SJ
r

The First and Greatest
Lithuanian Daily in America

JyoieNOJS
The Lithuania* Daily Newt

PuMbhed by The Lithuanian Newt Puoin>bin£ Co.* Inc.

1739 So. Halsted Street, Chicago, Ill. 60608
HAymarket 1-6100
•••••••••••••••••••••••••
X.
Over One Million Lithuanian
yk
In The United States

176

MASKVOJE STALINO DUKTERS ,
NIEKAS NEPASITIKO

300 Miles

Pirmą'dieną ji praleido sūnaus Morozovo—
' ;
I “ ■ •.■" ■Alilujevo namuose. : ‘

PATALPAI SURASTI, TAISYTI
Milijonus dolerių vertą satelitą suras,
pataisys ir vėl paleis

CAPE C.ANEVERAL, Fla.
»>LASKVA, 1 Rusija. —- Svetla ■dino ĄlilųjevAi. -Stalinai, priyerNuo pirmadienio ryto penki
na Alilūjėva šeštadieni grįžo.į -tė savo--dukrą Svetlaną išsiskir
j tronaulai viską paruošė, kad tre
Maskvą^- bet- aerodrome, nei sto ti su Morozoyu. . Stalinui, nepa------------- ------ --ciadienio rytą “Discovery" ga
tyje niekas jos nepasitiko? Mas Uko, kad. Jjosifas buvęs žydas,
BAHAMASr^r^:
lėtų
iškilt:
erdvę, surasti du.
kvoje ji jau praleido dvi diehas; - Už-pirmąją savo knygą ji už
O
- ----------■^CUBA
; DOMINICAN
pataisyti ir, jeibet maskviečiai,: ri?t ir komunis dirbo virš milijono dolerių.. Bu- ■
į gu pajėgs juos pataisyti ir vėl
tai nebežino, kad ji būtų nuirau vo išleista dešimt laidų,_ dideliu Į
kusi ryšius su laisvuoju pasau ■tiražu. Atnešė pinigų ir antroji!
PUERTO^
■seilą pavasari amrrik
ai
liu ir grįžusi į Sovietų Sąjungą knyga, bet žymiai-mažiau. Ji ra- Į
Pacific Ocean
siLVADOR^^^
AGU
^
RICO
~
• p?<kėlė erdvėn satelitus fc’Patalvisiems laikams.
/. . \ . sė apie nutarimą nebegrįžti ji >;
1
pa" ir "Wrstar". Pirmas sate: Pirmą? žinią, apie, jos grįžimą Rusiją, kai išvažiavo į New j
WCA
i litas priklausė Indi jai, o antrapaskelbė
išeinančios. Įz; iJehli ir nutarė į ^Maskvą nebe
; ds priklausė Amerikos laivynui.
J
GALAPAGOŠ.L^
vestijos, - bet tai laikrašbfe,; ku grįžti.
1 Jie buvo iškelti reikalingon aukš
ris Maskvoje-'nenoriai skaitomas, - Parašė trečiąją knygą apie r
j tumrn, bet jie nesustojo jiems
nes . j amėj skelbiamos 'tiktai ofi vięnątyę,..nori jpąmatyti. savo vai
ChcagoTr^ne Map;
cialios sovietų valdžios atstovų k us, paliktus. Maskvoje. Knygą
paruoštos" žinios. ’
J; .
h parodė keHėms-’.leidėjanis, bet
Praeitą sekmadienį Nicaraguoj buvo prezi dento rinkimai, laimėjo sandinistai
Amerikiečiai bandė paleistu
Vienas aukštas sovietųvaF nė vieiias besutiko jos. -spausdin
satelitus prilaikyti jiems skirtedžios atstovas >užsienio;žwhąliš' ti: Šitas felgesys labai ją įžeidęs.
: je vietoje, bet nepajėgė to pada
ATIDAVĖ SŪNUI
tams Maskvoj.?, pirmadienį pra Ji save, tekė rašytoja, o Ameri
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS i
ryti. Satelitai pasisukinėjo, o vė
MOTINOS ŽIEDĄ
nešė, kad-Svetlana Ahlujeya grį kos leidėjai t<>' nepripažino', tvę- .
liau nuėjo savo keliais. Jie bų
PRIIMTOS REZOLIUCIJOS
žo visiems laikams į< JĮlaškvą. čibsioš '■ jpsibs’ knygos " nesitiko
l NEW DF.HLI, Ind. - Senas : vo paskelbti pasimetusiais. Jie
spansdiiitr.
'
Rankraštį
ji.ptsiiinJai buvo ^grąžinta soyieįų pilieti
Amerikos Lietuvių Tarybos suvažiavimą? Įvykęs 1984 •indų dvasiškis, sudegus Indiras i nuėjo, kur jiems patiko. Joks
tybe ir ^.ąskv^jpjai dates’ nau.. -|ė ilildiįon.' “Vienas '.New ■pėlili
m. spalio 26-d. Chicagoje, priėmė šias Tezoliucijas: į Gandhi palaikams ir atvėsus |>e- erdvėlaivis negalėjo sekti jų pa
leidėjas josimi knygą ^leįdp, bet
į lenams, rado buvusios premje- sirinktą kelią. Juos, skaitė erdleiduši' savo -sūpaus .tetopose.
.’rėš žiedą- Prie "perenų buvo at vėj e - -n i ^klydus ia i s. • flijos
pinįgąs,
niažavertis?
Toninius Amerikos Lietuvių Kon Kazys Oželis.
Antrą diferia ji praleido Žrfąnovo
ėjęs sūnus Rajivo su puodeliu.
Astronautai rūpinosi kitais rei
igresui, įvykstančiam spalio 27namuose? Strj
Dvasiškis jam atidavė žiedą, pri- kalais, bet Amerikoje yra tiek
.
ŠIRDĮ
.GAVUSI
ETIOPIJOJE
SIAUČIA
'
.
28,dieių>niis
i:
Chicagoje,
įinkėdar
žėrė kelias saujas pelenų ir pri- daug jaunų žmonių^ kurię rūpi
mais ji
STIPRĖJA , nras ?W^b&gos nuotaikos
į pičdė puodelį.
. ? naši erdvės- įvykiais, kad jie ne
BADAS. LIGOS
IjfetĖ
dIOiiiSM; Gal? '^abai .‘' reikšmingų^mutarimų./ ■
i ADIS ABEBA, Etiopija.—šia-*
paleido iš'savo instrumentų pa
k< /. 2. -Suvažiavimas dėkoja ALTo į me krašte buvo didelė sausra. ■ Jn<lai mirusį sudegina ii’ .pele- simeludo satelito. Jie nuklydo
is Iridžia vėjurjišnešioli, o kas
gusi siv'o?^t^iy
’ ■skyriaii< už;/aktyviųįsijungimą
.įg^ni^
’
AfeąJiūiio
šįfdį
’
;
jįaųr.ažu
krašto
gyventojai
kenčia
badą,]
]į
c
ka tai sub a į- didesnės'upės labai tcį nuo Žemės, bet susid>
H
užmaes^t^Ė^^
į> Lietuvos lai.so'ininio Sdąrbą, už
į;su-•
juos-užpuclė įvairios ligos- ;K' vandenis Jie yra įsitikinę, kad rė savo orbitą ir sukosi apie ją.
'-jjėkivoš
-reikalų
-kėlimą
vieti;XŲdiėn^,'^;.^^fičij<&:-čr^ą ’nizr
užsienio gaunamas maistas e^,a’ pelenai yra švarūs, juos galima Mėgėjai padėjo Edvės adminis
\nėje
spaudoje,
už
Vasario
16
Iš tu jja^uxs
ktįįlhti’ leuftairšįr:
kariuomenei.
j laikytis atminimui arba suleisti trącijai nustatyti pasimetusiu
’
‘
Irenesif.
kitų
tautiniųšvenčių
sa teli t ų or bi tas, < > tree i a d i en :
'djUįB-ėt?
/rfįeųpss^J
Amerikos laikraščiu korespon-l.- van<ittn;
’
epin
ė
jįmų
rengimą
•
r
už
t
ei
k
iariam
dentr-s Judith MMler praneša, |
pakilę astronautai bandys juo.ropėračūįęsuf -lųesįraąį -’jčįičH ,-sVę-Į
nias
lėšas
ALTo
ceri
fro
veiklai
galėsiant
kad sergančios motei ys. ant ke-|- — Turkų švietimo ministeris sufasti, įtraukti i erdvėlaivį, juos
.Ęjrįos'-' šĮaįjes; jšStljnįHtio; žymė^;
Kaip už bu^^kunąTTi^jf^^
-1’« ’ '
S-7 S
u.'>/.-.. L - . 2<zf vystyti ir - už' pastangas į savo lių eina po 10 kilometrų, kąd|
pataisyti'ir, jei pajėgs, vėl paleis
■; 'AferĮj>tiĮ^.?5erafc-\-aIgb,:
/veiklą įtraukti jatriešnė kartą. galėtų gauti gydytojo pagalbą. 1 i-iivalo prižiūrėti, kad kavinė ti. '
•mięga-, jlūiįea savo raumenis,
vos apyiŽr^^mUkue^y^
13. Suvažiavimas dėkoja ALTo Miesto pakraštyje pasiekusi li se būtų Įsteigiami knygyKai “Discovery" suras “Pa
juistiprina ’Sayb-’pfganiziĮa?' Vi4- pirmininkui' ir visai valdybai bei
nai teks mokėtL:
' ' ?.: f Vgoninę moteris atsigulė kori
talpą", tai du astronautai išeis
nas josios įįlaMtis' bdvb?0^edėsę dždo globėjams už atliktus dar
Atrodp,s ‘Jtald'-Svetlana’, išside-.
doriuj ant grindų ir niekur ne-I — Turkų knygų leidėjai labai easivaikščioti erdvėje, prikabinu
bet jfe: pamažu įradeda^atsigau- bus Lietuvos laisvinimo veiklo
juda. Ligoninė buvo pritaikytai patenkinti nutarimu įsteigti prie lėtai besisukančios "Patal
rėjo iš ŠEjdetų..-valdžios.-.tė^ę iš
je. .
; : 1
važiuoti į užsienį. Diplomatai
gimdyvėms moterims, prašė pa skaityklas kavinėse. Kas užlies pos" lenciūgą, atitemps ją prie
tvirtinai, įJiad ! Svetlana, grįžda- * . Operaciją' padaręs Mr. T^on- 2 4. Suvažiavimas dėkoja vi galbos nuo kitų ligiį. Gydytojai kavos ant knygos, tai turės pirk “Discovery’’,* o tada ilga “ran
ina į Maskvą, tisų savo .«ąTfta.ų: artf Bh ilėy' turi paruošęs naują siems' tautiečiams, parimusiems jai patarė eiti į kitą ligoninę, ti naują knygą. Aplaistytų kny ka" bandys įkelti satelitą į vi
babūną.
organiz- ALTą tiesioginiai ar per jo sky bet jie neturėjo priemonių ją gų turkai neskaito.
pų nepšrfs^vežėi
.
- Jeigu
, „ josios
.
dų u jį pataisyti. Jeigu pavyks
pervežti.
Josios pirmasis vyrasbuvo mas butų stūmęs laukan jai duo rius.
pataisyti, tei vėl paleis ,o jeigu
'■
Rezoliucijų
korozija:
Vikto

Amerikos
javai,
dž
:
ovintas
pi
e
Josifas >į<ž-ozo^, kapitalisto Mo I tą širdį, tai jis buvo pasiruošęs
— P etų Afrika pripažino Iz nepavyks, tai turės pargabenti
nas.
riebo'hi
pradės
plaukti
į
ras
Naudžius,
pirm.:
Teodoras
s.
Jis
baigė
iPsedioĮ
įdėti
kito
babūno
Sfrdį.
Visas
pazorovo ssnui ,
raelį ir užmezgė diplomatinius į Floridą, Žemėj? pataisys, o ta
n03 mokslus ir verčiasi Aiuo's/ulis atidžia?, seka nteraaitės Blinstrubas, Dr. Vladas Šimai- Etiopiją, bet tuo tarpu ten nie santvkius.
da ir vėl paleis.
•
•
:
ko
dar
nėra.
Gyventojai
skun

tčs.
Jonas
Talandis,
Vytautas
Jo

?tyje.
stiprėjimą.
lanuatu ’Maskvos priemr
<Mes žinome, kad Žemėje vyk>
džiasi,
kad
tokio
didelio
skurdo
kūbai
lis,
Alena
Dcvenienė-GriKai Stalihav mirė. tai
— Turkų valdžia paskyrė mi ta svarbūs ir įdimūs dalykai. Vi
nebuvo.
lijoną dolerių Įsteigti skaitomų
knysu knygynus kavinėse. Žmo
— Kanados nauja vyriausybė nės neina į knygynus knygų
paskelbė, kad ji nori geresnių skaityti. Kavinės turi 66 mėne
santykių su Amerika.
sius knygynams įsteigti.
*

.

;

fc

'

'C***.?'-

«>

-.*7

v# •

•

**

— Jordanijos karalius tarėsi
— Libano ir Izraelio premje
su JAV ambasadorium Artimų
rai pradės pasitarimus ketvirta
jų Rytų taikos klausimais.
dieni.

— Knygas pradėįib skaityti,
sampitrtar.ja turkai, ima miegas.
Išgėrus kavos, daug lengviau
skaityti knygas.

lapkričio 7: šv. Ernestas.

Karina, Sirtautai Gata

Sanlė teka 6:29, le-džiasi 4:40.
šdteMią vėį uotas.

kad
sau
ims
dinti.

vakar pareiškė,
bus atsakingos už pi- rėjo progt
ndaitrę. jei nesitaikoi fgyvenGandhi laidoti.

sulėtintų jo sukimąsi aoie s^o
ušį. O kai jis visai sustos, fej
atitempti jį prie erdvėlaivio^ir
ladšti įkelti į vidų. Tai ne tcjf.s
atsiremti.
NORĖJO NUVERSTI
KOMUNISTU VALDŽIĄ
BELGRADAS, Jugoslavija. -Prasidėjo teismas 7 Jugoslavijoj
Xpolitikams,7 kuriei norėjo
v nuver*2*

riausybę- Pirmiausia išaiškėjo,
kad suimti politikai reikalSro
įvesti dviejų partijų sist^įo,
balsuotojai turėtų ką pasirinkti,
tuo tarpu dabar jie nieko ne^ptli padaryti.
Teisman pateko 38 metų Vla
dimiras Mijanovič, 38 metų Mi
lan Nikrohc, 36 m. Petraška Insirovič, 36 m. fotografas Milodrag Milic, 55 m. Dragomir Olaiec ir 23 m Gordon Jovano.

Pivkurorūra nustatė, kari iįe
siekė suskaldvri Trc Įsteigtą
prtiją. bet jie buvo suimti ir pa
traukti teisman. Jie buvo su
šaukę didesnį sus-rinkimą. ku
riame dėstė savo nunlj. bet bu
vo apsupti ir suimti ir dabar at-

— Daniel Ortega “išrinktas"
—Laikraščiu leidėjai reikalau
Nicaragv.os prezidentu. Kand:ja, kad knygynuose būtų įsteig
tavo tiktai komunistų partijos tos ir laikraščių skaityklas, bet
nariai sandinistaL
ministeris mano, kad visi turkai
privalo laikraščius skaityti na
v
! mie.

KALE.NDORtLIS

si atsidėję skaičiuos balsus, kuris iš kandidatų daugiau jų garo ir paskelbs, kuris bus prezi.Jentu, bet astronautai atliks
Irąsesnį žygį erdvėje, bandydtr
ni išgelbėti $200 milijonų var
tės satelitą.
Sovietų as’ronautai 2C4 diei:s sukosi ir sukosi ta pačia čr?
■nta aplinkui žemę. Sovietų val
džia norėjo nustatyti, kada jiem
apsisuks galva, bet tai yra valsiybinė paslaptis ir mes nesužinesirce ,o kai Amerikos ašt:6rautai vsikščios erdvėje ir baiP
lys atsivilkti paklydusius sateitus į erdvėlaivį, tai rusai ga
lės suktis ir stebėti.
Trečiadienio ryte erdvėn pa
kilę astronautai Frederik Hoack,
Įgulos vadas ir David Walker,
Ir. Joseph Allen, dr. Anna Fi
sher ir erdvėlaivio komandiedus Dale Gardner.
Kai tiktai pasieks orbitą, tai
oaileis. du. satelitus: vieną Ame
rikai, o antrą Kanadai. Musų
šiaurės kaimynams būtinai rei
kalingas satelitas, jeigu jiems
eikia žinią greitai pranešti. Kara-dps šiaurėje oTbs Atlanto pa
kraštyje esančiam karo jėgoms
garnizonui.
Astronautai privalo re tik pl
asti “Patalpą", bet pine jos pn
artėti, paleisti du as trona nigs.-

— Pietų Afnkos užsienio ministeris Rvclof-Bciha atskrido į
Telavivą ir tarėsi su užsienio
minister i u Icaku Šamiru.
tu— Čilės vidaus reikalų mini
s u važia- ster] s Sergic Onopre Jarpa at
JndlpOe sistatydino. Negali pakęsti de
mon st ra cicų.
u
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q akmenų.

—.—

— Hune "pilsiu.^.. -- pū^t’v^

Dėsto šio skyriaus redaktoriai

baiLiiįai tęistehgo jenas uldu. susui ‘calsu. “ jmm-s imk šau
dyti neklaužadas...
’i -- O UAp .guzai g.ineva* Ki;
čia joms buvo siusti, -- dilglerėjo Petras.

-

jonas tTėjo.
Nusakę 'nuo akmenų, užbėgu

Kaip Jonas su Petru kiaules ganė
Žiūi ėkiie piemtnn kai, neleis viskas. Knisti nebuvo ko nė pra
kite kiaulių namo, kol lu^sutenisj v ėti šaknų jokių, o be šaknų ir
ii as či,i tvuk.Cs nepusiciaiy-| vikšro ne vieno Dūlinėjo dūli
siu’ . — igrasė še n.ininkė, ank> nėjo valandą; mato, kad niekai,*
ti rytą įleisdama piemenis ga- u ėmė viena prie kitos ant šonų
nyri. Kiaulės guiiyklon ėjo ne-? ristis; sako, miegant susispau
vai ome*?, ne* tikėjosi pernakt dus esą km kas lengviau alter
’ stk
7
JJ
ištuštėjusius pilvus prisikimšti, kę:
Wiegbisti piemenis tyiom!> se! ,
Piemens tapo pibui pute®-’’
kėr Jonas blusų nuėstas pašones
kinti. Kaipgi9 Kiaulės
j
draskydamas; nedamiegoję- Pet
sugulė, ta: aišku, jagpnėtiė. Su '
ras -- rimtas ir piktas. Neturė sėdę sukramto po storą riekęs
damas aut ko tulži išlieti, Pet rupios, bet sočios -duonos, pluras eme Jeną krimstišunims numetė, 4r suvirto
— Klausyk. J<xna;! Kaip uat/jj jp&airtvalayje pabaigtų miegoti.
matosi, ar tu kiaules ganysi, ar*j Saulė šviečia, žiogai čirškia,
kiaulės tave vedžiotis?
j varlės valkose kukuoja, uodai d
Jona> nei negrįžtai ėjo. Viena!' čusj laibą savo malonėjimo gies
ranka padraskė pakali, antros
melę zirzia, kad kraujo nepasirankos piršta visą i nosį įgrūdo. gadėtumei. —na, sapnas ir neir atrėžė:
■ miegant, o užmigus ubiš.nebe— Tai tu kiaulės lodegos nu- ttubusk. Taip ir knarkė piėjritvėręs sekiosi. Aš — ganysiu.
— Kaipgi tu ganys? — nesi lūpos užtino..
■;/’
liovė Petras.
•Knarkė be galo.

Pasikai

-i

r

jLdLtifiJ

ijMrs M9fAepuspiršto iujKartą jis nukrito nuo
U3^>«iaus, susižeidė ir buvo
rmg-^A>entas prie daktaro
Daktaras
pasakė:
“Bloga naujiem: pOs visą am
žių nebegalėsi dirbti'.

su Tėvu

Tiu tiiųjas tėvas pabūtojo, sa
vo būsimam žentui:
•— Kodėl tu taip skubimes
prie altoriaus? Mano Onutė dar
taip jauna... vos šešiolikos me
tų. Ar cegaJetum palaukti bent
vį&nus metus?

VLabai ačiū daktare”, paten
kintas atsakė pacientas ir pa ABIPUSIS PASITARNAVLMAS
klausė- “O kokia ta bloga nau
— Juk tu dirbi teatre. Ar ne
jiena?”, .
galėtum man parūpinti porą
nemokamų bilietų.
GĄL V t NEMATYTI
— Žinoma. Bet tu dirbi ban
Jaunas miesčionis paveldėjo iš ke. Ar negalėtum man parū
i -savo aedės didelę tai mą ir išsi-- pinti perą, kad ir vartotų bank' feęte iarmeriauti.
nolų?
}
Fto kiek laiko vienas draugas
taivyko pamatyti, kaip aunaSKONTO DALYKAS
|am iaEKteįiul sekasi. Farmer^
•Valgytojas padavėjui: “Tam
’ rado ganykloje beganantį dide
sta, šis viščiukas nėra šviežias!”
lę melžiamų karvių banoą.
Padavėjas: Už tai nekaltinki
“Jos puizaai atrodo pagyre
te mainęs /> kaltinkite pats save.
svečias. "Kiek gatw yi’a?”, *
Valgytojas: Kaip tamsta gali
“Deja,' nega’Uį ĮK^akyti’^ at
sakė draugas farmeris, “Visos taip kalbėti!
Padavėjas: Nugis šitaip: Jau
jos yra nusisukusios į priešingą
kelinta savaitė, kaip aš tamstai
_______
kasdien siūlau pietums, viščiuką,
Kandidatas rinkimams į mies-, o tamsta vis ką kita užsisakai!
* * *
tedio majorus aplankė vietnj
REIKIA ŠYPSOTIS
kleboną paprašyti jo paramos
tu.
Sutinku su tavo išvadomis, rinkimų kampanijc je— Kodėl man patariate šyp
bet pasakyk man, kodėl tokios “Kol aš apsispręsiu remti tams, sotis?
varžybos dėl tokios cidelės atsa- tą ar neremti, prašau man pir
— Kad atsiskirtum -nuo gy
ma pasakyti, ar esate stikliuko vulio!
mėgėjas9?, paklausė klebonas.
— Kaip tai?
/
prezidentas tari nusipirkti sau
-—Matėt, liūtas nesijuokia, lo
“Kcį aš atsakysiu”, atsargiai
prezidento vietą. — Ar apsimč- atsik!taxisę kandidatas i majorus’; kys nekvątoj^. ožys visuomet
prašau man pirma pašakyti. ar rimtas, dėl- to žmogus turi nuo
tai yra pasmerkimas ^ar pakvie lat šypsotis, kad atsiskirtų nuo
gyvulio.
fPlante)
timas?”.
*
*
*
« $ * ,
ve?
-NEUŽTIg^RĮT’AS ŽUVIMAS ■
—
GINTARO BALIUJE

nuvijusios, ilgai dar kriugeuo. puujo&i, pagaliau, n^aXyt’J
ta pati mintis visoms atėjo: “Ne
ieiozia ganytis, tepašerte nanue
šeiminiiLKe1/’ — ir pradėjo is
lengvo, koja už kojos, bet riiu
tai, neatlyzdamo», namų liuk
šulus

O saule dar ankštai. “Neteis
kite namo, kol nesutems!” —atsbnhie piemens šeimininkes įgra
is^mą Svaisie.b' titd ilgais bota
gais už akių, kirto per akis; ga- ,
vusios muistės, bet rodės snukių
nebenuleisianc/os ir rėmė pie-menls. Piemens, daaiydaniesi į
užšėdarHcią, bu dar neuž^ednsi$ sau ię, ’ t ra u kėai koja už kojos,kad nois kiek laiką pi-avnlkuo.
Kriūkenčitis snukius durtuvais
visa eile kist aczusKis, kiaulės vis

ąnas tr&ti&esi. iXy šveitė Jonas
į dešinę^ Perrėk į kairę. Gavu
sios šmūkštelėjo viami pulko,būrys kuštelėjo, -iširę. “Ką čid
būriu9 -— saągiai sru^pratoj —J
aėbem, kad baugesniam kliū
tų?”... Ar viena umkt prc.Jžri
ną — Jonas jai per bailį, kita
driūkt pro Peūą —- Petras jai

-....

na, Malki.
• r"
— Kodėl taip galvoji? Gyve
nimas įdomus, yra
g ko veik

— Klausmas’.. Nubrinksiu, kii/ O kiaulės9 Kiaulėms, tešlos'ne.
nors subrukęs, laikysiu, kol no ragavusioms, greičiau poilsis pa.
rėsiu. šunimis papiu lysių, kai kyrėjo. Viena paskui kitą pakinį
džiaugtis. Va, buvo A2**To Kom
norėsiu, ir namo paleisiu. k;*ia oo ir išsivalkiojo, kur šiek tiek
g:esąs Chicagoje, Ar ten i nu
norėsiu. Tai ir bus ganvmas. —’ pelno tikėjosi gausiančios. Slin
ėjęs?
jau supykęs, atkirto Jonas į ko vis tolyn. tolyit; išsisklaidė
— Prisipažinsiu, ČMaiki, nebu
ii*
vėl
ramiai
-pradėjo
dirbti
sa

smarkiai patraukė nosimi:
vau...
vo
vėdarui.
Jie
ne
skolintojasreiškė didį savo galybės supras
— Tai koaėl aėjžė nors pašipabučiavęs
nepermaldausi.
•
\
Limą* piktai čiaukštelėjo itg n
klausyti
įdomių pcaoesimų.
Ar
ir
piemens
pakirdo.
Žiūri*,
smaluotu .botagu į paravės var
- - Sakyk, kodėl Amerikoj vy.nalėšas: tai jau buvo ga lybė ‘ kiaulių nebėra.. Kurgi kad ja^
k j>ąsku£inią-| važiavimas buvo.-Alias yia pa— K<ri tėvui, gaili pasakyti. Aš riškai vaouutoi ponios ir paneparodyme nes vcti nalėšų lapai -vilkai? Ogi. aure, už pusvars- • gffis-būrio^ojas,^kurios-per grei| grindinis veiksnys ^kovoje uzz niekam neišplepėsiu•lės Scbut; Sharko, Pronskis,
tuoj sudrisko; »r. namtrlinęs ke čio! Ojei’... . , „
tįim^ J’odės’y-ieiji iškeltos, nėmaž Į Lietuvos nepriklausomybę, yei— Tarp mūsų kalk?nt, aš .bal-; GribausEas ir t-t.
— Cit, ' niekas! —' padrąs^i^ ; ženiės nebeliečiančios.
lines aukštyn, tekinas nusivijo
kia kartu su ^VLlKu. Skundiesi, euosifl už... Reagana
Petras. — Žiūrėkit, kaip gra
kiaules į ūličgalį.
..Jumiininkė, šiokių tokių žeme kad neturi ko veikti, gėda. Tė-— Kodėl až Heagai ą. Jis res-1 •rius, tai nesupranti: Jos del to
j
'
u barė>ų žiai galioki.
Kol
--r
publikonas?
t<i lapapalaikių kiaulėms loviuo- ve’
vvriškai vadinasi, kad jos na
i ai ko negaiš ndamos,; — Kur čia tau gražiai? — burb:
— O kodėl už Mondale, jis1 muose viską rūnija
žolę skusti- Ėdė, kaip tik! telėjo nusiminęs rūpestingas ir
■,
j
kalvėms gėralą ties šuliniu už- na prezideiHf rtrijumai. Aš taip demokratas?,
* * *
išalkęs temoka ėsti: skuto. rwė. uol its piemuo Jonas/
— Šarap, Maiki!
....
■ 1 "plakė, veršeliams puti'a prieand -upykau. kad vienas kandidatas
iZ MOTERS ŠYPSENA
kas pakliuvo, nesirirkdamos, to matai, kaip issiskrste? Dar ku?
- ,
, ’
. ,
— Tu balsuok- už “ką tu nori/
•.
_, J .gyje,pasistatė, manydama vis tai ■ lakai reklamuoja .save 'kandida
jeibių daryti nurioglins Bęlyn nesidarrydamos
Moteriškės nusijuokimas turi
'■ j ^įsaugoti, kad tos kiaulės ie- tūrą. laimėti prieš respublikoną •o aš, «ž tą kurio noriu.
— Varvkimes toliau! — šūkte kiva s;ibrtteva į ' krūvą, kad
K3.Ū •
r'~
— Sudiev Maiki. Mudu nesur- būti lengvas, ■ natūralus, o ne
pa verstų. Bet žviigtci’ejtui į ne-^ Ręagąną,
v .............. man raėt
__ galvą iškvarlengviau
biuai
pridaboti!
rėjo Jonas.
! „nuo ausies iki ausies”.
-‘UŽsėdtrsią sa^lę, ‘„dargi, sako, vai gj-no. Dibcti niekad nebuvo pra- rsxkalbame.
— Tai kam. kad geia! ganosi?.
Nubėgo, vėl pradėjo botagais, .karienę užkabinsiu”, ir ibėgo J
— Gerai, susitiksime ant Wes- ■ T?ekki atveju nepatartina juok
ehvje tokios ųžsisp^Tusios kamkapotų labiau nutolusias šuuh
- pasergėjo Petras.
tern Ave. Don Varno Posto pa- tis garsiai ir nei iki ašarojimo,
kaminą. Akimirką trukus, išeiJ ^lanijos, kaip dabar.
— N-1, taip! Ne visą gi dieną mis užpiudė. Lakstė po visą lauJ] Juokas ar šypsena, kaip ir
_3aa
ogi veršiukų katiliukas} — Jeįgu rinkinius laimėtų •talpose’
■įį ■
ūlvč<T31vie bus: reikės ir toliau' ką.
akių žvilgsnis, daug ką pasako.
— Balsuosime!
prieangyje jau ant šono, tuš-į, .Mondale
_______ ii
_r Ferarrc. tai būtų
pasivaryti.
■ — K ir -eini. knr!eini, ’Keršeį
I Moteriškė su švelnia šypsenai
—Nepramiegok, Tėve.
Čias; į ąsočius jau ,pc penketą sų; -ledo pralaužymas” Amerikos is
Degle, J uode, Eaite: Lėkause, -‘■■vj-bmjs kojcmis -sulipusių tik geįĮ torijoje — moteris rieeprezidenyra maloni draugijoje ir sudaro
— Kam? Jei j~niš bus čia ge
Bevnodege, Raiše, Kiestanoseltjį ■ ria, tik-maudosi aukščiau ausų,
ra. tai h- visą diena išsiganys. —;
malonų įspūdį.
’ .............
' ...
'J; J ‘
H
— suskambėjo ietanų' visi pa-,
i
.
'
gaivas, anot to, geru gėralu trim
erzino Joną * is d01 aykai?ę>
— Moteris -tirri Jygias teises
į Genealus italų dailininkas Le-kraščiai.
■ ■
■■ j ,*.L
Petras. Tačiau ėmė kartu su J>-'
Mas: kitos baigia vakarienę gar 4
vyrajSj tai nieke nuostabaus.
on ardas de Vmči nupiešė vienos
nu čaižyti kiaules’ilgais bota
Nusinuobodžiavę šunys, paju džia užkanda joms pačioms pa-| Tėve. K: ip tau patiko prežideiiFlorencijos Moteriškės Pranciš
< to Reągaoo i kandidato Montę medžioklę, lojo kaip pasiutę,’ tai<Srtais lapais
gais per liesas kiškas.
kos del -Giocondo (Mona Lisa) t
Kiaulės žvėgčioje, kinkas kra dūko kaip šernus miške užtikę; *Nastėru>« šerminrnkė spyrė ko-: ■Jale debatai?
šypseną, kuri iki šiam laįkui su
paskutinę, kat’lniką berrtinė-j
tė, bet naru senus i o- keletą žings. uodegas traukė, pakinkikus\ki”^
—■ Debatai. paJy^’nti. buvo
žavi tuos, kurie pažvelgia į tą
iančią; pliaukš erė o rankom mandagūs, tačiau F.eaganas la
niu. vėl i žolyną kibo. ŽalynaA,' mtę. už ausų vedžiojo.
paveikslą. . *
tiesa, buvo menka>. striukai,
Kiaulės žviegė, '.lakstė padūk- \Sati per strėnas; bet jau tiek be- biau Įtikino balsuotojus konkre1 šiais plena’s -ir'darbais, kuriuos
nelyginant kaip vieną savaimę' tiames. švai. tės iltimis •> gindS^ >ado<L *
neskuba šeimininko barzda. 11';' mos. puldinėjo šen ir tepi, liesu-’ : — Q, šelmiai... o. n<alei>tuva<4 b zper-keturius mjtys' atliko.
IgesnK; v's dėl tai buvo žolėj 7>ra'datros, ko gi iš\ju
Tnieguklidi!.. Tokie jūs piemens?,j Valstybe, prearieatei didelė nas
Ilgai tačiau kiaulė* neišturėjo? ramu g4nimąsi jiertraaltė. -,’Ma^
Pn4arik'ti.
sirta... kur čiaį
namie ir > ir <ižsie»io painia is
lengviau ėdžio išsižadėti, negtf tydamos. pavieniai nėsą kūr
??ik mano šermakšrėnė už durų klausimais, ypač dabai', kai te
randai ant kumpių kęsti, h. gai gti. mtėsi kita už kitos, k&l v’-Kpa'i^trtyli .. Pa- akysiu judam roras vyksta visame pasaulyje.
lėdamos p’evo.'. užsitrūdo ant’ sos i alikštą krūva nesitfksoie xak:rrrerre.. krtok’os nesulauksi, Ve bet koks žmogus gali atlai
dirvonų
Akvs joms paraudą,
[
nno ~ f ,** ' - —*' SeraJ’ ėt'osį buvau, kyti tokią atsakomybę. Tai .ieDirvonai buvo liesi. Kur-ne^ genimo puto< iš snįrkru drifctVVaonccium -palakusi. o kam engv.--> -d Jvkrfr. būti preziden*kur ežia ir ta nuo saulės ifusvi- Puolė visu būriu šttflis. (šonysį, kliuvo — beragėms! O kiaulės,
lu<- kur-re-kur karčia-sultė us uodegas paspaudę, cypdami to-ikiaulėk!.-.
Nė pradžios; nė pabaigos, nis. kur-ne-kur piesč-ukas. il iyn. piemens straktelėjo anfc
Jonės šu Petrė, -kuo gi buvo kaltu? Ganė net pernelyg rū
pestingai: padarė, visa, ką įtik lankos.
Lazda
vienu gate — medis.
mokėjo. AluikiaisAao’tu virtę, vi
sai .negudriai 3 kits tetą žvilg
. ■ ~ ~
- --.-r... m
....... ~itm t ■
jcs. viduryje išviete —’ žnuągus.
ėjo ir, nemaž
kojo
Rcžcnj
a
mis akmenėlius spardė, šeimi-į
Soif 9AU, PRT^M DCtb
ugnis, — xrigsrcte
1 »inkės riksmą mž pi svarsčio gir :
ft NUPKčR
dėjo.
>
— Jouai. pcihMtew paskui
I iontya gbrfMk tkfirf vfMjgd
kiaule^ sekti. O tefrip tau tikpasiįAė
smMctaė «»? — kbGaį(|£>t Jteteas.
t U S, MnfrmiMW kŪMEL atatdte
>ą<4ik
r *WC ■>4WFVOK'EK
nenueik Atteve k»iues ga- zuoti
lupo if’ineis « ge
I0MB& WR»U<E
I Vti — t rė jis pasveria mis. - liai ffltrn skaitytis -ai į^. Oųjn.
l^r ^tOHG >KO
Galvį ai knr k£S geriau. Jie kad ne vvstn ^inaMtiž..mfleji idtane
n«ure FRESH Mil*1
.
ir ve. žiaw knf, tzs vis iš leng jo, Ptfti.imė KTjšja y»;rti 4mmivo* aa ir >imnrtoi O čia šmukšt, < I žinosią
i
šmukšt j visa.** puses, ir atsakyk
šeimininkei,kad nesiitnrėjai! Su
PAKR3JOMO JRRAEMBLA
tifrėk gi. ka-d gei'as! Pamėgintų
W..
£■**
oati-.. Grįžk
dabar,J ganomip
itl netekus! a, >
’
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* —• PrAŠykiVM'gerlaAi galvijų
ganytu’ — neatsakjd^maf pata
rė Jonas.
;

■py;

k

—*^esa aš didelio tiy'to ne
turiu, bet aš esu apdrąūdęs sa
vo gyvybę: Jeigu aš~^ūsiū va
žiuodamas aiftpraobrliii,K tai ap
draudę gaus tamstos duktė, jei
gu ištekės užmanęs.
— Bet kas gali užtiki’iti, kad
tamsta greitai žūsi?
* * *

LAIMINGIAUSIOS

. :-.

— Mano vyriausioji duktė iš
tekėjo už menininko, antroji-už
poeto, o jauniausioji už 'banki
ninko.
— Na, ir kuri -lainųngiansia?
— Abi vyresniosios, nes jos
gyvena pas jauniausią...
*

*

T

NEMATOMAS DAIKTAS
'Pakelyje vienas automobilislas keitė ratą. Pravažiuojantis
kitas sustojo ir paklausė:
— Prakiuro padanga,
— Pataikiau ant butelio...
— Negalėjai pastebėti,
— Kaip pastebėsi, jei -žmogus
butelį nešėsi kišenėj.

I

ST. CATHARINES, ONTARIO

98 80 n-. iiiių. Amerikieneriui peikė 400 markiu
ą 1.20 markių įkišo į kikelneriui už patarnavits 2 pfenigiu.
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Tave vest ketina..

Į sėdžia.‘ lankantis s. rn. rug^e* kviečiamas, aplankiau ir jį. Išsi— Atėnuose iniiė graikų ad- ’
r * ' jo mė/?esį Chicagoje
k?lbė:ome porą valandų, dauvokatas Constzntin D Stavro<
x
♦
f
gip.U kalbėjome apie komunistų
poulis, ėmęs alga iš Jungtinių
Pagrindinis keliones tikslai
pavergtą Lietuvą. Pa.-tebej?u,
nė akimi nemirkte-; Tautų per 30 metų. Už ką jam
buvo.— dalyvavimas mano
kad kanauninkas Zakarauskai
mandagiausia padavė sve-i
Įninėš vestuvėse.
apsiaustus, padėjo apsi-l
yra labai didelis patriotas, kuni
reigūnas negalėtų pasakyti.
. Kadangi turiu Chkagoje pagas ir atlikęs sielovados darbus,
ir
šypsodamasis
palydėjo!
Zįstamų parūpikurie taip
daug rašo j spaudą straipsn ų
’ris.
— Amerikos ir Izraelio karo
pat aptrą kartą žiauriajam -so
prieš L: etų vos okupantą — so
staiga
atsigrįžo!
laivii manevravo Viduržemio
vietiniam' komunizmui okupuo
vietus- Kanauninkas V. Zaka
m■’in: If0 markiu.i jūroje.
jant Lietuvą, pasitraukė į vąhprauskas issireiške, kad "Naujie
rus’ ir dalis jų apsigyveno ChL
nos” talpi r-a visus straipsnius,
— Černenka pa<tkė Varšuvos
cagdTje. tai užėjau puoš aplanparašytus prieš okupuotos Lie
sut’Kau vyrą, kyi bloko jaunimo organizacijos at- :
1H H'
tuvos komunistus be cencūros.
elmeriškrti išsilsi- -tėvams kalbą.
„ . f ,
Laikui bėgant iš okupuoto?
Tik kanauninkas apgailestavo,
Lietuves tam tikrais keliais atei
kad šiuo laiku lietuviai nėra vie
— Adv. Stavaropoulis gavo
na naujesnių žinių apie dabar
ningi ir tas silpnina kovotojų
širdies priepuolį.
tinio Lietuvos okupanto sovie
darbą, dirbant Lietuvos laisvei.
tų dar. vis tebevykdomus tardy
Pagal kanauninko Zaka rausko
— Niekad sichai nematė to- ,
mus, suiminėjimus ir sufabri
pasisakymą, visi lietuviai yra
It'cs indu neapykantos, kokia
kuodami be pagrindo kaltini
brangūs, neats žvelgiant kokių
parodyta praeitos savaitės pa-.mus, teisti ilgiems metams sunpažiūru jie bebūtų, kad tik dir
baigoj.Neap»kaiūiuojainas žuvų- ,
kiems vęrgo darbams patriotirs
ne bildmki,
ba Lietuvos išlaisvinimo darbą.1
Lietuvos nepriklausomybės laikais Alytuje pastatyta dviaukšte murini? mokykla
,-iu s’chu skaičius.
lietuvius tremia visus baus
ėvelin’ miega.”
Kaip pavyzdi nurodė lietuvius,
mes atlikti i scvętu “rojų”, kil
kovojusius per kirmą pas. karą
— Puspenkto milijono žma-:
lai buvo didelis
tie ten yra paverčiami beteisiais
;žėliam>
Lietuvos laisvei.Tuo metu atvy Čiau parašyti apie pirmą sovie yra sudarytas iš poliumų parti
nių praėjo pro Ind.jos Gar.dni
mcralinL laimėjimas- Gi Eurovergais ir traktuojami lyg fabrikusi lietuvi kovoti Lietuvos lai tų okupaciją ir vėliau antrą jų ‘ir kaip toks/ •
Parlamen- pes Parlamento visi nariai skai
'Ico'robotai, negaudami jokios pa
tamsoje degančius palaikus.
svei. niekas neklausė kokiai par kaitą okupavus mano ir gretų mandatą, ir JEuro
tė ir sovietai tą rezoliuciją. Tai
gaidos nuo mukių larbų smirėdėti
tijai priklausai ir kokių pažiūrų mų apylinkių lietuvių gimtines,' te gali kalbėti apie sovietų žmo
gaus teisių pažeidimą okupup-į buvo pasakytal sovietams, kad
gltę.
f ?O- ■■ l r.
•
•- .
esi.
"
> paitizanų kovas, vežimus į Si
toje Lietuvoje, šiandien mums - Li»-etuvą, Latviją ir Estiją esate i
Dar .v tkhmas Kanai Infer pa
Visi, kas tik kovojo ; UŽ atga- birą ir vietoje nukankintus lie
pavergę ir privalote gražinti j Rankos kamanose;
į MEET THE CHAUENffi!
v.-ūt i^Ųhicagiiš-laiškų, kid at-j vimą prarastą Lietuvai laisve, tuvius. Dalis jau yra mano ir lietuviams ypatingai yra reikitų Ylakiškių nužudytų lietu-j kalinra vienybė,nes to reikalau
Jau nusviro rūtų gėlė.
vykčirū pasidalinti
žiniomis :r priešo buvo nukautas, niekas
žinti
tiems
kraštams
laisvę!
Man už kepurėlės.
apie, žinoniiisj lietuvius, dirbariJ nesakė, kokių pažiūrų ar parti- vių per antrą sovietų okupaciją ja broliai ir sesės, kenčianty s
jų( žiauria sovietu okupaciją Lietučius. okupuotoje Lietuvoje ir ši-- jos žuvo, tik pranešdavo, kad paskelbta pavardžių, bet
Tokia diktatūra nėra amžina.
Štai n.tbego merguzeie,
skaičius
iš
pasikalbėjimo
man
vce.
čki Ltetuvos okupantui
so-vie- tiek ir tiek žuvo lietuvių. Ka
Ateis laikas subyrėti ir sovietų
Pažadinti tėvelių.
.tmis^aip n' padafĮatt Į CMcagą nauninkas V. Zakarauskas išsi lankantis Chicagoje yra žymiai
Pasitaiko skaityti spaudoje diktatūrai ir Lietuva atgaus vėl
Ir omn^šti
y
atvykau žymiai anksčiau, prieš reiškė, kad ir šiandieną turėtų didesnis.
pasisakymų, kad Europos Parla
Laukia u
lių.
Augustino Ašoklio pastango
J. sarapnickas
giminaitės vestuves ir iki ves- būti vieninga kova prieš gimto
mente priklausymas jokios reik
tjiyių' nevisHš, "bet dalį draugų, krašto pavergėja — sovietus, mis turėjau progos kelias va- šmės neturi pavergtai Lietuvai.’
“Ne dėl rokio girtuoklėlio
j landas pasikalbėti su Dolfina
dirb&nčiųs;tantinp ir politini dar bet....
Tai yra netiesa. Lietuvos oku
Dukrelę žadėsim,
j Trisiene, kuri turi didelį baga.bą aplankiau, o dabar ALTo ir
pantas
reaguoja
į
viešas
demonPer porą valandų pokalbio, , žą žinių apie komunistų veiklą
Ne del tokie plaidūno
VLIKo veikėjų aplankė mane
Šveicarijos
Sotethurno
ko
n->
-ątracijas.
parašytus
straipsnius
daugiausiai buvo kalbama apie i prieš pirmą somėtųokupaciją
Tris tūkstar.čhis duosim.
SERVE WITH PRIDE IN
tėn, kito buvau sustojęs, nuoįatono
valdyba
padovai
ojo
Auta-,
laisvoje
pasauliolietuvių
lei

194Q-—41 metų sovietų okupa j :r per antrą sovietų okupacijos
THE NATIONAL GUAREĮ
.tiniarn' ą^si^vemmtii.
j
džiamuose laikraščiuose ir to rni Roth-.’i patingą garbės j
ciją. žmonių nuotaikas, sovie
P.isirinki sau, dukrele,
rūbą.
. Būdamas Chicagoje prrmiau- tams okupavus.?
Slaunesnį vaikina.
Su tuo s ūbu. yra susijęs
sovietus.
. z ...į
siad' Augustino Ašoklio, patariia- !Pasisakiau-• esąs žemaitis, o
soėialdemokra-. Kada lietuviaf^^lifetai krei rinis ivvkis. Hansas Rothas. da
.VįipU .aplankiau , dienraštį >Naii< pas mus .Žemaitijoje- bet koks pasikalbėti
.j ienas,* kurios pafąlpiuo be jo okupantas, tiek valdininkas, tų veikėjų M. Pranevičių, kuris’ -pėsi į Europos T^iTan|entc at bartinio apdovanotojo senelis.'
IMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE |
stovus, prašant juos parkmti Po 1382 meta:s. perspėjo Solothurkios, cenzūros parašytas kores- ūkininkės ir ar ūkininko samdią aktyviai dirba, ir remia aukomis
pbndencijas_priėš. Lietuvos oku nvs nekentė sovietų, išskyrus Lietuvos Išlaisvinimo veiklą- Ee litinės komisijos paruostą rezo no m’estą .nuo priešų kyburgieyra seniausia.^ didžiausia ir turtingiausia lietuviu fraternalinė
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metuf.
pantą
soriėtus ir jų padlai- kai kuriuos žydus ir keletą va-j to, M. Pranevičius plačiai supa liuciją,. kurioje buvo i siūloma čių. užpuolimo- šio fakto at-į
minčiai miesto valdyba paskyrė,
■žiųs.'-*;
.gilių, girtuoklių, tinginių,- džiau žindino su LSDP Užs. Delega- pritaikyti apsispren^Tno teisę
— atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos
iam ir jo įpėdiniams amžiną cto-i
tūros
veikla,
nes
iFLietuvos
soEstijai,
Latvijai,.ir
oętuva!
šrą
darbus dirba.
ir.? I&nadoje. leidžia- gėsi okupantų Įvestu “rojum”,
vena. Vieną rugių sykelį ir vie
cialdemckratai'glaudžiai
bendra
rezoliuciją
Europos
Pa
rlamente
.rr^s. Tsaydiirastis : lcNeprikI-aūso- nes tie visi tautos parazitai ga
SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS KGLIJONUS doleriu
i
apdraudų savo nariams,
ma Tiį^vri^ fąlpnid mano .visas lėjo dienos metu plėšti iš darbš ‘ darbiau]a ir dirba su Ei^ropos Baltijos kraštu klausimą, visų ną avinų syk -Ii <i f v*y .s.o.
valstybių^ socialistais ir bendro- Europos valstybių soqalistu par Į kų. turėjo būti kasmet duota įs- 5
— apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno,
‘kf^rėsiJO^deniįjasų ią parašytas čiųjų lietuvių įsigytą turtą.
3
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu,
: mis pastangomis sudaro saly- tijų atstovai vienin
pėjėjo
įpėdiniams.
s
• prieš, .Lietuvos - okupantą ir ko- Apie pirmąja sovietų okupaci. -v .
„
r
kiekvienas lietuyis ir lietuvių draugas gali
I
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.
-nuitįišti^feiirie- suimlnėją. ir tąr-. ią ir- vokiečiu - rusu prasidė-Į 5“ Jr V^lKui patekti j Europos rezoliucrjos projektą.^- •
Kas antri metai tiesioginis i
įis;kanu; per porą yaįandu ne-į Parlameijtą nariu, nes VLIKas ■ Kovojančioms-del ^Įvės Pa- Rotho įpėdinis gaudavo ypatm-i
SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam
įmanoma viską apkalbėti,
gą garbės rūbą, kurio viena pu-j
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.
nes tūrėjau vykti’ sit ■ frėifcąlais
sė paskirta 5 eilios raudonos me:
SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už
.<w
irėntė^UT sutartu Taiku' į kitą pasitarimą
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.
. Jiąsįkar^'ifr^oeda-.sttpriau: rekį su. Chicagos'visuomenės veikė-.
paprotys
jsn
keli
šimtai
Šis
SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose.
Kreipkitės Į savo apylinkės kuopų veikėjus,
metu karrojasi. ir, atrodo, nejie
Jums mielai pagelbės i SLA įsirašytL
f5’ ; Kad Ateičiai .
mano išnykti.
2759 W, 71st, St., Chicago, DL
Galite kreiptis ir tiesiai j SLA Centrą;
^.Zakarauskoi’.-nės; medžiagos.-bus' stengtasi pla g ® StTESTINGAT i5PTLDOMJ RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
č '/ ■■ *
-L.... ..
izmizCj;*.
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
T
ARBATPINIGIŲ
.- I
307 W. 30th St, New York, N.Y. 16001
Atdara šiokiadieniais nuo
Viename Hamburgo restora
TeL (212) 563-2210
J vai. ryto iki 10 vai vakaro.
ne pietavo turtingas amerikietis
HetHvIq Steratūros, meno Ir mo&?r
su keliais
-

KrHfci <^o Ilipefio, Vinco Maciūno, P. Jd&fto, V. Stanko*
t Ratdrčlo, ię. Kaito .Griniaus, taip pat K. Matwevičiaua !r T
M^&tu rtralpaulai bd studijos, Iliustruotos nuotraukomis I

J ;

-

-

HLMAN, B.S., Registruota* vaistrninkn

TeL 476-2206

_____

.< IHiNę ITEfirns LAUKUOSE, poetė*, šlytojo* tr ta
tiafl ioklij pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie dain?
tverte* bei jį tetorlJt Ir
I<tomi skaityti ir nedainuoja
ttomtį
autorė* puikiu stiliumi ir aurinktaia duomenlml

taip hon Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne aauar
ratttrtn* stodija, suskirstyta ridrsnetlai*. Ta 206 puslapių kny>

S ttKFUVMKASB PAMARYS, Henriko Tomo-TamaflnA
■Iii paraiyta studija apie Rytprūriui, remianti* Pakalnis |
pvo* apakrlčh} dnomenimta. Apraiyma! jdomfla Hekvlaw
vft£ Leidinys fltnstraota* auotraukoenta, pabaigoj* duodami
*

11^^.
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For constipation relief tomorrc***
j
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 WonderT

rii.Tfc'isiu

Read label and follow
directions.

Int UODAS MIKŠYS,

50 metų studijavęs, kaip

IN
NAUJIENOSE
GALIMA GAUTI
Kazio Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS,
tomas
mfc ---------------------------------- $10.00

$6.00
H dalis, 229 psl. --------- --------------------------------- ------- $6.00

T

Miko šfleikio, LIUCIJA. prčza. 178 psl.

__

$5.00

Janinos NarBnės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psl. $5.00
-O —f

--'T

Prof. P. Pakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN

IS PRAEITIES ŪKANŲ
ATEINA LIETUVA,
parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kai Bet kada Ir
$ėt kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui
Ir lietuvių kalba Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K.
Būga paa geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė
Beturiu kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus
ir patarė mums toliau studijuoti.
CaItli ff35. Kieti vtrtehal.

J. VeoefovTO, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA V Ml
60 mL
---------------------------------------------

KUJIEN’OS, 1729 So. Hateted St., Chicago, K. 60Q0I ri^sV4 Iv*
uUmA AvImM rwr*a/rrYi44»n/\ WIaWyhuI
p
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nėra skaitę'ar girdėję pasakėčios, Jtaįp vėžys, lydys ir

aėU^- _______
pusei metų —__
trims
viens m mėnesiui

$40.00
$22-00
$12.00
K00

Chicago $45 00 per jear, $24.00 per
-lx month*, $1X00 -per 3 xnonths. In
oUxer^VSA lo^Ltoes ^fi.OO per year, į Kanadoj*$22.00 per sųf months, $12.00 per
^eUTą _______
Aree months. Canada $45.00 per year;
pusei metų _____
•'ther countries $48-00 x>er year.
vienam mėnesiui
25 cenu per copy

$24.00
$5.00

Užsieniuose:

148.00
1200

metams _

Nuo sausio pirmoc dieses
Dienraščio kainos:

Chica^oje ir priemiesčiuos:
pusei metų _

vienam mėnesiui .
Kitose JAV vietose;

Naujienos eini kasdien, isskiriaat
sekma fUęmng, pirmai i en hif ir Šven
tadienius. Leidžia Naujienų Bendro
vė, 173S So- Halsted Street, Chicago,
$24.00 IL 60608. Tęlef. 421-6100.
$15-00
$5.00

Pinigus reikia siųsti pašto Money
Orderiu kartu su užsakymu.

Pataikavimas okupantui neišgelbes
tautos nuo jos išnaikinimo

4■z

nuomonių skirtumas būtų naudingą^ laisvinimo veikloje ?

eius, kurie suprato, kad mintis yrą pąyojiiĮga jr jąi ne
pritarė tvirtindami, kad už lietuviu visuomenės ribų vi$
tik reiktu kalbėti vienu balsu.
Br. Nainys šio pasitarimo didžiausiu įąipiė^irou lai
ko pritarimą V. Nako pareikštai įpineiai, Isąd pirrnpge
eilėje reikia rūpintis išsaugoti tautą nuo išnykimo. Bet
tai atrodo, kad V. Nako ir Br. Nainio galyopis, tokia
tautos išsaugojimo mintis yra kur kas svarbesnė, negu
siekimas Lietuvai nepriklausomybės. Ęeja, jų peršamą
mintis, parodo judviejų tik politinės išminties niepkystę.
Kadangi, tokios pastangos tautai neturint laisyės, at-'
seit, nepriklausomybės jos nuo išnykimo neišsaugosi.
Tautos išsaugojimui yra vienintelė sąlyga jos nepriklau
somybė. Tai'tik tuščią kalba, kad pamiršus rū^ugtis tau
tos likimu, gali privesti prie teikias padėties, nelaisvės
mietams ilgiau užsitęsus nebelikti -tautės. Nėžinąų ąr Br.
Nainys ir V. Nakas yrą tiek same rąSfe^e nąjvūą, ar

tinėms Tautoms. Tačiau šis rei
Virę tą pasiųlymą u >ufcH-muhią
kalas uėra užmiištas. Ypač jį
■ tą rezoliueją dėt Lietuvos. Lai-.į
' eirtu?iastin,gai remia ęlr Otto
vi os ir Estijos padėties; pąteikU
i von Hąbsburg. Jis yra didelis
svarstyti Emonjs Parianjeių->
. . .
, .... .

J
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Į piŲinties
f
./
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posėdžiui.
i

| žmogus. Su juo turėjo progą suI artėti kun. J. Prur.slds ir jam
Dėl jos pagiindinę ikciją ve
, . » A Į atsiųstame laiške !aei kitomis
j
YL1KAS, yp^č
per
iilkaXJ
EUroi: y-agomis <ir Hamburgas yra pa
^TcucaJU, kuris Lk^^j****^^*^
» ,.4.
...
•
. , ...

!
f

.

. r.
.I *pos -krikščioniu
,
l

£

,
. .
*Teiskes. kad nei jjs, nei kiti sios
demokratu saZ
\c_:J. 1V1 1 k) >L-O .| pHl'lįli
* i rD’znh Dalinu

.. .
. ,
» ‘*1 rezchucijob šalininkai
Juc yje yra labai su^rtejęs
hauj
1 meirte nep utims. kol jai buo <Iuo
’T ?Parlaprien-to vięeprezrdenta figa Šia proga galima pažytu ,dr. Eyar Alfred Kepsch, ve-;
mėti, kad kun. J. Prynskis tuKiečiu atstovu.
' rėjo progos tuo reikalu kalbė’Rezoliucija reikalavo, kad ių
) tis su Eurojx>s Parlarpento pir
U-'
w
dešimties valstybių, nudarančių
mininku Pieter Daukert ir su
Du. K Šidlausku^
Europos parlamentą, užsienis
kai kuriais kitais parlamento ats
"e'kdų miuiste.iv kx-nfereneija
levais, bei kai kuriais Europos
^Tęsinys)
! pateiktu Sovietų Sąjungos oku
laikraštininkais. rasdamas nuo
puotu Pabaltijo valstybių klaiH*
' B- Lietuvos byla -Europos
širdaus prielankumo Lietuvos
parlamente
. Į simą svarstyki Jungtinių Tau-; reikalams.
tų Dekolonizacijos Snb-komjsi. Europos valstybę gt-rai jau jai ir kad šis Pabaltijo valsty
Kadangi Europos pa) lamentą '
čia Sovietų Sąjungos pavojų, ‘dėl bių laisvės klausimas būtų taip, sudarančių valstybių: Belgijos,
tp Maskvos užgrobtų kraštų de-j pat peržiūrėtas Helsinkio Akto Danijos,
Vakarų Vokietijos,
iplorūzapijos
jose randi tikrinimo konferencijoje.
Graikijos. Prancūzijos, Airijos,
jjalaakią dirvą. .Gal ypąe tuo su.Pabaltijo valstybių klaiLimasi Italijos, Liuksemburgo, Olandi
intrrėsuot?. Vakarų Vokietija.! Europos parlamente buvo svarsj jos j r Diiižįosios Britanijos san
kova dėl Lietuvos nepriklausomybės gali privesti prie
loma< 1983 m. sausio mėn. 13 dz tvarka yra parlamentinė, kur po
to, kad gali nebelikti tautos?
. ' .
viešai kelti, tylomis laukia abie Strasburge. Prancūzijoje. Į iį£ litiniame gyvenime lemiamos
Nejaugi, siekimas nepriklausomybės nėra'tuo pačiu jų Vokietijos pusių rpjiingimo. posėdi ALTas pasiuntė kun. di:r reikšmės turi partijos, tai mūsų
gelbęjimas tautos. Bet ar galima tautą' išgelbėti -nuo šitokioj6 -ątmosfęroje grupė Di- J. RrunskĮ. kad Jis. drauge sir poĮjėnės partijos padarytų gerą
;šnykimo. kai ji yra okupanto pavergtą? . Br. Najnys^ . dįio^ips Britanijos demokratė ten nuvykusiais AfLTKo pįnp£ .pįftsjtarnavima Lietuvos . reika
pateikia ir pavyzdi prūsų išnykimą. Bet gi, ,ji«ir išniko, mjp-atstovų paraškė ..Europos 3rf - K. Bobeliu ir kitais VLĮKo, lui. kontaktupdamos sau atitin■parkameniui pasiūlymą -apsvars- delegacijos nariais stebėtų Euro, kamas anų valstybių partijas ir
kadangi, neturėjo nėprikiausomyjiės. Pagaliau -- ar j jyįi' (labajrtuię PąpaĮtĮjps vąlsty- pas
Parlamento' veiksmus. sueį<
galinta tautą išsaugoti^ nuo jos išnaikinime^ įaii ji yra..tų į ryšį su ieni svarbesniais
okupanto naguose? Matyt, jis mano, kad ją gaĮnna tiki wprpadėti, šis pasiūlysiąs, atstovais ir vėliau pamfoęmilotą cifa būfų perteikta Jungtinių
h^aiitų
tadą..išgelbėti, kai okupantui bus'^ątąikąujama.. Saugok buvę .perduotas to parlamento ĄLTa ir
' .> '
Butų..Baudinei; .i^- vadi Dieve, tik jo neužrūstinti. Jokių jam nedaryti pridkaiš- ^olitin’ei1 kornisijai/: kuri įšiSky- suomenę.
%ė ‘parlamento narį <lr. Gtto von
trečiojo
valsty.Europos parfamehlas.-dit^fe
tų. Net tada tylėti ir jam šypsotis, kai jis grūdą i kalė-. ■iiįtbšburgę
pranešimas buvo hal<u dauguma, vds tik sesiais Įįps’ neta<p seniai ?įž
•
*«efc ųjąlaji^i.š Pabaltijo laisvės
neš 'si stėnos -išsiveržusias į ,ne_
juos žudo. Tylėti ir tada, kai jis pavergtą tauta rusina; >bvlaj, k.td politinė komisija pu-1 ėmė ta nežoBnciją’ kuri buvo, .įniklaušązsią gyvenimą, supažintylėti, kai jis tikinti lietuvi diskredituoja tr jį peirsėkio-'
iįinti su ta Europio* Parlamenta
ja, kai jis bažnyčias uždarinėja, jas sandėliais pąvėrčia.
.rezoliucija ir sd ;Paba4tjjo krašjoms tenka palinkėti.' :4ų-vsukim_ai«,-^katulanturjas įsi
Tylėti, kai pavergtą kraštą rusais bei ąžiatais. koloni
kad jos 'šioje veikloje nepavargtų ir jtirmoje eilėje siektų./ jungti 'į kimesnį ^dękolomzacizuoja. Bet gi, kiekvienam turėtų būt aišku, tekių. būdu, tautai -nepniklaūsomybės.
■
• ’ • . • / - j još vykclymą.- dabar jaū Europo■
’
Į
•
Į
I
J
‘

•Bronius Nainys Drauge, spalio mėn. 11 ir 12 dienu
laidoje, aprašė rinktinių bendruomenininkų pasitarimą
Įvykiui rugsėjo mėn. 22 ir 23 d. Dainavoje. Baso, kad jis
iš šio pasitarimo grižo linksmai nusiteikęs, nes jame bu
vo prieita4-eikšniingų išvadų ir pasiryžimo; tuos nuta
rimus stropiai vykdyti. Todėl, jis 'tokį pasitarima Įver
tina gerti pažymiu, nes jame nebuvo bijotą labai drąsiai
pasisakyti už mūsų gyvenimo realybę.
O dr. Tomo 'Remeikio pasiūlytas svarstymo būdas ir
parinktos temos suvažiavusiems labai atitikusios. Jos
paryškino jau seniai mums žinomą faktą, kad lietuvių
išeivijos fiziško gyvenimo padėtis keičiasi ir veiksmingu
telkinių kūrimas pasidaro neįmanomas. Todėl suvažia
vusieji- kalbėjo, kaip reiktų palaikyti lietuviškąją gyvy-,
bę ir kaip turėtų būti vykdoma politinis Lietuvos laisvi tautos nuo jos išnaikinimo neišgelbės* • O toks pataiką-?.
nimo darbas, kuris turėtų reikštis ir kitose lituanistinėse vrmas okupantui būtų tik paraginimas ją dar greičiau . 7 :Tiesa,'JBr. Namys .rąšo, kad tautos išlikimui pagalba i
yra kultūrine politinė, iįsąlpa -ir ręlįžHė. Nejaugi tie, C- Tarptautinėje Paštu Unijoje
sunaikinti.
.kurib siaiidieiI siekia atgauti -teptai nepriklausomybę ne- Amėnfcos Lietūvju Tarvba
Tam tikslui buvo užsiminta apie naujų krypčių ieš
■ąinaudaja..politiką, kultūrą, religija ir šalpą?
įvairiomis ,pr»gcmis rodė susirūkojimą politinėje veikloje. Į iškeltus klausimus, kaip ra surusinta, suateistinta, Įsisavinusi rusišką kultūrą. Ar . Be to, tokią mintis yrą smerktina, kad tos, jo su-į ■:pxnimą.
kad fcnktirię'laiškai ne
šo Br. Nainys, atsiliepė visa eilė kitų kalbėtojų. Žino tokią dvasiniai suluošinta tauta nepasmerkė. ir tų; kurie minėtos, priein-onės turėtų. veikti kiekviena atskirai. Bęti ■pjisiekaa adresatu už geležinės
ma, kiek buvo galvų, tiek buvo skirtingų nuomonių, ku šiandien dėl jos likimo kelia susirūpinimą? Lietuvoje gi, tokią vėikla laisvinimui būtu žalinga. Kėšvbje nerie--i icždangcs. kad kai kurie siutuirios realios praktiškos vertės neturi. Iš tų visų reiktų tokių nutautintų lietuvių buvo. Jie buvo mirtini '.priešai nihgas frontas, nors jis turėtų labai geras priemones lai-1
paminėti Viktoro Nako pasisakymą, kas liečia mūsų po Lietuvos nepriklausomybės. Tai faktas, kad tautą, ne' mėjimųiuąepatamaus. Taigi, kovojant dėl pavergtos tau-’ imiems disidentams ir kad mui
tai Maskvoje yra plėšiami riežlitinę veiklą, kuriai, atrodo, kad Br. Nainys jau seniai turinčią laisvės, pavergėjas gali fiziniai ir dvasiniai tos laisvės, turi būt kalbama vienų, vieningų, balsu. •
; monjšk&i aukšti. Šiais reikalais
pritariąs. 0 Vik. Nako pareikštoji mintis buvo, kad iš sunaikinti.
Kiekvienam mąstančiam lietuviui turėtų būti aišku,, ypač susirūpino New Yorko kon
Tautą nuo sunaikinimo išgelbėti tegali ir tai. tegali
eivijos politikavimas neturėtų ribotis vien tik Lietuvos
gresmenas Benjamin A. Gilman.
laisvinimo darbu, bet reiktų lygiagrečiai rūpintis ir tau vienintelė priemonė jos laisvė — nepriklausomybė. To kad toks būdas; kuri siūlo V. Nakas ir Br. Nainys, pasi
(Bus daugiau)
tarnaus
netautos
laisvei
atgauti,
bet
jos
žlugimui.
Liūd

dėl,
būtų
verta
tada
susidomėti
rinktinių
bęndruomenitos išsaugojimu. Nors už toki siekį, jis pareiškė, tai yra.
už atsisakymą bekompromisinės kovos už Lietuvos lais’ ninkų suvažiavimu, jei jie būtų kalbėję, ‘kad mūsų visų ną ' kad. Dainavoje vykęs toks pasitarimas panaudotas
— Indira Gandhi norėjo t r
rfiūsų
visuomenei
klaidinti,
silpninti
jos
kovingumo
dya'
išeivių
pagrindinė
pareiga
padėti
mūsų
laisvinimo
veiks'
vę buvo griežtai baudžiama. Tokia jo pareikštoji min
rėti 12 va*kų. bet turėjo tiktai 2
tis, kaip rašo Br. Nainys, pasitarimo dalyviams atrodė niams, kovojantiems atgauti Lietuvai nepriklausomybę. .(įvasią, o kartu ir suniekinti laisvinimo veiksnių darbą, sūnus. Josios vyras peršalo, su 
B r. Nainys
logiška ir reali. Ypač, tai ji buvo “pastiprinta” kun. K. |
. _pabrėžia, kad mintis išsaugoti tautą kai- siekiant atgauti pavergtai tautai nepriklausomybę.
sirgo ir anksti,mirė. Ji neturėjo
A. Svilonis laiko už kito ištekėti.
Pugevičiaus paaiškinimu apie reikalingumą ryšių su ‘ kurioms gnipėms yra nepriimtina. Man atrodo, kad to
lįy

1

n
ųlai^vęs ir demokratijos saluimBuvo pp-rlr
- „ , .
...
•• „litis, ivntu katahkiSKU pažiūrų

J. VENCLOVA

SIMONO DAUKANTO
LIETUVIŠKA VEIKLA
(Tęsinys)

<ki)”5 ‘ '77 '
biuose dalykuose buvo būtina... Valstybė ir pa-Į-eilę pirmtakų”. L
• »<
saulietinis valdovas. Daukanto manymu, atsirado
, 2)-Prof, dr. V, Sruogienė (Karys, 1962.1 nr.):
8) Prof. dr. V. Antonovič (Očerk, istorii Vėl.
visuomenės sutarties keliu, ir ši valstybė turėjo . “LėitUW istorijos priesausij^e, dar seniai prieš Knjaževste Litovskago. Kiev, 15 p); ‘'Lietuviai
ginti visos liaudies, tautos interesus, apsaugoti ' Mindaugą, Liėtųvą buvo orgartiąuota, turėjo daug (žiloj senovėj) sudarė teokratinę valstybę”.
žmonių nuosavybę ir pilietines teises... Lietuvių ■ valdovų, kurie svetimiesiems buvo galingi, kad
(Bus daugiau)

dvasias į* kūpa gamtos vaikų tauta rodė nepa- ’ 3) Dr. A. Burtueekas (Dirva, 1966.IV.4 d.): “Pri
prasto narsumo, drąsos ir pasiaukojimo pavyz- ėjau išvacĮos, kad bįiv© jjriešaęiiidauginė valstybė.Turėdamas dėmesyje labai sunkią lietuvių džius”.
Ners pakiniai ir migloti, galima‘nustatyti eilę kū
4
liaudies būklę, kurią sudarė agal lenkų madą įves'
jį mgajksaiu, kurie valdė Lietuvos valstybę. Gali
LIETUVOS VALSTYBĖS PRADŽIOS BEII^KASif
ta baudžiava ir caristinis režimas. S. Daukantas
ma užfiksuoti sekančiasidetųvųs didžiuosius: AJmėgino pavaizduoti idealią valdžios santvarką,
Taigi, S. Daukantas Lietuvos valstybės pra- i giTųanta, Kimgaudą. fįnbujjta. UfciiSprungą ir
kuri buvusi senovinėj Lietuvoj. Rašytojas Pr. d>ią nukelia Į žilą senovę. 0 mūsų K. Būgos su- pagaliau valstybes frtstartytoją Įlįęidaugą”.
Naujokaitis (Liet. lit.. 38 p.) rašė: “Valdyraosi fanatizuoti mokiniai, skriausdami Lietuvoj bei
4} Prof, del H. Bytfhbvtez (Litwa przed
forma buvusi demokratinė: kare buvo renkamas lietuvių tautos istoriją, lietuvių valstybės pradžią Mendogien, 193Q. 24 p.): “Mano žiniomis, didieji
iš geriausių ir narsiausių karo vadų, o taikos me bei kilmę jungia su Lietuvos vafldovo Mindaugo • kunigaikščiai -valdė Liėtevą jau prieš* Mindaugą”.
tu valdęs vyriausias kunigas. Vąjstybės reika į valdynajĮ. Oi vienas K. Būgos mielas mokinys ir'
<{. Jabtamlns
i)Ą'- “Feodajiųė
lams aptarti buvę šaukiami seimai. Lietuviai tu- j0 “garkfntojas”, darydamas skriaudas Lie^iyąs t Lietuvos valstybė
Mindaugo
roję savo pinigus, net savo laivyną ir varę plačią bei lietuvių tautos praeičiai, Įtikinėja: “Algirdas, laikais, bet daug seniai ir'uktetybės susidaprekybą su užsieniu. Tik vėliau lenkų Įtakoj, at- kaip
]
didysis kunigaikštis, iškilo trecioj ketvirtyje ■ ryme tarėjo praeiti d^yg laike”.
siradęs valdantis luomas ir baudžiava. Iš viso į 14 amį,, kada kūrėsi Lietuvos didžioji kunigaikšh) |ty>L o. SužjeiUj? (Liątiiva. 195
Daukantas smerkia uniją ir kaltina lenkus dėl, t j ja ir jam buvo lemta baigti jos kūrybą”. Tąi “Lietuvos vąis
Lietuvos sunykimo’.
| neatitinka istorinei tiesai, o tai yra tik skleidimas čiuopiama, negalim;
usiėti su
Tuomet lietuviai gyveno laisvi ir laimingi. • mūsų tautos priešų nrtokslinės propagandos? LšeVisus svarbius reikalus patys lietuviai aptardavę Į tuvos valstybė egzistavo net ir prieš Lietuvos kaO. L .<
irti
krivaičio ar valdovo sušauktuose. Dr. ralių Mindaugą, Tąi byloja bešališki istosBca^
V. Merky (J96 p.) paminėjo: “Aplamai valdovo i
1) žymiausias1 mūsų istorikas pi of. dr. A
ir Įstatymų lunkcija buvo užtikrinti tautos lais-Į Šapoka (5 p.): ^Pirmos žinios apieMindaajQD lai
vę. dero žmogau - asmens teises. Valdovas turėjo 1 kus rodo, kad jo toli gražu nebūta pirmo
tariianti -teNftai, kuries valios atsiklausti svar-'bės kūrėjo, bet tik ios centralizuotojo, turėjusio tavo
APĮČ SANTVARKĄ

.iii

Vakar pasibaigė Aleksandros Vaisiūnienės
“Vegetariška mitybą ir sveikata”. Ji išeis knygos
formoje. Kas norėtų Šią knygą Įsigyti, tai prašo
mas parašyti takių ^dijęsu: Mr. Jurgis Jąšinskas,
T(H Fast 7th St., Šft. Boston,^., 02127.
Kelias dienas Naujienų a^karnoje eis J Vcnek>vos “Simano Idaukanto Jietuviską veikla’’, a ta
^a pradėsime Pušėaą.

Frweri-u
Natriienų
manas “SuaftikimAs
s nradAsiYnf*

;

ėj© J. Pn1
)-

na'ie namą ror artą *Kova ir meilė**.

Kas norėtų įsigyti Pusine
Mon
‘^ne i” ar kitus jo leidinius nrapuise kreiptis j
Putras Gervila. 200^

>bcon. Hat Sūri

t

i

Modenuoa poezijos knyga. Kainą 5 doL Minkyti
viršehaL Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus
tokiu adresu:

Funeral Home and Cremation Service

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

Charles
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DR. PAUL V. DARGIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
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Madidnos direktoriui
$. Manheim RcL We«tcb<st<r, ILL

Chicagos Lietuvių
Našliukių ir Pavienių Draugiško
Klubo priešmetinis susirinkimas
i
TeL: 562-2727 arba 562-2728
įvyks penktadienį, lapkričio
2 d., Vyčių salėje, 2455 W. 47th
TEL, 233-8553
Street Pradžia 6 vai. vakaro.
Nariai kviečiami atsilankyti,
Service *461-8200, Page 06058
nes turim daug svarbių reikalų
aptarti. Po susirinkimo bus MYKOLAS BIRŽIŠKA
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

?

i

Rugių gubos (Tapyba)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

I

A. Kalys

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS

3d2L West 103rd Street

f

Valandos pagal susitarimą

— Amerikos Lietuvių Piliečių
•(Tęsinys)'
. Į
Pašalpos klubo susiiinkinias
VIII. ŠKgtk'mo It'O’r^jLsariazus^ _.į
Įvyks sekmadienį, lapkričio 11
vyskupas Nįsttstlevič vLs tr ti~ >
d., 1 vai. popiet, Anelės Kojak
kybos pašali ritmas iš mokyklos s
OPTQMETRISTAS
salėje, 4500 S. Talman Avė. Na
KALBA lietuviškai
Vilniaus lietuviai revoliucinė į
riai kviečiami dalyvautu Bus
2618W. 71stSt. TeL 737-5149 vaišės.
Ben. Jurėnas, rašį. vyriausybės atžyilgiu nusistatė!
Tikrina akis. Pritaik-n skiniin
visai aiškiai. Dar sausio 6 d. su
ir “contact lenses”.
sirinkime susitarę iri sausio 9 d.:
Žinai, vienam Dievai duoda
V. -Kapsukui paraškę nesikisi?
nįueidamas, kitam — pareidaį revoliucinės _ valdžios dalykus, •
tik veiksią kaip, apsisprendusics
* * *
Lieruvos’>'respxrbhkČK'-1 piliečiai,INKSTŲ, PŪSLĖS IR
Taip
yra:
tas
pats
ant
suolo
PROSTATOS CHIRURGIJA
tas pats po suolu
dąmi jljėtuyps liauūžiai, jie nė-^

I

...------------------ —

r
>

x:l. —

_____—

,

Valandos: antrai. 1—i popiet
Ofiso telefonas; 776-2880,

Rszidenciros telef-: 4484545

1? lorida

k

Prostatos, inkstų ir šlapumo
tekų chirurgija.

i*

St. Petersburg, Fla. 33710
TeL (813) 3214200

Apdraustas perkreustyniK

Iš įvairiu jtstisnę.
ANTANAS VILIMAS

I

nepriklausomą visuomenės
ar privačios iničaityvos veikte,
:r notoms nenoroms tekdavo nusilenkti revoliuciniams valdo
vams, kas neturėjo savo p ragy-;
vęnimo šaltinių ar ištekliųNet ir tie kurie dar kurį lai) ds

TeL >27-1741 — 1742
p

Telefonas 523-0440
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

8

Be Vaižganto, komisariato <
Jriškąi ir-toli gražu nebuvo nu-, spaudoe (organe “Švietimo Rei- ‘
sistatę su jėvebi*rine vyriausy žalai” ir knygelių .vertimais)
be bendradarbteuti. kiti gal net čeudradaroiavo bar Ant. Krištik ir bendrauti, niękįeuo .nę^' ■ čiukaitis-Aišbė, Stasys Mai’-joLsiiratė -dalyvavimu : tokiuose paklausti virto :tos valdžios tar- šaitis-Esmaitis, Matas Šalčius,
•darbuose* ■ kusi'. stiprino lietu-’ naųtojnis. Taip, mano ir kitų Stasys Matulaitis. Aid- Didžiu?
vių pozicijas Vilniaus-riesto vi- ■^ėdamosios mokyklos buvojai- lyte ir kiti. Sų- komisariatu ben
suomopėje' kėde lietuvių kalbą, -komos' tarybinėmis' (sovietinė dradarbiavo taip pat dr. J. Ba
apšviėtį kultūrą ar šiaip leng-- mis), mes, mokyto jai ir vedėjai, sanavičius. J. Jablonskis, Pet
vino jųjįj buitį. Ypačiai daug" 'tarybiniais tarnautojais; tas pat, rapilio univ. docentas (prieška
lietųvių.išusišptetė brolio Vacio-1 žinoma, buvo pritaikyta lenkų, rinių laikų lietuvių cenzorius)
vo (ligi -kbyc 1 . d., paskui komi J žydų Ir.gudų mokykloms. Tai- Edv. Volteris, Pr. Mašiotas,
saro J I^činskte ^vaduotojo) j gi drauge- su.uatnšs, -gHnnazijos Just- Tumėnas,- BaJys Sruoga/
vadovaujamame ‘liaudies švieti- mokytojais, “sovietskiais šlu. dr. K. Junavičius, Jonas Vaba-1
mo komisariato, .kuris, nekreip- žasčiais” gavo-virsti taip pat mū las-Gudaitis, Pov. Karazija ir ki
damas dėmesio f savo tarnauto; i,.sų .draugai kunigai Kr. Čibiras ti, kurių “netarybaskrimas” bu
■jų šiokius ar - tokius nusi-staty- ir Meč. Reinys, pedagoginiuose vo visai aiškus, kaip ir tokių ko
mus, priglaudė pas save kuone kursuosei kun. Jnoz. Stankevi- misariato tarnautojų, kaip ponia
vistLs mūsų švietimo minister!-1 čius, žinoma, tolei (ligi balan- Viktorija česlovienė Liandsberjos darbui pakviestus ir Vilnių-. džio mėm pradžios), kolei mūsų gienė, kuri man sakėsi puikiai
je pasilikusius tarnautojus, prii.' dar nebuvo gautas įsakymas pa jaučiantis “pono Vaclovo” raš
ėmė ir šiaip visus, kas tik į jį šalinti kunigus iš mokytojų tar- tinėje, ar Pov. Gaidelionis, (
(Bus daugiau)
tesikreinė. Prisiglausti gi pLie po. Tačiau judrusis kun. Juoz.
revoliucinės valdžios komisarįa. Tumas-Vaižgantas, vis po vai
Koks puodelis, toks iir dang
tu ar darbininkų tarybos Įstaigų -daos -Įstaigas bėginėjęs ir čia
gavo kuone kiekvienas protiirin- su Kapsuku, čia su Požėla, čia telio
kas dargi tik del duoninių su- -vėl su-kuinio komunistu ar ne“ komunistu vienu kitu reikalui Aa, kinas kotą atiitko.

2656 West 63rd Street

I

metiintį, tete < būtų griežtas tų
istattu pišcŽBiinfcis. revoliucinė

GENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

taręsis, ypačiai stengęsis sušvel
ninti lietuvių įstaigų ir atskirų
žmonių atžvilgiu revoliucinės ir
tarybinės valdžios žygių griež-’
tuma, kuone visų tos valdžios;
vadovybės vyru -geras pažįsta-1
mas. pats, niekieno neverčia-1
mas, tik savo nusistatymu suėjo
su švietimo komisariatu ir išver
tė jam porą brožiūraičių. kurių
viena, Kotr. JandžiuLenės Dar
be pradai Europos mokykloje,
buvo išspausdinta komisariato
leidiniu.

TeL 376-1882 ar 376-5996

I
Į

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

b

l

2533 W. Tlst Street
1410 So3 50th Avė,, Cicero
Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue
Cicero, UI 60650
TeL: 652=5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENIS
Patarėjai ir Izidojizzc direktoriai:

—

JEAN VANCE ir GEORGE SŪRINI
PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdrauda
ŽEMA KAINA

Priimam Master Charge
ir VISA korteles.
R. f ERĖ MAS.

Tai. 925-8063

zO
į

SOPHIE BARČUS
•RADIJO IE1MOS VALANDOS

D-O-'S, ARE THE FASTEST
GROW ING HEALT H CAREPR0FISSION. A KELLO6G
rrMikinhTlON STUDY
FOUNDATION
PROJECTS A n*
FOR THE OSTEOPATHIC
profession DURING
the isaos-

_.

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

EMILIJA DAGIS

Laidotuvių Direktoriai
Ąimkutė, gyvenusi Marquette Parke

Stefiee WOPA - 14M AM
tr»B«lh>efante* ii flddv etvdifM
AAaegee«*e Perite.

v«dėM — Aldam D«vAw

rU9 S*. MAPLMWQOD AVI

THE
AN ADE

Lietuvos Ak

Aikštes Automobiliams pastatyti

V477OV44 OSTEOPATHIC MEDICINEWEEK
773 BEOBSERVED JUNE f~Z ISBOEiECAUSEz •

2424

Alinė 1984 an. iąpkriHo 6 d. 1 :(K) vai. i v‘.o, sulai
metų ūinžiaus. fiuuusi Lietuvoj, Banblių ka'mc, luiukuvosį
paragįjcj, Varnių, vis.. Tauragės apskrity. 18X8 m. spalio 10 d. į
; Paliko nuJiudę^ JI dukterys — Lucille S. Shotas, vyras
8tWįo ū.; t'^ist«ice .(k>rski, vyras Joseph: Albina Sliozis, j
d^iovKs dienomis Tnirps josios “tyras John, sūnus Albert Dagis, I
flžttMna Rufli;
Liudvikas Dagis; krikšto duktė Bar9bara. Juraška. 6 anūkai. 34 proenūkų ir daugelis kitų giminių,
■ <|rąugu Jbei .pažįstamų.
* Jtaidta».sė: Amerikos Lietuvių Piliečių klubui, Hi glilen
■ Famo Ajetavių Moterų klubui, feemaičių klubui. Rok škėnų
IjlktflMii ’.ir Auvalkiečių Draugijai.
Il ■ '•» k-mfeFpJi^Tvotas 2424 W. 69 St. koplyčioj. Galima lan4 iki 9 vai. vak. ir ketvirtadienį nuo

West 69th Street

TeL RE 7-1213

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois
TeL 974-4410

VASAITIS-B UTKUS
n

JS

•

ž Ki

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

JKAZl BRAXDUOM

t

į lasdte m» pi

<BtK
penktadienį 10:30 v»l. ryte iš koplyčios
«PCČ«iiųri<X 31erp?lės '(iiminx) parapijos bažnyčią, o po
ukrifh? JWtaddv bus iaįdojĖuna ŠV. Kazimiero Lietuvių
Hfnilijos J^agis

1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois

, draiu^i ir ,p;jzį>feini
ve X' lt* ja? pa-

Telefonas — 4)52-1003 ’! J
/

B

RrotSuifr Riįfciftės.
«

~T"~

R 5

Naujienos, Chicago, 8, Hl Wednesday, Novem4»er 7, 19R4

h b :u s\ekmo Jonas PaukšmH rink a 'pasakė kėčbą. Kalbą
lis. linkėdamas kad Brighton turėjo pasakyti ir d k taras
parko Moterų klubas nepavarg Jolin Valantieji^. Jam daug
tų diibli ir to'iau, gyvuotų dar lengviau pagydyti žmogų iš
Lietuvių Brighton Parko Mo- daug metų. Pabaigoje kalbėjo surAks ir pavojingos 1
k.ų klu!)o susirinkimai įvyko mūsų pirmininkė Nelle Skinu- negu pagerbimuose kalbas
spalio * dieną, Anelės salėje. Xs, pasidžiaugė, k.d Moterų klu kyti, bet jis pasakė, ką seniai ir
Susu'nkimą atidarė pirminiu- has sulaukė tekio gražaus jubi- jaunimas turi daryli, k
t«AL ■fTATt HML KALE
RIAL 1ST ATI FO< SALI
,
tow — PartMlMI f
l—w — r«rd4Tiir>ei
lejinio abnketo. padėkojo narėm gyventų ir ilgai nesirgtų.
ną žinią, kad mirė v'cna klubo ir sveči nis už atsilankymą.
PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM*
narė, Anna Traken. N iręs ją Į Buvo pagerbtos
tos narės,
3 LEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSĮMOKĖJIKAll.
pagerliė atsistojimu vienos mi kuries klube išbuvo 30 metų,
DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:
nutės tyla. Jai buvo suteiktos joms buvo prisegtos diiielės gė
garbės grabnešės, vainikas, o į lė'.
UTUAL FEDERAL SAVINGS 1
"šeimai pareikšta gili užuojauta.
Paskiau buvo skanios vaišės,
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidento
Nutarimų raštininkė Ikugeui . įr r buvo kuo .troškulį numalSLA Ilki-tos Moterų Kuopos
g
%
ja Strungys perskaitė piraeito šyli. Po to, grojant gerai inu- susi rinkimas įvyks ketvirtadie
-'4
£212 W. Cermak Road
Chicago, HL
TeL 847-7741
fe.I Ii
susirinkimo nutarimus ir kdus’ z kai, pradėjo visi šokti, links nį, lapkričio X d., 12:00 vai.,
*
užrašus. Visi priimti be pataisų. | mintis. Nė nepajutom, kad va Great American Savings patal
%
BUTŲ NUOMAVIMAS
Buvo pranešta, kad ]>er u-tos-1 karas artėja ir reikėjo skirstytis pose, 0201 S. Western Ave., GhiH J.
eageje. Visos narės kviečiamos
togas sirgo daug narių: Jeme, visiems į namučius.
J:
B MAMŲ PIRKIMAS •PARDAVIMAS •VALDYMAI
Ghinston, Eugenija Strungys.
SSekanris narių susirinkimas atsilankyti. Bus kavutė/
•
e XOTARIATAS • VERTIMAL
Valdyba
Mary Radziukėnas. Anelė Ko~| įvyks gruodžio 6 dieną.
TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA
jak, Julia Ramanauskas, Antoi
Eugenija Strungys
nette Sabaliauskas, Mary Mar
METINIS VISUOTINIS
cinkus, Antoinette Juozaitis, I
ŠALFAS S-GOS
PAGERBTAS DR. JOHN
INCOME TAX SERVICE
Peggy Dovydauskss, Vanda Bu-1
SUVAŽIAVIMAS
fiį
VALANTIEJUS
6529 So. Kedzie Ave. .— . 778-2233
Minskas. Joms visoms palinkėta I
Metinis visuotinis š. Ameri
XEW BITFALO, Mich. —
greit pasveikti.
įMoterų klubas įsisteigė prieš į siu melų spalio 19 dieną susi kos Lietuvių Fizinio Aukiej:mo
ELEKTROS ĮRENGIMAI
t
LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
iv
7>() meių ir dar gana gerai gy- ' rinko 350 l)r. Jono Valentiejaus ir Sporto Sąjungos suvažiavi
'
PATAISYMAI
<
K
ČIA GERIAUSIA VIETA
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Didelis, gražiai įrengtas bungalow. Tiktai $126 pusmečiui automobilli
Nebrangus.
f
na Austin labai gražiai pasveiki- Michigano ligoninėse, yra tų li balsu dalyvauja sperte klubų
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INSURANCE — INCOME TAX
čiami daljwaut sporto darbuoto PAS S-GOS administraciniame raelio kariams atitraukti iš
Li2951 W. 63rd St
jai, fizinio auklėjimo mokyte-j pareigūnams. Organizacijos ar bano.
Tel: 436-7878
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Nepamirškime savo aukos Lietuviu Teisėms Ginti Fondui
venimu besidomi asmenys.
S-GOS Centro Valdybos vykd. tais Indira Gandhi kasdien tu galow in Belmont Central
ARVYDAS KIELA
Prašome pasinaudoti šia atkarpa, čekius rašyti “Lietuvių
vicepirmininką Rimantą Dirvo- rėdavo pasakyti 5 kalbas posė area. 6 bright rooms, wall
6557 S. Talman Avenuę *
Teisėms Ginti Fondas” (arba “American Lithuanian Rights
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Pažymėtina, kad šie metai yra
apartment. Beautiful back
Chicago, Illinois, 60636
■
i.
rinkiminiai ir šiame suvažiavi vu.
yard with flower garden.
q - q . ame bus renkama nauja ŠAL
Call Mr. Starzyk 777-4466^
!
Cia.’aa Zbjcm Ibaim
i
— Pirmadienį Indijos tankai
. US?_.
Auka Lietuvių Teisėms Ginti Fondui .
Centro Valdyba,
i FAS S-GOS
Revizijos Komisija ir Garbės dar tebestovėjo miesto centre
M. ŠIMKUS
Pavardė, vardas
Teismas.
ir priemiesčiuose pasiruošę šau
CEMETERY LOTS FOR SALE
I
Notary Public
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■Šalįas s-gos centre v-ba ti, jeigu bet kas bandytų ardy
Kapiniy sklypai pard.
J
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Adresas
ti tvarką. Tankų lempos sudauParduodama vieną duobė Lie. 4259 S. Maplewood, Tai. 254-7456
SQ33M 900 IfiOA
— Libano premjeras Rašid žytos, bet kulkosvaidžiai žvilga.
tuvių Tautinėse kapinėse, Sec-:
Taip pat daromi vertimai, giminių
! tion 4, Block 4, Grave 7. Skam iškvTetimair pildomi pilietybės prabinti 523-5540.
?
šymai -ir .kitokie blankai.
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Naujienose galima gauti

|

Homeowners insurance

S247 S. Kedzie Ava
(312) 7ib-8700

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLA IR

Filadelfijos Federalinė Liberty
Taupymo ir Paskolų Bendrovė

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

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

Naujienos, 1739 S. Halsted SL
Chicago. H. 60608

I

1984 metų sausio 29 dieną Filadelfijos FEDE
RALINĖ LIBERTY TAUPYMO IR PASKOLŲ
BENDROVĖ, Filadelfijoje vadinama lietuvišku ban
ku, tapo pertvarkyta i akcijų korporaciją. Jie at
spausdino ir pardavė 881,449 akcijas, tokiu būdu
$8,400,000 padidindami atsargų fondą, kuris dabar
siekia ?23,900,000. Akcijos dabar kiekvieną dieną
duodamos ir paskelbiamos daug laikraščių finansų
skyriuose ir “Over-The-Counter market” (OTC) su
šiais ženklais LFSL-PHIL.
Mūsų akcijas galima pirkti ir parduoti bet ku
rioje akcijas pardavinėjančioje įstaigoje. Kas nori
gauti finansines informacijas, prašomas rašyti Šiuo
adresu:
LIBERTY FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION
Att: Mrs. Barbara L. Elias,
Director of Shareholder Relations
202 North Broad Street, Philadelphia, Pa. 19102

-

irti

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

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI i
Tuo reikalu jums gali daug
padėti teisininke Prano ŠULO
paruošta ir teisėjo Alphonse
WELLS peržiūrėta “Sūduvos”
Išleista knyga su legal iškomis
formomis.
Knyga su formomis gauna*
ma Naujienų administracijoje.
Knygos kaina — $3.95 (su per
siutimu).

Advokatai
GINTARAS P< CEPtNAS
Darbo valandos: Kasdien: nuc
2 vaL ryto iki 6 vaL vakaro.
Seštad.: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL d.
Tr pagal susitariizui.

TeL 776-5162
2849 West 63rd Strwt
Chicago? HL 60621

advokatų draugija
V. BYLAITIS "

If V. BRIZGYS ?
-Darbo vilandoc ■
8 ryto iki 5 vai. popiet
Beniais pagal susitarimą.
1606 S. Kedzie Ava.
Chicago, ILL 60629

TeL: 778-8000

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 virs trijų šimtų milijonų
dolerių.
C. S. CHELEDEN,
Emeritus pirmininkas
‘F

-

F. Zapolis, Agent
'3208% W. 95tfc St .
Everg. Pirk, III.. .
10642 - 424-8654

AND -CAN ASSOC: AXA

Čekį rašykite ir siųskite:

KAINA — 517. (Persiimti iruj pridėti $1)
Siųsti čekį:

' Good service/Good fjrice

Liberty federal /svings

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

Vardynas ir trumpa angliška santrauka

Į ................... ■■1.1111 ............................ ......

TOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga

knygą apie

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia
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AUGUSTINO PAšKONIO

KOVOS DEL LIETUVOS
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