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Archeologai knisinejasi faraono 
Ramzio Didžiojo kapuose

JIS VAIJ)Ė EGIPTĄ PRIEŠ 3,000 METŲ, BUVO 
/ PALAIDOTAS 15 MYLIŲ NUO KAIRO

KAIRAS, Egiptas. — Anks
čiau Egipto kapinynus tyrinėjo 
Europos archeologai, bet pasku
tiniais dviem dešimtmečiais iš
augo pačių egiptiečių tarpe ap
mokytų archeologų, kurie pra
dėjo tyrinėti savo krašto praeitį.

Praeito . šimtmečio archeolo
gai, iškasę paliktus kapinynus, 
išsiveždavo kapinynuose paslėp
tas brangenybes.- Dabar užsie
niečiai prie tų brangenybių ne
prieina. JDabar patys egiptieči ai 
tas brangenybes įvertina-ir pa
deda į paruoštus muziejus.

Pernai Egipto archeologai su
rado faraono Ramzio, Didžiojo 
kapinyną; smėlio užneštą ištisus 
tris tūkstančius metų.

° Ramzis Didysis gyveno 
1301-1235 m. prieš Kristų

Egipto faraonas Rarnzis Didy
sis valdė Egiptą nuo 1301 metų 
prieš Kristų iki 1235 metų. Jis 
valdė visą Nilo žemupį. Valdė ne 
tiktai žemupį. Ji§ valdė dabarti
nę Libiją, Tunisiją ir kitus kraš
tus. Jo. žinioj e taip pat buvo ir 
ĮLiteui6' pakraščiai

Kai jis 
visas '.VįdūržeriSo 
tys - bi^o įžymiai; zęrįi^sr|s. Jo

bįtvo ^d^Ils,’7nepapr?įątaf gražus 
ir: Sfeffingas (jlr^emfc'

■; Vėliau Tš t Afrikos Sacharos 
pradėjo pūsti smarkas yėjai. 
Afrikoje.' gi-
ribšį. įne^ri-itaniiumynai. Tas 
Sariraros- Sm^lrs -ūžderigė visą 
RaĄzio -Didž^rjo Sakarą. Dabar 
egiptiečiai knisinėjasi-- po Si- 
kara. Ų, ■ t u ’ ■ ’ T

KISINGERIO PASIŪLYMAI
- PAVOJINGI

BONA. Vak. Vokietija. — Dr. 
Henry Kisingerio pasiūlymas 
perorganizuoti šiaurės Atlanto 
Sąjungą yra kenksmingas ne tik 
Šiaurės Atlanto Sąjungai, bet ir 
paskiriems jos nariams.

Kisingeris pasiūlė taip per
tvarkyti dabartinę sąjungą, kad 
jos 'kariuomenės vadovybė būtų 
perduota • europiečiams. Jeigu 
europiečiai nesusitartų, tai tada 
100,006 karių grįžtų namo.

Pirmiausia pasipriešino vo
kiečiai, bet dar labiau pasiūly
mas nepatinka belgams, olan
dams. ir kitiems. Kisingerio pla
nai taip sutvarkyti, kad jie būtų 
naudingi tiktai rusams.

Amerikai nepatinka 
Kisingerio planai

Pasklido! gandai, kad Dr. Hen
ry Kisingeris. yra pasiryžęs, per
tvarkyti ne tik šiaurės Atlanto 
sSąjungą. bet ir visą;. Amerikos 
užsieųiįį.joįitiką. Jis yra įsitiki- 

upį, tai ’f ^^ 
tfkraš-l5^ 
£& r^^rtąyt 

b’je į; 
mą yj

niu metu&sliana

swsam

PENKI PREMJERO ŠEIMOS 
UŽSIDARĖ AMBASADOJE

BONOS VYRIAUSYBĖ BIJO, KAI) AUKŠTŲ PAREIGCNĮ 
BĖGIMAS PAKENKS ABIEJU VOKIETIJŲ SANTYKIAMS

■ii-

—
...v. į;;yL.;

Egiptiečiai nori išgelbėti apsemiamus senus Kgipto akmenyje 
iškaltus meno darbus.

V Nežinojo, kur buvo
r Sakaros nekropolis
* i -
^Egiptiečiai žinojo, kad Ram

sto Didžiojo^ nekropolis buvo 
Sakaroje, bet Sakara buvo di
delė, o kur tas nekropolis buvo 
— niekur nebuvo užrašyta.

Dabar egiptiečiai tiksliai nu
statė, kad nekropolis buvo 15 
mylių j pietus nuo Kairo ir tri
jų mylių atstume nuo Nilo gi
liausios vagos. Nekropolis buvo 
21 pėdos gilumoje.

Archeologai, besileisdami gi
lyn, rado visus derlingos žemės 
ir smėlio ktodus. Jie nustatė, 
kas toje derlingoje žemėje augo 
ir kodėl Ramzis Didysis galėjo 
išnaikinti tokį didelį muškenų 
skaičių, ir kaip vergai galėjo 
iškasti nekropolį 21 pėdos gilu
moje. Iš nekropolio matosi di
džioji Chaopso piramidė. ••

Hu^li^^iarėif&ėr Įad dabartinė 
Šiaurės- Atlanto Sąj lingos struk- 
tūral-;^. sveika, kai ji .Atlieka 
Vakarį; įgųęopai saitgumo - TUnk- 
cijasėotjeigu.būtų- reikalas, tai 
patį .Žiaurės. -Atlanto Šąjusga 
gali'įvesti' ręįkalingas pakaitas. 
Neatrodo, -kad . prez. Reaganas 
leistų Kisingeriui vadovauti už
sienio politikai.

—Į Washingtone plačiai ko
mentuojamas Kisingerio planas 
perimti Valstybės departamen
tą, kai sekretoriui Shultz Liba
ne nepavyko sutaikyti krikščio
nių ir drūzų su šijitais.

— JAV saugumo tarybos pir 
mininkas nekliudo saugumo ta
rybai spręsti karinių jėgų siun
timo į Beirutą.

— Elektrą gaminančios bend 
rovės rengiasi statyti daugiau 
atominių jėgainių 
dymas yra pats pigiausias bū 
das elektrai gaminti.

KAI. ENDO RtLIS

DONALD RUMSFELD PASITRAUKĖ, ■■ 
NEPATIKO DABARTINĖ POLITIKA

LEIS LIBANIP^IAMS IŠSPRĘSTI SAVO REIKALUS
IR BAIGTI VISAS TARPUSAVIO BUNGTOES

WASHINGTON. D.C.— Don- rials negalima pasitikėti. Kai iš- 
ald Rumsfeld vakar įteikė pre- moks laikytis, žodžio, tai tada 
zidentui Reaganui atsistatydini- bus prasmė tartis, 

ino pareiškimą. Niksono laikais 
Donald Rumsfeld buvo JA'V gy
nybos sekretorius. Jis buvo ge
rai informuotas apie Persijos 
įlanką, žinojo josios reikšmę 
Vakarų pasauliui, suprato Sovie
tų pastangas veržtis į Vakartis 
ir grobti galimai didesnius Azi
jos, Afrikos ir Vakarų Europos 
plotus.

Prez. Reaganas įpareigojo D. 
Rumsfelda aptvarkyti Artimuo
sius Rytus, kad Sovietų karo jė
gos negalėtų veržtis į Vakarus. 

Atomo skal- Jis bandė susitarti su Sirijos ir 
Libano politikais, bet nepajėgė.

Leis libaniečiams išspręsti 
problemas

Prezidentas Reaganas, žinoda
mas, kad labai sunku rasti bend
rą kalbą tarp Libano fanatikų 
krikščionių falangistų. drūzų ir 
musulmonų šijitų, nutarė dau
giau nesikišti į Libano reikalus. 

Prezidentas priėjo išvadą, kad 
nėra prasmės tartis su kovojan
čiomis pusėmis. - Prezidentas 
priėjo išvadą, kad negalima pa 
sitikėti Amin Gemajelio karino 
mene. Amerikos marinai juos 
apmokė vartoti gatvių kovai 
tinkamus nedidelius lankus, ,p 
jie viską paliko kareivinėse ir 
išsivaikščiojo po Libane esan- 
čtus namus 
reikalo ta r

MEKSIKAI NEPATINKA 
GORMANO NUOMONĖ

MEKSIKA, sostinė. — Meksi
kos vyriausybei ir atsakingiems 
Kongreso atstovams labai nepa
tinka generolo Paul Gorman 
pareiškimas JAV Kongreso ko
miteto nariams. Generolas Gor
man pareiškė, kad nė vienoje 
Amerikos valstybėje nėra tiek 
korupcijos, kiek jos yra Meksi
koje. Generolas tvirtino, kail 
Meksikos pareigūnai nesilaiko 
nustatytų dėsnių, bet prisideda 
prie krašte paplitusios korupci
jos, vagysčių ir apgaudinėjimų. 
Advokatai lupa iš žmonių, kiek 
tiktai pajėgia.

Meksikos užsienio reikalų mi- 
nisteris pareiškė, kad generolo 
Gormano pareiškimas Kongreso 
komitetui yra kišimasis į Meksi
kos vidaus reikalus. Ministeris 
nenori, kad šitokiais argumen
tais ruoštų dirvą intervencijai 
i Meksika.

ZIA-EALEIDO KELIS 
OPOZICIJOS VEIKĖJUS

ISLAMABADAS. — Pakista
no vyriausybė- vakar jpaleido iš 
kalėjimo šešis Pakistano veikė
jus, aiškiai pasisakiusius už de
mokratine santvarką visariie 
krašte. Diktatorius Zia nenoręjo 
paleisti nė vieno iš kalėjimo, bet 
kiti kariuomenės vadai priėjo iš
vadą. kad jau atėjo laikas per
leisti vyriausybę civiliams.

Pakistano generolai nenori, 
kad krašto ūkis nueitų niekais, 
o. vėliau finansai būtų visai nu- 
gyyventi, kaip finansus nugyve
no Brazilijos ir Argentinos ge
nerolai.

Pakistano kariai nenori, kad 
juos tąsytų po teismus, kaip da
bar turi aiškintis Argentinos ge
nerolai ir admirolai.

BONA, V. Vokielija. — Kanc
leris Hemull Kohl bijo, kad 
aukštų pareigūnų šeimos narių 
bėgimas į Vakarų Vokietija pa
kenks gerėjanliems abiejų Vo
kietijų santykiams.

Praeita savaitę į Vakarų Vo
kietijon ambasadą Pragoję atvv 
ko Ingrid Berg penkių žmonių 
šeima ir prašė leisti visiems pen
kiems nariams pasiekti Vakarų 

.Vokietiją ir ten nuolat apsigy
venti. Ingrid Berg yra Rylų Vo- 

. kietijos premjero Willy Slopi) 
; dirklerėcia. Ji ištekėjo už Ber-
• go, iš Rylų Vokietijos atvyku-
’ šio j Čekoslovakiją, užėjo su 
! visa šeima vvru ir vaikais — 
t *

į ambasadą ir atsisakė grįžti į 
Rytų Vokietiją. Iš Rytų Vokie- 

į tijos į Čekoslovakiją Bergų šei
mai nereikėjo jokios vizos.

Vakarų Vokietijos pareigūnai 
apklausihėjo Bergų šeimos na- 
rius. Pagal veikiančius nuesta-

• tus, vakarų vokiečiai turėtų 
duoti vizą Bergų šeimai ir leisįi

• jai įvažiuoti į Vakarų Vokietiją, 
e sėtina yrą Įsitikmifei. ka^l.

ji pajėgs’ įsikurti Vakarų Vokie- ’ 
: Mj°j. nesjie visi yra pasiryžę im-' 
fį’-fis bet k.ok;o darbo ir nebūti 

valstybėj našta.
Kanciiris Kohl labiau Ir jo4 -j j.

Berg šeitnos, negu kitų Rytų Vo
kietijos '• vokiečių, norinč ų pa
tekti į Vakarss. Prieš tris savai 
tęs šeši /vokiečiai atėjo prie Ber 
lyno sienos ir prašė leisti jiemc/ 
persikelti, 
ten apsigyventi. Ry 
vyriausybė labai n< 
penkiems vyrams i 
teriškei. įžengti į V 
na, bet vis dėlto leido is 
Dabar reikalas eina, ap 
Rylų Vokietijos pareigūno duk
terėčios šeima. Savo laiku ji gy
venusi kartu su p:emjero W. 
Slcph šeima, žino visns premje
ro papročius ir gali paskelbti 
visą eilę žinių.

Anksčiau kiekv'euą diena iš 
Rytų Vokietijos į Vakarus per
eidavo didokas skaiiijs žmonių. 
Nuo 1933 meili tas skaičius žy
miai sumažėjo. Dabar iš Rytų 
į Vakarus kjydieną pereina ap:e

— Libano kalnuose I ko šeši 
JAV marinai. Jiems liepta susi
siekti su marinais JAV ambasa
doje Beirute.

DRASKĖSI VĖJAS, 
NEŠIOJO SNIEGĄ

CHICAGO, m. — Pirmadienio

apylinkes draskė nepaprastai 
stiprus vėjas. Be to, spaudė šaL 

Amerikiečiams nėra'lia. Vakare trafrkas ėjo vėiio 
; su žmonėmis ku- žingsniu.

Keliai buvo nepaprastai sli
dūs. Įvyko daug mašinų nelai
mių. Vairuotojai negalėjo su
stabdyti mašinų, ne> jos slidinė
jo ir kreipėsi j šonus. Policija 
negalėjo tinkamai aptarnauti 
pagalbos besišaukiančių žmonių.

Pradžioje snigo labai smulkus 
sniegas, kuris lindo j mažiausius 
plyšius. Vėjas pripūtė vėjutines, 
žmonės negalėjo praeiti. Buvo 
laikotarpių, kad vėjag nešėsi 50 
mylių greičiu, draskydamas sto
gus ir versdamas sniego. Keliose 
vietose kilo gaisrai,, dek t ros su
kelti. Vietomis iškrito iki fi bo
bų sniego.

šimUs žmonių. Dauguma jų jau 
yra padavę prašymus persikelti 
į Vakarus pr eš keturis metus.

Kitas klausimas, kuris rūpi 
kanciiTuii Kohl. yra Rytų Vo
kietijos prezidento I loenecker 
pozicija. Jis jau sulaukė 70 me
tų. Nežinia, kaip ilgai Maskva 
juo pa-sdikės.

PREZ. MARCOS NEGALĖS 
AREŠTUOTI POLITIKŲ

MANILA 
(lentas p 
draudžia 
politiką, 
parlamen
naši visuomeniniais

Filipinų prezi- 
rėinc idatvma, kuris 
vyriausybei areštuoti 

kuris kandidatuoja į 
ą, sako kalbas, rūpi- 

klausimais.
Iki šio melo prezidentas galėda
vo areštuoti bet kurį politiką, 
jeigu tiktai galėdavo prilaikyti 
jam veikiančius įstatymus.

.Jeigu politikas nusikalstų kri
minalinėje srityje, tai tada, aiš
ku, jis turėtų aiškintis teisine, 
bet prezidentas neturi teisės įsa-

tikinamas.'kad Ferdiuand Mar- 
coš priimtą ĮštžĄlną pasirašys'

Prezidentas nori, kad jis galė 
tų baigti savo terminą, o vėliau 
kili tvarkvs krašto reikalus. "

BEIRUTE PUOLA KAR1U0 
MENĖS DALINTUS

r prase
Vakarų

/tų Vokietija*; j 
.chore i o leisti 1 . . . Iir vienai mo

li Bcrly- 
važinoti. • 
e aukšte f drūzų bei m 

ji lai ir drūz< 
no kariuomene 
rank:oj 
medžią 
menės 
savo pozicija 
; Babdo

BEIRUTAS, Libanas. Arne 
rikos marinai jau pasiekė (iO ury- 
lių atstumoj stovėjusius kąru 
laivus, gavo progos pailsėti ir 
pasigimnastikuoti' lėktuvešlo pa
viršiuje.

Tuo tarpu pačiame Beirute 
tebeina kovos tarp Libano ka
riuomenės dalinių ir ginkluotų 

ulmonų. Mieste ši- 
užpuldiuėja Lib> 

likučius, kurie
i ginklus ir paliktą kam> 
ra. Falangistai ir kariuo- 
daliniai atkakliai gina 

neįsileidžia drūsų
n t ra. '

— Izraelio vyriausybė labai 
mta įspėjo Egipto prezidentą 
• Jordanijos karalių, kurie ta- 
asi su Jasir Arafatu.

Berlin
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iRMANY/ germany
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V. Vokietijos kancleris Kohl bijo, kad aukštų par 
gūnų giminių bėgimas į Vakarus gali pakenkti 

santykiams su Rylų Vokietija.

r



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėstų šio skyriaus redaktoriai

BARZDA IR SĄŽINĖ

Teisėjas apre&dę vąjkatoa by-
NORISI MIEGO

IskUasęs byto, teiąftjąą pa 
graudeno:

Jei viskam galima patikė
ti, kas apie tavę sakoma, tai tavo 
sąžinė turėtų būti tokia pat juo 
eta, kaip ir barzda.

— P<ųię tęisęjaų, — atsakę tei-1 
einamasis, — jeigu iš buzdos 
galėtum spręsti apie sąžinę, tai

KODĖL SPYGLIUOTI MEDŽIAI 
VISADA ŽALIUOJA

1. Artinosi žiema. Paukšteliai paukštelis 
skrido į pietus, kur visada šilta i 2. Paukštelis buvo <iar silpnas, 
ir paukštelū nis netrūksta mais-j kad galėtų kur nors skristi. Bet į tamsta būtum visai be sąžinės.1 
to. Bet vienam paukšteliui pa-Lnebuvo ko daryti, ir jis mėgi-J * * *

? TAUPUMAS

— Turiu nusipirkti naują liet- i 
sąj-ąū nes sęnas peydaug nudė-’ 

— tąria vyras savo žibo-

— T^i ^reikalingos išlaidos, I 
į^ako žmona. — Namuose 

dax- ir tas yra geras.• e
SUSIPROTĖJO

'— Ei. kWWi Vestus nuo
lat ateiną j mano daržą.

lūžo epai nelis, ir jis negalėjo no judinti sparnelius, stengėsi 
sklisti Lirin su savo draugais.Į pakilti į viršų. Tik 
Jis pasiliko ir ryžosi žiemavoti jjvelnų, maloniai
mūsų kraętę.

Mišką? ajroębė grąžįai, ma ta
niai, tųdėl paukšteli? pasuko į

— į kur nori skristų paukšte
li?

— Aš nė pąt$
miausia jis priėjo prie beržo.

— Berže, berželi, berželi svy
ruonėli! Tavo lapai tokie dailūą, 
o šakelėj taip gražiai nusvirę; 
matai mano sparnelis palaužtas, 
ir mana draugai jau mane pali
ko. Ar leisi man prisiglausti 
savo dailiose šakelėse ir gyven
ti. kol ateis šiltąs pavasarėlis, 
ir grįš , mano draugai?

— O nę, — atsakė beržas. — 
Mes čia miške turime savo vieti
nių paukščių, kuriais turime rū- 
pintis'. Negaliu tau nieko padėti. .

Ntf^įb paukštelis pas ąžuplą ir' 

: —'MiMas ąžuolėli, tu esi roki 
di*^augalotas, taip plačiai iš- 
jišakpjęs, ar neleistum man ap- 
sugyventi pas tave per žiemą 
kol sugrįš, mano draugai?
-2į.yRęr visą žiemą! Ligi pava- 

satūfi- ČĮ/tai labai ilgai. Paukš- 
eijti'^iišada mėgsta ką nors lesti 
kąĄS£žinau, gal ir tu sitlesi ma. 
nė- ©iltis? Ne. negaliu tavęs pii-

Si paukštelis .pagalvojo, gal gluori 
(žUįitis) bus geresnis, ir nu- 

•f jo pas- gluosnį.
t Mano brangumai gluosneli 
m^tai, .turiu palaužtą sparneli i1 
(legaliu skristi į šdtuosius kraš- 
tūš. Ar negalėčiau apsigyventi’ 
tavo šakose ligi pavasario? Gluos 
nis išdidžiai pažiūrėjo Į paukš
teli ir tarė:
■ — Mes, gluosniai, nekalbam 
su?’ tokiais, kurių' nepažįstame 
Rodosi, čia miške yra tokių me
džių, kurie maloniai priima. ;.ve- 

- timšąlius. pasaulio perėjūnus.' 
Bet nuo manęs eik sau tolyn.

—• Iš tikrųjų, nežinau, kas iri 
bedaryti! — dejavo vargšas

AUSENOS

Pasipūtę mūs’ veikėjai 
Kaip savo kieme gaidžiai 
Net bendruomenės steigėjai 
Pgsišiaušę kaip ežiai...

Atžalynas izlus mūsų
Jau "vėlyvo” rudenėlio
Krinta rasa net nuo ūsų 

: Nuo "to tyro skysiymėlio.

'Polit;krizė mus kankina 
Siaustos riejasi visi;

. Pamft^tairtinę gadina 
: Ir frakuoti ir basi..

^lĖį^lį iš uodegos —

beržine link galvo- . 
.-■'■išgipĮ nėr pavojaus.

Poii* ^Veikėjai.
Rausįtr kaio vėžiai. 
Kaip į^ta platūs 
Jū& veiklos i ežiai?

pakvietė j: maža eglaitė, kuri ir 
4UVP maloniai jį prakalbinusi.

save ąp- įgyventi? — paklausė j 
uustębes pauį^tętią.

— Žinoma jei tik nori., Pasi
rink sau patogiausią ir šilčiau- 
sią numo šakelę, ir- gali gyven
ti ten per visą žiemą. Kad! esi 
vienas, be draugų, tai mes, me
džiai. turime tau padėti. Žiūrėk, 
/a. čia yra šakelė, labiausiai ap
saugota nuo vėjo; čia bus tau' 
rilčiau ir net gana minkšta.’’

— O mano šakos, nors ir. yra 
storesnės ir nelabai tankios, vist 
iėlto saugos tave, paukšteli, nuo: 
siaurės vėjo, kuris liūva 'labai 
salias. — atsiliepė arti augaTlii- 
pųšis. ’,;

— Iš kw?
— Nes jas niekad nebegrįžt: 

. A * * *

— Daugį, 
su tavirą.
■iu su— M
riu su

ęitį šękū ■

' No-

turi jąfeūi -§ęęą Įga
ną.

lėti, — atsiliepė mažutis Ladū-: 
•gio (ėgliaus.) medelis iš kito eg
lės šono. — Galėsi sau misti žie-. 
;mą įpano uogomiss .-Ęaukščiar 
mėgsta mano uogas, nes jos yra- 
skanios. : į - - '

Ir mūsų nelaimingasis' paukš 
telis prisiglaudė gerosios, eglė., 
šakose. Pušis gynė jį nuo pik- 
ų vų ų, c kadagys maitino ji 

savo uogomis.
Įvairūs lapuotieji medžiai žiū

rėjo Į tai iš tolo ir išdidžiai tarp 
savęs kalbėjosi.

— Aš nenorėčiau pas save lai
kyti svetimųjų paukščių, — įro
dinėjo beržas. ' .

■ — 0 aš nenorėčiau, kad kas 
nors mistų mano gilėmis. — 
lare išdidus ąžuolas.

— O aš visai nenoriu turėti i 
. reikalų su svetimšaliais. —tvir.. i 
tino gluosnis.

Vieną rytą visi - šitie gudruo
liai medžiai stovėjo nuliūdę,’ 
puspliki, nes pūtė šaltas saurės 
vėjas ir krėtė žemėn jų lapus.

— Ar nuo visų medžių gali
ma kratyti lapai? — paklaus? 
vėjas šalti.

— Ne. —— atsakė šaltis. — Jų 
medžitį, kurie padėjo gelbėtis 
nelaimingam paukšteliui, nega
lima liesti.

Vėjas paklausė šalčio ir ne
lietė medžių, kurie gelbėjo ne
laimingą paukštelį. Todėl eglė, 
pušis „ir kadagys nemeta žiemą 
savo spyglių. S. P.

— Ka -i ' j įs namo ^ir ęįną?
— Ne. Kai Qpri išeiti

■ - - * ? *

— Sveika drūtas Maiki-
— Sveikas, bąt ątradąį, kad bu

vai pas Andriejų, Tėve?
— Buvau, ft S tu man pąda-

-• Kąmpę tupi, kampe tupi, 
’yra ir aruode. Miko Pętrąųąka 
i liųksma muziką. Aš atsipaeau 
• dąųg senų Heiuviškų dainelių.

i — Tū gal ir tiesą sakai, bet iš 
Liętuvoą atsivežto* vadizmo ais
tros dai neišgaravo. Pav., vieni 
kovą; anie už Lietuves nepriklau 
somybę, kiti jau stalo tiltus, bi-j 
ęiųliųojasi su okupanto tarnais, j 
Vilniuje ruošia dailės parodas 
tokie, kaip Jonynas, Virgirda, 
Žoromskis ir kt-

— Dėkui, Tėve, ųž tavo isto
rinį pasakojimą. Turi gerą at
mintį, galėtum savo ątsiminimus

’sy%:
Į Į. Ant kaipo įą^Įai siūbavo,

Cįęnaį mums. tinksniįptis.

0 mane baisiausiai šiandien miegas ima. 
Ir kai salėj liepia subendruomenėti, 
Aš salione savo negaliu girdėti.
O jęi kas kovoja dėl kokio veikėjo, 
Tai tegul ir klauso tas, kuris nuėjo.

Tūkstančius žodelių spaudoje spausdina 
Ir visus skaityti žurnalus vadina. 
Ir visi visokiais aforizmais raito, 
Tik žmogus urvinis laikraščių neskaito, 
Bet kas gi neskaito, tai tas ir nežino, 
Kad kas nors laukiniais spaudoje vadina.

Tūkstantis žingsnelių i mūsų bažnyčią, 
Bet gi į saliūną daug arčiau lyg tyčia.

Negirdi klebonas kaip už griekus bara. 
Ar kas nusidėjo, ar nenusidėjo, 
Sėdi tas kaip rojuj, kuris niekur nėjo.

TEISME

Teisėjas: — Tiek sykių jau bu. 
vai nubaustas, dėl ko vėl pavo
gei drabužius?

Kaltinamasits:
nors 
žiau

Norėjau
sykį pasirodyti teisme gra-

— Klysti, ponia, — atsikerta 
seimininkė. — Mūsų namuose 
gyvena visi įdomūs žmonės: ir 
dėl to kambariai su plonomis 
sienomis darosi juo vertingesni. ,

* * ♦

m:n

UŽGIMĖ

Ponas vedėjau, pridėkit 
bent penkinę į savaitę.
O dėl ko?

— Matai Tamsta, man gimė 
sūnus.

— Bet ąr ąš kaltas?
— Eh, jei Tamsta būtum 1

tas, tai penkių dolerių neužtek
tų.

1

Petrukas: — Tėveli, jei duosi 
man penkis centus, tai aš tau 
pasakysiu tą pat, ką anglių par
davėjas sakė šiandien mamai.

Tėvas (supykęs): — Na, še tie 
penki centai.

Petrukas: — Jis pasakė: Mie
la, ponia, ar tamstaįanglių šian
dien reikės?

ilW
W

IM
II

II

parašyti. Jeigu nępąrašysi, kasgi 
parašys, — i kapus nusineši, tai

i jau būtų nusikaitiĮnas.
f — Ar tu, Mtikųti. manai, jęi-- 
j gu parašyčiau, ar kas skaitys?
į — Yra ir bus žiųonių, kurie :
' rašys istoriją. Mūsų darbai liksi sijonieriūs. sakydamas pamoks

ti melodija -buvo populiari įąrtoms, pan. kaip audrini rikli k ėmė skaičiuoti velionio dory-

* 3 *
NE JOS VYRĄS

Per vieno negro laidotuvės mi.

: prie barą).

Į Sėjau rūtą, sėjau metą, 
Bėjau lelijėlę.'

| (Einant suktinį rankomis sųsi- 
l kabinus).

;4. O Suzana. sa

k < PAMIRŠt'i
Profesorius,-pagaLaų, neiškeli’ 

tęs paskamlijno. Ras jį įėjo Ma- , 
rįjona. Profesorius jai taria per-

: Pykęs: ' • .. '•

Da!

mp>

IŠNEŠIOJO LAIŠKUS

į balsas tebegirdimas ir dabar.
— Iki kite kurtę, Malki.
— Iki kito, Tėve.

negali aūti. Mariją. 
VK- šaltas, kanąbanąi 

turiu tau nuo pir-

: < . MEILE

Juąua žmoiia: - Man atrodo, 
jog' tu ‘ užmiršai ką sakė kuni- 

šgks pti ė šliūbo:
"tiki, meilė viską oykelta. meile-’
vi.ką jungia”. '

Vyras: — Taip, bet jis nepa- ,

Ma riįonjį 'nusijucke 
— K^A^u. Joiui* j 

užmiršąipl^'pfięs įj
Ar tu jau: 
porą savai-

C1U

Kostus įįlecį/Įgąitis uiu^

!E Iš; TOS PRIEŽASTIES ' 
-j-' • *vžk\v.: ’ 1

- J'ūą'blogai'•Wtote'dei to, 
Į kad pęrtįaug ’geriate:. ■’?
j — Trrtbūt ne. popas daktare* 

jPS meilė ištuštino kiše- nes kaoirct iššįgtrhį- tai mani 
viskąs afrodo dvigubai. <

Meilė viskam!

>«>;*•?* *• *fA
!***>•* i ♦•<•«<> lt

5os lūpos tavo

v * (Visi choru dainuoja prie ba 
ro). 

.
- '— Kad tu ir atsimeni tokias 
į archaiškas dainas, Tėve.

— Žinai, aš noriu pasirodyti 
su save atradimu senųjų lietu-' 
vių dainų. Gegužio mėnesį i Jau 1 
nimo centro Parnaša suskris se-

. . ■ ’ . . I
nos ir jaunes mūzos dainuoti. 
Juk ir aš galiu prie jų prisidėti ?

— Tėve, jeigu tu ten nueitum, 
tai tave išvarytu. Geriau neik. 
Būtų gerai, kad tų man papasa
kotum ką nors iš istorijos. Juk 
daug žinai ir atsimeni.

— Gerai. Aš tau papasakosiu 
iš istorijos. Kai jauni buvome, 
daug ko buvo. Vieną sekmadie. 
nio rytą iš Socialistų salės pne 
Broadway ir E gaį. So. Bostone 
išvykome su ekskursija į Spot 
Pond, į šiaurę nuo Bostono. Au
tobuse važiavo šešiapirštis Mai- 
kis Plepys, Griayiškis. Ona ir 
Prudencija žvin^biaitės, muzi
kas Tęlžiūnas, N. Januška, Nau
jienų buvęs korespoųdentas, abu 
Samgai, Audickas^ mažiukas Pel- 
džiukas ir kiti, kurtę Birutės 

. Kaklių chore dainuodavo,. Bos
tone buvę dzūkų, zanavykų, 
aukštaičių, mažiausia žemaičių, 
bet visi galėjome susikalbėti lie
tuviškai. kad ii skirtingomis kai 
bomis.

bes. Stovėjusi prie kapo to ne- 
gro našlė klausydamosi ėmė ne- 

! rimauti ir, kai misijonierius jau 
f baigė mirusįjį kelti dangun, jj 
i sušuko:

— Čia, kunige, yra tikra ap- 
j gaulė: tu laidoj i ne .mąno,, o kaž-

— Kur tu, 
užtrukai? -< v

— Mamyte, aš žaidžiau ‘‘mail- 
moną”. Į kiekvieną kaimyno dė

žutę įdėjau po laišką.
— O kur tu gavai laiškų?

— Paėmiau iš tavo spintos.

KONCERTAS

kokį svetimą vyrą.

APIE SVETIMUS

— Šitų namų kambarių vertin
gumu aš labai abejoju, nes sie
nos visai plonos, — kalba sam
dytoją namų šeimininkei..

tai vis noriau kartoją.
Išmokyk mane prisipažinti, 

kad ir aš kartais esu netikslus.

— ) socialistų naitmgiv ateida
vę (r pąnęlė Pujjytė. Ji toki; 
OMVQ gabi, kad diskusijose visus 
vjtus ^kirsdavo, savo pastabu 
a>u ir iškalbingumu. Ne dyvaj. 
kad ji tapo advokatę. Dabar psą. 
kalbų išv.ažinvimihise niekas 
sako.

— Kodėl nesakę^ Tėve?
— Todėl, kad v|gj mąkyti. 

nėja ko šviesti, tįktjii s( 
doję vieni kitus isprtuTrti

— Juk kritika, ■ Tėve, ųe tik 
reikalinga, bet ir būtina. Oyve- 
>imas ifitehą tą būtinumą Kul
tūringa kritika literatūros srity
je vra švietimo privalomvbė

ne-

• Kai Kristus jojo į Jeruzalę, 
tai žmonės švarkus ir medžių ša
kas Jo garbei klojc asilui po kojų, 
ant kurio sėdėro Kristus.

• Ten kur viešpatauja velnias, 
ten viešpatauja melas, nes vel
nias yrą melagis ir melo tėvas.

• Jeigu senas taip kalbėtų, tai 
pamanyčiau, kad jam smegenys 
sukalkėjo.

• Jeigu vaikas neina lietuviš
koji mokykkm, reiškia, arba te- 
zai jo neleidžia, arba nepajėgia 
jam vadovauti.

• “Aš pigiai savo laisvės ne
ar’duosiu”: — sušuko didvyrio

Padaryk mane dar protinges
niu, o ne smalsesniu. Padėk man 
būti pagelbingu, o ne Įsakmin- 
gu, nes su mano žinojimo tur
tu ir gera patirtimi, man kartais 
atrodo net gaila to viso kiliems 
nepanaudoti... Bet, Viešpatie, 
Tu žinai, kad aš ir mano pasku
tinėse dienose noriu turėti nors 
keletą draugų.

— Ką gero vakar girdėjai 
koncerte?

— Labai daug. Andriai paėmė 
divorsą, Plepiai susilaukė sū
paus; Ona Gimaitė pametė savo 
sužieduotinį: o Jurgis Penkai- 
tis sudaužė automobilį.

* ♦ *
PANAŠIOS

Sykį prie garsaus rusų poeto 
Puškino prieina mergina ir pa
klausia:

— Pasakyk man, koks yra pa
našumas tarp manęs ir saulės?

— Nei į jus, nei į saulę nega
lima pažiūrėti nesusi raukus — 
atsakė Puškinas.

» ♦ «
Dvi aštuoiuų metų mergaitės 

kalbasi tarpusavyje:
— Žinau, Agnes, aš neužil

go turėsiu broliuką?
— O iš ko tu spėji?
— Matai, pernai sirgo maųo 

mama ir susilaukiau sesutės, o 
dabar serga tėtė.

• Vesti merginą del jos 
vaizdus yra visiškai panašu. I 
pirkti namą del jo spalvos.

senstu... Pri 
įlpręiidelio ka 
jęgo? pakeis

nu klausimi
Sunaikink >rą 

kie
no reikalus. Fristabdyk manr 
*uo detalių kartojimo be galo.
Duok man soarnus, kad rtuskris-

Suverk mano lūpas, je 
teitu kalbėti apie s?vo
liūs ir lig: 
m metais HDlf



PASTABOS DĖL VASARIO 16 
MINĖJIMO CLEVELANDE

Kaip jau skelbta praeites sa sniego pūgos užpustė mūsų 
vaitės Dirvoje, Vasario 16-osios kviestą kalbėtoją dr. D. Krivicką 
minėjimas Ckvelande šįmet bu- iš Washingtono ir sulaikė dau- 
vo. ruošiamas Amerikos Lietu- gelį cleveland’.ečių nuo daly va 
vių Tarybos skyriaus drauge su vimo. Nežinome kiek mažiau 
Lietuvių Bendruomenės apy- būtų atsilankę šįmet pi\e pana- 
llnke. , šių sąlygų (Deja, nei pernai, nei

Programa buvo pravesta įpras- šįmet nebuvo “pilnutėlė salė”), 
t-ne parlamentarine tvarka. Pa- Skirtumas tik toks, kad pjauni- 
gal susitarimą, minėjimą atida- 1 mo” niekada nebuvo tiek mažai, 
rė ALT skyriaus pirmininkas kaip šįmet. LB net nepajėgė iš- 
Alginisntas Pantienis, o užbaigė pildyti savo įsipareigojimą parū- 
LB atstovas, PLB valdybos na-! pinti tris jaunuolius vėliavų pa
ryš Raimundas Kudukis. Po vė- kėlimui prie paminklo žuvu- 
liavų įnešimo, himnų ir ilgokos siems už Lietuvos laisvę. Gerai 
invokacijcs, prie išsirikiavusių bent, kad Ramovės, pirmininko 
vėliavų, prie scenos buvo iš- raginimu, LB pirmininkas parų 
kviesti savanoriai - kūrėjai ir pino pats save. Jam padėjo 
Klaipėdos krašto vaduotojai: ALTos ir šaul ų kuopos pirmi- 
Jonas Barniškis, Vincas Bartus- ninkai.
ka, Aleksandras Johansonas,
Jonas Lozoraitis, Donotas Ma- Balašaitiene, 
sietas ir Valdemaras šenbergas, * priežasčių, kurios, jos nuomone, 
kurie buvo pagerbti publikos at-' ankstyvesnius minėjimus pavertė 
sistojimu, entuziastišku p’ojimu į 
ir gėlėlės prisegimu. Kalbėtojai sidžiaugė, 
prišilaikė jiems nustatyto laiko galybė”, 
kalboms ir buvo mažiau oficia-!

Savo straipsnyje Dirvoje, A. 
išvardinusi eilę

JŪRATĖ IR KASTYTIS

e

VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS 
ŠVENTE MONTREALYJE

Lietuvos nepriklausomybės at_ bėtus kelius, kuriais iki šiol eita, 
statymo 66 metų, sukakties mi-l Nors ir daug jaunų žmonių jau 
minėjimą, pr dėjome švęsti iš ir d-.bar dirba laisvinimo Har
ry-o, Aušros Vartų bažnyčioje bus. bet iki šiol, jokių stebuklų 
— 1984 m. vasario 19 dieną, sek-1 dai nesimato ir kenčiančiai Lie

tuvai okupantas dar neduoda 
leidimo kartu su mūsų jaunimu 
kovoti <lėl tėvynės Letuvos laijf- 
vės.

“šabloniškus subuvimus“, ap- j V. ŠVABIENĖ 
kad “vienybėje yra' ---------- - ---- . ■ 11 —

* Iš lituanistinės mokyklos moky- 
, Jef’igu taip, norėtųsi išgirsti, tojos toks klausimas keistokas, 

l.ų svečių sveikinimų, tad minė- j kuo ta galybe pasireiškė pašali- Logiškas atsakymas — pradė- 
(nant šabloną vienybėje rengta- kim su lituanistine mokykla, 
me minėjime. * ALT prašė anksčiau ir kreipėsi

Gal jai pasigėrėjimo verta į__ y___
do Adamkaus atsilankymu ir jo naujenybė, kad šįmet neteko ma- lituanistinę mokyklą

j imą pavyko pravesti maždaug 
dviejų valandų laikotarpyje.

Džiaugiamės prelegento Vai-1 į LB, kati ji įtaigotų Clevelando į
do Adamkaus atsilankymu ir jo naujenybė, kad šįmet neteko ma- lituanistinę mokyklą neruošti i 
santūria kalba. Pirmame minė- ! tyli nė žodžio amerikiečių spau- savo Vasario 16 minėjimo prieš ] 

pagrindinį minėjimą vasario 
12 d., bet nibkj’kl-a nerado reika-

jiino renginio komisijos posėdy- j Joje apie būsimą minėjimą (pir- 
je, ALT pasiūlė jį pakviesti ir 
tik po ilgų derybų LB pagaliau 
sutiko. Taipogi džiaugiamės 
JAV kongiesmano Dennis Ec
kart atsilankymu ir kalba. Tai 
^enas mūsų draugas, dažnas mi
nėjimų svečias ir 
prieš metus Clevelando: Baltie- 
čiu Komiteto surengtame bai
siojo birželio įvykių keturias
dešimtmečio minėjime Edge
water parke. Jį riša sentimentai 
su vaikystėje gyventa lietuvių 
apylinke. Nors liberalinių politi
nių pažiūrų, jugoslavų kilmė 
jam suteikia ypatingo jautrumo 
lietuvių laisvės siekimams savo 
tėvynei.

Minėjimui praėjus, dabar ky
la klausimas: kokia nauda iš 
bendro minėjimo? Aukų sumos 
dar neskelbtinos, nes aukos vis 
ateina ir dar kurį laiką ateis paš
tu, bus paskelbtos vėliau. Ta
čiau, savaitę po minėjimo, bend
ras aukotojų skaičius yra kritęs 
nuo praeitų metų. ~ .

Lankytojų skaičius, pagal par
duotus bilietus, padidėjo septy- baigia klausimu: Kada gi pasi
niais nuo praeitų metų, dėka rūpinsime Vasario 16-osios idea- 
gražaus pavasario oro. Pernai lų perdavimu jaunesnei kartai?p

mas įvykis Clevelando). Taipogi 
ankstyvesniais metais, bent vie- j0 to prašymo patenkinti ir su- 
na televizijos stotis, o kariais 
dvi ar visos trys,

ruošė savo minėjimą vasario 
milijonams j] d., kviesdama tėvus. Kai ku- 

amerikiečių parodydavo vaizde- ’ rį€ galvoja,., kad dalyvavus litua- 
jlius iš lietuvių šventės, bet šį-‘ cistinės mokyklos minėjime, pa- 

kalbėlojas met nesulaukta nė vienos. Parei-1]reiga yra atlikta ir nėra rejkalo 
gų pasiskirstyme, LB apsiėmė j vykti į pagrindinį minėjimą, 
pasirūpinti spaudos ir televizijos, 
reikalais, nes ji 
dėlę įtaką, bet atrodo, kad ne
buvo pajėgi įvykdyti, čia yra 
žiaurus nuosmukis, nes be rėk- ? 
lamos, mažės žmonių skaičius ir 
ilgainiui įtakingi amerikiečiai 
nenorės rodytis mažuose ir ma
žai žinomuose subuvimuose.

Viena iš pačių svarbiausių 
priežasčių, dėl kurių ALT paga
liau sutiko ruošti minėjimą 
bendrai, buvo LB kategoriškas 
tvirtinimas, kad jaunimas yra 
jos kontrolėje, kuris bendruose 
minėjimuose sale užpildys. . 
Tai jaunimas rūpi nemažiau 
kaip LB-menei, tad buvo sunku 

1 atremti savo abejones.
A. Balašaitienė savo straipsnį

ji būk tai turi di-Į .Ta}P Pats su "P1?? , D;e™ 
Motinos parapijoje, sestadiemais

j prieš minėjimą. Ten lankosi apie 
šimtas’ žmonių, kurių maždaug 
pusė skaito savo pareigą atlikę

■ ir susilaiko nuo atsilankymo pa
grindiniame minėjime. ALTa 
daug kartų prašė parapijos kle
boną vigiliją rengti vasario 16-tą 
dieną, ne minėjimo išvakarėse, 
bet jis nesutiko.* Noris pati vigi
lija yra tvarkoje, bet jos laikas 
veikia neigiamai'/ ? : '

Parapijos klebonas, visada

madienį.
Vięų esančiu vėliavų Montrea- 

lv,e apsuptas, prie altoriaus šv. 
Mišias atnašavo ir gražų pa
moksią pasakė kun. St. Kulbis, 
SJ pasipuošęs skautų jam dova
nota, lietuviškais raštais, nuo
stabiai gražiai išsiuvinėta stula.

Choras vadovaujamas A. Stan
kevičiaus iškilmingai giedojo pa
maldų metu ir gale su visais 
es?učiai- bažnyčioje, kurių buvo 
labai daug, visi sugiedojome Lie
tuvos himną.

Minėjimo aktas (koncertas) vy 
ko 3 vai. Verduno katalikų mo
kyklos salėje. Scenoje pasirodė 
pranešėja, graži lietuvaitė Dai
va Piečaitytė. puikiai kalbanti 
lietuviškai, prancūziškai ir ang
liškai.

Pradžioje ji pakvietė atnešti 
vėliavas, pagerbti atsistojimu žu
vusius už Lietuvos laisvę ir pa
kvietė scenon esančius Montrea. 
lyję 3 savanorius: Sitkauską, Vi
lius! ir Januškevičių.

Pirmas sveikintojas buvo par
lamento narys Raimond Savard, 
kuris pasidžiaugė, kad mes taip 
iškilmingai minime komunistų 
pavergtą savo tėvynę Lietuvą, 
kuri galų gale tikrai bus laisva. 
Pažadėjo rytoj padaryti prane
šimą ministeriui pirmininkui E. 
Trudeau apie tą.-iškilmiixgą mi
nėjimą ir įteikti jam mūsų pri
imtą rezoliuciją*

Sveikino dar: atstovai — Lat
vijos, Estijos, Ukrainos, Lenki-.

Sekė koncertus
cho- 
diri- 

choris-

kevičiu> padėkojo visient •< 
kintojams koncerto dalykams •• 
n per-kaitė laišką gautą is Kana- ** 
do.** lietuvių tarybos kultūros sek 
c*/cs. Komisija jaunimo premi
joms rašo, kad už fdarbą ir lie
tuviško tautinio ^ąmoningamo 
vystymą savo aplinkoje, premi
ją 200 dol. paskirta montreabe- 
tei Julijai Adomonytei. Pasi
rodžius jai scenoje, laiškas ir če
kis buvo jai ir įteiktas.

Nors ir nebuvo minėjime per- j 
daug žmonių, nes daugelis mon- 
irealiečiu išvažinėje žiemos atos- r 
togoms į šiltesnius kraštus atsi- 
šildyti po mūsų labai šaltos žie
mos, bet visgi aukų KL B-nei 
ir KL Fondui surinkta apie 3,000 
dol.

Minėjimą rengė KLB Montre.. 
apyl, valdyba.

E. Kardelienė.

i ėmęs geroką nuomą už salę mi-
• nėjimams, praeitais metais pir 
ana karta sale davė veltui, kai tik miIAU k* v - - .< , ' ■ > v.-
prasidėjo derybos su LB . dėl 

'bendro minėjimo.
Toliau, didelio LB veikėjo pa

tarimu, minėj imo daly v iams ne
buvo pristatyto rezoliucija, kuri 
kasmet yra - kelis k artus talpina
ma Congressional 'Record. ML kainavo §386.

nčjimo lankytojai buvo keliais 
sakiniais painformuoti, kad yra 
tokia rezoliucija, bet kadangi ji 
nebuvo pristatyta ir priimta, ji 
neegzistuoja pagal parlamenta
rinę tvarką. Kodėl? Ar nenori
me JAV valdžios pareigūnams 
pareikšti savo pageidavimus Lie
tuvos klausimu?

* Tiesa — vienybėje yra galy
bė — bet kokia kaina? Kodėl 
LB-nė taip kietai kovojo prieš 
VLIKo įtraukimą į aukotinų or
ganizacijų sąrašą? LB-nė sutiko 
įjungti VLIKą tik tada, kai ALT 
nesutiko pasirašyti bendro'kvie
timo bei prašymo aukų irtbuvo 
pasiruošusi- rinkti aukas atski
rai, įprasta tvarka.

Kodėl LB kovojo prieš įrašy-1 j°s LaSalle majoras,, 
mą, kad. aukos bus renkamos* 
Lietuvos laisvinimo reikalams?

. oci v k/

LB neparodė geros- valios, no-! mfn 
rėjo komanduoti, nors buvo pri-; 
imta kaip lygus partneris. Per į 
visą rengimo darbų vykdymo j 

į laiktotarpį LB klįudė, labai ma-i 
į žai prisidėjo, sa vo įsipareigojl- 
: mų beveik neatliko. Siekdama 
vieningo darbo, ALT nusileido 
eilėje klausimų, bet tas paliko 

■ labai prastą įspūdį ALT veikėjų 
‘arpe, tikrą nusivylimą LB-nes 
laikysena ir rezultatais. 1

Anastazija Mackuvienė, 
ALT Clevelando sky
riaus vic<

Montrecdyje rinktis 
ra.*, A. Stankevičiui 
gūojant ir naujai •faunai 
tei pianistei Cili/ii Lukoševičiū- 
tei akompanuojant, padainavo 
vos tik tris dainas: Dainų daine
lė—Naujelio. Atsikėlus ankstuj į 
ryteli — Banaičio ir Pirmyn į 
kovą — Aleksio.

Ir padainavimas i .‘aplodismen
tai buvo liūdnoki, tad tuo ir pa. 
sibaigė choro dainavimas.

Bet už tai "Gintaro” ansamb
lis, kuriam vadovauja. S. Aks- 
tinaitė-Staškevičienė, K. Piečai- 
tis. M. Belevičiūtė-Ruffo, J. Lu- 
kosevičiūtė ir K Kličiūtė, pa
šoko ir padainavo net 7 nume-| Senas Accardo atvyko į pako- 
rius: Subatėlė. Gyvatoms, Lan- mitecio posėdį, bet kai pakomi- 
dytinis, Nikita, Linelius roviau'tėčio nariai jo paklausė, tai jis

alio

ACCARDO TURĖS 
EITI Į KALĖJIMĄ

WASHINGTON, D.C. Ch> 
cagos NUfijbs vadas Anthony JI 
Accardo buvo pakviestas į At
stovu Rūmus liudyti pakomite
čiui apie Mafijos .veiklą.

ne viena, žiogelis ir Lietuva 
brangi.

Būtų padainavę ir pašokę, visi 
daug įspūdingiau, jeigu scena ne 
būtų tokia žema, maža, be jokio 
rezonanso. Tokioje scenoje kon
certuoti neįmanoma. Vasario 16 
šventei reikėtų paieškoti geres
nės salės su pritaikyta koncer
tams scena.

Gale pa<k?ityta lietuviškai re
zoliucija. Pasibaigus koncertui. *
KLB Montrealio apylinkės vai- > 
dybes pirmininkas Arūnas Stos-

atsisakė ką nors pasakyti.

Dabar Accardo eis į teisiną 
kur jis bus paklaustas apie tuos 
pačius reikalus. Jis bus teisia
mas ir nubaustas už atsisakymą 
atsakyti į Atstovų Rūmų pako
mitečio narių klausimus. O vė
liau jis gali būti apklausinėtas . 
ir baudžiamas dėl tų dalykų; 
apie kuriuos jis dabar nenori 
kalbėti.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

pirmininkė: 
jis Dirvos) 
t ?

Toliau sekė paskaitą. Svečias 
iš Toronto česlouas Senkevičius, 
savo paskaitą skaitė išr rašto apie

Klausant paskaitos; sūsidare 
įspūdis, kad jis nelabai tai su- 

Į žavėtas veikėjais, kurie -iki šibl 
dirbo laisvinimo darbus, 2. <£nes. 
atvykę iš Lietuvos atsivežėm su 
savim ir savo nusistovėjusias pa
žiūras ir jose užkietėjome. Ap
sitvėrė nuo visu, pasidarėme di- fe, V7 X
deli individualistai ir jeigu.tu* 

' negalvoji taip kaip aš, tai tu he- 
I mano draugas”.

Šitaip maždaug, buvo apibū
dinti mūsų veikėjai; kurie iki 
šiol darbavosi dėl Lietuvos lais
vės. . '. . 'l. .

Atrodo, kad paskaitintinkas vi
są viltį deda jaunimui, kuris pa-

. yra seniausia, didžiausia . iri; turtingiausia _lietuvių fraternalinė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per. 97 metus,
SLA — atlieka kultūrinius .dhrbus, gelbsti ir kitiems,, kurie tuos 
. r , darbus dirba. ri {• ,/
SLA.-L išmokėjo daugiau, kaip AŠTUONIS'MILIJONUS dolerių 

ę apdraudų savo nariams. ? X I
— apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 

nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali v' 
Susivienijime apsidrausti iki įlO,000. ' ' .

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda —’Endowment 
Insurance, kuri ypač naudii^ayjąuiųrinH, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir Jų. gyveftnpę

SLA —vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą: temoku tik S3.00 metams.

SLA — kuopų yra visose lietuvių- kolonijose. č > \ -
Kreipkitės i' savo apylinkės/kuopę veikėjus, 
jie Jums mielai oąęelbes JJSLA prašyti.-į ;

Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th St/N.ew York, N.Y.10001

Tel. (212) 563-2210 ■
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> JULH 
fr Haldta

finl, lokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie datai 
iventea bei jų Istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojat 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais duomenhnk 
bei užkulisiais. Studija*,yra 151 pust, kainuoja JI

i k * V

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūhc apraij 
ta* Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne aauB* 
gyvenimo bruožų apraiymaa, bėt tiksli to laikotarpio buities itt* 
ratttrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyfr

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 NOREIKIENĖ

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
'• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno fr moilh 
m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet ne*en*tų, Vin«< 

Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankot 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* ir V 
Meilau* rtraipsnlai bei įtudijo*, iliustruotos nuotraukom!* į 
M- K. Čiurlionio, M. Sfleikio, V. Kašubo*, A. Rūkitelė* ir A. VarF 
kūrybos poveikalai*. 365 pucL knyga kainuoja tik |3.

ir politikoje] tik >
llo gy^nime fy pcw

(domiai paražyta rtudija apie Rytprftgiua remiantis Pakalni* k 
Labgnvoe apskričių duomenim!* Aprašymai Jdomtto kiekvVnan 
Beturint Leidinys Rluatruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitovardžfų pavadinlma%Ir Jų vertiniai | voUeShj kalb% Labai 
aamfinfoje S3* pusi, knygoje yra Rytprtstų lemAlapJa. Kaine K

> K4 CAUMfiS CUUk rašytojos PetronėMe OrintafU* 
mtnknal fr mintys^apie asmenis ir vietas neprfk. Uetuvoje fr pfy 
maHala boHevikų okt^acijos metais. Knyga turi 234 pmlaptw 
bet kainuoja tik M

gelbės padėtį kovodami kartu su 
kenčiančia Lietuva.

Tik jie išlygins kreivus ir duo-

Ml

I kovotoln ai ii 
dapil,

fnrglo Jaih 
Kill

Cosmos Parcels Express Corp. 
’ MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2b01 W. 69th SL, Chioaąo, HL 60629 ♦ TeL 925-2737
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M
50 metų studijavęs, kaip

I ' " - iPlH’ ’

i JAY DRUGS VAISTINĖ .
2759 W. 71st St, Chicago, M

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

dieniais nuo 9
KUHLMAN, B.S., RegMtruotaj vaistininkai

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kai Bet kada Ir 
Bet kur, Bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui 
Ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K« 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

fr patarė mums toliau studijuoti.
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Mirus Andropovui, tokio klausimo taip pat nekilo.
Sovietų Sąjungoje veikė Brežneve koilstinieijA, Ui And
ropovas buvo ne tik komunistę paKijtrt generalinis sek
retorius, bet jis taip pat buvo aukMiaueics Sovietų tai'y-

1734 So. HaUtwd Scrwt. Chicago, IL SOt-O* Tolo#hot* 421-4100

HSCOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS. USPS 37494000 
Postmaster: Send address changes to Naujienos 

1738 S. PlalstFd St, Chicago, IL 60608

A3 of 1, 1W0
Subscription

Chicago $45 60 per year, $24.00 per 
ix months, $12.00 per 3 months. In 

■ other USA localiues $40.00 per year. 
į22 00 per six months, $12.00 per 
hree months. Canada $45.00 per year; 

rther countries $48-00 ner year.

metams —________________  $40.00
pusei metŲ $22.00
trims mėnesilinr _ , - $1X00
rienam menesiui • $4.00

Kanadoje
metams ______ - - ----- HS.OO
pusei metę . $24-00
vienam menesiui __________ $5.00

, 25 cents per copy
t

Tirs i pn niobei

metams____ • $48.00•
Noo sausio pirmos dienos

• Dienraščio kainos:

Chicagoje ir priemiesčiuose

metams __ i
pusei metą --------------— |24-Ū0
tams menesiams-------------
yien&ni mėnesiai-------------- $5.00

Kitose JAV vietose: i

pusei metų —__—_—^S.00

Naujienos. eina kasdien, ^skiriant 
sekmadienius, pirm a dieni m ir Šven
tadienius. I aidžia Naujienų Bendro
vė, 1739 So. Halsted Street, Chicago, 
IL 50608. Telef. 421-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su itžsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
' nuo 9 vaL ryto iki 5 vah popiet, šeštadieniais — iki 12 vii.

laisvojo pasaulio valstybių prezidentai it karaliai; bet lt 
komunistinių valstybių kad ir nerlii6ti> bet patėtgtdtfts 
tautoms primesti valdytojai.

Į Andropovo laidotuves turėjo vykti pFež; Rcrtiald 
Reaganas, bet jis negalėjo apsispręsti Pradžioje laite 
raštininkai pranešė, kad turįs klausimą apsvarstyti; 
Vakare prezidentui atėjo mintis, kad jis j Mdskvą vis 
dėlto nevažiuos, o ten pasiųs viceprezidentą George Btlsh. 
Anglijos karalienė taip pat neskrido į Maskvą-. Ji pa
siuntė premjerę Margaret Thatcher•. NevažiaVo 11* popib-

Ar vertėjo popiežiui reikštis
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Kada miršta valstybės galva, tai veikia paprotys, 
liepiąs kitų valstybių galvoms vykti į laidotuves. Mirus 
kurios valstybės karaliui ar prezidentui, kitų valstybių 
galvos, vykdavo Į laidotuves.

• A darydi, kada miršta valdžią pagrobę diktato-, 
rius? Ši mintis kiloj kai pradėjo mirti kėmūriistų jėga 
primesti diktatoriaLWažiuotD valstybės galvai Į komuį. 
nistinės valstybės prezidento laidotuves, ar nevažiuoti? 
Buvo kviečiami teisininkai, diplomatai, valstybės parei
gūnai ir tariamasi, važiuoti valstybės galvai į komunis
tinės valstybės prezidento ar sekretoriaus-laidotuves, ar 
nevažiuoti ?

Kai Kremliaus ligoninėje mirė Leninas, tokio klau
simo nekilo. Visi žinojo, kad svariausią žodi tardavo Le
ninas komunistinės Rusijos valdymo reikaluose, bet Leni
nas nebuvo Sovietų Sąjungos prezidentu. Įtakingiausiu 
valstybės pareigūnu buvo Kalininas, aukščiausios tary
bos sekretorius. Kelių valstybių galvos atsisakė vykti 
Į Kalinino laidotuves, nes nebuvo prezidentas.

Brežnevas suprato reikalą. Jis reikalavo, kad kons
titucija būtų tinkamai pakeista. Jis turėjo vadintis ne 
aukščiausios tarybos sekretorius, kaip vadinosi Kalini
nas, bet tarybos prezidentas. Brežnevas pats paruošė 
naują konstituciją, tai jis ir Įvedė atitinkamus pakeiti
mus. Kada Brežnevas mirė, tai valstybių galvos skrido 
Į Maskvą mirusio atsisveikinti.

Mirus Mae Cetungui; tokie klausimo nekilo. Visiems 
buvo aišku, kad jis buvo ne tik Kinijos komunistų parti
jos sekretorius, bet ir Kinijos vaidytojas. Jam mirus, i 
Pekiną važiavo ne tiktai pats Brežnevas, A. Gromykos

besi Važinė jantį Vatikano diplomatą.
Tuo galėjo ir pasibaigti popiežiaus atsisVėikiiiimaš 

su Andropovu. Nei Maskvoj^ nei kitoje Uždangos pusėje 
gyvenantieji Romos katalikai Andropdvą geriMtt pašinu; 
negu Romoje gyvenantieji iš Lietuvės pabėgusieji dva
siškiai.

Jeigu kas kitas būtų paskelbęs žiiiią. kad popiežius 
pasiuntė užuojautos telegramą Andropovo žmonai ar vai
kams, tai nebūtume tikėję. Būtų susidaręs įspūdis, kad 
patys okupantai žinią sufabrikavo ir paskelbė. Tokiems 
dalykams jie yra dideli meistrai. Bet žibią paskelbė lie
tuvių marijonų redaguojamas Draugas., ją paskelbė tie 
laik-raŠeio užkampyje,. kaip laikraščio redaktoriai dary
davo su; žitiiemis apie prelatą Mykolą Krupavičių, - bet 
paskelbė pirmame Draugo puslapyje; Ten jie-turi-specia
lias paruoštą skyrių, kuris vadinasi “Katalikai pasauly
je”. Ten spausdinami, katalikų atliekami darbai, skiriami 
katalikams.'Alioti. . ‘-

Andropovas -miTė vasArio 9 dieną,; o; žiniai paskelbta i 
vasari# 25 dieną.. Nuo vasario 9 dienostpraėjo dvi savaitės.- 
sii^dieftorrįfe. iki.Išb meto nebuvo jdkib‘s žiiiibš:•ame^So^r* 
Siu spaudoje,•' bet. Draugas savo skaitytojams ją. paf^elbA' 
Mums atrodo; kadr jį svarbi visiems' lietuviams,’-.' Štai .ji b

“Sovietų Sąjungos prezidento dūri Andropovo 
mirties proga popiežius Jonas Paulius II' pasiuntė 
užuojautos telegramą velionio pavaduotojui.’‘/Tele
gramoje yra taip sakorha: 'Socialistinių ŠSvi^tų"'Res
publikų Sąjungą ištikusio skausmo progai ryšium sir 
mirtimi Aukščiausiojo Sovieto prezidento;pono Juri 
Andropovo, kuris savo krašte ėjo tokias 'a tikšta S ir 
atsakingas pareigas, reiškiu Jūsų Ėkšcėlėncijai ir jo 
tautiečiams mano užuojautą ir užtikrinu? lead mano 
mintyse pasiliks ypatingas velionio prisiminimas”;

(Draugas; 1984 m. Vasariu 25 d;)

Visas reikalas gerokai neaiškus: Pradžioje pasakota, 
kad popiežiaus telegrama pasiųsta velionid pavadūotojtii, 
bet visi žinome, kad Andropovas tūrėjo kelis paVa^iioto- 
jus. Kiek tai .liečia Sovietų valdžią, tai Andropovo pavą- - 
dūotoju buvo ne premjeras Tichonovas, bet Gromyka; 
politiniame biūre jO pavaduotoju buvo Alųevas, o KGB 
ĮštaigOjė jis pats Įsakinėjo, nes 15 mėtų šiai įstaigai va
dovavo. Popiežius logiškai galvoja ir telegramas aiškiai 
padiktuoja. Reikia manyti, kad ši telegrania Buvo Vati
kano užsienio skyriaus' redaguota ir pakista popiežiui 
pasirašyti. Ji galėjo būti pasiųsta ir be jo parašo.

■S*

/ Ch-icagos dangoraižiai (aliejus)
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i L V -J>. \ fY lŠI. Sifeikis
jokio reikalo mesti per radiją tokio kaltinimo. Demokratai Senate balsavo už projektą bausti šnipus ir teroristus, kaip buvo ir respublikonų, pasisakiusių prieš priimtą projektą.Dabar jau veikia įstatymas, baudžiąs mirties bausme už žmonių grobimą, lėktuvų pagrobimą, tiktai ten mirtis bausmės paskyrimas pavestas teisėjui arba prisiekusiems teisėjams, tuo tarpu naujas projektas taip suformuluotas, kad ir teisėjas negali kitaip nuspręsti, ^el nusikaltimas įvykdy tas, j Naujame projekte toirtiės1 bausmė už tą patį nusikaltimą ne tik vyrams, bet ir moterims, jeigu jos nėra nėščios. A^Aiš.vtja, kad hūpalšųolįį Įsta- ty-mu projekto autorius buvo Pietų Carbiinos senatorius S. Tliurmond. -.u. ,Senatorius Thuiniond pareiškė, kžd tokį įslatymą jau seniai reikėjo pravesti ir įtraukti į įstatymų knygas. AĘ-Dabar visi, susirūpinę Artimųjų. Rylų taikos reikalais, išvykų- .šių marinų tolimesniu likimu, biudžeto klausiniais. Labai galima, ka'd prieš rinkimus atstovai gali prie šio reikalo ir neprieiti.Kazys Petrauskas— Meksikos vyriausybė yra labiausiai išklerusi visoje Amerikoje, — penktadienio vakare JAV Kongreso komitetui pareiškė gen. Paul Gorman.

AmerikUs Senatas, 63 balsais priėš 32. priėmė įstatymo projektą, taikomą visiems krašto gyventoj aitiS: 38-ose Amerikos Mrlštijoše veikie mirties baus- ■iliėš įstatymas, bet 12 valstijų :yrą’ priešingos. '■ -Mirfifeš' Bausmė; gali būti yyk- idoma pigai veikiančius įstatymus, Įstatymais' nusakyta tvarka. Kefios. vąlstijorS. leidžią tęiš- mainš ^fiiiti''-gyyjbę .žrhbgui, bet jeigu pagal'įstatymus henu- tfiątbma 'mirties' tbaušmė,; 'tai -atikšęįaušias teisinas tiiirtifes -bausmės .9pt'ehŠi^.i-aWėt4,'- <■ Sdnątė 'iiaujai pritintas įstatymo ; projektashiiirįiėsi^iisinę skiria.' už teronžžn'ą,' šnipinėjiiną ■syetiĮnau, valstybei ;kjųž.Įpasikė- isminiąi. nužudyti! brezįdęntuš. i'i-Z' -Prezįdeptas gaH^ iŽikti gyvas, j i į PręzMfefiJšs>. seš-:gali išgelbėti mt^rni .inedicina, ■ tadi&Įij^aiį ffeštėįėjo;-ks^'deuio- , bet pašikėsintojąs turės-inirti. 1 krata,rtnfeš£uba.' tiia^įnfį fiušlkal-Senato aptartas ir', priimtas | timij'^^hfe’ kijaštfey jhm hėhuyo,

projektas tuojau buvo pasiųstas Afefovų Rūmams,, bet tuo taipu nieko apie iį rejkafe negirdėli. Turint galvoje dabartines nuolaikas biu<y:ętu reikalų;' 'atstojai galr'niftą^. Į‘rejįaJųL pastų- '■ dijuerti*. - . aižkb;: JrėTkčsdaugiau įžlkp- ib jįe: nieko ‘nedarys. Prezic^iJ^ ^reįąįūdars’ti komisijų, ‘ apkarpyti■ biudžetų,-atsiprašė.- įaįėjo
priversti- .pakeltimokesčiuį;; BeįĮt:'šnyi.tu iūiiįpiių ’ 'dolerių,;- |a|,Uwezftj^dcspecialia-' :lai ^aUU^:AiiU^^.''AJeigu jis butų piu-■ džetili jiueduJnoru įjįūiĮąįfii’ 'tenebūttfvjbkiū- jo

»

apie 'užuojautos fefięšniė Sovietų Sąjungoj^ Liet popiežius 
žinojd; kad nė tiktai dalis valdžią sudarančių pareigūnų,- 
bet ir didelė dūlis Sovietų Sąjūhgbš gyventojų džiaugėsi 
Andropovo mirtimi;- kuris didžiausią skriaudą nešė krašto 
gyventojams.- ■Užsienio korespondentai-pranešė, kad Rau
donojoj aikštėj stovėjusieji Maskvos darbininkai apgai- 
leštavu_A^,ūpėvė mirtį; nes jis nespėjo sušaudyti vaL 
:džibs Įstžigušū’ įsitaisiusių kombinatorių;

- Keistai tūrėjo atrodyti popiežiaus užuojauta perse- 
kiojaiiiietns LiėtuVbs- katalikams, kurių yra Sovietų kalė
jimuose," Sibire ir rvūiriubše prievartos darbuose.

Jėigu ir šutiktūme, kad Vatikanas mandagumo su
metimais turėjo mirusio šeimai ar artimiesiems pareikšti 
užuojautą; tai kaip galima suderinti Andropovo ir šimtų 

Pekiną važiavo ne tiktai pats Brežnevas, A. Gromykos Jeigu jau reikėjo Sovietų valdžiai pasiųsti užuojautą, jo agentų vestą vergiją ir nepaprastai žiaurų paverg- 
lydimas, bet ten skubėjo ir visos eilės komunistinių vals-' tai galėjo ją pasirašyti kardinolas Gaseroli-. Ahdropbvo [tųjų išnaudojimą? Popiežiaus telegrama neturėjo tram- 
tybių prezidentai, nors jie nebuvo rinkti. pavaduotojui telegramą ruošęs kunigėlis galėjo nežinoti dyti kovotojų.tybių prezidentai, nors jie nebuvo rinkti.

— Dvasiškis Jesse Jacksen prisipažino, kad pavadinu žydus žeminančiu vardu, bet jis nesąs antisemitas.— Jordanijos štabo viršininkas patarė nesi tarti su suktu Arafatu.
ČIKAGIĖTĖS įspūdžiai rusu 

PAVERGTOJE LIETUVOJE
Daugelis mano, kad Amerikos lie
tuviai nežinojo, kas rusų okupuo
toje Lietuvoje dėjosi, Sovietų karo 
jėgoms ir policijai antrą kartą Įsi
veržus i LiėtUvą. Pavergtoje Lie
tuvoje buvo čikagietė 1961 metais. 
Ji viską aprašė ir Ctiiėagdš LiėtU- 
vių Literatūros Draugija išleido 
tris laidas (vieną angliškai). Nau
jienose dar galima gauti Cikagie-- 
tės Įspūdžių laidą. N. Red.

'Vsmys.
VYRESNIEJI VAIKAI PAIMTI KARIUOMENĖN, 

O DUKTERYS IŠVEŽTO^ ČIBIRĄ

— Du vyresnieji Spulginų vaikai jau anks
čiau buvo paimti rusų kariuomenėth ‘’tarnauti so
cialistinei tėvjnei”> kaip jie sakydavo. Namuose 
buvo likęs jaeniausias sūnus Prttneiškus, visų 
Praneliu vadinamas, ir dvi suaugusios dukros. 
Rusai, sušaudę tėvą ir motinu trf kebų minučių 
išvedė Į tą patį kiemą dar 16 metų nesulaukusj 
Pranelį, pri ėdė prie nušautu tėvu ir kryžmai už
verstos metinos, ir ten pat jį sušaudė..

— Namuose dj Puvo likusios dvi suaugu
sios dukros, pu’kios- merginos, gtfhš dahrinihkėš, 
dar geresnės darbininkės. Tos pačios, kurias tu,

išvažiuodama Amerikon, mažas palikai. Jos vie
nos galėtų žinoti, ko rusai iš tėvų norėjo ir už k£ 
jūoš nubaudė. Bet jos buvo tų pačių rasų išvežtos 
Į Šiaulius. Daugiai! tnes jų ir nebematėm. Ką šii 
jomis rasai dabė — niekas iš mūsų tikrai pasa
kyti negalėtų. Buvo gandų, kad jos kuri laiką 

■ buvo laikomos Šiaulių kalėjime, labai žiauriai 
kankintos, o vėliau išsiųstos Į Sibirą, amžiname

sPILgInV šeimos IŠŽUDYMAS 
SUKRĖTĖ VISUS VAIGAlUUS

Rusų kariuomenėn paimti vytėsnieji SpūlgU. 
nų sūnūs niekad nebegrįžo Į Vaigdilius. Greičiau
sia, jiedu žuvo “gindami proletarių tėvynę”, tiro 
tarpu tos pačios “proletarinės tėvynės rinktiniai 
atstovai” užfrontėje nužudė tų gįdiėjų tėvus ir | 
brolį, o seseris išvežė amžinon verįįjrtL

— Spulginų šeimos išžudymas šūkrėtė kielt- 
vieną VaigaiKų kaim^ gyventoją. Mus visus af£ 
ėmė baimė. Nežinojom į ką kreiptis Ir ką darj 
Kiekvienas norėjo ką nors daryti) bet tuo pa 
metu Įdek vienas bijojo. Mus apėmė panika, 
norėjo bėgti į miškus ir slėptis; kRi siūlė 
ir keršyti. Bet ką mes, kaime like seniai, 
ir moterys, galėjome padaryti naujausiom 
dymo priemonėmis ginkluotiems “prėletari; 
▼ynės” kariams? Seniau karys kardą 
tiktai prieš ginkluotą karį,o Lietuvoj n 
modemiškus ginklus vaitojo prie! 
gailių gyventojus.

NUŠOVĖ VAIGAM.IV KAIMO
l ? Joną MLfdNį -

— tlž kelių dienų vėl atvaživo į Vaigailių kai- 
ilią gihlčliidtų rusų automobilis, ir jie sulindo į 
tavo dėdės Jono Balionio-namus, — Nadaukių vie
nintelio namo kamaraitėje gyvenanti motina tęsė 
pasakojimą apie lietuvių tragediją žiaurios rasų 
ofaipaeijos metu — ŽrtMnės pradėjo nerimauti, 
teirautis, kas atsitiko. Bijojo, kad nepadarytų to 
patiėš: ką fjūdarfc §ū rišti Svaiginu šeima-. Vienas 
tetas iškili gaffiį vaftuš to sekė Balinių kiė- 
man sugužėjusius rusus.

— Gatvėje palikti ginkluoti du rusai paleido 
kelias kulkas į vartuose stovėjusias moteris. Vy
rai nesirodė, nes kiekvieną gaudė ir vėžė. Prie 

, Palionių n&rnų buvo 4ū vaikai; iie $ 
stiprią ka 
fiitotė vie

jų tarpe jų jaū hera.
SIBIRAN IŠVEŽĖ PRANĄ BALIONU

— Praėjo dar kelioa dienos, ta pati rasų ma
šina atvažiavo pas Praną BalionĮ, kitą tavo dėdę. 
Šį kartą tušai nieko hesušaudė, bet susirinko 
visą, Balionįų seimą įr išsivežė. Vėliau sužinojo- 

I mei kad jie būvu išvežti į Sibirą. Palionienė kelio
nėje į Šifcfrą tntousi, o pats Balionis palaidotas 

Į ŠIBirė. Kiti žmonės pasakoja, kad Balionių vaikai 
, tebegyvena Sibire. Lietuvon grįžti jų neleis.

Už ką Jonas Balionis būvu sušaudytas — nie- 
i kas nešino. Kažkas pasakojo, kad rusai padarė 
Į klaidą. Rusams buvo įskųstas Pranas Balionis. 
’ Vietoj Prano jie suėmė Joną ir sušaudė. Kai su
žinojo, kad VaigailiHose yra likęs dar vienas Ra
iloms, tai atvažiavo ir jį išsivežė.

igasi pasakoti apie Salioniij t ra
itiją, g'Hąi atkišo, Ir bu- 

>. Nieko jai nesakiau. Ma- 
pti to pailsėti. Pamaniau, 

pasakojimą. Bet 
akojo:

te j (įsi apie

vaJ
; ■
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VAKaKŲ vėjai
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $6. Minkšti 
yizielial Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigu 

tonu aorttiu;

iMaujieuos, 1739 S. Halsten SL, Chicago, IL 6060B
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DR. PAUL V. DAUGIS 
OYTOjAS ir chirurgas 

Wvx' Community klinikas
Medicinos dirvkTorius

Lt34 S. Manhekn RcL, WeHchester# IU 
VALANDOS; 3—cUtoq ri>,n/>mu 

ir ko iešudienį

SUSlKlMvUHę

imeral Home and Cremation Service
Charles Stoukaitta

(312) 226-1344

1729 S. Hąlsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

vai
Tel 662-2727 irba 562-272$

TEL. 2J3-L5M 
feinric* 155-4536, P««e MRS*

Et A B, GLEVECKA^
GYDYTOJA* Ik CHIRURGAI

S» SCIALYBi: AKIŲ LIGOJ

WQ7 Wed lQ3rė Street

Brighton Parko Lietuviu Moteryi 
Kluoo metuūs nany ^u^4nrMim<» 
įvyks keiviriaaieng kovo 1 cl, 1 vai. 
popiet, Aneies saieje, -iduU ^o. Iju- 
man Avė. įvaręs Kviečiamos aiNuan- 
Kyu, nes yrą daug svarinu reiKmų 
aptarti.

r o susirinkimo bus vaišės.
Eugenija Strung y s |

----------------- --------------- i
Bridgeport© Lietuviu Namy Savi- ‘ 

nink^i draugijas susirinkimas Įvyks 
kovo 3 0.1 vol pop.et 38U3 S. bmoa 
Avė. Nariai prašomi aaiyvauti. r o 
Susi rinkimo — vaisęs. Valdyba

Lietuvos nepriklausomybės laikais Alytuje pastatyta dviaukštė mūrine mokykla

DFL f RAiNK PLECKAj-
0PT0METR1STAX

A Al RA I.IETITVIRKA1

UU W. 71st St Tel. 737’514*

L -ixl* lLu Priuiko doniu?

tx IsaaaT/

Upytės Draugiško klubo susirinki
mas jvyks penktadieni, kovo 2 d., 
1 vai" popiet, Aneies rtojaK salėj e, 
4500 So. 1aunan Avė. Nariai KVie- 
čiomi atsJaskyu.

Po susiiinKimo bus vaišės.
A. Kaly*

Joniskiečiy Labdarybės ir Kųliūrcs 
! klubo susirir.K.mas įvyks anuache-4, 
i nCtG 6 Cl, x vai. pup.ee, yciŲ saiCjc, 

.-Lija V*. *±«ui £LreeL A«u/ai piasumi

tavim us.Knyga, atspausdinta praeitais metais, jau baigiama parduoti. Kas nori ją įsigyti, lai turi rašyti K. Janutai, 2818 Avenal St., Los Angeles, C A 90039. Jei pas jį dar yra keli egzemplioriai, tai už tris dolerius jums ją atsiųs, o jeigu jau nebebus, tai bus vie-

praeitais metais, kai J. Klauseikis pasijuto be pagrindo įžeistas ir panoro pasižiūrėti arčiau į Bronio Railos mėgiamas pareikšti nuomones. Arčiau pastudijavęs, jis rado reikalo para-‘ syti knygą apie Bronio Railos ‘ labai lengvą švaistymąsi įžeidžiančiais žodžiais.Pirmiausia, Klauseikis faktais' na.iš lietuviškų knygų, kuri

ir Co., visiems lietuviams, išskyrus komunistus.Todėl, radijo valandėlės vardas “Margutis” negali būti vartojamas nes jis garsina tik tam tikrai dabai, lietuviškas visuomenės.Turėtų vadintis Petručio radijas. A. P.

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

r ap-ai'u. ro 
vaišės.

1KLO1O GUS
A. Kąiys

įrudi , kad Raila'įįeides K. Ja-Pšėi°- Ji nebeguil, bet išėjo Į ū.uki be jokio pagrindo ii be jo! žmones. Rąlla yra Klauseikio kie reikalo. Trenkė kaip perku-, knygos veltas. Jis turi pasiklau- r 7 i T 
ilAi

IT A W AT

□r, t Lionas seibutij* 
IKKSTV, PŪSLES IR 

3l^OSTATO$ CHIRURGUA 
WEST STR&žT

Vil-wdog: zstrad. 1—ė pcęic- 
KetYirUd. 6—7 yiL rzi-

RęriiaSseiles 443-1542

RCKANČIOS MOTINOS 
KENKLA VAIKAMS

SANTA MONICA, Calif.

nas giedi ą dieną ir nu tratėjo. Kai Januta bandė reikalą išaiš-

3 !

i.i.u K ttObELlS 
y etos, inkstų ir ilapum 

takų ehirargij&.
5025 CENTRAL AVĖ.

pel. (813) 321-42^5

CAŪSVVMa

kinti, tai Raila ir klausyti neno- Į rėjo. Orakulas burną atvėrė, tai 1— i neteisingo žodžio nepataiso. ! Mokslininkai priėjo išvada, kad! T ,jie neturi Ūkeliu žinių, kodėl i. į pažtūrėjo |maži vaikai staigiai mirštat 'TA-i'... - . .. v riv 1 tikusiais faktais įrodė, kad gra-ros mirties priežasties -niokshs-? - . . ... . r &, . .. k u 4- +• zra;s z°dziais apibarstomas labaikai jie nenustatė, bet jie tvirti-1 JLna, kad motinos rūkymas gali1.-. " •buti kudiKio mirties priežastimi., J. mKasmet Amerikoje miršta 6,500 kūdikių be neišaiškintos • 7,* priežasties. Jie atrodo sveiki,i . .; . ... . , , . . . . šmeižtajam;tvarkingai maitinasi, bet staigiai i lopšyje jie miršta.•Nustatyta, kad kiekvieno mi- rūsio kūdikio motina, nesulau-j kusi 20 metu, gana stipriai iiį! kė. Nerūkančių motinų vaikai į nebemiršta. Gydytojai priėjo iš-’ vados, kad motinos rūkymas atneša kūdikiam.

negražus tvirtinimas. Tas tvir- [giųgas. O melas, nors jį gražiausiai “stilistas” papuošia, vis liečia melu./Kenksmingu pačiam

tEMl KAFMA

''ngA karteles-

lelauktą m.rlį.Gydytojai mano, kad jie netcli- kodėlmoję ateityje išaiškins, kūlikiai miršta. \
prrkravslYE?^H ivarrly 

iHTANAS VILIMAI T< ttta 37M9M

VkDUQ ilfMOi VALANDOJ

nuo 8:30 iki 9'JO vaL ryta
Stoti** WOPA • 1490 AM 

trtnUiuoĮamos H
Marquette Parka.

*di|a — Aldono DouWc
ToUfj 771-1543

"9 So. MAPLEWOOD AV» 
CHICAGO, IL Wtt

4 “Lietuvos Aidai 
lęAZt ^RA^IONYT»

CiAoian

syti, ką žmonės apie jo paties knygas maną. Turės progos pamatyti, kodėl jų nepuola. Apie Klauseikio knygą jis paleido dar kelis railiškuš melagingus tvirtinimus, bet išdėstytų faktų nepaneigė. Jau laikas, kad atkreiptų dėmesį.'
St..Stalioraitis

J. Klauseikis parašė studiją, | kurią turėtų atidžiai:paskaityti visi lietuviai, kurie plunksną į rankas ima ir nori pasakyti savo nuomenę' visuCūtienihiėik'ų*'politiniais klausimaisi Ją turėtų pa-į studijuoti ir teisininkai, kurie te.sės klausimais dar rūpinasi. Knygoje gyvais pavyzdžiais parodyta. kaip nereikia rašyti. Nereikia rašyti ne tik paprastam piliečiui, bet visai nedera kelias knygas parašiusiam, aukštus tneluo'ojui ii labai žalingu apmoksi us baigusiam žmogui. Autorius yra teisininkas, baigęs

Bukime atsargus su verti
mais iš svetimy kalbuPraėjusio šeštadienio “Draugo” pirmame puslapyje, skyrių- . je “Katalikai pasaulyje^', perskaičiau toki iš anglų ar kitos kalbos vertimą:“Sovietų Sąjungos prezidento 1 Juri Andropovo mirties 'proga popiežius Jonas Paulius II pasiuntė užuojautos telegramą velionio pavaduotojui'5Tai tik pirmojo tos telegramos sakinio vertimas. Nežinau, kaip ■ tas .sakinys skambėjo svetimose kalbose, bet, pagal lietuvių kalbos dvasią, toks pasakymas vi- Į siškai nevykęs. Verčiant į lietuvių kalbą reikėjo taip pasakyti: Mirus tokiam ar tokiam, reiškiame tam ar kitam gilią užuojautą... tik jau jokiu būdu ne mirties proga. .Žodį progą lietuvių kalboje vartojame tik tuo atveju, kai ką nors sveikiname, jam gero am-' žiaus sulaukus ar ką nors laimė- 

į jus. Reik žinoti, kad liūdesys

11 '

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

Lietuviškos knygosNaujienose buvo skelbiama, 4*l4.lw*u«o j*.a Mcu^^ojkad Bronio Railos nusibastymai Kauno universitetą, dirbęs teis-Į jau atspausdinli. Tai buvo tiesa muose, rašęs teisinius sampro-1

Nesuprantama radijo 
valandėlė "Margutis"Radijo valandėlės “Margutis” vedėjas Petrulis visad prašo klausytojus paremti jo vedamą radijo valandėlę, nes esą labai sunku išlaikyti minėtą valandėlę, dėlei aukštos kainos radijo stočiau.Labai keistai atrodo nusiskundimas. J"is garsina tik tas or- ganizacijąs, kurios skaldo lietuvišką visuomenę ir pataikauja “redinos” gen. PetroniuL O, R. Bendruomenės,, nors ir apmokamų skelbimą visai nepraneša. Todėl didelė lietuvių dalis ir ne. remia ‘ “Margučio’'.Juk radijo valandėlę “Mar. I su proga nesiderina.gųtis” suorganizavo. Vanagaitis J. žemaitis

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave., Cicero

Telef. 476-2345TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL 60650

-’BUU KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

Patarėjai ii laidojimo direktoriai

JEAN VANCE ir GEORGE ŠOKIM

Aikštes automobiliams pastatyti

z/hnericanKį^hen
I ^AnthonyDias Blue

4-348 So, California Avenue

TeL — 523-3572
PINEAPPLE SPARERIBS

Pork and fruit go well together, and the combination of 
tparcribs with the sweet and sour taste of pineapple is ą natural.

Before being cookęd over a charcoal outdoor grillJspare- 
ribs &hou>d be precooked by being boiled until tender. Drit 
process of partial cooking is called parboiling.

U you are unable to devote the time or the refrigerator 
rpace to the marina&on procedure in this recipe, just omit the 
nep. The riba will taste a tittle less of pineapple* hut then’ll 
CCil) be quite delicious.

This rather robust dish b Ideal for a barbecue party. For 
larger groups, allow 1 pound of spareribs for each person and 
increase the amount of basting sauce accordingly. Accompany 
the ribs with cold potato o? macaroni salad, sliced tomatoes, 
toastec? French bread, and the pineapple sauce for dipping.

Serve beer, iced tea, Sangria, chilled rose wine, or the white 
Vine you used to make the sauce — a cold Cbablia or Soava*

GriSed Pineapple Spareribs
Servings Six.
Cost: ModergU

y free E-osy
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H WTIS stoties, 1110 AM b»- 
K64S W. 71M
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pour th e pino p

^4 cap lemoM
2 elovo ęarfic, minced
2 spy
1 tablespoon

brO^Fri S-UgM
2 tabkspooas

cup 
Parbofl
Place th
over the

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪSLACKAWICZ
SOME CMtCAGO MOTOR CLV8 TTF3 OH

IXMtSSMlY D/WWf
Laidotuvių Direktoriai

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Ulinoii

Tel 974-4410

VASAITISrĘŲTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003

5 — Naujienos, Chicago,BL' Wednesday. February 29. 19k



MIAMI. FLA

▼ 5 I) V 3 * I

grojant, A. Bunli-

tarp šo-

SO. ZUIS.į garsia-

samblis:
:gas, Povi
J. Remv-

Eugenijaus KriaučeL’ūno 
vardo jaunimo premijų įteiki-

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM® 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIM0KUTMAI3. 

DEL VISU INFORMACUU KREIPTIS L

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PET’KAS KAZANAUSKAS, Prezidentu ,

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

B MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS

9 NOTARIAT AS • VERTIMAI. ...______

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

šv. Kazimiero mirties 
500 metų sukaktis

šeštadienį, kovo 3 d., 1 
ryto, Miami arkivyskupas 
ward McCarthy St. Mary’s

$r- ma, aKompanuojant muz 
L., ugminienei, išpildys soils 

Jameiklenė.
rnėjiino bus pačiuoti pie 

Minėjimo rengėjai

atlaikys iškilmingas pamaldas 
tninint šv. Kazimiero mirties 
5<10 melų sukaktį.

Solistė Ona Jameikienė pa 
giedos keletą giesmių. Visi gie
dos Pulkim ant kelių ir Lietu
vos himną.

Arkivyskupijos administracija 
šias iškilmes visokeriopai garsi
na ir kviečia visus da.yvauti; 
talkininkauja prasiskverbti į ko
mercinę spaudą ir iškvieciant 
televizijos atstovus.

šios pamaldos bus užrekor 
duotos ir. atitinkamai paruošus, 
per Amerikos Balso ir Vatika
no radijo stotis bus pertransiiuo-i 
tos į okup. Lietuvą.

Dalyvavimas šiose pamaldose! 
yra garbė ir pasididžiavimas. J 
Ypač kviečiamos moterys, dėvin
čioj tautinius rūbus.

. I šias iškilmes su savo tauti-J 
nėmis vėliavomis kviečiamos da
lyvauti ir kilų pavergtų 
atstovai.

o * #
Sekmadienį, kovo 1 d., 

popiet, Miami LAP klube

Kb VYTAUTO DIDŽIOJO ŠAULIŲ 
ka'i KINETINĖ TURĖJO UŽGA-

VĖNIŲ PARENGIMĄ
SI m. vasario 25 d. 7 vai. I 
ines namuose J. Mackonis 
Ukino svečius ir pristatė Į 
nu. ią Al. Majerczyk ir p.

Kulys perskaitė sveikini- 
r -ienoje stovinčiam rinkti- 
pirmininkui VI. Išganaiėiui 
sjficzyk sveikindamas jlei- 
yuienį. Gavimą žymens pa- 

plojimu.
pristatytas stygių s an-
B. Pakštas, P, Vaeber- 
las ir Vanda Mateikai, 

s ir

naitė sudainavo keletą liaudies 
dainų. Plojcme.

Koncertui pasibaigus, svečiai 
.aišinesi šaltais patiekUais. Vė- 
' au patiekė kaištusjkepsni^ su 
priedais ir kavute.

Po vaišių, vadovaujant B. 
Pakštui su trimis talkininkais, 
prasidėjo muzika su 
Protarpiais B Pakštas 
kalbį dainavo.

Vaišii ms pasibaigus,
kių prie vieno lai prie kito stalo 
užtraukdavo dainą, pritariant 
armonika.

Salėje buvo klegesys ir malo
ni šventiška nuotaika.

Po 12 vai. nakties dalyviai 
praretėjo. Iš viso dalyvavo apie 
250 asmenų. Bineto kaina $12.

Dėkingi šeimininkams už šau
nias veišes ir puikų styginį kon-

solistė A. Bunti- certa su soliste A. Buntinaite. *

M—lemi — Pard<viMl 
UAL 1STAT1 FOR iALl

. MmmI, ZMH — hiwnW 
KKAL ISTATI H>> SALS

3 vai. 
(3655 

SW 31th St.) bus šv. Kazimiero 
minėjimas savųjų tarpe. Paskai
tė skaitys K. Kodatienė. Menine

Batų valytojai menininkų darbais !
papuošė savo priemenes ■

Prieš dvi savaites, pastebėję, 
kada viešbutyje buvo tirštesnis i 
judėjimas, vyko tarnautojų pa-! 
maina, jie išnešė 17 paveikslų.! 
Keturi batų valytojai, niekieno, 
nekliudomi, išnešė gana bran-Į 
gių paveikslų. Vienas kitas tar-' 
nautojas pastebėjo, kad vienas 
jaunas batų valytojas nešėsi ’

Trys batų valytojai paskuti
nėm dviem savaitėm pasipuošė I 

tautų savo priemenes geriausiais Chi- ■ 
ragus menininku darbais, kad ’ 
jiems būtų smagiau blizginti at-j 
ėjusių žmonių batus ir kad tų 
žmonių skaičius būtų darr dides
nis. Pusberniai apskaičiavo, kad 
vyrai užsuks pasižiūrėti besišyp
sančių moterų paveikslų, 
jie išleps ir nublizgins batus.

Prieš dvi savaites batų bliz- 
gintojai, apvalę artimesnius mu
ziejus ir privačius namus, pasi- 

f stūmė i Ghicagos šiaurę. Jie įsi- 
aisė balų valymą North Michi

gan

* iki $3Cf0(K), tik! u niekas jų ne
pirko. Pasirodo, kad paveikslai 
nepriklausė viešbučio savinin-

j kams. J.e kabojo greta esanėio- 
į je meno galerijoje. Buvo ap
drausti. Vizgirdas paveikslų jo- 
<<ia Amerikos galerija nepriėmė Į 
ir niekas nenorėjo 
tai jis Vilniun juos iškėlė, o su 
šilais paveikslais daugiau bėdos.

į
Policija vis ilolto per tris sa-Į 

vaitos balų valytojas isaiškiįv. 
Nustatė, kur jie g\Tveno. Tris , dali w I
“dulkių valytojus” < 
priemenėse

ju apdrausti.l m?s *v-vks š m‘ kovo mėn’ 10 d” 
xvAiA ... šeštadieni. (i vai. vak., Jaunimo J. iKZblP u oi

INCOME TAX SERVICE
B529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

KURIAM GALUI MOKĖTI • 

į DAUGIAU? 
PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS ‘ 
! j AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE 

NUO $300 IKI $1,000

New Yorker 4 dr. Sedan

BALZEKAS MOTOR SALES
CHRYSLER • LeBARON .

f PLYMOUTH « K CARS
x “U WILL LIKE US”

Centro kavinėje. Premijų lau
reatės — Gintė Dsmusytė, iš 
New Yorko, ir Violeta Abarių t ė, 
iš Detroito. Meninę programos: 

_ ___ į atliks sesutės Kristina ir
surado, o jų j Regina Butkūnaitės, iš Detroito, 

priemenėse ir ilgame langų ir po programos — vaišės ir pa- 
elevei torių nėturinčbme Taylor bendravimas. 
Home koridoriuje rado 8 pa- čiama 
veikslus. Policija sulaiko tris nias 
balų valytojus. Jai nepavyko su-l 
rasti ketvirtojo. Nerado ir devy
nių vertingiausių paveikslų.

Suimlieji atiduoti teismui. Ad
vokatu jie neturi, nėra pinigų

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE. 
ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

__

jiems samdyti. Greičiausia, kad

Visuomenė 
gausiai dalyvauti, 

laisvas.

S LA EKSKURSIJA 
KARIBŲ JŪRbjE

Susivieniji mas

i9 butų mūrinis. Labai geros pajamos. 
Dilelis butas savininkui. Geras inves
tavimas.

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys. • *' \
Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 
Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicaoos miesto
Dirbu Ir užmiesčiuose, grtll, 

^rantuotai ir sąžininssL 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Avė* 
TeL 927-3559

-

Avenue viešbutyje. Vieni 
I savo įrankius pasistatė korido- 
Į riuose, kiti išvietėse, o tretieji 
j įsikraustė net ’ant 1-to ir 5-to 
į aukšto.

Batų valytojai apžiūrėjo, k: 
i kai kuriose viešbučio salėse bei 
į kambariuose ant sienų kabojo 
geriausi paveikslai ir nustatė, 

^kad«a geriausia nukelti juos nuo) 
•sienų ir “nuvalyti dulkes”, jeigu 
kas paklaustų ką jie daro. O jei 
niekas nieko nesakvs, tai su tais

kolituos brangius paveikslus, 4x3 
f pėdų didumo. Pagagliau paste- ■ 
1 beta, kad daugiau tokių paveiks- ■ 

lu trūksta ir nutarta pranešti 
policijai. Niekas nežinojo kaip 
tie paveikslai galėjo dingti. Tik 
vėliau tarnautojai pranešė kaip

. vienas jaunas batų valytojas į 
išeidavo iš viešbučio su paveiks-1 
lu rankose. Vienas tarnautojas, 
dar pasakojo, kad kai jis bandė į 

f sulaikyti bėgantį berniuką, tas 
ad l jam sušuko:

— Eik čia, aš tau nosį nuva
lysiu, tai nesikiši, kur tau ne
reikia I

tekančią dieną policija klausi
nėjo vagilį besivijusį tarnautoją. 
Jis pasakė, kad paveikslų vogi
mas būta batų valytojų darbas.

teismas . paskirs jiems po advo
katą. čia tokią^mada.' Jei vagis 
nepajėgia pasisamdyti advokato, 
tai teismas jani paskiria.

Seksime, kuojp byla pasibaigs. 
Gaila menininkų, ilgus metus 
Meno institute dirbusių, amatą

’ išmokusių, o dabar batų valyto- 
f jai jų kūrinius taip lengvai nu- 
Į sinešė. 
c Stasys Stepaitis

.4030 Archer - 847-1515 oaveikslais didesnio judėjimo Į Tarnautojas dar pasakė, jog kai MEET THE CHALLENGE!kurie paveikslai buvo Įvertintimetu jie bandys išmauti.

KT'/’; T", LUTAGS
NEPRIKLAUSOMYBES

Naujai pasirodžiusi
DR, ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

L SERVE WITH PRIDE IN. 
THE NATIONAL GUARD'

1 tu vi u Ame
rikoje 1984 metais balandžio — 

septynių) iApril 29 d., i engia 7 
dienu ekskursija Kabibu jūros
salose. ; į

Ekskursija išplauksi iš Miami, ■ 
Floridos, norvegų laivu, “Sky-I 
ward”. Lankysitės- j Meksikos į 
Yucatane Canoum ir ConzumeI į 

i salose. Aplankysite gilios seno
vės Maya ir-taip pat tropinį re- 
zorta Kev West.

Kelionė ištisa savaite bus te- 
kia turtinga geriausiu maistu, 
pramogom, muzika, šokiais, me
nu, taip kad spalvingi prisimini
mai jūsų mintys niekad neis 
blės.

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

Visi yra kviečiami dalyvauti 
šioje Susivienijimo ekskursijo
je.

Kainuos nuo ?1.175 iki $1,275. 
I Lis kainas ieina ir susisiekimas V- 
lėktuvu iš bet kurio miesto.

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

Tel: 436-7878

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

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

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

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

For constipation relief tomorrow 
> reach for EX-LAX tonight. •

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 ŠULO ■ 
paruošta ir teisėja Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

it

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

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

Ave., Chicago, IL 60629.

šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talmctn Avenue 

Chicago, It 60629 

434-9655 ar 737-1

h

M. ŠIMKUS
s ' ' " < * ■ • '-r - - * ų

•< Notary Public : / <
INCOME TAX SERVIC6 : =

__  - -* - - * • - * 4 A< -,4

4259 Š. Maplewood, Tel. 2^7450

Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybes pra

šymai ir kitokie blankai.^ t ? j

112

•e

F. N EDAS, 
Chicago, III. 60632. Tąir^A 7-0tt

e

T

Advokatas
GINTARAS P. ČEPfNAS ;

D&rbQ valandos: Kasdien: nuo
9 vai ryto iki 6 vaL vakarą *

Don’t Go Out Wittout It 
©1983 A.H. Robins Conamor Products 

DWision, Richmond, Virsią 23730

Homeowners insurance i 
Good service/Good price

F. Zapolis, Agent I
320S% W. 95th St

Everg. Park, HL 
£0642 - 424-8654

t

Read label and follow 
directions.

TeL 776-5162
West 63rd Stmt 

Chicago, DL 60621

KAINA — $17. (Persiimtiirui pridėti $1)

[yg4ori.

Heir.ai; 042a

C606 S. Kxirl* Av».
Chi<»9o. IM. 60629Tel:

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naajteaose galima ganti nepaprastai {domius gydy

tojo, TitMaMri* veikėjo ir rąžytojo ataimiaimua,

De. A. Gussea — MINTYS IR DARBAL 259 p&L. liečia 1 
meta Įvyktas, Jablonskio ir Totoraičio jauna

EMONeS. Kenooės po Europą įspūdžiai. H

Gafima taip pat užsakyti atsiin

4edairt SI BUktorna..

Ir v; BRIZGYS


