiavimo. VLIKo pirm. dr. K.
mis.
Ko valdybos kadencija baigiasi
nyčią pasitarimams, bet 'prez.
'Unga, o dar vėliau kalbėjo par
— Chicagos apskrities taryba
Bobelis - dalyvaus suvažiavime,
Walter Rostow, buvęs prezi tizanų aJstoxas Zamora.
1985 m. kovo mėnesį.
Duartė- pranešė, kad atvyks j šieji UUngo ir Zamora labai, nepradėjo klausinėj C. Munoz,
minėjime ir pasakys kalbas.
*
—
.-tiw
dento
Johnsono
patarėju
karo
patenkinti.
bažnyčią už '.savaites. Atvykus
atleista
Ražnytėlė buvo pilnutėlė. Ji kuriais
sumetimais
VLIKo pirm. dr. K. Bobelis Nuo š. m. spalio 2 d. lietuvių,
reikalams, pasakė teismui, kad yra sona, akmeninėė. pradėjusi I Ruth B. Love.
dalyvavo rugsėjo 1-2 d. Toron latvių ir ėstų radijo programos gen. Westmorland tokio dalyko
te įvykusiame Pasaulio Lietu perkeltos iš Laisvės Radijo (Ra-1 negalėje pasakyti prezidentui, trūkinėti nuo saulės ir lietaus.!
vių Katalikų kongrese — Šv. dio Liberty) į La isvos Europos Į nes Vietname karo reikalai ėjo Nutarta visuese frontuose nu — Indijoje vakar nušauti 4
Kazimiero mirties 500 metų su Radiją (Radio Free Europe). visai kitaip, negu Wallace pra traukti visus karo veiksnius, kol žmonės. Ginkluoti sichai pra
deda kovą prieš vyriausybės at
nepasibaigs pasitarimai.
Šio patvarkymo reikalu daug rū nešė skaitytojams.
kakties minėjime;
stovus.
pinosi VLIKo pirm. dr. K. Bo
Gen. Westmorland negalėjo
VLIKo pirmininkas dr. K. Bo
belis ir vicepirm. dr. K. Jurgėtokio dalyko bet kam pasakyti,
belis rugsėjo 14 d. dalyvavo
la.
(ELTA) I nes jis tuo metu buvo vyriau
vyskupo Pauliaus Baltakio OFM
sias karo vadas Vietname ir jis
konsekracijos iškilmėse Port
TŪKSTANČIAI ARGENTI
žinojo, kad pranešimas nebuvo
land (Maine) katedroje, vėliau
NIEČIŲ GRĮŽTA NAMO
toks, kaip Wallace pranešė skai
Tėvų Pranciškonų
sodyboje,
Benos Aires^ Arg.— Tūkstan tytojams.
Kennebunk;»oi-le, įvykusiame pri
Patarėjas Rostow girdėjęs
ėmime VLIKo vardu tarė svei čiai argentiniečių pabėgę užsie
nin karo vadų valdymo metu gen. Westmoreland pranešimą
kinimo žodį.
ir žinąs, kad panašaus dalyko
Dr. Jokūbas J. Stukas, VLIKo pradeda grįžti namo.
Dauguma jų-buvo buvo pabė negalėjo būti. Vietname kovės
vicepirmininkas, rugpiūčio 14 d.
New Jersey gubernatoriaus Tho gę į Braziliją, nes ten jiems bu ėjo 1967 metate, o Wallace viską
mas H- Kean buvo pakviestas vo lengviau Įsikurti. Keli tūk- pripasakojo 1982 metais.
Gen. Westmoreland praneši
atstovauti lietuvius komisijoje stačiai pabėgo Į Urugvajų, bet
švietimo reikalams. Komisijos iš ten persikėlė Į Braziliją. Da mus girdėjo tuometinis k rasto
apsauge-s sekretorius Mc Namaužduotis patikrinti New Jersey bartiniu metu beveik kiekyie-!
Centro -Amerikos valsty- j torius Dean Rusk, tuometinis
rač tuometinis valstybės sekreIšrinktas R&ųl Alfcnsin pre-1 CIA direktorius Rcharrl Helzidentu,' fjie norėtų grįžti, bet' mes ir Rostow.. Girdėjai ir Hujie dar nėra saugus. Keli tūk-< bert Humphry. bet jis jau mistančiai jau grižo, bet jie panta-, ręs.
tę, kad dabartiniu metu ArgėntAl.ENDORCLIS
— Filipinų komitetas Aguino
noj labai sunku atsistoti ant ko§v. Ignotas Ant
ių.
inužudymui nustatyti, d*r nesu
taria. ar nurodyti nusikaltėlių
— Antraditni aukso uncija vardus Įsakymui- priešinasi gen
6r07ė teka 7 04, 1
Btwtamoj sukasi kita saulės sistema sc
j Ver štabo viršininkas.
kainavo $32400.
— -»■ —. —• — r-
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MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto šio skyriaus redaktoriai

X, tas. — Iš Yorko į Aberd’fen rija'no- šuo tikrai sugrįA, bet išvežtas
> Ameriką per Atlan tą tikrai nebeparplauktų!

MUŠ RAMINO ...

ramino aptukę vadukaij
-s- Tik sutikit sovietus švelniau
Geriau rusai, mongolai, kalmukai,
Ne istoriniu priešų ainiai.

LYGIOS TEISĖS
TERBŲ SĄJUNGOJ

Štai išgverę jų tankai jau slenka - ,
Ir gurguolę vos velka arklys
Senos patrankos vamzdžius nulenkę,
Kaip parade nekaltas šauklys.

Tarybų S’goj laiškus išnešio
ja dažniausiai paštininkės nw-

Kas gelbsti žmogą nuo bejėgiškumo

sitteue bufetą, paėmė lėkštę ir
'Kartą laiškaneše velka VoS
trenkė j grindas. Ji krūptelėjo,
panešamą terbą laikraščių, Pabet nepažvelgė.
žjstanras žmogelis, sutikęs ją, sa- 1
— Jasno. — pasakė jis ir su
rado kitą lėkštę. Vienos rankos ko:
smūgis atrodė per silpnas- Jis — Matai, seniau tik vyrai ga
padėjo cigaretę, paėmė lėkštę lėjo paštą išnešioti, dabar laryabiem rankom ir tretikė'taip sS' btj valdžia ir jums sttfeikė tas'.
priai.kad pats nustebti įspūdžio i pačias teises, motery sulygino
,su vyru.
baisumu.
— Jasno!
Į <— Taip, sulygino, ne tik su
Jis ėmė lėkštę po lėkštes, af- vyru, bet ir su arkliu, — atsakė
batinukus, ąsočius, krikštolines moteris.
ropines ir pylė į grindis.
— Jasno!
TRUKO TIK ASILO'
— Jasno!
’•>
— Šis kolegų posėdis atrodėJasnc ’
_
-’—’r
Kai- visas kambarys buvo pil kaip* Nojaus Arka, — garsiai sū
nas šukių ir stiklų, ji pakėlė gal-* širko įveižęs studenčiokas.
— Nė visai taip) — atšovė
va ir.pasakė:
.
.
— Negi tu lietuviškai kalbėti paskait'irrnk.is. -- čia dar trūko
asilo!
užmiršai!
' ■

Ji valgomajame krito į sofą,
įsikniaubė į pagalvę ir pravir
ko. Jos verksmas buvo panašus
i juoką: ašaros veržėsi, o širdy
je bnvo liesus*; gerklę smaugė
kūkčiojimas, o krūtinėje sprin
go juokas.

Ex-aviatoriai bėgo žiūrėti,
Ar jau kraustosi vadas tikrai;
Sako — taikai sutrynė jo klėtį
Užulėnio kieme amžinai...

j

Jos rlga n plati* išeigine suk
Žydai puošė karius — komisarus.
nia riuo staigaus kritime apsiTankus, patrankas rožių žiedais.
vvniojo ka4»p spyruokle apie paTuo įtasin Maskvos emisarus
laimmtą kūną.
Pasiskelbti mūs krašto vadais.
Praėjusi vasara, >tudentų prak
tikos darbai, palapinės, nesibaiEx-aviatoriai džiaugėsi kritus
g^intls juokas, šimtai stebuk
Tautos vado rėžimui pas mus,
lingu snlitfkmėmj, be skaičiaus
Replikavo vadus — genštabistus':
slaptu, trumpu ir ilgtj bučiniu.
“Ko nešaudot — kaip šaudėt savus?”
Skraidai ?re, “žemeje ar padan-*
gėse — nežinai. O štai mokslo
Kas suprato Tautos žiaurią dalią
pradžia, iškilmės, šokiai, jis
Ir paslėptus sovietų planus,
1.
kupinas nesuvaldomos gyvybės^
Brido' basas per seklų upelį
jis -r- audra;-jis—beprotis, šven
tas pamišėlis: Ak!.. Saldi kan
Kad nebristų per kraujo klanus.
J
čia7 Tegul-žino t as' teisėtas' kur
NE
DEGTINE
ATVEDĖ
DRAUGAS BŽDOdE
Arftras' vadas su šerno figūramis. Kančias ir laimės jis'nepa
— Nebėk, Kfaikf, riorkl šn: fa- if tropikų kilmės latinos, puer- r
TIKRAS DRAŪG’AS
Atrodo, kad tave į- k'aiėjJPats sugrįžo meškai Į nagus.
žins- Ak ...’ Kodėl jis liępąsiliko
torikSeciai ir meksikonai. Vieni
t
*vim pasikalbėti
b
Du meškeriojotai draudžia-’ m^ atvedė, degtinė.
namie, ėjo su ja kaitų, dabar
Set, maskvinė polit-konjūnktūra
• ir antri kalba lotinų- kalba, bet
Niėko panašaus: čia n'egaseks juos iš tarpuvarčių. Ak ; mame ežere buvo tiek , užimti.,
puertorik’iė&iat kalba' lotynišku Į
■ — Laba? svarbu.
Nepaskyrė jo TAUTOS VADUUma
”
gauti
nė*
labile!
kad nepastebėjo konservacijos
muo ant kakkbr
- ,-v
1
žargonu.;
Daiigetfs'
is
jų'
yra
maĮ.
' — Tat sakyk-, Tėve.
Paruošė
& jis, tas’'^teisėtas kurmis*’, departamento valdininką atei
— Matai,
Amerikoje
--- -- j----------j tradicijų
- W 4.s,, žarašciai ir beraščiai. Žemo;
nuėjo į virtinu "’pasiėmė _ ftp- nant, Vienas meškeriotojas Jei(Kanadiškoji Naujienų Tarnyba)
____
■ ūgSb; taftai karšto- būdo, labar
. nėr?;.g išskyritis etniflėk
tikrą zuikį ^Valgė/^-Jis
■ dosi bėgti. Valdininkas vytie.
Iš Višų- ėtftftfių- ginimų, ląiSnos’• vefelūs. Latėnų- prieauglis labai '■
paprastoj
Už trejeto mylių pagaliau sugaatsparištiri žmonės. Jiė nrekadvspartos. Jie' vedasi riuti 13, 14j
. . ........... __
lėtai grėsmingai. Kuritr- veinių 'v-o.
čiuoja savo pirmagimį ir švel
1
savo
pSVarifeiųBėkėičiai
Jeiguymefų.
Snfeūkusios
20'
mėtų
mo-j<
PATENKTN
’TOS LAIŠKAS
rik L
ji tempėsi jį r tą studęhtu. syen
!jiš yra Rbdrigtiėzj SarftiagiSiTfiilOk- ftif? 6' Valktis!
•‘‘Parodyk savo žvejojimo lei'
savo
— Nelytu kad fir žinotum niausiai klausia: “Tikrai, Ta_
t;; kaip koks kupYahugatįsį^t- (tfaišą-?’’ kvapą gaudydamas’paM“’*1’8*.«*« "Wwy'fewjwta, «*. Maf del mūk, būsi geras vaikas?*
įsiprašanti jis turėjo stypčij^L reikaląVo valdininkas.
f Ale, ntanYa, tai juk tik. pbezikmynais. Prie .
&
,bus. Jiems jokios gėdos savo pa ' «
ištiesęs kaklą, ir dŠiryįkr^os; be 5- “Prašom”, ramiai atsakė $ur
■Ja!” paaiškinti Tamil k as, isšivavarde vadintis. Jeigu ne Baša^ Humboldt Parko (tarp Kedzie .
sitraukiančios su
raudonį'-' ■ erautaisis. ištraukdamas -tikrai
navičius, Kudirka, Maironis ir ir California)' tiktai puerčoriBfKAU VIENAS’
kruošeiu įlipti*. ’■-?' 5 / " :
nefalsirik-iTOtą’ ir- neitaserfiTsį .leis
<1 augelis kitų taurių lietuvių, tai kiečiai tebegyvena. Daug namų..:
PAS PSICHIATRĄ
' r
* -, ■■■'daugelis mūsiškiu- dar kalbeų- sudeginta. Vieną dieną su draU-j —Esti vietias pasaulyje;? neteVs-i .dėlto jis— malonėkit -sū< dima.
rusiškai ar lenkiškai. Mano kai gu pra'vaSaVtime tą rajoną, ma- [ kati-’ gimhrrų bei draugų....
prasti — rajono vykdomojo ko
Viena žmona atveda pas psi
“Tai ko tamsta bėgai, gerą lei-.
’
tėme
kaip
’
langai
ir
durys
ap-'
—
Ką?
Ar
visi
išmirė?
;
kurie
giminės
Amerikoje
pakei

mifęto pirmnunko pa vaduoto ri.i'mą turėdamas?” paklausė vai
chiatrą savo' vyrą if sako': “Ma &
tė pavardes iš Mažaitšvičiaus į tvertos aukštais geležiniais gro-, — Ne, jie visi praturtėjo....
jas?* Kurių velnių.... Kai nemą- dirri-nkas. '
rio vytas įšiv'aizJ<fubja, kad jis £»*
' ';
j
.
tais.
Kampinis
18
apartmentu
1
Mtirphy,
iš
Riįkstelės;
į
Russell,
tai^tai, .aišku,, ir nematak
: •
-to. kad mano draugad
yfa automobilių pėrkmimti meIRGI ATOSTOGAVO
Į iš' Bernoto į Burns, iš Čižausko' į buvęs Dembsikų paliktas na-'
GrįzifemaS jis tyčia ėjo didė leidimo nętųrejo”,..^ gavo ‘ atsar„
Cerry ir kt. Jų vaikai’ jau nd- ‘Bia’s stovi išdaužytais langais.
liais žingsniais:.,tegu
— Ilgokai nesimatėme, — saPsichiatras,
mėgina
šiaip,
mg. laiko saVė lietuviais ir nekalba Pasieniai pilni šiukšlių. Kodėl?'*į ko kalėjimo viršininkas nau-[
iš jS&skos, tegu klumpa.'Bet ne,
pfaial>Mli,
:
kodėl?
Ifetūviškai'.
i
■
7ji ^psigfęžę ir ėmė' bėgti atgal;
jai atvestam kaliiiiui.
ŠKOTAS PARDAVĖ ŠUNĮ
bet jam vis tylint klausia' žmo
■
—
Man
dabar
prisimena
to
tei
‘
jis gurėjo gintis: stabdyti taksi,
b
NIEKp- NETRŪKSTA
-j - - Aš nematyta jokio reikalo- sėjo žodžiai “Nedaryk tokios
— Btčvbti’ išvykęs atostogoms. nos:
Vienas škotas tirtėjo parduoti,
sėsti šalia, jausti taip susveti
_ i keisti savo pavardę; Tėve.
ft
v gerą šunjj Dėl; šuns susivaržė ■' —:Kok§ tu' vargšas; tavęs nie- ■ — Tėip,> Maiki- Kai aš papra- • klaidos!” Maiki.
“Kodėl tamstos vyras nieko
mojusią šilumą....
PATOGUMAI
_kas
;
nelanko
.
kalėjime...
pre—
Kaip
tu
galvoji,
apie
riėd.fsak-0? Ar jis nekalba?”
Skriauda reikalauja atpildo. vien'as amerik-ietis ir
nieko
Amerikos pilietybės ir n.6- zidento rinkimus, Tėve?
'/
—
;Mes-visi,
čia-sėdim
— Si mašina atliks pusę jūsų
Žnibtia gana piktai: — “Kaip
Jis dar surado grybų, gerų ba- Amerikietis t pasiūlė 15 švrfrir
, rėjau pakeisti savo pavardę, teišnetruksta..U
jis gali kalbėti pilną burną ni
ravikų.... Užsirūkė cigaretę, nu šterliTi^ų. bet škotas, šrmiį' par-z
— Man ta jų kampanija taip darbo.
j sėjas mane subarė: “Nedaryk
— Čėrai, aš perku ’dvf
kelių turėdamas” I*
ėjo į valgomąjį. Jis ėjo ramiai, dfeve anglui už dešimtį svarui
} tokios klaidos, gailėsies ištriA- atsibodo, kad nenoriu ne klau
j
?
?
.
UOŠV1Č
LAIMEI
kaip ir visada, bet jo žingsniai -—Kodėk nepardavei nian,jkad'.
Jr damas savo gimines, pėdsakus! syti. Man atrodo, kad' demok
DŽENTED&^AS
MOTINOS tilĖNAl
buvo kitokie. Jis net nepažvel si&liaū penkiais svarais daugiau;, t ■— Kodėl deatširanda daugiauXfa tauta stipri, kuri gerbia saVo ratai jau dabar viską “laimėjo ’.
gė į ją, gulinčią sofoje, bet ži o pardavei anam? —. paklausė: anekdotu; apie uošvienes?
tauta?’
Matysime, ką balsuotojai pasi
taftiukas ateina sveikinti sa- ■ _ Kaip tu menai, Anfaniuk,
amerikietis
škoto
vienas
ant
vie?
•
—
Dabar
vedybos
taip
greit
1
_
”
faip,
Tėve.
JAV
gyvento

nojo, kad jos galva pilna sveti
rinks : senąjį prezidėntą ar' nau- vo mamos su Motinos Drena ir‘ aš s^aži ar Ae? — klausa- bobtimo tvaiko.
7 .
no.
, ’ |
.
i suira,. kad .uošvės niekam ne- ju- skaičius sudaro trys- didžio- ąji kandidatą.
„ savo prakalbą baigia žodžiais: jtė vaikaičio.
— Matote, — paaiškino ško-'įkiri
Atsisėdo ant žemos kėdės, at— Lik sveikas, Tėve.
V sios grupes: Vakarų baltieji
[Mamyte, jau atėjo laikas
—
Negaliu pasakyti,
pasakyti, bobtrtebobtrte— Negaliu
į žmonės. Afrikos kilmės įjuddiejr — Iki, Maikuti.
į Prižadu būti geras-vaikas”! ‘ .16, nes tu greit užsimauni,__ _ atAfotiira baisiai nudžiugusi bu- siprašė vaikaitis.
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nubaus-.
— Jau nubaudė. Aš istr tai
kiau iš jo kišeniatis laikrodį.
• * *
r
— Ttf visuomet, buvai grieŽi- tas Vegetaras,© dabar valgai kiškietią.
— Tai- darau kerštaudama^
kiškiams; kurie nuėdė visas ma
no daržoves.

to kabinetą ir žmona atsifieįrią:
" — Ištraukite dantį, kaip ga'’ Itfca greičiau, tfes aš labai sku• bt
— Aš įvertinti kitu laiką. 0
' kuris tai dantis, panitite?
E — Petrai parodyk dakta¥ui.
— Iš nūrnęs atčfrnė vairuotojo kuris dantis tau at&tfda.
leidimą
nW*
— G* rrtW atrtttv kati Btiftfet-

kohofyjė.

iš Ata&to rtteifeš be vedy

t

A-tFFOMOBžtit' NAUDA

— ViHįerttas Iceliai yra viė Į
studem^ įE1b)usą ‘ į
nlnteliai karinoęe nerrikal'n unix,6r<itrfą. pto^ėęnrft^ pj*gos
taisyklės,
— Kokią prnciplh'ę' kbntri— Tb
C*aihrid*s žiop buclją civhzacija sarteifcė atfsdl,
jis
Kodėl I tomobį-lių gadynė?
pats? netneJk^rioj)^
" ■— A>M5wRrfi|lir
iMVl
— Neturiu kantrybės.
, visi&ht
,
• • JT ’ * ' \
1
čių. — atsakė stdentė.
— Tas turtuotisr kuris ihivm- ž'ZVo karieta, davė man tik du* • i\a< vma sa
skatiku.
F*
>
iri augią draugę, y r
— šykituolis- Dievas jį tikrai i

pti-

d
tt

y
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Dar dėl esperanto kalbos nepr. Lietuvoje

i?
'

Prano-Šųlaicio leidinys — EsVisame pasaulyje esaina
dau^ kalbu, sake net per 300, pėrąmo pęr 10 painokų” ir kt.
ir k iekviena iš jų skiriami savo Bet tūb, laiku nemažą dalis lie-,
Ąiškininuis- Visų Šventų bu- pieldžiąsi prie šventųjų smūttiškumus Nors ir daug laiko paz tuvįlj jąuhŲblių, iįttellgėntų ne
So įsteigtą 1480 m. popiežiais kelių. Mažu vaikų vėlelės, kudėtum, bet niekados visų,kalbų širpnįtb les (dėjos, kartais ųėigr
Sixto IV. Vėliau arba "visų rios palaidotos dar vystykluose,'
( žmogus neišmoktum. 'Visgi yra davo ją, žinoma, šavę ^ateisim(uiflisitj į.aminėjimąs ’, jau IXI nęgalfedarr.os paeiti, nedete rie| pasaulyje tokių žmonių kelei dažni, iącĮ p^yš ęępįęU<o ‘f V®
buvo įvesta daugely vienuo da bažnyčion. Kiekvieną Vė
. vių, kurie kasdien keliauja ■we-" Mreįė progos mokytis Esjieranf
lynų, tik buvo įvairiomis dato linių vakarą jis (dvastaregys
į,
■ ta iš vietos, užeidami vis kitus to kįljbhš.
mis švenč ama, kol Cluny vie- varpininkas) eidavo į kapines
■fcsjiąi'antp kalbos klausjpmį
žmones kitaip kalbančius.
m^olyaas nustatė data XI. 2., mažų, negalinčių paeiti, vaikų
kiek jiems reikia mokėti kąlbiį., j)rieš JI jjaJs. khtą syąrstę Tau
vėlelių bažnyčion nešti... Užsi
kuri prigijo.
Daugumas kalbų labai apsiiįki- tę Sąjungą, tąęiSįi > kojįkpgčiij
LŠųgos^ apie 1455-80 m. rašė, kabindavo jos už juostos, ant
Pt. įul^
na žmonių suartinamą, kad',vie ^>ręhŪi'thi| pępadarėkad Žemaičiai'spalio mėn. šven pečių sulipdavo, į kiekvieną ran
’
k * 'l *
■*
ni kitus suprastų Ir susikdl- 4
tė d'delę savo šventę, kurioje ką po keturias paimdavo ir neš-!
v-, i; klausimasiv
bėtu.
L ‘ '
kurioje būdavo atmetami nrirti- davo bažnyčion. Iš bažnyčios’
< ’ ». ; Labai seniai galvojo žmonės|idji (žr. Mannh- GL 141-43. vėl Į kapus nunešdavo.” (LtAd,
Yięnp^ fizikps profesorius aišįĮ
apie tai ir tik 1859 m. gimė Bal
Plg.’ Z. Ivinskis, Soter 1939 p. 1938 nr. 494. — Plg. Bas. Vėl.
kįpdg^aSr apie gravitaciją, savoj
stoge?. mieste (Lietuvojei pa
119-20). D. Fabncius apie 1611- 115 nr. 2 >š Maž. Lietuvos.)
sj^ųnįjį:
į
sauline. idėjos žmogus Liitdvi1620 m. rašė savo Livonijos kro- jęl ’ r^^rav’iiįficijoi įstatytį
2. Numirėlių vėlės iki aušros
kns Zamenhofas, kuris tą Jtrpb-'
ukjoję, vėlės (Mannh. GL 458). tą (Vėlinių) naktį būdavo lais-į
m&sį ‘pjės 'peiegint nuo žęmės
lema pradėjo išpręsti.
.
Rodininkai Brodowskis ( apie, vos ir jos eidavo savo namiškių!
1713-1744) ir Ph. Rubigas (apie!
Dar jaunu būdamas Liųdvė pėviršiaus^ nukristūme į pasauaplankyti. Tauragė, LTA 1284 j
kas Zamenhoffas daug matėj iol
Iė4?) sutartinai ir greičiausia
269.
Įteišįfy. susipurtę vięatėjo jam genialė mintis i-.galnaudodamiesi vienu bendru šal
3. Vėlinių dienoj Dievas lei
r* 0 jtįip. bųVm
Jockson Parko tiltas (aliejuj <. Šileikis
vą— išrasti tokią kalbą, - kurią
tiniu ((Praetorium?) Visų šven do įnirusiems aplankyti savo gy
ĮSAdįfr pėbuvo.’
galima būtų susikalbėti visam.e
ti! dienai paduoda originalų lie vuosius gminaičius. gyvieji jųj
r
irdėti, kaip pasaulyje. Ir sugalvojo. Jis su-'
*
tuvišką pavadinimą: ligės, . ių negali matyti. Aukštadvaris, L-’ pamatytų mirusius savo vaikus. c paskui anuos ir visos dūšios, klausiu:
Jis spruko pro duris, leidosi beg jos eidames per purvyną pliauš. rinko iš kitų kalbų žodžių iiju^
(fem. pi.) Paskum šį terminą pa TA 1289/299.
įi Šešuofiaf, LTA 1341/61.
f'į, o dūšios vytis. Tada numetė kia. Veliuona, LTA 744/105.'
darė kalbą, kurią pavadino Ėst biaureshts,:Įadp atviras priešai;
jigavo ir kiti', (žr. Maiinh. GI j
4 Po žėlannojo mišparo visas j 12. Vėliniu vc.kara galima už19.
Visų
Šventų
naktį
negali’
peranto. D-ro Liudviko "Žemėn
612.)'Latviai spalį vadinę “vėlų dūšias paleidžia iš cyščiaus, ta-jĮ likti nežinomų, apleistų kapų: jis ritinį audeklo ir dūšios puor*.r
■* J TT '
i
* • -■
wf
mėiįės^” arba “vėlu laikas” (t. da ios oareina i savo namus pas]į mat, tose vietose žybčioja švie- lėsi aną draskyti. Sudraskę vėl ma eiti pas kaimyną, tada dū- hofo išrastoji kalba yra. .labai
jį vijosi aną draskyti, o jis tuo šios vaikščioja. Seredžius, LTA lengva, taip, kad per.keletą mėri
• setės. Seirijai, LTA 1296/ 199.
švvuosm's ir vaikščioja kartu,
| hesių galima pramokti šios kal^j
13. Plačiai visoje Lietuvoje metu spėjo įbėgti pas ten gyve 409/331.
.D; Poškos rankraščiuose rastų t;k. negali matyti. Žagarė, LTA
20. Visų šventeėj reikia mels- į jautų žmonėmis.
randamas tikėjimas, kad vidur nantį žmogų. Vilkaviškis LMD
žinia,. kad-^Vėlinių-dieną visoje 1293/209.
L fTroVova'i
naktį tarp Visų Šventų dienos I 211/4.18.
lis. niekur
(vakare) npi+i
neiti. TveTve 1 Pamažu plėtėsi Esperanto5. Per Zadušnas pareina dū
Lietuvoje ir Žemaičiuose esą ke
kaba plačiame pasaulyje- $iąnr
ir Vėlinių renkasi vėlės bažny
15. Uždūšinių dienoje būna rečius, LMD I 47573-275liami. mirusiųjų giminių atmint šios iš kapų namo- Simnas, LTA
čion ir, ten meldžiasi (klauso bažnyčios pilniausios dūšių, kaip
21. Vėlinių vakare negalima dien Esperanto kalba yra nebe
maš- — vaišinami svečiai, duoda 600/197-20.’
mišių); gyvajam tuo metu būti silkių, 1-— jos tą dieną nedega i
paneles eiti, nes per metus; tūkstančiai žmonių, bet milijo
mą i^halda .elgetoms. Pagonis- ’ 6. Per Vėlines vėlės sugrįžta x
bažnyčioje esą labai pavojinga, ugnyje, tai džiaugiasi ir meldžia dvasios persekios tą jaunikį., nai. Taipgi esperantininkai tįiri
k^iš: laikais Žemaičiuose tas pa- į'.tas vietas, kur jos gyveno. Šiau
nemažai savos literatūros.^ - r .
nes ji pastebėjusios velės perse si. Tiktai tos dūšios, kurių moti • Tverečius,LT A 339/3-78.
.prdfys; . vadinęsis> Szermienia. ’lėnai. LTA 1300/509. .
Mokosi civrlizuotis ir Tieęivįkioja ir nori sudraskyt, — Žr. nos labai rauda, ateina šlapios,
22. Visu šventų ir Zc-dūšnų
7. Tą dieną mirusiųjų vėlės
ęoąka^dyięjuose.iNVlI a- dvarų
dar Bas, Vėl. 116 nr. 2. LTL I — žemiškos ašaros sušlapina jų i| dienoj negena laukan gyvulių, lizuptos. tautos, mokėsi;Espe'-'
iiįiventųriti<ise: skaitęs., kad Pa-' ateina, aplankyti gyvųjų, prašy
ar. 130-136. Sakme 3558: “Nu-, sukneles. Tverečius, LMD I 4741 ba tądien klaidžiojančios; dūšios* d’anto kalbos ir- nepriklau^įtoję
kūišeje. VėĮinių klieną keldavę lamos; . kad - jie- mėlstųsi už j as.
mirėliu mišios’’ (TD.II 229).
/975. Sakmė -3525; “Nereikia mi pakenkia. Aukštadvaris, LTA i'lėtuvoj, leido net žiirnal^'Akapinėse kažkokias nuotas už Salakas, LTA 1593/142’.
“Vęrda Štello”, isleiilb kęfis-fej;
1238'273.
mjtlišiujtt' ^sveikatą.: tm vadinė; i 8. Per Vėlines ateina iš tų na-j 14. Visų_ šventų' ir Uždūšinės, rusių verkti” ((žr. TD II 224).
diiiniSv-kaip išmokų Espęrąn.to
16. Šią naktį.prieš' Uždūšinės
sąenpįėųjai t <JVąraš ir klebonas, rnų. visos mirusiųjų sielos. Va- naktį susirenka į bažnyčią pa
23.
Prieš
Vėlinės
nedžiaudavo
;
Laibą per trumpą ■ lailęą -'(pyz.
Dievas atlcidžia^Sši^tkutavotai- KŽrfrą.u4ęš?>,(V:' Maciūnas,’ rėna? LTA 1310/286žiūrėti, ad ateis jo sudus ir dukjaujos, palikdavo dyką,nes dū-. ’
" • »•••-• r.--'
. _ . j
.
i .. . .
jusias
dūšias
į
danguj
Liškiava,
. Dsrbdi ’
dienos'VIII p. 283.) ?9.< Dūsių’Zadušnoj; sako, tiek tė, kurie fai^yisi metai kaip bu- LTA 374/1537?
šios ateis šildytis. Pašalėtas. . . |
j
.prisigrūsdavo (i .namus ar baž- vo mirę. • Žinant į- bažnyčią ji
i 24. Vėlinių ar -Visų Šventų va
nyčią?),;.kad niekur ir daikto! kažin kas pamokino, kad turi
17. Visų Šventu \alĮare ne karą negalima eiti į jaują jer
.
.-.VjeilU’. sukyietirdo ir val-nebūdavo atsistoti. Dūšios, sako, pasiimti <ju rietiniu audeklo ir galima niekur vaikščiotų nes ga sukirsi lažybas, kad tikrai., nu-.;
\ yra seniausia.
'gydįrųmb. papročiai- vėliau daž<labai .rakujas (ginčijasi) dėl mal dūšioms užpuolus turi juos mes li dūšios išgąsdinti: sako, dūšios eisi į jaują, tai gyvas nebegrįši. ‘
' organizacija/ 45
Bąi-bpddv^;'ątĮiėk^ni ir Visų
dų, katros neapieravotos. Tve- ti, Radijo nesudraškytų. Taip pa einančios (būriais^i bažnyčią Šiaulėnai, LTA 455b/lT4^Jl- : |
f SLA — atlieka kuHSrinį^ for
-ŠVęptū; ir-Vėnniūdiepcmis, tori —
Tim-T«!A/ou
ėmęs du kritiniu audeklo nuėjo melstis. Garliava, LTA 495/2-1425.
Dūšių
dieną
užaušrine
.
jei
aęį -.ąbiejų siųri dienų apeigas-siįnįkji^yTa.'iširti- ir (toliau Jos
10. Vieną kartą prieš šventes jis į bažnyčią ir mato: iš vienos ^ -20. Visų šventėje reikia mels- išėjęs bažnyčion nepabaigsi ei-j
pusės ateina jo sūnus ir atsine niekur be reikalo nevaikščioti, ti, visus metus tave klaidins ke
bps; į tęįkįąįpos;. kartu t vien ame gąspadinė liepė iššluoti trobą ir
ša peili, i4 kitos pusės — jo duk nes tą vakarą' mirusiųjų vėlės lyje. Tą dieną nieko nedirba —
■ škyriuję.'. Aj-'ri; •. ... ri ' \
" išbarstyti smiltimis. Ryte metą
tė ir atsineša virvę, o šiaip vi renkasi į savo parapijos barny- taj vargina dūšias, joms uždeda
. >'-^1 * įi'<7/“žęmąįčiai 'yra Įtikėję,, žiūri, kad pilna troba mažų pė
sa bažnyčia pilna dūšių. Tuoj čias atsiimti joms skSft^jų mal- sunkenybę. Į griščiukus neik, —
?ypptųi naktį, tuojau; delių, išpėdžioto. Iš kur dabar
i sūnus iri duktė puolė prie jo, dų. Šlapiam keliui ^s&nt, įsi- dūšios, pamaniusios, kad dyka.vsšbs; vėlesj tos pėdelės, namuose nei vieno
duoniauji. pramanys tau darbo’
-■jį-ą..įūąJeįdži^ųios iįš -ękaįstykįps1 mažo -vaiko nėra*. Tik atsiminųTryškiai, LTA 549/186.
*J’
jįff^^M^n^ft kąūčių.riTs^iįĘS si, kad Visi .Jįyen'ti, suprato, kad
>1
26. Vakare (per Visus Šven
įĮrts^rs^^aiš^. t^^i^'būriSĮ^Irtad’bĮryo'.afėję'jos maži mirę vąitus) giedot (t.y. dainuot) >r
Aū'n.iikrąl
kai. Kaltinėnai,. Telšių aps-, LTA
šokt negalima.- nes visus metus
^į^^^^^^arbą.-e^g^'šaydiyjDa-. 1167Z655.
. r
j
būsi liūdnas. Tverečius, LMD
.^u^^^Iiii^k;gyVųijurPimačiti■: ILi Jėigu Uždūšįnių naktį 12
2759 W. 71st St., Chicago, HL
I 660/211.
^ęsįd^ąnt^^^kės,-još'atėihalit v.yal..i -motina nueitų į kapus, tai
• SGPESTINGĄJ [EP1LDOMI RECEPTAI « FANNIE MAY SAL27. Jei Visų Šventų vakare•s
DUMYNAJ • KOSMETIKOS REIKMENYS
grieži, tai per visus metus vel-^
•riti
nias tave jodinės. Veliuona, LTAtdara šiokiadieniais nuo
A 409/280.
f?-;
(Bus daugiau)

‘

Visu ŠVENTŲ ŠVENTĖ IR VĖLINĖS
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Kapelio, Vinco Madflno, P. Fenilo, V. Stankos

Jbrfy šoktą pirmūnė* Juosė* Vaičiūnienė* atsiminimai apie datai
šytąM bei Ją iatorlji tr eigą Įdomi skaityti Ir nedainuoja®

> VTKNHO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rttte M»nJj
ttf Tuoso Adomaičio
gyvanlmo brooti) *p
bet tiksli to takcrtarplo buities Mt»

For constipation relief tomorrow
i reach for EX’LAX tonight. «
Ex-Lax helps restore your system's own natural
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight
You’ll like the relief in the morning.
Chocolated or pills, Ex-Lax is
“The Overnight Wonder!
Read label and follow
directions.
C Ex-Lax. Inc.. T9S2
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Dr. Kario Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS,
tomas ___ -______:-------------------------------------- >10.00

GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psL

kis.'

ileikio, LIUCIJA, proza. 178 psL

>6.00
>6.00

___ _ ____

>5.00

paraše 700 poslapiu knygą, kurion

Būga pas geriaoriiw šimtmečio fir
lietuvių kalbą lieflanflas Ištraukas,

Narinės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psl. >5.00

tt. P. PakariUio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANBRUOŽAL 176 psl.

>4.00
>2.00

i čekį ir pridikte vieną dolerį peratantimo Klaidoms.
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Chicagoj e ir priemiesčiiiota:

nėja po visą pavergtą Lietuvą. Tuo t^rpu kiti toįdos '“ma
lonės” negauna. Jiems uždrausta be kegebwto išvykti
iš Vilniaus. O jei kuris tik pabando tokį žygį atlikti, i
pakeliui areštuojamas ir nubaudžiamas stambia pinigine Į
bauda.
Su gilia širdgėla tenka pareikšti, kad mūsų išeivijoje
tokių vadinamų kultūrininkų - bendradarbįautojų, turi- Į
me jau ne vieną. Tokie rašytojai, poetai ir dailininkai Į
nesidrovi bičiuliautis net su tokiais parsidavėliais, ku-j
rių rankos yra suteptos mūsų brolių krauju.
Antai, 1984 m. spalio mėn. 6 d. Draugo kultūrini* !
priedas paskelbė, kad Santaros šviesos federacija yrą
tapusi vienintelė išeivijos organizacija, skatinančia kul
tūrinius ryšius su okupuota Lietuva. O jos suvažiavime i
paskaitininkas Vyt. Kavolis, kalbėdamas apie nepriklau- į
somo žmogaus problematiką, ją aiškino taip, kad šiai j
problemai aiškinti jis pasirenka dviejų sovietinėje vi- j
suomenėje subrendusių rašytojų Justino Marcinkevi
čiaus ir Tomo Venclovo išeities tašku. O tie taškai yrą
Marcinkevičiaus “mylinti lietuvybė” ir Venclovas “kri
tiška lietuvybė”. Ir Vyt. Kavolis teigia, kad Justinais1
Marcinkevičiais, mes nebalime būti, o Tomais Venclomis,'
Antanas Petrikonis
•
dar turime išmokti tapti...
Reiškia, mes išeiviai, kurie neturėjome “laimės” su
bręsti sovietinėje visuomenėje, turime mokytis iš su Sveikino Paneuropos prez. Otto Habsburg
brendusio sovietinėje visuomenėje Tomo Venclovo. Tai,
8.000 dalyvių sveikino Pan- ganizaciiuo komiteto pakviestas
bent uždavinys išeivijos visuomenei!
eųroiia-Union prezidentas dr. Vak. Europos lietuvių vyskupas

“Peizažas”

perėjimą j kitą krasią Hnksmai
pavaizdavo vietos dainininkas
Hennemann. Jis
lentų sukalė
ir nudažė didelę karvę, o per
NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieniui,
Reikia tik stebėtis, kad Draugas rado reikalą išre Otto von Habsburg, Ukrainie-, Antanas Doksnys. Savo pamoks jos pilvą išvedė valstybes sienuo 9 vai. ryto iki 5 vai popiet, šeštadieniais — iki J.2 vai
klamuoti Bostone gyvenantį poetą Santvarą. Juk apie šį čių bendruomenės pirmininkas, le jis pabrėžė lietuvių troškimą iias skiriančią kartį. Hesseno
Ispanijos vyriausybės atstovas,! atgauti nepriklausomybę, pasi- muitininkas traukia karvę už
seniau buvo spaudoje rašyta, kad jo būstinėje neretai Pan,ęnrnpa skyriaus Didž. Bri-J aukojančią pogrindžio veiklą' ragų Į save, o Baden _ WurtPoetas, kuris nukabino senus varpus... svečiuojasi okupanto statytiniai. Atsimename kaip jis tanijos vadovė ,P ra n, ūzii; os Pan-I Lietuvoje ir dideli krikščiony-1 tembergo muitininkas už uode.
Jau seniai pastebėta, kad mūsų išeiviškoji spauda, graudžiai “raudojo”, atradęs vieną rytą prie namo durų europa skyriaus vedėjas. Visi bės vaidmenį Europos taurų vie-: gos laiko. Užpakaly—didinga
pabrėžė Europos sne- n-ybėje. Po pamaldų vyskupas R.e>mhofo pilis. Ant platformos
net ir Draugo šeštadieninis priedas, gan dažnai liaupsina raudonu skuduru apvyniotą plytą, kurią prašė, kad jam kalbėtojai
nybės reikalingumą, kaip vie- dar ilgokai šnekučiavosi su Jie- sėdėjo pora Hūtteįifeldo merir tokius išeivijoje .gyvenančius, okupanto samdinių bi mirus, būtų įdėta į jo karstą. Neseniai “Gimtasis kraš nintelį būdą apsisaugoti nuoj tuviais ir kartu mišifotčgrafa-. gaiciu ir dvi Vasario 16 gimna
čiulius, kuriuos išaukština “Gimtasis kraštas”, okupan tas” paskelbė, kad kogebistas Vytautas Kazakevičius, augančio nedarbo, gaiAtos už- vd. ’>■
zijos mokinės, apsirengusios tau_
Santvarai
pageidaujant,
atspausdino
Vilniuje
jo
lyriką.
to leidžiamas ir paskirtis skleisti melo propagandą ir
nas autobusu mimo už- tiniais drabužiais. Užpakaly žyteismo ir, kas svarbiausia —
G
šį
leidinį
savo
.piešiniais
išpuošė
iš
New
York
dail.
Jo

šokių
nuo Sovietų S ungos ekspan- truko penketą valandų. Nuošir-.
mulkinti lietuvius,. gyvenančius (laisvame. pasaulyje.
di dalyvių padėką priklauso.y grupė.'
. r .
'
'
Nesunku suprasti, kodėl tokius okupanto statytiniai nynas,’kuris žinomas; kaip gaunąs “malonę” iš okupanto* sijbs/
?. Svarbiausias kalbėtojas buvo Paneųrccpa-Union kongreso pa-;
'■.
išaukština, nes tokie beįidradarbiąutcjąi jiems naudingi tarnų, važinėti po okupuotą Ųgtušą.;
^ayarijos ’^ministras;
-reigūnams ir rengėjams, kurie1 Eitynės- vyko,-minutės tikslu^
Tos
lyrikos
vertintojas
“
Gimtajame
krašte
”
išgyrė;
mų.. .Tik pusjsiekimas linijiniais
Bet gi sunku suprastų kodėl taip pagarbiai jie aprašomi
kas dr. Franz jozef Strauss. Jau Aisti šimtu procentu palaiko Jieir mūsų išeiviškoje spaudoje? Kodėl tokių portretais iš Santvarą ir išaukštino jo poetinį genijų. Suminėjo jo at pats jo pasirodymas buvo įspū- tuvių veiklą laisvame pasaulyje^ I autobusais šlubavo: buvo nurodytes neteisingos sustojimo vie
gražinami mūsų laikraščių lapai? Man rodos, kad tokius,, sivertimą į tarybinę kultūrą. Mat, jis atskirtas nuo gim dingąs — atvyko, dviejų tūks-t niekiant valstybinės
tos. Vakare eitynės buvo ilgai
kuriuos okupantas savo spaudoje išliaupsina, net jiems' tojo krašto istorijos lūžių, kuriuos pirmaisiais .emigraci tancių ’pučiamųjų orkestro mu šomybės Europos šalių drauge-: rodytos regionalinėje Hesseno
ištisus laikraščių puslapius paskiria, vertėtų palikti ra jos' metais pasiliko priešiškas, o dabar seka vis didėjan zikantų lydimas. Savo kalboje 3etelevizijos pregrameje. Kiek il
jis pabrėžė demokratijos ir lais
čiu
dėmesiu.
Ir
pabrėžia,
kad
Santvaras
grįžta
Į
visos
HĘSENO DIENOS
mybėje, tegu jais džiaugiasi ir juos garbina okupante
giau sustojta ties dviejomis ant
vės, principų pirmumą, raginda
lietuvių
kultūros
lizdą,
mažai
pasikeitęs
ir
lengvai
atpa

rn t ilgiau
-i • negu savaite: pra!i Hūttenfeldo
tarnai ' 0 tokių mes turime ir Amerikoje.
Truko
. • v. .
. platfoimos
1
?va žino
• mas
suvienyti
ir
sustiprinti
Eu

žįstamas, tarytum vakar būtų išėjęs...
-• u • • • u: ! kančiomis eimnazistėmis
—- Ma• j-.
.
ropą, kad ji pati gartėtu apsigin-. sidejo geeuzes 26 -ir baigėsi -bir-j r
Juk tokie bendrauja su tais, kurie parsidavę pavergė
.
_ m ..
. - i lyte Balaisyte rr Enna Seidle. Vertintojas paminėjo ir Santvaro pareikštus -sięl- ti. Liesdamas Vakarų ir Rytų. želio
.3 diiižiulėmis eitynėmis,!
jui, pagaliau, jie neatstovauja pavergtos tautos. Jie ben vartinius klausimus, kodėl tiek vargo ir skurdo būta
.kuriose pasirodė apie 300 gru ryte. Tuo būdu ir milijonai Vo
drauja ne su tais, kurie ten kovoja dėl laisvės, o su tau Nemuno krašte? Manau, kad tas Nemuno kraštas yra- jog čia reikia daugiau veikti ne pių su per 90.000 dalyvių. Ste kietijos televizijos, ypač Hesseno
tos “graboriais”. Nėra jokios abejonės, kad bendradar- ne kas kita, kaip buvusi Nepriklausoma -Lietuva. Bet ar gu kalbėti.
bėjo apie 400 000 žiūrovų. Oras krašto, žiūrovų galėjo pasigėrė
' .
biautojai pasitarnauja okupantui, kuris pavergtą lie toks klausimas nebus tik skolinys iš pavergėjo melo pro Sugiedojus Paneuropa ir Vak. f pasitaikė idealus.. Kiekviena vie. ti tikrai gražiais eitynių vaiz
dais- -O žiūrėti tikrai buvo ko.
tuvių tautą smaugia. Pagaliau, kokia garbę toks išei pagandos apie Nepriklausomą Lietuvą? Juk jis visą Vokieti jos* himnus; svečiai pra j to-vė stengėsi parodyti tai, kas. Daugelis ant pLatioim'niu ve
vijos kultūrininkas įgyja, kuris linkčioja parsidavėliams, laiką kalte kala, kad buržuazinėje Lietuvoje bujojo var dėjo skirstytis. Keliom mūsų • :aj būdingiausia ir gražiausia. žimų gabeno pilisbažnyčias, se
kaip, sakysim, “Rodinos” draugijos pirmininkui P. .Pe gas ir skurdas. Štai dabartinėje — tarybinėje Lietuvoje gimnazijos mergaitėm pavyko Hesseno dienas kasmet ruo- nas rotušes, gydyklas su veišia vis kita vietove, šiemet jų
troniu!, kad būtų jo globojamu .svečiu.
nėra nei vargo, nei skurdo. Ji pertekusi visokiais gėry prieiti prie dr. F. J. Strauso ir rengėjas buvo Lampertheimas. kiančiais fontanais. Alaus dary
klos keliaaukščiuose vežimuose,
pasveikinti lietuvių vardu, į ką
Tenka tik pasišlykštėti tais išeivijoje gyvenančiais bių pertekliais. Todėl “Gimtojo krašto” vertintojas pri jis atsakė: ^Lietuva graži žalis, Kadangi HSttenfėldas’ priklau traukiamų skelėtos noru' šau
dailininkais, kurių portretai puošia bolševikinei melo simena savo rašinyje apie Santvaro lyriką ir cituoja to tik--deja ne lietuvių rankose’'. so Lampertheimui, tai jis., o kar niu žirgų, gabeno po 20—60 sta
propagandai skirtus “Gimtojo krašto” lapus. Klausi, už kius tos lyrikos vardus “Nutraukiau praeitį”, “Nukabi Pavaišinta Paneuropa vakarie tu ir Romuva, buvo dėmesio tinių alaus, nesigailėdamos jo ’r
kokius jų atliktus nuopelnus, juos pavergėjais taip įver nau senus varpus”. Aišku, kad Santvarui nepakeliui su ne,. lietuvių grupė nuvažiavo centre: iš 300 vielų eitynėse ati žiūrovams- Vynu vaišino ir pra
5 ir 6 vieta.
važiuojančios vyno gamyklos.
tina? Tik tiek žinome, kad nedovanai. Aišku, kad jie ta varginga ir skurdžia Nemuno krašto praeitimi. Baig pernakvoti i Landsbergą,. neto teko
Kas būdingiausia Hūttenfd(Bus daugiau)
li Miincheno.
okupantui naudingi. Nes kas gi kitas išgarbins jo atneš- j damas. šios Santvaro lyrikos vertinimą, jis taip jį užbai
Gegužės 6 (sekmadienį) ap dui? Aišku, Rennhofo palis su
tą į pavergtą Lietuvą “kultūrą”, jei ne bendradarbiauto- gia: “Reik manyti, kad šviesiajam Santvaro kūrybos ko lankytas Andekso vienuolynas, >avo gražiuoju bokštu. Ji anks — Atvykęs Salvadoro batalio
jai su okupanto tarnais? Juk šių tarpe atsiranda net ir loritui išsilaikyti turi reikšmės poeto kontaktas su Ta kur*vyko iškilmingas Paneuio- čiau priklausė Baden-Wurttem- nas turi garantuoti gyvento
pa-Umon kongreso užbaigimas- bergui, bet nuo 1983 liepos 1 jams gyvybę visiems Palman
tokių, kurie randa reikalą padėkoti komunistų partijai. rybų Lietuvos kultūriniu gyvenimu”...
.A Svilonis Šv. mišias aukojo Paneuropa or- priskirta Hessenui. Reonliofo bažnyčioje.
Tiesa, tokie naudojasi ir jo “malone”, nuvykę ten, važi
vienam mėnesiai____________ $5.00
Pinigus reikia siųsd. pašto Monej
Kitose JAV vietose:
Orderiu kartu su j^wkymn
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į nuo pražūties, nurodinėjo, jog lietuviams reikia
Jau nuo Jogailos viešpatavimo laikų, konkre
būtinai atsiskirti nuo lenkų. Jis buvo pirmasis ir.
SIMONO DAUKANTO
čiai tariant, jau Krokuvos vysk. Zbignev Olesnic,. , .
a- • i i -i - • '
tikrasis šk) atsiskyrimo pradininkas, kuris padėjo ’
ki,’ kuris \pasireiske kraštutiniu lenkišku soviniz- jijstonmus,
‘
a*
• ikalbinius
k- •
l
etnografinius
ir
pamatus
aut sterusesi lietuvius nutautinti bei fpadalyti
juos- s* anUlenkrekuwm bei nuo lenkiškumo atsipalaida. . , .,
j
(Tęsinys)
> ieokaas, ka vėliau uoliai vykdė lenkų apaštalai r
_.
. prof.,Z.
r7T
. ,. (Liet,
«
j
v
vimo
Lietuvoj.
Tad,
anot
Ivinskio
bendrai, lietuvių tautos istorija buvo garbinga,,
žinomo istoriko A. Kutzebue žodžiais tariant — veikalus Liet tautos senovėj, pabaigoj) aiškžao: ist., 54 p.), jis susilaukė iš lenkų perdėtos karčios
“Lietuvos isterija yra verta Homero lygos ir Ta “Vyskupas Krokuvos norėjo laimės pačių JeAfaį,, kritikos. Nepalankiai apie jį atsiliepė ir mūsų
visur reklamuoja,
cito plunksnos”. Tad jis nurodė, kad lietuviai ne-, o prapulties lietuvių. Tiesa, jog lietuviai prisjjdoė kįnfctfkjĮeji pataikūnai,
turėtų gėdytis savo tautos, jos kalbos, bendrai, iš vieno su lenkais turėtis ir gintis nuo neprįfete-. jog lenkai Įvedė Lietuvoj krikščionybę, nors ob
savo tautinės kilmės ir pan., gi atvirkščiai, jie ■ lių, bet neprisiekė ant to, jog nebus daugiau lietu jektyvūs istoriniai šatriniai byloja, jog Lietuvos.
turėtų didžiuotis savo protėvių atliktais žygiais ir viais, bet lenkais, kalbės ir rašys lenkiškai, .-ne valdovas įvedė krikščionybę Lietuvoj (plačiai ar -1
gunjeatuotai išdėstjrtąi J.
“Mindaugo
jų gyvenimo būdo pasireiškimais, etc.
lietuviškai, išsižadės savo įstatymu, apsiėjimu, o1
krikštas — Lietuvos krikštas”, 1972). V. Karosas
rėdysis
pagal
lenkiškus,
ant
to
lietuviai
neprisie

ATSIPALAIDAVIMAS NTO SVP7HMŲ
įvožiąs, 1975, f nr.) teigė: “Ne ueitui vienu balsu
kė... Nė vieno rašto lenkai neparodys, kuriame
ŽALINGŲ ĮTAKŲ
lietuviai tūtų save lenkams vergais užrašę.. LenIstorikas prof. Ig. Onacevičius aiškino: “Tik
kai vis atgaliai darė, norėdami visus į lenkus .pa
roji istorija reiškiasi gudriu tautų kilimo ir žlu versti, visiems savo tikėjimą primesti ir vargdie-' guma mūsų dvariškių veikia barių įtarios šešėlyje.
gimo sąlygų išaiškinimu bei jų priežastingumo
PRIEŠ Ne I iKRl S I^ANASUS
nustatymu. Faktai užrašyti, bet jų apsprendimas nius spausti”.
iiEI MVHfl'ALUS
Ir aplamai S. Daukantas smerkia lietuvių
randasi žmonių širdyse”, šiuo rėmėsi ir -S. Dau-;
uniją su lenkais, kurios pasėkoje lenkai privedė
Nuo vaikystės diąnų ligi savo gyvenimo pakantas, lygindamas lietuvių tautos senovės gar
Lietuvos valstybę prie žlugimo ir pačią liekavai
bingą praeitį su jo gyvenamo laiko lietuvių tau
tautą prie pražūties. Prof. V. Menkjrs (S. Dau-, irią bei katalikę rehgiįaa ir pataficė gerus s&uty
tos liūdna būkle. Ir tokiu būdu jis priėjo išvados.
kantas, Raštai, I t.jžg,): “Su Lietuvos patekini t
k;>d svetimieji bei svetimos žalingos įtakos yra
Lenkijos įtakon T?. Daukantas šieįpiudžiivos ir IV-ta Dievo
suparaiiž.ivusios betariu tautos gyvybines jėgas
išplėtimą, lažo įsigalėjimą, diduomenės ištyžiruą,
bei žlugdo lietuvių tautą. Dėl to jis ragino lietu
jos su lenkėj imą”.
Lietuvos — LietM*M) ft km Dievo - Dievui”,
vius atsipalaiduoti nuo visokių svetimų žalingų
BŪTINA ATSISKIRTI NUO LENKŲ
neskaitant pirmenybės pilės, nes i Kristus'to
įtakų.

nedarė, kaip matome iš paminėtų Išganytojo žo
džių. Tai S. Daukantas byloja savo 1862-1-14 d.
testamente šiais žodžiais: “Vardan Dievo Tėvo,
ir Sūnaus, ir Dvasios Šventos, Amen. Paskyręs
nuodėmėtą dvaselę Viešpačiui, vienam šv. Trejy
bėj, turėdamas sveiką protą ir tvirtą atmintį.. .”
(prof. J. Jablonskis, Raštai, 33 p.).
«-

J

(Bus daugiau)

Vakar pasibaigė Aleksandras Vaisiūnienės
“Vegetariška mityba ir sveikata”. Ji išeis knygos
formoje. Kas norėtų šią kny?ą Įsigyti, tai prašov___ . j •
5
Y
_
mas parašyti tokiu adresu: Mr. Jurgis Jašįnskas, ■
761 East 7th St, So. Boston, Ma., 02127.
Kelias dienas Naujienų atkarpoje eis J. Venc
lovos “Simano Daukanto lietuviška veikla”, o ta-*
da pradėsime Pušėną.
Praeitų metu Naujienų atkarpoje ėjo I. Pušėno romanas “Surikimas Montanoj”, šiomis
dienomis pradėsime spausdinti to joties auto
riaus i»aują romaną “Kova ir meilė”. '

Kas norėtų įsigyti Pušeno “Susitikimas Memtanoj” ar kitus jo leidiniai^,- prašome kreiptis j
Genutės leidyklą* 3^7 psL $5. Petras,’Gąrv^l|200S
Hobio n, Hot1-Springs" Ar. 7191$. V. 1
(
-1 ’
a
ar
s >
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VAKARŲ

VĖJAI

A*’

r

Modernios poezijos knyga. Kaina 5 doL Minkyti
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus
tokiu adresu:

9

JKaU
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r uneral Home and Cremation Service

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

Charles Stasukaitis

DR. PAUL V. DAUGIS
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS -

Westchester Community klinikos

(312) 226*1344

SUSIRINKIMŲ
PRANEŠIMAI

______________________ -______

-i7- TS

Medicinos direktorius

19U s. Manheim R<L We*tche*tw, IIL
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

; TeL: 562-2727 arba 562-2728

Service 461-8200, Page 06058

1729 S. Halsted St
Chicago, IL 60608
24 Hour Service

— Lietuvių Pensininkų narių
mėn.. 24 dieną, 1:00 vai. po piet,
Šaulių salėj.
Valdyba

Lietuviškos knygos
WffAUSU IR DIDfiAUSLL LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE

RIŠU PAVERGTOJE LIETUVOJE

'

4330-M SO. CAUFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440
MODERNIŠKOS AHt-CONDITIONED KOPLYČIOJ
.

-

.

—

_

---------------- —

_

- _____•"

_______________________

' _____
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E

!
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■T '

2533 W= 71st Street
1410 So. 50th Avė.,- Cicero
Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUT0M0BILIA51S PASTATYTI

^4

/ - VANCE FUNERAL HOME
_

1424 South 50th Avenue
CiceTo, HL 60650
Tel: 652-5245

FRžJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO SERMENIN
Patarėjai ir laidojimo direktoriai;
JEAN VANCE ir GEORGE SŪRINĮ

itiutėf’aUtbtfaobilianis pastatyti

LaFdimri — Pilna apdrauda
ŽEMA KAINA

Priimam Master Charge
hr VISA korteles.
R. ŠERĖNAS.

Tai. 925-3063

SOPHIE BARČUS
<ADW ilIMOS VALANDOS

• TO TRUST IN YOUR FELLOW MAN U A
NOBLE VHYUS«‘«£XCf/r WHCH JK'l
DRMNG. NEVER. TAKE ANOTHER
DRIVERS ACTIONS FOR GRANTED
SOONER OR LATER HE
MAY DO THE.
UNEXPECTED/

5h>tiw WOPA - 149S AM

ii

’4, ATS.'
7159 S*. MAPLVWQOD A 5
CHOeait Mrr

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS

PINEAPPLE SPARE RIBS
Port find fruit jo veil together, tnd the combination of
ipifrerfbt vi th tte rreet and tour tMte of pineapple it a natural.
Before beinf cooked over a charcoal outdoor grill, spar^
rfba should be precooked by betrig boiled until Under. Thk
proeeai of partial eookinria called'parboiling.
If yoe te ĖteHe’ to devote the time or the refrigerator
rocedure in thia recipe, just omit the
I little less of pineapple, but they’S
Ah la Ideal for a barbecue party. Foe
^r įbund of epareribs for each person and
Barti ng sauce accordingly. Accompany
d
or macaroni salad, sliced tomatoes,
the pineapple sauce for dipping.
Sengria, chilled rose wine, or the whte
Mie sauce — a cold Chablis or So<w»
Stovint*: Sbt

_ .

LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai
TeL HE 7-1213

/ 24Ž4 West 69th Street

11.028 Southwest Hwy., Palos Hills, Dlinoii
TeL 974-4410

,-fv

I doves garlic, minced
I tablaepocna toy aanee
tablespoon motetai ar

VASAITIS-BUTKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

•WSUUim rUFAMtlWY
: U5TWH T-l W>Y
AG AW
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PERKRAUSTYTAI

TeL Š27-1741 = 1742

i 1

Sargybos bokštas Kaimo miesto sodelyje
Naujienose buvo skelbiama,
kad Bronio Railos nusibas tymai
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
jau atspausdinti. Tai buvo tiesa
■
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS
praeitais metais, kai J. Klausei
LIETUVIŲ AUTORIŲ
3921 West 103id Street
kis pasijuto be pagrindo Įžeistas
KŪRINIAI UŽSIENYJE
ir panoro pasižiūrėti arčiau į
LIETINGAS- RUGSĖJIS
r nos klinfsta- dirvoje. Net kalNt16 1979 m. ikf 1-984 m. rug
Bronio Railos mėgiamas pa
;
vosir
kalneliai
pažliugo.
Ari

sėjo I dienos užsienio' leidėjai
Visą rugsėjo mėn. pabaigą H ė
reikšti nuomones. Arčiau pastu
mui
daC
laiko
bus,
tūo
tarpa
išvertė1 ir išleido 90 lietuviu abi I
dijavęs, jis rado reikalo para tūs merkė lauktis. Stovi darbai. žiėmkėitčiLĮ sėjai jau baigiasi
forių; kūrinių.
OPTOMETRISTAS
šyti knygą apie Bronio Railos Traktoriai ir sėjamosios mašr- geriausias laikas.
KALBA UETUVISKAJ
Daugiausia išvertė I- Trojanslabai lengvą švaistymąsi Įžei
Žemės ūkio' ' ministerijos pa
261S W. 71st St Tel 737-5149 džiančiais žodžiais.
kis (Bulgarija) — 10 ir Irena
i reikia rašyti He tik-. paprastam reigūnai važinėja po kolūkius Breving (Rytų Vokietija — de
Tikriną aki g- Pritaiko akiniiLg
Pirmiausia, Klauseikis faktais piliečiui, bet Visai nedera kėlias ft* tiria- padėty.
ir “contact lenses”.
vynis.
įrodė, kad Raila įžeidęs K. Ja ■knygas parašiusiam, aukštus
Jie
SU
TR
:
A
Ž-t6^fUM
nutą be jokio pagrindo ir be jo meluotojui ir labai .žalingų apf KŪDRĄ
TARPTAUTINĖ PARODA
kio reikalo. Trenkė kaip perkū mokslus ■ baigusiam žmogui. :
VILNIUJE .
nas giedrą- dieną ir nutratėjo. Autorius yra lėisinįpkas, .baigęs
“Valsbėčių- laikraštis” aprašo
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
Kai Januta bandė reikalą išaiš j Kaimo ūnfvėtsitėtą, dirbęs teis- __ šitokį atsitikimą;
. Rugsėjo mėn. pabaigoje bu- I
PROSTATOS CHIRURGIJA
kinti, tai Raila ir- klausyti; seno-' j.ūktose, rašęs teisinius sampro
Tą dargaų^ ^erią.hgalįiMiš
vūši' Vilniuje tarptautinė paro i
2656 West 63rd Street
rėjo. Orakulas burną atvėrė, ta’- tavimus^ i •
S-• V, ,4
joho Da^ėl^i<) tarybinio ūkio*. da ‘‘Š;ittis-84” susilaukę Lietu
Valandos: antrai 1—4 popiet,
neteisingo žodžio nepataiso-/- '5s Knygai ata^ausdmta prastais . traktoriBinkaš Ai-- Kugauda. su vos ir kitų respubliką' specialis
Ofiso telefonas: 776^2880,
J. Klauseikis giliau pažiūrėjo metais, jau baigiama parduoti. dviem kitais vyrais buvo pasiu tų didelio dėmesio.
l^idencijas telef.: 448-5545
į Railos “stilistiką” ir papras Kas nori ją-įsigyti, -tai turi ra tas remontuoti .sulūžusių šieno
Parodoje buvo demonstruo
čiausiais faktais įrodė, kad gra šyti K. Janutai, 2818 Avenal St.,- Žrėbliur
jamos mašinos, kita technika,
KaV nežino, pirmadienis —
žiais žodžiais apibarstomas labai Los Angeles, CA 90039. Jei-pas'
kuri padeda- ilgą laiką išsaugo
negražus tvirtinimas. Tas tvir jį dar yra keli egzemplioriai, tai' sunki diena' stikliuko mėgė ti vertingąsias maisto produktų
tinimas veik visuomet yra mela už tris- dolerius jums ją- atsiųs, jams, kokių senokai buvo tapęs savybės; užtikrina žemės ūkio
Florida
.
gingas. O melas, nors jį gražiau- J o- jeigu- jau nebebus, tai bus vie ir A. Kugauda;
produkcijos perdirbimą be nuo
iš ryto Buvo pastebišiai “stilistas” papuošia, vis lie na- iš tų lietuvišku knygų, kuri
stolių.
DR C. K BOBELIS ka melu. Kenksmingu pačiam išėjo. Ji riebegully bet išėjo į ' maT atsTpcR^Tojęs. to neužteko.
*
*
žmones. Raila- yra Klauseikio l5ar rfėįptfšŠjiis dafĖo dienai, jo
Prostatos, inkstų ir šlapumo šmeižtajam.
PRASIDĖJO ŠERNŲ.
vaiFubyamas' tralcBŽTus' Tašky
knygos- vertas. • Jisf turi pasiklau
i
takų chirurgija.
J. Klauseikis parašė studiją,
MEDŽIOJIMO SEZONAS
kiamas pakelės' purvais, nurūko
syti, ką žmonės apie jo paties
kurią turėtų atidžiai paskaityti
' f nėt&Tiė§c? ėsaričią ^armgio par
•
5025 CENTRAL AVĖ.
knygas mano. Turės progos pa
šiais metais numatyta sume
■ visi lietuviai, kurie plunksną j
duofuvę.
\
St. Petersburg, Fla. 33710
matyti, kodėl jų nepuola. Apie
džioti keturiolika tūkstančių
rankas ima ir nori pasakyti savo
Važiuodamas
girtasatgal
pro
TeL (813) 321-4200
Klauseikio knygą jis paleido dar
šernų.
nuomonę visuomeniniais ir poli
Deniūmi kaimą, A. Kugauda su
kelis railiškus melagingus tvir
Dambravos miške paguldytas
tiniais klausimais. Ją turėtu pa
traktorium įvirto į šalia kelio
tinimus, bet išdėstytų faktų- ne
net 248 kg. šernas.
studijuoti ir teisininkai, kurie
esančią gilią kūdrą ir nusken
paneigė. Jau laikas, kad atkreip
Norima, kad didžiąją dalį su
do.
teisės klausimais dar rūpinasi.
darytų šiųmečiai ir pernykščiai
tų dėmesį.
ApdrsurUs perkraustymcc
Del įvykusios nelaimės dalis
Knygoje gyvais pavyzdžiais pa
jaunikliai.
is Ivalriy atstumy.
St. Stalioraitis
kaltės tenka ir Daugėliškio apy
rodyta, kaip nereikia rašyti. NeAntanas Vilimas
linkės vadovams, nesistengian
Tdt- 376-1882 ar 376-5996
tiems apylinkės teritorijoje su — Chicagą užpuolė tiršta mig
tvarkyti mažųjų vandens telki la, Ji kankins žmones iki ket
nių. O jų gausu.
virtadienio.
r

vate for SO mfanrteL
d poor tte pteawte

1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois
£

Telefonas — 652-1003
riV■ —

—

i iii MCt
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spalio men. 20 d. (šeštadienį),/
patiekta šilta vakarienė, veiks
(5:39 vai. vakaro Šv. Mergelės!
i baras, dovanų paskirstymas ir
Marijos Gimimo parapijos sa
■ kiti net kėtuinai. šokiams gros
lėje, (>820 So. Washtenaw Ave., j
į “Gintaro” orkestras.
Chicagoje, 111.
Maloniai kviečiame narius,
— JAV K. L. B-nės MarTrumpą meninę programą Į prijaučiančius ir visą lietuvišką
quette Parko apylinkės valdyba
rengia RUDENS BALIŲ š. m. atliks p. Linda Burbienė. Bus! visuomenę atsilankyti į šį pa.
rengimą..
■Dėl informacijos skambinkite
tel. 431-1616, 434 3713 ir
1639.
Pakvietimai gaunami ir pas
visus valdybos narius.
Valdyba
f

ttAL 1 ITATI MMI SALS

UAL IfTATI F O K ŽALI

■

PASKOins PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS

Q fvruATS NUOŠIMČIAIS

MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAU.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu i

— Penktadieni, spalio 19 d.,
vai. vak. Čiurlionio galerijoje,
4038 So. Archer, šalia Balzeko,
menininkai skirstys premijas
už geriausius darbus. Visi kvie
čiami užeiti.

Liberty Federal /avinas
lCAN

į

AiiOCA’-Oi

Taupymo ir Paskolų Bendrovė
Filadelfijos Federalinė Liberty

1984 metų sausio 29 diena Filadelfijos FEDĘtt: RALINĖ LIBERTY TAUPYMO IR PASKOLŲ
■; BENDROVE, Filadelfijoje vadinama lietuvišku banku, tapo pertvarkyta Į akcijų korporaciją. Jie: atspausdino ir pardavė 881,449 akcijas, tokiu būdu
C $8,400,000 padidindami atsargų fondą, kuris dabar:
■ siekia $23,900,000. Akcijos dabar kiekvieną dieną
L duodamos ir paskelbiamos daug laikraščių finansų
A skyriuose ir “Over-The-Counter market” (OTC) su
'I šiais ženklais LFSL-PHIL.
,
jMūsų akcijas galima pirkti ir parduoti bet kurioje akcijas pardavinėjančioje Įstaigoje. Kas nori
Į gauti finansines informacijas, prašomas rašyti šiuo
adresu:

i

LIBERTY FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION
Att: Mrs. Barbara L. Elias,
Director of Shareholder Relations
202 North Broad Street, Philadelphia, Pa.' 19102

i Suorganizuota, kaip Filadelfijos Pirmoji Lietu
vių Namų Statymo ir Paskolų Bendrovė 1901 metais,
sufederalinta 1942 metais su $360,000 kapitalu, o 1984
metais josios turtas siekia virš trijų šimtų milijonų
į*? dolerių.
■ *4"

C. S. CHELEDEN,
Emeritus pirmininkas

M

Chicago, HL

|212 W. Cermak Road

BUTŲ

TeL 847-7741

NUOMAVIMAS

B MAMŲ PIRKIMAS

• PARDAVIMAS • VALDYMAI

B NOTARIATAS

• VERTIMAI.

TISŲ RCŠIį DRAUDIMO AGENTŪRA
— Zarasiškių klubas šaukia
susirinkimą Vyčių salėje šių me
’Prisiiroikus mm vėliau nu žmonių nuodėmių supykę cietų spalio 21 dieną, 2 vai. po pie
pakraštyje
INCOME TAX SERVICE
tų. Nariai prašomi dalyvauti. eiti į masina, iš dešinės stovėjo Į vai nubaudė visas
mašina. Kada važiavau narnoj gyvenusias gentis, pasiųsdami
m
6529 So. Kedzie Ave. — 778-2*
Valdyba
I jau tos mašinos (iš dešinės) ne- joms marą, badą ir
— A. a. dantų gyd.
svd. Rožės Ti- ij hu zo, bet buvo įlenk ros mano
LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
ELEKTROS ĮRENGIMAI
jūnienės ’ Paurytės, mirusios mr.šinos durvs.
Didžiausias indėnų miestas
PATAISYMAI
ČIA GERIAUSIA VIETA
1975 m. spalio 18 dieną, devyatsidūręs
ežero
dugne.
Turtu
Chicagos
miestu tetik
Kas tą padarė, truputį numa
LIETUVIAMS.
Dirbu
ir
užmiesčiuose,
grslj
Mokslininkai
jau
seniai
tikė

nerių metų mirties liūdnai su- nau. Prašyčiau, kad sąžiningas
garantuotai ir stžininsaL
kakciai paminėti, už Jos sielą tautietis atsilieptų. Sažiningu- jo šia legenda, nes buvo aptik
KLAUDIJUS PUMPUTIS
J butų mūrinis. Labai geros pajamos.
4514 S. Talman Art,
bus atnašaujamos šv. Mišios šį j
yra brangesnis už pini- ta didžiulio žemės drebėjimo Dilelis
butas savininkui. Geras inves
TeL 927-3559
sekmadienį, spalio 21 dieną, 11 j gus. Būk lietuvis! Atsiliepk! pėdsakų ir yra įrodymų, kad čio tavimas.
nykštė kultūra netikėtai XIII ,a.
vai. 15 min. levų Jėzuitų kap-įgįį^u dėkinga. Tel. 434-4645.
3 butų mūrinis su garažu. Pelningas
DĖMESIO
.. "
lyčioje. Nuoširdžiai prašoma!
pirkinys.
A. Repšienė išnyko.
artimųjų ir pažįstamų daly vau-j
Ne kartą ežero dugne ieškota Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $126 pusmečiui automobilio
ti bendroje maldoje, kur busi
PAIEŠKOJIMAS
senos civilizacijos liekanų, te Nebrangus.
liability draudimas pensininkarr^
prisiminta ir pagerbta velionė, j
t
Kreiptis: A. LAURAITIS
nai net buvo paniięs nedidelis
ŠIMAITIS REALTY Į
4651 S. Ashland Ave^
Liūdintis Vyras! Skomas Rokas Lapinskas,
povandeninis laivas. Bet visiš
Chicago, III.
_____ "
‘Sūnus Kazimiero, gimęs 1911 ar!
INSURANCE — INCOME TAX
TeL 523-8775 arba 523-9191
kai
veltui.
Į1909 rugpjūčio 14 d., Lietuvoje,)
2951 W. 63rd St
Mokslininkai ėmė manyn, jog
Šiaulių apskr. ir vals. Buvainių
TeL: 436-7878
kaime. Inžinierius-architektas. legenda — tik graži pasaka- Ne
Dklž. Gerb. Pone Redaktoriau, Buvo vedęs, turėjo du sūnus. seniai paaiškėjo miestą iš tikrų
Kiek žinoma, iki 1953 m. gyve jų ten esant, tik jo liekanos bu- f MARQUETTE PARK attrac
Maloniai prašau paskelbti šįi
tive 2 bdrm, brick Georgian withno Australijoje, vėliau atxyko vo visai arti kranto.
mano atsišaukimą artimiausia į USA. Ieško brolis Vladas, gy
Griuvėsius rado tsitiktinai a(jcjej family room. Extra large
me “Naujienų” numeryje. :
venantis Lietuvoj e. Prašomas i Bolivijos dokumentininkai, sukj 1Qt §54,000? Must sell.
Mr. Smith C-21
atsiliepti pats ar apie jį žinan darni filmą apie senovės pamink
Mietas Tautieti-te!
lūs
Titikakos
pakiantes.e..
CREST HOUSE RE 499-0790/
tieji. Rašyti K. Burbulis, 3426
š .m. spalio 6 d. rengtoje Jū
422-1150 or 425-4533
N. Plainfield Ave., Chicago, IL.
Filmuodami po vendeniu eže
ros “Klaipėdos” šaulių kuopos
60634 ar skambinti 625-8357.
ro žuvis ir dumblus, jie ir apti
vakarienėje Šaulių Namuose!
ko paslaptingus griuvėsius. Vėl
esančioj 2417 W. 43 St, pasista-;
CEMETERY LOTS FOR SALE
prie ežero nuskubėjo Peru ir
čiau mašiną paikinimo Jote, pir
Kapinių sklypai pard.
M. ŠIMKUS
Andų kalnuose, ant Įžymiojo Bolivijos archeologai. Netikus
moje eilėje, maždaug ties vidu f
Notary Public
Titikakos ežero kranto kadaise jie paskelbė, kad legenda neme
Parduodama viena duobė Lie'
riu, priekiu į gatvę. Statant jo
INCOME TAX SERVICE
gyvavo sena indėnų tiaunakų lavo — miestas rastas.
kios mašinos iš dešinės pusės ne kultūra. Daugelyje legendų at Dabar manoma, kad tyrimus tuvių Tautinėse kapinėse, Sec
tion 4, Block 4, Grave'7. Skam-: 4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450
buvo.
sispindi tie laikai.
trūksiant mažiausiai astuonias jI binti 523-5540.
Taip pat daromi vertimai, gimfnit;
Viena legenda byloja, kad dėl metus.
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

Laiškas Naujienoms

šymai ir-kitokie Jbl anka:,

Naujienose galima gauti .

AUGUSTINO PAšKONIO
knygą apie

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLA 1

JOS KARIŪNŲ LIKIMĄ
Minkšti viršeliai. 90 psl. Kaina $4.00.
Už persiuntimą pridėkite $1.00.
čekį rašykite ir siųskite:
NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St, Chicago, HL, 60608

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

KOVOS DĖL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBES
Lietnvių-Ienkų santykiai ir kovą pradžia
Vardynas ir trumpa angliška santrauka

f

-=S

1

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
N ejjienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, rtenomeiiės veikėjo ir rašytojo staminimua

Dr. A. Gna^ea — MINTYS IR DARBAI, 259 pel., liečia 1901
metų Įvykina, Jablonskio ii Totoraičio jaunas dienas b
zūatrūpiniiną ______________________________ 18.00

I

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

GOVERNMENT. JOBS
$16,559—$50,553/year.
Now. Hiring. Your Area.
Call 1-805-687-6000
Ext. R-9617

Good serv'K&Good price
F. Za polis. Agent 21.
3208’A W. 95th Sfc

Everg. Perle, Ui.'J

IKMIIAXI

Dr, A. J. Guasen — AUKiTA KULTŪRA — ŽIAURŪS

2MONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik___

aoney orderį, prie nurodytos kainos pri
vedąs! 81 persiuntimo MHaidomi.

/ZL.,,

50642 - 424-8654 T?

Suaugusi moteris ieško mo
Dr. A. J. Gusses — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir
ters norinčios gyventi dideliame
grožis. Kietais viršeliais_______________
_ šeimininke. Skambinti
bute su
Minkštais viršeliais, tik_____________
733-1283.

RENTING IN GENERAL
Na omoi
Newly decorated, 4 room ba
sement apartment a quite buil
ding Brighton Park. After 6:00
PM. 445-3485.

Miko šileikio apsakymę knyga
“Liucija” jau atspausdinta.

Advokatas

GINTARAS P. ČEPŽNAS
Darbo valandos: Kasdien: nua
9 vaL ryto iki 6 vaL vakaro.
Seštad.: nuo 9 vaL r. iki 12 Tai. d.
■
h pagal susitarimą.

TeL 776-5162
8649 West 63rd Street
Chicago, OI 60629.

ADVOKATŲ DRAUGIJA

IUCIJA”

ir V. BRIZGYS ■ -

Autorius pavaizduoja lietuvių
gyvenimą nuo XX šimtmečio
pradžios iki II Pasaulinio karo.
22 ilgesni ir trumpesni apsa
kymai, 184 psl. Kaina 85.
Gaunama “Naujienose” ir pas
autorių: 6729 So. Campbell
Chicago, IL 60629.

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI
Tuo refkahi jums

KAINA — S17. fPerrfuntfrrni pridėti SI)
*•**<** •

Homeownersinsurance

R<™+4
JAU

Naujienos, 1739 S. Halsted St
Chicago, H. 60608
Ninjlenoa, Cnicago^ 5

Darbo valandom

ChlMfl©, UI. 60629
Tel: 778-8000

«

rorld on fire

