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VOKIEČIAI PATARĖ GR0MYKAI 
SUSITARTI SU AMERIKA

SOVIETŲ VALDŽIA, MATYT. TIKĖJOSI PAVEIKI!
IŠSIGANDUSIOS VALDŽIOS NARIUS

ČIU ENLAJUS PRIŽADĖJO GRĮŽTI, BET LIGA JAM 
NELEIDO; ENLAJAI’S VIETON ATVAŽIAVO ŽAO.

.'PEKINAS. —Kinijos preinje- -joje, Zimbabvėje,. Tanzanijoje , 
ras Žao Zijaiig, praleidęs visą ir Kenijoje. Jis važinėjo ne vie- 
niėnesĮ. Afrikoje, pirmadienį nas. Kartu su juo važiavo įvai 4 
grįžo.į Pekiną. Ilgiausiai jis bu-'rus specialistai.
vq apsistojęs Kenijoj, kur pra
dėjo^ didelį arbatos biznį.” Kini
joj yra .daug arbatos, bet ten jis 
susitarė tą arbatą pačioje Keni
joje pagerint’.

• Premjeras Žao turėjo progos 
arčiaiu susipažinti su prezidentu 
Daniel arap Moi. Kinijoj buvo, 
pasibaigęs komunistų partijos 
kongresas, o pačioj Kenijoj pre
zidentui a ra p Moi pavyko nu
malšinti r. gana platų- -lakūnų su
kilimą. ; ’ o .A ę

Įdomiausia, kad Afrikos Vie
nybės valstybių pasitarime Da
niel arap Mbį buvo išrinktas 
Afrikos Vienybės' organizacijos 
pirmininkas. Premjeras žao su- 
juo ilgiausiai tarėsi' įvairiais 
klausimais. Ų' ’ ;

' ; 4.-. --.V- \ . t.;'

i .. Žao-Moi sustiprins prekybą h __ —. -bikai yra tiek-įsidrąsinę, Kad jiė
Premjeras Žąo sutarė su Ke

nijos prezidentu visą eilę, stam
bių pramonės ir prakybos pla
nų. Kinija užsakė didelius kie
kius įvairių. -Kenijps mineralų. 
Kenijos da/bįnįiStąi gąūs Idarbp, 
o Kinijos diiitųvėšy'gąlėš pasi
gaminti pramonei: būtinai-, rei- 
kalingp' Tnėtado.v jBę to, j^gįaje- 
raš žao* užsakė didelius, kiekius 
kavas. Kenijoje kayfi. ąųga, bet 
ik’ šio mėto neturėjo, kur ją 
parduoti.'. Kiniečiai turi daugi 
arbatos. Jie parduoda j;os dau
giau, negu Kenija. Bet žao už
sakė labai' daug 'Kenijos arba
tos ką^ galėtų ją maišyti $u Ki
nijos. 'arbata ir pagerinti jos 
aromatą. Ateinantį pavasarį Ke
nija apsės arbata didžiausią slė
nį, darbo, bus tūkstančiams 
rudenį Kinija nupirks visą 
arba tą.

žao važiavo čiu En- 
lajaus keFais

Premjeras Žao prižadėjo 
skolinti stambią sumą pinigų, 
kad Kenijos vyriausybė galėtų 
Nairobi srityje pastatyti didelę 
sporto aikštę, kur kiekvienais 
metais suvažiuotų visos Afrikos 
sportininkai pasportuoti. Kinie
čiai padės paruošti planus, jei- 
gus bus reikalinga.

Premjeras čiu Enlajus prieš 
20 metų apvažiavo Afriką. Jam 
tada atrodė^ kad Afrikos tautos 
turi turėti gerus ryšius su Kini
ja. čiu Enlajus dar kartą žadė
jo grįžti į Afriką, bet liga jam 
neleido.

Premjeras žao buvo Egipte, 
Alžirijoje, Maroke, Ginėjoje, 
Gabone, Zairėje, Konge, Zamb»-

. VAŠKAI IŠLEIDO 
PAGROBTĄ JAUNUOLI

SAN SEBASTIAN, Ispanija. 
— šiandien parėjo namo turtin
go vaškų pramonininko 17 me-.l 
tų amžiaus sūnus Miguel Igną- { 
ęio Echeverria. Tėvas ir moti-Į 
na jį labai šiltai apsikabino ir 
džiaugėsi, kad jų sūnus buvo iš
leistas.

Ispanijoje yra labai fanatiška 
vaškų grupė, vartojanti terorą 
pepriklausomybeį gauti, šiems 
kovotojams pavyko pagrobti 
turtingo pramonininko sūnų. 
Tėvas nenorėjo, -kad bet kas 
kištųsi į šį klausimą. Jis bijojo, 
kad grobikai nenužudytų jo sū
naus. Tėvas sutiko k sumokėjo 
grobikams stambią sumą. Grb-

atvežė sūnų tiesiai, į namus. Mo
tina, verkė iš džiaugsmo.

kieti j a. And
rei Gromyka, išsikalbėjęs su 
Vakarų Vokietijos užsienio rei
kalu minisleriu Hens Genšer ir -
susitikęs su kancleriu Helmut 
Kohl, pasiūlė Vakarų Vokieti
jai išvežti visas v’dulinio dydžio 

raketas iš visos Eu-

O
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PĄV.0JUS KELSO IR 
LONGVIE^ MIESTAS .

: KE^so^W^®r 1 
metų^eguzėš 18^d^ią Jjrasiver- 
žė šv. Elenos ugnikalnis, jis iš-; 
vertė labai daug lavos į Lake 
Spirt ežerą. Laimė, kad ta lava 
užvertė žemutinę šio ežero dalį, 
todėl neišleidžia vandens ir eže-’ 
re atsiradusio ugnikalnio pur- 

svo. Jeigu šitas tvenkinys prasi
veržtų. tai jis purvais užverstų 
Kelso ir Longview miestus. Eže
re yra tiek daug vandens, kad 
niekas iš tų miestelių nespėtų 
išsigelbėti. Užlietų ne. f c van
duo, bet ir ežero purvas.

Dabar čia įsikišo kariuome
nės inžinierių korpusas ir sura
do priemones ežero vandeniui 
nuleisti kitais keliais. Jeigu eže
ras būtų pilnas, tai jis pralaužtų 
užtvanka ir išnaikintu abu 
miestus. Ežero dumblas nepajė
gia pralaužti užtvankos ir ap
saugo gyventojus.

baigti Gromykos misija. Bet j 
namo dar nevažiuoja, šiandie 
vakare jis planuoja sukvies 
spaudos atstovus ir paskelb 
jiems pranešimą. Prmadie: 
Sovietu atstovai skelbė, kad Į 
bus tris dienas Vokietijoj, o an 
padienį pranešė, kad bus Voki 
t: joje keturias dienas.

vyriausybė labai gerai 
dabartinė Vakarų Vo 

kielijos vyriausybė bijo artėjan
čių rinkimų. Vokietijos social
demokratai nušlavė laisvuosius^ 
demokratus ir apkarpė krikš-j 
čionis demokratus Hamburgo i 
srilyjė. Hans J. Vogei buvo Va
šingtone ir Maskvoje. Jis pra
nešė, kad , rinkiminei kampani
jai vadovaus Helmut Schm’dt 
ir gaus daugumą visame krašte. 

Sovietu valdžia žino, kad an- 
dairus Japonijos visuomenės vei
kėjas ir dabartinis premjeras 
Nakasone yra NVaslringtone. Jis 

' tarsis ' }n^kyi>o<*» rė Realais,—be t 
visiems suprantama, kad j’s tar
sis ir apsaugos reikalais.

Gromyka tikėjosi paveikti 
’, silpną vyriausybę ir priversti ją 

■, pildydamas įvairias anketas dar-|-pasirašvti susitarimą 
-bni gauti, bet iki šio meto j-is 
n £gs vq j okio a įsakymo. r ” 

■Į Valensa prižadėjo prievartos 
! priemonių nevartoti, bet be teis
imo j’s neapsieis. Valensa šupra- 
įto, kad dirbtuyės tarnautojai,' 
I vykdydami įsakymą, jį klausi- 

-Ųnėja nebūtų ir nereikalingų dr-

Pokarinis Berlynas, dėl kurio vokiečiai dabar kalbasi su A. Gromyka 
>r kitais Sovietų valdžios pareigūnais.

KREMLIAUS PRIMESTAS K ARM ALIS ■W T ■W-'l A T -r-, •» z-x

GINKLUOJA DARBININKUS
B. KARMALIS NORI, KAD DARBININKAI GINTŲ
-^ DIRBTUVES NUO KOVOTOJŲ UŽ LAISVŲ

- jdirbtuves saugos? Ar jie, atėjus 
ginkluotiems vyrams, neatiduos 
jiems ginklų?

' ^KABULAS, Afganistanas.
Prezidentas Babrakas Kannalis 
antradienį paskelbė, kad Afga

nistano vyriausybė nutarė gink
luoti dirbtuvių darbininkus, kad 
gintų savo darbovietes. Pasku
tiniu metu ginkluoti vyra: pra
dėjo veržtis ne tik į Kabulo 
priemiesčius, bet ir į dirbtuvės. 
Kabulo priemiesčiuose ginkluoti 
vyrai įsiveržė į kelias dirbtuves 
ir padarė gana daug žalos elekt
rai, mašinoms ir vartojamai 

.medžiagai.

dar-
nuo •

imti

NEAPSIEIS

i
1 !

DANCIGAS, Lenkija. -- Le- 
fšek Valensa praleido tris dienas

Planuoja pakelti jaunes
niems darbininkams socialinės 
apdraudos mokestį.

KALENDORftLIS

Helmut Schmidt

Sausio 19: Marijus, Morta, 
Saika, Raivedis, Vaira, Ged- 
kantas.

Saulė teka 7:13, leidžiasi 4:47.
Oras šaltas, gali snygųfiuoįi-

Helmut Schmidt turi lėtai 
plakančią širdį, bet jis su
tiko vadovauti artėjaniSa’Į 
rinkiminei kovai. Nebus pa

sigailėjimo laisviesiems
- demokratams.

Vyriausybė neturi žmonių, 
kad galėtų ginti dirbtuves. So
vietų kariuomenės vadovybė 
nenori, kad Sovietų kariai įsi
veltu i krisle vvkstančias kovas 
tarp B. Karmalio vyriausybės ir 
krašto gyventojų. Rusai ir pats 
Kannalis nori, kad patys 
bininkai gintų dirbtuves 
įsibrovėliu. C

Ne visi darb'ninkai nori
ginklus į rankas. Darbininkai 
yra pasiruošę dirbti, bet jiė ne
nori c;ti į ginkluotą konfronla- 

iją su kovotojais.
Kuriems darbininkams 

duoti ginklų?

Kabulo darbininkai nori diri>- 
i, nes jiems reikalingi pinigai? 

Turi šeimas ir reikia jas maitin
ti. Darbininkai negali dirbt’, jei 
dirbtuvių tvarka apardyta.

B. Kannalis buvo pasiruošęs 
atvežti ginklus’ ir išdalyti dar
bininkams, bet dalis darbininkų 
atsisakė'nuli ginklus j rankas. 
Kilo klausimas, ar galima to
kiems darb’ninkams duoti gink
lus? Karmalio valdžia turėjo 
daug bėdos, kada nuginklavo 
Kabulo gvv^htojus. O dabar, vėl 
duoti jiema ginklus?

Dar arš*ąjr,yra Bagsami prie
miestyje. Ten darbininkai dirba 
dienos metu, o naktį tie patys 
darb’ninkai privalo saugoti sa
vo dirbtuves. Kaip ilgai jie tas

BERNARDIN NEĮTIKINĖS 
EUROPIEČIŲ

ROMA, Italija. -- Kardino!; 
Bcrnardin pareiškė, kad kata 
kų bažnyčios vadovybė nedar; 
jokios Įtakos į Europos gyve 
tojus. Buvo pasklidusi minti 
kad kardinolas Bernardin, Am 
rikes vyskupų komiteto pirn 

; nmkąs atominių ginklų naud 
Ujimui suvaržyti,.^ruošėsi pad 

ryti atomo reikalu svarbią k. 
Imi. bet pareiškė, kad nei jis, n 

■kiti dvasiškiai šia prasme n:d 
rys įtakos į Europos gyventoj:

Vieni mano, kad popu 1 
patarė vyskupams nesikišti 
atominės gynybos reikalus. T 
gul kiekvienas apsisprendži 
Manoma, kad popiežiaus prd 
bos galėjo- paveikti kitaip g< 
voti. Tegul kiekvienas šį reik 
!a nutaria.

su Sovie
tų Sąjunga. Gromyka žinojo, 

:fead Sovietų taikos propaganda 
paveikė Vokietijos gyventojų 
daugumą. Jis manė, kad jam 
pavyks pasirašyti susitarimą su 
dabartine vyriausybe ir susilp
ninti Amerikos poziciją.

Gromyka pirmiausia išsikal 
bėjo su rinkimus pralaimėjusio' 
laisvų demokratų partijos pir 
mininku Hans D. Genšer. Pirma 
dienį jis nuėjo pasveikinti da
bartinį prezidentą Kari C.ar- 
senes. o vėliau užsienio reikalų 
ministeris nuvedė Gromyka pas 
Vokietijos kanclerį, krikščionie 
d mokratų partijos pirnrnink.; 
Helmut Kohl. Gromyka jam pa
kartojo tas pačias pagrindine 
mintis, kuras buvo pasakęs ini- 

,ii Gcnšcriui. Kancleris 
išklausęs Gromykos pra

KOLUMBIEČIAI VEŽĖ 
KOKAJINĄ Į JAV

SAN FRANCISCO, Calif.
Pakraščių sargai antradienio lykų.
rytą suėmė 12 kolumbiečių, at-1 Rdamas nanio prasitarė, kad 
sežusių 100 svarų kokajino i'geibiausia būtų- kirsti į ausį 

-San I-iancisco. j žioplam tarnautojui, bet jis to-
Kolumb’jos laivas “Ciudad deĮ kios priemonės dar nenori 

Cucuta” atplaukė į San Francis-!
Co ir sustojo atokiai nuo uostoj —
Jis laukė eilės, kad jam bus nu-> — Wichita, Kan., fi kareiviai 
rodyta, kur plaukti ir kur su- nuleisti mirti už neklausymą va- 
stoti. Tuo tarpu pakraščių sar-; <^vyl>ės įsakymo ir moterų prie
dai. stebėję “Cucuta”, malė, I variavimą, 
kad iš laivo vienas po kito iš-’ ------— —
plaukia su dideliu ryšuliu. Jie Savas, gyv. namų ir
neplaukė j uostą, bet į toliau i niiestų statybos departamento! Kohl, 
nuo uosto esančią pakrantę. Iš- Į sekretoriaus pavaduotojas, tar-j nešimą, tarė: 

naudojo įstaigos — Mes esam- bejėg ei atom.
žmoses knygai paruosti. Dakta-’ srityje. Jūs žinote, kad mes pri 

klausome nuo JAV' ir jūsų susi 
tarimo. Ž:n<'ine. kad šiuo rcika

i lu eina pasitarimai ;r nuims tek> 
Antradienį aukjo uncija laukti, kcl Jus susilur;

duoti gatvėse, lai būtų surinkę kainavo £188. I uo ta pu Grcmyka
• ... • • •

) -
PRAŠO IACOCCĄ SEKRE

TORIAUS PAREIGOMS
WASHINGTON, DC. — P 

sklido gandas, kad prezidenl 
Reaganas kreipėsi į lacocc 
prašydamas jį sutikti e’ti kraš 
apsaugos sekretoriaus nareię

Tvirtinama, ksd dabartir 
Chrysler bendrovės vedėjas pi 
ddentui davęs neigiamą ats 
kymą. Jis pasakęs, kad ar 
<rašto apsaugą labai maž..i 
nusimano.

Jeigu prezidentas man; į 
sviestu

lacocca.

— Valcn

urėtą prie

prisaikdintas Alabirr 
'oms.

Gorge Wallace ketvirtą kai 
gubernatoria

vilks atvilktą maišą į krantą ii- domas.
plaukia kilo. Šitokiu būdu pa- ž
kraštyje jie ’ iškrovė 100 svarų ras Savas gaudavo *57,000 į me- 
kokajino, kuris būtų vertas apie *us algos.
100 milijonų dolerių. Jeigu jie i

I tuos narkotikus būtų galėję par-j

apie MM) milijonų dolerių.

Suimti kolumbiečiai sėdi 
Francisco uosto kalėjime.

San

NEW YOLK, N.Y. Ronald1 
Prescott Reagan iki šio meto* 
šęko baleto grupėje, bet pirma-; 
dienį pareiškė, kad jis metė šį' 
amatą. Joffrey baleto pirminiu- • 
kas prašė, kad jis dar pasiliktų' 
ir baigtų sezoną, bet šokiai jam! 
jau įgrisę ir jis daugiau nebe- 
šoks. Draugai paklausė, ar kar- ' 
tais tėvai jam nesuradę kokio Į 
darbo. Jis ir jiems atsakė, kad ! 
tėvai yra įsitikinę, kad darbą 
turi pasirinkti pats žmogus, to
dėl jie nebando tvarkyti jo gy
venimo. Kai kili siūlo, la> gali 
būti padaryta klaida, o kai pats 
pasirenka, tai nieko negalės kai 
tinti.



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYŪOS
Dėsto šio skyriaus redaktoriai

Drunga nedfįita 
nUsiuHilniH

Mykolas Drunga, atsibastęs iš ( 
nųbankrutuoto “Keieivjo” į ma- ’ 
rfojnų “Draugą”, čia iš vienuo
lių sau 1 a kalą pelnosi, prirašy
damas aibes nesąmonių.

§tai, sausio 14 d. tasai prie' ( 
vienuoliu. ..prisiplakęs -bastūnas j ’ 
užduoda” daugybę klausimų ] ’

“Naūjieąų” redaktoriui Gude- 
Jui, aiomi norėdamas pasiro
dyti laijai jau gudriu'vyru ir 
kartu, pridengdamas sąvo bailu
mą, atsakyti j redaktoriaus ka
daise jam pateiktą tik vieną vie
nintelį klausimą: Ar Drunga ir 
prie socialistų “Keleivio” buvo 
prisiplakęs tos pafitSs lakalo idė
jos vedamasis, kaip ir dąbar prie 
vienuolių marijonų ^‘Draugo”?

Savo bailumo nepajėgęs nu
galėti ir į rejaktoriaus klausimą 
neatsakęs, dabąr Drunga. didžio 
apmaudo apimtas ijiiršo “blusi- 
nėtis” po “Naujienų” komplek
tus,. užmiršęs pirjhą išsišukuoti 
iš savo galėtos vabalus, privisu- 
šiuš i^VftlkataUjat'. po svetimas 
ideologas. z '‘i .'

Pasikalbėjimas 
Maikio 
su Tėvu

Ht VfĮte fĘN IŠMOKSTA j KO REIKIA WWS

-r Ju tik balsvoji ir lakstei > |yykst& vedybų 70 metų se
ro Turftum daugiau] Mo ro 30 mgro mergina. Vienas
riudtjuou. , • sufaabfcte:

a iš tokių studijų Mano 
univer-draugė jau greitai bri

’ įi&mty >r Oų jungtuvių

moko
— Aš neužJeidžiu kelio kvai

liams!
— O aš visad tą padarau — 

atsakė “Fausto” autorius ir nu
žengė nuo takelio.

# * »
TIKRAS MENO ŽINOVAS

— Toji vaza yra 2,000 metų 
senumo aiškina palydovas 
muziejuje. ‘ . ' '

• f
GERIAUSIAI TINKA

— Girdėjau, jog po paskuti
nės $ayo ligos Antanas ^visai ap
kurto. / - .

netekti darbo. -

apgausi! Kaip gali turėti 2,000 
pietų, kuomet dabar yra. tik 
1983 metai? 

* * *

— Visai ne. Jis tapo perkel
tas į sloiųdų jškitųeūno biurą 
miefto ya^ybė^į 

f r? ♦
JI NUMATOMO AEITI

tau yra?

Kunigas: — Pasakyk man, vai
keli, ar Dievas yra šiame kam-

Nusiramink! Atsitamavęa 
kariuomenėjejis vėl sugrįš pas 
tave. -,.±JT

Juozelis: — Taip yra.

Va meteliai jau naujieji, 
O darbeliai vis senieji.
Kantriai turim juos mes tęst
Ir negerumus pakęst. ' ' .

Gal surasim naują laimę.
Gal nusluosim seną baimę.
Kaip čion klosis mums tojiau, 
Pamatysime vėliau.

Kad vadai mūs- būt? teisingi, 
z Tai ir būtume laimingi.

Vienas antrą tur suprast, 
Sugyventi būdą rast.

Dailiai margas mūs’ pasaulis, 
i Dėl skirtumų jis vis raujas.
Va, pridygo tarp kitų
Ilgadančių raudonų..

• šuns balęu visi sulojo, 
Griebt tautas jie. užsimojo. 
Jas po vieną im’ kramtyt, • 
Nor’ galop visas praryt.

Nors mūsiškiai nuolaidžiautų 
. Ir toliau jiems pataikautų, 

j ■ Prisidennt negalės,
Smūgiai smogti mums reikės.

Ein derybos ne dėl baimės.
N ors tad reik? pakęst ir smarvės,
Po ilgų derybų, va,
Vien senoji velniava.

Kaip nelabą sutvarkyti, 
Iš visų tautų išvyti? • . 
Seną būdą reikia griebt, 
Juos į pragarą nudriėbt.

Tik tada čion bus ramybė, 
Grįš senoji mums linksmybė. 
Kai tautelės laisvę gaus, 
Širdys jųjų atsigaus.

Laukėm metų mes Naujųjų, 
Aštuoniasdešimt trečiųjų.
Ne tikri mes, ne. ne ne, 
Teb’kankina nežinia.

Ką nuveiks tie mūs* didieji.
Ką tautoms atliks aukštieji? 
Gal ką gero jie sukurs?
Naują karą gal užkurs?

Perkūnas

-ri Mąiki, aš tau pasakysiu vietinio 
naujieną.

- — Kokią naujieną?

f Ghieagos merus, — 
Jane Byrne, Richard

, — yyįsį demokratai' — no 
juodis Harold Washington, var
žosi dėl kandidatūros.

—Tėve, aš manau, kad du kan
didatai — medė Byrne ir Daley 
daro klaidą, jie suskaldys bal
sus, o juodis galės laimėti.

——- Taigi, taigi Maikuti, ga
li taip ir atsitikti. Kitas daly
kas tai nėra padoru mokyklose dar 
5-tos klasės vaikams aiškinti apie

būvfs” 
sius.

fieių pas 
laisvė?

— Maiki, 
vietai

Juozelis: — Ten jo nėra.
Kunigas: — Kodėl gi?
Juozelis: — šiandien yra de

šimt laipsnių žemiau, nuliaus. 
ri * : -

PATAIKĖ TAISYKLĄ
- • į

CNaųjgi . iškeptas gydytojas:
.Gfeli pasidžiaugti, tėveli; 

ši|ndi^n'-turėjau pirmutinį savo 
pacientą. Jis svėrė

to laiko, kol jis baigs su te savo 
kariuomene, jau turėsiu kitą 
sužadėtinį?’... Negaliu gi aš taip 
ilgai laukti. '

’ę *, * . -*
— Ar galima nupirk ti '• neįkai- 

nuojainą dalyką?
— Ne! Pavogti — galima.

piešiniųJpasirašai.?'[ T 
Galiu, -bet tada' bųš;kiek- 
; lanaš* oo. 30,000 Traukų

į^avo -
/, rr^-GaliuJ'bet tada' b
^vienas Japūš* po, 30,000 

'atsakė Picasso. ’ .-■ r a » • s • -

abortų reikalų klausimą ir iš vi
so kelti tokius dalykus viešumon.

. kad so- 
dato sau

Mes

* TOKS/TOKĮ PAŽINO

. Jurgutis priėjo -prie 'Gintautų- 
buto durų parkambina. Dūrinį

^‘abortas”? Kai juos klausinė-; 
ja, ■ tai vaikai žiūri vienas į kitą! 
ir tyli. Aukščiausias teismas le-: 
galizavo abortus; bet kunigai t 
protestuoja. Prieš keletą metų! 
mokyklose mokiniams pradėjo! 
dėstyti seksą. Ar tos pamokos j 
atnešė geresnius rezultatus? 
Priešingai, daugelis vidurinės; 
mokyklos mergaičių tapo nėščio- į 
mis... ? .

— Amerikoje, Tėve, yra taip,: 
kaip ir Sovietų Sąjungoje. Žmo -! 
nes bando “sutirpyti viename; 
katile”. Jau dabar originalaus] 
amerikono nėra, išskyrus indė.! 
nūs. Kai paklausi: koios tu tau-j 
tybės?, tai galini atsakymą: — 
Tėvas airis, motina italė, vai
kai susimaišę su meksikor.ais..; 
lenkais, juodžiais ir t. t.

— Neužmiršk, Maiki, kad ir 
mūsų ateivių liėtųyių vaikai da
ro tą pati, maišosi su kitatau. 
piais, net nežinodami kokios kil
mės ir apie tai nėgavlodami.

atidaro -jų sūnelis Antaniukas. • ;
—- Aš norėčiau Aplankyti ta- 

X«> tėvelį — pasakoja Jurgutis.
— Bet.-jo nėra namuose. ’ ’ 

' — Kaip tai nėra? Juk aš, jį. 
mačiau prie lango". j - 

N —.Bet ir jis pamątė jus.

IT'S AMAZING! ’
RcROM RfcCNčtfčb R 

GOtP BRU- PRNČN IfffO 
a YIPrt'čR

8\w»e i

«TS>njr T0r M43RV* 
^OAfTS* 1 

M> CQM« J

Pilgrims Pev

* CATTVS TO ’

>HĖD ‘^EchuSE ’
AT /KcXO -biO 7 
įSUfE F&K/f-MlLK'.
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Girdi, visi amerikonai... Kur 
dingo mūsų jąunipas? Bažny
čioje ant pirštų gali suskaičiuoti' 
jaunus žmonesj kiti — viduti
nio ir senesnio amžiau lietuviai 
lanko bažnyčią. -

, — Žinai, TėvCj bš per Naujuo-
; sius Metus, kai Jciti j^žiūgayo ir 
• šūkavo, pagalvojau, kad apskri- 
J tai žmonės iš gyvenimo nieko 
: nepaJmokė. Klaidas kaip darė.

taip ir darys. II-jo Pasaulinio 
karo metu padarytos klaidos, 
yra š!ų dienų politinių bėdų rė
žų ItatK. Amerika talkino So
vietu Sąjungai’ ir daugybę jau
nų amerikiečių karo metu žuyp. 
gelbėdami Sovietų Sąjungą nuo 

j . HitĮėrfo, xiiot 4?-
. Jono Mįūpd. t^tetatiįgfnr gyvatę 

užantyje. M-igkryfiorrw kone 
!, pusę Vokietijos atidavė So

vietų Sąjungai. Dabar sovietai 
apžiojo Balkanų tautas, jau ne
kalbant apie Pabaltijo kraštus. 
Dėl padarytų neatitaisomų klai
dų, politikai gėdinasi net kalbė
ti.

- - Maiki. man atrodo, kad d$- 
baf nciatirastų jkjnūu. kurie ad-: 
retų rus-ams t JMnfi

-- Nesakyk. Tėve, vra labai 
tokių 
kaip 2 
tarpe.

flatiM

tuviu
ro pr

raudonų fanatikų, 
urkės knisasi ir lie- 
visokiais būdais va

landą, blefuoa apie so-

praktikoje
280 svarų.

— Taip, 
yra sunki.

kiekviena pradžia

« *
ŠAVOTIšKAI SUPRATO

vyru, kuns nėra bailys.
— Taip, mieloji, tik drąsus 

ir mažai galvojantis -vyras' gali 
pasipiršti tau. • Ą -

KITAIP IR BŪTI NEGALĖJO

— Kaip ilgai Adomas su Ieva 
rojuje gyvępo? ;

— Aišku, kad. iki rudens.
Nes obuoliai juk prinoksta 

rudenį.

Žmona išmetinėja savo vy- 
“Man nusibodo toks mizer- 

nas gyvenimas. Kasdieną nieko 
kito nematau, kaip tik keturias 
sienas. Aš- noriu išeiti, su žmo 
nėmjs pasimatyti, pasilinksmin
ti...”- • ;. -

Vyras jai atsakė: “Dar nepra
ėjo nei trys savaitės kaip mes 
buvome laidotuvėse, ir dar tu 
n c pa teinkinta!”

• yra sakoma, jog su melu 
gali toli nueiti, bet negali su
grįžti. "Bet jei kas" varto j a penk
tą “amendmentą”, tai lengvai ir 
sugrįžta.

• Yra toks priežodis; “žiūri j 
knygą, o mato- špygą“ Reiškia. 
dar vis šį tą mato, nes špyga yra 
mažesiiė už knygą. Bet yra ir 
daug tokių knygų, kurios ver-, 
tos tik špygos.

• Rusijoje visi didieji komu
nistų “bosai’' turėjo svėtimąs 
pavardės, kaip tai: Leninas, Sta- 
linas. L4ivinov^», Molotovas. Be
rija ir daugybė kitų.

Ką gi darys, reikėjo kaip norsi 
pasislėpti nuo buvusių kaimynų] 
keršto. Ir katė paliejus pieno] 
puodynę, palenda po lova.

• Antanas išmetinėja savo 
draugui: “Bet tu. Jokūbai, pe/į 
savo tėvo laidotuves neišspau- 
dei iš akiu nąi riuaos ašu. ėiė^'. -

VO Yu ar vėj’lttufti, jei k^ tai; 
paliktų 50 tyĮ^stanįįy dolerių?" 
— atsakė tas.

• poteris nebėgioja pankui vy- 
ė, kad slastai

rui:

nes 
raikytu

SENA PASAKA GIRDIMA
Už “GĖDOS SIENOS”

Rytinėje Vokietijoje 
ma tokia pasakaitė-” . /• '/' -

Mieganti karalaitė nepabunda 
per šimtmečius^ "Vienas Cgydy* 
fojas išvirkščia vaistų. betjine- 
pabudoį Nedavė jokių pasek-

VIENINTELIS PALIKIMAS

m Jurgaitis aplanko našlę Puig 
dokienę, norėdamas išreikšti jai 

te savo užuojautą.
S 1 — Tamsta juk žinai, kad aš 
r | buvau geriausias velionio di'au-' 

gas. Ar jūs pegajėtuinėl nįan
ko nors įteikti, kas primintų gos. 
man mirusį draugą?

— Adi. gerbiamasis, velionis; 
šiame pasaulyje nieko nepaliko 
— išskyrus mane!

* * *
— Kaip atprasti nuo cigare-, 

ėiu rūkymo?/
— Uždegti iš abieju galų.

Bet štai pasirodo kote1 tąįjąų.

si miegančiai karalaitei. Ji kaip 
matai pabudo irkur tai nubėgo.

Klausimas: — Ką tag jąųnųol 
lis pašnabždėjo ją? į ausį? ; /

Atsakymas: Valstybinėje
krautuvėje galimagąuti sviesto.

J a p r



ALEKSANDRO MANTAUTO 
ATSIMINIMAI APIE PŪTVĮ

(Tęsinys) eiau vienas įvykis pakeitė rei
kalo eigą.

Kai Bendr. Reik, direktorius: 
Vaitiekūnas pavedė man peržiū
rėti siuntĮhmo j Maskvą dip1, o- .

tuc būt, perdaug stropiai per-j 
žiūrėjau siunčiamus daiktus, su
rašiau aktą ir daviau pasirašyti

Lietuvos gyvenimas, palyginus 
> i Gruzijps gyvenimu, nuo jo 
skyrėsi Į;ąip naktis nuo dienos. 
1 gametis’ įlaši jos viešpatavimas, 
bajoriškos lė|rkų kultūros Leka
ms mūsų tąutaįpadarė;be galo 
daug žalos. Didysis įvarąs su ru
sų pasitraukimu, kieta vokiečių kai kuriems liudininkams - tar- 
< kūpacija, kovos su-bolševikais nautpjąms, kurie malė maro 
ir bermontininkais labai šuvar- 

no kraštą., Tebesitęsiantis ka
res, o vėliau karo stovis ir par- 
f/ariniai susirėmimai- su Len
kia ix?ikaląvo lėšų, ir gyvv 
i n, ir pajėgių dirbti žmonių, 
k ..rie buvo prirakinti prie fron
tą. Nutautėję mii.stai, mieste
liai, dvarai’, lietuviškai valdžiai 
.- .inkino darbą;v buvo nemaža už- 
umaškavusių’vidaus priešų, sa
vanaudžių ir .kyšininkui Net lai- 
kinosios sostinės gatvių vardai 
buvo iškabinti I trim kajbom 
Lietuviškam jaurimui, kuris 
spietėsi universitete, gimnazijo
se,. ir valstybes įstaigų lietu
viams tarnautojams tai nebuve 
prie širdies. -Vieno kito nelietu
vio. teišėjo netinkamas sprendi 
mas, tėvų ir brolių iš. provinci 
jos nusišknndimai, policijos . ai 
valdininkų. padarytomis skriau
domis, didžiosios vagišių bylos 
Letuvos įstaigose patriotiškai 
nušifęikūshi Idealistų tuyo smel
kiama.' Jie ieškojo; išeities orga 
nizaciniame veikime, ' i • k

Mano darbas ^Užsienio reikalų' ’ 
ministerijos rylų departamentu 
man buvo pajėgiamas ir :greit 
pasidarė- įprasta';. Tik nuolatos 
pasitaikydavo nesusipratimai ir 
nemalonumai- su .keliomis de : 
šimtimis Sovietų Rusijos atsto
vybės tarnautojų, .kurie‘įbuvo 
aprūpinti- specialiais Ūžsiėnię 
re i k alų c :ii^nįstepjb& -pažymėji
mais: -feųvo f nemaža konfliktų 
tarp jų ir mūsų piliečių bei po
liuijpsU Vfc^ -būsiskundimai. 
ėjo per Ėjiij. departamentą. Po
licijos ir prokuratūros^ a^kinš- 
mai ir tardymai grįždavo ų mi
nisteriją; musų, cĮepartąnięntas 
turėjo paruošti “ atsakymus ’ ir 
viską paaiškinti,rusų /atstovybei; 
Tie susirašmejiinąi buvo-nema
loni darbą Pasitaikydavo 
k 1 i u vinių’ if - ‘ nė "dėl piūstj 'pačių 
bei kita valstybės’ įstaigų netin-' 
karnų yeįkšjiiųi| tai ’ pri-:
klausė", nuo vyresnybės -ir jos . ą t- 
sakoiftybes, -Niš’ d^to jie. niane 
nemažai jaudino. .-. Kūrį laiką to 
susijaudinimo "į' viešai neparo- 
džiau jr*mano-viršininkai.sakė,- 
jog ti"nkų savo dąrbui ir jog .esąs 
projektas mane .paskirti' depąf- 
tąmenfo vicedirektorium. Ta-

darbą. Kai kurių daiktų siunti
mas man nepatiko. Vyresnybė 
lai sau žinosi, bet nuo savęs no
rėjau atsikratyti atsakomybę, 
pačiam ministeriui, kuriam iš 
Maskvos daugiausia buvo siun
čiama. mano aktas nepatiko. 
Apie vicedirektorių jau nebe
buvo kalbama, nors prieš tai 
buvo sakoma, kad tik Preziden
to parašo trūksta po rųano pa
skyrimu .toms pareigoms.

Mūsų ministeris kun. dr. Juo
zas Purickis buvo geras savo 
arnaųtojams, jų pažįstamiems 
r giminėms. Jei buvo tikro rei-, 
ralo studentams gauti vadovė- ; 
lių bei ikitokių mokslo knygų,’ 
jei kam reikėjo šiltų drabužių,1, 
kailinių ir apsiaustų, tai buvo1 
galima išsipašyti iš Maskvos per - 
mūšų atstovybę. Retas iš mūsų 
nepasinaudojo proga gauti sau 
reikalingą daiktą ar drabužį. 
Bet tai buvo ne prekyba ar pa.' 
sipelnyriiaš, o bėdos reikalų už- 
opymaš. Tikra, didelė prekyba 
larnautbjams nebuvo matoma. 
Minus nedalyvaujant, buvo su
kviečiami miesto pirkliai ir su= 
jais susitariama dėl atvežtų iš; 
Maskvos5’ daiktų likvidavimo. 
Rapolas Skipitis tą visą preky
bą vadina “gana plačia įvairių 
daiktų kontrabanda į Sovietų; 
Rusiją--ir iš ten diplomatiniuo-f 
se lagaminuose arba net vago- 

.nųose,; užantspausduotuose Už-: 
sienio reikalų -ministerijos ant
spaudais” ir sako, kad tai leis
damas ir iš to pats :pasipelnyda- 
mas kun. dr. Purickis nuėjo, 
“slidžiu keliu”/ (žr. Rapolas j” 
Skipitis; Nepriklausomą Lietu-' 
va statant, p. 324 ir toliau).

• U (Bus daugiau)

Jonas Jokubon;s

įose pa
valkais.

ii važiavo vienas,-kupįi
i likdamas moliną su 
į buvome du broliai ir koturios
I seservs. Visi buvo varesni už 
mane. Aš buvau pats jauniau-

I Tėvas. Rygon nuvažiavęs, ne
sėdėjo be darbo. Jis rado darbu 
vienoje dirbtuvėje. Jam reikė
davo išvežioti pagamintas stati
nes. O kai baigdavo darbą dlrb- 

j tuvėse, tai dirbdavo namie. Jis 
dkbo pas sulatvėjusį lietuvį, ku
rs buvo užmiestyje nusipirkęs 
žemės ir aplinkui savo sklypą 
buvo padaręs gatves. Vienoj pu
sėj buvo tvartas,, kitoj — dvie
jų aukštų gyvenamas namas su 
7 butais ir krautuve. Viduryje 
kiemo buvo didelis šulinys. Iš 

! šulinio visi gyventojai semdavo 
’ vandens ir kibirais nešdavosi į 
j butus.: Tais laikais vandentie-

LAIŠKAS REDAKCIJAI
1982 m. gruodžio 12 d.

Gerbiiimas pone Reduktoriau,
Rašau šį laišką Tamsta didžio 

neaiškumo slegiamas. Mat. be
skaitydamas “Naujienų” gruo
džio 11-13 d. Įžanginį —. Hen
rikas Nagys kovoja, negalvoda
mas” — vietoj išsamios ir apšvie- 
č:ančios informacijos, aš paty
riau apsupimą tirštos miglos rū-

SIUNTINIAI I LIETUVA
MAISTAS It EUROPOS SANDiUŲ

BW8 West 69th St, Chicago, HL 60621 ♦ TeL >25-2787

ko, iš kurio išsikapstyti galėsiu 
tik Tamstos padedamas.

ktai, kame reikalas: —
Jei garbingo vardo literatūri

nio sambūrio premija buvo pa
skiria, taip sakant, “raudonai 
nusidažiusiam’’- autoriui, tai pa
triotiško ir demokratiško dien
raščio redaktoriaus noras nu
slėpti tuos, kurie '‘nusidažiusįjį’’ 
autorių apdovanojo, atrodo, nė
ra suderinamas su demokratijos 
principais. Demokratiškame ki 
šte, kur spaudos laisvė nėra z.i- 
bo:ama nei karo korrendai ų,

vė’uau pradeda deklamuoti Ka
rs mzino poeziją. Pasirodo, kad 
Karamzinas buvo daug visokių 
eilėraščių prirašęs. Kai užsidir
bau kilias kapeikas, tai ir aš Ka- 
ramzino knygų nusipirkau. Vie
na knyga buvo jo poezija, o ant
roji buvo jo proza. Įdomiausias 
apyšyraas buvo “Neturtingoji 
Elzbieta’’.

Dažniausiai j:e dainuodavo: 
Laimingieji, džiaukitės! 
Palaimintieji, myluokitėš! 
Apkabinęs brolis brolį 
Myluokitėš šimtą kartų!

kio nebuvo.
Kitame sklypo šone, kur sto-į 

vėdavo arkl'ai, paruošti prie j 
Įkinkilų vežimų, būdavo rinšto- 
kas, kuriuo nubėgdavo visas 
arklių išlietas skystimas. Viskas 
nubėgdavo į kitą šulinį.

Tuose namuose gyvendavo vi-! 
šokiausių žmonių. Daugumoj Į 
ten gvvendavo lietuviai, atvažia-1 “ .ivę į Rygą darbo ieškoti. Baigę 
darbą, jie pareidavo namo, atsi
nešdavo alaus, valgydavo ir 
gerdavo. Jie gerokai girtuoklia
vo. Mano tėvas pradžioje prižiū
rėdavo kieme arklius ir veži
kus. Namo savininkas jam pri
mokėdavo. Vėliau jam ir butą' 
davė.

Parišęs arklius, ant savo veži
mo ir aš sėdėdavau. Man įdo
miausia būdavo klausyti kalbų. 
Dauguma kalbėdavo lietuviškai. 
Kiti įmaišydavo latviškų žo-

JONAS JOKUBONIS . '

SENIEMS ŽMONĖMS LAIKAS 
TRUMPESNIS

Kol dar neperžengiau 80 me- pabaigiau, liko tik keli skyreliai, 
tų, tai turėdavau daug laiko., bet atsiminimų dar yra geras 
Galėdavau apsisėdęs visą vaka-‘ 
rą prašnekėti, ir man visai ne
buvo gaila praleisto laiko.

■ Dabar nieko jau nedirbu, ži
noma, dirbu apie namus viso
kius darbelius, pasiklausau ži
nių, perskaitau laikraščius, bet 
jokių kitų darbų nepradeda 
Esu pradėjęs rašyti “Papilio pa
davimus”, o dabar norėčiau pa
rašyti viena kita atsiminimu 
įvykį, bet neturiu laiko. Jeigu 
galėčiau, tai abiem, rankom ra
šyčiau. Viena ranka Papilio pa
davimus, o kita ranka Kubilių, 
o gal ir Amerikos atsiminimus, 
bet abiem rankom rašyti nega-

’ Ii. Reikia skubėti; Jeigu -nesku
bėsiu, tai kai kas'gali greičiau 
pasibaigti, negu;1 atsiminimai.
Papilio padavimus jau beveik č-iau atsistoti ant kojų, į Rygą pakartos tuos pačius žodžius, o

pluoštas. N’ e a t sūnėnu, kur 
plunksną padedu, bet girai at
simenu, kaip tekdavo pora 
arklių Rygon javus vežti.

Kelionė į Rygą ir atgal j Ku
bilius užimdavo visą savaitę. Iš 
Kubilių j Rygą reikėjo dviejų 
dienų ir naktų. ’Reikėjo pa
ruošti arklius, leisti jiems pail
sėti ir duoti abrako. Vieną die
ną reikėdavo Rygoje praleisti, 
o vėliau reikėdavo poros dienų 
namo grįžti. Namo važiuoti bū
davo lengviau. Kartais reikėda
vo parvežti prekių iš Rygos, tai 
tada arkliai turėdavo pasiilsėti,

Vienoj knygoj buvo du Ka- 
į.r?.mzino paveikslai. .Vienas bu- 
i vo 25 metų kareivio, karininko 
paveikslas. Ant krūtinės, deši
nėj pusėj, buvo medalis. O ąnt- 
ras jau buvo plikas, kokių 50 
metų vyras. Lūpos buvo tos pa
čios, medalis ant dešinės krūti
nės pusės buvo tas pats. Matyti, 
kad jis tik vieną medalį buvo 

gavęs. ■
Dabar didelio grožio aš toje 

poezijoje nematau, bet tais lai
kais aš išgverčiau Karamzino 
poeziją lietuviškai ir, važiuoda
mas namo, kaip poterius, karto-

'O. - - -■*

i • 5 . • » _ '„--.o-,.4-” 1-^-. - •»—-ą’udu.Oll tuos r rn.u <• 
kuriu vertinimą bv-o y1'! i t 
premija autoriui, sakyto įzcc’i 
nio tarimu, “padavusiam priešu 
ranką”,- ir, pagal jautr; 
triotizmo irierpretiacū; 
snalva (atse’t, raude
dažiusiam.

Iš anksto dėkodan 
rvžtą atitaisyti bendradarb-aueo 

slėpimą.
reiškiu Jums mrarbą

jų

-č- Gydytojams pavyko su
stabdyti’ kraujo, prasiveržimą 
.per uosi- dąk t arui- Barney Clark, 
kuriam Įdėta dirbtina širdis. . ;

— Italų, burtininkų sąjunga 
pranašauja, kad • 1983 metais 
prasiverš Vezuvijaus ugnikąl- ' 
niš; britų princo Cąrlio šeima pa
didės nauju kūdikiu ir princas

- Andrius ves artiste Koo Starkuj -

PIRKIT! jAV TAUPYMU BONUS
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• FAKSU MAT IAU

džiu. Dar kiti bandydavo kalbėti I davaiL 0 JeiSu važiuodavau tuš- 
rusiškai. Ta rusų kalba būdavo čiais laukais’ ,ai šaukdavau vi' 
laužyta, bet kalbėdavo rusiškai.

Šio šimtmečio pradžioje la
biausiai mėgiamas rusų poetas'

- “ru'i
vau menkus dalykus. Vežimas Į sas” suriks—Karamzin!, o ki- 

i — Nikolai Ka
ramzin! Parėkaus, parėkaus,

bet dažniausiai iš Rygos vežda? i buvo Karamzinas. Vienas

būdavo beveik tuščias. tks jam atsako
Mano tėvas, -norėdamas grei- ramzin! f

Aleksas Ambrose

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, , 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 — 1959 metai)..

664 psl., vardynas.
i ų Minkšti viršeliai. Kainą $15.iy Ų < -

Persiuntimas — $1.
' ' : si ' ’ ’ * ' ' ' * ’

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

jm"Vę
i

50 metų studijavęs, kaip

ATEINA LIETUVA,
parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
Ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimu*
• Ir patarė mums toliau studijuoti. .■

KaIm 825. Kieti virieliaL

su savo balsu:
“Laimingieji džiaukitės, 

Palaimintieji myluokitėš!”

Tada man tiek patiko Karam
zinas, kad aš kaip poterius kar
tojau šias keturias eilutes. 
Džiaugiausi, nes įsivaizdavau, 
kad pažinau geriausio rusų poe
to gražiausią poeziją.

Prieš Pirmąjį Pasaulinį karą 
atvažiavau į Ameriką ir apsigj.-- 
nau Massachusetts valstijoje, 
Gardner miestelyje. Ten taįa 
buvo daug lietuvių, rusų,, lenkų 
ir kitokių. Ten mokykloj susiti
kau kelis rusus. Vienas:užsiminė 
apie Karamzina, o aš jam; atsa
kiau: _

“Blaženyje, liubites!....” -

R. P. Ne vienas ėjęs su mask 
viniais, nuo jų nusisuko. Š an 
dien jiems gėda prie tos klaido 
prisipažinti. Bus gėda ir siemS 
Ar Bliūdakis nori būti kerštin 
gas.

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

*1

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
'• LITERATŪRĄ, .lietuvių literatūros, meno Ir mokai 

1954 m. nftrtTaįtiM. J&me 'yrt; vertingi,'riiekuornėt nesensta, Nti- j 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, -P 7"-'' 
J. Raukčlo.dr. Kario Griniaus, taip pa* r ■ ■ 
Meilaus streipeniai bei studijos iįic~1r...-: •
M. K. Čiurlionio. M. iileikio, V. Kašubco. A. nr’- v ’ 5
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knvga kair v'-o "

* DAINŲ 9VENTKS LAUKTToę?- -- 
tiriu Jokių pirmūnės Juoz^ Vaič’ūri^^ 
Įvertea ba* jų istoriją Ir eigą. Id-v-- 

gėrintis autorės puikiu’si?’r-v' 
o l užkulisiais. Studija yra 151 r.-. ■’

VIENIŠO ŽMOGAUS GYVRNTH s
Juozo Adomaičio — Dėdės žemo gv-

.pvfrimo bruožų aprašymas, bet tikšti !o ’-v,r'
’rtūrinė studija, suskirstyta akirmrllvs T ;
parduodama tik ui KL

• LAKIU VIS KASIS PAMARĮ S, Henriko Tomo-Tfi.mslF t 
kimiai pavalyta studija apie Rytprūsius, remianti’ P-'i— 
Csbguvos apskričių duomenimis. Aprašymai Jdoroūs HrW -y.-? 
lietuviui. Leidinys fliuriruotas nuotraukomis, pabaigoj* dnod-1 
ritdvardžių pavadinima.’vtr Jų vertiniai | vokiečių kalba. ' 
nandingoję 335 puri, knygoje yra Rytprūsių femMant- Kat-.«

V KĄ EATTMiS LTM1, telytojo.* Petrrnėlės Orint: <
mfnfrnai fr mlntya apie ajrmeris Ir vietas neprik. Lietuvoj? D pt 
mairials EolievikŲ okupacijos metais. Knyga turi 234 puslaoiu 
bet kainuoja tik S3.

♦ JULIUS JANONIS, poetas ir revotiuctorieriu* r»--v
ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir poHtiVn’’?; tik t 

Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir 
riją. Dabar būtų j| galima pavadinti kovotoju už žmogaus telw 
Knyga yra didelio 1>mato, 265 puslapių, kainuoji S*.

> lATTRINtS NOVELfS, M. Eoečenko kūryba. I. Trixtl 
vertimas. SOI pri. knygoje yra 5M3 Mmojngų novelių. Ra'us F

Knygoi gABDamo* NaujJenoe, ITU So. M.,
T feyfBW I faa Va i ®r4r*.4.1 TiiIt?

— Nauji et m, Chicago, 8. IB. tVednesday, January 19. 198



TMI LITHUANIAN GAILY NfWt 

MbUA^ed D«sj Kxopt Sandu •» Utkoantan 4aa« P«h. e», <■» 

L7r» $*. flatNW Irt* M. O«—», JL IftNN- T*fSq» <t1-41W

SECOND-CLASS POSTAGB PAID AT CHICAGO. UUNOil

Ac »f January b 19t$ 
SubecdpUon t*taė$

Chicago H5-U0 per fear. $244X) pa 
lx month*, $12.00 pėr 8 month*. b 
>ther USA local? Ona $40.00 per yer

7-00 per «ix month*. $12.00 pe 
nfee month*. Canada $45.00 per year 
ther countries $43.00 per year.

U cent* per copy

Hua Musla plnnM dienai 
Olanraičia kaineįu

3ūca$oje tr priemiesčiuose:
metam*____________-__z. $4S.0t
pusei metu __ • - --— $34.00
trims mėnesiam* ' 112.00
vienam mėnesiui __ - - $&0C

aivose JAV yietose:
metam* ' -•< $404X1

pusei metu — _. . ___ ? $33.00 
trim* D&ėMdA&M , tlfljĮO
rienazn i&ėMti&i - - g gjx)

Kanadoje:
metama • —> MA.oo 
pusei metu  --------------- $3400
▼i imam mėnesiui____ __  (U

dJidhwiB:
awrtam - n L - — -• 
»u*N awtu .

Naujienos Noa taeaMn, jjrttrira 
tecnadieniu*. Lsuttia Maujienn Ben 
drovė, 173$ So. flalsted SU Chicane 
IL 60606. Teist 4X1-S11ML

ftnitus rsMa šiuša Mite $■»] 
orderiu kartu su uisaknsu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadtata, 
orto B vai ryto IU S vai popiet Mtadieniaia — iki U veL

vieną tautai
Nepateikęs įrodymų, B. Kviklys suniekino lenkų 

laisvės kovotojus, neva už persekiojimą liebųvių, ir išgyrė 
Maskvai parsidavusį generolą Jaruzelskį, kaip lietuvių 
“draugą”!

B. Kviklys buvo vienas iš tų, kuris labiausiai liejo 
tulžį prieš KGB ruošiamų J. Centre “kultūrinių” progra
mų piketuotojus. Girdėjau, kad dar neseniai yiėribjė kal
boje prisiminęs du J. Centro “užpuolimus’’. Nejaugi dar ' 
išdrįso tai prisiminti? Noriu paklausti: kokie ryšiai būvė. 
tuometinės J. Centro administracijos ir B. Kviklio su Į%i- > 
ru Bernotu, kuris amerikiečių tarpe platini rik’eiU pagi- j 
mintus ir Rytų Vokietijoje multiplikuojamus iimius, o ‘ 
J. Centre rodė okup. Lietuvoje gamintus filmus, paminė- 
jimui Lietuvos prijungimo prie Sov. Sąjungos?

Kur dabar yra solistas V. Daunoras? Pa^al “kulto-1 
rinių ryšių su kraštu” puoselėtojų spaudą, jis turėto .dai
nuoti Metropolitan operoje, betgi apdovanotai ^.ė^aliąiš 
važinėjasi po Sov. Sąjungą. B. Kviklys, kaip tos spaudos 
bendradarbis, rodos, niekad to neminėjo. Būdamas geras 
žurnalistas, turėjo žinoti ir apie grupę vyrukų, kurie 
Daunorą atlydėjo. Kas jie buvo? Kur buvo sustoję? Šie 
pinigingi vyrukai nesidomėjo marškonėm mėlynom kel
nėm, bet lakstė po elektroninių dąiktų ir foto aparatų • X. <*=■ • f* .* _L - _     ■ . t. i* A - z •' ** i

V L. BAKCHAS

Restauruoti Traku

BuvoB. Kviklys užmiršo paskaityti evangeliją
Skaitytojai jau nebesistebi, kad vienuolių leidžiami 

laikraščiai svarbiuosius prieššventinius straipsnius, ar 
straipsnius krikščioniškosios moralės klausimais, paveda 
rašyti asmenims, kurie gyvenime krikščionybės neprak
tikuoja ir apie krikščioniškąją moralę supratimo neturi 
Skaitytojai nebesistebi, bet tai bereiškia, kad tokia pa-' 
dėtis yra normali if priimtina.

Žmogus — ne angelas. Kiekvienas suklysta, klumpa, 
tačiau yra viešų įžeidimų, apmęlayimų, skriaudų, kas tur 
būti viešai atitaisoma. »'sBūtų krikščioniška tai padaryt 
pij«š‘'didrią=ias šventės ir paspausti vieni kitiems ran 
kas. Turiu-galvoje gražų B. .Kyiklio straipsni “Būkim- 
geresni”, tilpusi “Drgu|e” Prieš Kalėdų šventes.

Rašydamas šį gražų straipsnį ir.kviesdamas būti ge
resniais, neniekinti vieni kitų, B. Kviklys užmiršo paškai 
tyti Kalėdų evangeliją, kuri skaitoma ne tik bažnyčiose 
bet ir lietuvių katalikų namuose prieš Kūčių vakarienę 
Dangiškos dvasios garbino užgimusį Dievą, o žmonėms 
pasakė: “...ramybė žemėje geros valios žmonėms”. Čia 
B. Kviklys būtų pastebėjęs sąlygą: ramybės linkima GE 
ROS VALIOS žmonėms. Reiškia, blogos valios žmonės 
tos ramybės nepajus. Turbūt dėl to, ta Geroji Naujiena 
nebuvo paskelbta anų laikų suktiems kunigams - farizie
jams, o paprastiems tyros širdies darbininkams-pieme
nėliams.

Keletą metų B. Kviklys kurstė lietuvių neapykantą 
kraštui, kuriame gyvename, ir šv. Tėvui, tvirtindamas, 
k?d Amerika ir Vatikanas “pardavė” Lietuvą Helsinkio 
konferencijoje. Kiek straipsnių B. Kviklys yra parašęs, 
kurstančių prieš atskirus asmenis (paskutinė auka buvo 
kan. V. Zakarauskas), prieš organizacijas, prieš tauty
bes (žydų, lenkų), nenurodydamas faktų. Jei žydai komu
nistai ir daug blogo yra lietuviams padarę,.tai dar ne
reiškia, kad galima kaltinti visą tautą. Kur logika? Ma
nau, kad ir pats Kviklys nesutinka, kad okupuota lietu
vių tauta buvo kalta dėl žydų žudynių, kurias įvykdė oku
pantai naciai. Miniatiūrinis skaičius niekšų ir pataikūnų, 
padėjusių okupantui, tautos neatstovavo. Tokių turi kiek

krąūtūy'es... Tai kodėl J. Centras buvo “užpultas’’? .treeibjo
Dabartinė Jaunimo Centro administracija, jei rim^ I <rbPu<>b

ciau pagalvotų, turėtų demonstrantaips padėkoti, kad 'č^oslovaiaja^
Bentras dar nesivadina “Raudonuoju tBentiri” ' ’ galiausiai ‘ Lietuvos ŠaK"

Negaliu be skausmo pagalvoti apie B. K^kiio/J^el-I W^f^
-ių Vyskupiją”. Amerikiečių spaudą skaitantieji, dažnai/
susiduria su žodžiu “mišinformatibri”, kada rašoma apie ■ nAriintr gjįėynątoriaiž įątarė- 
kcmunistų propagandą. Tas žodis reiškią klaidingą m£br-' jas,dabar jria '(S&> 
maciją. Klaidinga informacija nėra grynas■ metai/^ręš) Kąhadoįfc
visuomet yra truputis teisybės, tačiau.' isįąf^.piįpš) pib^ti ' 
"tepasakytos, suklastotos. Tuo būdu įtaigojama kuri nors 
bolševikams^ naudinga idėja, mintis. . • ■ ’’ //

B. Kviklio1 knyga — klasiškas klaidingos informal 
rijos pavyzdys. Viskas paimta iš bolševikų, tačiau para- 
’yta ir apie! Klaipėdos bažnyčią (nėš to jau rienušlepsį; 
’iešai žinoma), vienas kitas sakinys prieš okupantą. Re- 
ultatąs — sumažintas dvasiški jos. yai4mu.o koypje-prieš.

bolševizmą ir įtaigojama, kad religinio persekiojimo be
veik nėra. (Plačiau apie “Telšių Vyskupiją” esū rašiusi 
“Naujienose”.) ■ ■. ą • Z'' •’

Statistikomis įrodoma, kad dabar bažnyčių, daugiau; 
negu jų buvo neprikl. Lietuvos laikais. Statistikas apskai
čiavo V.,Trumpa ir parašė “Akiračiuose”.. Esu V. Trum
pai dėkinga. Rašydama apie knygą to nebuvau padariusia 
Man nė į galvą neatėjo, kad B. Kviklys taip aklai bolše
vikus kopijuos. “Vienybė” taipgi įsidėjo V/Trimdpbš ap
skaičiavimus su prierašu: ‘Todėl kalbų apie bažnyčių'už
darymą ar pavertimą kitiems tikslams, bent -Tęlšių vys-j 
kūpi joje, gal nėra ko kelti”. (Apie tai irgi esu rašiusi ir 
nurodžiusi minimų laikraščių datas.) ’r .

Visi čia suminėti B. Kviklio darbai yra vieši, juodu 
ant balto. Daug sukelta neapykantos, daug žmonių ne
teisingai įskaudinta.

Nėra tokio nusikaltimo, kurio Dievas neatleistų, jei 
žmogus to prašo. Tą privalo daryti kiekvienas doras 
žmogus, tačaiu viešos nuoskaudos turi būti viėsai atitai-; 
sytos, melas atšauktas. Tik tuo būdu įrodoma gera valia. 
Tai galioja visiems, neišskiriant nei B. Kviklio.

Kai tas bus padaryta, tada visi “būsim geresni”.
Delfiną TriSenė

60 METŲ LIETUVIŠKAI KLAlPžbAI(Tęsinys) riksmas dėl tariamo Kiarpėdos1 -i i- --ulf, . ; „ .vokiečių skriaudimo, o dar lą- -a;o• biau nė <Įėl Klaipėdos (kja^td) vokiškų nacių tainąntos dęririi- doš dėinesiųi pąsą.ųlįnėje • ppint 
t : ' ■.aP'/-' - B"'?.<' J^ląįjfedds gražlųima^ kąrūiė

ana

člyj (daugiausia .Kąune yyn/aū:

žyįpui-į Ry£s —’^Di^bnach 
tam‘ I’kroje .virioje jis (>šten*’ : ; B- -■ - LB -'

(iiailuntūyu — destroyer) atvyko į uosių, kur Jį pasveikino klaipėdiškių vokiečių nacių vadas d r. Nęūmanh — uosto kran-Razkaių Kaune buvo atėjusi id-Jotiška mintis, kad, esą, reketu palikti Klaipėdoje į Lietii- yą / /-b'eišvykslanci? - (pagal Rib- beriirdibUIriwio “sū&rii” tmę- jusįp išvykti prieš vokiečių ka- rjųbnienęi pasirbjant Klai pėdoje) pulko m^čbmąj?krnppa -Į. ' rikfuetūje irostę ąu Klaipėddš nąj^aisČ pasiiinkąĮit. i kraiita iŽĮipąnų TfftlerJ. (Jėzau, iį’aHjį. to VB.) . JČ' iik guberna- cjuros rėikąjiį /vedėjo kap. M. Kijkučib (iiiaho .tięsĮdguiib .vir- šintnk'd)' neatlaidaus proteštp (įetefonū)'' užsienio reikalų ’įhi- insferijpje, id^j&os ’Beprotybės
i t,uv.oš. jnusverft. y ne. /ypkietfjos. jKęicho^~*ir diplomų tai, •fbei ninkal;(karini^), patekę -į ■ nugalėtojų sąk,o, kad. Vokiįtijės po-

{’Hi fteriš; _ gimtas • kraitinėj 2 
Keumanhb;^ėiptaž iąyprn te^- 

lą/.(bst^tšiąakė'yažiuotiKiepųūž/ireĮrb^ųsyjbeg^B^ūy.dl bmka-' j/laigi,mątOape ________rij,etų iŠeivbdję, ,-k.jiį jau jjąrijė.- ."
ffiS? dfii Ąri’b j- /palijo <wy- Vokiško MenxęĮ,£pi "yiėril- w-ats- •- -- ?tąz^6 sovf^n^. .t^Įą^nto yėMb- tna), • bet vistiėk dar jįeftivSkai tariama, o rusiškaiKIAfi^EDA.• JisMėk' KLAiPĖ- DA, ne Memel. ' B.- ? ' įj?Kaltinti dabar centro ; (Kauno) vyriausybe,, kad “už durų.” pal^yo klaipėdiškius lie tuvius po shkiiirtio;- ar/ ’ kad Klaipėdos krašto ūkininkams nebuvo mokėta riebesnė kaina už. jų bekonus negu Žemaitijos -j ukirtin- kapis/ būtų beprasmis ginčas, niekada neišsprendžiamas. ';-Klaipėdos likimą 'nulėmė g,' klaipėdiškių lietuvių atstūmimas nuo centro (Kauno)" valdžios ištaigų Klaipėdoje vadovaujariių postų, ne didesnės kaihos mokėjimo klaipėdiškiam^ ūkininkais u? JU bekonus (negu Už tokius bekonus buvo mokamą žąmaili-

frr SvlT; w 1 T?-S'dąp|at ;Į^ir.engisqjt kaWt •.dariajai anksti ? Hti^rįur. -E^įno^ė’, - kad tinkain^ ppyanūeninių laivų įgulų parapšamūi Jtr . apmoky
mui, Jam,, be k-itų, rėik^ihgaš. Klaipėdos uostas_su_ jo giliu pajūriui. Hitleris admirolui Doe- nilz pažadėjo; kad 'jis Klaipėdos uižtąūgaųs' ir ta pažadą ištesėjo, T939 m. kovednėn. ŽŽ MrSSų Į ■ K1 aipėcią , pasiųsdamas - milžinišką vokiečių karb 'laivyno arB madą, o, bė-to, iš'-Kdniliąiiciaus' ir Tilžės**— sfambias sąusūmSs kanUofoeįiėš - .k .? ~ ' .Sekančią djeną (koyopats Hitleris, per lūtairia- v’ęs toli nuo kranto jūroje ant inkaro stos-įjįdiame šarvuotlaivyje “Deutschland”; kuris del didelės gremžlės nugalėjo įplauk

. kono B}-2iįįgaa^ai ypkiėčių mniiaįBp^^įęfl-^d Klaipėda padaroma juru tvirtovę ■(§feere- stungj. Pasakyri ■— padaryta. Neifūko nėi lytėžeri inetei,- kai vokiečiai Klaipėdą•'Swjertg tikrakinti nė- tik Klaipėdąapsupusi raudoiioji arjrijff bei aviacija; bėtri^fr paiyš vokiečiai Sygtiarii M a^ujriinb fešū- sprogdlnb tik 34U' tvĮrtovėš ^Kų ir.^sri^.; ą >-Admirolas l)oehitž gavo iš ijit- jėrio -ko įr jau ipib jnę- taiš Klaipėdoje -pradėjo : veikli ŪdVanHeniiiių Jai^ j^Ių apūio- kyiijęs, ’ kaą, savatine.aišku; M’ ręikąjąvo ir aukų: Iki iM2 ine- tų pabaigos keSriį atvejai pats mačiau, kai iŠ jūros vilkikai ir itranai atgabendavo iškeltus jū- rojte riū^ietfdusįus povand^i- nitis laivus, su AsbrireUgiiforiis. apmokymo eigbjV; 'Tokfi vokiečių . Spauda ar „radijas apie tai . ;Į_ , „ . . niekada bei žodžiu neužsfiniik.Joje), ne Kariįritt^iš rinčių t> uoštan, mažesrihi jkajo laivu > (Sukeitė f penktą pusiapt.
H OZAS ŠVAISTASELDORADO

(Tęsinys)
— Mary kas kita. Ji gali sakyti ir daryti, kas 

jai patinka. Aš kalbu tik už save.
George pagalvojo valandėlę ir tarė:
— Na, gerai...
Smarkiais paspaudimais suburzgė mašina ir 

greitai tolo. Priešais ištisinėj tamsumoj ryškiai 
šmėkčlojo milžiniška šviesos vėduoklė. Užpakaly 
nejaukiai žybčiojo du apvalūs raudonumai. Aldo
na stovėjo ir žiūrėjo. IlįjeSihgai aštriu nerimu 
maudė jos sieloj. ,

Kai pravėrė savo kambario duris, staiga pasi
juto tirštų dūmų migloje. Ausyse huskarr/ ėjo 
dainos nuotrupa: “Tik ne Šiandien, liktai ne ši
čia — toli nuo savo gimtų namų..

Už didžiojo stalo sėdėjo to pat kambario gy
ventojas ir keli vyrai. Visi rūke ir, matyt, išgėrę 
buvo. Albinas Alksniokas lamdė akordeoną ir pri
tarė dainai.

Vienas tik Eduardas Čiobrys akyliau pažvel
gė 1 įėjusią. Tarytum ironiškai, tarytom su lengvu 
priekaištu pasakė jai: ’

— 7.; jau nusibodo su amerikonais. Kodėl 
aip greit? O mes jau manėm, kad šiandie nebe-

sulauksim tamstos,.. .
- Kodėl*

I — Nagi taip linksma, gera ten. Valgyk, ką 
nori, gerk, kas tiktai patinka. Puiki salė, žavi 
muzika. Sveiki atsipenėję vyrai; Tik šok ir šok. 
Taigi, šok, mergužėle, kol.. . Cha! JBĮri! Cha!-O 
mes čia — kas gi ? Biedniokai, kaip Akydavo bol
ševikų draugai.

— Būtum rimtas, pone Eduarde, o niekįfe 
tauški.

— Aš — niekus?
— Na žinoma! Visada buvau ir būsiu su 

jumis. -k'
— Tai gerai. .. Aš labai atsiprašaū, pahęįe 

Aldona...
Čiobrys pakilo ir svirduliuodamas gaudė Aldoųą; 
kad pasisodintų prie bendrojo stalo. 7

1 —Tad kviečiu.'..
1 • — Aš tuojau I Prašau nesirūpinti ir vaišintas. 
| Aldona skubiai įsmuko; už antklodžių pertva
ros, kur stovėjo dvi lovbs. čia buvo jųdviejų to 
Mary, arba Maryte, kaip ir atskiras knmpetfh 
Draii£e jos dirbo Amerikos karininkų valgykloj 
kaip padavėjos, arčiau ir gyveno. Kitos trys mer
ginos buvo išsidėsčiusios likusioj kambario daly, 
kur dabar linksminosi.

Aldona atsidarė langą ir pasiliko beraunanti 
jame. Prieš ją sustingo plati begalinė nakties ny
kuma. Iš kasdieninės patirties žinojo, kad čia tuo
jau laukas, už jo vėl laukai o toliau, ligi matomtf- 
mo ribos, nuobodžiausia lyguma. Niekad nebuvo 
čia progos pataisyti savo nuotaiką akių įspūdžiais.

T odė’, nemėgo dienomis nei-ilgai sėdėti, nei žval
gytis pro šį langą.

Bėt pįbar haktis. Kambaryje daug
1 nik^tinp iiį Ivankū. už lango vėsesnis gaivus oras. 
Jįr s^į^S^žkas hąhją knistelėjo. Panūdo susi
kaupti ti^ tuo ištikiu bvjnksėjimu, išryškinti 
jį šąjį; • : ;

į TUO meto yis^i plauktai pajuto čia pat sto-
- 7 ' / ' '

—-.Ada, kas gi čia dabar?, Pažadėjai, o nesi
rodai? Ėįdzka laukia. Būtinai liepė pristatyt tave.

I — Nenoriu su girtais! Ir, apskritai, aš nieko 
šiandien daugiau nebenoriu. Pasakyk, kad mie-
gujau.^ v f

*— Nebūk kvaila ir neimk į galvą.- Džiaugtu 
mriš, Įhd toks turtingas biznierius labiausiai pa- 
sineša ant tavęs.

~ Ąnt manęs tik pasipeša, o tąu nieks ne- 
draiiiįžia riet -yaz|u$tai nuvažiuoti pas jį, —- su 
piktą pašmpd atsikirto Aįdofta. - , r - }

-"jiarytė brąvbiioMjUmą ilgai švjlptelėjd:
- T? ^ju—Fjul. .: -jdijUotųsi bent kiek, tū

tiek mane ii* teinatytum Šitpj "daržinėj.
* ' O jeigu įš mąno pušės “neriklijuoja”, tada, 
sakysi,, nuslėpiau t į mano širdies jautinimą?

Maryte pų panieka subčdė akis ir spiegian
čiu tonii apkaitė r - ’ •

— 0 kas gi jąu tau * Klijuojąs!? Gal, Sakysi. 
George? Potna lertenantiene įsigeidei ■vadintis'.’ 
To betrūko! Cho I, Cho! Cho t * . . 7 ’.'1 '

— Aš tik istecMžiau/o trr jau kvieti Georcre.

— Kviečiu ir kviesiu. Gal pavydas siunta? 
Aišku kad; širdį,
šmakšt ir ^įądp yįą iš .maišė- Bįuyę čia ko! Jie 
visi tokie kvailį, ir visi ant vięno kurpalio daryti. 
Kodėl hepaėriinl.i? Pagailiu, jeigu ir atvyktų, 
nuo8toUi| tikrai 7 ; ą T ' ‘ ;

’ Bei; ir gai%ė nepadidės. -
— jų, tokia fr mūsų pasiliks.
Už pfeftvirios staigi kažkas garsiau sutrep

sėjo. nęsulkukdamas ^arimitinio, pats
atsft^rtfc iėimyriSkatįę jąldip j^ėito)o, prasklei
dė jik ahtldbdžkį škvĄriitis ir įkišo galvą,

— IWėleŠ; jūs eiaWp mėillai 'čiūlbht, o mes, 
galima sakyti, nųębodžiaujam iš viso. Kokia gėda 
mūsų jaunimui nebegerbti savo svečių-.Nuo ka- 
oa gi

BdnaUnt čiobią> drąsiai ižengį fr paėmė Už 
rankų abi įnėrginas. \ . "• * r

—-Kviečiu! Labai žėitiii lehkhiosiir kviečiu.
Aldoų& mandagiai toengęąi atsipalaiduoti.
— Kad jari užteks šiandie.t '
-i Kaip; tai užtfekA? taip pasa-

1^v ti» ? Juk šiandię šešthdienio vakarai, nc-
užmirslat, . to * ’.to* * to '

Mai$f šusleržfriuši ir nervinga pasidarė. Ji 
piktai bloškė? - ' . . -l

' — tą laukinę. Aldona visai nebe*
.pakenčiama jau. Mat, įsikliųpino į amerikieti. 
Cho ’ Cho.! .Cho;...

, (‘Bus danriarU C -
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< Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaiti*

(312) 226-U44

eude:T«L: 562-2727 arba 562-2728 o

I

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Wat»tcn«*rer Community kliaikM 
Medicina* direktorių*

W38 S. Manheim Rd, Weatcnester, 111. 
VALANDOS; 13 ■ M darto dieuomi*

Žemaičiu Kultūros klubo metinis 
nariy susirinkimas Įvyks UečxacLenį, 
sausio ib d.> 1 vau pop.ee, Aiieies 
KujaK saieje, *ouū oo. i aiman Avė. 
ivariai pia^omi aaiyvauu. dus ir 
vaisęs.

Rožė Didžgalvis, rast.

VAKARŲ VEJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kama $5. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus 

lokiu aoresu:
NujieocK, 1739 8. UaUted St, Chicago, IL 60BU8

BmimiMiMMiiiiiiiim ... .

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDY I OJAS IR C Mi RUKO AX

SPECIALYBB: AKIŲ LIGOS
_ 99W Watt ROM StTMt

Vylanrin^

DR. FRANK PLECKAS 
OPI WMt IKiSlAK 

kalba LIETUVIŠKAI 
2614 W. 71« St TeL 737-5149 

Tikrina akis. PiiUuku akuuiH 
ir ' contact leases -,

INKAI ų, ruSLM JR 
PROSTATOS CHIRURGUa 
2454 WEST Mtd STREET 

Valandos; antna. 1—4 popiet,

Ottoo MMtwiM; 774-2340,

DK. C. K BOBELIS 
■r Prostatos, tinntiu. tjr SlajlUSK 

takų umrurgijM.
BUŽO ULNlrtAL AVĖ.

ŠL reiexaDuig. ria. 33/lt 
. leL (513/ 321-4ZV4

'ERKRAUSTYMAI

Laxumai —■ Pilna apdraug* 
XEMA KAINA 

j^ruixumi auuum cnarsa 
u viaa aortelea.

K. SEKKNAX l*L 925-4041

SUSIRUNKIME

1729 S. Ralsted St 
Chicago, IL 60608 

24 Hour Service

*K*
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kenkia keiiupėms į Lietuvą,NĖS DARBUOTOJŲ SUVAŽIAVIMAS ros gaila., „ . , . , , ! šaua oficialių susirinkimų,Ą-ma Mąler, Perspektyvas ir kt. t .. . , ....„ ■ ! -j. r , tautiečiai daugiur susitinka perPar-m t1 jų leidimą aukomis. I. t .. ,, - , ,1 „ ų r . y. . LetuvisKas pamaldas, kartu pa-Reiku nipmus ir Uę|uvos Uja ir įbendiauja. Kai ku- ppIitWH feHW* pasiunciant ldauja> kad
jiemą Įklius, giųpaneimą. Uau- •guma jų yra nukentėję už po-' gnndžio spaudos gaminimą bei p.ądnimų. Deją, jais aaugiau rūpinasi svetimtaučiai, negu mes, lietuviai, per tokias tarp- uiUUnes organizacijas, kaip Amnesty IntemationaJ, Tąrp.auti- ms Konmeias žmogaus teisėms ginti (nivernationaie Ges-li- senart iur Aienscuemechte) ir ki. Tarp .autinis kirkšcipmų so- .idąruniKS d^par yra paskendęs atsišaukimą sų- se^ių lietuvių poatimų Kalimų nuotraukomis .r biografijomis ‘ ųMusų ry>ys su pogrindžiu ska- uną flius atsmąujinti dvasia., Preiegentas naigė savo paskaitą’ Tautos rveiio. Citata, kur sako ma, kad alga okupacija nepa- ■anžę lamos vanos priešmtis. Po paskaitos atsakinėjo į klausimus.Vokietijos LB valdybos pir- UŪhipkaą Vingaudas J. Damijo- ijąitis ąp^veige Lietuvių B-nd- ruomenes veiklą. Musų h>end- rųomfcnei pnkiauso apie tūkstantis na*xų, susibūrusių į 25

(Tęsinys)
. X

Mums neturėtu rūpėti, kaip
Lietuvię Tauragės klubo metini* 

nany susitinKima* įvyKs sausio 23 d. 
z vai. popiet, Saulių saieje. Nariai I ■ gaminama
pramanu oaiyvauu, nes dus naujos
Vdxuyuos ruiKanas. ro siuirinKLLuO kokiąią keliais pasekta yąkarus. 
uus vaisęs. Klubo valdyba | Bęt W ji jail TCikU SU jąJ susipažinti ir skleisti. Išeivijos i vaidmuo pogrindiniame tautos
PASTABOS IŠ TOLO

tAtkeita is 4 psL)Bet aš mačiau savo akimis tai, ką danarįrašau.Klaipėdos užėmimas 1939 m. buvo nieko daugiau, kaip vokie-Į čių karinęs jėgos paraqas. flier “ ist mems menr was zu sagen tda nėra nieab daugiau ką pasakyti) — panauuojant ruo- ben tropo vieną iš pastaoų, padarytų Urbšiui Klaipėdos) metu.

pasipriešinime tik. pagajajaus. .Prelegentas paminejgper 10 lietuviškos pogrindžio ^spaudos leidinių. Jų yra ir daugiau. Ne visi pasiekia Vakarus; Tik Lietuvos Kataliku Bažnyčios Knmi- | kęs. visi 34 numeriai, surėdo kelią. užsienin, čia is>»pausąuiii a<- skiromis knygomis ir verčiami į svetimas karnas. Jas verčia i. j leidžia patys lietuviai, “Giaube ‘MorvbiT (dėJ* der W^’ Sve£da^“’ 1 > Lnstitutum Baiticum , Koemg-! šteine, Vokietijoje, Kestoh cui- | lege Anglijoje ir Kt.iSvarous yra su autorių pK-RUSAI SĄMOKSLE 
PRIEŠ POPIEŽIŲ rDr. Henry Kissinger, buvęs Valstybės sekretorius, pasakė, j kad jeigu pabandysi suderinti žinomus faktus, tai prieisi prie išvados, jog į sumoksią nužudytir popiežių buvo įvelta KGB. Bet, turint omenyje, kad aten-l tato metu KGB šeiu buvo And- Į1 ropovas, neišvengiamai kaltė j krenta ant dabartinio Sovietų Sąjungos komunistų partijos generalinio sekretoriaus.

vardemis viešai paskeibti^doku- mentaf: Lietuvos: rxeiSmAio gru.j peš, Likinciųjų teisenis ginu Eiernvos katanku komiteto (pa- skeiota per 3l> račiuj, Kuingu ta- ryoų, ypač 1 eišių kunigų, -to pa- haitiecių memorandumas 19/9 m. dėl Mcųotovo - rusenu e>pp j pakto atšaukimo, ir ki. .x-Kaip galime pusnie u prie Lietuvos pugrmužiO iae tų pasKiei-cbmo VaoniMei r.rauausia i aPS'»“W- Ka dar įėjėtas apy- tunme jas paimu, sxauyaamd neberodo gyvybes
‘ menus atskiromis, knygomis, tokėms buvo ‘žs.miUnėla amte- ’ Pasaulio u, važmos le.usaa-‘a- Xi išryškėjų jaum.... „ » ! šernai žinomas laktas, kad visurm us kitus leidimus, kaip zūus^a, ... ., j yra daug tautiečių, neprikiau- sančių LB. Priežastys įvairios, bet pagrindinės — šeimų mišru- JAV . valdžios < mas, nesutarimai tarp vietos lie- Andropovas atstovauja labiau- sluoksniai susilaiko nuo atvirų 5 tuvių, baimė, kad nebūtų pa- siai nelemtoms jėgoms Sovietų kaltinimų.

Buvęs prezidento J. Carterio V1S„/.^K Kronikos nu-j suvažiavimą yisoms apy- 1 Hl 1 C 011 TT*> YYOfsTP'lQQ * ** - kivxyrY 2Yli/Dvalstybinio saugumo patarėjas ( Zbigmev Brzezinski taip pat pri- j sidejo prie Kremliaus kaltintojų. Jis pasakė, kad prie sąmokslo nužudyti popiežių aiškiai buvo prisidėjusi KGB. Be to, jis santvarkoje, pridūrė, kad Sovietų lyderis J. Dabartinės

dos nariai, o knos mano. Kad suiįku Duių suburti auditoriją j-ems įskiausyti. Geriau, kad būtų atsiųstos paskaitėlės.r>ctxKo tik viena vargo mo- k> Kiele ir viena tautinių šokių grupė. Kita y^a gimnazijos. Ba±- o-ngi tautiečiai kai kur susitel- aia padainuoti, bet pastovių etno- rų nėra sudarę.Vasario 16 gimnazijos kuravo rijos pirmininkas : tėv. Alf. rternaioms džiaugėsi, m tydamas daug vadovų, kurie daug metų ..empia LB veiklos vežimą. Siū- ,ė dar labiau suglaudinti gretas, nes darbas ir rūpesčiai ne malėja, o didėja.Per diskusijas buvo .-siūlymų, Kad iš solidarumo įnašų nemokančių narių būtų atimta balsavimo teisė ir kad apylinkių vadovybių kadencija būtų prail- gisia. Pageidauta paskaitų ir paskaitininkų, tik ne tokių, kūne pageidauja honorarų. Svarstyta, kaip Įtraukti į LB' iš Lietuvos acvyKscančius repatriantus, Kurie, sovietinės propagandos paveikti, ypač jaunimas, vengia ..etuviškų organizacijų. Pabrėž- .a lietuvių vaikų vasaros sto- . yklų nauda.(IŠ Vok. LB Biuietenio)
— Ginklų gamyba labai apsunkins krašto gyventojus, sako specialistai.
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MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYMOn

GAIDAS - DAIMID
GENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA 

1605^)7 SO. HERMITAGE AVENUI
TeL 927-1741 - 1742 i

4

'TEPUAAi C. LACK IK SŪNŪS

įKUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 
paturėjai ir laidojimo direktorim:

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENIU
Telefonas 523-0440

TĖVAS ER SŪNUS 
vlARQUETTE FUNERAL HOME ' 

f- 2^33 W. 71st Street 
1410 So. 50th Avė., Cicero 

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL 60650 
TeL. 652-5245

‘EAN VANCE ir GEORGE SORIN)

NA TIONA L OSTEOPATHIC MEDICINE WEEK 
TO BE OBSERVED JUNE 1-7, 19SO EECAUSE...'

»*€*<O*
SOPHIE BARČUS «

RADUO 6E1M0S VALANDOS •rtrcvi^
iir setanalicniaia

!

BUTKUS - VASAITIS
TtL: OLjmpk t-LHJ

PETRAS BIELIŪNAS
8a CALIFORNIA AVE TeL LAfaj*^L 1-3471
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'ATARNAVIMAi

UKiMI

.UFL1 ClAi

'OSfc MISST*

>AX 'St

Apdrausta* parkra uatymaa 
ii įvairiu aMumy. 

ANTANAS VILIMAS 
ToL 374-1342 arta 374599*

GROWING HEALTH CARE 
PROFESSION. A KELLOGG.

FOUNDATION STUDY 
PROJECTS A 71% GROWTH 
FOR THE OSTEOPATHIC

’ PROFESSION DURING 
THE 1980'5.

“Lietuvos Aidai”
KAZĮ BRAZOtlONYTt

Programa* v«4Į|*

Read label and foKow 
directions.
© Ex-Lax. Inc.. 1982

Vedėja — Aldana Baubu* 
TeMj 774-1545 ,

SMiea W0PA - 1490 AM 
traiulMMiaara* g tnū*y studija* 

Marquette Perta.

Likite* automobiliams pastatyti

44Z» CĮTĮMO. AX*|I €
SOUTHWEST HIGHvva. . am* Ui

7159 So. MAPLEWOOD AVL 
CHICAGO, IL 40429

T -

W ednesdav, JanuArv 19.

For constipation relief tomorrow 
reach for EX-LAX tonight

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

SOME'CHICAGO MOTOR CU» TIPS OM

tXPRESSHMY DKMH&
THAT ARE ALLOWING- SARF

.Mu«ad quo pirmadienio iki penk
tadienio 8:36 r*L vakaro- 

vi*o« laido* ii WCEV stotie.
banga 1450 AM.

St. Petersburg. Fla., 12:30 vai. p.p 
«i WTIS stotie*, 1110 AM bangi

2646 W. 71st Street

Chicago, Olinota 6062! 
Telef. 778-5374

/W4VW/W st y »*

MANIPULATIVE 
THERAPY PROVIDES 
PATIENTS WITH 
AN ADDED OIMEN? 
SION OF TREAT*

$.©/S PRACTICE 
HOLISTIC MEDICINE 

^TREATING THE 
WHOLE PATIENT 
AND NOT JUST THE 
DISEASE OR INJURY

90 PERCENT OF 
ALL D.O.'S ENGAGE 
IN PRIMARY CARE 
MEDICAL PRACTICES 
WITH OVER 50 PER-

r



d; s. Kar. Juozapavičiaus šau
lių skyriaus pirmininkas šaulių 
vardu pareiškė šeimai užuojau
tą.

Pasiliko giliame liūdesy žmo
na Margarita, vaikai — Genutė, 
Margarita, Leonardas, Laima Ju- 
ravičienė 
žinskieiiė 
Kęstutis.

NAŠLIŲ, NAŠLIUKIŲ IR 
PAVIENIŲ KLUBAS

Chicagos Liet. Našlių-Našliu- 
kių ir Pavienių klubo metin s 
sus’rinkimas įvyko sausio 14 
dieną Vyčių salėje.

Nors vakare ir snigo, susirin
kimai) atvyko nemažas narių 
skaičius klubo klausimus svars
tyti.

Šiame susirinkime turėjo būti 
perskaitytas knygų revizijos ik- 
tas, bet nebuvo galima tą pa
daryti, nes Ann Condux, kuri 
pažadėjo priimti komisiją Į >?- 
vo butą, ir net vaišes paruoš.i,

. susirgo. Revizijos aktas bus pa
ruoštas sekančiam .susirinkimui

Finansų raštininkė pranešė, 
kad serga šie klubo nariai. Milton 
Spitzer, Ana Condux, Theresa I Sielų kapines amžinam poilsiui 
P.alonis, Anna Banis, Alice Ea-

' ranauskas ir Eva Spanavičienė. 
Sergantiems nutarta‘įteikti do 
vanėlę ir palinkėti greit pasveik

ai. Sekantis klubo susirinkimas 
įvyks kovo 11 1983 Vyčių salėje. 
Ka;p paprastai, po susirinkimo 
buvo vaišės.

o
Našlių-Našliukių klubas buvo 

įsteigtas sausio 10, 1952 metais. 
Per visą šį laiką čia daug kas 
sukūrė šeimas ir klubą paliko, 

■į klubą yra priimami tik našliai 
ir našliukės, nežiūrint kokio am
žiaus jie esą. Nariams susirgus, 

' jiems įteikiama, dovanėlė. Na
ciui mirus, klubas paaukoja gė
lių vainiką. Be to, klubas remia

- jr visus labdaringus darbus, 
r Estella Mc Nū-mee,

Pirmininkė

su šeima, Irena Bee
su šeima ir jų sūnus

A. a. J. Vaiginis buvo pavyz
dingas šaulys, gilus lietuvis, mė
go skr-.ityti knygas ir laikraš
čius, o ypač buvo jam prie šir
dies Naujienos, kurias pats skai
tė ir davė kitiems skaityti. Be 
to, jis buvo aktyvus VLIKo, 
AI.To ir BALFo rėmėjas dar
bu ir aukom’s.

Bažnyčioje buvo atlaikytos 
gedulingos pamaldos. į Visų

buvo palydėtas gausaus būrio 
lietuvių (net 30 automobilių). 
Kun. J. Bacevičius prie laidotu
vių duobės sukalbėjo paskuti
niąsias maldas, o visa palyda su
giedojo Lietuvos himną.

Užsibaigus laidotuvių apei
goms, visi jo.ve dalyvavusieji 
buvo pakviesti į restoraną už- 
kandžiams. Dalyvis

lies '4:‘:;-.l.e:ai pam ne u, , išsta
tyta 16 jv> mozaikos ir vitražo 
projektų. Bail. Z. Ko'.b.i Buvo 
Čiurlionio Galerijos teigėjas ir 
tam darbui p.aukojo savo širdį 
ir sveikatą. Paroda tęsis ilges į 
laiką, kad mūsų visucrn.nė at
silankytų ir plačiau susipažin
tų s.i kultūrine veikla. Ta proga 
yra išleistas tam Įvykiui leidi
nys, kurį galima įsigyti galėto
joje ir Marginiuose. Paroda a!-

(I:eni •.r
IO3.5 Archer Avi nuo, 
California. Įėjimus per 
Savings banko duris.

sekina- 
\Ire as: 
kampas 

Midlan.l

Evang"-j — Dėmelio! Lietuviai 
likai Čikagoje ruošia kelionę j 
Euro~a Mąrfvno Liuterio 500 
metų jubiliejui paminėti. Ap
lankysime Martyno Liuterio gy-j 
venlas vietoves Vokietijoje, ap-' 
lankysime Olandiją ir Austriją, 
šiai 15 dienų kęiionei vadovais j 
kunigas Jenas Juozupaitis, Zio-' 
no Lietuvių Evangelikų Liūte- j 
ronų klebonas. Su kelione susi- 4 
pažinti, penktadienį, sausio 21 d. I 
7:30 vai. vakare, bus rodomos' 
skaidrės Ziono Lietuvių. Evange- ■ 
likų Liuteronų Bažnyčios salėj, 
9000 S. Menard Ave., Oak Lawn, 
Ill. Dėl informacijos skambinti 
T. Lesniauskienei, Travel Bug > 
Ltd.. (312) 438-9292. Į

— LKVS “Ramovė” Clvcagos į 
skyriaus narių visuotinis - meti- j 
nis susirinkimas, kurio metu bus 
renkama skyriaus valdyba ir 
kontrolės komisija bei aptartos 
1983-siems metams skyriaus • 
veiklos gairės, bus š.m. sausio! 
mėn. 30 d., sekmadienį, 12 vai. 
dienos, Jaunimo Centro patalpo
se. Kviečiami visi 'ramovėnai 
skyriaus nariai susirinkiiiie da 
lyvauti. Valdvba

Chicagos miesto majore Jane Byrne

Kuul, Žemė — Perdavlm«H 
RIAL ESTATE FOR SALI

KAM MOKĖTI NUOMĄ?

GERIAU SKOLĄ.

Du miegami ir du kambariai skiepe. 
Centrinis šildymas atskirai kiekvie- 

i nam butui. 2 auto garažas. Aluminum 
langai. Švarus. $67,000. 62-tros ir 
California.

5 ir 4 medinis Brighton Parke, arti 
mokyklų. Mažas imokėjimas. Savinin
ko paskola.

ŠIMAITIS REALTY

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

» NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR n^MATS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKXJIMAIS.

DRL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

2212 W. Cermak Road Chicago, DL Tel. 847-7747

Hamel, UttA — ParferiMi 9 
REAL ESTATE FOR SALS

augijos

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chieagos miesto loldlat^ 
Dirbu ir užmiesčiuose, ir«it, 
-garantuotai ir sįžiningaL 
KLAUDIJUS PUMPUTI! 

4514 S. Talrrian Avo. 
Tol. 927-3559

— Da:l. Adomo Varno pa
minklas, R. MozoJiausko projek
tu, jau pastatytas Lietuvių Tau
tinėse kapinėse. Paminklas pil
ko granito, su ingraviruotu dai
lininko portretu ir jo asmeny
bei būdinga simbolika. Šį pava
sarį bus paminklas atidengtas. 
Bus išleistas paminklui statyti 
aukotojų sąrašas.

— čiurl’onio Galerija, Ine. 
praeitų melų gruodžio 19 dieną 
minėjo savo 25 metų sukakti su 
paroda. Dalis meno kūrinių yra ■ 
išstatyta iš Kūriniu Fondo Lie-1 
tūvai, o antroji dalis—a.a. dail. prezidiumas atleido iš pareigų

MAJORE BYRNE ATVYKS J LIETUVIŲ 
NAMŲ SAVININKŲ SUSIRINKIMĄ

■Marquette Parko Lietuvių Namų Savininkų dr 
susirinkimas įvyks šių metų sausio 21 dieną, 7:30 vai. vak., 
Lietuvių parapijos salėje.

Majore Jane Byme prižadėjo atvykti į šį Šusirinkimą ir 
papasakoti apie namų savininkų teisinę padėti ir ką ji galės 
padėti.

Visiems namų savininkams vertėtų ateiti ir pasiklausyti 
jos kalbos. Visi žinome, kad nuo jos daug kas priklauso.

Z;gmas Mikužis

INSURANCE — INCOME TAX

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

DĖMESIO 
62-K METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensinin

kams. Kreiptis: 
A LAURAITI!

4ė45 So. ASHLAND AVI. 
TeL 523-8775

Mirė Petras Vaiginis
• j A. a. Petras Vaiginis mirė po 
trumpos, bet sunkios ligos Cle- 
vealndo ligonijoje. Kūnas bu
vo pašarvotas Jukubs koplyčio
je, 936 E. gatvėje. Atsisveikini
me dalyvavo šauliai, giminės ir 
gausus lietuvių būrys. Kun. Juo
zas Bacevičius, Šv. Jurgio pa
rapijos klebonas, sukalbėjo rnal- Zenono Kolbos 10-ies motų mir- buv. Vidaus reikalų ministrą —

SOVIETŲ MINISTRŲ 
PAKEITIMAI

Įnistro pavaduotojais paskirti Mi- 
! chailas Kapica ir Viktoras Kom2 
Į plėk lovas.
> Kaimo statybos ministras Ste
ponas Ohitrovas paleistas pen
sijon. Naujuoju ministru paskir-

naikinti daug karo lėktuvų, pa-j 
rodydami jiems kelią pro minų j 
laukus.

MISCELLANEOUS 
įvairūs dalykai

Sovietu Aukščiausios Tarybos' >as Viktoras Danilenka. ■

' ± . ... _ ~~ <7 . , —ę

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra «en5auri>, dldžfhosir ir turtingiausia lietuviu t>aternailDė ar- 

©nrfdclja, UetavUnu ištikLczJ tarnaujanti jau per 91 metua

SLA — atlieka kultūriniua darbui, gelbsti tr kitiem*, kuria tuct 
daibug dirba.

8LA —išmokėto daugiai kaip ASTUGNIS fflLUONTS dolcrli 
apdraudę savo nariam*

8LA — apdraudžia pigiausiom?® kainomit Si*A neieško pelne, jar- 
narni patarnauja tik savišalpos pagrindu

KekvtenM lietuvis tr lietuviu draugu gsll 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

&LA — apdraudžia ir Taupomąja apdraudė — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, sieki šučiau, 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

RLA— r* Oras apdraudžia pigia terminuota apdrauda: ui 
$1,000 apdraudoa suma temoka tik 53.00 metams.

BLA — kuopu vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkite 
j savo apylinkės SLA kuopu veikėjus jio Jums 
mielai pagelbės i SLA Įsirašyti.

Galit* kreiptis Ir tiesti! į SLA Centrv

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
Non Yori, N. Y. 10CC1 

W7 «r. jsta ». 
tini rai-rm

---- i—----------------- ■------------------------------------- - - m  j,.. .IBM i-

Archeologai, kasinėdami 
( N. ščiolokovą. Jo vieton pasky- ’XVI šimtmečio Bolognos rūmų 
rė Vitalijų Fedorčiuką, trum- ’pamatus, atkasė I širrit. prieš 
pa laiką buvęs KGB' viršininku J. R ristų Romos teatro likučius. 

į KGB viršinisku paskirtas Vik- ----------'---------
toras čebrikovas.

TSRS užsienio reikalų

KURIAM GALUI MOKĖTI
daugiau?

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS’ 
AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE 

NUO $300 IKI $1,000

— Vakarų diplomatai tvirli- 
mjJna, jog yra žinių, kad Sovietų 
_ j kariai uzbekistaniečiai pernai 
■ >. J padėjo Afganistano kovotojams 

[užpulti vieną aerodromą ir su-

© Kaip pasirodo, tai Lietuvos | 
žmonės netiki nei'komunistų kai 
bom, nei jų laikraščiams. Jie 
bando įtikinti tuos žmones, jog 
Amerikoje darbininkai 'badau
ja, o iš Lietuvos visgi ateina 
tūkstančiai laiškų, kuriuose pra-i 
soma prisiųsti jiems pakiųkų, 
nors jų pasiuntimas ir labai bran 
giai kainuoja.

— Sinajaus kalne buvo su
žeistas vienas JAV kapitonas ir 
vienas karys, kai sprogo bomba.

Chrysler New Yorker

BALZEKAS MOTOR SALES
CHRYSLER • IMPERIAL 
PLYMOUTH • K CARS 

“U WILL LIKE US”

4030 Archer - VI 7-1515 iį 
V.WAV.V.W. W.« AWAW i

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -i
Naujai pasirodžiusi I

DR. ANTANO RUKŠOS 
619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia
Vardynas ir trumpa angliška santrauka

KAINA — $17. (Persiuntimui"pridėti $1) 
Siųsti čekį:

T Naujienos, 1739 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608 B [

JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

102 pusi. Minkšti viršeliai. Fotografijos. 
Kaina —$3, persiuntimas paštu — $1.

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

Knygą galima gauti Naujienose ir pas K. Janutą, 
arba rašant tokiu adresu:

- ’ Mr. K. Januta,

2818 Avenal St., Los Angeles, CA 90039 (

' *1 m _ jG. i ...........

DR. ANTANO J. GUSENO RASTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai {domins gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimu,
Dr. A. GuMen — MINTYS IR DARBAI, 259 psin liečia 1905 

metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas b 
cusi rū pini mg   qq

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata Ir 
grožis. Kietais viršeliais  14.00 

Minkštais viršeliais, tik 13.00
Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ĮMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik -___ S2.00
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant Si persiuntimo išlaidams

NAUJIENOS,
LT>* *«- MAISTU) CHICAGO, IE IHRf

BEN’S SHRIMP HOUSE

1049 WT. North Ave.

Rūkyti karpiai ) chubs), -sturys: 
(sturgeon) ir upėtakiai (trout) 
bei RŪKYTI ŠVIEŽI UNGU
RIAI. Tel: 337-0263

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

ALVYDAS KIELA
6557 S. Talman Avenue 
' *. Chicago, IL 60629

434-9655 ar 737-171'

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS — Astrological- 

Tarot Card Readings 
$10

ELEONORA JAKŠTAS 
4104 S. Archer Avė.

TeL 523-3685 (Pr.)

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymų knyga 

“Liucija” jau atspausdinta.
x • •’ ' • t. • • - I.

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

kymai, 184 psl. Kaina.$5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali dauj 
oadėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonst 
'YELLS ^peržiūrėta, “Sūduvos* 
šleista knyga su Icgališkomii 
ormonais-.

Knyga su formomis gauna, 
ua Naujienų administracijoj*

• Siaurame takelyje Veimaro 
parke, poetas Wolfgang Goethe 
sutiko kritiką, kuris blogai at
siliepdavo apie jo kūrinius. Kri
tikas, stovėdamas viduryje ta
ko, piktai sumurmėjo:

^’6 — Naujienos, Chicago, 8, ID.

Pardavimas Ir Taisymas
X646 West m Street 
Tek REpublIc 7-191 j

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

j P. N EDAS, 4059 Archer Avenue, 

į Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-5980

M. ŠIMKUS
, , Notary Public ; j 
INCOME' TAX SERVICE ‘ ;

' S. Maplewood, Tel. 254-74504259
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pn 

šymai ir kitokie blankai. -■

HOMEOWNERS POLICY

40642, . 42+-U54
State farm Ute 3 J C?$ua\ v

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: nuo 
9 vai. ryto iki 6 vaL vakaro, 

šeštad.: nuo 9 vai. r. iki 12 vaL d.
Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162
2649 West 63rd Street 

Chicago, HL 60629

ADVOKATU DRAUGIJA 

V. BYLAITIS 
ir V. BR1ZGYS 
Darbo valandos:

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet. 
Šeštadieniais pagal susitarimą. 

6606 S. Kadzie Ava.
Chicago, 111. 60629 

TeL: 778-8000

PATS SKAITY K IR DAR KL 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAATĮ “NAUJIENOS”


