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Ryšium su prezidento, rinki
mais, ALTo vadovybė pasiuntė 
raštą prez. Ręaganui, reikšda
ma jam savo paramą. Preziden
tas Reagsnas savo rašte, adre
suotame ALTo pirm. T. Blinst- 
rtibiri ir sekr. Gr.: Lazauskui, 
reikšdamas padėką, pažvonėjo, 
kad po išrinkimo naujam ket
vertų melų terminui, kai JAV 
žmonės pareiškė jam. pasitikę-1 
jimą, dabar administracija ga
lės ryžtingiau žygiuoti į Naują 
Pradžią, siekiant taikos ir gero- ,

RAŠTAS šV. TĖVUI
Amerikos Lietuvių Taryba pa

siuntė raštą popiežiui Jonui Pau
liui II, perduodama Amerikos 
Lietuvių Kongreso priimtą pa-' 
dėką už atjautimą pavergtos 
lietuvių tautos, už naujo .vysku
po paskyrimą, už tiek daug, pa
rodyto prielankumo ryšium su 
šv. Kazimiero mirties 500 metų 
sukakties jubiliejumi, reįskįąnt 
viltį, kad ir ateityje popiežius 
rūpinsis Lietuva, kol ji atgaus 
fefcve. t

gyžTINGŲ ; y ’■ <

TENGAS ATSISAKĖ 
MARKSO IR LENINO

PEKINAS. — Kinijos vice
premjeras Tengas Hsiaopingas 
praeitą pirmadienį visai Kinijai 
pranešė,, kad. Marksas ir Leninas 
nebetinka šių dienų gyvenimo 
problemoms išspręsti. Jų teori
jos yrą senos, jos nebetinka mo
derniems laikams, kada viskas 
greitai, keičiasi.

Jis pranešė, kąri Kinija pripa
žino'-kapitalistinę sistemą Hong 
Konge; Jis pastebėjo, kad Hong 
Kongas turės didelės įtakos visai 
Kinijai. Tengas pripažino, kad 
ir šiandien yra visa eilė provin
cijų, kuriose nesilaikoma komu
nistinės sistemos. Kas pajėgs, ,tai 
galės įsigyti -privačias • įmones ir 
džiaugsis geresniu, gyvenimų. 
Tengas'pripažįsta, kad Mao Ce- 
tungo nuostatai savo laiku buvo 
naudingi kraštui, bet per 35 me
tus if jo nuostatai jau paseno. 
Tengas. tvirtina, kad Kinija jau 
yra nužengusi toliau, negu pla- 

,navo Mao Celungas. - ,

MARGARET THATCHER 
ATIDAVĖ HONG KONGĄ
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DRDHNĖ ’ LIETUVĄ JUNG- 
’ TINĖSE TAUTOSE

i Ambasadorius Richard Schif- 
tei’• Jungtinėse .Tautose pasakė 
kalbą ryšium! sir keliamu klau
sima dėl Puerto Riko atsiškyri- 
mo nuo JAV. Priminęs, kaip ten 
laisvuose balsavimuose didelė 
dauguma gyventojų pasisako už 
jungtį su JAV, ambasadorius 
paklausė, ar Estijai, Latvijai ir 
Lietuvai.duodama įeisė bafeavi 
irtjų urnose laisvai pąšKakyti apie 
savo nepriklausamybę ?

(ALTo informacija)
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NEKREIPS DIDESNIO DĖMESIO
I DANCIGE VYKUSIAS RIAUŠES

JAV VYRIAUSYBĖ NESIPRIEŠINS, JEI LENKIJOS ATSTOVAS
i' BUS PRIIMTAS Į TARPTAUTINĮ MONETARINĮ FONDĄ 
| WASHINGTON, D.C. - JAV 

t vyriausybė, apsvarsčiusi paskir
• tmėm’s dienomis Lenkijoje vy
kusius neramumus, nutarė ne

sikreipti į juos dėmesio, bet leis-
ti Lenkijos atstovus į Tarptau-

i tini Mcnetarinj Fonda, 
j Lenkijos vyriausybei 1981 me.
• tais įvedąs karo stovį ir pradė-
■ jus areštus visame -krašV, pre- 
į zidentas Reaganas ėmėsi sank- 
;ciju pries tuometinę Lenkijos 
' vyriausybę. Prezidentas Reaga
■ nas, pasitaręs su saugumo tūry-
■ .ba, nuo ILSI m. gruodžio 1 die- 
’ nos pareikalavo, kad Lenkijos 
į vyriausybė prisilaikytų pagrin- 
! dinių žmogaus laisvių, paleistų

iš kalėjimų visus politinius kali- 
’ nius, įvestų spaudos ir žodžio

mašinas išsiveždavo rusai. Len
kai pirko mašinas V. Vokietijoj, 
D. Britanijoj, rusai pasiimdavo 
neišpakuotas įvairias mašinas, o 
lenkams Įliedavo sąskaitas. Len
kai nepajėgė mokėti mrekesčin 
už skolas Vakarų valstybėms. 
Lenkijos katalikų bažnyčios-va
dovybės dėka, Jaruzelskis gavo 
šiek tiek paskolų. Bet jis nepa
jėgė mc’kėti skolų.

P.’-ez, Reaganas, pasitaręs su 
specialistais, nutarė panaikinti 
sankcijas. Dancige suimti liktai 
keli 'Solidarumo veikėjai, todėl 
administracija nekreips didesnio 
dėmesio į pisk utinių dienų į-vy-

The Paris Un«

The Curzon.Une^..

Treaty ©f Riga, 1921

The PfrtitloHine, 1939

Potsdam Cbffimwniąae,19<5.
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Prezidentą^ ReaganąĮs panaikino visas sankcijas prieš dabartinę
* Lenkijos vyriausybę.prem

^fąšė?'<ĮckūĮmėntą,\ tfietį' 
-aifduoifan tį -Hong. Kpngą. dąbaft 
iTOeivKinijos.;syriaažy’i>ei.- Ci* 
"z. -Britai. v.į>asitąšė. t •
kuris" TJ997 jniętafe, visiškai p.&c- 
lėis pusšešto‘'milijono gyventojų 
Ėinijąiį’'^piečiai' pa&žitdėjo per“ 
50 metų-laikyti dąbartfrię Hong 
Kongb^.sahriferkĄ su .• bankaisį 
policija, šavįvaldybė. ir, prekyl 
ba. Vėliau kiniečiai galės daryti 
ką jie nori,. bef Kinijos vyriau.- 
•sybė-pasižadėjo palaikyti dabai--.
tinę Hong Kongo tvarką per at- sas ’* pfenus^apic ruošia- 
einančius 50 metų. ‘ . J mą erdvėlaivio skriejimą. Apie

Kinijos kareiviųi būrys Šluote, ateinantį erdvėlaivi^ skriejimą 
mis šlavė sniegą, kad Anglijos! žmonės sužinos, kai erdvėlaivio

t bus paruoštas. Vyrauja įsitiki
nimas, kad žinių skelbimas 
Amerikai galį būti kenksmingas. 
Sovietų valdžia gali pasinaudoti 
žiniomis apie erdvėlaivių skrie
jimą ir gali pakenkti Amerikai. 
Rusai, patyrę apie klaidžiojan
čių satelitų pajėgumą, gali dar

• padidinti karo veiksmus erdvėje.
Gorbačiovas susirūpinęs 

JAV erdvėlaiviais T

Andrei Gromyka jau reikala
vo. kad JAV į erdvę, neperkeltų 

' atominio ir spindulių karo. Da
bar Anglijon atvykęs Michailas

I

ERDVĖLAIVIS PAKILS TIKTAI 
SAUSIO MEN. 23 DIENĄ

NESKELBS SMULKMENŲ APIE ERDVĖLAIVIO 
PAKILBIO LAIKĄ IR SKRIEJIMO TIKSLUS

.CAPE CANAVERAL, Fla. — Gorbačiovas pakartotinai reika 
'Sekantis erdvėlaivio^ pakilimas laūja, kad JAV’ nepermestų ka- 
įvyks ateinančių metų sausio 
'mėn. 23 dieną. —„paskelbė gen. 
Richard Abęi. Iki šio męto Erd
vės adminisfrącija-skelbiiavo vi-

premjerė galėtų, sausai įžengti niotorai bus uždegti ir pakilimas 
į milžinišką salę, kur ji turėjo 
pasakyti kalba.

■-- Libijos grobikai buvo už 
minavę degalų atsargas ir pla

navo žūti kartu su degamu lėk
tuvu.

1 
t 
\ 
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būti febai akylą--Kartais nedide
lis deguonies kiekis ligoniui pa
deda, o kartais būtinai reikalin
ga, kad gydytojas prižiūrėtų, 
kaip visas ligoninį organizmas 
po operacijos reaguoja.

ro veiksmą į erdvę.

Sovietų valdžia pradžioje ne
susigaudė, bet kai pamatė, kaip 
Amerikos astronautai išsisuka 
iš orbitos, priartėja prie klaidžio- 
jančio satelito, jį įtraukia .į erd
vėlaivį ir parsivėža j Floridą, tai 
ji įsitiikno, kad amerikiečiai gali 
tą patį padaryti ir su sovietu sa
telitais. Erdvėlaivis gali priar
tėti prie bet kurio satelito, jį įsi
traukti į vidų ir parsivežti na
mo. Rusai lalrai susirūpino šiuo 
nauju Amerikos išradimu. Jie 
įrodinėja, kad amerikiečiai gali 
išsivežti bet kurį jų satelitą, ir 
jie nematys, kas tai padarė. Sar
gų pastatyti prie satelitų jie 
negali.

JAV pareikalavo paleisti iš 
kalėjimo visus pelitinius kali- 

I nius. Generolas Jaruzelskis pa- 
! leido iš kalėjimo 1.800 kalinių: 
j bet kalėjimuose laikė dar apie 
i 200 kaliniu, bandė sudarvti 
j jiem* bylas ir skirti po kelis 
[feeltus^kllėjirne'. Pi'ežį' Reaganas 
t pranešė lenku vyriaiiNybei, kad 
5ąepsnaikins sankcijų, ko] nebus 
J jyajeisti i£ kalėjimo visi poli t 

kaliniai, ^feruzelskis įsakė pa
leisti ir .užlaikyluošius. Ilgus nie. 
nesiūs jiems ruošė bylas, bet kai 
įsitikino, kad prez. Reaganas 
nepanaikins sankcijų, kol kalėji 
miuose bus politkalinių, premje
ras nutraukė suimtiesiems bylas 
ir paleido visus politkalinius.

Lenkų vyriausybei labai svar
bu buvo tureli ^avo atstovą 

. Tai'ęjtautiniaiine Monetariniame 
Fonde. Anksčiau, būdami šiamt 
fonde, galėdavo gauti lengves- 

paskolą. Šis 
klausimas buvo labai svarbus 
Jaruzelskio vvria<>vbei. Bu ves 
komunistų partijos sekretorius 
E. Gierckas prasiskolino 
rsnrfe- už įvairias msš nss

BANDĖ NUVERSTI VIET
NAMO VYRIAUSYBĘ

HO CHI MINH, Vietnamas.— 
Teisėjas paskyrė mirties bausmę 
penkiems politikams. norėju
siems nuversti dabartinę Viet
namo vyriausybę, ir įsakė tuo-

riai vykdė įsakymą.

šiandien paaiškėjo, kad pen
kias dienas buvo nagrinėjama 
perversmininku bvla. Buvo tei- 
rami 21 žmogus, dalyvavęs pa

siruošime nuversti dabartine w~ 
riamybę. Teisėjas Van Tang, 
apklausinėjęs visus teisiam iuxįy s 
ir išklausęs liudininkų, visoms 
^gaiiizatcrriains paskyrė mir
ties bausmę ir į$?kė tuojau gi'- 
’.aūdyti, o kitiems perversjjia 
mešėjams paskyrė įvairias bifįri-

DU JAUNUOLIAI PAGRO
BĖ MILIJONIERĘ

WASHINGTON. D.C. — Du 
jauni vyrai birželio mėnesį pa
grobė milijonierę Edith Bozen- nem13 sąlygom 
krauz iš turtingo vietos vieš
bučio.

Prisiekusiųjų teismas išklausė 
bylą ir pripažino kaltais 20 me
tų jaunuoli Dannis Moss ir jo 
draugą Glenn Wright. Pasirodo, 
kad Edith Rozenkrauz yra tur
tingo vaistininko žmona. Jau
nuoliai pagrobė žmoną ir reika
lavo stambios pinigų sumos, bet 
jiems nepavvko. \\ ashingtimo 
policija už pores dienų suėmė 
abu grobikus, o vaistininko žmo
ną paleido.

mes. ,
Perversmininkai norėjo suda

lyti kitą vyriausybę, kuri' at
šauktų Vietnamo ginkluotąsias 
pajėgas iš Kambodijcs.

ŠIRDIES OPERACIJOMS 
REIKIA PRIEŽIŪROS

AflAMI, Fta. — Gydytojai, gi
minės ir patys ligoniai pastebė
jo, kad širdies operuotų ligo
nių rrri r tingumas Floridoj labai 
oadidėjo. Senatoriai nori nusta
tyti, kodėl Floridos veteranų li
goninėje širdies operuotų ligo
nių mirtingumas yra žymiai 
didesnis negu kitose Amerikos 
ligoninėse.

Atrodo, kad Floridos ligoninė
je nėra reikal-ngos priežiūros po 
operacijos. Pasirodo, kad šiems 
ligoniams hiri būti stipresnė ir 

Į flkyHesnė priežiūra, negu turi ki- 
šdži ’ 4'23 ton“s sergantieji, širdis

| operavusieji daktarai nurodo,

•— Dvi dienas besitęsusi Ispa
nijos socislistų metinė konferen
cija didele balsų dauguma per
rinko Felipę Gonzalez partijos 
generalinio sekretoriaus parei- 
goins. Už jį pas.sakė 96^ kon
ferencijoj dalyvavusių atstovų.

— Fdipe G<mzalez pasiūlė so
cialistų konf< enrijri išrinkti 
pertvarkytą Centro komitetą, 
kad nereikėtų ilgai vilkinti 
sprendimų. Naujai išrinktas ko
mitetas tvarkys partijos reiita
lus ištisus du metir.

— Charles Kapa r pasakė gro
bikams, kad jie esąs labai aukš
tas pareigūnas. kad grobikai 
bandytų daug ką už jį gauti ii 
greitai nenužudytu. •

Hon-g 
didelė 

Kongą

— Britams perdaru 
Kongą komunistams, 
avk-o dalis pa

Ho Chi Minh mieste sušaudyti penki politikai 
norėjusieji nuversti dabartinę vyriausybę.



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto šio skyriaus redakturiai

Nesusipratimas

• — Kodėl nesustojai, kai švil- 
.piau, — šaukia policininkas ma 
šina važiuojančiai merginai

— Todėl, kad tamsta be rei ' 
kalu laiką gaiši, aš esu jaususi- 
"žadejusi.

KARALIUS SUKVIETĖ BAJORUS ..
... ‘‘štai auksas, žemčiūgų vi

sas avilvs’ Ir visa tai gaus ne 
ta>„ kas bu> dorąjį bet kas 
kvailys1?” . šį mūsų tatent ngo 
biimoristo eilėraštį prisiminiau 
perskaitęs Draugo red M. Dr. 
vedamąjį (Draugas nr. 237) apie 
tai, kaip mes tą, aišku nejiopu- 
Larų, dvieju Bendruomenių gin 
čą (dėl vardo) galėtame išspręs
ti.

pasisakydamas visai teisingai ką 
galvoja R L. B-nė apie L. B-ne, 
pirmą karią viešai ir, atrodo, 
nuoširdžiai, nesislapstydamas. Į 
pasako ką-gi L. B. galvoja apie j 
savo opouF*nią. Neskaiciusiena? 
pacituosiu ištrauka: L. B-nės 
vidovyoė (į kurios pasaulinio 
garso poz-ciją yra išsisiekęs ir 
M. Dr.) žiūri į R. L. B-pę, kaip’ 
j juokdarių ir gyvenimo 
tų dvasiniu pavargėlių Selekci
ja, savo skausmą (dėl tiėvyuė^ 
netekimo ar asmeniškų pralai 
mėjimų) dengiančių neraciona-1 
liari išs šokimais bei de2>trukty- 
vine veikla prieš kitus .(^įc!).^v.

iiSM L 
« Ir koKi-gi referendums; gerb.

M- Dr.. galvoja pravesti su “juo-/j 
kdarįais ir gyvenime>pa»aužtcus,j 
dvasiniai s pava rgėlrafs?”. Tu r-i 
būt, šitokioms utopijoms prita?

., ria ir, visus išeivijos'' ^lietuvius/ 
į “suvienyti’'. .“Pasaulio ” Lietuj 
ivio" redaktorius,' tos'-peklds-vyL

Pirks maniu

— Pi’k-iu kitą mergaitę, tu J 
Onute, negera, nenori klausvti.! 
— kalba mama trejų metų <1

I relei.

Na. ir talentinga^ tas mūsų 
Mykoliukas. Ar galima gi būtų 
užginčyti, kad ir >ekaiiėius jo 
pareiškimus: ...“nejaugi būsime 
nupuolę iki tokio taško, kad mū 
sų vidinius -ginču- turėtų spręs 
u svetimieji?./' (per vėlai, po; 
nas M. Dr.. jau seniai nupuolė-’ 
mė. A. D.).

Arba: “... ar galime teisinėms 
išlaidoms varvinti sau Kraują, 
švaistyti; lėšas ar energiją, gy- 
vvbišfad reikaluigą žubūtinei ko 
vai sti priešu?!” (mintys, tik- 
riaūriai. ir “opozicinės” span , rian<iaš k;i]tinink9s 
do.-i. A. D ).

Arba “baisus turėtų skai-; 
čiuoti garbinga (nuo kada? A. 
D.) institucija VLIKas...” ir t.’ 
t. -š, .. i

— Ir aš pirksiu kitą ma
- atsakė Onutė.

*
škotas.

Škota> pasakoja bičiuliui:

— žinai, vakar gavau brolio 
si Raišką iš Austmlios. Dvidešimt 

mętų jis’man nerašė...
’ Ir kaij) jam sekasi?

— Nežinau. Už laišką reikė
jo primokėti, ir aš atsisakiau.

LINKSMIAU 
KAIP TOKI' GALIMA 

GYDYTI*-.

Ir taip, grįžtant'‘į -šių manJ 
i pasisakymų pradžią:...“ Būkime 
budrūs, tarės bajomi, čia vylius- 
>mailas, juk vakar x dar vieną!

Į mūsų pakorė, kad..’, buvc.kvai-

Gydytojas B- puve pratęs pa- 
j icientus gydyti , ’nustatydamas 

gyvenimo tvarką, s bet ne vais
tais.., A Kartą jis . liauji pacientą 
klausia: / * * 7

—. Tamšta^geri? ^;
. — Ne.. . ......L..:...................
— Geri stiprią^kavą?
— Ne.... .............. .
— Vėlai einate gulti9
— Ne. 'V- " .;y.

i

V|Įjcuotqj)i kontoroje aš da* ąę. Po keltą uunučių airif*do

i name naują siffijpįftžirnį! As net

ryto sustruošėme j sostinę kur
tuos sunkvežimius įstaigoms iš-

Į duoda.
Žiūriu, mano viršininko pava_

• duotojas nubėgo į kasą ir šaukia:

rublius.
Aš tik pečiais patraukiau:
— Negi jis mano, kad trirub* 

lines sunku pragerti?
<N uvažiavonne to-sunkvežimas? 

užėjome, kur reikia, pateikėme 
viską, kas reikia, mums ir sako:

— Viskas tvarkoje. Galite im
ti ir važiuoti.

Nuėję .žiūrime: sunkvežimis

džiau starterį — jokio garso.’Is- 
šokau, žiūriu, žiūriu, akumulia
toriaus nėra. Dar pažiūrėjau —

Išvadoje siūlo vėl visuotini,r 
tik jau be suktybių referendumą,1 
tikslu nutarti kokią bendruome
ne ^tauta” pripažinti. Ir kurgi, 
čia, tos,gražias idėjos 
jtakžLstas^-? Man ro(!o>.

‘ šunelis 
kad vi J 
raginsi-? 

ihe reformuotuosiu> vėl siwlarir 
ifeti sąrašus (dovanoję vž/Yfe 
Ra?) ir jungtis į L;B-nes visuo- 
tfnius rinkimus; ar >kelb>jme rė 
ferendurna, rezultatai bus tie 
patys: esant reformuotojų ma- 
z^jmai, laimės “frontininkai su 
si(vo avelėmis7’. * -

« M. Dr. žodžiais betaikant.' Ir 
"this is the point”, ar ne p. My- 
kolai? O'kodėl.- oyvenant. anot r. • r • °*. \ '
Jūsų ^civilizuotoje visuomene- 
jfet’; negalima. būtų pasisuku 
‘tveidu" į reikalą? Jūs puikiai 
žinote kad-gaunant charteri re - 
kia. pristatyti ir organizacijos įs'; 
tatus ar statutą. Juos suiaužkis. 
įlaužomas ir charteris.

’f Senoji bendruomenė, keletos 
kąrštgalvių <vasituotą (Nainio, 
Grailos etc) aiškiai sulaužė įst.-i 
tus išvaikydama demokratišku ir 
teisingu būdu išrinktą, 
stambiausiųjų L. B-nės 
liaus valdybą. Tuo, pagal 
rikos teise .sulaužė ir 
chavteri. Ąnierkos

vieno 
Sky-i 

A.mtsi 
duotą 

teisėjui Uej 
reikia nei pažinti lietuviu, nei 
Lietuvos padaryti teisini spren
dimą.

Mane manymu, byla yra pra
laimėta ir tą žino gudragalvis 
Mykoliukas. Vieninteli-, būdas 
ginčiui spręsti yra bylos nutrau. 
kimus ir bandymas, savitarpio 

"nuoširdaus išsikalbėjimo (žino
ma, nusileidus nuo neužpelny- 
tos garbės pjedestale. A. D.) bū
du, sueiti vieningon veiklon." o

Charakteringa M. Dr. straips
nio vieta yra toji, kur M. Dr.,

mąstęs gydytojas.
Ad. Dičius

Michigan City, Ir d.

— Tai kaip aš galiu-įamstą iš- 
su si.

Nedarbo diena

— Labas, Tėve!
—Labas, nelabas, bet man at

rodo. kad daugiau nelabo, negu 
labo ...

— Kodėl taip galvoji.
— Ne aš vienas taip galvoju, j dar gyvenu, 

ir kiti taip galvoja, kad pasau
lis laukia pabaigos Maiki. 
....— Klysti. Tėve. Pasaulis 
vo ir bus be pabaigos.

— Sapnuoji, vaikeli. Iš 
tu žinai, kad nebus pabaiga 
Pat^ žinai, kad žmonės išmoko 
pasauliui padaryti galą. Kas 
matė, kad daktarai vaikui įso-, 
dino beždžiones tokią .mažą šir- 
dį. net vaikas mirė- Dabar dirba 
plastikines ir geležines širdis, 
įdeda žmogui padirbtą širdį, 
kuri eina kaip laikrodis, nė už
sukt' nereikia. Vienas toks su 
nauja širdimi vyras iš Kentu
ky steito. sako, jog jo širdis, 
kai pumpuoja, truputį purto,bet 
veikia gerai, net alaus bokalą, 
išgėrus. Vis dėlto -mane ima no- 
i as žinoti, kas buš, kai tokia šir
dis nenustos veikusi. Kaip ją 
sustabdvsi? Gali šimtus metu 
veikti.

kad mūsų nuomonės, idėjos 
skirtingos.

— Sutinku
Maiki- Vis dėlto aš bijau,
neateitų pasaulio galas, kol

su tavo teorija, 
kad 

aš

tau J

bu-

kur

— Nenusimink, Tėve. Aš 
sakiau, kad pasaulis buvo ir bus 
be pabaigos.

— Tai lik sveikas. Tik noriu 
tave paprašyti: Kalėdom kaip 

: dovaną nupirk man naują pyp- 
-kę!
j — Gerai. Gaiusi Tik atsimink; 
kad daktarai pataria nerūkyti, i

— Manęs velnias neims- Su 
diev!

— Mamyte, išvirk man kiaa-s- 
ui, — prašo Gintaras.
— Vaikeli, vakar višta liepą.1*

— Tiesa, vakar vašiu i buvo ne
darbo diena.

\ ❖
Prif'za-tis

teriai.
— Ką tu Veiksi sėkmadienį? ■
— Eisiu į kalėjimą.

’ — Ką? Ar-vėl įkfimpni, i 
praleisi

-fi
-- Ne. Noriu švėūtes 
šeimos ragelyje. ’

’'» k’a kaip bę sielos. 1
t/— Automobilį * /i būti ge-

Su*it'nkn'du Airei ikos gTings-?4rri pateptas. O ne Viruotojas. t'

e

— Tu, Tėve, pėitoli nuvažia
vai- Daktarai daro bandymus, 
norėdami žinoti, ar žmogus tu
rėdamas tokią "mašiną1" savo 
krūtinėje, kaip ilgai galėtų gy
venti Jeigu ir galėtų gyventi, 
lai dar nereiškia,kad kitos ligos,' 
pvz., vėžys, užkrėtimai, nuodai 
ar nelaimingi atsitikimai jo ne
lies? -J- •

— Tai kokia tada nauda iš to
kios širdies? «b

— Taip daroma, kad prailgin-l 
ti žmogaus gyvybę. Medicilia- 
.iaro pažangą, ieško nąujų *bū-f 
dų. kovoje su gamta, su sąlygoj 
mis. aplinka, kurioje žmogus 

•gyvena. i.,-

—Mano protas neišneš a&kal 
pagalvoju apie, senus laikus,ko
kie mes tamsūp „buvome. Kai 

1 pamatydavome finto mašiii'j 
plentu važiuojant, bėgdavome 
tolyn, manydami, kad yęlnia# 
iš peklos atlėkė mils gąstlinti. 
Dabar gi ■stronatrt.U's išŠ-.una ,š 
didelės kanuolės i padangesjcai 
net velnius gali išbaidyti.... Jie 
ten pava:kščfi>)a orę. vartos:, 
mašina- p: ta's6 ir su dideliu lėk 
tuvu aUkrenda ant žemės.... ;

— Ne stebuklas, tėvo — fizi
ka, technika- Žmogus vra mūsų
lllaneto viėiiir.tflis protauji 
lantis gyventojas — kurčias U , 
griovėjas. ' * r I

— O aš noriu tail pasakyti 
kad žmogus tori ir žvėriės iu 
-tinktą.

Pamojavo ranka į 4ciią Šoną. 
Atsirado kitos xiaiys.

Po kielių mosteiąjiinų masina 
buvo sumontuota. Tik sėsk ir 
važiuok. Taigi važiuok, jeigu 
benzino bake nėra. Tun būti, e 
nėra.

(Pavaduotojas vėl ranka pa
mojo, lyg prakalbą sakydamas. 
Atbėgo dar vienas toks su ben
zino skardine.

Išvažiavome namo dar prieš
piet.

— .Jieturęk šimto draugų, o

nuimti ir nusuk ti, nuimta ir nųu‘ 
sukta. - • ,

Aš įpykęs atgal į tą jų -raštinę.
— Nenorite, neimkite, — šal

tai sako man. — • Paims kita 
kontora..

Kita kontora., velniai griebtųL- 
0 -ką mes darysime? ...

Išeinu pro duris, o mūsų pa
vaduotojas ūkio reikalams jau 
šaukia man:

— Kur tu lakstai, durniau, 
tu! Iki -pietų turime išvažiuoti.

— Iki paskutinio teismo die
nos mes neišvažiuosime, ne tik 
iki pietų, — sakau aš jam.

— Nieko tu nesupranti, te-

Priejome vėl prie mašinos, jis 
pamojavo' ranka į vieną ; šoną, 

j: Priemš Aierias tokš. Pavaduoto
jas kyštėlėio ranką į savo kiše-

žiuojant piro vartus.

Nebuičiai

Komunistas valdininkas va
žiuojant traukiniu su popu ir, 
norėdamas jį pašiepti, klausia:

— Pasakyk, kodėl šiais laikais 
nėra stebuklu?

— Kaip tai nėra? — atšauna 
popas. — Dąbar didesni stebuk
lai vyksta nei seniau. Kristus 
tik vieną kartą pamaitino minią, 
padauginęs duoną, .šiandieną 
Jūkiečio metinis uždarbis gali 
žmogų išmaitinti tik du mėne
sius, o jis prasimaitina ištisus 
metus. •

Neseniai buvęs britų konser
vatorių vadas E. Heath atosto
gavo Marbella kuroite pietų Is
panijoje. Vienas ispanų žvejys 
atnešė ■ jatn: Į didele lašišą, E. 
Heath įSdąusė, ką jis turis už 
tai duoti. Šis atsakė:

— Atiduok mums -Gibraltarą,
— paprašė <žvej^$r

— Gaila, -Hėgaliu, n^s jis nė 
mano, —-kukliai pasiteiriho bu
vęs min. pirmininkas.

i

NAUJIENOS APLANKYS JUS

bom-

vieno 
sėdė-

Du jauni žmonės iššoko iš Į 
'stovinčio traukinio. Vienas per
sigandęs sako kitam: t

— Bijausi, kad būsiu pametęs 
piniginę.

— Ar žiūrėjai į kišenes? — 
klausia kitas,

— Taip, i visas, išskiriant vie
ną.

— Kodėl nepažiūri ir i tą vie*

— Nes. jeigu piniginės ir to- 
;e nerasčiau, numirčiau vietoje.

— Ar buvo ten karšta, kur 
jūs vasarojote?

— Nępapra&tai. Ir nei 
medžio1 Mes pasikeisdami 
jome viekas kito šešėlyje!

* * *
Neutralumas

II D. karo metu britų 
bonešių eskadrilė, grįždama po 
■bombhrdavlmo. skrenda 'per ne 
-luralios Šveicarijos teritoriją. 
Šveicarų rąjfiik) stotis pranešė: 1

— Skrendate virš neutraliom 
Švmcaęįjps t®ritorįįos!

— Tai ajes žinome — atsakė

Visuomenei ir paskiram asmeniui Naujie
nos dabar yra reikalingesnės, negu bet kada.

Todėl šių Velykų švenčių proga Nau
jienų prenumerata yra ideali ir, prasminga 
dovana tėvams, vaikams, giminėms, drau
gams, kaimynams, pažįstamiems, seneliams 
ir kitiems. . ■■

Naujienos padės Jums išlaikyti giminės ar bičiulių 
artumą, nežiūrint nuotolių, fr. bus ištikimu ryšininku’vi- 
sai išeivijai, kovojančiai už savo krašto laisvę.

"PRAŠOM NAUDOTIS PATOGIA UŽSAKYMO WRMA
Siunčiu $45. Prašau siuntinėti Naujienas Chieugoje 

kaip velykinę dovaną metams, (pusei metų $24). Ritose 
, vietose —- $40, pusei metų — $22.
VARDAS, PAVARDĖ
NR. IR GATVg ...__

fMIESTAS VALST

Paverti t

jus, kad bū4 
rti. iei tučtuoj

— Žmotneir tai.
BMt-ujH iienalflusriF 

j’Tto. pradtjo veikti
— Te>ą sakant žmogus tun 

T gyvulio instinktą. bet turi ir 
dvasinių, emociniu ir intelekto į prifšiėkttfvinė artilerija, 
savybių. tikw deja, dar nejįrpoų romboiv^Ku kuo ^aroi^ttsiJ 

nga esfcadhli

S’

3 g3fziri& dFifc r I,F į
n imas vra kova už būvi. Kielėj- rarns:

- šdVtfctp 1.000 meviena tauta, rasė Uty savx> 
tersuf. savo Dai'* ’
*vt,x nereikia, mes 
via i pešamės. • Kodėl

ZIP COM



- Turės priąesyti San Diego šviesas
1 SAN DIEGO, CaM. H-Vž 30 
dienių visos stipresnės Die
go aosT.oritjes šviesos nvs) Ų va
landos vdtara turės biUi 
sy<to$. • t;' r -2

&is apskrities tirybos; nutari
mas lies tiktai stipraus spaudi
nio sodijaus geltoną šviesą' rtuo- 
d^n< iajs ienrpąs, o žetoo Apat<li-' 
nro baltosios šviesos lenx;i -s Ma- 

degti kid< tiktai savįlinkai 
nerės. Stipruu spaudimo gelto-s 
esi šviečiančiai Intapas teles pa. 
^.isžj baltosiomis, nes dažnas 
Saitaiiojinias ir užgesjnėjĮimas 
neapsimokės. Pakeitimas,' /4'šku,. 
brangiai kauluos, nes. visaš-^štip- 
raus spaudimo lempaš tekis iš-. 
ih«ti. Dauguma, besukinė.j|ants 1 
suduš ir bus baigtas.r&kalr:;.

■ šitas nutarimas paskelbtas 
gruodžio 13 dieną, bet.jis įsįg* 
įjos tiktai nuo atėi'riįhčiŲ metų 
sausio 30 dienos. Gątvių inspek
toriai įgalioti daboti,-kad nuta
rimas būtų vykdomas. ■ '

$ Kaip tie inspektoriai, tas gat; 
vių ir didesnių sankryžų stipraus 
spaudimo sodijaus ■k-m-paš išsu
kinės, nutarimę nžpasąkytą;. 
greičiausia, kad 'paleis šautuv^ ' 
■kulką tiesiai į leBipą.' Lempa 
pokštelės ir visą sodij-umą pa
leis. Lempos sprogimas naktį su| 
kels triukšmą. Gal kais nors pat 
skambins ‘ it į praneš policijai, 
kad mieste kas nors keisto da
rosi. . . ' • ; i

■ 5 Kuriam galui prireikė Sari 
Diego miesto savivaldybės tary- 
$ai keisti šias lempas baltosios 
šjviesos lauipomis?

Pasirodo, kad ; asfronomai, 
Lisip ir šikšnosparniai, gali • įe~ 
r<krū matvti.: tamsoje. Prie švie
sas jie ^ąąguje. nieko'nemato; 
NJxiko nemato arba mažai;mato, 
oį naktį, kai šviesos nėra, -tai.jie 
jaučiasi kaip dieną. Jie gaJi įžiū
rėti’ tolimiausias žvaigždes. S ’ « .ii

Didžiausias Amerikoj telesko
pas yra įrengtas Palcmar kaln?. 
šis kalnas yra 90 mylią alslu- 
inoje nuo San Diego. Asti-ono. 
mai įtikino San Diego savival
dybę. kad did snės šviesos jam 
kliudo. Jie pareikalavo, kad 90 
mylių diametre nuo Pakxnar 
kalno nebūk) sodijaus Šviesų.

Palomar kalno teleskopas yrę 
200 colių diametro. Jis yra sū- 
jūngtas sfr Kalifornijos universr- 
ęto ėlvtvės tyrinėjimo priemo
nėmis. Visos naujesnės teieško- 
au gaujos svarbesnės žinios tuo
jau perduodamos į Kalifornijos 
iąi įversite tą.

Be to, 60 įmyliu atstumoje yra 
Laguna kantas. Ten taip pat yrą 
'rtaųjtos pnėmenės erdvei tyifc. 
nėtį.’ Taip Viskas sutvarkyta, kacį 
žinios, ateinančios iš erdvės if V *•
matomus Palomar kalno tele»j 
skopė, tuojau registruojamos 
Laguna kalno instrumentuose?

Lietuvos nepriklausomybės laikais 1937 metais Kėdainiuose pastatyta gimnazija

r . , » .... ... , _ leisti. Nierso panašaus, lai vraJeigu kas atsiliktų ir vienui- bu- u . T t . T^‘.? žmonių duoti vietų vardai. Kaip 
jie anksčiau buvo vadinami, tuo 
tarpu nežinome. Bet taip tos vie
tovės buvo vadinamos, kai ten

tų netiksliai užregistruota, tai 
btfe kitur '.užregistruojama. Vė- 

! liau tas žinias palygina, padedą 
~i savo vieta ir susidaro pilnas* Į ...' ;! įsikūrė ispanai.vaizdas.

Reikią neužmiršti, kad Paloų 
. mar teleskopas, be Kalifornijos 
universiteto ir Lagūna kalno oth 
servą tori jos,. yra dar sujungtas 
stt'Cliidądos!universiteto erdves. , ,. ,v. T TZr. .« . z-,, . . J vepe kai'velidziu nebuvo. Karve-mataviniais.. Chicagos universal 
tele įrengti p rimtai si a i kas se
kundė paleidžia 300 mylių aukse 
tumon spindulį, kuris praneš^ 
ką jie erdvėje pastebi ar sufinr 

'ka; susiduria. Visi šie spindu
liai, pranešimai iš erdvės ir telel 
skopo fotografijos labai tikslai 
^įderinta ir įgalioja astronom^ 
tiksliai pasakyti, kada ir kur 
kas įvyko. v

Kai kas pamanys, - kad Palo- 
maf' ir Laguna yra techniški žo- j

Palomar yra ispaniškas žedis. 
Pa loma reiškia karvelį, o Palo 
mar reiškia karvelidę, kur d 
bar karveliai miestuose kiauši
nius deda k vaikus peria. Seno

Idai- skrisdavo į aukštesnes vie
las ir ten vaikus perėdavo. Se
novėje į šį kalną priskrisdavo la
bai daug karvelių. Ispanai tą 
rietą vadino Karvelynu. Palomar 
— tai karvelynas.

Lagūną yra .kitas- ispaniškas
j žcįdis. Tame kalne jina-t, yra šal-

tinis ar Šaltinėlis. Laguna yra 
šaltinėlis,|Wenkinelis. Jeigu jis 
neišdžiūvo, Mąi tas , tvenkinėlis 

i tame kalne Mar ir šiandien yra. 
.v. ... , , ] A. Stepaitis(iziai, parinkti specialiam tele> ■ 
skopui, ir elektros spinduliams

f

J. KLA USEI KIS

PreL K. -Olšausko bylos atgarsiai
lt’29 m.

‘.eisme ir 193C m. Vyriausiame apie 
tribunole buvo nagrinėjama' ^kn; 
Stanislavos Danilevičiūtės - l’st- ranl 

da- į janauskienės nužudomo byla. -
Kaltu pripažintas ir nuteistas > nors išspausdins, 
y elatas Konstantinas ‘ Olšaus-! naudoja 
kas. Praėjo daugiau kaip pus-(tu 
šilutis metų 
spaudoje gj^

IJetuvos Katalikų Bažnyčios
Kronika 63-me
jog 1984 m. gegužės mėnesį i 
okup. Lietuvoje pradėtas rodyti j 
prelr. Olšausko gyvenimo fil- ’ 
mas. Tikslas aiškus - juodmli Į kaltinimo žmogžudyste 
visą kunigiją, -^a’-^yš^kronika i grįstumą. Minėta 
mini ir ten parašytą k:

apygardų aulų rankraščių. Yra ir 
rd. Olšauską mašinraščio 
;a” Amerikoje, einanti iš 

į rankas: autorius neži
nomas. Be’kia manyti, jog kas 

'f u o tarpu čia 
<i tuo kronikos teks- 

s buvo paskelbtas Dreu_ 
bet byla tebėra! go dienraštyje.

r

sveiltiname-giminėj, draugus, pažįstamus 
ir lietuviškų organizacijų bendradarbius, 
(įįaip pat sveikiname mūsų Elektros Įren
gimų! įr; Pataisymų Bendrovės^ klientus. 
. Visiems linkime LINKSMŲ KALĖDŲ

j ųr; LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ! 3

Dr. |3iinite, Klaudijus ir Aušrelė
Į .. t ' Purtiputiš

? ■<!4514 So.^T^lman Avenue > 
Chicago, IL 60632. Tel. 927-3559

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

WILLIAM NELSON, JR., Sav.

3914 WEST lllth STREET
Vienas blokas nuo šv. Kazimiero kapinių 

(Tiesiog ten, kur autobusai sustoja)

Dėl gražesnio, geresnio paminkle
• ’ į >kręipth prie Mr.

KSlTUš

> MODERNI MC/riNA — tai 

kombinacija auklės,sofėiįo^ siu
vėjos, virėjos/Aūsuomenės vei
kėjos, mokytojos.. . ir damos, 
kuri visur visada gerai atrodo, 
seka madas ir žino paskutinią
sias politikos bei kultūrinio gy
venimo naujienas.

•gą, ku
rioje paneigiama f^^sĮo kaltė.

Žinoma, kad : ten parašytos 
knygos be valdžios leidjmo ne- ' 
spausdinamos, bet gyvenimo 
praktika rodo, kad, be kronikų, 
ir kitokie rankraščiai randa ke
lią į laisvą pas'aulį. Knyga apie 
arkivĄ-skupą Mi Reinį; A. Stul
ginskio, P. Klimo atsiminimai ir 
Gintaro Tautvyčio “Gyvenimas 
okuopuoloje Liet uvpj^’ Į knygo
mis išleisti iš okupuotos; Lietu-

i 1

Atdara šiokiadieniais nuo

D. ZT HLMAN, B.S., Registruotas vaistininkai

JA Y DRUGS VAISTINĖ M
2759 W. 71st St., Chicago, HL

•. arTESTINGA» ^PILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI * KOSMETIKOS REIKMENYS

Apygardos teismai sptrendime 
pasisakė, jog teisinga nuteista- 
am paskirti astucnvriw metus 

sunkiųjų darbų kalėjimo, ^bet 
atsižvelgdamas, jog prel. O; 
suskas yra pasidarbavęs Lietu
vai švietimo srityje, pripažino 
vertu pasigailėjimą ir paskyrė 

> metus kalėti, įskaič-us prieš 
eLmę atkaišius (i mėnesius, lai
kyti kalėjime penkis ir pusę me
tų. Apygardos teisme byla buvo 
nagrinėjapia 1929 metų spalio 
men. 1-Ei dienomis.

korespondentas, dabar jau yra t 
miręs. Antra laida tos pat kny- • 
gos-15,000 egz. tiražu išspaus- Į 
dinta. 1962 metais.

J. Ka įmerki s nurodo, jog jis"** 
naudojosi: 1) Centrinio Vady
binio ir Kauno miesto archyvu 
mėiižiąga, susijusia su K. Ol- 
Šauskiv byla; 2) "Lietuvos ži- 
n»unžs” 1928-1933 m.; 3) "'Lie
tuvos aidu” 1928-1932 m.;,. 
1) "Rytu” 1928.1932; 5) “Sek
madieniu" 1930-32; 6) “Uli
niu” 1911 m., leistu Seinuose! 
7) V. Severino parašytu ir Vo- 

.ror.eže 1918 m. Lietuvos reikai 
lų komisariato kultūros ir švie-. 
limo skyriaus išleistu rašiniu 
“Kunigas Kanstantin^s Alsausv 
kis”. Remtasi Kauno gubernatpri 
raius archyvais.

J. Kauneckiui buvo prieinama 
istorinė archyvinė medžiaga,, 
bet jis parašė ne istoriją ir savo ' 
(laibą pavadino dokumentinę 
apybraiža. Vadinasi, rašydamas 
pasilaikė sau laisvę įvykius if 
dokumentus komentuoti. Su
prantama, jog kopuinistinė lei
dykla, priimdama rankraštį, taip 
pat turėjo tikslą spausdinti, neš. 
joję gero žodžio Olšauskui nėr^., 
q taip pat ir visai dvasiški jai. 
Tačiau kai kurie perspausdinti 
dokuinieųtinjai faktai nfeiškrfeipti, 
“ . (Bus daugiau) ; '.

Kronika, atpasakodama ano
nimo knygos turinį, rašo, jog 

numeryje rašo, crel- ^auskui byla tautininkų 
; liberalų buvusi sufabrikuota.

'Laikas atskleidė naujus faktus, 
^aredanuius prelato K. Olšausko

t nepa-!
Minėta byla naujų 

faktų šviesoje buvo išnagrinėta 
Lietuvoje gyvenančio autoriaus 
knygoje”.

Toliau kronika rašo: ‘T928 
metais neaiškiomis aplinkybė“ 
mis žuvus Stanislavai Usljanaus- 
kienei, tautininku rvaįdžia, .įsi- , 
traukusi į kovą su Katalikų Baž
nyčia. prelatą Olšauską apkal
tino ją pakorus ir, neturėdama 
tikrų įrodymu, 1929 m. nuteisė 
6 metus kalėti’’.

Teigimas, kad prel. Olšauskas 
buvo kaltintas Ustjanauskiene 
pakoręs, tikrai yra' - /'naujas 
faktas”, bet neteisingoje švie
soje. Prel. Olšauskas buvo pa
kaltintas, jog “norėdamas nužu
dyti Stanislavą Ustjanaus-kienę, 
ant kaklo jai užmetė virvės kil
pą, suveržė jai kvėpavimo ir šir
dies veikimo nervus, nuo ko pa
sidarė širdies paralyžius ir Ust- 
janauskienė mirė”. Šitoks veiks- 
mas vadinamas pasmaugimu, o 
ne pakorimu.

1930 m. balandžio 25-26 die
nomis Vyriausiasis tribunolas 
svarstė tą bylą, nes adv. A. Tu
mėnas, kaltinamojo gynėjas, 
buvo padavęs apeliacijos skun
dą, o ir prokuratūra protestavo 
dėl Apygardos teismo sprendi
mo. Tribunolas sprendimą pa
tvirtino, keisidsmas kvalifikaci
ją Esą, nužudymas padarytas 
ne susijaudinus, bet iš anksto 
apgalvojus, švietimo darbas ne-, 
laikom as b aue m ę lengvi n a n č ia. 
aplinkybe. Kaltę gsli mažinti 
tik nusikaltimo \ykd\*mo būT 
das, jo motyvai ir tik tai, kas^ 
liečia patį nusikaltimą. Tribuno
las tarė, jeg ir Ustjansuskiehė' 
buvusį įkyri moteris, pikta ir 
dėl to susidarė prel. Olšausko, 
tragiška padėtis, tad tribunolas 
pasigailėdamas skyrė 6 metus 
sunkiųjų darbų kalėjimo. ' . ■

1931 rn. Valstybinė gi’ožines 
literatūros leidykla Vilniuje iš
leido knygą "’Prelatas Olšaus- 
kis”. Knyga mažo formato, 282 
puslapiai. Ją parašė Jonas Kaip-’ 
neckis, buvęs ’Lietuvos žinių” rolą Jamęs Dozier.

— Pasirodo, kad Italijos ’’rau
donosios brigados” veikėjai dir
bo kartu su mafija. Tai buvo 
.galima susekti, kai policija prieš 
porą mėtų išlaisvino JAV gene-

SOPHIE BARČUS RADIJO ŠEIMA
ALDONA DAUKUS, DUKRA SOi’IJA, 
ir bendradarbiai RITA LIKANDERYTe

bei ROBERTAS VITĄŠ. ' 1

Linksnių Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų
_ linki visiems lieŪĮVialns ' ;

SOPHIEBARCUS-lUblW:^^^’^RO(JRAMOS i j
■ iš ' ■ : •

. Lietuviu kalba: šeštadieniais.ir sekmadieniais '
nuo 8:30 ikL9:30 vžtl. ryto.;- ■

7159 S. Maplewood Avę. ; , ; Tel, 778-1543
CHICAGO’ ILLINOIS 60629: ■ ‘
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For constipation relief tomorrow
> reach for EX- LAX'tonight e

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 labd and follow 
directions.
© Ex-Lax. Inc.. 19*2
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pąrtijos>wĮai, bet-jią pripaa|Įta-dfcmękrątinį’prę^ 
cesą. visuomeniniame g^Tenime. Amerikos.
yra bet kokios diktatūros priešai. Visii^enutiam sugįSVė-

! nimui jie pripažįsta demokratinę stfemą. Ir jos labai
I griežtai laikosi. Kai demokratai prasėda sukčiauti, uesi- 
laiko demokratinių principų visuomeniniame gyveninįe, I 
tai respublikonai kelia viešumon dėjnokratų daromus pra- ; 
sižengimus prieš veikiančias taisykle^ ir laiinėję rinki- 
mus, demokratus išstumia iš laikytu savivaldybinio gy- j 
venimo vietip

Aa of January i. ITBL 
Subscription Ratas:

Chica^u >45-00 pti yeai. Š24-U0 pei 
js osenths; $lx.uo per 3 months, ii 
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ehrr ciniiiii ieg uu i>ei yeai
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UZhl einuo*>

ruetarm 
| pusei metų
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M. Šileikis* Žiemos vaizdas

___ j4oo()j MTu* yra buvęs demokratas. Jojo tęvas visą g^’venimą 
___ W2.0Q! yra buvę< demokratas. Prez. Reagaųas buvo; Amerikos 
' $too ' artintų ir vaidintojų unijos pirmininkas. Unjj^ bandė už-

I valdyti komuništai. Jie prisiplakė prife unijos vadovybės , 
' ir buvo beplanavę paimti į savo rankas galingą ir tilt-1 
tingą vaidintojų uniją. Prezidentas’ Rėaganas pradžioje . 
ne-usigaudė, bet kai paaiškėjo komunistų užinačibs, tai' 

Į iis pavartojo demokratinius metoduą, aiškina unijos na- 
Į rianis susidariusį pavojų, studijavo silpnąsias konjunizmo. 
vietas, kėlę jas viešumon ir dauguma balsų koirnunistųs 
išstūmė iš unijos vadovybės.

Artistas Reaganas susipažino su komunistų; varto
tais metodais, pažino silnpąisas tų metodų puses ir ne
leido komunistams Įsigalėti vaidintojų unijoje. Ten įgy
tos pamokos prez. Reaganui labai daug padėjo kovai 
prieš komunistus. Jis apvalė ne tiktai'Granadą-nuo koją 
Įkėlusių Castro agentų, bet' jis ir privertė sovietų karo 
vadus ieškoti bendros kalbos ir tartis, kaip išvengti ato
minio karo- ,.į.

Didelei Amerikos lietuviu daugumai rūpi, patirti, 
kaip eina pasitarimai tarp VLIK-o ir. Pasaulin Lietuvių 
Bendruomenės. Jiems rūpi patirti; ar abi šios orgatliza*- 
cijos susitars. Iš vienos pusės atrado, kad apie susitĮarimą 
negali būti jokios kalbos. Viena pusė kalba apie vieną 
dalyką, o ‘.antroji visai apie ką kitą< Kobjiė kalbėsi apię, 
du skirtingus dalykus, bendros kalbos negalį*BūtL Nešu-- 
sikalbėję gyviais Kriloyo pasakėčioj, n’esusįkąlbes ir Le-

I montan nuvažiavę.
Demokratija . atpuola- Dėl jos. ^nesiginčysime, nes 

Amerika yra; demokratija. Jeigu mės*. viską-palikome ir 
pasirinkome Ameriką, tai reiškia, kad Amerika-' yra ge-

H5.00 I
$24i0ė
sso*

Ma.o<-1
S26.W

Naujienos euu fcisdien. išskiriant 
sekmadienius. ptrmiMiet&ūa- hr Wed 
ta drenuos Leidžia- Naujienų Bendro 
ve? 1739^ >o. Halsted Street ChictRo 
IL 60608. lelei. 421-61U0:
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$2AŪ(J
$15-00
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>5 imi Pinigus reikia slysti pašto kfoBey 

ndėriu ka^h) užsakraiu

sAU HEXV rašant hMrtp kasdien išskvriu 
nu<> W vai ivii- ;ki 5 vai popiet. Šeštadieniais — iki

Lietuvius kniečiamas klausiniai'

J. VENCLOVA

LIETUVOS BET LIETUVIŲ VARDAI, 
PAVARDES IR VIETOVARDŽIAI

pasiuko”. Prof. A. Brueckner 
(S^rožytna Litwa, 9104. 113 p) 
teigę.:/ “Tacitus pavadino lietu
vius ne ju nuosavu vardu, bet 
užvardifo. juos taip, kaip gertna- 
uąį pęanešė (Aęst:i)”. , , ,

‘ Be to,-aisčiai kalbėję lietuvis-’

(Tęsinys)

Taip rašę ir žynius istorikas 
prof. dr. M.. Ėriederichsen (Fin
land. Estknd.* Lettland, mid Li- 
tauęn, ;19^4Ll^P.): Tacitus pra- 
’nęšę. apie liėtifvius, sdljdoda'maa 
.“AdestiV vąldąL

lt kiti istorikai panašiai kalba, I kail prof; dr. J. Matlriąs (Vidupį 
Prof- W.. Kamienecki ; (Gėneia { rinitą amžių istorija, 1946. 18 p.) j 
panstwO Lftew^kiego, V^tarsziy “Hėt visus aisčius .jungė liėtu- 

,wa. 2L'jį).i- ^ Tacitodyądj.n<a--.| viirkalba.; kuri yra seniausia vili
me lietū viiu anpnjfnu aiąciąis d j sų iki šiol nusitikusių ihdoetėį 
Pąsatifiuio masto 'storikas dr L’j ropiečiu kalbų”. Prof. S. Siest- 
Wilšęr' (Rassen ‘ and -Vbelkėr.. j rzen<*ewicx (L’origine des slaves. 
Leipzig*. 67.) ; nurodė: ‘‘Baltijos-1, ėt; d,ės .šąrmates. 176. . p.) i kuriši 
’ūros pakraščiuose aisčiai artį^.. pasigėrpęs''keliauninko: Wulfstan-

Didelė Amerikos lietuvių dauguma nori, kad Lietuvos 
laisvės reikalu lietuviai rastų bendrą kalbą. Lietuvoje 
šitas reikalas lengvai išsispręsdavo. Ten lietuvių yra dau
guma. Dauguma visuomet lengviau gali, išspręsti painius 
ir sudėtingus klausimus, i . y

.jAmferiĮojė reikalas truputį kitaip statomas... o spren- j 
dimą rasti dar sunkiau. ” Viši i žinome, 'kad milžiniškoje I 
Amerikos politinėje jūroje lietuviai sudaro mažumą- Kaip 
jie besiveržtų, vis tiek Amerikoje lietuviai sudaro ma
žuma Amerikoje lietuviai privalo rasti bendrą kalbą su . -. .. .. .. . .kitomis mažumomis, privalo išsiaiškinti bendrus tikslus. | gausioji. Apre tat mums nereikta- tr gaįoti^nes ^tmt? 
o tiktai tada tarti švaresni žodi. Amerikoje lietuviams j P™s 200 metų apgalvojo tte, kurte ankset^eta. atkaukė, į , 
vieningumas labiau reikalingas. Jeigu Amerikos lietuviai el^u aPtaie pačią geriausią sugytent o; ą, ai ijeblv,gį.0E fameies bei gimines! kelionės aprašyme paminėtais viciuiiguiiKio . &..V ® mes pasinaudosime jų patirtimi, bet kas liečia Lietuvos . . ____________
neras bene ras a os n nepajėgs • • • oį reikalus, tai’:turime tartis. Mes sutikime, kad’ Liębiva J / r ; ”, i.*, ’
su jais nesiskaitys. Lietuviai bus laimingi, jeigu jų prob- ;laisva; Norįsim Lietuva-!tfiitu nepriklausoma. ^Jantjejm demokratai.ta respabhkona!. pagnndmes

i’ZTmi ta i -'fe beveik esame įsitikinę, kad laisva ft depriklausniia lūpose ir /kasdienimo gyvenimo.
«ną..ausi įlei- ,. .. denwkl.atinė_ w jolęiu. BatiU: besutiksime, !e-ju tąi-p. lietuviu? vąldjrf! normęiip n-

. " ■ kokia mes pažinome. parduotų- Pas penus tas noras 
tokio kta’ I Lietuvos demokratijos priešai sutiktu paferyti nuolaidį }'z
tokio klau-; «i boitos,, u! b? “nepriklausomybę-’ „■ net “laisvę”. Kraštą; yaldytr

vyriausiojo valdovo noras buvo toks didelis, kad jįs pa^š; 
nuvažiavo Į pavergtą Lietuvą ir Įkišo galvą feri- 
prieš virvės patraukimą dar galėtų pavaldyfi'kl^e^ikaip: 
rūkantysis nori dar bent-vieną dūmą patraukti... .. ’

Buvo paskelbti pranešimai apie vykusius abiejų pu.-, 
šių pasitarimus, bet iki šio meto iš pranešimų-neaišku, 
vasario mėnesį savo akimis: pamatysime — susitarė ar 
nesusitarė; o Naujienose netrukus.skaitysime raportažą 
apie jėzuitų kavinėje vykusius abiejų'pusių pasitarimus, 
kokiais, klausimais tarėsi ir ką susitarė. Manbfftą, kad: 

tį per laukus, miškus-, avietynus ir ėglius, pralaužtas apa- Pasakos nieko nereiškia, bet) Vasarių 16-osios. proga lais- 
tines šakas ir pramintas samanas. Kavinėje kalbėjosi vinimo reikalams skirtų aukų grobimas parodys susita- 
vyresnio amžiaus lietuviai ir jaunesnieji, katalikai ir [rimo tikrovę. ‘ -.. '■ /‘ i j

lema išklausys. Rinkiminiais metais amerikiečiai turi | ■ - _ _ _ ;
daugiau, laiko klausyti. Bet jeigu' jie per vien..,._; r .
džia. o pro kita tuojau išleidžia, tai naudos iš.to klausymo j, T; . . u. • a, , ,viz a V p j vlmkn ! kad’ ji butų- tokia demokratine”,labai mažai. Dažnai amerikietis lietuvio aiskimmo klauso, i J —■
bet beklausvdamas apie ką kitą galvoja, tai iš r>_ - .. . ». , , , .. .. t-TU- • i.- «<-■"ymo nėi-a’jokios naudos Amerikiečiai domisi šimtais Vietoj amenkiemų jm sunktu jvest, tau-
y . j , . H tinę, demokratiją, bet delsios problemos čia nesigm-klausimų, todėl ir nenuostabu, kad jie beklausydami lie- _Jį _

tuvio voaČ dar kalbančio laužyta anglų kalba, savo min- . . .. T. . , .raviu, .-‘ r-, •' ■ or irinmacniii Sime nepriklausomoje Lietuvoje be ginčų. Čia nekalbe-tyse nukrypsta prie kitų, jam svarbesnių ar įdomesnių h _ i : J.. - •’ r
problemų.

Laimė, kad Amerikon atvažiavę lietuviai sudemokra- 
tėjo. Pradžioje jie šito reikalo nesuprato. Demokratai 
pradžioje jiems atrodė liberalais, linkusiais kairėn, pa
krypusiais Į komunizmą, o kartais atrodė net komunis
tais. Antroji tremtinių banga tuojau linko Į respubliko
nus. Jiems atrodė, kad respublikonai buvo jiems arti
mesni.

Tiktai ilgiau pagyvenę Amerikoje jie Įsitikino, kad 
Amerikos respublikonai yra demokratai. Jie nėra Demo-

čysime. Geriausia apie tai nekalbėti. Šį klausimą išsprę-

kim/e apie demokratiją, mums turėtų užtekti laisvos ir 
nepriklausomos. Lietuvos. . r . .

VLlKo konferencijos metu pats Įdomiausias pokal
bis vyko dar. prieš pačią konferenciją,’tame pačiame Jė
zuitų centre, apačioje, kavinėje. Ten buvo konferencijos 
dalyviai, kuriems rūpėjo /Amerikos lietuvių vienybės 
klausimas. Tiksliam tariant, kam rūpėjo rasti taką, einan-

aisčių žodžiais, priėjęs išvados, 
jog aisčiai kalbėję lietuviškai 
‘lės Ėstiem: ott parle, Litva- 
nieu”).

Taip pat aisčiai turėję tuos pa- 
' čius papročius ir tikybą, kaip ir 
j lietuviai: prof. M. Liubavskis 

(Lietuvos istorija, 1920, 4, p.): 
"fšld' aisčiai esą tie patys Įlietu- 
viai. tai prof. A. Sii^ž’ynskiui 

'neginčijamas faktas. Mierzynski 
išranda, kad aisčių^tikėjimas ir 
papročiai; įjfaiP 'api’ašo Tacitus, 

■'esavis-di tokie patys, kaip lietu
viu”. Pagaliau istorikas prof. dr. 
K. Gečys. (Katalikiškoji Lietuva, 

L,G!~;ę>agp, f5 p.) priėjęs išvadoj: 
’‘Aisčių gentys sudarė, vieną lie
tuvių kilmės tautai tiirėjp tuos 
pianu? papročius ir tą pačia ti
kybą”. ■

Kas t e baltai

Keista jog, išeinant i-iš poli 
inių jik- la; liętuviškpnjs kiltims 
orimestas dirbtinai' ’ sukurtas 
/baltų” vardas pagal ’G Nessei- 
■na.riir užgaidą, kūris rūpinda
mas atskiros “prūsų tautos” ir 
•jos “fabrikuojames” kalbos kū- 
rūtiv.. pasiūlė latvius, lietuviu.-. 

>‘rjsenpi ūsius pavadinti, anot ru 
>ų' istoriko dr. V. Sedov (Slav- 

:aHe; verchnego Podneprovija Į 
^f^yiniją,;J970, 17 p.) kabine- 

ihiti vardų “baltai”, pagal C. 
.-Ufliaųs (IV. 27) minimą kaž ko 
kią didelę sąla Bailia, kuri nie
ko bendra neturi ne tik su lietu 
A'iais;. bet taip pat ir su latviais 
ir sęnpiąišiąi3. nes anot ’žymių 
kalbininku, (prof, dr E. Fraeil- 
kėl etc) ji reiškė Jutlandiją.

(Bus daugiau)

— Antradienį airkso ■ uncija 
kainavo $311? . - * t

I. PUŠĖNAS

KOVA IR MEILĖ

rimsta visiems laikams, persmeigti lietuvių dur- kus visu frontu. Matosi, kaip pajudėjo lenkų ap-

LIETUVOS LAISVĖS KOVŲ ROMANAS

(Tęsinys)
Toliau už alksnyno jie mato kelias patrankas, 

spiaudančias ugnį link jų ir visai čia pat, didelėje 
obelėje jie pastebi kažką Įlipusi ir per žiūronus 
stebintį lietuvių frontą. Jie atraportuoja Gyniotui 
ir gauna jo Įsakymą:

— Taikliu šūviu pašalinkite jį iš obels ir slin-

tuvais. Pasidaro atviras kelias šaudančių pa
trankų link. ....

Gynioto būrys pasidalina į kelias mažas gru
pes ir prišliaužia' prie patrankų. Baisūs liepsną 
liežuviai veržiasi iš pabūklų ir nepakeliamas bal
sas rskjtaL prie žemės puolėjus, bet jie veržiasi 

i ph'myn i^ paberia patrankoms rankinių granatų 
lietų. OfliųyŪs lenkų artileristų krinta, kiti me

rgina* slėptis ir gintis, bet veltui. Visi pabuski- 
: atsiduria Gynioto rankose. Aplink juos guli ktšę^- 
juoti lavonai, raitosi ir rėkia iš skausmo su&fc-

kasai. Lenkai bėga ir daugelis jų krinta, lietu
vių kulkų perverti. Ten matosi pilnas lavonų 
laukas. • ’ ;

— Vyrai; nustatykite patrankas į lenkus ir 
duokite pilnu krūviu- taip, kaip jie davė mums.

Sustaugė, lietuvių rankose lenkų patrankos, 
sužiebė UgniS; sudundėję žemė; sviediniai krinta 
į bėgančius, lenkas'Iį\lįrta juos be jokio pasigai
lėjimo, Vjšu frontu pasirodo baltos lenkų vėjĮjį^ 
vė^s-—paaidavimp ženklas, šaudymas tuojau su
stoja; lęnįai meta ginklus ir pasiduoda. Labai t 
didelis smūgis suduotas- lenkų kariuomenei, pats 
didžiausias* lietuvių’ lailtfėjlmas prieš lenkus.

- — Atleisk, Liūdai, Aš juk nemačiau_kas šovė. 
Kaip man sūkė ir kaifį man atrodė, taip aš ir sa
kiam Giniotu-, aš vistiek nepasitikiu; Viena ranka 
jis tau Ki-yžių. duoda, o kita tau dūobę kasa.

■ - — Sarkanį man rodomi, kad*tu tik' asmenišką 
pyktį prieš jį UgdVi. Užmirškime visokius piktu
mus ir visu nuoširdumu iš vięnp ginkime mūsų tė
vynę Lietuvą.

Vieno Liūdo šūvio užteko, ir seklys iškrito iš 
medžio su visais savo žiūronais, telefono vielomis 
susipainiojęs-

Tuojau už alksnyno — lenkų apkasų linija; 
ten matosi jų durtuvai, o kai kur ir šalmai. Jie 
pasiruošę pulti lietuvius, tik laukia, kol jų arti
lerija pabaigs žudantį savo darbą.

— Prišliaužti kuo tyliausiai prie apkasų ir 
pulti lenkus durtuvais,—pusbalsiu įsako Gyniotas.

Kareiviai šliaužia, jų apranga bei ginklai 
barška >*t pašėlęs sviedinių sprogimas slopina 
vi ką. Lenkų kariai savo apkasuose labai saugiai 
jauč’r jiems galvon neateina, kad jų patianky 
apšaudomi l c uviai galėtų prisėlinti prie jų ap
kasų. Bet lictu\ mi jau čia pat. Jie šoka kaip katės 
:1 'i. sayp priešu. » šje. nespėję net aiktelti, nu-

Netoli pasirodo lenkų sanitariniai vežimai. 
Jie privažiuoja visai arti, ir sanitarai pamato, 

i kad visa artilerijos baterija yra lietuviu rankojse. 
Jie išsigąsta ir nori apsisukę bėgti. Gyniotas pa
liepia juos sulaikyti. Jie paima dejuojančius su
žeistuosius, jiems leidžiama nuvežti juos i savo- 

i lauko ligoninę. Jie nuvažiuoja su savo sužeistai
siais, labai nusigandę ir nustebę. .

Kitu keliu atvažiuoja gurguolė, gal koks de
šimt vežimų. Tai sviediniai, vežami lenkų patran
koms, kurios dabar visai ramiai stovi ir ugnimi 
nespiaudo. Gurguolės kariai nustebę, kodėl pa
trankos nešaudo, bet jie važiuoja artyn’pri^ pa- 

I trankų. Kai jie visai jau netoli, lietuviai juos str 
paiko, nuginkluoja, atima sviedinius bei vežimus.

Netrukus pasigirsta stiprus šaudymas-'i^ 
kulkosvaidžių bei šautuvų, tai lietuviai nuola lėn-

šiaip taip, buvo su
darytos sutartys su kaimynais dėl sienų. Net su 
lenkais nusistovėjo linija,, nors jokios taikos ne
buvo,, ne§ lenkai .tuęį^u sulaužė pasirašytą sų lie- 
tnviafe steną'suiaril'’netikėtu pUriimu užimdami 

SV -lerVWi? negalėjo 
būti raikbs; *bef iY kovų nebebuvo

Gyniotas gtąžb namo; Vyčio Kryžiumi pasi- 
’ . Jis bm;o kupi-

’t <*&**.• nww Caritu kiurti sm 
šeimai geresnį .rytom.

Jo tėvas, nebejaunas žmogus, nors turėjo ge- 
lr$ bet bu y o ligos palaužtas

-. rfgp-. j * i ii* grititid menkėjo. Afouha, nors dar stipri bet
kaltino Gyniotą dėl Mterytėr mūrio, lauke ikaip’ rnoĮeri*; riedtiug tegalėjo nuytfkti Gyniotas 
sy bęnuontininkaią. Jam panikė gėda, l^d jis [sugijo pačiu laiku,’ pavasarį kai'visi ūkio dar 
buvo Sarkanio it- nešiojosi Jbai lą^ stipriu, rankų, ir.’tėvams tarsi, saulė

< v - A.

vo apdovanoti VyŠIo Kryžiumi; Kryžių gavo ir 
Liū^s.sUjS^^suiiū- Iškilmių^ ijJ^ų^tėję Kiyžių Į 
jiems pridegė Gyniotą^,, nuo&įąiai paspaudė puošęs, 
jiemą rmjk^Jr pasakė,: 1

— Uz jūsų dfąsą ir pąsįą^j^ną tėvynei. Įir^ 
Bravo, vyrai j

Liūtįųį dabar lytlmkia užęįanga nųo,aWų nu
krito. .jis pastorėjo kaip riet’eismgai Sarkaiiis ap-

buvo Sarkanio kaltfnimama
jcerštąppęš Gyniota. Kai p
su t ik d Sarkanį, ji< dau^ąu mebeiškente:

— Sarkar ikjdjTnan.pelavai, kad Gvniotas į 
mano seserf nušovė; Aš' esu tiRras, kacį ją nušovė į 
vwietis. ‘ ‘ : v rJfc Wc'

(Bus daugiau)

rrsan* taip- melavai? \\ QdnK*rtay, Ih-c. 10, |<«(



’ VAKARŲ VĖJAI
Moderato poezijos knyga. Kaina 5 doL Minkšti 
viršeliai, Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu;
Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Westchester Community kliniką 
Medicinos direktoriui

193B S. hUaheim RdL* Weatchertex, IIL 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

TeL: 562-2727 arba 562-2728
r — —— . —- ...

Service 461-3200, Page 06058

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS tit. CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 
3921 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimu

OPTOMETR1STAS 
KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 7-lst SL TeL 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

Ofito tavernas: 775-2880,
žsaceBdįec 448-5545

M. BIRŽIŠKA • -

Iš 1919-1920 m, Vilniaus darbo atsiminimų 
jministų. pritarė taip pat senoji 
Vilniaus lietuvių šviesuomenė, 
kuri gerai žinojo, koks būtų pa- 
vojus.tautįniam ir politiniam lie 
tuvių darbui Vilniaus lietuviam, 
savitai nęjųi.sistačius ir įsipy- 
nūs lenku poliškos spąstuosna. 
Nepritarė tik yįenas kitas susi- 
j-inkiman pasipainiojęs lietuvis 
nesusipratėlis, lenkų jau Įvilio
tas Darbininkų Lygcu (Liga P.o 
botnieza) ir joje prisiklausęs bai 

, . . senybių prieš komunistus, iš da-
niėčių minioms gali .pasirodyti jjes jr pj.^ pačius lietuvius 
esąs išganymas iš visų Aiąrgu ir (■“vokiečių” Tarybą, komunistus 
nelaimių, tad Laikinai gali pri-j “lietuvius ir žydus”). Nebus pri- 

-i. t i— * tarę, grjėičiąusfa., ir kai kas iš
mą, ir jog net mūsų šriesuome-i neseniai grįžusių iš Tarybų Ru- 
nės dalis, nesenai teparvažiavu- sjjOSj Įjų .tebelaukdami 

.. . si ’š.privarginusios juos .lenkų keli darbininkai, kaip pa-
Autorius pavaizduoja lietuvių - Rusijos ir ų^gpažinusi daj , 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 'iiėnkų politikos špąstelių. i < i -ii--- i .v •--- _ r

čiars šūkiais bęi -pažadais, savo 
i kalboje turėjau'prieš-tai įspėti 
[/visuomenę. Kaip sausio, mėn. 
^stengiaus sulaikyti Vilniaus lie? 
tuvių \asųom,eqę hjųo.. rieapjg^- 
voto šokimo prieš Įgveržiančią 
raudonąją kariuome.^, kas ibū-ii 
tų jižtra’tkę .prieš .ijėltivių v^b- 

simkesųę nėgut fL^eš- 
■4Bilkus5 'komumštų ’ 
riŠskfeidę mū«ų ?vi 

ir sžnažinę lietuvių- 
svarumą Vilniaus tautyne, taip 
dabar prilaikinėjau juos nuo I 
per daug, lengvo h tvirkinančiu .1 
nuveiktųjų komunistų perse- I 
klojimo; tad Įėjimo bendrori su J 
lenkais politinėn vągon. Man-pn 4 
tarė, be abejo, visi, kurie Šio- j 
kiuo ar tokiun ’būdu <buvo įėję J 

c komunistų valdžios dąjŲan - - 1 
Įvairių komisariatų (ypačiai | 
švietimo ir žemės ūkio) taniau- J 
tojai, ypačiai, kurie jau gavo 
nuo lenkų nukentėti ar ateityje?

‘ laukė nukentėsią, taip pat, ku-^ 
rie gailėjosi persekiojamųjų ko-

■ munistų, kaip geros širdies žmo 
nės ar kaip lietuviai lietuvių; ko Į

KAIP SUDAROMI: 
TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug 

padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta ir teisėjo Alphonse 
WELTIS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna-

(Tęsinys)

Tuo tarpu aš jokių žinių is 
Kauno neturėjau, jų santykių su 
lenkų vyriausybe h- jos akciją 
nežinojau ir tiktai sekdamas 
bendruoju lietuvių ir lenkų vi- 

j suomenės prieš kita kitos nusis
tatymu, tegalėjau spęjamai orien 
tuotis naujai susidariusioje pa 
dėty:e. Žinodama^, jog ąU)alai- 

ma Naujienų aHmim'str?rijoje, davimas nuo komunistų ,bado 
Knygos kaina - $3.95 (su per- nusistačįii^ioms pijeg juos ..vil- 
siuntimu).

Į traukti lenkams minių palanku 
J _ •  _• _ _  — - *X ■ L J-. .-u T T n -Ė-u-L

Miko šileikio apsakymų knyga Į 
“Liucija” jau atspausdinta. 1

Tarę, greičiausia, ir kai kas iš

skiąu rasė “Nepriklausomoji Lie 
___ : _ ...... .. . tnva” (Nr. .Įš salės po 

pradžios iki II Pasaulinio karo. Įimti suklaidinta jųjų viliojau- Tume irBiržiškos kal-
£aft>

S Įvairiu itstumy. 
ANTANAS VILIMAS 

TeL 37S-1882 ar 376-5996

PERK KAUSTYMAI
J - _ _ ___

Laidiraii — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

yri imam Master Charga 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. Tai. 925-8063

SOPHIE BARČUS
AAOUO U1MQS VALANDOS

faiiadieBiklf ir
aso 840 iki »*J0 vaL ryta.
ĖtHim WOPA - 14W AM 

truttUu*f»inM Ii bO«v 
MavouMta Farit*,

*•<**)• — AMmm D««*ar
T*M.t 77Ė-1M3

riS9 U. MAPL8WOOO AVI. 
y CMCABQ, IL 4M**

Š .jį-. ■T'■■ ■ <»■*

14^ AM.

044 W. Strw’

22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose’’ ir pas 

Ave., Chicago, IL 60629?
autorių: 6729 So. Campbell'

ninku pfv'Yzdžini fekštss, iS| 
Varhrvo:, atvykęs sulenkė) el is 
( jo brolis — geras lietuvių pat
riotas. karininkas), 20-ųjų metų 
pavasarį, lenkams besiruošiant- 
Vilnių apleisti, atsiprašinėjo ma 
nęs, gatvėje pasitikęs, aiškinda
masis buvęs lenkų suklaidintas 
r nesupratęs mane, pasak jo, • 
Yveikos politikos, net mitinguo
se lietuvių dėdamasis prieš ma
ne šaukęs.

Pats brolis man pasakojo Kir
tiklį stačiusi, jam revoliucin u . 
lenku —socialistu (P.-P. S ) ar- J 
timu komunistams ir tekovojan 
čiu prieš juos kaip prieš Rusi
jos valstybininkus. Po kelių dię- 
nu brolį paleido. Jis V. 25 laiš
ku ‘‘Nepriklausomosios Lietu- ’ 
vos’’ redakcijai (spausd. Nr- 
4) atitaisė netikslumus, kurie 
įsiskverbė te pat laikraščio Nr.' 
2 dėton žinutėn ajjie brolio su
ėmimą, kuria redakcija norėjo 
parodyti lenkams lietuvių jam 
■žuojautą ir nusilpninti jo “bol 
ševikiškumo” įspūdį. Brolis ne
leido sau tuo pasinaudoti ir pa
sisakė esąs griežtas bažnyčios 
nuo mokyklos atskirimo šaliniu 
kas, kas anoje žinutėje buvo me 
ginta sušvelninti. Į priekaištus, 
kuriuos visai ne Laiku -ir nevy
kusiai padarė švietimo komisa
riatui A. Balandis “Nepriklau
somosios Lietuvos :’ Nr.'3 “Kaip 
bolševikai rengėsi šviesti Lietu
vą”). Nr. 4 atsakė Esmaičiu pą-

bų”£;pasipiktirrę šiųjų raginimų
kovoti šti lenkais už'liėtuvių tei
sęs ir net žadėję juos mušti, jei Į sirašęs buvęs mano brolio ben- 
nesiliaus priš -lenkus agitavę j Tradarbis Stasys, Matijošaitis. 
'VtėjjBs .'kitas betgi Jaujų darb;- (Bus daugiau) ;•

____

Funeral Home and Cremation Service

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

-£___

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE 
Td. >27-1741 — 1742

Telefonas 523-0440

KODERNBKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

; Prostatos, inkstų ir šlapumo 
■| takų chirurgija.

; 5025 CENTRAL AVĖ.

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

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 West 63rd Street

Valandos; antrad. 1—4 popiet,

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ

linkime visiems savo klientams ir draugams

ROCKWELL STANDARD

2552 W. 71st St., Chicago, III- 

Gasas, vilkimas ir pilnas mašinų taisymas.
Savi GLENN MARTIN ir ROGER LARSON

Tel: 476-3991 ir 778-9105

Siunciu Naujienoms labai reikalingą paramą 
ir sveikinu visus savo draugus, pažįstamus 

ir artimuosius, linkėdamas

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ ’
NAUJŲJŲ METŲ

JOHN JOKUBONIS

jusy protėviai gardžiavosi paslaptingu, 
turtingu, švelniu, šildančiu, elegantišku 
Marh^CoOTacjskoniu nuo 1715 m.

O kii žmonės taip ilgai ką nors vertina, 
jfisfinole, kad t>i yra labai gera.
. 'cSvels.!

, * ' ' - ' • k f h r '
« * Z’ . * į V < ĮĮ t į M * ' I

1 w- v v C
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TĖVAS IR SŪNUS

2533 W. list Street
1410 So. 50th Avė., Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MODERNSKOS KOPLYČIŲ
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, lik 60650 
TeL: 652=5245

LRHŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

Patarėja! ir laidojimo direktoriai;

UĘAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

LACKAWICZ

Laidotuviiį Direktoriai

*2424 West 69th Street

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

■VASAIUS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Jilin ois 

Telefonas — 652-1003

4 —-NAUli<DOt. 8,-m AVednesdav, Devem!>ei- 19, 19H4



Pavergtoje Lietuvoje žmones turi 
vogti ir miltų vaikams

C-kųpuotos Lietuves komoms • neatlyžo nutvertos moten’s. 
tų spaudoje vis dažniau telpa Ta ;> turėjo rausti prį-š Jiau- 
ž nios ir nusiskundimai apie dvi I dies kontrolierius ir gyvuląiin. 
paplitusias blogybes: girtu<£dys- Į ky<tė> brigadininkas Algis Miliu
tė; ir vagystė. Geria visi, visomis l nas. Į akis jis 
valandomis, dieną ir naktį. Gy- žininguiną 
ventejai aiškinak. d po oku- ’ pat 
panto tetiina gj’wninws teks Į 1 
pilkas ir beviliis, kad tik 
kdholiu jie gali užmirš 
tunelio, be šviesos egzistavimą.

O kiek liečia vagystę 
visi - - nuo pi

is kalbėdavo apiė 
o pasitaikė, kad ir 

susigundė”-.
ilbėti apie sąžiningumą to' 

jkiai ginklu užmestai santvarkai 
a žinomas farsas. Lietuviuose 

sąžiningumas grįš tiktai tada, 
gia kada tie Maskvos gauleteriai jų 

iaiisio iki aukš-1 kraštą apleis ir lietuviai galės 
čiuasio partijos pareigūno. Va- Į.vel būti savo tėvynės šelmi- 
gia vyrai, moterys ir vaikai. Ka- nii 
daugi viskas priklauso Maskvos 
okupantui, tai vagvsle lietuviai I m: 
skaito iki pasiėmimu to, kas is 
tikrųjų priklauso jiems. Jie to
kios vagystės neskaito nei nuo
dėme, nei nusikaltimu. Ir vagia 
viską.

Šitaip lapkričio 27 d. Vilniuje 
leidžiama 4Ti?sa” rašo: “Pora 
moteriškių iš fermos bandė išsi
nešti tai, .kas joms nepriklauso. 

’Kai liaudies kontrolieriai suchr 
-po ilgapirštes, jos išpūtė akis: 

■ :Ko kimbate? Dėl poros saujų 
miltų kolūkis nenuskurs. 
Į — Bet juk tai liga ir ją rei- 

»ikia gydyti. Kokius jūs isauklė- 
•site vaikus? — gėdino moteris 
^kontrolieriai. 
: — Rūpinatės mūsų vaikais 1 
jGeriau pasižiūrėkite, ką daro

u ai
^avo . v

gentui. Jis gavo pamatinį meno . 
išlavinimą M. K. Čiurlionio me
ro mrky’ loje, vė’iau Len-r.gra- 
do kense:vaterij Je. Jis pr dėjo 
savo viešuosius dii ig.nLo pasiro
dymus prieš t:is nietm su Lie-, 
tu ves vaktybinės simfonijos <j

* kestru. J. Skinkys

UPĖTAKIAI
Senovės Romos gamtininkas 

ir rišytoj-is PI i ni jus Vyresnysis 
api šė žydriuosius Dnlmatijo> 
kalnų upelių upėtakius.

Upėtakių balta pikantiška mė
są imperatorių rūmuose vertino 
ne mažiau už jaunystės eleksy
rą — rožių žiedlapių gėrimą

Romos patricijai ir konsulai 
likėjo: tik upėtakių kepsnys 
juc- gali išgelbėu nuo anksty-

Vien faktas ,kad rašiny mini- 
rs moterys “vogė” kelias .sau

jas miltu parodo, kaip toji so
vietinė sistema yra subankriita- ] 
vusi. Ar kas nors yra girdėjęs j 
laisvoj Lietuvoj apie reikalą se piene virtą upėtakį 
vogti kelias saujas miltų?

J. Skinkys

MMAl aSTATl 1AL£

Kun. Mikalojus Daukša
p;i-
ŽU-:

ftfiAL 15TAT1 FO1 IAL1 
IliTT irt, Xmm — FirdaviKWl

BUTŲ NUOMAVIMAS .
B MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

« NOTARIATAS • VERTIMAI

si santaiką, vienybę 
bę.

Upėtakis pagerbtas ir senųjų 
Kanado* provinc jų, Skandina
vijos didikų herbuose.

Iki šiol upėtakiui, visame 
šaulyje paliko karal’škosios

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMDWL3 
ra f KM ATS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIl.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS t

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

|212 W. Cennak Road Chicago, DL TeL 847-774J

TALENTINGAS PAVERGTOS ! 
LIETUVOS MUZIKAS

Okupuotos Lietuvos muzikos ’ 
studentas Gintaras Rinkevičius, ! 
pavasarį laimėjęs rusti “sąjungi- i 
nį” dirigentų konkursą, praeitą . 
mėnesį tapo ir prestižinio Her
bert Von Karajano fondo tarp
tautinio dirigentų konkurso lau- Į 
reatu Vakarų Beriju©. <

Rinkevičius yra jaunas, vos 24

Arabu persų, turkų haremuo-. 
ragavo o 

gražuolės šeichu ir šachų žmo
nos, rūmų šokėjos.

Rytu medicinos žinovai ta»s 
laikais teigė: valgant upėtakius, 
švelnėja moters oda, veidas iš
laiko skaitumą. krūtys — stand- 
rūmą ir antikines formas.

Taigi upėtakiai tarnavo 
teriškojo grožio etalonui 
kurti.

Leonardas da Vinčis augino 
upėtakius ir lynus.

Prancūzijos

i

SAVO KALBA GYVUOJA 
TAUTA

mo-
su-

Ne žemės derlumu, ne d ratu ' 
žiu įvairumu, ne šalies gražu- 
mu, ne miestų ir pilių tvirtumu 1 
gyvuoja taura., bet labiau išlai-i 
kurnu ir vartojimu savo kalba, 
kuri didina ir išlaiko bendru
mą, santaiką brolišką meilę.

— Sekmadieni Jeruzalėje at- 
' ’ ^‘vd’-o rabinas I. Peretz, I 

koalicinio kabineto ministeris be 
portfelio. Nesutikimas prasidėjo, 
kai iškilo klausimas, kas Izrae
lyje kontroliuos religijos reika
lus. Rabinas Peretz sudaro koali
ciją L šamico grupėje. Atsista-I 
tydinimo pareiškimą Peretz Įtei
kė premjerui Šimon Peres.

— Iš Florencijos radijas pra-

j davo sidabro dubenyse. Sidab- 
-Jūsų brigadininkas: kombinuo-matų vaikinas. Tai labai jaunas I 1 as 5,lrn^°^zavo sveikatą, upė.a 
Ltuosius pašarus ima kaip savo, amžius klasikinės muzikos din- j amžiną jaunystę.

TISŲ RCŠIĮI DRAUDIMO AGENTŪU

I. BACEVIČIUS — BELL REALES
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233 ' -

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

irntoji kalba yra bendras ry- nešė, kad Italijoje ir vėl atgijo tavimas.
Prancūzijos karaliams XVIII l^s’ v*enyb^> motina, pilietišku-f

imžiuje keptus upėtakius atneš- 1710 ^v.as; va^s^y^s sargas. ma, kad netrukus pradės
Sunaikink kalbą -- sunaikin- nuožmu darba.

i 9 butų mūrinis. Labai geros pajamos. 
Dilelis butas savininkui. Geras inves-

raudonosios brigados”. Mano- 
savo

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.

Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 
Nebrangus.

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲJŲ METŲ

<

k

TALMAN DELIKATESAI

VISIEMS'MŪSŲ KLIENTAMS, PAŽĮSTAMIEMS, 
GIMINĖMS IR ARTIMIESIEMS

LINKI

2624 W. Lithuanian Plaza Court
L. ir M. KUPCIKEVIČIAI, savininkai

Dar galima užsisakyti įvairaus maisto Kūčioms ir Kalėdoms.
Tel. 434-9766

NAME • ______________________________ _

ADDRESS _____________________;_______________ __________ ? to eres i day, after toą

ixcsssive use of waž»

Liberty federal /avines
• AND LOAN ASSOCIATION

KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ ŠVENČIŲ PROGA

PILDOMOJI TARYBA

Filadelfijos Federalinė Liberty 
Taupymo ir Paskolų Bendrovė

1984, metų sausio 29 dieną Filadelfijos FEDE
RALINĖ LIBERTY TAUPYMO IR PASKOLŲ
BENDROVĖ, Filadelfijoje vadinama lietuvišku ban
ku, tapo pertvarkyta Į 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 ištaigoje. Kas nori 
gauti finansines informacijas, prašomas rašyti šiuo 
adresu:

sveikina visus SLA narius ir visus tuos, kurie

POVILAS P. DARGIS, Prezidentas
ALEKSANDRAS CHAPLIKAS, Vice-Prezidentas 
GENOVAITĖ MEILIŪNIENE, Sekretorė 
EŲPHROSINE MIKUŽIS, Iždininkė

LIBERTY FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 
Att: Mrs. Barbara L. Elias, 

Director of Shareholder Relations 
202 North Broad Street, Philadelphia, Pa 19102 

Suorganizuota, kaip Filadelfijos Pirmoji Lietu
vių Namų Statymo ir Paskolų Bendrovė 1901 metais, 
sufederaKnta 1942 metais su $360,000 kapitalu, o 1984 
metais josios turtas siekia virš trijų šimtų milijonų 
dolerių. .

» - t 9 * *

CHRISTINE AUSTIN, Iždo Globėja
. VYTAUTAS P. DARGIS, M.D., Daktaras Kvotėjas

C. S. CHELEDEN, 
pirmininkas
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INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

TeL: 436-7878

WANTED REAL ESTATE
Nori Pirkti

PRIVATUS ASMUOi
1 
i

Į PIRKTI nedidelį ir nebrangų 
namuką Oak Lawn arba Palos;

Heights, DL 
Skambinti ryte 

• 434-8235 :■ .

RENTING IN GENERAL
N u o m o i

MARQUETTE PARK 
WHIPPLE — 31/2 *aTge rooms, 
$290, inc.. stove,' refrigeratory 

laundry. room, į* ?• J
Call Jacob 779-3890.\, ■

BRIGHTON PARKE IŠNUO
MOJAMAS 5 kambarių butas, 
3 miegami, suaugusiems, be gy
vulių. Gaunate karštą vandenį.

Skambinti 254-3326

YOUR DOG NEEDS 
VITAMINS,TOO.

Sergeants 
the Det care oeop'e

fil.EKTROS ĮRENGIMAI- ' : 
PATAISYMAI « i 

Turiu Chicagos mieste ;
Dirbu Ir užmiesčiuose, yraO, 

^rantuotai ir sąžiningai.
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
TeL 927-3559

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ.,VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensininkams.

-• Kreiptis: A. LAURAITIS
4651 S. Ashland Ava., 

Chicago, III.
TeL 523-8775 arba 523-9191

Dengiame ir taisome visų 
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA A
6557 S. Talman Avenue, •;

Chicago, IL 60629 %';‘ • 
434-9655 ar 737-17$/

S

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, TeL 254-7450

Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybes pra- 

- žyniai ir kitokie blankai.

.2

Homecwneritftsurancs 
^GocxiseryiGe/GbQdp " 
F. ZapoEs, Ageht •.

32081^ W. *5fKSt
Everg. Park, UL 

60642 - 424-8654
»»*Tt Mt*

Advokatai
GINTARAS P. ČEPŽNAS

Darbo valandos: Kasdien: nuc
9 vai- ryto iki 5 vaL vakaro.

Šeštai: nuo 9 vaL r. iki 12 vai d 
h pagal susitarimą.

TeL 776-5162
£649 West 63rd Street

Chicago, HL 60621
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ADVOKATŲ DRAUGIJA

V. BYLAITIS
ir V. BRIZGYS / 

~ Darbo vaLendot;
9 ryto Dd 5 vai. popiet.

Sestadieniais pagal susiUriiBą. 
<606 S, Ktdxis Av*.

I1L 60629
Tel: 778-8000

world on fire


