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POPIEŽIUS TARPININKAUS TARP 
■ . ČILĖS IR ARGENTINOS

DVI VALSTYBĖS NEPAJĖGIA BAIGTI ŠIMTĄ 
r -METŲ BESITĘSIANCJO BEAGLE SALŲ GINČO

BUENOS. AIRES. Argentina. 
— Čile ir Argentina ištisą šimtą 
metų nepajėgė susitarti dėl tri- į 
jų salų, esančių Beagle kanalo 
vandenyse. Abi valstybės turi | 
labai ilgą, tūkstančiais kilo- j 
metrų besitęsiančią sieną, bet 
negalėjo susitarti dėl Ugnies Že
mėje' nustatytos sienas. Siena 
eina Usuajos pakraštyje einan
čiu Beagie kanalu ir to kanalo 
vandenyse esančiomis trimis sa
lamis.' ■

Buvo laikotarpių, kad dėl tų 
salų įvykdavo krūvini susirėmi- 
itiai. Kelis 'kartus žuvo jūrinin
kai ir jūreiviai.

1380 m. vėl prasidėjo 
nesusipratimai

Prieš, ketverius metus Beagle 
kanale ir vėl-prasidėjo nesusi
pratimai. Buvo sužeistų ir už- 
muštų pasienio sargų. Buvo lai
kotarpis, kada Argentinos kariai 
buvo pasiruošę skelbti Čilei ka
rą, kad . visiems laikams šitas 
klausiiūas būtų išspręstas. Ri

su popiežiumi ir pasižadėti vyk
dyti jjopiežiaus sprendimą.

-Prezidentas Raul Alfonsin pa- 
sižadėjo viešai paskelbti, kad 

! Argentina priims popiežiaus 
į sprendimą .Čilės ir Argentinos 

1 pasienio.’konfliktui spręsti. Čilė 
taip pat<sutiks su sprendimu.

RITA LAVELLE GAVO 
PUSĘ METŲ KALĖJIMO

WASHINGTON, D.C. — Rita 
Lavelle, buvusi, Aplinkos apsau- . 
gos atsakinga pareigūnė, prisie-: 
kusiųjų teisėjų pripažinta kalta.' 
ji atsisakiusi informuoti Atstovų* j 
Rūmų komisiją apie Aplinkos’ 
apsaugą prižiūrinčios įstaigos ’ 
darbus ir dar davusi atstovams 
netikslias žinias.

Iterates 300 Miles ■ - --4

GREITIEJI LAIVAI SUKĖLĖ 
GAISRUS UOSTO SANDĖLIUOSE

1‘REZ. REAGANAS PRANEŠĖ, KAD PARAMA 
EIS NIKARAGVOS KOVOTOJAMS

tea
4 ------- s----- -- ---

CUBA ' DOVRNICAN-
Caribbean Sea

JAMAICA.^zEL SALVADOR. \

^zz^COSTA RICA

GALAPAGOS L

Kovotojai bombards vo i r apardė Nikaraguos uosta Potcs

dėl ms

— teto nariai pasipriešino. Parama 
pri- buvo dar pasiūlyta badaujan 

u- ’ tiems sandinistams ar jų vai 
ir į kams. bet po ilgesnių ginčų n ?

i tarta duoti maistą tiktai kovoto-
as yra Fonseca jams už demokratinę santvarką 
rošcių sargai ne-j ------------------
olo atplaukiančių
Jie pastebėti tik
buvo visai prie

ieji laivai tuojau
i uosto sandėlius

M. JEGORO V TRAUKIASI 
Iš MINISTERIJOS

trintiems nuversti į

MASKVA, Rusija. — Sovic * 
'aivų statybos niinisteris Mirhiri 

j Segorov per 17 metu prižiū 
'ėjo laivų statybą Sovietų Są 
angoje. Jis nurėjo nuovt ką apit 

laivų statybą, pažino medžiaga- 
ir buvo pavyzdingas adminisl

j rotorius.
Jegorovas ėjo 77-uosius me 

tus. Jis pradėjo j susti energijoj 
steką. Gydytojai ir valstybės pa 
reigūnai įsakė jam trauktis 
darbo.

klausinio neišspręs, todėl ir bu
vo vilkinamas Žita^klausimas.

Reiksią^j>ūvd_ęav^tiėt:Romo-

?.m bai^ęriapis- -spręst k-Jiėz me; 
ko ki^BesiįatS^^ęvkiip.-k^ėip-

Tėisėjas jai paskyrė šešis mė
nesius kalėjimo ir.$100,000 bau
dą už melagingą liudijimą. Ji 
prašė teismą, vietoj baudos, į 
leisti ‘ jai.atlikti naudingą darbą j 
kur nors toliau nuo miėstų, bet (ig Filadelfijos kilusi kvakerių 
teisėjas atsisakė pakeisti baus-

’ -v- .-.vv Ą f Draugų -tžrėbos grupei,, atvykusi
Pita.^^ayelle pareiškė, kad ji j Puer^p Riką, reiškė protestą 

kreip^^^^^^tesnę m^nciją. jg] j^^Įikymo Grenados kalėji- 
'* fc-Kafet ^jigė/t^yūčl buvusio premjero

|Mąūricė Bishop sušaudymo, j
| jKvakerisi tikėjosi, kad- Ims

KVAKERIAI LABAI NEPATENKINTI 
INTERVENCIJA GRENADON

REIKALAUJA, KAD BŪTŲ SURUOŠTAS TEISMAS 
Už MAURICE BISHOP SUŠAUDYMĄ

SAX JUAN, Puerto Rico. — ----—------- ■ —

grupė, atstovaujanti Amerikos 
arvbos grupei, atvykusi

NIGERIJOJE SUĖMĖ 
4,000 TARNAUTOJŲ

r kovotojų. |

rotoj.
jos kariuomenės vadovybė su
ėmė 4.(ri0 valstybės tarnautojų. 5 Potosi yra 109 mvliu atstu-> 
vogusių valstybės muitus. Suim- 'nioje nuo Ma

4 tas pats vyriausias i
buvęs prezidentas S.

dviejųjViaąMaiiį gmčą išspręstų^ 
Jis sutiko, reikalą apsvarstyti ir

lys prisajei.pisižadvti ^sreadimą 
pripažinti. .; ; /. •. ;

Ambasadoriai atsiklaūs 
vyriausytriu -

doriar'Rėmpje- dabar turi - atsi- 
kkusttjsayū:-v3nžansybes, ar jos 
sutiks leisli , popiežiui spręsti 
dviejų valstytMU pasienio ginčą. 
Jeigu abi valstybės sutiks leisti 
popiežiui spręsti sienų klausimą, 
tai tada abu ambasadoriai Ro
moje privalės pasirašyti sutartį

Manoma, kad ministerio pa 
rergoms bus paskirtas Igor S 
Belousov, dabartinis laivų ststy 
bos mirrsterio ^vaduotojas.inės. PirmiausiaKARALIUS SUKVIETĖ JOR

DANIJOS PARLAMENTA
AMANAS. — Jordanijos ka- bet buvo sačiuptrs Ir suvežtas į 

ralius vakar sušaukė .Jordanijos sostine I-agos. 
parlanienta posėdžio. Parlamen- t „ . _ - , ,- Tk . .. , . Generolas Bou^am kanuonu^tas svarstė Konstitucijos pakai-, , , , , ? , , K_ . , . , . -anes vardu isake visiems kvsi~ta. Buvo pasiulvta palestime-, . ,v: , T ; .. • nznkams patiems pasiduoti, kadcianis duoti Jordanijos prhctv- - a .J s wreiketu ieškoti. Kariuomenes

me Jordano upės krante ^yve rr ^. valstybes tarnautoju patvs atėjo
‘ ’ i* - L d - ’ i'ii policiją, pasakė, Kad eme ky- 

, . ? sius ir nebijo teismo. Generolastvbe. Dabartiniu metu tas žemes i . j •' , , x . ! Bou^am nežino, kur dėti susivaldo Izraelio kanai, ? f : ; k, .\ , į (uosius. Mažesnius kvsininkusPaskulmis Jordanijos poda-į o di<lžjausius ,
men to posėdis iwko 19/6. Da-it. , 
bartimame Jordanijos parla-*' 
inente yra 60 narių. Karalius ga
li paskirti parlamento narį iš 
Izraelio karo jėfgų laikomos 
srities.

HaL Manoma. Iskūnai ai-; 
skrido iš Salvadoru ar gal net-is ‘ 
Hondūro. Nikaragvos -vxnausv-

X - _ •» r

PRANCŪZAI IEŠKO 
TERORISTO. CARLOS

PARYŽIUS. — Prancūziį. 
neatkreipi 

e ivv

:į: • iūruošta bvla ir paaiškės, už kalbę. Dabartiniu metu dešiniąją-’
Rupert M^h ^^feMbai--5e buvo sbimti ir dvi savaites' Lė ’ ’ L /. t. . vadowbe uet nušilo, kai 1.000 
gė mokėti EfelcF bend- be teį$m0 buvo laikyti kalėjime, nanliems palestiniečiams
rovei paskutinnis. 10tef milijonų. jje taip pat tikėjosi, kad paaiš-. būti pripažinta Jordanijos pilie 
^d^ęnų. pasirišę 'rėš^dlĮn^ųs do-; buvo nužudytas Gre-
'kinn^fttus' ir perfmefį-sąvtt ran- ,'nados premjeras, 
kas. - Cbiėagps į į dieirasfį' .2Sun-! 
Timęš? . -

Pirmas Murdocho žingsnis bu
vo tuojau, paskit# savo’ bendra-

droįną; Jre sartais pakylą -B 
larpukalueje ^escuieio - aeryd”^ 
mo ,o kai negali jame nusileisti, ■’ 
lai skrenda į Ųor.»hirą ir ten nū- ■. sprogiina's 
tupia. ‘ ’ - ' - .TąkėliuJeĮ'if

ara- į landų Įyyko sprogimas Jier yne. 
Ko-*‘ Nustatyta,.-jog tai 'jjtUa ('.aiIr5 
e.' i darbas.-Tai buvęs Venezueloįa

vėjais ban : gimęs; ir augės Hitch Ramin..:

traukinyje, p s

Kvakeriai kaltina
: “Amerikos invaziją”

Jeigu amerikiečiai nebūtų pa-

dovauj

darbį Robert EkPagė i yriausiuo- karių į Grenada, tai abu
ju Sun-Thnes leidau'ir rėdak-! klausimai hūtlJ buv? išaiškinti, 
toriam. Iki šio meto R. Page bu- [Amerikiečiai atėyko, salos pa- 
vo Bostone einančio Murdocho Pr°čius ir tvarką išardė ir išva- 
laikrasčio Herald, redaktorius. Į žiavo. o dabar amerikiečiai visai

Iki šiol buvęs Vyriausias- Sun-Į nekcilba apie kvakerių išsiunti- 
Times redaktorius J. Hoge pra-'™a ir buvusio premjero Bishop 
eitą penktadienį atsistatydino.

~ — <1 r. ■'-.'■ i . .

žiavo, o dabar amerikiečiai visai

VOLUSIA

g|jj|g£

BtEYAAD

įIHMAMS 
H MVU

HtegSįSIre^

FALU 
BEACH

byla nutraukta.
Amerikiečiai visus salos rei

kalus perdavė jų pačių parink- 
Į tai vyriausybei, kuri nutraukė 
bylas ir suimtuosius perdavė 
kitiems žmonėms, šie būtų turė
ję bylų reikalą kelti, l>et jie nie
ko nesirengia daryti. Amerikie
čiai būtų galėję šį reikalą išaiš
kinti, liet jie visą reikalą perve
dė kitiems, kuriems šie klausi-

PULKININKAS BUTERSE 
VALDO SURINAMĄ

PANAMARIBAS, Surinamas.— i 
Pulkininkas Dėsi Buterse įsakė Į 
34 metu politikui, premjerui j 

iErrol Aliboux atsistatydinti. 
Pasirodo, kad jis pakėlė maisto 
kainas, o tai sukėlė didelį pasi
piktinimą. Pulk. Buterse įsakė 
premjerui pasitraukti, o paLs 
grąžino buvusias maisto kainas. 
Žmonės aprimo, tebedirba ir 
toliau.

FAKTAI M. DRUNGOS 
ĮŽANGINIUI

*NEW YORK. N.Y. — Praeitu 
I metų palvaigoje speciali apklau- 
* sinėjimo įstaiga antrą kartą 
I pradėjo karo nusikaltėlio Rcb- 
! ert Jan Verbclen tyrinėjimą.

Tos įstaigas (OSD turimas ži- 
! nios rodė, kad Belgijoje jis gau
džiai bendradarbiavo su nariais 
ir buvo suėmęs didoką belgų 
skaičių. Karo pabaigoje VeAe- 
len perėjo amerikiečių tarny-: 
bon. Jis buvo gerai informuotas 
apie Europoje buvusius komu- 
nislus. Amerikiečiai turėjo pro-

; Kovotojai ke 
’ dė susitarti su 
|la vyriausyre, _ ___ - .
i vykdavo. [ — Įvykiai Libane ir prez’dc i -
I WASHINGTON. D.C. Kuvo i to Reagano palinkimus atšaukti 
kalbama, kad Kisingerio vado
vaujamas komitetas siūlys teik- Į 
ti paramą visiems Nikaragucs j 
gyventojams. Toks buvo paties ‘

idinistų primes
< jiems nepa

karinus buvo sumažinę doleriu 
vertė, bet vakar ji vėl pakilo.

— Balbecre izraelitai užmuš
40 šijitų ir 120 jų seimus narių

Pulkininkas Buterse vyriausyI • J
| bės neima j savo rankas, bet ne-
* i" 1 b XX • > w ▼x x I’ A l\Y

— Antradienį aukso uncija 
kainavo $366.

tinkamą premjerą su visu kabi 
netu pašalino.

Surinamas yra Brazilijos šiau
rėje. Ten buvo olandų kolonija, 
bet Olandija vietas gyventojams 
davė teisę patiems tvarkyti sa
vo reikalus. Surinamas dar ru- 
bežiuojasi su Gijana ir Prancū
zų Oijana. Toliau seka Vene-

KALENDORfiLIS

Sausio 11: Veronika, Aud
rius, Gryžulis, Namėja, Žygan- 

į tas, Tara.
Saulė teka 7:16, leidžiasi 4:50.
Oras debesuotas, šiltesnis, ga

li pasnigti.

— Amerikos pareigūnai Kini
joje tvirtina, kad valdžios parei- 
gunai sugadina labai daug mais
to produktų. Reikia būtinai mo
derninti darbo procesus.

— Egiptas vyra pasimovęs su

Belgai reikalavo bu 
duoti, bet amerikic

Rus:

jį

du jis pateko Rytų Europon 
kur buvo paleistas.

— RalbeclH- utraditMi itžmcšč 
u kol Sirijos kariai neats:

— Illinois gilbertu torius J.; 
Thompson stengiasi brt»t alei-1 
nantiems metams pratęsti vals
tijos mokesčius.

— Naujas Sun-Times vyr. re
daktorius R Page tvirtina, kad 
Cricaga turės tikrai du nepri
klausomus anglų kalba <fien- 
raAčius.

Popierius Jonas Paulius U sutiko spręsti Argentinos 
ir Čilės sienų ginčą.



MOim MOZAIKA fit MAGUYOOS
paveldėjimas MOTERŲ DUCTATČRA

kėi* srttaui anglų rašytoją

IŠ PRAEITIES

kūdikis su mano kūnu, c jūsų 
pnMU. koks jis būtų uūostabuL

Shaw ilgai begalvodamas, ax-
itiitCK
‘ — Aš tą žinau, bet dateisk.Hr, I

rėlų mano išvaizdą, a jūsų pro
tą?

KALNAS NEATĖJO PRIK | 
MAHOMETO

Arabų apaštalas Mahometas 
norėjo Įtikinti žmones, kad jis 
gali pašaukti prie savęs kalną 
ir nuo jo pasakyti pamokslą.

Žmonės susirinko; Mahometas^ 
.paliepė kalinti prisiartinti prie 
jo. Savo įsakymą jis pakartojo 
keletą sykių, bet kalnas nesukru
tėjo. - l

Mahometas greit susigriebė ir 1

prie Mahometo^ tai Mahometas 
nueU prie kalne”;

su Tėvu
Savo mvtMį prispirti 
Pildyt (j»Jo vąlią. 
Iš kur tą jis susapnavo, 
Kad namuos jia — ponas?

' Nuo Ievos laikų “bosavo-, 
Juk gražusis stonas!
Taip šiandien pasauly yra;
Nidcs to nesuxterko;
Žmonos valdo savo vyrą
Ir jį savaip tvarko.
Kol dar jaunas — jis nežino 

i Kaip jam kloja tinklą;
Kaip apseno ir pažino:
— Atsispirt nėr ginklo.
Gal jį barti, ant jo pykti
Ir išmetinėti,
Vargšas stengias jai įtikti,

I Daug ką nutylėti
j Perka jai vis naują rūbą,
Į Peidę” atiduoda;
' Dažnai pats išvalo stubą
[ Ir išplauna puodą.

Nusidirbęs per nemierą
Griebia Fordą seną,

NELAIMIŲ PRIEŽASTYS

Bepročių namo priiltafetojai 
vedžioja svečią li^Mūnės kieme 
ir informuoja apie ligonius. “Štai 
vienas ramiausiu mane pacien
tų. Jis mylėjo tūlą merginą, bet 
tqji ištekėjo už kito ir vargaus 
pablūdo”, aiškino prižiūrėtojas.

Jiems paėjus toliau, iš krūmų 
iššoko pilnas įnirtimo vyriškis. 
Tarnautojai turėjo jį suimti ir 
nuvesti vidun.

“O kas tai per sutvėrimas?” 
— klausia svečias.

“Tai yra tas vyriškis, kurį ano
ji mergina apsivedė” — liūdnai 
atsakė daktaras.

~ Iš praeities tavų sūnūs.

Raunam peisus ’ irkaltūnus 
Jei ne muš’ idėjasreniią.

Praeitį-jnesvis.^fUVIW

Buvo'kraštass t&fvadų;

- Teko-“žalūikų 
Trūko 
Malšini, pučus

iiarsalo-’

Generolai Lietuvos, 
. Nušuoliuos ant žirgo raita 
Pasitikt skėrius Maskvos.

Kuškiai atvežė ''‘baltakės

Vadai gere ir-tams, sakė: 
— Rusai nepavergs mūs.. Nei

* l

Garsus.vaidas .ii gen’šrabo 
Šakė, įėapleis tautos

Ginti žemę

Nuvairavo mūs’\Tėvynę 
Po sovietine gfobąj

Kraujuos plūdo Lietuva.
* < į

Nusiminęs grandinis

I miškus gabena.
Patsai džiaugsmo tdaug neturi; 
Vargus graibo sauja, 
[r į žmoną piktai žiūri, 
Kai jinai “bosauja”.

i Bet drąsumo jam vis stinga 
Gelbėt laisvą skūrą;

I Mano gal> vyrui naudinga 
tas, Tėve. Jeigu, šakysime, ir Į Moters diktatūra.

KLAIDINGAI SUPRATO

Vienas asmuo, Teisiamas uz 
. \ žmogžudystę, pa pirito airį, bu- 
■ ;vusį “džiūrėje”, kad jis prješin- 

tųsi .išnėšimur mirties nuespren-: 
džio irj reikalautu nuo vienų iki 
dešimties mettj kalėjimo. ? ?. .. , ų _ .. ,

t ĄDaųri dgai eraeliąvcs rr pa-j Uogaus juoktis tee-
gahau šiteirinke teisme- perskai--’: *jtEukiį j'-'b ' '
tvti nutaįithą. Ebusmė buvo nud . r 
Vįėrių jiktMĮfijĮieš; metų. Nu^ tot)
leistasis pribėgę.- pate airio i? faė kilto 4»jįiR- tam kai+> i J*1“"*“* ”“** ““'"“iswesusi taip, Kaip pridėčiau ir organiza-.

. i, saūlė. • ; :
Malki, as nutariau mifiju- ‘

Svęikimf- su Naujais ’ Me- nelauk.
teiki 1 ' . ■ — Svajonėms laikas neribo-

. Giį: šu- laimėtum, pavyzdžiui, porą mi-Į Tetervinas
♦ * *

i

lijonų žaliukų, tai ką; tu dary
tum su tais pinigais?' j NESUPRATO KOMPLIMENTŲ

1
‘ - O-o-o! Ką daryčiau? Vieną!
miKjaną doleriu duociai. Nau-1 R

kitą dalį — ALTui ir į

VTe" i — Sėkmės, Tėve, bet aš ^a- 
.tave. ?į-atj tu.dlbar juokauji.

■ -F ' ' ’ ; ’ ■ •.
.... j.-. ■* iKokie tau-juokai. :Afatai,

- - . \ \ . i kai televizijoje r&do, jog kas niė'I^KAeturį.drauga-L. susitiko ir nu- - ‘ 
ėję i. kąrčiąmą gerokai įšsi trau-.

Paskiau visi nūmaršavo i
geležinkelio stoti. Atėjus trau-

eįįemsj kurios rūpinasi Lietuvos 
laisvinimo reikalais.

— Frontininkams gal skirtum j 
kokią'sunięle ?

— Ar tu, -Maiki, manai, kad aš ] . 
durnas, kad aš taip daryčiėu.j

RE1KEJO JŲ

Kilpa ir Striukis grįžta iš ba
liaus, smarkiai pilant lietui. Kil
pa sako: j . ,

— Gatvėkariai pilni, o taxi 
negali gauti. Priimk mane nak
vynėn, tavo namai aroau Striu
kis sutinka ir abu įeina į namus. 
Bet staiga svečias dingsta ir ne
pasirodo i valandą ir kitą. Pa
galiau kas tai subarškina į du
ris. Striukis atidaro ir žiūri, 
jog tai jo draugas;

— Kur gi tu buvai pasislėpęs 
tiek laiko?

— Bėgau namo atsinešti nak
tinių marškinių, — atsakė Kilpa.♦ *

NEVIENODAS ROJUS

Sykį traukinio vagone važia
vo mahometonų ir krikščionių 
dvasiškis. Tarp jų užsimezga 
pažintis. Krikščionis ima pasa
koti. ' Žinokite, praeitą naktį aš 
sapnavau apie Mahometo rojų. 
Ten mačau daų^ girtuokliavime, 
pešvaru^no išdykavimo”.

“Keistas supuoluną§£ į pridu
ria mahometonų “aš
sapnavau apie 'krikŠčioaių rojų. 
Ten viskas gražu, gėlės žydi, ma
lonus kvapas, bet ten nebuvo nei 
vienos dūšios”..,

* * * .
PAS KĄ GI NUEIS?

Baltrus vra senbernis. Bet jis 
turi vieną draugę — našlę, pas 
kurią lankosi kiekviena vakara.

■ lo pažįstamas, pagaliau, klausia:
— Kodėl tu neapsivedi su ja?
— Buvau manęs tą padaryti, 

bet vėl pagalvojau: na, bet kur 
aš tada vaikščiosiu vakarais? — 
atsakė Baltrus.

Frontininkai mums jokie drau-. 
gai, tik ideologiniai priešai, vie
nybės ardytojai. Juk matai, ko- 

I kius editorialus Drunga Drauge 
rašo. Aš bijau net skaityti tokias 
neigiamybes. Atrodo, kad nieko

nėšį Illinojaus -loterijoje žmonės 
laimi net po kelis milijonus do
lerių. Nauji milijonieriai auga 
kaip grybai po lietaus. Kode! aš 
negailu tapti milijonierium? Tik ( —o ... .
tu man paskohftk porą dolerių • gero mes neturime, tiktai fronti-Į 
bilietui nusiptekii. Sako, kadį Rinkus ir “visą galią” LB, kurij 
skolinti pinigafe.larmę atneša. ''j viską .žiūri, pasyviai, išskyrus Į 
i . — GerAij palydyk. Jeigu lai-1 savo krumėiĮ.

V*
— Suprantu. Tėve, kad tu sie

lojiesi lietuvių gyvybiniais
- Kol metai dar nauji, lai pats kalais.

— Tai lik sveikas, Maiki.
— Iki pasimatymo, Tėve.

judėti. Ketvirtasis .vy- 
iftko ant platformos ir 
garsiai juoktis. Stoties 

prižiūrėtojas paklausė jo;
— Koliki- 'paibelilĮ tii taip Juo.' knyg0m3

Kodėl ne? Anie trys ture- į
jo mane išlydėti, o žiūrėk kur
te atsidūrė.;- geriausias laikas savo laimei iš-

■ . * * * bandyti, ū kai’-yra-proga — tai
KAIP ĮVYKSTA

taip išsireiškė apie 
gyvemmą:

—' Gyvenimas tai. kankynė. 
Serįau vbai. neuz. gimtu Vienok 
teki laimė pasitaiko tik vienam 

tūkstančio.

į Nežinai^ ar daktaras galėsi pa- 
gydyti mahe?-š vfeai netikiu į 

; medicinos, mokslą....^,.
—► Tas visai negąsdina manęs.

Mufeš netiki i veteriimrą, o 
« ‘ jį, žiūrėk, pastarasis ima ir !šgy- 
L1 do.

r ' A —i- ’ A '

rei-

, nukėlė plataus masto oro nenor- 
; malusius.

e Pirmieji emigrantai į JAV 
. buvo Vakarų Europos žmonės. 
: Dideli naujų ateiviu skaičių su- 
I darė anglai, prancūzai ir skan

dina v.ų tarpe vokiečiai.. Vokie
čio pirmieji kalėdų švenčių me- 
tri namus papuošdavo eglute ir 
žibučiais apkabinėdavo. Tas pa
protys pasiliko iki mūsų laikų.* 
Prancūzų kapitonas Poinsette į 

i Ameriką atvežė raudonais lapais 
: augalą. Tas gražus augalas pa- 
! vadintas kapitono Vardu Poinset. 
: tia, kaip Kalėdų švenčių papuo- 
I šąląs.

Turtinga, amerikietė, 
gaudama pietų Prancūzijoj, bu-, 

• vo begalo nustebinta ir pasiju- 
j c įžeista, kuomet vienas pran

cūzas prie jos pasakė: ‘Tamsta 
esi labai graži, gražesnė už pačią 
karalaitę”.

Amerikietė tuojau pribėgo 
prie policininko ir jam pasiskun
dė, kad vyras ją užkabinėja. Ji 
pareikalavo areštuoti nusikaltėlį. 
Policininkas ištyręs visą inci
dentą. šypsodamas pareiškė:

' “Dievaž, turėčiau ir pats save 
areštuoti, nes ii man atrodo, kad 
tamsta esi labai graži”...o

atosto-

— Žinai, pardavėja mane už
tikrino, jog užsidėjus šią skry
bėlę aš atrodau dešimtį metų 
jaunesnė.

— Jeigu taip, tai reikėjo nu
sipirkti bent porą.

PASITEISINO

Tūlas vyriškis vaikšto parke. 
Jį ima sekioti policininkas ir pa
galiau priėjęs taria:

— Tamsta turėsi užžmokėti pa
baudą, nes jūsų šuo nėra pri
rištas.

— Atleiskit, bet tai visai ne 
mano šuo.

— Bet juk jis paskui jus se
ka?

— Čia nieko tokio. Jūs irgi 
einant man išpasakos, bet aš ne
su tamstos savininkas. /

, * 1983 metais vbame pasau-
$yė buvo lobai btogąs oras: šla- 
£ias, audringas ir. katastrofiškas. 
Ptetu Amerikoje buvo keletas 
potvyniu. Kai kūnuose miestuo
se liūtys padare’ didelių nuosto- 
litį. Nepipfastas oras buvo Pe- \ 
hi valstybėje, pakenkė žvejy
bai, sunaikino tūkstančius, jūros 
paukščių,, žuvo šimtai žmonių. 
JAV Utah ir kitur uuo kabių 
siihko 'junAs. užtvindo miestu , 
iĮatVas. Ękvadpre. kur normahai 
wtu sa»«a* lietaut iikrL ‘ 
lo hbar pee porą įtriėMsių į 
Viteru; Vohtetijėje nuo- fetaus 
patvino Reino upė lu 23 pė«hj.1 
ūMpIbvė <iauc nąftių iv užltefr j

• Nauji metai naujos bė
dos, ateis ir kitos Kalėdos...

Magaryčių pilstytojams — lai* 
( mirigu Naujų Metų!

Don Pilotas

, PAVYZDINGAS VYRAS
Klumpiu.. atvyko pas savo 

draugą, ku do seniai nebuvo ma-
klausia:

si? Girdėjau, kad

t* joj kh buvo didžiaus(a« 
kdkio nėra buvę pc< 
JAV t>uw karšėteB-*36 metus.

%ia ir saus
M, per tns ntene*iu«j kąl l«ri>pe

apsivedei.
— Taip, be 

nėra...
Kenk r

nieko gero iš to

— amorin vis prašo ir prašo 
pinigų. Ji neduoda man ramy
bės.

lav

ęai
poi U

įkui <1
nes
'n»-

tr net iki 100 laijjsfcių. kai ku® 
rieke iki 120' hipawu. Ofco ži^ 
Fmi teigia, kad PanUką 
pėja srityje oras tiek atšilo, fakl arba “barnių*.

e Su “tip«tick,\ k 
p itfndiwtmu

ut*į vartoj t 
ii lūpų. Sū- 
(1000

19M

dateisk.Hr


ponui A.
sveikatos ir sėkmės

ptmui lailikj- | 1 xdlS \ 1X110 HHO m. IKI m

gražius linkėjimus Ka-.metų).
Kad p. A.T. nusistatę prieš

Taniulynui kitų kalbų žodžius, aiškiria kad

Ksu dėkingas ponui A. Tarnų-į laikais (nuo 1618 rh. iki 1C18 
b nui už j 
ulų ir Naujųjų Metų proga.! 
kirkiu ------’ 4
i ipHoS
H-S4 metais!

Dabar apie reikalą!
Ponas A. Tamulynas “patai-

< ‘ mano . .4ai man ima 
raudeli ausis”. Patsisa skliaus
tose: (Pradeda skaudėti ausis.

ir iš to, jog jūs mėgina prancū- 
ziškai-vokišką (o. gal, vok'.’škai- 
prsncūzišką) žodį sulietuvinti 
tuo, kad Klaipėdos Krašte nbažy- 
tis upe.iūkšlis vadinasi Ataka!

Be to, juk ne aš parašiau, k,ad
‘žodis ataka atrodo labai liefuir j 
viškas”. Tas žodis, žinoma, gaJi ■ 
“atrodyti”, bet dėl to jis dar ne»-; 
pavirto lietuvišku!

Kas dėl lietuvių kalbos painu-;

Na, aš nesu teks jau lengva-1 
‘ k:s ir mėgstu tikrumą. Taigi|
"siverėiu Dabartinės Lietusių’ .....  ,______ ri____  ,

Ties Žodyną ir puslapiuose nio, tai galiu pasakyti, kad aš
- ‘7 ir 258 randu 11 (vienuoli- ; nukentėjau: palyginti nedidelia-1 
k. ) pavyzdžių su veiksmažodž’u ; me plote aplink Marijampolę 
IMTI! Būtent (praleidžiu Nr. (ne aplink Kapsuką) randame’ 
Nr. 1, 2, 3, 4. 5, (i, 7, 8) ir su- tris, žinoma, labai artimus vie-’ 
stoju ties 9. pradėti: Ėmė verk- nss kitam, gal ne dialektus, bet 
t:, juoktis. Ima skaudėti, (mano i ištarimus. Vieni labiau "kapsuo-; 
pabraukta). Ėmė ii pasakė (pa- ja”, kiti — mažiau. Yra ir kito-1 
žymint veiksmo staigumą). Po kių smulkmenų: vieni sako: 
L) seka Nr. 10 ir,11. lėkštė stori (!) ant stalo, kiti

Kavileriįof dilinys rikiuotei*

--------------------- - -----------

__________ __________
'"T

Šauliai paminėjo kariuomenes atkūrimą
MIAMI. Fla. — 1983 m. lap. 

kiSčio mėn. 23 d., Miami Aušre. 
šąua'ių kuopai minint 65 metų 
sukaktį nuo Lietuvos kariuome-

vertėtų pagalvoti !r <;pie teisin
gą istoiinl vi^ų šių kovų įverti-

ui- 
kuro sudėtų aukų pagerbimą. 
Partizanu kovos ir visas šių ko

va. Tačiau tie, kurie pa I riuomenės prisiminimu. Pęrnai ’ vų laikotarpis yra palikęs L bai 
?irao metu vyrus prie; mmėiome Manoni. Tačiau var-| tiškiai regimai žymes mūsų tau-.

°ink!o šio klausimo taip nesvars
tė. To meto pclit’k^ri gyveno ti
kėjimu, kad ką pati tauta savoj kaip okupuotoje Lietuvoje pą-i- 
jėgomis Iškovos, ką kraujo. 
;<ukomis nupirks, tą ir labiau ir 
ilgiau vėrinis. Ir L.s jų tikėjl-l 
mas pilnai pasiteisino. Ir, tur-Į 
būt. vien tik dęl to, kad Lietu-j 
vos la’svė buvo kraujo aukomis 
nupirkta, bet niekieno mdone! 
nedovanota, jos pnsiimnimas! 
yra mums ir šiandien brangus 
ir neužmirštamas. O tuo pačiu 
ir pats Vasario 16 d'cno> aktas 
ir pats, kad ir trumpas, nepri
klausomo valstybnio gyvenimo 
laikotarpis mums šiandien nėra 
vien medžiaginė vertybė ar ge
ro gyvenimo prisiminimas. Ne
priklausomo ^.’venimo laikotar
pis šiandien mums reiškia kaž
kokį dvasinį grožį, amžiną ge
ri ir jo prisįnpnimąs yra nuda
žytas gražiausiomis dvasinio pa
kilimo varsomis. Ir tuo pačiu 
jos netekimas. Mumyse sukelia 
kažkokį nenumaldomą skausmą, 
širdgėlą ir gailesį. Tekiomis 
nuotaikomis gyvename mes. to
kiomis nuotaikomis gyvena ir 
mūsų jaunori karta, kuri yra jĮu 
užaugusi tautos vergijos laiko
tarpyje. Tikėkime, kad tokiomis 
nuotaikomis gyvens ir visos atei
nančios mūsų tautos kartos.

Tūlu atveju dar daromas mū
sų kariuomenei ir jos vadams 
priekaištas, kad bolševikų-^oku
pacijai artinantis į Lietuvą, jau 
talda gerai ginkluota ir apmoky
ta kariuomenė nesug^bejo pa
sipriešinti okupantui ir be vįe-

klausomytės kovos buvo nerei
kalingos. Yra bandoma >|iė!icii. 
kad Lietuvės ueprikhu-omype i 
buvo ne lietuviu kovo>, bet tarp- Į 
tautinės politikos konjtmktūri- j 
nė iH ’ 
šaukė

nep.išjdkii, step prie ginkle.
šiandien minėdami Kariųome-

cės šventę, turėtume pririmin- aimą ir deramą am tėvynės 
ti ir kitą sukaktį, kuri yra tie- 
joginiai su Liętuvcs ka-

prie į minėjome Manoni. Tačiau var- tiškiai regima
gu ar kks ■ prUimen.-ų kad ’šiais {tos kus\ės kovų istorijoje. Jeigu 

ue šios kovos ir visas judėjimas^ 
vargu ar šiandien mes turėtu- 
(pe Romo Kalantos prisimini -j 
mą. var^U ar trys lietuviai jūri-: 
cinkai būtų patekę į vakarus; 
vargu ar turėtume 
kos šuolį. Šakalį ir 

Jeigu Lietuvos 
mums simbolizucj
tos fiziško p?siprie^m ’mo or ergą 
nizuotos jėgos apraiškas. * i pa 
t i zoninės lietuviu kovo- -įkūrė 
dvasnės ir fizinės rezistenc< cs 
dvasią.

Šia dvasia ir šiandien gyvena 
visa mūsų tauta, tiek okupuotoje 
Lietuvoje, tiek laisvajame pa* 
šaulyje. i

Tad atėjo laikas, kad mes tu-į 
rėtuoie įamžinti šį tautos heroic* 
mo ir kančios laikotarpį. Ir įam^ 
žint? ne vien g 
bomi> ar keliai

metais 'iikako lygiai 30 metu,

baigė mūsų partizaninės kovos.
Partizaninis judėjimas U* jų 

didvyriškos kovos yra kažkaip 
nublukę' mūsų g>-\ enimo ištari 
joje šiandien <lnugiau ym. kal
bama ir rašoma apię religinį pa- 

priešinimą, di-identinį judė
jimą, kunigu veiklą ir jų pasi
aukojimą. Tačkiu užmirštame, 
kad šiam visam, sakyčiau, dva
siniam pasipriešinimui kelius 
praskynė ir visas sąlygas sudarė 
organizuota mūsų ĮJartizanų vei
kla, jų kovos ir ryžtas.

šiandien pri-Imename. Kad 
Lietuves nepriklausomybės ko-■A 
vos truko apie tris metus ir jos^

Simo Kudir: 
kitus, 
kariuomenė

žuvo apie 2600 savanorių. - Ogi, 
partizanų kovos tęsėsi visą de
šimtmeti. Ir šiose kovose žuvo 
20.000 partizanų.

kurti karinę jėgą s:ekiu daug 
gilimi. Yra manoma, kad rusų 
"aro armijoje yra tarnavę ap>e 
25,000 lietuvių. Šiai armijai gnu. 

nes atkūrimo ir kuopos gyva vi -; nairt daugelis šių lietuvių buvo
penkmetį. Jonas Daugėla jau atlikę savo girinę prievolę 

arba sugebėjo iš tos armijos pa
sitraukti. Jų skaičiuje buvo ir 
nemažai aukštesnio laipsnio lie
tuvių karininkų. Ir jie visi kaž
kaip pradėję tikėti, kad Lietu
vos laisvei yra sušvrtę naujos vil
tys. Bet jie taip pat širdyse jau
tė, kad vargu ar ši laisvė mūsų 
storinei tautai bu« kažkieno vėl- 
.ui dovanota. Tad jau 1916-17 
m. daugelyje Rusijos vietovių 
buvę lietuviai kariai pradėjo 
burtis į lietuviškus karinius da
linius. Smolenske buvo įsteig
tas Vyriausias Karinėms Jėgoms 
Organizuoti Komitetas. Lietu
vių’ batalionai susikūrė Vitebs
ke, Smolenske, Rovno, raitelių 
būrys Valkoje ir kitur.

šių batalionų ir kitų dalinių 
svajonė ir siekimas buvo orga-

mo
(šiek tiek suglaudinus) pasakė 
sekančias mintis:

“Vyrai!
Ne kartą Lietuvos priešai no- 

mūsų amžiną, 
nepakeliavaą jungą. ' Bet mūsų 
tėvynė nenugalėta, ji gyva.

šandien visi išvydome laisvės 
rytojų švintant Lietuvos nepri. 

i klausomybė neša visiems laisvę 
i ir laimę; tad ginkime Nepriklau 
somą Lietuvos valstybe. Vieny
bėje, kaip braliai pasidavę vie
nas kitam rankas, eikime drąsiai 
į kovą, visi kaip vienas stoking 
už tėvynę”. \ .,
. šiais žodžiais r lietuviu tauta 
1918 metu gruodžio m. 29 diena 
prabilo tuometinis’ Lietuvos mi- 
nisteris pirmininkas Mykolas 
Sleževičius.

Ir tose tamsiausiose mūsų 
vaištybinio gyvenimo dienose 
įvyko stebuklas. Lietuvos vyrai, 
lig vieno, atsiliepė. Atsiliepė 
nę, patriotinėmis, kabomis, nė 
skambiomis deklaracijomis, bet 
savo kūnais ir asmenišku pasi
aukojimu, ginti šventąsias mūsų 
tautos teises ir kalti naują laisvės 
rytojų.

Savanorių pulkai, darnioje ir 
drausmingoje' rikiuotėje vieny- 

į beje kaip . broliai padavę ran
kas stojo už tėvynę. Jie kovojo

Dabartinės IJetuvių Kalbos sako: lėkštė guli ant stalo; vėl, 
Žodyną išleido p: V. Civinskas, kili sako: knygos stovi ant stalo, I 
mano pažįstamas dar iš Mari- *; net, jei jos iš tikro ir nestovėtų, j
innųmlės laikų. Pastabose apie1 o plokščiai gulėtu; dar daugiau: I .. -

, . . . . . , z,. . I . ! .: rejo uzdea antantrųjų žodyno laidą p. Civilis- į jei, pavyzdžiui, knygos įdėtos į’
kas rašo: fc‘šios' antrosios ir jau dėžę ir tikrai guli, tai kai kas 
nubolšėvikintos laidos imamės visdėlto pasako, kad jos stovi.
dėl dviejų priežasčių,.Na, aš 
tingiu' perrašyti visas tas pasta
bas, bet, jė? p: A.T. pageidautų, 
tai mielai atsiųsčiau jam tų pa
stabų taip vadinamą “Xerox"

Xa^ dar dėl žodžio visdėlto! 
Prof. dr. P. Skardžius visdėlto 
laiko vienu žodžiu. Dabartinės! 
Lietuvių Kalbos Žodynas pasi-} 
rinko vis dėlto, o kad būtų ma
no valia, tai aš rašyčiau vis dėl 
to, ir tai būtų logiškiausia, nes 
visas posakis susideda iš trijų 

vis, dėl, to!

Toliau p. A.T. rašo: “Deja, ne 
girdėjau (nebuvau girdėjęs. A. 
Z.), kad kas sakytų (būtų sakęs, skirtingų žodžių 
A.Z.), o taip pat neradau ir pa- Deja, kalba — tai ne Matemati- 
rašyta: dvejos, trejos, ketverios 
valandos ar savaitės!

Na, čia galiu p. A.T. tik pa
tarti pasiklausyti Margučio pro
gramos. Iš Margučio p. A.T. su
žinotų dar daugiau "‘naujų" gra
matikos taisyklių, pvz. tokių: 
dešimt tūkstančiai, vienuolika, 
dvylika, : Į . dvidešimt tūkstan
čiai, . .. šimtas tūkstančiai ir 
taip aęl infinitum!
' Kas dėl atakos, tai,tik išimti

nai laki vaizduotė gali rasti ryšį 
tarp upeliūkščio Atakos (neži
nau, ar žemaitiškai 'la “Amazo
nė'’ vadinasi A'taka, Ataka ar 
Ataka. Pagal. analogiją su žo
džiu “Intakas” turėtų būti A'ta
ka. A-Zp. Žodis ataka (senais 
]aikais kavalerijoj puolimas) 
profesoriaus P. t Skardžiaus kir
čiuojamas . ipaskūtihiame skie
menyje, buvo “išrastas” vokie
čių ir prancūzų 30 metų karo

ka, ir kiekvienas, ar tai būtų že- j 
maitis, ar zanavykas, ar vilnie
tis, kaip sakydavo Marijampolė
je. (dažniau tardavo Alaiampo- 
lėje) nori sasraip šokti!'

Na, tegu ii-šoka! Į sveikatą!

Dar trumpa pastaba: aš men
kas ;šachmatininkas, o į senatvę 
tapau visiškas fušeris (šitaip sa
kydavo Lietuvoje). Bet aš ma- 
iau> kad aš vis dar esu geras, net, 
nau, kad aš vh dar esu geras, net, 

” A. Z.

ižiomis paarkal- 
_ __ straipsniais, bet 

Bet jie yra užmirštami lais- Į surinkti’ dokumentinę medžiagą 
<u įtikinamais įrodymais ir liu
dininkų parodymais. ;

Mes nežinome. k;ek dar ilgu 
metu mūsų tautos pavergimas 
užsitęs.

Užaugs naujos kartos ir. nauji 
žmonės stos į tauto< laisvinimo 
talką. Tad palikime jiems teisin
ga mūsų tautos laisvės kovų O W V '■te.
vaizdą. Palikime tikslų tautos 
pastangų ir kovų bei veiklos są
rašą. Gal jie iš tos medžiagos

ve pasaulio lietuvių. Jeigu mes 
ir toliau juos -taip užmiršime, 
tuos įvykius, tas žūtbūtines ko
vas. tad taip ir liks pasaulio isto
rijoje šie mūsų tautos didvyriai 
atžymėti banditu ir plėšikų Var
dais. ■ -į

Šiandien dar yra gyvu šių kovų 
liudininkai ir net palys kovoto
jai. šandien dar yra gyvi šių 
kovų prisimniimai ir žinomi į 
faktai. . . . \ į_________j _ _____

Tad, minint šiurnetinę kariuo- Į pasisems sau stiprybės laisvės 
menės šventę ir drauge’ prisime. kovai ištesėti ir užgrūdins savo 
nant trijų dešimtmečių’ pąrtiza- fiziškas ir dvasines jėgas visoms 
nų kovui pabaigos sukakti gal (Nukelta į šeštą puslapį)

nizuotais vienetais “žygio” .tvaf- j no šūvio pasidavė. Bet ir čia 
ka sugrįžti i Lietuva ir sudaryti tektų daugiau Įžiūrėti muši ka- 
mūsų kariuomenės užuomazgą, riuomenės drausmingumą ir sa- 

Rusijos šalies gilumose sukur-j vo Pareigų supratimą.- Šalyse,- 
tiems-lietuviškiems kariniams’da I ^ur kariuomenė savarankiškai 
liniams ir nepavyko sugrįžti pr- 
ganiztiofai i' Lietuvą; tačiau at
skiri kariai mažomis grupėmis 
ir -pavieniai skubėjo i savo tėvy
nę. Jų karininkai ir sudarė mūri 
,sų besikuriančios kariuomenės 
braiiduoli. ’ .

Prieš 65 metus sukurta ka
riuomene gavo uždavinį, ginklų 
apginti Vilniuje paskelbtą iįė- 
prSdąųsoniybės atsratymo 
Ji šį uždavinį atliko-ir tuo pačiu 
liko savaime vyriausia priem<į&ę: 
taiitos idealams siekti ir gintfc^.' TT*'Y' • A

nustato kada kariauti ir ssu kuo 
kariauti, paprastai įsivyrauja ka
rinė dįktaturįLkĮakl ^.paprastai 
atneša tik var^.. rr pėTaiipes. Ka
riuomenės pareiga yra Vykdyti 
šalies vyriausybės politinę va-

sugnTEM^Ąs Lietuvių Amerikoje 
yra seniausia, didžiausia \ir turtingiausia - lietuviu fraternatinė 
orgauixacfe liemvi^jns ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.
SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti jr kitiems, kurie tuos

.SįA—išniei^jo baugiau kaip’ASTUOMS MIEUONUS dolerių 
ap&audų-'Sayo.nariains... . 1 ~ ~

'SLA — apdrąG$5a':pighnsioHn.s kairėmis. SLA neieško pelno, 
nariais patarnauja Uk savišalpos pagrindu.

idU4hiiiiiiiiiiiiiiiiii:iimi;iiiiiniiiiiiiiiiiiiiiuii[iimiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiih

Romiai paraiyta studija apie RytpriWua, remiantis Pakalni t 
Labguvos apskričiu duomenimis ApraiymaJ {domūs kkkvfcaaa 
Betnvftri. Leidinys ttoatroota* auotraukomla pabaisoje duodami 
▼itovardtkj pavadhdma\lr jtj vertiniai | votoeėh) kalb*. Laba

Tačiau šiandien yra labai daug 
davinių manytų .kad-. Lięįuvcs 
kariai nebuvojau
miai pasidųofK okupacijai, jie 
neužmiršo savo paša ūkimo "saii-

— Kinijos premjeras pirma-; 
dieni buvo sustojęs Kinijos am-; 
basadoje VVashingtonę. . ._ .

liau mes pafys.ra^eidpine 
nę. mūsų tevų_-že'niėje^užyBSė 
partizaninis jųiįejįmas.-.<Jr vėi 
atbudo savanoriu dvasia;!r ved

mąja apdrau’da —• Endowment 
r naudinga - jaunimui, siekiančiam 

io pradžiai.
terminuota apdrauda: už 

JBĮ temfeka tik $3.00 metams.

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

Ml W. 69th St, Chicago, UL 60629 ♦ TeL 925-2737
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— New 5'orke išleista knyga- 
apie filipiniečius tvirtina, kad* 
prezidentas Ferdinando Nlarcosjl-.a- laiųąęjo. 2600. jų nebegrįžo į 
buvo; užmezgęs ryšius su tęro-. 
ristais. - .• - -

dMekc -- - — -
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■ snvo .gina^osiūs.namusį Jįe li- 
-ko ilsėtis kovos lankuose.

Nbriri' Sietuvos, kariuomenės
;alkūrimoT pradžią' esame pratę

" tiesioginiai surišti sus nepriklau
somybės kovomis,, tačiau mūsų si rado politikai iristorikai' l^L- 

lvynį'.paSLangos.jr-bandymai siį- rie bandė įrodinėtų'kad nepri->

apyltnkėš;JroopQ- veikėjus,

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
> LiTEKATURA, lietuvių literatūros, meno b mdfcn 

£954 m. metraitia. Jame yra vertingi, niekuomet neaenatų, Vin« 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stoka 
J. Raukfio, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus tr 1 
Meilaus straipsniai bei studijas, Iliustruotos nuotraukomis 1 
M. K. Cfuriionio. M. šfleikio, V. Kaiubos, A. Rūkitelėe Ir A. Vara- 
kūrybos poveikriaia. 365 puaL knyga kainuoja tik |8.

> DAINŲ ŠVENTES LALbUOSE, poetės, rašytojos h tu 
ttnlų lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie daln 
Svaitės bei jų istorijų Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojai 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais dudmenfanJ 
bei užkūbaiais. Studija yra 151 pust, kainuoja 92.

• YLeNHO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprat} 
tas Juoso Adomaičio —Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sansa 
gyvenimo bruožų apraiytna*, bet tiksli to laikotarpio buities tttt 
ratūrinė atntfija, suskirstyta skiransHiii Ta 206 puslapių knyp

PACKAGE EXPRESS TRAVEL AGENCY, INC.

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL £25-2787

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.
• • ’ i
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• K4 CAUMfiS LIMB, rąžytoji 
mtB&nai tr mlutyi įpie MmtDls Ir ri 
maMal* boBerihų oJrapadJoa metei 
bet kainuoja tik $B»

IITUUS JANONL^
retuoj ‘ blK S

Ijsdm F

p&raSė 700 pualaphj foyj^ą, paries sodėjo viską. kai Set kairia Ir
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Subscription Rate:

Chicago $45-00 per year, $24.00 per 
lx months, $12.00 per 3 moalhs In 
other USA localities $40.00 per year* 
$22.01) per six months, $12.00 per 
three months. Canada $45.00 per year; 
other countries $48.00 per year.

Kampoje

rzeta-s $48.00 
pesei zietų$3fi.00

25 cents per copy

Huo sausio pirmos dienos
Dienraščio kAirtss:

Chicagoje ir priemiesčiuose:

metams $45.00
pusei metų ------------------------ $24.00
tams mėnesiams ---------------$15-00

vienam mėnesiui  S5.0C 
Kitose JAV vietose:

Naujienas eina kasdien, išskiriant 
sekmacieziĄ pirmadienius ir šven 
uiiezuus. Leidžia Naujienų Bendro
ve, 1739 So. Hslsied Sreet* Chicago 
IL 60608. Tekt 421-6100,

Pinigus reikia siųsti pašto Maney 
Orderiu kartu su

NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien* isskyns
nuo 9 vaL ryto iki 5 vaL popiet, šes^emaig — iki U vai

VUfrpAS PDttU t

PIRMASIS PASAULINIS KARAS
(Taisys)

Studentijos nuotaikos ve|kė 
ir plačiuosius visuomenės si noks 
alus. Atgijo gyvenimai Laikraš
čiai peš. darė Įdomesni, Įvaires
ni, turhvngeani.

Estų laikraštis “Paevąlęht” 
rašė, kad rusų valdžia dedanti 
sjsuonienei naujų pareigų, sun
kių, atsakingų. Bet tam.reikia 
leisiu ir laisvos iniciatyvos, b? 
kurių tos pareigos neįmanome i. 
Metas, jau seniai metas i* apie 
tai pasisakyti. /

Gyvenimas virė, kunkuliavo | 
ir veržėsi per nustatytuosius 
kraštus.

Pirmasis tai pastebėjo vietos i 
žandarų viršininkas pik. Klado.

— Nagi, turi būti tam galas, 
— tarė jis. O po tų jo žo$Uų se
kė jo padiktuotieji veiksmai: 
kratos, suėmimai, ypač studen
tijos. Estų laikraštis buvo Įspė
tas dėl visuomenės kiršinimo, 
jos kiaidininio.

Po dienos kitos žandaru virši-

. — atsiliepė Bliūdžiųs.
gaminą ifi nuėjęs į geležinkelio .
stoti, fėdau Į traukinį, kuris nu* - ielpwwweji 
veži n>tne J bfcnkvą ! Bliūdžiu*, giįžcs iš

Keliems dienoms praslinkus Maskvos> praneėė, kad ten Iši
rta netikėtu ^neitikau su Petru studexiiarus šelpti kaž-
BHūtlžlųm, kuris ieškojo raituos koU Ritėtas. l]gai ūko tei- 
v'etoa medicine^ studijuoti, o aš - • -
racštis teisės mokslų valstybi- 
atams egzaminams.

■ - Mudu su Petru Bliūdžium su
sitikom Pamaskvės Rozumovų

’i vasa’.vietėje. Tai buvo 1916 m. 
oav? sarėjant. Vasarotojų dar ne
buvo. Su keliais rubliais kiše
nėje buvo galima mėnuo kitas 
rr-ąjventi.

Mane slėgė rūpest’s, kaip čia 
reikės pcdėį’oje įsiregistruoti. 
Tas reikalas savaime išsisprendė 
Po kurio laiko mūsų šeiminin
kė paklausė:

— Kaip su asmens dokumen
tais, balandėliai, ar turite?

— Turėti turime. — tsakiau. j
— bet ar verta registruotis? Ne
rūkus iš čia išvyksim, o polici
jos nemėgstame, kaip ir visi stu-

Premjeras Žao pasirašys sutartį 
Kinijos pramonei atnaujinti

Kinijos premjeras Žao Zijang atvyko Į ashingtoną 
kad galėtų baigti aptarti kelis naujai ruošiamos sutarties 
paragrafus ir oficialiai pasirašytų abiem valstybėm 
svarbią sutartį.

Kinija iš anksto žinojo, kad pramonės modernizavi 
mas yra brangus dalykas, todėl šiam dideliam darbui vis?' 
įtakingesnieii valstybės „vyrai iŠ anksto ruošėsi. Pasita
rimai prasidėjo praeitų metų pavasarį, o pasibaigs ket 
virtadieni. kai premjeras Žao antrą kartą susitiks su pre
zidentu Reaganu ir pasirašys sutartį.

Sovietų valdžia stengėsi išardyti šį susitarimą, bet 
rusams nepavyko. Didelė Sovietų delegacija dvi savaite? 
Kinijai siūlė naujus projektus ir įvairias lengvatas. Ki 
niečiai atidžiai išklausė Maskvos pasiūlymus, bet pasi
tarimų pabaigoje kiniečiai mandagiai sovietų atstovams 
pasakė, kad pirmoji sąlyga bet kokiam Susitarimui — So 
vietų vyriausybė turi atšaukti savo karius iš Afganistano.

Rusai nustebo, klausinėjo, ką Afganistanas turi 
bendro su Kinija ir Sovietų Sąjunga, kuriam galui kiša
mas Afganistano klausimas į Sovietų Sąjungos ir Kinijos 
susitarimą. Kiniečiai trumpai ir aiškiai rusams išdėstė: 
kol Sovietų Sąjunga grobs savo kaimynų žemes, tol ne
galės būti jokios kalbos apie naują susitarimą, nes Kinija 
norinti taikos. Jeigu Sovietų karo jėgos pasitrauks iš Af
ganistano, tai kiniečiams bus vilties, kad jie nesikiš Į 
Kinijos žemes.

Sovietų Sąjunga nujautė, kad Kinijos vyriausybė 
gali pradėti pasitarimus su JAV, bet ji nemanė, kad tas 
susitarimas galėjo būti ilgametis. Dabar, kada Amerikon 
atskrido premjeras Žao, tai įsitikino, kad Kiniją atplėšti 
bus gana sunku.

Premjerui Žao atvykus į Washingtoną, diplomatų 
tarpe pasklido kalba, kad prez. Reaganas pasiūlė panau-

loti progą ir pasirašyti, sutartį atominei energijai nąur- 
loti taikos tikslams. Visi žino, kad dSbariiiie Kinijos 
/yriausybė pramoko skaldyti atomą, ir-pajėgia .pasiga
minti atominę bombą. Kiniečiai jau išspiųrgdino kelias 
atomines bombas. • v.

Kiniečiai taip pat žino, kad/
’šsprogdinti Kinijos atominei bombai ^minįį Į 
bet JĄsV "tada labai gieržtai- pasipriešino -šiems,. SoWetu 
rišimojjinartis. Pradžioje kiniečiai to r^npjb, bet-yįiąų, 
kai jie. šias žinias patyrė, tai atriuntėkpeeialų lęktuvą. 
’ Kaliforniją, kad atvežtų buvusi pre^dė»$£^J^pą f 
Pekiną ir Kinijos vadams i^igdntų,. kųr^iš;, stįb®ėiiMais: 
amerikiečiai- ėmėsi tokio žingsnio..
Mao Cetungui ir kitiems pareigūnamš^
'unku suprasti tokį amerikiečių žingsnj^bęt ^ugelįė’ki- 
nijos vadų keitė savo nuomonę, apie Ameriką ir amerikie
čius. Jų tarpe buvo čiu Enlajūs ir Tengas Hsia^ftgas.

Vicepremjeras Tengas atvyko į Ameriką me
tais. Jį tiek paveikė Amerikos gyventojai, vyriausybes, 
atstovai ii' žmonių gyvenimas, kad jij^Kfmjos kpmųnis- 
Lams ne vieną kartą patarė mokytis iš'Amėriko&si■

Premjeras Žao, prieš išskrisdamasjį JAV, šitaųr^&r- 
mulavo svarbiausius dabartinės Kinijos tikslus: skūbiatri. 
siu keliu modernizuoti Kinijos pramonę —sudaryti iėi- 
kalingas užsienio- valiutos atsargas mod6rnizav^^uį,p^a-. 
vesti ir aprūpinti reikalingomis-ž^avč®^/

Kinijos komunistai, būdami praktiški^ niękty’ii^i-

ninko Įstaigoje išbyrėjo langų dentai.
Stiklai... Akmuo nOzvimlJė pro 
pulkininko galvą. Telefonu jis 
{iareikalavęs pągalbps, deją-, le- pasakysiu, kad ir aš ją mėgčiau 
lefuno' laidai buvo nųpiauti. 6 
greta nukritusio' akmens ant 
grindų gulėjo “Klado,
tėve sveikina suinttiejT.

Visa miesto fibllcfjar buvo pa
statyta .ant kpįį-. Deja,' miestas- 
pabūgo.,

Prasidėjo , neramiais naktys, 
kaimynas teiiffyrųii šakjė:

— Suprantu jus, suprantu. Ne- 
— priekabi, įkyri.

Po tdkių pastabų išvada savai
me- -atėjo, kad trumpalaikiams 
gyventojams nereikia registruo
tis.. Buvau-džiaugsmo pagautas. 
Bliūdžiųs neturėjo su policija 
reikalų Ji neperbėgo jam sker
sai kelio.

Mokytis buvo gera: sotu, ra
mu, ir geras poilsis. Dirbau., 
t U-? Ąš pavydžtu tau, — kartą 
ftaiė’^Ri džius, — tavo noro, 
kantrybės ir ištvermės.

— TUriu atidirbti už praleis-

artėja- dienos, kada reikės už- 
darbiausi. \Tenka skubėti, rub-

Žao Zijąngas yra įtakingas Kinijos komunistas, jis 
paširasys Kimjos vardu svarbią'.sutartį su JAV, bet tos 
pačios kelionės, metu jis planuoja atlikti kelis svarbius 
■užsimojimus-. Pietų Kalifornijoj gyvena tūkstančiai tur
tinį kiniečių; įsitraukusių į. Amerikos biznį. Premjeras 
Žao planuoja su jais išsikalbėti, grįžti į Kiniją su šeimo
mis ir’ Įsitraukti į Kinijos pramonės sumpdernizavime 
planą. Jis yra gabus ir įtakingas kalbėtojas. Yra pagrindo 
'manyti, kad šis darbas jam gali pavykti.
?■_ C :8ė topžao planuoja pirmadienį skristi į Kanadą susi 
•pažinti su Kanados .žaliavų atsargomis ir galės užpirkti 
tij žaliavų dideles atsargas. Jam labiausiai rūpi žaliavos,

garsindami, sudarė pačioje Kinijoje 20. bilijonų dolerių freikalingcw popieriui gaminti, 
atsargas. Tai jau didelė suma. Be to, premjeras 
praeitais metais įpareigojo atsakingus žm^ftes. tĮ^sIĮŽĘi'ffti- 
statyti, kaip galima gauti iš Amerikos ręikalingas paško- 
las. Tie žmonės ne-tik nustatė, bet ir iš Tarptautinio ban- 
ko gavo vieno bilijono dolerių paskolą. Tuo pačiu ri?ėtū 
Gungdcngo provincija, esanti netoli Taivano, investavo

Vėliau premjeras planuoja skristi į Aliaskos pakraš
čius'ir Solomon salas, kur jis yra pasiryžęs užpirkti di- 
delinš kiekius žaliavų, kurių nėra pačioje Kinijoje. Jis 
turi reikalingas užsienio valiutos atsargas, kuriomis gali 
mokėti grynais ii turi progos nusiderėti.

j Premjeras Žao važiuoja ne vienas. Jis turi visą eilę
savo pinigines atsargas Amerikos bankuose, gaudama patarėjų specialistų* kurie informuoja jį apie reikalingas 
iki 18G interesų. žaliavas, kuriosKmijai gali būti reikalingos.

rautis, kur tas komitetas yra. 
P.i.i'škejo. kad Maskvos studen
tai. Tartu studentų pavyzdžiu, 
susimetė ir sudarė šalpos komi
tetą ir ruošėsi kreiptis į rusų vi
suomenę aukų prašyti. Tai buvo 
dar tik darbo pindžia.

1915 metų rugsėjo mėn. visą 
Lietuvą Jau buvo užėmę vokie
čiai. Visi to laukė, bet kai tai 
atsitiko, tai vis' susimąstė: pa
nto, kad kraštas atsidūrė nau
jam varge. Buvo vienas oku- 
jtantas — grubus, netašytas, 
žiaurus. Dabar k’tas. nors tašy
tas. bet godus ir toks pat žiau
rus.

Rudeniop atėjo lauktoji žinia iš 
Maskvos, kad šalpos komitetas 
per T, Naruševičių užmezgė ry
šius su pasiturinčiąją rusų vi
suomene, kurios prašyta para
mos mokslą einančiai jaunuome
nei, pabėgusiai nuo vokiečių. 
Pirklių klubas pirmasis atsiliepė 
Į tą lietuvių kreipimąsi ir pa
siūlė savo klube Nikitino gatvėje 
pietų ir butą su baldais ir gana 
palankiomis sąlygomis. Taigi 
komitetui reikėjo tik tą reikalą 
sutvarkyti.

Rusu visuo/uiene

Pirklių klube įvyko pasitari- 
’mas. Ūž stalo sėdėjo klubo se
niūnas N’kanirovas, jo svečiai,; 
Na1 afevičius. lietuvių visuome
nės i.< tovn^. studentą- T. Bart- 

. kvš. Ti Petkeviciusj Daukša ir 
aš. Koh iako stiklinės, vynas to
lėjo ryšio t-.ip pat su visuome- 
nybžs siekime is. Į visuomeni
ninko pasveikimo žodžius ir pa
ra "inimą jaustis kaip namie at- 
-akė Naruševičius, širdingai dė
kodamas. /

Jaunimas tylėjo. Nikanirov-^ 
paklausė:

— O ką mūsų jaunimas galvo
ja, būtų Įdomu išgirsti?

Draugų raginamas, atsiliepiau 
aš.

— Karo audra mus išblaškė. 
Ji išvarė mūsų tėvus iš ju že
mės, iš namų. Ji sunaikino ;'ų 
turtą, ir mus atskyrė nuo tėvų 
Jūs gal esate pirmieji, kurie at
ėjote su pagalba. Mes tai labai 
įvertiname. Bet koks likimas 
mūsų tėvu, mūsų artimųjų, o to
kių jau tūkstančiai? Jiems taip 
pat būtina parama. Jiems reika
lingas darbas. Ir už rūpestį jais 
■būsime dėkingi.

(Bus daugiau)

PIRKITE JAV TAU'TMQ

AUGUSTINAS PASKONIS

Marijampolės Karo mokyklos 
ir jos kariūnų likimas

PIRMIEJI KARO MOKYKLOS ŽINGSNIAI

(Tęsinys)
Sargybiniui išėjus, kažkokia magiška jėga 

subūrė visus į apvalią krūvą ir užtraukėm iš visos 
širdies galingai besiveržiančią dainą “Lietuva 
brangi, mano tėvyne”... Lagery pasidarė tyla, 
nes niekas negalėjo suprasti kas čia įvyko. Lygiai 
prieš mūsų barakus buvo už vielų kiti lietuvių 
barakai, kuriuose buvo kalinami suimti lietuvių 
aukštųjų mokyklų studentai. Jie buvo be galo 
šio Įvykio nustebinti, o esesininkai vėliau stebė
josi, kad tai buvusi stebuklinga daina. Tuo laiku 
mes buvom visiškai pamiršę, kad sargybiniai ga
lėjo į mus pradėti šaudyti. Deja, nieko neįvyko. 
Kaliniai, kurie matė mus varant su vokiškomis 
uniformomis per lageri, manė, kad įvyko kariuo
menės sukilimas

raištis. Kaip vėliau patyrėme, asmenys, kurie bu- kad geriausia būtų perduoti laiškelį Darginavi- lodavo.
vo suimti uždarant aukštąsias mokyklas, neseniai 
buvo paskelbti garbės kaliniais ir nešiojo ant ran
kovės geltoną raištį. Jie nebuvo varomi prie sun
kių darbų, o dirbo tik sandėliuose, raštines vale, 
padėjo virtuvėse ir Lt : ’ į .

Jaunasis Darginavičius ir mane tuojau pa
žino ir pradėjo netoliese, lyg šiukšles rinkadamas, 
sukinėtis. Tai pastebėjęs, aš netrukus atsistojau 
barako giliame tarpduryje taip, kad satgybiniii

čiukui, jį įmetus į tą srutų upelį. Ta srovelė jį 
t nuneš į jo pusę ir jis gales lengvai pastebėti ir 
pasiimti. . \.

Sustoju ir nežymiai laukiu, kada jis atsisuks 
į mano pusę. Kai tik jis pažvelgė j mane, aš tūojati 
pradėjau eiti srutų srovelės pusėn, kur matėsi di
desnė skylė. Tyčia paslydau ir suklupau Suklup
damas, raftka atsirėmiau Į betono vamzdį prie iš- 
ntuštoš skylės ir įmečiau į vidų tą laiške^. Tuojau

nematytų, ir ženklais parodžiau jam. kad parašyė 0ąkil0U ir ėmiau valytis kelnes, lyg būiifcu susė
siu laiškelį. Jis tuojau suprato mino ženklūs. purvinęs. Vaidindamas lyg užsigavęs koją, kiek ‘

Garbės kaliniai, naudodamiesi lengvatomis, šlubuodamas ėjau į baraką^ galvodamas, Ir mano

Tuojau pradėjau nepastebimai žvalgytis kas 
aplinkui darosi: kiek aplinkui kalinių, kaip arti 
yra -argybimų bokštai ir kiek slankioja ecesinin- 
kų... Staifc a pamačiau už tvoros, neperdaug toli, 
inžinieriaus DarginaviSaus sūnų. AŠ jr artimai 
iiažinujau Vilniuje sendamas; daug kartų esu 
buvęs jo šeinms bute. Jis suimtas kartu su žy
miaisiais mūsų \ nkėjais. uždarant aukštąsias mo
kyk kis Lietuvą*. Ant io rankd'*^ buvo gritonas

galėjo bet kuriuo laiku laisviau vaikščioti po sa
vo ra joną.?

Paėmęs pieštuką, neužilgo suradau, popie
riaus, kad ir nešvaraus, gabalėlį, surašiau kas mes 
esame, kodėl suimti ir kiek mūsų čia yra. ČraŽM 
tą popierėlį sulankstęs, įvyniojau dar į antrą prit
vino popieriaus gabalėlį ir išėjau iš barako į aikŠr 
telę. Matau — Darginavičiukas dar valo prieš mūs 
ui spygfiubtų vielų aukštos tvoros aikštelę- lėšVan 
galimybių, kaip perduoti laiškelį, nepastebint 
niekam iš šalies. Paėjus kiek toliau, pama^ąu 
srutų upelį, tekantį į lietuvių kalinių pusę, per 
mūsų aiksės kraštą. Tas srutų Upelis tekėjo ‘be
toniniais Vamzdžiais. Matauv^Aūtzdžiai kai ? 
pramušti^ foatėsi bkyatų srutų srovelė Už sp .g- 
liuotos t^TOs, kur yra DarginaviČiukas. taip pat 
matėsi kai kur cemento vamzdžiai su jų, viršuje, 
pramuštomis ilgokomis skylėmis Kilo mindo.

pažįstamasis suprato mano norą jam laiškelį pa- 
•šitjstL Netrukus pamačiau Darginavičhiką, jau 
(besfkhupiantį prie cemento ranted įį'lyĮ^ jtiir yr® 
Įskylė, W .taisantį savo .bato ra$Rį. Popieriaus 
jroji^ulėfjs1 neužilgo srtplaufcė priė jo. Suvaidinęs 
.renkąs Mik&e*. U Tokiu būru
JPtUVUli S-Z "T’. K3- Thv.-'

f VžlaVo. cr' - "e uiu"'? sriuba ra-

Ty;e rgArečr; ‘ ra'- 'u;. bąli? grabus 
kalinitjĮdlfbo maiste rara: rara : - virturara. Jit 

tjšvėžiodHvę moirac da- . u- i-rautianra. Puv 
i labai rpjuanu. kao LetuV'sHi : uiip jraraeu 
JdėmesĮ j mus.

Sutemus buvo griežtai drąudžįama išeiti įJ 
lįktrako..Naktie^ metu, ž ė-ra ringei),, matėsi 
■tf .įKU'Ofc.Švieaoje s<urpu& k/.- vaire, į.-
ri >-vę -’h. : t >< •*ais satgybMū šunys su-

Ėuvom labai pavargę ir greit suvirtom į kie
tus guolius. Apie vidurnaktį, gal ir vėliau, jau 
bemiegąs išgirdau keistą, lyg žmonių triukšmą, 
lyg komandas ir einančių žmonių šlamėjimą. Pasi
rodo, kaip vėliau sužinojau, atvarė didelį lenkų 
partizanų ir Prancūzijos žydų skaičių.

Pabudino anksti rytą keliamų kalinių Koman
dos. Tuoj pat juos surikiavo, patikrino ir vėliau 
išvarė į darbus. Deja, mums niekas nieko nesakė 
ir niekas nekėlė Vis dėlto ir mes sukilom ir ste
bėjom pro langelius, kas darosi lageryje. Žygiavo 
pulkai dryžuotų žmonių (dryžuota kalinio unifor
ma) pvt> lagerio vartus į įvairius darbus. Keikė 
ir kolfojo sargybiniai varomus kalinius, dažnai 
net mušdavo su specialiais bizūnais. Atrodė, kad 
žvėrys, o ne žmonės puola nelaimingus kalinius.

Saulei pakilus, lagerio triukšmas nutilo. Tie 
patys maistd išvedžiotojai-kaliniai mums atveš' 
pusryčius. Kažkas buvo panašu | kavą, i» iluoncs 
po riekutę, margarinu apteptą. Apačioje, po su- 
Mttote radom* cigarečių ir porą dėžučių 

ra U ado ir duonos riekučių, suvyniotų į baltą 
n r; y Atvežtą nndstądu indu orams palikdavo. 
Maistą pasidalindavom patys. Vėliau tuščią indą 

i tie patys at vežė ju i pasiimdavo.

day. Jan. u, 19^4
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T»L: 562-2727 arba 562-272S

Tiu 233-3551

TeL 927-1741 — 1742

imarginiais.

VilniaiU Auire* Medininkai frvšiandien įeos lanka
■. . . v \r.r- , \ v v..- -/. i

ANTANAS VAifcirĖAI'nS

(Tęsinys)

1

■ Prostatos, inkstų ir žiaptuTv,

gargždėjus vartė- ta>, - vidury aslos sėdinčią prie T . y|
PStKRAUSTYMAJ

GYDYTOJAS Ik CHIRURGAS. 
V>RClALYB*c AKIŲ ulGOS

leistas, su iškrypusiais . senoviš
kais kryžiais kapinaites. Aš. bu-

St Petersburg, Flu 33719 
; ‘ T< (8132Jži-isoi

(Bus daugiau)

- I Įvairią

ANTANAS VILIMAS 
TM. 476-18*2 Kte 3764996

1984 M. Š. AMERIKOS LIETU
VIŲ BIATOLONO

Dr.LEONAS SEIBUTIS 
f ; »NOTŲt PŪSLRS'IR 

PROSTATOS CHIRURGU* 
■ ;2S56 WEST EM STREIT 
VslimdcK antrai 1—4 ycpis:

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Mediciną dlrvktariug
1933 E Mtoheba RA, WwtchwUr, Hi 
VALANDOS: 3- 8 darbo dieaaob

Kui, kaip šuneli^ Gi kai pasie
kėme Talitvėriūeių sodo varte- 
iius, uusitvėriau mamai už ran-

Lukiūnal — Pilių
ŽEMA KAINA 

Frumim AUster Oisras 
ir VISA karteles.

: A 1ERSNAS. TeL 925-1863

. čiais, kuriuose niekur spragos kui sužinojau, kad tai buvo Mor- 
aemaiėi. '!

DĮt FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAE

KALBAUETOVOKA] 
J61S W. 71«t St T»L 737-5149

* SaiefeEžs; 776-2SS8,
rt to-adassljes leKt 44S-5541

hOBIDA

■ - -

Įžengėme j ■ priemenę. Girdė-
T. ; , home-, kaip > staklės pirkiojeąv-^ng jHėirašy.pąga [ į.jjį trenksmą daužėsi

mano širdis.

________

———

TeL 9744410

Udleme fcJC til rakxro-

laidotuvių direktoriaiA - ’

— Naujienoj Chicago, 8> HL Wednesday, January 11, 19&1

Pirmosios Š. A. Lietuvių Bia- 
tolono (Biathlon) pirmenybės 
įvyks 1984 m. vasario 12 d., sek
madienį, OR.CO Sportsmen’s 
Association’s Range, Geneva, 
Ohio (apie 40 mylių j rytus nuo 
Glevelando). Pradžia — 9:30’ 
A.M. Registracija — nuo 8:15

Lietuvių pirmenybės bus iš
vestos iš Ohio valstijos pirme
nybių, kurios vyks vyrams ir 
moterims, šiose klasėse: suaugu
sių A (prityrusių — virš 19 m.), 
suaugusių B (pradžiokų — virš 
19 m.), jaunių (14-19 m. imtinai) 
ir jaunučių (žemiau 14 m.). Lie
tuvių pirmenybių klasifikacija 
priklausys nuo dalyvių skai
čiaus. ' " ' ‘ -■ - • z.. • - .■ ė

Biatolonas yra kombinacija 
cross-country slidinėjimo ir šau
dymo .22 kalibro šautuvais. Šio
se varžybose distancija bus 10 
km. (6.2 mylios), su 3 sustoji
mais šaudymui, po 5 šūvius iš 50 
m.

Dalyvių registracija atliekama 
ir smulkios informacijos gauna
mos pas varžybų vadovą Algir
dą" GariąūSSąį" 20550 Efell'Avė., 
Euclid, OH 44123. Telefonas 
(216) 486-6987. Pageidaujama 
registruotis iki vasario 8 d.

Ši nauja sporto šaka buvo įves 
ta į ŠALFASS-gos varžybinę 
programą visuotiniame ŠALFAS 
S-gos suvažiavime, 1983 m. gruo 
džio 10 d. Clevelande.

Lietuvių pirmenybes globoja 
ŠALFAS Vid. Vakarų Sporto 

j Apygarda ir Cleveland© LSK 
! Žaibas.

ŠALFASS-gos Centro 
Valdyba'

RADUO ŽEIMOS VALANDOS

fežudiėnial* tr leknMlienląia 
nuo &30 Uti fc36 raL ryta 

WQPA^MW AM 
H at&tutMfSn

7159 Sa MAPLEWdOD AVI.

. “Ue tuvog Ai dar5
ICAZt BRAtBŽiONYTt

U WTXS ftotiM, LUO AM bisa.

iją, kai atsiusite pinigus
-
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Našliy, Našliuidy ir Pavieniu klubo 
metinis susirinkimas įvyks penktadie
nį, sausio 13 d., Vyčių saieje, ^nn j>t. 
ir Campbell, 6 vai. vak. Nanai pra
šomi dalyvauti.

Estei la McNamee, pirm.

'4
jacHjo ant 
tieki iuuš-

Ilar
Ir Mūri 

tiiai burzgusį-
Abi jos tarė viena už kitos:
— Viešpatie!... Viešnia__ Ir

vaikų atsivedė!

Jų balsas buvo toks geras ir 
švelnus, jog iš tikrųjų jautei, 
kad joms smagu matyti mamą 
ir mane. .Aš pūpsojau dar prie 
menėje ir visas paraudau, išgir
dęs mane minint. Pars neišma
niau, ar čia ristis per slenksiį. 
ar vietoje stypsoti, ar pasukti 
atgal į sodą.

1 — Nesislapstyk priemenėj ir 
eikšen čionai, — tarė mama, pa
sibučiavusi su Morta ir Ona, 
kuri jau buvo išlipusi iš staklių.

Įėjau į kambarį ir atsistojau 
prie durų, abiem rankom įsiki- 
oęs į savo naują kepuraitę.

Morta su Ona nuvedė mane ir 
pasodino ant kėdės, kuri buvo 
namų darbo, su išpjaustyta

Funeral Home and Cremation Service

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS

f

Kaip atrodo audinys... — prabi
lo mama.

— Bet kad, dėdiene, nieko ge
ro neturim jums parodyti__
Audeklas kaip audeklas. "Nagi...

Abi jos su mama prisiartino 
prie staklių. Nuo savo krėslo 
žiūrėjau į jas ir mačiau, kad vi
sa jiedvi daro, kaip viena: jeigu
Morta linktelia galvą, būtinai * 
tuo pačiu metu linktels ir Ona; 
jeigu, viena skėstelės ranka ar
ija" tuo ramiu ir teisingu juoku 
nusijuokia, tai nusijuoks ir anl- 

' ra; net man pasirodė, kad ir juo- 
dviejų sijonų klostės supasi vie
nodai, lyg iš lėto pagal tą pačią 
muziką šokdamos. Po valandė
lės aš itek įgudau, kad jau žiū
rėjau į vieną katrą ir žinojau, ką

i antroji veikia. Jeigu mačiau Oną 
sėdint ant suolo ir ranka išlygi
nant sijono riauk&ies, visai ne
abejojau, kad ir Morta braukia 
delnu per savo sijono raukšles.

visai netyčia aš ėmiau gtl- 
voti apie dvi seseris kaip apie 
vieną daiktą, ir man buvo ne
jauku, kada Morta išėjo į virtu
vę: man širdy kažkas nerimo, 
erzino mane, ir vis jutau, kad 
šiai pirkiai ir pačiai Onai ko 
nors trūksta.

nęt širdis šokinėje, ir vis stęn- Aš- Krausi- antroje slenksčio 
giaųsi nė per pėdą, neatsilikti '.pusėje? ištrūkęs ž mamos ran- 
nue mamoSi tnndzendamas pasr kos ir labai nustebęs. Mane vėl 

stebino tds dvi seserys. Beeida
mas, aš vis galvojau, kad jas 
namie rasiu tokias, kokias ma- 

kos, ne iš baimės,;bet dėl toy kad čiaų> aną kaitą mūsų vežime. Bet 
sis. apsilankymas man. rodėsi prieš mano akis pirkioje pasiro- 
.oks nepaprastas.", ." •_ jdė naujas paye&slas. Pirmiau- 

2533 W. 71st Street
1410 Sa 50th Avė., Cicere

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

dams, žengėme į patį sodą, ku- ratelio Ir vejančią baltus siūlus 
riame buvo prisodinta gėlių: aut. nendrinės spūlės. Ne jos -ra- 
-audonos, baltos, mėlynos ir žyd- telis, ne tie skaisčiai balti siūlai 

: ros, visus jos kėlė savo, galvas inane stebino, tik tai, kad ji bu- 
į sarlę ir buvo tartum šviesės- i vo-be skarelės ir kad savo storą, 
nės ir linksmesnės už visas gė-' Šviesią kasą buvo susukusi į 
,es, kurias esu matęs. Taip ro- į kuodą ant pakaušio.
dėsi gal dėl to, kad visas darže-j Antroji sesuo sėdėjo staklėse 
•Js buvo išikvėtasi grėblių išpu- k audė-, "atlaši ir ranką su šau- 
restas, takeliai smėliu šviežiai ■ 
nubarstyti, o kiekviena lyšia ap- 
smaigstyta žilvičiais, pusiau į " 
lanką suriestais. . y" ;

T«ML 77^M74

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, UL 60650 
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

Patarėjai ii laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORDil

lakstės automobiliams pastatyti

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

TeL - 523-3572 STEPONAS C. LACK ir SŪNUS
LACKAWICZ

WALTER RUMPS (RUMPA) 
Gyveno Marquette Parke, Chicaguje. 

Anksčiau gyvenęs Roseland#.

amžiaus. UttteMoje, Telšių aps., Žarėnuose.
Amerikoje išgyveno 71 metus.
Vedoms buvo Vyras mirusios Hclefl, pagal tėvus Waitkus.
Paliko nuliūdę: trys dukterys — Betty Pivotiūnas. julia 

ir žentas A^gimantes Vaičiulis, Josephine ir žentas May Gan 
zakz. septyni agtUai, vienas proanukas; mitthttf sei 

k Sophie JogminieDės k .luaeioa Mi 
•ė Violet Shupe ir ja 

kai bei jų ėeii 
Vaitkų šeimos

; mirai

rvot

Tkutanes 
vx aiter Rumps

CHICAGO MOTOR CXUB 1^3 OM

EKfRFSSffAy DUm^

i

Laidotuvių Direktoriai

1 ................ II 1

VASAITIS-BUTKUS

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003

K
41



INCOME TAX SERVICE

I

Lietuva.

MIAMI, FLA

Cicero ir apylin-

KAIP SUDAROMI

Siuntiniai į lietuvi
I ?

f

KAM MOKĖTI NUOMĄ?
GERIAU SKOLĄ.

be šaulių, daly- 
miesto pareigū-

KLAUDLJUS PUMPUTI 
4514 S. Talei** Ln. 

TaL 927-355$

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta. •

(t

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

Tel: 436-7878

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chkagos miestu
Dirbu ir ereg'

rinis, 3 butai: l_su 2 mieg. Garažas. 
Marquette Parko centre. Nebrangus.

2 aukštu mūrinis- Pirmame aukšte 
6 kambariai, 3 mieg. Antrasis aukštas 
padalintas i du butus. Batu siuvėjų 
dirbtuvė rūsyje. Geros pajamos. Lith
uanian Plaza Court (69th St.) ir 
Washtenaw.

ŠIMAITIS REALTY

žcKfeiai saistys ir tuos, kurie ateis 
]X) mūsų ir dirbs ir kovos iki 
vėl bus atstatyta Lietuvos ne
priklausomybė iki vėl bus lais
va

iš Miami,’

metą įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir
98.00

KL" i pėdos Krašto išvada
vimo minėjimas

Minėjimą ruošia Miami Auš
ros šaulių kuopa 1084 m. sausio

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ._VAJRUOTOJAJ 
Tiktai $126 pusnecun axxtomabnk 
liability draudimas

Kreiptis: A, LAURAITIS 
4651 S. Ashland 

Chicago, ILL

TAUTINIU ŠOKIU ŠVENTĖ
Ar

šru metų liepos 1 d. Cleveland kenepu atžvilgiu Tad ši^> šven 
Coliseum’e ruošiama septintoji tęs pravedimas turėtų būti vi>ų 
l etuvių tautinių šokiu šventė. Į geros valios lietuvių JAV ir Ka- 
Taih pradėta ruoštis jau 1981 m. Į nadoie. visų organizacl ų ir vi- 
va*arą, tinėta du vairiniai kur- <ų organų remiamas aktyvių da- 
sm. Užsiregistravo 104 šokėjų* lyvavimu ir lėšų aukomis, 
grupės: 48 studentų 28 valkų ir 
28 veteranų. Programai numa
tomi 22 šokiai su naujovėmis ir [ 
ligi |Uq1 
mats

Mnino 
Xietuviu 
tirtas pirmininkė Galina Gobie 
nė,. Dearborn Hights. Michigan.! 
šventės meno vadovė bus Jadvy_» 
ga Regiuienė, Rochester, N. Y., 
talkininkėm Antanina Bulotienė. 
Littleton, Colorado ir Dalia Dzi-

■ kiene, W. Haidiord, Connecticut. 
. Muzikos direktorius bus Algis
Modestas, Chicago, III., b* meni
nis direktorius Petras Maželis. 
Cleveland, Ohio.

Bendra šventės rengimo admi
nistracija yra JAV ir Kanados 
Lietuvių BenkEruomenių žinioje, 
pirmininkas Antanas Butkus ir 
pavaduotefas Andrius Mackevi
čius, abu iš Cleveland, Ohio. 
JAV ir Kanadoje sudaryti viso 
bpie 18 pagalbiniai komitetai, 
kurie rūpinsis bendru rengimu 
— koordinacija, lėšų telkimu, 
bilietų platinimu, suvenyrais, 
svečių ir programos dalyvių glo- 

.ba, radijo ir spaudos reikalais, 
afišomis leidinio redagavimu ir 
platinimu, banketu, informacija, 
teisiniais reikalais ir pirmąją pa- 
■galba šventės metu.
ri Sąmatoj numatoma apie $168,- 
Q00 išlaidų ir apie S28.000 pelno. 
Vienas iš svarbiausių pagalbi
nių komitetų yra lėšų telkimo

nematytais pasirody-

programa rūpinami j 
Tautinių šokių Insti-

Ntmaž, šauliu buv

Tesutelkia šioji mūsų jaunat
viško gajumo ir organizuotumo 
d< ,on<iracija visų pažiūrų lie
tuvius. tebūnie patekėtos pra
eities nesantaikos!

Eime šokti ap-ikabinę, o ne 
ieškoti vienas kito nu2?roje 
minkštos vietos įdurti! Ta rei
kalauja iš organizatorių ir vei
kėjų teigiamai nusiteikiusi vi
suomene. Kostas Burbu

______________ _ i

ŠAULIAI PAMINĖJO...

(Atkelta iš trečio puslapio) 

nelaimėms narsiai pasitikti. O 
atėjus valandai jie ir vėl stos į 
kovą savo tėvų žemės laisvei ap
ginti kaip savo laiku stojo sava
noriai ir partizanai.

si gražų minėjimą surengė 
šauliu Sąjungos Miami padali
nys. šaulių Sąjungos i Lietuvos 
gynimo, (jos laisvės atstatymo 
pastangas yra sunkiai įkainoja
mos. Jos kultūrinė veikla Nepri
klausomoje Lietuvoje paliko ryš
kiai matomas* ir visiems jaučia
mas žymes. Tačiau negalime už
miršti, kdit savo pagrinduose 
Šaulių Sąjunga visada buvo pa- 
eelbinė Lie: u ves kariuomenės O
dalis. Jos atgaivinimą išeivijoje 
taip pat tenka priskaityti prie 
pozityviu mūsų visuomeninio 
gyvenimo apraiškų. Tad minint 
Lietuvos Kariuomenės šventę ir į 
rskelant tos kariuomenės nuo-: 

komitetai, pirmininkas F. V. Kau pelnus mūsų tautai, negali būti /
žas, Cicero, III., pavaduotojai K. 
Miklovaitis, Chicago, Ill., ir. Ka

nadoje J. Krištolaitis, Clevelan- 
i<Įo apylinkėje v specialiam lėšų 
telkimui talkininkauja G. Kuoo- 
kierię. Lėšų telkimo komitetas 
įdarytas iš pusantro tuzino ak
tyviu narių- 
f Tautinės sąmonės ugdymo ir 

rį>olitinėjė plotmėje bei JAV ir 
Kanados etninių mažumų veik- 

įjbįė šioji šokių šventė šiais rite? 
įsis (JAV prezidento rinkimo i niukovų istorija, nes uždaviniai,

užmiršta ir Šaulių Sąjunga ir' 
mūsų visuomenės dėmesys turi 
būti atkreiptas į šios organiza- 

: rijos Įnašą i mūsų tautos prisikė
limo ir išlaikymo istoriją, šalia 
savo kultūrinės ir visuomeninės 
veiklos šaulių Sąjunga visada 
buvo pasirengus, reikalui esant, 
paremti mūsų kariuomenės žy
gius ir pastangas.

O ypatingai Šaulių Sąjungos 
istorija rišasi su mūsų partizani.

tyviai
Tad g; Ibūt ir būtų tiksiu jeigu 

šauliu Sąjunga išeivijoje imtųsi 
uždavinio surinkti musų partiza
ninių kovų istorinę medžiagą ir 
ją išleisti. T*ti būtų gražus pa
minklas tiems karžygiams, ku
rių prisiminimą mes visada ir 
vi-omis piogomi> branginame ir 
gerbiame. Aš esu tikras, kad 
tokias pastangas lietuviškoji vi
suomenė ir jos organizacijos vie
ninga paremtų.

As pradėjau savo kalbą Sleže
vičiaus atsišaukimu į tautą "Vy
rai". O noiėdau baigti partiza
nų priesaikos žodžiais:

“Prisiekiu Visagalinčio Dievo 
akyvaizdoje vardan kritusių bro
lių už Lietuvos laisvę ir Nepri
klausomybę diibti Nepriklauso
mos Lietuvos atstatymo darbą 
nesigailėdamas nei jėgų nei gy
vybės, griežtai vykdyt: vadovy
bės įsakymus, nesidėti su prie
šu’’.

UAL (STATI FOK SALI t <AL UTATB FOft uu

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERVTOWfc 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS KSIMOKtniUJtl.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPUS t

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZ1NAUSKAS, Prezidentu

2212 W. Cermak Road Chicago, HL

NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

* NOTARIATAS • VERTIMAI.

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTCIA

Vasario 16 Ciceroje i, Po mInėi;iuo’ užkandžiai u 
u j Isisvi pasnexesiai.

Sausio 7 d. popiet Šiaučiūnų j Kitais. 1985 m., Lietuves ne
būta Įvyko ALTo .Cicero sky * priklausomybės paskelbimo mi
daus va dykos pesedis, kuriame j nėjinns Cicsroje įvyks vasario 
dalyvavo ir iš M chigano Taut i-j 10 d., o Sovietų Rusijos daromas 
nčs Sąjungos atstovas Stasys t lietuvių tautos naikinimas busi 
Liepas bei Katalikių Moterų Są 
jungos atstovė mokytoja Juliana 
Rotsko.

šįmet Vasario 16-oji bus mi
nima jau be a.a. Jono Ki m bark o.

t
• Š uos priesaikos žodžius ista-. 

rė 50 tūkstančų Lietuvos vyrų 
mūsų tėvynės šimtmetinių ąžuo
lų pavėsyje. Jie tai priesaikai 
liko ištikimi iki pat savo mirties. 
Ši priesaika aisto ir mus, ir įpa
reigoja niekada neapleisti tau- 

, tos laisvininmo kovos. Gyvenki- «
meJihėjimii, Irad šios priesaikos Deja/Cicero miesto valdyboje I 

nuoširdus bendravimas su lietu- I 
viais nenutrūko.

Vasario 11 d. 12 vai. jūrų sau- i 
liai prie Cicero miesto valdybes j 

’. iškels Lietuvos tautinę vėliavą, | 
1 kuri išbus iki vasario 18 dienos, i 
j Vėliavą keliant bus sugiedoti* 
JAV bei Lietuvos himnai ir Ma
rija, Marija. Cicero-miesto val
dybos pareigūnas perskaitys pro
klamaciją, skelbiančią vasario 
11-18 d.d. Lietuvos Savaite. Yra 

25 d. 1 vai. popiet Miami L.A.P. į sutikęs kalbėti šv. Antano para- 
I pijos administratorius kun. dr.
Jurgis Barauskas. A’ėliavos pakė
limo apeigose, 
vaus ir Cicero 
nai bei JAV 
Kviečiama visa 
kių lietuviu visuomenė.

Vasario 12 d. 10 vai. 30 min. 
i pamaldų metu giedos solistai — 
į Margarita ir Vaclovas Momkai, 
I vargonais -oritariant Aldonai 
; Prapuolenytei. Tuoj po pamal- 
’ du, minėjimas įvyks parapijos 
1 salėje, kurį atidarys ALTo Cice
ro skyriaus pirmininkė dr. Bro
nė Motuzienė. Vėliavoms va do

ll vaus šaulių vicepirm. Augusti 
nas Ašoklis. Lietuvos Nepriklau
somybės paskelbimo aktui per- 

. skaityti bus pakviestą savanorio 
| ; kūrėjo pulk. Variakojo anūkė

. lietuvių tautos naikinimas
Į prisimintas birželio 9 d. Abi t?-s
i dienas 10 vai. 30 mm. Įvyks pa- Pajamų bungalow — aukšto mū- 
: maldos už žuvusius ir kankina- 
! mus tautiečius, kovojusius už
Lietuvos laisvę.

S. Paulauskas

SLA EKSKURSIJA 
KARIBŲ JŪROJE

Susivienijimas Lietuvių Ame-J 
■ikoje 1984 metais balandžio --- 

^septynių) 
iribų jūros

klube..
Juozas Maurukas apibūdins 

šio istorinio įvykio svarbą mūsų 
tautai ir valstybei.

Menine programos dalį atliks 
vyrų oktetas ir vaidintojų gru- (

Į pė iš St. Pelersburgo, Fla.
Po minėjimo bus užkandžiai.;

įdėtai) turės didelę reikšmę ir į tikslai buvo tie patys, o pagaliau Automobilį benzinu varomas 
j^Ii būti mums naudinga viso- ir kovos metodai buvo tie patys, išrastas Daimler-Benz, 1884.

Aleksas Ambrose,

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 — 1959 metai),

664 psl., vardynas.
viršeliai. Kaina $15.
Persiuntimas — $L

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL IETUVOS

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

KAINA — $17. ’(Persiuntimui pridėti

Naujienos, 1739 S. Halsted St

Variakojytė. Kalbės Lietuvos 
Krikščionių Demokratų Sąjun
gos Centro valdybos pirminin-

dienų ekskursiją 
salose.

Ekskursija išplauks
Floridos, norvegų laivu, “Sky
ward Lankysitės ; Meksikos 
Yucatane Cancuni ir -Conzumel! 
salose. Aplankysite gilios seno-j 
vės Maya ir taip pat tropinį re- 
zortą Key West.

Kelionė ištisą savaitę bus to- 
veleranai. . turtinga geriausiu maistu, 

pramogom, muzika, šokiais, me-
I nu. taip kad spalvingi prisimini
mai jūsų mintys niekad neiš
blės.

SLA ekskursijos reikalais, už
sakant vietas laive jau da-

Į bar prašoma susisiekti — kreip- į 
lis į American Travel Service | 
Bureau, 9727 South Western I 
Avenue, Chicago, Ill. 60643. Tel. Į 
(312) 238-9787. y J

Visi .yra kviečiami dalyvauti 
šioje' Susivienijimo ekskursijo
je.

Kainuos nuo £1,175 iki $1,275. 
T tas kainas įeina :r susisiekimas 
lėktuvu iš bet kurio miesto.

gos. Centro valdybos pirminio- — Danijos premjeras Poul 
kas Vladas Šoliūnas, o meninę Schlnesser pareiškė Įsitikinimą, 
programos dali atliks solistai — kad jis gaus reikalingą daugu: 
Margarita ir Vaclovas Momkai. mą danų parlamente.

For constipation relief tomorrow 
> reach for EX-LAX tonight <

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

Read laW-ehd follow 
directions.

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienos® galima panti nepaprastai {domius gydy-

»« A J. Gos8<s— AUKŠTA KULTŪRA — ŠIAURŪS 
tMONES. Ketionėt po Europą {spūdžiai. Tik_

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 

Ave., Chicago, IL 60629.

Tuo reikalu jums gali -daug 
padėti teisininko Prano ŠULO. Į 
paruošta ir teisėjo Alphonse - 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista. knyga su legališkomis • 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

|4.00
43.00

S2.M

• Kiek senovės lietuviai turė
jo visokių vardų dėl arklio? Štai 
jie: bėris, palšis, pilkis, juodis, 
keršis, plcsnis, raudis, dūlis, 
juodbėris, briedplaukis, baltko- 
jis. žvairakis, podulkojis, lau- 
kaktis, baltprusriis, šviesbėris ir 
pan.

P. MEDAS, 405$ Archer Avėsi*. 

Chicago, IIL 60&3X Tai YA 7-SW

— Maniloj liudininkai tvirti
na, kad kariai ir prez. Marcos 
bendrai organizavo senatoriaus 
Benigno Aquino nužudymą.

F. Zapoh% Jksfefit

60642 - 424-B6S4

ENERGY 
WISE m

Chanp* theofl and 
ffltara every 3,000 ta 
6,000 mRes to avoid 
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