
Over One Million Lithuanian . 
\ _ In The United States , _ Z

The Fast and Greatest 
Lithuanian Daily in America

The Lithuanian Daily Newi
Published by The Lithuanian News Publishing C©-» us 

1739 So. Halsted Street, Chicago, Ill. 60608 
H Ay market 1-6100

Nr. 109— Mond-, October 19-21, 1985Price 25cVOL. LXXII t

užsienio politikai kęsti. Vieloje

KANTONE KINIEČIAI GERAI 
GYVENA

ROMOJE SUTREŠKĖJO SUKTO KRAKSI 
MINISTERIŲ KAABINETAS

Premjeras tarėsi sų Audrinti, kai leido palestiniečių 
vadui Abasui pabėgti

ni finansų ministerio lydimas, 
vakar užėjo pas premjerą ir 
jam įteikė atsistatydinime, pa
reiškimus. Premj eras atsista- 
tydininius .priėniė,. bet patarė 
parlamentui jų neskelbti.

Pasirodo, kad premjeras ban- 
dys išvengti kabineto atsistaty
dinimo. J is jau gąsdino respubli- ’

ROMA, Ital. — Giuyani Spao 
dolini, respublikonų partijos vą_ 
duš ir krašto apsaugos mjiiiste- 
ris trečiadienį vąkare pranešu 
premjerui Betino Kraksi, kad jis 
pate ir kitį du minėtos partijos 
mįnisteriai atsistatydiiįo iš koa
licinio kabineto.

Italijos socialistų partijai nę-
pr&lausairtisf socialiste Krakrif komis ministerius, kad bus te
buvo uždaręs 5-kių pąrtijųkba- bai sunku sudaryti naują vyriau- 
licinį kabinetą,, kuris valdo Ite lybę.. Kraksi .tarėsi su An_ 
liją jau 28 mėnesius. Italų par- di^oti, kuris taip pat pritarė 
lamentas turi 630 narių. Krašto1 premjero .politikai. Anūreoti pa_ 
apsaugos ministerio Spadolihi siūle tuojau pradėti pasitarimus 
rėspubl&onų partiją turi 29 na
rius parlamente. Krikščionys de_ bendradarbiauti su prez. Reaga-. 
mokratai turi daugiausia narių,, 
bet jie .neturi reikalingos dau
gumos. ••• Jie priversti tartis su 
vadinamais Kraksi socialistais. 
Karo metu jie komunistavo, bet 
komunistų galutinai klausyti jie 
vistįek atsisakė.

KRAKSI TARĖSI. SU 
; ANDREOTI

Krašto apsaugos ministeriš 
Spadolini labai pasipiktino prem 
jeru Kraksi, .kąį'jfs nepasitaręs 

' i ■> •- g, ' *** > • 't

nu, pradėti dirbti su Arafatu.Tai 
sudarys dideles pakaitas visame 
Egipte.

Arafatas-organizavo italų lai- I 
vo pagrobimą, kai Izraelio karo 
aviacija visiškai išgrovė Tunisi- ' 
joje Arafato generalinį štabą. • 
Arafatas vaiefinia, kad ipalestinie-, 
užsienio politikai keisti. Vietoje 
bęt pasflcalbejimaŲtelefonu ro- J. 
do, kad Arafate,visą laiką glau 
džiai bendradarbiauja su vadi.' 
namaisTrbntininkais.

JČ -.L- . -______________________
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Chicagos maratono bėgikai prabėgs pro Naujienas 
Jie atbėgs Halsted St., pasuks j 18-tą r bėgs^toliaury^'

stiniėčį'ųj^^FjlB^S^^nui is- 
gelbėtįJndįų laivo grėbiką. Mo- 
haniedą Abasą nuo italų.-teis- 
mo.-. „

. rKądal italų- laivas nusileido ' 
Sioilijdje^W -ber4 ienarišt^. pd_ 
grpbusių italų laivą'9Achite^Ląb. 
lo’’, - nužudė: Amerikos pilietį 
Leoną.,{Klinghofeij, ;o yėnair*$j- 
rijos pakiąšfy su vežimėliu :js_. 
tūnaė'jo d&yorią’ į Viduržemio Jų-:. 
ra?-. yT-./.'.' . * ;

Prez. Reagaras pasiuntė Jta. 
lijospreinjštui : Kraksi laiški, 
kuriame , prašė sulaikyti ‘Molio- 
mszdąs Abas, mes jisį, Įsakė nužu
dyti Klinghcferį. Prezidentas 
prašė nusikaltėlį atduoti Ame
rikai, kad galėtų jį’ teisti ųtž lai
vo pagrobimą ir. įsakymą nužu
dyti keleną.; ’ 1... - j

• premjeras Kraksi įsakė su?m-11c žmorės. Laive buvusieji tero- 
tiis teroristus ir Abasa nugąben- | rLstai ')?la‘ke su Arafatu- 
tii į Roma, o įš ten suimtas;pilė- Mubankas kaU>» a.?e Arafato 
sttniętis jau "pajėgė-pabėgti j Ju_ nrošiamą; teismą < keliems tero- 
gOslAvija. o iš-tm pabėgo ir to-. ristams yra .pasakaJ Mubarakas 
hau." ' . r ' v,

; Ketvirtadienį paaiškėjo, fcaxl 
Kraksi nutarė išleisti- Abaša ne-i . . •i t-. , . ;•.4. ."■■dūrė Jemene. •: <!_vienas, .fe tarėsi su Krikštonių ,

— Mcrntchas prasidės sekma-
1 die: ’ 8:00 va], ryto Daley Piaza, 
miesto centre.

atstovu Akdteoti. Abu riut?Te lei
sti Abasui pabėgti.

KRAKSI BIJO ITALŲ
PARLAMENTO

Re pul Spadoli-
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NEžfNOMAM ^POETUI? PASKYRĖ LITERATŪROS 
NOBELIO PREKIJĄ

Ųlaudė:Simon rašė apysakas ir eilėraščius be taškų
< ir kableliu x-

STQCKHOLMAS, šv. — šve-

/ KRITIKUOJA > \ I
.. ’ ^ĖTliNrO^KRAKSl

‘•’ųRGMAį Italija', '-ų-.‘K,eli puria- ’ 
njeritp-tiariai girnv su.nkiiii k’riti- 
Lafei pr.emjėrąnBėtino: Kraksi. |
jARąali&ėjąį- .kjhd•jprdžfdfenttis dų?aka:tteijiija spalio 16 d. pas- 
Reagtma.š „ptyšėefŽ&išieistį vieiib kjmiė dabai anažam kam girdė- 
mtr&Įntbnb,-tėm'-ir. pačio je Prancūzijoj

Ręi’ žąi kam žinomam 72 metų 
feo .suderinti.užrėkoųductvs at- tui Claude Simon šių metų lite- 

• • L . i - -- K.-**' .1^ - x ‘

-vežioję.,pale^niečicvs^.\ laivių, ratūras Nobelio premiją.
lipančičis teroristais.' Pfeziden- 
la«;prašė doio^-jairi-<ruj)titi laiko 
-■(įtv&rkyti dokun»cdtuš, bet Kra- 
kši nelaukė. Jiss panaudojo pir
mą progą laivo pagrobimo orga
nizatoriui ištrūkti, iš italų rankų-

Tai buvo /. palestinietis, Jasįr 
Arafato artimas' 'bendradarbis. 
Amerikiečiai yra-įsitikinę, kad 
“Achiles Laura-”, pagrobė Arafa-

ma- 
poe.

Arafato nepažįsta. Arafatas vi
sus atvežtuosius butų ištekinęs. 
Krakšj paleistas vadas jau’atsi-

Prieš 45 metus Simon buvo 
nuvykęs į. Ispaniją, kad padėtu 
kovoti generolui Franko.

Heniingvay ir Osvek nuvyko 
respublikonų pusėn, kad kovo
tų už Ispanijos respubliką ir dė- 
mtukiratinę jos tvarka, o poetas 
Simon rašė korespondencijas iš 
sukilusių generolų pusės.

Kada vokiečiai sumušė pran
cūzus ir prancūzų kariuomene, 
kartu su vietos gyventojais bė- 
go i Pietus Flanders keliais, žųr 
nalistas aprašė sumuštą prancū
zų bėgimą be taškų ir kablelių, 
o už gį kurinį dabar gavo No
belio premiją

— Egipte policija sulaikė 5 
amerkiečius. Tvirtina, kad 
skelbė svetimą tikėjimą.

jie

— Chicagos gatvė oris reikės 
hė J 28 mylias ir 385 jardus.
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KALENDOReLIS

Spalio 199 d. — Šv. Jonas 
Breb, Jv. Paulius Kryž. Grytė. 
RūstuHs.

t Spalio 20 d. — §v. Jonas Kan 
Gedainis, Saulė.

i
Spalio 21 d. — šv. Hilai įenas 

Uršulė. Rikamas, Gilanda.

Saulė teka — 7:96. leidžia J — 
6:05.

Vėsus, lis.

Niekad Baltijos jūroje nieks nepaleido stiprių 
artilerijos šovinių

KOPENHAGA, Danija.—MiL 
žiniškas Amerikos kovos laivas 
“Iowa” niekur negarsines savo 
manevrų, ketvirtadienį įplaukė

ja Baltijos vandenyse.
Amerikos karo laivus pasiti

ko lenkų laivas. Rusai žinojo, 
kad “Iowa” plaukia į šiaurę ir 
gali pasukti į Baltijos jūrą. Ru
sai visus savo laivus sušaukė į 
uostus,o amerikiečiams sekti pa
siuntė lenkus. Rusų karo bazės 
yra Karaliaučiaus, Liepoj aus ir 
Kronštadto vandenyse bet nū 
vienas rusų laivas neturi 16-co- 
lių kanuoliu.'Towa” gali pasiek
ti ir pasiųsti j dugną bet kurį 
sovietų laivą, Kad nekiltų nesu
sipratimų tai rusai sulindo j sa
vo uostus Kad prez. Reaganui 

dengtas storo plasttoniu dang-, nereįktų primjn[i Gorbačiovui 
veiki ančių tarptautinių įstaty- 
mu Amerikos kovos laivas gilau 
kė i Baltijos jūra.

, ---------------- - c *.*

I į Baltijos jūrą iraanevrams. Bal
tijos vandens yra laisvi. Rusai 

; skaito Baltijos vandenis savo 
I vandenimis, bet jie tai gali pa_ 
| sakyti pavergtiems lietuviams ir 

kalviams, bet tarptautiniai nuo
statai sako, kad laisvais vande
nėmis gali plaukti bet kurios vai 
s lybės laivai.

Karui pasibaigus “Iowa” bu- I 
vo Amerikos Atlanto uoste ap- [

i sakė C
G vė“ 

išdėstė visas smulkmenas., 
lakūnas

I KRAKSI NEĮTIKINO SEIMO, 
ATSISTATYDINO

ROMA, Italija. — Italuos prėm 
jeras Betino. Kraksi ištisą valan
dą aiškino Italijos parlamentui, 
kaip Amerikos karo lėktuvai su
laikė Egipto lėktuvą ir 
jam nusileisti Sicilijoje, 
liau I
kaip vienas Amerik(>s 
lydė’c Egipto lėktuvą į Roir>ą ir I 
sekė. af egiptiečiai tikrai nus- 
krisdins Mohaniedą Abusą į I 
Romą. Kraksi norėjo įtikinti par 
lamento naiius, kad amerikie
čiai skraidė Viduržemio jūroje, j

Kraksi pranešė parlamentui, j 
kad jis turėjęs isimuišyti į šitai 
reikalą. Buvo iškeltas iš Egipto 
lėktuvo ir Abas, bet jis liepęs ’ 
grąžinti i Egipto lėktuvą ir nu-1 
vežti į Romą. Pasirodo, kad 
Egipto lėktuvui buvo lei>1a skrįs- ; 
ti į Romą. Tada Šiaurės Atlanta i 
vadovybė įsakius vienam Ame , 
rikos lakūnui lydėti Egipte lėk
tuvą į Romą, kad ten jis nuvež : 
tų Abasą.

Parlamento nariai apibarė 
Kraksj už teroristų paleidimą.1 
tada jis at statydino iš premjero 
pareigų.

KAIRE PROTESTAI PRIEŠ 
AMERIKĄ

KAIRAS, Egip. — Ketvin idie 
nį miesto centre ir priemiediuo- 
se vyko didelės demonstracijos 
prieš Ameriką. Žmonės nešiojo 
plakatus, kuriuose protestuoja
mas Ameiikos karo lakūnų įsa
kymas Egipto lėktuvui pasukti i 
Sicilijos salą. Egiptiečiai žino, 
kad nenukentėjo nė vienas lėk
tuvas ar keleivis, bet egiptiečiai 
roikaJauja, kad Amerika atėpra-

čiu, bet Amerikos laivyno vaite- | 
vybė nudengė laivą, vamzdžius i 
ištepė, prisukinėjo ir paleido į ' 
Atlamtą “Iowa”.

Kitų šešių laivų lydimas įs- 
' Į

laukė į jūrą priminti Gorbačio- • 
vui ir kitiems Sovietų Sąjungos 1 
vadamis, kad Baltijos jūros van- 
-dienys yra tarptautiniai vande
nys ir rusai visai ten negali vieš- 
gatauį.i. —

“ioXva” gįlaiikė į Baltijos jū
rą ne vienas, šį milžinišką Ame 
likos karo laivą atlydėję kovai 

' paruošli?-kiti 6 JAV karo laivai 
i.r’feilė’:..inąŽ3ųlšu laivų. - i

< ‘r«-* . • •. t į

; ,“Iowa’ jpĮątakuši į ‘ Baltijos i septinė- 
jūrą'Jjrahesė, kadSAmėūkos'. ka- Į 
ro lafyąi/Balfįjos juroje ruošia 

-.mahdi’Kus.-. ICą-da laįvai 'ppaplau.
’*kė- I)ahųafjprikląušiiuią Borm- 
holm _sa(ą,Bįowa,’: paleido kelis 
16-coKų kamuolių šūvius. Kada 

- šios-kanuoles prašneko, tai su
drebėjo visi Baltijos jūros pa
kraščių vandenys. Niekad Bal- 
rijos juros pakrančių gyventojai 
negirdėjo tokių garsių šūvių,nes i 
niekad niekas tokių šūvių Bai-1

Prezidenta_s Mubarakas* ket
virtadienio ryte pakartojo .reika
lavimą,. kad prezidentas'RŽ^ga- 
ąas ątsipra^ytų Ęgipjo.'’AiSįęrikie 
eini jokĮe^‘teisės•jįųsfeb-
dyti Egi palėkt uryoZt>Ą>^Ą ?

Kad :egiptieęi^i >Iepė: /piratus, 
pagrobusius ružu-
džiu.si u s. vie rrą ‘ keL£į$$ hf 'įtąši ru o -- 
susius uždegti keleivi nb-itahr-lai- 
vą. jeigu kas bandytų pasiprie
šinti pifatąms.

Prezidentas 
virtadinio rytą 
zi:oj užkabino 
lėktuvo kapitonui Ahmed Mo-1 j ■ • ~ - * - - -•
nid. Jis apdovanojo visus kitus, tijos vandenyse nepaleido. Ank

sti paleisti “Įowa” šūviai prikė
lė ne vien danus, 
lenkus, }>et galvas pakėlė 
miai ir

KANTON, Kinija. — Pasima
tęs S”, visais svarbesniais Kinijos 
pareigūnais, George Bush vakar 
atskrido į Kantoną, kad pama
tytų, kaip .kiniečiai šiame did
miestyje gyvena. Iš žmonių ap
rangos, išvaizdos, gatvių švar>;» 
krautuvių ii viceprezidentas 
spaudos atstovams pareiškė, kad 

i Kantams šėriau tvarkosi negu

Mubarakas ket- 
dar kartą televi-.
medalį Egipto l

Iš Kantono viceprezidentas he
likopteriu skris Į Ilon Kongą. J.s 
žino, kad Hcn Kongo gyvenim: s 
pasunkėjo, k:ti britui vadovybę 
perdavė Pekino žmonėms. Mk. - 
te mažiau šviesės, daugiau cL:l- 
kių.’ mažiau mašinų. Kinijos v .l 
d žios atstovai nesikiša į Hc.v 
Kongo gA'Venimą. bet turtinga - 
nieji gyventojai p.isi>;nndė bui: s 

Jeigu būtų rcika-
ten tuojau persikvBU. 
it>irado daugiau rfl: \ 

bet r.evisiiomet jų sėdynėm } -> 
nes. Dažnai 'ie pervežia nreke

George Bush apsistojo y > 
provincijos gubernatorių 
Chuanping. maršale Je D?’u į i 
<ūnu. Gubei iiatoriaus rūmai c d 
vūs. švarūs, maistas
Guberr gorius demisi anie gyve-

keturius lakūnus.
Amerikos eskadrilės vadas > 

pareiškė:
— Jeigu neklausysite mano' 

instrukcijų, tai aš jus nušausiu.) 
Lakūnai gavo medalius už d ra- Į 

>ą. kad paklausė amerikiečių.

vokiečius ir ( 
šuo-! 

Švedai. Garsai juos pri- j

Bet 
garsas, 
tai buvo Amerikos

tai buvo džiaugsmingas 
Jie tuojau patyrė, kad 

kovos laivo 
kuris manevruo-

Mecao saloje, 
las jie 
Mieste

— Penktadieni aukso uncija 
kainavo -*325.

KWH

Didysis Amerikos kovos laivas, dalyvavęs Antraja
me Pasaulio kare ir Vietname.
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MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto šie skyriaus redaktoriai

(1YVŲ MASALŲ

aš visados važinė- kia gabenti.
v k įtinamam vagone. ! — Žinoma, į miliciją, — pasa

kė pilietė — Būtinai į miliciją... 
3 tai dar kitas Įklimpo... Vyras, 
»oksai puikus, malonus... Taip 
put įklimpo. Visų pirma paėmė 
paketą ir žiūri. Prisipratiną. T«i|- 
■i, ~avą. O aš tyliu. It- tanji, Į ša 
IĮ žiūrėčiau. O jisąi paskui atsis
toja ir tylutėliai -■au einą... Ą-a. 
sakau, įpiuge, ĮkljmPki gyvate-

— Vadinasi, gyvu masalu tai 
ggųdai9 — nusišypscjo žmogus 
s.p buteliu. — Ir daug kas įKliu- 
»&?

Tramvajum t 
j u

Lia’id;s ten 
renkasi.

Priešakiniam 
i lūiu ir koj 
r 
jau apie k^jas, žyjniąi ląįsvjąĮi ir 
Jiitksmiail.

Kaifei<l4 kertįvįai |eų kalbasi 
Jvgsstąiuop'.is t’ilosofinprpis temo
mis -- apie sąžiningumą, pavyz
džiui. arba anie darbo mokestį. 
Kada ųekatla čia ū nuotykių 
Įvyksta.

Šiomis dienomis važiavau aš 
ketvirtu umųenų. , kė pilietė. —

štai lu piliečiai priešais mane.
Vienas su pjūklu. Antras su 
alaus batelių, Butelis tuščias. 
1-aiko žmogus rąukase buteli ir 
pįištais į jį barbeną. Arba prie 
ajpęs priglnydžią ir žiūri į kelei
vius pro žalią stiklą.

Grąta rnaųęs pilietė, - pilietė, 
šiitą skarą apsisiautusi.

' SėiĮj įlrni^ tarsį. šajai kiai pa
vargini ar Užgauti. Ir netgi tar
pais'' yžsimąĮĮria. O šalia pilietės 
paketus. Tiesai į laikraštį įyy- 
niatąs ir v^ągajiu aprištas.

r paketas ne risiškai 
b kiek tolėliau. Pi- 
iais' šnąircųnis i ji 

pažvelgia.
— Mofin^i— sakau aš pilietei. 

-i-Veizėk. lūkėtą nuneš- Pasi- 
iir^ ant kelui.

.Rilietė piktai Į mane pąžiūrėr 
jp3i>adarė ranka slaptą ženkl i 
i^|prig!ai:di|si prie savo lūpų ■ 
pffitą-fvėl užsirr.eikė.
Spaskui vėl ąilie.i nenatenkinta

nuoširdi

ragcr.? nuobodu 
> niekam neuž

eik. U priekaboje, nekalbant

— Nagi aš ir sakau, pasą- 
- įkliūva?

Jiij?i sumirksėjo, pažvelgė į 
(angą, srjude ir nužygiavo prie 
išėjimo.

Išinušei tu mapę iš plano.

£š buvau benori s įsižeisti, bet 
etė kandžiai pridėt o: ..

S— O. gtdbųti, aš tyčiomis ši- 
tjf paketą šilimais padėjau.- Kaip 
tfgia? Gal aš ir nemiegu, o vis
ką.’ kaip yra matau ir tyčiomis 
afis primerkiu ’

S— Kaip tai? — aš nustebau.
S— “Kaip, kąip” — mėgdžiojo 

pilietė. — Gal būt. šiuo paketų 
af-vagį noriu sugaut.

įKeleiviai Įsiklauso į mūsų po
kalbį.
p- O kas ten pakete? — ati

džia; paklausė žmogus su bute
lį \

Savo

U'

j
k r.

Konkursą laimėje vyrąs 
kęs; Greitai!

klausimą ateatys k110 irtunpiau- 
gUt Vienas -klausimas hyvo:

es> Kaip, tamstos niiomon ? 
(urėtu ap4rępgti tamstos 
na? "

žmu-

M eily biniai lediiai

yįsiip vyrai Jcreiyjgsį į 
mylimąsias. Prancūzas savo mei
lužę vadina “Mano kopūstėle”. 
arabas — “mano agurkėle’', ki- 
niet£ “mgip cipąjppno žievelė”. 
’Pmiįs "F'^nQ lapytė’, lįg|u\U 
“mąpo UPgelė” tibetietis U|paua 
kiaulytę”, p bretonas “mą^p sįl- 
ĮfUlę”.. Taip vaejipa pries ves
tuves. .

Įr. išejdapią iš vagono, ji pik-1 e,v^hr r
tąj i ipanę pažvelgė ir 1

♦ ♦ 9

(Jejbėkiįe!

— Gelbėkite, aš nemoku plauk
ti, — reky žmogui, Įkritęs upėm

— Aš irgi imuu-’ku plaukti, — 
pastebi sujojęs ant krantą ppa-

— bot apie tai nešaukiu 
visgi ;rpylinkai. ^f)ks nekultū- 
tingumas' '

•»

pęBTO ilĘDIS

pdetąs, suprantu, poęt*8 
Aš ka|Mb kąif* Jb8 
Jęąrvė bąubią lapkaj wau^tus 
Įr Kkiyft drugelių.

Neša kurmį šlapią metafiziką, 
Aš einu į gigantišką tolį. 
Patikėti m,anįm jok’a rizika, 
Minkau žpdį, kabldį ir molį.

Aš garsus kaip storasis Farukas. 
Širdyje vis botanika guli, 
0 apt galvos man plaukai, kaip perukas, 
Q galvoje kalvė didžiulė.

Ip ji pykala kažką kąžmką —
JĮąžkaa, kažkur, kažinkas, kaip grabas.
Filosofija jaudina kinkų, 
Ir bučiuoja blondinę arabas.

Kartąis žiūriu j medžio viršūnę, 
Ekstazėje galvą užvertęs.
Ir rašau ~ kur atrast tokį šunį, 
Kuria lot ir atgintų puo spięrties,

Išmušei mane iš plano tu, vel
niai tok<aU Pradėjai visam vągo- 
nuikvarksėti- Dabar, aišku, nie? 
kas paketu įiesusigundys. Šit 
išlipu prieš laiką. * į

čia kažkas nustebęs prabilo, 
kai inai išėio: **’ ž

k?s jaris tQ,4p4iuęjj brę-.
Ar jinainorįvagiliavnia

išnovyti. . / , ’ . /.J -
Aitras keleivis, riiįsišypsoję^, 

atsakė: - , - ■ * ’
- Na ne, jinai tiesiog nerėtv, 

kad visi žmenės aplinkui vogtu..
Žmogus >u piūklu piktai^a^^^Wp VuW tiXras nejšniauėlb-

Kai pabūgau' JT jąll įūV3« I? mg-
— štai kokių būna yęjįpiskų tų,uįaįjąi uiįstęhup, jog mano tę-; 

erių, buvusio režimo iša-ukletų.
Ąf. Zoščeiiko

lūžiai?

t>
Studentu

■ j -r-z-Ąš. turiu šeše$ dukteris stu-
de»^ąi.;4 ' '
^■^-i^i^rįąųsįa sunku išmaitinti

*^.1 ?

ięį.6ą’«įp;'-ifi^kėję už'>jud'eatU'V
; f'J ■ v. -V I* 7 • * ? ^2

SŪNUS
pąs-vkodąmąs

.’-.sąyę^ pasakė::
■'Kai - aš^fe^stt^H^uetų.

-sakė-

vaf per 7 metus tięfe 44ug išmo
ko” *'

i— Nagi ąš ir sekau, — pasakė 
pilietė. — Gal būt. aš tyčiomis 

kaulų, skarmalų prigrūdau-..
iJėl to — vagis nesusigaudo, kas 

O ;ma. kas rankom kliu- 
v*O.-. As žinau, nesiginčykit. Aš. 
gal jgn savaitė tarn važiuoju...

— Ir ka gi — kliūva? — kaž
kas susidomėjęs paklausė.
\— O kaipgi, — -usi:audino pi

lietė. — Būtinai kliūva... Aną
dien dama įklimpo... Jau raitė to 
kia, daili Juoduke brmečiukė. 
Veiziu a šen a i — sukinėjami šitą 
dėmutė. Pankui kapt paketą ir 
eina... A-a-a. sakau. įklimpai, 
niekšele...

- Iš tramvajus įuos. tuo> va 
gis mesti lęuk neikia! — piktai 
pasakė žr’^H.' -u piūklu.
— Tai rieki* — iš tr; liįv.' jaus,

— kažkas ft.te pe. J miliciją iei- •

JAU IR ĮĘVA PAVYDĖJO ’■ — Juk pati žnjąį kad čia nė- 
x. ? , c ra daugiau” žmonių, kaip tik mu-

' Gytulis prąącj;zų -utistas ir .
atrąląs Sacha Guitry, kuris saU - ’. C
vo gyvepiine, yra vedęs penk-įs-' N-špreų<ięs. kad nėra pras- 
Jcartus ir tepersįSkįręs keturiš’tp^s poliau tįsti toKię kvailą kal- 
kartus, taigi yrą patyręs motę- bą, Adoiųas, pavargęs po me-į 
rų širdžių žinovas, pasakoja, jog džioklės, - nii'sįžįovąiija ir greit 
jįs atidžiai . įsįgilipęs į Senąjį užmiega. (F Ieva, norėdama įsi-i 
Testanąęptą’irftąrp eilučių išskai-' tikinai, ar Dievas jai nežinant ne-j 
ięs tr-kią istm'iją;". bus sipvėręk dąr antros moters, J

Vieną gražią, dieną Roj'tųp ląbąi-rūpestingai perskaičiuoja 
Adomas, pranešė Ievai, kad vyks yjsiis Ądęinc šonknliliūs... 
tąs pamedžioti-ir greit grįšiąs, 
Bet belaukiant, mielai žmone
lei laikąs prailgo, ir vakare su
grįžusį Adomą jį apibarė smar-

* ' • 4 1kinis priekaištais.
— Ką tu darpi’yisą dieną? -
— Nagi medžiotail. kaip esu s —’ Duokite m-m raktą, aš '

jau sakęs- ’, jpiits pągplįjėsiu.
— Nekalbėk man. aš jaučių, — Su raktu tai vi-kas tvarkoj, 

kad tu kažką |Hie manęs slepi...T.yptstą tįk pąlaikvk namą, kad 
Ąr su nieku nebuvai susitikę , jįsąaip hęsvyruotų—

-A Sveikas gyvąs, Mįgkį.
— Sveikas. Tėvai. Tap, Įių-būt 

.patinką Bobų vasara, 'Jįjįd pa- 
ięnkiirtU'ęsi- ų;- ->•

į — Čia. jokią Bobų sagotą. Ktįl 
šilčiau, (ąP jųan patįnk^p 

f-i-i-■-Uri-; i-, , rčri f Vasara d^-peatėjo.,Ą^rh’aįiap.
’ i kad prąijėužbi išmaišė^ą Raci-’ 

fike. tai -pakjrn'js oras atšalę daug ' 
.anksčiau pėgu reikėjo. Dįr tinę-j 
jo būti šiltais rudūo, bet opas štai-' 
giai atvėso, senam žmogui šiltas; 
oras visuomet geriau patinka,; 
negu vėsus. Maišo orąjr, rusai. 
Jie sprogdina atomo bą(fl|li3S'šįąu 
ripęję Kaukazo pašlaitėję, Tep 
anksčiau įvyko' didpjis sprogis 
pias. Tada susvilo didoka daugy
bė sovietu mokslininkų, . kurie 
skaldina Kremliui atomą. Sukre-’.

? timas buvo toks didelis, kalį 
žpienės nežinojo, kas i:- kur spnr

I gū. Jeigu bent yjemis nioksiinin-- 
_kas būtų, likęs ' gyvas, būtų ge

rai Rasti susvilę ju lavonai. Jie 
' neturėjo laiko užrašyti ar 

nors telefonu priuješti.

— Kol prancūzą! sklltK atG™<j 
Pacifike. o rusai už Kaukazo, tai 
dar pusė bėdos, bet jeigu vist 
pradėtų ska’dyti atomą "vienii 
metu tai, kaip mokslininkas En 
rico Ferner pasakojo, tai gilėtu 
Žemėn grįžti žiema i

Be deguonis nieicas • negaįėtų- 
ewenti. Nė žmogus, nė galvijai 
nei gyviai, pagaliau ir želės iš.J 
džiūt u. B^t reikia- tikėtis, kad

; Ąprjerikai ir Sovietų Sąjungai pa^ 
• vyks susitarti ir atomo raketų 

neleis.
-— Tai 5u manai, kad Žemėje 

gąlį grįžti ledų ga^lynė?
; - - Taip sako mokslininkai, tai 
reikia patikėti, — paaiškino Tė
vui Maikis. „ _
r ,— Nežinau, ką'tie moksliniu-, 
kai suko, ašff universitetą neinu, Į 
bet kad $:ir ledų gadvnė Žemės 
neužgulė tai mes galime gar 
džiai pasijuokti

Iš kc čia juoktis? Čia ne 
juokai. -A ’
— Mane juok i> ima ne iš moks 

liniukų, bet iš Egipto preziden
to Gcmbarako ir iš prezidento 
Reagano. Gumbifakas paFeikalą- 
vo, kad piTziuentąs atsiprašvtų 
— viešai - ne tik rč ftaties. bet 

i ir visų egiptiečių. Mūsų preži- 
I dentas atsakė, kad niekada lo 

nebus. Jis net Slųtltzo ar Wein- 
bergnriq ne p.v įklausė. Pasakę, 
ifaęį i;s |ii?ka*l i<» neatsiprąšynę- 
)P ir reafsĮprašinės. Kada fllM 
<-|lsigir.čijaine ir sukertame, tai 
iflrirru, kuris laimėk bet kada 
prez. Rcagana- sukerta su Gany 
Itaraku. tai aišku, kfld visiems 
b<s Įdomi 's.
-j- pirmiaih ai

— ,,e C 
Wj?hibarakas. < 
•ažybų. Vienam prezideptui pa-

^Reikalingą pagalba

Policininkas prie Įkaušusio vy
ruko. kuris? negali atrakinti du- 

. rur

iuh ir galjog^s, o aptrą^s &lięį^s 
kvaįhs, p kitas įųotiių 

Mųmbąraki*. morėop 
$iik b-, s A iiJat ą$ yrą < t ėj si

Įbėgti Ąą^įįiri 
Irakis tm|;Ji4^ 
Amerikos termai n^į^ į 
lųąžam isū^e^kėnys- 
t|roristiĮ$K*iJ''''!:'*----
taj, o Mą§. , 
čiąį galėj^ppš vietoje 
tį,' bet ji^atiilavę jppsjĮtąffi

pas palestiniečius. MųbarakišĮitū 
r-gjo ątįdųęti terpri^tųs ĄraĮą^i, 
kątl jįs teistų sąyp ąitiniiąiįjfes 
draugus. j

— Ąš matau, kail Mųbar^kisj 
uęsusįgąydo, jeigu jis nįgne, kad t 
mūsų pręzįileutąs Į)^no kas ili- j 
hane ar Viduržemio jūroj daro- > 
4- :. į

— Džiaugiuosi, kad mano pa-; 
aiškinimas tau patiko ii- tu nū-- '-

kam sisypsojai, bet -aš galiu sukirsti, . e .

teikdavus. k. (|

i. — jsiniąišė Maj- 
?t lųbarakas. bet 
čia nebuVo jokių

t j>į- Munib 
ftėksis. man 
to du p 1*21 <

Man ne \ .^u. Gąmbarą- 
*kas teisus ar 

■•varbu. kad susi 
ąitai, vienas stip-

t», 
► j

Širdyje daug žodelių pridėta: 
Ramunėlės, žibutės, vęsįlkos. 
Kai. ekstazė j sunku pajudėti. 
Man idųrkit į šoną su jpįjkg.

Ąr. §i<Įėjat, yrą. pegąsąs;
, Tąfes SU sparnais' ir; su kojom 

Kąį. ^ą^ nelabai^jiski nešą, ■ 
Aš - Olimpan ant asįlo j b jų.

' / ; 4.; , .■ ■■. ' - ' ’I

AĮ poetas, suprantat, poetas.
Aš kaju',kaip; genys su snapų.

' .Ir iš ?o4žiipgilaus vįnegrętp, 
Ąš pilęs jūsų džiaugsmui kepu.

&

’ X 
/

t

— Kiekriepas laikąsi savo, o 
ne svetimo malonumu.■ ‘ -—F. - w» « *.

— Šviesų protą išlaikai tik ji 
šy^isilagĮas. . .

■jąd neturi supratimo kas ChiCa- 
ąąję dąrpsi. / . r

— Kas Chicago j e vyksta, Itai 
. kaitai laikrašęjųpšęj o ko nėra •
ijkraščiuosė,-te .pasakoji-
— Be1 aš viško nežinau. • '■ ;
— Tų žinai-•vjską.-fcp bikraš-

čjuosė nėra. . .
■— Ną, gęrgj, ąj; tu žinąi, kad 

. kįghton Parkejąų .nėra praloto?
— Pirmų kartą^girdžiu.. O ko-:

lėl jo nėrą? ... . * I
— -Jis papasakjyjo, kadNąujie

:os užtraukė Chicagos lietuviams 
odelę nelaimę. Naujienos visą 

laiką ra;ė piieš komunistus.' o
labcF prieš komunistus ne rna-
!a rašyti. . 1 — yįenas nepripažintas tą

— Tai kaip čia dabai išeina, ’lentas pavojingesnis už dešinų 
>runga rašo, kad Naujienos ko- ? pripažintų.
sumištai, o pralotas nuėjęs jkan- 
eliariją^papnsakojo, kad ješ'fa- 
ė nriėš komunistus.

Tame ir dalykas, už tai
■ruletą ir pašaline, jį išsiunčia iš 

ęhięągos, p jo vieton paskirs Mau 
įį-knnigą. Antaną Pakarklį. h

Bet ar Pakapldis kunigas?
— Jeįgu pe kunigai, tai Qri- 

įjstcui Paiką žįjįo daugiąu nRgu 
kunigas. Jis gali būti kunigu, .lai

epadarys tų klaidų, kurlas flk- 
larė pralptąš. ■
— Jeigu pralotas būtų datf^U

'droięs, tąl iš Chicagos nebotų 
išvažiavęs, — baigė savo Žinias 
)a‘.tkoti Tėvas. ’! :£{

k-eikti bei mušti savo asiją-
— Kam tu jį muši? — klau

sia šeiipipiąkasi, prąyęręs duris. ,
— Vęrtą įį, tukt neklaužadą,, 

mušti, oi, verta: prikroviau.;vi-,; 
įakil.i gėrybių^ -sąkajų doyąpų atr 
yęšiu, o asilas-nė iš vietos! Taigi, 
lųgPimuis ic atvažjąvąu...

. ‘ Niekis... Ęą ątvęgg, tą ir
pąrsiyeš, — pąsakė nąnjų šeinii- 
ninkąs. (Kurdų hupąorąsj.

•* *

*4

Vaistas

Patirta, kad sėkpiingiąųsįai gy
do žmonos skaudančią gerklę...

— Kas’ ... Kas?... susidomė
site-

— Nauji, brangūs karoliai, 
* »

Nekokia pradžia

Jojjas: Ar girdėjąi, sietpef per 
Xaujus Metus vedė Petfas.

Antanas: Q, kaip nelaimingai 
prašalėjo jam šie metai!..’

* t f
Restarane v'

Padayė au. pažiūrėkite-ŽĄlu 
I musė plaukia?
j — Ko. jūs iš manęs / no.rite? 
' Kad aš jai gelfrci imo įa-ta punąęs- 
1 čiau9’

— Ąkys tam ir įstatytos, kau 
pesidairytą atgal. ■

— Protas ribotas, bet kvailu 
mas beribis ?

“Jei nevaikšto ketuipėščia^
<|ąr nemoja, kad n? gyvulys. I

— Jaunystė — rytąs Ir senat
vė — vąkąrąs yrą apgaubę vio * 
lėtiniu rūky

— Rizikuodamas praloštų! 
žmogus (kinai išlošia.

kantaziją — vienos iš na 
grindinių durų į progresą. t

~ Sąžinę — dvasios* kps
sesulė 1 č - '

Jūratė; imk dešimt salHdl- • • 
jių Pusę atiduok broliukdi. - U D

— Aš j-«m duodu iris. iy ~
— Argi hemolp i^r Ješimt ilf- įr septynių paršiuku pa |

kąięiupų?'- * jp
— Aš mbkr, bet broliukas tla?

nemeka... > t»

Vagis

Voiruqtojas . ■ '

— Kodėl jūs virfijrtc loktfaa 
reitp.zz

puieu,/— save 
s.-'esi - kaUiflaw 1

tei '

vogimų ,r ? - > A . •

-v Kaitąs teįįgjauv ūk
I’feidės pąvpgęiui’ųj taršnikd I 
^.gryuat; 'j*Kpa|ys Bį'-1

Meteprolbgiįos .tpties ved^jlis 4 AiliėV
4W Pas,

<^Ąt<ąiia' o .žpaų^u. rpąs i^ittįi* 
a$ĮiF JJ1^ 1»>t jo' nskiiQ imą

Meteorologija -
iesąi aisi;'i':i?y-

; diktuoją1 wo mašininkei VV jĮ 
? —1 Rytoj — šiltai vakafesė 
Ijietbs. ■/. t;

— Gaila, — tarė sek ret Arė ,2-- 
tci žadėjau eRi Į p^simą^mlj
— Naftai gali išbraukti lietu 
tarė stoties Vedėjas.-^ » ' <b

— f*tfinad., Sat. — Mori d, iVtober .19^21



PAOKltBĖ 90METJ K>N’4 JOKŪBONJ

Ptiįrtą ®štR?tifeiiį0985 in spi- 
Įtogt2. Gkąjįietis Janis Jb- 
įūbopų sulaukė 90 mėty-

rioje ir amerikiečiu baptistų sa- 
I$je, esančioje Pietų Chicago j e. 
Minėjimą suruošė pastorius V 
Cibas, nouia Gražina Cibienė. 
Rožė Didžgalvienė. ir giesminin
kės bapt'stės. Koplyčioje kalbė
jo pastorius V. Cibas, o salėje 
Kalbėjo Martynas Gudelis, o vie-

JRO
kas.

Vincas Figelis pasiekiamas tel. 
(1 616) 756-9023.

Sralis ir lapkritis įvairių orga
nizacijų metiniu parengimų mė
nesiai. Spalio 5 buvo metinis 
Cicero jūrų šaulių balius, ku
riame medinę programą atliko 
Eglė Rūkštelytė.

Snalio 13 d. Cermak gatve nuo 
56 West — Central iki 68 — Oak 

! Park, įvyko metinis “Grybų” pa 
radas. Skaitlingiausiai dalyvavo 
JAV kare veteranų Vietna
mo padalinys, iš visos Illinois 
valstijos. Iš lietuvių dalyvavo 
Cicero Įūru šauliai su dviem vė
liavom ir Dainavos, ansamblio 
reprezentantai.

Spalio 27 d. 12 vai. įvyks Cice
ro jūrų šauliu visuotinis nariu 
susirinkimas Lapkričio 9 d. JAV 
karo veteranu salėje, 1434 So. 
49 Court, Cicereje, įvyks Eše 
rių klubo metinis lydekų balius-

CIC
P. les 15 metų. Cicero gyFven- 

Lj s, ’v/.ola/’r.is Na-’jienu pre- 
n u merą* erių* ir lėirįjas. Vincas 
Bigchs prie Thre^ Caks mieste- 
Ho, visai neto i ]letuvic’ko Union

r. nirko u’*i‘.c!Iu ūkį. Te:, m- 
*:-ui n^’admus ne ūkį, bet 
džiunglyną

Vincas kasmet kirto krūmus, 
rovė ir piovė ž^lę ir po 5 me
ili jau buvo visai gražus sodas. 
K’ ta pasenu 'as obelis ir ių vie- 
<ie sodino jaunes. Dabar turi 

175 obelaites. Iki 1980 metų gy
veno garaže, kol pasistatydino 

ū kia rezidenciją. Dabar, pava
sarį, obclk’s žydint, atvažiavę 
autiečiai. negali atsidžiaugti pui 

’’iu g?rr/rvaizdžių. Kaip tikras 
ūkininkas įsigijo Šunį — Margį, 
kurs iš toli pasitinka kiekvieną 
atvykstanti, o jeieu šunelis iš
vykęs į mišką medžioti, tai pasi
tinka gargėdama ir sparnai plaz- 
nedarna žąsis.

suotojų.
Tuo tarpu L<sz Valensa pa* 

reiškė, kad nebuvo tiek b< Isuo- 
tojų, kiek Urban paskelbė, ir 
nebal-avo toks didelis balsuotcjų^ 
^kaičius. Jis tvirtina, kad politi
nės partijos uždraiistcs, žmonėm 
nėra ko pasirinkti. Gali balsuoti 
tiktai už komunistų palinktus 
kandidatus.

Urban paneigia Valensos tvir- 
tinimą. Jis sako, kad lenkai “boi
kotavo boikotua us”. Šitas pa
reiškimas l bs:i erzina, boikoto* 
tuoj us. Sekmadienį lenkai rinko 
4<X) narių parlamentą. Sako, kad 
tiek komunistų Lenkijoj nėra. •:

— Auslralietis Martin Koffel 
buvo Gillette bendrovės pirmi
ninkas, o dabar jis tapo “Diaso- 
lic” bendroves vicepirmininku, 

“Business Day” praneša, kad 
‘Gillette” įsijungus į ‘Diato- 
nies” bendi-ovę ir gamins ne 
vien peili įkus.

Jonas Jokubonis

iL^

gimė 1^5 r
It pavęjrgtųįe

t^.tuvūfe, PaylHi) vąlsčivje, Kte- 
i^iiį kįąipe.' '
;atvąžiaYp 19|4t , >-T?___ . -

Ditliii Pa-i na ąesūo paskpįte anglišką cilė- 
?anlk k?ra. Ragyvęno jis keliąs 

.'ĮBestonę ir jo apylinkėje 
fei'Uiėrį o vėliai' i.^y-'ėįė j 

mięstdį, pą^vę^ 
no' ppča mėtį, kčl .ąpjėjo beyęi.^ 
vlšs$jjĘUrdrjęr. miestelio dirbtu- 
yes^^.-Gąhther nijęytęĘp jis at-, 
v^žteyo,z<į Čiucigą. Joje dirbo it' 
gy^GOAnųn 1914 ipetų iki. šąis 
^^Ų; CWa^ję dirbę., Ligijo 
M&p-išaugino

Wįj;p ‘ sayp nąjįtą! kųrfą-' ti 
Mę gyVėną' ir šiandien. Chn
aagpj4tj^ipr:»l|idf‘B9 savo gyve- 
įiijpaą^ėtų,:; tp’tel grasiai jį ga- 

nes 
ilgai .negy-,| reiškė, kad jis nekalbės apie tai, j _ 

yjen^^tųpCįąędgęjęĮ. > . -.‘I i ko jis nežino, bet šios sukakties . 
‘ ' prhgą dori pasidžiaugti, kad sa-i -

vo Tarpe turi 90 metų sulaukusį -Davo vijuiu e, ji su Inkų ka- 
žmogū ir nori tarti kelis žodžius ’ riuomene buvo Lenkijo. pietuo- 

. apig sukaktuvininką, o ne apie Į,e įr atiminėjo iš vengrų Lvovo
pas’Ąyienąriįętuvį.’ kartu su juo -kitus.' '■ ' ’•
dir^T^ris 'Jgaųdąw ';Nayiįenįw: ' j jGražIna Cibienė;- kartu su ki-. 
i^jaįūpa- -tom gjesmihihkėm, pagiedojo ' krikštą gavo 1251 me 
sįšk^iytiJ.jNaŲjienas-rjis suprato, giesmę apie toli esančią Palesti- i p.

ną'ir. Kristaus;-.-nėštą kryžių, tuo Lg^ šeima ir su gausia palyda čios ir viena Naugarduke. Ryti- 
tarpų Simoną Peres kalba apie | priėmė katalikvbe. kaip popie- niai Lietuvos plotai jau seniai 
šiU: dienu palestiniečių kryžiuo
jamą žydi} ženię, o žemaičiai su 
aukštaičiais gieda Borutos kry

žiuojamą Lietuvą. 
j'2 '. . (Bus daugiau)

laštį.1 ' ' “ ■
Salėti atyyko 'Jonas Jokubonis 

šu. dvjetn savo dukterim — Li
lija ir OLga. Greta jų.sėdėjo ir 
anūkė. Buvo atvykęs senas Jo-

i kubonio dratvgas Bruno Klemka, ‘ 
.Antenas. Povilonis,! Kazys Ma
čiukas ir visa eilė kitų vyrų ir 

•piQteru. ,
Pastorius Cibas kaip koplyčio-j 

je, tąjp ir salėje citavo ir kemen- 
tkvo fcv . Raštą, Biblirą, skaitė 
apaštalų žbtlžius, sakinių ištrau- ■ 
kas ir bandė įdiegti sukaktuvi-Į 

■ninkiii, ko jis nežinojo. Tuo tar
pu Gudelis pačipję pradžioje pa-

PATARIMAS

Eit gotume pa- 
šį dien- 

rUtį> skaitė .beveik nuc. pirmo 
yd<iį^TSn<>.'Atvykęs į Gardner

dirbęį,'- kuris 'jgąte’d^vp "Naujienas 
ir jam .'davė ’pitUią ^numerį, pa-

• m. vasario mėnesį, kai Jogaila nėbės platintojos aureolė”.
Dirva 1985. III. 28 d. Iš skau

džios praeities neppaJmakinome 
Kiėvcs aktas Juozas Žygas 

žemę. ' rašo: ‘‘Žuvus Mindaugui krikš-
Iš tikrųjų Lietuva katalikų, čienybė Lietuvo'e nežuvo, tik 

s. kada j gal" sparčiai nesiplėtė. Gedimino 
.ietuvos valdovas Mindaugas su! laikais Vilniuje buvo dvi bažny-

jCjsTi^Vė Aiški^,' ja m patiko Tjan-J 
įtarui žiniois Tr itų* žinių aiškink’ 
kiag’.ij- ^šr'gasęs rpirmr^ ^Mb -51? 
iaik^tį te .ųž^sake.?Šęiii reįor-. 
dai rbdo.'kad jik Naujienas skai
to: 6-to jį numerio.v .. /
: I' tJakūbpnio '96 ’tnetių sukaktį įQi -

ba^tĮ. l&i^yi'
T - -/'.-/-į -♦ *- 'L

pppJoėęš- J. Dapraus

db,į^^flsjĮi«uš_4r-Aį^^d^es< 
Ik'aripją 

kaip; tr ikrelio..' buvo apkrikštyta’

..’Daiįįalfškas yten: rašą: ■-.: ?. ■ . ■ 3 
I i 'j.j Dlugošas, savo. ‘‘Lenkijoš Ką 

1387 'metų žtr- 
n^są-ypjitęikęiT aprašymą, jpavąį’

ūsir: J; kąiriįfienei JaO^gą^EięT;
--isužallam^jiajEfca^&usį-

PAGAL LENKŲ UŽGAIDAS 
kurLp /.■’•; ' > •." . ' ■ 

'itiai bei -’jų komentarai, panašiai 
vkąįPf ir; tas- lenkų’ dailininko W. 
:Geisbhb paveikslas- "“Lietuvos 
' krikštas"' 'tięatrtinka istorinei t ik- 
ręnybek •. ■■■ .. :

’ Dįųgcšd cituota popiežiaus VI 
bfėyė ar bujĮė kalba apie tai tik 
bendrom!4 -frazėmis. Pažyru ėti- 
hą, kad jos teksto nėra Vatikano 
viokumentų rinkinyje ..Monumen 

tfa. Vetera Polonia et Lithuania”. 
•Letlir/tam.-papiežiaus .rašte nie- 

apie tą .tąi’iain-ą .1387 m e- 
lb:Li^l^;irikštą..Į - /’ 

f'kdkĮ "nors'Dlugošo 
jjĮąk^ytajYjfp&goriių.krikštą bėga-

i

žiaus Inocento IV rašte sakema: buvo priėmę rytu apeigų krikš- 
4 su didele pagoniu dazigybe”.} 
Rygos arkivyskupo Jono III-jo 
ginče su Kardininkų ordinu, ar
kivyskupo rašte randame, kad 
Lietuvos karalius (t. y. Mindau
gas) krikščionybę buvo priė
męs “su visa savo karalyste ir’ 
toje turėjo<dvasinmkus”.

Dlugo§>< 'pateikto fanatiško i vai nelaimių. Kęstučio i* Biru 
1387 m. liittfviu krikšto aprašy-iės nužudymas s.urjšt^ *u jo 
mo jokie : neabejotini isteriniai1, vardu”. : vfW <
dokumentai nepatvirtina. Atro
do, kad Dlugošas visa tai išgal- 
vojo, siekdamas parodyti nebū-^ kų pasisakymus ir kodynaus, pa
tus lenkų; “nuopelnus, krikšti-.1 rodyti nebūtus lenkų “puopel- 
jant Lietuvą”.’ Tas aprašymas Į nūs, krikštijant Lietuvą*’. Nesi- 
tėra vien Dlugošo vaizduotės ku- Į priešindami šiam * rengiamam 
rinys. Neabejotina, kad lenkų1 600 metu Jogailos —-įę’riku mi- 
istorikams nėra lengva atsisaky- nėjimui 1987 metais, tžltiu būdu, 
ti- to fanatiško mito, nes kitaip lenkui savo priešą, kepame ša- 
•jūk būtų pažeminta Lenkijos is-kėm, o lietuvių tautą^rS^ibdome 
toi'iografija ir paneigta krikščio- į purvyną. Tad ko ni££ jsiekia-

čionybę. Taigi Lietuva nebuvo 
koks oagoniu kraštas. O -

vosenoje, mes tegalime ji (Jo
gailą A. M.) įrikiuoti Į eiles to
kių, kaip Vitkausko, Paleckio, 
Sniečkaus ir k. t... Jogailos var
das -susipynęs su visa eile Lietu-

Tad, kaip matome, pagal rim
tu lietuviu mokslininku ir ištari

Vincas įsigijo ir bičių. Šiemet 
iš 9 avijiu gavo 1200 svarų me
daus.

Dabar pas Vincą pats darby
metis, nes šiemet užderėro re
kordiniai obuolini. Jo laimei šie
met išėjo į pensiją ir žmonelė — 
Agnietė, tad darbais pasidalina. 
Už žieminių obuolių bušelį Vin
cas ima 5 dc]., o jeigu kas perka 
5, tai šeštą Vincas prideda ma
garyčioms.

Vincas turi įsigijęs ir obuolių 
sultims spausti mašiną ir už ga
lioną grynos sunkos imo 1 d<L 
ir 25c. Kurie obuoliai nukritę 
ant žemės, gali atvažiavęs nemo
kamai nasirinkti kiek tik nerį-

Vincas nevengia ir v^ueniem- 
nio darbo. Yra SLA SOr^Žfąęro 
kuopos valdybos ...sekretorius, 
ALTo Cicero skyriaus . tarybos- 
narvs ir kelis metus buvo Union 
Pier lietuvių draugijos pirminin- 

me, tokiu save elgesiu?
Ar tai nėra pataikavimas len

kams --Tai bus panašus džiaugs
mas į Lietuvos okupanto sureng 
ta dainų šventę Vilniuje 1985 m.

Antanas Marma

Nebetoli ir 1986 m. sausio 
mėn. 12 d., kada įvyks Mažosios 
Lietuvos minėjimas. Kalbės prof, 
dr, Račkauskas, o meninėje da
lyje Aldona ir Rasa Buntinaitės, 
c vasario 9 d. įlietu vos neprik
lausomybės paskelbimo, minėji
mas. Abu šie renginiai įvyks pa
rapijos salėje.

S. Paulauskas

LENKAI VIS DĖLTO ĖJO 
BALSUOTI

VARŠUVA, Lenk. — Lenkų 
valdžios atstovas J. Urban vakar 
pareiškė, kad-praeitą sekmadie
nį didejis lenkų skaičius* ėjo bal
su oti. Iš viso, buvo su registruota 
28 milijonai balsuotojų. Urban 
tvirtina, kad balsavo 78% bal-

ii w
i*

Ym<

> 'VĮENlĮO''OfOGAtJS 0TVENĮMA3, Antano Rūke tprrfy 
fucic Adomaičto — Dėdė? šerto gyvenimas. Tai ne sai® 

jyrėBiiABb Brtdfi; tpraJhnš u, bet tiksli to lafccrtarpio buitie* Uit 
rttfirto4. rtudiU,: sjasifrityt* titirsMlixte. T# 3X5 puslapių fcnys

IBmW wr*Fr*« vtudij* »pie llytprfiilc*, remfanM* Pakdnft 
tabfnvof sptkrtEh dnomenimt* Apr? rymai JdomU> kiekvienai 

teidinyt. kicstt oottut nuotriukooiK pabaldoje duodam 
■rfto'r»rdih; p»v*dtnlmA1>tT jų fėrtmlai j ’obeif^ tatK%. EsJm

> X4 EjnrtF L1 M*. -tfrtn Jos OrtBttftt* it>
w-jhitoriit tr fftfntyi epfc temesh te rietxa beprtk. IJetuvoje ir pv 
fruHefab bnfferikų ę>kūp*<djcw mebiK Knyga tetrl 234 pu*l*ot»

| JULIUS JANONIS, poetai fr revoHuctonleriu*, neraprv 
Interpretuojamas gyrrafcne te politikoje; tik » 

FWjjk; laifnako kfiygoje «pie Juliens Janonio gyvenimu Ir po 
gįj^ 6»bv WHtj IS ixUma pevsdlhtl kovotoju imogiur tefr* 
Cayft r*t fldefic fonui‘g. ?Mirv r?M.

Jei. ponas, nori ko nor? pa
siekti savo gyvenime, tai paklau
syk mano patarimo.

Būtent?
BiuenL niekuomet neklausyk 

patarimu! -

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsafcymę kteyga 

“Liucija” jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą ■ nuo XX šimtmečio 
pradžias iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni, ir trumpesni apsa

kymai; 184 psl. Kaina 85. . 
Gaunama ‘Naujienose” ū pas
autorių: 6729’So. Campbell 

Ave4 Chicago, ĮL 60629.

JAY DRUGS VAISTINĖ
Į 2759 W. 71st St., Chicago, HL
į • RCTESTINGA) iSPILDOMI RECEPTAI ® FANNIE MAY SAL-
! ' DUXYNAI • KOSMETIKOS RKiKMKNVS

I.?’-' ’•■ Atdara šiokiadieniais nuo

Sekmadieniais nuo b Veli. AjyC iki 8:30 vai vat
D. KT. HUMAN, B.S., Registruota.? vaistininkxs

įg.^jO
t

For constipation relief tomorrow į
> reach for EX-LAX tonight t

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

Read label and follow 
directions.
CEx-Lax, Inc.. I9S2

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:

1. Dr. Karlo Griniaus ATSIMINIMAI IR MINTYS,
110.00

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

II dalis, 229 psl.

3. Miko Šileikio, LIUCIJA, proza. 178 psl. __________

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

5. Prof. P. Pakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI.. 176 psl. ___ ______________

fl. J. VenctevBx, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.
60 psl. .________________________________________

NAUJIENOS, 1729 So. Halsted St.. Chicago. DI. 60608 dys- 
čekj Ir pridSkta vWn< dolerį parsiuntimo IŽIaMocn*.

16.00
S6.00

$5.00

$5.00

F2.00

kite

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininke Prano ŠULO 
oaruošta ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomiš 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujieną administracijoje. 
Knygos kaina — $3.95 (su per
siuntimu).

yra seniausia, didžiausia -ir' turtingiausia lietuviu fratemaHnA 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau* per 97 metua.
SLA —atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuce 

; darbus dirba.
SLA— išmokėjo-daugiau-kaip AŠTUONIS' JHLU0NUS doleris 

apdraudij savo nariams. į .
SLA —apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelne, 

nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. - 
Kiekvienas lietu,vis ir lietuviu .draugas 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000;

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda. — Endowment 
. - Insurance, , kuri ypač naudinga’jaunimui, siekiančiam

’ ;aukštojo, mokslo ir jų• gyvenimo pradžiaL ’ Lt

SLA—; vaikus apdraudžia pigia terminuota apdraudaf-ui
- $1,OQQ apdraudos . sujn^. temoka tik $3.00 .metama.

SLA — kūopuJyra visose, lietuviu ksenijose. : < / ‘ ■ 
’■ Kreipkitės L savo apylinkės kuopą Vėlkėjus. .

jie rifams- melai paselbė* j SLA įsirauti.
-.Galite-kreiptis ir tiesiai į SjA-ę«trąf;

ITTHUANIANALUANCEOFAMERICA
307 W. 30th St^ New Y^ WrioOOl 

TeL-(212) 563-2210 v'. • '

Inl LIŪDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip 

(Š PRAEITIES ŪKANŲ 
ATEINA LIETUVA, 

I

>ara^ 700 pDRinpiu knyjrą. kurion sudėjo viską, ka> bet kafla tr 
M, kur Bet fraria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvio* 
Ir lietuviu kalba. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium Ir prof. X. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
Hetuvip kalba liečiančias Ištraukas, paruošė tikslini vertimos 

tr patarė mums toliau studijuoti

IaIx> KMJ vtrietlaL Paltu Cl

RADJIBNOS
gŠUiE5HS TJilsted Bt, SPeago, EC

ŠeŠtad. — Pirmad., Sat. — Mond-. October 19—21. 19&'
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Niagaros krioklys

TUNISIJOS BURGIBA NEMĖGSTA ARAFATO mes. jie

Burgiba, >f»- V0i!ĮM, pTflf-
ganą j r tšeidiMius iš Balsių tąi pRiyU A'r>|ttą, kad 
mų sustoju, atsisuko jr 1 ji* pasikalbėtų su Tųnįsijto! prw-
to i piez Realus pažiūrėjo. Jk zrietito žntoiĮM. Nieko, iūKffiu, 
iu jau buvo atois\Trikuię ir v£ią1 ją. io- n-išoje, rięs įJMijjttui 
vinrxv antram palakė; bot 
Bu- giba .'ustojo, atsisuko įr- i*Q 
ri į prez. Reaganą. -. *

Nekantrus ReagApas pastebėjo
I paklausė:

— Bena- prezidente, gal ką už
miršote?

Burgiba nieko nesakė. Pakratę 
‘aivą, ųistsuko ir pradėto toliau 

žingsniuoti, o išėjęs laukan, pa
lydovui jis pasakė: ‘‘Norėjau dar 
43r‘ą i Reaganą pažiūrėti...”

Kai Izraelis užėmė Pietų Li
bano dali, tai Jasir Arafatas pri- Tunisijcs prezidentus ųenori 

nieko bendro turėti su teroris
tais. Prezidentas Burgiba ir gy
venta ai yra pasiryžę ginti Tu- 
jusijos demokratiją.

dar griežčiau įsake Egipto lėk- 
įilyę kapęouui nebandyti ne
leisti Tunsijąe, nes
Įri’ili atvęžū į Tunisiją teroris
tų.

Tada “Egipčąr” nutarė grįįti 
į Koistką, bet. priai tėję Ameri
kos lėktuvai įiepė skrįsti į Sici
liją. Egipto lėktuvui nusileidus, 
liepta Mliuiti visus 4 teroristus, 
kuriuos norėjo išgelbėti Egipto 
prėzid^ntes.

GRANADA ATGAVO 
NEPRIKLAUSOMYBĘ

ST. GEORGES, Granada. — 
šių melų spalio 31 dieną Angli
jos' karalienė atidarys Granados

■ v.iič-jc nešdintis iš Libano. Ara
fato nenorėjo priimti graikai, ;į 
šviįo egiptiečiai, jis "aii buvo iš
varytas iš Jordanijos, o Saudi 
Arabija iš tolo nenorėto jo įsi
leisti.

Tada prez. Reagatias kreipėsi 
į prez. Burgiba, kad įsileistų, 
ne tik patį Arafatą, bet ir jo ar
timiausius bendradarbius, Ara
fatui teko visus važinėti, kad ga- parlamentą ir pasveikins krašto 
lėtu apginti savo pozicijas, o gyyentojus, atgavusius bąito ląis- 
pačioje Tliniisijoje visą palesti-. vę. ‘ , -
niečiu štabą, Mohamedaš ai Ąbas - , \ . ... < , <

- ‘ v, . - , , ■ v.. -iPn.es du metu Amerikos karo aunas pramuštgalvis, kuris bu- ,, L
vo dr«su.. ėmėsi b« kok,o l-ei- :eSW l^verze > CrąMda;! nUgmk. 
k»ln ir viską bandė sutvarkyti. *»> Kubos agentus, .ss.ute sn
iegą. Abasui teko dažnai susitik. at5to™s. *
Ii su ateakinrtis Tunisijos parei-.-!»W ]ielios.. menesį s.aWrfUtte 
gūnais, bet sil oačiu -Burgiba sa-™ Grana^s;. Pragttą
iam labai retai teko sositiku. . h'«neil » G’anados Kydztavo pas

. ■: KutiijiaE Bahamų sąjujįąi;^ jru- 
Bprgibą jo 'vefigė. B’.iVgiba ne- , Jį padėjo gfatiadieciąms sųor- 

paiso. Ji§ dėstydavo savo užjno-' gąhižtjoti jalps apsaugai reikalin- 
jus,;bet visuomet baigdavosi pra- gUS daKnipš; .. ■ ;'■■■'
švniu-didelės sumos Pinigu įvaįpA ' •■-.<
riems, nikams. -Gra^-dai.- ; nėp^
kad ..Arafatas negalėto palikti jo kriu^ybę.l^ jwt per 
bė pinigu, bet Arafatas-dažnšJJOTMi ^^^^įĮ^Stry 
taip padarydavo.- . ' į šalmfckj: š^^tflfe^jerą ir

-J f s'^jn.’steHus.ir suėmę kęji,s-šini-
Burgibos ministerial buvo de-1 neprikiau.-omybės *šalki>n- 

mokrataį. visi, buvo jo mokiniai.j Kubas atstoki štidajĮ-ė dide-
Kiekvienas kovojo prieš prancū- - fjųs ginklų sandeliusupištatįrdi- 
zus, bet jie nebijojo užkaEnųl. dęlį aerodromą apmpkiiurriiH’ka- 
ir savo bajorus. Jie pažino pą-! f fams: atvežti, ir šalai-.IpxiiWesti 
lest'.iTieeiųs, mokė’-o ir juos pa-.: sovietinę tvarką.."Bahaaųiąs -sales 
dėti i savo vietą. Jięm$;.nepatiko Uapių^Amęrik^^g^Bs: Ame

Arafatolifepms ir rūstis. Maskvos ~agėn-

nOjįęjojA'kad pęprašU
P-Lą&j»3c‘rU
’.'“ dtoRlfį ■ Eurr:h£t41Vti. Mto-dr 

gino i 
Jis pačioje' 
lygias tei: 
vertimą.

pi odėje mokyti kaip-patys pran
cūzai privalo prisilaikyti 'demok
ratini u dėsniu.

Kai grįžo i T u nisi ją. tai pradė
jo kovą, prieš pačios Tunisijos 
baj orus. Jis jų nepažino- Bajo
rai turėjo; pagrobę geresnes že-

į.- r r —     :——--7- -r-------- ? T~—■ .-L . ’T*

holmą,1 Maskvos' atsiųsti agentai, kad suniekintų tuos, 
kurie ruošė Baltijos Tribunolą ir Taikos ir Laisvės Žy
gį, irgi vadino amerikiečių ČIA agentais. Taigi mato
me, kad Vilniaus kursuose buvo dėstoma tą patį .visiems 
agitatoriams paruošta programa. Nes tiek Maskvos 
agentams, tiek mūsų jaunimui Vilniaus kursuose Įkal
ta, kad kėlimas Lietuvos laisvės klausimo yra tik'ame
rikiečių ČIA reikalas. • ’

0 kodėl latvių jaunimas vyko i tą protesto žygį, pa- į neiios f

Tunisijcs prezidentas Habi- 
, bas Burgiba yra vienas seniausių 

musudinonų prezidentų. Jis at
kakliai kovojo prieš, prancūzus

1985 metais Taikos ir Laisvės-žygyje, plaukiant' 
laivu i Helsinkį, estų jaunuolių buvo 51, lietuvių 52, o : 
latvių 198. Kodėl lietuvių buvo keturis kartus mažiau, 
negu latvių, kuomet pasitraukusių išeivių lietuvių yra dar prieš Pirmąjį Pasaulinį ka- 
turbūt, keturis kartus daugiau.

Ieškant, būtų galima rasti kelioliką priežasčių. Bet 
viena, manau, svarbiausia -.priežastis būtų, kad lietuvių 
išeivijos jaunimas, jąū bent per penkiolika metų, buvo 
auklėjamas, raginant bendradarbiauti su Lietuvos oku
panto statytiniais.

Nuo to laiko, kaip frontininkai uzurpavo L. Bmę, 
mūsų jaunimas buvo auklėjamas būti palankiu Lietu
vos okupantui, vykti Į Vilniaus propagandos kursus, 
(nes “ten jis išmoks, kaip laisvinti Lietuvą! Nainys, 
1977), naudotis okupanto duodamomis nemokamomis 
atostogomis, o pasisakyti prieš Lieuv.os okupantą, veik
ti dėl Lietuvos laisvės, tai tik darbas tų senių, kurių 
protas suminkštėjo,kurie “nieko neužmiršo,nieko neiš
moko”. O jaunimas turi užmiršti Lietuvos laisvės idėją 
ir išmokti bendradarbiauti su Lietuvos okupantu.

Todėl ar stebėtina, kad-jaunimas vyko į tuos Vil
niaus kursus, dėjosi į galvą, ką juos okupanto paruoš
ti lektoriai mokė ir rodė, kokia graži ir laiminga Lietu
vą okupanto globoje. Ir ką jie ten išmoko, tą pareiškė 
1978 metais jaunimo vadų suvažiavime. Jiems, Lietu
vos laisvinimo veiksniai, ALTas ir VLIKas, yra ameri
kiečių FBI ir ČIA agentai-

Organizacijos, kurios pasisako prieš okupantą, dir
ba kaip avys be galvų. Savo kalbose ir spaudoje jie jau 
nebemini, kad “okupuota Lietuva”, bet tiesiog Lietu
va Lietuvon, nes turbūt jiems Vilniuje agentai neaiški
no, kad rusai Lietuvą išlaisvino. (Pasaulio Lietuvių Jau
nimo sąjungos aplink. “KOVA”, 1978.IX.14). Ir Į Stock-

•ą. Jis baigė Paryžiaus universi- 
ietą, lankė politinį .institutą ir laisvę ĄfriRps 

giba buvo ‘ 
toias u: . ’ i-
mėgę, bet

joje - 
no pulko 
kad I. J 
uodas teises

koyaįoyuž

Žemaitė

ŽEMAITĖ

(Tęsinys)
“što tu takoi!”Aš pasidrąsindamas atsakiau: 

I^evon Pagir. vąše visoka parodije!,... Pabalino 
kis kaip velnias.-šaukdamas: ‘Taštuk, u kalod-

’rsnc.ūąjįi nutapą jlubti 
irįkps įįfltonijomsįgęjir- 
□ Tunisijos mėgjąę^u- 
bkjaįėiš,; Bajorai ,jęp toė- 
t ųiekjajiė negąį^cĮ^r- 
aky.flayQ;Įtaibas ,TjiDfši; 
ėju'si$&; užsienioį- l^gįo- 
karią^bJiš r^l^fevo. 

Mjjęri^?prfpąžinįįi$vie- 
ses visiems Tufeįiijos 
am>. Kai -k^ro pabaigė- 
šformupias ųžsfėĮg^ le- 
ii£©urĮą>a kViėU£: jpęs 
Tunfcij#  je ir gi ntfc T n 
yve$$įy4‘ teises.- Bet ;;is 
siefn<įųti lygtas pifie- 
i v a i z ditoti bajbrįjš.; /;

te buvo i 
I ęionasį-1 
f pasilikti 

. • . y. ■ v i
rodyti Latvijos okupantui, kad latviai, kur jie bebūtų, Į peterė - 

' " r ' '■ i - . .o čiais, r. .

Prezidentas ' Roosevettąs -sįm 
buvo geriausias-.' demoikratjįio 
prezidento pavyzdys. O paskuti
niu metu, prezriientas ReagibSas, 
jam buvo kihųąusias pavyzdys. 
AngĮams ir vodsečiains pasaky
tos prez. Reagano kalboj/ jam 
buvo giliausios demoktaėnes 
minties kalbos.-,

Artėdamas prie -vyresni^am
žiaus. prez Burgiba nutarė^yykti 
į Washingtons jr pasimatyti Su 

Latvijos okųpan- Į prez Reaganu- Ęrie apskfftp sta- 
poselėja Latvijos jlo iiedu kalbėjosi 3 valakas, 
nimn ' tn I Kalbejo j<ems labiausiai rupiais

klausimais/ kaiptokiepyti,denic- 
kratines mintis- neapšviestų,/gy
ventojų tarpe! ■

niekuomet nenustos kovoję prieš Latvijos okupąatą? 
Matomai, latvių išeivijos vadai nepataikauja okųjfento 
statytiniams, nesinaudoja jų veltui duodamomis ąępsto- 
g'omis Rygoj, o jaunimui skiepijo Latvijos nepriklauso-

Kaip lietuvių jaunimui Vilniuje, taip ir latvių .išei- 
vijos jaunimui, Rygoje “Rodinos” draugijos buvo pa
ruošti propagandos kursai. Bet latvių jaunimas iiesusi' 
žavėjo okupanto pažadais. Latvių jaunimo suvažiavi- 
me, jaunimas pasisakė prieš tuos kursus ir atsisakė ten 
vykti- Už tai latvių jaunimas taip gausiai ir dalyvavo 
laisvės žygyje, kad protestuotų prieš . 
tą. Matome, kad latvių jaunimas dar ] 
nepriklausomybės idėją, o lietuvių jaunimo vadams j.ta 
idėja jau ne populiari. *• - '

'SBJĮSnEJ^d SBUŽJ '

Vyrai pradėjo mane stumdyti, mažne pa
virtau, mat,, arielka apsėdo. .. Ledva jau Stakus 
pripuolė, nutraukė man kepurę, nutildė pisorių, 
prižadėdamas magaryčių; mane atrėmęs į pe
čių, stovėti..

Po tam išėjo tas biesas paršednikas,kad aną 
vėliai... Kaip pradėjo šumyti, alasytil... Juk
moku gerai maskoliškai, bet nieko nusupratau, 

I tik girdėjau “sokon, zokon”.... Aš mislijau, kad, 
j po velniais, nepadirbtų mane kokiu zokoniku, 
nė vesti nebegalėtum žmogus.... Paskui nieko 
nebežinau, kaip iš ten išėjau ir atsiradau vėl su 
Satkum pas Srolį.... Atėjo pišorius ant prižadė
tųjų magaryčių- Tuojau mane paklausė: “Za- 
čem tu na skod, tu ne kazein”?! Aš atgavori jau: 
“Aitec balanoj, zavsem končisia”. — “Da, da,— 
atsakė pišorius, — koroše tepor budeš kazeina! 
a dla čemu v konceleru stovai z furažom0 — ’ 
“Svini, gosudin sekretor, — sakau, ja zabijatn, Į

1 kad ne karčiamoj stovai...... ”
Tuojau ėmęs sušukau: “Aureika, davai ga- ’ 

relka, davai uknoli butilku”. Mano papūtžandis, 
linksmai jųokdamos, atsisėdo Gerti padėjo- 
ir Statkus, bet jis maža tešnekėjo—nemoka taip 
gerai . .'.’*0 aš maliau ir maliau maskoliš
kai! Visi karčiamoj nutilo Šnekėti tiktai 
klausėsi, juokėsi ir juokėsi. Atėjo ir učitelis.kū- 
ris mane mokė penkias žiemas učilostovoj Kad 
rėžėme, tai rėžėme! Ar pusantro rublio prapit-

, bet jie nebijojo užkalniui. dęlį aerodromą aprnoįtirijnim’^a- 
. — • ■ -• • - .

testaTiečiųs. mokė'-© ir juos pa-; sovietinę tvarką. Bahaayja-s Įšėlęs 
T' V? j-papi^^'Amėrikąr paganas.'-Ąnae

pats Arafatas, bet-jie buvo • at-^rdfibeiai’ ažėiaė salą, išypiiė l?u-

t .tHs-.išsjnėtė namo, b dabar patys 
J Granados gyventoja: hėpriklau-

formuotas apie Egipto prezidett-'; tvarkys savo teikąiusz'

sargus ir.su Abasu, ■ 
dešiniąja ranka Turri.sijoje.

Titnisijės prezidentas buvo in -

to Mubarako ne-iorentatomą, bet 
jis nemanė kad Mubankas pa
dėtų teroristams pasislėpti nuo 
teisino bausmės. Kada (pš. paty
rė aoie skinčianrus 4 teroristus 
Į Tunisiją. kad juos teistu -pats 
Ą.rafatas, tai jis. iš anksto uždrau { pareigoms..
dė Egipto keleiviniam lėktūviuiĮ —:—----- --------
nusileisti. O kai jam paaiškėjo, j — Kanados- Prekybos bankas 
kad tame pačiame lėktuve bnv°l turi ekonominių sunkumų, šeši 
vežamas ir Mohamedaš Abas, Toronto bankai nutarė priremti 

petį prie Kanados prekybos-lai ris griežtai uždraudė Egipto 
lėktuvui nusileisti Tunisijojė,

Egipto prezidentas, patyręs, 
kad Arafatas kartais pasikeisda
vo šiltesniais žodžiais su ponia

lijau.... ,’KjjĄ staršina būtų mūsų neišvaręs, po 
velniais, būtume dar uliaveję. ‘

— Turi kuo girtis!:L~?A*kė šeimininkas, — ’į " i-‘ e *

— 0 tuojau ženyčtaus, *’Ot, ir gaučiau pini
gų po pačiai!

— 0 tuojau ženyčiaųš,.Į>at, ir gaučiau pini-
gųpo pačiai! ;•

— O motina švenčiausia! Penkios Resers ir 
matušė—dar jam pačioš 'repcia!-- Kurįp ją dė
si?... klausė šeimininkė, ‘

— 0 iš kur penkios t Juk viena -jau pasiko
rė už Gėrybuko, o kai tata pAgeres, tekės ir Ur
šulė už mažučiuko Benuko. \

— Ot, bus vestuvės! — džiaugėsi mergikės.
— Dieve padėk! — sakė šeimininkė. — Sa

vęs verta bus pora. 'a - . *’«■ >'į-
— Ot, m^no seseris ir Išvalkios'v šiokie tokie 

> šlaitai beliks trys. ‘
— Dėl ko vadini- šlai^š1?

‘ ninkė. — Argi Gėrybukas'fte dorasr ,yy|ras, arba 
Benediktas kuo dėtas veikia?’.•... Kokj-’tįarbą pa
ima kaip tirpte tirpstą jų riinkosę^ • Jiė vienas 
meistras to neparodo -
negeria arielkos, negali, š

Leonas su kumščiu | italą mušdami?, sako:
— Kas tris desentiniCs,* kaip GėryBukas, ar

ba visai žetnės neturi, -r-’ tokius visus -šlaitais va
dinu lt gana ! Ot, kaipGumbakio Kazas ar 
ne mulkis?! — Su piemenimis gagėtas, talalai- 
kas skaito cha! cha! cha-! Ar tas ne šlai

ė šeimi-

Itra ir vėl,, tų, kurie 
itais vadinti

? — Ch čagas šętifas Ąichi<d 
Elrod. ' ėjęs 'šerife p; ’ergas 16 
mėtų,: pąreižk^ K? J jts./dmųiią j 
nėdafidrafuos šst no įKneagcins 
bet bandys kandi l tuo•' teigėjo

— Egipto -finansų minjsteris 
abejoja J alsi r Arafato pčY,?iski. 
nįais.

tas?!.... . ' ■' ■ ' '
Ir skersomis pasižiūrėjo į Onikę, kuri'.nu

raudonavusi paveizdėjo į savo vaikinus.
Eik tu, kvaily!, prisisprogęs plempi, nė 

pats nesižinai ką.... Kas iš tavo turtingumojtad 
galvoj tušuma! Gerau skaityk gazietas, bahbai- 
kas, be neįgysi šiek tiek piemenų proto..J . / 

Jurgis taip pasakęs, nusispjovė.'. ’ '
Taip įspėtas, Pagirys pasidairė kiek. Netu

rėdamas ko besakyti, numetė pusgirčių nuo sta
lo, eidamas išpešė mergikių kuodelius, yAikihu- 
kų pakulas išnešė ant kojų į prieangį, nė sudie- 
vu nepasakęs, išdrožė švilpdamas į sodą šunų 
lodyti ’ ' ■ ‘' "’’ j .

Gražiai pasigyrė ir pasirodė vienturtis 
kavalierius! — juokėsi motina.

— Balamūtas, bjaurybė 1 — sakė Stasiukas. 
-Jau jis man yra širdį. paėdęs/... Kai mokėmės 
kartu, būdavo, iškaulys, nuo tėvo pinigų, k#ti 
atvažiuos į turgų, t»i su mokytoju gers kai- 
činibas... Paskui keiksmų negalės apaiklau
syti!

PATS SKAITYK m KITOS ACUNlįį i j 

SKAITYTI pifNRAStl •KIAUJIENC5**. f]
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(312) 226-1344

— “Lietuvos Aidai

UNION PIER PADANGĖJE

TeL: 562-2727 arte 562-2728

TEL 233-3553

SENIAUSIA hi didžiausia LAIDOJIMO įstaiga

čius ir t.tf ir t.t ~

ž 
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Dr. ALG. KAVALIŪNAS
Vidaus ir kraujo li^s. Nechirur-

KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ
Programos vedėja

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

Visos laidos is WCEV stoties,

GYOYTOJAS ĮR CHIRURGAI 
WMK1AJ.YBI; ĄĮUŲ LIGOS 

•3921 West 103id Street

I
S L\
I EI
!

St Petersburg, Fla., 12:30 vaL p.p 

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

Chicago? Illinois 60629 

Telef. 77S-5374
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DR. PAUL V, DARGIS 
.YDYTOJAS IK CHIKUKSAI 

WeiiuhiKtr Ceaimvotty Ulttikaa 

t Msdidn«t dlrsidscUM

IMA S, Manhelm RcL Weitehwtec, UL

P-.rWMJS

- Modernios pottijos knyg 5 dot Minkšti
viršeliai. PaMųgime poeziją, kai atsiusite pinigus

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

a

5540 S. PULASKI RD,
. 9 T x ' t- ***• * t* **

Chicagos Lietuvių Suvalkiečių 
'draugijos poatostogirus narių 
susirinkmas įvyks penktadienį, 
spalio 25 dieną 1 vai. p. p., Ane
lės Kojak salėj, 4500 S Talm®n 
Avė. Nariai kviečiami atsilan
kyti, nes yra daug svarbių rei
kalų aptarti.Po susirinkimo vai
šės. E. Strungys

K?.!j Čįkągįečių ųejin© Union I tUPtj. į valgiam IW Vasarvietės 
Pier lietuviško kurui-tinio mie*-' aukštos pakrautos, ą^veiia Mi
telio, kuri.-, randasi Michigaito chigano ežero platybės ir sinėle- 
vąjstijoje, vos valandos ir pęp-: tų krantų tolimi fgijefaj; prime- 
kipįikos minučių ąjitatpobilin panŲ įputos Ęallijfisjtojto’i K ne;

1 vajiąyimn nuo Čikagęjs aprūkusių pgipjrštgnįą jp gF^įį- ’ 
dangoraižių, gražioje Mįcbiganp!
ežero pakrantėje.

Čia visą vasarą,’ypatingai sąz 
vaitgaliaė, tik verda,- įįžia iš Įvąj- 
riausių vietovių suvažiavę, sųi 
plaukę lietuviški juristai ir prą-r 
vąžipojaųtipji atostoSUF-°jai: ?er. 
ąųtomobįlius ne.t gatvelėmis ne
gali p rąęįti. Yi^ur apjjpk girdisi

m ui
ir ja žtociieto gėlynų plote ar 
(|ar?ę vikriai be*iiukančię. Kiek 
iqliaii E. J’-rgaitnenė, sodyba, ku 
riojė rasi bęvęik visas gęles ir 
tjekoi’ąlyviflius medelius šioje 
įjpyliųL»je beaugančius. Netoli 
ir Burnelių, bičių aviliais, vyn- 
liogįų krūmais ir obelių įjulinko- 
rpiomis šakonus pasipuošusi vais 
medžiaįs apaugusi didelė sody
ba. Dar. kiek patraukus iki Kru- 
gęr Rd. Į vakarus, pasieki Bige- 
|ių djįąigusią vaiunedžių sodą, 
kur medžių šakos, ruip obuolių, 
pęt lūžta. Kajnijnystėje randasi 
graži jūrų šaulio B. Kasparo so
dyba. Pavažiavus kiek į Lakesi
de pu-ę randi sode, tarp obelių, 
krįąušių ir slyvų ipedžių, gra
žiai isikūfusj S. Juodaki, kuriam ' 
ir bitelės nemažai medaus sune- Į 
Ša. Netoli yra dar vienų tautie- • 
čių kiemas, kuriame šeifųininkė 
ankstų rytą, kai išeina savo kie-, 
mėlio gėlėlių pasižiūrėti ar dar
že lysvęlių paravėti, taip paklys
ta, kad tik iau prietemoje, vaka
re, beranda kelią j namus.

Na ir vargsta žmogeliai pieti
nėje Union Pier pusėje gyven- 
dumi. Nuo-pat ankstyvo pavasą-

nųo

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis 1729 S. Halsted St.
FD. LE. . . Chicago, IL 60608

24 Hour Service
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• ■ OPTOMETRJSTAS
<:• . '--UĘALBA lietuviškai
ISIS' W* 71st sc; Xd. 737-5149

. - T&yina ikis. Pritaiko akintos 
' . •■ is “contact lenses”. ■

z

; INKSTŲ, ?ŪSLi3 IB .
PROSTATOS CHIRURGIJA

— Toronto lietuviai pęnsiuių- 
kai jau gauna Ontario subsidijų 
pareiškimų formas. Šio miesto 
lietuviu klubas turis pasistatęs 
^genamuosius namus, neturi 
socialinių reikalų patąmautojo 
arba1 patarėjo.

— J 
ir vėl 
yą-M

Liras-Kaspar vas vakar 
aplėkė čenpioną Kaspo- 
į^rovas tnr ° Kar-

Bevąikšp3jąpt linšųi f»jer šva- 
rtojnįs gątvelemis,tpfič vasąrvie^ 
Čių ir ųąmų. kur.,li|i besidairy
tum, nptai ^-vardes,
šjaį Lęųgvjnąį, tq}įdŪŽ,ųięauskasį! tto ir vasarą, per dienas — 
GiriHiŪuąL Pefryf,-- ’§teponkus,1 l’jio iki vakaro, kopdami iš avi- i 
N orkaitę SųiabRyį6įusĮ,jĘud7in4i lių medų a?'įvairiais purškaląis Į 
kas, Nenys, MĮšątjs|tas, JCumayi- PUF^sdami medžius, kad rude- ■ 
eiųs ir t.ti ir t.t.; ka ■'' * - —•

.lietuvių kalba, skąmĮįa. jaunimo 1 beišvardinsį. Kieį- 
garstis linksmas juokis ir nąų7 
.-iškės sutartinės dainės aidi efę- 
Į'o smėlėtoje pakrąnipfe. Ųniofl 
Pier, tai '.lyg ir mažakį lietuvių' 
kampelis įp • vissis kurortiniais 
malonumais, aukštokas.-- smėlio 

. p ak rantėnj is, kurias p$Una - puto 
jančios. žydriai- mėlynus .Michi- 
gąno ežere bangoj 'įĮ’SyZ^į’ .- ' 

Pačiame ląiestęįi^tl^ttiyje, 
prie pągęindipės .Shore į 
gatves, randasi A. ir ^^aFaioių. 
gerai virięms žinoiha.;^gt>rckva- 
sarvietė, kuries pa^I^dnnyje,'tų. čia'nųojat gyva^^įų tautieti 
visą vasarą, saulės- ipjrįduln15-Mū tarpe piviešpatatiji. Bet kur gašpaderiai, iš už geležinkelio, I 
godžiai gaudo iš čikaį^ųjt kitų : taūl... ’ ' Ačjį . x.t | beturi kada laisvo laiko pagyven-ĮI 
vietovių ' sųyažiavę yĮ^^^dfiai Štai žiūrėk, say^tčs dięnoiniis,...K pąežeri.ęčių vąsąros - bei rų- j 
autiečiai,’čia, pušų pa^l^3,’ Ya pas vieną svečiai^-gimtadienis, dens. malonumais, kųrių Union Į 
-arotojamš-sekjnadieą^į_yąsa- p.ąs kitą-trečią Pier niekada netrūksta. Beveik 
ros sezone' metu, <’kažkoky>s-gsiįlęaktijvej^ Išleistu- tįfa-a, kad per žiemą, daugumas
mos? patoąĮdgs;• ’č^ v^žj^šij^-•? y^'si^^ivės. ąnJiąip sau pap? jų pakels sparnus j Floridos šil- • į 
rinkimai ir. yTa-jgly'gpiš. j raSČiaastas koitelių pam.etvnias’ tąją padangę, hent kęlis mėne-j ;

. - v. r-:.V -. - - - -A ? i','/-įž. ’ L-vėl vis- -' siųs derliaus yąišiąis Į^sidžiąiig- j n
kbs atgyĮą.’Lpąvąj^^^fcu ir ma-J ti, kad grižus pavasarį, savo , so-1 
šinėš -vašiuaja pusių dus, vėj galėtų iš pradžios pra-

; gatvelėmis, mūsų v ętžtięčiai pas dėti...- -- ' j
' kaimyną susikibę žigiueja. Vėl. :Pabaigai negalima nepamiųė- 1 
.gaji gūufeti*' ktogės|^ suskamba t į, kad tiek paežeriečius, tiek užj| 

Į jėtųvišką T daina ' hį.-.J^nasistų, geležinkeliečius bendrai lietuvis- | 
: njąušęlininkų,. ItoWRihįų ar kb kai veiklai Union Pier, kuri reįš- į | 
tokių daužomi ą stalą krumpliai, kiasi susirinkimais, 

-braška.>Ir taip kžiš savaitę, rude-- glaudžiu bendravimu, 
nį ir žiema, kad nuabaBulys nėr 

i apimtų- linksmai,- “vargsta'’ 
uhienpiriškiai.. galėdami tik sa- * •_ « • * • **< •!"*-

kurios

į visus ir, n j vąisįų-būtų, o rudenį yąisme- 
_^iau pasi- džių šakąs beranistydami, kad 

žYalgUls,-pp-ie grą^ąį tvarkytų- obuoliais, kriapšėaųis bei slyvo- '----įj 
bei gelemįs apsQdjlltų.-^ąmų,-ga- tois aplipusios šakos nėlūžtų ir I v— 
IĮ L5 lįeĮ-uyiįškąją:lpU^aiyę. pama- spėtų "gausu derlių nuskinti. Ga- | 
tyti, kas rodoį-ksį ,jf,'ęią lietu- Įima dr^sįąi tvirtinti, kad visi, 
viii gyvenama. . j | mūšų spdninkai, ypatingai šiais H
' Rudenėjant, šiaurinėj e Ųnio 11 metais, laukia talkos ir pagal-’ 
P.ięr mjęštelįo dąĮ^j, ąFČiau. prie 
ežeroi "gyvenimas'iyg ir aprims^ 
ta. Gatvės, ištųštęįja,' savaitgalio 
triukšmas nurimštą Jr; gyveni^ 
mąs; atrodą, i<ęinaj^j^n^ias ye--, . ._.y ..
žes? ŠilBgąik<ažką fp^i^ndarrta lęyĮečįąmi geraz-'-Įproga?
ir atrodo,- kad hūp'bG^ūlys' turėP pasinaudoti.

Į 'tVargu ar mūsų sodininkai ir I

p

bos detjhį. nurinkti, kurį beveik ’ 
jiųsdykiaį parduotų, kad tik me
dijų šakelės liktų sveikos ir pa
tys me.džiai nuo vaisiu iš šaknų

* w = ✓J

Tel 927-1741 - 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523 0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

i

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
1410 So. 53th Avė., Cicero

, Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AU IOMOBILIAMS PASTATYTI

s—

I
1

i

VANCE H . ,1.11 AL HOME
sss^^s

Florida

I

Aikštės automobiliams pastatyti

Vg.

SOPHIE BARČUS

'Ofise t»l.foais; 776-2S8G, 
^wdeociios t»l«L 443-5545

2657 W. 69th STREET 
Chicago, IL 60629 

T»l- 925-7400

Vtdrp — Aldona Daufcv*

7159 So. Maplewood Ave.

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
f ** ” \

šeštadieniais ir sekmadieniais

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

Sąskaitos apdraustos 
iki $100,000

'Stoties WOPA - 1490 AM 
transliuojamos ii mūšy studijos 

Marquette Park*.

MLlh PELUskaL SAV
INGS aptarnauja taupymo ir 
namų paskolų reikalus visos 
mūsų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą pa
sitikėjimą. Mes norėtum bū
ti Jums naudingi ir ateityje.

juos Sūnūs, dukros .sa vaikais ir
( anūkais iš. Čikagos ąųVažiųoj a sa- _ _____ ___
;vo senelių aplankytį. f. Į tięfiąms, nors jau ir rudenėjan- 

Kiek kitaip, rudenėjant, atro-, ęię aipžiaus sulaukusiems, nuo-

i

šeštad. — Pirmad., Sat. — Mond. October 1!)

Prostatos, .inkstų ir žlapumo 
takų chirurgija.

Apdraustai perkrauatynw 
Iš įvairiu atstumu 

ANTANAS VILIMAS 

Tel 37S-1882 ar 376-59H

W * 9 - 7

L»Wlmai — Pilni ipdnv^g 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Chargi 
ir VISA korteles.

V iERtNAS. T»l. 925-3063
- ....... . .... _ -"■» WU....IK.I1 .

- . I III JlllinjĮ.IMIMBMMMMMM—

Telef. 778-1543

Sunkios ligos pakirstai

ANTANINAI KĄUŠIENEI (Eręįūtei]

iškeliavus Į Anapus, '

Jos vyrą PETRĄ, dukras LAIMĄ, IRENĄ _ bei 
judviejų šeimas ir kitus giminaičius, artimuosius 
bei bičiulius širdingai užjaučia —

Dipl. Teis. Marijonas ŠNAPŠTYS

tarpusaviu į j 
rengia

mais tautinių švenčių minėji
mais ir kitais renginiais, jungia 
Union Pier Lietuvių Draugija, 

YąjtgąĮįąis pailsėti, .kuomet pas kuriai priklauso 183 nariai.
Tąd, kaip matome, Union Pier 

ir apylinkėse gyvenantiems tau-

, 1424 South 50th Avenue
Cicero, 111. 60650 

Te i.: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

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

Nuo 1914 metų

8929 SO. HARLEM AYE. 
Bridgeview, ĮL *0455 

Tek 598-94&D

MIDLAND 
FEDERAL 
SAVINGS

ANF U&fiW a>59CiAllQN 
*440 ABęHEB l'IEMIIB 

Chicago, IL 60632 
9MIC4G0, IL 60632

e

"Nature’s Remedy,
/or centu, ortoHčiii tūūi or cons nalhO'J'

Natures Remedy way Gentry 
Oerrwghf 
tta natural idw męrachenti are so 
depe'xJabM you can take Netyras 
Palady tonight better

toe
FROM 
MATURFS

Kiek kitaip, rudenėjant, atro- čia aipžiaus sulaukusiems, nuo
do antroje, piętonėjęį tcijau nuo bodžiauti netenka, 
ežero Union Pier jairu^geležin-1 
kelio pusėje, kur mūšų didieji 
gėliniųkaL*. įf gaspa- — Daugelis nelegalių už^e-
(loriai'yra įsikūrę. ,„č 3.,^ čių apsigyvena nuėstų apylin

Pasisukinėjęs už geležinkelio kėše, kur jie lengviau gauna 
platai, štaj tfunąpu, Tvirtu rau- darbą pramonėje ir palaiTiavi- 
męnų H, 2ubri 'didi&aius kel- mo -srityje.

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidui u v ių Direktoriai

2424 West 691 h Street — Tel. RE 7-1213

11028 South west Hwy., Palos Hills, Illinois
Tel. 974-4410

VASAITIS-BŪTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

F-J?--. < 1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois

Telefonas — 652-1003



ŠIAURĖS AMERIKOS LIETUVIŲ FIZINIU IK . 
AUKLĖJIMO IR SPORTO S GOS SUVVIMAS

. suimame

klubas rengia 
i’fesi* gegužinę,

Namuose, V.lks baras, virtuvė, 
Bus g>ra muzika ir cisug laimė
jimų. Visi nJ Soniai kviečiami ir 
laukiami pasilinksminti su gara- 
sUkials. VajdybG'

TAUTOS FONDO Chicago* 
komitetas šių metų spalio mėn. 
27 d (sukmadienĮ) rengia TAU
TOS FONDO TRADICINIUS 
PIETUS 2:30 v. p. p. 
tautiniuose Namuose, 
Kedzie Avė.

Lietuvių 
(>122 So.

TAUTOS FONDAS yra Vy
riausio Lietuves Išlaisvinimo 
Komiteto iždininkas. Fondas tal
kina VIJLKui visuose Lietuvos 
Įminimo darbuose juos finan
suodamas.-

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTOM

BUTŲ NUOMA VIM AS- 
et MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

f NOTAR1ATAS • VERTIMAL ••

UAL. MSTATB FOR <AL1 | UAL ■STATI XX BALS 
FartteviflMit XmaL

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
£R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSJMOKXJIMA1*. 

DtL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS t

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, PrezidentaR ; ; j 

2212 W. Cermak Road Chicago, HL , -„JW. §47’774J

. i 
r

f)

h)

Šiaurės Amerikos Lietu'ių Fizinio Auklėjimo ir 
Sporto Sąjungos visuotinio metinio suvažiavimo, Įvyk
stančio 1985 m gruodžio 7 d. CIevelande, nustatyta ŠĮ 
dienotvarkė:

Gruodžio 7 d., šeštadienį, 11:00 vai. ryto Įvyksta šią 
tvarka :

1. Suvažiavimo atidarymas,
2. Invok^cija,
3. Prezidiumo sudarymas,
4. Mandatų ir rezoliucijų komisijų sudarymas,
5. Sveikinimai žodžiu ir raštu,
6. Praėjusio suvažiavimo protokolo skaitymas ir 

priėmimas,
7. Pranešimai žodžiu ir raštu:

a) Centro vbos pirmininko,
b) Centro v-bos gen. sekretoriaus,
c) Centro v-bos iždininko,
d) Sporto apygardų vadovų: Kanados, rytų ir vid. 

vakarų;
Pabatiečių SF, lietuvių sekcijos vadovo, 
Pasa,ulio LB v-bos nario sporto reikalams, 
JAV LB kraš. vbos nario sporto reikalams, 
Kanados LB kr v-bos nario spor. reikalams, 
JAV LB švietimo tarybos atstojo.

8- Pranešimai raštu sporto šakų vadovų:
a. krepšinio, b. tinklinio, c. lengvosios atletikos, d. 

plaukimo, e. lauko teniso, f. stalo teniso, g. šaudymo, h. 
golfo, i. šachmatų, j. slidinėjimo, k. ledo ritulio, 1. raket- 
bolo, .zm. sofbolo- ■

9. Garbės teisrpo pranešimas,
10- Revizijos komisijos pranešimas,
11. Diskusijos dėl visų padarytų pmaešimų, 

Pietų pertrauka: 2:30 — 3:30.
Lietuvių sporto fondas
Išeivijos sporto istorija.
IlI-sios Pasaulio Lietuvių sporto žaidynės.
ŠALFAS S-gs suvažiavimas ir • 

-Wasagoje, Canada,
16- Centro valdybos parama sporto veiklai,
17. 1986 m. varžybinis kalendorius,
18. Pabaltiečių sporto federacija.
19. Klausimai ir sumanymai.
20. Rezoliucijos ir suvažiavimo uždarymas.

. Norinieji su važia rimo darbotvarkę pakeisti ar 
pildyti, įprašomi savo pageidavimus pranešti ŠALILAS- 
S-gos centro valdybos pirmininkui Pranui Berneckiui, ] 
šiuo adresu:

12.
13.
14.

Maloniai kviečiame Jus su sa
vo artimaisiais pietuose daly
vauti. Savo dalyvavimu Jūs pa
rėmėte moraliai ir materialiai 
TAUTOS FONDO atliekamų 
darbų.

Šiems pietums suruošti suda
rytas ponių - talkininkų komi- 
metas. Jis Jus maloniai sutiks 
ir pasistengs, kad pietuose nuo
taika būtų maloni ir pakili.

Pietuose meninę dalį atliks' 
žinomi solistai Margarita ir 
Vadovas Momkai.
Apie dalyvavimų prašome pra_

. nešti iki spalio mėn. 22 d. tel. 
737-0928 ir 424-2904.
?15 aismeniui.

±x<_^ f Dar -kartų maloniai
vadovų " kursai visuomenę

bare, *r muskulus išsijudins šo_| 
kant “Neo-Lituani,” muzikantų 
muzika; begrojant. Gauti šansą 
bes'lmksnrinaricių svečių tarpe 
būti, užsisakyki!e stalus ar pa. 
vienias vietas, kuo preičiausiai. 
Dėl infoinracijas teiraukitės klu
bo patalpose (tel. 476-9100) ar 
skambinkite Vidai Jokūbąuskie- 
nci (tel. 737-1163, po 7 v. va k-).

“Geroji Naujiena Lietuviams” 
girdima antradienį 8:45 vai. va. 
kare, radijo banga 1150 AM 
p?r Lietuvos Aidus.

radijo banga 1490 per ,Sophie
Bankus.

Pietūs

prašome 
paremti 
renginį.
VLIKo '

šį TAUTOS FONDO
Tuo pečiu- paremsi te
darbus Lietuvos laisvinimo rei-'

Skalnose. Tad iki pasimatymo!
. 1

Tautos Fondo Chicagos
. komitetas • I

/ F. K. Lituanica šįmet švenčia 
35-tuošius sukal.tuvinius metus 
sąryšy, rengiamas banketas-šo- 
kiai, 3 m. lapkričio mėn. 30-tą 

Mr. Pr. Bemeckas, 32 Rivercrest Rd., Toronto, Ont. dieną, Chateau Bu-Sche salėje, 
M6S 4H3. Telef. (416) - 763-4429.

. • ŠALFASS CENTRO VALDYBA

•į Trumpai
"'Nariai' ir svečia j. Baldini^ 

teini įsigyti ’bilie tus iš anksta..",
Būs 'programa., vaišės,, mugi-

INCOME TAX SERVICE
6529 So. Kedzie Avė. —. 778-2233

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

KAS EINA Į DAM.Ų?

“Iš tiesų, iš tiesų sakau tau> 
jei kas nėra užgimęs iš naujo,tas 
negali matyti Dievo karalystės”- 
(Jono 3:3).

REPAIRS — IN GENERAL 
fratrOs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
H e" n a n D e č k y 

TeL 585-6624

Į HELP WANTED —MALE-FEMALF 
Reikia Darbininku ir Darbininkių

Alsip, Illinois. Toje puotoje sveri 
čiai vaišinsis iškilminga. vaka- ! 
bene, . atsigaivins verkiančiame

GOVERNMENT JOBS.
$16,040— 859,230/year.
Now Hiring. Your Area.

Cail 1^05 - 687-6000
Ext R-9617

For current federal list .

r SIŲSKITE PINIGUS
< F>įlETW^ : « e

— Marquette Parko Lietuviu? 
Namų S'avmihkų organizacijos 
vaidyba rengia metini balių,ku- 
ris jvyks'š.ih. spalio'mėn. 19 d., 
6 vai. p. parapijos svetainėj, 
6820 S. Washtenaw Aye.

Kviečia valdyba: 778-6q36

L. K. V. S-gos Ramovės ChL 
cagos ’ skyriaus narių susirinki
mas bus spalio mėn. 20 d. 12v.,'
Jaunino Centre. Nariai prašomi:

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas 
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuviu Įstaigą: 

American Travel Service Bureau 
>727 S. Westurn Ave^ Chicago, UI- 60643 

Telef. 312 238-1787 I
: v patizikaTisiaj lėktų v ų. traukiniu, laivą

alą (enzisea), vleėbučh} ir automobiuu nuomavimo rezervacnaa; Parduoda- 
teiooių draudimas; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus 

Bedarome iikvletimus gimimu MpsUankymul Amerikoje ir teiki«ime infer- 
stacija* v^saiA velioniu, reikiįaia.

Užsisakvkite 10-Dievo Tsakv '8 butų mūrinis- geros pajamos. 
. ; „ į j Dilelis butas savininkui Geras inves-

mų knygelę. Kaina Chicagoje tarimas.
81 -00 Kitur 32 00 Atsiusi '« u x_ - • •------- x. t> , x_■ v- 3 mUrinis su garažu. Pelningas
me,Musų adresas:P.O- Box 321, pirkinys, 

i -------
Didelis, gražiai Įrengtas bungalow.. 
Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY

DĖMESIO I
62-80 METŲ AML VAIRUQTOJA1 
Tiktai $126 pusmečiui autęrnpblĮls 
liability draudimas pensininkame.

Kreiptis: A. LAURAITIS'
4651 S. Ashland Ava., 

Chicago, III.
Tel. 523-8775 arba 523-9191 c

.... .... I ■

Oak Lawn, Illinois, 60451...
Dengiame ir taisome visu rū^ 
šių stogus. Už darbų garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELĄ:
6557 S. Taiman Avenue 

Chicago, IL 60629 ' , 
434-9655 ar 737-1717

— Prez— Reagmas kiekvie
na proga aiškina klausytojams 
apie siūlomas valstybės mokes
čių reformas, bet gyventojų tar-1 
■'* --1—11 —• 1 ,po nekelia susidomėjimo.

INSURANCE — INCOME TAX 

2951 W. 63rd St 
Tel: 436-7878

— • Gvatemaloj dingsta žmo
nės iš namų. Policija nepajėgia 
suvaldyti grobikų ir žudikų.

iy2 story brick—4 bedrooms, 
2 full baths. Good condition. Vi
cinity 7200 California. Mid 50’s. 
CALL 778-4557.

BY OWNER.—Custom brick, 
flat garden • apartment, j 

50x125, Marquette Park view. 
2 — 6’s and 1 — 5. Ceramic trieFANTASTIC

CLOTHING BxlRGAINS!
Ą spectacular sale of new &

SPACE COAST—2 bdm. River
side Townhouse, dew’ of Space 
Center. Frplc., ceramic ’tile, • 
wood deck, fans, micro, W/D- 
876,000. (305) 268-8747.

Notary Public 
INCOME TAX SERVICI -

-' ‘ ■>’

* ‘ j - > y -

4259 S. Maplewood, Tai. 254-7458

Taip pat daromi vertimai, giTurnkt 
:škvietimai. pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai .

Homeowners Insurance
Good service/Good price 

, F. Zapelia, Agent 
3208’A W. 95th St
Evern,park,JIĮ te

S W642 - ' .424-8654 .te
SURGICAL NURSE (RN), 

small hospital, immaculate sur-' 
roungings| ėftpūrš ■■ 7 Al M. te^ 3 '■ 
PM, Mon.-ffiru Fridayl^GbediSa-

• lary, Benefits, tefeč; -W Gh'ičago. 
'Call 441-5402. ,

i

Tu

(įskaitaųtperlaidųir^p- 
kirauda)

h Maziaųšiojhpėrlaida 30 rub- 
liųPersiuntimąs paremtas- da
bartine tarptautinė pinigų - 

' keitimo suma; j^įaitanUjvisus 
mokesčius ir pakaitas, Jčūrios 
įvyks prieš pinigų įteikimą. 
Oficialus persiuntimas.

Visi mokesčiai pilnai garan
tuoti. Jūs gausite pakvitavi
mą. Jis teisėtas ir apdraustas.

GRAMERCY

Shipping, Inc.
744 Broad St.

■’ MISCELLANEOUS. 1 
jvairQs ©itvtart -

860.00. PER'. HUNDRED PAID 
for remailirig letters from home! 
Send self-addressed, stamped 
envelope for information/appli- 
cation. Associates, Box 95-B, 
Roselle, NJ 07203.

. Two Days'. Only!!
FASHION CLOTHEŠ-OUT
' Sim.,..Oct. 27,.-11 4- 8,'

Mon., Oct 28, 10..— 8.
Holiday Inn in Skokie, 5300 
W-Touhy(just west, of- Edens 
Exp.).
Master CardĮViša welcome.

Sponsored by NGJW

&į>VĖRNMEN.T HOMES
V ; from $1. (U repair). 
Also delinquent tax property.

Call 1-805 - 687-6000
Ext. GH. 9617, J J . ?
for information.

RENTING IN GENERAL
Nuomoj.

l X

[

I

ADVOKATO DRAUGIJA t

V. BYLAITIS
fr V. BRIZGYS
Darbo valandoj

Nuo 9 ryto iki 5 vaL popiet
Šeštadieniais pagal susitarimą

1606 S. Kadrie Ava.
Chicago, I1L 6062$

Tel: 778-8000

Naujienoms reikalingas raidžių rinkėjas. Puikios 
darbo sąlygos, geras atlyginimas ir trumpos valandos. 
Pasiteirauti galite telefonu 421-6100 arba darbo valan
domis užvažiuoti Į 1739 S.Halsfed St., Chicago, Ill. 60608

CONDO FOR RENT. Brecken
ridge or Dillon Ski Lift tickets 
included in rental. One block 
from town. Completely furnish
ed with maid service and fire
place including. Call 205-941- 
1719.

Ėst. 1947

metu.

£ JfrJŽ

MARTELL.

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

FOR SALE: Central Wiscon
sin, 20 miles to Wis. Dells, on. 
blacktop. 200 acres partly fenc
ed. Deer, fox, wocdchucks on 

! property. Buildings, electricity, 
water, septic tank. 6 miles laike- 

i fishing, swimming, boating, 
855.000.

Write to: Owner:
401 Brunswick AAve., 
Blackstone, VA 23821.

WANTED REAL ESTATE 
Nori Pirkti

Chicagoje ar priemiestyje no
rėčiau pirti rekalingą remon
tuoti 2 ar 3 butų namų. Skam
binkite rytais 434.8235.

' 8235.

PIRKIT* JAV TAUPYMO ouHlz.

■ J -L m, r.

JOHN GTB ATTIS
Advokatų įstaiga

8247 S. Kedzie Ave.
(3120) 776.8700

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina SL 
(Tcwn of Loke) 

ir iš vidaus.

Skambinti YA 7-9107

Į šeštad. — Pirmai, Sat — Mond-, October 19—21, 1985-


