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Konstantinas Černenka pusę valandos 
kalbėjo su viceprezidentu Bush

NAUJAS RUSIJOS VALDOVAS PAREIŠKĖ, KAD JIS NORI 
TARTIS VISAIS SVARBESNIAIS KLAUSIMAIS

' MASKVA, Rusija. — Antra- nisteriai. Prie Kremliaus sienos 
dieni, palaidojus J. Andropovą šalo ir Andropovo duktė Irena, 
Kremliaus sienoje, naujai’paskir-šluostydama ašaras.
tas Sovietų komunistų partijos 
generalinis sekretorius Kopstan 
tin U. Černenka pradėję priimi-< 
nėli atvykusius į laidotuves de
legacijų pirmininkus. Kokia 
tvarka vadovavosi Černenka, 
sunku pasakyti, bet' viceprezi
dentas Bush gavo -pranešimą
amerikiečių ambasadoje, kad .Greta jo stovėjusieji trys mar- 
černenka jį priims už penkių 
valandų. č į <

Nurodytu laiku vicepreziden
tas George Būsh prisistatė nau
jam Sovietų valdovui. Pasikei
tus keliems sakiniams,- Bush 
įteikė prez. Reagano Černenkai 
parašytą laišką. Černenka netu
rėjo laiko laiškui perskaityti, 
nes jis atsakinėjo į viceprezi
dento keliamus klausimus.

Raudonojoje aikštėje 
šaltis siekė 12°

Andropovo laidotuvių diena 
buvo šalta. Buvo 12° ir pūtė šal
tas vėjas, šaltį gerokai padidi
nęs. Visi užjautė maršalui Usti- 
novui, kuris neturėjo ausinių.

George Bush patenkintas
K. Černenka ’ { ' *,
. ; A 3

Viceprezidentas G. Bush anf-: 
radienį pareiškė, kad jis- visą 
valandą kalbėjosi ■ su generali
niu sekretoriumi’ ^Konstantinu 
U. Černenką, ką<|- fąįsį.pasikalbė
jimas. lįūėęs -J^J^^dt^įgiškas. 
čerhetf^ą .tėigiamai/štą^^s į Vi-

šalai dėvėjo šiltas papackas.

Laidotuvių metu visą laiką 
skambėjo Kremliaus varpeliai. 
Ketvirtadienį mirė 69 metų su- j 
laukęs Valstybinio saugumo or- Į 
ganizacijos (KGB) vyriausias Į 
vadas, išauginęs pačią galin
giausią valstybinio saugumo or
ganizaciją. Andropovo tardyto
jai turėjo teisę klausinėti kiek
vieną maršalą, generolą, polici
jos vadą, aukštą policijos parei
gūną, žvejį, lakūną, inžinierių, 
keliautoją,. profesorių ar gaisrį^., 
ninką. KGB agentams labiausiai 
rūpėjo nustatyti, ar kas nepla
nuoja nuversti vyriausybės. Be 
krašt^t|^^jero žinio^gĄndro- 
pova^feSįraįnTe:sės su
nisteniste

ijį&i mi-

jo aTljo aTl

PRIE ŽALIOJO KELIO PUOLĖ LIBANO 
KARIUOMENE IŠ ABIEJŲ PUSIŲ 

PREZ. AMIN GEMAJELIS ŠAUKIA PASIT ARIMĄ 
PAČIAME BEIRUTE PADĖČIAI APTARTI

nieko nesužeidė ir marinams 
vi.-.i: netrukdė patruliuoti nu
statytų aerodromo sienų. Karo 
laivai paleido kcliasdeš mt dide
lių sviedinių. Visame mieste gir
dėjosi ju sproginėjimai, bet mu
rinai ramiai naktį praleido^ 
unai-ikieėių sritį globos ieškaiT- 
ėiucdus Beiruto byventojus. Jie 
palieka savo butus ir visą ttt^ 
tą. Iš len nori pasiekti Izraelio 

?.d ten bus sau-

k&d prėzkfertur Reagsųiu^^tis, 
labai iefigvąT rasti %e&drą įkalbą 
su Naujuoju. Rusijos ^valdovu.

Antradienis: Mask vęjc, Jbuvęs 
gana šaltas. Visi Tniriistertai,' 
įskaitant ir Čer-nėnka. buvo šii-. 
tai 'apsirengę, tijitai vienas gy-- 
nyteš-'ririresteris dėvėjo' vasari-- 
lię maršalokepurę. Buvo ne W 
šalta, -bei ir šnyguriavo.

K. Černenka kelis 
. kartus sukosėjo

Generalinis sekretorius
nenka savo kalbą buvo pasira
šęs. Dešiniąja ranka ją prilaikė, 
kad vėjas su sniegu jos nenu
neštų.

Černenka kelis kartus buvo 
priverstas nusikosėti ir nutrauk
ti skaitymą. Tiktai vėliau, kai 
kalba buvo baigta ir pradėti jes 
komentarai, tai sužinota, kad jis 
serga plaučiais, tun enfizemą. 
Kada gauna šalto oro į plaučius, 
tai turi kosėti ir atsikrankšti.

KALBĖJO
IR USTINOVAS

BEIRUTAS. Libanas.— Labai 
anstyvą rytą drūzų k iro jėgos 
pradėjo pulti Libano kariuome
nės dalinius, ginančius Žaliąjį 
kelią, jiems sudavė mirtiną smū
gį ir susijungė su -antroje kelio 
pusėje buvusiais drūzais.

! * Amerikos karo laivai apsaudf .
! , . jdrūzų pozicijas Šiuo pas a 'ėsc 
ir prie Žaliojo kelio, b’t ncna.iė-’

1 gė sustabdvti Beirute esančiu ii
iš rylų puolančių drūzų gink’uo- zoną, ne,

. tų pajėgų. i gesm.

Į Libano kariuomenė j?i; rc'L;--KOVO MĖNESĮ IŠALSUOSIMI 
Irėjo vieningos vadovybės, be!; rž pRANK SAVICKĄ —- 
' apie 366 Libano karių iki šios. i.
? dienes sustabdė drūzus, bmdan į UlIR.A(i(), Iii. šių meių 

kovo 2D d., antradienį, bus ren
kamas Demokratų partijos ko
miteto atstovas. Tai bus ne pir-

no miniai rinkiniai, bet tikrieji.
. karių bando pasiekti krikščionių • Savickas šiandien yra Demo- 
į laikomus miesto kvartalus, kad kratų partijos komiteto alsto- 
! prezidentas Gemajcl galėtų ten vas. Jeigu lietuviai už jį nebal- 
; šaukti visų partijų vadų pasita-suos, tai demokratų komiteto 

rimą. Gema jei žinų^ k?<i drūzų; *priu gali būti Nathan Bradley
labai

; pasitarimą, bet jis norėtų ----
atvyktų kitų grupių atstovai. 
Prezidentas mato, kad Xnksc’o-

■ mų- ir falangLtų pssiprieš
bei šijitanis visai 
jis nori tuo reįka- 
su berika pareiL

‘ čius iš rylų prasiveržti j Beirut- 
! Atvvke drūzu tankai ir artiu 
; rija sunaikino kelią ginančiu'- 1
* baniečius. Apie šimtas Lib. 
karių bando p;

čer

MASKVA, Rusija. — Be ilges
nės K. Černenkos kalbos, Andro
povo laidotuvių metų kalbas dar 
pasakė Gromyka ir Ustinovas. 
Gromyka pagyrė Andropovą už 
tai, kad jis turėjo didelę nuovo
ką apie Sovietų Sąjungos užsie
nio reikalus. Jis sekė užsienio 
politiką ir galėjo greitai pada- 

• ryti sprendimą, kas šiandien 
reikia daryti, — pasakė Gro- 

. myka.

Visi žinome^ kad Andropovas 
turėjo daug agentų užsienio rei
kalų ministerijoj, daug šnipų, 
kurie dirbo pagal Andropovo įsa
kymą. todėl jam dažnai reikėjo 
nutarti, ką šnipai turėjo daryti, j

Andropovas visą laiką žiūrė
jo. kad Sovietų ginkluotos pajė
gos būtų pasiruošusios kovai 
prieš Sovietų Sąjungos priešus. 
— pareiškė marš. Ustinovas.

M. PRANEVIČIUS IR P. BUČAS 
VAŽIUOJA Į WASHINGTON^

Į Lietuvos nepriklausomybės minėjimą JAV Kongrese 
vyks Mykolas Pranevičius, ALTo iždininkas, ir Petras Bučas, 
ALTo tarybos narys. Sostiuėn vyks ir vyskupas Vincentas 
Brizgvs, kuris vasario 22 diena sukalbės 
vu Rūmuose. C-

Pranevičius ir Bučas dalyvaus JAV 
vasario 21 d., o vasario 22-ra dalwaus A 
šlamame minėjime.

invokaciją Alsto-

Senato minėjime 
stovu Rūmu ruo-

PRIE KARLSKRONOS BAZĖS ŠVEDAI
Kalbos metu šalia Černenkos 

stovėjo karys, galįs jam padėti, 
jeigu jis užkliūtų. Dešinėje Čer
nenkos pusėje stovėję maršalas 
Ustinovas, o kairėje pusėje sto
vėjo Andrei Gromyka ir kiti mi-

jVasario 16: Lietuvos nepri
kiš usotnybė® šventė, Julija, Va
saris, Rūtelė, Vytis, žaizdrė, 
U litauras.

Saulė teka 6:46, lentŽiasi 5:25.

Oras feilthL ha.

— Viceprezidentas G. Rush 
padėkojo naujai Sovietų vado
vybei už pakvietimą į Andropo
vo laidotuves ir gražų priėmimą.

. -4 Vdk. Vckielijbs kancleris 
Helrnud Kohl stebisi, kad Čer
nenka gerai informuotas apie 
susite rimus su vokiečiais.

— Kai Černenka pradėjo ko
sėti kalbos metu, lai šalia jo at
sirado karininkes seniui pri-

Tie r

— Černenką lydėjo Gromyka, 
Anatolijus F. Dobryninas, ver
tėjas V ik tor M. §icbodrev. pata
rėjas Andrei M. Aleksandrov. 
Pokalbiuose a* viceprezidentu 
G. Bush Černenka M<4ir<Wai 
tortai swtatotoi > uk <r

PALEIDO 10 (
ŠVEDŲ LAIVA’NO BAZ 
KAD ATSIRADO NEPA

STOCKHOLM AS, Švedija. — 
švedų karo laivai vakar paleido 
10 gylio bombų, krd priverstų 
iškilti prie didžiausios švedų lai
vyno bazės atsiradusį nepažįs
tamą narlaivį.

Karlskrona yra svarbiausioji 
laivyno Irazė Švedijoje. Ten sto
vi. taisomi didieji švedų karo 
laivai. Įplaukimas į bazę yra 
stropiai saugomas. Svetimi nar- 
latviai be švedų žinios negali 
įplaukti, bet užsieniečiai karts 
nuo karto bando prasiveržti į 
pačią bazę.

•’ t Nariahris atsųjulė
> k juros dugne

IYLI0 BOMBŲ
ŠS SARGAI TVIRTINA, 
ŽĮSTAMAS NARLAIVIS

Nepažįstamas narlaivis buvo 
paprašytas iškilti j paviršių. Jū
ros gilumon duodami signalai, 
reiškinį!tieji įsakymą pakilti ir 
pasisakyti. k<> jie nori. Nustaty
tu laiku narlaiviui neatsiliepus, 
švedai paleido pirmą gylio bom
bą. Ji sprogo, viskas nutilo. l>et 
narlaivis nebandė kilti į pavir
šių. Jis visai nekilo. Tada šve
dai paleido dar devynias gylio 
bombas.

1981 m. lapkričio mėnesį So
vietų karo laivas bandė įsiverž
ti į Kariskroną, bet tada jiems 
nepavyko. Jie tikėjosi pasiekti 
bezę, bet pateko į dugno dumb-

u. kad nori Lpti komitete nare.
į Pirminiuose rinkimuose pasi
sakykite už pageidaujamus kan
didatus. bei už Frank Savicką 
reikia atiduoti savo balsą.

•r

lą ir smėlį ir negalėjo išsilais
vinti. švedai atvilko savo laivą, 

! kuris ištraukė Sovietų laivą iš 
! dumblo. Laivo vidun rusai 

neįsileido.du

AFGANISTANIEČIAI GAUDO 
J NAUJOKUS KARINĖN 

kad prez. Am in ■ TARNYBON

įrias drūzams
į palaužtas. Ik-t 

ui pąškelbti v 
kirria/X ’i ' č*I .’Tvirtinama, 
^fnajelis yra

.{išgano lašką, kuriame kalb*- 
gjJųapic JAV prezidento pažadą 
tefili • paramą libaniečiams ą - 

savo krašto nepriklauso
♦ ręybę; bet Amerikos marmu va 
' dovybė žino, kad marinai sierai 
informuoti apie Libano k 
menės; likimą. Dalis liba 
karių atbėgo i amerikiečių 
mą aerodromo s

ISLAMAEADAS. Pakistanas— 
Savo laiku Afganisi.an.is turėjo 
SO.OtlO karių. Tuo tarpu dabn\ 
kai Sovietų karo jėgos įsiveržė 
ir kariuomenė.-' vadovybę atida
vė komunistų kontrolėm tai ne- 

pusės karių. Didę.j 
dalis perbėgo pas 
ir veda kovą kją>

beliko nė 
kariuomenės 
maištininkus 
to laisvei.

šve

a-1 
galbos. Libaniečiai, atidavę drū
zams kareivines ir kariškos me
džiagos sandėlius, lai ai blogai: 

j jaučiasi. Jie pripažįsta, kad drū- 
: zams ir šijitanis pavyko palauž-į 
; Ii jy pasitikėjimą savimi.

Paė’iamc Beirute antradienio! 
vakare ir treči idienį xy 
kus susišaudymas, be! 
aerodromo srities nelie 
no karius pūdė drūzų valdomi

KINIEČL4I RUOŠTA 
DIDELĮ PARADĄ

PEKINAS. — Kinijos vyriau
sybė šių melų spalio 1 d ruošia 
didelį karo jėgų paradą visuose 
didesniuose miestuose. Tai bus 
3o metai, kai Kinijos komunis- ; tankai, bet kulkosvaidžiai tra'ė 
tai paėmė krašte valdžią.

Vyriausybė žino, kad paradai

L kusieji kanai daba 
jaunuolius, pasiima kari 
nylmn. apmoko ir reikalauja, 
kad tarnautų. Miestuose ir mies
teliuose policija suima atsiradu
sias 
juos

gaftd)

genges, o vėliau atiduoda 
ka-- nėn tarnybon.

Lha
And epovo naujai atsiųs- 

į politinį b. urą Černenkai 
ink a.

brangiai kainuoja. Reikia ne tik 
karius paruošti, bet reikia ir 
ginklus žmonėms parodyti. Pas
kutinis didelis kariuomer s pa
radas buvo suruoštas 1 !M>»> m.

Anksčiau kiniečiai ruošdavo 
didelius kariuomenės paradus, 
kaip dar ir šiandien ruošia So
vietų Rusijos miestuose, l>et kai 
Mao Cctungas atsisakė klausyti 
rusų, tai jis ir paradus sustabdė, 
šįmet, švenčiant T*> metus val
džios perėmimo, pad nė šiokių 
tokių pakaitų, atsirado daugiau 
ryžių, tai nori ir paradus su
ruošti.

— Kol nebus kito spren<l;n>i 
Černenkos dešinioji ranka yrr 
Andrei Gromyka. Antruoju Oei* 
nenkos pavaduotoju yra marša 
las Ustinov. j Į f

— Trečia dieni aukso uncija 
kainavo $378.

I jo ry’irose. Acrcdramo M’ilyj 
prazvimbė kc’ios kulkos, bet j<



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto šio skyriaus redaktoriai

. i
— Gelbėkite! Lovoj šešiOs ko

jos!
— Ar tu iš proto eini? dirtas

BROLIUKAS IR SESUTE
su žmogaus prigimtimi jiems kojas, prisipažindamas, kad 
sąžinė ir pikta mintis, oežaisdamas ’šmušei langą”.

;.u nuo kūdi-| Broliukas ir sesutė nekantriai
laukė grįžtant tėvų. Marytės

i velniukas nerimo: “O tai dabar
-j gaus Jurgiukas diržų o tai jam

i- j bus gerai", — tiesiog šnypštė iš

ateina
Abidu ruka lizdą 
kystės, jauiHitėje vaiko širdyje. 
Dažnai -ąžinę vadiname — Sa 
žinė> Balsu, o piktoji mintis — 
velniai, šėtonas, gyvatė ir vi
sokiais kitais nelemtais vardais, j pasitenkinimo ir pikto juoko.

Kai motina pirmgimį Jurgiuką t 
spausdavo prie savo širdies, tail 
tas taip ir priprato. Apsikabina, 
būdavo, kaklą >avo motinai, bu
čiuoja jai skruostus, lūpas ir švėl 
nias rankas..

Jurgiukas turėjo ir metais 
jaunesnę sesutę Marytę ir ši taip 
pat. paimta į glėbį, bučiuodavo 
mamytei skruostus ir lūpytes. Ir 
t:np. rodo- viskas tvarkoje: tai 
vienas į rankas, tai kitas...

Bet abiejų vaikų velniukai — 
kaip susitarę: vis gilyn ir gilyn 
į pasitaikančius plyšius piktą 
pagundą vąrė. Ir motina pama-, 
tė, kad kažkas negerai. Pamatė, 
kad broliukas ir sesutė prade 
da pavydėti vienas kitam. Ir 
vienas ir antru- nori pirmą pa 
tekti ant niamytės mukų. — Ką 
darytF dabar — motina pati sa
vęs klausia?... Bet ji žinojo, kad 
taf normalu, — juk ir šunyčiai^ 
jei kadrą paglostai* lai antras 
pyksta. — Vadinas, pavydi vie
nas; kitam..;

Su šunyčiais tai menka bėda. 
Pasakei aštriau: “Na. eikit ša^ 
lin” — ir jie pasitraukia. Bet vai- 
fcims taip nepasakysi. Tai 
būfų peilis į jaunutę širdį. Kai 
vieną paimi į mnkas, antrą rei
kia dailiai nuraminti, kad po 
tp tuojau antrą paimsi, čia h 
yra motiniškos širdies svarstyk
les. — kaip išlyginti tarp vaikų 
motinos meilę. Ir taip daug pa 
tusiu tokiu dalvku vvksta. kol 
yaikai- užauga ;

k Kai Jurgiukas buvo astuonių.
ą- Marytė septynių, vieną savai
tės dieną tėvai išėjo į artimo 
miestelio turgu. Jurgiukui bu
vo pasakyta, kad šis prižiūrėtų 
mergaitę, nes jis vyresnis... , 
< Diena buvo graži ir saulėta. 
Vaikai žaidė kieme prie medinio 
kryžiaus. Jurgiukui užėjo min
tis pamėtvti* akmenukus ant na- 
rho stogo. Ir jis mėtė ten ir di
desnius. ir mažesnius, o Marytė 
žiūrėjo.

Velniukai raitėsi vaikučių šir> 
delėse ir kombinavo šposą. — 
‘CjųrgitiK tu paimk dabar dides- 
rfį akmenuką ir parodyk sesu-1 Krautuvininkas: — Dar ar-;

kad gali ant stogo pataikyti., šiau. Jis sakė, kad aš daviau po 
riet nugara stovėdamas į namą".] septyniolika uncijų, vietoj 
šnibžda jam velniukas. Taip Jur- siclftcos.
ghikas ir padarė. — “žiūrėk, da-^ 
bar, Maryt ką aš padangių”. — 
Ir atsukęs nugarą į namą, metė 
Akmenį per galvą — tiesiai į lam 
gĮ Sužvangėjo lango stiklai, o 
Jurgiuką- su Maryte apstulbo. 
Bet Merytė,vehūukas —jos žir_ 
ijėleje, pmdėjo šokinėti iš pasi
tenkinimo

• Pamatysi, kas dabar tau 
bus. pamatys;, — šaukė M v - 
rvtė.

Jurgiukas s’orėjo kai kuolas, 
bvt štai kvokšte-ė’o mitui< ir są
žinės bslsa^ jam saku: “Kai tik 
pamatysi pareinant tėvus, nu
bėk priešais juos ir apkabink

Vyras išlipa iš lovos, atidengia 
antklodę ir šiaip taip kojas su 
skaitė. t

— Tavo tie»a, čia tik keturios ' 
kojos. |

Nurimęs atsigulė ir tuoj už
migo.

Ir štai pro vartus sugrįžta tė
vai. Jurgiukas nubėga risčia ir 
apkabina tėvams kojas, verkda
mas ir prisipažindamas padaręs 
nusikaltimą.,. Ir tėvas ir motina 
šypsosi, žiūrėdami vienas į ki
tą. Motina uždėjo ranką Jur
giuku! ant galvos ir sako: “Ne
verkę Jurgiuke juk lai nelaimė, 
kuri dainai pasitaiko pas žmo
nes... Įdėsim kitą stiklą į langai 
ir vėl viskas bus tvarkoj”. Tėvas!

* ♦ *

PASIAIŠKINO

Kuprius sėdi su Rope ir abu 
gurkšnoja alų. Ropė pasakoja:

— Praeitą naktį į mano namą 
buvo įsilaužęs vagis.

Kuprius: — Ar ką išnešė?
Ropė: — Nieko. Guli ligoni

nėje.
Kuprius: — O kaip tas atsi

tiko?
Ropė: — žmona manė, kad aš 

sugrįžtu ir pagriebus revolverį 
šovė.

Sesuo matydama, kad tėvai 
lemuša Jurgiuko už lango išmu. 
simą; visu klyksmu pradeda 
verkti ir draskytis iš piktumo 
Atsigulus ant žemės rauna žolę 
ir mėto į visus kraštus. “Mušti. 
Jurgiuką reikia, mušti... — ko
lei jūs nemuša; jo”, — rėkė Ma-

♦ * *

CIVILIZACIJOS ŽYMĖS

Jūroj įiaskendo laivas. Keti 
žmonės šiaip tbip ant laivo ske
veldrų išplaukė kažkokios ne
žinomi)*: žetnės krantam

Ilgai- jie Vaikščiojo ieškodami 
gyventoją pėdsakų. Pagaliau 
ant vieno medžio šakos rado pa
kartą žmogų, :

— Ačiū t)ievui, mes pateko
me į ctviližuotą šalį! — suriko 
išsigelbėjusieji.

* * $

— Prisiekiu, kad | tu esi pi i>

— Maryt. Jurgiukas nenorėjo 
angą išmušti. — sako tėvas, ste
bėdamasis Marytės elgesiu.

Jurgiukas, prieina nedrąsiai.
orie Matytės ir apkabinęs jai l vyriškis, kurį aš taip karštai
kaklą, pabučiuoja į kaktą. :į myliu! '

Susvirta Marytės veidas) _ Tįkįu tą^įrpa^-\tnano bran- 
džiaugsmo ašaromis ir apkabi
na savn brolį. Ir Sąžinės BalsgsV-

— Jurgiuk. aš nežinojau.į
Vėjelis^

— Tave, Malki, norėjau pa- Čia viltis. Juodžiai stipriai or_ 
malyti. bet kažkur buvai din- ganizitoti Jacksono dėka. Demo

kratai patys gtaaūha savo pozi-j 
rijas Varžydamies tarp savęs.Į 
Tai parodė ir ChicagOs mero rin
kimai. Atrodo, kad sVeikinimo- 
si tradicija, rankų balsuotojams 
spaudymas ir vaikų bučiavimas- 
nepadeda. Baltoji rasė ateityje: 
vis mažiau ir mažiau fetišu- tu- 
rės patekti į valdžią^ Po-50. me
lų Amerika bus panaši į Afriką.

— Mes to2 jatl nematysime 
Maiki. O ką dabar matome, fu-į

— Jei taip, tai tu esi pirmas;
kuris patikėjo.

KRIKŠTAI BŪNA PO
apsiVedimo

.Mokytoja: — Kuris yra pir- 
murniis ir svarbiausias sakra- 

.prentas? --
Mergaitė — Moterystės.
Mokytoja: — Neatspėja:.
Krikštas yra pirmutinis -akra- 

mentas.
' Mergaitė: — Bet, Tamsta, pir
ma reikia apsivesti, o tik paskiau 
krikštytu

" TAI NELAIMĖ
Pirkėjas: — Tamsta išrodai 

įširdęs.
Krautuvininkas: — Taip. Svar' 

stykhų ir saiko inspektorius tik 
ką čia lankėsi.

Pirkėjas: — Ha, ha! sugavo 
duodant penkiolika uncijų vie
ton svaro žmonėms?

Krautu vinį nkas:

KAI SUGRĮŽTA

— Kame gi taip skubus reika
las. kad mane nori pamatyti, Tė
ve? |

— Štai koks reikalas. Kai kiti 
kandidatai į pVezidentus snau
džia. tai didysis rėksnys Jack
sonas, seniai pradėjo ruoštis kaft- 
ditatūrai į prezidento postą. Jau 
Visas pasaulis mato, kaip jis 
triumfuoja. Aplakstė Europą iri 
Artimuosius Rytus, o ką ameri
konai daro tarptautinėje politi
koje? Jie daugiau žino apie fut
bolą, bet apie savo krašto sau- •

. gumą nepagalvoja.
, — Tiesą sakai, Tėve. Visokio 
plauko liberalai ir komunistai 
nesnaudžia. Kai atsiranda pro
ga. tai veikia, pav. W. Mondale, 
taikomas "stipriausiu” kandida
tu būti prezidentu. Atsimeni,
jis padėjo išnokti, juodą Čhica- 
gos merą, tikėdamasis galit! juo
dųjų balsus. Jeigu jis pasirinktų 

j Jacksoną viceprezidentu, tai i 
j Jacksonas galėtų tapti preziden-: 

■ tu... Terorizmo amžiuje visko
gali pasitaikyti. Jau buvo pasi- ’

piežiaus Jono Paliaus II<o gy-

še.

SAPNAS

— Sapnavau praeitą naktį, 
jog tu. Onute, ištekėjai už ma
nęs.

— O kaip jauteis išbudęs?
— Labai smagiai, nes tai buvo 

tik sapnas.
* * * k.-

KO TIK NEAPSIRIKO

Kai sugrįžta raus’ veikėjai 
Iš sovietų valdomos 
Taikstos čia kaip niekndėjai 
Nepaže:sti raudonos.

Pavaišinti bolševiko 
"č/ijUm’’, vynu, “Kaviaru’’ 
Tapo tfkrū pakaliku — 
Kremliaus dvaro gizeliu.

Pasiėmę kapsukinės 
Tarybinės atgaivos, 
Čia užkopę ant statinės 
Kalba ruporu Maskvos.

Propogandiniai blizgučiai 
Veržias per visus kraštus 
Ir. ginklanešių katu čia i 
Žala tu o ja sovietus..

Paflhtavę 'su engėjais
Girias vyrss gri/G name. Jo 

žm0*4pamatė netikėtai giįžtm- 
tį tuq'au šnabžda savo Mūs' Tėvynės pavargtos, 
meilužiui: * j L ko Kremliaus gei'adėjais —

— Ly k po antklodę. Jis inks* Ausenėlės mū? tautos* 
ginas, nepastebės. ? . - —— -Vitalii ŽelerkUs

rime pagrindo taip manyti. .
— Pagalvokime gerai. Tėve. 

Kai bus rinkimai, aš balsuosiu 
už dabartinį prezidentą — Ręą-..
ganą.

— Ir aš taip manau, Maikuti.
■ — Tai lik sveikai, Tėve.

— Iki pasiveižėjittio! I

— Kai Kremliaus nemėgsta 
IReagano, tai reiškia, kad Rea- 

gaiia nesiruošia bučiuotis su Mas 
kvos ponais atsiprašau, ‘Virau- 
gais”). Jis žino, kad anie jokių 
sutarčių nesilaiko, tai kam dar 
laiką gaišinti.

— Maiki, aš manau, kad pre
zidentas Reaganas gerai daro, 
kad su Kinija palaiko ryšius po
litikos ir biznio atžvilgiais.

— Gerai tai gerai, bet grįžki
me prie temos,.Tėve. Kaip tu 
galvoji, ar buvęs astronautas 
John Glenn būtų geras prezi
dentas’

— Aš negaliu pasakyti, Tėve. 
Jis nebuvo politikas, liktai fizi
kos srityje, sakysime, erdvė* spe 
ciėlistas, tūri palytimo, bet pre
zidento pareigos yra visai kas ki
ta. Matai, kad Maskvos aristo- 
■rratija stengiasi visą pasaulį pa
vergti klastos ir feroro priemo
nėmis. Atrodo, kad Jacksonas 
triumfuoja, net’ su prezidentu 
Reaganu Wash: ugi one tribūno
je pasirodė Kasdien po. kelis 
kartus tfeleviz joje šūkauja. Jis 
lątnonrtigri vyk® į Siriją Įeit. 
G<mdrhana >š hcMi»vės išvaduo
ti. kėvnAitiakai įmmIu'ih. Uosį nu-

] Amerikos' vtihižiAl, ku į
< iuos labei bijo Mhekvoė Wterat-

- ehlja.
Maiki, aš mafeMi amerikonai 

< prarijęs savo rtrrumę bet t>- 
' da gali būti perVWtt.- JaCksono 

ižmojat didesni,'nesti buvo dt\ 
Luther Kingo. daek'V.tfb) (MiU-i 
nė veikla kvepia Hitlerio politi- 
jw> N>rs jis ir, ->ięku nę. 
mtrtbigti. bet atelBs gali nulemti 
it kitaip.

— Mundale tikisi juodžių bal
ini, tai suprantama, bet kai tc- 

1 tra policinė kontraversije susi
daro. tai iš to gali būti tik tuš-

• Vienas gydytojas pareiškė, 
jog ateisiąs laikas, kuomet be
pročiai ims statyti ligonines 
sveikiesiems. Panašiai yra da
bar ir Sovietu Rusijoj, tik vie
toj ligoninių statomos koncen
tracijos stovyklos.

• Viena moteriškė išsitarė, 
iog vyro meilėj yra daug švel
numo, o moteriškėj — daug pa- 
vaukavimo. Mano supratimu, 
tiesa čia apversta aukštyn ko
jom. Vyrai viską paaukoja dėl 
moterų ir kai senatvė atėiha, 
nieko patys nebeturi.

• Negali kitam aiškinti nie
ko, ko Įiuli nesupranti.

• LėntfviBti j-ra dirbti su bur- 
tku r.egu stt fcnkomfe arba gal
va.

kiti

gali

Jeigu nenori, k»d it taVęs 
juoktųsi *— juokis puta.

Rūkymas, sako daktaras,: 
lengvai nuvesti į llėžnvio

paraližių. Gal dabar moterys 
nustos rūkyti. , i

e Sakoma, jautis yra vieiuc- 
tclis gyvulys, kurs turi širdy 
titulą. Bet aš žinau yra žmonių 
akmenine širdim.

nkfrni pažabot

I te1 uMhii t>
klupdavo prie

I iiAvn 1 iia\ 1/ >
w ® 1 -ZHII P cmJ’

vo liežuvi,

lai* būdavo dke- 
Itetuviai. kurie 
carą ir aklai tar.

Visi turim savo “bėdų”
Mūsų gyvenimas aptemęs; 
Nėra laimės ant šios žemės. 
Vis tai trūksta, vis tai stinga, 
Ir troškimai neužminga.

Darbininkai bėdavoja:
— Kas gi mūsų neišnaudoja? 
0 turtuoliai galvas suka, 
Kur padėti doleriuką.

Kol nevedęs — vis svajoji: 
Bus smagu, kai mylimoji, 
Ta geltonplaukė mergelė, 
Taps tavo žmonele!

Po vestuvių daug kas kinta, 
Barniai, įtarimai plinta;
Cento sukrapštyt nespėjęs, 
Atiduok kam pažadėjęs.

0 jei ūpo tau pritrūksta, 
Žmonos meilė greit atslūgsta.
Tau paliks namus daboti, 
Ji gi eis kitų ieškoti...

Ir viengungiams yra bėda; 
Neramumai juos apsėda. 
Vargsta dūšia atsiskyrus, 
Nieko gero nepatyrus.

Kaip tą viską pataisyti? 
čia galiu jums surašyti 
Porą savo patarimų, 
Iš sveikųjų patyrimų.

Turi keistis ypatybės, 4 
Vyrams reikia tik-kantry^^s, 

. Neparodyti silpnumo
^vrlf 'perdidelio meilumo.

Tegul moterys pamato, > 
jų vyrai jau atprato

Pasitenkint tuom, kas duota 
Ir sėdėt namuos po šluota.

O jūs “leidės” meile žaiskit, 
Dažniau vyrams nusilėiskit 
Ir padrąsinkit, viliokit, 
Bet perdaug neišnaudokit.

Senberniams pasiūlau vaistų — 
Tą gyvenimą neskaistų 
Jie Užbaigtų ir laimę rastų, 
Jei kiekvienas apsivestų.

AUKSINĖS VESTUVĖS

— Rytoj išsiuntinėsiu pakvie
timus į savo auksines vestuves.

— Kaip tai? Juk tu visą laiką 
buvai senberniu!

Sėt dabar vedu turtinga naš- 
lę.

* * ♦

ŠIŲ LAIKŲ MERGINOS

Vienas mūsų kompozitorius ir 
poetas parašė tūlai ifierginai ei
les ir meliodiją. Bet kadangi to
ji mergina turėjo keletą ar ke
liolika kitų ‘‘boi-ftientds’’, tai 

kompozitoriui ji pasiuntė tokį 
padėkos laišką:

"Aš įvertinu jūsų dovaną. Bet 
padarykit man dar vieną ma
lonę — tą dainą pettvarkykit 
vyrų chorui, kad mano vaikinai

■ > i ■„n Ii a, M i

Dėdė Pakaušis

galėtų ją dainuoti”.
* * *
Įžadas

, Reikės pasitempti — kaip nors 
suvesti galą su galu. Visų pir
ma toks suveržti diržą, nes kel
nės smunka.

Reikės padauginti tris iš trijų 
' be elektroninio skaitliuko. Pei-
lio galu priveržti klibančią puo
do rankeną. Sustabdyti vaiduok
lišką čiaupto lašėjimą. Perskai
tyti dar vieną Bronio Railos vei
kalą. ,

Reikės įrodyti sau tai, kas ne
įrodoma: taika pasaulyje yra 
įmanoma. ♦

Galop, nuvykus į parapijos 
šventovę, bent kartą dorai pasi
melsti už savo kaimyną.

1 l



DETROITO NAUJIENOS
A LB R'idiio Klubo metinis 

susti įtikintas
Metinis klubo susirinkimas 

įvyko š. m. vakario mėn. 5 d. šv. 
Antano parap. salėje. Susirin
kimą pradėjo klubo pirm. Ka
zys Gogelis, pakviesdamas vi
sus valdybos narius susėsti už 
darbo prezidiumo stalo. Minu
les tyla buvo pagerbti klubo m i. 
rusieji nariai. Perskaityta susi 
linkimo darbotvarkė, kuri būvi 
p.iimta be papildymo.

Praeitų metų metinį pretoko 
la -perskaitė sekretorė Birut* 
Barauskienė. Metinį išsamų kh 
bo veiklos pranešimą padare 
klubo pirm. K. Gogeks, primin
damas atsilankiusiems, kad sun 
kėja klubo išlaikymas ir lėšų 
telkimas. To viso priežastis: vie 
n i nariai iškeliauja amžinybėn, 
kiti išeina pension ir išsikeli; 
gyventi į šiltus kraštus, o jau 
nesnioji karta prie valandėlės 
išlaikymo menkai teprisided'a 
Komerciniu skelbimu Detroite 
nedaug. Jei nebus pakankama1 
lėšų, valandėlė neišlaikys ir už
sidarys. Vis dėlto radijo valan
dėlės Detroite reikalinga.

Savo pranešime klubo pirmi, 
ninkas priminė apie trūkumą 
redaktorių bei pranešėjų. Iš 
klausytojų gauta teigiamų ir 
gauna neigiamų pasisakymų.

Šiuo metu radijo valandėlei 
gražiai vadovauja redaktorius ir 
pranešėjas Albertas Misiūnas. 
Klausytojai juo patenkinti.

Baigęs -pranešimą pirm, pa-; 
dėkojo valdybai už bendradar
biavimą, o klubo rėmėjams už 
talkininkavimą. -

Toliau sekė iždininko Leonar
do Šulco finansinis pranešimas. 
Iš jo. pranešimo atrodo, kad fi
nansai tvarkomi pavyzdingai. 
Telieka tiktai pagirti.

Revizijos Komisijos aktą per
skaitė Kazys Razaujtkas. Komi
sijos akte daviniai sutinka su ka-^ 
sos apyskaita. Kasoje šiais me
tais, sausio mėn. 24 dlieną, esą" 
$5,621.54. ' ‘ 7

Pranešmą padarė ir valandė
lės programos vedėjas A. Mi
siūnas. Savo pranešime nusi
skundė, kad radijo stoties apa
ratūra nugyventa,—.yra daug 
kliūčių. Klausytojai dėl šių ne
sklandumų nusiskundžia.

Po pranešimų sekė diskusijos, 
kurių metu kilo klausimas dėl 
išrinkimo nario mokesčio. At
rodo, kad tam darbui reikalin
ga paskiras žmogus.

Švyturio Jūrų šaulių stovykloje “Pilėnai”, Manchester,

Pirmininkas K. Gogelis pain
formavo apie vyru choro “Aras” 
iš Toronto pakvicimą. Koncer
tas įvyks š. m. gegužės mėn. 6 
± Crestwood auditorijoje, Beech 
Daly Rd., Dearborn Hts. Nariai 
□rašomi atsilankyti ir kitus pa- 
aginti, kad atsilankytų.
Kaip matome Radijo Klubas 

le tiktai oro bangomis klausy- 
ojus linksmina,'bet dar ir kon
certus suruošia.

Toliau sekė valdybos ir Revi- 
j’jos komisijos rinkimai. Pirm. 
y. Gogelis pasiūlė visus buvu- 
ius: K. Gogelis — pirmininkas, I 

I. Račiukaitis, J. Lesčinskas ir 
A. Bukauskas — pirmininkai, 
Ir. A. Barauskas — atstovas pa
laikyti ryšius su kitomis taiity-j 
?ėmis, B.‘ Barauskienė — fin.j 
sekretorė, L. Šulcas — sekreto-j 
rius, direktoriai — V. KankalisJ 
X. Pusdešris ir A. Fesys ir A. j 
Lukas — tvarkdarvs.

T 
i

Revizijos komisija: K. Razaus-j 
kas, J. Markus ir S. Račiukaitis,! 1 o O. šadeikienė, J. Mačiulaitis, I i . 1S. Drizienė ir P. Viršila — na-» 
riai.

Atstovai į D. L. Organizacijų 
Centrą: K. Gogelis ir dr. A. Ba
rauskas.

Susirinkime dalyvavo apie 
šimtas narių. Po susirinkimo vi-Į 
si nariai buvo pavaišinti pyra- j 
gaižiais ir kavute.

Švyturio Juru šauiių veikla

Valdybos posėdis įvyko va
sario 4 d. Šv. Antano parapijos 
mokyklos klasėje. Dalyvavo be
veik visi valdybos nariai.

Artėja pavasaris, o su juo ir? 
pasiruošiamįeji darbai. Posėdžio] Amerika, 
rnetu aptarta artimiausieji dar-j 
bai. Pirmiausia numatytas me.) 
tinis visuotinos kuopos susirin-] 
kimas, kuris įvyks vasario 26 (i. 
mokyklos klasėje. Kviečiami vi- 
tsi nariai, .-skaitlingai dalyvauti, 
nes bus perrinkta ir patvirtin
ta kuopos valdyba ir Revzijos ko
misija, aptarti artimiausi dar
bai: šaulių stovyklos atidary
mas, kuris įvyks birželio mėn. 
3 d., Joninės birželio mėn. 23 d. 
su laužu, menine dalim ir vaišė-J 
.mis.

Nariai nepamirškite vasario 26 
dieną, atvykite į metinį susirin
kimą, Po susirinkimo visi šau
liai būsite pavaišinti. Tad iki 
pasimatymo susirinkime.

Pranešė kuopos Valdyba.
Ant. Sukackas.

»jWl

mo, Šliūpas. V’si to vakaro kai- 
oėvOjai, xako. ‘uuomones išreiš
kė už Susivienijimo reikalingu- 
rą Amerikos lietuviams”. Pa- 
seckas pareiškė: ‘Mūsų čia yra j 
0 tūkstančių, bet e^arr.e issi, 

^laistę, nieke nežėnkliram. Jei 
usitulktumėm krūvon, žinotu- 

nėm knr kas gyvena ir kiek mū- 
ų yra, tada būtų lengva pasta- 
yti palocius ir mokshines”.

Kalbėtcjrs nurodė naudą, ku
ria lenkai gauna iš savo 1880 me
tais suorganizuoto Susivieniji- 
no (Związko): ligose pašalpų, 
pomirtinių, o šalia to padeda ir 
enkų tautos reikalams; pavyz
džiui rūpindamiesi Rczuanėje 
persekiojamais tautiec;ais. Susi
vieniję airiai* girdi, paveikia di
džiulę Angliją. Todėl Paseckas 
skatino: “Nesu užmuštas patrio- 
as, ,bet be vienybės kito kelio 
tematau. Visiems Amerikos lie- 
uviarns sakau vienykimės!”

Čia Pasecko vartojamą žodį 
‘užmuštas” reikia suprasti kaip 
‘aklas fanatikas”. Tad reikia su
prasti jį sakius “nesu aklas pa
triotas”... ir t. t.

Paseckas nurodė, kad lenkai 
kviečia lietuvius į savo parapi
jas bei organizacijas, bet Shenan
doah, Brocklyno ir New Yorko 
parapijose lietuviai jau buvo 
lenku apgauti ir iš lietuvių iš
prašytomis ateivių globai auko
mis -tešelpia lenkus. Priminė, 
kad New Yorko lietuviai, kurių

VYTAUTAS SIRVYDAS

SLA RUOŠIASI MINĖTI 
100 METŲ SUKAKTĮ

(Tęsinys)

! Pajutęs vokiečių policijos dėme- 
Į si, Šliūpas geibėjos! kelione į
’ Ameriką, kur pradžioje dirbo

\

žemės ūkyje. Po poros mėnesiui 
suėjo ryšiu su New Yorko lietu
viais, kurie jau šaukė susirinki
mus organizuotai lietuviška Šv.

j Traicės parapiją. New Yorke su
ėjo j pažintį su pirmojo Ameri
kos lietuviu Laikraščio Lietuviš
kos Gazietos leidėju Mykolu Tva 
rausku ir sutarė leisti antrą laik
raštį būdingu aniems laikams 
vardu Unija. Pirmas numeris 
pasirodė 1884 im spalio 25 d..

‘ paskutinis 1885 m. balandžio 25 
d. Buvęs tautinės Basanavičiaus 
Aušros redaktorius ir gryną lie
tuvių kalbą bei pažiūras gerbęs 
Šliūpas negalėjo sugyventi su 
“unijiečiu” Tvara.usku.

Šliūpas suorganizavo Lietu
vos mylėtojų draugiją, leisti su
manytą Lietuviškąjį Balsą, ku-

o pine jų 
pakrikšti- 
Pirmame

pa- 
nei

su;

kių unijų su lenkais, 
palinkusius lietuvi tu 
jo “naujalenkiais’’. 
naujo laikraščio numeryje Šliū
pas paskelbė Antane Jurgelaičio 
pažiūrą: “Mes nemislijame at
kelti Lietuvą ir ją aprubežiuoti 
kaip kitais, amžiais buvo, tik no
rime atminti save tautą, kalbą 
ir raštus bei kitom tautom 
rodyti, kad nesame hum’i’ę 
kalba nei divasia”.

Steigiamąją Susivienijimo
sirinkimą Astramskas savo SLA 
istorijoj plačiai atpasakoja, atsi
remdamas. turbūt, Šliūpo Lietu
viškuoju Balsu, nors įsakmiai to 
nepakako. Įdomu, kad svarbiau
siu kalbėtoju iškelia Pijų Pa
renką, apie kuri biografinių ži
nių maža. Kiek nariu susirinki
me dalyvavo, nežinomą bet As- 
tramsko žodžiais, “atėjo daugiau, 
negu paprastai ’. Sako, kalbėję 
Bučinskas, Pranas Ramasauskas, 

ris griežtai atsiribojo nuo viso- V. Džiankauskas, ir, be abejoji-

~ ;
Jųrgiair‘Vytaute; Komisija nu- kliu nemokėję — iš org-jc* Iš

sprendė Steigiamąjį Seimą su
šaukti tuometinėje Amerikos lie
tuvių sostinėj, Shnenadoah. Pa., 
1886 m. rugpjūčio 15 d. Jį suruoš
ti ėmėsi šv. Jurgio draugija.
Atvyko 11 delegatų:

New Yorko: Pijus Paseckas^ 
Pranas Ramanauskas ir Jonas 
Šliūpas.

Baltimore. Md.: Mikas Obe- 
laitis. Shamokin, Pa.: Silvestrąs L 
Bruožis. Shenandoah^ Pa.* Ma-I viena lietuvišku draugija”, kurį 
tas J. Andriukaitis, Vincas Jucd- privalėjo prisiimti )r pareigą 
kojis, Andrius Kapočius, Jonas 
Matulevičius. St»sys Miliauskas} 
Jonas Skritulskas.

Seimas priėmė konstituciją, 
kuri steigiamąją organizaciją pa
vadino “Susivienijimas visų lie
tuvininkų Amerikoje” ir ja nu
statė tris tikslus: 1) pirkti žemių 
ir namu, kurti mokyklas ir sene
liam bei našlaičiam prieglaudas, 
statyti lietuviškas bažnyčias; 2) 
steigti darbo biurus, kurie be
darbiams padėtu susiieškoti dal
bų; ir 3) sušelpti mirusio nario 
giminaičius. Įdomu, kad tame 
seime kilęs “karštas ginčas” ar 
priimti į Susivienijimą moteris 
ir merginas. Nutarta nepriimti.

Reikalams vesti Seimas iš
rinko Centro Valdybą, kuri at
sakinga Seimui ir susideda iš va
dove (pirmininkoj. jo pagelbi- 
nin, raštininko ir iždini nko. JRaš,-. 
tininkas turi sudėti $100 laidą, 
iždininkas — ?LOOO. Valdybai 
pavesta pritūrėti SūsiAiėr^j- 
mo “šakas ir kuopas”, kurios, sa
vo keliu, išsirenka savas valdy
bas.’ Kur nėra kuopų, mokes
čius iš nariu surenka tam tikri 
paskiri agentai, kurie pinigus 
prisiunčia Centrui.

Nario mokestis nustatytas 10 
centų mėnesiui, $1.20 metams. 
Įstojimo $1. šešis mėnesius duo- Į
N’ ... ' N , . , - ■ ■ —

braukiami. Pomirtinėj tik tito- ; 
met bus išmokamos, kai organ i-’ 
zacijoj sutelks 500 narių. Cent- " 
ro Valdybai suteikta teisė apdė
ti narius po 25 centus metams 
pridėthnų mokesčių, “reikalui 
priri J is” Suplaukiu pinigai 
būsią laikomi trijuose fonduose: 
60% žemei ir namam įpirkti, 
25'£ pomirtinėm, 15% darbo biu
ram. 2 Nariais galėjo įstoti “kiek

“Šusivienijimą plėsti”.

Kiekvienos prisirašiusios drau 
gijos ir Susivienijimo kuopos 
pareiga yra pasiųsti delegatą į or-^* 
ganizaeijos seimą, kur dalykai ~ 
nusprendžiami dauguma balsų. 
Delegatai nutaria kur ir kada 
šaukti seimus.

Seimas išrinko Centro VąĮdy- ‘ 
bon šiuos asrpentis: Pijų Pasee-M 
ką — pirmininku, Miką ‘
t j — vięepirm., Vincą Juodkoj J 
— raštininku, Stasį Miliauską Lį ’ 
kasininku. ' : . » •?

*
(Bus daugiau)

■tirpia

“**

i
tada priskaitė tris šimtus, viene
rius metus vieningai veikdami, 
sudėjo visuomenės . reikalams 
apie $2,000 ($800 steigiamai Šv. 
Treicės parapijai,.$240 kun. Var- 
nagirio algai, $175 bažnytiniams 
daiktams ir porą šimtų dolerių 
Šliūpo leidžiamam Lietuviškam 
Balsui).

Todėl Astramskas daro išvadą: 
“Susivienijimo, sumanytojai | 
organizacijos tikslą žiurėjo norš 
gal ir nevisai ryškiai, bet plačiai. 
Jie galvojo ne tik sušelpti pa-į.

• vienius Susivienijimo nariukne- 
I laimėse, bet visą tautą aukščiau 
į pakelti kultūrą, dora .bei apšvie- 
1 timu, kad ji garbingai atsistotų.

kitų tautų eilėje. Sumanytojus 
varė tautiniai jausmai”.

Lietuvos mylėtojai New Yor
ke išrinko Pijų Pasecką pirmi
ninku, Antaną Juškevičių sekre
torių į komisiją parašyti būsi
mam Susivienijimui konštituci- 

: ją, kurią Šliūpas paskelbė L. Bal
se, o komisija išsiuntinėjo atsi
liepti devynioni tuomet žįnp-' 
mom lietuvių pašalpinėm drau
gijom, kurių keturios veikė She
nandoah, trys New Yorke, ir po 

] vieną Waterbury, Conn., ir Bal- 
timorėj, Md.

Pritarė keturios: New Yor
ko šv. Kazimiero, Waterburio 
Šv. Kazimiero, Shenandoah Šv.

SERVE WITH PRIDEK 
THE WliM SUtt%

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuku- fraternaljiiė 
Qrganizacijar lietuviams ištikimai' tarnaujanti, jau per 87 metus.

SLA — atlieka kultūrinius^ darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuąs 
darbus dirba.-: <. . .: ‘ ** ‘4

SLA — išmokėjo daugiau kaip 'AŠTUONIS 345JJONUS doleriu 
apdraudų savo nariams,. . 'f ?

SLA —apdraudžia*-pigiausiomis kainunns. SLA neieško pelno,, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.'r 
Kiekvienas lietuvis-ir lietuviu ^draugas, gali ■ U - 
Susivienijime apsidrausti

: ■ . ui -- * ■
apdraudžia ir Taupomąja; apdraudę •'.*-<Endowment 
Insurance, kuri ypač * naudinga jaunimui, aiekf^nčiaru 
aukštojo

SLA — vaikus apdraudžia ,pi^ 8^n|
$1,000 ąpdraudos $3.Į0Q me

SLA —kuopu yra visose liėfįyft ■’I?
Kreipkitės i savo apylinkės, kuopų veikėjui

5LA

goję duodami

H

e - >

r-» didehc formato.
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KByfH* f*nwma* ITW "U. SI.,
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NEBRANGIOS. BET VERTINGOS KNYGOS
• LITeKATORA, Hetuvhj fitertfūros, meno Ir molzį 

IJM m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet neaenatą, Vin«- 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Štankot 
I. Raukfio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* Ir 1 
Meilaus straipsniai bei ftudijos, iliustruotos nuotraukom!* t 
M. K Čiurlionio. M. Meikio, V. Kašubos, A. Rūkitelės ir A Vara 
kūrybos poveikalais. 365 pu*L knyga kainuoja tik £3.

'• DAINIŲ SVENTtS LAUKUOSE, poetės, rąžytojo* Ir tn 
tinlj ioklŲ pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie data' 
Iventea bei Jų iitoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedatanojan 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais durrmenimt 
bd užkulisiai*. Studija yra 151 pusi., kamuoja W.

• VDENBO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprslj
ta* Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausa 
gyvenimo bruožą aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities Hf* 
ratūrtaė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslaplą knyf 
parduodama tik už |X | i

LiftAu V IšKASIS PAMARYS, Henriko T omo-Timsl-s f?t 
mlantis Pakalnės |

ydingoje 335 pwū l^mėlaDla. Kaina ii

307 W. 30th Stų
TeL (212) 563-2210

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC, 

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

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių. 

Maistas iš Europos sandėlių.
MARIJA NOREIKIENS

^iiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiii:sii!irjiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiniiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiuiiniiik

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2b01 W. 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2737

JAY DRUGS VAISTINĖ
W. 71st St, Chicago, HL

ESTTNG.AJ IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY &AL-
Jit’i ENYS

Atdara šiokiadieniais nuo 
vai. ryto iki 10 vaL vakaro. 

Sekmadieniais nuo 9 vai ryto iki 8 :30 vaL vak.
I. KUHLMAN. B.S., Redstruotas va Lit in ink*

1 n

Trileriu uitu im i i>■ r

uiInž. LIŪDAS MIKŠYS, 
50 metą studijavęs, kaip

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas 5e| kada tf 
Bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, Hatavios

raukas, paruošė tikslius vertinaw 
linu studijuoti.
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buvo ištraukta sena fotografiją kuritfb Mikojanaa paav 
rašinėja susirinkimo nutarimus, o Černenka jam nurodo 
pirštu, kur Mikojanas turį pasirašyti. (įeruenka neturėjo 
jokios nuovokos, apie ką Mikojanas su Iptais partijos uą* į 
rials ginčą vedė, bet jis pirštų nura<iė? kuriojb eilutėje 

. Mikojanas turėjo pasirašyti. Jeigu jte Mikfijaųui nuroki’ 
< nėjo, tai turėjo žinoti, galvojo pats Černenka, ir parinko 
■ tą fotografiją pakartoti sovietinėje spaudoje, bet Černen
ka neturėjo jokios nuovokos apie svarstomą dąlyką.

Buvo paskelbtos kelias Brežnevą it'Černenkas foto 
: grafijas. Černenka nediskutuodavo su Brežnevu, bet vi- 
suomet stovėjo šalia jo ir klausė, ką Brežnevas jam liep- 

• davo.
Pati įdomiausia nuomonė apie Černenką yra buvusio 

Amerikos ambasadoriaus Malcolm Toqug, Jam teko kelis 
kartus susitikti su Černenka Maskvoje, kai ten ėjo Ame
rikos ambasadoriaus pareigas. Įdomiausia,, kad ambasa
dorius Toon skyrėsi nuo kitų Amerikos ambasadorių, 
kad jis pramoko ne tik skaityti rusiškai, bet ir suprasti 
ir kalbėti. Jis laisvai galėdavo susikalbėti su aukštais 
Sovietų pareigūnais. Vertėjas jam nebuvo reikalingas. 
Pačioje Maskvoje jam teko kelis kartu* susitikti su Čer
nenka įvairiomis oficialiomis progomis, bet pats svar
biausias jo susitikimas su Černenka įvyko- Vienoje 1978 
metais, kai buvo svarstomas pirmas susitikimas su S<b 
vietų valdžia ginklų mažinimo reikalm

Vienoje buvo Valstybės departameut° pareigūnai, jų 
tarpe buvo iš Maskvos iškviestas amfesadorius Toon. 
Sovietų delegacijoje buvo Černenkai Ambasadorius pra^ 
šneko apie šios sutarties reikšmę aevifitihiiame--gyvenime,, 

■bet Černenka klausimo-nesuprato/įr-wai Taono iškeltu 
klausimu nekalbėjo.-Negali sakyti,, kad/, jis būtų nesupra
tęs ambasadoriaus vartojamų žodžiu Į bet jis nesuprato 
pagrindinės minties.. Ambasadorius,kausimą iškėlė iš ki- 

,-tos pusės,.bet Černenkai tai visai nėrėągavQ,,‘Tada?ambar 
sadorius pradėję, kalbėti apie .Vienos orą, o/na apie uapk 
jai ruošiamų, pasirašyti dokumentų- pasekmes;. Ąįnbasa- 

rtloriųs susidarė savo nuomonę apie Černenką^. Prąfeitą 
pirmądiėnį amb. Toon tą savo womona laikraštininkams 
pareiškė. Neveikdamas nieko į medySfeę,’. jis-pasakė•

KAIP BUVO PARUOŠTAS 
DARIAUS-GIRĖNO ALBUMAS

(A. Mingio pokalbis su E. Jašiūnų)
lėną. sudtre keliokką storų to- 

j mų. Daug pagelbėjo ir minėtoji
P. Jurgėlaa knyga. Albumo teks
tas iv nuotraukos apima visą 
ląikalacpį ąuu šių didvyrių vai
kystės iki mūsų laikų. Jūsų mi

(Tęsinys)
Teku būti labai atsargiam ir 

3U gyvę liudininkų a.tsimini- 
nrais bei ‘’žinovų” tvirtinimais. 
Didžiumų informacijos sėmiau-
a is savo asmeninio archyvo, kij- oimą karstų paslėpimų, vėliau 
ris, pvz., vien apie Darių ir Gį- Į jų arradimą ir paskutines laido-

Černenka = nuobodus žmogus
Praeitą? pirmadienį Sovietų Sąjungos komunistų, par

tijos Centro komitetas primetė visai Sovietų Sąjungai 
oeną komunistų partijos veikėją Konstantiną, Justino 
sūnų,. Černenką.

Ypatingų pąreįgų komunistų partijoje jis nėjo, visą 
ry/cĮpigijcs m^tą jis niekuo nepasižymėjo, jokių ypatių 
gų įgaliojimų jam niekad nedavė, bet jis yis dėlto dirbo 
atsakingą darbą Rusa j oą, komiisistų partijoje ir Brežne
vas jį pasirinko į parti jos'politinį biurą. Tačiau niekas ne- 
manėĮ kad Černenka kada nors pasieks- generalinio sek
retoriaus pareigas.

Vertingiausias Černenkos darbas buvo saugoti So
vietų Sąjungos komunistų partijos narių informacinius 
dokumentus. Jis mokėjo juos taip sutvarkyti, kad, reika
lui esant, galima būtų rasti. Černenka gal neatsiminė, 
kas tuose dokumentuose buvo pranešama, jis nežinojo 
komunistų partijos nario svarbiausios charakteristikos ir 
būdo bruožų, jis nesuprato moralinio jo -atsparumo, bet 
jis taip juos sudėstydavo^ kad greitai būtų galima rasti. 
Jis mokėjo tuos dokumentus sudėstyti alfabetina tvarka, 
Jis prisamdė tiek tarnautojų, kad mokėtų sudėstyti pa
gal pirmąsias, antrąsias ir trečiąsias raides. Jis žinojo; 
kuris tarnautojas kurią raidę tvarkė. Jeigu Įtakingas 
partijos narys pareikalaudavo žinių, tai jis žinojo, kas 
gali jas surasti ir atnešti. Žmogui, neturinčiam jokios 
nuovokos apie alfabetinę tvarką, tai atrodė didelis daly
kas, bet mokantieji darbą žmonės žinojo, kad tai yra pa
prasčiausias suskirstymo būdas, vartojamas knygynuose 
ir kariuomenės centruose.

Vėliau, kada kiti perėmė dokumentų tvarkymą, tai' mas, kur pasirašyti^ įtikins žmones, kad- jis įsakinėja 
Černenka buvo paskirstas į konferencijų dokumentų tvar- Mikojanui. 1 -
kymą. Černenka nekreipdavo dėmesio į konferencijos Truputį kitokios nuomonės apie Černenka buvo tuo- 
eigą, bet į nutarimus. Kad parodytų Černenkos galią, metinis sekretorius Cyrus R. Vance, kuris; taip pat buvo nebebus.

Vienoje, kai ąmb. Toon ir Černenka tęn buvo. .V^nee pri- 
pažįšta, kad Černenka anksčiau iielįsdayd įiprifešą^i-'beti 
paskutiniu metu jis įsidrąsino ir savo- 4uoino^£i*ėtkąr-- 
čiais viešai pareikšdavo, Černenka vįs^ ^ėltą .dtiso- riešai; 
pasisakyti prieš. Andropovo skubų yajįvĮ
vybės. Jis partijos politiniam biurui^įw^t^ kad pariju 

, .Ė6a vadovybę priklausė jam, o ne Andppį«wuį-^^tihiaįnę
jis buvęs vyresnis, jam priklau^ė-pa^ei^bęJ.Vjšdję'

1'RuŠfjbj susidarė nuomonė, kad Čem^škasųdart^AųKSirit-pri1’ pveagos lietuviai per ma- 
zAndropovm, I£ada.-Andropovas -i^tĮrlį

— Černenka is a “dullard”. , : - - Į
Čia labai jau griežta nuomonė.. Pažiūrė jusi gėrynių®-i 

se žodynuose, “dullard’ reiškia “stupid^*; Lietuviškai iš
vertus “stupid” reikštų “kvailą”. Laikraštininkai 

’ “dullard” įdėjo į kabutes. Jie pažino aiškaar'kalbantį7 am? 
basadorių Toon, ir nenorėjo naujai išrifikto. komunistų 
partijos generalinio-sekretoriaus pavadinti kvailiu. Jeigu 
Sovietų Sąjungos. Centro- komitetas- vienbalsiai išrinko 
kvailį partijos vadovu,, tai kokie privalo būti tie. Centro 

■ komiteto nariai?. Jie būtų dar kvailesni. Kad bent vienas 
būtų kitaip balsavęs, bet Černenka išrinktas vjesubalsiai'.

Mums atrodo, kad ir ambasadorius Tooh neturėjo 
galvoje “kvailio”-, kai pasakė “dullard”. Kiekvienas žodis 

i turi kelias, prasmes, taip ir “duH'arcT. yra\ keJJaęrasrijisį.
Jeigu reikėtų šiuo atveju versti ambasadoriaus Tbon 
“dullard”,, tai mes išverstume jį bukapročiu-. Tik. buka
protis- gali sudaryti visų partijų narių sąrašą? ir nepasi
teirauti- apie tų narių pajėgumą ar nepajėgumą imtis 
atsakingo partinio darbo. Tik bukaprotis- gali parinkti 

I tą fotografiją su Mikojanu ir tikėti, kad jis, nurodyda-

aprašiau. Paminėjau ir vi
sus kitus >u didvyrių paminėji
mu susijusius įvykius, iki mūsų 
laikų.

Bendrai paėmus, sieugiausi 
duoti lik paLiki'intus faktus ir 
datas, vęngdamsa. bet kokių as- 
meainių spėliojimų ar savo nuo
monės pareiškimo.

| KL Ar bus kiek plačiau pami
nėta, pvz., Anykščių Puntuko 
akmenyje 1943 m. iškalti lakū-

Į nų bareljefai ir jų Testamentas 
Jaunajai Lietuvai? Šio sumany
mo vyriausiu inicialerium buvo 
eiv. lakūnas Tomas Zauk-a, o 
skulptorium — Bronius Pund- 
zius. Tai vienas š įspūdingiau
sių paminklų, gausiai lankomas 
tiek turistų, tiek ir vietos gy
ventojų. Tikriausiai parašėte ir 
apie Lenkijos lietuvių sėkmin
gas pastangas sutvarkyti jų žu
vimo vietą. Tas jų pastangas 
Jūs parėmėte Ehicagos lietuvių 
aukomis, pasiųsdamas daugiau 
negu 500 doleriu.

Ats. Taip. Aprašiau lak. T. 
Zaukos ir skulpL Br. Pundziaus 
nuopelnus, ir Puntuką, tapusį 
savotiškai originaliu Dariui ir 
Girėnui paminklu. Aprašiau ir 
nuotraukomis pailiustravau pra
eitą vasarų įvykusius jų žygio

|5O m. sukakties minėjimus Sol- 
-Ldine, Marquette Parke, Brook- 
;:iyoe ir kitur. Deja, nepavyko 

’Lgąiiti nuotraukų iš okup. Lietu- 
Uvoje įvykusių minėjimų, p^okių 
L minėjimų ir ten būta. i.

M Soldino (dabar < Pszczelnik, 
Lenkija) paminklo restauravi-

ųe suaukojo virš 580 dol. Tie 
.pinigai buvo pasiųsti Lenkijos 
-itet:rt'"ų dr-j;ai ir oficialį^^iš- 

.tv-t - F^^d-ln’'trns Jhfcai.|&Milcrū kur-
pritarę.'Avfeaš^Centro komitetas, Į^.-- AukOKts? prisėjo ir kitų
.-^^.^S.ŲBgęffądėtŪ. šaudyti “kombin^t.ori^’u-’kai^.‘.is'aš'.ų, bei vietiniai Lenkijos 

Jįętuv-ai. Tos, aukos įgalino pa
minkle įdėti naujas bronzines 
raides užrašams lietuvių, vokie- 

įc’u. angių įc lenkų kalbcnrs. Se- 
įšli^i; prięš. Andro^avą. Bet, Černenka; visus nustebino. kopiytaiuiiaui sunykus, 

.. . . - - ■ ■ būva pastatytas naujas, tiksli s3-
nojo kopija (senasis koplytstul- 

■’ pis • buvo nugabentas į Punsko 
; muziejų j. Aptvarkyta paminklo 
■aikštelė, tvorelė, varteliai, che
miškai nuvalytas paminklo ir 
suolelių granitas. Paminklo res

tauracija iir aikštelės tvarkymu 
rūpiuoju: Lenkijos Lietuvių Vi
suomeninės Kultūros Draugijos 
(LVKD) Štetino ratelis, vado
vaujamas p. žaliapienio. Pa
minklą globoja, jį prižiūri ir juo 
rūpinasi, sodina ir lakto gė’es, 
pasišventęs, bet labai silpnos 

] sveikatos, taurus lietuvis Julius 
Įšio meto. Lietuvos ūkininkams atimta žemė. Už darbo Sanvaitis. Su šio ratelio vado- 
valandą jie gauna 3' sovietą kapeikas ir svarą javų. Visi i y? palaikau glaudžius ry
ki# javai,"daržovės-ir šienas eina Rusijon. Černenka par- S1“S’ P61- U ga«nu Ausros’ zur- 
tiniiį kombinatorių, nešaudys. Pakaitų Sovietų: sistemoje sėdžių p^tokolVT tT P° 

/?. (Bus daugiau)

r jis sušaudė Azerbeizane. - ; v
• < . Centro komitetaspaskyrė Černenką Andropovui lai- 
: dėti komiteto pirmininku, kad jis; turėtų progos savo tulžį

: komunistų partijos narį. Jis pastebėjo-, kad jo-pareigą yra 
■graau žodžiu paminėti. Jis žinąs ir visi žino, kad jis daui- 
..giau nieko blogo? negalės padaryti ne. tik žmonėms, bet ir 
komunistų partijos nariams. Mes risi džiaugiamės ir tik
tis geruoju, jį- pririmįnsime.

mo. Jis dažnai pabals-‘-fr sirginės,
5 ‘ ' Skelbiame suos vertinimus, nes žinome, kad paverg-
■ tos- Lietuves gyventojai turės gyventi šio Sovietų komu-
■ nistų- partijos nario vergijoj. Didelė lietuvių dauguma ir 
^toliau rusų komunistų bus išnaudojama, kaip buvo iki

i

PAVERGTOJE LIETUVOJE

vištienos, o Jūs už svarą turite mokėti pasantro mėtė BfeUtt iftirtžnę, tai galite gauti ir po tris

- Tai kodėl tėkš didelis skirtumai juk dnfe-

iek galime jums mokėti, —Nežihi

lites dirbdama
lenus? Kaip vardas, pavardė? Laimė, kad

sitraukia huo pcrgrįžusio lietuvio dieną ir naktį. 
Kuriam gaJui skiria palydovus? Kodėl nepasitiki

— Kai£ tarsoprasti?
Jei keisite dolerines, tai mokėsime po pus-

nibKfc tote Irane vertė yrs ėMfesnė? Savaitę 
pirki

i ^.4 fa

-K. .

iegauerau laryrt
; AL l-

ČIKAGIETĖS įspūdžiai rusų savo tautiečiais? Kodėl be liudininkų negalima 
net ir su motina bei broliais pasikalbėti?

Tai klausimai* kurių neišaiškina Lietuvoje- 
buLTisieji turistai. Net ir komunistams p ištaru
sieji keleiviai negali suprasti, kuriam galui reika- 
Jrngas toks persekiojimas. L

■ L:,
O DOLERĮ RUSAI MOKA TIKTAI t

90 KAPEIKŲ’

Pirmiausia turėjau sumokėti šimtą rublių ui' 
taksį, nes šoferis negali imti dolerių. Jam reikia 
mokėti naujais chruščioviniais rubliais. Visąją 
Europoje dolerius gali išsikeisti stotyje, viešbu-

Daugelis mano, kad Amerikos lie
tuviai nežinojo, kas rusų okupuo
toje Lietuvoje dėjosi, Sovietų karo 
jėgoms ir policijai antrą kartą Įsi
veržus į Lietuvą. Pavergtoje Lie
tuvoje buvo Čikagietė 1961 metais. 
Ji viską aprašė ir Chicagos Lietu
vių Literatūros Draugija išleido 
tris laidas (vieną angliškai j. Nau
jienose dar galima gauti čikagie- 
tės įspūdžių laidą. N. Red.

(Tęsinys)
— Ar šoferio neužtenka?
— Šoferis tiktai veža, o palydovas rūpinasi

ir par lydės į Kauną.
— Man visrien» skirkite palydovą, bet leiskite 

man pasimatyti su laaae md.iaėle, ■—> pasakiau 
Cibulskiui. — Jei norite, tai gsUte skirti ir pen
kis palydovus, bet leiskite man pamatyti mamą, 
ko) ji dar gyva!

Iš viso valdžios atstovai bando žmopių neiš
leisti i lietuviška kaimą, o jei kuri vir defto iš-

Reikia dar- dešimt dolerių, — pasakė jis.
— Kodėl? Juk daviau šimtą dolerių, — nu

stebusi atsakiau aš.
— Taip, bet jūsų doleris yra mažesnės vertės.
— Nejaugi? ...V Už dolerį aš daugiau nusi

perku negu už rublį, o jūs sakote, kad jis mažes
nėm vertės. 4 ;

— To aš nežiteiu, bet už dolerį mes galime 
mokėti tiktai 90 kapeikų.
? ■— Už- doferf aš nusiperku pusantro svaro

jome atvykti į Vilnių ir įžengti į viešbutį, tyliai 
duris prasidarė, vienas palydovas (ne Cibulskis) 
ir paklausė, ar nenorėtume išsikeisti dolerių.

— Žinote, -oficialus kursas labai aukštas, bet 
žmonės moka nž dolerį žymiai daugiau. — pa- 
tylonrii šnabžda;

— O kiek jūs mokėtumėte? — paklausiau.

■svfeBhk • Jūte ui- svspą sviesto turite mokėti pus- antro rublio už drierį- Jei turėsite $20 bumaškas, 
trečiartibHe. ;Už dolerį aš gatwu ketur® svarus ‘tai gausite po d«r rubliu nž dolerį, o jei norėtu-

4 x . ... x , vištienos, o Jūs už svarą turite mokėti pusantro mete SfceUti JftBtinę, .tai galite gauti ir no tris
tyje ar bet kurioj krautuvėj, tuo tarpu rusų pa- Už'dolerį aš nusiperku gerus martkinius, • rubl«» «
vergtuose kraštuose dolerius gal keisti tiktai1 
valdžios banke.

Palydovas mane nulydėjo į baitą. Kai paša* 
kiau, kad norių išmainyti dolerius> taf banke tw%

Pristatė mane prie langelio. Tbn gali 
ilganosis valdininkas. Jis man tuogau pa 
tūrių puslapių spausdintą lapą, kurį ture 
pūdyti. Reikėjo pasakyti vardą, pavar 
Katine (kurio aš nežinojau), adresą i 
nupasakoti, kur dolerius gavau, kaip . 
bau, ir visą biurokratišką litaniją.

įrų mota
dirbo tai peniai, kuri Vil- 

i rinko ir spekuliantui Rr»- 
i- Piktumas ėmė todėl; kad 

j gauti tris chrusčiovi- 
s bankas man temokėjo 
buvo vagyste, oficialus

pats skaityk ip mus 
SKAITYT’ D!FN7A<



modernios
VAKARŲ VEJAI

jos poslapių. Kama 35. Minkšti
Pasiųoma poeziją, kai atsiusite pinigus 

jokio adresu:

CC.M

DR PAUL V. DARGIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Medfcinoa tfirakteriua
19311 Manbeiai Rd* Wwitiwir, IB

A. A. Antanas Žukas

Antanas Žukas (1900—1984) 
gimė Lietuvoje. Amerikon at
vyko kaip D. P.

Lietuvoj A. Žukas buvo mo
kytojas. Dėstė matematiką ir fi- U«tw«c karivoimnė buvę garai ginkluota gogai ta meta kąra reOcalavimu*. čia matomu prMIoktvvlnk daliny*.

CHI
Z5

Funeral Home and Cremation Service
Charted Stasul

Chicago, EL 60608
24 Hour Service

TtL: 582*2727 aria 562-272g Čikagoje priklausė Lietuvių 
šachmatininkų klubui ir Marpar 
šachmatininkų klubui. Vasaros 
popietes praleisdavo žaisdamas

gydytojai i* chirurgas, 
SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS

OPTOMETRISTAS

KALBA UKTOV3KAJ
*311 W. Tise lt T«L 717-5147

Visi žaidėjai jį labai mėgdavo 
ir vadindavo “Tony the Tiger”.

Šachmatininkai neteko gero 
žaidėjo ir mielo žmogaus, kuriam 
teks ilsėtis svetimoje žemeje, to
li nuo savo mielos Tėvynės.

Roberta.? Račaitif, 
klubo pirmininkas

U “contact tases”.

Dr. LEONAS SEIBUTL'
INKSTŲ, PŪELM IR 

FRvSTATGS CHIRURGU* 
2455 WEST STRUT

VilttdoK &atr*d. t—^pceist

443-554A
■ į.į-.-y v; V

Prostatos, inkstų ir ilapjjs^

"5025 CENTRAL AVĖ. 
St Petersburg, Fit 33718 

TeL (813) 321-4284

’I»KRAUSTTMA)

Can you have noticeably 
soft skiių even in summer? 
Tx: t . ■ .. . • ;

Summer sun and summer 
activities can play havoc on 
your skitų and could make an 
otherwise enjoyable,fun time 
Of year a bit uncomfortable. .

swimming in chlorinated 
pools and salt water, frequent 
bathing, and over-exposure 
to the sun can cause skin to 
Sake, peel and feel rough.

All those fun, leisure acti
vities (bicycling, tennis, swim* 
3ung) leave little time for 
tztra pampering. But do try 
to fit the following tips into 
your schedule. They will help 
you give your greatest asset — 
your skin — the tender, loving 
gare it needs. . . _

— avoid bathing !n hot 
water. Lukewarm water is re
freshing and not as drying.

— moisturize your skin 
When it feels dry.

— rinse off after swimmLg 
to remove chlorine or salt

A. POŠKA

Dr. Jonas Basanavičius Bulgarijoje
(Tęsinys)

O tėvynės ilgesys buvo gilus 
ir pačiam dr. Basanavičiui. Jo 
padėjėjas ir tarnas Nikola Cvet
kovas pasakoja, jog visą laiką 
;ie buvo pasirengę grįžti “aukš
tyn” Dunojumi, tai yra'išplauk
ti į Vieną. Basanavičius tikėjosi, 
iog jam bus leista grįžti, bet vis
kas buvo veltui. Pagaliau, įvy
ko pasikėsinimas. • ,

Dedo Žiliamskis supirkinėjo 
senus skudurus. Jo sūnus Alek
sandras buvo neurastenikas ir 
labai nesugyvetndavo šu tėvu. 
Dažnai susimušdavo. Kartą su
muštas tėvas buvo paguldytas 
net ligoninėn. Ten būdamas pa
darė palikimo raštus . ir užrašė 
viską save žmonai. Sūnus-Alek
sandras. afkalėjęs'už tėvo sumu
šimą, atvykęs pas dr. Basanavi
čių pasiūlė jo tėvą, nunubdyti. 
Bas. pagrasęs įduoti prokurorui. 
Vėliau iš tėvo sužinoręs, jog yra 
uadančas palikimo rastas pas 
Basanavičių. Šis reikalavo^ kad 
3-čius raštą jam atiduotų. Ba- 
sanavUiui atsisakius, jis sten-

— PHw isaE-sC 
ŽEMA KAINA

~sTiimi»Tn Vetlt-

tr VISA kortelės.

S ivaWv Mw. 
4NTAMAJ VILIMO 

Tei. tfte 17M9M

— thower with 1 gentie 
eleanser. A good one is 
Nentrogena Rainbath Shower 
Get Rainbath is one of th os* 
marvelous dual-use products 
that softens as it cleans

It is an amber gel that 
works Eke soap but will 
also make your skin notice* 
ably soft. It is available in 
three sizes, including a handy 
4-ounca tube that you can 

anywhere.
Try these suggestions^ ind 

Wjoy your summer!

jūrio važiuodavęs fajetonu.
Pagaliau B. žmona miršta, jis 

vienas tame ištrėmimo pasauly
je... Bas. pasidarė dar daugiau 
užsidaręs. Nei vienas iš jo drain 
gų su juo nebesusitinka. Jis die. 
ną ligoninėje, po pietų ištisus 
metus kapinėse... Nepaisydamas 
nei sniego, nei lietaus, nuolat 
lanko savo Gabrielės kapą.

Vaikai pradėjo net jo bijoti. 
Žmonės šnabždėjosi, Įtardami jį 
pamišus... Vienas pats, nei su 
kuo daugiau nebekalbąs, tik su 
savo šunimi, su kapu ir kartais 
balsiai pats su savimi...

Ligoninės tarnautojai jam ne- 
bedrįsdavę drumsti rimties. Bet 
jis pats dar atkakliau, dar su 
didesniu pasišventimu gydo li
gonius, daro nepaprastus ekspe
rimentus ir visai nepaiso pavo
jaus apsikrėsti. Jo felčeris A. 
Tričkovas tikrina, jog dr. , Bas. 
norėjęs tokiu būdu garbingai 
nusižudyti.

Rudenį, kiek atgavęs dvasią, 
pradėjo daug rašyti. Dažnai atei 
davo linksmesni laiškai, ir jis, 
sako, juos skaitydavęs ant savo 
žmonos kapo.

Tokio pat likimo ištiktas, ka
pinėse ėmė lankytis čekų daili- 
ninkas Irasek. Su juo tad ir 
užsimezgė artimi santykiai ir pa
lengva Bas. pradėjo grįžti į drau
gijinį gyvenimą ir net jialaikė 
demokratų politiką, varomą Liu- 
bėno Karavetovo.

Tuo pačiu laiku spausdina sa- 
i Jau net pas kaimynus nebegalė- vo daug metų rinktas žinias ir 

- nusistato ištirti antropologiškai 
{ cijos pasunkino kvėpavimą, ir bulgarų tautą.

(Bus daugiau)

kartus pataikęs. Viena kulka 
įstrigusi t į nugarkaulį tarp gro
bu, kita kairės rankos mentėje.

Po to, pasikėsinto jas, sako, pats 
susipratęs ir puolęs i kojas dr. 
Basanavičiui, prašydamas jo ne
išduoti.

Panto Pantovas tvirtina, j.ogei 
Basanavičius ir išlaikęs neišda
vęs ir net nekaltinęs savo užpuo
liko.

Parneštas visas kruvinas ir 
apalpęs į ligoninę ir ten skubiai 
išgabentas j Vieną.

Dr. Basanavičiui išvykus, sa
ko, jog jo žmona felčerių paran
kiais vedžiojama prižiūrėjusi li
goninės tvarką. Vienoje iš men
tės kulką i^mėy' bet nugarkau
lyje liko.,; Per -įdaug pavojinga 
buvo operuo6>^ v/

Ilgėdamasis irj rūpindamasis 
žmona, negalėjęs nurimti Vie.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS ATR-CONDHTONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS

SOPHIE BARČUS
tAoud įsuko* Valandos

SfeitkSŠUijl fr —IrmaHutai* 
ttoo 830 JU fc» vai ryto.' 
SMha WQPA • 14M AM 

tnšsUuM«me« ii »0^ atvdjM- 
MuWb Paries

— AMoem DmRw 
T«Mj 774-1543

S*. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO^ H. 4GC39

S™**

«oi BBAimiow—i

Vieta hidfe* G atefca*.

Fla_ 15:30 »

TtiaL 7734374

■W»-- <

mą, kur dar keturis mėnesius 
beveik iš lovos- nesikėlęs. Bet 
ligonius vis tiek priiminėdavęs. 
Sako, žmona jį-ratukuose stum
dydavusi, nors ir pati jau gy- 

....................  -x- +„t' veno paskutinius gvvenimo metėsi išgauti rastą, jog tėvas tai, _V .. f?- . _
padaręs būdamas nepilnoje są
monėje. Dr. Bas. ir tokį raštą 
itsrakęs duoti. Tad visą laiką 
Aleksandras grąsinęs Bas. nusi-

.. ... .. . } dus, ir ijo sveikata labai nusilpo.Viena dieną is kažin kur ga-! ’ J d.
ves revolveri, tas vaikinas pa- i”‘u 11CL„ ... i davės nueiti. Viaaus kompnka-kviete dr. Basanavičių pas savoj 1 .• . .
tfcXT?’ K xjl- „ „„'■{.-„.a ■ 'is, bent kiek paėjęs ar padir-Basanr-Vicius atėjęs, apžiurę-«. . Jt r . . , . . • ~ : bėjęs, dusdaves.ies -a senuką ir konstatavęs ais- 5 xm j t-> l- Varniečiu liudijimais, kad nec ku ,;o sumušimą. Tada Bas. pa-* 
reiškęs, jog jam jai! nebėra dau
giau kantrybė: ir jis tikrai išduo- 
siąs toki žiaurų žmogų.

Grįžtant Basanavičiui atgal, 
Al. žil'amskis pasivijęs ir šovęs 
i B. keturis kartus, bet tik du

tus. Vis dėlto* teisme dr. Bas. 
prašė nėbausli ?f išteisinti AL 
žiliamskį; nors pastarajam ir 
nebuvo verta atleisit.

Žmona palengva gęso. Sužeis-

— Puerto Riko gyventojai ne- 
ir po penkių metų B. negalėda- nori rinkti Carlos Romero Bar- 
vęs kokį puskilometrį nueiti pės- celo gubernatorium trečiam ter- 
čias; Nilo savo sodelio ligi pa- minui.

2533 W. 71st Street

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

—. -7 -.. ■ . - ■ - . —■_______ ;_____ _______ _____ .■

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, UL 60650

iTčUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENIN2 

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Alkstąs automobiliams pastatyti

ę^nerican Kįtęhen
l ^Anthony Dias Blus

PINEAPPLE SPARERIBS
Pork «nd fruit go well together, tnd the eombinKtroa of 

^arenta With the iWeet end sour taste of pineapple i« a natural.
Before being cooked over a charcoal outdoor gnu, 

riba Should be precooked by being boiled until toftden Thk 
uroceas of partial cooking te called parboiKng.

you are anabla to devote the time or tta refrigerator 
apace to the marinatioh procedure in this recipe, JM* onift the 
step. The riba wiH ta^e a Utile less of pineapple, but they m 
ctin be quite delietew. „

Tbit father Stii b Ideal for a barbecue party. For 
Vrrger groups, allow 1 pound of spareribt for each person and 
increase the amount of basting sauce accordmgiy^ Accompany 
tiie riba with cold potato o^ macaroni Mlad, lEced tbtnaloea* 
parted Frv'och bręsti, Ind the pineapple sauce for dipping.

chilled rote wine, Of toe whito
'tso m&ks tha Muce — a cold Ch ahi it oc Soava*

Grffled Ftoeappk Spmrta

M
f

of ®xo^^

jok*
i 0».)

Parbėk th< h
PUe* to# ribo ic 1 iw

r

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue

TeL — 523-3572

SOME CHICAGO MOTOR CU* ’W5 OH

tXPRESSWAY

.. * -

sau

s

>r
o**? theau If to* 

witor. fnr 24
9 prepare th*

or of. »nd
tr* t bail tnd toBwrr fer 10 mirutea.

# retdy to rn?,. to* b 1
heo<^k. turning:frtęven t. v. ' — ' ?•

< th* t ’ of irito
-f 't r-*.

WK •rr-’*.

LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Dlinoii

VASAITIS-BUTKUS
m:TUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue
Cicero, 11018

Telefonas — 652-1003

—
5 — Naujieooi. Chicago, B, TT1. TTmrsday, Tfebrury tM4
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Lietuvių kalbos kursai Vilniuje 
didžiausia veidmainystė

Vilniaus universitete:
“Prieš dešimt metų Vilniaus j 

valstybinis V. Kapsuko Univer
sitetas pradėjo rengti lietuvių 
kalbos 
via m s.
šie kursai neveikė.
narna daug pareiškimų, kuriuo
se 1 eluvių kilmės užsienio pilie- 
'■iai reiškia pageidavimą geriau 
išmokti tėvų kalbą. Todėl atei
nančią vasarą lietuvių kursai

kursus užsienio lietu- 
Dvi pastarąsias vasaras

Dabar gau-

r: Draugo redaktorius Mykolas 
iDninga buvo labai nepatenkin- 
; tąs, kuomet rusai atšaukė lietu- 
• yių bendradarbiautųjų jaunimui 
vykti į okupuotą Lietuvą, į K ip- 
šuko Universitetą pasitobulinti 
lietuvių kalboj. M. Dranga lab-i 
pcpalankiai žiūrėjo j tuos, kurie 
kovojo ir prieštaravo, kad jauni 
mas nebūtų mokomas okupanto 
tarnų.

Bet atrodo, kad vis tik oku
pantui tie prieštaravimai nepat -lvėl veik 
k<), ir jie nutarė sustabdyti vers
ti bendradarbiautųjų jaunimo i
Nykimų į Kapsuko universitetų, ko pasikalbėjimą su universiteto 
jje» nepalankių okupantui šeimų 1 rektoriumi J. Kubilium. Rekto- 
jaunimas ten nepriimamas ir vi- Į tins pasakoja:

■si privalo eiti per skryningą ] “XUo 1973 metų pas inūsrnū>- 
O kaip su mūsų lituanistinė- | kėši apie pusantro šimto išeivių, 

mis mokyklomis? Argi čia mo-j Pažymėtina, kad visi jie yra jau-

Ta proga Laisvė išspausdino 
ir vilniečio žurnalisto J. žuksus- elgiasi okupuotoje Lie-

turbūt, jie ir kronikų 
Neaišku, kam dar jcs

tlAL 1 STATI FOft ML*
AmmL tom* — Pardtvlm* 
UAL iSTATI FOR SAL*

Buvusieji Lietuvos Teisingumo ministerijos rūmai, ant kurty buvo užrašasj 
"Teisingumas yra valstybės pagrindas"

BUTŲ NUOMAVIMAS/
■ MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

9 NOTARIATAS • VERTIMAI.

.TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA -

J. BACEVIČIUS — BEIT. REALUS 
INCOME TAX SERVICE 

5529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMDiAMt 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKUTMAIi 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J; •' 

^UTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

2212 W. Cermak Road Chicago, DL TeL 847-7742

■ jį

W
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kylojai jau nebemoka lietuvių 
kalbos ir mokinių lietuviškai ne- 
beišmokina ?

NeL-ir Vasario- 10-os-gimnazi
ja taip pat netinkama! Tai kam 
dar stengiamasi ją išlaikyti ? 
Išeitų, kad visas lituanistines 
mokyklas ir Vasario 16 gimna
ziją reikia uždaryti, o visą jau
nimą siųsti į okupuotą Lietuvą, 
arba iš ten kviesti mokytojus, 

-kuriuos okupantas paruošęs ai 
siųs...

Nereikia per daug nusiminti. 
Okupantas, matydamas Ameri
kos lietuviu padėti ir nenorėda
mas, kad jie pamirštų, lietuvis-' 
kai kalbėti, jų pasigailėjo. O 
kaip jau gerai žinome, okupan
tas yra labai geros širdies ir 
Amerikos lietuviais labai rūpi
nasi, kad mes nenutaulėtume ir. 
neliūdėtume, už tai jis mums at
siunčia solistų ir net filmų, kad 
ųies pamatytume kaip po oku
panto globa lietuviai gražiai 
gyveną.
ė Okupantas per savo agentus, 
matydamas tokį mūsų nejautru- 
nąą, kibai susijaudina. Ir jau ši- 
įpet pažadėjo atidaryti Kapsuko 
ghivershelo duris ir leisti užsie
nio lietuvių studentams ten vyk
iu ir pasitobulinti lietuvių kai- 

' - ■ 
%; Pernai spalio mėn. 28 d. Lais- <

ni žmonės. Tobulinti kalbos ži
nių buvo alvvke tautiečiai iš 
Jungtinių Valstijų ir Kanados, 
Lotynų Amerikos šalių ir Aust
ralijos, Anglijos, Prancūzijos, 
Švedijos, Vakarų Vokietijos, 
Lenkijos“.

Kaip maty1,, okupantas bend
radarbiautoji) ir agentų turi vi
sose vakarų ir pietų valstybėse. 
Per tuos pora metų okupantas 
apsigalvojo, kad geriau žvirblis 
rankoje, negu briedis girioje. 
Okupantas turi pakankamai pa- 

. tyrimo ir žino, kad jo pastangos 
nebus veltui ir pasėta sėkla iš
augins derlių.

Tik man neaišku, kokias pa
žiūras įdiegė PLB švietimo va
dai į lietuvių jaunimą, jei dar 
atsiranda tokių, naiviu, kurie ti
ki, jog okupantas tikrai rūpina
si, kad mes nepamiršt ūme lietu
vių kalbos.

Toliau Laisvėje rašoma:
“Organizuodami šiuos kursus, 

mes užsibrėžėme du tikslus. Pir
ma, padėti užsienyje gyvenan
tiems tautiečiams kuo geriau 
patobulinti lietuvių kalbos ži
nias, išmokyti kuo teisingiau 
kalbėti, juk svetur dabar ne
lengva išmokti lietuvių kalbos, 
kai kitose šalyse nebėra didelių 
lietuvių kolonijų, o beliko kaip, 
sakysime, Jungtinėse Valstijose, 

jgje buvo rašoma apie kursus tik šeštadieninės 
JL—_____________ _______ _

tautinės nio-

j kyklos, kuriąs nevisada turi pa- 
Rankamai kvalifikuotų pėda- 
-4ogų.

Antra vertus, mes stengiamės 
kuo nuodugniau supažindinti 
kursantus su mūsų respublikos 
jkonomikos, kultūros, mokslo 
pasiekimais, socialine pažanga, 
socialistinio gyvenimo būdo sa
vitumais.”

Argi jau mes esame tokie kvai
li ir nematome okupanto pink-

I lių, ir siunčiame savo jaunimą 
• jam mokyti? O kur tie visi eks- 
; kursantai į okupuotą Lietuvą? 
i Argi jie ten nuvykę nieko nępa- 
stebi ir neišgirsta, kaip okupan
to tarnai 
tuvoje?

Ee to, 
neskaito,
spausdinamos. Ar tik svetimtau
čiams? Eet svetimtaučiai Drau
go neskaito.

Kodėl okupantas nesirūpma 
Gudijos ir Sibiro jaunimu? Oku
pantas J. Kubiliaus lūpomis su-’ 
minėjo vakarų ir pietų valsty- • 
bes, iš kurių atvyksta jaunimas ’ 
i Kajisuko universitetą. Bet ko-1 
dėl jis pamiršo paminėti Gūdi-1 
ją. dabar jau pavadintą Balta
rusija, ir Sibirą? Ar jau ten ne
bėra lietuvių, ar jie visi išnai
kinti, ar jiems užčiauptos lūpos i 
ir jie negali prasitarti ir parei
kalauti lietuvių kalbos pasito
bulinimo? Jei okupantas parašo Į 
į Laisvę, tai kodėl ne į Xaujie-j 
pas ar Draugą? Kiek, pagaliau, j 
yra lituanistiniu mokyklų Gūdi- 
joj ar Sibire?

Tad bendradarbiautojai ir oku
panto agentai vėl turite progos 
siųsti savo vaikus pasimokyti 
komunizmo, nes rusas okupan
tas Lietuvą visomis pastangomis ’ 
stengiasi surusinti, ir jau rusų ! 
kalbos pradėjo mokinti vaikus! 
vaikų darželiuose nuo 6 metų, ir Į įprastu laiku, parapijos salėje 
sustiprino rusų kalbą gininazi- Į Įvyks Marquette Parko Lietuviu 
jose. Abiturientai egzaminus J Namų Savininku draugijos narių 
jau privalo laikyti rusų kalba. ■ susirinkimas. Valdyba kviečia 

! - • ■ ■ ....
Ar dar reikia didesnio veid

mainiavimo, būk okupantas rū
pinasi Amerikos lietuvių “kalbos 
stiprinimu, tuo tarpu okupuoto- 1 
je Lietuvoje vaikams neleidžia 
patarnauti Mišioms.

Antanas Marma

Pavergtos Lietuvos sportininkas
A. šalna Sarajevo olimpiadoje

/Užvakar Sarajevo žiemos olimpiados žaidynių 10 
biadonininkų (šaudančiųjų slidininkų)

km 
varžytinėse Sovietų 

komandos narys Algimantas šalna baigė penktas (iš 60 daly
vių). Jam betrūko 4 sekundžių baigti pirmuoju. Pirmuoju 
išėjo norvegas Eirik Kvalfcss.

šalna, 21 metų amžiaus, okup. Lietuvos Kūno Kultūros 
Instituto studentas, praeitais metais laimėjo Sovietų impe
rijos pirmenybes. Alg. šalna yra taip pat Sovietų estafetės 
4x1.5 km komandos narys, šios estafetės varžytinės vvks - = - V W
penklgjįįęn;. vasario 17 d.

mai jūsų mintys"ni« kad 
bl’ės. !

neiš

— Penktadieni, vasario 17 d., 
z 7

į visus narius susirinkime daly
vauti. ■ -

i LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
1

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

9 butu mūrinis. Labai geros pajamos. 
Dilelis butas savininkui. Geras inves
tavimas.

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys. , x
Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 
Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY
1

(

*

ILEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chlcagos miesto
Dirbu Ir užmiesčiuose, freltg 

garantuotai ir s^žininš^L 
KLAUDIJUS PUMPUTI!

4514 5. Tai man Awe.
Tek 927-3559

INSURANCE — INCOME-TAX

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

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensininkams.

Kreiptis: A. LAURAITIS
4651 S. Ashland Avė.,

■ Chicago, UI.
Tek 523-8775 arba 523-9191

Dengiame ir taisome visu rijU

SLA ekskursijos reikalais, už
sakant vietas laive jau da-! 
bar prašoma susisiekti — kreip- Į 
tis į American Travel Service i 
Bureau, 9727 South Western 
Avenue, Chicago, Ill. 60643. Tel. j 
(312) 238-9787.

Visi yra kviečiami dalyvauti 
šioje Susivienijimo ekskursijo
je-

Kainuos nuo <$1,175 iki $1,275. 
Į tas kainas Įeina' ir susisiekimas 
lėktuvu iš bet kurio miesto.

I

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie A vė.
(312) "76-8700

tuo jame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434^9655 ar 737-1717

M. ŠIMKUS . ' 
Notary Public - rj 

INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, - Tet. 254-7450 

Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybes pra

šymai ir kitokie blankai, I S'

..Nu o. m o s
RENTING IN GENERALSLA EKSKURSIJA 

KARIBŲ JŪROJE
Susivienijimas Lietuvių Ame

rikoje 1984 metais balandžio — 
į April-29 d., lengia 7(septynių) 

N* j dienų ekskursiją Karibų jūros 
Į j salose. ~

Ekskursija išplauks iš Miami, 
j Floridos, norvegų laivu, “Sky- 
• ward”. Lar.k^sttės Meksikos 
! Yucatane Cancum ir Gonzumel 
I salose. Aplankysite gilios seno- 

- vės Maya ir taip pat tropinį re- 
zortą Key West.

Kelionė ištisą savaitę bus to
kia turtinga geriausiu maistu, 
pramogom, muzika, šokiais, me
nu, taip kad spalvingi prisimini-

— W. Mondale įsakė štabui!
nekritikuoti darbininkų unijų.

NEPRIKLAUSOMYBES

į i

aJMHepaii®.

extra gentle and 
predictable laxative

?4 TABLEtS ]

1983 Chaitem. Irtc.

KAINA — 517. (Persnintiirui pridėti $1)

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKšOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS
i

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

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, H 60608

Aleksas Ambrose,

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išfepausdino geriausia 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 —1959 metai).

664 psL, vardynas. 
Minkšti viršeliai. Kaina $15.

Persiuntimas — $L
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

hh.

r
HK
BL

IŠNUOMOJAMAS 3% kamb. bu
tas Brighton Parke. Skambinti 

po 11 vai. ryto 247-1804.

f

FOR THE SMILE 
0F HEALTH.
Lc^all natural j

- X ......................... .... ....Į—’

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

a L I U C I JA”
Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

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

Ave., Chicago, IL 60629.

C

Siuntimai-į lietuvi
_ L V f'' ‘

P. NEDAS, -4059 ArtherArenu*, 
Chicago,, lit. <0632.TeLV A 7-5936

For constipation relief tomorrow 
> reachforEX-LAXtonight. «

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

Read labd and follow 
direct tons.
C Ex-Lax, Inc.. 1982

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug 

padėti teisininko Prano ŠULO 
loaruošla ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

f į

x Advokatai *
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: nuo 
£ vaL ryto iki 6 vaL vakaro.

SeŠtad.; nuo & vaL r. iki 12 vaL d.
Ii pagal susitarimą.

TeL 776-5162
1S49 West 63rd StreM

Chicago HL 50621— Černenka yra pasiryžęs nu
šalinti visus Andropovo drau
gus ir kviesti į komunistų par
tijos Centro komitetų visus Brež
nevo bendradarbius. advokatų draugija

V. BYLAITIS
ir V. BRIZGYS
Darbo rstades: 

Nuo 6 ryto Da 5 vsL popiet. 
Šeštadieni uis pagal ’usltariiM-

MO6 S. KeAr'x Ay». 
Chicle, ii. 60629

Tel: 778-8000

and PLEASE

more oaxafnJ


