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Prokuroras pareiškė, kad Ar
ne Treholt susitikdavo su sovie
tu agentais Austrijoje, Vengri
joje, New Yorke ir Helsinkyje 
įteikdavo jiems šiaurės Atian*

ĮTEMPTI SANTYKIAI SU 
NICARAGUA

Chicagos Lietuvių Tarybos suruoštas Vasario šešioliktosios minėjimas 
Marijos aukštĮfeiiiosics mokyklos salėje.

: K Foto Martyno Nagio
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LENKAI IŠVARĖ JAV KARO ATAŠĖ, 
UŽDRAUSTOJ VIETOJ FOTOGRAFAVO

PREZIDENTAS JSAKĖ LENKŲ KARO ATAŠEI VAŽIUOTI 
NAMO, NUTRAUKĖ MOKSLININKŲ KONFERENCIJĄ

WASHINGTON,- D.C.— Len 
kijos premjeras V. Jaruzelskis, 
grįžęs iš Indijos, :įsakė'Amerikos 
karo -atašeį ir . jo žmonai, tuo
jau išvažiuoti iš Lenkijos. Prem
jeras patyrė, kad pulk. Frede
rick Myer.s buvo nuvažiavęs’ į1 
Mazowieckio aguonų auginimo 
laukus ir nutraukė-kelias t žy
dinčių aguonų nuotraukas. < Kai 
Myers buvo sulaikysiąs; ir pąrei-; 
kai auta parodyti jo padarytas 
nuotraukas tai jis ištraukė iŠ 
savo aparato 6 rolius ir atidavė , 
•lenkų karininkui.' Pulkininkas ■ 
Myers sugadino ne tik vieną, 
bet ir visus nutrauktus šešis- to
lius. Lenkijos premjeras, ..apįe 
tai informuotas, labai užpyko ir 
įsakė tuojau išsiųsti iš Lenkijos 
pulkininką Myers ir jo žųinoą 
Barbarą, kad Lenkijoj jų nebū
tų nė kojos. . ' ’ ’ -

Prez. Reaganas nutraukė 
konferenciją |

k*:--- ' /?...> •
įsay^itėsj pab^gojė^ 

W^^ngton^r:tUIejo~j.vyktr-pir-t 
mojr lenkų ir-AmerikoS' mbkslr 
ninku konferėneifa; tkufibfe tii-l 
retu būti aptartos -priemonės, 
kaip šių dvi^4*čvalsU’bių..nM>ks- 
lininkai gali^susitarti- .ir .pasi
keisti mokslo srityje patirtomis 
žiniomis. Jeigu lenkai- yra tokie 
jautrūs, kad Įsako Amerikos ka
ro atašei išvažiuoti'už paimtas 
nereikšmingas nuotraukas, tai 
Amerikai nėra jokio noro su to
kiais jautriais, žmonėmis tartis ir 
pasikeisti mokslo atsiekimais 
Lenkai ilgai derėjosi dėl moks
linių žinių pasikeitimais, liet pa
tys viską, pagadino.

Lenkijos yyriausybė pranešė, 
kad pulkininkas Myers nuotrau
kas ėmė uždraustoj zonoj.

PLĖŠIKAI .

TLIUANA, Meks. — Meksi
kos policiją yądpyj&ė suėmė -; 3- 
Aleksrkps' polięčjds; karininkus ir 
juos klausinėjo apie valandą.

Meksikoje buvo suimti keli 
amerikiečiai, kurie nuvyko į Ti
jūną išaiškinti; ar meksikiečiai 
nepagrobė- kelių amerikiečių,ku
rie užsiminėjo organizuotu nar 
ketikų vežimų Į Ameriką.

Į.Tijuaną nuvažiavusieji anie- 
. rikiečiai dingo. Manoma, kad 

juos pagrobė narkotikų parda
vėjai. Iki šio meto meksikiečiai 
dar nereikalavo atlyginimo ir 
nežinia, kur jie galėtų būti.

Meksikos policijos 
žino; kad šie suimti 
čiai žino, kur suimti

unc<j
kainavo S270.00.

Policijos* va^lęvybe yra j>asr

KALENDORĖLIS

vadovybė 
meksikie- 
amerikie-

ji pri- 
j audusi1 
jog tai j

'ų. nes Argentinos kariai 
vartojo jėgą prieš beginkliu 
rentoms.

— Margaritą Thatcher,.pakąr- čiai galėtų būti, 
lėtinai pareiškė,* kad ji nenori
jokių kalbų su argentinieėiais ruošusi. nustatyti, kur pagrobti- 
dėl FaJklando. ' amerikiečiai galėtų būti.

It h nardai.

Saule l<
sitarti

r
6:30, leidžiasi

šaltesnis debesuotas.

Vasario 2/ d.: Fortūnatas.' 
Vilsna, (i'nvilas. Vilmantė, A; 
mantas, žvaigonė, Duonc, To 
mantas

WASHINGTON. D. C —Pre
zidentui Reaganui ir sekrero- 
rlui Shultzui pareiškus, kad da- 
dartinė Nicaraguos valdžia ben- 
dradarbiau ja su Sov.S-ga. kuri 
naudoja Nicaragua įsiveržtmui į 
Salvadorą bei kitas valstybes. 
, Amerika , galėtų viešai pasa
kyti,. kad ji teikia pagalbą Nica
raguos demokratams, kurie ve
da kovą dėl demokratinės Nica- 
raguos.

Valstybės departamentas nėra 
ikras, ar Co<ta Rica ir Hondu

ras pritaria tokiam nutarimui. 
Be to, ką pasakytų kitos Centro 
Amerikos valstybės.

>
- Viešai . paskelbus, kad JAV 
teikia paramą kovoj ant iems už 
demokratinius principus, patiri 
Nicaragua Nutrauktų diploma- 
.tinius santykius, ir ko gero.pa- 
skelbtu IwBcr- stovi .Reiktu už4 Baltuosius Rūmus ir skubos ke- 
daryti JAV. Ambasadą Nicara- 
guoj Bet valstybės departamen 
tas neiieri to daryti, nes amba-

MEESE PRISAIKDINTAS BALTUOSE 
RŪMUOSE, PRIE APSKRITOJO STALO

PILNAI JIS BUS PRISAIKDINTAS TIKTAI KOVO 11 D., 
KAI BUS PARUOŠTAS PERIMTI DEPARTAMENTĄ

WASHINGTON, D.C. — Kai 
tik Edwin Meese patyrė, kad 
Senatas 63 balsais prieš 31 pa
tvirtino vyriausio prokuroro pa
reigoms, jis Jųoj-au nubėgo. 4

liu pranešė prezidentui, kad Se
natas jį patvirtino.

Prezidęblas, nieko neiaukdą; 
mas, it^aįojąų; nuvedė Edwm 
'Meese’ą prie- apskritojo stalo; 
pakvietė viceprezidentą George. Smith, atrodo,
Bush, kad -dalyvautų prisaikdi
nimo ceremonijose.

Tas pats pranešimas sako, 
kad- oficialiai Mees? bus pri. 
saikriiiTtąs.ko.vo-11 dieną. Jį pri- 

. valės prisaikdintiaukščiausiojo 
teismo pirmininkas.

Prezidentas nori išvengti 
nesusipratimų

Visi žino, kad prieš Meese pa
sisakė visa.eilė senatorių ir pa
tyrusių advokatų, tai preziden
tas nenori, kad kiltų daugiau 
nesusipratimų.

Meese bijojo, kad Teisingu
mo departamente kiltų kokie 
nesusipratimai, tai prezūlentas 
įsakė laikinai jį prisaikdinti. Jei

1 kuris pareigūnas nenorės jo pri-j 
pažinti, tai prezidentas 
saikdino, kad jis geriau 
ir pareigūnui, primintų, 
yra oficialūs reikalais.

Meese tuojau nuvyko Į Tei- 
; singumo departamentą ir pra-

nešė, kad jis noris pasimatyti su 
departamento direktoriais. Jis 
tarėsi su Wiliiam H. Webster, 
FBI di rektorium i, su Carol E. 
Dankins, p^-ųręr<) pavaduoto
ja, ir su Ik tjfexvel’ Jensen, - de
partamento direktoriaus pava
duotoju. Jie visi draugiškai su 
juo pasikalbėjo ir jis geriau 
jaučiasį.

® iBuvęs prokuroras William F. į
, norėjo kiek ii-) to Sąjungos pasitarimų infor. 

bet m-aciją ir vėl grįždavo. Proku- Į
rosras tvirtino, kad niekad iki šio 
metu nebuvo Norvegijoje tokio 
tarnautojo, kuris už pinigus bū
tų tarnavęs svetimai valstybei.

Teisėjas Arti Sverdrup per
skaitė 15 puslapių kaltinimą, o 
teisiamasis prisipažino tik prie: 
astuonių paminėtų nusikaltimų., 
Kili kaltinimai esą be pagrindo.

giau pašilk ti Washingtone, 
ranka anl visko numojo ir su 
žmona išvažiavo į Kaliforniją.

ČILĖJE SIAUČIA ŽIAURUS 
DIKTATORIUS

atstovas j 
praleido 
tvirtinąs

žiau-

tinos žmogaus teisių 
Adolfo Peres Esquitel 
kelis mėnesius Čilėje ir 
kad A. Pinochet yra pats 
riausias žmogus teisių laužyto
jas visoje Pietų Amerikoje.

A. Es<|uivel atvyko į Ameri
ką ir pasimatė su Amerikos at
stove Jeane Kirkpatrick ir pra.’ 
nešė apie gyvenimą ir sąlygas j 
Čilėje. Jis ’' irtina. kad Ameri- j 
ka turės antrąjį Vietnamą, 
gu dabar nesiims priemonių 
tvarkyti Čilės, Nicaraguos 
KuJks santykių.

Peres 
mat; 
nais 
ir ragins imtis priemonių 
klausimams tvarkyti.

c.MĮuitėl rengiasi 
ti su atsakingais pareigu- į 
duos jiems tikrovės faktus i 

šiems
i i 

. . . | m-cia.
arabu

OSLO. — Pirmadienį Nurye- 
g’joje prasidėjo užsienio reika. 
ių ministerijos aukšto pareigū
no Arne Trehclt teism's. Jis tei
kė žinias sovietų žvalgybos agen
tams. Jis nieko bendro su rusais 
neturėjo pačioje Norvegijoje, 
bet išvažauodavo į užsienį ir 
Įte-kdavo—‘ rusų - nurodytiems

— Atrodo, kad Izraelis vra I 
pasruosęs trauktis iš Libano te- į 
ritorijos, bet jis nenori trauktis] 
iš (iolan aukštumų.

Y. — Paku
linėmis keliomis dienom s ru
sai, kiniečiai, japonai paleido 
rinkon savo aukso atsargas. 
Auksą jie metė rinkon ir pradė
jo gaudyti dolerį. 5’patingai 
daug aukso russi atvežė Į Švei
cariją. Vergų kasamą auksą jie 
nori iškeisti į dolerius. Doleris 
jiems reikalingas mokėti už ja- 

kanias įvairias elektronines ma
šinas. Rusai pajuto, kad kinie 
čiai juos gali pralenkti elektro
nikos srityje, šimtai Kinijos in. 
žinierių mokosi Amerikos mo
dernios fizikos inslitu tuose, c 
kita dalis -praktiškai taiko elek
troniką psčioje Kinijoje, Sovie
tų tankai ir artilerija taps be 
jėgė prieš modernius Kinijc.* 
šautuvus.

Anglijos svaras gerokai nu 
smuko. Britai dar nealsigavt 
nuo kFalklando salų gynybos 

spyre "gauti didesnes -algas, be; 
vakar jau pradėjo grįžti į darbą 
streiko nelaimėję. Britų anglie; 
pramonė suvalstybinta, liet M 
'Thatcher atsiakė kelti angliakr 
•šių algas..* Gydytojai Įdeda 1? 
metų sųinansus da:bo. o anglis 
kasiai Įdeda daug prakaito Į 

au
bet nedžiovina prote' 
gorekai nukrito ir neat

anglių kasimą. Įdeda d 
menu

si gauna.
Praeitą penktadienį prade j 

smukli vokiečių markė. Vokk 
čiai griebėsi visų pricmonii 
smunkančiai markei sustabdyt 
bei nieko iš to neišėjo. Jie ne
spėjo laiku paleisti rinkon tur 
mą auksą, o dabar jo vertė da 
labiau nusmuko.

Vok iečių

demokratai”. L 
sines įstaigas, 
aiškintis te

gerokai pa 
m i “laisvieji 
valdė finan

ce tu i i

1739 So. Halsted Street, Chicago, ILL 60608 
H Ay market 1-6100

RUSAI, BRITAI, VOKIEČIAI, 
KINIEČIAI GAUDO DOLERĮ

DOLERIUI PABRANGUS NEIGIAMAI ATSILIEPĖ Į JAV 
JAVŲ RINKĄ; YPAČ SUSIRŪPINĘ FARMERIAI

ciard-mckratų vadui Schmidhii, 
išardė kcalieją ir perbėgo pas 
krikščionis demokratus, bet ir 
ten jie mažai kuo prisidėjo..

Vck eč-iai š.andien jau žino, 
k:d sovietų karo jėgos praeitai-. 
m~tais nejs’veržė į Vakarų Vo
kietiją vien dėl to, kad JAV ka
riuomenės vadas Įsakė Ameri* 
kes kariams vartoti naujausius 
ginklus :r priešintis norintiems 
■s’veržti Į Vokietiją rusams. 
Amerikiečiai galėjo pasitikėti 
tiktai Vokietijos kariais. Paaiš
kėjo sovietų propagandos galia 
kanclerio Kolil Vokietijoje. Vo- 
kietiojs kariai pareikalavo dau
giau pinigų. Markė smuktelėjo, 
o driers pasidarė brangesnis. 
Vokiečiai keičia savo nuomonę 
r apie Vokietijoj esančius ame
rikiečius.

Viską sudėjus, praeitos savai
tės pabaigoje aukso unciją ga- 
lėjąkgąųtinei už ĮB270..O.buvo 
laikai,, kada reikėjo mokėti po 
S600. Pabrangus doleriui, Ame
rikos farmeriams sunkiau javus 
-varduoti. Už javus reikia mokė
ti doleriais, reikia duoti dau
giau aukso, užtat Amerikos ja
vų nebeperka.

— JAV’ tarėsi su Saudi Ara
bijos vadais, kalbėjosi su Izr'e- 
lio vadovais, tarėsi ir su Jorda
nijos karaliumi, lodei Amerika 
galėtų siekti glaudesniu sant-v. 
kiu tarp Izraelio ir arabu vals
tybių. Be tų santykių pagerilr- 
mo negalima laukti taikos Arti
muose Rytuose. — sako Egipto 
nrezidentas.

Britai nenori tartis su
sa-

P3’

su italų valdžios atstovais apie santykius 
junga ir tarptautine politika.

— JAV privalo imtis
vos ir siekti Izraelio bei 

valstybių draugingumo.
reiškė Egipto prezidentas Ilos-I 
ni Mubarakas.



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS II
Dėsto šio skyriaus redaktoriai

— Ar Urratu tikėsi, kad yra 
Šunų, kurie kartais yra už sevo 
savininkus išmintingesni'

— Labai abejoju-
— Tai matyt, tamsta nepažįs

ti mano šunies!

Koks yra skirtumas tarp vyrų ir moterų
APDAIRUS VYRAS

DU KARPIAI

i

i

i

— Bet, Jurgi, tu gi išrijai vi
są konjaką! — šaukia pasipikti-* 
nusi žmona, pamačiusi tuščią 
bonką. — Juk buvome sutarę 

Ar vestum antrą kai-Į 1 našlys: "Su amžin-atsil^ I palaikyti atvejui, jei kuris su- 
žmona buvau labai laimingas ir sirgtų.
nebesitikiu kitą tokią gauti, to- — Bet. dūšele, aš buvau sū
dei daugiau nebevesiu”. sirgęs, tik nenorėjau tavęs

2 našlys: “Mano gyvenimą; l klapatyti!
buvo tikrus pragaras, pagaliau; 
esu laisvas ir nė nemanau ant
rą pragarą rizikuoti — nebe-1 
vesiu”.

3 našlys: “Su pirmąja buvai
laimingas, su antrąja nelaimiu 
gas, Vedybos, tai loterija, trečią Į 
kartą lošti nebenoriu ”. į

Vienas laikraštis pravedė an- ga, bandysiu lėmę trečią kar 
>tą. tema: "Ar ištekėtum ant--tą” 

i

1 ją 
ai

pradėjo plaukti 
po k vieta atsaky-

į.

m u:
1 našlė' “Aš su savo vyru bu

vome labai laimingi. Mielai ište
kėsiu ir antra kaita ’.

2 našlė ‘Su pirmuoju vyru
buvau labai nelaiminga, tikim..-, 
su antru būti laimingesnė, tau 
\ ei išieku”. .

3 našlė: “Bu pit iriuoju buvau! 
laiminga, su antruoju nelaimin-

N IKONAS IR EREŽNIOVAS
Suko Brežnevas Nixonui:
— Sapnavau savotišką sapną 

Rodos, vaikštau po Washingto
ns. Matu’! — ant Baltųjų Rūmų 
plevėsuoja raudona vėliava.Yra 
r kūjis su pjautuvu. Taip pat 
ir užrašas:Visti šalių proletarai, 
vienykitės!

namajį:
— Prieš tris metus

* * *
Kvietimas i krikštynas

Ūkininkas siuntė mergaitę pa
kviesti kaimyną į krikštynas- 

j Mergaitė priėjo prie lango ir, 
bijodama šunų, paklausė:

— Ar šunys namie’’
— Išbėgę. — atsakė jai.
— Prašau į krikštynas.
— Gerai, kai parbėgs, pasaky

siu.

(Sakmė)

' — Sapnavau ir aš savotišką 
sapną.-- atsakė Nixcnas.—Vaik
štau po Maskvą. Matau raudoną 
vėliavą, ant Kremliau plevėsua 
lančia....

tamsta j 
šioje vieloje buvai kaltinamas 
palto pavogimu, o dabar ir vėl j 
kaltinamas, kad pavogei paltą-

Kaltinamasis:
— Labai atsiprašaugerbiamo 

teisėjo. Bet kaip ponas teisė
jau galvojat, kaip ilgai toks pal
tas gali laikyti

* * *
BLOGIAU VĖLIAU. NEI 

NIEKAD!

—įsiterpia Brežnevas.
— Yra ir kūis su priekalu....
— Žinoma, žinoma,—neišken

čia nepridėjęs Brežnevas.
— Yra

jau perskaityti,'iK-s ' buvo kinų 
raidėmis. '

— Kas dabar tau tą aki tai]) 
mėlynai užmušė?

— Na gi tas jąi^avedys, kam 
aš jo nuotaką pa^feiavau....

— JJagi, uuot^^^abuČiuotį 
leidžia! J T ' z j.'

Taip tai taip, bet ta! .Cikų- 
tiko dviem melams ,po vestu
vių praėjus.... ? ’

* ♦ ♦-
Susnas ir realybe

—Mįno žmo.na vis sapnuoja 
keistus. sapnus, kad ji ištekėjo 
už miljtsKeriafis, — guodėsi Vy
tautas savo draugui Mindaugui. 
Mindaugas jam atsakė:

— Tai tu. brdyti, esi labai 
laimingas. Mano žmona taip gal
voja net dienos metu...

* * *
Ryžiu kalba

Užkietėjęs viengungis

Du riebūs karpiai “Paramoj”
Į stiklinę lango dėžę 
Braukšt! — susiginčijo kalboj, 
“Pamokslą” vienas į kitą rėžė.

Tu kvailas, Jurgi, po velnių — 
Juk džaugtis tik nuo to mums tenka, 
Kad stato parodai žmonių 
Ir net pačius geriausius renka

Žiūrėk, mūsiškė “Parama”
Kaip mus labai pamilo, 
Ji įkainojo mus kaina — 
Penkis litus už kilo!,,.

X Teisėjas prktaffprabilo į kalti- j IŠMINTINGAS ŠUO

Užkietėjęs viengungis nuėjo 
su savo drausmę .pkBi'iietišką res
toraną- Abiem išsirinkus pagrihą 
dini valgį, ji$ paklaušėU* ‘ ą 
jį—Kokius, mieloji,, mėgsti ry- 

-žiYis: keptus ar virtus? U "
■— Užbertus;—.atsakė jijsu 

reikšminga šypsena. . ....
*' *

e Tik vedęs vyras sužino,kad 
jis kvailys ir menkysta.

— Sveikas gyvas, Malki!
— Sveikas Tėvo- Aš matau, 

kad tu save bumasą jau pakabi-' 
nai.

— Pakabinau, nes šiandien; 
graži diena, bet rytoj man jis ir; 
vėl gali būt reikalingas-

— Mane buvo perpūtęs šaltas 
vėjas, tai dvi savaites sirgau, pi 
dabar jau atsigausipU-į;
;'•— !.- Nėra' fgėi^niorgydytojo, ' 
kaip -saulė. Ji pašildo, tai ir slo-; 
gas atleidžia. Be jos čia nieko; 
.negali padarytu ! Į

—.Gydytojam reikės iš saulės 
pasimokyti. Saulė visas ligas pa 
^ydd; vaistu'nereikia, U*, t ?

—Kai šalčiai, artėja, tai ir mū
sų tautiečiai mokosi iš jos — jie 
važiuoja į Floridą, kur daugiau 
saulės.

-fnaistą laikys, tai jis pradės gę
sti ir suges. Atiduoda, kai jis 
dar sveikas ir galima valgytu 1

--Tai ir lietuviai išmoko gau- 
t iš valdžios tokio maisto ir da
lyti?

—Ne tą aš noriu pasakyti!'Lie-j 
tuviai išmoko iš negrų gauti mail 
stą, bet tai ne visa pati svar-j 
blausioji pamoka. Negrai rietu-! 
ri teisės imti po dolerį už patar- Į 
navimą. Kai .lietuviai maisto 
atėjo, tai juosįkidžia į bidų.

o' -vėliau paima už patarnavimą'' 
po doleri, i

Praeitą mėnesį negrai jau]

Taip vertino aukštai save
Ir džiaugės savo būkle karpis?
O kitas pyko: “Kad tave!
Tu eitum su tuo džiaugsmu kartis!”

Motiejau molio, ar žinai — 
Kas po parodos mūsų laukia? 
(Ir jaučia, rodos, kaip žvynai
Jau smunka, kai su peiliu traukia..)

' *Juk, issigraibę iš dėžės,
Nublokš "abudu ant ststrštfadių,

>> ' Paskum išneš, ir keps, ir ės
C Viena iš žmoniškų baidyklių..vi.

Turi kuo džiaugtis! Kad tave!... 
Tylėtum bent prieš savo galą!
Juk savo elgesiu save
Įvėlei, ir mane į smalą..,

Žiūrėk, už lango — kaip žmonių 
(Buvimas mūsų) žvilgsnius traukia 
Skubėk nors pirmas, po velnių — 
Svarstyklės paruoštos jau laukia!

O aš, kad būtų tiek jėgos, 
Tai nors stiklus abu išdauščiau
Ir — snukiu drožęs — uodegos 
Galiuką į panoses sprausčiau.

Tegul matytų vergas jų,
Aš panieką jiems rodau savo — 
Kad iš laisvųjų vandenų 
Mane jie niekšiškai pagavo...

i ėmė po dolerį, o lietuviai to do- j 
4erio nemokėjo imti. Bet dabar,; 
kai patyrė,, kad negrai ima, 
ir jie paėmė-

— Man sakei, kad lietuviai 
valdžios gauta maistą ima 
$14.00.

— Taip jie ima po $14.00, bet] 
be $14.00, jie paima dar ir dole-} 
rį. Jeigu negrai gal imti doleri,! 
tai ir lietuviai ima.

— Bet negrai gauna išduotą]

tai

— Mokykis, bet durnas mirsi,
— tarė Maikis. —

UŽi 
po i

aoe*

atsi-
kad jis ketuipėscias pra-

li’japiė
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-

:sle matoma sale 
iti josios duktė

— Lietuviai mokosi ne tik iš 
Saulės jie mefesi ir iš juodžių

— Kad juodžiai mokosi iš Lie
tuvių,, Marquette Paike, tai ži
nau, bet, kad lietuviai mokytų-; 
si iš juodžių, tai dar negirdėjau. 
Ką iš jų gali išmokti, jeigu jie 
patys nemokyti. •

— O vis dėlto mūsų nauji or-j 
ganizatoriai iš juodžių mokosi.

— Pasakyk man, ką iš jų gali 
gali išmokti?

— Aš tau pasakysiu, tiktai 
klausyk.

— Tu žinai, kad čia yra ne
didelė baptistu bažnytėlė.

— Tu man pasakoja, už Mar j 
ųuette Parko.

— Taip, toliau į vakarus. Juo-! 
džiai garma iš valdžios Įvairaus; 
maisto produktu.' To maisto 
produktus pati valdžia atveža į 
bažnytėlę ir ten iškrauna. Juo
džiai yra pasižadėję išdalyti j 
vietos gyventojams, kurie ne-i 
uždnba daukšau $36,000.- Jie 
duoda sūrio sviesto, vaisiu, me- 
Jaus, džiovinto vieno. Duoda 
veltui. Nieko už tai nereikia' 
mokėti. Jeigu valdžia ilgiau tą

gero maisto neduos. Jie davė' 
avokadų,tai ite avokadai sušniu-{ 
kę, supuvę, pasmirdę.

— Tai lietuviai brangiau mo-l 
ka u gauna blogą maistą, a juo j 
džiai ima po dolerį-

—Lietuviams dar reikia daug 
pasimokyti iš negrų Jie jau ima 
dolerį, o tie kuine ima po $14.00. 
lai ne veltui gauna bet perka- į 
Jeigu nueitų Į gerą krautuvę,! 
tai už $14,00 daugiau ir sveikų 
avokadų nusipirktu ir geros rū 
kytes džiovintos žuvies.

— Gyvenk ir mokykis, — ta-,

ii gardžiavosi paslaptingu, 
šildančiu, elegantišku

» Palaužtam pravartu 
nti

dė’o gvvenima-

O paskui — teėda sau:
Bet mirčiau aš ne vergas dvasioj
Ir nuoširdžiai patarčiau tau
Nors garbę savo ginti drąsiai!”

Bet kitas karpis dėžėj toj
Kvatojo — lyg beprotis būtų: 
“Matau aš laimę ne kovoj,
Bet čia! Vis tiek, man nebūtų...”

Tuo tarpu, kai bepročio to 
Ten vystyta “kilni” idėja, 
Derėjo riebius šonus jo 
Įėjusi sena pirkėja...

Ir dar nespėjo karpis tas
Lange parodyti “dailumą”, 
Kai ranką kišdamas kažkas 
Jį iš vandens ištraukė ūmai.. .

Toliau ir buvo panašu.
Kaip jo kolega buvo sakęs,
Bet... buvo jau šiek tiek vėlu, 
Nors jis ir daužės kaip patrakęs...

A. J.

p ilgai ką nors vertina

• Samanotos kaimo pirkios 
Jo mielos ir romantiškos 
o ra važi Uoi antienas



DETROITO NAUJIENOS

firm.

Michigan© gubernatorius 
James J. Blanchard

lyvavusių pavardes: 
Daugvydas, Kostas 
Jonas Mikai avičius, 
moliūnas, Bronius 
Klaipėdps krašto 
Petras Kuncė, Felik

Švenlės minėjimas buvo skeL; 
biamas spaudoje ir per radiją.. 
Buvo pranešta, kad vėliavos 
pakėlimas vidumi iestyj e prie 
miesto rotušės įvyks vasario 
1d dieną, bet dėl šeštadienį ne
darbo-dienos, vėliavos nepakėlė, j 
Amerikos ir Lietuvos vėliavos 
buvo pakeltos Dievo Apvaizdos 
parapijos raijone vasario 17 die
ną 9 vai. ryto.

šventės minėjimas prasidėjo 
visoe trijose lietuvių šventovėse 
pamaldomis už žuvusius dėl Lie
tuvai laisvės ir nepriklausomy
bės bei už Sibiro kacetuose ken
čiančius. Parapijų klebonai pa
sakė, tai dienai pritaikintus pa
mokslus. šventovėse organizaci
jos dalyvavo su vėliavomis, pa
sirenkant šventovę.

Pagrindinis minėjimas — aka
demija Įvyko kultūriniame cen
tre, Southfield. Michigan. Oras 
jiasitaikė šventei palankus, ne
šaltas ir nesnigo. Publikos atsi
lankė virš 400. Minėjimą pralie
jo punktualiai, kaip buvo skelb
ia. Minėjimą atidarė DL Orga
nizacijų Centro, pirm. dr. Algis 
Barauskas, pirmais žodžiais ang
liškai, o vėliau lietuviškai. Jis 
pakvietė programai pravesti 
jaunuolį inž. Liną Mikulioni. 
Į darbo prezidiumą pakvietė šio 
minėjimo pagrindini lietuvį kal
bėtoją, Amerikos Lietuvių Ta
rybos sekretorių, Sandaros re
daktorių inž. Grožvvda Lazaus- 
ką, Dievo Apvaizdos parapijos 
kleboną kun. Viktorą Kriščiu- 
nevičių, DLO Centro pirmininką

Amerikos: 
sekretorių, į 
inž. Grot-J Keturi EvangelistaiA. Marčiulionis

t

VASAR1O 16 — LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ATSTATYMO 67 METŲ SUKAKTIES ŠVENTĖ 

dr. Algį Barauską ir vice? 
Milda Skorupskienę

Į salę buvo Įnešlcs organiza
cijų ir tautines vėliavos. Vado
vavo švitu>rio jūrų šaulių kuo
pos pirm. Bronius Valiukėnas. 
Amerikos himną sugiedojo so
listė Irena Černienė, iš Londono, 
Kanados. Kūrėjų savanorių ir 
žuvusių dėl Lietuvai laisvės pa- 
gerbim s. Perskaitė gyvų ir da.

Kazimieras 
Mikolaitis, 
Stasys ši- 
Ta tarimas;

vaduotoja'.: , 
sas Motuzas

■r Vincas Tamošiūnas. Visi buvo 
papuošti gėlėmis. i

i 
Michigano valstijos gubema.: 

toriaus James J. Blanchard 
proklamaciją perskaitė Milda' 
Skorup.vkienė. Buvo gautos pro.' 

klamaci jos: Detroito miesto
burmistro ir Southfieldo miestu _ 
burmistro. Pristatė svečią, pa-‘ 
grindini kalbėtoją. 
Lietimu Tarybos 
Sandaros redaktorių 
wda Lazauską.

Prelegentas prabilo į susirin-j 
kusius: Mieli Detroito ir apylin j 
kiu lietuviai ir lietuvės. Pasvei-! *- i
kino visus šio iškilmingos Vasa-1 
rio 16-osios šventės proga, pas:-į 
džiaugė Dievo Apx 
pijos klebono k 
Kriščiunevičiaus pasakytu pa t-l 
riotiniu pamokslu.

Prelegentas savo kalboje pri-> 
siminė 1918 m. kūrėjus savano-; 
rius, kovose paaukojusius savo Į 
brangiausią turtą — gyvybę dėl. 
Lietuvai laisvės. Priminė tuo! 
laiku buvusį ministerį Sleževi-j 
čių, kuris .paskelbė mobilizaci
ją. Kova buvo laimėta. Priminė 
ir liūdnus — 1940 m. žiaurią so- j 
vietų invaziją į Lietuvą ir dar 
žiauresnius trėmimus Sibiran.

! Prelegentas kvietė visus bend- 
ron kovon prieš mūsų bendrą 
priešą Sovietų Rusiją, šūkiu 
“Lietuvis nepavargs kovoje už 
Lietuvos laisvę”, šia proga AL- 
To vardu nuoširdžiai dėkojo vi
siems lietuviams, kurie jungėsi 
j ALTo vedamus Lietuvos lais
vinimo darbus, kurie juos remia 
savo auka. Kvietė dirbti visus

išvien. Vienybėje gi: 
pareiškė, kad a'.lik 
Vasario 16-osics iš

Meninė dalis

Kongrese o 16-os’os p
zdos para-Į nėjime. Kvietė drauge važmėti, 
i. Viktoro! kaip ALTo atstovas iš Detroito

- ■ ■ j Liet. Organizacijų Centro.
G. Lazauske kalba buvo labai 

• gerai paruošta. Užbaigus kal- 
! tėti, susilaukė daug aplodis- 

pdovano.

Meninę dalį atliko solistė Ire
na Černienė, iš Londono, Kana
dos. Padainavo astuonias dai
nas, kurių aš tik keliolika pami
nėsiu: Kur bakūžė samanota (St. 
Šimkaus), Ten mano tėvynė (O.

i

Minėjimo šventei paruoštą re
zoliuciją perskaitė programos 
vadovas Linas Mikulionis. Rezo
liucija priimta rankų plojimu. 
Rezoliucija pasirašyta ir išsiun
tinėta aukštiems JAV valdžios 
oareigimams. Iškilmingas minė
jimas praėjo sklandžiai. Minėji
me dalyvavo Detroito televizijos 
ir dienraščiu Free Press ir De-

manyti, kad m 
•palankiai.

Kokia buvo senovės lietuvių artilerija
Mūsų protėviai gintu nuo prie- ma. Bet XIV šimtmečio antro

jo <Uty l; vo i pilis. Ta: buvo tik je pusėje jie jau naudojosi pat- 
os tvirtovės, i kurias siiblrėda-( rankomis, į.uldinedam: kryžmo- 
o svetimųjų pastangos užgrou- čių pilis. Teigiama, kad pirmasis 
i mūsų krašto plotus. Tačiau; įsij _ 
nūsiškinms. nors ir pilyse, ne-; t > Kęstutis. Be abejonės, 
isuomet pavykdavo prieš už- j 

i-.’olikus atsilaikyti. Kartais tek-Į 
levo'traukus. Priešai, įsibrovę 
mūsų karštą, stengdavosi jame j 

sitvirtuiti ir taip pat statydavo-;
< pilis. Suprantama

vinių paremti Tautos Fo.n
Bilietai gaunami pis

.F. atstovybės bei skyri
darbuotojus ir prie įėjimo

Auka $5 V.

i gijo keletą pabūklų kunigaikš 
mū- j 

siškiai naujuosius ginklus var i 
loti išmoko iš savo priešų. Pir-Į 
ynosios ginklu liejyklom mūsų 
krašte buvo įsteigtos XV šimt- 
meč o pradžioje. Senosios mū>ų Į 

mūsiškiai! artilerijos pavyzdžiu (patrankų) j 
žemėje sveti i nemažai buvo Karo muziejuje,! 

šeimininkavimo ir steng
davosi juos atgal išstumti. Bet 
p lys nebuvo kardu ir 
Įveikiamos. Joms griauti reikė
jo stipresnių priemonių, 
sakant, reikėjo artilerijo;

Toji senųjų tautiečių artileri
ja buvo trkia pat, kaip ir kitų.

DĖMESIO MUZIKOS
STUDENTAMS

Balzeko Lietuvių Kult 
muzieja is Moterų Sąjunga 
ria $759 muzikos stipendiji 
tuviu kilmė- merginai, esą 
paskutinėje aiikst-nioslus 
kyklo: klasėje arba jau kele 
e studijuojančiai muziką

bet tarano neturime nė vieno. ■ pendija bus skiriama atsk\en
giant į gabumus ir reikalu* 
mą.Prašymo fcrmą galima g 
iš muz:eiaus muzikos ve

lip
ei JI 

mo-

buož

kitaip

turėjo apie patrankas suprati
mo ir vartoja tik taranus ir svai
domąsias mašinas. Taranas bu
vo ne kas daugiau, kaip sunkus 
rąstas smailiu, geležimi apkaus
tytu gaili, gulsčiai pakabintas 
ant ežių. Privežę taraną prie pi
lies kariai rąstą įsiūbuodavo ir 
pradėdavo juo daužyti duiis ar 
sienas. Svaidomosiomis mašino
mis buvo laidomi į priešą akme
nys. šios rūšies artilerija buvo 
naudojama dar ir tada, kai atsi
rado paraku užtaisomi pabūklai. 
Jie visiškai išėjo iš mados tik 
XV šimtmečio pradžioje-

Kada mūsų protėviai pradėjo 
vartoti paraką, tiksliai nežino-

St Petersburg, Fla.
Įdomi popietė

Floridos Tautos Fondo atsto
vybė ir St. Petersburg© skyrius 
rengia įdomią ,]X)pietę, kuri į 
įvyks 1985 m. kovo 20 dieną . 
3 vai. popiet Lietuvių klubo sa- ,

U-l

: i a. ruuu iii’.
"B LITERATŪRA, lietuvių Hteratūroa, meno Ir inofe- 

I5S< m. metriiti*. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vim- 
Srėvėa, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos 
L Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* ir V 
■Xeilan* straipsniai be! studijos, iliustruotos nuotraukomis V 
*d. K. Čiurlionio. M. šDeikio, V. Kašubo*, A. Rūkitelė* ir JL Vara 
rtaybos paveikslais. J65 pusi, knyga kainuoja tik $3.

dni'ą lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie data 
švente* bei jų Istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti Ir nedainnojsj 
'lems, gėrintis autorė* puikiu stiliumi ir surinktai* duomenim; 
bei užkulisiai*. Studija yra 151 pusi., kainuoja IX

9 VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS. Autano Rūke s?rs5 
3a> luošo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne saus; 
gyvenimo bruožų apraiymaa, bet tiksli to laikotarpio buities !1t> 
ratūrinė studija, suskirstyta akirraeitais. T* 200 puslapių kny#

9 LIETUVIŠKASIS PAM ARTS, Henriko Torm?-T*m*i*w 
*omhl paraiyta rtudija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnis 
Labguvot apskričių duomenimis Aprašymai Įdomūs klekvlenar. 
iletuvIuL Leidinys flluatrooto nnotnnkomis, pabaigoje duodam
ritorardžiij p>vMd1nimx.'»lr Jų ’•wttal*! | voUeįtų kxlb%. Eab* 
aaudlnfojf 338 po*L knygoje yra Ryt>rfl«hj iamtlapla. Kaina

> K4 CAUMS3 L1M1, ralytojoa PetronėMa Orintaltės atr 
aitn^nal It mlntyi «ple ctmen’a Ir vietas ū«prfL Lietuvoje ir pi 
maišiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapis 
bet kainuoja tik U.

> JULIUS JANONIS, poetas Ir revolludonlerlu*. nesirprs- 
‘XI Ir klaidingai Interpretuojamas gyvenime ir politikojeĮ tik » 
<wrglo Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimu Ir po 
dją. Dabar būtų j j galima pavadinti kovotoju ai tmogaus talar 
Knyga y-* didrtio formato. puslapių, kainuoja M.

> f ATYKTNfS NOVILtt, M. ®oačenko ktryba. J. Vakffl- 
ferSmaa. fat knygoje yra M sųmojtnn aovrttų. Kata*

IfryfM raanames MiwRaacwa, 17W S«. Kateri CSJecy' 
9 FMML DBmkaai gaffe sdlefl flvtarf

Buvo pakviesti ir dalyvavo 
4-to ir 7-to kanalų televizijos ir 
dienraščio Free Press reporte
riai. šventės minėjimas buvo 
palankiai aprašytas.

Virš scenos buvo iškabintas 
tinius šokius atliko ansamblis plakatas su skaitline 67,-. apjuo^-. 
“Audinys" (vadovė Rusriė Kas-^ ta retežiu. Padarė Mykolas Aba- 
putienė). Pašoko: Jaunybės šo.Jius. Dar galutinai.nesuskaičiuo; 
kį, Gvvatarą, Malurią ip kt. šoko ta kiek surinkta' LietuvaiJais- 

I vinti aukų. Kiek teko nugirsti, 
berods, apie $5,000. Reikia ska;- 
tyti, kad šventės minėjimas pa- 
vvko gerai.

Dirvin&kaitės). Motinos balsas 
(M. Vaitkevičiaus), Kuršių ma
rios (B. GurbuĮskię^^t Visos 
dainos puikiai nūskambėjb. pub-' 
lika šiltai paplojo. ,S^ste buvo 
apdovanota rožių piid^stĮ. Tau-'

dvi grupės: jaunių ir suaugusių. 
Pašoko grakščiai, kaip jaunimui 
ir pridera. Užbaigai publika su
giedojo Lietuvos himną ir išne
šė vėliavas. Minėjime dalyvavo 
pavergtų tautų atstovai J latviai, 
estai, ukrainiečiai, bięlorusai.

DARIAUS-GIRĖNO KLUBO
NAUJA VALDYBA

VLI'Ko pirmininkas dr. Kazys j 
Bobelis padarys pranešimą apie 1 
Pabaltiečių Taikos ir Laisvės J 
Ryžto Žygį Skandinavijoje lie- į 

i pos 22 — rugpiūčio 2 dienomis. į
Tautos Fondo valdybos pir-

• mininkas Juozas Giedraitis pa
pasakos savo Įspūdžius iš Aust
ralijos ir Naujosios Zelandijos 
lietuvių gyvenimo.

Stambesniems aukotojams ir 
savo testamentuose prisiminu
siems Tautos Fondą bus Įteikia- 

j mi specialūs pažymėjimai. Po to 
seks .meninė dalis, kurią atliks' 
vyrų vienetas, . vadovaujamas 
muziko Alberto Mateikos, ir 
vaišės.

Maloniai kviečiame visus atsi
lankyti Į popietę ir savo dalyva-

■karr.'m-.nt 523-5523. Užpil 
forma pristatoma Balzeko 
žioju i, 4012 S. Archer Avc 
1985 kovo 15 dienos. Perki 
įvyks 1985 m. kovo 31 d., 
vai. popiet Marijos akštsiu 
mokyklos patalpose, 6727 S 
lifoma. Stipendija bus it< 
1985 m. balandžio 27 d. Moterų 
Sąjungos metinio parengimo 
metu.

GERAI. KAD NASSER:
NF.SIMAUDE

:sa
.00

Pasakoja, kad Suezo krizei 
pasiekus karščiausio punkt o, 
vienas jaunas anglų dplcrratas, 
knlbėdamass's su . Church.il i u, 
išsireiškė,kad egiptiečiams reik
lų turėti savo Chail.Ate Corday 
(Charlotte Corday buvo drąsuo
lė prancūzų moteris, kuri nudū
rė vonioje Prancūzijos tironą 

' Maratą).
Sir Churchill linkterėjęs gal

vą. pastebėjo:
— Taip, bet ar mano jauns 

draugas esi tikras kad Nasseris 
kartais maudosi?

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJ E 
yra seniausia^ didžiausia ir turtingiausia lietuvių fraternally: 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus 

SLA — atlieka kulkirinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuo 
darbus dirba.

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
apdraudų savo nariams.

£LA - apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu, 
kiekvienas lietu,vis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

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

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

SLA kuopų yra visose lietuvių kolonijose.
Kreipkitės i savo apylinkės kuopų veikėjus.

1985 metams išrinkta nauja, 
sekančios sudėties valdyba: pir
mininkas Eduardas Milkauskas; 
Albinas Bliūdžius, Vytautas 
Ogilvis, Algis Zaparackas, Vla
das Jomantas, Stasys Račiukai- 
tis. Klemensas Urbšaitis, Stan
ley Matthews (Matukaitis) ir 
Antanas Butkus. Pareigomis pa
siskirstys vėliau. Bus pranešta 
Naujienų skaitytojams.

Ant. Sukauskas

GS VAISTINĖ

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

y

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

TeL (212) 563-2210

e

Read label and follow 
directions.
C Ex-Lax. Inc., 1982

2759 W. 71st St., Chicago, Ill 
atiESTINGAf IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL- 

DUXYNAJ • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo 
į y ai. ryto iki 10 vai vakaro.

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vak<
D. AI HUMAN, B.S., Registruotas vaLstininkaa

For constipation relief tomorrev? 
> reach for EX-LAX tonight. <

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

NAUJIENOSE GALDJA GAUTI:
1. Dr. Kazio Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS,

JI tomas........ ............................        110.00

2. Prof. Vaclovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl.  Jtf.OO
n dalis, 229 psl.__ ________________________ $6.00

3. Miko šileikio, LIUCIJA, proza. 178 psL  $5.00

4. Janinos Narūnės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psl. $5.00

5. Prof. P. Pakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBfN SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl. _________________ $4.00

6. J. Venclovos, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA..
60 psl. $2.00

NAUJIENOS, 1729 So. Halsted St., Chicago. Hl. 60Q08 siųs
kite čekį tr pridėki* vieną dolerj perriunthno t> ai&XM.

i

50 metų studijavęs, kaip

S PRAEITUS ŪKANŲ
AT] VA LIETUVA,

jkaraJė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kai Bet kada Ii 
Set kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui 
tr lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. H, 
Būga pas geriausius Šimtmečio pradžios kalbininkus, padari 
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslini vertimui 

tr patarė mums toliau studijuoti.

fH. Kieti vtrietuL Ftitu

ODJIEROS
ĖSK. E7ES S. Bilstea St, 8Kic*g-o, E W3G8
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Pinigus reikia siųsti pašto Monej 
Ordenu kartu su užsakymu.

Lietuvių Katalikų Spaudos draugijos metiniame su 
sirirkime, įvykusiame vasario mėn. 6 d. Chicagoje. dr. P 
Kisielius siūlė būdus, kaip surasti daugiau Draugui pre- ’

' Siūlė administracijai telefonu verbuoti 
naujus skaitytojus. Kalbėta ir apie naujų mašinų įsigi 
jimą, kad Draugą^1, galėtų prisitaikyti prie moderniųjų 
spaudos reikalavimų. :.

■ Aišku, kad takiam pagerinimui reikalingos moder
nios technikos priemonės. Bet tai dar ne viskas. Nei 
telefonu skambinimas, nei naujos mašinos nieko nepa
gelbės, jei laikraščio redaktoriai nesupras ar nenorės su
prasti pagrindinės laikraščio linijos, nei jo paskirties. 
Ir tai nebūtinai, kad jie visi būtų . tokiais. Užtenka-tik 
vieno ar kito nukrypėlio, kuris laikraščio populiarumui 
savo informacija gali daug pakenkti. Neobjektyviais 
savo rašiniais skaitytojų tarpe sukelia piktas erzelynes, 
intrigas, net ir pjautynes. Užgauliomis užuominomis, 
šmeižiančiais įtarinėjimais, jie laikraštį paverčia piktų 
gandų bei pletkų šaltiniu.

Reikia pasakyti, kad Draugo leidėjams bei jo globė
jams marijonams ne visada pavykdavo pasamdyti tokius 
redaktorius, kurie savo rašiniais populiarintų jų reda
guojamą laikraštį. Šiandien jokia paslaptis, kad M. Dr. 
Drauge spausdinami vedamieji jau daugelio neskaitomi. 
Ir tai dėl to, kad jų turinys primena tą patarlę, kuri sako: 
“Iš didelio rašto išėjęs iš krašto!” O, be to, jų turinys 
rodo, kad jie rašyti skubotai, neišmanytai; rašyti tik dėl 
to, kad prirašyti laikraščio vedamajam skirtą vietą. Ži
noma, tokie menki, bespalviai, pavandeniavę vedamieji 
negali būti objektyvia informacija, nei negali skaity
tojų sudominti.

įl’L ....... .. .-T-rt ,.T. AJ3Sg«SL.J

J. KUMSEIKIS

LIKIMO KELIAIS SU S. RAŠTIKIU

Mes, seni Draugo skaitytojai, prisimename, kad dar kokias užuominas, insinuacijas, o tą jis pridengia lie-

Džiaugsmu netveriu nuo to laiko, kai pama
čiau ir perskaičiau, jog gen. Stasys Raštikis, “Lie
tuvos likimo keliais” bežygiuodamas, 1982 m. Aka
deminės skautų leidyklos išspausdintoje knygoje, 
yra ir apie mane parašęs.

Kitados Mažeikių rinktinės šauliai turėjome 
su Telšių rinktine manevrus. Baigėm aukštumo
je. nuo kurios žemaičių Kalvarijos bažnyčia buvo 
matoma. Komendantai, rinktinių vadai — nežemo 
laipsnio karininkai — šaunias prakalbas sakė. 
Vienas šaukte šaukė: “Šaufiai! Net pats minis
ter! s generolas Daukantas atvyko į mūsų ma
nevrus !”.

Man, tada šeštos klasės gimnazistui, gal ir 
dar kuriam kitam šauliui, tos prakalbos ir gene
rolo dalyvavimas buvo dvasinio pakilimo ir tėvy
nei ginti pasiryžimo paskata, bet vienas gyveni
mo praktikos turintis šaulys, pabaigtuvėse už
kandžiaujant, patylom pastebėjo, jog generolo at
vykimas nesąs ypatingai svarbus žygis. Generolas 
sveči' <jas’ giminių ūkyje, nakviesias iš ten atėjo 
i manevru pabaigtuves.

i P< - •*-p;- D-it* ministens generolas” po kelias
dešimt iretų nrisirniiiė, S. Raštikio knygą “Lie
tuvos likimo kaliais” paskaičius. Ir pamanyk!

įerNap lull* man* parašė'

mūsų taikinėje muzikoje jis iš
varė dideli borą. Mirrs jam, pa
rbaigė ir pirmauk, musu tauu- 
ftės muzikos etapus. Tai buvo 
kihius, mu- ų ta irtai atsidavęs ir 
tutsi pebięs asmuo.

Jau 50 me.ų kaip nėra jo mū- 
ų tarpe, txt jo nuveikti dai-bri, 

kol gyva bus lietuvių tauta. pYi 
m.ns aaei, es k-irLims, muzikinę
neiktą caro okupacijos, metais, e. Jis dabar pradėjo lankyli 
kai tauta kentėja, kaip ir debar, rorihono klasę ir uar

Į didelę priespaudą.
Komp Juozxi Naujalis gimė

‘ b1-'.G■-*'L.-j 
neperseniausiai, marijonai buvo pąsi^amdę tbkĮ įjafytpją,; 
kuris Drauge, rašė 'editorialūs,; pi^^-priekatH^, ir 
piktų užgauliojimų, žinoma, tai”iššafekday^ piktus-at
kirčius ir jis tokiu, būdu kėlę mūbų^eivijpje ėrzeįynę. 
Tad skaitytojai nekantriai iįukėGkada Dxaug^.-liaūšis 
tokius rašinius spausdinęs. Buvo dėl te daromiGlėty^e-L 
nuoliams priekaištai. Pagaliau. jisGiov^i rasęs ir jafrddo, 
kad jo Drauge jau nėra? - ..'. l'1 UG'

Daug kas tikėjosi, kad prąugo yądo'v^ųsųįįaięrio- 
kius savo samdinio nevykusius rąšiftiūs, ^šiiešk^’ihakį,. 
kuris tokių išdaigų nedarys^ Pėja, težka ^pgailėstąįtiv 
kad jiems nepavyko surasti"geresnio'Ir VeEjų’ 
pasamdytas M. Dr., vedamųjų rasytbjasjievęik kiėktięną 
savaitę žarsto karštas žarijas, nęt.-prieš.; draugo-. įgebės 
prenumeratorius, tyčiojasi iš jųį. būk jie ?het.-Aęšųg^)a 
ant čekio savo vardo ir pavardės parašyti. Jis :da^nai 
tyčiojasi net iš kitų laikraščių redaktorių.,-ir tikrąr, kai 
kuriuos tokius jo rašinius reiktų vertinti taip, kaijĮ.yėr- 
tina profesorius R. Mitchell, kurį cituoją ir patį M. Dr. 
Šis gi savo knygoje nusiskundžia dėl-Amerikos-pbsihte- 
ligenčių. Bet toks jo nusiskundimas labai taikliai tinka 
ir Draugo vedamųjų rašėjui M. Dr. ųPrcrfėsorius R. Mit- 
chellis nusiskundžia, kad tokie rašo tau “jmąntriai”, kad 
nei jie patys, nei kas kitas negali "iššifriibtį” kas jų "no
rėta pasakyti. Vien, tik dideliu žodžių beprasmiškas su
rikiavimas — tai ir viskas. Susidaro toks-įspūdis, lyg 
rašytų psichiškai neišsivystę... pro krąujųs ir ašaras 
bando šį tą originalaus užfiksuoti popieriuje; režultątas 
dažnai neatskiriamas nuo kūrybos, prikreivezotos pro
tiškai atsilikusiojo... Juk tai dažnai tiesiog pirštu pri
kišamai tinka ir M. Dr. rašiniams. Juk ir jis rašo. Kaž-

LENKŲ POKALBIS KARČIAMOJ
IR LERMONTOVO VAN’KA

Lermontovas, kaip ir Raštikis, buvo ne tik 
šaunus karys, bet ir rašytojas. Ir kitas bendras 
bruožas: Lermontovas išdidumo dvikovoj gyvybę 
prarado, Raštikis “mandriai” politikuodamas, 
Smetonos patarimo gelbėtis nepaklausęs, iš Pa
leckio malonės tikėdamasis, savo šeimą i vargus, 
įstūmė.

Vienas Lermontovo raštų herojus Vanka bė
giojo po kambarius laikraštį laikydamas ir šūka
vo: “O mamyte, o tėveli! Koks džiaugsmas!”. 
Kai tėvai paklausė, kas per džiaugsmas, Vanka 
atsakė: “Ir apie mane parašė F”.

Sukibo visi skaityti. Laikraštyje žinelė, jogj 
studentas Vanka naktį giltas išėjo iš traktieriais 
ir papuolė po vežėjo ratais... Ar ne džiaugsmas 
Vankai? Nesvarbu, ką išspausdino, svarbu, kad 
ir apie jį (o šiuo atveju — kad ir apie mane gene- 
rolas) paraše Vi,

Lietuviai kartais pasako: “džiaugiasi, k;ūj> 
gelželę radęs”, “apėmė begalinis džiaugsmas”, 
“esu pilnas džiaugsmo” ir kt. Vadinasi, džiaugs-* 
mas matuojamas. Tad aš manau, jog mahp 
džiaugsmas yra nemažesnis, kaip to Lermontovo 

i Vankos įr kaip generolo Raštikio, Istorijai 
mingose-knygose gerierolas pasidžiaugid.^kad jj 
policininkas atpažino, atsistojo ir pagarbą atidlį^ 

j ve; lenkai Milwaukee karčiamo.ie apie Lietuvį^ 
generolą kalbėjo. • ,

Tikrai tokie Lietuvos laisvės kovų bei likimo 
kelių knygose aprašymai bus naudingi istorikams, 
nes pats generolas savo paveikslą paįvairino: be 
visų gerų savybių, besąs palinkęs ir į niekdžiu- 
gystę; .

LAISVI LIETUVIAI I KNYGAS 
MAŽAI TEKIMBA

S. Raštikis pats savo knygų vertę aptarė: 
skaitys istorikai, vaikai, vaikaičiai ir kiti laisvi 
lietuviui. Būtų malonu, kad taip atsitiktų. Gyve
nimo praeitis rodo, jog laisvėje lietuviai nelabai 
linkę knygas skaityti.

Caro draudžiamą spaudą slaptai gabeno ir 
skaitė'Sibiro nebijodami, o kai išaušo laisvės die
nos.. kai nepriklausomoje Lietuvoje buvo tiek 
daug valdininkijos ir įvairių profesijų žmonių 
savas, mokyklas baigusių, tada knygų ir bendrai 
spaudo* tiražai buvo menki, mažai pirkėjų. Kau
no knygynai neretai pasipuošdavo skelbimais, 
jog knygos nupigintos, net loterijon leidžiamos.

Bolševikai knygas naikino, o vokiečių okupa
cijoj , jau knyga buvo nepigi ir retai gaunama 
įjrek^.. Sandėliuose užsilipusios išnertos į parduo- 
tūreu ir.laisvėa netekusių lietuvių buvo gaudyte

KOMPOZITORIUS JUOZAS NAŲJAUIS
MININT JO MIRTIES 50 METŲ SUKAKTĮ

1984 m. rugsėjo nr.ėfi. 9 U. su
ėjo 50 melų n no komp. Juozo

esantį Varšuvoje, kuriate, kaip 
kultūros centre veike lenkų ope

■ ra, filharmonija ir kitos svįeu-
' no iii?iiti'.cijo?.

J. Naujalis Vaiguvos Muzikos 
Institute mokėsi iki 1889 m. Bai
gė vargonų klasę ir kartu mekė- 
d |»s žymų, lenkų kompozitorių 
Zygmunt Noskowski kompozici-

1 ios dalykų. Kai baigė vargonų ( 
darę. Įgytomis žiniomis nepasi 
eukino ir jus norėjo

sil’Kc’arras Muzikos Imtitu-

muzikinėje »• i-

tu ir kitais liętuvią^ p^triot^is, 
e&ant jam. Kxune.

Vabalninke greitai įaugo į lie
tuvišką aplinką. Nėr* neilgai 
vardini ūkavo Vabalninke - apie 
vienus metu
lyie daug nuveikė. Čia jis paraše 
pūmąrias ‘-avo mišias mišrani 
chorui, pavadindamas jas * Pieš 
juostą Tavo puolame su wieia”. 
(Mišioms tekstą paėmė iš J. Kal
vaičio mišių (J- Kalvaitis buvo 
(baigęs 1874 m. Varšuvos Muzi
kes Im t tūtą vargonų klasę). 
šiis mišios kompozk jos alžvil- 

ėjo dar pagirnįĮgL buvo žymiai gfiesses už J
F Kalvaičio. Tarp pat pradėjo mo- 
ikyti chorą lietuviškų da nų, ku- 

rms pa*b harmon’zi vo ir kuni 
rrefctE as Maironio ir kilų po- 
eiu eilei

Juozą

gilinosi
<om pozicijoje. instriunentaci- 
inj? ir tobulinosi pianu. Bet po

j .389 m. Racdontlvaryje, Kauno; .retų studijas nutraukė, nes ne-
.tpjtkr.. gražioje gamtos atžvilgiu; urejo iš ko pragyventi, o grafas j.-ėjo visoje Lietuvoje. į j 
viete e, kur Nevež-s Įteka Į Ne-į T keviciiEs, baigus- jam vargonų’ pė dėmes’ I’.v'.v.v rv.: 
nuną Raudondvario apylinkė,: 
buvo aplenkintOE, bet lietuviška 
av?. .a, nirs ir narni rose Nauja-1.
’iai kalbėję lenkiškai, lydėjo. 
[nes iki mirties (Jo tėvas buvo Į 
Raudondvario 'parapijos zakris
tijonas. mažažemis ūkininkas •.
?eima buvo didelė, viso 14-kaiį 

. vaiku.
Juozas Naujalis mokėsi Romai-' 

niu pradžios mokykloje. Iš w.a-; 
žft dienų jame pasireiškė palin-' 
kimūs Į muziką. Nepaprastai jis 
nėgdavo- klausytis Vargonųmu-. 

•zikos ir dainas dainuojant‘jau- 
- įima.’ Kada pradėjo mokytisuni’.;

zikos, žin ų neturima. Pžraihsis 
>miizik<zs mokytojas buvojo .kri
kštatėvis vargohini ūkas Haziiiji a 
i'ąs Stankevičyis. Juozas Nattja-

reita! pagar- 
įį atkrei- 

į Rietavo avaio savi
ninkas kunigaikštis Oginskis, ku 
ris ji pasikvietė į R'etavą var 
goninkauti. Pakvietimą priėmė 
ir 1891 m. išvyko į Rietavą. Bet 

nepasiliko Var-Į Rietave teišgyveno tik piuę me
tu. Su kunigaikščii. Oginski.i 

susipyxo ir, pakviestas 
žemaičių vysk. Meč s- 

kla-ę. daugiau piniginiai nepa- 
j ėmė-

J. Naujalis Vargonininkas

Juozas Naujali 
šovoje, bet 1-39C m. sugrįžę į Lie 
tuvą ir gavo vargonininko vietą greitai 
Vabahiinke netoli Biržų, grynais 1892 m. 
lietuviškoje apylinkėje, išskyrus] !ovo Leonardo Paliulionio, išvy 
tik - aplenkėjusius avarininkus? ko į Kauną, kuriame pradėjo ka-
Parapija didelė, liūtinga ir lie* tedroje varrgoniukauti ir vado- 
tuviška. Taip pat bažnyčia Uirė-^a^ikriibrui, c Juozas Kalvutis, 
ro gei^is, trijii manualų J. "Rutjkuris prieš J. Naujaliui atvyks- 
daviciaus pastatytus, .vargonus. | tant, vargoninkavo katedroje, 
Buvo visais atžvilgis patenkin
tas, Vabalninke jam esant atbū
to iietuvfeka dvasia, nes.iš ma
žu dienų tiek namuose: įtiek J r 
Vaiguvoje, kai studijavo
ka^.-lietuviška veikla visai -AesįM mėnesį _

; kaip matyti,-buvė. 'geras,idorp.avo: Visi jo draugai louvbĮ-atlyginimas buvo pakelta^. Pua- 
}is;4kai varfęį£iėnk'ai- Jokiai lįettiviskoje; veik•'

^ekmadSeiH ^neb phvadave: 'Juoh nedalvvivo ir n^t-buvo' sulenki-j
G..-1 ‘ 4V? i • > ' t- A ‘ .

vargoninkavo katedroje, 
sugrįžo į Rietavą prie sąypĮ pa
reigų, kur jis buvo pies tai; kai 
baicė Varšuvos Muzikos Institu- 
tą.' J.'Naujalis už vargoninkav’- 
mą; katedroje tegavo 15 rub. Į 

atlveinima. Tik vėliau 

gyventi iš tos algos jam buvo 
imliu. Jis tuojau prfUėįb Vers- 
•s privačiomis pamokomis. Visi 

■'iiiiĄkas-K.’ Stank^učjusl vieną Įori -iki atvykimo i Vabalninku^ ę
-Jėkftiadięių Gieb ųĮąyąiiavu: 'Jū£>;, nedalyvavo ir bet Buvo; sulenki- i
.Vcisiinrilavo , ūet .t-Raudejklvanp savo pavardę: Jis tuomet| jo mokint::! buvo
^aviniukas gJ'afas1 T’iškeviejus . r
;i 1884. m/ pąs’Hiįrtė' savo lekomis
mokytis i Muzikos; Institutą, sidraugayoisu Maironiu, Jukš

i pro vine r o s 
vadinosi.iie NaujhKs. bet Nowia-j vargom n;k.u. kurie pas jį norėjo 
lis. Pavaikė atlietuvino, kai su-J pasitobulinti muzikoje.

Regeusturge

[ « Vysk. Mečislovas Leonardas 
Į PaLnKonis, būdamas pats dido

s’, pastebėjęs 
iūviii kajbo^ .“išmanymu”. Įspūdis, toks, lyg jis būtų “ge-

..nįjųa* visosę mokslo šakose. Rašo apie “griėkus”, apiejiis muzikos mėgėjas, j 
“peklą”,’apie aritmetikos dalybą, apie logiką, apie divor J J Naujalio muzikinius gabumu
9uotusr kuriuos jis?vienus sugrūda į pragarą, kitus iš< 
teisina. Pagaliau, įr apie’ lietuvius žurnalistus, kurie yra 

•jau tokie nemokšos, kad raidę “o” rašo su nosine. Taigi, 
ar M. Dr., anot jo paties pacituoto Mitchellio žodžių, ne* 
kreivezoja? Juk sunku net'Įsivaizduoti, kad mūšų žur-. 
nalistąi jau būtų tiek nemokšos. Peršasi mintis, ar toji 
su nosine raidė “o” tikrai buvo parašyta nemokšos lietu
vio žurnalisto, ar kartais ant jos nebuvo užtūpusi musė, 
tokią “masinę” nosinę užkrovusi. -J

Tad ir klausi, ar tokie M. Dr. rašiniai gali būti mūsų 
pavergtųjų brolių, okupanto nutildytų, balsu, žadinančiu 
laisvoj pasaulio sąžinę?

Štai, jis neseniai Drauge atspausdino ir apie lietuves 
moteris, kurios neturi galūnių. Tai dviprasmiškas išsi
reiškimas, kuris yra šlykštus lietuvių moterų įžeidimas, 
nes tai yra ciniška dviprasmiška pornografija. ;

A. Svilonis

ižsiimtė i bažnytines muzikes 
■ .nokyklą. buvusia Regensburge.
pasitobulinti bažnytinėje muz - 

. ko j e Tai. buvę geriausia tuo mu- 
hu visame pasaulyje Hiokykia. 
• Jai vadovavo gni-sus muzikob.. 
[-gas dr. H’abeH. į tą mokslą at
vykdavo daug studentų iš viso 
pasaulio. Jam buvo paskirta 

>300 rublių pašalpa. Mokykloj” 
[teišbuvo tik puse metu. Dirbo 
atsidėjęs. Kursas buvo plat--. 

: Visus egzaminus išlaikė su labai 
’ gerais pažymiais. Gavęs baigimo 
j diplomą, sugrįžo į Kauną prie 
1 avo tiesioginio darbo.

(Bus daugiau)

, — Keturi JAV naikinluv.J 
saugo New Jersey lėktuvneši.

“Gabijos” žurnalo vieną numeri. Pačios “Gabi
jos” neįskaitant, skelbiasi: “Venta”, “Pašvaistė”. 
“Alka”, “Vaga”, “Pradalgė” ir kitos leidyklos, po 
metų kitų iš gyvenimo dingusios, tikriau, laisvi 
lietuviai jas numarino knygų nepirkdami. Pana
šių numirėlių yra ir daugiau.

Įdomias senos praeities Martyno Yčo atsimi
nimų knygas užtikau vienoje Čikagos viešojoje 
bibliotekoje. Nežinau, ar biblioteka dar jas laiko, 
bet tų knygų apyvartos “metrika” rodė, jog pa- •11 • v • — « ....reikalavimas mažas, nežiūrint, kad Čikagoje tiek 
daug laisvų lietuvių gyvena,

• 1939 m. kovo 5 dieną gen. Raštikis Kaune 
Karo muziejuje sakė prakalbą Vlado Pūtvio-Put- 
vinskio mirties 10 metų sukaktuvėse. Be kita k-> 
kaip “Kario” 10 numeryje rašoma, generolas ia 
ginęs, “jog kompetentingi ir velionį gerai pažinu- 
si.eji asmenys turėtų susirūpinti, kad VI. Pūtvio- 
Putvinskio asmuo ir jo darbai būtų pilnai išk ui 
viešumon, kad jį daugiau pažintų ron.ų vi .uor . - 
nė. o ypač šauliai”.
* t , ’ < .

(Bus daugiau) ‘ ?

gaudomos — perkamos. Panašiai buvn ir DP sto- | Antroji dalis Vušeno romano “Kova ir medė’ 
JWfWfMIS! be aiškaus rytojaus gyventa, lietu vi Š- 
koji spauda būdavo greit išperkabna.
/ Ajaerikon suvažiavusieji dypukai, stovyklų 
nuoUūkomG tebegyvendami, Įsteigė naujų laik
raščių ir knygų leidyklų. Pasklaidžiau 1951 m.

bu-
į tęsiama už poro* ■savaičių, o tuo tarpu nuolatinis Nau
1 jienu l>ertrfr.i<lMbi.«s nurodys Lietuvos kariuomenes vado 

gen Stasio Hašlikio keturių atsiminimų tomu verte To.;
’ nesitraukite nuo atkarpos. Red.
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pluV.L šIlUplŽ,

Modernius poezijos knyga. Kaina 5 doh Minkai 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

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

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikoe 

Medicinos direktorius

1*38 S. Manheim RdL. Westchester, IIL 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

SUSIRINKIMU 
PRANEŠIMAI

fel.: 562-2727 arba 562-2728

TEL. 233-8553

Upytės Draugiško klubo susi
rinkimas įvyks penktadienį, ko
vo 1 d., Anelės Kojak salėje, 
4500 S. Talman Avė. Pradžia 
1 vai. -popiet. Nariai prašomi 
dalyvauti. Po susirinkimo bus 
vaišės. A. Kalys

v’. ŠVABIENE JURYTĖ H. KASTYTIS

Baimus BaizdEm slapyvardžiu, 
tme rašyti ilgus jaaipsuius ap e 
Amerikos lietuvius Vienybėje 
Lietuvi-inkų, kuri br.vo įkurta

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3921 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą

.information
Ls&dč Alien Schoen

Can you hav# noticeably

V. Sirvydas

SUSIVIENIJIMO LIETUVIU AME- 
KlnUJE užuomazga

OPTOMETR1STAS
KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71st St. Tek 737-5149 
Tikri n R akis, pritaiko akining 

ir 'contact lenses’*.

Dr. LEONAS SEIBUT1S
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
1656 West 63rd Street 

Valandos: an trad.'14-4.-DODiet

f Ofiso telefonas: 776-2880,
Rssssencųej relef.; 448-5545

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

■ Swimming in chlorinated 
pools and salt water, frequent 
bathing, and over-ezposur® 
to the sun can cause skin te 
Bake, peel and feel rough.

AH those fun, leisure tet> 
cities (bicycling, tennis, iwim* 
mmg) leave little time foe 
ixtra pampering. But do 
to fit the following tips into 
your schedule. They will help 
you giveyour greatest asset— 
your skin — the tender^ loving 
sars it needs.

— avoid bathing in hot 
water. Lukewarm water is ze= 
freshing and not as drying,

— moisturize your shir 
'When it feels dry.

— rinse off afte nrimmhsf 
to remove chloriną er sail 
water.

(Tęsinys)

Būdinga ir tai, kad Juozas Pan 
kšūs, imdamas valdišką čarteri 
SusivK'ii-jirmū, visai nepaminė
jo žodžiu '‘katalikiškos draugys
tes , kuriuos prieš lit jus metus 
ĮDiežė į vardą savo suorganizuc- 
.am antram dvynukui.

SVLA GARSĖJA IR
STIPRĖJA

DR. C. K BOBELIS
ros La i o*, uiksiŲ u šiapum< 

takų chirurgija

■M125 CENTRAL AVĖ 
Petersburg, FU. 33710 
Tel (813) 321-4200

eleansete A food one U 
Neutrogena Rainbath Shcrre? 
GeL Rain bath is one of thos^ 
marvelous dual-use products 
that softens as it cleans

It b an anber gel that 
ivorks like soap but 
also make your skin netico® 
ably soft It is available ia 
three sizes, including a handy 
■bounce tube that yw caa 
2xrry anywhere.

Try those suggestions d 
your eummwl

Perkėlęs iš New Yoiko į She
nandoah Susivienijimo organą 
lietuviškąjį Balsą 1838 m. ko
to mėnesį. Jonas Šliupas jį su
stabdė 1889 m. vasario 2t (»-a Nr; 
4). Žmoną ir sūnų Kęstutį Lie 
tuvon išleidęs, pats nuvažiavo į- 
i^^ii’tp.v'ę eiti gydytino mokslų, 
j lies Balso uždarymą buvo be- 
i k;s keturi bendradarbEi: Kau- 
i ys, Petras Leonas ir P. Matu-. 
J.n.s Lietuvoje, K. Vebrūnaitis 
. jmerikcje. Dvynio Susivieniji
mo “carsas” Vienybė Lietuvnin
ku jau buvo sutraukusi gausų 

no.radaro ų buri ir Lietuvoje.
Be ’-;.š!aus, nors senos “mados”

Apdreustas perkraystymc?
Jš (vairų* atstv-iy.

ANTANAS VILIMAS
TeL 376-1882 ar 376-5996

Sunkios ligos išvargintas, sulaukęs “8 metų amžiaus.
1985 m. vasario 26 dieną mirė

redaktoriaus Antano Turskio, 
dar rašė lamas Astrąjnskss, Ka
zys Barauskas, kun. Aleksandras 
Burba, M. Davainis-Silvestravi- 
cius, M. Gadltaiiskas, kun. M. 
J u (Klišius, Petras baurūsaitis (vė 
nau kumgas, blaiviam Kas veikė- 
jas), Motiejus Jankevičius, Jo
nas Zlotožcinskas neimu kuni
gas E poetas) ir'A. žeimavičius.

Antrojo dvynio vadai, tačiau, 
pasigedo Šliupo ir-j o vienmin
čių. Prieš metiis i Susivienijimą 
-dvynį Įsirašiusį So. Bostono Šv. 
Kazimiero draugija prezidento 
Taa'.v Butkevičiaus laišku pa
klausė, kooėl organizacija silp
na ir niekas organe nei agituoja 
nei rašo Prezidentas atsiliepė, 
kad dirbamą, kas galima, bet 
stinga tų ‘m-kyTų vyrų”, kur e 
pradžioje buvo idėjai pasišven
tę, bei dabar lietuvių nevienija, 
tik skirsto “kas gegutė, kas vie- 
versys, kas vanagas”.

Nors šliupas paskelbė pasitrau 
kimą iš lietuviškojo pasaulio 
"parodavietės” sau sukurti ra
mų gyvenimą, jis, būdamas Bal- 
timorėje neapsiraminb ir 1889 
m. gruodyje suorgaiazavo Lie
tuvių Mokslo Draugiją leisti 
mokslo raštus lietuvių kalba ir 
įkūrė sekmadieninę mokyklėlę 
su paskaitomis iš gamtos mosiu.

uamoir^
v leiųirne paliete Subiyieiujima, 

h i ibiniijiaanjas się recakioi taus 
Adu. m. Juodijus pareškuną, 
luk “tikėju) Muivieiujnnas neįu- 
ji, o kiekis ūk popiemije". šlia- 

paragdlo nincriKOb lietuvius 
ibiai iiKbio nesugaimančiai organi- 
xauijai įk/epu naujos dvasios. O 

avatia, lūšim, negalėjo atei- 
•a uk is puniujo avyuiu, nes ji 

a. -sdHjrZo du Kūnu sunykimu, 
u-ct via s^piiau ir supila u pra
dėjo įsigyvena Amerikos lietu- 
va-uo&e.

oVai Griausią poveikį to meto 
\ lenyDei nietuviLnkų įgijo Piy- 

^-ouuie apsigyvenęs misuos pa- 
LE*pijos Kieuonu ibbd m spalio

vą lik ką iš Lietuvos atvykęs 
^un. Aleksmuras Burba (185*-

. jis net tukli s pasirodė 
ūmumai reta asmenyse to meto 

I -^meiiKos lietuvių kunigu tarpe, 
į kanų jau buvo apie dvylika, 
tiaroa buvo ir nuoširdus kuni
gas n gluts hemvis patriotas.

Aiexsaut-i as išuroa gimę Šiau
lių apstntyje ii- dvejus metus 
(i du'i-1890) lanke praainę m- Žrx- 

gai-ęje, o trejus metus Kruopių 
l-JB/U-1873). Po to mokėsi pri
vačiai Šiauliuose įgyti keturių 
gimnazijos klasių .pažymėjimą, 
kad galėtų įstoti į kunigų semi- 
nariją, bet jam nepavyko. Nuva- 
zra\ o i Vilnių, kur norėtą pažy
mėjimą gavo, bemiųarijoj tuo
jau parociė stiprų polinkį į po
eziją. kuriai, tačiau, ai dilio talen 
<-u neturėjo.

Kunigu buvo įšventintas 1882 
m. spalio 13 ir tapo paskirtas vi
karu į Žaslius, kurių apylinkėje, 
kaip legenda skelbia," palaidota 
ksinigaikščio Kerniaus duktė Pa
jauta. Bažnyčion įvedė iki tol 
negirdėtus lietuviškus pamoks
lus ir choro biėdamas lietuviš
kas giesmes, tuo prieš save šukei 
damas vietinius lenkuojančius 
avarpon.us, o ptr juos ir rusų 
biurokratiją. Pasipylė sklindai ir 
vyskupas kun. Burbą iškėlė 
(1883) į Vidiškes, Švenčionių ap 
skrityje, kur savo metu tremti- 
nio gyvenimą ragavo kitas kuni
gas patriotas. S. Gimžauskas. Vė 
liau, Anglijos Liverpoolyje lai
vo i Ameriką laukdamas, kun. 
Burba eiliavo:

Sudiev, Vidiški prakeiktas, 
kunigų kalėjimas,
Nekalbu daug apie tave — te
gul būn tylėjims.

curotnu'xns žaizdotus.

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

I ^312) 226*1344 24 Hour Service I

Č—~  c - ___________________________________

'riNIAUSlA IR DIDŽIAUSIA LAiDUJIMO ĮSTAIGA

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

I
+330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE

Telefonas 523-0440

AODEHNIŠKOS AIR-CONDITIONED K.OPLICIOĖ

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
Priimam Master Charge 

ir VISA korteles.
R. ŠERĖNAS. Tel. 925-8063

I VANCE FUNERAL HOME

1424 South 50th Avenue
I Cicero, ffl. 60650
I TeL: 652-5245

^KIJU KOPLYČIOJ LAIDOJIMO ŠERMENINI

PatarėjaJ ii laidojimo direktoriai;■
I t

1KAN VANCE ir GEORGE SORINl I
Aikštes automobiliams pastatyti J

SOPHIE BARČUS
RADIJO KUWS VALAMOO*

štetiee WQPA ■ AJM 
r«neliue|artMM ii nvey rfvdlį*.

'*ar*w»ttv Pvrfcv

“ Akteoc D*ve> 
r*tee. 77M54J

*.ArLlWO<X)
-«IC*GO. IL

Lietuvos AidaiLOt CAZĖ ĖRAZDtlONYTt

K*ndl*n nno pdraadtenie Ori p«»-«a 
tedtenio 8J0 vaL vakar*. 

vlaoe laidai fl WCXV etetta*.

S WTO «te4ea, tuo AM hm 

«44 W. nctttraat

CUcac*, IDinaca €ž«31

Juozapas Bausys
Gyv. South Holland, Ill. Anksčiau gyveno

Chicagoje, Roselando apylinkėje.

Velionis buvo kilęs iš Vilniaus krašto, Daugėliškiu 
aps., iš Vasulių. Amerikoje išgyveno 20 metų.

Liūdesio prislėgti liko: žmona Katrė, pagal tėvus Mel* | 
nikaitė, sūnus Petras, duktė Kaly ir žentas Kenneth Ram- i 
sey, anūkas Christopher Ramsey bei daug draugų ir pa
žįstamų. Lietuvoje liko brolis Petras su žmona Naste, sesuo 
Valia su vyru Algiu Meniškiu ir daug dukterėčią bei sūnėnų.

•Priklausė International Brotherhood of Electrical ., 
Workers Local 794.

Kūnas bus pašarvotas trečiadienį ir ketvirti dienį nuo J 
2 vai. popiet iki 9 vai. vak. DeYoung-Vroegli koplyčioje, 
649 E. l<>2nd SI. (Rt. 6), So. Holland, Hl.

Penktadienį, kovo 1 d., 9:15 vai. ryto bus -lydimas JS ,j 
koplyčios į šv. Dvasios (Holy Gliosl) parapijos Jjažnyrių, 
170th-Cottage Grove, So Holland, Hi. (Mišios 10 vaL), o (>o į 
gedulingų .pamaldų bus laidojamas Šv; Kazimiero Lietu- i 
vių kapinėse.

Visi a.a. Juozapo Bausio giminės, <kaugei k p&žjstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam i 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lięka: , 
žmona, sūnus, duktė, antikas, giminės.*!

Tanloluvių direktoriai Leonard Bukauskas ir sūnus 
Frank J. Leonard. Tel. 333-7000 arba 264-2228.

WHAT IS THE FA3TT5T GROWING 
HEALTHCARE PROFESSION-ANDWHY? 

** —r--------------- !■  - - -    —1  ~ ~ ~ - -   - ■

®5T£OPATHIC £AED1CINF/ 
ACTORS OF OSTEOPATH^ 
D.O/3, WILL MO^E THAN 
DOUBLE THEIR PRESENT 
number-growing FROM 
iazOOC TODAY TO MORE 
THAN 36,000 PHYSICIANS 
IN THE NEXT 20 YEARS/

ARI FULLY UCfNSFD T6 PRESCRIBE 
DRUGS, PERFORM SURGERY ANDUTILIH. 
ALL OTHER SCIENTIFICALLY ACCEPTS® 

- MEANS FOR TREATING IN JURY AND DISEASE, 
INCLUDING THE USE OF MANIPULATE!

j STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS

I LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street — TeL RE 7-1213

11028 Southwest Hwy., Palo® Hills, Ulinoi*
TeL 974-4410

■

Primary reason 
FOR THE PROFESSIONS 
RAPID GROWTH »TXt 
EMPHASIS IT PLACES 
ON TRAU4INS SINERS] 
FAACTITIQNIAL <

[Although only hvk 
Perce nt qf the fh> as 
•IC1AN POPULATION 
ha'4 PROMWI TOTAL

V AS AITIS-BUTE US

LAIDOTUVTŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue |
Cicero, Illinois i

Telefonas — 652-1003 |

___ , _ __ _ - -------

— Naujieno'. Chicago, 8, I’L Wuincsdav. b>'b:-u®-y 27, 198.’



ŠOKIMAI SI PAKASU l'L

Parašiutas yra panaši'." i ske i 
tj prietaisą.", kuriuo sumažina
mas iš didelio aukščio krintan
čio svoro greitis.

P. rašiniais aviacija pradėjo 
naudotis dar prieš pirmąjį pa
saulini karą.

Pirmasis šoko š lėktuvo su 
parašiutu amerik'etir Berry 1912 
metų kove 10 d.

Tačiau per vi 
lakūnai skraidė be ' 
nes buvo galvojama, k 
nas, turėdamas tokią 
priemonę, vengs xovos 
iš lėktuvo. O jau II-jo 
tu parašiuta." išgelbėjo 
čius gyvybių.

Dabar panašiutizmas 
Įsigalėjęs ir kaip atskira

j >T>amai'\ 1971 m. Nr. 2 3) 
Iš tolesnio pasakojimo ižais

I-jį karai 
pairai u t ų 
<ad laku-- 
m tigurrc | 
ii* iššoks, 
pas. mc-j 
tūkstan-

1,000 metrų aukštyje ski klusio (
lėktuvo pavyko 'šokti 1928 m.' — Chicago* Lietuvių Spaudos
Parašiutas atsidarė normaliai, klubo susirinkimas įvyks kovo 
bet smarkus vėjas numetė ji to- mėn. 1 (L, 7 vai. vak., Lietuvio 
tokai nuo aerodromo. Sotlyboje, 6515 So. California.

Nusileido Vailokaičio dvaro
kopūstų darže. Iki atsisegė dir
žu ", tai dar vejas gerokai pavil
ki no žeme.

Nariai prašomi gausiai dalyvau
ti. Bus diskusijos iškeltais klsn- 
sinvris ir kili įvairūs pasikalbė
jimai. Valdyba

MAX. MTATB FOR SAL* ■AL 1ST ATI FO* SALI

’.u yra 
sporto

šaka.
Lietuvos aviacija parašiutais 

pradėjo domėtis 1928 u- Pirmie
siems bandymams buvo panau
doti italų gamybos “Salvatoi" 
parašiutai-

Pirmasis su parašiutu iš lėk
tuvo iššoko kapt. Vlada.- Men
kus 1928 m. sausio 26 d. Kauno 
aerodrome.

Sta'ga atbėgusi Į daižą mote
ris pradėjo rėkti:

‘ Iš kokios peklos tu čia nusi
leidai su ta baisia pūsle ir išvo
liojai mano pono kopūdtis?” 

sekimas su parašiutais iš lėk
tuvų buvo labai žiūrovu laukia
mas aviacijos šventėse-

Iš i 1934 m. daugiausia
šuolių atliko kpt. K. Martinkus,1 
vėl au pasižymėjo kpt. R. Mar-I 
cinkus, ’
Apie 1936 m. su parašiutais pr.i 

liejo šokinėtti ir civiliniai 
kūnai: V. Ašmenskas, __
vičius. P. Žaltauskas. J. Steikū-. 
nas ir kt.

— JAV (R) LB Cicero Apy
linkės valdyba š. m. kovo mėn. 
3-čią dieną 11:45 vai. ryto šau
kia visuotinį narių susirinkimą 
Šv. Antano parapijos salėj, 491h

cero, 111. Valdyba
tokiu ’

NAUJOSIOS ZELANDIJOS
PREMJERAS AMERIKOJE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAJ® 
K HEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSLMOKUIMAJ2.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
i

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
£212 W. Cermak Road Chicago, HL TeL 847-774J

BUTŲ NUOMAVIMAS
S NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

e NOTAR1ATAS • VERTIMAI.

1929 m. birželio 20 d- kapt. J. 
Karolis pirmasis Lietuvoje lėk
tuvo nelaimėje pasinaudojo pa
rašiutu ir išgelbėjo savo gyvy
bę. . i

Šią rizikingą sporto šaką dau
giausia buvo pamėgęs kapt. K. 
Marlinkus. Jis jau gahojo su 
parašiutu iš lėktuvo iššokti 
1926 m. Ir apie tą nelomringą, 
bet laimingai pasibarusį įvyki ‘ 
jis rašo taip: l
“—1926 m. vieną gražią vasaros 
dieną atvažiavo į aerodromą če- 
koslcvaku parašiutu firmos at
stovas Įpiršti savo gaminį. Aš 
pasisiūliau jį išbandyti, bet kpt. 
A. Gustaitis patarė man pir
miau išbandyti su svoriu Čekui 
sutikus, paruošėm 79 kg- smėlio 
maišą, pritvirtinėm prie jo pa
rašiutą, o automata iškabinome 
už borto. 500 metrą ankštyje, 
virš aerodromo, iš lėktuvo iš
mestas parašiirtuotas maišas, 
kaip tikras maišas, nugarmėjo 
žemyn iki pat žemės. Parašiutas 
neatsidarė. Aš pasijutau, lyg 
naujai atgimęs, o eekoslovakų 
firmos atstovas neatsisveikinęs, 
pabėgo iš aerodromo’*. f“Plie-

Pirmosios lietuvės moterys ‘š 
šokus’os iė lėktuvo su parašiu-Į 
tu, buvo B. Civinskaitė ir A. j 
Liorentaitė. Jos ta veiksmą Įvyk 
dė 1937 m. gegužės 9 d., ruo- j 
šiantis LAK 10-mečio sukakties-' 
minėjimo šveintei. O per pati 
minėjimą, tai yra gegužės 16 
d-, įvyko pirmas masinis šoki
mas su parašiutais-

Šoko 10 žmonių grupė, kurią' 
sudarė 8 vyrai ir dvi aukščiau 
minėtosios merginos, šis masi-' 
nis šokimas su parašiutais paro-- 
dė. kad Lietuvoje buvo daug: 
drąsiu ir rvžtingu šaunuoliu, ■ 
kurie parašiutizmo srityje neat-', 
siliko ir nuo kitų pasižymėjusiu1 
valstybių parašiutininkų.

Remiantis V. Pesecko surink
tomis žiniomis (žr. “Piene spar
nai".' 1971 m. Nr. 2-3). 1919 — 
1940 metų laikotarpiu Lietuvos! 
karo aviacijoj įvyko 29 mini-! 
nos lėktuvu avarijos, kuriose' 
žuvo 36 karo lakūnai, 28 pilo
tai ir 8 žvalgai. Parašiutu pasi
naudodami išgelbėjo savo gyvy
be 14 lakūnų, 11 pilotų ir 3

LOS ANGELES, Calif. — 
' ' i Ja-. Naujosios Zelandijos premjeras 
V. Bntke- David Lange vakar atskrido- j 

Ameriką ir tuojau pasimatė su 
Valstybės departamentu atstc-Į 
vu William- A. Brown, sekreto
riaus pavaduotoju.

Lange reikalauja, kad JAV 
praneštų Naujosios Zelandijos 
vyriausybei, ar Amerikos laivai,1 
įplaukiantieji į Naujosios Zelan
dijos uostus, turi atomo ginklų, j 
Amerikos laivyno vadovybė pa* j 
reiškė, kad laivų kapitonai nėra j 
Įpareigoti pranešinėti Naujosios' 
Zelandijos atstovams, ar jie turi 
ar neturi atominių ginklų. JAV 
laivyno vadovybė įsakė karo lai
vams ten visai neplaukti.

Naujosios Zelandijos premje-' 
ras rengaisi skristi į Londoną ir 
ten pasitarti su dvasiškiais apie

karą atominiais ginklais. Kovo 
5 dieną jis sustos New Yorke ir 
pasakys kalbą Jungtinėms Tau
toms. 4

tyvių vedamos derybos Centro 
Amerikos taikai yra baigiamos ir 
Valstybės departamentas jiems 
pritaria.

V. V-nis.

Naujienose galima gauti
AUGUSTINO PAšKONIO

knygą apie

NICARAGUAI NEPATINKA 
REAGANO PAREIŠKIMAS

WASHINGTON, D. C.— Pre- 
zidento Reagano pareiškimas 
apie Nicaraguą visiškai išardė 
keturių Centro Amerikos vals-

— Valstybės departamentas 
sutiks priimti keturių valstybių 
planą, jeigu Nicaraguoj bus pra j 
vesti laisvi demokratiniai rinki
mai.

WINTER 
OVERCOAT.

Don’t Go Out Without ft.
©1983 A.H. Robin Consumer Products 

D nrition, R ichmond, V irgin a 23230

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLĄ IR 
JOS KARIŪNŲ LIKIMĄ

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

Čekį rašykite ir siųskite:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St, Chicago, Bl., 60608
.— ------------------------------- - ■ ■ Į ■ Hm Į
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Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠ0S

619 puslapių, kietų viršeliu kny

KOVOS DĖL LIETUVOS

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

KAINA $17. ( Persiu n tiirnl pridėti SI)

Naujienos, 1739 S. Halsted SL

I

koš klausimą.
(Meksika, Panama, Venecuela 

ir Kolumbija bando išspręsti Ni 
caraguos ir kitų kaimyninių vai 
stybių taikos bei sugyvenimo 
problemą ,o prez. Reagano neti
kėtai ir nelauktai jo pareiškimai 
visas viltis ir sugriovė,— pareiš
kė V. Hugo Tineco. Nica raguos 
užsienio miilįsterio pavaduoto
jas.

Valstybės departamentas yra 
informuotas, kad keturių vals-

— Kuba privalo atšaukti iš ■ 
Nicaraguos, Honduras ir Salva-j 
doro visus savo agentus, jeigu ■ 
nori tarkos Centro Amerikoje.

¥I8Ų ROŽIŲ DRAUDIMO AGENTŪU

S. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE 7 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.,
ČIA GERIAUSIA VIETA 

J LIETUVIAMS.

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

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.

Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 
Nebrangus. ,

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chic»gos miarto Į
Dirbu ir užmiesčiuose, fr*d, 

ja tin tvot ai ir sęžtnlnįaL 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talmin Are, 
T»U 927-3559

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St.

Tel: 436-7878

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

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Avė, 

Chicago, 111.
Tel. 523-8775 arba 523-919T

— Amerikos karo jėgos ma-J 
nevruoia Hondūre, Atlanto pa-J 
kraštyje. bet nesirengia siųsti 
karių į Nicaraguą.

— Brazilijos karo vadovybė 
penktadienį paskelbė,kad ji pri
pažins naujai išrinkto preziden
to Tancredo galią.

Liberty Federal /svings
ANO LOAN ASSOC A" Oi

Filadelfijos Federalinė Liberty 
Taupymo ir Paskolų Bendrovė

1984 metų sausio 29 diena Filadelfijos FEDE
RALINĖ LIBERTY TAUPYMO IR PASKOLŲ 
BENDROVĖ, Filadelfijoje vadinama lietuvišku ban
ku, tapo pertvarkyta Į akcijų korporaciją. Jie at
spausdino’-ir pardavė 881,449 akcijas, tokiu būdu 
$8,400,000 padidindami atsargų fondą, kuris dabar 
siekia $23,900,000. Akcijos dabar kiekvieną dieną 
duodamos ir paskelbiamos daug laikraščių finansų 
skyriuose ir “Over-The-Counter market” (OTC) su 
šiais ženklais LFSL-PHIL.

Mūsų akcijas galima pirkti ir parduoti bet ku
rioje akcijas pardavinėjančioje įstaigoje. Kas nori 
gauti finansines informacijas, prašomas rašyti šiuo 
adresu:

LIBERTY FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 
Att: Mrs. Barbara L. Elias, 

Director of Shareholder Relations 
202 North Broad Street, Philadelphia, Pa. 19102

Suorganizuota, kaip Filadelfijos Pirmoji Lietu
vių Namų Statymo ir Paskolų Bendrovė 1901 metais, 
sufederalinta 1942 metais su $360,000 kapitalu, o 1984 
metais josios turtas siekia virš trijų šimtų milijonų 
dolerių. d

C. S. CHELEDEN, 
Emeritus pirmininkas

i

IOHN GISAITIS
Advokatų įstaiga

5247 S. Kedzie Ave=
(312) . 4 0-3700

Dengiame ir taisome visų 
stogus.; Už darbą garaa- 

fuojame ir esame apdrausta, 
į ^ARVYDAS KIELA | 
L- 6557 S. Ta Ima n Avenue • 
< ; . k Chicago, IL 60629 -1.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu -dums gali daug 
padėti teisininke Prano ŠULO, 
paruošta ir- teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos”! 
išleista knyga su legališkomisi 
formomis., C .j

. f- •<? ’ ? -* y? - r
Knyga su formomis gauna-: 

oia Naujienų administracijoje ’ 
Knygos kaina — ’ $3.95 (su pe’- 
siuntimu).

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

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

kymai, 184 psl. Kaina 55.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 *So. Campbell 

Ave., Chicago, IL 60629.

• Tinginvs du kart dirba. O v
šykštus du kart moka.

Tlill M—

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICI

4259 S. Maplewood, TeL 254-7450

Homeownerslnsurancc
Good senficė/Gopdprice

F. Z»poIi», A$wnt . <

iškvietimai, pįldorili pilietybės pra
šymai rr

Advokatai
GINTARAS P. ČEPSNAS

Darbo valandos: Kasdien: nu« 
9 vaL ryto iki 8 vai. vakaro.

Šeštai: nuo 9 vaL r. iki 12 vai i 
h pagal susitarimą. .

TeL 776-5162
West 63rd Strerl

Chicago, ŪL 60621-Į

ADVOKATŲ draugija
V. BYLAITIS

fr V. BRIZGYS 4
Darbo valandor ’ 

Nuo 9 ryto ikS 5 vai. popiet. 
Šeštadieniais pagal mvitariraą

UO6 S. Kedzla Ava. 
Chlcaęo, III. 60629
TeL: 778-8000

WISE
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world on fire ;

LJMt UM o< cfiAwasbar I 
>c onc« a day, after th* 
cwaning meal, and cut 
cxc«aslve um of water 
and atectrictty. !
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