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SOVIETŲ ŠIAURĖS LAIVYNAS 
PARALYŽIUOTAS PUSEI METŲ

Romon pasprukęs rusas A. Torkovsky
• žmona nenori grįžti į Rusiją

dyniai, kurie praiLONDONAS, Angt — Prane
šimai Ė Sovietų Sąjungos sako, I 
kad praeitą mėnesį įvykirsieji ’ 
sproginėjimai šiaurės Rusijos 
karo laivyno bazėje paralyžavo ; 
sovietų karo laivyną mažiausiai ’ 
bent šešiems mėnesiams, 

šiaurėje nuo Archangelsko | 
vykusieji sproginėjimai padarė ■ 
nepaprastai didelius nuostolius j 
Sovietų karo laivams, kontro- < 
liųojantiems visą šiaurės Rusi- j 
jos karo-laivyną. Anksčiau So-i
vietų karo laivai galėjo apsupti i itafijos vyriausybę, kad - leistų ■ 
Suomiją, įsiveržti į Baltijos jūrą I jam pasilikti Italijoje. Kartut 
ir paralyžiuoti švedų laivyną, j su juo Romoje nori pasilikti ir | 
Danijos ir Olandijos karo laF| jo žmona Larisa, 
vus. Kiti sovietų daliniai galėjo j 
kontroliuoti šiaurės vandenis, 
leidžiantiems kontroliuoti visus

pręst

8

santvarka. Jie panaudotų kiekvieną progą bėgti iš Sovietų Sąjungos

I

kad da- Sovietų karo jėges remia Kremlių, bet krašto gyventojų dauguma nepatenkinta komunistine

lausima i nebus 
svietu

Išvažiavę
nenori grizli

BIJO, KAD NEPRASIDĖTU 
ATOMINIS KARAS

Atvyko sovietų specialistai, kad galėtų greitai

ROMA, It. — Sovietų filmų 
direktorius Andrei Tarkovsky,

gamintojų grupe, vakar pareis 
ke, kad i Sovietų Rusiją jis dau-1 
ginu nebegrįžta. Jis kreipėsi į!

WASHINGTON, D C. — V: 
kar į Wasliinglona atvažiavo so
vietų specialistų grupė, kad ga
lėtų susitarti su M a>k va p .va
jaus melu. Atvažiavusieji tvir
tina, kad jiems pirmon eilėn rū
pi išvzengu nesusipratimo. Jie 
pataria kreipti dėmesį į nepa
prastai įtemptą tarptautinę pa
dėtį ir reikalauja, kad būtų a š- 
ki s, greitas ir tiksliai supianta- 
mas susisiekimas tarp Wadiing- 
tono ir Maskvos.

n rusai at-

Rusai bijo, kad užs&irsti- 
eišprovokuolų amerikiečių 
pirmieji nepaleistų atomo

u į Washingtons.

MONDALE NEKREIPTA 
DĖMESIO Į JESSIE

s-e. Reaganas namuose nemėg
ta, ta-, aš suprantu, kad Walter 

specialią delegaciją į Wa- Mondale į narni 
netikėtiems ir nelauk-

Tarkovskis tvirtina.
Kartiniu metu Rusijoj yra neį
manomos darbo sąlygos. Savo 
laiku jis pagamino kelis sovietų 
filmus, bet paskutimas metaLs

landiją^Kanadą ir šiaurės Ame- S 
riką. ■’ T .

Rusai neišaiškinę nuo ko gali j 
sproginėti visi svarbesnieji So-į 
vietų Įkaro medžiagos sandėliai, i pranešė, kad per 24 metus jam 
Jie įtaria „kad laivyno atsargas 
galėją iškelt į padanges azneri

filmas Canner filmų festivalyje 
laimėjo premiją, bet jos direk
torius dabar nenori grįžti j Ru
siją Jis sakcyfkad Rusijoj įves
ta tvarka netikusi, todėl jis ne
nori ten grįžti. Jo žmona pra

buvo leista susukti tiktai 6 fil-įšo italų leisti tr jai pasilikti Ita- 
i -

veninio Šaltiniu. iI
Taikox'skis spaudos atstovams;

mus. Jis tvirtina, kad per 2-1 
metus jis buvo bedarbis 18 me-

Iki šio.
. galėjc^įgi

kas 
usos-

e. Jis nori gautipeik 
bet 
gaben^r^Į3$ii 

11

biausiąkad išspragdįffilTĮhe rftk 
įvairiausios rūšies šovftr.^, ’ 
iškeltą. a' padanges ąvairiaįisĮb?

^^yaifcąįvpįdiko.. pas 
^^ėdar^motiną

Filmų ‘ artistas ir direktorius • 
Tarkovsky pranešė laikraštiniu- i 
kams. kati savo sergantį sūnų 
paliko-pas darbo neturinčią mo-j

Pabaltijo valstybes prancūzų spaudoje
Pabaltijo valstybės vis daž- gelis laikraščių paminėjo kimi- 

niau linksniuojųnos prancūzų gų Svarinsko ir Tamkevičiaus 
spaudoje. Čia keletas pavyž-> suėmimą bei įkalinimą.
džių iš stambus straipsnių pluo 
što, kurį sųtpiko ELTOS biu
letenio prarfeizų k. redaktorėj 
Bilraįė yeę^jivienė. Daugely-;

i je straipsnių panaudota ELTOS j 
S i medžiąga.
:„i Mėnrašio Missi 1983 m. lap-!

, - • _,■. . . į kričio Bumelyje i"Atlanto Sąjungos atstovai pre-( . .. rJ 1 . 
.. , j r „I gausiai . iliustruotas irėjo įsitikinimo, - kad negalima į ” . .
pasitikėti dabartiniu premjeru 
Andreas Papandreou. Jo atsto-( 
vai įvairiose komisijose balsavo

_i 'V— .. — ■ - - * i i
NEGAITMA PASFiTKĖTT fti

GRAIKŲ PREMJERU

PARYŽIUS,. Fr. — šiaurės; ... , .
' - ■ ;_t kncio numeryje isspausdmtas

ilgas
”{straipsnis “Biįvo trys mažos ša- 

! lys”.

Sproginėjimas buvo taip, kad 
pirmiausia -buvo iškeltas į pa-į 
dangės,-didesni ir mažesni šo-i 
viniai.' Sprogstanti medžiagai 
apvertė mašinų dalis ir jas suga-1 pora mel 
dino, .sulydino karštai. Karštis J reikėjo pavaizduoti vargingą ‘ žiu, nutarė juos išskirti iš grai- 
viską ‘sugadino. j Rusijos tremtinio gyvenimą Ita-

Sandėliuose dirbo didelis skar- Iijoj.~ Rusai leido jam išvažiuo- 
čius žmonių. Daugelis jų žuvo. Ii ir paruošti fflmą^ bet jis pri- 
nepajėgė išsigelbėti. Laivyno ėjo išvados, kad Italijoj rusams Kiekvienam aišku, kad niekas iš 
vadovybe planuoja visai kitaip! tremtiniams vis dėlto geriau gy- į graikų nepirks Amerikos lėktų- 
perorganizuoti sandėlius, kadjventi. negu fdmų. direktoriams1 vo, tiktai rusai, 
šoviniai nesunaikintų mašinų Rusijoje, 
dalis. Be to prasidėjo dideli tar- Tarkovs^o gamintas

Jame rašoma, kad “di-' 
džiulės soviet hės inipjerojcs x’a-l 
kariniame, pikraštyje yra trys 
Pabaltijo šabjs, kurių gyvybin-j 
gumas toli prašoka jų siauras’ 
sienas... Įjur.btos į SSRS, šios

(ELTA)

KINIJA NIEKAD
NEBEKLAUSYS RUSŲ t

PEKINAS, Kinija. — Kinija . sfrūpinūsi tiesidgmuf sussieki- 
niekad nebeklausys rusų, kaip' bau. Niekad anksčiau rasa- ne
savo laiku jos klausė, pareiškė buvo taip susirūpinę netikėtu 

^’jš Maskvos grįžęs Kinijos užsie- 
t nio reikalų mįnisterio pavąduo- 

tpjas Quan Qtiocbien. Dabarti- 
nioje Kinijoje' nuotaikos yra pa
sikeitusios Rusijos atžvilgiu, nie
kas kiniečių neprivers keisti sa
vo nuomonės, pareiškė ministe- 
rio pavaduotojas.

Sovietu valdžia pranešė 1 
ku JAV vyriausylK‘i. kad ji s 
č:a 
shington 
tiems nesusipralimsins išvengti.

Jau pi'ez. Trumano laikais 
kad didelės tarptautinės įtam
pos metu turi padėti į šalį vfei 
reikalais ir Washingtcnas su 
Maskva privalo turėti nenutrau
kiamą susisiekimą. Rusai no
ri; kad larp Kremliaus ir Bab 
tujų Rūmų nuolat būtų tiekus 
susisįekimas nelaimei išvengti.

Tuo tarpu nežinia Kuria s su 
'melimacsLĮSOvielų valdžia via su-; <ai nekvieia įsa ve naujau ^gy

ta ferrmu
Jeigu Mondale su juo nesi- 

tars ir nepakvies vicepreziden
to pareigoms, tai tada jis kvies 
juodžius visai rinkiniuose ne- 
<tahr\'auu. Jis rengiasi So. Ca- 
relinėj kand datuoti į kongresą.

imtis priemonių
Jessie Jackson.

tai turestu
— paraiška

Juodaodis Jessie Jackson iš
leido daug pinigų politinei pro
pagandai. jis norėjo tapti Ame-

sirinklų demokratų partijos vi-

r su Atlanto meru, bet jo iv- 
iii nekviečia i savo naujai isiav-

užpuolimu, kaip jie yni sissiru- 
pine-šį--kartą.

Kada Vakarų Europoje jau 
įrengtos kelio* atominės rakė 
tos, bet kurią minutę galinčios 
pasiekti Kremlių ir svarbiausius 
pramonės centrus, lai rusai b;

: jo, kad neprasidėtų karas.
Iš kitos pusės sovietų val

džia nenori pradėti pasitarimų 
su Amerika Europos vidutinio 
dydžio raketomis kontroliuoti 
kol JAV neatšauks Europon at
vežtų ir vežamų raketų. Jie 
nori, kad amerikiečiai atšauktų 
gplxr^s a Temų Bei

j prieš Šiaurės Atlanto Sąjungos 
i atstovų pastangas sustiprinti Są- 
I jungos narių karoijėgas.

I Praeitą savaitę Papandreou Į trys šalys ištausojo iš savo dar į Maskvoje buvo daromas dide- 
s tvir-j lis spaudimas į Kinijos atstovus, 

et niekas jų neprivertė ir ne- 
dėka jos tur ryškią individus-į[privers vesti senus susitarimus, 
lybę ir našesrę gamybą už kitas ! tvirtina ministras Chnez. Jau 20 
sovietines ša|s... Lietuva turi, metų vedami pasitarimai su ru

sais, bet nieko iš tų pasitarimų 
neišėjo, nepažengtas nė vienas 
žingsnis pirmyn.

Tarp Rusijos ir Kinijos dabar 
eina kova tarp kontrolės ir tos 
kontrolės priešų. Ta kova tęsis, 
nes rusai Kinijos jau nebeken- 
troliuos.

Tarkovskis yra 52 metų. Prieš ‘ paskelbė, kad Amerikoje pirk-į nesenos nepriklausomybės
—,.y jjs jjllYO Italijoj. Jam ’ ti lėktuvai-yrą atgyvenę;suvo am tą valią gyveni ir veikti, kurios

Sovietų valdžia rengiasi 
padėti į kalėjimą dantų gydy
toją Banner .nes ji informuoja

kų karo ginklų? Trio'pačiu mie
tu pasklido žinia, kad minėtas

vietų valdžios nenorą Išleist’ Sa- 
charovą.

lėktuvas tinka tiktai pardavimu.i i ryškiausią prĖtinę, kultūrinę ir , — Trečiadienį aukso uncija

_ J

JAV karys saugo kongreso rūmus, kad teroristai 
neįmestų sprogstanyos medžiagos

religinę asmenybę. Lietuviai 
nerimsta įsprausti taip sovieti-j 
nių respublife nes jie yra iš! 
seno įpratę piie didelių žygdar-! 
bių; jų ilga istorija juos įpra-'

■ laisvai) kvėpuoti: 
i gyvena užsieny-

Valstybės departamentas įtei
kė graikams griežtą protestą už 
JAV karo lėktuvo pardavimą. I 
Sutartyje yra nurodyta, kas rei
kia <ianti panašiu atveju. Pa
pandreou pradėjo iš naujo gra
sinti nutraukti susitarimus Ame 
rikos bazėms Graikijoj. Nema
nomą kad jis imsis tokių prie
monių, bet su šita Papandreou 
politika erzina vakariečius.

— Prez. Reaganas įsakė pro
kurorui panagrinėti Jessie Jack- 
sen kelionę į Kubą ir patraukti 
jį teisman, jeigu jis sulaužė vei
kiančius įstatymus.

KALENDO ReLIS

H

Marcijona, Margis. Skaidra 

Saulė teka 5:25, leidžiasi 8:25 

šiltas, ne toks tvaikus
tti j R 
Italijoje.

tino plačiai ( 
ir milijonas j 
je”.

I —VWH1 į
Paryžiaus tenraščio Lc Mou-i 

de gegužės ^)-21 d. numeryje' 
Denis Parini 
tautų istoriją 
sijos 1940 r. Savo straipsnį 
“Pamirštas Pabaltijo valstybių 
gyvenimas ir 
da 1934 m. jiykusio perversmo!
Latvijoje apn 
ba apie “tau1 
karą” 1918— 
tartį su Šovė

apžvelgia Pabaltijo
i ki sovietinės anck •

mirtis” jis prade

švinu. Parini kal- 
nio išsilaisvinimo; 
920 m., taikos su-1 

v 1 tų Sąjunga, plačią

— Tu esi geras ir revoliucio
nieriui. jeigu eini pagal Mas
kvos takią, bet tampi kontrre
voliucionierius. jaunas raciona
listas, jeigu į jų taktą nežygiuc- 
si, — tarė ministeris Chnez.

— Paul Simon buvo užsukęs 
į Lietuvių Festivalį praeitą šeš
tadienį, bet gretai iš jo. *»- >■ 

h;

— FBI nori, kad Cok’man 
būtų suimtas gyvis, nori ištirti 
kuriuos žmones jis nužudė. FBI 
seka bėgantį Coleman. Jo drau
gė Dehra Broan jau dingo .bet 
FBI tikisi jį patį suimti gyvą.

žemės reforiią ,ir “autoritari-j 
nių” režimų į' 'ėdimą, remdama
sis Stuart T. Schramm’o 
George von Jauch’o knygomis 
apie Pabaltij

i
Ypač dideli > dėmseio prancū- j 

zų spaudoje si silaukė popiežiaus 
Jono Pauliau 
apie Lietuvą 
kakties prog . Būdinga antraš
tė: “Lietuva . nikali katalikybės 
‘tvirtovė’ S<i rietu Sąjungoje” parduota 18 šimtmečio žydiška 
(Le Journal 
Alpes, 1984 ri. kovo 5 d.). Dau- diškos pasakos.

ir

i 
i — Prancūzų prez. -Miterandąs 

rengiasi užsukti į Egiptą ir pa- 
Il-jo pasisakymai surašyti naują susitarimą su 

hr. Kazimiero su- Egiptu.

— Praeitą savaitę Anglijoje

Quobdien Rhone knyga “Hagada” už 176,000 žy-'



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto šio skyriaus redaktoriai

ATOMINIS REPORTAŽAS

Feljetonas

Taigi gerbiamieji ir gerbia
mosios, gj'vename atominius lai 
kus.. Paprastais žodžiais sa
kant, manija visu įsibėgėjimu 
skaldo atominę energiją ne tik 
mūsų varganos planetos plotuo
se. bet ir begalinėse aukštybė
se — mėnulyje, o gal ir dar to
liau....
Prieš geroką krūvą metų ame

rikiečiai pradėjo atominę epo
chą ant Hirosimos ir Nagasaki 
miestų. Ir nuo tada visam pa
sauliui atsivėrė plačios ir neri-l 
botos galimybės atominės ener-Į 

w gijos praktiniam pritaikymui 
visos ironijos labui ir patogu
mams. Rusai, anglai, prancūzai, 
net kiniečiai jau prisigamino 
atominių, ir tuoj visas pasau
lis pajuto didelį jų naudingu
mą. Jeigu tik kuris kaimynas 
kiša uosi į tavo interesų . dar
žą, tuojau jara ir drebi:

— Liaukis, o jei ne— skaldy
siu atomą....

Kaimynas susigraudina, lyg 
kalchczininkas prieš komparti
jos sekretorių, ir konflikto kaip 
nebūta.

tenka paminėti atominę bombi
kę — vi si klausytojai s u šelpė
ja, lyg romiausi ganyklos avinė
liai. Visi meiliausiai ploja ko
kiam ten krušč’ausko ar brež- 
niausko batui.

Tikrai nuostabūs šitie atomi
niai laikai! Tautų jaunimas kul- 
tūrėja tekiu greičiu, kad net su 
šimtamj liais pasakos batais jo 
nebepevysi. Nors imk ir apsi
verk iš džiaugsmo, koks šaunūs 
mūsų laikų jaunimas. Pasaky
tum, sugrįžo Jokūbo Jaunesnio 
jo laikai, kada neskilto barzdų 
ir nekirpo plaukų, anei pirtyje 
kūno nemazgojo, už tai nevie
nas palaimintu stoję....

Aną vakarą sėdžiu ant 
liuko Respublikos parke,
pucį u visais plauččiais, gėriuosi

Laukia autobuso. 0 jis lyg ty
čia — jau daugiau ikkaatrauki, 
juo ilgiau neatsiveMu Pikta da
rosi. Žvalgausi į praeivius Žiū
riu, ’y< tai buvęs mano mokslo 
dienų draugas Aloyza^ Jau no- 

. rėjau šūktelėti, tik laiku susi
griebiu, nes jis kaž kokia išli- 
susią blondinę tvirtai apsikabi
nęs. Būčiau sutrukdęs jų 
Uja.

Arklys — pagalvojau, 
muose žmona su keturiais 
kučiais, o jis čia tau 

| ruoja ...
mano buvęs kolega, jau gimna
zijos laikais buvo gerokai pra
plikęs, o šito garbanos net plė-į 
vėsuoja. Aiškiai būsiu apsiri-| 
kęs. Nespėjau taip pagalvoti, 
kai pūstelėjo vėjas. Žiūriu — 
mano prietėliaus galinos lekia 
tiesiai po prošalį burzgiančio au 
tobuso. Blondinė kvatodama 
spruko i priešingų pusę, o Aloy
zas žiopso lyg Pilypas iš kana
pių. Vos neverkia vėje nupūstų 
garbanų....

Taigi, gerbiamieji, kas besu- 
pras mūsų jaunimą!

Ogi šių dienų mena>, muzika, j 
dainos....

idi-

vai- 
demonst-į 

prisim inia u Jcad

I

1

Į

MUŽIKĖLIO GIESMĖ

Dainavai: Tėvyne, be Tavęs nudilusiu. 
Su Tavim gyventi ir numirt sveikiau. 
0 dabar, pririjęs turkinų ir džiusų... 
Negaliu ištarti, ką tada sakiau.

Dainavau: klestėsi ar varge nuplyši, 
Vis Tave sapnuosiu, vis aukosiuos Tau, 
0 dabar, pravėręs savo lango plyšį, 
Vien tik Pontiak’ą prie namų matau.

Dainavau, pakilęs iš už stalo žalio: • 
Dolerėliais bersiu, kaip žiedais gėlių, 
0 tie dolerėliai man delne prišalo, 
Ir atgniaužti pirštų niekaip negaliu.

A. Gustaitis

šuo 
kvė-

Žihoma, karu neišvengiant — 
jie buvo nuo žmonijos pradžios 
ir pasiliks iki pabaigos. Kariau
ja valstybes. tautos, ben
druomenės. organizacijos, šei
mos....

Kariauja vyras su žmona, vai
kai su tėvais, mokiniai su mo
kytojais. pu apiiiečiai su klebu-j 
nais, žydai su arabais, bet dau
giausia kariauja lietuviai su lie
tuviais—

Atominiu laiku karai turi ten
dencijos grįžti į senus primity
vius laikus ■ mušasi lazdomis, iš
siplaka liežuviais. Labai jau rim 
tų tarptautinių karų, bent kol 
kas. nelaukime, nes visagalis 
atomai nuo ju sulaiko.

Senesnių laikų žmonija ne po
ros metų be didesnių karų neiš- 
ri versdavo — lupdavosi iš pe
ties. Dabar gi visi susirenka į 
vieną bendrą trobą, išsiplaka 
liežuviais, išsidirba visomis pa
saulio kalbomis. Kiti net batu 
stalą daužo.kad juos geriau gir- 
vėti, o jeigu ir tas nepadeda- už-

KAI VISKAS CENTRAL!-
- ZUOTA

Prireikė pastatyti tiltą per 
Nemuną. Susirinko komisija ir, 
po geru svarstymų; nutarė sių
sti <terėtis į Maskvą lapę; gud
ri, apsukri — sako; — tiks.

Po kelių dienų grįžta nulei
dus galvą, nusiminus; neduoda 
ir gana; sakanti.

Visą savaitę vėl posėdžiavo, 
sitko galvas; galų gale sutarė 
siųsti vilką; drąsus, piktas; iš
gąsdino juos senai; tai gaus. 
Praeina kelios dienos, praeina 
savaitė. Galų gale pasirodo vil
kas; kalena dantimis; į žemę

— nepasisekė....

Ka dabar darvti? Posėdžiau- w
ja savaitę, posėdžiauįa ir antrą; 
to tilto būtinai reikia Siųskim, 
galų gale, sako; asilą; patvarus;

Tau alfa 
Uždirbti 
O metai 
Kaskart

ir omega — 
kuo riebiau, 
skrieja, bėga, 
skubiau.

Neiš’galvoj idėjii, 
Nė — Lietuvos ....

Senesniais laikais, sunku bū
davo įsidėmėti dainos žodžius, 
melodiją.... Mūsų senelių lai
kais koks nors kaime knaučius 
patraukdami smuiku bent šim- 

kartų tą pačią “Oi, varge,var-| Tėve?
ge, vargeli mano . ” ir visiems! J. Norėjau pasikalbėti. Pasa- 

Į koja, kart Reorgai Maiquette 
Parke triumfuoja, o Ne Reor
gai net i parapijos salę vengia

> su- 
j ruoštas puikus festivalis biiže- 
1 lio 27 d. Lithuanian PI akoj e. 

Kiekvieną sekmadienį bažny- 
cia pilna Reorgu.

— Reorgai nesnaudžia, bet gy 
vuoja ir veikia.

— Jeigu “Drauge” administ- 
j racija sudiiaustu Mykolą Drun- 
i gą ir tas ploetes, kurios dainuo-

— Gerai, kad sugrįžai iš ke
lionės. su tavim norėjau pasivei 
zėti, Maiki.

n‘j — Kodėl taip manęs pasage- 
• a.

ir visiems s 
nuo to galvas imdavo skaudėti. 
O dabar —mažiausiai šimtą rūk
stančių sykių pakartoja tą pa- 
čia melodiją. Ir dargi staugian-| yžeiU Reįrgu" dėka, buvo

— Tai pankeli nk man pinigų 
tokioms atostogoms. Ten va
žiuoti gali tik tokie žmones, ku
rie turi po kelis namus, bet ne 
aš. i

vakaro vėsa ]x> sunkaus dięgffe .
darbo.žvalgausi į praeiv^Ų^^^ai., 
ga ant suoliuko prisėdo ^grakš
ti. plonu liemenėliu mergaitė: 
batukai augštais kulnais, pla
čiausios kelnes, plaukeliai šau
niai ant pečių banguoja, lūpy
tės padažytos, paakiai patamsu-:- 
ti.į Iš rankinuko išsiėmė pri
kvėpintą nosinę ir sau veduką 
vėdina. .

Na, sakau sau, negi jau būsiu 
toks kelmas ir praleisiu progą 
užmegzti mielą malonią pažin
tį? Atsikrankštęs ir sakau:

— Gražus vakaras, panele, ar. 
ne?

— Eik peklon ... — “ji” man? 
storu balsu subliovė. Vyriškai 
nusispiovė ir pašokusi piktai nu
kaukšėjo augštakulniais batu
kais. grakščiai mosuodama ran- 
kiminui ir plevėsuodama ' ilgov 
mib garbanomis. ..

Apsirikau, gerbiamieji! Tai 
būta vyro! Šita atominė epocha- 
viską sumaišė. Apsirikau jau ne 
pirmą kartą.

Aną dieną, norėdamas įsiteik
ti mažai pažįstamai poniai sa-, 
kau:

— Gražiai nuaugęs jūsų ber-, 
s. malonioji poniu 
i atrėžė:
Jeigu esi žlibai, tai nust
oki n.us.Mano mažają Onu

tę berniuku laikai....
Kaž kurią dieną stoviu eilėj.

O

eiu balsu tau į ausį raumo- 
ja:

—. Einu, einu.... einu, einu....
^$ayliiK... myliu. my-
T£ve, tave.įt tax’e, 

tave.._
žmogus klausais, gėriesi ir,} 

jeigu esi gerai užsigrūdinęs, tik J 
rai žarnos nesusisuka. Nors po 
šitokio “koncerto” kokias 3 d ie - 
nas daužo ir visą laiką gindi

— Aš tau. Tėve patariu pri- žiūri 
sirašyti prie Medžiotojų ir meš 
keriotojų klubo. O yra ir kita 
proga — prie Našlių ir našliu- 
kių klubo. Kaip buvęs genero
las, šaudyti gerai moki, tai ir| 
medžioti moki.

— Dėkui. Neturiu noro....
— Nieko daugiau tau negaliu 

pasiūlyti, Tėve.
— Lik sveikas. Einu namo. .
— Iki.... L

ja apie seksą ir kvepalus, tai 
“Draugas” būtų galima laikyti 
katalikų laikraščiu, Maiki. Ža
dėjai man papasakoti savo įs
pūdžius iš Cleveland^ buvusios 
šokių šventės.

— Šokėjai! labai gražiai šoko 
lietuviškus lokius, buvo labai 
daug jaunimo,ir vyresniųjų žiū
rovų. Buvo {suruoštas didelis 
banketas šokėjams ir sve
čiams.

— Aš girdėjau, kad banketo 
komisija jaunimą atskyrė nuo 

________  ____ _ senimo. Kodėl9
norite gyvo pavyzdžio?! — Todėl kak jaunimas su vy- 

ką tik gautas iš Lietuvos 1 resniaisiais neturi apie ką kal- 
rimčiausios atominės poezijosI bėti, Tėve.
šedevras:

Manyje
trvs raganosiai badoJ.,.

Laukia savaite, laukia dvi — 
nei asilo; nei žmios.2? Staiga, 
vieną dieną pradėjo dardėti va
gonai < po vagonų; prikrauti vi- | 
mokiausios medžiagos' ’ statybai! ! 
Nudžiugo; puolėsi statyti,—jau 
ir tiltą bebaigia, vagonai vis Į 
važiuoja, ir važiuoja, ir važiuo- j

‘einu, einu... myliu, myliu....'
Tiesiog stebuklingai žmogus} 

įsidėmi atominės eros melodi-| 
Įas.. kad nė su kanabėku jų ne-j 
išlupsi.... i

O literatūra? Net broliukams!
Mekams tenka raudonuoti, kaipj 
atsilikėliams kvadrate.

Poezija? Užsimerkite, gerbia
mieji. prieš atomines mūzas. Tai 
ne anų laikų supelėręs hegza
metras. Atominės eros ir poezi-į 
ja turi būti atitinkama. Gal ne-j 
tikit, ]

— Tu manas nemokyk. -Ko- 
; kiems galam! policiją reikėjo GAUSI KILPA

ja.
Vėl komisija suka galvas; ir 

laukia asilo. Galų gale po kelių 
dienų pasirodo ir jis. Kas atsi
tiko, kaip tau buvo su jais, —

— O? vhni nesunku — atsakė 
asilas, juk žinot tarp savųjų, tik 
paklausė: kaip ta tiltą statysit, 
skersai ar išilgai Nemuno?

— Išilgai, — atsakiau;— atra
portavo asilas; — tai va ir siun
čia’....

Užmiršęs kraštą gimtą, 
Užmiršęs, kas esi, 
Lipdai prie šimto šimtą, 
Buities rūsy-----------

Į turtą įsikibęs, :
Tik pinigui meldies.
O lietuvybei — į ,
Nei peno, nei širdies.

Garvazas Maukelė

TURTO VFRGAI

Manyje
Du dinozaurai bastosi...

šuo į mėnulį kaukia...
Sibiro katės kniaukia...

Ne tavyje, 
Manyje

— Todėl, had buvo comc- 
Lion, Tėve. I

— Ką tai reiškia kame ši n?
— Reiškia triukšmą.
— Tegul buk ir tavo tiesa, bet 

man nepatinka, supanti.
— Nepyk, Tėve, gal ir tu 

kur nors tolu u pavažiuoti. Ži
nau. kad nuo! odų vaikščioti Li
thuanian Pk _nuQ vieno gulo

Manyje
Manyje

IPS AMAZING!

XT WAS CUS 
KING HEMCy:

ritwai posrtw 
nozauiai, ir

F^>-i Ajoopyp. OLD

XMFTEO B) AMD M
5MXJJLEVTC«P,WHM 7 FT, 
s«xrrs. WAS PWODOCED if

meskerioti Mirquette Parko ba 
iose nė kilbulo nepagausi, o te
nai upėtakius trauksi.

Kai nori muštis ir keiktis, 
Re argais linksniuoti, šmeižti, 
Grimsti į pragaro dugną. 
Kartu su Mykolu Drunga......

Ir žinok, kodėl taip daro? , 
Savo tautą peklon varo: 
Vaikus ve ažpas Kapsuką, 
Petrą. Jonę ir Kaziuką.

Kur pabėgai, ten ir būki, 
Jeigu grįši — pamatysi: 
Palaikys tave už šnipą. 
Vietoj ši i pro, uždės kilpą....

Don Pilotes

Neslepia savo plikės, 
Vistiek, jau niekam tikęs, 
Esi tu čia.

Senai jau išdardėjai 
Iš žemės nuosavos.

bet

visa

6/UMP 
Pff;ma£c

HUMP rs

DtSH i)4 .
H 4X£> CUSTOM

geys' Kux 'O A.U eeumvi
OM CF"

* ___

Dievaži 
Manyje...

Patys maioįL- ttet kvapą už
ima Toks Dili stabus, toks pasi
gėrėtinas su t 
poezijos kūri^uoše. Pasigailėti- 

injs žmogus 
žiaugtis. Tiesiog; 
ia tokie plūs ly

tai manyje ir di- 
ajanosiai badosi (

ūmas atominės >

na i atsilikęs kįa 
nemokėtų ja

Ners Dievas ir visagalis; 
lietaus be debesų neduoda.

—Afganistaniečiai

Nori vienos stygos; turi 
aviną piauti.

—Japonai

ruud pM-^r Šamo, bjmįdevour
CAGES'

staugia....
Ir visa hi urime atomines 

cn*rcijc* dėka Dabar jau he tie 
laikai, kada visokie ten Papa- 
roniai ir Ma romai.
jieskojo p rak i] uus jausmo,dva
sinio grožio .

poezijoje

Tikru, pr4jn 
totei <>er ą 
t^faugsmtx k 
juos pr-stvjjė

Ana* Amo/viikt

pUiKa.!. 
us boion-

vas verFtifsi iš 
nm jau beveik

r”4

lį | akfftfenį: v

-Kiniečiai

DOVANOKIT. KAD MYLIU

Kai aš jaunas buvau. 
Miške jaučius ganiau, 
O kai jau pasenau. 
Tikrą meilę pąįutau.

Aš dar mirti negaliu. 
Kol yra gražių mergų. 
Yra gražių ir nasbų.
Tik dėl jų aš gyvenu.

Dovanokit, kad myliu. 
Net miegoti negaliu...

Don PH(

AMERIKONIŠKAS MOKSLAS

mė?
— Nežinau, sūneli.
— 0 kur Charles 

gimė?
— Irgi nežinau

uru

T. Ž. nassrodys.



DETROITO NAUJIENOS
Šis tas apie Detroito 

zoologijos sodą

š. m. liepos 1 dieną aplankiau 
Dėtie.to zologijos sodą. Tuojau 
pastebėjau, kad prieš porą me
tų buvo kas kita, Paukščių ir 
gyvulėlių buvo kur kas dau 
giau, ir kur tas gražesni ir links 
dėsni. •.

Paukščiai beveik visi išnykę.
Kai kurių gyvulių patalpos už

darytos, didelių beždžionių ne
bemačiau. Būdavo beždžionių 
dresiruotų, rodydavo visokius 
triukus, dabar jų namas uždary
tas. 

-
Vandens prūdai, prūdeliai la

pų* prikritę, neišvalyti. Būdavo 
ir žuvelių, o dabar jų nėra.

Praeitą žiemą s;>audoje buvo 
daug rašyta, kad neturi zoologu 
jos sodui išlaikymui pinigų .gy
vuliai ir paukščiai badauja. Bu
vo kreipiamasi į paskirus as
mens, kad pasižadėtų bei kurį 
gyvulį išlaikyti. Nesigirdėjo, 
kad kas būtu pasižadėjęs išlai
kyti.^ .

Zoo sodo prižiūrėtojai beveik 
visi spalvuotieji, o lankytojai 
beveik visi balti ,kur nekur ma
tėsi juodas .

Miešto vadovybė prašo detroi 
liečiu daugiau lankyti Zoo so
dą, kad netektų uždarytu At- j 
redo, kad Detroito miesto gas-1_ ° Į
padorius blogas, nepajėgia tvar-1 
kytis.

Šiais metais Amerikos nepri
klausomybės šventės proga De- j 
troite 500 nepaliečių įsipūietino ]

L, Organizacijų Centre. Bu
žo dosnus lietuviškų reikalų re 
mėjas. Dabar leidžia pensiniu 
ko gyvenimą. Gyvena pas sū* 
nų Antaną. Džiaugiasi, kad mar
ti rūpestingai užlaiko ir globo
ja. Linkime A. Marinui geriau
sios sveikatėlės, da; ilgai svei 
kam pagyventi.

Sunkiai serga V. Rinkevičius

Dabar Vincas Rinkevičius pa
guldytas Fordo ligoninėje. Per 
rumpą laiką jam padary tos dvi 

□peracijcs. Liepos 2 dieną ap
lankiau, guli 314 kambary je. 
Daktarai teigia, kad operacija 
gerai pavyko ir po poros savai
čių paleis iš ligoninės baigti gy» 
dytis, Ugonį globoją Švyturio 
jūrų šaulių pirm. Bronius Va- 
liukūnas. Linkiu Vincu: grei
tai pasveikti ir vėl grįžti prie 
šauliškų pareigų.

Ant. Sukauskas

— Prezidentas Reaganas pa
reiškė. kad Jessie J sek son as, 
vy kdamas į Kubą sulaužė vei
kiantį įstatymą. Įstatymas jam 
draudžia tartis su priešu.

— Pekine ir New Yorke sa
vivaldybės pasirašė sutarti pre
kybai sustiprinti tarp abiejų 
miestų.

PATS SKAITYK 1H KITI 5

PARAGINK SKAITYTI

DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS*

į Jo. Kulys, vyriausias Brighton Parko namų savininkų suuostoje 
i Lietuvių Festivalio tvarkytojas. Policija klausė jo patvarkymų.

MAN PATINGA LIETUVIAI, - PASAKĖ 
MERAS HAROLD WASHINGTON

Seniausias 81 m. amžiaus bu- 
.Vo lietuvis Juozas Murinas. Kaip 
seniausias, buvo išskirtinai pa
gerbtas. Detroit News dienraš
tis pirmame puslapyje įdėjo J. 
Murino su anūkėle fotografiją 
ir aprašymą. Tą progą J. Muri
nas pasikvietė savo artimus drau 
gus į Cambridge puošnų ręsto- ! 
raną vaišėms. Dalyvavo Pus-Į 
dešriai, Kankaliai;, Sukauskai, 
Gaiveliai, sūnus Antanas su žino 
na ,dukra ir daug draugų ame- | 
rikiecių. Išgėrėme už J. Muri
no sveikatą tostą ir sudainavome j 
ilgiausių metų ,valio.

J. Murinas gimęs Lietuvoje, 
karo tarnybą atlikp^\Iąrijąnipo- 
lėje, pulke puskarininkiu. At- I 
vyko į Ameriką 1949 metais, j 
kaip ir daugelis — Detroitan. 
Čia įsijungė į daugelį organiza
cijų. Daugiausia darbavosi D.

NERGY
wise o

Change tie oil md 
f3YK73,000 ta 
5.000 rrtilės to avoid 
mating gasoline

g S»5ru be £ Bers Lsssri

> LITERATŪRA, lietuvių Stsratūros, zn-eno ir mntfh 
fSM m. metrtitii. Jame yra vertingi, niekuomet nelemtą, Virti

Igno EapeHo, Vinco Madfino, P. Joniko, V. Stankos 
J. Rankfio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus Ir V 
Heflaui straipsniai bei rtanfijes, ffiustruotas nuotraukomli % 
M. K. Čiurlionio, M. šHeikio, V. Kašubas, A. RūktteJės ir JL Virs-' 
kūrybos povffkšbiti. J® puri. knyga kainuoja tik įtX

-> DAINŲ. t V KNTES LAUKUOSE, poetės, rsiytojoa Ir txa 
finfj tokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie 4»fm 
Iventes bei jų irtoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojąs 
tiems, gėrintis autorės puikiu rtfHrrml Ir surinktais duomenim^ 
bei ufkuladsia. Studija yra 151 pusL, kainuoja P.

> VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apralj 
ta> Fnoso Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sauss 
gyvenimo bruožų xpraiymax bet tiksli to laikotarpio buities Utį 
ratttrinė studija, suskirstyta ekirsstfaix Ta 206 puslapių knyf 
parduodama tik už P.

B UbtU VMKAS18 PAMARYS, Henriko Tomo-Ts maiwgt» 
ffcmiai pavalyta studiįa apie Rytpruahia, remiantis Pakalnis k 
Labguvos apakrlfių duamentmia ApražymaJ jdomtta Hekvlenair 
OotavfuL LeMSnys Hustraotae ractrnkonda pabaigoje duodami 
ettovartSų ptnftihniJ%lT Jų vestiniai | vokie&| kalb^. Laba 
MX>Ango> Si pud. knygoje yra Rytprtei^ tamtiapte. Kaina W

• K4 LAUMB3 LUCK ratytojos PetrmėMa Orbrtaftta atf 
■Mtant ir mintys apie aSMBb tr vietas a aprik Uetuvoje ir pb 
naiaiala boitevikų okupacijos metais. Knyga turi 234 posūapfiit 
bet kainuota tik O. • »> ...

knygoje apie JuHaw Jawarfp gyresrintĮ fr pas ’
f ta. h^.T hfttn ii tUrt tj kc ^otoiu nž t—noflaTia I

]

abi

Fraeitą šeštadienį 4500 So. 
Western Avenue vidurio žolėje 
įvyko Lietuviu Festivalis. Jis 
užėmė dideli plotą nuo 43-čios 
iki 45-ios. Visos apylinkės bu
vę apstatytos automobiliais.Ar- 
tesian ir Campbell gatvėse bu
vo mašina prie mašinos. Kur 
tiktai buvo koks nors kampelis 

Į mašinai pastatyti, ten st«'vėjo 
dvi. 1

Vakaruose bulvaras, km 
žinodavo'lengvos masines į

i puses, šį kartą abiem takais ma- 
I šinas dirbantieji sustatė. Į va

karus. buvo vieta prekių parda
vinėtojams mašinoms pasistaty
ti. Du rytiniai takai buvo pri
taikyti abiem skirtingom kryp
tim, vieni važiavo į pietus.o.kiti 
i šiaurę.

Viduje: buvo didžiausi stalai 
maisto, blizgučių, gėlių, paveik
slu. knygų, žibančiu žiedų, ka-1 

J rolitp šalto vandens. įvairiausio

WS.il

maisto, karštii blynų, obuolių, 
kriaušių, vyšnių, aparatų, ser
bentu, grybu, kaltūnu ir kito-

Kiek toliau stoveje Raudono
jo Kryžiaus patalpine. Ten tik
rino kraujo spaudimą. Pristaty
ta kėdžių eilės, prie kiekvienos 
daktarė ar slaugėj Neklausia, 
nori ar nenori, priešais pasitin
ka. stirna ir tuqjau^jr^pumpuo- 
ja oro ir pasakoja,Lri.L 
spaudimo turi. 
r i, datą ir :įrašą*O 
dė. :z: '':

— Kaip širdis?'— paklausiau.
— Tuo tarpu geru. į Spaudi

mas geras. . a . ■
—-'Ar negalima pagerinti?
— Reikia džiattgtis,; kad prie 

balto plauko jis yra įbks, koks 
yra. ; -N ; į "Į

■ ■— Ar negalima paderinti?
— Gero nereikią /gerinti, bet 

laikyti toki, koks feūk tas,

kokio
> nume-
Idė ro-

t.-

2759 W, 71st St, Chicago, Hlį
• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE KAY SAL-

Atdara šiokiadieniais nuo I
3 vaL ryto iki 10 vaL vakaro. į 

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vali vak<
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininku

i
Eta

For constipation relief tomorrj^ j 
•> reach for EX’LAX tonight

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

Read label and folkr* 
directions.
C Ex-Lax. Inc.. 1982

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI
1. Dr. Kazio Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS, 

H tomas  -------------------------- ------- —.......— -
2 Prof. Vadovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ K ^Y-

GŲ> ISTORIJA. I dalis 208 psl. __ ____ __________
II dalis, 229 psl.--------- ------ -----.a ____________

3. Miko šūeikio, LIUCIJA, proza. 178 psl. _______ _

$10.00

$6.00
$6.00

$5.00

4. Janinos Narunės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. L2 psl. $5.00

5. Prof. P. Pakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS
TRAUKV BRUOŽAI. 176 psl. ____  $4.00

6. J. Venclovos, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.
60 psl--------------- -------------------------- ---- --- 4___ ?2.00

NAUJIENOS, 1729 So. Hafcted St., Chicago, DL 60608 
čekį ir pridėkte vieną dolerį persiuntimo išlaidoms. »

kas e>i, Isikyk spax>dimą tokį. 
Koks yra. tai be'fcs neturėk. 
Gali koki 20 svaru numesti, tii 
va kščioti bus lengviau.

Padėkojau, kad raur viską 
tvarkoje pasakiau, kad turėsiu 
lėliukus eiti.

Einu kita picvcs puse, apžiū- 
ginėjau krias įvairių daiktu par- 
dav’mo vict«?vcs T;Jm iri par
davinėjo įvairu nudrrą. Western 
gatvėje prisirinko daugiau, ne
gu Marquetie Pariie. Ne tik 
!>a:davinėjo bet ir pardavė dau 
riau. Ką buvo aLivežę, tą ir 
pardavė.

Kepė ir pardavuiėjo ponėkas. 
•)- ie ponėkų \ Lurmc t jos ilgiau
si* ie kor.čku vriuomet jos ilgiau- 
-i os

Joe Kulys buvo vyriausias 
t va kytojas. Privargęs Utara 
galėjo užeiti keliems minutėms 
Į namus. Dingo ir Majerczykas, 
bet Kulys visą laiką ten turėjo 
būti. Didžiausias jo rūpestis bu
vo sudaužyti stiklai. Jis rinko 
šukes ir rodė, kaip lengva su
daužytu stiklu koją persipjauti. 
Jis žino, kad ne tik jis, bet vi
sa Brighton Parko namų savin, 
djos valdyba bus atsakinga u ž 
susižeidimą ir gydymą. Ranko
mis, be pirštinių, jis rinko stik
lus ir nešiojo į vielų pintines, 
aiškindamas, kaip nereikia da
ryti.

Policininkai pranešė, kad at
važiuoja Chicagos meras. Iš ae
rodromo jis atvažiuoja tiesiai į 
Brighton Parko Lietuviu Festi- O 
vali.

Žmonės pradėjo spiestis į ry
tinę Western Ave. puse. Vi
siems rūpėjo pamaytti Jkalp* jis 
į Lietuvių Festivalį atvažiuos. 
Kada žmonės laūkė vienoj pu
sėj, o jis atvažiavo* kitoj pusėj. 
Pastatė tris savo mašinas, išli
po ir ėjo tiesiai prie“ muzikos; 
Tai buvo Milddand Savings fe
deral. kur grojo Zigmo Mikužio 
vadovaujamas orkestras. Gaila, 
kad tuo metu paties Mikužio 
nebuvo, bet jo orkestras pasiti
ko merą visais muzikos instru
mentais. Jį pasitiko Midland Sa 
vings atstovas.

Meras su švarku, baltais marš 
kiniais, be kaklaraiščio. Šalia jo 
ėjo 4 policininkai ir grupė pa
lydovų. Meras vaikščioja vie
nas. Jam patinka.

Prieina prie baro, pasisvei
kino su bartenderiu ir gurkšno
ja šalto alaus. t Praeina pro ug
niagesius, kurie jį atpažino ir 
pasitempia, jį sveikindami. Bė
kim, niekas nesustoja, skubin- 
kim. Eina aplinkui, nuo vieno 
stalo prie kito. Gauna kugelio, 
sumuštinį, pončką. Meras valgo 
ir kalbasi. Nuotaiką pataiso 5’ 
orkestrai, kurie griežė galuose 
ir viduryje. Apie pačią estradą

atsirado Lietuvių F< ^tivaHo ko
miteto nanai. Keli pasitinka mė 
ra, o kiti paprašė, kad ir jis ka 

j nors tartų.

— Aš noriu p?>*ikyti. kad lie
tuviai man patinka. Aš džiau
giuos didele jūsų švente, man 
smagu, kad joje tiek daug susi
rinko Linksminkytės, dainuo
kite ir būkite laimingi, — tarė 
meras ir iškeliavo.

— Kiek žmonių buvo festiva
lyje? — paklausiau Joe Kūlio.

— Sunku pasakyti. — atsako 
jis.— Bet buvo daug.

— Maždaug, kiek?
— Mažiausia — 25,000,—atsa

ko Kūlys.
—Kaip apskaičiavote9
—Prie kiekvieno gatves kam

po buvo pastatytas policininkas 
trafikui tvarkyti ir žmonėms 
skaičiuoti. Skaičiavo, kiekvieną. 
Kai viską sudėjo, tai ir žino, 
kad buvo virš 25,000 žmonių. 
Galėjo būti ir daugiau, nes vie
ni atėjo, o kiti nuėjo. Nueinan
čių neskaičiavo, o ateinančius 
skaičiavo.

EAST CHICAGO, IND

Laiškas Naujienoms
Gerbiamas Redaktoriau,

Malonėkite patalpinti Naujie
nose Draugo* korespondentui J. 
P. šį paaiškinimą:

Drauge gegužė- 29 d. 1984 m. 
R. L. B-nė East Chicanos J. P< 
antrą ka tą klausė, jei jūs tu? 
rite 79 narius, sumokėjusius na
rio mokestį, ir du sergančius, 
tai kokia liga? J. P. kaž kuom 
serga ir kodėl serga, mes tokių 
informacijų neduodame. J. P* 
gatvėje suž’mųai, kas kuo ser
ga. tai gatvą e ir teiraukis. O 
jei tau perdaug rūpi, kodėl ser
ga, tai J. P. esate didžiausias li
gonis. Nepavėluok, pasinaudok 
Miunsteryje kaimynų lietuvių, 
labai geru gvdytoju. ?

K Č.

— Europos fizikai praneša, 
kad jiems pavyko padaryti 103 
elementus.

Galėjo būti ir daugiau. Meras 
davė • S5,000 išlaidoms padėngti. 
Iš Marquette Parko visą laiką 
žmones vežė i Brighton Parką 
Ne visi busai buvo pilni, bet bu 
vo daug marquettepai kiečių.

Vakare atėjo laikas namo. 
Keliose vietose būriai vyrų už
traukė: — Eisime broleliai na
mo. namo

Visi kartoio, kad kitas Brigh- I 
ton Parko Lietuviu namu savi
ninkų d-jos suruoštas festivalis 
turi tęstis dvi dienas.šeštadienį 
pradedant, o sekmadienį bai
giant. Taip žmonės nori, 'bet 
ar taip bus. — kitais metais pa
matysime. B,ep&rteris

~ . .. ................. _ - - " --- -- _

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia . ir - turtingiausia lietuvių fratemalinė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.

-LA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbus dirba.

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MLUONUS dolerių
> ‘ apdraudę savo nariams. •

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gal! 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui. Riekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

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

SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose.
Kreipkitės i savo apylinkės kuopų veikėjus, 
jie Jums mielai pagelbės i SLA. įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th St, New York, N.Y. 10001\

TeL (212) 563-2210

Ini UODAS MIKŠYS,
E0 metų studijavęs, kaip

IS PRAEITIES ŪKANŲ 
ATEINA LIETUVA

p&raAė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, k&» 5ef kada tr 
Bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, Hetuviua 
Ir Sėtuvių 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.

Kaina ps. Klett vlrteH*L FUtu p.
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taip pat rūpi plačiau pažinti ir je asmenybę. Juk "kiekvie
nas žmpgus turi dvi puses, jas turi ir architektai, šalia 
įsigytos profesijos ir jo nuveiktų darbų, laimėjimų, jis 
turi kitą pusę, būtent, kaip jis reiškiasi visuomeniniame 
gyvenime, kokie jo ryžtai ir užmojai To Jurgis Okunis 
savo straipsnyje neliečia, o tik kpsiriboja Muloko tauti
niais motyvais įvykdyta statyba. Jis visai neliečia jo as- j 
mens gerų, bei neigiamų būdo '“kampų”. 0 vis gi, skai
tytojas, paskaitęs Muloko įkūnytas tautiškumo naujovęs 

iš viso jis buvo? Mano
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Skaitytojas laukia objektyvaus įvertinimo 
. tautinės architektūros

architektūroje, norėtų žinoti,
nuomone, neužtenka paskaityti jo paties parašytą knygą, 
kurioje jis pats save apsirašė. Nors Jurgiui Okuniui ji 
pasirodė kaip neeilinis kultūrinis indėlis kultūriniame 
lobyne, žinoma, niekas negali uždrausti Jurgiui Okuniui 
ši leidinį taip aptarti. Tai jo grynai asmeninė nuomonė. 
Bet skaitytojas norėtų Moloką pažinti ne vien kaip ar
chitektą iš jo statynių tautiniais motyvais, bet ir kaip' 
žmogų lietuvį.

Man rodos, kad straipsnio autorius per daug parašė,! 
būk Mulokas Amerikoje yi*a pristatęs dideli skaičių baž
nyčių. Būtų Įdomu žinoti, kiek jisf jų Amerikoje yra pri-; 
statęs? Kol kas yra žinoma, tik viena kita. O rišos kitos* 
jau buvo pasta trios. Jis jas bandė tik sulietuvinti tauti-l 
niais motyvais.

Tiesa, puikiai kun. P. Celiešius paruošė knygą, pagal- 
Muloko jam pateiktą medžiagą ii- nuvežęs Italijon ,at-: 
spausdino. Šios knygos paruošėjęs bandė aprašyti Mu
loko atliktus darbus tautiniais motyvais architektūroje. 
Bet gi, skaitytojui būtų dar Įdomų, jei toki aprašymą ir 
tekias naujoves būtų Įvertinę mūsų iškilieji architektai, 
kurie yra šios srities žinovai — specialistai.

Dotnuvos Žemės ūkio akademija

O
I 
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Jurgis Okunis šių metų, birželio mėn. 16 dienos Drau-- 
atspausdino gan ilgoką straipsnį: “’Visuomenė ir ar

chitektūra”. Straipsnis skirtas pagerbti arch. Joną "Mu- 
loką. Atrodo, tokiam straipsniui parašyti buvo dviguba 
progai Italijoje atspausdinta knygą “Jorio Muloko aržhi-" 
lektūra” ir vieni metai, nuo Muloko Thirties. Autorius - 
savo straipsnyje rūpestingai ir Įtikinančiai išdėsto apie 
mūsų išeivijos kultūrinius pasireiškimus, pamini, kad 
buvo suruošta aukšto lygio pasirodymų ir operų pasta
tymų. Aiškina, kad mene atsispindi m|ūsų tautos sieki
mai, mūsų pažiūros, pergyvenimai, mūsų tautos džiaugs
mai. Net per meną mes geriau pažįstame ir suprantame 
vienas kitą.

Žinoma, kas ką galėtų pasakyti prieš tautinius mo- 
tyvus architektūroje? Bet vis gi, skaitytojas norėtų ži-j 
noti ir architektų nuomonę, kaip jie vertina toki Muloko 
užmojį, kaip architektai vertina tokias naujoves staty
boje? Mano nuomone, toki jo užmojį liaupsinti tik iš. 
Jono Muloko išleistos knygos, tai dar nėra pakankamas' 
Įvertinimas. Skaitytojas norėtų žinoti ir architektų kri
tiškų ir išsamių Įvertinimų, ar tikrai Mulokui pavyko i 
sutautinti architektūrą. i

Jurgio Okūriio straipsnis yra skirtas pagerbti archJ 
Muloką, bet jis nesiima savo straipsnyje kritiškai' Įver-

hot ir sorialihio mauksimo ir leninizmo.
Todėl tokilm Drauge skirti puslapius, garsinti jo 

patriotizmą ir jo nuopelnus tautiškumui yra mums ’sve
tima, nepriimtina ir smerktina. Gaila, kad P. Celiešius 
ėmėsi tokio darbo, paimošti apie jį knygą. Juk jis savo 
kunigo titulu pridengė Muloką nuo išeivijos, jo nukry
pimus nuo rezistencinio kelio prieš okupantą.

Mano nuomone, šiuo metu yra dar per anksti ver
tinti ir jį visuomenei pristatyti, kaip lietuvį kovotoją 
dėl tautos laisvės. Juk tokių menininkų, rašytojų ir sta
tytojų, tikriausiai, turime ir pavergtoje Lietuvoje, kurie 
ten reiškiasi lietuviškais raštais, bet tautinėmis idėjdm’is. 

Jurgis Okunis savo straipsnyje prisimena, kad Mu-]Bet jų dar negarbiname, nes žinome, kad jų vieni ar 
kiti daugiau ar mažiau aukoja “aukas” komunistiniamlokas turėjęs intrigų. Mano nuomone, paminėjus tokį,

aktą, skaitytojui pasidaro neaišku, kaip toks genialusis] molochui. Laukiame Lietuvai, laisvės laikų, tada jie bus 
statytojas, galėjo susilaukti intrigų ir iš kieno pusės? Ar objektyviai Įvertinti.
gi, mūsų lietuviai galėjo jam daryti intrigas, ar kokius 
kliudėm tis? Taigi kas tokias intrigas sukėlė ir kodėl jis

šVEDĖ — PASAULIO 
GROŽIO KARALIENĖ

MIAMI, Fla. — Praeitą ant- 
padienį Floridoje Miami mies
te gražiausioji Švedijos moteris 
tąpo išrinkta Pasaulio Grožio ka
ralienė.

21 metu amžiaus Yvonne Rv- 
ding beveik apalpo iš susijaudi
nimo. kai buvo paskelbta, kad 
ji yra gražiausioji moteris vi
same pasaulyje. Ji nenorėjo tuo 
tikėti, nes jai atrodė, kad yra 
gražesnių moterų negu ji.

I Miami buvo suvažiavusi 81 
graži moteris. Teisėjams reikė
jo išrinkti vieną iš gražiausiųjų. 
Karalienės karūną š\;edei uždė
jo praeitų m etų; gražuolė — Lo- 
rrainė Dovans, Naujosios Zelan- 

Utijqs gražiausioji jaunuolė.
Antra gražioji moteris buvo % 

dvidešimt metė Tiša . Jįįman, iš 
F) tų Afrikos. Trecioji buvo 
Carmen" Marią'Montiel, iš Ve- 
nezuelos.

Tad mano nuomone, per anksti ir Muloko genijų’ 
kelti ir juo didžiuotis, reik, dar palaukti.-^ žiu ant dar.^r 
t^, kad reikštis tautinėmis idėjonps dar ne viskas. Juk 
jų realizavimui reikalinga gilesnio mokslinio išsilavini 
mo, kas-yra pagrindas tokioms idėjoms Įgyvendinti/ ;'Te 
jam trūko.- Kalbant apie Marquette Parke, Chicagoje, 
suprojektuotą bažnyčią, sakoma, kad jos išlaukinė iš
vaizda yra lietuviška, bet jos vidus, dar neturime archi 
tektų rimtų ir išsamių pasisakymų, kiek jis lietuviškas, 
ir kiek jknie Muloko tautiškų motyvų ir kiek joje mūsų 
kitų žymių menininkų darbų.

Strarpsmo autorius rašo;/kad Muloko patriotizmas 
pasireiškė šv. Kazimiero bažnyčios bokšto Vilniuje at
naujinimas to, kas ;buvo arba kas yra, tai dar nėra ge- 
niališkoji kūryba. Tai reiškia gražinimą to, kas buvo 
anksčiau.

Jurgis Okunis rašo, kad Mulokas parodė nemažą ka
ringumą, statant Marquette Parke bažnyčią. Kažin ar 

čiais” bičiuliavosi: Jie pas ji lankydavosi Chicagoje, o tai reiktų laikyti karingumu, o gal. daugiau akiplėšiš- 
taip pat ir Calif orai joje. Kai kas bando tokią jo bičių- kurnu? Žinant tuos faktus, kiek prel. J. Paškus turėjo 

i ‘ kančios dėl Muloko nuolatinių jo planų keitimų ir vis' 
Į kąpsūkini universitetą Vilniun, teri pasiruošti gydytojo naujų sąskaitų pristatinėjimo, gązdinimų advokatais ir 
profesijai. Bet gi. mūsų spaudoje jau nekartą tokie ben- ■ teismu. Ir kiek dėl to turėjo kentėti iš prel. Paškaus 
drad&rbiautojai buvo smerkiami. Tuo labiau mūsų pa
triotiškai išeivijai yra svetimas dalykas, kad Mulokas 
būdamas dar Tautinės Sąjungos žmogus ir pakankamai 
pasiturįs, pasiunčia savo sūnų i kapsukinį universitetą 
Vilniun. Kad ten jis pasisemtų ne tik medicinos mokslo,

buvo sukeltos?,. Pasiteiravus tų,.kurie vienokiu ar kito-- 
kiu būdu Mulokui talkininkavo, pasirodo, kad jis netu
rėjęs intrigų, o buvo jo nuolatiniai ginčai su užsakovu, 
ginčai su tais, kurie jam talkino jo užmojus įvykdyti. Jie. 
visi šaukte šaukia, kad tokių nesusipratimų kaltininkas: 
buvęs Pats Mulokas.

Mano nuomone, kad Jurgis Okunis savo straipsnį. 
Per anltsti atspausdino. Reikėjo dar -palaukti iki spau-t 
doje bus kritiškai išgvildenta jo tautiniais motyvais sta
tyti pastatai. Tai reiškia, kuo tokia statyba turėtu pa
sireikšti? '.«>

Kaip jau minėjau, išliaupsinus Muloko tautinę ar ? 
ehitėktūrą, skaitytojas norėtų iš araau'pažinti ir jį ’patį,- 
jo asmens būdingus bruožus, ypač mes išeivijoje norėtu-: 
me ji matyti besireiškiantį kaip kovotoją dėl pavergtos 
tautos laisvės. Ar kaltais jis nebičiuliavo su okupanto 
statytiniais? Teko nugirsti, kad Mulokas su tokiais “sve- į

Manoma, kad juoduke bus 
i: rinkta CJiicagos mokytojų 
unijos pirmininke.

— Izraelio premjeras įtikinė
ja darbiecius, o po rinkimų jis 
ginsiąs darbiečių reikalus, bet 
premjerui buvo atsakyta, kad 
jie patys gins savo reikalus.

— Walter Mondale pasikal
bėjęs su kelioms moterims, no
rinčioms tapti viceprezidentėms. 
suminėjo Geraldine Ferraro. Ji 
moka suprantamai išdėstyti sa
vo mintis .

tinti Mploko suutautiritos architektūros. Matyt, šis aū- j lyriė pateisinti, girdi, jis buvo pasiryžęs siųsti savo sūnų 
torius vadovavosi principu, kad apie mirusį reikia rašyti 
ar kalbėti gerai arba nieko. Todėl jis jo darbų neįvertina, 
o tik pabrėžia, kad Mulokas yra labai plačiai žinomas, 
mūsų visuomenėje, ir už jos ribų. Reik manyti, kad Mu- 
Ickas yra žinomas architektų tarpe. Bet, kad jis būtų 
žinomas net ir už mūsų visuomenės ribų, tenka labai abe
joti, kadangi toks jo tvirtinimas nėra paremtas.

skaudžių priekaištų tie, kurie Muloką jam rekomendavo. 
Žinant visa tai, tikrai dar per anksti, jam skirti tokius 
panageriškus rašinius. 0 be to, parodys ateitis, kiek lie
tuviai architektai Įsisavins Muloko tautiniais motyvais 
statyti statinius. as

— Sacharovas guli Gorkio 
ligoninėje, jis yra narkotikų ap
svaigintas.

— Karo sekretorius uždraudė 
kariuomenės daliniams pardavi
nėti mašinoms reikalingas dalis, 
nes jos būtų brangios.

................. ......... -.L... . ■■

ALEKSANDRA VAISIŪNIENĖ

VEGETARIŠKA MITYBA
dais, prie jų Įrašomas ir lotyniškas pavadinimas, augalų gaunamų vaistų. Tas pareina nuo to, kad 
Tokia yra tarptautinė ir mokslinė taisykle

Venezuela, Caracas, 1982 metai 
(Tęsinys)

Senieji Meksikos gyventojai azteeai už Mek
sikos miesto ribį turėjo didelius gydomųjų au
galų sodus. kurių paskirtis buvo natūraliam gy
dymui. Tačiau ispanai, užkariavę Meksiką, išžu
dė aztecų giminę ir tuo pačiu sunaikino buvusius 
sodus. Tik daug vėliau — 1788 metais Ispanijos 
valdovas Carlos III vėl leido užveisti Meksikoje 
didelį augalinį sodą. TaTn reikalui iš Ispanijos 
buvo atsiųstas trys garrįtinirdčų ekšpedicijoę. Jfs 
tyrė Meksikoje augančius augalus, ypatingą dė
mesį kreipdamos į tuos, kurie'turėjo gydomųjų 
ar mainui tinkamų savybių.

Šiuo metu pasaulyje yra ’keturi šimtai bota
nikos sodų, kuriuose daugiaUsih daromi tyrintai 
augalinei midicinai nustatyti. Ankstyvesniais 
laikais botanikai augalus ir jų savybes plačiai ap- 
lašydavo keliomis kalbomis, o vėliau šiam rei
kalui ir moksliniam augalų pavadinimui, kaip 

riauūnė, buvo pasirinkta lotynų kalba. §ia 
kalba ir ' andien vadinami visi, anksčiau buvę ži
nomi ir n: :vai surandami augalai. Todėl vadi
nant tuos nu alus Įvairių tautų skirtingais var-

Šiandien Paryžiuje yra surinkta ir uzregis- 
' trubta septyni milijonai du šimtai tūkstančių 
I augalų, “fcl Povai Botanic Garden” Anglijoje tū- 
į ri tarp 4-5 milijomj užregistruotų augalu, i Viėn 
i Harvard’o universitetas turi užregistravęs apie 4 
i EF'hjonuš skirtingų augalų. Tačiau gydyrno sA- 
• vybių turinčių augalų skaičius, palyginti, ma- - 
j žas, nes nėr risi suregistruoti augalai yra pridera-1 
mai ištirti. ' s

Yra apskaičiuota, kad tik 10'^ pagrf^inės 
augmenijos teištirta. Reikia tikėti, kad kfe'kVie-’ 

bus . 
\is!

tų tautų žmonės, gyvendami toli nuo moderniškų 
medicininių punktų, priversti gydytis jų pačių iš 
augalų pasigamintais vaistais, kurie dažnu atve
ju prilygsta laboraforijoše ^pagamintiems vais
tams. Tokių tautų tūrpe yra augalinės medicinos 
žinovų, o ir dažnas Šeimos narys gerai žino gy
domąsias įvairių augalų savybes ir jomis naudo
jasi visos šeifnos sveMtps/priežiūrai. Primityvių 
tautų feyventofai turi savęs gydymo būdą ir vais
tus. Ši mediciniška kultūra tebevyrauja Azijos.

os ir Lotynų Amerikoj, t. y., Vidurinės ir

j neriais metais vis daugiau ir daugiau au
J ištirta ir nustatytas jų reikšmingumas ž 
sveikatai, ar ir dabar tų tyrimų rezultatli ne
pilni. nežiūrint to, kad didelė dalis vaistų turi

nėse Valstybėse tik 38 procentai vaistų būvo*p8fg&- i 
minti iš aūgmeninių vaistažolių. Gamta sjįvo iš- ■ 
auginamuose augaluose turi pašiepusį ( augybę 
vaistų, kuriuos tik didelėmis rhdksJminkų phstan- 
gomps tepasiseka žinias iš tos gamtos išgauti. ( 
Šiandien jau daugelis gydytojų pataria savo tigo-1 
niams vartoti augalinius vaistus, kurie sa 
kimu naudingi sveikatai ir <lat>| pifc^hi ui Thbė- 
ratorijosė pagamintus vaistus. T '

Dar ir šiandien daugelio pasaalio tautų Jgy 
venimas^ir jų sveikata prikllueo nrio

lyė /gyvenimo ir sveika
tingumo klausimai bus prideramai išspręsti.

Be'novės laiktj kūlt^ra “ir medicina
Skaitydami senovės tautų užrašus, kaip tai 

Babilonijos, Egipto, Indijos, Kinijos, Graikijos ar 
Romos, visuose rasime .reikšmingus augmenijos 
vaistų payafzdaviįips, Kai kąrie tie užrašai iš
kalti akmenyse, klinčių plokštėse, ieroglifais iš
braižyti papirusu rutuliuose ir pnš. Daugelis 

*e senovės pąmįjįk.lupse aprašytų vaistų dar 
iihhdieA i ioderhiŠkoje medicinoje.

Sdnovės t fj^ Vaistfhėse buvo par-
dariflėjaifa iš Jvarrių auįalų pagaminti vais
te, >Vz, heTtaddnfeį, atafraAas, 'nCmdragora. re-, 

vg&Hzas, aguonos, mėtos ir kiti augaliniai vaistai, 
kurių dalis tebenaudojama ir šiandieninėje me-

|u ir

Egipto Kamak šventovėje buvo galima gauti 
vaistų, atvežtų iš Sirijos. Tie vaistai aprašyti 
pergamente, pagaminto iš papiruso, rutuliuose. 
Žymiausias toks rutulys yra Eberso papirusai, 
siekią XVI šimtmetį prieš Kristaus gimimą.

„Indijos, kur augalinė arba natūralistinė medi
cina turėjo ryšį su magija ir įtaigojimu. augalinė 
medicina ir Vaistai šiandieninėje medicinoje la
bai mažai tenaudojami. ,

Kinijoje medicininiai produktai, kaip raci- 
nas, alcanfaras ir cannabig, buvo stiprūs natūris- 
tiniai vaistai kinų farmakologijoje. Senovės Ki
nija visai nepraktikavo chirurgijos, o tais laikias 
lepros liga buvo laiko — mirtinga ir nepagydoma.

Senosios Graikijos mokslininkai gydytojai: 
Hipokratas, Aristotelis, Teofrastas ir Dioscori- 
das buvo stiprūs augalinės medicinos žinovai. Hi- 
prokratas. medicinos tėvas — kūrėjas, savo raš
tuose mrinis 300-400 augalinių vaistų, kuriucs jis 
savo gydymo praktikoje naudojo. Jis buvo pa
niūros. kad žmogaus ligų išgydymas pareina — 
priklauso nuo pačių ligonių, jeigu jie naudosis 
natūralios mitybos parama.

(Bus daugiau)

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGIŲ’*

SKAITYTI DIENRAŠTI "NAUJIENOS"

mitybos ir nuo augalinės medicinos atba iš tų 'didnoje



' ’ VAKARŲ VĖJAI
Modernios poezijos knyga. Kaina 5 dot Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

DR. PAUL V. DARGIS 
gydytojas ir chirurgas 

WestchesUr Community klinikos 

Medicinom direktorius

1938 S. Manheim RdL^ Westchesiwr, IIL 

VALANDOS: 3—9 darbo dienomis 
ir kas antrą šeštadienį 8—3 vai.

• TeL: 562-2727 arba 562-2728

TEL 233-8553

Service 855-4506, Page 06058

Dlt Aa B.GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

1907 West 103rd Street
Valandas pagal Si ištarimą

OPTOMETRISTAS
KALBA LIETUVKKaT

2618 W. 71st St TeL 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiką akining 

ir ‘“contact lenses”.

AUTOBUSAI'Į LIETUVIŲ 
TAUTINES KAPINES

I 
girdėjau daug uusiskundi- Į 

miį kad į Lietuvių Tautines 
kapines, negalima nuvažiuoti 
autobusus.

Čionai noriu pranešti mūsų 
kapinių lankytojams, kad jau 
dabar galima. Savaitės dieno
mis, nuo pirmadienio iki penk
tadienio, RTA pirmas autobu
sas išeina 6-tą vai. ryto nuo 
Srottsdale Shopping Center — 
79 th St. ir Cicero Ave. autobu
so numeris 379); ešna kas valan
da ir nuveža iki Mercv Health 
Center — 81 st St. ir Kean Ave. 
— vienas blokas nuo kapinių.

Atgal Į Čikagą grįžta taipgi 
kas valandą. Paskutinis auto
busas išeina 7-tą vai. vakare.

šeštadieniais, sekmadieniais ir 
šventadieniais nekursuoja.

Dėl daugiau informacijų gali- VLIKo TARYBOS POSĖDIS

Lietuvos būtu be Vilniaus 
i krašto. \ I tuo klausiniu 
: šiuo metu nutarimų nėra pada- 
1 ręs if tą klausimų studijuoja, 
Į o pačio dr. Krivicko noras bū

tą patirti Tarybos nuomonę tuo 
k±ausimu. DDr. Krivickas pri
minė, kad Jaltos Konferencija 

i prieštarauja Atlanto čarleriuL 
j Jo nuomone rytinė Lenkijos sie

na — Korzono Linija — tėra ka- 
I ro meto susitarimai ir tai tik gai 

rėš. Visi kiti susitarimai ir sie
ną nustatymas turi būti patvir
tinti taikos konferencijos, kada 
tokia įvyks. Paskaitininkas ypa 
tingai pabrėžė, kad Jaltos nuta- 

j rimuose yra pasakyta, kad lais- 
j vas tautą apsisprendimas yra 

užtvirtintas toms valstybėms, 
kurią nepriklausomybė buvo 
atimta agresyvią valstybių, ko 
nėra pasakyta Atlanto Čartery- 

| je. Pagal tą interpretaciją lais- 
i vas Lietuvos apsisprendimas nė
ra Jaltoje garantuotas, nes juk 

J rusai sako, kad Lietuva ”sava- 
| rankiškai” įsijungė į Sovietų Są- 
| jungą. Į šią problemą mes turi- 
j me žiūrėti daugiau faktiškai, o 
j ne emociniai. Gali atsitikti, kad 
! Vilnius mūsų, o Lietuva rusų, 
nes Jaltos nutarimuose apie Lie
tuvą visai nekalbama ,o tik ban
doma nustatyti Lenkijos ir Ru
sijos sieną. Lietuva paliekama 
Rusijos ribose.

Revizijos Komisijos vardu

I Funeral Home and Cremation Service
I Charles Stasukaitis 1729 S. Halsted St
I FD. LE. Chicago, IL 60608

(312) 226-1344 24 Hour Service
F P""...... '"■^aa^^^^^^^sa;jĮĮBB.įfcį;;g;gSĮ,>į.,|įįIIĮi^,;;į^g^agBMriiį^miilwiig

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IB DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL $27-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

te paskambinti telefonu 836- 
7000*.

(Tęsinys) . skaitytas paskutirėje konferen- T. Blinstrubas perskaitė VLIKo

Antanas Povilonis,

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 

2656 West 63rd Street 
Valandos: an trad. 1—4 popiet, 

ketvirtad. 5—7 vaL rak.
Ofiso telefonas: 776-2880, 

Rezidencijos telef.: 44S-554S

s Daiktas vertas tiek; kiek 
jis tau reikalingas. —Kiniečiai.

KNOW YOUR HEART

Florida

DR. C. K. BOBELIS
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

Posėdyje diskutuoti ir Jaltos 
nutarimų klausimai, bet tuo rei
kalu galutinių nutarimų nepa
daryta. Santykiai su PLB val
dyba nėra toliau pažengę. PLB 
kartu su Jaunimo Sųjunga nio- 
šė politinių studijų savaitgalį — 
Konferenciją. VLIKo atstovai 
buvo pakviesti kaip stebėtojai. 
Valdyba mano, kad tai prasižen 
girnas ankstesniems susitari- 
ti, jei būtų pakviesta dalyvauti 
Valdyba būtų sutikusi dalyvauti 
pilnu atstovu ir leista pareikšti. 
VLIKo nuomonę. Tuo klausi
mu diskusijas vedė Liūtas Gri
nius ir dr. Domas Krivickas. ■ 
PLB’ valdybos atsakymas į iš-; 
keltus klausimus nebuvo gautas1 
ir VLIKas konferencijoje nela- 
lyvavo. Dėl Olimpinių žaidimų 
boikotavimo renkama medžią-, 
ga ir siūlymai perduodami pir-‘ 
mininkui.

MOVING |
Apdraustas perkraustym*s 

is [Y^iriv atstumą.
ANTANAS VILIMAS '

TeL 376-1882 ar 376-5996

. PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudę

ŽEMA KAINA
Priimam Master Charge 

ir VISA korteles.
R. ŠERĖNAS. TeL 925-3063

SOPHIE BARČUS
RADIJO tSIMOS YALANDO\

SeštadienUli Ir
nuo £30 iki 902 vaL ryto.
Stoties WOPA • 14K AM 

trioftl »uel e mes S
?irh.

Vede|a — Aidocu
Tetofa

HS9 Sa. MAPLEWOOD AYR
CHICAGO, IL MM3*

Mill I MIIIIIII II

♦

“Lietuvos AidaF j
KAZt BRAZOnONYTt

HQO ptrmad-*rJj5 Drf perk* | 
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tų Amerikosblok as. Per didelis j tą. Revizijos Komisija rado, kad 
akcentavimai Azijos klausimų, j 
Išlaidos daro tolimesni dalyva
vimą koniplikiLo^esniu.

Europos ParlMiiento darbai 
dėl vykstančių rinkimų sumažė- I 
ję. Neišspręsti klausimai bus pa-į teHonis. 
kartoti naujai išrinktame par
lamente. Didžiausia mūsų pro
blema yra pripažinimo klausi-1 
mjas, _nes dvi bendrosios rinkos j 
vi' 
tuvos inkorporavimą į Sovietų 
Sąjungą ir tų valstybių užsie
nių reikalų ministeri-ai yra su
varžyti,'neš. visi esminiai klausi
niai priimami vienbalsiai.

. Radio .Liberty klausimai aiš
ku tuojami toliau. Dr. K. Jurgė- 
la tuo klausimu ruošia praneši
mą. Bus tariamasi su Ameri
kos Lietuvių Taryba. Rūpina
masi politinės veiklos suaktyvi
nimu Švedijoje, Norvegijoje ir 
Danijoje dėl paskutiniu laiku 
ten padarytų palankių pareiški
mų. Reiktų kelti klausimą dėl 
pripažinimo atšaukimo. Tą klau 
simą reikėtų daugiau judinti 
per politinies partijas: krikščio
nis demlokratus ir socialistus. 
Rūponamasi dėl Vakarų Vokie-- 
tijos sentimentų atominių gink-į 
lu išdėstymo įeikalu. Anglu kai 
ba ELTA siuntinėjama 1100 egz. I 
Siūloma spausdinti spaustuvėje, 
nes tokie leidiniai geriau pri
imami, bibliotekų ir kitu insti
tucijų.

Toliau sekė dr. D. Krivicko 
paskaita “Jaltos nutarimai”. 
Prelegentas išsamiai pažvelgė į 
pagrindinius Jaltos nutarimus ir 
kiek jie liečia Lietuvos ateitį. 
VLIKas yra spaudžiamas pasi
sakyti prieš senate siūlimą re
zoliuciją atsisakyti Jaltos nutari
mų. PLB yra pasisakiusi prieš 
nutarimų pan iikinimą. nes pa
gal jų galvosena, išlaisvintos

atskaitomybė yra vedama pa
tenkinimai. Valdybai įteikė ke
letą rekomendacijų. Revizijos 
Komisiją sudaro: Br. Bieliukas, 
pirm., T. Blinstrubas ir Vyt. Ru- TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
Politinės ir Teisių Komisijos 

pirm. inž. Jonas Jurkanas pra
nešė ,kad Tarybos leidžiama kny < 

i , ..... T . r ga apie VLIKą jau paskutinėjealstvbes yra’ proazmusios Lie L \- i -t . c x I stadijoje. Padare pasiulvmą, 
kad būtų sudaryta trijų žmonių 
komisija, kuri atidžiai peržiūrė
tų paskutinę knygos redakciją, 
išsikviestų patį redaktorių ir ■ 
aprobuotų galutinį knygos teks- ' 
tą. Knygos kalbą tikrins kalbi
ninkas ^p. Masilionis. Visos pa- 
s labos ir pageidavimai turi būti 
įteikti komisijai 30 dienų laiko- 
tapyje. Pono Jurkūno pasiū
lymas priimtas ir į komisiją iš
rinkti: J. Jurkūnas, V. šoliūnas 
ir A. Kučys. Inž. Jurkūnas taip 
pat painformavo apie Tautos 
Fondo suvažiavimą Įvykusį ge
gužės mėn. 5 d. Tautos Fondas 
šiuo metu turi apie trečdali mi
lijono dolerių. Čikaga šiais me
tais per palyginti trumpą laiko
tarpį jau perdavė T. F. 18,000 
dol. Čikagos Tautos Fondo at
stovybė yra praniačiusi surengti 
vakarienę VLIKo 40 m. sukak
čiai paminėti. Tautos Fondo 
valdybos pirmininkas tiki, kad 
milijono dol. T. F. galimas ne
tolimoje ateityje.

Trumpas Sienų Komisijos pra 
nešimas ir pasikeitimas nuomo
nių įvairiais klausimais užbaigė 
Tarybos posėdį 5 vai. v. Lietu
vių Krikščioniu Demokratu Są
jungai posėdyje atstovavo Są
jungos pirm. VI. šoliūnas ir Jus
tas Šidlauskas. LKD BiuL

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

VANCE FUNERAL HOME

Patarėjai ir laidojimo direktoriai;

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS

2424 West 69th Street
—. Gudrus su žąsele paaria, 

aidžių paakėįa.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTES AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

I t
i 'i

l
I
i

jKyla daug nepasi/mkiifimu Į 
su Antikomunistine Lyga. Vai-i 
dybos pareiškimas nebuvo per- •

Giminaičiui
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fun:

same 
floor

to one huge space
The spacious “great room’ 

shown here features aa eclec
tic group of contemporary 
furnishings. The open-pUa 
concept is further enhajaced 
by joining the kitchen rixy ally 
with the living and dining 
areas through the use of th< 

elegant f rick-pattern 
covering. It GAF*s

handsome sheet vinyl In the 
“Newburgh Brick*’ pattern in 
White,

Thia GAFSTAR Softred 
floor has an easy-care no-wax 
surface. The deeply textured 
pattern has the look of 

bricky chains'*ftr 
natcral ihine with little main* 
tenant e. The Vo?a--Cor foam 
interlayer provides comfort^ 
warmth and noise reduction* 
Available m 9* and 12* widths 
at your nearest home improve
ment center or building y

Noar as we entėr the 
energy -conscious 1980's, the 
open floor plan reappears, 
looking fresh and new. How
ever, this time it bears a 
different name. It la called 
^the great room** whicn in- 
apipoatm living^ dini\| and

B33BK1

out the 
cuse

tyri. K. Low, XJLT

Syžrk X t ntmbv of the National Home Fashiont 
įe^pet, it Floor Fsthion Spicialiet, GAF Corporation.

Tin ’Great Room’ latest Trend In Interiors

Walls between rooms 
the home began to disappear 
to the early lS5O’s when the 
so-called ’’open floor plan.” 
to interiors enjoyed great 
popularity. An acceleration 
of home building was caused 
by returning veterans of W orld 
War IL.

The desire for something 
different from the two^iory 
homes many servicemen had 
Jeft when they went off to 
war turned the new “ranch
style** houses into a trend. 
Climbing stairs became passe 
xs all-one-level living was 
embraced by Dew families 
coping with the post-wax baby

JONUI JONKAIčIUI
staigiai mirus,

josios Vyrui1 Klbmcrkui ‘ ir I 
artimiesiems

nuo^HMžie uhioiauią reiškia ir kartu liūdi

CHICAGOS LIETUVIŲ TARYBA

---------- — __ _ * - -- -------------- -—- ----------------- ----------- * - * -

Telef. 476-2345

LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

1424 South 50th Avenue 
Cicero, HL 60650 

TeL: 652-5245
LRUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinoii
TeL 974-4410

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
t

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003



tų savaitei
įvyks š. m. liepos 19 d., 10 v r., į 
Dhksen Federal Building, Ce
remonial Courtroom 219 South} 
Dearborn St., 25th FL, Chicago, 
Illinois.
.Diskusijoje dalyvaus etninių 

grupių atstovai, kurie duos kinu. i 
simus įvairiems valdžios ir po-t bėgyje, 
litinių grupių atstovams. Daly
vaus Ilbnois senatorius Charles 
Percy, Valstybės dep-to patarė-Į 
jas EShvward Derwinski, Illi-J 
nois Kongreso narės Penny Pul 
len ir Judy Baar-Tojinka ir El- 
drige Cleaver, buvęs kairiųjų 
pažiūrų, veikėjas.

"Lietuvius diskusijose atsto- 
vaus Linas Kojelis, etniniu rei
kalų tarpininkas Baltuose Rū
muose ir advok. Paulius Žum- 
bakis.

Diskusijų tema: “Kova už 
laisvę”( kuri apima CSI bylą, 
kovas Vidurinėje Amerikoje, 
lenku unį’a “Solidarnoszcz” iri 
kitus klausimus Kviečiama ame 
rikiečių spauda, radijas ir tele
vizija ir etninių grupių spau- 
ida.

Pavergtų Tautų komitetas nu 
tarė šiais metais Pavergtų Tau
tų savaitę paminėti kitu būdu, 
ne demonstracijomis.

Rengimo komiteto posėdyje 
utis, kad kasmetinės 
acijos yra įsėdtįsios į 
vėžius ir nebepajėgia 
spaudos dėmesio. Pa-

Kunigu motyvas nusvėrė ma- J *

> likimą: sekm/i Denį jau bu
tu paš Ievutę. Ten valgiau, 
iegoų i n poterių mokiau-

VLADAS POŽĖLA

Diskusijos anie Pavergtas Tautas
Paveigtų Tautų komitetą* 

Juešia viešas diskusijas ir spau- iškilo mi 
dos konferenciją Pavergtų Tau- demcnsti 

atminti. Diskusijos! įprastas 
patraukti
vergtų tautų iškdsvinimo prob- Į 
lemoms reklamuoti yra reika-Į 
Jinga amerikiečių spauda ir ko
miteto uždavinys yra vienokiu | 
ar kitokhi būdu spaudą sudo
minti Pavergtų Tautų savaitės 

Komitetas tikisi, kad ■ 
j šių metų diskusijos bus proga į 

iš valdžios ir politinių grupių 
atstovų išgirsti tikre>nes nuo
mones, ne^u tas, kurios kasmet j 
kartojamos jų kalboje.

Komitetas Kviečia visų tautų I 
visuomenę dalyvauti. Diskusi-; 
jos yra rengiamos teismo sa
lėje, etiketas neledžia įnešti jo- j 
kių plakatų ar iškabų. Salė busi 
išpuošta pavergtų tautų vėlia
vomis.

Važiuojant iš pietvakarių 
pusės, 62 Archer autobusas pri- 
važiuc/a prie pat Dirksen Fede
ral durų ant Dearborn St. ir 
Jackson Bldg. Mašinoms staty
ti lotai randasi atokiau nuo pa
stato ir gali kainuoti tarp $5 ir 
S8.

Ramulė Tričytė.
Captive Nation Committee 

of Illinois
Executive Committee Member

KOVOS DĖL SPAUDOS
(ATSBHNIMAI)

MOKSLO METAI 
Kaimo mokykla

/ Galėjau būti astuonių metų, 
kai motina pasišaukė mane ir 
pasakė:
r; ■— Tu jau toks didelis, o dar 
nemoki poteriu.
• — Koks čia aš didelis! —tei
sinausi. — Kitų vaikai taip pat 
nemoka.

— Vaikeli, pagal save gyve
name, ne pagal kitus.
5 i Vykdydama savo nusistaty-apie Užparą, dar nežinia.

mą, ji pridūrė:
— Sekmadienį eisime į kalną 

pas Ievutę. Ji tave pamokys. 
Gera, puiki mokytoja, tu pa- 
matysi.

Tėvui Ievutė nepatiko, ir jis 
nedrąsiai pastebėjo:

— Ar ne geriau, motin, būtų 
Užparas? Jis vis dėlto felčeris, 
didesnio mokslo. - Negi davat
koms mokyti mūsų vaiką!

— Nesakvk. tėvai, Ievutė e'e-

ji moko! Rodos, ims ir įdės tau. 
j galvą. O ką kunigas pasakytų

Naujienose galima gauti 
AUGUSTINO PAšKONIO 

knygą apie

I levu te buvo gera ir labai 
larosi moteris: visą dieną i >' 

triūsdavosi savoir

troboje.
Pastebėtu- kad :iš žvalgall- 

tarė man
—Gražu, tiesa? Kiek čia švie

sos,kokie langai, griinlys? Mano
' gryčia. Iš savo darko ją ppasta- 
tydinau. Darbas, vaikeli, viską

t paĮdaro.

Ji daug ką man papasakoda- 
j vo. Kalbdavo prilyginimais, pa 
; vyzdžiais. Šitaip žadinami, kilo 
! man pirmieji nauji jausmai — 
i žmogelis, jo vertės, darbo ir pa- 
I garbos.

Kasdien šalia Ievutės prie ra: 
telio išsėdėdavau po valandą 
priešp:et, ir tiek pat popiet, kar 
todamas senas ar padėdamas 
naujas maldas. Pastebėjusi,kad 
aš neatidžiai seku jos žo
džius, ji klausdavo mane: 1

— Gal tu šitos vietos nesu- i •j oais.ų, kad po jų negaleda- 
pranti. . vorne mamos užmigti.

— Kurios? s .. . . .
— Neužmušk, — ir, nelauk

dama atsakymo, imdavo aiš-. 
kinti: 1

— Aš prisakymą suprantu, 
Ievute.

— Kai užaugsi, vaikeli, tada 
suprasi, — atsakė ji, glostyda
ma mane. — Žmogus ne viską 
iš karto supranta — kol mažas 
nedaug, užaugęs daugiau.

Užtrukusi dėl klausimu, 
vutė skubėdavo sudominti 
ne kuo kitu,

— Ar nori pasakos?
— Labai. Tik ne tokios 

sios kaip Juzėnienės.
Juzėnienė buvo mūsų šeimos

Triaminic® Syrup 
Triaminicin® Tablets 
_ or 
Triaminic-12® tablets

For Allergy Relief 
that’s nothing to 

sneeze at.
C ’.'584 Doney Laboratories. Divnk» of 
Sando:. Inc.. Lmccdn. Nebraska 685CL

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLA IR 
------- . -JOS KARIŪNŲ-LIKIMĄ--.

Minkšti viršeliai. 90 psl. Kaina $4.00.
Už persiuntimą pridėkite $1.00.

Čekį rašykite ir siųskite: r

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St., Chicago, Ill., 60608

le
ma- f

bai-

■ -1— ----- °--- —------------- ---
ilk Naujai pasirodžiusi

DR. ANTANO RUKŠOS
4 619 puslapių, kietų viršeliu knyga *

KOVOS DĖL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

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

KAINA — $17. "(Persiuntimui pridėti $1) 
Slysti čekf:

Naujienos, 1739 S. Halsted SL 
Chicago, II. 60608

TeL 847-774J

SIAL I STATI FOR KALI | RIAL BFTATI POR fALS
_ MmmI,

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAli 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS k

BUTŲ NUOMAVIMAS 
R KAMŲ PIRKIMAS ♦ PARDAVIMAS • VALDYMAS 

9 N0TARIATA4 • VERTIMAI

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentui

2212 W. Cermak Road Chicago, DL

auklė, žiemos vakarais posaky- du dainuosime ‘‘Išėjo tėvelis į 
davo mumš pasakas, kartais to- mišk?/’. Aš užvesiu, tu pritarsi, 

o toliau abudu.
(Bus daugiau)

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTO*!

L BACEVIČIUS — BEIuL REALES
INCOME TAX SERVICE

1529 So. Kedzie Ave. — 778-2231

j LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE. 
1

— Vištytės ir gaidelio ar gra
ži bus?

Man vises pasakos buvo gra
žios, nors jau ir ne kartą girdė
tos. Aš jas mėgau.

“Metė gaidelis riešutą iš laz
dyno ir išmušė vištytei akele/’ 
Aš buvau veikus išbarti gaidelį, 
kam jis išmušė akelę, bet kai 
išgirdau gaidelio ir kitus skun
dus, tai atlyžau.

Man akyse stovėję visi 
skriaustieg, kiekvienas su 
nelaime ir kito kalte.

Ievutė tesėjo žodį. Nebegalė
dama mintinai, ii skaitė man. 
Pažiūrėjusi i mane su šaipu, Ie
vutė pastebėjo:

— Išpaikinau tave. — ir, pa
sukusi ratelį, ėmė kaž ką niū
niuoti. i’-

Verpdama ar ausdama, 
j rėjo paprotį dainuoti. Tik

na
šavo

— Chicagos Lietuvių Našlių, 
Našliūkių ir pavienių klubas ren
gia pikniką sekmadienį, liepos 
15 d., Vyčių salėje. 47 ir Camp
bel] gatvių. Pradžia 12 vai. Bus 
smagi muzika, nahiuose darytų 
valgių ir t. L Visi prašome da
lyvauti.

Kviečia Komisija ir valdyba.

i prašome da-

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

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

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.

Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 
Mebrangus.

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX ■

2951 W. 63rd St
TeL: 436-7878

IL.EKTROS įrengimai 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto letAeį. 
Dirbu ir užmiesčiuose, yreli, 

r įrituotai Ir syžinlnsaL.
KLAUDIJUS PUMPUT11 

4514 S. Talman Avė.
Tel. 927-3559

D ė M E S bX> ' ■ 
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automobiHp 
liability draudimas pensininkams.

Kreiptis: A. LAURAITIS
4651 S. Ashland Ava., f 

Chicago, III.
Tel. 523-8775 arba. 523-919Į. f

I

į nos jos dažniausiai- būdavo 
žodžių. ' -

į — Ką tu dainuoji?
•— Ai' ir tu nori? Gerai,

— Lietuviu Pensininkų iš va- f 
žiavimas į Lake Vilą liepom! 
mėn. 18 d. Basas išvažiuoja iš] 
Field house, prie 55-tos gatvės} 
ir 55-tos So. WesternHhOO vai. Į Any type of concrete and brick

1 work, tuckpointing. Free esti
mate. 25 years experience. * 

493-2945 or 643-2864

ryte. Kurie yra užsirašę važiuo
ti, prašom užsimokėti rki liepos 
13 dienos. Neužsiniokėjusiems 
vietų buse nebus* Prž^m skam. 
kinti telef. 776-4595 įfrba 778- 
6536. Važiavimas ir maistas kai- 

abu- nuo  j a $9:00. yz-; Br.

ji tu- 
dai- 
be

— DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galim® gauti nepaprastai Įdomias gydy
tojo, Timomenės veikėjo ir rašytojo atsimiEimujL;

Dr. A. — MINTYS CR DARBAI, 259 p^U liečia 19G5 
metų įvykiu^ Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas h 
luxirupinim^_____________ _________________

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais _____________

Minkštais viršeliais, tik

Dr< X L (xQ*sen — AUK«TA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ZMONSS. Kelionės po Europą Įspūdžiai. Tik 

Galinu taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekj jirba 
jnooey orderĮ, prie nurodytos kainos pri-

SI persiuntimo išlaidoms

I8.0C

82.04

3c. XAESTXD *T, C3LCASO, B3

"■ nTl'lTJ
SOMZ CHICAGO MOTOR CUTS ^3 CM

tXPRtSSHWDHMN&

MISCELLANEOUS 
įvairūs Calvksl

KEMP CONCRETE WORK i

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Ave.
(312) ?ib-8700

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

SS

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

kymai, 184 psl. Kaina 85.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave., Chicago, IL 60629.

KAIP SUDAROM
TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug 

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

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje. 
Knygos kaina — $3.95 (su per- 
siutimu).

6 — Naujienoj Chicago, 8, HL

Ji apdaužė; o jis apsilaižė.
—Kmiečia

DON’T set his 
world on fire

tuojaine ir esame apdrausti?
| ARVYDAS K1ELA 

6557 S. Tgiman Avenue 
J- Chicago, IL 60629

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewcod, Tel. 254-7450

Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.
~ ' * .......... ' '

Siuntmiai j Lietuvą 
ir kitus kraštui <

P. NEDAS, 4059 Archer Artnie,

Chicago, 111.40632. T«LYA7-59tf •

Everg. Park, III, 
60642 - 424-865

Homeowners insurance 
Good service/Good price

3208% W. 95th St

Advokatas
GINTARAS P. CEPfiNAS Į

I Darbo valandos: Kasdien: nne'
9 vai. ryto iki 6 vaL vakaro. < * 

Šeštai: nuo 9 vaL r. iki 12 vah <L
4 Iz pagal susitarimą.

TeL 776-5162 <
1649 West 63rd Strwf 

Chicago, DL 60621

ADVOKATŲ DRAUGIJA

V. BYLATTIS
ir V. BRIZGYS
Darbo valandos: 

Nuo 9 ryto Dd 5 vai. popiet 
šeštadieniais pagal susitarimą.

S606 S. Kadzla Ava 
Chicago, III. 60629
TeL: 778-8000

Thursday, July 12, 1984


