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PABALTIJO KLAUSIMAS TARPTAU
TINĖJ PARLAMENTARŲ SĄJUNGOJ
Pabaltijo klausimas buvo pa
minėtas . 1($3 m. spalio mėnesį.
Seoule, Pietų Korėjoje, įvykusios i
70-osios Tarptautinės Parlamen
tarų Sąjungos (Interparliamen
tary Union) suvažiavimo metu.
Kongresnianas Raymond J. Me-1
Gralh savo spalio 7 d. pasakytoje
kalboje pareiškė: “Jei mes tik
rai rimtai žiūrime' į laisvo apsi
sprendimo principą, tada mes j
negalime ignoruoti Afganistano
ir Kampųčijos okupacijų, ar
ankstesnės prievartinės Pabalti
jo valstybių — Latvijos, Lietu
vos ir Estijos ■.— okupacijos
lOLUais metals'.' Aš' teeituoju
tik keletą akivaizdžių laisvo ap-!
sis'prendimo paneigimo pavyz
džiu”. \ '

* * *

LONDONO “TIMES” VEDA
MASIS APIE LIETUVĄ

peticijas, reikalaujančias suimluju paleidimo, “The Times"’
rašo, kad jos “paVerėia mitu so
vietinę propagandą, jog Pabal
tijo šalys patenkintos savo pri
klausomybe Sovietų Sąjungai”.
Vedamasis primena, kad ’ir Bri
tanija atsisako de jure pripa
žinti sovietinę valdžią Babal-ijyje.
(Elta)
EKVADORAS NEPAJĖGĖ
IŠSIRINKTI PREZIDENTO

QUITO. Ekuadoras. — Praei
tą sekmadienį Ekuadore buvo
prezidento rinkimai, bet nė vie
nas kandidatas negavo reikalin
gos balsų daugumos. Iki šio me
to dar nesuskaičiuoti visi balsai, ’
bet jau paaiškėjo, kad du kan
didatai dar turės persirungti
gegužės mėnesį.
Paaiškėjo, kad daugiausia su-;
skaičiuotų balsų gavo socialde
mokratas Rodrigo Barja. Jis su
rinko 28.9% suskaičiuotų baLsų.1
Antroje vietoje stovi konservato- j
Hus Leon Fabres Cordero, kuris
gavo- 27.7%. suskaičiuotų balsų.!
Kiti' penki kantlffetai- gavo' nia-,
žiau balsų. Gegužės rinkimuose
kandidatuos tik du pirmieji.'
Ekuadaai^fthar turi 8.^įmilijono

Įtakingasis Londono-dienraštis
“The Tintės!? gruodžio-6 dieną
atspausdino vedamąjį, pavadin
tą “Lietuvių Bažnyčia ir Tauta”
(Church and Nation m Lithua
nia). Jame tarp kitko rašoma:
“KaUŠalvadoTT 'pdlitiniai eks
tremistai brutaliai nužudė kelis
kunigus, šį vęįk0Miąt pagrįš tai
pasmerkė yišą^. pąsą^LiS.i Daug
mažiau _ kąįbąnia į^eį-į^omps
Kataliku'^žnyedpš^ įjkmjĮ; Lie
tuvoj e?5«^ipje-iš trijų nedidelių
Pabal tįjo - šalių.; kurios, 19.18 - m: kainavo ?371:
išsikovįgusioSĄ nępnjįlausomybę
iš Rusįjosj- .buyo-;Į940- rii._ jėga
įjunglo^įl^RS^. galinusi, pąsirašius;-są^;Bel^jtt^Ę Ipakyą- š V
Hitleriif^Čį';,
. Ą' .

“The,'Tinies” yedamasis.-aprašo kun. ■§igitp Tanįkevi*ėiaus: ir
kun. Aįfęinso Svarinsko suėmimą.;
if nuteisimą. Pasak jo, .“sovieti
nės valdžios, nuomone, Bažnyčia
vadovaują, masinei, opozicijai,
kuri derina religijų ir nacio
nalizmą, atmesdama Maskvos
įbruktą ateistinę valdžią”.
Paminėjęs masines lietuvių

e.‘ Keaganas pas*
ją Ed. Deminsk
ds, kad nepakenk

e’A*'''uricijc

Prezidentas Reaganas vakar atvyko į
kampanijai pradėti. Jis kalbėjo MeCo
zidentas atskrido į OTIare aerodromą
buvo jiu*ežtas į MeC.o

gą rinkiminei
< salęje. Premalūnsparniu

PROKURORAS RICHARD M. DALEY
IIEPE SUKČIAMS GRĄŽINTI PINIGUS
BITES POLICIJOS VADAS RICHARD BRZECZEK
TURI GRĄŽINTI <S,
1 135 DOLERIUS

CHICAGO, Ill. — Buvusi Chi- respublikonų partijos kandida
> cagos administratorė Jane Byrne tu Cook apskrities prokuroro
į nujautė, kad gsli pralaimėti sa-'; pareigoms.
ę vivaklybčs rinkimus. Kelioms ■ Jane Byrne išeinančiam iš
K dienoms prieš rinkimus ji įsakė ‘1 policijos Richard Brzeczek da
< išmokėti atsakingiems savi vai-’ vė $23,521 čekį, šiomis dieno
I dybės tarnautojams virš 2X0.090 j mis auditoriai tas sumas patik
......................
'‘wniM' i
Z dolerių. Tai buvo didelė suma, rino ir tuojau -nustatė, kad suma
KALENDORELIS
bet buvo liepta mokėti už virš- buvo gerokai persūdyta. >Brzej;
. laiki ir neapmokėtas atostogas, j! czekui buvo permokėta $8.135.
Vasario 1: Gvils^Eirivrie, Zv*
. r . _ .
, . .
j ,. ~ j
. ,. ‘
. C1
Atsakingi pareigūnai pakraipė j Miesto savivaldybė jam pasiun
lele, Tulegaide, Bruksve, Skirx.
? J
. . ..’
.
. .
’
pečius, bet negalėjo pasipnesin- tė raštą ir paprašė grąžinti šią
gaudas.
: f. _
. .
' . T. . .. . .
&
.
ti buvusiai merei. Ji turėjo teisę suhią. Brzcczekas |>atraukė pe
Saulė teka 7:03, leidžiasi 5:05. įsakyti mokėti pinigus auks-1 čiais ir pareiškė, kad turės tuos
tiems savivaldybės pareigūnams! pinigus grąžinti miesto savivalOras debesuotas,tne toks šaltas,
i dybei. Jis žino, kad įstatymas
ir patarėjams.
j Buvęs policijos vadas Richard ■ Lepia pinigus grąžinti. Jeigu ne
, Brzeczek, geras merės J. Byrne grąžins, lai turės eiti į teismą.
’ pažįstamas ir patikimas jos
Miesto kontrolierius turi
bendradarbis, gavo $23,521 čekį
grąžinti pinigus
Jam tai buvo netikėtas dalykas, j
Chicagos miestas turėjo kon
i Merei pralaimėjus, Brzeczek at’ sistatydino B policijos viršinin- ! trolierių. Jis vadinasi Anthony
t ko pareigų. Jis buvo prašomas, I Fratto. Kok ios jo ]>arcigos buvo,
kad kuriam laikui dar pasiliktų ’ šiandien būtų sunku apibrėžti.
’ policijos vadovybėje, bet Brze-! Galima jsiva zduoti, kad jis tu
rėjo kontroliuoti, ar gerai atlie
czek alssiakė.
Prokuroras Richard M. Daley j kami miesto darbai, ar tiksliai ’
žinojo, kad ant greitųjų pada miestas apmoka sąskaitas. Pasi
ryti a]>skaičiaviinai nebuvo tiks* rodo. kad ir miesto kontrolieriui
lūs, bet kurį laiką nieko nesakė. gavo miesto iždininko raštą. Ja
Jis surado tinkamą tikrintojų me nurodoma grąžinti -5'1.917.
būrį ir įsakė patikrinti, už ką tie
Visa eilė kilų pareigūnų tuv
į pinigai buvo išmokėti. Tikrinto-1
grąžinti mie tui po SBJMM), po
jai pasižiūrėjo į darbo laiką, al Į $10,000 ir daugiau dolerių. Jane
gas ir sąlygas ir labai greitai nu- Byrne pati pinigų neėmė, bet
i statė, kad beveik visiems per Į patarėjams ji mokėjo Chicagos
mokėtos labai didelės sumos.
pinigais. Ji ]>ati pinigu neėmė,
Richard Brzeczek per tą laiką bet savo vyrui už patarimus
i iš demokrato tapo respublikonu taip pat mokėjo stambias sumas.
ir sutiko būti respublikonų par
tijos kandidatu Cook apskrities’
GRAIKAI AMERIKIEČIŲ
’ proknroro pareigoms. Seni res
KARINĖSE BAZĖSE
publikonai suabejojo, kad iš to
ATĖNAI. — Graikijos kariuo
nieko gero neišeis. Galima keis| fi politines partijas, bet siekti menės karininkai paskirti į ke
(atsakingų pareigų ir laukti turias amerikiečių karines bąžmonių pasitikėjimo — negali^ zes. kurios dabartiniu metu yra
eso atstovų tei
Į ma. Bet Brzeczek sutiko būti
tai Art. Rytuose.

PIRMĄJĄ RINKIMINE KALBĄ
RYŽOSI PASAKYTI CHICAGO!

MOGADIŠU, Scmalija. Etio
pijos sprausminių lėktuvų dali BALTIEJI KCMAI PEBTVA1U<YTI. KAD ('.ALĖTŲ DAUGIAI’
DĖMESIO KREIPTI Į PRI RIDENTI NT l S RINKIMUS
nys prima dieni atskrido i Soma
p ji, pasiekė Bora na miestelį ir
WASHINGTON. D.C.
Proišmetė didoka bomoų s.oicių
z : deni r, s Reaganas. pranešęs,
DAKTARAS WILLI XIX
ant miestelyje buvusių namų,
kad jis kandidatuoja antram
NEPADĖJO NACLAMS
y s sprausminiai
terminui, tuojau ėmėsi reorgani
lėktuvai p
Dakt sms
? netoli esantį
ROMA. Italija.
se darbą ir laiką,
Gotojo Aui miestelį ir t
d nei kaWilli Nrx pareišk
ašvęsti daugiau lailė bombas, kurios šulo
gais-. ro melu, nei karo pabaigoje jis ko rinKinuneū kampanijai.
rus ir uėmušė daug vi >s gy-' nepadėjo naciams slėptis nuo
pirmąją
ventoj ų.
j pokarinių teismų.
į -bs nut
I
U* K savo kaiChicagoje. kad gaPaskelbti duomenys s. o. kad | New York Times laikraštyje j bą pasak
svarbesnius visuoEtiopijos kariaū nužudė 10 žmo-’ buvo paskelbtas Austrijos žydo* lėtų pali<
t
.
1
*
nių ir sunkiai sužeidė (‘A Abu pranešimas, kad vokiečių ydy-Į meninio gyvenimo klausimus,
miesteliai prik aušo Ogaden sri-; tojas dr. Willi Nix buvo didžiau ’ bet jam nevisuomet taip išeina.
čiai, dėl kurios ctiopiečiai ginei- šias nacių slėpikas. Jis s: įtus į Buvo neplanavęs, bet pirma’diejosi su somaliečiais. Matyt ksd nacių atveždavo į Vatikar . ii nio vakare jis užsuko į religinių
ctiopiečiai gavo kels nauj s; čia juos paslėpdavo nuo ka kio ; radijo pranešėjų suvažiavimą,
į menės vadovybės, nes kai ai j! kuriame išdrožė kalbą pries
sprausminius lėktuvus. ;
! a beitus. Minėta religinė grupė
i Vatikaną neįžengdavo.
! dabar giriasi, kad prezidentas
IŠAIŠKINO KANCLERIUI
Dr. Willi Nix tvirtina, kad1
į pritaria grupės vedamam darKIESSLINGO ATLEIDIMĄ
naciu niekad nėra buvęs ir nv i bui. Prezidentas galės gauti
BONA, Vakarų Vokietija. - ; padėdavo naciams slėptis iru’° į lis balsus. l>et abortai nėra
Gynybos ministers Manfred policijos ar i v<o kai moment f arindinis visuomeninio šių dieWoerner išaiškino iš Izraelio vadovybės. Jis pats, esą. koxojts nlĮ gyVen:*mo klausimas.
grįžusiam kancleriui II. Kohl, I prieš nacius. Bet šitas klausimas
Prezidentas antradienį at
kaip praėjo generolo Guenter’dsr toliau aiškinamas.
do į Chicagą, kur respublikonai
Kiessling atleidimas iš vokiečių
kariuomenės ir iš šiaurės Atlan EGIPTAS PRIIMTAS ISLA- {nusamdė McCormick salę, esan
čių, paežei yje. kur jis_galės. pa
to ‘ Sąjungom ginkluotų pajėgu ~ ' MH ^RG .UNIZ ACTION
liesti ne tik artėjančius rinki
vado pavaduotojo pareigų.
KĄIRaM.
Egipto jrezidtn-! mus, bet ir Centro Amerika, Ar
Generolai sutiko, kad genero
las pirmadieni priėmė 15 Afri timuosius Rytus, santykius su
las Kiessling, besilankydamas
NĮkos musulmonų organižacijc , Sovielų Sąjunga, su Kinija ir^yįr
į homoseksualų centrus, sudarępakvietimą .įstoti į šią Islamo ; sa e;ie
v. fe.vbiu.
*
pavojų vokiečių saugumui. Jam
nereikėjo įrodyti,, kad generėįas-?;or^^lZ^C1^ x
L
dieni vLa Amerika klan
Kiessling nusikalto^ nes vokiečiu^
,aer ė meai pabaigoj \a.^ i sėsi. Kai
ai prezidentas kslbėjo
.. .
k . .
(rankoj įvyko lo Islamo vrisyįstatraai to nereikalauja. Jis
, -4 ; , .
ų parieti Libane.
. ?- . < *
. ■ ,
. į . biu konferencija, kuri pasius ’ apie JAV
odmine kariuomenes vadovybės
\
.
j •
,
Egiptui įstoti i šia organizacija. ] Prez. Reagan is yra gerai inforįsakymu kariams nesilankyti i
£
!
si ri j iečių ir drūzu
jhomoseksualu
i-.
4
j
Egiptas
prieš-penkerius
metus 1 muotas apie
vielas, kad nesury t
e
-j
z
'
y
buvo-išmestas iš organizacijos, (planus nuolat puldinėti mari*
sidarvtu pavojaus sHugunHiU’ l . • - k
<
nūs. tuo siekia nl. kad Amerikos,
~ ’
• ‘’Ufeū • ] kai prez, Anwar Sadatas nuvyko
prancūzų ir it alų kariniai daliį Tel rAvivą ir Izraelio psriaI mente pasakėkalbą už karo bai- niai pasitraukt
: da drūzų vadas •umblaLis, susi*
! girną. Izraeliu buvo užėmęs visą
[aręs su Sirijos kariuomenės va
•Sinajų, bet suliko siekti taikos
dais, tvarkančiais reikalus Bekos'
į su Egiptu ir užmegzti diploma
slėnyje ir šufo kalnuose, įvestų
tini u s ryšius. Pasirašydamas
taiką su Izraeliu, Egiptas atgai vo visą Sinajų.
Prez. Reaganas turi būti susi
rūpinęs besikeičiančiomis senę,-,
torių ir kongresmanu nuomonė
mis apie marinų buvimą Beiru
niskų nepatenkinta pasa
generolo Kiessling i s kariumne- te. Jeigu marinų ten
nės, bet gvnvbos m jiistcris nc- šijilai vėl įsi varžtų i BeiruE
sirengia d .ryti juk U nuo!a;d*i. aerodromo sriri.
-g
; Jam pri!ąt4a karele
Be to. prezidentas turi susirS
pinti ir opozicijos vedama kam
— V. Vck.eRjcs c;ah:enb»- panija. Aiškėja. kad Demokra
kratų yfedas Ilans J. Vogei tvir tų partijos bus ne astuoni kan
tina? kad dc- nesusipratimų su □idstai, bet tiktai vienas. Juc
Prokuroras Richard M. Daley gcn. KkssHnc n s nirimu kalias bus buvę> viceprezidentas Wai
tei’ Mrndalc. Pastarasis kreipk
privertė Brzeczeką grąžinti j pats kanč'c
dt nu-'] į muisto produktų pa
Cbicagai $84 35. ‘
— Buvęs V. Vokietija k ne brangimą. Teisybė, kad prezi
Graiku karininkai gyvens ler:s ’Schmidt nepati akintas, don tas sustabdė dolerio šmulę!
amerikiečių bazėse ir turės tei-« kad generolo Kirsding pasalini mą. bet žmonės jaučia pragyyė
sę prieiti prie visų karinių įren- mo priežss4y> Ekeltcs viešumon nimo pabrangimą.
girnų, seks slaptus amerikiečių
karinius pranešimus. susiĮ^žins
su amerikiečių kriptografiją, t
Graikų kar ninkai neturės teisės
įžengti į privačius kambarius ir
teiraustis, kas tuose kambariuo
se daroma.
Nauja sutartis buvo paprašy
ta su graikais praeitų metų rug
sėjo mėnesį. Susitarimai buvo
dar nebaigti, o graikams buvo
reikalinga ekonominė pašalpa, ’
todėl sutartis buvo pasirašyta ir
įsigaliojo. Dabar graikai pradė- *
įo vesti pasitarimus dėl ameri
kiečių teisių kitose Graikijos
Chicagos miesto vaiz
vielose.

— Vakar mačiau jį geleži nk e

BODO MOZAIKA IR MAGARYOOS

Ho Stotyje? Pasivėlino į traukinį

Dėsto šio skyriaus redaktoriai
DEL NIEKO

Kam neapsimoka sakyti teisybes

!

— Dėl ko jūs susipykot su re
žisieriu?
-- Dėl nieko.
— Kaip tai galima pyktis dėl
“nieko”.
— Atsitiko taip. Jis pareika
lavo, kad! pasiūdyčiau scenoje
be nieko ant ’savęs,' o aš nesutin
ku.

'
tėvas mirdamas pasa iiivęs pridedant.
I
kė sąvp sūnui, kuris saugojo po
Taigi, kai toji žinia pasiekė
nų mišką:
poną, tai atrodė, kad buvo iš
pomi geruoju negyvenk i> sve vogta tuzinas vištų.
Atbėgo ponas su savo tarnais
tinių vaikų neaugink.
Sūnus netikėdama^ tėvu, elgė Į girininko namus ir grasina jį
si visai prieišngai: pačiai sakė,
NESUPRATO
visados teisybę, ištikimai tarna vištų sudorojo, tai galėjo vogti
vo ponui ir, nesulaukdamas sū ir mišką. Medžių sargas tuo
Jaunas ■dvasiškis pirmą sykį
met sako:
naus, priėmė augintinį.
i lankėsi pas savo parapijonus.
— Gali su manim
' Pamatęs mažą kūdikėlį jis pa
Praėjus keliems metams, jis ryti. bet prieš mirtį tai būnaiįi^yjį.
prisiminė tėvo patarimus ir nu man leista padalinti turtus. Tu
— O kiek jis yra senumo?
tarė ištirti, argi iš tikro tėvas riu aš 300 auksinų. Vieną pa
— Dešimt savaičių — išdidžiai
taip kvailai kalbėjo. Pirmiausia
i
lieku pačiai, antrą posūniui, o, 3^53^4 motina,
jis pavogė pono gaidį ir uždarė trečią šimtą palieku tam.
— Ar tai yra jūsų jauniausias,
jaujoje, o tuom tarpu paplovė
— teiravosi toliau dvasiškis.
savo vištą, nupešė ir padavė žmo
— Aš, tėvuk, galiu tave labai
nei.
PAŽĮSTA
— Še, iškepk ją. Man pasise gintihis.
Išdidi ponia klausia savo šo-1
Nusišypsojo miško sargas ir
kė pagauti pono vistą. Bet tik
fėric sūnaus:
tarė: .
— Dabar, tai tikrai matau, kdd .— Ar tu žinai kas aš esu? •
Kur buvus, ateina kūmutė ir
— O. taip. Jūs esat toji, mote-'
tėvas sakė teisybę. Mano išban
klausia jo žmonos:
riškė, kun laksto -SU- mano tė
— Ką gi čia tamstele verdi?' dymas pasisekė.
veliu" svetimam . automobily.
Toji gj - viską išpasakojo, bet Kai. ponas sužinojo, kaip iš;
prašė niekam nesakyti, kad po ikro tas .viskas atsitikę, tai atnas nepatirtų?Kūmutė neiškeh-J riprašė ir juodu persiskyrė kaip
tė ir ėmė plepėti kitiems, nuo draugai.
i
i
Vm'iii's

MEDALIŲ SAVININKAMS

Tavo odisėją.
Narsų savanorį —
Ne čerkos geru'a.
Laikėm kaip didvyrį
Tarpe išrinktųjų
Prezidiumo stalo.

Išdidžiai laikeisi,
O mes garbei tavo
Kalėm pasakėles —
Puošėm vardą tavo.
Kad aušra tėvynėj
Laisvės įtekėjo.
Tik dėl tavrt žygių <
Namhj odisėju.

Dabar' paaiškėjo.
Kad nesi tarnavęs
Ir to: “kara muksią"
Visai neragavęs, f

O dabar bet puošnią
Uniformą, dėvi.

Pasikalbėjimas
Maikic
su Tėvu

VYRO paieskojdias
(Šių laikų dainelė)

širdis nerimsta, nuobodu yra,
Norėčiau rasti sau trečią vyrą.
Oi lylia-lylia, oi lylia lylia...
Norėčiau rasti sau trečią vyrą.
Nors savo amžiuj jau du turėjau,
Bet jų įvertinti aš nemokėjau.
Oi lylia-Iylia^ ir tt.
Pirmą sykį vedžiau našlį Džianuką,
Jis man užrašė savo namuką.
Parnešęs “peidę” man įtikėjo;
Ką su ja veiksiu — jam nerūpėjo .
Nors manim buvo jis sužavėtas,
Bet kaipo vyras atrodė lėtas.
Keista tas viskas šiandien atrodo,
Bet su juo būti man nusibodo.
Sutikau “parėj” Antaną Žilių,
Kuris turėjo automobilių.
Man jis iš karto labai patiko,
Nes negailėjo išleisti skatiko.
Pamečiau Džianą ir persiskyriau,
Bet lauktos laimės aš nepatyriau.
Turėjau kavą anksti išvirti,
O savo <Ąpeidės” nenori man skirti.
Jei perka suknią, tai antros rūšies,
Negi su juoju kasdieną mušies...
Į trumpą laiką pradėjo senti,
Kaip gi su tokiu vyru gyventi?
Nusiskundimų jis nebemėgo
Ir prieš Velykas nuo man’ pabėgo.
Nuo vyrų sunku vis vien atprasti,
Todėl norėčiau dar viena rasti
Nors ir nejaunas ir kojos draikos,
Bile tik kelnės ant jo dar laikos.
Sutikčiau mielai už jo tekėti,
Senų kvailumų — išsižadėčiau.
v Storai-ągdrausčiaū jį.riuo peTaimės
^JO^f^vėnciau be jokios baimės.

hortikultūros tvarkos. Fr^ kelio
yra ežeriukas, kur daug anžfų
ir baltų paukščių tai' viskas. Be
galo liūdna, Maiki.- Clticagdje ;
sunku gauti' švięaps žuvies.
Bostone nueidavome i.East Bos
ton žvejų prjeplatiką*šu kibiriflė.
Iš laivų mažas žuveles verčiįiį
jūrą. Paprašai, srį kastuvu priį'.. Žymenys, medaliai.
, . '■
verčią pilų^ -kibir^savies ir nės.
Ant’ krūtinės žėrikis namo, ^ie
nereikią.
. Medalius ir kryžius
I — Nostalgija yra ilgesys, ku- KaĮ; ž©vį vefčia ig^taivų į jūrą,
■Čikagoj palikęs,
Į ‘ ris žmogų kankiną, kai jis ko Kai’žuvį verčia iš laivų į jūrą,
L Vilniuj paraduoji
į
nors ilgisi, negali užmiršit Tė- ; do žuvis,'pet -gr.azu. žiūrėti. Ja
.. Tarp Maskvos skalikų.
j.
I .Vą jjal.tu susirgai ilgęsta?. ? < kimavičiene privirdavo žuvinės
S’unumut eilinis K.:Vnp'sva^
Į — Beveik atspėjai. Prisimi- sriubos su bulvėmis, ot, skanii(Su kara Jmdksfe). hiau senąjį Bostoną, tą rdman- mėlis...
APGAUDINĖJIMAS
— Gal panorai grizli Į Bosto
į tiŠkąjį miestą, kurio ir dabar ne.
APGAVO. JUOS
?“
j begaliu užmiršti. Tu ten gimei. ną, Tėve?
Plikis su savo žmona Julijo
— Dar ne. Jeigu ir sugrįžtu
Iš silpnapročių ligoninės, ne»
na per ilgai užsibuvo šlapiose
draugas, o “Keleivio” redakto me, tai mudviem Bostonas būtų vaišėse. Ir dar taip užsibuvo,
rius Stasys Michelsonas buvo svetimas, gal sunkiai atpažįsta kad vos vos grižo negriuvę pa
pacientas. Pasiekęs laimingai
Jurgio partneris. Jie' išsikėlė iš mas, Maiki. Visi bramsieji mųsų kelėj.
Chicago, jis nuena į geležinkelio
A. Žvrngrlo namo 28 Broadway draugai ir pažįstamieji jau išmi
'stoti. <nisip<'dka btHetą. ir paKambaryje Plikis užsimanė
į
naują
namąįtatslmeni?
rė.
Tai-ko
dar
ten
vykti?
Tįeitamamejui liepia .-nešti ‘jo “suitpasižiūrėti i veidrodi. Jis išsi—
Kodėl,
Tėve,
tu
taip
pasiilkia
užmiršti
nuostaigiją,
tu
sakai
casį. Tas paklausia jo i kur. va
.Taukia š kišenės vedroduką.
j
ilgesį.
Tu
gali
įžiūrėti
į
ateitį
—
■
gai
Bostono?
žiuoja, bet pamišėlis nepasako.
Žmona pastebi:
—
Vaikeli,
Bostonas,
tai
ne
ateitis
tau
šypsosi,
o
man
nieko
Iškilo ginčas; pagaliauJ-atėjo ir
— Aa a! Ką tu ten turi. Tai
nežada,
supranti?
nuobodžioji
Chičaga.
Čia
nėra
inspektorus. Pamišėlis įrodyda
jau kokios nors bjaurybės foto.
—
Suprantu,
Tėve,
suprantu.
kur
išeiti,
visi
miesto
parkai
\. NU/ TAI KAS b
mas i traukinti, klausia:^
Duok, o ne tai gausi! — rėkia
Senas
posakis
sako:
Ten
gerai,
tpsėsti
juodųjų
fr
rudųjų
minios.
'
.
r
•
— O kur šis traukinys', eina.
žmona.
Nu. tai -kas, \ ••• /
Vienintelis
iš
Čhicagos
penkių
kur
mūsų
nėra
...
— Į Detroitą.
\ <
Plikis atiduoda. Žmona, pasi
didžiųjų
parkų,
likęs
Marquette
—
Tai
gudbai,
’
Maiki.
Aš
no

— Kaip tik man tr reikia ten
žiūri ir pasipiktinusi jam priki
laflka
Jei
nuklydau
i
parkas,
aptvertas
vieline
.
tvora
riu
dar
užsukti
pas
Andriejų
su
J
važiuok * ,
r’ .,
ša:
j golfininkams. net nėra ant ko bičiuliais pasikalbėti. Aš j^m.-{
Trakinys greitai išsijudino Duos pylos,
— Ir dar su toka sena karve
. atsisėsti. Ant kelio negi sėdėsi. paaiškinsiu, ką nostalgija reiš
ir kejtstas pasažieriufe. iškišęs Bombarduos.
tu mane drįsti apgaudinėti:
kia.
Bostono
Common
Garden
tai
» » ♦
Jei
Aušrį
man
bučki
duos
galva
o
»• iš vagono» suriko: ,
— Gerai, tik nepasigerk!
i bent parkas, kur- laiveliu su gulTIK TIEK
■' bės galva pasivažinėja žmonės.
— Jeigu nefundys, tai nepasi
zibQ H Oe į Detroitą, bet į|Mil. .
Teisme buvo tardomas pra
Čia, gale Marquette parko, yra gersiu, Maiki.
Pyks Zuzana amžinai.
sikaltėlis. Advokatas ima aiš
( gėlių kampelis ir tos be jokios
Ar taip bus ?J .
*
kinti:
Ar nebus —
- PASIRINKIMAS.
— Ponas teisėjas, mano klijenVeteranas nepražus... •
Libano civilinis karas, 60,£KK tas neisilaužė į namą ir neapiplė
Žmogebs nueina i Union StąJ
. y*
’’
žmonių užmušta, 40.000 sužeis šė jo. Jis pamatė atvirą langą,
Von ir prašo bilieto į Spring
jr • « •: k •
ta ir 300,000 liko, be namų. Be! įkišo ranką ir per klaidą pasiėmė
field, Klerkas paklausia:
DAR PALAUKS /
|
kovos ne tik nesibaigia, bet tę- laikrodėlį. Nejaugi jūs dėl tos
’— J kokį Springfield? Ill.noiA
sifiži tarp (fanatikų dfei šavo ti rankos nubausite visą žmogų?
Mass, ar Ohio?
. Tėvas: — Ką sakė motina, kai
kėiimo jr apolitinių bėdų.
Teisėjas paklausė ir i>askiau
.' — Dvokite man. kuris yra pi-, aš parėjau namo girtaš?
* .
giahstaš...
Suirusi
Ji pasakė: 'Tegu jis
i' • Spaudos galia Nežiūriu sako:
— Jūsų argumentai yra gana
♦
; man tik'nreutųairĮs geros dovai to, TV ir Video rodo, kad dau- Ir nervingumas to Pianai- nos <K>frėdoms, aš jam sprandą
■ guma žmonių remiasi spauda, rimti. Todėl, aš nuteisiu kalti
čio!
•
nusuksiu”...
: kas liečia žinias. Spauda paduo- namojo ranką-vieniems metams
- --»«■ >. —-------------- - . - - ■ ..rĮ___ __
j da tikslesnias žinias bei reforma.

AMAZING!

Atrodai, Tėve, kad tįi svy
ruoji?.
— Tik vieną . čierkutę ir du
ataus išgėręs gaiiu kumščiuotis,
Opts ir su vetirru. Maiki. .’
S — Užmiršk, aš tik juokauju.
’ :į— Tai gerai, Aš noriu; žino
ti kas yra nostalgija? Girdėjau
kitus apie tai kalbant, bet neži-

1 cijas. Mažiau negu vienas treč; dalis subrendusiu žmonių Amėi rikoje žiūri televizijos žinių bet
mažiausia 12/5 skaito kasdien po
du ar daugiau laikraščių Savartj galiais televizija dažnai visą dieI ną užimta sporto reikalams, bet
’ • V*k-tas yra geriausias lai-į. vyresnio vaišiau.* Žmonės daukas rn- nkšij-tis, jrifu norite su- į 8 au sk.uto spardą,
mažinti savo svwį. patari j
Pa-aulėo auksas — apie
“Sawiės Pmmąrtas.' laikraštis. 31000 tonų aukso
amžius
vpųiKMa pr-.es,
negerai.! buvo Ii ėdikam a į jrairite ptatliomet g.di
si>®thą j Jnktns — monetas, 30”% attikai.
bent po. ai
ta jJAgreitina
Auris; 1.1 ftjų jhetv sauso mėn. aukso
jiilėtėja daug
!*1" i kaina žymini n nitrito, kai
virškinti kalu rijąs
®orr nietu si dagiau, buvt) įta Į
> • Knygų vogimas daugėja.! kilusi iki 700 dolerių uncija’Don P»7ota.c
Vertingas knvgoe-H-dokumenfcu <
Ahtoriko* iknygyTiiMjpe dingsta i
JtS PASIKEIS
vią greitesniu tempu, pranefri
Neų Y)rk Timeę. „Būva piavote-1
M*Ao ’ttfttt duot rhi tatai
PsUdfionK' i
*4 1 to
s varitinaa, tik gdll, kad
pulftudta'
jo 5ky> visad pustau ujktoritig.lrflil retų khyj tat.
— Palauk, kai ApsO’Oe. tat it*
j metais prasidėjo sMary* jnm akys!
' ti‘'z

,

A. P.
kalėjimo, o jis gali (ją sekti, ar
nesekti.
Kaltinamasis nusišypsojo, at
suko savo medinę ranką ir pa
dėjo ant stalo. Byla tuomi ir už
sibaigė.

* * #

BIJOSI VELNIŲ
Vienas Bridgeporto kolonijos,
Chicago^ pilietis keletą syk už
pirko mišias, kad išvytų iš jo
namų velnią. Kuomet paskutinį
kartą atėjo jis į kleboniją, tai
kunigas nebenorėjo daugiau tu
rėti su juom reikalu.
— Bet dvasiškas tėveli, vel
niai tebeslankioja mano namuo
se. — aiškiuos pilietis.
Jei taip, tai tuos namus
palik velniams, o pats ei kitur
gyventi, — atsakė dvasiškis.

* * *

TEISME
Teisėjas: — Prieš tris metus
aš tave nubaudžiau už vogimą
palto; o šiandien tu vėl čia sto
vu

Kaltinamasis: — O ka ina
nai-. ponas teisėjau, vieno paflto
užtenka visam amžiui? •
» « «
Gydytojas: ‘Tamstos vyrui
reBcalingas pilnas ramumas.
Žmona: “Bet jei man reikės
tylėti, tai už galiu apsirgti”.

I

— Y.16-18 Vilniuje AT teisė ;
Jadvygą Bieliauskienę. Nuo- ;
-.prendis — 4 m. griežto režimo C
ir tarp lietuvių. Yra Lietuvos
lagerio ir 4 m. tremties. Buvo
Vyčių narė, Amerikos Lietuvių
damos
pakrantėn
atliūliuoja.
uetcii Naugarduko,
kaltinama už darbą su jaunimu
?rekybo> Rūmų ir Lietuvių Res
Dangaus vakaruose nunyksta ir pagrindžio spaudos platinimą.
Mindaugu sostinės
publikonų Partijos.
|
jau paskutinėj J ^saulės spindu
Ji yra susipažinusi ir su So
— VI.7 per Vieną Į Izraelį
duko apskritis turi du liai. ..
vietu pavergtų tautų problema.
išvyko vilnietis iaž. Valerijus
didesniu ežeru — švy
Priktiškai žino Jungtinio Ame.
it- už juodosios girių juosto' Smolkinas, buvęs politinių kali
tės ir Kaidiėių. švytės ežeras yra
rikos Pabalt-ečių Komiteto (JBvisai apskritus ir turi arti pen palengvėle užleka didelis, skais nių šaii>o> (Šolžcnicino) fondo
ANC) veiklą kaip buvusi jo se
kių kilcmetrų aplinkui. Keista, čiai raudonas mėnuo, šviesūs tvaikyUGas Lietuvoje. Jis pa
kretorė ir Washingtone. D. C.,
bet jokia upė į jį nei įteka, nei'ruožai krenta ant ežero vilnių, reiškė, kad fondas nežlugs.
J.alyvaudema Pavergtų Tautų
išteka. Tačiau žmones mano, I prašviečia tamsias gelme>, auk
— VI.8 Vilniuje tardomas TT.
komiteto (CNC) veikloje su sakad švytė su Kaldičiais po žemė so kibirkštimis žėri vandenyje. GKK narys, Valkininkų klebo
vo vyru Edvarihj.
mis susisiekia, nors tarp jų yra Gęsta jau vakarinė rausvė. Vė
nas kun. Algimantas Keina pa
Tryliktas kongresinis distriknemažiau kaip 20 kilometrų plo- jas nutyla. Aplink tylu, tylu vė prašė pareiškimą, kad pasitrau
tas apima šiuos ir kitus miestus
to. Net pasakoja, jog tam daly- sur, tik vilnvs kai kada prie pat kė iš komiteto.
i vakarus b" pietvakarius nuo Či
kui patikrinti švylėn kadaise musų kojų lyg subanguoja. Ty
kagos, Du Page, Cook ir Will
— 1.28-29 Vilniuje tardomas
įleidę lydeką raudonu žiedu ir lioje. malonioje mėnulio švieso
apskričių ribose: Foiest PPark,
je ežeras atrodo lyg sapno ma TTGKK narys, Josvainių para
ją sužvejoję Kaldič:ų ežere.
Dona Šumanas
Riversite, North Riversite, Brock
tymas — lyg kas nors ne iš mū pijos klebonas- kun. Leonas Ka
I field, La Grange. La Grange
E'eras aplinkui yra apsuptas sų pasaulio...
linauskas, buvo verčiamas atsi
Ateina lemtingi 1984 metų pre Park, Westchester, Hillside. Ber- .
senos, plačios girios, kurioje
sakyti komiteto veiklos. Čekistai
zidentiniai rinkimai. Amerikos kelv. Western Springs, La Gran- '
mišriai auga ąžuolų, pušų, ber
O ir iš tikrųjų joks ps-?u.io davėjam laiko iki nigpiūčio 12
lietuviai turi progą išrinkti į ge Highlands, Indian Head Park, '
žų, skruob iu, liepų, alksnių... atbalsis čionai neprieina. Prisi apsispręsti. Prieš tai buvo jspėAtstovų Rūmus Washington, D. Palos Hills, Worth, Alsip. Pa-,
j Prieš kelis melus ežero dalį nu- mena girdėtos švytės pasakos, ‘as RRT įgaliotinio Anilionio dėl
C., “savo” atstovę, kuri ne tik los Heights, Crestwood, Pales ‘
| leido tam tikrais perkasais; nuo lyg lauki, žmogus, bene išplauks religinių nuostatų pažeidimo ir
sąžiningai eitų pareigas, bet veik Park, Orland Park, Westhaven. į
to laiko vandeni nuo kranto at kur nors gražioji pasakos vande pamokslo. Saugumas grasino su
tų ir pasisakytų už stiprią Ame j Linley Park, Lemont, Villa .
gf
skiria kai kur žolėmis apaugę ninė. . . Ir rodosi, lyg kažin kas sidoroti su juo, ka:p su kunigais
rika ir už laisvą Lietuvą.
: Park, Oak Brook Terrace, Oak \
numatoma, tyliai galinga, būtų Svarinsku ir Tamkevičium. Kiti
lieknai.
Tryliktame distrikte galvojo i Brook, Hinsdale, Clarentxlon :
S. P.
Tyrinėtojai sprendžia ežerų šalia mūsų.
TTGKK nariąi (kunigai J. KaUvėl eiti į kongresą buvęs atsto | Hills Westmont, Willowbrook, j
buvus kadaise didesnį; vakarineckas, V. Stakėnas, V. Vėlavivas Edward Derwiski, bet vė Darien, Burr Ridge, Woodridge, !
nėse ir rytinėse pakrantėse sek
čius) saugumo trip pat šantažuo
liau atsisakė. Tada į jo vietą Downers Grove, Glen Ellyn,
lumoms esant, tenai sugulę ša PAVERGTOJE TĖVYNĖJE
jami, kad greičiau išstotų iš
save kandidatūrą išstatė Doną j Wheaton, Lisle, Naperville, Bo
kų, lapų, dumblo, daugylaės kri
Šumanas, Edwardo Šumano žmo lingbrook. ir Homer Township.!
— III.20 milicija sulaikė iš re komiteto.
tę gretimojo miško medžių sėk
na. Ji yra viena iš 'dešimt respu
Povilas P. Dargis
— IX.30 “Tiesoje” pasirodė
lų ir tuo būdu pasidaręs žolin- kolekcijų į savo parapiją grįžtan
Dona
Šumanas
buvo
pirmoji
j
blikonų kandidatų, kurie rung
gas pakrantės pylimas. Aukštes tį Šlavantų kunigą J. Zdebskj. Danguolės Repšienės straipsnis,
tyniaus ’dėl piliečių balsų pir kandidatė įteikusi potrcijas sui
ni, nuolat vilnių plaunaiiii siau Grupė tikinčiųjų išvyko ieškoti puolantis Plungės rajono Tverų
miniuose rinkimuose, kove 20 d. 1.000 balsuotoji} parašais, bet ir]
rės ir pietų krantai naikosi, su kunigo. Pastebėję jo automobilį parapijos kunigus K. VelionišJą remia Emil Bouček, buvęs i loterijos keliu, balsavimo sąra-1
Vasario 16-oji — tai didžioji progas keliant balsą dėl Lietu- griūva. Tuo keliu ežeras vienur prie Lazdijų VR skyriaus, ti kį ir J. Paliuną, kurie tariamai
še
jei
atiteko
pirmoji
iš
eilė*;
viej
Asamblėjoje iš šio distrikto, ir
kintieji subruzdėjo į miliciją, šmeižia “tarybinį gyvenimo bū
didėja
.kitur
mažėja.
ta
iš
dešimt
kandidatų.
Galimy’
nifisu
visos
tautos
šventė.
Lievos
išlaisvinimo
is
skirti
aukas
John Housmann, La Grange
Dėl aplinkybės girių žalumo reikalaudami paleisti kunigą, dą” ir “įžendinėja ateistus”. Sa
bė laimėti padidėja dar ir dėl ' tavos nepriklausomybės paskel- Lietuvos laisvinimo reikalams,
miesto meras.
kuris nebe pirmą kartą grubiai vo metu Repšienės straipsniai
to, kad balsai bus pasiskirstę už bimas primena mums šiandien persiunčiant jas Amerikos Lietų- ir nepaprastai permatomo van
yra baigusi kitus dešimt anglų kilmės kan- j pareigą bendromis jungtinėmis ( vių Tarybai, kuri apjungia įvai- dens Švytė rodo mums puikų re-. šantažuojamas ir persekiojamas. “Tiesoje” pasirodė prieš tragiš
Dona
Hinsdale Township High School didatų.
| jėgomis rūpintis, kad pavergtos rias lietuvių politines ir pasaulč- gini Gražiausiai ežeras atrodo! Milicija žmones išsklaidė ir su ką kunigų Leono Šapokos ir
ėmė Leipalingio vid. mokyklos Broniaus Laurinavičiaus mirtį.
ir Northern Illinois universitetą,
šiame distrikte respublikonų j Lietuvos kančios greičiau pasi- žiūrines grupes Lietuvos laisv vakarą ir naktį. Saulei leidžian
mokytoją A. Grigą, kuris buvo
kur įgi'jo B. A. laipsnį pedagogi rjirminiai rinkimai vra svarbiau baigtų, kad ji iš Maskvos kolo- . nimo pastangose,
tis, kyla ant ežero lengvas vėjePIRKITE JAV TAUPYMO BONUS
nubaustas 15 parų arešto.
koje, o dabar ruošiasi M. A. laips d dėl to, kad juos laimėjęs kan nijos vėl greičiau taptų laisva i
Tegu 1918 ni. Vasario 16 lais-ilis ir 'kelią^jvandens paviršiuje
niui University Of Illinois. Jo; didatas yra užtikrintas, jog bus nepriklausoma. Mūsų broliai ’ vės šauksmas uždeg,a ir šiandie- vilnis, kurios iyg^tykįai dūšauZ_ :__
profesija — mokytoja. xAnksciau išrinktas į kongresą. Skaitytojai/, Lietuvoje kenčia kultūrinę, tau-.na mūsų širdis dirbti, aukotis.
aukotis,
dėstė konstitucinių studijų kur- kurie turi vaikus, gimines, ar j tinę priespaudą, ūkinį išnaudo- pasišvęsti Lietuvos laisvinimo
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
są College of Du Page, o šiuo. pažįstamus 13-to kongresinio dis- jimą, daugelis jų kalinami arba pastangoms, vadovaujant Ame-!
metu mokytojauja Lyons Town- trikto ribose; prašomi jiems apie tebelaikomi Sibiro ištrėmime. I rikos Lietuvių Tarybai.
yra seniausia, didžiausia ir- turtingiausia lietuvių fraternaknė
organizacija, lietuviams ištikimai' tarnaujanti jau per 97 metus.
ship H. S. Adult Education Cen- ■ šią kandidatę pranešti.
Povilax P. Dangis,
Jie su viltimi prisimena mus, ti
ter. Sukūrusi šeimos židinį su
SLA — atlieka kultūrinius .darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos
Visiems lietuviams
svarbu ži- kėdamiesi, kad mes,, stengsimės
SLA. j>rez iden t as
J'darbus dirba/
J
Edvardu, augina tris vaikus, La noti apie kandidatę i kongresą. veikti i JAV valdžios žmones,
; SLA—išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS NULIJO NŪS dolerių
grange, m.
Daugiau žinių galima gauti pa į pasaulio opiniją, siekdami, kad
apdraudų savo nariams.
— Sekmadieni Madride buvo
Ji yra žinoma 13-to distrikto siteiraujant telefonu 246-8241.
Lietuvoje būtų grąžintos žmo
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA/ neieško pelno, VM gaus laisvės ir grąžinta tautai nušautas gen. G. Quintana. Cžvisuomeniniame gyventime. 1980
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
, puolimo metu sužeista jo žmona
buvo išrinkta į Cook County
Kiekvienas
lietuvis ir lietuvių draugas gali
laisvo apsisprendimo teisė.
i
Maria
Elena
Rainos
ir
pulkinin

Susivienijime
apsidrausti iki $10,000.
— Britų premjerė Thatcher
Board of School Trustees, gau
Susivienijimas Lietuvių .
apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment
dama 221,000 balsu, priklauso uždraus darbi ečianis įeiti j ra riko j e visuomet uoliai rūpinosi Į kas Francisco Gil, Į generolą
Insurance,, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam /
buvo
paleista
13
kulkų.
La Grange League of Women dijo stotį, kurioje sekamos So- Lietuvos reikalais. Mūsų organi- *
aukštojo mokslo ir jų gyveiiimp pradžiai.
Voters, yra Respublikonų pre-vietų radijo stotys. Bijo, kad zacija yra įsijungusi į Ameri- ’
SLA—vaikus apdraudžia pigia terminuotą apdrauda: už
cihkto kapitonė ir, narė Lyons, neatsirastų šnipų.
$1,000 apdraudos sumą.temoka tik $3.00 metams.
kos Lietuvių Tarybą, kuri nuo
— Iš dešiniosios koalicijos iš
Township Republican Organi-Į
--------------------pat okupacijos pradžios vado ėjo Izraelio ministras Mordechai
k
SLA!—Ihiopu yra visose lietuvių kdonijęsė.
Kreipkitės į savo apylinkės kuopų veikėjus,
zation vykdomojo komiteto.
— Pernai britų muitinės kon- vauja Lietuvos išlaisvinimo ko Ben Porai. Jis reikalavo, kad
jie Jums mielai pącelbėš į SLA. jsirešytL
Dona Šumanas, būdama čekų fiskavo rekordinį kiekį kokaino vai. Visus savo narius skatiname premjeras šamir susitartė su
Chs^twoHmd -'f
Galite kreiptis ir tiesiai j SLA Centrą:
ir vokiečių kilmės, pasireiškia — 71.1 kilogramo.
f įtars every3,000ta ■
gausiau dalyvauti Vasario 16 darbiečiais ir sudarytų stiprią
8,000 mUastorroid
minėjimuose, panaudoti visas - koalicinę vyriausybę.
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

MOTERIS KANDIDATE I KONGRES4

VIENAS GRAŽIŲJŲ EŽERŲ
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wasting sasollna.

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
> LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno tr mofat
1954 m. metraštta. Jame yra vertingi, niekuomet neaenstų. Vine
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankot
J. Raukflo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus Ir 1
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis t
M- K. Čiurlionio. M. šileikio, V. Kašubos, A. RCkitelės Ir A. Vara'
kūrybos poveikiais. 365 push knyga kainuoja tik ?3.

Don't be sBomLoaarf

■■■

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY; INC.

E
E

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2787

MB

Maistas iš Europos sandėlių.

H IIH M !

• V1ENBO ŽMOGAUS G Y V EINiMAS, Antano Rūke apraly
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne mum
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities Ht*
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių imyg>

j

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

—
• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tn
fintų lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsi-minimai apie datai
iventes bei Jų istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti Ir nedainuojąs
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenim^
bei užkulisiais. Studija yrą 151 pusi., kainuoja 32.

GIFT PARCELS TO LITHUANIA

307 W. 30th SL, New ¥ork,.N.Y. 16001
Tel (212) 563-2219

MARIJA NOREIKIENS

i?

Cosmos Parcels Express Corp.

It 1 ITIil I I III1T.1 11711 Hl 11

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

Romiai paraiyta ttudija apie Rytprūsius, remtantta Pakulnei |
Labguvos apskričių duomenim ta Aprašymai {domūs ktakvUrww
Betartai. Leidinys flluatruotas nuotraukomis. pabaigoje dundam*
▼itorardžitj pavadlnlma.'atr Jų vertinta! | roklefių kalbą Laba
aandlngo> 333 post knygoje yra Rytprttafrj iamėlapla. Kaina M

2^01 W. 69th St, Chfoago, HL 60629 ♦ Tel 925-2737

Ini UODAS
60 metą studijavęs, kaip

Orintaltėt atdi

mtaknal ir mintys .apie m
maHalz bottevfkų oknpx
bet kainuoja tik IK

metais. 1

> JuLiUs JANONIS, uoetaa
laa fr ktaldinr ii fr

JAY DRUGS VAISTINĖ

iri 234

TINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI

UI B

DUMYNAI

• FANNIE MAY SAL

• KOSMETIKOS REKMSJYS

Atdara šiokiadieniais nuo
* vai ryto Ud 10 vai vakaro.

paraše 700 puslapii; knygą, kurion sudėjo viską, kaa bet kada ft
Bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, Uatuvtoa
Ir lietuvių kalbų. Jis mokėd kartu su kun. Jaunium ir prot B,
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padirt
lietuvių kalbų befianfiaa ištraukas, paruošė tikslius vertimui
ft patarė mums toliau studijuoti.
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AR VATIKANAS SLĖPfi NACIUS?
Jau ii tisą savaitė eina gin
čai, ar karo pabaigoje Vatikanas
THE LITHUANIAN DAILY NEW!
savo rūmuose slėpė nacius. Kad
Published Daily, Except Sunday. Monday and HoUday*
Vatikanas slėpė žydus, niekam
by The Lithuanian News Publishing Co., Inc.
ne paAa p t is. Visa eilė įtakingų
1734 So. Hatoao StrwL Chicapo, IL 60604 Talephooe 421-4100
žydų- iėgelbcjo savo gyvybę Va
tikane. Bet dabar kitas klausi
ECOND-CLASS POSTAGE paid AT CHICAGO, ILLINOIS. OSPS S’HMOOO mas: ar karo pabaigoje Vatika
Postmaster- Send address changes to Naujienos
nas slėpė nacius, ar neslėpė.
1739 S. Halsted St,, Chicago, IL 60608
Aitą klausimą kelia patys žydai. Žydai žino, kad Vatikanas
išgelbėjo šimtus žydų. Vatikano
metame
.
*40.00
As of January 1, ItSO
Subscnpticn Ratas:

pusei metų ____
trims mėnesiams
vipnam mėnesiui

Chicago $45-00 per year. $24.00 per
Ii months. $12.00 per 3 months. Ln
ties $4O.uu
other USA localities
$40-00,per
per^year. į; Kanadoje:
$22.00 per six months, $12.00 per Į metamą ________
three months. Canada $45.00 per year; , pusei metų ----»thpr countries $48-00 oer year
vienam mėnesiui

322.00
*12.00
*4.00

*45.00
*24.00
*5.00

4

Užsieniuose:

metams__________ ________ $48.00
pusei metu ----------- ________ *26.00

Nuo sausio pirmoj iš*.
Dienraščio kainos;

'■arėigūnaj rizikavo sava gyvy
je, bet dabar, kai viena* buvęs
it»k:ngfts naci* parėdė, kad
’/atikui® buvo slepiami naciai,
ai žydai reikalauju, kad lito
eikalss WHų vleJumon iškelta*
r Vatikanas būtų pasmerktas už
račių slėpinių.
|
Žydai reikalauja, kad pats po-;
ežiu* šilą k.ausimą išaiškintų
<eiai paskelbtų.
t
Dabarkinb popiežius-tuo metu

tautos milžiniškas pasipriešinimas* niekuomet negeso.
O M. Drangos galvai atrodo, kąd okilpantaS jau šiek tiek
kapituliavo. Jeigu tai būtų tiesa, tai reikėtų tik pasi
džiaugti. Bet ar tokia Drangos užuomina neįtaigoja
Draugo skaitytojų būti ramiems, nes tauta okupantą pri
vertė šiek tiek kapituliuoti? Taigi, laikai keičiasi, nes
Aušros sūnų valia yra nesugniuždoma.

Kauno Prisikėlimo bažnyčia okupuotoj Lietuvoj
Tikrai,
reikėtų
būti
tiek
pat
naiviems,
kad
patikė

Naujienos eina kasdien, išskiriant
Chicagoj e ir prie miestuosesekmadienius, pirmadienius ir šven tum, jog okupantas jau šiek tiek kapituliuoja, pakeitė
tadienius, Leidžia Naujienų Bendro
vė,
1739 So. Halsted Street, Chicago. savo užmojį sunaikinti pavergtąją tautą. Nejaugi jis Vatikane nebuvo. Jis buvo Kro- iet pareiškė, kad Vatikanas ne venn, ir mažai kas juos su savi
SXŪO
pusei metų ------IL
60608.
Telef. 121-6100.
įn ms rnpnpRifirr^
$15-00
dar nežino ir to, kad Lietuvos okupantas niekad neka kovoję. Karo metu popiežius ve- jlėpė nacių/ Jis pareiškė, kad mi turėdavo. Pasitikėjome duo
dė kovas su naciais. Neatrodo, Vatikane nėro jokių vienuolynų, tu žodžiu. Bet reikalas ėjo dar
$5.00
vienam mėnesiui _
Pinigus reikia siųsti pašto Money pituliuoja, o tik karts nuo karto, vykdydamas savo klas
kad karo pabaigoje jis būtų tu kuriuose Rauf būtų galėjęs pra
teitose JAV vietose:'
tingus užmojus, pakeičia taktiką. Taigi, toks Maironio rėjęs slėpti nacius, ar- pritartų leisti 18 mėnesių. Jam dalykas toliau. Vatikano tarnautojai tu
rėdavo savo celę. Persekiojamų
ir Čiurlionio iškėlimas yra ne kas kita, kaip okupanto nacių slėpimui, kai jiems pasi aiškus: Walter Rauf niekusi pa žmonių skaičius buvo toks dide
XAUJIENV
taktikos pakeitimas, kad-ramesniu būdu. įvykdytų lie darė karšta ne tik Prancūzijoj, sakoja.
■
lis, kad tarnautojai pasiimdavo
tuvių tautos rautžudystę. Gaila, kad Draugo redakto bet ir pačioj Vokietijoj.
Truputi kitokios nuomonės persekiojamus į savo celes. Mes
rius rado reikalo skelbti, jog priešas kapituliuoja. Taigi / Popiežius paskyrė porą vyres yra 84 metų amžiąas kun. Atito jų neklausinėjome ir nereikalanių Vatikano pareigūnų, liepė nio Weber. Karo pabaigoje jis ■ rome, kad jie juos užrašinėtų.
Okupacija tautai neša neapskaibūkime ramūs.
’ z i.
jiems ištirti reikalą ir jam pra-1 buvę,-Vatikane,Gvądovąv®': San
Mykolas Drunag iškelia savo vedamajame ir prie pešti. Tie du; pareigūnai, seni Rafaele Operai; Jis; Au- ėįo- rū- Tada nuotaikos buvo kitokios.
Prie šitokiu nuotaiku visko gakaištų išeivijai, kad .Jį einanti priešinga' kiyptlndy iT vįs įVitikano tarnautojai; priėjo iš-į pintis sukviesti./žmones d:.-p^erą.- Įėjo pasitaikyti. Niekas negali
Jau daug metų, kai- skaitau Draugą, ir visada per prastyn. Mat, jos tarpe atsirado;bukų.galvų^ kurios, išėjovadą, kad Vatikanas Įaro pabai- 1 Jam teko orgąaįfeod. žįnones
skaitau jo vedamąjį. Mat, vedamojo mintys- bei svarsty su plakatais demonstruoti prieš Jaųpuno C^Ptri^’^g tęįi- jfpję-. riaeių neslėpė,. Tie pareigu- vykit į Vatikaną, pasiklausyti tikrai pasakyti, kas nakvojo Va. ūkano celėse ir kas nenakyojo,
mai išreiškia laikraščio pagrindinę liniją. Bet gaila, kad gūžtą būtų įsitaisęs
lįąi faaig Vatikane nak voj antiej r operos. Jis žino, kadatvažiuoda^ rA-’ baigė senas kunigas Weber,
pastaruoju* laikų.
dažnai būna tokie jarriotų- žygio ruošėjus pavadinti- bukagalviais yrą skau ■įmonės-yi^ registruojami. Jie va-žmonės ii'jvairiujwastu^'pa-?- y. Jis tvirtiną, ? fed Vatikane
■*
j Dųaū^o
y w vedamieji
*
kurįj/sva'rštyiiiai būna k.ontrovresiniai, nieko bendro ne dus įžeidimas: Tikrai, reikia labai apgailestauti,^M tfiipi ■ patikimi/ karo pabaigos Vatika- siklausyti Vatikaficr j muzikės? SVaker Rauf nebuvo, nes regis t’iptx. dokumentus- ir pareiškė,= kad Žmonėms patiko inūzika, bet jįėį iračiįos dokumentuose jo vardoturį su laikraščio linija.
! T - ;;.į- rašo- Draugo redaktorius.. Via žiūoį-fkadGtie^
bu /Vatikanas nacių nęslępėį
. nenori'j o mokėti- tūkstančius-2-r ■nėra, bet pavojaus metu jam .gaŠtai, skaitau •sžeušįpi’mėnfi 19 Hienos Mykolo Drangos olakatads/ demonstravo < prie Jaunimo" Centro,- -dijrų, de- L. ' -; • f • ' ' i‘ :
Nespėjo tie du popiežiaus ko- rų - viešbučiams už- iiakvyiĮę ■ To 'Alli duota apsauga. Bet rei:
poetiniais jausmais; nuaustą vedamąjį, neva skirtą jau monstraVo ne pri^g-Jaunimo gentru^<: tik; jį;gyhė, kad ■ rifsijos nariai paskelbti;
Tekdavo apnakvinti- juos Vatj*
gi?, oje, kad Vatikane
|
karie.Jie.
mokėjo
ne
tik
už;St<
ių’?imchių, kurie karo
nimui, ir stebiuosi kaip toks lėkštas, neišmąstytas rašinys ■okupantas, jo agentėliai.nepaverstų'jp:savo propagandos Wątikanas; nacių neslėpė, vienas
....,
.
.
.
-;.
?
J
i
Rafaelio
muziką,
bet
ir
už
hadf-;
^ąbąigo buvo. Tvarka ta pati,
galėjo tilpti minėtame dienraštyje. Tiesa, jame dėstoma i-lizdū. Tų demonstruotojų tarpe buvŽTse vieMs-ir tokių, įtakingas nacis — Walter Rauf,,
_
r , . , .
■j&t j.ihc es- visai kitokie.'
, .j Čilei,. I.vyne.
Buvo
*
, ir tokių,,.kurie suukA
argumentacija, kelianti viltį, net ir tautos gyvastingumu kurie aukojo' sunkiai uždirbtą dolerį^ kad išeivijos jau 2o melus ramiai praleidęs
'
,
i Aė- -u
_
u • '-davė- inoketr stambias sumas,
Petras Steponaitis
pasididžiavimą, kad okupantas lietuvių nepajėgia sunai nimas minėtame Centre galėtų pasisemti tautinio' sąmo nesat paskelbė, kad karo pabai- jeigu- gaudavo vietos" praleis ’’
kinti. nes ji iš okupacinės priespaudos vis išeidavo tau ningumo. 0 visiems yra aišku, ko . okupantas siekia, kai goję jis praleidęs 18 mėnesių Va daugiau negu vieną naktį.’ ‘ į
tikano vienuolyne, o kai nuotai
T’ liso ..premjeras. Mzaii
tiniai samomn^e-nė. Ji, ir caro ilgoje vergijoje būdama Lietuvos pavergėjo čia siunčiami- solistąj bei rodomi jo kos aprimo,- tai jis pasiekė Čilę, ,
Vėliau. tam, kunigui- pavedė pareiškė, ka<T įvestasis krašte
pagaminti filmai. Aišku, kad tuo nesiekiama- sustiprinti kur iki šio meto ramiai gyvena, [ tvarkyli
išliko nesunaikinta.
’
karo metu Vatikaną karo stovis tęsis tol, kai nepaaiš
Jis rašo, kad tauta buvo suskaidyta į dvi dalis, bet išeivijos patriotinės ir rezistencinės dvasios,- Gal to nebe Walter Rauf būtą ir toliau užplūdusius žydus.. Atvykdavo kės. praeitą.mėnesį .’Įvykusių ne
toks jos suskaldymas išėjo į naudą, nes ji išaugo, su supranta ar nenori suprasti mūsų tiltininkai- ir kai- kurie, Čiiėj-e gyvenęs, jeigtr dabartinė-.Vokretijos, Lenkijos, Austrijos ramumų priežastys. Riaušių me
Izraelio- vyriausybe nebūtų pa- ir kitu kraštų žydai prieglaudos
brendo ir sustiprėjo sąmoninguihu. Kažin ar kas jam kultūrininkai, kurie kultūriniais ryšiais su okupanto' reikalavusi, kad Čilės vyriausy- ieškoti. Per Vatikaną karo metu tu vien tik sostinėj buvo sunai
kintą 200 autobusų ir šeši trau
samdiniais siekia nuslopinti išeivijos rezistencinę dvasią.
patikėtų, kad caro ilgų metų, o ir dabartinės Maskvos
bė suimtų Walter!- Rauf ir ari- j ir jo.pabaigoje perėjo nemažiau kiniai apiplėšti ir sudegint.
Nors jo vedamasis buvo skirtas jaunimui, deja, tą duotų Izraelio vyriausybei, kuri | 20,0011 žmonių,
atneštąja vergija tautai nebuvo padaryta ir šiandien ne
vedamąjį paskaičius, atrodo, kad jis .daugiau skirtas nori Raufą teisti už karo metu
Mes neklausdavome, ar jie
daroma reapskaičiuojama žala.
Izraelio premjeras Šiniir
.G'”'
....... ■ ar ne- rengiasi prašyti Amerikos žydų
buvo karo nusikaltėliai,
M. Dranga tvirtina, kad Stalino ir Hitlerio laikai tiems, kuriuos jis paniekindamas: pravardžiuoja buko nusikaltimus. •
Walter Rauf'.nenori patekti i' buvo. Mes nieko nėtardemė ir paramos dešiniajam ■ • Jordano
buvę baisūs. Nejaugi jis .mano, kad dabartiniai laikai mis galvomis, kurie neleido okupanto atsiųstiems solis
Izraelį. Izraelyje jis niekad’ ne įcukrinome. Vienintelio dalyko. krantui išlaikyti. Izraelis anks
mūsų pavergtai tautai šviesesni? Tiesa, kaip jis rašo, kad tams dainuoti Jaunimo Centro salėje arijas,. bei redyti buvo, ten nieko nepersekiojo, to- ko
paklausdavome, tai ar buvo čiau. buvo pasižadėjęs . atiduoti
tais laikais buvo braukiama iš atminties ir deginamas okupanto pagamintus propagandinius Simus. Nejaugi dėl ir nenori patekti- į izraelitų katalikai. Jeigu buvo katalikai pagrobtas žemes-ir. ten steigtas
Basanavičius, Kudirka, Vaižgantas, Maironis ir Putinas, j Mykolas Dranga dėl to mūsų išeivijos kovotojus pravar- rankas. -Jis yra pasiryžęs eiti į ir buvo persekiojami, tai duoda- kolonijas, bet dabar, atrodo,
Mačernis, Sruoga ir Krėvė, ir net Trakų pilis buvo skirta > džiuoja bukagalviais? Tiesa, kad ir anais “Aušros” lai- tarptaufinį teismą. Jis- nemano, vome jiems celę poilsiauti ir ap- imsis kitos politikos.
sutrūnyti, ir net Čiurlionis buvo paniekintas. Paskaičius kais aušrininkai atrodė bukagalviai tiems,, kuriems caro kad izraelitai gali būti bešaliai sisaugoti nuo persekiojimo. O
,,jog
r>Kų o.amt
šiaurėss
tai, gauni įspūdį, kad šiandien lietuvių tautos būklė pa- vergija buvo lengva. Tokių aušrininkų niekintojų buvo- teisėjai. Jie yra kerštagi. Jis yra vėliau ir to neklausdavome. Kaip , — Tvirtinama,
gerėjusi, nes minėtieji tautos šulai, kaip jis rašo, sužydėjo anais laikais, jų yra ir šiandien net ir Vedamųjų rašy- įsitikinęs, kad jie nuteis jį mirti, tu klausinėsi, kai persekiojamas ' Atlanto Sąjungos ginkluotų paRauf mano, kad Izraelio valdžia žmogus ieškodavo apsaugos! — jėgų vadovybė patyrusi, kad So
pilkos dienos blausoje. Chruščiovui ir Brežnevui ne dėl to tojų tarpe.
neturi teisės jo teistu
pasakoja kunigas Weber. — Jo- vietų valdžia mažinanti ginklareikėjo Maironio ir Čiurlionio, bet todėl, kad lietuvių
Į A. Svilbnis
Popiežiaus paskirtas kun. Bo- kių popierių iš jų nereikalauda- vimosi' išlaidas.
į
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AUGUSTINAS PAŠKONIS

Marijampolės Karo mokyklos
ir jos kariūnų likimas
'Tęsinys)
PATENKU I FRONTĄ

Viršila Hansas tuoj įtraukė mane į savo ka
rių sąrašą. Palikęs mane su jo kareivių būreliu
nuošalesnėje stoties vietoje, jis nuėj'o prie trau
kinį tvarkaraščio paieškoti tinkamo traukinio ir
pasižvalgyti kuria kryptimi ir kada traukiniai
išeina. Grįžo tik po kokio pusvalandžio ir pra
nešė, jog neaišku kada gausime traukinį, nes,
esą, kažkur traukinio bėgiai subombarduoti. Ga
lėsime važiuoti tik tada, tai bus sutaisyti bėgiai
Po tokių naujienų atrodė, kad greit negalė
sime išvykti; gali tekti ilgokai palaukti. Laisvų
suolų nebuvo, todėl taiso kur nors nuošalesniame
kampe stovint laukti traukinio. Hansas, kartais
palikęs mus, visur vafttthuįjo ir visur žvalgėsi.
Po kurio laiko sugrįžęs pranešė, kad atoties gale
yra kariškas sandėlis, kur yra ir kariška lauko
virtuve. Tikėdamiesi gauti sriubos, ten visi ir nu
ėjome. Tikrai buvo geras atsigaivinim
Ir taip teko prasibastyti iki vakaro. Hk tems
tant s Jankėm karišlĄ traukinu. Vagonai tavo
nešildyti. Vėl teko /giĮdtinėti ir trankytu kad
nesušalčiau. Oro pavojai bent kelis kartus su
stabdė traukinį. Tik kibei gerai, kad išvengėm

bombų. Ir taip teko važiuoti visą naktį. Tik rytui
išaušus, laimingai, nors labai sušalęs, pasiekiau
Frankfurt am Oder.
. .
1 .
Hansas nuvedė visus į kareivių susiHnkinio
punktą. Patalpa labai didelė ir pilna visų rūšių
kareivių. Hansas man parodė, kur yra informa
cijos stalas ir atsisveikinęs nuėjo į kitą' patal
pos pusę. Prie registracijos stalo greit nėj’au. Iš
tolo stebėjau, kaip viskas vyksta. Negalėjau greit
apsispręsti, kaip turiu registratortui (gal infor
matoriui) aiškinti esamą mano padėtį. Turėjau
gerai apgalvoti, kad vėl neįkliūčial*.
Už registracijos stalo sėdėjo karinitl^as.- Po
kurio laiko atėjęs gerokai pagyvenęs gefreiter
(grandinis) pakeitė karininką. Naujas informa
torius“ buvo malonios išvaizdos ir gana švelniai
kalbėjo su interesantais. Kiek palaukęs, aUiėtpjau ir aš į eilutę. Priartėjęs prie
pradėjlfl
aiškinti savo padėtį, kad mano (lietuvių) dalidfš
buvo prie Gttudenz it saugojo tiltą pėr Weichiet
(Vislą). AŠ tuo metu buvau atostogose (panodlSau
atostogų pafindijimą), o grįžtant, prir PoiHu
traukinys turėjo sustoti, nes netoliese pasirodė
bokfevikų tankai. Taip besiteisindamas, -ėmiau jį
klausinėti ar kartais jis nežinąs kur dabar mano
dalinys esąs, nes į jj privalau tuoj pat grįįU
Informatorius peržiūrėjo visus turinius sąrašus,
bet mano dalinio nerado. Tada susigriebiau fiėfff
paaakytk tad kita dalis lietuviška (Mlihid randasi
Sttetine. Vėl jis pervertė visus karluonoėhėa'da
ginių stovėjimo sąrašus.

— Teisingai! Toks lietuvių'dalinys yra Sttetine, — patvirtino informatorius.
Kaip mat jis išrašė man Marschbefehlung
(keliauti leidimas) ir trim dienoms sauso mais
to davinį. Nieko nelaukęs, kad nepradėtų kristi
bombos, išskubėjau į traukinių stotį. Stotyje, be
stovint prie traukinių tvarkaraščio, išgirdau šne
kant lietuviškai. Tuoj pat priėjau ir pasisvei
kinau.
Pasirodo, kad abu lietuviai, bėgliai nuo fron
tu buvo patekę į darbą komandą apkasams kasti.
Iš ten atsipalaidavę, važiuoja į Berlyną, nes ten
yra Litauschehflfstelle (lietuviams pabėgėliams
nuo bolševikų fbofito pagelbėti įstaiga-). Tokią
naujieną išgirdęs, ir aš nutariau su jais kartu va*
pinoti J Berlyną.
Mano nauji bendrakeleiviai buvo labai drau
giški fr Irtffi apsukrūs tokfose aplinkybėse.
■
traukinys be jokių trulldymų, apie vidurdie
nį, laimingai sustojo Berlyne. Anhaltter stotyje.
Aplinkui Ihatėsi daugybė bombų apgriautų namų.
’MfeRo nelaukę, pagsd Jų turimą braižinėlį, išėjom
itefktoi lietuviams pagelbėti įstaigos. Keliavom
•pėsti ir retkffl^maia paaiklausdami. Maždaug po
IpUsvaJtondiio jėu tavorw-prie lietuvių pagelbinės

neblogą rudą švarką, kitas — kelnes ir dar vie
nas — skrybėlę. Kaip mat pasidariau civiliokas.
Tada Vytautas mane nusivedė pas Lietuvos
konsulą. Ten man išdavė pabėgėlio dokumentus,
kur buvo pažymėta, kad lietuviai yra prilyginami
vokiečiams. Be to, lietuviams, bėgantiems nuo bol
ševikų, Vokietijos ribose teikti jiems pagalbą.
Pagaliau pabaigiau kareivio gyvenimą. Da
bar tik belieka laviruoti ir laukti karo pabaigos.
Be galo buvo malonu vėl būti Sėtuvių tarpe.
Jie marle pavaišino ir daug naujienų papasakojo.
Naktį praleidau toje pat įstaigoje su daugeliu
kitų, atsigulę ant grindų. Po tiek visokių nuo
tykių vėl pasijutau savas ir patenkintas.

Kitą dieną su nauju kelionės draugu išėjom
pasižiūrėti Berlyno. Oras buvo gražus ir jau nębešaltas. Gerokai paėję, pastebėjom prie labai gra
žaus ir didelio Excelsior viešbučio N.S.V. iškabą,
įėję į vidų, išvydom nepaprastai gražų vaizdą.
Ten buvo pilna moterų su vaikais. Pereiti ptr
patalpą buvo tiesiog neįmanoma. Susėdę ir sugulę
ne tik aht suolų, bet ir ant grindų. Pastovėję tru
puti tarpduryje, žingsniavome tolyn.

Draugas turėjo nemažai pinigų, tai net ke
letą kartų aplankėm valgyklas ir vis šio to po tru
į
’ftn jau radome daug lietuvių iš visų kraštų. putį gaudavome. Išvaikščiojome daugelį žymes
| Radau Ir keletą pažįstamų. Man patarė tuojau nių gatvių ir apžiūrėjom daug įdomių vietovių.
įsunaikMtS karišbua rūbus. Tai padarius, kaip
(Ru* dnn
• mat atsirado gerų Įmanių. Mano pažįstamas iš
I Ptaevėžto -bukų Vytautas tuojau man dovanojo
IH. - Wednesday, Feb. 1, IMI

:-u apgulęs didele skar*
b:rr bu'i-.u
d ne, kurią pats — tik abiem
rankom keldamas aukštyn —
sunkiai tegalėjau numauti. Jie
du sugebėjo skardinę nuimti
net ne&pvertę kibiro!
US modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti
Būdmga, kad ir rakūnai turi
viršeliai Pabusime poeziją, kai atsiusite pinigui
nerašytų įstatymų. Kai pasirodo
i motinos su vaikais — visi “bertonu Adraiu:
I nai ir viengungiai” turi pasi
NMjie&oa, 1739 S. Halsted SL, Chicago, IL 6060b
traukti. Motma su kita motina
i setai kada susipeša, bet jų tarpe
oesimatšantis “bernas” greit pa
junta dantis į pasturgalį. Matyt,
į motinas nusižiūrėję ir paaug
*-Ottojas ir chirurgas
liai bando kabintis “dičkiams“
SUSIRINKIMŲ
W«Mcb*ct«r Community UuURm
I pasturgalį. Dažniausiai šie nuMfKtlciiM* dinkteriu,
sueidžai “punkiams”, nelaukda
1VJ1 R. MmUmmb Rd, WwtctMsi.r, Ui.
mi kol molina įsimaišys į jų
VALaNDQS; S k osrbu <n.nrimu
ginčą.
Lietuviu Brighton Parko Motery
Tokių nuotrupų iš rakūnų gy
klubo metinis nariy susirinkimas va
sario 2 d.eną neįvyks. Susirinkimas
venimo galėtume pririnkti visą
TeL. 562-2727 arba 662-272į
perkeliamas į kovo 1 dieną.
Knygą, nes mūsų “draugai” prie
E. Strungys
musų nesivaržo. Po vakarienės
tieka čia pat poilsiauti — kai
— Britų BL automobilių kom
kurie ant žemės susėdę krapšti
panija 1983 metais pagamino re
nėjasi, kiti ant turėklų pilvus
kordinį skaičių “Jaguar” mode
G1OVIQJAR in iMlKuRGAk
prispaudę kojomis tabaluoja ir
lio automobilių — 29,000. EksVfctilAl-rBl; AKly ui Got
Domas Adomaitis užmezga ryšį su draugais — rakūnais
snūduriuoja. O vaikai vis lieka
■ portuota už 430 milijonų svarų
vaikais — nenuoramom: tai
sterlingų, šiais metais užplanuo
viens kitą užkabinėja, tai laipiota pagaminti 32,000.
DOMAS ADOMAITIS
ti praktikuojasi ir pan. Ypač
įdomu scebėti, kaip mažiukai
MŪSŲ
DRAUGAI
RAKŪNAI
— Buvęs Graikijos diktato
DR. r RANK PLECKAi rius pulk. George Papadopoulos
neima į gaivą nepasisekimų:
QPTQMfcTRiSTAS
: sesnis atkreipė mūsų dėmesį sa nusirito nuo laiptų ar turėklų —
(Tęsmys)
tebesėdi kalėjime. Jis iš ten nori
vo mandagumu. Jis niekad ne žimėK, ir vėl lipa. Nei skundų
Lalh/1 U Y L^Ka ;
suorganizuoti naują partiją, ku
Metai iš metų tokių durų vais
siveržė ant laiptų, o atsistojęs motinoms, nei užuojautų.
841t w. 7I« $į
r»L 737-514,
ri atgaivintų dešiniųjų elemen tytojų atsirado nas daugiau, nes f
.• . .
.
I
ant
kojų
ir
“
rankas
” sukryžiaŽmona tvirtina, kad be šių
lli.'LUk ik.ix tntaikc .kmiĮ.
tų pasipriešinimų dabartinei so
. PaPras^a^
didesniam ,I vęs laukė
laukė savo
eilės,
savb eilės. Užtat ir mielų, mandagių ir įdomių
draugi
kuo ^o^serwniu '
_
cialistų vyriausybei.
■ “manda- “draugų” vasarvietės gyvenimas
ialalym J; Laiptų artstae Jtr‘e _sis„ KiA. viKit„
. Kiek -vėliau ir mūsų jai būui tuščias, jai pritaria ra
— Britų vyriausybė> paskyrė® ^Urų
l^bai. švariai po-1.
.
- —•
‘ mandagusis” atėjo su dviem jūnų “giooos teta” p. E. Rukuitarpininkautoją London Times zrciją. . Jąų ‘ ^časaiį atsirado
vaikais. Ir koks skirtumas! Kaip
r*Ugfal> it
streikui baigti. Abi pusės ne- t‘-akiplėšg”.LL •’“nadialas”, kuris motina, taip, ir vaikai, sustoję žienė Bermyno, p. A. Kateįie• *
.
i?
1•
•
. UlUWUd,
UllU- U-bUilUIC
< r xOiTATQk CHIRURGU*.
nė.iš Gikagos, padedančios nešti
sutaria.
j nutarė, tad -arkstele - .taijo
ie Ui tu laukd3v0 kol kiekvie.
WW1 tfr« STRfilT
'ir kito; 'oebeilerdo. PrasrdejonunKtma j0 p0[Cija. vis didėįančids “šeimos” augini
. t yn.--.miM-. -ssaad
-popiet
mo bei-maitinimo naštą. Laikas
peštynių peštynės, ,į kurias ma— jokių atiminėjimų iš viens nuo laiko augintiniams suruo: aoji .Sofija dažnaiitiirėj o-įsikišti,
. JI fa r«w.
• “P
*£ su šltfota vienam ariiitąm už-jj kito! Iki vėlyvo rudens -neteko siami ii- "baliai”, tai su Baltic
inlOrmStlOn - ploti per užpakalį. Nubaustasis Įi pastebėtų kad ši motina ar vai- Bakery — kepyklos saldumynų
| Kai kitaip pasielgtų. -Taigi, ne trupiniais, tai L. Tautinių Namų I
Lmd> Ali^n Schoen
, tik kartais nubėgdavo į krūmus, {
•tik žmonės, bfet ir rakūnai gyve oalių-likučiais, kuriuos p.p. Paubet
apsisukęs
vėl
grįždavo,
r
••
~
na ne pagal vieną “kurpalį”.
liai sutaupo. Nesvarbu kiek bus
dažniausiai
į
šluotos
bausmę
be
Can you have noticeably
Vaikams jau gerokai paaugus paduota “draugų” vakarienei — 1I
soft skin- cvea m summer?
veik nekreipė dėmesio.
Yes:
mūsų “akip.ėša” ėmė ateiti tik iš ryto bus tik trupinių trupi J
Summer run and summer
Kaip teko nustebti, kada inū-' 3U vienu, vaiko. Klausiama, kur nėliai, kuriuos jau auštant su
activities can play havoc on
sų pramintas “akiplėša” vieną padėjai savo iantrąjį..vaiką, ji renka blue jays, kardinolai, ge
your skin, and could make an
vakarą atsivedė ant. laiptų už-’ nieko, neatsakydavo. Gal_ po' sa- niai ir kitokie paukšteliai. Pra
otherwise enjoyable, fun time
į.
Akų duruz-^Ų^
t
of year a bit uncomfortable.
*
tipti
nepajėgiančius
du
vaikus,!
v
ąitės,
motinai
$u
vaįkų
vakaeita
vasara
atsirado
dar
ir
or>Swimming in chlorinated
i
lJLNTBAL avž. "
kuriems- terūpėjo prisitaikinti i r■ieniaųjant,.
pools and salt watėti*frėąuent
staiga .atsiranda ir possum keturių narių šeima.
Št. t-eteraburg, Flg. 33/lt
bathing, and over-exposure
prie motinos “pieno centro”.! pražuvėlis. .Motiną, užmiršusi Tai tau ir lįsti į žvėrelių bei
to the sun can cause skin tc
Apie kietą maistą jie dar neiš-' yakariėįię, nušoko nuo . laiptų, paukščių karaliją!
Bake, peel and feel rough.
All those fun, leisure ictk
manė. Tačiau, kitą kartą atvestipribėgo prie vaiko, apsikabino
cities (bicycling, tennis, rwim«
mažiukai jau užlipo ant laiptų ] >jo kaklą . ir glamonėjosi taip
— JAV nutarė parduoti Guaming) leave little time for
tRAUSTYMAl
ir paragavo saldumynų. Atrodo, žmogiškai, kad mums ir ašaras temalos vyriausybei malūnspar
extra pampering. But do try
to fit the following tips into
labai patiko, tik jau nuo laiptų išspaudė. Tą susitikimo sceną, niu atsargines dalis.
your schedule, J hey will help
nulipti tai nepasisekė — kūlvers Vienas kitą, apsikabindami, jie
2£MA KAINA
you give your greatest asset
čiais nusirito. Dar daugiau nu du pakartojo kelis kartūs užsi
your skin — the tender, loving
ir VUiA Korteles.
Sare it needs.
stebome, kai šioji “mama” ne lipę ant laiptų pfiė durų, nepa
A liUNAS. F«L 92£
— avoid bathing in hot
-<«? ® s ®
sekė kai kurių motinų - pavyz tikdami abejonių, kad šeimos
water. Lukewarm water is zc®
freshing and not as drying.
džiu, siūlančių dolerį, kad vaike j “reunion” buvo . širdingai ir
— moisturize your xkix
lis valgytų. Mūsų “akiplėša” sa- “žmoniškai” išgyventa.
Then it feels dry.
— rinse off after rwtamksf
vo “ranka”, be jokių skruputų,
’“Draugų” sufėbejinias kartą
to remove chlorine or salt
g«
b
atimdavo iš savo vaiko -jo ^grau- titrai 'nustebino. ’ Vėlai vakare,
ii ivam*
Water.
— shower with a gentle
žiamą maistą. Pasirodo, tai būta j nuėjęs užrakinti rūsio' duris,
4NTAXAS ViUAUU
FUND
cleanser. A good one is
“mokslo” pamokų. Netrukus tarpduryje sutikau Aleną, o rūNeutrogena Rainbath Shower
vaikai atiminėjo maistą ne tik šyje radau kitą, bebaliavojantį
Gel Rainbath is one of thos^
marvelous dual-use products
vienas iš kito, bet ir iš savo prie saldumynų kibiro. Tą kithat softens as it cleans
“mamutės”, kuri mokė, turbūt,
It fo an imbtt gel that
Works like soap but will
nusižiūrėjusi į amerikonišką'
also make your skin notice®
sistemą.
ably soft. It is available in
Bet ne visi amerikonai laikosi
three sizes, Including a handy
&AUUO MMOfr VALANDOS
Mielam mokytojui
4-ounce tube that you can
šio auklėjimo, — tas pats yra
sarry anywhere.
ir rakūnų gyvenime. Iš 6-7 pava
Try thftse suggestions, and
sarinių lankytojų, vienas švie“□Jqy your rummexl

VAKARI VĖJAI

Funeral Home and Cremation Service
1729 & Halsted St
Chicago, IL 60608
24 Hour Service

Charles Stasokaitis
FD. LE.
(312) 22S-1344

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 — 1742

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

1

į

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

-

w

O

stotim WOPA - 14M AM

SOME CHICAGO MOTOR CUJ8

776-1M3

2533 VV, 71st Street
1411) Soc 50th Avė., Cicero
Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue
Cicero, UL 60650
TeL; 652=5245
IKDŲ KUPLI GI Ų LAIDOJ IMU ŠERMENINI

Patarėjai ii laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SUKINI

Aikštes automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAW1CZ

Laidotuvių Direktoriai

OH

&PRESSMW DUMMr

2424 West 69th Street — TeL RE 7-1213

Se. MAPLCWQOO AVB.
CHICAGO, H. UO)

11028 Southwest Hwy^ Palos Hills, LUinoia
Tel 974^410

hm Aidai”

«! 3«r

gilią užuojautą reiškiame dukrai Aldonai-Marytei M«r
kelinei su Stirna ir sūnums
med. dr. Jonui ir inž.
Jurgiui su šeimomis.

VASAITIS-BUTKUS

-x"
&3C WL ratersm WC&v

UH TUVIŲ

DIREKTORĖJ

Fju D.'Sf™ nS stotim. LLW am asagt.

“Mt W- Tlirt bfarrt

BIELIŪNAS
t

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois
Telefonas — 652-1003

4348 So. Caiifomia Avenue
L

TeL — 523-3572

|į metų tiktyvus pirm,. 4-to laipsj mo Knight^ of Columbus Chicaeo Real Estate Board e
Brckeric Bacevičiaus drą^;
rierivs — Bell-Bace Real Estate,
tina ir kt. organizacijas, kad su
Inc., 6529 Sc. Kedzie Ave., pre- stiprintų ir išsakytų Marquette
z denttiN bet ir jo žmona Stasė
Į Parką, kaip lietuvių kultūros ir
užsitarnavo atžymėsimo, būda
ekonomijos centrą.
ma talentinga lietuvių šokių ir
J. Bacevičiaus visą la'ką te’liet, kultūros mokytoja; buvo
gia, jeigu mes, lietuviai praraskviečiama dalyvauti šioj srity ir
tume Marquette Parką, tai nu
kl. 'teituose.
stosime tuno, kurį mes sunkiu
čikagiečiai džiaugiasi, kad jie prakaitu ir darbu įsigijome. Visi
turi pasišventusių verslininkų, prisimename vadbvą J. Bacekaip brokeris J. Bacevičius, ku vičiu, kaip prieš keletą rretų
ris aktyviai veikia politikėj, in margavome ne tik miesto ccntdustrijoj, liet, kultūros organi- re su protestu, bet ir Springfiel.
zacijo e, k. a. Marquette Parko de} ir Washington, D. C., kad
Liet. Namų Savininkų draug. 12 apg’ntume savo turtą.

M AG D. ŠULAITIENĖ

Gražiai pagerbė brokeri Juozą Bacevičių

RMMt W — Fardivlitwt
UAL 6 STATI FOR RA L B

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM*
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS

UTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

BUTŲ

VLIKO SUKAKTUVINIAI METAI

i

Aleksas Ambrose,
E

-

R

Chicago, HL

2212 W. Cermak Road

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS
autorius,
paruošė, sutvarkė ir išfepausdino geriausia
■ ‘ - Chicagos lietuvių istoriją " " ‘
(1869 — 1959 metai).
664 psl., vardynas.
Minkžti viršeliai.
Kaina $15.
Persiuntimas — SI.

TeL 847-7742

NUOMAVIMAS'

S MAMŲ PIRKIMAS

lt*

MĖNESINIAIS ISSIMOKtJIMAlM.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

Juozas Bacevičius
Brokeris Juozas Bacevičius
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvi- me buvo apsijungę valstiečiai,
yra didelis veikėjas ne tik lie
Komiteto valdyba, vykdy- liaudininkai, socialdemokratai, j
tuviu visuomenėje, bet ir ame- nimo
_
rikiepiu tarpe. Pr. metų gruodžio, dama seimoi atstovų 1983 m. lap- ’ tautininkai, nacionalistai ir lais-Į
25 d. Southwest Realty Board 1 kričio 13 d’ena vienbalsiai pri- vės kovotoja, ir Tautos Taryba j
.kuri yra gerai žinoma organizaci imtą nutarimą Detroite, kuriuo j — apjungusi krikščioniško spar-;
metai yra skelbiami no politines organizacijas - su-j
ja- pačioje Chicagoje ir pietvaka
d^.č 1bendrą,
—2_„, vyriausią
...i— rezisten- j
riuose. turėjo meti n j banketą VLIKo keturiasdešimties metų darė
Martin:que restorane. Ta pro veiklos sukaktuviniais metais, ’ cijos centrą ir vienintelę?>; a tiks-1
čiaus ’ą instituciją tautos teisėms
ga J. Bacevičius buvo pagerb kreipiasi j viso pasaulio lietu- j čiaus
ginti,
tautos vardu kalbėti kraš;
tas ii jam iškiim-r.gai įteikta Bęn vių bendruomenes, organizaci- g
Buhac Award — pažymą, kurią jas, spauda, leidyklas bei radijo 1 te ir užsienyje, ir rūpintis negavo už 20 motu tarnybą šioj programas, skatindama, kad priklausomos Lietuvos atstatyorganizacijoj, būdamas preziden 19X1 m. laikotarpiu, švenčiant mu. šis bendras, vienintelis į
tu. viceprezidentu, direktorių ir'Vasario 16 dienos švente, būtų aukščiausias kovos centras bu
daugelio komiteto pirmininku, j prisiminta 1941 metų Vasario vo pavadintas VYRIAUSIUOJU J
Lietuviams yra džiugu, kad. 16 dienos VLIKo ,Deklaracija LIETUVOS IŠLAISVINIMO K()-|
brokeris J. Bacevičius atsiekė kurioje pagrindinis mūsų tiks- MITETL1 (VLIK). Sudarius vie-J
ningą VLIKą, kiti politiniai ko
toki didelį pagerbimą arr.erikie- las yra išreikštas taip:
“Lietuvių tautos laisvė ir Lie- vos centrai išnyko, o kariniai
čių tarpe. Ne tik jis, kaip biz| luvos nepriklausomybė yra tau- dainiai apsijungė į Laisvės ar- į
j los egzistencijos ir jos visokerio- miją, kuri pakluso VLIKui.
1911 m. vasario 16 d. VLIKas
KURIAM GALUI MOKĖTI i’ pos gerovės būtinoji sąlyga”.
nu.
VLIKo valdyba ragina viso paskelbė savo deklaracij
pasaulio lietuvius 1983-1981 me sakydamas savo veiklos prin
į
PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS tais skirti daugiausia dėmesio cipus.
i
(LKDS biuletenis) «i
AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE
VLIKo ir jo darbo svarbos pa
t
NUO $300 IKI $1,000
brėžimui ir rėmimui
Yra pageidaujama, kad visų
SVARBŪS LIETUVOS
leidinių, laikraščių, programų ir
ŽEMĖLAPIAI
kilų įvykių datos būtų papildy
Lietuvos žemėlapis, su her
tos, pažymint “1984 metai —
New Yorker 1 dr. Sedan
bais. JAV ir Kanadoje 12 amer. I
' VLIKo sukaktuviniai metai”.
dol., kitur 13 amer. dol.
Iš Lietuvos istorijos
BALZiKAS MOTOR SAUS
1535 m. Lietuves žemėlapis,
VLIKo pradžia
CHRYSLER • LeBARON
su lieluvhi kalba aiškinimais, j
PLYMOUTH ® K CARS
1913 metų lapkričio mėn. 25 d., 6 amer. dol., užsieny 7 amer. dol.
“U WILL LIKE US”
1749 m. Lietuvos žemėlapis.
vokiečių okupacijos laikais, du
iki to laiko velkę politiniai re- Aiškinimai lotynų ir lietuvių k.
4030 Archer - 847-1515 zistenciniai centrai — Vyriau- JAV ir Kanadoje 7 amer. dol.,
iV.VA’sias Lietuvių Komitetas, kuria- kitur 8 amer. dol. su persiun-
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• PARDAVIMAS

9 NOTARIATAS

• VALDYMAS

• VERTIMAI.

TISŲ RCŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

— V. 13 Viduklės klebi ni] je
timu.
Platina Lietuvos šaulių Trent buvo kratoma M. Gavėnaitė. Sau LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
tyje iždin. S. Bernatavičius gumiečiai paėmė reštų ir magČIA GERIAUSIA VIETA
1513 So. 48th Court, Cicero, mi netofon i n i ų į rašų.
LIETUVIAMS.
nais 60:150,
dovanokite
Įsigykite
— Kambcdijoje, Vietname, 9 butų mūrinis. Labai geros pajamos.
įstaigoms,
Tailande rusai turi stiprias kari Dilelis butas savininkui. Geras inves
nes bazes, kurios kelia rūpesčių tavimas.
Amerikai ir Kinijai. Tose srityse 3 butų mūrinis su garažu. Pelningas
rusai turi 700 karo laivų ir vis pirkinys.
— VL29-3C saugumas tardė su dažniau patruliuoja Indijos van Didelis, gražiai įrengtas bungalow.
Nebrangus.
imtojo kun. Sigito Tamkevičiaus denyną.
I
brolius Vladą, Albiną, o liepos
ŠIMAITIS REALTY
c
— Saudi Arabij-^Ttiutarė nu-Į
pradžioje ir Stasį.
INSURANCE — INCOME TAX
sipirkti daugiau bri ų karinių
— VL30 Vilniuje tardomas lėktuvų.
2951 W. 63rd St
TTGKK narys, Alytaus I para
TeL: 436-7878
pijos vikaras kun. Kaz.imieras
— Australijos policija ieško
Žilys. Saugumiečiai reikalavo iš_ savininko automobilio, kurio du
stoti įš komiteto. Kun. Žilys pa ryse rasta paslėpta 64 tūkstan
REPAIRS — IN GENERAL
rašė pareiškimą, kad iš komiteto čiai dolerių, žmogus, kuris tą !
{vairūs Taisymai
pasitrauks ta sąlyga, jei jam automobili nusipirko prieš dve- į
bus leista išvykti į misijas Ukrai. jus metus, tik dabar atrado ta TAISO ORO VĖSINTUVUS, ;
noje ar Moldavijoje. Po to ja lobį.
ŠALDYTUVUS, SK ALBUI O f
pareiškimas buvo rodbmas ki
IP. DŽIOVINIMO MAŠINAS ;
tiems komiteto nariams, nieko
BEI KROSNIS.
— Xikaraguos sandlnistai su
neminint apie sąlygą.
Herman Dečkys
sikirto su bažnyčios vadovybe .
Tel. 585-6624
i
— V1L14 tarptautinių žinių
dėl tvarkos mokyklose.
agentūra pranešė, kad Edita Abrutienė, 32, neteista 4 m. griež
— Šįmet Australija tikisi
MFLP WANTED — FEMALE
to režimo .lagerio ir 2 m. trem
Darbininkių reikia
krašto ekonomijos pagerėjimo.
ties už antisovietinę propagan
Manoma, kad dabartinė 8.5G
dą. Ji buvo suimta 1982.XII.8,
J MIDLAND TAUPYMO BEND
infliacija nukris iki 6%.'
vgs atlikus bausmę vyrui Vy
ROVEI, iMARQUETTE PARKO:
tautui Ab ručini;-kuris buvo nu
SKYRIUI, REIKALINGI
I
— Naujoji Nigerijos valdžia, ’
v! teistas pustrečių .metų laisvės
TARNAUTOJAI (Tellers)
Vyriausioji karinė taryba, pa- ■
atėmimu. Abručjai yra pareiškę
su patyrimu ar be jo.
jį
skelbė griežtą krašto ekonomi
j; J norą išvykti į Užsieni. Am gina
Telefonas 925-7400
i 2 mažamečius vaikus. 1980. II.9 jai atstatyti programą.
per kratą paimta daug pogrin
— Salvadoro vyriausybė pa Miko šileikio apsakymų knyga
džio spaudos raštų ir rašomoji
šaukė karinėn tarnybon kelis
“Liucija” jau atspausdinta.
I mašinėlė.
tūkstančius jaunų žmonių.
9J
— VIII.19 ‘'Komjaunimo Tie
sos korespondentas.Vyt. Valionis
— Vakąrų Vokietijos kancle
Autorius pavaizduoja lietuvių
išspausdino dideli straipsnį prieš ris Kohl sekmadienį išskrido iš
Rokiškio vikarą kun. Vladą Jeruzalės, atsisakęs sustabdyti gyvenimą nuo XX šimtmečio
Braukytą, reikalaudamas jį teisti. ginklų gamybą Saudi Arabijai. pradžios iki II Pasaulinio karo.
22 ilgesni ir trumpesni apsa
kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama '“Naujienose” ir pas
Forconstipation relief tomorrow
autorių: 6729 So. Campbell
Ave., Chicago, IL 60629.
) reach for EX-LAX tonight. «

Pavergtoj Lietuvoj

_____ ■

a

ELEKTROS ĮRENGIMAI
PATAISYMAI
Turtu Chicagos miesto
Dirbu ir užmiesčiuose, frolta
^rantuotai ir sąžininga U
KLAUDIJUS PUMPUTIS
4314 S. Talman Avk
Tel. 927-3559

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $126 pusmečiui automobilio
liability draudimas pensininkams.
Kreiptis: A. LAURAITIS
4651 S. Ashland Avė.,
Chicago, UI.
Tel. 523-8775 arba 523-9191

Dengiame ir taisome visu rife
* V

...»

tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA
v; 6557 S. Tolman Avenue ■
;
Chicago, IL 60629 ■

laikrodžiai Ir braafsnyW
Pardavimas t? Taisysaa
2646 West |9fh ItTMt
T»L REpvWlc 7-1841
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Siuntiniai j Lietuvą
ir kitus kraštui
P. NEDAS, 4059 Archer Areno*,
: Chicago,'JU. 60632. t*E
7-59«

“LIUCIJA”

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

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

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug
padėti teisininko Prano ŠITO
paruošta ir teisėjo Alphonse
WELLS peržiūrėta “Sūduvos”
išleista knyga su legališkomis
formomis.
Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

C Ex-Lax, Inc.. 19X2

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI

KOVOS DĖL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

t

INCOMl TAX SERVICE

059 S. Maplewood, Tek 254-7459
Taip pat daromi vertimai, giminių
iškvietimai, pildomi pilietybė* pra
šymai ir kitokie blankai.

Homeowners insurance

Read label and follow
directions;

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS
619 puslapių, kietų viršeliu knyga

M*UryP«AHc'-■

metq (vykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir

Advokatas

GINTARAS P. CEPtNAS
Dtrto valandos:

Kasdien: nuo

Ii pagal unitarini*.
TeL 776-5162

NaajienoM galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, visaoirtenės veikėjo ir rašytojo atsiminimu*,

Dr. A. Gv«ae« — MINTYS IR DARBAI, 259 pol^ liečia 1905

F. Zapolia, Agent
32MV4 W. 95th St
Everg. Park, IIL
60642 - 424-8654

OVERCOAT

.....

-

groži*.

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

Kietais viriebai*________
MJnkJtai* vlriellais. tik __

UTIS

t

Dr. A. J. Gum« — AUKžTA KULTŪRA

ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik

KAINA - $17. (Persiuntimui pridėti $1)
Siųsti čeki:

iDVOBATD DRAUGIJA

Mjn

matais pagal susitariau

Galima taip pat užsakyti pato
BiOMyr orderį, prie aorod
SI

' ov -on

Naujienos, 1739 S. Halsted St

i
F H.: " ' SOOB

oa
JAV

Chicago, IL 60608
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