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BRIUSELIS, Belgija. — Pir
madienį į Briuselį suvažiavo
Europos Bendrosios rinkes at
stovai, kad galėtų aptarti da
bartinę rinkos padėtį ir priemo
nes pagerinimams įvesti.
Suvažiavimui p i r m ininkavo
Prancūzijos prezidentas Fran
cois Miterandas. Pirmiausia su
važiavusieji padarė trumpus pa
reiškimus, o vėliau svarstė gali
mybes ūkio reikalams- page
rinti.
šį kartą į Bendrosios rinkos
posėdį atvyko Anglijos premje
rė .Margaret Thatcher. Ji nusi
skundė, kad Bendroji rinka bri
tams nieko gero nebeduoda. Ji
pareikalavo, kad būtų padary
tos kelios pagrindinės pakaitos
visoje Europos Bendrosios rin
kos struktūroj. Ji nori, kad bri
tai gautų daugiau iš Bendrosios
rinkos, negu jie gauna iki šio
meto.
Pirmininkas Miterandas, lei
dęs premjerei išdėstyti savo
skundą, jai pasakėt * '
— Jeigu nesi pasiruošusi da
ryti ūkio reikąlpasę^kokių nuo
laidų, tai į; Bi-iufelį^vi^į nereik ėj o vazštot k;tf-; • f
Kiekviena Bendrosios• ,|rįnkos
valstybė daro nuolaidas’-ir' aįkojasi, kad Europa galera verstis.
Prancūzijos ūkininkai nepaten
kinti Bendrąja rinka, Jie skun
džiasi. Jie atvyko į Belgiją, su
sirinko ties mūsų susirinkimų
sale -ir reikalauja, kad būtų mo
kama daugiau už žemės ūkio
produktus, negu mokėta iki šio
meto. Prezidentas išėjo, su at
vykusiais ūkininkais pasisveiki
no, ir patarė tuo tarpu nekelti
didelio triukšmo, nes ir kiti nori
daugiau gauti.
Vak. Vokietijos atstovas labai
aštriai kritikavo premjerės M.
Thatcher pareiškimus. Britai
mažiau nukentėjo, bet vis nori
daugiau išreikalauti. Vokiečiai
kasmet Bendrosios rinkos vals
tybėms sumoka du bilijonus'
markių, ir visai nesiskundžia, o
atvažiavusi premjerė skundžia
si, kad britai negauna daugiau
negu jie yra įdėję į Europos
Bendrąją rinką.
Danijos premjeras P. Schluter
stebėjosi premjerės pozicija,
kad ji nenorinti daryti jokio
kompromiso visų narių naudai.
Prancūzų Prezidentas, maty
damas, kad' neina susitarti, vėl
nusileido^žemyn ir nuėjo pas demonstroujančius prancūzus ūki
ninkus. Jie po to buvo lal>ai pa• *
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tenkinti, kad jie galėjo savo
prezidentui paspausti ranką ir
su juo pasikeisti nuomonėmis.
Pačioje Prancūzijoje prie prezi
dento jie nebūtų prileisti, tuo
tarpu Belgijoje jie laisvai su juo
pasikalbėjo.
— Jeigu nori su savo prezi
dentu pasikalbėti, tai turi va
žiuoti į Belgiją. — tarė vienas
prancūzų ūkininkas.
RUOŠIĄ IZRAELIO PAR
LAMENTO RINKIMUS

TEL AVIVAS, Izraelis.- Da
bartinė koalicinė vyriausybė ne
gali valdyti krašto, nes neturi
pakankamo balsų skaičiaus.
Pirmadienį vienas koalicijos
narys pareiškė, kad jis pasiūlys
paleisti dabartinį parlamentą ir
šį rudenį pravesti naujus rinki
mus.
Šitas parlamentas turėtų
baigti savo terminą 1985 metų
lapkričio mėnesį, bet dabartinis
premjeras .'.šiuolaikinėmis,
linkybėmis- nepajėgs' krašto
dyti f iki. ■ ateinančių meti]
baigo^^B^v
’M

Arona^A3btH^Š^^: Jis
darytįyhaiYj^^^^^. —^TAAtr
partiją^. Ji afstdvM^ilų šiaurus
Afrikos žvdus, kuriems' įgriso
premjero šaniiro politika.
—< Indijos premjerė Indira
Gandlii pasiuntė saldainių savo
marčios keturių metų sūnui, bet
motina- atsisakė saldainius pri
imtu .
.

—. Aukščiausias teismas įsa
kė . geso bendrovėms sumokėti
duju vartotojams visą bilijoną
permokėtų dolerių.
—- Visi Libano atstovai posė
dyje-Luzanoje nepajėgė susitar
ti. Bandys tartis atskirai. Ga
šitokiu bildu jiems pavyks su
sitafli.
\
— Norvegijos valdžia išsiuntė
iš Oslo visus septynis Sovietų
KGB agentus.

bos sekretorius
Egiptą tankus,
padėti Egiptui
mo strateginius
unitus.

WASHINGTON
biją pirmad em rimtai įspėta,
kad neband /tų liesti Egiptan
skrendančių dviejų radarinių
Amerikos lėk luvų. pranešė Valstvb
i men tas.
iktadienį iš K u f ros.
ięs Sovietu gamyišmelė
bos karo lėktuvą?
is Om
penkias galingas
d urmą no mieste,
premieseiu,
mas
Chartumo
es;;nė:u kitoje Baltojo Nilo pu
tai nustatė, kad
ir išmestos penkios bombos bu
vo Sovietu uamvbos.

Sudrnas beveik neturi savo
viacijos ir net u r priemonių
inli.N nuo įsiveržia: čių lėktuvų,
LIBY
užtai vgiptas via pasižadėjęs
rateginius Sudano centeini:
ptas kreipėsi į JAW pra
šydamas įspėjimo apie galimus
Libijos lėktuvų puolimus. 1983
metų vasario mėnesį Libija
bandė įsiveržti į Sudaną. Libijos
MALI
sunkvežimiai, turėdami didelius
guminius ratus, galėjo judėti
NIGER
UPPER
dykumose, bet tas judėjimas lė
VOLTA
tas. Kada buvo užpulti, turėjo
CHAD
Amerikos vyriausybė, pssi’a- pasitraukti iš Sudano teritorijos,
neatsieke savo tikslo.
į rusi su Egipto vyriausybė, nuAbėchė
SUDAN
1 tarė padėti ginti strategines
Sudanui reikalingos priešlėk
• Sudano vietas. Jeigu Libija ban- tuvinės patrankos, bet vyriau
Ndjamena
: dylų liesti radarinius Amerikos sybė neturi pinigų mokėti už
NIGERIA
lėktuvus, skrendančius j logip- modernius ginklus. Bombarda
BENIN
. tą. ar bandytų juos pulti Egipto vimas Onidurmano verčia Ame
r CENTRAL
j erdvėje patruliavimo metu, tai riką siųsti radarinius lėktuvus
AFRICAN REP
; susilaukt pavojingų pasekmių, į Egiptą, kad Sudano teritorija
V, * • • • • » •
! sako viešas Valstybės departs būtų saugi. Tuo tarpu nėra jo
MILES 400
, mentę pranešjmi
kio įrodymo, kad Libija būtų
j
Papildomas k
pasiruošusi įsiveržti į Sudaną,
Libijos lakūnai bombardavo Omdurmau miestą, užmušė 5 sudanic
)ac
Wefnbersekreto; :aus Ca
bet jeigu bandytų tą daryti, jai
i.ger pranešimas sako, kad į būtu tinkamai aisakvla.
Egiptą išskrido ankus vežanIRANO AMBASADA
tieji lėktuvai, ku ie p?.dės Egi;)'
TARNAUJA MASKVAI
tui saugoti Sudano sienas, jeigu
OSLO. — Norvegijos užsienio i Sudaną įsiveržtų
Lib’jos karo
NEW DELHĖ — Jndijos par
reikalų ministerio pavaduoto jėgos.
DIDELĖ ANGLIAKASIŲ DAUGUMA NENORI STREIKUOTI
lamentas pirmadienį
priėmė
jas Arne Trebalt vakar prisipa
BET 20,000 DARBININKŲ PIKETUOJA KASYKLAS
Libijos lakūnai bandė bom-'
įstatymą, kuris leidžia vyriausy
žino ‘teismui, kad jis teikęs in
bomis pataikyti į Omdurmano j
LONDONAS, Anglija. ^-.Pas savių muštynių. Mušeikas poli
bei valdyti maištauja nė ;ą Piinform aci jas Sovi c t ų agent ams.
radijo stotį, bet n epą taikė. Iš-j
kutinėmis dienomis eina kruvi cija iškelia iš kasyklų, veda į
jabo provinciją^ kurioje sicj-iąi
Jis pareiškė, kad iš Maskvos
mestos bombos ra d ijo stoties nc-1
ni susirėmimai britu angliaka? nuovadas, sudaro bvla ir atiduo
nori primesti savo tikėjimą vi
agentų gavęs šb0,000, bet rusų
palietė, bet pataikė į gyventoją!
siu tarpe. Apie. 20,000 angliaka da teismui.
prašomas žinias jis turėjęs nu namus ir užmušė penkis žmones t
Darbiečių partijos pirminin
sių nutarė būtinai paskelbti
vežti į Paryžių, užeiti į Irano
Sudanas ir Egipto radi/as pa- •' Indijos policija pa.skelbė visą
streiką, o kili nenori streikuoti. kas Neil Kinnoch nenori kištis
ambasadą Paryžiuje ir ten tas
skelbė, kad Libijos lakūnai bom- / eilę patvarkymų, draudžiančių
Angliakasiai važiuoja į kitų į tą ginčą, kol šios tarpusavės
prašomas informacijas įteikti.
bardavo Omdurmano miestą, j sichams pulti ir žudyti indus,
miestų kasyklas ir jas piketuo muštynės nesibaigs.
■11 metų norvegas teismui pa
Libijos* vyriausybė paneigė J 1x1 sieliai nekreipia dėmesio į
ja. Kai kur angliakasiai nebe
sakė, kad 1980 m. gegužės mėpaskelbtas žinias. Libija neima j šiuos patvarkymus. Keliose
PIRMIEJI RINKIMAI
klauso, jie nenori streikuoti be
nesi jis Atėnuose, Graikijoje,
jokios atsakomybės už brnd)ar- Punjabo vietose policija nušovė
BUVO TVARKINGI
pagrindo ir be tvarkos.
užmezgės rvšius su Sovietu šni
kelis s chus, puolusius nekaltus
davima. Tačiau Vai
Pirmomis dienomis buvo di
CHICAGO. Ill. — Nuo G vaL pais Atėnuose. Vėliau jam bu
indus. lx*t tas nieko nepadėjo
tamento pa
delis suirimas. Naujas angliaka
ryto iki 10-tos Chicagoje buvo vo pasakyta, kad jis turįs nu
Sieliai sutinka prisilaikyti
sių unijos pirmininkas pasisakė
blogas oras, bet žmonės ėjo vykti į Irano ambasadą Pary
kos. bet kai; pasiklauso tikį£
grindo tvirt’nli.
pries streiką. Iš viso yra 175,000
anksti balsuoti. Vėliau pasirodė žiuje ir ten įteikti pageidauja
ėiojo fanatiko kalbos- tai ir v^l
maną bombarda
angliakasių. Pradžioje jie buvo saulė, prašvito, bet buvo šalta.
mas žinias, šnipo vardas — lėktuvai Sudano
rvžtasi žudvti indus. '
—•
maždaug perpus pasidalinę —
15-oje ir 12-oje apylinkėse Radhi A. Mohammed, šnipų bar Ims įspėta apie artėjančn
90,000 nenorėjo streikuoti, o
balsavimai ėjo normaliai. 12-oje tinklan jį įtraukė Norvegijos
— Lenkų pollcijaipradėjo tar
85,000 norėjo. Bet kai įsitikino,
apylinkėje pasirodė naujas ne sostinėje buvę KGB agentai.
dyti New York Times koresponJeigu I
kad tiktai liko 20,000 norinčių
pažįstamas garsinimas. Visi ži
lentą John Kilner. Nori žinoti,
u ai tėti
streikuoti, lai prasidėjo lafyuno, kad komiteto narys Aloysius
Bombėjaus uoste streikuo
s leK-.uva; •š kur j:s gavo' žinias apie Soli>avės kovos. Streikuoti norį
A la j e rezyk g I a u d ži ai bend ra - ja apie 1,(W darbininkų. Kiek
jūroj e>an
vm
ėmėsi griežtų priemonių primes
darbiavo su Ed. Vrdolyaku, vieną dieną Indijai kainuoja
ti savo valią kitiems. Vietomis Demokratų partijos (Look ap
apie milijoną dolerių.
didokas angliakasių skaičius
skrities Centro komiteto pirmi
buvo sužalotas.
ninku. Praeitą penkiadienį Ed.

S,000 BRITU POLICININKU BANDO
SUTAIKYTI ANGLIAKASIUS

Vyriausybė paskelbė, kad apie
8,000 policininkų bando sutai
kyti besipešančius angliakasius.
Streikuojantieji angį iakasiai.
pastebėję, kad piketavimas nemslabdo angliakasių.
nutarė
leistis į kasyklas ir neleisti dirbi. Kasyklose įvyko kruvinų su, įkirtimu.
Vienur streikuojantieji už
puolė norinčius dirbti. Kitur
laužė įrankius ir išlipimo iš ka
syklų priemones. Dar kitur dir
bančius angliakasius mušė arba
išvarė iš kasyklų.
Niekad britų istorijoje nebu
vo tokių susikirtimų, kad poli
cija turėtų leistis į kasyklas ir
saugotų angliakasius nuo tarpu-

Vrdolyakas buvo atvykęs į Alar- mfci nepatenkino Senato pakoquette Parką ir parapijos salėj mitečio. narių. Byla eis i antrą
pasakė kalbą.
teismą.
Dabar 12-toj apylinkėj pasiro-|
dęs plakatas sakė, kad Vrdo-Į
Antradieni
lyakas remia Majerczyko priešą, kainavo $39:
Klausimas tuojau buvo išaiškin
tas. Tas plakatas buvo paskelb
joj buvo visa eilė kitokių nūs tas be Vrdolyako žinios. Netru
kaitimų, bet kad šitokiu būdu
kus tie plakatai dingo iš visos
kas būtų bandęs pasipinigauti,
apylinkės.
Japonijoj dar nebuvo žinoma*
Japonai apie tai tiktai skaitė
JAPONAI PAGROBĖ
laikraščiuose, bet niekas šių
TURTINGĄ JAPONĄ
metodų nebandė. Vakar įvyko
TOKIJO, Japonija. — Vaka; pirmas žmogaus pagrobimas.
ginkluoti japonai pagrobė sal Radijas ir spauda apie šį pagro
dainių dirbtuvės didelį biznie bimą tebeskelbia.
Japonai grobikai reikalauja
rių Katsuhiza Ezahi.
Tai pirmas toks pagrobimas pusantro milijono dolerių. Jie
Japonijoj. Iki šio meto Japoni nori pinigų arba aukso lydinio.

Francois Miterandas dvi dienas Briuselyje pirminiu
kavo Bendrosios rinkos atstovų pasitarimui.

Velionis Čepulius visą laiką
mokslininkas —; revcliuc’onię^iHs
gyveno su šeima Noithsaidėje,
• lik;u.i atgydavo Tik kalbėdamas
ap e Vilniaus Universitetą. Ku- ' rė'š 11 melu m-rė K. čepukas kai ten buvo daug lietuvių ir jų
?į žvėriškai nugalabijo Nikalo-Į Norths?idės veikėjas Kazys Če- organizacijų: SLA 226 kuopa,
Kiras ir Taika... Jau pa * s. tos i įklausimu r.'išytų Gercenui laiš
; jus I-asis. Univeisite as Alek- >ukas mirė 1973 m. kovo mėn> Humboldt Park Lietuvių Poli
epopėjos pavadinimas nepapra S • j Įkų ir tik žymiai vėlk:U, prabėsr.ndro I-ojo ir Vilniaus švieti Į 17 d. Buvo palaidotas Lietuvių tinis klubas, Savitarpinė Drau
lai aktualus dabai, kai ties pa- gom prasitaręs artimiesiems,
mo apygardos kuratoriaus Ado
gija ir Morning Star klubas, lie
Tautmė c kupinose šalia
tiuliu pakibus atominio kchflik-. kaip vargingoje, dvokiančioje
mo č?iterisko laikais buvo ne monos.
tuvių šv. Mykolo parapija ir
to grėsmė, minime šįmet I ojo' palėpėje Lelevelis jam sekęs
bažnyčia. Buvo Wabansia gat
tik seniausia Impėnjn e, bet b
pasaulinio karo 70-metį, II-ojo “senu istorijų” bei įrodinėjęs,
l’kroji Vakarų kultūros ir moks
vėje saiė, kur lietuviai rengda
pas. karo i—15-ąsias metines.
esą. Smolenskas — istorinė Lie
lo citadele, paeiti rusų gretina nieti sukilėli Migur>ki. šitame vo savo susirinkimus. Kai ski
Kaip žinoma,* ‘Kare ir Tai tuvos Lenkijos valda.
ma su Qksfoidu ir Getingenu ‘Už ką?” užplakamas kataliku lo socialistai su komunistais, tokoje” labai svarbi \ ’:eta priklau
Užtai visiems žinomas Levo
1 Kaip tik apie tas Leleveliu! kunigas Scrocinskis skaito pas 'e salėje kilo uinfclės riaušės, ko
so vi ln» etiškiems epizodams,! Tolstojaus kūrybinis susitikimas
; riek brangias gilias Europos Vil Tolstojų ęavo lotyniškai pasku munistai net Amerikos vėliavą
ypatingai baliui prie Neries Vin- Į su Vilniumi — puošniojo ir idi
niaus tradicijas, apie tai. kad tinę maldą ‘Miserere mei Do sulaužė...
Dr. A. Montvidas
ęio, kur carui slaptai atraportn 1 liškai linksmojo baliaus tipraLie-uva p/kiaiiso kitokiam nei minus secundum magnam mist*. buvo šios kolonijos lietuvių “spi
vo ap:e Napoleono kariuomenės žymas, kaip Vilniaus 4ubemiPeteiburgo ir Maskvos pasauliui ricordiam tuam!”
ritus movens”. Paskutiniais me.
ižengimą į Rusų imperijos vai- ‘ jos žemvaldžio. rusų generolo
Trumpai buvo paminėtas ir tais Humboldt Park Lietuvių
nė girdėti nenorėjo ‘ Karo ir Tai
das.
Benigseno užmiesčio rūmuose
kos” kūlėjas — jam rūpėjo pa- paskutinė Levo Tclstojaus sa- Politinis klubas dar rengdavo
Amsterdamo slavistu ir so kviestoji puotos šeimininkė —
; re Pyti, kad Napoleonas įsiver- lytis su Lietuva — didysis rašy susirinkimus Almiros saleje.
vietology diskusinė, bend i ja anoniminė ypatingai maloni ca
: žes i iš seno rusiškas žemes kaip tojas ilgą laišką parašė savo Se- Pirmininkais buvo: K. Čepukas,
“B E.S.E.D.A.”, šiaip retokai! rui ponia priiminėjo svečius, kaip
agresorius, grobuonis, prieš ku vastapolio kovu draugo sūnui. <lr. Montvidas, F. Prūsis, V. Pačsvarstanti Pabaltijo klausinius, Aleksandras I-sis šokęs su grarį caras Aleksandras turėjo pil- Perrui-Stoly pinui, tuometiniam kauskas ir kt.
savo pirmajame šių metų su J- piene Bezuchova, nustelbusia •
, na moralinę teisę šaukti visu> Rusijos premjerui, mėginusiam j
rinkime išklausė
pranešimą! visas vietines ponias savo rusiš- j
Vėlesniu laiku, prieš dešimti
; savo valdomos šaUe< gyventojus gelbėti imperiją nuodugnia ag-j
‘1812-ji — Vingio balius”. Pra- Į ku grožiu, kaip slaptai išsikvie-1
rarine reforma pakeičiant ar-! metų, šią koloniją, kuri buvo ap
į šventąjį Tėvynės karą!
nešėjas I, Kapląnas iš to roma tęs imperatorių generolas Ealaohaišką bendruomenini žemė< gyventa lenkų, norvegų, vokie
no skirsnio padare išeities taš šovas pranešęs, kad Napoleono
Bet Lietuv tuomet vos kelio valdymą vien^ ėdžiais. Tolstijus. čių. švedų ir lietuvių, užplūdo
ką, apžvelgiant Levo Tolstojaus kariuomenė įsiveržė j Rusiją. O J
lika metų išbuvai s i caro valdžio priekaištavo dėl įprastinės rusų puslaukiniai- ptiertorikibeiai. Bai
santykius ir sąlyčius su Lietu Aleksandras didžiai pasipiktinęs j
je ir žmonės mūsų žemėje sutik “obščinos” kai ta J ioj imo. Stoly lie'i žmonės, negalėdami pakęsti
va. Jis pirmiausia paminėjo, kad tokiu klastingu įžuhimu, meto;
davo Napoleoną kaip išvaduoto pinas atsakydamas nurodė į jo antplūdžio, paliko savo n.'»mus
Tolstojų prosenelis buvo Indris savo pagarsėjusi ir jam pačiam!
ją. Juk ir grynai rusiškose sri paties stebėta ‘"Vakarų guberni ir bėgė kur kas gali. Dieną nak
(Intrius), ir dabartinės Tolsto labai patikusį posakį: “Nesudaj
tyse vietomis sukildavo prieš ca jų ūkininkų” patirtį. Valstybės tį liepsnojo namai. Policija ne
TITIANAS — autoportretas
rine valdža baudžiauninkai, dar vyras, kurį greit po to nužudė pajėgė sulaikyti nuolatinių riau
jų kartos atstovas Borisas Tols rysiu taikos, kol 'dar bent vienas
’
V
v "
.
'v.
tojus patvirtino JAV rusų emi ginkluotas priešas tebebus rusų
| neužmiršę galingojo Pugaciovo teroristai, turėjo galvoje Lietu šių.
>i pačiame pokylio įkarštyje, ne ■'aro pamėgta nežinomoji, o pa- sukilimo. Ir tiek išreklamuotoji
grantiniame “Naujame Žurnale” žemėje!”.
vos viensėdžius — Stolypinas
K. Čepukas buvo ne eilinis
prof. Augustino Voldemaro mok
Bet kai Tolstojaus žmona ir išvengiamai būtų žuvę caras su ti Benigsenienė. Būtent, su ja liaudies milicija buvo tikras blė- turėjo Kauno gubernijoje Kal
slinę teoriją, kad karvedys, at asistentė, grafienė Sofija, Jas visu savo generaliniu štabu. Ir caras šoko pirmąjį “atidaromą fas. Suvarytųjų mužikėlių ne naberžės dvarą ir kurį laiką bu žmogus, bet visuomenės veikė
jas, Naujienų korespondentas,
vedęs 1335 metais į Černigovo naja Polianos dvare perrašinėjo Napoleonas laimėtu kara be šū- jį” polonezą. Antrasis šokis pa-’ drįso nė apginkluoti, jiems nevo gubernijos bajoru maršalka, j organizacijų pirmininkas, ypač
k gal vyro tarnybinę padėtį ati-’ skuto barzdų, kad jie nepagalvo
žemę 3,000 karių palydą, buvo ‘Karo ir Taikos” rankraščius to vio.
Pranešima bendrijos dalyviai SLA kuopos ilgametis pirmi
Šulcas šoko į Nerį. Ir pa- teko krašto, ‘apsaugos ministro tu nebesą baudžiaviniai vergai,
kunigaikščio Algirdo sūnus, pra limoje Žemaitijoje, Plateliuose,
priėmė šiltai, su dideliu dėme ninkas.
Barklajaus de Tolio žmonai. O o tikri kareiviai. Net kai kuvoslaviškai pakrikštytas Leonti- kita grafienė Sofija jau antrą skendo...
siu. Ši Tclstojaus santykių su į Vertėsi kaip kcntraktorius.
trečiąja;polonezo partnerę caras’rje dvarininkai kolaboravo su
Tad baliuje negalėjo būti
jumi. Pravardę “Indrius”, reiš kartą dorojo ir šlifavo save at
Lietuva ssuvestinė apžvalga pa- Turėjo nuosavą namą prie Humkiančią “Šernas”, jis įsigijo už siminimus apie Aleksandrą I ir kios skaidrios linksmybės. Anais pasirinko pagal savo skonį mū-' Didžiąja Armija. Ir toks aukš- gilino Amsterdamo slavistu suboldt bulvaro ir Wabansia, kur
laikais buvo labai mėgiami “go su jaunutę žemaitšką Sofiją. Ir tas pravoslavų bažnyčių hierar
nepaprastą narsą.
Černigovo Napoleoną.
sidomėjimą mūsų kraštu ir jo dabar gyvena dukra Valerija
d jakai — raštvedžiai išvertę ją
Toji memuariste, paskutinio-j tiškieji” romanai — su paslap vėliau lakstė paskui Tyzenhau-’ ch as, Mogiliovo metropolitas, likimu per kruvinus užgrobimus
Cherry. Jos vyras Walter mirė
lenkiškai “dzik”, bet kai Ind- io Didž. Lietuvos Kunigaikštys-; tingomis pilimis, požemiais, pa- zaitę visais Vingio aukštais “ne pripažino Napoleono valdžią.
dabartiniame ir praeitame šimt Xorieš keletą metu.v
M. Lileikis
riaus — Leontijaus praanūkas lės paiždininkio Tyzenhauzol karuoklhis, vaiduokliais. O tuo- lyginant drugelis” — anot Be
Tėvynės karo mito vardan visa
mečiuose.
tai nutylėta “Kare ir Taikoje”
turėjo gauti iš didžiojo kuni anūkė, prancūzų emigranto Šua- se Vingio rūmuose visokių ne_ ni gsenien ės.
(Pabaiga)
Žada žada, žadais ir nueis.
knibždėte knibždėjo.
- : ir oficialioje carinėje istoriogragaikščio Vosyliaus Neregio pa zelio žmona, daugelio istorinių! gyvėl
Tai iš kur 'tas išgirstas rusiš-j r-* vardę, naujieji vertėjai, supra romanų (pranzūzų kalba) auto Buvusį tų rūmu šeimininką vys.
jo grožio žavesys? Ir kam rei-t‘ fijoje.
Iskį
pakorė
Varsųvo‘----------------------------------------------------------------------------------------------------- į
to tą užrašą kaip vokišką “diek”, rė, buvo rusų caro favoritė, ca- j kūpą M;
_
kėjo pabrėžinėti čia ir kai kur* Kananizuotosios Tėvynės Ka ‘
už
per
storas, drūtas, ir tuo būdu Le rienių garbės ponia. Su ta žavia] je Kosciuškos sukilėl
kitur, jog Benigsenas — Vii-’ ro legendos griebės -Stalinas po
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE Į
vas Nkolajevičius paveldėjo iš ir įdomia asmenybe mielai susi lipšnu paslaugumą carienės am jų aus gubernijos žemvaldys —
to, kai jis, susitaręs su Hitleriu,
savo garsingos šeimos pavarde tikdavo Napoleonas, būdamas basadoriui. Naujajam Vingio lyg ir čiabuvis, lyg ir to krašto1
yra seniausia^ didžiausia ir turtingiausia lietuvių tratom aline
pradėjo ILąjį pasaulinį karą, už
organizacija,
lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 mptmr
“Tolstojus” — “Drūtasis”.
Lietuvoje, ją lankė feldmarša dvarininkui iš paskos ar nepase atstovas?
grobė rytinę Lenkijos valdomų
SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos
Pirmas asmeniškas rašytojo las Kutuzovas. Žemaitiška So kė caro Povilo dvasia — šį _možemių
dhlį,
Pabaltijo
valstybes,
J
<
darbus dirba.
_ 7
sąlytis su Lietuva įvyko 1861 m. fija pat buvo Vingio baliaus da narčhą-keistublį pasmaugė Pe k Čia? Kaplan as prmtinė Tolsto
bet pats tapo III-jo Pveicho už g
SLA —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių
Briuselyje. Anuometintės rusų lyvė. Ir net tos puotos karaka- terburge kartu su kitais'-suokal jų šeimyninį herbą: kardą, strė
apdraudų savo nariams.
pultas.
bininkais atsibastęs š Hanoverio lę, angelo sparną — karo ir tai pirmeiviškosios emigracijos dva tė, sužavėjusi moterų gerbės
Baigdamas pranešėjas sustojo
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno,
baronas, praskindamas kelią į kos emblemas. Ir paslaptingąjį
sinis vadovas A. Gercenas nu žinovą Aleksandrą Ląjį.
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
ties
didžiuliu
persilaužimu
vė

kreipė iš Londono besiruošiantį
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali
Sofijos Šuazelinės — Tyzen sostą Aleksandrui. C1 hanoverie- raktą. Būtent tuo herbiniu rak liau -įvykusiu Levo Tolstojaus
f .
Susivienijime-, apsidrausti iki;$10,000r ; j
savo epopėjai Levą Nikolajevičių hauzaitės liudijimu, Vingio rū čio trečia;ai žmonai gimdant už tu pranešėjas pasisakė pasinau-;
kūryboje
ir
veikloje.
SlavofilišSLA — apdraudžia ir Taupojnaja apdrauda — Endowment
pas Joachimą Leveilį į Vilnių. muose prieš pat balių sugriuvo duso kūdikis. - Ir prie tų trijų Josiąs atspėti dviem mįslėms: j
.1 kas. didžiarusiškas, artivakarie- •
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam
1. Kodėl rašytojas taip “nu
Tačiau apie savo pokalbį su puotai statumoj ggalerija. Pietų I pasmaugėlių, tik ką prisidgjo paI
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.
tiškas
“
Karo
ir
taikos
”
metrašįžymiuoju Lietuvos istoriku, metu — žuvo tik venas darbi skenduolis Šulcas, jau neskaitant spalvino” Vingio rūmų balių?.
SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už
2. Kas vertė Tolstojų ignoruos;; tininkas, lyg pats kovojęs su
^alcriios
griuvėsiu
mirtinai
užVilniaus universitetu
šviesuo1
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00, metams.
ninkas.
Bet
galerijos
rangovas,
. - ?: • <
i
triuškinant Napoleoną — savo
ti
pokalbį
su
Leleveliu?
,
iiu Levas Nikolajevičius nė žo- architektūros profesorius Šul- spausto ‘darbininko.
SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose.
1;
Kaplanas bando sukonkretinti tiškas bylininis 11 ja Muromietis
Baliuje
—
tikrajame!
—
ne
Kreipkitės i savo apylinkės kuopų veikėjui,
-f
džiu nepaminėjo nei savo būsi- Cas išsigando, kad jį galėsią įtartampa biblinių Jasnaja Polianos
jie
Jums
mielai
uaselbės
j
SLA
įsirašyti.
~
Levo
Niikolajevičiaus
Briuselio
buvo
jokios
rusiško
grožio
dei

majame kūrinyje, nei savo die ii, kaip prancūzų pasamdytą
pranašu — panašiu į Elijošių -įGalite kreiptis ir tiesiai j SLA Centrą:
nynuose, suplėšė keletą šiuo agentą: jei nelaimė būtų įvyku- vės Bezuchovos: tai Tolstojaus palėpėje išgirstas “senas istori
rusiškai
Uja
Prorok.
laisvai sukuilas personažas, šei jas”. Remiantis iš kitų šaltinių
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
Ir tas naujas Tolstojaus Le
mininkavo puotoje ne kaž kokia ' pasisemtais ‘daviniais, 75 metų
vas Nikolaj evičius sueina į nau
307 W. 30th St, New York, N.Y. 10001
ją sąlytį su Lietuva, su giliu jau
Tel. (212) 563-2210
trumu
atvaizduodamas
savo
pui
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G LITERATŪRA, lietuvių Hterttūros, meno Ir moEfl
kiame
apsakyme
“
Už
ką?
”
vilm. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet netenatą, Vine
GIFT PARCELS TO LITHUANIA
J. BUDREIKA

North Side

LEVAS TOLSTOJUS IR LIETUVA

Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankož
T. Raukto, dr. Kazio Griniau*, taip pat K. Matusevičiau* tr V
Meilau* straipsniai bei studijas, iliustruotos nuotraukomif l
M. K. Čiurlionio. M. SUeikio, V. Kašubo*, A. Rūkitelės ir A. Vara
kūrybos poveikiai*. 565 pual. knyga kainuoja tik $3.

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos tr Iri
finią iokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie dataIvente* bei Jų iftoriją ir eigą. Įdomi skaityti Ir nedainuojan
Hems, gėrintis autorės puikiu itfliuml ir surinktais duomenim!
bd Užkulisiai*. Studija yra 151 pust, kainuoja 12.

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
> 4
2608 West 69th St, Chicago, IIL 60629
TeL 925-2787

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.
—

Maistas iš Europos sandėlių.
MARIJA NOREIKIENfi

i t

0 V TENISO ŽMOGAUS G y V E NTM AS, Antano Rūkę įpraJH
Inoxo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausa
gyvenimo bruožų apraiymai, bet tiksli to laikotarpio buities Kt«
ratttriDė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapiu knyr

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

įdomiai parrfyt* rtadij* apie Rytprūriua, remianti* Pakalni* |
Labguvos apekričią duomenim te Aprašymai |domū* kiekvienan
BetuviuL Leidiny* flluatruota* traotrankomla. pabaigoje duodam*
vltovardUą pavadinlma^b Jtj vertiniai | roklrffg Kibą Lab*
IADdlngo> S35 pnat knygoje yra
temtfapla. Kaina B*
• K4 LAUMĖJ* t.KMM raiytojoa Petronėlė* Orintaltė* at*
mtnftnal Ir minty* apie tarnaite Ir vietas neprlk. Lietuvoje
py
maišiai* bolievfką okupacijom metate. Knyga turi 234 puslapiui
bet kainuoja tik (1.

> JULIUS JANONIS, poetas tr revoliucionierių*, nesupiw
Im tr klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik B
Jurgio Jai
ygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą tr poe
alj^ Dabar būtg JJ gi
adlntf kovotoju ui tmogaui teise
Khyfa y*a didelio fo
55 pualapiM, kainuoja

ZbOl W. 69th SL, Chicago, ŪL 60629 ♦ TeL 925-2737

50 metų studijavęs, kaip

ATEINA LIETUVA,
JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, IIL
• RCPESTINGAJ IŠPILDOMI RECEPTAI
DUMYNAI

•

• FANNIE MAY SAL

• KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
I vai. ryto iki 10 vai vakaro.

parašė 700 puslapiu knygą, kurion sudėjo viską, kai bet kada^Ir
bet kur. bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą,
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 vertimus
tr patarė mums toliau studijuoti.
imu.

Soatenko kfl
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininką*

TeL 476-2206

ETW

n.

REDAKTORĘ VARGAI

Dėsto šio skyriaus redaktoriai

GATVEKARYJE

Šiaudo skriblius ant akių.
Galva atmesta pilietis...
Lyg iš daugel butelių
būtų kas kvapus suspietęs
Dvokia “grožio” reikmenim.
Lūpos ■
— lyg sudraskė vilką
Sėdžiu aš su asmenim,
ir matau prie bato špilką...

Taip sėdėti nejauku...
Pasažieriai susiraukę...
Plekštė sušlama lakštu...
Girtas skriblių užsismauk
Nors ir kalbink lempute
kur viršugalvyje spinksi
“Pakalbėkime nors mes,
o gatvekaris tetrinksi!. .
Kėliau Į šviesas akis, —
svajos kažin kur iškilo.. .
Čia tetulė — kad užkris, —
“SprrV” — (kas iš to!...) prabilo

Mirktelėjo net šviesa!
Žodis ištartas... Nustebo!.
0 kompanija visa
murkso ir nuo bėgių dreba
Išlipu juodon naktin.
Vienuma vėl širdį bado. ..
Nuo gatvekario šalin!
Ten visi nustoję žado!

Arėjas Vitkauskas
dviem kiaulėm 150 frankų
ramiai atsakė prancūzas

Arizonoj vienas tėvas pasako
ja draugui, kad jo sūnus ture
jęs blogą ypatybę — šaudyti ii
revolverio, kur tik jis nebūtų.

žinai, brangioji, šiandien
galėsim labai gražiai praleisti
vakarą. Nupirkau keturius bi-į
lietus į “movies”.
— Dėl ko ket«riu>?
— Vieną .tavo motinai, kitą Į
tėvui, trečią ir ketvirtą tavo sc-j
šutei ir broliukui.
TUOM PAT ATSIMOKĖJO

Du nacių karininkai okupuo
toje Prancūzijoje ieškojo kam
bario. Apžiūrėję parodytą kam
bari, jie paklausė šeimininko

Juos vaiko ne tik pašaliniai su
pamazgų kibirais, bet jie daž
nai iš vanoja ir vienas kitą.

STEBISI DĖL KO

Trinksi ratai bėgiuose.
Pripakuotas alei suolas.
Niūkso motkos sukniose.
• • • Lyg prarytas būtų kuol

PRALEIS VAKARĄ

— šešius metus mokėjau ap
Vargas yra beraščiams, bet
dar sunkiau yra tiems, kurie už draudę ir ką gi gavau, pagaliau,
pildo savo plunksna laikraščių kai mano namas sudegė?
puslapinę.

— Turbūt mano sveikata vi
sai pairusi, ponas daktare. Ne.
galiu per naktis sumerkti akių.
— Tai ką gi iki šiam ląikui
darydavai?
— Miegodavau dienomis.

— Tai ką su juom padarėte,
klausia draugas.
— Išrinkom ji šerifu, kad lelizu.iti tą jo keistą ypatybę

SKIRTUMAS NUOMONIŲ
— Kuom mirė tave dėde?
— Dėl nuomonių skirtumo,
r- Kaip tai? Ar buvo susimu
s su kuom?

- Ne. bet gydytojai turėjo
> ;i skirtingas nuomones ir
jie tarėsi tai dėdė ir numirė.
PIETOS

-- Kada jūs valgote pietus?
- - Paprastai pirmą valandą*
— Kiek gi norite už ši kiau
bet kai .turime svečių, tai palau
lių tvartą?
— Vienai kiaulei 100 franku ktai!) kol iie išeina.

Kantresnės

--- Moterys lengviau paneša
skausmą negu vyrai.
— O iš kur tą žinai?
Teisėjas kreipiasi Į kaltinamą:
— Batsiuvys man sakė.
— Ir ką, ar prisipažįsti prie
kaltės?
— Palaukite valandėlę. Pirma
aš norėčiau užgirsti ką sakys
liudininkai...

TEISME

Šešių metų Katriutė nuėjo ^u
tėvu i meno muziejų Sustoja
prieš pa reiksią, kuriame nupieš
ta. motina su nuogu kūdikiu. Ka
triutė klausia.
— Papa, kodėl tas kūdikis vi
siškai be drabužių?
— Matai, dikrele, tai buvo la
bai biedna šeimyna.
— Biedna šeimyna? O kaip
gi jie galėjo nusiimti tokią didelę
fotografiją?
PER VflAI

Du metu kalėjimo.

PRIEŠ SUSIRINKIMĄ
Kodėl jaunavedžia akyvaizdoj dvasiškio padeoda vienas ki
tam ranką?
— Tai tik formalumas, sū,
neli. Boksiiiinkai irgi pasisvei
kiną pirma negu pradeda kumš
čiuoti s.

I

“Aš girdėjau, kad tu sušilau- ’
kei mažos sesutės”.
“Taip", tesakė įvažas .bęrniu-'
kas.
•’
“Ar ji tau patiiika?” J? ?
“Ne. Aš' norėčiau turėti bro
liuką”.
.C • / ‘
; ;
\
“Tai kodėl jos neišmainai; ant
broliuko?”* ’ ■.
“Dabar jau per vėlu, nes mes
— Ar. tu, Maiki, seki žinias,
ją išlaikėm per keturias dienas
kaip kovoja kandidatai i prezir kas ją beims”...
A
Kiento poMą? Ar verta milijonus
dolerių išleisti, kad taptum pre
zidentu?
— Tavo klausimą atsakyti ga
lėtų tik .pstys kandidatai, ypa
tingai tie, kurie pralaimės.
:— Man neaišku, iš kur tiek
pinigų rinkimams gauna. Mai-

NESUSIPRATIMAS

—* Aš įsitaisiau galanterijos
krautuvę ir beveik visus pinigus
j šilkines kojines sudėjau.
— Na, ir kvailas tu, įdėtum
pinigus į banką, ta nors nuošim
tas už ką balsuosiu, Tėve. Pre čius gautum.
zidento rinkimai bus lapkričio j
mėnesį, o mes geriau pakalbę- i STROPUS TARNAUTOJAS
dme apie savivaldybės — mies- :
to ir valstijos valdininkų rinki-1 Jaunas vyrukas Įstoja tarnau
ti angliakasiu. Pačią pirmą die.
mus. Chicagai reikia geros vai- f
ną jis gauna nunešti anglių mai
džios, kuri ne pelitinės karjeros !
šą vienai poniai. Kai šis ilgai ne | — Kai aš pažiūriu į Tamstos
siekia, bet tarnauja piliečių :
grįžta. sandėlio savininkas eina paveikslus, tai man nuostabž
naudai. Mums svarbu išrinkti i
patikrinti ir randa vyruką prie- daros.
Frank Savicką ir kitus mums
pirkėjos durų anglis betrupi- — Ai' stebėtis ųšpšfvų suderi*
njalankius žmones, kurie pažįs
nantį.
‘ b lig
I — Vieni ir kiti kandidatai yra ta mūsų reikalus ir bėdas. Mums . — Kodėl tu taip darai? '— nimu?
— Ne, man nesuprantama dėl
< turtingi/juos remia ir jų drau- svarbu išlaikyti savo nuosavybes J klausia savininkas.
ko tuos paveikslus piešiate. i •
i gai. Net juodasis kandidatas ne nuo sunaikinimo, neleisti viso;
— Mat, pirkėjos neradau na
atsilieka nuo John Glenn. Mon- kiems alefūhams teršti mūsų pa mie, tad noriu anglis" ners pro
GERI-\ęATĄĮ
Jale pirmauja, kad daugiau ži- langių. Marquette Parkas jąul
rakto skylūtę.ri virtuvę suberti.
i nomas, kaip buvęs Carterio lai - junta narkotikų kvapą, kuris
Šiaurės poliaus ’tyrinėtojas,
Mažas Jonukas pabūgo’ eiti į i kais viceprezidentas.
plaukia iš Meksikos. Namų sarengdamasis i naują ekspedici
RAPORTAS
mokyklą, nes- neatliko home I
Tokiu būdu man atrodo, rininkų .draugija turi budėti kol
ją, užsako pas batsiuvį porą sti
work". Anksti rytą, jis telefo j Kad valdžia pui karna. Maiki. Pavasario išplerusi poezija
ne vėlu.
prių batų. Kada nuėjo jų atsi
nuos a mokyklon ir kalba storu ! — Neperkama, bet dėmokrati— Gerai/sakai, Maiki. Skai
imti, tai batsiuvys klausia:
Pavasarėlio - ‘ .
balsu: “Jenas negalų ateiti į
♦ niu būdu renkama. Kai nerink čiau Naujienas, kurios patarė
— O kaip anoji pora, kurią
Tyras dvelkimas,
kyklą, nes sergą”. .
<‘ toji valdžia užsirioglina pilie balsuoti už Savicką, pulk. Ca-I
pirmiau siuvau, ar buvo gera?
Ausis'kutena
— O ka^-telefanuoja? — klau- i čiams ant sprando, tada šuni sey Oksą, Daną Šumanienę ir J
— Ir kur gi ne! Tai skaniausią
Varlių kurkimas.
apsikabinęs verk... Ne tiek -svar už TąlaiTdį. Sanitarinio distrik-j
-ūi mokytojas.. •/• *
,
pora, kurią mes suvalgėm prie
Gandras pc laukus
bu, ką ' išrinksime prezidentu, o komisijos pareigoms. Aš už|
Jonas- ~ Mano'tėvas.*
ašigalio! .
Sau stipinėja,
mes jokio skirtumo nepajusime. iuos. balsavau.
Ant augštų kojų
— Ar t u. matei, kaip anksčiau
— Gerai padarei, Tėve. Rude
Ir varlinėja.
ouvo mumdviem nežinomas Ga- lį pamatysime, kas laimės lenk
Varlės verkikės
Vienas ■ Bri.dgeporto
— Kodėl Tamsta padėjai sa
cv Hartr iškilo taip aukštai, kad Į tynes i Baltuosius Rūmus.
Kurkia, kukuoja.
pasakoja kitam:vo arbatą ant kėdės?
vos neu.ųgąlėjo Mondale?
— Pamatysime, kas bus iš-;
Vis gražumėli.
— Žm :i. vakar mane- žmona
— Dėl to, kad ji yra persilpna
— Jis Jr man patinka. Aš už j rinktas, Maiki.
Gieda, rokuoija.
asilu, bet .aš sugebėjau
ir noriu, kad pailsėtų.
ii balsuočiau, bet savo paslap / — Iki pasimatvmo kita karta.
Ir kareivėliui
apsiginti;:
ties tau. nesakysi u. Mano reikaPavasarėlis,
— O kaip tu tą padariaį?
BIJOSI, KAD NEGRĮŽTŲ
Patvoriai vaikšto
— Aš perspėjau ją. kad ne
Uostydamas giles.
—; Nepakenčiu lėktuvų trinks
spręstų žmonių pagal jų išvaizvyras ret vengia nuobodaus pa.
Rankas atmetęs
-• •
_ mo.
sikalbėimo.
Nosį pastatęs,
— Ar gi Tamsta esi toks ner
• Lėlių manija. Amerikojevingas? ’
;:
IŠTIKRO NUO STABUS
Džiaugias pro langą
Veidą pamatęs.
paskutiniu metu labai popųlia•"
— Ne. liet mano žmona pabė
Žinai,- Juozai. vyrĄi yra ga
rios lėlės. Kalėdų metu Šiaurės
Ne tiek tos gilės
go su lakūnu ir bijau, kad jiedu
uo.tabūs.
Rūp kareivėliui,
Amerikoje krautuvės pritrūko,
negrįžtų.
-Dėl ko?
-f ■ ’
lėliu. Lėlių dirbėjai per •a vaite
Kiek ten už lango
suspėdavo pagaminti 200,000 lė
Ta mergužėlė
— KaimęrgitiąĮjųri gražu vek
leisejas: — Už nemokėjimą
liu. Trys milifomi lėlių buv<
Visur gražumas
■’a arba kojas, tai ieško jos. šir
važinėti ir už nulaužimą lempos
parduota per metus.
dies.
. •
. ’ . A' I
Tvras dvelkimas,
stulpo, aš atimu jums leidimą
Pavasarėlis.
Don Pilotas
šešiems mėnesiams.
NUOSTABUS MOKINYS
Tai... pasiutimas!
Kaltinamasis: — Ponas, teisė
Tėvns aplankęs nhokyklcs ve(Iš Arėjo Vitkausko pirmojo L;e- jau, aš tyčia nulaužiau tą stul
• Du italų biznieriai sudtikc
1 ėją. ,klausia jo:
tuvos kariuomenės laikraščio pu kad pasilikčiau tamsoj su
Milane ir vienas klausia.
— O ka<įpmano Mi
‘Tėvynės Gynėjas” — juokų). mergina. ..
— Kaip sekasi biznis?
nus, ponaš profėsorau?
— Dnlig geriau.
— Hm .tai nepa prast as . vai— Negalimas tfeiktas!
k^s. Galvą turi tuščia, bet Įkimš
— Taip, 4aug geriau, negu
ti į ją hieko rregrJbra.
Dvi gnlros geriau. Miami. ateinančiais metais.
Fla. Gyvatine yra vandeninė
gyvatė maccusont su dviem gal
• Gydytojas parašo miltelių
voT’
ryvatė labai nuodinga, nuo galvos skaudėjimo. Pacien
bet turistams atrakcija tuo. ka< tas klausia:
tup dvi galvas. Jos ilgis try?
— Kada turiu tuos miltelius
Abi raivo veikia kartu, vartoti?
riet kr i susiglaudžia, gyvatė nesTorientuoja.

didelei įįtirmou
ikbčiai, \ad. guile

teko neseniai gird
pasikalbėjimą:

itarktikos pipgvi
v’Mina ‘imperato
(smerti net iki 65'

— Ko noktum gauti An
MvC) ‘ birth(tav”?

centrą ir jį patj norėjo apkulti bet jis kovotojas. Jis pasi
priešino ir kitus kovon kvietė. Apylinkės lietuviai pa
dėjo jam laimėti.
i.
Kandidatai JAV prezidento pareigoms taip pat tu
■" i- . : o >.if
rėjo
rūpesčių.
Sen.
Gary
Hart,
laimėjęs
pirmąją
vietą
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Kas apie jį negirdėjo? Net to
Kitose JAV vietose:
(Tęsinys)
Orderiu kartu su užsakymu.
limesni gyventojai žinojo, koks nią ranką. Kas kreipėsi su pra
Tuo tarpu Walter Mondale, spaudęs rankas iki paskuti
šymu sušelpti politinius kali-j
atsiliepė Zubovų dvaro javų drebus, kad
— Mano planas,
nės
balsavimo
dienos,
pirmadienio
naktį
išskrido
i
kitą
nius, - - prašau, kiek reikia?
NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieniui,
daktaras, — sugrįžti į Kretingą , ten pievose ganosi f i imu veislės
valstiją, nekreipdamas tiek dėmesio Illinois balsavimo ;r praktikuoti. Noriu būti dide-! karvės, geri arkliai ir vilningos ir davė. Ir veikė be žodžių.
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. popiet, šeštadieniais — iki 12 vai.
Atsimenu, 1905 m. po vaidi
rezultatams.
iiu daktaru ir užsidirbti. Po to.į avys. Mano, tėvui visa lai taip
Prezidentas Reagan užsispyrė valstybės gynėju pra noriu mesti daktarystę ir studi paliko, kad ir jo ūkyje atsirado nimo Šiauliuose įvyko*demonstViši turime svarbių problemų
Rytojaus dieną susiliko- į
varyti glaudų savo bendradarbį Edwin Meese III-jį. Pre juoti istoriją l>ei pelitinę ekono tos veislės gyvulių. O kaimynai ra c
šis šypsodamasis sako:
Antradienio rytas buvo nepaprastai drėgnas. Migla zidentui mekleris Meese buvo reikalingas. Bet preziden miją. Prie literatūros, kurią tu- taip pat pasekė tėvu.
Išjudinote poną viršininką, j
iu,
noriu
pridėti-naujų
žinių
iš
O
kas
nevažiavo
pas
Zubovą
Chicagoje buvo tokia tiršta, kad skersai gatvės negalėjai tui būtų buvę daug geriau, jeigu tas mekleris būtų prisi irchvvu ir knygų. Pradėsiu nuo pasitarti žemės ūkio reikalais?- Nesusigriebė, pavėlavo. -Klišis j
pereiti. Nesimatė,, ar tau kirs automobilis, ar pats duosi laikęs veikiančių įstatymų. Apie įstatymus ponas Meese Kretingos vienuolyno, kur tarp Mano tėvas du kartu buvo i Zu atsirado, denionstraųtų jau- nė
%
vieno nebebuvo. <^Aple ką tėda j
buvo kitos nuomonės. -Jis įsivaizdavo, kad gali įstatymus daugelio paminklų yra likę ran- r bovo
į tvoros kraštą.
,
dvarą nuvykęs.
Dar prieš šeštą yah-Marquette Parko gatvės jau buve savaip interpretuotu Jeigu Senato pakomitečio nariai ;ka rašytų ir Pabrėžos rašinių. — Malonus žmogus. Kalbi su policijos 1 nuoV^dbs viršininkas j
sąkVdav'd : įgalėjo raportuoti?
lietuviškos; Žmonių nematei, bet lietuvių samprotavimus būtų panašiai galvoję, tai E. Meese 3-sis būtų ir patį Numatau — pradžia bus sunki,’ juo .kaip, su broliu, —y sąk?dav'c
už pusės bloko girdėjai. Jiems buvo labai svarbu išrinkti • prezidentą į bėdą įvėlęs,, savotiškai ir kitaip įstatymus ypač su mūsų tautos ūkiu, šios į pas jį buvoję. — Kalbi sii juc Demonstracija buvo ir Joniš
kartos ir ūgio inūsų i istorikais apie' viską: gyvulius, sėklas ir ki- kyje. Dragūnai apsupo demopstė
senatorių Frank Savicką- demokratų partijos Centro ko interpretuodamas. Pakomitečio nariai kreipia dėmesį į apie
_„• x
_S *_ _ J -_
T •—
.__ _ • 1_ 1
-y - - i _• • 1
tai neturi supra limo. Ir jūs. tus reikalus. Netingėjo parodyti .1 pinus, būta šūvių. Būta suim
miteto nario pareigohis; bet buvo ir tokių, kuri* nepa Įstatymo esmę ir į raidę. Vienas pakomitečio nėrys, de tikiuosi, sutiksite, kad juo. dar laukus, kaip jie nusausinami, ir tų hhėia Zųi^vas rado kelią pus
jėgė sugromuliuoti problemos. Daugumai buvo aišku, jog mokratas, peržiūrėjo 20,000 dokumentų- ir priėjo išvados, bas sunkesnis, juo gis įdomesnis. kokie ūkyje lauko durbains’ pa ' gubernatorių. Viršininkai buvo
trūks ar laikys, Savickas turėjo būti demokratų komi kad negalima leisti E. Meese 3-čiajam kitaip iMerprętuoti Maloniau ieškoti naujo m kelio,da-rgai varotjami.
pakaltinti; kam šaudė, o suim
negu
eiti
senu.Kiekvienam
jūj
—
Kalbėjo
apie
viską
aiškiai
įstatymus.
Negalima
leisti
žmonai
pasiskolinti
be
ntfbsiįntieji paleisti. Tuo pačiu laiku
teto narys. Jeigu jis nebus išrinktas, komiteto nariu bus
su,
kad
neužmirštumėte
manęs,
^nuosakiai,
tuoj
supratau,
kac
ekonomikos mokslus studijuojąs
juodis. Jau dabar bailiai bėga iš Marquette Parko, kaip čių $15.000 ir duoti skolintojui dvi federalines'-it'arnybąs,
7J
; atsiųsiu ‘‘Viduramžių istoriją”, tas žmogus nusimano apie ką jaunuolis Jonas Glemža pateko
anksčiau bėgo iš Town of Lake apylinkės, bet svarbiau o jo žmonai kitas dvi.
ji, rodos, jau netrukus išeis kalba.- ..
į kalėjimą. Susimesta jį iš kalėMeese mielu noru sutiko eiti į prokuratūrą, kad tik Amerikoje.
sius reikalus suprantantieji gana vieningai balsavo u/
Kilęs buvo iš rusų grafų. Su' jimo išvaduoti, Buvo tartasi ii
Savicką. Tai buvo svarbiausias Marųuette .Parko lietuvių senatoriai jo nekankintų. Jis manė, kad prokuroras Wil
savo ’tėvais gyveno Petrograde su Latvių socialdemokratais. Bet
liam
French
Smith
reikalus
jam
sutvarkys.
Bet
proku

reikalas. Ar Frank Savickas gavo liėtūvių’daugūmos’ bal
GRAFAS VLADIMIRAS
/netoli caro rūmų. Kartu su tėve pirma kreipėmės į. Zubovą, kad
roras, senas E. Meese 3-ojo pažįstamas, jam pasakė: kad
ZUBOVAS
ir skolomis jis rado vielą Lie jis padėtų jaunuolį iš ‘kalėjimo
sus, šiandien jau pamatysime.
išvaduoti. Padėjo, ir J. GlenLa
Lietuviams dar svarbiau buvo 12-toje apylinkėje pra jis prisilaikys įstatymų, o įstatymai neleidžia šitokiu
vesti Majerczyką toms pačioms demokratų komiteto na būdu reikalus tvarkyti. Prokuroras apgailestavo, kad E. rinkos valstybių atstovai.-Britai savo laibu nenorėjo Įstoti auvo iš kalėjimo paleista/.
Kai buvo dūmos rinkiniai, tai
rio pareigoms. Aldermanas Majerczykas yra lenkas, bet Meese 3-ojo atmintis tokia trumpa.
Į Bendrąją rinkąs bet patys europiečiai juos įtikino, kad kreiptasi į VI. Zubovą, ar jis ncBe to, senatorius Metzenbaum vakar Senato pako įstotų į Bendrąją rinką ir vestų biznį. Į šią rinką įstojo Ii mtiktu kandidatuoti nuo Šiaulių
jis suprato visai apylinkei gresiantį pavojų. Toj apylinkėj
nebuvo lietuvio kandidato demokratų komiteto nario pa mitečio pirmininkui pastebėjo, kad buvusio prez. Jimmy ir Ispanija bei Portugalija. Vakar Margaret Thateher socialdemokratų.
reigoms. Nesant lietuvio, teko balsuoti už Majerczyką. Carterio dokumentų nukniaukimas yra dar sudėtingesnis suvažiavusiems atstovams užgiedojo-tokią giesmę, kad — Jei aš sutikčiau kandidatu— Jis paliko į šalį visas antraeiles problemas ir ryžosi pir- ir E. Meese 3.-ojo įstatymų interpretacija dar -hušikalta- suvažiavusieji smarkiai nusiminė. Britų.-'premjerė reika ti, tai lik nuo socialdemokratų.
; Man jie artimiausi. Deja, parei•' •
mon vieton pastatyti pačią svarbiausią: ginti Chicagos mesnė, negu paskolų klausimas.
lauja didelių pakaitų.
.
\ gos verčia mane pasilikti naTarptautinė būklė taip pat gana sudėtinga. Buvo
demokratų partijos centrą. 12-toj apylinkėj juodžiai dar
O kodėl tos pakaitos reikalingos? Socialdemokra | muese. Savo apylinkės žmonekandidatavo demokratų komiteto nario pareigoms, bet vilties rasti būdą žudynėms Libane baigti, bet jau nuo tams' sudarius vyriausybę Ispanijoj ir įstojus į Europos » nėms čia esu labiau reikalingas
kandidatavo juodžių bendradarbiai. Lietuviai žino, kas praeito penktadienio kruvinos kovos vis dar nesustoja. Bendrąją rinką, ispanių-apelsinai nejučiomis visiškai iš . negu kur kitur. Jokia dūmą to
yra bendradarbis. Jiems aišku, kodėl Petronis tuos bend Prie Žaliosios linijos kiekvieną dieną netenka po 20 žmo- stūmę iš Europos rinkos Izraelio apelsinus. Ispanų apel- i neatstos, — atsisakė.
(Bus daugiau^
Izraelis savo apelradarbius noriai vaišina ir jiems keliones apmoka. Todėl, nių. o į ligonines
. nuvežama apie 100. Jeigu nepavyks susi-; sjnaj buv0 didesni, skanesnį
w ir pigesni. ___________
kad jie dirba okupantui. Praeitą savaitę jie jau apva- tarti, tai ne tik pačiame Beirute, bet ir priemiesčiuose gįnų sodus turės keisti į pramonės centrus, nes izraeli-1
w
.
žiavo Brighton Parką ir bendradarbių priešų mašinų kruvinos kovos bus tęsiamos.
tams jau neapsimoka apelsinų auginti.
. iej^Įia
fohip policija nelangus sutrupino. Sekmadienį įsiveržė į Majerczyko
Pirmadienį Briuselyje suvažiavo Europos Bendrosios
Visiems reikia spręsti svarbias problemas.
’ žiuoi? prie kX^Xu.1’^
f ’ -■
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A. PLEšKYS

JAV Lietuvių Bendruomenės
santykiai su ALTu ir VLIKu
(JAV LB-Nft m PASAULIO LIETUVIŲ
BENDRUOMENES — PLB PADALINYS)

(Tęsinys)
JAV LB Centro vald. pirm, revoliucijai pa
teisinti rašo:
“Visi šie keturi darbai išplaukė iš valdybos
noro ieškoti ko nors išliekančio kultūros srityje.
To paties buvo ieškota ir Lietuvos laisvinimo dar
bų bare, nes ši sritis, apribota tik Vasario 16 tra
dicinėmis ALTo kelionėmis į Washingtona, buvo
labai apleista... Centro valdyba ragino Bendruo
menės padalinius ir pati jungėsi į JAV politinę
veiklą. Ji užmezgė ryšius su Valstybės Depart
ments Baltaisiais Rūmais, Senatu, Kongresu ir
nuolatiniam santykiam Washingtone palaikyti
pakvietė ryšininką”. (P.L., 1977, Nr. 35/99)..

Bereikalingas LB pasigyrimas — čia nieko
naujo. Tuos visus paminėtus veiksmus ALTas jau
vykdo nuo 19ą0 metų. Priekaištas ALTui ne
tikslus.
J \V LB Visuomeninių Reikalų Tarybas plrminiibk'j AuZra MačLlaiiyte-Zerr, flladelfiškė,
apie ALTo p htin^ ir Lietuvos laisvinimo veiklą
kiek kitaip pasisako:
MN?‘iksl’i hf ų paneigti ALTos praeities lai

mėjimus. Kreditas ALTai priklauso už Lietuvos
inkorporacijos į Sovietų Sąjungą nepripažinimo
išsaugojimą JAV, už pastangas, pravedant imig
racijos įstatymą,'už pagalbą Kersteno Komisijai,
vykdžiusiai apklausinėjimus dėl Pabaltijo vals
tybių aneksijos.
: .
Tačiau, laikui bėgant, ALTos veiklai atsirado
sunkumų, kai JAV perėjo nuo šaltojo karo į detantės politiką. Per daug metų pasikliovę JAV
Valstybės departamento vedama politine Hnij&i
ALTos vadovai pasimetė ir nežinojo kas daryti,
kai susikryžiavo lietuviškieji ir JAV interesai.
Apgailėtina, kad tuo laikotarpiu veikta nepakan
kamai veiksmingai, o siekta laisvinimo darbo
monopolį išlaikyti. Pradėta tramdyti laisvinimo
'iarbui iniciatyvą berodančius (k.a. Rezoliucijų
komitetą, Lietuvių studentų sąjungą, Lietuvių
bendruomen. ir kt.)”. (P.L., 1979, Nr. 5). ’ .
Pagal JAV VRT pirm, pasisakymą — “ALTfcs
vadovai pasimetė ir nežinojo kas daryti” išeina,
kad LB vadovai žinojo kas daryti, bet hedatė,
o žengė ALTo pramintais takais, kaip ir jos pa
minėtos organizacijos. JAV užsienio politikos
krypties nepakeitė lietuvių ir Lietuvos naudai,
ir politinės bei Lietuvos laisvinimo veiklos rezul
tatai liko bevaisiai. Tat kuriam tikslui buvo ke
liamas tas erželis? ALTa4 neturi fixing jėgos
’r organizacijų, ardančių vieningą politinę veik
lą. “tramdyti” negalėjo.
Buvęs JAV LB ir PLB pirm., dabartinis “Pa
saulio Lietuvio” redaktorius, apie LB politinės

1 •

Lietuvos laisvinimo veiklos rezultatus labai pesi liberaliai vykdė”. Tai yra, nesiskaitė su rinkimų
mistiniai pasisako:
taisyklėmis. “Savo nustatytų tarybai rinkti- tai
“Dėl Lietuvos laisvės mes daug dirbome ir syklių JAV lietuviams viešai neskelbė; jau rinkipraėjusiais metais. Rašėme Įvairius raštus, me mums vykstant, keitė balsų skaičiavimo ir man
morandumus, rašinius Į mums draugiškų kraštų datų skirstymo tvarką”.
spaudą, lankėme tų draugiškų kraštų valdžios
Tie visi rinkimų “liberalumai”, be abejo, buvo
Įstaigas, kalbėjome sU vyriausybių atstovais. Vi vykdomi tik tam, kad iš VII Tarybos būtų visai ‘
sur mus užjautė, pritarė mūsų tikslui, linkėjo išstumti ar bent iki minimumo sumažinti ALTo
sėkmės... Kongreso nutarimą pykdydamas, JAV šalininkai. Tas pasirengimas ir liberalinis VII Ta- į
prežidentas liet Pabaltijo valstybių dieną paskel rybos rinkimų vykdymas V.V. pavadintas “Pasibė. Bet taip Msa tai ir pasibaigė... Nebetiki
“Žalgirio” mūšiui”. Ten apie ALTąj
me; n.Ir nebesvarbu... (P.L., 1983. Nr. 2, psl. 1). išsireiškiamą: “Per kažkokį betgi nesusipratimą’
Alto vadovaujantieji veikėjai LB organizaciją
Vienas iš?, reikšmingesnių JAV LB istorijoje oriėmė ne kaip tikrą sūnų, o kaip neaiškios kilmės |
įvykių yra 1973 m. rinkimai į septintąją tarybą, augintinį... JAV LB organizacijos liamei, 1949-521
kurie sukėlė Bendruomenės narių tarpe žodinių Vlikoir jo Vykdomosios Tarybos, taip pat Lietu-:
ir spaudoje rašto ginčų. Kai kuriose Chicagos vybės Išlaikymo Tarybos priešakyje buvo LB or-1
apylinkių rinkimų būstinėse buvo pastebėta ne- gdnizacijos didis puoselėtojas ir statytojas prel. t
tikeMifmĮ. yprte dėl žymiai dWesnio skaičiaus bal- M. Krupavičius, tuometinė 4’V td^inh'ko I
ssąyitno vokais negu anksčiau. Tuo reikalu LB šimučio vienintelis ir asmenims draugas, šis isto-1
Garbės teismui buvo įteikta skundai. rinis atsitiktinumas daug lėmė, knd A’to vado-1
v r
> *>
Lietuviu Fronto Bičiulių politini# žurnalas vybė sutiko LB - augintini” įsileisti Į JAV lietu-1
j “J- Laisvę”, 1973, Nr. 58. talpino ilgoką Vytauto vių gyvenimą ir jam perleisti JAV lietuvių kul i
į Vaitiekūne straipsni “JAV LB VII Tarybos rin- tūros sriĮI, kuri Altai niekada ir nepriklausė. |
Iš pradžių teu kalbama apie JAV LB . Altas tačiau niekada nepajėgė Įžvelgti, kad LB I
Į Matų Jtykusį pakeitimą ir Bendruomenės demo hq?amzadja jam ne konkurentas, o natūrali I
kratinę santvarką. Bet tuoj pat sakoma: “Kaž '.traTTlAn^
kodėl JA VLB taryba vis nepajėgia vadizmo at(Bus daugia”^
~
rūffomis atsikratyti”. Toliau kalbama, kad JAV
iLB-nės VI valdyba rinkimus j VII tarybą “labai

R. VILIAUS
Modernios poezijos knyga. Kaina 5 dol. Minkšti
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus
tokiu adresu:

Funeral Home and Cremation Service

Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

SUSIRINKIMŲ
PRANEŠIMAI

DR. PAUL V. DARGIS

1729 S. Halsted St
Chicago, IL 60608
24 Hour Service

Charles Stasukaitis
FD. LE.
'312) 226-1344

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Westchester Community klinikos

Medicinos direktorius

Lietuviu Pensininkų Sąjungos vai-1
dyba kviečia sąjungos narius ir no
rinčius įstoti nariais į metinį susi
rinkimą, kuris įvyks kovo mėn. 21 d., j
trečiadienį, 1 vaL popiet, šaulių Na
muose, 2417 W. 43rd Street
Susirinkime bus aptarta bėgamieji
reikalai ir renkama valdyba bei revi
zijos komisija.
Visi pensininkai kviečiami daly- j
vauti. Po susirinkimo bus ir vaišės.
Juozas Skeivys

1938 S. Manheim Rd„ Westchester, III.

VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

TeL; 562-2727 arba 562-2728
TEL. 233-8553

Service 855-4508, Page 06058

DR. A. B. GLEVECKAS
Lietuviu Žagarės klubo metinis na
rių susirinkimas įvyks šeštadienį,
kovo 24 d., 1 vai. popiet, Anelės Ko- Į
jak salėje, 4500 S. Talman Avenue.
Nariai prašomi atsilankyti, nes yra
svarbių reikalų aptarti. Bus vaišės.
Rožė Didžgalvis, rast.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS

1907 West 103rd Street *
Valandos pagal susitarimą

M, Šileikis

Chicagos dangoraižiai (aliejus)

GAIDAS - DAlMlD

VAKARIEČIŲ ŽURNALISTAI IŠLEIDO Beznogis ne tik prarado koją,
bet ir gavo smegenų sukrėtimą.
SOVIETINĖS KARIUOMENĖS SATYRĄ Redakcija šiuo atveju nieko pa
(Tęsinys)

Ir vis dėlto... Amerikietis, nu
metęs bombą ant Hirosimos ir
---------------------------------------------------------------- j
vėliau sužinojęs apie jos pasekŽemaičių Kultūros klubo eilinis nariy susirinkimas įvyks trečiadienį, mes, ėmė graužtis, net išprotėOPTOMETRISTAS
kovo 21 d., 1 vai. popiet, Anelės Ko- Į jo. O sovietinis majoras, nušovęs
KALBA LIETUVIŠKAI
jak salėje, 4500 S. Talman Avė. Na- lėktuvą su 269-iais keleiviais?
nai prašomi
nmnmi atsilankyti,
atsilankvti. nes
nps yra
vra
v
-- ’ ’
riai
2618 W. 71st St. TeL 737-5149 svarbių reikalų aptorti. Bus vaišės. Ar kankina jį sąžinė kai suži
Rožė Didžgalvis, rast
Tikrina akis. Pritaiko akinius
nojo, jog prie Japonuos krantų
ir “contact lenses”.
rasti vaiko ir moters lavonai, be
— Don Varnas: posto, Pagel- galvų ir dar vienas, lavonas binis Moterų vienetas Nr. 9861 be rankų ir be kojų?,... Juk žeDr. LEONAS SEIBUTIS ruošia parengimą — Bunco — mėje turbūt tas majoras
taikus
majo
kauliukų žaidimus, sekmadienį, žmogus: skaito laikraščius, eina
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
Į
kovo 25 <L 2-vai. p. p. Don Var su žmona ikarinii&ų klubą, va
PROSTATOS CHIRURGIJA
nas posto name, 6816 So;jWęs£ęrn . karais padeda valkams spręsti
2656 West 63rd Street
Valandos: antrai L—4 popiet,
g-ve.
’j'1: -? Aritmetikos užduotis, vedasi juos
<4 -< ’• •— *
i x> \ - z '.
žuvaut. Juk tikmusm ne ban-,
ketvirtai 5—7 vaL vak. I'.
šios organizacijos pirmininkė
ditas. nepuola praeivį-su pei
Ofiso telefonas; 776-2880,
Frances Umežus praneša, kad|
kiu. Nors ir rorėč;au jį patei
* Rezidencijos telef.: 448-5545
bus daug vertingų dovanų, ir j
sinti, bet vis dėlto oaklauseiau:
visi bus pavaišinti kava ir py•Po velnių, majore! Argi tu ga
ragu. Gautas pelnas bus skiria
li ramiai miegoti ir tau niekad
mas kainams veteranų ligoninėneprisisapnuoja kūdikis, ku-,
se.
Jam tu nukirtai galvą?” — bai
Kitos komiteto narės yra: gia straipsnį Voinovįčius Vaka
Prostatos, inkstų ir šlapumo Violet Jocius, Joanne Sobeckis. ruose išleistame rusiškame laik
taką chirurgija,
Jean Pargauskas Valerija. Stanai raštyje “Krasnaja zyezdą”.
5025 CENTRAL AVĖ,
tis, Mary JurgeL Bemice Am Rašytojai
brose, Stela Wabol, Anele Po
St. Petersburg, Fla. 33710
cius, Rita Radcliff ir Denise Toliau spauscįjnami TASSO pra
TeL (813) 321-4200
Hornik.
Anelė Pocienė nešimai apie Sergiejaus Bondarčiuko nuginklavimą ir rašytojų
sąjungos uždarymą. Kūrybinės
Apdraustas per kraustymas
inteligentuos savigynos būrys,
?FlGHT TIEAPT DISEASE
iš įvairių atstumy.
vadovaujamas režisieriaus An
driejaus Tarkovskio.
surado
ANTANAS VILIMAS
Bondarčuką (jis, išgirdęs apie
TeL 376-1882 ar 376-5996
sukilimą Afganistane, tiesiog
plėšikavo Odesos gatvėse) turū

Florida

guja. Tarkovskis laktai sušu
ko: “Tavo karas be taikos“!
(Kaip žinia, Bondaiviukas yra
pastatęs filmą “Karas ir taika”).
Tačiau plėšikas įžūliai atrėžė.
‘ Pasižiūrėk ( save veidrodyje”
(užuomina apie Tarkovskio fil
mą) . • Kilo peštynės.
Bondarčiukas ir jo banda buvo nugink
luoti.-

SENIAUSIA LR DIDŽIAUSLA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE

dėti negali ir pataria ligoniui
kantriai kęsti ir nesiskųsti.

TeL 927-1741 — 1742

“Prašau, padėkite man susi
grąžinti tėvelio ordinus ir ma_
no briliantus, kuriuos konfiska
vo Andropovas”, — rašo Galina
Brežneva-Čiurbanova. Į tai “Rau
^onosios žvaigždės” redakcija at
sako: “Brangenybės ir kitas'as
meninis Brežnevų šeimos tur
tas dabar jau už mūsų tėvynės
ribų. Vskas pakrauta į naikin
tuvą Mig-23, kuris greit pakils
:š Kabulo orauosčio, kad paskuinj kartą smogstų atgimstančių
sukilėliams. Tik šį kartą ant af
ganistaniečių pasipils ne bomjos, o Brežnevo brliantaį ir or
dinai. Juk paskutiniuosius ap
dovanot imus jis gavo už afga
nistaniečių lavonus. Dabar rei
kia atsilyginti”.

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

I
X

Pranešime iš Maskvos skelbia
mas centriniu literatu namu vi
rėjo Apolinaro Čionkino nuro
dymas. Dabar namų restorane
maistas bus duodamas ne pa
gal rašytojų sąjungos nario bi
lietą, o pagal pateiktas knygas,
po jų kokybes patikrinimo. Be
veik ni^icas’iš senųjų sąjungos
narių nesiryžo tokiam patikri
nimui. Supratę, kad sąjunga nu
stojo būtį jiems loviu, išsiskirs
tė. Todėl ir’ sąjunga buvo lik
Reportažai
viduotai o centriniu literatu na
Trečiame puslapyje “Krasnamų restoranas paverstas valgyk
la kareiviams, grįžtantiems iš a z vėzdą” skelbia Gorbanevskaios reportažą iš Gransko, kuria
Afganistano.
me atkurta visa “Solidarumo”
SkaitytojąRaiškai
sąjūdžio istorija. Spausdinamas
Kaip ir tikroje “Raudonojoje 1981 m. rugsėjo 8 išleistas “So
žvaigėdėje” visą skiltį užima at lidarumo” kreipimasis į Rytų
sakymai į skaitytojų laiškus. Bu Europos dirbančiuosius ir dide
vęs karys Bedimas Beznogis lis darbininko Jablonskio por
skundžiasi 'dėl blogų ligoninės tretas. Pagal pogrindžio reika
sąlygų. Jam, matyt, pagailėjo lavimus, jis persirengęs moteri
vaistų, kad viduryje operacijos mi. Tik ūsai primena Valensą...

K

TĖVAS m SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 \V. 71st Street
1410 So. 50th Avė., Cicero

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI
_ ___________

Priimam Master Charge

WHATIS TRR FASTEST GR0W/HG
H£ĄĮJTH_ CĄRĘ_

it VISA korteles,
R. ŠERĖNAS.
TeL 925-8063

©STEOPATHIC MEDICINE/
D-0.3, WILL MORE THAN
DOUBLE THEIR PRESENT

MlPHlE BARČUS

VANCE FUNERAL HOME
L424 South 50th Avenue
Cicero, HL 60650
TeL: 652=5245
KAJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

LiKsies automobiliams pastatyti
LAIDOTUVIŲ KOPT.YčV

4348 So. California Avėnue
TeL

523-3572

‘JUO tElMOS VALAMDO

Stotie WOPA - 1490 AM
cr*Dtliuoj4HWf H anMy
Uarouetta Park*

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

PHYSICIAMf
W THE NUT 20 YEARS/y

šešudieniur ir sekĮBaheniiii

sour Chicago motor cu/e

Laidotuvių Direktoriai
2424 West 69th Street

HUH?

»o

THAT Aftg AU-OvMNG- SAFF
FOU-OmVMmG DiSTANOėSU

MAPLEWOOD *v»

HICAGO IL «O*

PRU»3, PERFORM SL’PGtSY ANO UTIMI 1
/LLCTmER fGUNTiFIGALuY ACCCPTO
MiANI FOR TREATING |NJU<Y U® »tAS£.
iNCLUDiNO THI
TMIRAPY.

$3’MARY t TĄSOM'
FORTH! PQOFISSiOn
RAPID GfiOWTHKTKf
IMPHACU IT PLACTf
ON TRAWINf MHCRAfc
FRACHTlONlAfc

Į
Į

i
i

i
=7

&LTHOU$H ONLY RVf
PCRCI NT or m PHY
SICIAN population

TeL RE 7-1213

L1028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois
Tel. 974-4410

VASAITIStBUTE us
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Ąyęnue
Cicero, Illinois

Telefonas — 6 51* 10 03

/THAN TIN PfBCIMTC*

/THE PUEU4, SOMg
DfENR

I 5 — Naujienos, Chicago, k, I1L

£
i
g
I

■ ■

- —I—. -.1..

JEAN VANCE ir GEORGE SŪRINI

Leidimai — Pilna apdrauda
ŽEMA KAINA

I
i

Patarėjai ii laidojimo direktoriai:

PERKRAUSTYMAI

i

Telef. 476-2345

Pranešime iš Maskvos rašoma j
atsibudo ir turėjo kęsti didžiau
sius skausmus, kol nupiovė ko- apie numatytą Hipokrato išda-j
;ą, o kad nešauktų sanitaras stuk vikų teismą. Jie kaltinami pikttelėjo plaktuku per galvą. Tad
(Nukelta į 6 psl)

f

*

Wednesday

H

J

i

A. Vaicekauskas, iš Fairview
Heights, 111., pratęsė prenume
ratą melams ir pridėjo (><> d 1.
Naujcnų paramai. Jis taipgi
sveikina visus naujieniecius bei
bendradarbius, ypač Naujienų

Pfaa&at lemi — Pardavime)
SEAL S5TAT1 FOR SALI

MmmI, zamė — FartevfMž
ĮtftAL ■ STATI HX 1ALS

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM*
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKUIMAH.
DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

Dėkui už šią ir nuolatinę pa
ramą bei puik ils linkėjimus. Į

■'UTU U. FEDERAL SAVING8

Anna Jarkins, :š Kiniberling
j City, Mo., rašo:
t
“Daug laimės musų Xaujiej nems, kad gvvuo’.u ilgus melus
; ir niekada nesustotų”.
i
Ačiū už gerus linkėjimus ir
S* 10 už kalendorių.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu
2212 W. Cermak Road

E MAM.Ų PIRKIMAS

Chicago, DL

• PARDAVIMAS

TeL 847-7742

,.

• VALDYMAI

fi NOTAR1ATAS • VERTIMAI
A. Buivydienė, sav. Neringos
Skautai pasitinka pavasari. »
restorano Marquetie P irkę, užTISŲ ROŽIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA
mokėdama sąskaitą, pratęsė pro-'
Rengiami teismai ir daugeliui . fvrrni iš Orvelio knygos “1981
numeratą m-c'.ams ir pridėjo $30
p^ichiaVhntr* klinikų gydytojų.* metai ir t. t.
! Naujienų paramai.
INCOME TAX SERVICE
Visuomenėje girdisi reikalaviAtskira? pa*e‘kta Jerevano ra
nai paskirti tiems budeliams dijo programa, beveik visa už£529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
Sekant e j i skaitytojai alsiun- ‘ ukščiau<;ą bausmę
oildvta anekdotais mok-Jeiviam,
tė už kulendorių:
j v.-ti ^vdvma miepi
namų šeimininkėms, valstie
po §10
A. Ašoklis, iš (Lice-į Paskutiniame ordirbtes “Rau čiams, neturintiems ko valgyti, LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
ELEKTROS ĮRENGIMAI
ČIA GERIAUSIA VIETA
PATAISYMAI
ro, UI.. S. Bakutis, iš St. Peters-’ donosios žvaigždės” puslapyje ir kitiems.
Turiu
Chicagcs
miesto leltfzų.
LIETUVIAMS.
burg Beach, Fla.; J. Galinis, išg yra buvusio generolo Grigoren
Dirbu ir užmiesčiuose, gralt,
Lietuvos pusakoja
Lemont, III., Jonas Girdižūnas,! kos kreipimasis į sovietinius ka
rituotai Ir sąžininga L
KLAUDIJUS PUMPUTI!
Straipsnyje “Mūsų belaisvių j 9 butų mūrinis. Labai geros pajamos.iš Inion Pier, Mich., Leonardas- rius Afganistane. Papasakojęs
4514 S. Talman Avė.:
Dilelis
butas
savininkui.
Geras
inves-;
Jakaitis, iš Hornby, Ont., Dan į savo gyvenimo kelią ir apžvel grįžimas” aprašytas pasikalbėji tavimas.
Tol. 927-3559
mas
su
neseniai
Afganistano
gęs
Maskvos
politiką,
kuri
visa

Lucas, iš Clinton, Ind., K. Pau3 butu mūrinis su garažu. Pelningas
tienis, iš Pompano Beach, Fla., da buvo imperialistinė, Grigo- partizanų paleistais sovietiniais pirkinys.
B. Skcrupskis, iš Gulfport, Fla., >’ renka ragina karius: “Nevykdy- kariais. Tarp jų yra ir Vytautas
DĖMESIO '
Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
kit
nusikaltimų,
pasitraukite
iš
Donelaitis
iš
Jonavos.
Jis
pasa

Vladas Vaitekūnas, iš St. Pe-;
Nebrangus.
Tiktai. $126 pusmečiui automobilio
koja, kad belaisvių lagerį aplan
■g Beach, Fla., L. Bikne-! šios armijos”
tersburg
liability draudimas pensininkams.
Kreiptis: A. LAURAITIS
kęs
prancūzu
žurnalistas
ožki

ŠIMAITIS
REALTY
vičius, iš Marquette Parko, Juo-1 Toliau “Krasnaja zvezda” pa4651 S. Ashland Avė.,
j zas Petrauskas, iš Brighton Par-| teikia du laiškus ’š Afganistano, nes, jog Vakaru vyriausybės bi- Į INSURANCE — INCOME TAX
Chicago, III.
jo
suteikti
pelitinę
g|oba
karei

Tel.
523-8775
arba 523-9191
ko, ir Antanas Zakys, iš Cleve-jTai Virginijaus laiškai Antanui,
2951
W.
63rd
St
land, Ohio;
kurie buvo paskelbti Lietuvos viams iš /\ffganis^irįo, kad ne
Tel: 436-7878
$7 — Juozas liekas, iš Mar pogrindžio “Aušroje*’ 30-me nu sugadintų santykių' su Sov. Sąquette Parko;
meryje, 1982 m.
į iunga. Kai kurie belaisviai perpo S5 — E. Bachūnas, iš Ge Yra šiame puslapyje literatū ėjo i sukilėlių pusę.; Rusas Bo-'
REPAIRS — IN GENERAL
neva. Ill., A. Grabas, iš Orinda, ros ir meno kampelis, kuriame rodinas bandė aškinti, kad gal iš j
{vairūs Taisymai
tikro
sovietinei
armijai,
reikėjo
j
Calif., S. Bartulis, iš Gulfport,} išspausdinti poetų Josifo Erodsvykdyti Įsa-j
Fla., J. Smailys, iš Omaha, kio ir Naumo Koržavino eilėraš ,eiti i Afganistaną,
ORO VĖSINTUVUS.
t.
I
i TAISO
1A1&U ŪKO
VE&1MUVU8,
Neb. J. Kučinskas, iš Miami čiai. Gana marga televizijos ir, kymą. Donelaitis jį pe
^. j ŠALDYTUVUS, SKALBIMO
| Beach, Fla., A. Br. Balys, iš Mar radijo programa kur pvz. nuro primindamas, jog
DŽIOVINIMO MAŠINAS
okupavo
rusų
karys,
vykayaar
dytos
laidos::
“
Rašytojas
Aksioquette Parko, Anicetas Girkšas,
BEI KROSNIS.
iš Hot Springs, Ark., S. Gasiū- novas pasakoja apie sovietinius mas Įsakymą.
Herman Dečky
; nas, iš Brighton Parko, A. Vir-’ karinius nusikaltėlius”, “Skai-. Kitas buvęs belaisvis RublioTel. 585-6624
kutis, iš Cicero, III., Ignas Sera
vos pasakoja, kad tik Afganis
pinas, iš Marquette Parko;
tane, susitikęs su įvairių tautui
M. ŠIMKUS
po $3 — Peter Dambras, iš ‘
Notary Public
irUS"Kaselis/' KURIAM GALUI MOKĖTI kareiviais, jis pastebėjo, kaip tie KAIP SUDAROMI
J Chicago, IU., i
nekenčia rusų. “Kai aš perėjau
INCOME TAX SERVICE .
| iš Chicago, Ill.
DAUGIAU?
pas Afganistano sukilėlius, — sa
4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450
Į Nuoširdi padėka visiems.
PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS ko .jaunuolis Atamanovas iš Su
Tuo reikalu jums gali daug
mankančio, — buvau įsitikinęs, padėti teisininko Prano ŠULO Taip pat daromi vertimai, giminių
AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE
įog kiekvienas turi kovoti dėl naruos ta ir teisėjo Alphonse iškvietimai, pildomi pilietybės pra
NUO $300 IKI $1,000
— šv. Pranciškaus Seserų Rė- i
šymai ir kitokie Mankai.
j
<ivo
tautinės
nepriklausomybės.
WELLS
peržiūrėta
“
Sūduvos
”
mėjų apskrities metinis banke- j
1 Afganistaniečiai parodė mums išleista knyga su legališkomis
| tas su programa. įvyks balan- •
c gerą pavyzdį”.
formomis.
’ džio 1 d. 3.30 vaL popiet šaulių
j Tokių ir panašių neįprastų
salėje. 2417 W. 43rd St. Komi-j
Siuntiniai j Lietuvą
Knyga su formomis gauna
minčių yra laikraštyje “Krasna
New Yorker 1 dr. Sedan
sija ir valdyba kviečia visus at-l
ja zvezda”, išleistame Vakaruo ma Naujienų administracijoje.
ir kitus kraštus
silankyti ir paremti .Seseles Pran-'
ju.
Jokubynas
P. N EDAS, 4059 Archer Avėrio*,
ciškietes. Programą išpildys Vy-; BALZEKAS MOTOR SALES
CHRYSLER • LeBARON
čių choras, vadovaujamas Faus
Miko šileikio apsakymu knyga Chicago, III. 50632. Tol. YA 7-59S4
PLYMOUTH • K CARS
to Strolios.
>
.
“Liucija” jau atspausdinta.
— Organizuoti Salvadoro
“U WILL LIKE US”
maištininkai pradėjo intensy
4030 Archer - 847-1515 viai ruoMis prieš* . artėjančius
Vakariečiu žurnalistai
rinkimus.
Autorius pavaizduoja lietuvių
(Atkelta iš 5-to puslapio)
gyvenimą nuo XX šimtmečio
naudžiavimu psichiatrija. Kal
pradžios iki II Pasaulinio karo.
320814 W. 95th St
Everg. Park, III.
tinamųjų suole: prof. Snežnevs22 ilgesni ir trumpesni .apsa
For
constipation
relief
tomorrow
60642 - 424-8654
kis, Serbskio instituto direktokymai, 184 psl. Kaina $5.
tat Fr* Rro oM C »*
> reach for EX-LAX tonight. <
i ius Morozovas ir atstovavęs
Gaunama “Naujienose” ir pas
Sov. Sąjungai daugelyje tarp
EX-Lax helps restore your system's own natural
autorių: 6729 So. Campbell
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight.
tautinių kongresų prof. VartaAve., Chicago, IL 60629.
You’ll like the relief in the morning.
nianianas. 'Svarbiausias liudy
Chocolated or pills, Ex-Lax
Advokatas
j
tojas teisme — tik iš lagerio pa
“The Overnight Wonder?
— Jordanijos žaralius HuseGINTARAS P. ČEPĖNAS h
leistas Aleksandiras Podrabinejinas
tvirtina,
kad
JAV
praranda
kas, pagarsėjusios knygos “Bau
Dart*> valandos: Kasdien: nuo
Read label and follow
directions.
pasitikėjimą
arabų
tarpe.
& vai- ryto iki 6 vaL vakaro.
džiamąjį medicina” autorius.
C Ex-Lax, Inc.. 1982
Šeštai: nuo 0 vaL r. iki 12 vai. <L
Į

m

y

Ii pagal susitarimą.

Homeland' Hard Salami
from Hormel.
Ta pati skani, soti, Jūsų protėvių mėgta

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima rauti nepaprastai {domina gydy
tojo, rteoomen^o veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

WISE i

IX A.
— MINTYS IR DARBAI, 259 pal^ liečia 1905
metq {vykiai. Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas h
_________________ I&0C

Homeland1* Hard Salami
vėl jau čia. Rūpestingai paruošta parinktos mėsos, įvežtų
priemonių ir patyrusios rankos įberta česnako. Parūkyta,
tinkamai išdžiovinta. Tinkamiausia sotiems sandvičiams,
pilnų užkandų lėkštėms ir mėsingoms salotoms. Paprašy
kite jos šiandien artimiausioj savo
delikatesų krautuvėje... Homeland”
^Hormel
gamintą pagal tradiciją
* Strick 1 Van TH Megirruirti
Mirwlli Bros.
Walt's Svpomsrlcets
Family Pride Foods
VinTil Me^emert
MvrMtr AAeets
Cote Foods
PMrti Save

Wiseway Supermarket*
Ultra Warehouse Food,
Wilco (Lowell)
Howard's
Beef Mart
Burgers Supermarkets
Paulina Market
dromon
And Other Turfing Chieagolaad Foodrtorw

ADVOKATŲ DRAUGUA

V. BYLAITIS
ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:
Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet.
Šeštadieniais pagal susitarimą.
•606 S. Kedih Ava.
Chicago, 1M. 40629

Dr. A. J. Gvtaea — DANTYS, jų priežiūra, rvetkata ir
groži*.•j Kietais viršeliais________________ _
84.00
Minkštais viršeliais, tik ______________ . S3.00

Tel: 778-8000

Dr. A. J. Geneli — AUKATA KULTŪRA — ŽIAURŪS
ŽMONĖS. Kelionės po Europą {spūdžiai. Tik____

G«Hms taip pat atsakyti paštu, atsiuntus ček| arba
SMoey orderi, prie nurodytos kainos priiedaat SI persiuntimo IŠHidoms.

- ■

. Gausite šiose krautuvėse:

ENERGY
WISE :

TeL 776-5162
1649 West 63rd Street
Chicago, HL 60629

Chsngstwoflsnd
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