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DR. BOBELIS INFORMUOS ČIKAGIEČIUS APIE
\ KOPENHAGĄ, HELSINKI...

Čikagoje, savo būstinėje. Ame- paruošti memorandumą prezi- 
rikoš Lietuvių Tarybos valdyba I (tentui Reaganui, vykstančiam į 
rugsėjo 13 d. turėjo savo posėdį; pasitarimą 5itGorbačiovu, 
kurį- pravedė pirmininkas Teo
doras Blinstrubds. Pranešė, kad 
gautas kvietimas į JAV LiėtuviiĮ 
Bendruomenės; tarybos suvažia
vimą. Nutarta šr.važiavimą ’Pa" 
sveikinti. Pasidžiaugė, kad net 
trijuose laikraščiuose buvo ĮŠ

Adv. A. Domanskis painfor
mavo apie projektą sudaryti prie 
ALT . nuo mokesčių atleidžiamą 
fondą. Paruoštas jo statuso pro
jektas; ir išdalintas valdybos na
riams susipažinti.

■ Dr. L. Kriaučeliūr-as pranešė,
spausdinti kųnI J. Prinskio skir- kai lapkričio 3 d. Čikagoje ruo- 
tingi straipsniai apie ALT. Gau
tas sąjūdžio j’High Frontier' ska-

Šiaihąs Ar K. Bobelio, inž. L. 
. Griniaus-.ir. kitų pranešimas, apie

tinimas- piisrungti prie pastan- Laisvės' ŽygiČ eigą ir kitus dar
gų. paremti prezidento Reagaifo bus 'Lietuvos laisvinimo fronte. 
pląhą'Jgvyšfyti gynybos raketas | Tą renginį organizuos dr. Kriati- 
prieš priešų atakos raketas,-. Nu- , čeliūno vadovaujama Visucane- 
sprerižr paremti tą -krašto saugu- į riinių reikalų komisija. rDr. VI. 
mūi tai-naujantį užmojį. Pirrrti- j Simaičiui -pavestą, su ALT statu- 
ninkas paijrforntavę. apie gautą J tu suderinti‘jhift'A, .kad kur nėra 

. iš Vašingtono, iš Jungu Pabal-] ALT skyriertis,:-ten galį būn *š 
atskiru - asmenų " sudarytas; pada- 
lipys. i I

Be suminėtųjų posėdyje •. da- ( 
lyvavo;-St.- Balzekas. Jr., inž. V. 
Naudžius, dr. V- Dargis, M. Pra
nevičius',• P. Bučas. D. Danilevi- 

i čiūtė - Dumbrienė, V. -Gąspąrie- 
: nė, J. Šiaučiūnas,.'R Tričyiė, I.

Blinstrubienė. ■’ • . ;
-r

' ' BOS SUVAŽIAVIMAS ■ ka,,er-e- kuf?°s b'”-PnV 
' '• ;?*,..•• - ‘ lieta ilgamečio ALT pinnminkg

Aii^5^j^?Jjętu.viu Ją^ybos a.ąąL^Šiį.ttįMo mirties 10 m.
45-tas^^^O^įsaŽiėvi^ą{j.šau- ' kaktis. jGariimgąjĮ velionį trunir 
■kiani^ril^^'zj^y^^kžario Č2 d. pą\^^p^kąitakapibūdins jo buvęs 

a.i-tiĮniąs bendradarbis J. Laučka.
tinęntis .Įs^goHius,- kad-^Kiį^7;^'^ J^ędžie-Aveįr^čiktigoje. Vakarienę organizuoja p. Matii- ‘ 
, •z./.t-'S ' ••-C. L”' Ct V',: -U '/č- X-•• - • - ' . -K r - • i • < ’ •- v T

RUSAI ŽINO ŠIAURĖS ATLANTO KARIŲ 
PLANUS, VIETAS, SKAIČIŲ

Buvęs nacis, komunistas, “laisvas” demokratas, 
Vilmer šnipinėjo Bonos įstaigose

BONA, Vokietija. — Vyriau-1 nėr karo metu buvo patekęs į 
sybės pranešimas sako, kad Vo-' Mandžiūriją, ir ten pateko į s°~ 
kietijos kanclerio Helmut Kohl' vietų nelaisvę. Rusai buvo besi- 
įstaigoje dirbus Herta Astrid rengią jį sušaudyti, bet jį nuve- 
VUmer paliego į Rytų Berlyno žė į Volgos sritį ir prijungė prie 
zoną. Josios advokatas pasiuntė' gen. Pauliaus suimtų vokiečių, 
raštą Vokietijos kancleriui, kad 
vienuolika metų kanclerio įstai- į 
goję dirbusi moteris daugiau į' 
d.ir'bą nebegrjš.Ji išvažiavusi su' 
s-vo vyru į Rytų Vokietiją.

Vokietijos vidaus reikalų mi- ■ 
Misteris paprašė, kad Herbertas i 
ir HerĮa Vilneriai prieš; 
dvi savaites gavo atostogų ir iš-; 
vyko į Ispaniją. Madride jie ap-, 
ristojo žinomame viešbuty bet. 
sekančios dienos rytą sargai nia. ] pradėjusią dirbti

ttęcįų Amerikiečių Komiteto ręi-. 
kalų vėdėjo A.-Šilo, pranešimą, 
kad rugsėjo 27 d. ruošiamosjde-i 
monstracijos ryšium su Sovietų 
Užsienių reikalu ministėrio atvy
kimu’. - : ■ ■■ > • j'

Dr. Jonas Valaitis papasakojo, 
apie suplanuotus abipusius, pašį-; 
tarimus ‘(įel SpėčąaTių Ip\-ęstiga-: 
dfų 'Ištąigbs: veiklos. Pėrškąiiėj 
teis&ifiįko'pąrlioštuš • principus,; 
kuriais- Ii^i«^j.ętų®iimvad6vąu-1 
tis GSI dar^^Į&’^kąiais: pri-- 
paŽĮseant-'^j^ijn^^^g-^j^tikrai:

runs. 13 d- is anksto numatytos 
reikiamos komisijos, kurios bus 
pasiūlytos suvažiavimui priimti.

• Po suvažiavimo, 7:30 v. v. toje

kams*: būtų" leista atvykti- Jittdy-j rfųyą^iŽVBmo; - r^i^ištcĮja 
ti ciaę.'pfifey^pabt' užz'gelbanės/

:pbĮ>v^dy- >

vaf^^^Nd^apis.į.p.ū^^na^asLi^riųių'Jr^oy^į^įčp^i^ky' . 
gynė^ce sir- .'kad-hvi-^. -.įiyia-vyi:tu |: ų^ų' 'bei"; sl$-y ijįž prąbesnnų - Įvyks ’ 
JAy't.^s^bš.-.dvėsib'e; laika utis? jjaujc^.j^«x>Li^/.Taiylws^yal- 
konssitū'ęijos'.'dėšniųj'yNuspręsta^ dybos sutkitymas; ALT paįedyje.trema

.....

• dąi Marcinkienė, • Čikagos Lietu- 
; SitVaziavĮmo' vių Tarybos pirmininkė.

• J " • -----* ♦-----

PREZIDENTO LAIŠKAS
'■ 'ALTUI

Prezidentas Reagan atsiuntė 
laišk'ą Amer/ Liet. Taiybcs pir
mininkui Teodorui Blinstrųbui, 
.dėkodamas už pareikštą nuošir
dų atjautimą jo ligoje.

Platelių:-ežero pakraštys

AFGANISTANIEČIAI NUŠOVĖ GENEROLĄ IR 
J DU PARSIDAVĖLIUS

Praplėtė savo pozicijas Kabulo ir Pakistano
. pasienio srityse

likoptėris nukrito, 
ir visas sudegė.

MB

"K A‘^Kj§S&’ 
fry

T?n iš nacio jis tapo komunistu, 
o karo pabaigoje jis buvo grą
žintas į Rytų Vokieįiją.Kajo pa
baigoje rusai gavo tūkstantį do
lerių už Herbertą ir leido jam. 
grįžti į Rytų Vokietiją

Prieš 11 metų Herbertas ga
vo p regos grįž ti į Vakarų Vo
kietiją. Jis tuojau pateko į Bo
ną Ton jis susipažino su 35 me
tų Herta, gimusia Flemburge ir 

tuometinio 
tė, kad jie su savo valizom išėjo; kanclerio raštinėje, Herbertas 
iš viešbučio ir busu išvažiavo į patyręs, kur ji dirba, tuojau ją 
Andorą. vedė, bet išmokė šnipinėti. Her-

Pirinėjų kalnuose, tarp Kata- l ta visą laiką jį informavo apie 
~ m « i «. IJ — >--.-v*.-. -Lt • x '1 Cm z- c-rm-rLoctn i ’ r, n-nTi T*?lūnijos ir Prancūzijos yra nedi-į 

dėlė autonominė valstybėlė An- 
dora.Jon žmonės laisvai įvažiuo
ja. Kaip pabėgusi pora iš Ando_ 
ros pateko Į Rytų Vokietiją, vo
kiečiai nežino.

Praeitą-savaitę jiedn jau tu-
* yTfi_ ~ sužsiliepsnojo ]jQ[j grįžę į savo darbobie-

GANDHI SKRENDA Į?
. PUND^IABĄ 

uiavu^, AM^I(įAR
premjeras Rajiv Gandhi antra- 

esančioje) dieni nutarė vykti į Pundžiabo

yietas už?

ISLAMABADAS, Pakistanas.
— Atyykusieji diplomatai pasa
koja. ^ad afganiečiams penkta
dieni pavykę nuimti sovietu ge
li eralą ir du 
maričius ir rųįtrm-.p; 
afganiečius. • '

Paktia provincijoj
pagal Pakistano pasienį paskuti- i provinciją, kad Įtikintų sielius 
ii iu n etų beveik kasdien eina su] nevartoti'teroro. Gandhi nori 

įtikinti, kad teroras nieko neat- 
sieks, nes krašto gyventojų dau
guma yra pasisakiusi prieš te

s.įrėmimąi tarp, sovietų karo jė-į 
gų ir ?fganiečių. Rusai žino, kad j 
afganiečiai gauna ginklus ir mais! 
ta iš Pakistano. Rusai užėmė ke- j rorą. 
lis Pakistano pasienio vietas ir 
tikisi nuginkluoti afganiečius. Bet! 
rusai nedrįsta lipti aukščiau į 
kalnus. Jie be pasigailėjimo žu
do visus afganiečius. bet į kal
nus nedrįsta keltis. Jie buvo už 
ehię daugeli kalnų, bet buvo pri
versti trauktis su dideliais nues-j 

Sun Times” gana Į toliais. Jeigu nežuvo nuo kulkų.
tai gyvybę atėmė šaltis, vejas, j
RUSAI PARODĖ: PARSIDAVĖ- Į Vra bet jis yra p

LIAMS KOVOTOJUS

įtraukti į kovą j

A kuli Dal partijos pirmininkas 
taip pat pasisakė prieš terorą In
dijoj ir kavą prieš dabartinę vy- . 
riausybę. bet dalis sichų ir to
lia”. tęsia kovą prieš Indijos vy
riausybę. Jie išleido atsišaukimą, 
kviečiantį sichus vartoti terorą 
prieš indus.

Rajiv Gandhi žino, kad va
žiuoti į Pundžia.bo provinciją

>a>iry-
I ?ęs ten vykti. Jis yra įsitikinęs. 
| kad sichu dauguma vra priešin- 

Rusai nori įtraukti į kovą cį tenorui. Indijos vyriausybė 
prieš afganiečius būvu.sius Afga- pariaudrs karius, jeigu teroro 
nistano karo vadus ir kelis ko j veiksmai nebus sustabdyti ir bus 

ima pravesti Pundžiabo

ALTO VARDAS AMERIKIE
ČIŲ DIENRAŠČIUOSE

Du didieji Čikagos dienraščiai:
. “Tribune” ir “!
dažnai išspausdina kuri. J. Prim 
skio laiškus Lietuvos reikalais.

i vis pažymėdami, kad gauta iš į 
Į Amerikos Lietuvių Tarybos in- 
. formacijos Rugsėjo 10 d. “Tri- Į 
■ hune’’ išspausdintame laiške
kun. J. Primskis atkreipia dė-1 - --- - --- - ------- .. -----  __

"I . ’mesi, kad daugėja teroro veiks- munistų partijos pareigūnus, bet j trukdo: 
; mai prieš amerikiečių įgulas Eu- 
' ropoję ir kituf. Dažnai pasisako.
kad tai Rod Brigade — marksis-

. tų. komunistų darbas. Jįe nori pa 
veikti, kan būtų atitraukti JAV

Į daliniai ir liktų laisva erdve 
Maskvai plėsti savo valdas.

ALTo Infornuiczja

jiems nesiseka. Jeigu Afganista
no kariai neperbėga pas kovo
tojus už laisvę, tai afganiečini ne-1 
laisvėn jų neima. Visus išžudo.

Pmeitą penktadienį j Pakista-Į 
no pasieni atvyko du aukšti ru-1 
sams tarnaujantieji Afganistano 
pareigūnai. Sovietų generolas pa |

Į noro parodyti atvykusioms paš
laitėse įsitaisiusius kovotojus. 8

ARGENTINOS GENEROLAI 
SĖDĖS KALĖJIME

KALENDORĖLIS

Rugsėjo 20 du. — Bernordas, 
Vainore, Tau t girda

Saulė teka — 6 33 leidžiasi —Povilas P. Dargis, SLA.prezidentas vakar atvyko į 
Chicagą, kad galėtų aptarti bėgamus SLA reikalus ir 6:53. 
paruošti šimtmetinę SLA konvenciją Chicagoje/ 1 giltas, tvankus.

I te, bet jiedu nebegrįžo Tiktai 
Į pyaeitą pirmadienį vokiečių po

licija sųridbm.ėjo jų likimu. Her
ta Vilner per advokatą pranešė, 
kad ji pasekė savo vyrą, o jo
sios vyrąs Herbert Vilner taip 
p.4 pasiuntė laišką Vokietijos 
laisvų demokratų partijos vado- 
vyljei per tą patį advokatą, kad 
jis Voki^ijon. nebegrįšiąs, nes 
greičiausiai jis bus įtariamas 
šnipinėjimu Rytų ’ Vokietėjai.Tie 
tardymai jam nepatinka, todėl 
jis ir išvažiavęs į Rytų Verly- 
ną ‘ I

Pasirodo, kad Herbertas Vil-

BUENOS AIRES. Arg. — Ar
gentinos prokuroras Julio Stra- 
sera vakar pareikalavo paskirti 
kalėjimą iki mirties penkiems 

! A^crentinos generolams, kurie nu-
' verte Argentinos vyriausybę ir 

žmonės sulipo į rusų helikopterį' vn]dė kraštą beveik ištisą de
šimtmeti.

Generolai visiškai nualino Ar
gentinos ūkį. nesilaikė įstatymų 
ir nesilaikė net karo vadovybės 
nurodvtų patvarkymų. Generti- 
lai valdymo metu be teismo nu
žudė 9.000 argentiniečių. Jie bu
vo karo policijos išvežti iš namų 
ir jų likimas nežinomas. 4.500 
buvo, pagal generolų įsakymą'

I nužudyti, o kitų likimas dar ir

ir pradėjo sukinėtis po pašlai-j 
tęs. Kartais rusai paleisdavo kul- i 
kosvaidi Į tarp akmenų Įsitaisiu-Į 
sius afganiečius. Pašlaitėse įsitai , 
«ę afganiečiai tylėjo. Jie leido 
sovietų generolui priartėti visai 
arti, o tada iš viršaus paleido sti-' 
pru kulkosvaidį, kuris beveik 
perkirto rusą helikopterį.

Diplomatai tvirtina, kad žu- ■ 
vo visi 3 helikopteryje buvę ge 
ncrolai ir kiti penki kariai. He-1 šiandien nežinomas.

visus svarbesnius dokumentus, 
kurie patekdavo j kanclerio raš
tinę.

Šiaurės Atlanto Sąjungos ka
ro vadovybė pranešė vokie
čiams,, kad rusai yra labai gerai 
informuoti apie š.Atlanįo karo J ė 
gas ir planus šnipai prieina pne 
vokiečių valstybės paslapčių.

— Prezidentas Reaganas laik
raštininkams paaiškino dange n 
dalyku. Jis aiškiai pasakė, kad 
nebus jokio susitarimo • krašto 
apsaugos erdvėje, šis pareišk? 
nias pakėlė dolerio vertę.

— Mėsos kainos pabrango, o 
javų kainos atpigo. Rusai gaus 
mažiau javų.

Prokuroras paprašė prisieku
siųjų teismą paskirti penkiems Į 
generolams kalėjimą iki jų mir- | 
ūe<, o keturiems generolams pas Į 
kirti kalėjimą nuo 10 iki 15 me-! 
tų' ' . I

Argentines ir vėsos Amerikos i 
gyvento’ai labai atidžiai <eka 9 
Argentinos generolu teismo ei
ga.

— Politiniuose sluoksniuose 
vyrauja įsitikinimas, kad prez:. 
Reaganas gali kandidatuoti tre
čiam terminui Jis jaučiasi gerai, 
pilnas sąmojaus. Vykusiai atsa
kinėji į sudėtingus klausinius.

— Prancūzijos sklaidymo Lėk
tuvais pramonė sustojo 2 die
nom. Reikalauja didesnių peu- 
siiu.

— Peni kare vadovybė atleido 
2 generolus- Priežastis 
kottku trafikas

SWEDENDEN

POLAND

LUX.

MunichFRANCE AUSTRIA

HUNG

Frchkfurt
k

, Numberg

r WBT / east 
GERMANY/ GERMANY

I » Dresden*.

Rusai siųsdami vokiečius iš Rytų Europos, pasiuntė 
daugybė šnipų, kurie įsibrovė Į įvairias demokratines 
Vokietijos įstaigas.

____ J
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MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto šio skyriaus redaktoriai

piesta^ Hėccpiis 
ž\maus dailininko. 
\ ac.ii aM “Neleisiu'.

K-! >s. Ji> nu 
ienų, kažkurio

P avi iksla>

ubą dvi dešimtis. Nežinau, ži- 
joma. kaip pas juos, o pas mib

kuris Alu
darių visti 
ši moterie, i

dė. Ii p ic aludes 
i a ’ra i moteris. Ii
įaučuu raukas, neleidžia
į aludę savo vyro.

O vynus, matyt, ne paikai iš- 
ferL \isgi ktiižia-i Ir nori ją nu
šalinti.

O prie jos dar priedą^, matyt, 
išsigąndęs kūdikis. Ir, taip ta- 
liautu v’sn savo povyzą moteris 
sako: 
veide

Neleisiu”. O josio- pačios 
kartelis ir neramybė. Ir 

josios pkuikai- be tvarkos pulakli. 
vadinasi, ne šuku< senes reikalai. 
Ir aplinkui dyka. Nieko nėra. Ir 
niekas- štttc rerskinm nėra- intere- 
.nbia®.

Labai stiorus priešrevoliucini- 
pnvežfedasi Ji's lubed laBcbid pa- 
gaunit tosios epochos? momentą 
Ir aSwvas žirny paveiksiu įtiki- 
ivaFnis^ konie buvo girti gremėz
dai — Vyrai ir fcvip nelemtai te
ko gyventi žihoncnrs. ir kaip ii« 
šito5 pšĮhėst kamlijfr — smukli

_ k'iHs kiekvieną minute 
galėjo- išeiti h? iTnxyti- moteriškę, 
neleidžiančią vyrui pragerti pa< 
kirinį-šav-o rubli.

Šia prasme pi ieš revol i ucj n r 
teotnka moteris5 neblogai iš
sprendė savo uždavinį ir pagal 
plonas--’savo jėgas garbingai at 
spindėją tikrovės momentą.

Šis paveikslas yra. pamokomos 
visaiė istorijos kdkotarprais.

Ir p .‘Pavyzdžiui, ši paveiksi 
stebint mūsų dienomis, matai es 
ir in j. skirtumą.

Žinoma, ir mūsų taiki: geria 
ma pusėtinai Ir pila, kaip sako 
ma, -irz kaklaraiščio pirtnąja pro 
ga. Bet, Eė kita ko, geriama paly, 
ghftūim kažkaip ne taip, kai;. 
aiikSčian. Vis D ažiau ir niažiai 
pastebėsi girtutėlių..

Birdavo, anksčiau eini sekma 
cięnį arba kurią nors care minė 
jibio dieną ir tiesiog vo.s noužli 
pr gnt.gulinčiu piliečių. O prie 
jųjų darbuojasi kienhšargiai ir 
policiniūkaj. Trina jiems ausis 
ir kiša prfe nosies buteliukus sr 
našati-riniįi. spiritu, kad jie ati 
toktu ir sugebėtų savo kojytėmis 
nueiti iki nuovados- O jau ten 
juos, meilinguosius, pustamsė) 
kamaroj krauna. fcriį> malkas 
kitą ant kito.

Dabartės, žinoma šitai]) beveik 
nebūna O :eig.i jau Kuris dor 
ūpas nugrius tai netmkiTs iškil
mingai ir kultūringai Į>rivažiuo- 
]a prie jo “Greitosios pagalbos*’ 
karieta, ir jį. kaip atsitiktinai su
negalavusi. veža į išsrpagirioji- 
mo patalpą. O jhir t^n ji ištepa 
odn ir mokslo Vifeshi išplauna 

Zdurius. Ir lytą papildomai ku
rią nors lekciją .paskaito. Ir pai
ma iš jo už VKką iri dėl viso ko 
-u procedūromis rubliu dešimti

Taip kad, aš sakau, dabailies 
ir praeities >k irt urnas yra. Ir net 
ui šia proga reikėtų išgerti

O kas del žmonių, tai ir josios 
ecrokni paūgėjusios. Ir jau tokią 
moterį. kokia paveiksle pavaiz
duota, vargu bau galima rasti.

L jeigu jau joties vyra* la
bai* geria, taF jinai, dažniausiai su 
;uo išsiskirs, jeigu buto klausi
mas leis. O jeigu jinai jį myli 
tai ji ir pati >u juo užeis, kur ji 
traukia, ir ten su juo kultūrin
ga? prie stafiuko pasėdės. O ku 
rie prarado sąžinę, tai į, tokius 
tokie kuklūs žodžiai “neleisiu ’ 
vistiek neveikia. Tokiems reikia 
ko mors la bin n šie metinio.

Ir šronns dieniomis mes metėm 
kažką! pamišti,, kas ir įkvėpė mus 
(kaip ir tąjį darfemkąj peVaiz- 
dneti ainiams dabarties momerr-

Emarne mes Vyborgo puse 
Oviena Petrogrado sričiųjc Ir štai 
ga matom -— žmonių- apie dvi- 
Icšinrt eina išilgu grindinio ir 
i si aik-i. Kaikurie piktinasi. Ki- 

j rairkomį- mosuoa. Tretieji- juo
kiasi, Ir staigu mes matom — 
'lindimu- eina vyras įprastiniu 
uėfinu darbiniu vilkįs ir su kep- 

kute.- Ir stiiga visi mato, kad ši- 
asal. vyriškis — girtas. Jis eina 
abai nelygiai Svyruoja. Ir jis 
erokai įvirsta čia vienon,

M- W .. -t A --Jį- ntron pusėm. -< ;
Ir čia visi pastebi,- kad sū gir

as is- vyi iškis laiko rankose vai- 
.irtu Jrs laiko mažą. kūdiRi.me-

notyti, bėga iki nrdicirHiKc ir 
w ;i*e L> tuomet visį. 
kits titą pertrav-SbiniH
nri, raportuoja nuftemiiik-ar, bhd 
Šhtė va, vudmttsk girtus M^ily^ 

’leūdifcio gyvybe stuk € pj'zojų, o
nenormaMoji mnteris prita 

inėja. Sutaikykite šią Žyghiotę.
Tuomet mificinutka^ ^o.ie prfe 

šio? poros s<* piršCtis yuįe smil
kinio (>u pagavi ą). Ir jįp susto
ta.

Ir staiga pviterib mosuoja mi-
iiai ranka, vį>b nutrftų. Ir! 

kai šūkavimas Liovėsi, ji nasake 
.okią kalbą:

— Draugai. — pasakė jinai. — 
šitas iškeręs žmogus, nesąs, ant 
.ankų rnusų sti-nų, yra mano vy
ra^ ir jis šitų netu gydosi nao 
afftolWio. >r jis jau dar> kurią 
nekuria pažat^eai Bet šiuomet 
jis atliko dvidešimt seansų. O 
gydytojai jam pasakė, kad reikia 
avides umt peukiw. Taq* kad? jk 
eteri? nėi'a galutinai i^fivatfavęs

niuo ir metu, kiekvieną dieną 
■rhtdėje sėdi iki aš ir iė čia- iš- 
.rmHtiw. Bet kaihngr- aš ji jėga | 
išvesti- iš teū ^.egafitr, ir jisai, vis1- * 
liek sėdės iki- uždarymo tai- aš i 
griebiues mūsų sūnaus. Mano vyt 
i-as išimtinai ktirtiki mvli. M, . - t — Tevait šiandien tavęs ton-
kaip tiktai aš į aludę įeinu Stflkifeir, — tarė Maikisf, susitikęs 
sūmnir, mano vyras visiškai pa* L
-ikeičia, ima jį ant rankų ir ei--. — Oktiirvas tau hūoSatr reika- 
na namo. Bet pamė^nkit kūd5-f^^s
ki jš re rankų atimti — ir jis| — Man jau» keli pasakojo, feut 
grįš atgal ir vėl gers. Ęas dėl to, e ateitininkai, šviesininkai ir sam 
kad jis kūdikį gali išmesti. r tariečiai neišsikaroejo su savo 
šiam atvejui aš emu greta, į. tėvais, todėl išsikvietė išpaverg- f 
jeigu vyras grius, tai aš be abe- Lietuvos vajfciusr, kad galėk i;
o su>kub>ru vaikutį* ŽL | išlikaIbėti-, karo ž+nonės Lie-į rti
noma;. kiekvienam reifcife 
rizikos ir jaiwSniwrosr. bet 
m aržiau jei- jiB m.<įį

;uš. mažiulis. Garbimuotas. No- 
yfe. —. sagutė. Ir jirbkiasl Jam. 
faTyt. žaisminga, ir jojo d vašia 

‘jaFg'sf?.. kad jis tarp”’ ant. rankų 
ūpųojasi. Jis nesupTanta. žino
ma, kud* jį girtas nėša ir kad jis 

’ pėV to* sūplojasi. Ji^ gątbūtj ma- 
•c; karf era roksai-žhidimas.

O greta su šia keista žygniote 
una moteris. Ir šr moteris viena 
•anka š:rfma praeKnus. 0 antrą

’ *a ranka tarpais jinai- db.ro “kiš- 
k :p. JIr.an matyt dar labinu šiuo 

■ūismmb maželį, kuris sėdi an: 
■irtojo- rankų.
Ir štai, aš sakau, aplinkui mi

noje pasigirsta pasipiktinimo 
'alsu. Kaikuribs moterys, nepa- - 
enki n tos tokitv nevalyva scena 
r •matydaūios. kad mažiuliui gre 
Ja pavc/uš .kristi ir i gabalus su- 
•eskėti, pradėjo amt girtojo rėkti, 
ka’d baigtu savo žygi str kūdiki u

Bet tasai, maža ką tesuvokda 
ma$. ciną, svirduliuodamas To
lia#.

O* toji moteris, kuri eina šalia 
.ortu, dėt to nenusimena ir tę.Ja 
^aidimą su kūdikiu. Ir čia iš vi- 
a ko matyti, kad jinai šio valkč
io motina ir šito girtojo žmona, 
r vis dėlto tokia scena.
Tuomet viena jauna moteris,

diagnozes

2»egus sveiks ar išeis, 
kur jį nieks nesutiks; 
ugnis, kira^ėlės keis 
į ki&jpfc'fak itežinomą būtį.

Diagnozės politikoj 
duos progos kam nutikti, 
kitiems vėl pasilikti 
be duonutės, nuskurusiu, 
nepajutus gyvenimo laimės.

Daktarams filosofijos 
naiviai problemas sprendžiant, 
bus rtemaža ir Gogelių.— 
Jie- sukurs personažų.
Bus protingų, kvailų! ir akipėšų.

Diagnozės visur: 
neapykantoj, meilėj, 
soeraKmam- turguj, 
teologijas spąstuose 
teparodo- tikrovės dantis;

J

— Ei snsfafc! Tn nežkiai, 'ką 
šneki Pasikvietėt iš Lietttvos-’ko

Kūvėjaru!Kas tu, 
dagnost-ikos žmogau?—- 
'tiktai vaško- žvakute, 
kuri' ges. neparodžius, 
kur žiedai mūs gyvenimo slepias!

^Ftuvoje gyvena. Buvo padaryta 
ciajdnte>ė klaida. Atvažiavusiai vai' 

: kiai4 efer bevo negimę^, kai tevar

sukote/ kad rnė<r.-e^^iė k-airtu^s 
tai} ki’irie piii^ kortū.ni^as rre-

1 stojam šiuos> • !
. * •. :> :. ' ; ; .1

Kerelis žėdžio cfeūgiaii iieiare, 
; nuėjo i jėzuitų centrą. ; i

Aiškiai batvomatuti,- ka<į-Po
rtia Vašl^faifyte^ ?^ėfervo į atvy-

’ k-usių paskatfiainkįį- Italas. Ji 
«įVEj&br lėšrįą-

7 Kibina jų širdis L...

nes Tvotos jų- nosys 
iiegūli -justi žiedų aromato !

KAĖVELję PAKTAS i

Kartę karvelis .buvo pasiųstas* 
Sbtšddo? prefcybošj namams par- 
i pešti svaibias finansines žinias 
nr gi'įžcr stė aštuonnf valandų pa- 
sR^ėta^itn^. Pakto ims- kas atsiti
ko; karvelis atsakė: — Niekok ne- 
afeififec^'t!® kadangi diena buvo 
tokia graži aš nutariau pėsčio
mis ekfe / . _ \ r ‘ .

sjc

Apžiūrėjęs' ligonip gerklę, gy-

i sako :
"Kode! neįmanoma^

, “Jis
to:.?’ ; ... :>/.

n uen rietu vii *

a ve bwtė neturį; tiąefo-7 . A - 7 ,konfcs sau, sfmnėif vi-^bmeneiį ;Je t!ek. fe*
Steu ką aš galiuJwnts pasakyti, p^kė. Rtisai atėj«y 
atsakydama į jūsų; teisėtą riks- Pradžie-jės artėjo keRos? div?- 
mą. grasinimus ir piktinimąsi. | žjįos’ o vėfiaū attfo vfsai armija.

Čia daugelis išskėtė rankas, Tai buvo: )94Q metais. O kai ru
kai išgirdė šią repliką. O kaikn- L’*’“' atėjo ąptrą. kartą, tai. buvo 
ne tmė ploti ir prasi/kleidė, kadį1;45’ mėt< jada1 visi stipresnie- 

j’-ji fietmria^bėgp Iš.Jjetuvos. Jie 
įmanė, ka’d rusai.-bus ir vėl iš- r . ' ■
| Timiti :š Lietįivosj.ka^ buvo iš-
[ tirmtr pirmą kartą

Bet pabėgėliu vdtjs- swsnmise. 
kiėtuviak tikėjosi kad rusai bus 
išvyti is Lietuvos, bet niekai jų 
nevi j o. Kai niekas nevijo, tai lie- 
Kviai pr-eš juos pradėję kovoti. 

.Kada Lietuvon rusai atvežė sti-ir 
uis. tai kovotojai buvo'priversti- 
?iti į miškus.

Pačioje Liet uvojer viskas stūi- 
juaiše. Krašte buvo^duonos, me- 
>os ir žuvie>, o kai atėjo stri
bai tai duona ir mesir dihgo. Vis
ką išsivežė rusai. Vielrt valgė pa
čioje Lietuvoje., bet kiti viską 
sinnte' namo, nes Lietuvoje vis 
dar bflvo duonos ir žnviės, bet 

A'iskas siTshnaišė. ’ į
— Sustonišė ne vien Lietuvo

je, .bet ir Amerikoje, — tafė Mai- 
'kis.

— Amerikoj nieko netrūksta, 
bet kai privalgi? špū»akij; far vis

ikas apsiveicin kotjoifc;
— Kodėl? l
— žlnogaus kūnas gamina 

/kystimą.. kuris naikina akmenis, 
o kai privaFgai šninakų, tai ak į 
menų naikinimas sustoja. I

i Viskas apsiverčiu ir galvoj, ei- j 
MTa atvirkščiai {r

Viskas susimaišė,, hr Keretrai’ 
ArjjhžpdrT

teiktų laisvą kelią. Ir* girtasis te f 
va s. kuris- kalbos metu svyravo, 
kai}) miežio varpa vėjuje, iškil
mingai ėjor tolyn.

I-ri č:a \nsi isitikinor kad jis 
išimtinai atsargia?ir tvirtai vai- o
keli laiko.

Ir..vėl greto jojo ėjo moteris, 
teberedydama vaikui “kiškį”.

O Milicininkas, nežinodama^ 
kurią rezoliuciją Šiai bylai pri- 
lirikyti, vėl pridėjo nirštus prie 
smilkinio, ir, atsikvėpęs, pasakė

— Viskas tvarkoje.-. Tegu ei-
! na.

Ir kažkas iš minio- prideęo:
• — Viskas tvarkoj — girtu nė-

T

Į vėfevo n^okytfe, suvėfevty istėkė- 
| 3į sFftvėlavo. SB? fe Šį sirs iumkrm ą.

' Ji suv.ėfaVo" fr pagalvoti:' ka
riam tikslui jai čia reikėjo kabil- 
dūoti: Ji važiavo Vilniun, sueiti- 
k0į su-st* ve artimaisiais, atvilko 
jienps įvairiaurit> maisto^ drabu
žiu- ir apavo. Turėjo progos išsi
kalbėti sir saviškiais ir žino kaip 
žmonės- Lietnvoįe gyveno ir gy- 
veiKK ’• , ?? V t r

Vienrntelii kiurisnieke niekam

■ S&ų: pfefcafąč y&ąi<feik!ą;-vaikš
čiojo taip atsūfeęs’ *kę(f lėsen'tteji

“ergti’ kdrrk skaityti 
t si kokis- prasniė str jtfe- kalbėtis, 
Baigė Tėvas-atfšiorifi.

— A^‘fafiftsta. rūkai?
— Ne,' niekad nerūkiau

Ir čia visi ėmė juokūs. ir išsis
kirstė ivais reikalais.

M Zoščenko
Verte J Valaitis

Smailia

Mo^ina užtinka 5* motu >ūne!į 
smaguriai jautį iš medaus puo- 

.dynė^.
į — Jonuk, to aš iš tavęs tikrai 
nesitikėjau.

— Taip pat ir aš: Maniau, kad 
urtmytė taip greitai ne<tigrįši-

IT’SAMAZING!

k

Apsisuko ir nuėjo į vidų

t.
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ŠVIEŽIAS ORAS-

uEie”, sako Vyrasi savo • žmonai 
vakare, “aš noriu truputį išeiti 
šviežiu oru pakvėpuot^'...

“Gerai, gerai; Karoliu . atsakė 
žino to ?. tik grįždamas parnešk 
rytmetinį laikraštį. ir paimk nuo 

{ibTptU’ pieną”; ‘ Ari.

atsako pifretis.
— KaipjSi'ife Rūkymo meti

mas šituo' rnctn jinn*.- tikrai daug, 
padėtų;

‘.J TRYS KORTOS

Alielrausioji, mudu šį vakarą 
turėsiva : geriausia laiką šfai ta
nu tris korteles į teatrą;”

** V ' 3ėiR<y tris?” įlegali supras
Ponfer užeTiTa- u krautuve muĮ

pW ^u^urvanefe-ns indą. ’ \N^^prask: vienur tavo nta-
Kraumvirrinkas kfeiTsia: j aIltr a ^vui, trečioji tavu

- ’k broliukui— /tu nurrte merelį su trasu
‘Šnitefiūr’,. ar bė jo?

— NereSia- jokio užrašo. Ma
il'd vyras vairdens negeria, o šu
va skaityta nemoka.

♦ * »
$*.RfA KAIP PASAKYTI

PrasitatĖs Jokūbas draugams!
^niūkioje,- patyręs, kad vienas 
boksišiūkas vyfk>ja- žmoną. “No
rėčiau tant šliniui pasakyti keletą 
žo(fenĮ.-bet tatai neįmanoma”, '

2 — Xainiehos, Oricfcoo 8 III k ,i, c '’ . h’<,,Udy,^epteuiber. Z(i,!18&5

Gaidys įrider.a stručio kiaušini 
į kolūkio vištidę:

— žiūrėkit, nirefes. draugės! 
nenoriu ak Įžeisti ar pasijuokti iš 
Jūsų rekordų, bet štai va kokius 
kiaušiniui gamina užsienyje.

* už savo pasisekamą 
J-ra dėdingi patarmsamsi fefrių 
nepaklausė.

(Bertrand Russell)

Iš yėty aistrm — paVyrfas yafe 
bfcWriaiTsrEH1. Nepavydėk, o džiem 

į, kard tkr/tf pWetee laf-

Garbės frošft^nttes — Brisi jė-
— K«ki, Arerritefctąi

_ -.VM .mtoicčM fc-Svifte. (rcšWms _ jff.
:l™Z
entrą pasiklausyti atvykusiųr

'čoi'iTi’nb’tų. o archiVkfiū vislca'siįi .. ;~5 '
susimaišė j žoffita+s gafiiiva. vžkttFtį- dč-

Yiena. gražiai niaugusi,. b'iižą^ . ... j
;iūifą išRėlysi moteris; savy š*rfį ’ Xhio^us ch-.^kteris k«p gė- 
jFį a^gemsr. Kereli pažĮsfaU®, ;č,.;it.iskleidžia tik gerai pelais- j 
,-iz peties sustabdė Keriėlįv .f pa-1
^lartsė j./ ! \

— Ar ir tu eini kcifth'ffisfir pa- StatcwTt pfife debesyse nereikia 
iklaUsvti? ♦

K e. ^:ę J j . cfir
<.<ft»bie;ėjo. JSs bvv> 

užHfięs dti’ žin^niusr’t^daTfčiu’t į 
ėziriftj .ę^ntrą. S1 ap*f-U Ntilčfrtft- rtui

silkd, ifaF <fu ž:<ųJ 
u gal prie raiyfų ir 
Uems ^nfortems tire-

— Mes rfe kotu ui

žotfziai ttrri butT bet
mą:4raitri-iorf.gf';

ių ’ hlFuz^iJaffs.:, ęr
jjft'etnajaif- nilb pirmo 'įHĄb'jpūL - ,

Sfn
5 prasme. W įh liekai >^Te

j. įkilus, o tik ąpiA-Jbite. ;

^rupj^y^1



PAB ALTINIŲTAIKOS IR LAISVtSIŠVYKA 
r / ’ BALTUOS JŪRA

L'. f 
; TAIKOS IR J
LAISVAS IŠVYKA BALTUOS ■ 

v’ JtRA * - A - i 
••'į : ’’" ■ > ’ -■ • '

j Liejjps 29 d- ryto laivas sngrj- 
įjŠtpkhbh)^ jšostą, kUr ji 1Ž- 

^jiųjingii sutiko gaUsi mipią.^.. 
Lpę jfJftįvo daiyyįai išsirikiay®1 

vėliavcTnis. sovietų aukų at
vaizdais, Tj* šūkiais ęisęriąį Stok-, 
kolfiįc gatvėmis. Apie 4-5 mįes 
to, hfciltu^įhitfosuMn eLena stė- forumuose;.

pačių likimus;
'^..Kreipiasi į Danijos, Suomi

jos, Islandijos, Norvegijos, šve-, 
Čyo6 ir SSRS-os vyriadsybes. 
kad jas sušauktų konferenciją ir i 
imtųsi diskutuoti nebranducli 
iiė$ zonėš įsteigimą Šiaurės Eu
ropoje, Įskaitant Baltijos jūrą ir 
Pabaltijo Šalis — Estiją, Latvi
ją ir Lietuvą - bei imtis ir rem
ti tokias diskusijas Jungtinėje 
'Tautcsė ir kituose atitinkamuose

I 
_ , __v~. .. . , ve I
3. Tįrip pat prašo šiaurės Eli

lęvizres atstovai. Mifesm'eehtrb rojjos Įįąliii vyriausybių kreiptis 
aikšt^ė'1 sūsitirtkrisi. minia' ■ i$ * į ŠSRS-os vyriausybę, kad ji pa- 
Uąiuėj{^yę3iji>% pcųlaine^to p.t-' leistų is kalėjimų ir darbo jtu- 
iflovjl Į$yeikiiįinių bei kalbų,- ir vykių asmenis, pasirašiusius 38- 
šųgiedojo. visų jrijv , Pabaltijy; ių pabahiecių laišką apie zoną be- 
tj.ųiųtiiimnus. Kalbėtojai pamr-. branduolinių ginklų Šiaurės Eu-

T ""i“ p~-
ir.ą (kafšį StokhotĮdu

’ .Ū.įT. te 
7; Žygį plačiai -jftipęjįo w kpmėn-- 
tavo ^daugelio j&Utopos yalstybltt 
spaudą įbei televizl:a. Sovietinę; 
žinių;?gentūKa; tAŠŠ.apie jį at-: 
si liepę, aitriai irpiktai, išvadin
dama' pabaltiečius ‘/piratais”. b« 
‘■provokatoriais” ir tuo prisidė
jo prie žygio išgarsipimo. . ;

^is, .nepaprastai- pasisekęs žy
gis labai- pasitarnavo Pabaltijo' 
t.ąutųJ-^isvės reikalo pąbi ėžihiūi 
EoropČj'ę ir nėt - keleriopai pra-; 
sdkoAėngėjųyiltis: Baltijos Tri- 
Punblas ir -Pąbaltiėčių: Taikos ir 
I aisv.ęj Ryjito ^žygis yra didelis 
V.LĮK.ė?įn5šas' į Lietuvos' l&isvės 
kbvąį' <??

Antanas Petrikonis Peizažas

tokiai padėčiai kai kas pamano, 
kad mes gal bereikalingai bukČ- 
tairjam, bot tikrumoje tą bukš- 
vimą sukelia jų darbai, įskai-

.^ZQIilUCIJA-APIE TAlkįį, 
.<$AU.Gų^IĄIR; ŽMOGAU^.' 

teis^ siAURsą -ir pašAl 
^alyšė ,

tijbs*jųrak Taptos ir -Laisvės žy? 
gių dafysoar-priemė^Dąnijes, jls-i 
landi JOS; Norvegijos,,'■ Suomi jos; 
Šv.ėdijos-..ir Sovietų Sąjungos vy-

ropoję- Lagle Parėk, Arvo Peš- į 
ti, - Heiki Ahomen, Ehn Tarto, 
Enk Ulahi, A. Andrhiškaitę,. ir > 
tnts ČaiitisU ; , • I

“4. įtaigoja, kad Šiaurės Eu-; 
ropos šalių vyriausybės indi vi-’ 
diiidiai.ar bendrai pasisakytų ir ti skiltelę ir atspausdinti 
imtųsi iniciatyv'os Jungtinių Tau . jienose.
įų. Žmpjgąųs Teisių Komisijoje1 
pravestų i-ezoliuciją apie žrne-į 
•gaus teisių pažeidinėjimą Pabal
tijo valstybėse ir pabaltiėčių lais
vą apsisprendimą;

“5. Toliau įtaigoja, kad jos to
liau imtųsi iniciatyvos užtikrinti,' 
kad 1986-ais metais Berne ivy- ‘ Jseivijos ir Lietuvos pogrindžio 
ksiančidjė Europos Saugumo ir _ spauda komentuoja sunkią mū-

• Bendradarbiavimo konferenci. -CU tautos ir Tėvyne., buitį, kuri
jųe būtų peržiūrėti ryšių tarp amžiais yra teriejama svetimųjų 
jiabaltieeių ir šeimų suvienijimo moraliai, psichologiniai ir fizi-j 
Eabaltijd "šalyse- bei.pabaltiečių ‘ niai. Persekiojama spauda, reli- 
r.yšių /,'ĮĮi'• Vakarų . gyventojais tautinės ir asnieninės lais- 
.ijėųsųriai; ' ' lvės- Bažn?čiose dygsta ateisti-
T‘6.1'3ip pat Įtaigoja,, kad josįh'3' kampeliai, išnaikinti kultū- 

fmtųsi inkaatyvošT936-a_is metais riniai pastatau ir paminklai, iš-
• Vienoje ,įvyksiančioje .Europos■ niekinti kttparir/visa, kas mitros 
Saųgūffhorir Bendiadarbiavimo' buvb brangų ir didinga. Suklas- 
FęržiūrOs KonferencijO’je pra-Į totą LietuViį istorija. Mat, . taip 
Vesti Pabaltijo tautų padėties' pageidaują ^vyresnysis 
peržiūrą”.

Prašau p. Redaktoriau paskiru ro Muząaus ScdHy, kuris at- 
l Nau- spausdintas “I- 1985 m. va

sario 7 d. laidoje. Nr. 3, patai
syta antraštė: “Karo Muziejaus 
Sodely*’. Tai klastojimas istori
jos ir nuvertinimas mūsų Tau
tos Šventovės, kurioje buvo su
krauta per šimtmečius surinkta 
brangi mūsų Tėvynė.^ kovų Re
likvija. Ten atspindėjo amžiais 
puoselėtas laisves troškimas, kol 
per kovas, aukas ir pasišventimą 
sužibėjo mums Nepriklausomy- 

I bės metai, mūsų poetų ir knyg- 
Į nešiu išsvajota laisvė.

Aš jokiu būdu negaliu surasti 
atsakymo, kodėl mūsų išeivijos 
ambasadoriai Enciklopedijos 
leidėjas, redaktoriai, mūsų aukš-

Užtai nuoširdžiai dėkoju 
ėiskiu pagarbą.
Priedas 1 lapas.

Kęstutis Radvilėnas

ATVIRAS LAIŠKAS

(“L. L.” p. Redaktoriui)

ir

tosios karininkijos atsiminimų 
autoriai Karo Muzėjii pakeitė 
i “Karo Muziejų’’. Kiir čia: slypi 
paslaptis?

Tame pačiame “L. L ” Nr. po 
nuotrauka įrašas:
jaus Rūmai”. O kodėl ne Vytau
to Didžiojo? Juk 19S0 metais tie 
rūmai taip buvo pavadinti.

Dėl mano rašinio antraštės pa
taisymo jaučiu pareigą atsiliepti, 
idant nepalikčiau nepriklauso- ■ 
mc-s Lietuvos istorijos ir jos bu
vusių kultūrinių paminklų klas
totoju. Telieka ant sąžinės tiems, 
kurie tai mėgsta klastoti.

S u pagarba. , ~ a 
Kęstutis Radvilėfias 

1985 m. vasario mėn. 18 d.:

iąiHf^ą taiką, saugumą, ir ,žmo-; 
gaus -.teises’■ Šiaurės ir: Pabaltijo^ 
šalyse.,-į Apžvelgę teisinius- bei 
pplįtiįĮis Pabaltijo tautų laisves 
bylos- požiūrius,. žygio dalyviai 
\ “f.T&'eipiasi -į .ŠŠRSį-os. fvy?; 
jiajišybę-. -;ręiljalaūdąini .gerbti _ 
^rpit'aųtiųjas.:'.. susitarimus • v tapte;

jĮaisy^'.-apsisprendimpąt^sę •

Laiškas Redakcijai
- • - - 1985 m. rugsėjo mėn. 14 d.

Didžiai Gerbiamas p. R’edakto- 
mu. ' '5 ■;*£ :: '

■ ČiaAsituiciu. • turinio Atviras 
-pasiųstas. 19S5 me? 

Į*£ ;18r?dį-; -:‘L3aįšvos
‘ĮS^^fetc.redąktožiuiv <Deja^. iki 

nei
^2^ y-\ « a ' —* * - -C ■ •

spontak&ka demonstracija

Tą progą tenka .paimneti, kad 
,i aukščiau iparašytą “kultūrinio” 
apsimainymo vizitą, kurį atliko 
du iŠkylūs menininkai, iš Petro
nio pusės nereikėjo ilgai laukti 
revizito; Pasirodo,-kad gerokai 
paružąveįęs kviečiu ,grūdas kri
to i derlingai, pamažu “Santa
ros — .Šviesos” diryą./k^ris atne
šė visai neblogą derliuj

Tr-štai rugsėjo 13 Jauni
. . , . -O , -

brolis.
[Ir visą tą begėdišką darbą atlie
ka patys 'lietuviai, tikėdamiesi 
gauti Lenino ordiną. Vieni tar
nauja okupantui savanoriškai, ki
ti priversti- Bet kas privertė išei
vijos visų sričių-veikėjus klasto
ti Lietuvos istoriją ir tautos pą-: 
minklų pavadinimus? Nejaugi 
iki šiai dienai vis. dar lydi pa-

. taikavimas.svetimiesiems?... j
• -»T •

• " Mano pasiustas eilėraštis Ka- mo,centred Įvyko Petaįpio atsiųs-

Kokie mentalitetu buvo atvy
kę minėti aktoriai, vadinanti “1L

Į leiatai”, redo ir tas, kati tame 
' -ąūa*e da'yvavoir buvusio “pre 
j ridento” Paleckio žentas L. No j (ant ir ši “literatūros” vakare su

re.ka, kuris yra ilg..metis kom- rengimą, šiam nelemtam jvy- 
? partijo- narys ir, matyt, jis buvo Į kini trūksta žodžių nusakyti ir 

;rupės vadovas. Rei'.cia pasakyti., aprašyti, tegul skaitytoęns pats
i kad niekas neturi prieš neišpro- padaro išvadą. Galima pasakyti 
I famrotos literatūros yėknrų ten- ■ tik tiek — Lietuvi, budėk' 
girną, bet čia jau gailina sakyti.
buvo beveik tikras graikų Tro-J 
ios arklys, kurio dėka priešai ii-Į 
kc nugalėti. Tad jokių komenta- — sako patarlė. Lietuviškosięs 
ių ncrcik'a. viskas aišku ir be
'M-

Tenka tik džiaugtis, kad lietu- 
' viai patriotai spontaniškai prieši

nasi ir kelia viešumon ju iŠda 
vikiškus darbus, kurie kenkia 
Lietuvos išvadavimo siekiams. 
Todėl jų pridengtą gražiu žodžiu 
“literatūros” vakarą, piketavo 
virš šimtas žmonių, kurie beveik 
vi^i nešiojo su reikšmingais už
rašais plakatus. Gi einailtieji į- 
taip vadinamą “spektaklį”, neti
kėtai pamatę tiek dąug prketuo-, 
tojų, dauguma jų pasijuto labai ) 
nesmagiai, o kiti net grįžo atgdk' 
Einančių buvo ir tokių, kuriems 
nederėtų remti komunistų kės
lus, nes jie lietuviškoje visuohie-

Karo Mūrie- nėję rešikia pretenzijų į nepa
mainomus veikėjus... žodžiu, ne
matomoji juoda ranka nori lie
tuvių išeiviją suskaldyti ii su
naikinti taip, kaip po ■ pirmojo 
Pasaulinio karo sunaikino rusų, 
emigrantus, kurie turėjo laimės 
išbėgti nuo komunistų globos. -

Jei ir toliau būsime tokie nai
vūs, tai neabejotinai galima pa
sakyti, kad ir mus ištiks toks pat 

Tikimas, kaip" rusų”, emigrantų.
Užtat visokie .oportunistai,. ^u 
dabar -stengiasi'įsigyti palanku-;
:hą pas -Lietuvos okupantą. Esant nedaryk (Antoni Čechov)

• “Di augą pažinsi nelaimėje”,

muzikes vertę mes pažinome 
save/ nelaimėje — emigracijoįe. 
Dvidešimt metų statėm savo tė- 
vyiiės miestus ir sodžius — ke
liu vąlanchi karo siautime paka
ko paversti griuvėsiais ii durnais 
ilgamečio triūso ir vargo vaisius.

Kas gi mums bepaliko? Be
veik nieko, kuo galėtume patys 
maitintis, rengtis ir gyventi. O 
kas Lietuvoje? Kas mūsų laukią 
.ten srtgvįžūs? Vėl vargas, dar
bas, pikti kaimynai.

' Ir vis dėbto.'mė< esame turtin
gi: eilifUs išvietintas lietuvis yri 
daug turtingesnis už kitus bend
ros nelaimės draugų tautų na
rius.. Vienai šitų nematomu tur-*tu vra musu tautinės muzikos 
garsai, kurie svetimame krašte 
skamba kiekvienoje lietuvių 
bendruomenėje.

V. Banaitis

s Maži vaikšto būriais, jauni 
poromis, seni — pavieniais.

(Korėjos priežodis)

» Vilkas praranda dantis, bet 
.ne atmintį.
• >/-*(Ispanų priežodis)

5 • jėi nori mažai laiko turėti

tų gerai treniruotų ‘kultūrinio” 
apsimainymo specų spektaklis, 
padedąs lietuvių išeivijai ap
dumti akis bei išplauti smegenis. 
Tai naujas komunistų bandymas 
susukti Jaunimo centre propa
gandos lizdą, kuriame sėdėdami 
lengviau galėtu suskaldyti ir nu- 
tildyti išeiviją, ją padarant rau
donu savo satelitu.

To “literatūros” vakaro, skelbi 
mas, kuris buvo įdėtas Drauge 

. 12 d. su tokiu suktu gudrumu, 
kad iš paskelbtų pavardžių ne
salima buvo sužinoti. kašF jie to- 
kie ir iš kokio krašto atvąžįavo. 
Tas rodo, kad norėta sųkĮaidin- ' 
ti žmones ir nuslėpti tikrovę. Jei 
būtų paskelbta, kad Petronio sių
sti aktoriai iš okupuotos; Lietu
vos, tai mažai kas būtų. ėjęs, o- 
piketavime dalyvautų 'tūkstanti-- 
nė minia, žodžiu, komunistai- 
be klastos ir apgaulės negali ap
sieiti. ■ ■

fe

SUSIVIENIJIMAS LIETUVTŲ AMERIKOJE 
yra seniausia, ardžiausia ir turtingiausia TiEturii; . fraternaljnė 

•organizacija, lietuviams'ištikimai tarnaujanti-jau. per 97 metus.
SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti -& kitiems, kurie tucc 

darbus ’dirba. ' ' -- *" ' ' .■ * z-

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS KLUONUS doleriu 
apdraudę savo 'nariam*. .

£LA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. ŠIA neieško peLx, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu,; 
Kiekvienas lietuyis Jr-lietavfc * 
Susivienijime apsidnįjati ži j

SLA—apdraudžia ir Taupomąjį.
Insurance, kuri ypadmiufj 
aukštojo-' moksle k jį r

SLA — vaikus apdraudžia - pigia ierminuota- apdranda:
/ ,$lx0(»rapdraudo3 sumą tempia tik; S3-.0G metama

SLA — iuopu" yra visose,lietuviu krięnljoseZ--;v:;- 
. x. Kreipkitės J savo'Įpylu^s ktiopį velkėįt&. 

jie Jums inielai pakalbės ;i - ŠIA įsirašyti.' ' ‘ ‘ . . ■ ■ T r ' ,/_* - ; • z r

fcfrzent

^«^Upąba^i^iąins/^lMhybę: j J

■ /I y- ••. 'L/--

BETWTING0S KNYGOS

■A i- n »v G ri ei) ■ Ii n

rttorardthj p*vadfnlm*<»!r ją rertinJej | vokleėhj kalbą. Es£a>r S. ŪKANŲ •NAUJIENOSE GALIMA GAUTI
1. Dr. Kario Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS,

Šventei bd jų ktoriją !r eigą. Įdomi skaityti Ir nedrinuojo 
tiem*, fėrtatii autorė* puikiu rtffluml Ir ruriūktaii docmeaknk 
bei .uškulidaI*.,Stu<fiJa yra 151 puaL, kainuoja IX
; > VIENKO ĮMOGAUS .GYVENIMAS,. Antano Rfttc ayrah 
W Fucso Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne tanas 
gyvenimo bruožų apralymai, bet tiksli to latkotarpfo buities K+» 
ra tūrinėrtudlja.inskirrtyta akirsneliaia. Ta 200 puslapių tnyr 
parduodama tik uf |EL i . 4

... < LIETU Y1AKASIS F AM ARTS, Henriko Tomo-Tamatawi 
jlomlal parašyta rtudi ja apie Rytprftrina, remianti* Pakalni* t 
Cabgttvo* apskričių duomenimis. Aprašymai jdomfii kiekrieaan-

V K$ CAUMS8 LIMA, rąžytojo* PetrotrtM* Oriataftėa at* 
tefetnal fr fnlįtyi apie aamesla ir rietą* aaprlk. Uetnvojė Ir ptr 
mairiris bollevikų okupacijos toriai*. Knyga turi >34 pnalapias

ZeSsTU' straipsniai ; bei rtudijos, ffiustrubtoff nuotraukomis B

bet kainuoja ' i i - *
> ItJUūB JANONIS, poetai fr reroHuefonlertaa, nerspnx 

fia h klaidingai interpretuojamai gyvenime ir pdftfkoje] tik v 
fvgio JaAinako knygoje apie lutiane Janonio gyvenimą Ir poe 

Dabar bGtiJ jį galiai pavadinti "kovotoju ui fanogau* tai** 
Eayfa pt dideMo formato, 585 pnalapii, kainuoja

< lATTKINfiS NDVKJK, M. Menko Mryba. f. Vateife 
fWltatJM. |M K Inygaft m w ląmoMaji M>veH1. Kalne JB 
J, ■ Įūajf fASaMttJt JlacįtedM, IYM 4«. KaleM IL, ODesyt 
tt MII OMtaM fdM vdM* paiMtw

f Gi,

2759 W. "1st St., Chicago, BL
• 3CTESTTNGAJ iSPlLDOlū RECEPTAI '.FANNIE MAY SAI 
' i. DUXYNAI » KOSMETIKOS BJ

Atdara Šiokiadieniais nuo 
J tai. ryto iki 10 vai vakaro.

D. KUHLMAN, B .S., Registruota; v

For constipation relief tomorrow 
1 reach for EX-LAX tonight. <

Ex-Lax helps restore your system's own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonig 
You’ll like the relief in the morning.
Chocolated or pills, Ex-Lax is 
"The Overnight Wonder

Read label and follcrr 
directions.
C Ex-Lax, Inc., 19S1

£11 tomai —■____________—  --------------- ----- - JI 0.00

2. Prof. Vaclovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIUKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl. ____^6.00

H dalis, 229 psl.J6.00

3. Miko Sileikio, LIUCIJA, proza. 178 psL _____ __ — $5.00

4. Janinos Narfinės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psl. $5.00

5. Prof. P. Pakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl. M.00

6. J. Venekvet, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.
60 p<  12.0(5

NAUJIENOS, 1729 So. Halsted St.. Chicago, UI. 60608 dųv 
kiie čekį h* pridfikte liana dolerį persiuntimo Ulaidoml.

i- - S07 w; 3Oth;WNėw iotk/NX 10Q01 
-■ ■ ' ' TeL (212) 563-2210

Ini UODAS MIKŠYS, 
K) mettj studijavęs, Kaip

F&raiė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kx» bei kaSa Ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, Uetuvim 
Ir lietuviu kalbą. Jia mokėsi kartu su kun. Jaunium Ir prof. X« 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
Uetuviij kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė Uksliur TertfiniF 

Ir patarė mums toliau studijuotL ♦

PA Ueti ytrieKM, PaitM K

SADlIgROI
B® 3. BilsleS St, BEieafo, ID MU

3 — Naujienos, Chicago, 8, DL Fralday. September 20, 1M5
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Subscription Ro tv*;

C’ CA&O H5-00 per year, $24.00 per 
42 mmūūs, ^iz.uu per 3 moaUu. In 
jttur UbA localities $40.00 per year, 
£U.UU per six moulds, $12.00 per 
Aree luunms. Canaaa $4b.UU per year;
•Hex cuuuUies $4&uu ner year.

25 cenu per copy

Nuq >4Uiio pinnae ditnot 
Diearascio kainos: 

^mca^oje ir priemiesčiuos:

melams----------- ----  $45.06
pu&ex melų _____ _ ______  $24.00
uxlus meueaiama ' $1500

rieaam menesiui* $5.00
vxevuse;

metams ________________ HO-Ou
pusei metų----------------------- $2x.0u
trims meneaAmc  $14.00 
▼lenam meatsum__________ , $4,01

Kanadoje; 
metama ___________ - $45.0u

pusei metų —- _________ $24.0u
viena in menesiui_______ - $5.U u

Uzsiexuuoae;

metams ----------------------------  *4&0u
pusei metų----------------------- |2fcL0u

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius, pirmadienius ir šven
tadienius. Leidžia Naujienų Bendro
vė, 173a So. Halsted Street, Chicago, 
IL 60608. Telet 421-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Honey 
Orderiu kariu >u uzaakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus se rm adoniu t, 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. popiet. Šeštadieniai — iki 12 vaL

A. JUODVALKIS “DIRVOJE” NETIESĄ 
PARAŠĖ ...

Anastazija Tamošaitienė Eglė žalčių karalienei (kilimas)

MAŽOKOS WTWOS REZISTENCINIU
SĄJŪDIS

v ančių Lietuvą, i ku-

J,

‘ M. L. R sąjūdžio atstovų sų- < 
važiavimas įvyko 1®K rugpiūčio riuea puskaiuiliuką* iėsanūai at 
i J jr rugsėjo 1 Chica-
ję’e, TevMikės salėėje, j . _ t
V.3y v.r. HuvalWTiWHi itidarė M. I R. k^jadžia' staiatp kai kūnų 
L R. sajMūžie pirui. K- Ki-[punk_ų pakeitė>>£ reikalą. Vis® 
kutks. Suvažiavtofte Ualyvavo virš . statutu* susideda tik iš.7 puukUį

1 30 atstovu V keliolika svečių, j u talpa viename mašinėlę raly, 
iiame uūp warbinmo savažiavi-1 taw pusinyje Pirmieinko p> 
me. dėl susidvitikų įvairių prie-1 tiūlymu ir suvažiavimo dalyviu 
ŽMbėiu, nedalyvavo M* žymūs ir 1 n,narunu, statuto nakeitkuo pro 
visuomemi žhkhū M. L R. są-! ūktą sutiko, iki sekančio suvo 

Į )Udžio veutėjai: dr- Jooas S.ik- i žia\ uęc, parengti kapadiškiai kai 
, Uopjus (buvę pasižadėjęs skaity- I Uinkikas Vilius Pėteraitis ir Lie 
' u paskaitą. — VLIKas ir Mažo Į t u ve- Pajūrio redaktorius Ai> 

.-ięa Laeusvoa sienos), M. L. R. įsus Lymantas.
-Mjjudžio garbės pinu veisinmka.-, 
Miutyua® Brakas ir Maityna® 
įielži-ms (ouvo pasižadėjęs skai
tyti paskaitą, — Mažosios Lietu
vos i-to rijos dokumentacija).

Pi imas skaityti paskaitą buvo
< pakviestas teisininkas — istori-

>*kinėjo.
p«rm. K. Kikutis iškėlė M- L.

kJui “Muoum LietuvM 
jos dokuiB*nt»eija”. ’> ų

Po te sekę <ūr suma
nymai. Jr tuomi pirmos s u valia- 
yięao diena* darbotvarkę buvo 
čštigta-

6 vai y. ‘‘JJąinos” restorane, 
.<!•« ir MashtęJiay gatvių kaip- 
pc, šv-važravimo dalyviams bųyę 
surengtas pobūvis — vakaronę, 
pąlyviai buvo pavąišiptj labąi 
^ausiaį ir skaniai, skoningai pa
gamintais valgiais. Vakaronės iš 
laidas iržmokėc M L. R. sąju-

Visais amžiais tiesos kelias buvo jos kančios kelias, 
o ypač, mūsų laikais. Kaip dažnai melas šiandien skel
biamas tiesa. 0 tieses gynėjai gindami į kalėjimus, psi- 
ciatrines ligonines, Sibiro gulagus, net nužudomi. Arba 
jie apšaukiami inkvizicinių laužų . kurstytojais, ant 
kurių, jei jie turėtų galios savo . opozicininkus su
čirškintų. f ••’

1_ - *■ -

Tokios ir panašios mintys mane siaubė paskaičius 
Antano Juodvalkio pasiteisinimą, atspausdintą “Dir
voje” rugp. mėn. 15 d., kuriame jis prisimena liepsno
janti inkvizicijos laužą. Jis rašo: “Jei šiandien inkvi
zicija siaustų, žinoma, ir toks laužas liepsnotų, tai grei
čiausiai, tie trys kunigai, kurie gindami kleboną para
šė laišką, tai tokį nenaudėli, kaip A. Juodvalkį ant jo 
sučirškintų.”

Kadangi, tame laiške figūruoja ir mano pavardė, 
jaučiu pareigą, kad ir trumpai dėl A. Juodvalkio raši
nio “Ant laužo...” padaryti vieną kitą patikslinimą.Mat, 
jo paskleistoji netiesa, apie Gimimo Švč. Marijos para
piją, Chicagoje, kleboną, dėl mok. A. Rūgytės laidotu
vių, liečia ir tes parapijos kunigus, o kartu ir tą lietu
viškiausią parapiją, laisvajame pasaulyje. Juk tokios ne
tiesos skleidimas yra kenkimas šiai lietuvių pa
rapijai.

ReJakt. A. Lyufciutos skaitė p® 
.-įrašytą,, labai nuosekliai ir dąr 
lykiškai parengtą paskaitą apję 
Mažcsios Lietuves lietuvių kul 
tūrinę ir politikę veiklą nuo se
nki tįsių laikų iki šių dienų. Pas
kaitos turiniu, paremtų faktais ti

kas Jonas Damauskas. Ant sta- į> ugehėjimu labai įtiofiiiai per
liuke pasidėję didelę krūvą isto- teikti — perduoti kiaušy toj a-rus, 
rinki dokumentų, knygų, išra- .-.uvažiąvjgito dalyviai tiesiag biri; 
sų ir taip toliau. Kalbėdamas vis 
nuolatos nesižiūrėdavę į tą krū
vą dokumentų. Jis katfeėje apie 
Mažosios Lietuvos praeiti ir da- 
ba.tį. Pt.»as J. Daiųauškas yra 
labai geras kalbėtojas ir savo 
pa.skaita suvr;.žiavinic dalyvius ir 
vc5ių‘. tiesicg žavėjo. Paskaita 

tęsėsi 1 valandą. Pu paskaitos, 
paskaitininkui paprašius, buvo paiv,osJą veikalų išleidimui, kaip, 
klausiama įvairių klausimų, lie- Martyno Gelžiuic parašytum v€>

— perduoti kiaušy toj aru®,

v<» sužavėti, šį paskaita neturį 
tų pasilikti paskąitiaūlko kjšepė- 
je, bet ją visą ištisai reikėtų at~ 
spausdint Lietuvos Pajūryje. 
Paskaita tįsėsi valandą taiko.

Apie M;. U R. sąjūdžio fondo 
ideigiine reikalą kalbėjo A Ly- 
mantas ir A. Regis, kadangi fon- 

. <Įąs labai reikalingas kai kjirįu

Pirmiausia reikia A. Judvoalkį paklausti, kodėl jo 
galvoje kilo baimė dėl inkvizicinio laužo? Juk tie trys 
kunigai, savo laiške, jo negązdino, kad jis bus ant tokio 
laužo sučirškintas. 0 tik jį įspėjo, kad tai, ką jis “Dir
voje”, parašė apie kleboną, būk jis atsisakė mirusiai A. 
Rūgytei suteikti paskutinį patarnavimą yra gryna ir 
labai užgauli netiesa. Juk jau aiškiau, šios netiesos ne
buvo galima paneigti. Be to faktas, kad pas kleboną 
tuo reikalu niekas nesikreipė ir tokio patarnavimo ne-

Rr. Jonas Balys
APIE LIETUVIU MITOLOGIJĄ BE 

FANTAZIJŲ

(Tęsinys)

Vyriausio dievo buvimas ir galybė nėra vi
suotinė. Jam dažnai tenka dalintis valdžia su ki
tais dievais: arba sritimis, arba dalykiniais, pa
gal žmonių užsiėmimą.

Grakijoje žemdirbiai pirmiausia garbino že
mės vaisių deivę Demeter, medžiotojai — Arte
mis, jūrininkai — Poseidoną, kariai — Arės ir 
Atheną. menininaki — Apollon. Zeus viršeny
bė, atrodo, buvo tik tituliarinė, kaip Anglijos ka
raliaus.

SVARBIEJI SENOVĖS LIETUVIŲ 
DIEVAICIAI(-TĖS)

Nėra istorinių daviniu, kad baltų tautos bū
tų turėjusios vieną vyriausi dievą. Jų religija jau 
buvo toliau išsivysčiusi, negu primityvus mono
teizmas. Kronikininkai pridarė visokiu nesusi
pratimų

Senųjų p’ūsų tariamas dangaus ir/ žemės 
dievas GI. n m as (Cccopirrnus, 1530 m. šalti
nis) atsirado nrūs'škam tulkui (vertėjui) išver
tus krikšČK.nišk » terminą “omnipotens” (Liet. 
Eticm XXI, 47'. “'Auk?tėjau Wresagystis” yra

prašė. 0 kunigai savo laiške pareiškė net apgaūestavi- 
mą, kodėl “Dirvos” bendradarbis A. Juodyąlkis,; rašy
damas apie mok. A. Rūgytės “likimo ironiją”,"nesiteikė 
pasiteirauti pas kleboną, ar pas. jo bendradarbius < ku
nigus,’ar tikrai, buvo toks faktas^Taip, kąip paprastai 
daro spaudos bendradarbiai pateikdami', skaitytojams 
faktus, juos patikrina tikrais šaltiniais,, o. nepasiremia 
kažkokiais ir kažkokiu tikslu skleidžiamais piktais gan
dais, taip kaip pasielgė minėtasai Ą. Juodvalkis. Jis gi 
priešingai, rugp. mėn. 15 d. “Dirvoje” save .pateisinda
mas kaltina net ir tuos kunigus-, kurie pasirašė ..laišką, 
kodėl jie nutylėjo tas priežastis^ dėl kurių klebonas at
sakė mirusiai A. Rūgytei atlikti paskutini, -.- patarnavi
mą. Jis ir vėl kartoja netiesą, nors tie kunigai -šąyo laiš
ke aiškiai parašė, kad klebonas negailėjo. atsisakyti su
teikti tokį patarnavimą, kadangi, -iš velionės A. Rūgy
tės giminių niekas pas jį nesikreipė ir mirusiai ■ patar
navimo jo neprašė. Be to. kunigai A. Juodvalkiui pri
minė, kad šios parapijos klebonas, niekad, nėra atsakęs

Rugsėjo 1 d., sekmadienį, po 
pamaldų posėdis prasidėjo 1 vai- 
P-P

Jau Įiosedžio pradžioje prasi
dėjo priekaištai VLlKui, kad 
VLIKas visąi nesirūpinąs ir ne- 
išvystąs ir nepai o<iąs jokios veik
ios Mažosios Lietuvos atvadavi
mui ir prijungimui prie Didž. 
Liettmis. Suvažiavimo daly
viams buvo išdalinta visa eilė 
VIJKo iškištų žemėlapių kopijų, 
kur Mažoji Lietuva visai nepa
žymėta ir VLIKn Lietuvos atva- 
idavinio veikloje, Mažoji Lietuva 
vi>ąi neegzistuoja Pasigirdę net 
gan?, šiurkščių priekaištų, dėl 
Mažosios Lietuvos išlaisvinimu 
nesirūpinimo.

t' * ’ • • . ' r •

? Tup reikalu kiek ilgiau kalbė
ję vyskupas A Trakis ir save 

: jiikmjmčitt žodžių api'amiuo be- 
>ik.ąrščttio':ančitts. Bę- ję jis. p ri
tminė, kad visa VLIKo valdyba 
jr Taryba iš pasišventimo, negau
dama jokio atlyginimo, nepails
tamai dirba Lietuvos laisvinimo 

; ddrbą. Mažosios;Lietuvos Rėzis- 
Aei^i.įęi Sąjdbdž'jd pąibiga yra 

Ine" VUKą' fHihj, :matant. ji Lie- 
į tuvos iąisviniioę- darbe: spragą,

rodos, kiekvieno spaudos bendradarbio yra garbinga ir 
šventa pareiga skleisti- tiesą, o netaip, kaip šiuo atveju 
elgiasi “Dirvos” bendradarbis. Jis ir tų kunigų pasfan-' 
gas^ paneigti jo skelbiamą ntiesą, pašaipiai, pavadiną 
“advokatavimu”., -P' vis/tik*«r£iiL manyti, kad A. Juod- .kaj jis Be vises Lietuvos ižais 
velkis žįno, kad tiesos gynimas kiekvieno žmogaus gar
binga pareigą, o negąrbihga ją nutylėti ir neginti api 

: šmeižiamo žmogaus. . . <
A. Juodvalkis savo pateisinime klausia, ai* tai, buvę 

nusikaltimas prieš vyskupijos nuostatus, kad mok. A.- 
Rūgytė buvo laidojama ne iš tos- bažnyčios,’kuriai jr 
priklausė? Nejaugi, jis neskaitė tų trijų kunigų laiško, 
kuriame aiškiai buvo paaiškinta, kad pagal dabrtinius 
bažnyčios potvarkius,mirusį- galima- laidoti iš bet kurioj 
bažnyčios. Taigi ir tokio nusikaltimo nebuvo, .

A. Juodvalkis savo pasiteisinimą užbaigė reiksią - 
vimu daugiau krikščioniškos ir artimo meilės-. Deja, jis-

jyiJįjirUtjhpiliasi, palikdamas Ma- 
;žąją Lietuvą iižųjarštyje jos pa- 
‘ čies žiauriam likimui: bet rei- 
dčia- prašyti ir atkreipti VLIKę 

J dėmesį, kad jis į Lietuvos vada- 
" yimo darbų programą jjungtų ir 
■ 'visą Mažąją Lietuvą; jos nepa
liekant svetimųjų žiaurioje pries 
paųdoje. . . ' .
; y pėl VLIKq nesirūpirūnio Mą- 
■zesios Lietuvos atvadavimo i-ei- 
kalu. dar kalbėjo Algis Regis, nu
šviesdamas Mąžiasics Lietums

.- p

Rietuvių praeities’ kovas dėt savo
JL V-F k J Jk J VZ A a. v — J  —  -------------------~ • - ■ ’ ’ . /

tokio patarnavimo mirusiam lietuviui katalikui, net ir nepasako, kas šiuo atveju, tą.meilę tuiėjo parodyti- 
neparapiečiui. Tad tenka jam tokį jo krikščionišką reikalavimą truhtd

Pagaliau tokį tų kunigų tvirtinimą papildė ir A.' pai atsakyti.. Ją turėjo parodyti tas, kunA sąmoningai ’ 
Rūgytės artimas giminaitis dr. Jonas Račkauskas savo skleidžia netiesą. 0 be to, dar reilria pabięžt:.,kad daž- 
pareiškimu, atspausdintu rugp. mėn. 15 d. “Dirvoje”, j nai tokiu reikalavimu bando prisidengti ii tie, kurie 
Jis rašė, kad šeima apsisprendė mok. A. Rūgytę,r tą lie- rašo netiesą ir tuo pažeidžia žmogaus garbę, 
tuvių tautos vaidilute, visų gerbiamą ir mylimą, laidoti Manau, kad šių patikslinančių pastabėlių pilnai 
ne iš jos parapijos bažnyčios. Reiškia, ši šeima nerado kaks dar kartą paneigti A.Juodvalkio skleidžiamą netie- 
reikalo ir kreiptis pas jos buvusios parapijos kleboną ir są apie Chicagoje, Gimimo Švč. Marijos parapijos kuni- 
jo prašyti jai atlikti paskv‘mi o?tarnavimą. Tai kaip gus Ir ateityje būtų prasmės su juo vesti betkokias dis- 
gl klebonas galėjo atsisakyti jai patarnauti, jei šeima kusijas, kai jis savo reportažu atskleidė ne tik šią gru-. 
prie jo nesikreipė ir jo neprašė? bią netiesą, bet kas skaudžiau, kad jis ėmėsi ją ir at-

Sunku suprasti, kodėl A. Juodvalkis, taip atkakliai kakliai ginti.
kartoja šią kleboną įžeidžiančią netiesą ir ją gina? Juk,

tas pats krikščioniškas terminas Aukščiausias 
Visagalis. Tiesa, latviuose yra gana ryškus dan
guj gyvenęs Dievas, kai lietuvių “dievas” yra vi
siškai neaiškus: ar jis yra pirmykštis “dangaus 
dievas”, ar tik bendrinis dievybės pavadinimas, 
ar pagaliau krikščionybės atneštas Dievas Tė
vas. Visos pasakos apie “Dievą senelį” turi labai 
aiškius krikščionybės bruožus. Pagoniškas ter
minas yra “dievaitis”, dažnai vartojamas kaip 
Perkūno ir Mėnulio pažymys.

Ryškiausia ir geriausiai dokumentuota . jau 
nuo XIII amž. pradžios ir iki šių dienų liaudies 
sąmonėje labai aiškiai išlikusi dangiška dievybė 
Perkus. mušėjas). Jis rūpinasi daug kuo: oru, 
derliumi, šeima, žmonių apsauga nuo demonų
(žr. Liet. Eneik. XXII, 303—305). Tačiau nesa-
koma,kad jis buvęs pasaulio tvėrėjas.Apiei pašau 
lio sutvėrimą ir santvarkos statymą autentiško 
baltiško mito neturime (suomiai turi — iš kiauši
nio), Perkūno santykiai su kitom dviem dangiš
kom dievybėm, Saule ir Mėnuliu, nėra aiškūs.

Kan. V. Zakarauskas

Mūsų žmonės senovėje šalia Perkūno dar 
garbino tris dievybes, kurios tvarkančios žemiš
kus'žmonių reikalus, štai jos: Žemyna, dim. Že
mynėlė (lat. Žemes mate), ji duodanti žemės vai
sius, tai žemdirbių dievybė (buvęs ir vyriškas 
Žemėpatis, pirmosios brolis); Gabija arba Gabie- 
ta, ugnies ir namų pelęno dievaitė (buvęs ir vyn 
Gabiaųjis ar Jabaubis, jaujos ir klėties globėjas); 
miško ir gal žvėrių deivė, medžiotojų garbinama 
(vyr. Miškinis, išlikęs tik pavardėse, gali būti 
tik miško gyventojas, nebūtinai dievaitis).

.Žmonių likimą tvarkanti savo nulėkimu Lai
mė ar Laima, tik neaišku, kieno pavedimu, Miro
nais rūpinasi Veliuona (lat. Vehi mate) ar vyr. 
Vėlinąs (iš šio pavadinimo išsivystęs “velnias”1).

Kiti dievai yra antratilės reikšmės,kaip Dim-

Pagal šių dienų liaudies tradicijas. Pe’ kūnat nė- r Praamžių)

stipątis, Laukpatis, Bangpūtys, Upinis, Vėjopa
tis ir kt., nors kai kurie jų irgi gali būti labai se
nos kilmės. (Plg. indų <*j>radžiapati*’, antroji žo
džio dalis reiškia viešpatį, valdovą, kuris gal toks 

i buvo iš pat pradžios, kaip T. Narbuto išgalvotas

ra nei vyriausias, nei
įtakoje jis pasidarė tik Djevo tarnas. Mes nežino- vaj^s..giltinė, kaukas, laumė, pūkys, slogutė, vel-

Ne dievai, bet dei<<!♦?•

me. kaip buvo prieš 800—1000 metų. Turi ’eUia*,; kL Jų reikia pasisaugoti, jie gali žmogui 
mės gramatinė,vawfo forma. Pvz., latvių Au^ęk-*1 pakenkti, bet jų negarbina, jiems nesitneldžia ir 
lis yra vyr. gilinės žodis, todėl dainoje Mėnulis neaukoja.
paviliojęs jo sužadėtinę, bet ne pačią Aušrinę. | 
kaip yra lietuviškoje dambs atmainoje.

Galima būtų dar kokį pustuzinį dievų (dei
vių) ar demonų priskaičiuoti, kaip Rugių boba,

'teisiu ir laisves, if darytų pastin
gu: susijungti su visą iiętųViu 
'fąirta bendram valstybiniam’'gy
venimui.
r’ Antanas Pleškys-
■p (Bus daugiau) ,

į.- — Gordijevskis atvežė .• Šiau
rės Atlanto Sąjungos karto vV 
dams daug žinių apie VaršuJo® 
vaistytu karo jėgas. • -

— Rusijos užsienio minister’* 
švaradnadzė jau atskrido Ne m 
Yorkan, bet prezidentas jį pri- 
•itns tiktai ateinančią savaitę.

Gavėnas, More, Pagirhis, gal dar Ežerinis ir Šul- 
ninis, bet tai nieko nępakeičia ir nieko reikšmin
go neduoda, nes jų funkcijos buvo antraeilės ir 
ribotos, tai “diis minores’” kaip senovės romėnų 
lares” (namų dvasiosį ir vadinami “indigitamen- 
ta”. Mirusių vėlės buvo pagerbiamos, jos maiti
namos ir sušildomos pirtyje, bet nebuvo garbina
mos; nenatūralia mirtimi mirusios, buvo prisibi- 
jama.kaip vaiduokMoA-ukojama buvo derliaus de
monui, kaip pr. Kurehe, Rugių boba, Ruginis, 
žvaginis Ir gaf kiti, kaip Javinė, Pagirnuis.

Jėzuitų misininkai Lietuvoje savo raportuo
se 17 amž. pradžioje paminėjo kaimiečių tarpę 
užtiktų dievų ar demonų vardus. Aiškūs yra to
kie dievų vardai, kaip Dimstipatis (kiemo arba 
sodybos globėjas) ir Pagknis (namų dvasia, gal 
grūdų skalsos teikėjas). Sunkiau suprasti, ką 
reikštų tokie vardai, kaip Dfrvolira. Beaukuris ir 
Nosotas.

A. J. Geimas bando juos išeiškinti - savo 
straipsnyje apie javus ir jų globėjus (žr. “Met
menys”, Nr. 49, 1985,> 106—122). Anot jo, 
vphra” reiktų skaityti “Dirvalįka” A r aidė “r” at- 
siradusi per klaidą, .vietoje “c”). Tai. .asą dir
voje likusios paskutinės dar nenupjautas javų

(Buš daugiau)

<—Naujienos, ChictgO) - Frri-i y, September 20. 1W5
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“Lietuvos Aidai

Tei.: 562-2727 arba 562-2728

Madona Ž. Sodyboje, akvareleM. Šileikis
Service 461-8200, Page 06058

MINTYS VASARIO 16-TOS PROGA

■thaiJftefcma i§ AmerSros siųsti

— Lietuvių Žagarės Klube

Dr.ALG. KAVALIŪNAS
Vidaus ir kraujo ligos. Nechirur-

S, Minhdm Westchester, 11L 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomii

I 
I

KAZĖ BRAZDŽIONYTE
Programos vedėja

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
> SPEC5ALYB1: AKIŲ LIGOS 

3921 West l«3id Street

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 vaL vakaro.

Visos laidos iš WCEV stoties,

St. Petersburg, Ha., 12:30 val. p.p. 

if WTIS stoties, 1110 AM banga.
2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5574

astrftakis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Westchester Community klinika 

Medicinos ^rektorius

Modernios poezijos knyga. Kaina 5 dot

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St., Chicago, EL 60608

roid# gpipgaaSr

Tei. r 585-2802

mas įvyks šeštadienį, rugsėjo 
28 dieną, 1 vai po pietų Anelės 
Ko j ak saloje, 3400 So. Talnian 
Avė Nariai prašomi atsilankyti', 
yra daug svarbių reikalų aptarti. 
Bus ir vaišės;

Rožė Didžgalvis rast.

v

208 W.-71st SL K 737-5W

Dr.LEONAS
INKSTŲ, PŪSLŽS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 West 63rd Street

Florida

’’ 7©fito tri«f«ūs: 776-2S80,
Rsąieenclies 44S-554*

St. Petersburg; Fhu 33710 
TeL (813) 321-4200

Funeral Home and Cremation Service
1729 S. Halsted St. 
Chicago, IL 60608 

24 Hour Service

! Marguette Parko Lietuvių- 
Namų Savininku organizacijos-, 
po atostoginis, susirinkimas 
įvyks rugsėjo mėn., 20 d., 6:3Q- 
po pietų, Marquette Parko Lie
tuvių parapijos svetainėje, 6820 
So. Washtenaw Ave.

Visi nariai ir svečiai prašomi 
dalyvauti ir įsigyti bilėtus į. ruo • 
šiamą sainninkų banketą spalio- 
19? cK parapijos- svetainėje. Po 
susirinkimo bus kavutė.

Joseph Skeh'ys

(Tęsnysy

Bradūno efleraštis ir mus įp-t- 
reigbja bfifi ‘^partizanais’’. Nors 
mės negalime, kovoti.su ginklu 

'miškuose, partizanų pralietas.' 
kraujas atgaivfcia mumyse jaus- 
rną: kad reikia^ kenčiančiai Lie
tuvai padėti. Dabar atėjo ffiusiį- 

$-eiiė.7 nes* lietaro? niekada* senus* 
. tos- svajoti1 apie laisvę.
/ Rimtc Paiiteailytė 8-kL

* r

K. Bradūnas gerbia partiza
nus už jų drąsą ir nepailstamą 
viltį kovoti prieš.tautos okupan-

Eilėraštyje ‘’Kranjrr krikšty- 
- tC jie- jie didžiuojasi savo ^rni- 
?ne, kuri-’ grrir prfefelrfrnpse* — 
jauni vyrai\ kurie atsisakėm gy 
* v^enmho; praratto šeimai ' buy o 
1 stH^l sti mirtrmf ir u’r tėvynės 
»laisvę- paguldė savo gaivas: 
( .^ano:; genties 
t pffl&py gult
< Vi^-jaimi 
F Virt- gražus,

S u - ršfeša prie- kepu ri^,;
mirtimi

PartizaYlStf parfcu-

UŽDARBIS -NAMUOSE

Viena vertimu agentūra krei
pėsi Į Amer. Liet. Tarybą, pra
nešdama, kad ieško mokančiu 
svetimas kalbas ir galinčiu dary
ti vertimus. Ieško ir mokančiai 
betrrviu kalba. Vertimams me-1 
džiagą gali atsiųsti i namus. | 
Kreiptis į- U. S. Joint Publica
tions Research Service, 1000 
North Glebe Road, Arlington; j 
Virginia 22201.

ALT o Injcrmacrjj

/žvakė. kH-ri' jriėkadds. inėijž-gęsta-. 
partizanai tikrai nemirė; ję dva- 

ta išliko gyvą -Jų kra-uj.as kri*.
lino žemę.

Žeihė parmirkusi partizanų 
i krauju, išaugino naujas partiza- 
Į nu eileiL Pąptfennai bttvo1 lyg 
sėklos, kurios sprogo ir augo. Tos 

j sėklos buvo i?avjr partizanai, 
nauji kovotoja? nž Liemvos lais 
vę. Daugelis sėklų gyvena šiuo 

i metu Lietuvoje ir sunkiai- kovo- 
i ja už tėvynės nepriklausomybės 

atgavimai Viena, mums serai 
žinoma “sėkla”, Nijolė Sadūnai- 
iė. tardymo metu yra pfcsakirr-

si-: "T^ nrauo gyslose teka šil
tas k ratų o lašas, neišsižadėsiu nei 

.rašto, nei-gimtos.kalbos.” 
j Partizanai, buvo- ginkluoti vy- 
‘r.ų daliniai, kurie kovojo didė
liuose . Lietu-vos miškuose. Tai

'Buvo įvairių profesijų ir amžių 
• žmonės:• ūkininkai,, studentai, gy 
dytojaij kuriigai ir net moterys. 
Ypač jaunimas stojo -į slaptas- ka
rių eilės kovoti ūž savo gimto- 

t jo krašto laisvę.. • .
Mes žinome iš isterijas -ir žmo

nių pasakojimų apie partizanų 
kovas. Nors jie, yra-mirę; bet vi- 
.sadaliks gyvi mūsų, širdyse. Par-
tizanai, tai- tikri tėvynės didvy-l 
riai. Partįžąųai^ųvo pačioje są-.L.-. . < . .

. vo jaunystėje,g bėgindamį.'šavoB pavergtos-
^kraštą n’tio priešu. J*e- mums pa- i ^au^os vaikai ptemir^i, .kad ru- 

hko nepamirštamą pavyzdi, kaip 
keikia* myfeti; te. ginti savo* tėvy-

vo — vis stiprėįo. Eilėraštyje pa- 
"lygiiYa raidę, sir fegen(Tariniu 
'paukščiu. Raidė’vėl gyva', ji kyla 
•it nusžferidžfe kalėjimo’ sienoje, 
:teškant laisvės'

Lietuvoje yra draudžiama tu-

'Nėt vasteraiteteiiKr p Lfenfvą
- tfc-Sndžfeftra sw sc'.vim- vežt? kny
gas, nes: ■

v Barbarai dreba" prieš raidę, 
j. Kari išmafe durklu..
• ’ turim®' afcti fietuvrate.-
- MiYsų. pareiga perteikti kitiems 
lietuvišką žodį —raidę.

Taiyda Rūdaitė, .8 kl.
* * *

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

4605-07 SO, HERMITAGE AVENUE 
Tei. 927-1741 - 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523 0440

MODERNIŠKOS AIR-C0W1 HONED KOPLYČIOS
i

?

f

I

-

džiuotte mūsų- kifete ir ją išlai- 
-k-ytiĮ kiek tift galime. Vfsf išeivi- 
L ids- K-etuviai, o- yįfeč jaunimas, 
turi stengtis kalbėti, skaityt? ir

. ti ir padėti kenčiančiai tevužė-;

barbarai, šių dienųi^ 
bijo laisvojo žodžio j

r Į

TĖVAS ir SŪNUS
/ MARQUETTE FUNERAL HOME

o

/ B

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave., Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MOTINIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

■

Įsai labiausiai bijo-laisvo lietuviš- 
jko žodžio. Lygiai, kaip Bradūno 
■eilėraščio 
į “barbarai 
Iga’ios.

per XIX šimtmečio stikiGmlj! 
jJaiketarpį rusai labai buvo susi-^ 

į rūpinę; kad Lietuva neišsikovo-J 
į ta laisvę. Jie žinojo, kad_ gerialf- 
ishš būdas lietuvius nubausti bi^/ 
1 vo sunaikinti lietuvišką žodį;

Jie bijojo žn-ionėras leisti sfea
* tyfnes mokytus žmones yl 
įsunkiau kontroliuoti. Jie labbš 
•nenorėjo tu testamentų/— kny- 
įgų ir l.iikiaščių- 
į Barbarai. bij o raidės 
J Teisynu degkrtafrn moly 
t Maldos pergamente.
■ Tas pats yra dabar šiais laė . 
įkais, nes dabartinė komunistinė 
•valdžia nenori leisti’ niekam ivežv ii 
j «;r išvežti knygų iš Sovietų- Są- j I 

•jungos- pavergtų, kraštu;

Jie ypač nenori, kad jokie ras- 
i tai skleidžiami laisvojo pasaulio, 
nepatektu i rusu ‘'darbininku ro- C ‘ w V

į jų". Todėi mes išeivijoje negali-
* me nustoti rašyti ir skleisti liętu-
Į viskas knygas r pavergtas tautai, 
i Laisvas, spausdinta?, žodis Ra

barbarams baisesnis už atominius’ 
ginklus. ,

kaulius Bin dokas, 8 kl.

•z: 
Tįnėi Lietuvai atgauti laisvę.

— - ■ — VŽftr -Brazai^ef, S kl'
* * *

“ŽODŽIO GALIA —“BAR
BARAI BUO”

Eilėraštyje ‘'Barbarai bijo” yra 
naujas- kovos ginkfasi— raidė. 
Tautos- pavergėjai supranta, kad 
tat ginklas — žodis yra stipres
nis irž kardą ir už atomines bam - 
bas.

Lietu vote 40- metu buvo ui- 
dratisfe spautfe. Rnšu caro val
džia visokiais būdais mėgino ko
vot? prieš JiefiYvišką knygą, laik- 
raj.tįy-įn.-ypatingai pries knygne
šius, ktrrie skleidė tuos spausdi- 
nius per Lietuvą. “Barbarai” 
stengėsi- rauefę nugalėti:

Ir barbarai iš pasalų
Raidę- posniaugia.
Kanopom sutraiško sjįnarius 
l-r Įmeta ugnter.

Baidė ar bet koks žodis neža-

t VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, 111. 60650 
Tei.: 652-5245

z TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
jSf. JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

11

t
8

I

PIRKITK jmV taupymo

*■—'

*
Nuo 1914 metų:

2424 West 691 h Street ;— Tei. RE 7-1213

SOPHIE BARČUS
RADIJO SElMOS VALANDOS

4

Sąskaitos apdraustos 
iki star,ado:

K jvairię atstumu 
ANTANAS VILIMAS 

TėL 376-1882 ar 376-5991

2657 W. 69th STREET 
Chicago, IL 60629 

fri. 925-7400

«W 50. HA R LEW AW 
BMtfjevieW, IC. 6W53 

Tri. 598-940u

Leidimai — Pilna apdravda 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Ch fry 
. , ir VISA korteles. 
R-iERtNAS. Tri. 925-80W

Lai r J m iii Direktoriai

nuo. &30 iki &30 TaL ryto.
Stoties WOPA - 1490 AM 

transltvcrįamos S mūsv studija* 
M*rq**He- P»rtr».

9-

tL

i

i
4C0

* Nature’s Remedy. '
fer GINTU. OVUSKHT BUXf Of COMTirATK)^

GET 
FREft 
OFTt 
FRQM 
MATVRFS 
RFMfDY

t PERCTAUSTYMAl

—---■------------------- •-

midland' federal sav
ings aptarnauja taupymo ir 
namu paskolų reikalus visos 
mūsų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą pa
sitikėjimą. Mes norėtum bū
ti Jums naudingi ir ateityje.

jhdl akn 
FEDERAL 
SAVINGS

ANC, L&-A-** A'SSėeiA'Y fON

<040 ARCHER AWUF
Cktawr*, 6W3 -

> ČNIGA9O. >t 5O6T?

Wcf. 77B-I54?

Nature * *iy Gently

H 'MIMT -»?*****
yč® cr tm

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
I.ACKAWICZ

11028 Southwest' tfwy., Palos Hills, Illinois 
lei. 9744410

y ,

f

..  . ■ HMHBIIdiSMMF j

VASAITIS-BUTKUS

LAmOTVVIV DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue \
Cicero, Illinois \ 

Telefonas — 6 52-1 00 3 \

— '■•■ ’ ■ -fe

kovoti.su


■asšSS

Ašelė Pocienė (tl. 776-0043)

Dažo namus iš lauko kun. Anthony

AFTERBEFORE

ŠIE NEPATOGUMAI GALI BŪTI PATAISYTI GYDYTOJO IŠTAIGOJ

Skausmingi užpenČiai 
Suartritėjusios kojos 
Sportininkų žaizdos 
Vaikų kojų bėdos

InterMt Compounded 
Dažy *nd Paid Quarterly

HELP WANTED —
Reikia Darbininku

6247 S. Kedzie Ava 
(3120) 776-8700

Kapelįona: 
švedas MIG.

Kojos didžpirščio iškrypimas 
Geltoni, stori nagai 
Kieti kojų pirštai 
Nuotrynos kojos viršuje.
įaugę nagai

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.

Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 
Nebrangus.

MALE-FEMALF 
ir Darbininkiy;

į STASYS ŠAKINIS 
; LIETUVIS DAŽYTOJAS

Interest 
Paid on Savings

9 butų mūrinis. Labai geros pajamos. 
Dilelis butas savininkui. Geras inves
tavimas. 4 ’

ĮSIVAIZDUOJAME KAIP Už 
TIKRINTUS ŠIUOS GERUS 
DALYKUS:

PASSBOOK 
SAVINGS 

£( bot way s Mvvuęoieriy I

_ Notary Public • 
INCOME TAX SEAVICI

Dirbu Ir užmiesttyMe, pri 
yarantuotai ir *<finln$*L 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

<514 S. Talman Avc, 
, Tat 927-3559, ,

Adolf L.ebe

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

— Nicaragua sandinistų prie 
šai susitiko su JAV atstovais Wa 
sbingtone.

GOVERNMENT HOMES 
from $1 (U repair).

Also delinquent' tax property.
Call 1-805 -'687-6000 ‘

Ext GH. 9617.
for information.

Naujienos, Chicago, 8, Ill. Fraiday, September 20, 1985

GOVERNMENT JOBS.
$16,559 — $50,553/year.
Now Hiring. Your Area.

Call 1-805-687-6000
ExU - R-9^17 . ■

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.’ >

• Prie 71-mos ir Mozart iš 
nuomojamas 3-jų sausų ir svei
kų kambarių butas. Žiemą tu 
rėš nustumti sniegą nuo tako.

Skambinti 678-1213.

i ALDYTUWSi" SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS

- BEI KROSNIS...; // 
He-man Dečkyi • 

Tei. 585-6624

Triaminic-12® Tablets 
For Allergy Relief 
that’s nothing to 

sneeze at.

RENTING IN GENERAL 
N u o m o i

•— Ketvirtadienį aukso unci 
ja kainavo $314.

- į?- see us for 
cfinsncing

AT 00* 10W UTS

i’'i/'’Advokatai'■■■' ty
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo nlindca: Kasdien: rrua
S vai ryto iki 8 viL vakaro. 

Šeštai: nuo 9 vaL r. iki 12.TaL‘4.
Ii pagal susitarimu.:

\ TeL 776-5162
U41 West 63rd Strwi

Chfcarc, UI. 6062*

C MBS OoMey L*bor»Kx>«, tMvhlon of 
Stndoz, Ine . Lincoln, Ntbrnka MSOL

TIESA APIE ČESNAKĄ IR 
SVOGŪNĄ'

Net 3,OK) metų pr. Kristų bu
vo manoma, kad česnakas^.pa
deda kraujo apytakai, ir jeigu 
jis tokias ypatybes turi, tai jau 
j ils yra vaistas

Žiurkės, garmančios aliejaus, 
rodė sumažėjusį kraujo sutins- 
lėjinią.Buvo daromi tyrinėjime/ 
su žmonėmis naudojant česna
ką ir svogūną.

Kai sveikiems žmonėms buvo 
duodamos kapsulės česnako alie

BUTŲ NUOMAVIMAS
K MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

» NOTAR1ATAS • VERTIMAI

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio kare. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psL Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ^! pas 
autorių: 6729’So. Campbell

Ave., Chicago, IL 60629.

D ė M E s 1.0
62-80 METŲ AM± VAIRUOTOJA! 
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensininkas. 

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Avt- 

Chicago, III.
Tel. 523-8775 arba 523-9191INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St., 
Tel: 436-7878

Tuo reikalu jums gali^daug'- 
padėti teisininke Prano .-ŠULO 
paruošta ir teisėjo- Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomįs 
formomis. ' f".

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje. 
Knygos kaina - $3.95 (su per
siuntimu).

r. BACEVIČIUS — BELL REALTS
INCOME TAX SERVICE ty Ą 

6529 So. Kedzie Avė. — 778-2233

2212 WEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO, ILL 60608

Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747
BDUXSi Mon.Tuw.fr 1.9-4 Ttiur.^-8 Sate

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 .

Darbas, garantuotas. .

4612 S. Paulina St 
(Town of: Lake) 

ir iš vidaus.

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei rūoiiatė* keliauti:—Į kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:

American Travel!Service Bureau
0 4 lifi'-__ 4.4__' Zk -1- r^t.x__ —.— m j.

Telėf. 312 238-6787 ' -U. -
•'M 3 patESZTlsaaj užeinat lėktuvą, txufcini^ lafr?.

(Errissa;), -rieibūčhį ir intomoMliu nuomatimo reseryaaja*; Parduoda 
k^ionių draudimui; Organizuojame keliones i Lietuvą ir kitus kriptas, 

ižkviętimus giminių apsilankymui Amerikoj* ir teikiame tnfee 
visais kelionių rrikalitis. - . ' .: , '

♦ Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik r-eiriz reserruatt rista* 
J^Aaksto—priei 43-80 dienp- . J,;’

Don ' Varno Amerikos Legio 
no Postas Nr. 986 ir pagelbinb 
moterų vienetas įvesdins nauju.: 
valdybes Darius šeštadienį rug-

advokatų draugija
V. BYLAIT1S j

frV. BRIZGYS -
Dirbo valandoc *

Nuo 9 ryto iki 5 vtL popiet 
leštadienl&is pagal susitiriną

C606 S. Kedzie Av*.
Chicago, m. 60629
Tel: 778-8000 1

Įvesdinimo apeigas atliks Ann 
Shlmistras ir Jean Pargauskas. 
Po apeigų bus vaišės. Visi na
riai ir svečiai kviečiami dalyvau-

Dr. A- J. Gtuaea — DANTYS, jų priežiūra, sveikata Ir 
grožia. Kietais viršeliais _____________

Minkštais viršeliais, tik______________

Or. A- J. Goesen — AUKATA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
EMONfiS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik ____

GoSima taip pat užsakyti paMu, atsiuntus ček| arba 
nooey orderį prie nurodytos kainos pri- 

žedaat SI yertiuntimo tiUaidama.

Šiandien, vartojant ambulatorinę kojų operaciją, labai mažu įpio 
vimia, dauguma kojų problemų gali būti pataisytos gydytojo 
įstaigoje. Gydymas daromas be skausmo ar nepatogumų ir 
daugumoj atvejų nepraleidžiant dienos mokykloj ar darbe. “

DR. PAUL NADZIKEWYCZ /

DR. SEVERED HRYWNAK i >

ICiti valdvbos nariai yra: 
Charles Petrila, ■ Sergio Senese, 
advokatas Konstantinas Savic
kas ir dr- John Simonaitis.

Įvesdinimo pareigas atliks 
Adam Anderson ir Anthony 
Pargauskas.

Moterų vieneto valdybą su
daro:

Pirmininkė — Anele Pocius,
1-a vice pirmininkė — Mary 

Jurgel, .

(Tirfts Unįverity Diet and 
Nutrition Letters, Aug. 1985)

Eių. Gorinienė

1. MŪSŲ REGĖJIMĄ,
2. MŪSŲ KLAUSĄ,
3. MŪSŲ PAJĖGUMĄ 

VAIKŠČIOTI.

ŠEŠIAKAMPĖ KOJŲ KLINIKA
4956 W. IRVING PARK RD. 

Chicago, Illinois 60641
Reikia iš anksto susitarti

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu . } ’

2212 W. Cennak Road Chicago, DL Tri. M7-7J43

Rugsėjo 15 d. R. 1 Bendnic- ALTo 
j^ėuės • valdyba Cicero lietu
viams suruošė Tautos šventė, 
minėjimą. Pamaldas bažnyčioje 

-atlaikė ir pritaikintą pamokslą 
pasakė, .o salėje invokaciją su 
kalbėjo šaulys kun. B. Rutkaus- 
kas.
. .. Tuiiningą paskaitą .-kaitė, žur
nalistas — dinlomatas teisini i- A
kas. Jonas Vasaitis, dabar viena; 

;iš Laisvosios Lietuvos redakto
rių. Paskaita buvo trumpa, bet 
įdomi ir palietė įvairius Lietu- 

.-.yęs valstybės laikotorpius, ko 
įlies nerandame nė istorijos va
dovėliuose nė periodinėje spau
doje.

Meninėje programoje dalyva
vo solistė Aldona Par.kienė ir m u 
zūcas M. Motiekaitis. Reikia 
džiaugtis, kad solistė nenustojo 
progresuoti ir kasmet dainuoja 
vis gerinu, tai, žinoma, ir jos mo
kytojos Motiekaitienės nuopel
nas.

Be vietinių matėsi Čiurinskai 
įš Indianos ir kt

Pasibaigus programai, kuriai 
vadovavo Skopas ir Palionienė, 
buvo Ašoklienės, Dumčienės, 
Pranskevičienės ir Skopienės pa
ruoštos vaišės.

Po minėjimo Ciceroje, išsku
bėjome j Lietuvių Tautinius na
mus, kur buyo buvusio Lietuvos 
prezidento A. Stulginskio ir di
džio valstybininko prelato Myko
lo Krupavičiaus 100 metų gimi
mo minėjimas, kurį pravedė at
vykęs iš Floridos Kazys Kleiva,J

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINA0 
IS ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKUIMAII. 

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KR23PHS Ji-

*<uis Ir tokiame kiekyje, kuris 
oūtų Ivgus dešmčiai česnako vi
dutinių skilčių ir kiokvieną die
nų š?sių mėnes'ų laikotarpyje, 
tų žmonių chole.-.eikilis suma. 
čėjo. :

žmonėms su tčrdies liga, ku
rie sutiko kasdien valgyti 10 
skiltelių šviežio česnako, buvo 
rastas sumažėjęs kraujo sutrrš- 
iėjimas.

Toks kiekis česnako kasdien 
naudsj at sukelia viso kūno ne- 
niaknų kvapą, Blogavimų, vidų 
riavinų;, vėmimą ir labai atstu
miantį burnos kvapą.

Kai buvo imta tyrinėjimai d's- 
ryti sų svogūnais ,tai po penkių

bių o vasan 
portuoti darbininkus, 
provincijos ūkininkai 
tabaką ir vaisius kasmet samdo 
tūkstančius sezoninių darbinin
kų, atvykstančių iš miestų, kitų 
provincijų ir užsienio kraštų. 
Pernai reikėjo 53,000 tokių dar
bininkų. vien iš Karibų salų at
vyko 2,-639 iš Meksikos — 532, 
Tabako skynėjai uždirba per 
dieną apie -$40-$60, patyrę bra
škių skynėjai—iki $87.

Kanadoje yra daug bedar- 
darbains turi im- 

Ontario 
auginą

Pabaigai sekė dešros su kopus 
ais ir viščiukais su vynu.

S. Paulauskas

2-a vice pirmininkė — Rita 
Radcliff,

Sekretorė — Jean Pargauskas’ 
Iždininkė — Valeria Stanaitis, 
Istorikė — Violet Jocius, 
Kapelione — Stella Wabol, 
Maršalka — Frances Urnezus, 
Vėliavų nešėjos — Antoinette

Barvitz ir Josephine Wasiliaus-

DR. ANTANO J. GUSENO RASTAI
NaajiiMiOM gafima gauti nepaprastai {dentine gydy

tojo, vitaomėnės veikėjo ir rašytojo striminimua.

Dr. A. Gimob — MINTYS IR DARBAI, 259 pel, liečia IDOf' 
metų {vykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienaz b 

nalrūptaimą------ ----- ------------------------------- - gg.x

kes į kraujo indus, tyrinėtojai 
surado pozityvių davinių, kad 
dviejų svekūnų aliejus kasdien, 
turi įtekus mažinti kraujo tire
tėjimą.

'Kas gi yra ta mistiškoji šes- 
naiko tiulis ? Allicin — .tai 
susidaro, kai česnakas yra piau 
sieros turintis junginys, kuris 
susidaro, kai česnakas yra pjau
stomas Jis turi ne tik savo spe
cifinį skonį, bet ir naikina b. kr 
terijas, ir tam tikslui buvo nau
dojamas 1-mo ir Il-ro Pasaulinių 
kero metais.

Šiandien dar neištirta toji čes
nako dalis, kuri mažintų krau
jo sutirštėj imą. Sveikatos par
duotuvėse česnaikų-gaminiai yra sėjo 29 d 
bereikšmiai, nes gaminimo pro
cesas nustoja daug savo veiklos 
ypatybių. į j

Tiumpai tariant, tyrinėjimai 
dar neįrodė, kad česnakas ir 
svogūnas apsaugotų nuo kraų- 
jagy&Hų :ligųi,-kas prikal-uso atei
čiai. ’ ' .

1985 metu Jiąitja valdv 
daro: '

Komanderi
res,

1— as vice koonanderis — John
Yerkes,
2- as vice komanderis — Al

bert Grebhūnas; - '
Adjutantas — F.dvard Pocius,
Iždininkas — Joscoh Stanai-

SIŲSKITE PINIGUS
- ■ Į LIETUVĄ 

’ ■ I RUBLIS j
■:/ $1.85 ■ :
' (iskąitan t perlaidą- ir ap- 

y’s . , draūdą)
Mažiausioji- perlaida 30 rui»- 

lių.Persiuntimas paremtas da
bartine tarptautine pinigą 
keitimo suma; įskaitant vistri 
mokesčius ir pakaitas, gurios 
įvyks prieš pinigų įteikimą. 
■Oficialus persiuntimas.

i Visi mokesčiai pilnai garagĄ 
tUoti- Jūs 'gausite pakvita^- 
mą; Jis ir ' apdrausta^..

i GRAMERCY ® 

; • Shipping, fine./.
:7HBroad:Št.

L-: -Ėst 1947 ‘H

**111'1 orga
nizacijų vci^e>u.

Čia daugelis nujJvyle paskai
tininku. neb prof. <ir Kazla> ma
žai kaibėje į temą, o daugiau 
apie prof. Šalkauskį, žydus ir 
Žilin ko meno turtus, o čia buvo 
susirinkę visų Lietuvos pelitinių 
partijų veikėjai ir veik visi VLI- 
Ko tarybos nariai sutnrmpinę sa 
vo posėdį. Gerai kad paskui il
gametis ALTo pirmininkas inž. 
A. Ri:di< ir prof. dr. K. Eringis 
Kazio paskaitą pagilino.

Visi dalyviai atsigavo, kai išė
jo solistė Eglė Rukštelvtė Sun- 
d>trom ir Aldona Buntrnaitė, ku
ries su malonia šypsena padai
navo duetu, sgIo iv vėl duetu. 
Susirinkusieji nepagailėjo joms

Mdrteowhers Bisurance

Agent 
W; JStftSt

Bvėrg. Pirk, W
W642 4/M244KU 
’ Hrf

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7456

Taip pat daromi vertimai, gimini 
j iškvietimai, pildomi pilietybės prg- 

tymai ir kitokie blankai. į ;

W8TM vWirtVT
TO rrr vūu« i*fCon.ii

Mutual Federal 
Savings and luaii

Dengiame ir taisome visą rū 
šių stogus. Už darbą garas 
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS K1ELA
6557 S. Tqlmon Avenue 

Chicago, IL 60629
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