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LENKIJOJE PRASIDĖJO KETURIU
POLICIJOS KARININKŲ TEISMAS
DU POLICININKAI IR DU KAPITONAI PASMAUGĖ
KUNIGĄ POPELIŲŠKĄ LR ĮMETĖ Į TVENKINĮ
VARŠUVA, Lenkija. — Ketvirttidienio rytą Toninėj.? prasi
dėjo keturių Lenkijos policinin
kų byla už kunigo Jurgio Pope
litįsios nužudymą. Pranešimai
sako, kad prokuroras dviem tei
siamiesiem pareikalavo mirties
bausmės, o kitiem dviem reika
lavo po 8 metus kalėjimo. '
Paaiškėjo, kad visi keturi po
licijos karininkai buvo specia.
liame skyriuje, kuris sekė Len
kijos Solidarumo judėjimą.. .Tie
nesikišo j kitus Lenkijos reika
lus, bet sekė darbininkų unijų
Solidarumo veikėjus, organizatorius, kalbėtojus ir šio sąjū-.
džio vadus. ?

Tada jie įsidėjo apsvaigusi kunigą į automobilį ir nuvežė į
Vislos tvenkinį netoli Tortinės
miesto,. ir ten jį įmetė.

j

.

Friday, December 28, 1981

— VLIKo metal

žudymes apėjo aplinkui visą pa,
šaulį. Toks policijos viršininkų
elgesys pakenkė lenkų policijos
vardui. Policija neturi teisės
iki mirties mušti .kunigą. Vy
riausybė, norėdama atitaisyti
Lenkijos vardą, nutarė pavyz
dingai nubausti pcikininkus.
Galimas daiktas, kud vienas ar
net du policininkai bus sunkiai
nubausti, q kili bus laikomi ka
lėjime. Jaruzelskis ‘atrodys ne
kaltas ir vyriausybė nekalta* už
žmonių nužudymą
* c. ' be teisino.

ŽUDO BEGINKLĘ TAUTA
AMERIKOS IR SOVIETŲ SĄJUNGOS SANTYKIAI
NEPAGERĖS, JEI RUSAI NEATŠAUKS KARIU

santykiu su Amerika. S
Reaganas IročiadPnį valdžia privalo atšaukti

zidenUs
priminė Sovietų Sąjungai, kad
įerės, kol sovic'ų
jau metas baigt’ beginklių tau.
Policija matė prava
tų žudymą. Jau praėjo o metai, vyriausybė n e pa 1 i k s ra m v b e j e
žiuojantį kunigą
istaniečių ir neleis jiems
kai Sovietų ginkluotei pajėgos
įsiveržė i Afganistaną, naikina| tvarkyt; avo krašto ir vaistyTeismo metu paaiškėjo, kad
krašto tarta ir be jokio p'asigai- j bes reikalų.
visoj,e Lenkijoje ant svarbesnių
Įėjimo žudo vyrus, moteris, se | Afganistar.an atsiųstieji rusu
kelių stovi po 1 policininkus,''
TRAUKIA TEISMAN
Į
nius ir vaikus. Sovietų vyriau
IRANĄ, KUVEITĄ
į
kurie užrašinėja, kada ir kur
į kariai negali vartoti tų žiaurių
sybė
turi
atšaukti
visas
s.'vc
B
žmonės pravažiuoja. Jie užrašo
1 pir.emo-nių prieš beginkles mo
NEW YORK, N-V. _ Ameri
karo jėgas iš Afganistano i:
visus pravažiuojančius — pa
teris, senius ir varkus. Jie nepa
kos piliečiai, važiavę Kuveitu
leisti vietos gyventojams tvar
prastus žmones, policininkus įr
jėgia vykdyti įsakymų, panau
lėktuvu, patraukė teisman Ku
i kyli visus savo krašto, ūkio i'
karius, šie policininkai užrašė
doja pirmą progą ir pasiduoda
veito keleivių transporto liniją
kultūros
reikalus.
kada pravažiavo kun .Popęliušafganistaniečių nelaisvėn. Visa
ir Iraną.
•Prieš 5 metus Sovietų karo
ka ir kada- pravažiavo du auto
eilė sovietų karių perėjo sientrir
Advokatai paruošė teismui
jėgos
pradėjo
ardyti
Afganista

mobiliai policininkų. Sekantieji
apsistojo Pakistano teritorijoje.
skundą, kuriame ssko. kad Ku
no visuomeninį, ūkio ir prek}
kelių sargai kunigo jau nematė.
Iš ten rusai panaudoja lėktuveito transporto linija leido
bos gyvenimą. Sovietų agentu
Sdidarumo unijos pradėjo
i vus, pasiekia Šveicarija, o iš ten
Šie policininkai, kelių sargai, grobikams grobti lėktuvą, 6
pradėjo veržtis į Kabulo polici į
organizuotis Dancige^ kai laivų
= ir Ameriką. Amerikon alskripadėjo nustatyti, kad keturi po Irano vyriausybė leido grobi
jos stotį, užėmė Afganistam
statybos darbiriinkai paskelbė
_ triūsieji papasakoja apie gyveni
licijos karininkai -sustabdė kun. kams sušaudyti du Amerikos pi
radijo stotį, suėmė ir išžudė
pirmą streiką. Jie Jauvo priešin
mą Rusijoje ir AfganiNtanc.
Popeliušką, jį apdaužė, o vėliau liečius. o. du kitus kankinti de
nepriklausom us atsakingus pa
gi komunistų vaMomoms darAmeriką pasiekusieji ru>ų kanuvežė / prie Vislos užsukime, gančiomis cigaretėmis ir mušti
reigūnus. o praeitais melais . . , ,
__x.
.
binaikų unijoms. Kada Danei‘ ‘ bando pramokti‘ angįbškai ir
Į
..
,
1 nai
esančio tvenkinio ir lavoną .. ten kumščiais.
; «
pradėjo vartoti artlienją, lekiu-1_______________ __j_
go darbininkų- streikas prąplit>. . . _ '•
j pasirenka pamėgtą amatą. Jie
.
•
U
U
vus
ir
tankus
prieš
krašto
gvJ
^.. ;kitu<»e Pal^^a.4uj(^.ub^JSi
„ J
Adw2kad^J®jk'<tfauja, kad Ku-|
. , . .
J tvirkina, kad Pakistane esąs di:? vehtoyu3><Be' lo<<sovi£t<
—— Solidarumo unijos vadai sude
Policininkai vidaus ^reil^alų veito lėktuvu bendrovė ir Ireno jbūrys ^rušų, pabėgusių iš
kėlė į padanges visus kaimus ir j
gino ne tiktai komunistų parti-; mdnisteriui neprisipažino,
vyriausybė sumokėtų .nukentėPrez. Reaganas trečiadienį pranešė Sovietų Sąjungos
sovietų karo jėgų.
miestelius, kurie vedė nuo so vie- j
jos įsemt-rus, be£ sir,,komunistinių' kun. PoĘehušką nužudė, bet.kai-jusienj^5!?>4'10. milijonu. Keleivis.
vadovybei, kad kruvinos kovos Afganistane ir be
uniju. ceSrįB
1
tu sienos -i Kabula.•
2įdaUt^^^..inilii?eriM,ser~ J^į^^įpai-eiškė^ kad j^
iJ Sovietų gyny bos m misteris
ginklių žmonių žudymas labai kenkia JAV ir Sovietų
So’vptų vyriausybės atstovą' Sergei Sokolov vadovavo So^iegęs su
Geh.
- ėmė
J anglistas, " ’buvo štiprto&is virvėmis sur^
Sąjungos santykiams. Reikia iš Afganistano
skelbta, kad jie nori geresni v lU karo jėgoms Afganistane. Jis
tai
Jat Jas ir pririštas, kai jį kankino i
atšaukti sovietu karius.
organizavo visą sovietų invazi
ruzelskis per -šls3žs valandas iš<y degančiomis „-.cigaretėmis. Pana-j
padėjo sieną peržengusiems se ją. Tada rusai skelbė, ked se
aiškino,. kas 'kunigą Popeliušką šiai skundėsi ir R. Kapar. ’ ’ i
nianis, moterį s ir vaikam? nėtų karo jėgos žygiuoja j Af
įstątyihj|; -iuris uždarė ''Sofidą- nužudei
'<
KOMUNISTAI UŽĖMĖ RITHISEN,
.Lėktuvas? iš-Kuveito turėjo,
perbristi u])es. Moterys buvę | ganistaną tvarkai atstatyti. Tucruipfo Unijas ir
perse*
Jaruzelskis -tr didelis > ■ skristi-į KaračĮii miestą, bet
KAMBODIJOS PASIENIO TVIRTOVĘ
nvtinė Kabulo valdžia prašosi
kioti Solidarumo veikėjus.
grobikai- įsakė pastik ti į Tehe-^
Soiidarumo priešas jafganistaniečius padėti rusams
tingesniais daiktais. Mažų v
Visi keturi policininkai žino
KRUVINOS KOVOS TESĖSI TRIS DIENAS,
..
, . - s.t
■’ taną, kur aerodrome kunkinoA
naudoti Afganistano kelius, nes
nesėsi ant galvos.
jo, įkad kun. Popeliuška buvo
Tvirtinainaj kad Jaruzelskis .Raigivius
7
ATKAKLIAI GINASI AMPIL, TVIRTOVĖJE
ie atvyko “tvarkos įvesti”. Per
'
SoUdarumo šalininkas. Jie jį šu-J nekentė Solidiariimo sąjūdžio irt
Kambodijos
komunistai
NONG SAMET, Tailandas. - namo karo vadovybė sutraukė
□enkerius metus jie turėjo pro
tiko važiuojantį vieškeliu. Jie policiją ragino persekioti Soli_ Paruoštas 198.bm. biudžeseka
kovas
i gos jv’esli tvarką, bet per pen
sustabdė kun. Popeliušką, jį iš darumo. salininkus. Generolas
padidėjo 57.2 bil. dolerių. Komunistinės Vietnamo karo, daug aviacijos ir artilerijos. |
vertė iš automobilio, ir, žodis Jaruzelskis žinojo, kad poĮici- . prez Reaganas planavo išlai j ė ges, naudodamos Amerikos Tris ienas vertė bombas be! Kinijos komunistai kb-ti ati kerius metus rusai to nepajėgė
ikos. Ketvirtadienio ryte džiai seka Karr.bcdijoj? vyks padaryti. Rusų tankai išardė
po "žodžio, jį greitai apdaužė. ninkaj apdaužė SoHdarumo yeU.
mažintif.'bet joc padidėjo.. . tankus, tris dienas veda kovas!
Kambodijos pasienyje dėl pas jiems pavyko paimti Rithison tančias kovas. Mac C.etungc senus kalnų kelius, išgriovė
• į ?... . >' __ j
Vienas laikė kun. Popeliušką už kėjus. Jaruzelskis irgi žinojo,1
•gerklės, o kitas kirto jam kelis kad Solidarumo veikėjus sekan-^ — Senatorius Edward Ken ne-. kutinių tvirtovių. Komunistams ir sužeistuosius. Sveiki kariai ‘ ‘k u 11 ū r i nes revoliucijom” šIi - tiltus.
smųgįus į žandikaulį. Kunigas tieji policininkai ^apdaužė kimi,
labai susijaudino, kai Suda- ; pavyko sutraukti geriausius sa pasitraukė į Tailandą per upes ninkai padėdavo Kambodijo?
Irano lėktuvai Persijos
kariams ir parlizanunm vesti
neteko sąmonės. Jie Išaudė jį gą Popelhišką.
x
' ne Į^ahgė f’jtremtirrių stovyklą.' vo karius į Tailando pasienyje Į ir krūmus.
kovas, bet Tentas, a trišakė teik Įlankoje apšaudė Ispanijos tank,
atgaivinti, bet jis neatsigavo. <Bet toks žiaurus kunigo hu- žmonės ištisą savaitę nieko ne- esančias kelias tvirtoves. Viet-i
Dabar trauks jėgas
namo kariai keliais atvejais tas j
ti bet kokią pašaipą užsienyje laivį, vilkusi Samti Arabijoje
j Ampil
valgę.
tvirtoves bandė užimti, bet:
pirkią naftą. Iraniečiai pakirto
kovojantiems komunistams.
jiems nepavyko.
| Šiaurėje nuo Rithisen kalnų
Miles 200
K 2 m bed ij os šiaurėje Kinijos laivui kelias skyles, bet nesukė
—
Vietnamo
kariai
nužudė
CHINA
f
yra
dar
stipresnė
pačios
gamtos
komunistai u*'mio?ė Vietnamo lė gaisro.
daug kambodiečių Rithisen sto-’ Kambfxlijos kariai žinojo, kad
tvirtovė,
bet
yra
pagrindo
ma

Vietnamo komunistams nėra
karius. Velk juos puolė Kin;-j
Į vykioje.
>
_
kito kelio, o į nelaimę jie ne- nyti. kari vietnamiečiai šiomis jos pasimyje, bet paskutiniu; — icnurej iciM. mas i/ ni'-xu
Hanoi
- Cilir^litoja”prieit, sek-' nOr'i0 P"*“““- ,ie b,,TO “S dienomis bandys ir Ampil užPiekruška, Gr
metu Tengas is akė vengti nesu-) pulk. Adam
traukę į pasienį didoką kiekį i^ti. Vietnamo kariams ir ru įpratimų. Paai škėio. kad fc*kul-Į Piolrovski, kpt. V. Chm'li07ski
madienj padėjo į kalėjimą iš
LAOS
ginklų ir šaudmenų. Komunis- sams viekas labai brangiai kai tūrinės revoliucijos*’ reikalams ir ltn.-L*szek Pekala. Trys len
Chicagos a įskridusį katalikų ku
1 tai bandė užnuodyti geriamą nuos, bet jie tikisi ir šią tvirto buvo varfd’arT K;rrijo< iždo pi kų policijos karininkai prilipanigą., Jis dalino atsišaukimus,
*v r <*
vamfenį, sprogdino Kambodijos vę užimt".
nigai. Teng s !virtina. kad “kul
nukreiptus prieš dabartinę Či-‘
karių centrus, bet šešerius nicIš abiejų tvirtovių 6,(KK) civi tūrinės rcvotiucijos” sumeti- į pažįsta.
lės vyriausybę.
tus jie pajėgė gintis.
lių perėjo į Tailandą. Ten bė niai buvo blogai ar^kaicęioti.j
Ka’ifornijoj. Laguna įlangančių laukė Trilando pasienio Iki §’o meto pačiai Kinijai jo-j
Rithisen tvirtovėje buvo
Kambodijos kariai
- THAILAND
61,000 civilių, nespėjusių pa-J
sargai. Neh'lrise buvo keli Tai klos Raudes; •‘kultūrinės revoliu koj m^ko ruonius, kaip gelbėti
rengėsi gintis
lando lėktuvai. Jie neleido Viet cijos” šalininkai ncatne ė. Jie ske nčius žmones.
bėgti Vietnamo kariai žudė
Kiekvienais metais Vietnamo namo lakūnams Įskristi į Tai tikėjosi tarptau lines para mos
durtuvais ir kulkosvaidžiais.
kiariai rengėsi išnaikinti pasku
kso uncija
Kinijai, bet m sis liniukai tokios
lando erdve.
Bangkok
tines Kambodijos karo pozici
ę310.
Tailando Raudonasis Kryžius paramos negalėjo teikti.
jas,
bet
jiems
nepavykd^o.
CAMBODIA
Kambodijos gynėjai prisileisda
Phnom
vo komunistus labai arti, o tik
Penh
tai tada padegdavo jų tankus.
Vietomis įkasdavo stiprią bonv
linksmų ir laimingų naujųjų metų
bą šaba siauro kelio, o kai tan
LINKIME VISIEMS NAUJIENŲ
Cam Ranh
kas priartėdavo, tai bomba
Bay
sprogdavo ir tankas krisdavo Į
prenumeratoriams skaitytojams
50 pėdų prarrrymę.
KALENDORIUS
bendradarbiams ir visiems geros
Vietnamo vyriausybe erzint),
Gruodžio 28 d.: Nekalti Her- k«d Kambodijos kariai pajėgė
VALIOS ŽMONĖMS,
jiai, Linksmuolis, Mingailė. į šešis metus ginti dar savo žcl ai lando pam?. Statūs kainai, siauri takai,
Tiftga Įėjo DMSaulė teka 7:17, leidžiasi 4:27
medžiai ir šaltiniai padėjo kaimti Rithiw
V' ’

,

fedm.

,

daiga ir jautėsi patenkintas, su- tada, kai reikalas yra rimtas ir
neatidėliotinas".
trumpinęs sąVo kelią ...

Aurirall&M* ‘‘Žiogas’

MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto šio skyriaus redaktoriai

PO ŠVENČIŲ

Sumindžiotos ir suvažinėtos,
Kelios skardinės dūdos dar mėtos;
Eglaitės išgrūstos į užtvorius yra,
Kekenčia ponia, kad ant mylimo byra...
Ledo barškučiais langai rūtą kaišos,
Kalėdų linkėjimų krūva dar maišos
Tikras žiemos jau atėjęs sezonas,
Paslėpė antklodes skystas ir plonas...
Vainikai raudoni į krūvas sušluoti
Ir metai nauji su triukšmu išdūduoti:
Dabar — tik sulaukti, ko yra linkėta,
Jeigu nedings ,kaip viskas, kas kalbėta...

Kanadietį turistą Australijoje
vedžiojo australietis, rodyda
mas visokias įdomybes, bet ka
nadietis vis atsakinėjo, kad Ka
nadoje yra geresnių ir didesnių
dalykų.

— Kodėl jūs viršijote leisti
dūrio Viskas buvę tvarkoje, bet ną važiuoti greitį?
— Skubėjau namo, kol dar
viduryje, kur srovė buvo giliaunepradėjo veikti alkoholis.
juokais išsigando.
— Dievulėli, pasigailėk’—mal
Tarp diplomatu

•? Staiga iš krūmokšnio iššoko
kengūra ir dideliu šuoliu striktdėjo skersai kelio.
— O kas čia per sutvėrimas?
— kiauvia kanadietis.
— Argi pas jus žiogų nėra? —
klausimu atsakė australietis.

dauja Zille, — leisk man tik dar
vieną kartą pereiti per šį tiltą
ir aš niekad daugiau kaičiamos
nebelankysiu.
Jau keli žingsniai tebeliko
iki tilto galo, atrodė, lyg Dievas
Į tikrai būtų maldą Išklausęs- Ta
čiau Zillei pagailo savo pažado,
ir jis galvoja garsiai/
— Tiltas dar visai tvirtas, ne
reikėjo nei Dievui pažado davi
nėti.
Čia pat tiltas subraškėjo ir
Zille atsidūrė iki kaklo vande
nyje.
— Tai, Dievulėli, kad tu ir
nesupranti humoro,—sako Zille
išlipęs į krantą.
š
A. Penkaitis

* * *

Vykdydama blaivinimo akci
ją, Glasgovvo miesto valdyba
Škotijoje iškabinėjo atsliaukiinu s. kuriuose didelėmis raidė
mis buvo skelbiama:
“Alkoholis — didžiausias mū
sų priešas”.
Iš po nakties praeiviai dauge
lyje tų plakatų rado dar įrašyta:
“Mylėkime ?avo priešus”.

Vieno Graikijos miestelio ino■terys kiekvienais metais sausio
8 dienų švenčia savo šventę.

Alėjas Vitkauskas

DAILININKO STUDIJOJ

Kauno turguje

Tą dieną moterys ir merginos
geria smuklėse, rūko pypkės irį
— Kad, ponas, nusitrinė... o. dainuoja, o vyrai rūpinasi ūkio
O amžinas judėjime! Kiek ne
reikalais ir vaikai.
— Kut eisi Naujų Metų pasi
teko dvasinio peno išradėjai, jūs -- dantukai, dantukai-..
Prakaituoja rankos spausdaTą dieną gatvėje sutiktas vy< tikti. Tėve?
ufepamatę šitokio spalvinio regi
nio. to? • išposkvernės” karuse mos deficitą, šlama banknotai... riškis būna išrengiamas ir ime- »— Mano draugai ruošia Naujų
E. L."y- tarnas į šaltą vandenį.
Metų sutikimą klubo salėje, tai
lės tu marga^p&lVių. įvairiausių
Ir aš ten eisiu. Geriausia vieta
pelną teikiančių dalykėlių — >š
panašiom progom- Gal; pasikal
rankų i rankas!-., ir ko tik čia
bėti su draugais, išsigerti ir, jei
nepamatyti, ko tik neišgirsi! It
gu nori, padainuoti. Prisiminti
darbščiųjų bitelių spiečius, nuo
praėjusių metų'-gerus ir blogus
lat dūzgiantis, nuolat zirziant.s.
darbus. Aš tai siūlysiu įrezoliu-'
tranais pasidabinęs, “turgeli.?"
eiją priimti, kad ateinančiais mė
suteikia nepakartojamo žavesio.
Uis visi būtume gert/ -f'
i>
—... tai kiek, ponia, už tą va— Daok Dieve, kad jūsų geri
ftorai
pildytųsi. Pašižadėt: leng— Kiek? Dvidešimt penk>:
Va. bet pažadą ištesėti, — sunku.'
Nė rublio nenulę’sj-pfc.ne?.nė nė .
Iš gyvenimo mokomės, bet kas
prašykit,
r
•-’*
ts to. Kartais nąūstį kilnūs ;no— Tai duokit nors už dvide
rai i-r pastangos tiieko nereiškia,
šimt.
taip, kaip pūtimas prieš vėją.
— K?. Ar aš kokia spekuliani
Praeitieji metai , buvo istoriniai
ka?! Neišdegs! Grynas chrustamėtai, galima sakyti, preziden
lis! Man tik. vot, pinigų reikia,
to rinkimai sugriovė demokratų
tai ir parduodu!
Sovietų Rusijoj buvo praneš
— Kai mes apsivesime, tai aši partijos viltis. Net demokratai,
— Mama, mama, va, žvačką
duoda! Mama, narhak. nu.- m»- ta, kad yra pilietis, turįs 196 m i dalinsiuos su tavimi visomis ta-: balsavo už respublikoną Reagaamžiaus. Jį apstojo žurnalistai vo bėdomis.— gerinosi mergina iia. Išvada gali būti tokia, kad.
ma!
. ' .
Mondale ir Fėrraro balsuotojų
— Kur ta žvačka? Ei tu — ir pradėjo klausinėti:
vaikinui.
— Gal atsimeni carienės Kot
duok vieną! Sakiau, kad dvide
— Bet aš neturiu jokių bėdų! neįtikino triumfaliska kampąni-į
šimt penki! Duok dvidešimt tris! rynos laikus?
— Kai apsivesime, jų turėsi ja, perdaug buvo persistengta..
Atrodė, kad prieš rinkimus bu
Čia pat žingeidūs pirkėjai ap . — žinote, kai buvo spalio re- ■ užtektinai.
vo jau užtikrintas jųdviejų lai-"
supę tetą, iš {K) skverno trau ' voliucija. — pradėjo senis, bet į
kiančią rankinukus. Jos kaimy;- jį tuoj žurnalistai pertraukė:
—Tėte, kcdėl medžiai ant ke mėjimas.
nė viliojančiai sukinėja laku
— Mes tai žinom,®, papasakok lio neauga?
— O kas naujo buvo lietuvis į
blizganti bateli- Jaunas vyrukas,: apie Napoleoną!
kame gyvenime? Tėve.
— O tu kaip manai?
pasirišęs kelis pavasariškai mart
— žinote, kai buvo spalio re
— Praeitais metais didėlis -įvy.
Eglutė,, pagalvojusi:
gus kaklaraiščius, ant pirštų su voliucija. ..
kis buvo Clevelande Lietuvių;
— Bijo, kad nesuvažinėtų.
*
£
sinėręs žvilgančios bižuterijos
Šokių šventės metu. Banketo me
— Mes apie revoliuciją ži
šūsnį, pusbalsiu skiemenuoja -- nom, — nutraukė koresponden4-;
tu jaunuoliai susimušė, gal būt,
Atsarga gėdos nedaro
“šeši, trys su puse...”
už mergas. Apgriovė Viešbučio
tai, — papasakok apie KrymO'
Sergantis vyras žmonai:
— Och, ponička: gal turite
įrengimus ir prietare rengėjams"
—
.
Mano
valandos
suskaitytos,
tr sdešimt septintą išmierą.'
žinote, kai buvo spalio ne^J todėl pasakyk atvirai: ar mane
— Čia neprilaikau. Namie—
— Nesinori tikėti, kad. šokių
voliucija.
kilo
toks
sąmyšis,
kad'tikrai
mylėjai?
— Ach, aš paliksiu savo adre
meno atstovai muštis fnoka... -.
jo
metu
man.
pridėjo
šimtą
me.
r
—
O
jeigu
nenumirsi?
.
.
są — atvežkit, prašom...
— Ką daugiau žinai?
paaiškino
senis.
Bet kokia universalinė su sa«- lu.
— Žinau ir atsimenu, kad Ghi* * «
Jauna aktorė skundėsi Oska eagoje buvo ALTo tr VLIKo suva kuklia apyvarta nublankstaT
— Ar lai jūs vakar išgelbėjo* rui Wilde spaudos abejingumu: važiavimai. Atliko daug svarbią
pamačius dalykišką, tiesa, “ne
Kritikai mė žodžio nerašo darbų Lietuvos laisvinimo bylo .'
žymiai” pabrangintą prekybą! te mano sūnų, skendusi trpeje?
Taip, het neverta apie tai apie mano balsę. Visi kaip susi. je. Dr. Bobe’is pasakė labai gir
Kas rūpinasi reklama.’ Kvailys
tė! Čia tokios ir nereikia-.. Pre* kalbėti. Mano vietoje taip būtą tarę tyli! ir Bikraščiei nė žo* •ą. išsamią kalbą, o ir kiti kalbė
pasielgęs kiekvienas.
džio. Ką man daryti?
kinirt čia moka.
tojai pabrėžė reikalą vieningai
— Auksinis? Kad neįžiūriu
— Kaip tai neverta! O kur; ’— Prisijungti prie jų, — pa- veikti, nežiūrint nuomonių skir-'
vaiko kepurė?
prabos!
tarė Oskaras VVdde.
tomo Mūsų gyvybinis reikalas,
• •
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Atsakymas

Profesorius: Kokia yra
blausia teismo pareiga?
j
Studentas: Patirti kuri iš (Įvi
jų besibylinėjančių ;rus,jį‘.ii i ■
geresnįsdvokatą. . * * £
Viešbutyje

Klientas:
— Žmogus, kuris stovi šalia
didelio viskės butelio, yra ma
žesnis už tą butelį.
— Teisingai. Jeigu tu išger
tum tą butelį, tai sumažėtum
iki pat žemės-.. — atsako daili
Viename Roincs viešbutyje
ninkas.
iškabintas užrašas? -“Piašonc
.< Vi
iŠ’?-”*- - .'A..
prisiminti, kad’-kia 'svečia: p
Afcglū .kalboj lietuviškas žo geidauja taipgi ramvbes ir
los”.
dis: ’ ’ ' ”
15 miles per hour.
Vienas iš sveč ų
se 
15 mylių per valandą
kantį priedą: “TJs>* mžfdacu-?
* * *
užrašas. galėsN^ūti patenkino.....
Gripo epidemijos metu pasL kai ^ūsų-'-^-Š^fetcs blakės nv><
rodė plakatas-:- “Bučiuokitės tik tos' mane kandžioti’.
-

Kur bėga Šešupė
Kur bėga Šešupė, kur Nemunas teka,
Ten mūsų tėvynė, laukai ir miškai,
Čia broliai artojai lietuviškai šneka,
Jiems angliškai puikiai atsako vaikai.
Kur rausta žemčiūgai, kur rūtos nevysti
Ten mūsų sodybas keleivis pagirs,
O čia lietuvaitė sau tvistina tvistą,
Kol visi intymūs rūbeliai pabirs.

Ten Vytautas didis garsiai viešpatavo,
Ties Žalgiriu mušė kryžeivius piktus,
Čia brolis prieš broli ne kartą kariavo
Ir paišė, ir maišė jie vieni kitus.
Ar šviečia mums saulė, ar orai aptemę,
Tu, mūsų tėvyne, brangi visados,
Čia brolis artojas konjaką sau semia, .
Nubraukdamas taukus dešrų nuo barzdos.

Apsaugok, Aukščiausias, tą mylimą šalį,
Čia mūsų namelis, ten bočių kapai,
Ir duokit stiprybės gint doleri žalią,
Ką amžių per amžius garbingai taupai.

*3
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tai vieningas darbas, kitaip bū
tų laiko gaišinimas.
— Man atrodo, kad jau eina
me arčiau prie reikalo, mažiau
pykčio, daugiau meilės vieni ki
tiems ateinančiais metais. Laikai
keičiasi, kitais metais bus nauju
atradimus mokslo srityje. Žmo
gaus fantazija tampa realybe.
Prieš 50 metų tik fikcijos žur
nalai spausdino fantastiškas ra
ketas skraidančias erdvėse. Dabar erdvė pilna skraidančių ma.
šinų. KalbaifląJapie “žvaigždžių
karą” erdvėje. Būsią statomos
stotys ir moteliai astronautams,
Ore galima .pasivaikščioti, že
mėn nehukrįsi, ten nėra trau
kos— Ar tu, Maikų nemeluoji?
Aš ant žemės nud'kopėčių nu;
kritau ir vos neužsimusau, o1
tu šneki apie tokias aukštybes,
kur netraukia.
;— Į erdvę patekęs, ten ir bu-r
si. Ant žemės sugrįžti reikia lėk- i
tuvo. Panašiai tokio, kaip Į erd-į
ves kilti, šeši - Amerikos astro-i
nautai su raketa nusivežė lėk
tuvą ir lėktuvu nusileido ant.
žemės, nereikėjo su “gondola” Į
vandenyną nertų kaip buvo da- i
romą prieš keletą metu.
— Laimingų Naujų Metų, Tė
ve. Kitais metais gal ir mes pa
sidarysime gudresni?
— Taip. Progresui nėra pabai-,
jos. Maiki.

Vienos pasiuntinybės baliuje,
prie valgiais apstatyto stalo, ang
losaksų diplomatas, kuriam šam
panas trišo liežuvį, kreipėsi į
savo kaimyną musulmoną:
— Kaip ten atsitiko, kad po
nas turite tik vieną žmoną? Juk
jūsų religija leidžia jums turė
ti keturias žmonas, tiesa?
— Turiu vieną žmoną — atsa
kė šypsodamas musulmonų dip
lomatas. — Teisybė, kad viena
žmona labai dažnai yra reika
linga, dvi yra luksusas, trys vargas, o keturios — sunki bau?
mė, kurios, manau, nesti iižsita.
navęs.

SU DIEVU NEKRĖSK
JUOKŲ

Zille (Skaityk Ciie), BerlynoI
^rstisis (SailTninfers, kur s savo
jj'iešiftiucse pavaizdvodavo sfeur
džFų kvartalų gyvenimą, turėjo
kartą .idotnų išgyvenimą.
I ; Gydytoj
jeFi šeriai bill
I vo i Jdrau<i|
kančiamą.
. Its ir paUiade^ir) nebegerti,1
1 tik iamhbal MR^tu buvo tuos!

Ilga, nuobodi, be prasmes savaite
r

X

r

VARDAI,
R \ IETOVARDŽIAI

‘

Prisimenu charakteringą
nerolo asmenyje bruožą, Per
taktikos egzaminus atsakinėjo
Prisiminta V lakioj sukaktis
kariūnas Vladas Žiūlėnas. Paste
(Karys Nr. 3). žmogaus gyveU
bėjo jo tarines artimumą ir pa.
n into kelionėje W metų — tai
klausė: ”() iš kuę-tamsta kilęs?’
akimidka amžinybės, b?t į tą
Tam atsakius, kad nuo Utenos,
n ^teorišką švisteilėjimą telpa
‘ nudžiugo generolas. 'Tai matai.
sas žmogus su išeitais keliais keesi nuo Utenos... Labai gerai
lėliais, patirtais vargais bei ne
— 5. Ačiū. _
laimės rūpesčiais. Čia telpa baiGen, J. Galvydis Bukauskas
siu drenų vaizdai, ir lamingi
I buvo staihibus, tiesus, baltaplau
vaikystės dienų, svajonės, ryžtas
| kis, raudonviexlis. Raine sėdėjo
kovoti, aukotis ateičiai, čia jau
gražiai, išdidžiai, laisvai valdė
čiame šaltinį semti jCgų iš mū
savo kumelę “Lady’’. Malėsi,
sų tautos pranašų, didvyrių, ko
kad jau turėjo progas gerai jo
vos laukuose atidavusių amži-I
jimo pažinti anksčiau būnsnt
naja.ni aukurui savąjį gyvenimą,
< aro armijoje. Visa jo laikysena,
relikviją, iš kurios ateities gejaunuoliškas judrumas redė užnerae jos sau stiprybės atras,
' sudegimą vyli lauk Iš tėvų že
čia ir randam? amžinosios dva
mės laisvės medžio kirtėjus.
sios vertybes tautos istorijai ’
štai vaizdelis K. M., V laida
puošti. 5-ol‘s trumpa, anoji pri- I
(Karys Nr. 3), maloniai prime-;
sikėlimo epocha sužadino pasi- •
nantis tuos vos prisikėlusios tėilidžiavrmą kovojusiųjų dvasi- I
vynelės pirmas dienas. Priekyje
nėmis vertybėmis, kurios sėkla
žygiuoja kuopos vadas kpt. Juoiš siuV dienu
tamsumos \ėl ridėk.
4.
azitis, labai kantrus ir nuoširdus
džia naujus daigus naujam pri- Į
šaudymo teorijos dėstytojas, ku
sfkėlimui...
ris buvo humoro fermoj kariū
(Tuomet kėlėsi -tautos žibias,*!
nų kritikuojamas dėl tos teori-i
f
jaunimėlis. Nors neprityręs, bet!
jos “mandrybių*5, nors labai
ryžitingaš, keliavo kartu su Ka- \
daug gerų norų dėjo, kad kariu- >
zio Binkio šimtu pavasariu, jau
nai tas svarbias žinias persiimtų, i t
tė savo širdyse /‘Aušros*’ pa
Klaipėdos
Tai didis pasišventėlis, tėvynės
skelbtą dinoes. šviesą, ir eidami
labui atsidavęs. Toliau žengia il
n rusų protėvių;, amžinos aukos )
gas, laibas Įeit. Fabijonas Ncve- '
keliu^.. visi, priesaiką atliko, pa-J
ravicius. saunos Žemaitijos su-i
reigą suprasti.
nūs, bajoras, . vėliau rašytojas, niekuomet r
./ • '
-;
I
emi
. Tok pasididžiavimo laikotarpio i keliu knygųi autorius. Abudu
medėlis adgo, leido šaknis gilyn amžinybėje. Viešpatie, suteik ir
laisvės' dirvoje ir'puošnūs atgi-. jiems mūsų tautos kovotojų pa- Limenas,
j menės v
musios tėvynės mėlynos padan laimą. ..
1 kaustes,
gės * vaizdai šaukė grožėtis ir
Bet štai audra, nors debesėlio lio (manau
Po
semtis pasiaukojimo slipryl>ės.
nesimato, netikėta, nelaukta.' rimas tokio sxaus
Karo >mokyklos y-kas gen. J. j Tai tų laikų pagrindinei savisau Karo mokyklai
- i-_e
Galvydiš Bukauskas tikrai sukū gos institucijai, Karo mokyklai
ad
rė išlikusio aukštaičio caro im smūgis. Visos tautos nusistebė- šiai asmenybei, dabar esam
perijoje ištikimybes savo mielai ijmjui, gauta telegrama iš Kraš amžiname poilsyje tėvų žem
tėvynei .simbolį, ,ne.t pasireiškė to apsaugos ministerijos — “Su- j Tekio įvykio mes kariūn
savo parapijos Ii Ienos gerbėjas. laikyti V-os laidos išleidimą vie- žinoma, ir visas personalas, yp
Tas mielas Aukštaitijos sūnus, nai savaitei”. Paaiškėjo, kari K.M. v-kas gen. J: G. Bikaus^
didis mūsų tautos lemtingose vienas kariūnas, eidamas per buvom,? liūdnai pritrenkti. Ti
dienose 'generolas, svetur bū da Šančius gatve, nepastebėjo tarp plito gandas (ir tą patį tvirti
ri amas^r niekuomet ‘‘neišėjai iš daugelio kitų mašinų, kad vie montrealietis Jonas \domaifis).
laukų tų, kur toks dangus mels noje tupi maj. Sližys ir neatida kad gen. G .Bikauskas iššaukė
vas kaip Utenos lauku linafk vė pagarbos.
dvikovom maj. Sližį, tą biaurią
.Ar kariūnas, gatve eidamas, situaciją išryškinti. Bet.
šiandiena iš toli žiūrint, toji jo
meilę savo parapijai darosi lig turi s.Lkti kokios mšinos kursuo čiausia,
šventa, tas mažas vaikystės pa- ja ir kas jose telpa, ar, pagaliau, i
saulis išlįko jp jausmuose šviesi dėl vieno žioplėlio nepastabunio /
kibirkštis,kiki saūgojcf nuo -su- 'visą-Karo nwkykla bausti ir to-*
rusęjiniO-nutautęjuh-o, kad išlik •kį dar negirdėtą istorijoj i neiti ir‘neišnykti svetimose ČĮuĮkė- dentą sukelti, mums atrodė ne- Si
se, 'ir atskleisti -pareigą? atiduoti švankus, nerimtas savo pareigos ®
tą dvasinę jo sielos ištikimybę galios pademonstravimas.
į®
Tokio išsišokimo, keisto žesto® . wrBraww, ,.PaDoin RECK.TAI
Oi varge, varge,
vargai mano...

Part'.’nqo> ! e*iiriu pavardes
rlietuvinti
ąana

Jctaupavar
ai Jo-

r do ar
irtai: Joe c.
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DUKYNAI

— Ar neatpažįsti manęs? Mes
lu qu din imas
juk prieš trisdešimt metų mo
kėmės vienoj klasėj!
Krikščioniškų vardų prisitai-.
Nebūk kvailas! — atkirto
cs dokument
kimo reikalu kalbininkas L. Viktoras. — Mūsų klasėje ne
uc šio meto Jie. j Dambriūras (Gimt, kalba, 1958 buvo jokio barzdočiaus!

pavardės buvo
; būta atskirų a t j
čiau): iš Vytau-' i
rx ič if OT .Trx i
1

— Sutko. iš Mindaugo
Sirtauto — Sinko,
nto — Rimko,
lą visa
jer aikštę. A. 1
nas P. 2
ūdmu sk
-aroe, var

nkiu ir atsakingų
i keliantis iš ve rsavąiĮ ‘gys'en i mą,
šviesybę |matytų,

i tenise

niaus setnolių išLaurij’stės’ sėmės1*
is sūnus sau stip-

> DAINŲ* BVENTSS LAUKUOSE, poetės, rtlytojo* b? tn
£al> fofcftj pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie dalai
Iventes. bei jų !<torlj< Ir eigų. Įdomi skaityti ir nedainnojsa
Heras, žėrinti* autorės puikiu itilinml Ir surinktais duomenimfe
bei uškulūials. Studija yra 151 pusi., kainuoja IX

'• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apral^
tu luošo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne muss
gyvenimo bruožų apralymas, bet tiksli to laikotarpio" buitie* Hte
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 203 puslapių fcnyfr

C.o’l^r

fT

i T.it\’pnp

skų galūnių prijun
ko t u v i u pavar dž i ų
ė nriklausvmą len I

. Linkiu visiems sveikatos ir sėkmės. Vietoj kalėdi
nių sveikinimų, visus sveikinu per Naujienas,
o Naujienoms siunčiu $50 auką. • y

D. 5CHLMAN, B.Š., Registruotas vaistininku

For constipation relief tomorre’ru j
> reach for EX-LAX tcnight.
i
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-U
“The Overnight Wonder.”

i iin-mtiiiiTiT

Ini LIUDAS MIKŠYS,
50 metų studijavęs, kaip

C Ex-Lax, Inc., 1982

> K4 EAUmS L11CK ralytojoa PetronėMe OrtataRėe attF
mteknal Ir mintys apie limento to vfetaa neprft Lietuvoje fr plr
maMato boBevfkų oktapacijoa metato. Knyga tari 234 poalaptm
bet kainuoja «k H
’ *H

T

‘Istorijos crehwas’’ (1934 m.).

Read label and follow
directions.

pjknrrfid p&raiyti. ttndija apie Rytprfldua, remiantis Pakalni! k
Labguvos apskričiu duomenlinia. Iprriymaf Kfcanfla klekvfonan
neturint Lefdinyi fflnrtrnotu nuotraukom!*, pabaigoje duodam/
vftovardifa pavadinknaJ^fr Jų rerttnlal | rokleBt) Mb*. Eabm
eari^Kngojr S3S pcadL knygoje yra Rytprfiatų lamėlapla Kaina W

pavardės
prijungiant
> galūnes,
ir pan. Tai
1SIO virto NaruButauto — Butkievicz.’
:o — Bacewicz, iš Bar- Bartkievicz, iš Matuhturieviez. iš Rimvydo
— Rimvvdovricz etc. Sulig prof.

rdės buT’o pakeičiamos g-y
lonkškomis: Valančius pas
kovoje prieš svetimųBohdziewicz. Buivydas —j
id atliktų jam
Stankie riez. Manvvdas — WoiisijaJ
i. Giedraitis — MikcF.itutis -- Bogdanski,
nis — Golabowski etc. Apie
as kan. K. Propo.
tai
knis (81 p.) štai ką byloja: Lie I
privalėjo turėti
tuv
dus bei pavardes.
len išk
puošti namus lenkų žyminiais m
. fANNn5 UA¥ SAL.
tuo laiku pradėjo taisyti valstie
čių vardus suteikimui lenkiško
KOSMETIKOS REiOJENTS
charakterio”. Daugiau apie lie
tuvių vardu bei pavardžių nu
šiokiadieniais nuo
tautinimą rašoma K. Jablonskio

Atdara
5 ?al. ryto iki 10 vsL vakaro.

Sveikinu visus savo artimuosius,
draugus ir pažįstamus Naujų
Metų proga!

ų pavardžių^
lenkinimas

<17*

OTęRATORA,

lietuvių Siera tfiros, meno !r mcžst
054: m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet neeenstų, Vines
Srėttt, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stenlos
f. Rrakflo, dr. Kario Griniau*, taip pat K. Matu*evičiau« Ir Y
Seflktu straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis b
M. K. Ciuriiorrfo, M. šSefldo, V. Kašubo*, A. Rūkitelė* Ir A. Varu

pradėta lietuviu pavardes atlie
tuvinti, bet dėl A Salio su talki
ninkais delsimo ar apsileidimo
ncb’.ivo taitpedaryta. T ii ir dabar
nemaža lietuvių turi -usiav‘uia>
pavrrdcs (Butkevičius. Vitkaus
kas. Bartkevičius etc). Taip pat
nemaža liet u v ų nors turi pavar
dės su lietuviškomis priesago
mis bei galūnėmis, bet pavar
džių šaknys yra sla\ ?skos. pavz. !
Išėjo Viktoras pasivaikščioti.
turi lietunuo slaviško
itis. Jakaitis, Jj sustabdė kažkoks nepažtstaviai pavardes:
Krikscioniskii, vardu prisit
kimo reikalu

•Į-vSŠoi’’

—

įmoj Licuvej, nors
a:, 1934 m. b” zo

f
Į
i
i
į
Į
1
i

2 nr,) taip nurodinėjo? ’Kadangi daugumas krikščioniškų vardu y»’a hebrajų, graikių lotynų
ir kitu kilmės, tai visos kalbos,
*
gavusios Šiuos vardus, frava p
jUOb prisitaikė, daugiau ar m.žirui pakeisdami”. Net Isganvto
;c Jėzaus vardas rašomas p. gal
graikų transkripciją etc. E me
pirmieji pradėjo šiuos vardus
p rita, ’kinti lietuvių kalboj lįrtuv•’:•.} tėvai jėzuitai: Jonas-Jcnė.
Petras Petrė,
Paulius* Pa de,
Vincas - Vincė. Antanas - Anta
nė. Juczas - Juoze, Vladas - Vla
de. Su>.vs - Stasė, Kostas - Kos
te, Bronius - Bronė, Aleksas
- Aleksė, Mykolas- Mykole ir 11.
(Bus daugiau)

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI
1. Dr. Kario Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS,
.JQ tomai
---------------- - ----------------- ;----- $10.00

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

$6.00
$6.00

> JULIUS JANONBi poetas Ir revollncfonlertai* nerapm
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Demokratija, pesimizmas ir... daugeles
Prieš pačias Kalėdas Draugas Chicagos lietuviams
iškepė toki blyną, kad ir per kūčias atsirūgsta. Kepė ir
neiškepė. Negerai, kai blynas pasvyla, bet dar aršiau,
kai žalias. Ne tik valgyti negali, bet tenka sirguliuoti.
, Draugo.redaktoriai būtų galėję palaukti, kol praeis
kokiž^savarcė kita. Visi žinome, kad Kalėdos yra džiaugs
mo ir vilties šventė. Jiems nebitvo jokio ^’reikalo skelbti
pesimizmo. Gyvenimas, kad ir Amerikoje, nėra toks links
mas, bet nebuvo jokio reikalo didžiausiu pesimizmu už
versti visą demokratijos ateitį. Šimtai tūkstančių lietuvių
bėgo Amerikon, kad galėtų šiame krašte laisvai ir ramiai
pagyventi, o čia dabar prieš pačias Kalėdas paleido pesi
mistinį straipsnį, kuris dar greičiua į kapus nuvalys,
negu širdis būtų laikiusi.

Rašinio autorius, norėdamas pesimistiškai nuteikti
marijonų laikraščio skaitytojus, nesivadovavo savo protu,
bet pacitavo Demostenį, vieną giliausių demokratijos gy
nėjų- Mokykloje autorius graikų kalbos, matyt, nesimokė,
nes tais laikais graikų kalba jau buvo skaitoma atgyvena.
Prancūzų, anglų, vokiečių kalbos jau buvo svarbesnės,
negu graikų. Nežino, kad senoji graikų kalba skyrėsi
nuo mūsų laikų graikų kalbos, bet jis vis dėlto ryžosi pa
cituoti Demostenį.
Demostenis rašė kalbas valdybės vyrams. Vėliau jis
pats kalbas sakė pačiuose Atėnuose, kur valstybės vyrai
ir paprasti žmonės sueidavo pasiklausyti kalbų svarbes
niais to meto karo, taikos, teisės ir moralės klausimais.

To meto graikai buvo susiskaldę. Vieni stojo už de
mokratinę santvarką, o kita pusė stojo už karališką, kuni
gaikštišką, diktatorišką tvaųką. Kaip karaliai, taip ir ka
ro vadai prievarta gali įvesti norimą tvarką, o demokra
tai neturi priemonių tai tvarkai Įvesti. Jie ginčijasi Įvai
riais klausimais, svarsto Įvairiausius pasiūlymus, bet ne
pajėgia prieiti vienodos nuomonės santvarkos reikalu,

Kadangi demukraūų^ tautos ūejMljėgia SWitbirti 8<*r-V" ’
besniais reikalais, nes pas jas
nes, tai diktatūros šalininkai ankafiau ar vėliau turės
laimėti. Prieš du tūkstančius ir keturis
metų šitas
klausimas visais ašmenimis auUtojoTGraikijoje. Demos
tenis buvo demokratinės santvarkos lalininkas, Demoetenis, protingiausias to meto demokratijos gynėjas, atsi
stojęs Atėnų aikštėje, saulės nušviestų akmenų pusėje,
susirinkusiems valstybės vyram* ir paprastiems žmo
nėms tarė:
— Darykite tai, ko nedarote dabar...
Visos svarbesnės Demostenio kalbos nebuvo užrašy
tos- Jų sakiniai aiškūs, logika stipri, argumentai įtiki
nantieji, todėl jaunesniųjų buvo mintinai išmoktos. Kaip
krikščionybės laikais išmoko dešimt Dievo įsakymų, taip
išmoktos pagrindinės Demostenio kalbos. Jas naudojo
ne tik demokratijos šalininkai, bet ir jos priešai. Be tikrų
Demostenio kalbų, atsirado ir klastotos kalbos. Tai buvo
Demosteniui primestos ir demokratijos priešų naudoja
mos kalbos. Laikui bėgant buvo surinktos ne Demostenio,
bet jam primestos kalbos. Jos ėjo Demostenio vardu, bet
tai buvo graikiškoji Demostenio “Errata”. Matyt, kad
Drauge atspausdintoji “Demostenio mintis” buvo paimta
iš “Erratos”.
“Nedalykite to, ką darote dabar” yra, aišku, pasimistinė mintis. Demokratijai ginti reikalingas optimiz
mas. Turi būti veiksmas, rodantis pasitikėjimą, viltį. De
mostenio atsakymas graikams turėjo būti: “Darykite tai,
ko dabar nedarote!’’
v •
Lietuvoje demokratinė santvarka lEuvo - nuversta to
y?
dėl, kad niekas jos negynė, Kėdainiuose stovėjęs artile ...;■..v., s ė.rijos majoras Paliukas buvo vienintelis karys, kuris, pa
tyręs apie perversmą, pakėlė ant kojų artilerijos bata
? >
lioną ir išvažiavo iš Kėdainių Į Kauną. Kada perversmi
gė v=< dilimus ir ruošė koncerninkai patyrė, kad Kėdainių artilerija artėja prie Kauno,,
••tui, paties -Vydūno diriguoja
tai pasibaigė jų drąsa; G.. Glovackis įr majoras Plecha
Taip pat jis . rašė drąsios
‘Vp^čietijojė ir Aiažbjcj^/pėvičius buvo sutikę grįžti į žaliąjį kalną, kad tiktai majo
; veikalus,. ‘kurie • buvo vaidina
ras Paliukas nepradėtų apšaudyti Į generaliniame štabe t'įypįfer Į&kjlp vokiškas1 na^pirą-. LW y.y, - <y
y
sėdėjusius sukilėlius- Jie pasiuntė artilerijos vadą įtikinti l^ijas^.'JkTĮŽ. hi.'Aįėžt
Su tautiniu ’atgimimu, ■ Ėėtu
majorą Paliuką grįžti į Kėdainius, kad neprasidėtų koVpsJ
nęŪ- 1890 m. ‘ Įsikūrė Tilžės Plechavičius prižadėjo nieko nebausti..'
- .;
Ranką prieš pei'versmininkus buvo.pasiryžęs pakelti'
dr. Juozas Pajaujis, Sleževičiaus mokinys, bet jis suki-,
limo naktį praleido Paleckio namuose. Paprasti kariai už Tąsė*
V- i 5 «•««
^tkbvd’. ikątati j ReichStągą' ta..
______
_______
vedė tankus ir iššliaužė Į gatves, bet nebuvo vadovybės,;
,įdą darnepavyko/Set' .1-898 m.
kuri būtų jiems pasakiusi, kad reikia • prastumti kalėji
rii yą jnefu-Jerinftrui buVo/išriiikAaff JoMaš'
dakys. Po -jo kfemo vartus.
■ ■
;
■ '---.V. .
: siūtis, - dar vėliau net įpis’:kartu»
Demostenis negalėjo pasakyti: “Nedarykite tai;, ko
^etutjanxs'/ atstci^avcf.-, Pi9sijos
nedarėte”. Jis galėjo tiktai pasakyti: “Darykite tai,, ko;
įkęime dr. • Vįltirš Gcii^daitis, nuo
nedarėte”. Jie nieko nedarė, nieko, darytimūrą reikalo:1. < «
f lPpS:: iki jsiį-mėtų. T>. StępuAutorius, neva papildydamas Demostenį, cituoja'
Įįurtįį. tąitis Tilžės ^4’ Pak&lnė.š- apygar
prancūzą Jean Jacque RavelĮ, žurnalistą, politiką ir net _
■ .IS^^^Lltatrišėl^yLi^a-risŽIie / doje ' PėtuMUs ąlstovavov. nuo
’f9ir^M^|8 mętų. v 'v-' ' k '
filosofą. Jis šitaip rašo:
■ '-\Vk
Qesi@£hkft;.”kad ^ąjrĮnfefc.. kiit£.
“Ravelio pagrindinė mintis, kad globalinje's^kaiK
L Praiižųųę: pįrnTo pasaulinio- katynęs laimės ne demokratijos, bet komunistai. Jis tei
veržas ’f "Maž. JJe«gia, kad demokratija pasaulyje išnyks-- dar šiameįliejo ■prĮfcTąusyti iriJįėvisa
šimtmetyje. Ir dėl savo kaltės Vakarų demokratijos
ypinėeiai'iSŠS' m.'Ją£-‘ šeimaATi seneliu tėvu --buvo išvež
negalės nieko kito kaltinti, kaip pačios save”.
g&lBkšas fkfli’ė
dė^u> tas i Rusija, It IŠ17 in. didžią
’ Vydūnas . įkųri? ją me lietuvių sefirife Petrapilyje,
(Draugas, 1984 m. gruodžio 19 d.)
t

Nežinome, kas tas Ravelis yra ir kokia to žurnalisto
filosofija, bet pacituotu trijų sakinių užtenka. Ųž- kiek
vieną žodi komunistai galėtų jam sumokėti po pūdą auk
so- Joks Maskvos agentas geresnės propagandos komu
nistams nepravestų. Jeigu 20,000 prancūzų skaitė jo kny
gą. tai dvigubai didesnis prancūzų skaičius atkels rusams vartus.

I. PL’ŠĖNAS

KOVA IR MEILĖ
LIETUVOS LAISVĖS KOVŲ ROMANAS

Gynioto būrys pasiekė Klaipėdos miesto pakraštį, mažų namų bei gatvių rezginį. Ten buvo
tvoromis apvesti daržai ir dažyti mediniai namai
su gonkeliais. Prabangos nesimatė, bet buvo šva
ru ir tvarkinga. Staiga pasigirdo keli šautuvų
šūviai ir kulkos nuzvimbė per galvas. Akies mirks
niu vyrai pasiruošė kautynėms. Gyniotas iššovė
raketą, kuri iškilusi susprogo į tris: raudoną, ža
lią, geltoną. Šaudymas tuoj nutilo, ir sužibo tokia
pat raketa ten, kur buvo šaudoma- Aišku — ten
lietuvių būrys. Jis per klaidą apšaudė Gynioto
būrį. Netrukus pasirodė ir pats būrys; jo vadas
priėjo prie Gynioto.
— Atleisk, tamsta leitenante, kad mes per
klaidą jus apšaudėme. Ar nuostolių nėra?
— Kautynėse visaip pasitaiko, — atsakė Gy
niotas ir dabar pastebėjo, kad to būrio vadas, lei
tenantą , yra Sarkanis. buvęs jo būrio k^u ys nu
šiuos*- su kokais.
— Ar jūs esate leitenantas Sarkanis?
— Taip.
Juodu pa uaudt ranką vienas kitam. Sarkasliškąs šypsnys sublizgėjo Sarkanio akyse. Netoli
buvo Paišys ir « ebėjo, Jrs tuojau prisiminė ji.

Tai tas pats, kuris sakėsi būsiąs leitenantu širvintuose. Jis priėjo ir atidavė jam karišką pagarbą:
— Tamsta leitenante, aš buvau teisus, kai Šlo
vintuose pagerbiau jus. Tuomet jūs norėjote mane
apkulti. Ar to pat aš vėl užsitarnauju?
— Tai buvo tik nesusipratimas, užmirškime,
Palšy.
Už kelių valandų žygis pasibaigė. Prancūzai
be didesnių kovų pasidavė, ir Klaipėda buvo lie
tuvių rankose♦

*

*

Jr,

.

-Z

. ;

f

tV, ■

_

Baigus p - A. Bagdonui, buvę
pakviestas kitas paskaitininkas,
Mažosios Lietuvos sūnus, gimęs
Tilžėje, pasižymėjęs visuomeni
ninkas. VLIKo valdyjįx)3 narys,
teisininkas dr. Jonas Stiklineius.
Jo tėvtes taip pat‘$ĮŲVo žymus
lietuvis veikėjas I’ilzeje ir Klaidarbu daug priside^ęš prie Tilžės Akto - paskelbi■rno*
. ^ri.r
>P. dn. J; Stiklioriųs savo ’paskaitą pradėjo šiais žodžiais:
“Aš eis.esu savotiškoj padėty.
‘Prieš kiek' laiko Reęis mane įpa
reigojo jft: ruošti paskaitą šiam
vakarui ir aš atsisėdau ir sąži
ninga; paruošiau. Bet, pasirodo
p. BafHtonss išėmė visą vėją iš
maho būriu. Jis papasakt^o ' fx.'veik visą. ką aš norėjau jums
pasakyti.
nekartosiu, ką p.
bai gražiai ir Įdomiai. Aš esu čia
retas žmogus. Esu gimęs Tilžėje
ir kito tekio greit nematysite’'.
(Bus daugiau)
PARODA VILNIUJE

-z
z, r

___________ k
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' Vienintele jos paguoda pasidarė rožančius
Kada tik laiko ntigavusi, lendžia karoKukus per
pirštus, Rartųja. maldas, ir kiekvienas karoliukas
praslydęs. prb pirštus ugdo jos viltį, kad Dievas
išklaūsy&jos maldas. Ji mato, kad senas jos vyras
eina silpnyn ir silpnyn. Kažkokia negerovė prie jo
senatvės prisidėjo, ir jokia malda negelbės. Geras
bųv® žmogus: darbštus, rūpestingas, ne girtuok
lis, kaip kiti, bet dabar jau po visko. Nebėra ko
už jį besimėlsti, kad tik Dievas duotų jam laimin
gą mirtį. Jei jos Antanėlis neves, jei juodu gyvens
ir dirbs kartu, tai viskas bus gerai, senas jos vy
ras nebus daugiau reikalingas. Kad tik perdaug
| ilgri jis lovoje negulėtų. Laiko to taip nėra: persi
dirbus, pervarius, reikia dar ligonį apžiūrėti.
Senasis- Gyniotas rimtai įsisirgo. Pirmiau
1 kažkoks' šaltis jį krėtė, o dabar nusilpo ir nebesi
įkelta, ir tai pašoje darbymetėje,Ir daržai, ir gv.
Afliai. greitai pievos prasidės. Antanas’vis laiko
neturi, jąrh vis otjganizacijos, susirinkimai, jau[ ifcnro veikla.
' (Bus clanO"
niekad »*.* ė ;■*;

veido kresna moteriškė, buvo- dar gan stipri. Ji
rūpestingai šelniinįnkayo>•.'dirbo, daržuose ir na
muose, Ji buvoį£aim'iigū,'kad
fcūiuis laimingai
grįžo iš karo iįr jša^ilarę'■ ^Įdniūku',' kad jis savb
darbštumų bei^uiųaiftnnū viršija-SHsūs apylinkės
ūkininkus. JiS»gf iš tfkra .darėsi' risų apylinkės
gyventojų dėmėsią otfcbru.
jį.gyrė. kiti klau
sėsi jo patarimų, -dar kiti iš ’ payydo nenorėjo
nė į tą pusę žiūrėti.'
. D
šalia laimės
dari įsišaknijusi ir
baimė motinos širdy
BemŽJftaidi kartino šiaip
jau gan šviesia^jpš JįyvęftĮną J dirbąs- Toj i baimė
ne tik giliai tūnojo, bet jį, ir augo, vis daugiau
dieglio
r(» įtmię raUsfif
eide vagodama. Jhi buvo net gėčba saū pačiai prisipažinti,
kad toji balini buĮO negalbiaga Įp avim eilė, kad
ji buvo nopagrįeta įr<heišm in tingia. Oi toji jos
baimė bąya
lafeto, tūrėjo
Ateiti į jų namus..kai'..jos fruima Ant-sras sumanys
vesti. Ji
arti -»Vnrą Ii
-s>a.rbiau<-w
namus,

Karai aprimo. Nors su lenkais ris dar tebe
buvo karo stovis, bet Lietuva kilo politiškai' ir
ekonomiškai. Apleistos dvarų žemės buvo dalina
mos tiems, kurie niekad nebūtų galėję žemės skly
pelio įsigyti. Žemės gavo visi savanoriai Lietuvos
(gynėjai; Gyniotas gavo dešimt hektarų derlinga
me Dubysos slėnyje.
Darbo buvo daug. Neišsenkančių jėgų reikėjo
| statyti trobesiams, paruosti dirvonams sėjai, išsiį laikyti ir progresuoti. Keli intensyvaus darbe ir
A
(sumanumo metai nenuėjo veltui. Gynioto sodyba
i atrodė pavyzdingai, laukai daug žadėjo rudflnį, jai netektų mat
‘'•'rkarlc’
I juodmargės karvės ramiai ganėsi tirštoje žolėje, m dar
lo jaunas sodas žaliavo prie namų.
nėra. Kad ti DūVatš- .duotų. Md
"riRv.
Moki aTėvas <nęjgalėjo atsidžiaugti. VĮsą gyvenbx
! jis nepaj^rė įsigyti savo katnpelio, b^‘ dabar -jo
sūnus’ gales būti savarankiškas ūkininkas. kąj|
'ant pakauk?. - .
pabaiga’ ..„Lysn*! - taip. 'J&Hv
kiti.
kiek galėdątnM dirbo, padėdamas
nors jo jėgos ėjo vis silpnyn. Motina, apvalaus

4 A > A 4 4

sijunauną
i
1918 xn. vasario 16 d. buvo pa
nkęJuUs Lietuvos Nepriklauson^yues .LkM. Jis
abejo puda
J akos ir Mažokos Lietuvos hetuvia4iij6. Ir remiantis Amerikos
pr. vidento Wily>nu paskelbtais
11 punkty nuostatais, dėl tautų
uiisvės apsisprendimu
teisės,
1918 m Jsjricriėio 16 d. buvo su
lauktas Maž. Lietuvos veikėjų
suvažiavimas Tilžėje, kur buvo
Mieigtui Prūsų Lietuvių Tautinė
Taryba, vėliau pasivadinusi Ma
žosios Lietuvos Tautinė Taryba.
Ta 'Karyba J 918 m .lapkričio 30
J. paskelbė Aklą, vėliau gavusį
Tilžės Akto pavadinimą kur bu
vo pareikalauta priglaudimo Ma
žosios i.’etuvos pr e Didžiosios
Lietuve^ .Taip pat buvo išrinkta
delegacija, kuri nuvyko su memorandumu i Versalį, Tame me
moj-andunie buvo reikalaujama
Mažosios Lietuvos atskyrimo
nuo Vokietijos, ši delegacija i
posėdžius nebuvo įsileista. Len
kų delegacijos atstovas pasiūlė
Msikirti tik šiaurinę jos dalį, į
šiaurę nuo Nemuno, Klaipėdos
kraštą. Prancūzai tam pasiūly
mui pritarė ir buvo įvykdyta.

Lapkričio pabaigoje Vilniuje
atidaryta Vakaru Bertvno foto
grafą mėgėją klubų sąjungos
'autorių paroda. Ekspozicijoj —
ot-oju-'•draugija”, kuri -ren- . Uiiaitynas Jankus deklaravo Ma- virš 200 nuotraukų.
Vakarų Berlyno fotografų mė
Kuriam: g^Iu^‘Rayelip.;imintis'reikėjo skelbti lietuvių gėjų sąjungoje — 150 narių.
tšijpe?' '^vo ^Jl^jaųtorius;rasinėjo’ ir Naujienoms,.bet' Jie rengia tarptautines paiwlas
“Europos fotografai”. 1982 me
ji^eiį>ėgo pįa^‘.Dra^ą./Naujienos tokių-jo rasinių būtų tais šios pas-odos medaliais ap
^dfejū^ios.’, Čaįiihąš daiktas,
nujautė,
šiktas, .kad jis
jis- tai- nu
jautė, todėl ir dovanotas kaunietis Romualda.Tos'.miiifys'yra klaidingos. Laisvame pasaulyje Požerskis ir klaipėdietis Vaclo
z.0šįmižmoJ sėti nėrėikia..? ".
\
. T< • - / vas Statikas.
yv,. .

4

žoaĮoj Ir pidįiorfos Ltftirros su-

T’C JB Y*
J i Puseno ^usitikip^ K
i” Ar .kftns jo leidtijiUM, praSolne kreipt
x?vU

l&k

1

psl. $5. Petras Gervib. r
lot Springs, Ar. 71918
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VAKARŲ

i’tonžin*! '<ir turtėjai. Gadina
ma avalynė, daužomos mašinos.
Ūkio direktorius S. Grigaravi
čius ne kartą dėl tos netvarkos
kreipėsi į Prienų autokelių ėks- j
piestavimo linijinės' valdybos ■
viršininką V. Sabakiną. Ir gavo
pažadus. Deja, tik pažadus.
(Iš Europos Lietuvio)

VEJAI

Modernias poezijos knyga. Kaina 5 doL Minkšti
viršeliai Pasiųsime'poeziją, kai atsiusite pinigus
tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

mimm

Papūgos yra savetiški paukš
čiai, kurie mieliau išmoksta
keikti ir negražiai kalbėti ir lie
žuvį paleidžia dažniausiai trinu
metu, kuomet yra svečių ar
šiaip rimtas momentasTuo reikalu jums gali daug
Ponia Marija Deksnys, gyvenanti Chicagoje,' 6758 W.
Atpratinti negražiai kalbėti ir
padėti teisininke Prano ŠULO
64th
Place,
žiūrinėja
18
pėdų
KSėdų
eglutės
papėdėje
keiktis, ir pramokyti gražesnių
paruošta ir teisėjo Alphonse
sustatytas
ir
susodintas
lietuviškas
Iries
ir
ant
eglės
manerų, Taronga zoologijos so
WELLS peržiūrėta “Sūduvos”
kabančius
šiaudinukus.
Eglutė
buvo
įrengta
Mokslo
ir
do Australijoje direktorius įs
išleista knyga su legališkomis
pramonės
muziejuj
e,
esančiame
57-oje
gatvėje.
teigė speialius kursus neman
formomis.
(Al
Vaitis
nuotrauka)
dagioms papūgoms mokyti.
Knyga su formomis gauna
Pasisekimas buvo toks dide
ma Naujienų administracijoje.
lis. jog prie kursų teko įsteigti
Knygos kaina — $3.95 (su per
virš 50 tūkstančių traktorių,
— Daukšiagirio sodininkystės specialus .internatas papūgoms
siuntimu) .
11 tūkstančių javų kombainų, tarybinio ūkio centrinė Pakuo
studentėms apgyvendinti.
24,000 krosuninių miašinų.
nio gyvenvietė skendi 'purve. Iš
Nusiskundžiama, kad neracio
kadaise buvusio asfalto beliko
Vilniuje ypač smarkiai snigo
nalus šios technikos-panaudoji
liūdnas prisiminimas — vandens lapkričio 23 dieną: gatvėse ir
Miko šileikio apsakymų knyga mas atneša šinrtus tūkstančių sklidinos ’duobės. Ypač išmalta skveruose pasirodė sniego valyrublių nuostolių. Pernai žemės
“Liucija” jau atspausdinta.
a&štė ties autobusų stotele.' nio masinos, nuskubėjo į darūkyje sunaudota per pusę mili
Autorius pavaizduoja lietuvių jono tonų dizelinio kuro, apie Keiksnoja vietos gyventojai, ne bo sietas kiemsargiai.
gyvenimą nuo XX šimtmečio pusketvirto šimto tūkstančių to
pradžios iki II Pasaulinio karo. nų benzino, apie tris šimtus tūks
22 ilgesni ir trumpesni apsa tančių tonų tepalų. Sutaupyto
kymai, 184 psl. Kaina $5.
vieno procento šio kiekio degalų
Gaunama “Naujienose” ir pas; pakaktų visiems vieno rajono
Ave., Chicago, IL 60629.
ūkiams pusei metų! Kurui ir te-'
autorių: 6729 So. Campbell
palui ūkiai kąsnį et išteiiižia 72
milijonus rublių.

DR. PAUL V. DARGIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Westchester Community klinikos
Medicinee direktorių*
1934 S, Mubetai Rd. Westcheeter, IIL
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

Tet: 562-2727 arba 562-2728

Service 461-8200, Page 06058

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS

3921 West 103id Street
YllmdOS

grudharims

OPTOMETRISTAS

2618 W. 71st Si. TeL 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius
ir “contact lenses”.

’ * *

PAVERGTOJE TĖVYNĖJE

PROSTATOS CHIRURGIJA

*

2656 West 63rd Street

v
1-

.

Gyveno Chicago, Ill., IMarquette T

■ (Kūnas bus pašarvotas penktadienį nuo 4 vai. popiet iki
9 vai. vak. Petkaus Marquette koplyčioj, 2533 W. 71st St.

Florida

Laidotuvės Įvyks šeštadienį, gruodžio 29 d. Iš koply
čios 9 vai. ryto bus atlydėtas į švč. M. Marijos Gimimo
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už
velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Lietuvių Tau
tines kapines.? ■
Draugai ir pažįstami kviečiami dalyvauti laidotuvėse.

Generalinio štabo

Prostatos, inkstų ir šlapumo
takų chirurgija.

Majorui Ivaškauskui

5025 CENTRAL AVĖ.
St Petersburg, Fla. 33710
Tri. (813) 321-4200

A Laidotuvių direkt Donald A. Petkus. Tel. 476-2345.

la

■aasssr

.....

GENIAUSIA LR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave., Cicero
Teiet 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI
/

mirus,

jo giminėms, artimiesiems ir draugams nuošir
džią užuojautą reiškia

1424 South 50th Avenue
Cicero, UL 60650
Tel: 652-5245

VIKTORAS PERMINĄS

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad
išsiskyrė iš nrūsų tarpo mylimoji žmona, motina ir močiutė

~

“□Z?

VANCE FUNERAL HOME

Apdraustas pencriustyrngc

H Ivairio atstumu

(312) 226-1344

T

Jonas Karalius

Alke 1'984 ni. gruodžio 22 d. 10:08 vai. ryto, sulaukęs
74 metų amžiaus. .
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 35 metus.
Priklausė ŠauŽų Rinktinei ir Lietuvių Pensįninkų
draugijai.

©Hac telefonas: 776-2880,

lasūšendjos teist-: 448-5545

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

Charles Stasukaitis

!

SABAKINO PAŽADAI
T
f
t•
• : ' '
■
:’
KUR IŠTEKA BENZINAS? ■
“Valstiečių laikraščio” duome ^ . “Vaįstiėčių laikraščio” Spyg
,
Į
nimis, šiuo metu Lietuvoje dar- lyje rašoma:

INKSTŲ, PŪSLĖS IR

Funeral Home and Cremation Service

KURSAI PAPŪGOMS
PADORIAI KALBĖTI

l

LSIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

ANTANAS VILIMAS

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

TeL 376-1882 ar 376-5996

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI
PERKRAUSTYWlAl

Aikštes automobiliams pastatyti

Leidimai — Pilna apdriuda
ŽEMA KAINA
Priimam Master Charge
ir VISA korteles,
R. ŠERĖNAS.
Tai. 925-8063

A. t A. Ona Blekiene
ASMINAVICIlTe

SOPHIE BARČUS

nuo 8:30 iki M® v*L ryta.
WOPA - Ita AM
tiwliu»Uiw« ii mūoy atvdŲaa
Marouarta Parte

'159 W. MAPLEWOOD AVĮ.

tHTt AGO. XL MrW

I

Gyv. Chicagoje, Marqnette Parko apylinkėie
Mirė 1981 m. gruodžio 25 <L 11:30 vai. <yto{ sulaukęs
88 metų amėiatfe. Gimė Lietuvoje, Vain ule.
Amerikoje išgyveno 32 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Mari ja-, gimusi S.tmlov: trys sū
nūs — .Irim. įnerti Stefa, Ricli&rd, marti Ruth, Alfred, marti
Olga; trys duJrtw^
^<n Kudrins, žentas Andrius tf\v.
Australijoj). IRga Bendrus, žentas Joe, ir Marija Keda, ž?nitfcs OtltK seseo Elena fcenlov (gyv. Lietuvoj), 15 anūkų bei
25 prtenikai ir daugelis giminių, draugų bei ęežjstaffrtJ.
*

Keras pašarvotas Laek-Lackavvicz koplyčioje, 2&4
J9th
OH St. Galima lankyti penktadienį nuo 10 wi« T\to iir.
1 vai. po pietų.
’ ’/ Penktadienį Iriinas bas perkelta' i Liek t.vang. • liuHhažnyčią, 6601 B. Troy lt, kur bus prie mirusio budė10 valandą ryto iš t

i. Juliaus Timpfo giminės, draugai r

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS

• . Po sunkios ligos mirė 1981 m. gruodžio 26 d., 5 vai

LACKAWICZ

rytos sulaukusi 63 melų.

Julius Timpf

RADIX? MlMQf VALANDOS

Gyveno Chicago, BL, Marquette Parko apylinkėje.

lydinta |

Gimė Lietuvoj?. Zarasų apskr., Salako parap.. čepebškių k-aūna Amerikoje išgyveno 28 melus.
V' \ f * %
Pasiliko (lidrilamc irtdiūdime vyras Petras, dvi dukros
Ir^riū, aehtsš AUan Jrimson. ir Ingrida, sūnus Petras, dvi
anūkės (kurtė ir Jėsšie, du šfogeriai Alfonsas ir Bronius
Biekšų. Lietuvoje brolis Petras su šeima; keturios seserys:
Anelė-Asmjnavičiefiėi Zosė Ekhifntienė, Verutė Asminavičiū1ė it Emilija Šileikienė ir jų šeimos, pusbroliai, pusseserei,
ir kiti ghninės, drfūgai It patylami.

Liet Tautos Ftandui, Amžinojo Rožančiau*
drtejūjai, Autnamo-Seselių r&nėjų draugijai, Zarasiškių
kiuiMt iC Anglijos Lietuvių kftJbui.
'■Kftttis lrtis‘pašarvotas penkiadienį nuo 3 vai. popiet iki
3 vA
Marquette koplyčioj. 2.kL3 VV. 71st St

šeštaditek gruodžio 29 d. Iš koply♦ tel. tjto Irt idydėth f švč. M. Marijos Gimimo
; hteoyr’ą, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už
ūela. po ftenaHų bti mtlyilėta j šv. Kazimiero

kv-rečiata dalyvaiti laidotuvėse ir
54AC *1
■' jytersbcrg. H» '.2;^
U wTtS
U W a.M

?9

itarnavimę ir ateisve
* < • ' Nuliu

H4J W. *l«t S-tr**

ĮftVfeėiame vjais: gipinėš, draugus ir pa-

Laidotuvių Direktoriai
2424 .West 69th Street — Tel RE 7-1213
11028 Southwest Hwyn Palos Hills, Ulinoii
TeL 974-4410

VASAITIS-BUTKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois

Telefonas — 652-1003

laidotuvėse.
iktėtys, sūnus, žentas ir anūkės.

ių direktonus Steponas
-1212

Tel. 4/6-2315.
5 — Naujienos, Chicago, 8, IIL

Friday,

2X. V.WI

J

K’itrrrMų ' pabengsi Užtraukė
Marquette Parko liet, parapijos bažnyčioje^giesmę
su pakartojimu ’’Muškit k
būgna s, trimituckil”.
paminėtas Kūdikėlio Jėzaus gimimas

Šv. Misiom tarnaują klapčiu
Pu.isidejo sv. Mišios. Kleljonas
Melši iš metų Marquette Par-,
kai buvo pasipuo raudonomis '
ko šv. M. Marijos Gimimo liet J A. Zakarauskas, perskaitęs Kū
unifinmcmo, o k
paikjpija Kūdikėlio Jėzaus gimi- dikėlio gimimo šventės evamge’ damas atkas, dė ė*o raudonus
mjo iškilmes švenčia 12 valan-t b‘ją, pasakė gražų pamokslų. švarkus.
BflAJL MTATi FOR ŽALI
|
BRAt RSTAT1 FOR lAUį
Išminėjo, kad Kūdikėlis Jėzus
dą nakties.
Xotvw —
IfeMi,
F»rtaringi
/
Nežiūrint šal’o oro ir sniego
gim?
prrkartėlėje,
tvartely,
nes
Įėjus* i Ixažn\čią, gražus vaiz- Į
žmonių pridrink > pilnu bažny
paskolos perkant namus, daromos ilgiems terminas
das: apšviesta luižnycia; ant di gyventojų namų durys jam bu čia. Būdinga, kad buvo nema
rg r KM ATS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 15SIM0KXJIMAIX
džiojo altoriaus iš abiejų cm vo užcL rytos. Analai,* pieme žai jaunų seimu.
DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS t
Ir.ri/n pusių dvi didelės eglės nėliai ir |rys karaliai pasveikino
Pamaldos
prie prakartė.ės iš šonų po eg- į
vai. nakties.
Ir dabar į Betliejų suplaukia: 10:30 vrl. ryto per Sumų irgi
MUTUAL FEDERAL SAVINGS
lutę; jos puikiai apšvi?stos. Al-j
ludoncims , tūkstančiai tikinčiųjų pagarbin buvo pilna bažnyčia. Ir via gie
torius papuoštus
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu
žydinčiomis gėiėmi jų ten per! ti Kūdikėlį Jėzų. Lietuvoje ir dojo chorrs.
£212 W. Cermak Road
Chicago, HL
TeL 847-7743
kituose komunistų valdomuose
20. 12 grotelių p
K>ame sužavėti iškilmingomis
Siteii
kraštuose tikintieji persekio- kalėdinėmis pamaldomis ir pui
trys didelėm raudo:
.
*
gėlės, šoniniai altoriai irgi pa jmni.
J. PALTIENTUS - “Žiema
BUTŲ NUOMAVIMAS
kiu choro giedojimu.
K. P. !
Pabaigai, savo ir kunigu var
puošti gėlėmis.
B MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS
Iškilmių pradžiai choras gieda du, seselės kazinrierietės sveiki
t NOTAR1ATAS ♦ VERTIMAI.
"Tyliąją niaklį’’ ir kitas kalėdi no chorą su muz. A. Linu, K. Pavergtoj Lietuvoj
Projekto autorius — R. Ruškys, piečiai, kurie buvo pasiųsti į ku- j
Skaisgiriu, solistais Momkais,
nes giesmes.
' .TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTOJtl
Irnarijcs mokyklą Maskvoje.
t
•a chitektas - R. Kamaitis. .
LIETUVOS
PREKY

Giedraitiene,
akompaniatore
A.
12 vai. nakties iš zakristijos j
* * *
Į -Vilniečiai, susėdę “Picerijoje“ i
STALIS
MASKVOJ
I. BACEVIČIUS — BELL REALTX
išėjo klapčiukai, kryžiumi neši-Į Eitutyte, parapijos komitetą ir
KALTININKAI PATRAUK I prie baro, gardžiuojasi šiltomis
ni, kleb. A. ZakarauNkas su ku parapiecius su Kalėdų šventė
I pizzc-mis ir svajoja apie saulėINCOME TAX SERVICE
TI ATSAKOMYBĖN
niesto centre bus
nigu asista: kan. V. Zakaraus mis ir iš anksto dėkojo už ka atidaryta firminė Lietuvos par
Lcliją...
6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233 •
Jurbarko linų fabrike nesilai-'
kas, kun. V. Mikolaitis, kun. Z. lėdines aukas.
(Iš Europos Lietuvio)
duotuvė. Naująjį prekybos cent
šv. Mišių auką nešė seselės rą kuria Lietuvos architektai, i koma priešgaisrinių taisyklių.
GeLžius, kun. J. Juozevicim ir
.
Vahtybinė priešgaisrinės prie INDĖNAI PRIEŠ 1,000 METŲ , LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
ELEKTROS ĮRENGIMAI
•»
kun. K. Kuzminskas. Prie pra- kazimi-erietės.
Jis užims beveik tūkstantį kvad
PATAISYMAI
,
i
žiūros inspekcija surengė kon TURĖJO SAVO SPAUSTUVES 1
ČIA GERIAUSIA VIETA
Daug asmenų ėjo prie šv. Ko ratinių metrų.
karlėlės pasimeldę, chorui gieTuriu
Cbicagos
mieste
"
I
trolinį patikrinimą ir už prieš
munijos, kurią dalino net keli
Dirbu ir užmiesfiuese, fr»hg
LIETUVIAMS.
^Maskvoje veikia kino teatras
Tarp
909
ir
1500
metų
po
Krjarentuotai ir s|žinln>iL
gaisrinės
apsaugos
taisyklių
pa

ėjus prie altoriaus, kleb. A. Za- j kunigai. Po šv. Komunijos cho “Vilnius”, restoranus "Vilnius’”
KLAUDIJUS PUMPUT11
Vera Cruz sritv. Meksikoje gy--;
karališkas užgiedojo “Sveikas ras su soliste giedojo giesmę su kavinė “Palanga”, audinių parr žeidimus bei laiku neįvykdytus
..
m
.19 butu mūrinis. Labai geros pajamos,
< 4514 S. Talman te*.
T*L 927-3559
nurodymus patraukė x administ veno indėnų gentis Totonaxai. j>įielis butas savininkui. Geras invesJėzau gimusis“. Choras tęsė i kartojimu “Garbė,, garbė užgi duotuvė "Baltika”.
Jdomiausias
apie
juos
dalykas
tavimas.
racinėn atsakomybėn objekto
musiam’’.
giedojimą.
i vjt*. inžinierių O. Matelį ir prieš buvo, kad jie turėjo savo spali-’g butų mūrinis su garažu. Pelningas
KULTŪROS CENTRAS
dą, nedaug kuo skirtingesnę už pirkinys.
DĖMESIO
i gaisrinio saugumo technika A.
t•
—
PASVALYJE
62-80
METŲ
AMt VAIRUOTOJAI
tą,
kokią
Gutenbergas
išrado
. Didelis, gražiai įrengtas bungalow. Tiktai $126 pusmečiui
Kvietkų.
automobilio^
Į Nebrangus.
Vokietijoje.
liability draudimas pensininkam®.
■Lapkričio 22 d. Pasvalyje išse® us for
Kreiptis: A. LAURAITIS
Skirtumas tik tas, kad indėnai
kilmingai atidaryti nauji kultū
NAUJOS VALGYKLOS
ŠIMAITIS
REALTY
-Į
4651 S. Ashland Ava^
UgHi
financing
spaudė savo raides ne į popie
sės
Chicago, III.
ros namai. Jų fasadą puošia
'l AT DU J 10W UTB
Biržų
rajono
“
Tarybinio
artoĮ
rių,
o
i
audinius,
mezginius
ir
į
TeL 523-8775 arba 523-9191
INSURANCE
—
INCOME
TAX
spalvinga akmens mozaika, sim
žmogaus oda, ant kūno.
2951 W. 63rd St
bolizuojanti taiką, džiaugsmą, jo” kolchoze yra įrengta 40 vie
Indėnų raidės buvo iš degto
tų valgykla, kurios vedėja Ja
Tel: 436-7878
darbą, Pastate yra keturių šim
nina Geivienė itin rūpinasi, kad molio, gana sudėtingos, stilizuo
tų vietų ir mažoji pasitarimų
tos ir simboliškos figūros.
salės, repeticijų kambariai, pa žemdirbiai gautų skanius patie
Kttfi
tuojame ir. esame apdrausti.
kalus. Pagaminusi .koldūnų, ji
Interest
talpos
dailės
ir
fotomeno
studi
Indijoj
artimiausiu
laiku
busRENTING
IN
GENERAL
on Savings
ARVYDAS KIELA u-J
joms, kavinė, poilsio kampeliai laiko juos specialiuose termo pradėtas sukti ilgametražinis!
Nu o mof
suose,
kad
valgiai
neatšaltų
kol
Interest Compounded
;; (£57- S. Tą Iman ■ Avenue i
Dsšiy snd PakJ Quartet
pamainomis bus pavalgę visi filmas apie žmonių meilės apaš- J
MARQUETTE PARK
talę Motiną Teresę iš Kalkutos.!
žemdirbiai.
Filmą režisuoti yra pakviestas WHIPPLE — 3^4 large rooms*
Pagrindinėje Vilniaus gatvėje •prancūzas Dominique Lapierre §290, inc. stove,
stove. refrigeratory
VITAMINS,TOO
yra atidaryta “Picerija”,, kur ir Larry Colins, parašęs garsią j
laundry room.
sostinės gyventojai ir lankyto 'knygą apie kovas dėl Indijos
Call Jacob 779-3890.
jai galės paragauti itališko .pa nepriklausomybės* ‘Tą naktį —
M. ŠIMKUS
2212 WEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO, ILL 50803
tiekalo — pizza, kuri yra išgar laisvė”. Motinos Teresės vaid
*na?ni *rx«n2 ^^3
REPAIRS — IN GENERAL
Notary Public
Peter Kazanauskas, Pres.
TeL: 847-7747
sėjusi visame pasaulyje, šį pa menį filme atliks anglė aktorė
įvairūs Taisymai
INCOME TAX SERVICI
tiekalą gaminti išmoko keli vil- Glenda Jackson.
E. L.
TAISO ORO VĖSINTUVUS,
SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905
4259 S. Maplewcod, TeL 254-7450
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO
tf>e per care people
Taip pat daromi vertimai, giminių
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 1 iškvietimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir, kitokie blankai.
BEI KROSNIS.
Herman Deč ky i
%
Tel. 585-6624 ’
A

Naujienose galima gauti
AUGUSTINO PAšKONIO

PRANEŠIMAS

knygą apie

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLĄ IR

JOS KARIŪNU LIKIMĄ

’

Liberty federal /avings
AND LOAN ASSOQATON

Minkšti viršeliai. 90 psl. Kaina $4.00.
Už persiuntimą pridėkite $1.00.
Čekį rašykite ir siųskite:

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖI
E

LIETUVOS

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia

Vardynas ir trumpa angliška santrauka
KAINA — $17. '(Persiuntin-ui pridėti SI)'

Naujienos, 1739 S. Halsted St
Chicago, IL 60608

Filadelfijos Federalinė Liberty
t aupymo ir Paskolų Bendrovė
1984 metų sausio 29 dieną Filadelfijos FEDE
RALINĖ LIBERTY TAUPYMO IR PASKOLŲ
BENDROVE, 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 kurioje akcijas pardavinėjančioje ištaigoje. 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
Suorganizuota, kaip Filadelfijos Pirmoji Lietu
vių Namų Statymo ir Paskolų Bendrovė 1901 metais,
sufederaltata 1942 metais su $360,000 kapitalu, o 1984
metais josios turtas siekia virš trijų šimtų milijonų
dolerių. •
C. S. CHELEDEN,
Emeritus pirmininkas

Lietuvių Enciklopedijos lei
dyklos knygas galima užsakyti
Čikagoj šiais vietiniais telefo
nais: 858-3837 ir 4344)211. Tu
rime dar pilnų komplektų Lie
tuvių Enciklopedijos, 36 L, kai
na §366.00, Enciklopedija Lituanica, 6 t. — §125.00, V. Krė
vės Raštų, 6 t. — §32.60. Užsisa
kykite šiandien. Leidyklos ad
resas: P. O. Box 95, South Bos
ton, MA 02127; telef. vakarais
(6T7) 282-2759.

ENERGY
WISE

Homeownersinsurance
F. Zapolis,'Affent
3208% W. 95tb St
Everg. Park, JU.
40642 - 424-8654
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Advokatą?
GINTARAS P. ČEPĖNAS
Darbo valandom Kasdien: no«
h pagal susitarimą.

TeL 776-5162
M49 West 63rd Street

ADVOKATŲ

draugua

ir V. BRIZGY8 V
Darbe vakndoe
Nao 9 ryto Qd 5 vai. popiet.
Šeštadieniais pagal lūiitrrirae.
MM S. Kedah Avė.
CMcago, 11L 40629

TeL: 778-8000
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