i

šeštadienis-pirmadienis — Saturday-Monday, January 7-9, 1984

VOL. LXXI

BET NIEKO NEGAUNA
PREZ. REAGANAS KETVIRTADIENĮ NURODĖ KUBOS
GYVENTOJAMS. KAD CASTRO JUOS APGAUDINĖJA

WASHINGTON, D.C. — Ket
virtadienio vakare pivz. Reaganas per "Amerikos balso*’ radiją

BIRMINGHAMO JUODIS
REMS MONDALĘ

BIRMINGHAM, Alabama. ii. ą kalbą.
Juodaodis Birminghamo meras
— Jūsų valdovai nuo 1969
Richard Arrington ketvirtadienį
melų kasmet reikalauja vis dipareiškė, kad jis pritaria Waitei
Mondale Demokratų partijos
gyventojai nieko atgal negauna.
prezidento nominacijai ir jis
Blogiausia, kad dabartiniai val
pakvietė visus .klabamos juoda
dovai nepasako gyventojams,
* odžius balsuoti už Walter Mon
kur jų aukos eina, — pažymėjo
dale, o ne už Jesse Jacksona.
prez. Reaganas.'
I
Castro prižadėjo duoti laisvę
Arrington labai patenkintas
Kubos gyventojams, bet kasmet kad Walter Mondale atvyko j
vis mažiau ir mažiau laisvės ne Birminghama savo 56 metu gi
lik pačioje Kuboje, bet ir kito mimo sukakties paminėti. Jis
se valstybėse, kur pasireiškia pareiškė' įsitikinimą, kad JackKubos" įtaka
' sonas nominacijos negaus, ta’
Kubos . vvriausvbė planavo Juodžiai neturi bereikalingai
primesH saro valia Grenados
P“®15 )6 rinkimine:
gyventojams, bet nepavyko. Jie
mpanijai.
prarado didelius sandėlius gink- *
ac sonas siektų vice
lu ir maišto.
prezidento pareigu demokratų
t sąraše, tai tada juodžiai balsuoi tų už Mondale ir gal Jacksona;
numesy
-Į būtų_ įtrauktas j.Jaalotą.-Arring
t 1 ton pažymėjo, kad' Jacksona?
bos gyventojams, kad knbieiiai ““ga‘. 3aro- 'n?jrMamas kan<ii

GEN. JARUZELSKIS TARĖSI
SU KARDINOLU GLEMP
VARŠUVA, Lenkija. — Ket
virtadienį gsnerolas V. Jaruz-Iš
kiš išiisas penkias valandas t~rėsi su Lenkijos kardinole Jczef Glemp.
Kardinolas Glemp nesusit
Javo su piemjeru Jsruzelskiu
nuo popiežiaus Jono Pauliaus
Įl-ojo vizito Lenkijoje. Tuo tar
pu atsiraco visa eilė reikalų, ku•ie vertė kardinolą susitikti su
premjeru.

NAIKINA MAISTO KRAUTUVES,
NENORI BRANGIAU MOKĖTI

S

PREZIDENTAS BURGIRA PRAŠĖ GYVENTOJUS
APRDITI IR MOKĖTI Už MAISTĄ

TUNISAS, Tunisija. — Prieš
porą dienų buvo pakeltos kai
nos visoj Tunisijoj. žmonės ne
sitikėjo, kad krautuvių savinin
kai tiek pakels kainas. Pradžioj
jie nenorėjo tikėti, kad maisto
P
kainos pakils, visai nekalbant
apie didesnes algas.
| Paskutinėm dviem dienom ne
susipratimai prasidėjo pačiame! orėjo pi
Tunise. Gyventojai pritrūko 1 siems ki
maisto, negalėjo gauti javainių j šaut sus
■ arba paukštienos. Turėjo įsikiš- j venamui
j ti policija ir ginti krautuvinin- j riausybė
kus. Penktadienį, prieš šventes. Į Norim
'prasidėjo muštynės su krautu- i Policijai
; vių savininkais. Kariuomenės į imti keS
daliniai užėmė strategines mies- j Juos ars
' to vietas ir ramino krautuvė i uos mir
> ninkus.
mi ir ki
j Penktadienio popietį karino- ■ kuris va
; menė suėmė kelis tūkstančius ; pavngig
I protestuotojų. Kariai neturi kur šiai į ka
! dėti suimtųjų. Suvarė į aikšlę, I no. kad
į apsupo ir nepaleidžia.
dys grež

HILE........................

a Buenfi®
**!<!»

“Pasitarimo metu buvo pa
lestas v Islybės ir bažnyčios
Gausimas. Taip pat buvo pasi
leista nu įmonėmis apie padėtį
visame krašte ir paliesti Lenki
ns tarptautiniai klausimai**, sa
romą bendrame pareiškime.
— Praeitais metais Kinija leilo visiems Tibeto emigrante ms
grįžti. Didelė jų dalis jau g'įžo.
visi atstatir.ėja komunistų su
mautus Tibeto namus.

— Kinį'a atidengė paminklą
iš Singapūro grįžusiam turtin
gam čen Jiageng.

žngtų. Nebūtų jokios kietos
medžiagos.
Mcksliąmkai tiria, kodėl su.'nažėja'j-įrotono galia įvairiose
pa. Žeiu^Asėtcse. Be priežasties jt;
tjj&mažiėj^ iet jiems d?r nežL
ties Grenados; saloje,. Kas; neko-.
lia. kodi'l pastebėtas tas mažėrojo.
o.
’ jrmas: - Ų‘"’-Ą ■ i • ,
kas ltbvojo, tai tas kovoje žuvo. I
*
. AmeriUkariAlGr^Xs saii; Gyv^ojainš nėra' ko šio ga
loję: rado 800 kubiečių, Jeigu | NEWrYhRK;Y?■į^fjijj; lios: mažėjimo. bijoti. Protonas
Taiko sujungtą atomą. Protono
fetrn - nebūtu- įsakęs jiems ko- ’Japonij^į-švefcarijOj, GHo ir
galia tok ią-didelė, kad reikės binjonų.;r bilijonų mętu, :kcl pro- ■
žę į Kubą. 24 kubiečiai žuvo Gre- protono 'gąira -ŽĄsniai sumažėjo,
nadoje? o 58 buvo sužeisti ir pa-. Visi žino, kad kiekvienas me tonas- žemėje sumažės.

Ugnies Žemėje, kur dažnai prasiveržia ugnikalniai, įsi
rengė 30,000 argentiniečių kolonija, kuri bandys nusta
tyti sieną tarp Argentinos ir Čilės. Dabar abi valstybės
. . nesutaria dėl trijų salų Usuajos srityje.

tjo. Svarbiausi maisto produktai 1
! pabrango. Tunise žmonės mėgs- ■
ta šviežią .žuvį, žvejai atveža žu-,
. .vis į miestą, bet reikalauja dau- 1
Tgiau pinigų; žmonės nori-neštis. j

:urirar.ioęs ir premjeru
Mchaniet Mzzall

vieš ilgai'iatkyli negalimai *,
’ Penktadienio.vakarė preziden
tas Habib BuąjTba. gabus kalbi
ša raitieji už

ARGENTINOS KARIAI LIUDIJA
^PRIEŠ KARIUOMENĖS VADUS
ARGENTINOS LAIVYNO PUSKARININKIS SUĖMĖ 200
ĮTARIAMŲJŲ. JUOS TROŠKINO PO VANDENIU

Mokslininkai apskaičiavo, kad
siųsti į Kubą. Iš viso kubiečiams, džiagos atomas turi protoną. Jei
nereikėjo kišlis į Grenadą.
BUENOS AIRES. — Argenti
^kiekviename atome protono ga- protonas gyvuoja 1032. kitaip
bilijonų': inetų.
nos kariuomenės vadai, be teis
metų.
Prezidentas priminė, kad Fi-, lia sumažėtų, tai visa medžiaga sakant — 200
mo kankina Įtariamus suimtuo
del -Castro visiškai sunaikino
sius. prarado viltį išvengti kalė
Kubos ūkį. Anksčiau kubiečiai
jimo. Prieš kariuomenės vadus
daugiau pagamindavo: ir dau
liudijo jaunesnieji vadai arba
giau turėdavo, o dabar vis ma
puskarininkiai.
žiau ir mažiau pagamina.
Raul Vilarino, laivyno puskarinnikis. savo noru panasa'koio
— Protone esanti elektros ir
‘La Semana’ savaitraščiui, kai d {
magneto jėga jungia visas ato
jis buvo priverstas suimti 200 .
mo dalis j vieną atomą.
į įtariamus jaunuolius, o vėliau
j savo akimis matęs, kaip aukštes-1
— Kinija paskelbė, kad j Ki
| nieji karininkai suimtuosius ki
niją gali grįžti visi emigrantai;
šą do vandeniu ir troškinę, kad j
visiems bus darbo ir duonos.
prisipažintų prie nusikaltimu.
Tas pats puskarininkis Vila
— Išrasta elektroninė sistema,
rino tvirtina, kad suimtiesiems
kuri padės akliems lengviau
paleisdavo stiprią elektros sro
vaikščioti.
vę. Ta srovė juos tiek sukrėsdavp, kad jie negalėdavo atsigauti.
Be to, jis tvirtina, kad savo
akimis matęs, kaip suimtieji
būdavo vaistais apsvaiginti, o
vėliau iš lėktuvo išmetami į La
Plata upės vandenis.
Admirolas Emilio Masera ket
virtadienį gavo oficialų kaltini
mą. Liudininkai tvirtina, kad
jis jau 1972 metais be jokio teis
mo pagrobė, suėmė ir nukanki
no tūkstančius suimtųjų. Jam
duoti vardai žmonių, kuriuos jo
žinioje buvusieji suėmė ir nie
kad suimtųjų nepaleido.
Prezidentas Raul Alfonsin. su
Atj
sipažinęs su kaltinimu, įsakė
irai
admirolą Masera atiduoti Argen
tinos kariniam tribunolui teisti.
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ANTARCTICA
SOUTH POLE
3
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*rius, radijo banopiuis kreipėsi:
j xa kelis ps
, ras nurodė.
kad ekonomipv krizė ~ kauk;

j Vienas /Boeing 747 lėktuvas
? vežęs 4CG keleivius iš London
DAKTARAS PASIRAŠĖ
j Miami,' skrido 37XM10 pėct
KLASTOTA LIUDIJIMĄ
^ukšlumoj. Pan American leku
ST. GEOGES, Grenada.—Gv^vfs skrid§
Romos į Miam
dvtojas Jansen Outawry ketvir- ^le buvo 0O p<dų aTstnmojc.
tadieni liudijo teismui, kad jis v dienas kontroliuotojas bu
pasirašęs nremiero Maurice ^tarnavęs 28 metus, bet sj k:
Bisbon mirties liudijimu mirų-1
neaps i žiūrėj o. Reikalas d
siov* visai nematęs.
į tyrinėjamas.
Dr. Outawry tviru a, kad jis
buvo pakviestas i <Įen. Hudson
Austin ofisą. Jam buvo parodvti
šešių kareiviu lavonai, o vėliau
<jen. Austin iš jo pareikalavo,
kad pasirašau Maurice Bishon
mirties liudiiimę. Jis toki liudi
jimą pasirašė, nes bijojo, kad
ir jo nesušaudytų, kaip sušaudė
tuos kareivius.
Jis vis dėlto generolui Austin (
pasakęs, kad jis nematęs šešių
lavonų. Generolas Austin jam
atsakė, kad jie buvo nušauti ir .
palaidoti, bet aš privalau pasi
rašyti šiuos mirties liudijimus.

LĖKTUVU KONTROLIUO
TOJAI ATSISTATYDINO ’

MIAMI. Fla. — Du oro trafiko kontroliuotojai, kurių neap
dairumas privedė du keleivinius
lėktuvus arti nuo susidūrimo ir
I
didelės katastrofos, ketvirtadie
ni pasitraukė iš pareigų. Nelai
mė buvo išvengta tik todėl, kad
vienas keleivinio lėktuvo pilo
tas greitai susiorientavo ir nėrė
i Žemę. Jeigu jis to būtų nep*-{
— Penktadienį adkso uncija daręs, abu lėktuvai būtų sudulę'
ir keleivius užmušę.
kainavo $381.

vK alter Mondak

kandidatūrai pn
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Kaip šiandien jos stovi m&ii
akyse: su gėlėtomis skaretemš ’
an! galvos, su puokšte, kurioje |

smu.AUc.u rūtų, ir su scnovis
kai.-., mė > m ir raudonu rašų
žiurstais. kurie buvo

acija.
f laver- i

Madona Z. Sodyboje, akvarelė

Šileikis

taip

— Ar j bažnytėlę? — užkartu
no tėvelis jas ir subaudė sartį.
kuris mėgino žąslus liežuviu Su
grūsti iš snukio^
1
Į tuoj už senųjų kapinaičių rasi dykėli. ..
— Į bažnytėlę!
Pus’aukelėje tarp mūsų kaimo j vadinamąsias trobeles. A-ra tai
Još atsakė abi sykiu, h jų jjalir miesto, vieškeliu eidamas, i keliolika vienoje eilėje susigū* žūsiu pirkelių su siaurais lange- Į sas buvo ramus ir malonus.
.
. . j liukais, su mažu kluoneliu, ku— Tai sėskitės. Pavėžinsime.
ir sielorasi. Jeigu visuomenė ir
Seserys pro mane .sulipo į rario stogas žirgeliais apžargstytas,
netoleruotų tokio meno, kuris
ir su nedidesnių tvartu. Į vieš tus. Bežiūrint į jų rausvus vešjai neturi reikšmės, tai nereikia
kelio pusę prie kiekvienos sody dus ir geras, mėlynas akis, mane
jos ir kaltinti. Dabar yra toks
bos augo sodelis, kuris pavasarį apėmė juokas, jr nesusilaikęs -aš
laikas, kada menas suskaldytas,
pražyla nuo obels ir vyšnios ' sukrykščiau, apsikniaudamas į
nutolęs nuo fizinio pasaulio rea
mamos sterblę.
žiedų.
lybės, vis dėlto intelekkto verž
— Ak, tu apuoke! lumas niekad anksčiau nebuvo
Trobelninkai nuo amžių sėdėtolis ryžtingas ieškoti tokio pa-J jo ant savo sklypų, po kiekvienu dvi moteris: —■ -Kaip
šaulio, kuriame norima gyventi i grumstu apdaiginę bulvę ar ko- Mortele ir Onute?... ‘
ir laisvai kurti. Jaunoji karta pūstą, ir kiekvieną vagutę už— Ačiū Dievuliui
katastrofiškai bėga nuo tos moky sėjo rugiais ar dobilais, vieninklos, kurią lankė jų tėvai, šalina-Į felei savo žalmargei. Kai mūsų
si nuo aplinkos-ir tėvų-tradicijų, i tėvai ir senelai čiM gyvena*-,'n'ė
kurios tėvams yra brangios. Bu- vienas jų neatminė, kad trobeome
O vęs prezildentas Harry S. Tru-pėse kuris ūkis'būtų perėjęs į
man, kaip politikas^ apie nieną j svetimas rankąs. Bet toji <iirva,
DQDUyra taip pasakęs:
. ’L kurios aliai lysia buvo• prakaitu
Įgali būti ir su .nekaltu,.' gražiai ; “Vądistinėje visuomenėje me nuberta, neišmaitino visųtrobedarbus dirbx.
^nutapytu paveikslu. Gražiai nu nininkai vysta. Netolerantiško lės burnų, ir ūgtelėję vaikai,,nei
saldintas realiais paveikslas dau- je .visuomenėje pilininkai jau^ tie pempiukai' Sis '.?savor\ųzd6,
* št
- . J ** , - i: r.
■. x ..
čia visuomenės neapykantą. Ma tuoj išsiskirstydavo ąąpyįirikės,
terialistinėje visuomenėje me?- sodžiuose už piemenis,- bernus
nihinkai jaučiasi'izoliuoti. Man ir mergas. Ir kartais tuose na
Menas atrodo, kad mes menui geriau meliuose su visa kuo būdavo
d patriotas
patarnaujame ir Amerikos visuo taip trumpa, kad žmogus, iš
sudaro menės idėjos,,. kai mes^puoselė- muštas iš įprastus vėžės, jau gy- •
jame laisvę ir priešinamės tiems, vas nevaliodavo^Išigiį^žt^^^i:
kurie ją siaurina — mes ne tik vieną naktį apdegė. Mulei^bį tė
tai laisve naudojamės, bet ir su- vuko pirkelė. Nu^eskėjū^ogiš,,
daromė ideolias sąlygas menui
rentinys išsiliko, Susikalėftojęs.
^ėtnūfi-^tv? tartos kultūrines ir kurti”.
Mikaa Šileikis i kūlių, apsi dengė? -žmogelis į pir
(Bus daugiau)
;• kią, užkėlė ant, kraigo bęi^rius ti, kad tuo rūpinasi
žirgelius, kuriebįflavo;«-txfe>,-:č
įstatė naujus langus, tsciaū;’pri
SWgatUTvnuinmHHunuHHunimruniimniiHinniiiihutiHUiuiiJiiiiHiniing trūkęs skatiko, vienamfe galeįdu
r*
langus užkalė lentgaliais-irrtaip ’

p žmnnės Bell. Bet tabokos ir kitokių pre3 kai pa- kių niekas nev?dirta menu. Be
anri
ttk visuomenė nėra kalta, kad
bė^a prie! meni n inkai josios nešviečia, ne*noko pažinti meną iš esmės.
Meno vertybes pažinti reikia tu_ ;
rėtf arba prigimtą intuiciją, arba
reika daug stebėtį. lankyti paroPrancūze
paskaitas • Muziejuose ne
Muziejus:
nes jų gyvenime daug ko išmoksi.
yra kultūros istorijos sandėlis,
nebėga bet ne kultūros mokykla.
prie - Kaip tradicinis, taip ir modf^musis menes yra lygiai geri,
savo
ūmo kiipsrius, bei. lygą. Paennr
įjaįpsriui ir reikia eiti prie bend?
I ro meno pažinimo. Sakysime poe
Tžija ir ’’poezija. Viena jma gei gelbėti
o antroji labai bloga. Tiktai
^|jReiiEinėlis gal; ir vieną ir antrįį lygiai mėgu. Jeigu mes su-

m. ’-*■

. skelbism?

staklių išimt
kaišiusios sijonus, kad nesudulkėtų, ir rankose nešėsi batus, į
kuriuos buvo įspraustos malda
knygės. *

■

iv

e>A.lrvnOt

Icxirfll

Wi i

ir1

7

7

i ■

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.

2608 West 69th St, Chicago,1 I1L 60629 ♦ TeL 925-2787
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

Maistas iš Europos sandėlių.

MARIJA NOREIKIENĖ '
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Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

11 B 11

4

W. 69th St, Chicago, BL 60629 ♦ TeL 925-2737

50 metu st
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ANTANAS VAIČIULAITIS

ITINGOS KNYGOS

ionfhx V. Statai
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YNAI

Ltdara šiokiadieniais nu<
raL ryto Ud 10 ra
m *QQ Wi
jais nuo 9 vai ryto

>rumsxfenu

nra!i-j<mn:
savęs ’
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mą kartą išsivežė į miestą.
i
Bevažiuojant mums pro tro-1
beles, ar ne ties trečiu rėžiu ui j
Muleckio, tėtis truk įdėjo vade- i
les, ir arkliai sustojo.
Aš tada sodo vaiteli Hose pa-1
mačiau dvi aukštokas moteris, ■
.
.1
kur.os takeliu ėjo i vieškeli.:

• 'H

-ROLz.

juos paliko per keliolika melu *kiKtBS. —
kol mis ik raps lė pinigo ir baigei
afsdiu tuo raįsi;engti savo nantrfį.
imtu ir gfcu. iidsi.
Bet mano mintys dažniausiai
ShpM’uuu^ pn# mamos alku(grįžta prie
Į me m?
i kurias pažinau tą sąplčta

sącijas, yra daugiau $12,000, arba
$11000,
Jts vedęs ir bendrai
pildote Ageotftra neuždeda nu
matytų taksų bausmės tuo metu,
tiems asmenims, kurie buvo pa
liesti tu pakeitimų.
P. T.
KL. Aė būčiau patenkintas,
jei jūs galėtumėte padėti man
gauti j adomų namų (mobil
home) statytojų pavardes ir ad
resus, kur jie randas, i

Kai kurie reiškiniai dėl šalču
ir Flu susirgimo
Pę.šalima^ rr inflvenia susir
gimu vis dažniau pasireiškia šiuo
metu. Kyla klausimas, kaip nu©*
Šių ligų apsisaugoti o susirgus
kaip greičiau išsigydyti. Perša
lus pirmiausia pradeda skaudė
ti galvą iš nosies teka skystis,
akys pavandeniuoja, skauda ar
niežti gerkle ir pasireiškia nuo
vargis. Pas suaugutuus karštis

ATS. The Pennsylvania Ma
nufactured Housing Association,
P. O. Box 248. New Cumberland,
; Pa. 17070. Jie turi savo narių
j — statybininkų firmas, esančias
į Pennsylvanijoje. Tos firmos staį to tokius namus, North Carolii na, Georgia ir Alabamos valsti! jose. Bet jūs turite įmokėti $25
tai firmai. Praneėja iš Housing
Instituto pareiškė, kad ji daugiau
nežinanti ar viso krašto tokių
statytojų sąrašai kur nors gau
nami.

|

vo vei<k), akių M*

e uždenk savo iiūsį ir 1>uituį.
ku nosine ar mnikšru TOpieriu,
ypač, jei šnypšti ar ko*i
• gydytoias gali prirašyti
tibi®&ų, bei kuriais laikui, jei
įgijai komplikaciją^ ksip Saak
tennnę peumoniją
Iš vaistinės be recepto
pilk šiuos vaisaus:
< Ai^thftažimrrmi, kurie pade

F. Aukšta temperatūra gaK pa~
rodyti kitas infekcijas, kaip Flu, tekėjimą.
< Antichalinergikų, kurie pa
Sinusitis, Tonsilitų, arba bakte
rinė pneumonija. Flu simptomai deda. pašalinti akvse atsiradus
ĮK^Tis-, negu kelią u- 5 vai- p. p. savaite^ aienomi^, islaoai greit pasireiškia, pakyla
faflįais ar krtornisl skiriant šeštadienius. Šį pranekarštis iki 104 Į ir gali Tęstis
Bendrai sukant, F’hi Vaccine
išimą paskelbė ’Illinois Employkeletą dienų, ligoniui labai skaū- rekomenduojamas vyr. negu £5
Imeixt Security' departamentas,
skrepliuoja. jam - m. žmohėnv, sergantiems širdie
skauda gerklę, jį užpuola sausas i ligomis, plaučiu arba cukrine-.^
X ,-T
'1
■ • - —a S
gtsm; idestus is darbo, tumaus vakarinių priesnescių
____- . ___ .
kosulys Ir visame kūne pasrreiš-: satikrte savo m.’dytoąa. ąa
' - *ž uArmjT AtKrva neateidavo, i tar- darbininkams ir yra pakjdtalas,
ruiskia ..sekantieji smųKomaug T - - ,
Įpa skausmai.
’
karštis virš 102°F, ksėrafivžniK?
.
veikusios Stone Parke. ’’
s- . Idant išrengtum- persalimo ar į
^pagavimo”’ šalčio arba slogos: į rukrihka ir sausas k
24 m. amžiaus moteris Gra
J e dąžnaL nusimazgok rank/is/j tis tęsiasi daugiau
Lee Taybor, gyv. 1734 ir *MenD
ę rankas jaikyk toliau nuo sa. turios-dienos.
■traAxyris;
daugeli įspe ąrd, praeitą ketvirtadienį ąpkal<■

T
f

e:

f
Į

Kada kokie dalyk
buvo išrasti

UŽDIRBO

— Kaip eina biznis, ar uždir
bai ką nors?
— Negaliu skųstis. Vakar pel
niau net penkius dolerius.
— O kokiu būdu?
— Kaimynas norėjo nusipirk
ti ant kredito batus, o aš jam
nedaviau.
SKOLA

— Tamsta pasiėmei rašomą
mašinėlę iš krautuvės ir nieko už
aptartą su lietuviu advokatu — |
Keltuvus
namuose
išrado
Otis,
ją dar nemokėjai.
teisininku, apsimoka iš ankstoj
1852
metais.
— Kam aš turiu mokėti’ Juk
parašyti, kad pagal jūsų, pagei
Mašiną,
sudėti
skaitlines
—
tamsta užtikrinai, kad ji pati iš
davimus nepalikti gimines liū
Borrough,
1883.
simokės laikui bėgant.
desyje, nes kitu atžvilgiu apsi- ■
Dirbtiną
šilką
—
De
Chardondžiaugtų nereikaliųgi paramos j
net, 1889.
APGAVO PATS SAVE
asmenys.
j
Į
Automobili benzinu varomas
Svečias restorane pašoka nuo
KL. Aš skaičiau, sjidųdoje, išrastas Daimler-Benz, 1884.
— Nobelio. 1867. staliuko ir šaukia patarnautoją:
kad kai kurie minimi ąsmenys , Dinamitas
_
— Skubiai duokite man sąs
daug valgo, o velįū.įių^al
Plunksną Waterman
kaitą, nes aš turiu bėgti... Kiek
laxatyva, kad sumažintų šwr|.
Linotypas raidėms rinkti — asu skolingas?
Si—y
-p-n^ nekreipė į tai’ tinta, kari: naudodama 11 payar. Ar tai geras būdas sfornji Numa
Užmeta ant stalo dešimt litų
Mergenthaler, 1885.
~e^iie^aę- ž— mėž—d nepranestfevdl d žiu išgavo iš Seifai e net §143,- žinti?
h?
ir nereikalauja grąžos! i paskiau
Garvežys - - Stepjen, 1929.
Įrn-^iĮągfc&r dėl
įj -darbą ne~į
pašalpų. Tą sumą ji gavo
ATS. Kai kurie
t&l
i metų laikotarpyje,, pradedant
Kulkosvaidis — Gatling, 1861 pasigriebia paltą ir dumia lauk.
" .Socialinei •' ąjidfaųdai'T’t^oc- ifž ■nc'.yerslmmkus. Pirmiau uan-įį, '
Po kiek laiko sustoja, apžiūri
i ■ ' _
r i 1977 m. spalio 1 d., pagal.vadiLewis 1912.
*
’
Otfcter
ia.
ula‘
TI
■
Šen./ išgelbėti,- nuo 1984 m. saH- kęjo js’^avo.pągamu
Gillette. paltą ir nusispiauna.. “Ach, -pfcĮ
Mašinėlė skusti
■*
g J narna Welfare Fraud sistemą. būdo nerekomendi oja ;r^voriįii
galais pasigriebiau savo”...
:-ąio men. Liti padįditopi mdfces- dąbapmokės ,14~y
sumažinti--tAš abej >jųj-kąęj tai 1904.
EžeraršsprtveBegrjas ir
.
L *
Nuo 4584 m. sausio mėn. 3 '&?.!. Kaip Kongresas balril d.
tūrėtų bet kokį reaų’efeį^^. as
Telefonas — Bell, 1876.
kompanijos JOS KLAUSLV1E,
įpriėmė? mokesčių į.^rdidniįnao ykų r'gąlinančhijų s Soc. Se^u
meniui svorį sumai imk ’tačiau
Rašoma mašinėėlė — Shades
3j$ti^rtaą^ Washingteno valdžį-i pensi jas ■*tr pftšakjios ims’ jpi
paskutiniai tyrimai rodo, kad 1873.
Kapitonas aiškina naujai pa
A>kąi*:X*»d bus išgelbėta Šbc. See.i dfet€fc-33S.. Darosi• mestai.
throda leng-i
MES ATSAKOiME laxatyvu tabletės neapsaugo nuo
Mašina dirbimui bonkų — šauktiems kareiviams;
■šist-ema. Dabar dirbantysis Sdc. į didesnį tSec See. męfcesčiri
svorio padidinimo; Gydytojai Owen, 1904.
— Jūs turite būti paklusnūs
See; rėkąĮums iš savo uždarbio i didins ateities.progi’Są. kaė
patyrė,
kad
laxatyyai,
gaunami
Mašina
siuvimui
drabužių
—
Sudarykite testamentą? arba jūs
ir daryti tą, kas bus paliepta.
:imės' mokėti 7 7ž, o buvo lik ' mažintų nedarbą -visame
vaistinėse
be
recepto,
nors
žmo

Howe,
1846.
visa giminę paliksite -liūdesyje
— Tas mums ne naujiena;
gus suvartotų 25 tabletes po val
movies esame įpratę, — atsako vienas
Kinematografas
KL. Pasakykite savo skyriuje gymo nieko nepadeda. Studijps '-L Edison, 1893.
turės ; mokėti dvigubai daugiau recesiją.
kareivis,
kelis žodžius apie būtinumą su parodė, kad asmenys absorbavo
Mašina gaminimui ledo
— Kaip tai, juk pirmiau ne
daryti testamento kiekvienam, 90 \ maisto kolorijųį Toks paly- Perkins, 1834.
buvote armijoj?
jei nenorime savo giminaičius ginimą
žmoguni, kuris nęRevolveris — Cotl, 1836.
— Bet mes visi esame vedę
palikti liūdesyje. Mūsų tėvas panaudojo laxatyvul obsarbayb
ir namuose išmokom paklusnu
neparašė testamento, o po kurio 36.4'< suvalgytų vai gio kalorimo.
>. Yja sakerna. jog poilsis jprasbTAHITI
laiko mirė netikėtai mūsų myli iu sako dr. G. Timotfly Johnson,
(šedą po. 40 metų. Persiritęs per
I
'
ma mmavtė.
•/ 7 kuri irei
o testamen- M. D.
Saloj Tahiti ti
APSIRIKO
įįį. slenksti
to nebuvo parašiusi.
Dantys
visų
balti.
daugiali poilsio ir-mažiau Įtempc
Vienas draugas pakiausė gar
KL. Ar tiesa, kad Fed. In
Švilpukais čiur liur liu,
įtpyėi- sunkaus darbo. Žmoguj,
ATS. Iš jūsų laiško darant
saus
daktaro:
come Tax taisyklės apie nedar
Balseliais kaip varlių
.stipriausias yra tarp 20 ir 30 me- i Putnam. Con. PiKnamo centrari
— Ar Tamsta niekad nepadaSukvarkia dar...
.tų. Po to seka laipsnikas jėgų^ priklauso ir i(iar viena didelei
resmo amžiaus žmonėm- (nors bo kompensacijas buto pakeis-:
riai klaidos, už kurią dabar gai
’mažėjimas: jis greičiau pavargš- institucija — Matulaičio vardo]
ir jaunesniems) patartina suda los 1982 m. rugplūčię mėn. ir
Mat. imituoja vis
liesi?
•įi, nebeturi tekios ištvermės, ■poilsio namai, pastatyti kk_k ažo- j
ryti savo testamentą, idant mir veikė atgal nuo 1982 Įn. sausio
Žvėrelius ar žuvis,
— Taip. Syki padariau-opera
nėn.?
Jeigu
taip
yra.
ar
Intemąl
kiau
nuo
anenuolyno.
Tai
-erei-]
kaip pirmiau.
tis automcbiio^ tiaukinio ir lėk
Nusikvotoja dar
ciją ir paskaičiau $75. Vėliau gi
vus pastatas, kuriame yra prįd- ]
tuvų susidūrimo atveju, nelai- į devenue Service tarnyba sutin
Būbneliais
bar-bar-bar
Virs 40 metų asmuo privalo giaudę vyresnio amžiausužinojau, kad jis galėjo užmo
ka nebausti tuos asmenis, kurie
mėje
prieš
laiką
nežūstant.
Tug .
Ir
taip
toliau...
vengti nutukimo. Tą galima -at įidi — krmisai ir pasanbečiail
kėti tris syk daugiau.
labiau^ jei turite gimimų, ku- nesumokėjo laiku 80% savo mo
likti valgant mažiau ir šiek tiek
Aprauda galingas
riems reikalinga materialinė pa- i kesčiu dėl nauju taisyklių?
pasimankštinant. Po kiekvieni) Dirba, jame daug samdyto poi-'j
• Moters išmintis namus
‘ J. B. _ Pacifico bangas,
nmn, ypač Lietuvoje gyvenan
stato, o jos kvailumas juos
valgio reikia trupučiuką pailsė šonaio<, tačiau viskam xadocau |
Paslaptingas gelmes,
tiems. vietoje pinigų, kuriu ver
ATS.
Taip.
Taksų
taisyklėse
griauna,
•
ti. Lietuvon žmonės “snustelė- ia putnamietės seselėm.
Neptūntą ir laumes
tąj
tė
abejotina,
testamento
vykdy

dabar
pasakyta,
kad
reikia
mo

* ~
1
‘ja” po pietų, nes tr.s gelbsti mais *pastatą
Kerštaujančias...
suorganizavo
JAT |
tojai galėtu pasiųsti vertingų da- j kėti visus mokesčius arba dalį
to suvirškinimui.
4 - , valdžios parama ir sudarė
Sena jų praeitis —
lyku Iš tokio-pavyzdžio jūs ir už nedarbo kompensacijos gau
Niūniuoja db.ug karčių
įzią oaze poilsio reikėtiugtcrr^J
Kam rūpi tai...
kiti skaitytojai gali daryti išva- ‘ tą pašalpą, jei jūsų visū& paja Mistinių paslapčių
APIE ŽMOGAUS
žmionems. Juos vtsn$ globojai
das. kad testamentą, a]>galvotą. mos. įskaitant nedarbo kompen
Apie tėvų gentis.
Vis Tas Pat
ATJAUNĖSIMA

Padidinami soc. apdraudos raokesci

•; Kadaise buvo manytu, jog Hei‘dus jąime-nio žmogaus kraujo ncenas Ktork;h< dsug rašęs L
į senesuiOjO gyslas. pastavasi? pi.- ‘inrių EadkĮopcdijai ir krf«e
T.
jaunės ir ro organizmu, bus Kur isaorMiams leWnams
kas sftipresnis. Tokį išbandymą!
radare popiežių* Inocentas Vili. ,
Trumpos žinia?
įič’aa- jis greitai po to mirė. Nė- į
: Lėktuvu tmįio- pr^
žinia; ar operacija buve nevy-'
, jos
rnrttiį
kuąi. «r poihc as kraujas nevei- į
tiTaip 29.3 TDibjaniis žm

•VėliMi jjtrir?dd kitoki atjau- iš
trečdalis buvo vii
ninii>0 būchi tarrftes sugaišo metų •mttižūius. Ton jie pr
jo Varoactt,
ir kilt Bet
kii
#ėktuv.d>

lIWywf.

R TELL
tovi.

SsAaae Mihfc"1 k OdfeB Tr RinradL * _
Kai*.
I —■
Fvrfk.
žmi
fcRsenKsc.- ■< *

■
aV.RAffTO
N SI J AMS trtst* MENTI
m MALM Al
•KMxVS 1 -IfTVWy ‘
M*df

pi

nMBMMk

rotėvįai gardžiavosi
elniu, šildančiu, ule
pat skoniu nuo 17
bnonės taip ilgai ka nors vertina,
tad tai yra labai gera.

Bf aįgidbiėifcii
80 jJfoo*

pirma lietuvių ir aųflų kalbomis žodynų, kuri#
ir šiandien skaitomas pagrindiniu lietuvių-anglų
kalbų žodynų. Paruošta ir Uteteta daug lietuvių-anglų
ir aagtų-Metuvių žodynų, bet tekio žudymo, kokį paruošę
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ir

tawiu pne Naujienų bendroves suorgankąv!s aso, ba
trys paminėti asmenys sudėjo visą savo ener^711 <iją, iinias ir turtą Naujienoms Utebti.
metazus
$2$jc
Kada 1913 metais buvo sudaryta bendrove nepriklaupusei serų -____
Subscription Hot*>;
trims mėnesiai
Skj-aHi ir demokratiniam laikraščiui leisti, sukeltą
Chicago $45-00 per year, $24.00 per
rienam menesas
lx months, $12.00 per 3 months. Ia
.
s^ma, nupirkus laikraščio spausdinimo priemoother USA localities $40.00 per year. > K.r.adnie$22.00 per sis months, $12.00 per
.K. nės. sudarytas rinkėjų ir sapuadintojų personalas, buvo
meU^ __
three months. Canada $45.00 per year;
pusei metę
iškištas pirmas Naujienų numeris ir sudarytas laikrak->ther countries $48-00 per year.
-LLi . 3© patinimo ir pardavinėjimo aparątas.
25 cents per copy
Užsieniuose;
Lietuviško laikraščio leidėjai nenorėjo bristi į skolą,
ie paruošė pirmą laikraščio numerį, kai turėjo viską
Nuo sausio pirmos dienoj
Aruišę. nupirkę ir galėjo atmušti piumą laikraščio nuDienraščio kainoec
eri. Pirmo numerio atspausdino 25,000 egzempliorių,
Chicagoje ir priemiesčiuose:
sekmadiemss, passadies
tadienius. T/ima Naujiš
sssrio 19 dieną jis buvo išvežiotas po tisas krautuves
$45 JM vė, 1739 So. Hsbžad SErt
$24.00 IL 60608. W 42K6KJL
pusei metų -------• kioskus, kur Chicagoje gyveno lietuviai ir domėjosi
Laisvės Alėja Kaune
trims mėnesiais
^Trriškais reikalais.
’
vienam mėnesiui .
Antras Naujienų numeris išėjo už savaitės, o trečią
Kitose JAV vietose:
VLĄDAS POŽĖLA., •
•
nimo aplinkybių.
ivmtę jau pradėjo leisti du kartu į ^vaitę. Išleidę -, dų
I “Mušti barbarus!15 Taip praumerius i savaitę, padidino redakcijos narių štabą,
NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrai sekmad
PIRMASIS PASAULINIS KARAS
' sitarė žinomasis pažangios estų
j&usmvės darbininkų skaičių paruošė,, popieriaus įsigijo
visuomenės veikėjas, laikraščio
. Mūsų uždaviniai .
!ą, rūpestį ir ištvermę.
■ pradėjo leisti tris kartus į savaitę. Etestipredarnos/Km)
‘Paevaleht’ leidėjas Toennisson,
Nusprendėme dėl mokslo
1984-ieji metai = Naujiena metai
I J?14
rugpjūčio i dienos jau praėjo leisti kas^en, —• Ka»^, kara^.! -— skelbė; Tąr- kreiptis į rektorių, kad atleistų kai buvo kreiptasi į jį. Ir dar dėl
I aiškumo pridėjo:
isskyras sekmadienius. Pamažu į Naujienų darbą įsitraų-: tu ĮaikražtJai 19|1Hietu ruįpjū- nuo mokesčio už ji.
y— Laukiame priešingos atoŠie metai turėtų būti Naujienų metai. Iki šių meiųĮįė Kostas Augustas, Kazys Baronas, Mikas
K į čįtt Į dieną.' _: f
Dėl-maisto — pietų eiti į stu
apie pačias Naujienas mažai tekalbėjom, bet šiais metais |
JI Jurgelionienė, Viųcas Puška. Vincas įįap-'. Kai j praneūgų .. prezidentas dentų valgyklą. Vargu pabėgė- i mazgos — kad susmuktų dabarPėjircarė atvažiaye y Petrapilį ir
{tūris režimas. Kraštas be tvirtos
Kaifts nuo karo ten būtų uždary
pasistengsime skaitytojams priminti kelis svarbesnius |
Jocas Gi
pp.tQ tįioį buvoj.paskelbia mo
; ekonomikos, be geros valdžios,
reikalus, primenančius Naujienas.
Rakanas.. Povilas Mileris* Alęksąs Ambrusė,: Stasys Vi^L f bftizAcija,/$ebe ^paslaptis buvo, tos durys. Jei ten negausiių, tai ' be modernaus transporto aparadar yra miesto savivaldybė, vie
Pirmiausia noriiųe priminti kiekvienam Amerikos į noras, Anranas Vaivada ir daugelis
Kįektięnas įnešė: j^Lšuoliais au< ta j karą,
i to, be pasitikėjinfiatiadovybe -na kita draugija, kuri galės
L •.
šiandie, tai. rytoj karas,
| lok$, H rasta s, pradėjęs karą, telietutrjuų
r . kad. Naūjiėnos šiais metais mini savo 70 metų savo -žaras, laiką ir pasiryžimą^aĮ^enaš.-Ąj^e
mums padėti.
,
Be šilu, -dar- yra vienas
; Saii-W griūti nuo sunkios jo
sukaktį. Nėra’iato lietuviško dienraščio Amerikoje, kuris?
Ėsšą i dienraštį būtų gafiihą
7’ -‘; =
•; A^^ųįas. rusę i /YirbaHa kryp^
naštos,
būtų ėjęs 70 metų. Nėra tokio diepraščip ir rusų paverg
nis.
—
Lietuvos
komitetas
nuo
.
Tarp šių metų vasario-19 d.-arls^pįQęioiLi^! Naii-į ^ląlj
' ?ėįjšus- Sliiius
toje Lietuvoje. Visiški7 laikraščiai pradėjo eiti žymiai penos rengia banketą, kurio metu bųš paminėtą lįętūvis-;
kąrą nukentėjusioms šelpti. Tu-; Tai yrą riuii tautos tragedija,
rūpestis .ūžgtjė ii.
ii įpus, stiidenstuden.rėjome žinių, kad jau pabėgė- už kūi.a ,a.s<j'Ko tie ponai, kurie
vėliau.
ko dienraščio istoriją. Pianuojame šįą šųkaktį; paminėti.
;tiąį. plūsta nuo.pasienio į Vilnių,, jleuėra valiiicįe. Eslai gelbės
Svarbiausias dalykas, kuri kiekvienas skaitytojas
ten jiems, organizuojama' pagal save ir padės rusu demokratijai
turėtų turėti galvoje, tai kad šitas dienraštis buvo Įsteig □Lreinno suorganizuoti numatytu lašęū, tai7:minėjimas vieniši, išsisklait
bą. Pabėgėlių, vilnis gali, ir mus gie.ėiau paimti valdžios vairą.
netiesą! — .pro.
tas Amerikos lietuvių 1914 metais. Jis nepriklausė nu© bus ragpiūžo mėnesi.
.
/ 'LL' lLL
paliesti.
— O ko tamsta lauki iš vokie
testavo- /ąudrįngai Kuzma ąrtL
jokios tarptautinės organizacijos, nuo jokios valstybės,
Dr- Pijus Grigaitis redagavo Naujienas nuo pirmojo minusiame draugijos susiiinki- Dėl bu^ų — čia maža beda. čių?—paklausiau jį.
nuo jokios pašalinės grupės, kuri būtų galėjusi daryti jo numerio iki 1965 metų birželio. 19. dienos širdies.0nĮę:
— Naujos okupacijos, nes ru
rųe> — mes rūpinsimės patys Tikėjome, kad nei savivaldybė,
Įtakos į laikraščio skelbiamas žinias, dedamus garsinimus gio. Aucrikan atvykęs dr. (Jrigąitię Baltimorėje ręda- sau- pagalba! Niekas dar nežu nei kįta kokia organuacija sų okupacija nūo-; 1721 melų
ar kišamus tendencingus raštus. Naujienos rūpi gavo Pirmyn savaitrašti. Jis atvyko j Chicagą redaguoti vo, o vargas tik ^nt kojų pasta? mums nepasigailės pastogės. trunka iki šiol. Žiaurios vokie
čių okupasijos — kraštui išnau
nosi nepriklausomos ir demokratinės Lietuve/ reikalais, pirmojo Naujienų numerio. Pijus Grigaitis- gimė 1883 m. to. Atsistosime-.sr mes, mokslą- Atsiras bendrabutis.
doti ir gyventojams nutautinti.
Tartu lietuviai studentai pasi
kėlė aikštėn visus, kad ir jautriausius Amerikos lietuvių I spalio 16 d. Kudirkos Naumiesčio aps., Gudaičių kaime/ baigsime ir -^rįširie ąamol
Turėjome. du šimtus- metų verir Lietuvos laisvės reikalus, tuos klausimus logiškai svars- į Baigė Marijampolės gimnaziją 1905 m., sakė kalbas prieš Tvirti, drąsūs, žodžiai kiek sakė: dalyvauti j udėjime prieš gijoSj.yųenu šįntniečiu daugiau
tė ir darė išvadas, vedančias j lietuvių tautos laisvę ir |■ caro vyriausybę, buvo suimtas ir teisiamas. Pabėgo iš' prablaivė apsįniaykusį studentų carą, užmegzti ryšius su kitomis kaip’Lietu va!- Gana tokios vergi
susirmkįmo ūpą. Kalbėtojai vie pavergtomis tautomis, kovoti dėl
jos, reikia pasiruošti patiems
Lietuvos gyventojų gerovę.
nas pakito galęj0 pasisakyti apie tautų lygybės ir apsisprendimo
praeities turime
Nauijenos visą laiką buvo tolerantiškos. Jos leisdavo, csriją kur baigė teisės mokslus -ir įgilino filosofijos savo^-pa^ėtį. ir- arųiniaųsįus ųž- teisėms pavergtoms tautoms, tvarkytis,.
daug patyrimo,. kad reikią- pasi
pasisakyti kitų pažiūrų lietuviams ir nurodydavo, kas
lietuviuose gaivinti’ 1905 m.- re
davinįus.
tikėti tik savo jėgomis. Sugebė
— Tęsti kiek galint mokslą, voliucines nuotaikas ir to meto
lietuvius jungė ir kokios tendencijos juos skyrė.
Atvykęs Į Chicagą redaguoti Naujieną baigė teisės
sime ir su.vokiečiais- kovoti.
r, tiem. - —-;Ko£ia bebūtų
. ^šūkius,
užmegzti rysiūs su lietu— sakė
j
Tvirtiname, kad Naujienos yra pats seniausias lietu-!
Išryškėjo, kad estų tautos sie
viskas ir nepriklausomas dienraštis, nes turime įrodymus ■ ii Dr. Grigaitis buvo geras kalbėtojas. Jis ruošė pa Liet^vos ateitis, /įifeligentijos $ vių organizacijomis,
kiniai sutampa su lietuvių pa
jai reikės. Mes d^r; pęžinmąe, : Tiems -užsimojimams
~
■—
vykdyti
tokiam tvirtinimui. Pirmasis Naujienų dienraščio nume kaitas Lietuvos laisvės klausimais, padėjo-suorganizuoti įąip'įųs Lšętūvpjf^- V^kąs pn- ir jiems derinti su kitų organi žiūromis.
ris išėjo 1914 metų vasario 19 dieną. Amerikos lietuti
Amerikos Lietuvių Tarybą, kai rusai.atėmė Lietuvai .ne* • klausys, nuo -to,- ką. parsivešime. zacijų veikla, iš visų veikiančių — Man malonu tai girdėti. —
reikėjo įdėti daug darbo, kad tas pirmas šio dienia
Per. amžius -Lietuvai trūko inte jų organizacijų sudaryti bendrą pastebėjau aš ir pasisakiau, dėl
•, /<; '
1 komitetą.
lietuvių-estų bendradarbiavimo.
numeris pasirodytų.
1 admimstracijos nutarimo nepripažinti Lietuvos įjungimo ligentijos:
Lietuvių bendrovė Naujienoms leisti buvo suorg
•į Sovietų Sąjungą. Naujienos visą laiką gynė Lietuvos — Bet;ar galėsime tęsti moks , Tokios mintys išjudino visus Tada būsime tvirtesni. Ir dar
lą? — ne vienam kilo klausimas. susirinkimo dalyvius. Vieniems aiškumo dėlei paklausiau, ko
zuota 1913 metų rudeni. Įtakingiausias ir veikliausiai
teisę savarankiškai tvarkyti savo reikalus,, neprikląusaPo tokios įžangos atsivėrė jos buvo įdomios, kitiems skati kios ateities jie geidžia Estijai.
bendrovės steigėjas buvo tuo metu Chicagoje gyv
mai. be Sovietų intervencijos. NaujienųTormuluoti ir per
nančios rūpintis minėtaisiais už
(Bus daugiau)
kalbininkas ir žurnalistas Antanas Lalis. Jis jau t
7'? metų atlikti darbai bus šįmet paminėtu
ir apie viską — iniciatyvą, veik- daviniais, iškeltais naujų gyve(Iš Vlado Požėlos raštų)

>» s. HaDM st.
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AUGUSTINAS PAiKONIS

Marijampolės Karo mokyklos
ir jos kariūnų likimas
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^Tęsinys)

žmonių. Gatvė nuo kareivinių buvo atskirta gete*
Sekantį rytą jau su saule triukšmingai atsi ' tire tvora. Stovėjo žmonės prieš mus gatvėje
susirūpinę: ypatingai moteriškoji lytis. Rki
darė arklidžių durys ir pasirodė ginkluotų esesi į
ninkų būrys. Esesininkų karininkas sušuko žvė
i nuo kareivinių buvo tik apie 40 metrų. Esesinin
rišku balsu:
kai ruoš tuoj apdaužydavo šautuvų buožėmis.
— Bėgte, marš, visi į kiemą!
Greit išbėgome. Visus surikiavo į eilę po Uis. Reikia pasaykti. kad vokiečių kareiviai žiauriai
Apsupę sargybiniai nuvarė prie didelio sandėho.
griežiai įsakyta nekalbėti su netoli esančiais žmodešimtį vedė į vidų ir ten išdalino pagal ūgį ap- nėmis. Tie, kurie neklausys, bus nušauti be pfž?
spėjirak
ninkio laipsniais. Iškart pamaniau, kad jei iš
duoda darbo rūbus, tai varys kur nors prie dar
bų, o su puskarininkio laipsniais gab būti geriau. atveže šokio tokio vaisto. Padalino po
Besirengiant, vokietis pamatė ir norėjo laipsnius
amenib mimieiny msveuk jaaJę i8uu
lengva. Beakai visą iaiką nervai į(
jų m perdaug galvoje. Galvoji tik

likimo. Galų gale, po kokių poros valandų, užmi
gau neramiu miegu. Imu sapnuoti, kad ištraukiau
visus dantis. Pagal mano motinos galvojimą iš
traukti dantį, tai kas nors mirs, ar atsiskirs. O
visus dantis ištraukti reiškia, kad amžinai atsi
vome tinko gabalėlį į laiškutį ir, nutaikę progą, skirsi nuo visų.
kada sargybiniai nusisuka, mesdavome į minią.
Baisaus sapno sukrėstas, šokau iš guolio ir
Minėję kas nors pagaudavo. Tada buvom tikri, tuo pačiu momentu pasigirdo švilpukas ir esesiI ninku šauksmas “Kelk!” Stagiai pašokęs, nežino
laiškelį įmesti į susirinkusių žmonių tarpą.
jau kur esu ir kur bėgti. Tąip pat perbėgo min
Didelė įvairių žmonių minia išstovėję iki va tis, nejaugi atskirsiu nuo visų?... Gal varys
karo, Tik saulei nusileidus, esesininkai visus iš- sušaudyti?... Pažvelgiau pro langą Jau buvo
m_.-_ jr mes
išstovėjome prie at- pradėję aušti.
langų. Kai sargybiniai išvaikė susiTai buvo pranašingas sapnaą žvelgiant į tai.
ateCtouti nuo- Įkas šiandien jau tikra: abu tėvai Lietuvoje jau
tskii’ti nuo sa- mirę, kųrįų BVQ Marijampolėje pergyventų dienų
įsakė uždaryti nebenaaaiaų, jau»iauaivs brolū Juosta žuvo pai-Kad ig*
ne- Įtizaninėse kovose; antras brolis Motiejus ir sesuo
’Pin .Stasė po daugelio metų iš rusiško k aceto grįžo
į Lietuvą be sveikatos ir šiaip taip dar vegetuoja,
vos gavę teisę apsigyventi Lietuvoje. 0 aš pats
gyvenu Amerikoje, ir nėra vilties, kad kada nors
■-KN
r-‘
sugrįšiu pas likusius savuosius. Geriausi draugai
4 oasi:
tiais budais Irgi
buvo dingo bolševikų kacetuose ai' žuvo partizaninės^
■

iBųs daugiau)

Lauke buvo labai gražu- Geguži® viw

indo į galvą,-Užmerkus,, visokį
mažai

a stovėjo

•'V-

fc- J

vės ir toliau nuo šešupte. SuvĄoe suvaryti j vir

pri&'ųktiinta. iie.ųaJnaš užkMtito.

1’

-

iii- lovų, kurios beveik visos be matracų. Antklo- reivines. - Ypatingai daug buvo; gimnfiizisSų bei
j džių irgi beveik nebuvo. Iš primėtytų visokių sku- gimnazistų ir Įšiaip jaunų merginų.
dura pasidarėme šiokius tokius guolius — kas fo., . .
- i ,
vote
int cmndn Kareivines tuoiau ansiibo
Gorėdami ką nots perduok-apie savą ar ką
jvoje. kas ant grindų. Kareivines tuojau apšilo
pranešti) kad
toliwietns junni&iams, lu-

PIRMIEJI KARO MOKYKLOS ŽINGSNIAI

puskarininkis, tai sandėlininkas nieko nebesakė.
Kada pridarėm savuosius ir apšrengėm dar
biniais kariūkais rūbais, vėl visus surikiavo i eilę

V

'

Uz-'.-aL ‘

VAKARU

k; ir r ; : D: ;?o
kdu *L: oIul paixntl, kUb***. 1 Sa:
3pT st • tvė* Itetmrių seJyhes Ir •J-vha Kumsos piliakalnis,
tvirtoves. Kiti jjįjų, tiesi ir A* ■iii migely* iš kąi kuru pu
visada teisingai, žmonių ynj mi rių tiesiog neužUpemas Linkmenimi kailio sanovės Sventiivic- i ar. ta p Ukojo ir L akme

VĖJAI

lit modernios poeoijoe poslapių. Kaina $5. Minkai

Kalvarijos ąp^. Daukštų apy
linkėje, pavjwdiiiH, yra keletas

kalnų (Vamupiu ir
piliakalniai, Kaukų kalneliai),
kuriuos žmonės taria buvus se
novės dievų ir kunįgų-tirivaičių
buveinės ir pasakoja visokių,
kartais baisių, kaltais ir juokin
DR. PAUL V. DARGIS ĮVAIRŪS PADAVIMAI APIE gų atsitikimų.
•.OYTOJAS ią CHIRURGAS
Ežerėnų apskrity už trijų ki
AUKŠTAIČIŲ KALNUS
lometrų nuo Tauragnų ežero, ku
Kaip ir Žemaičių kalnai, Aukš rio aukštoje pakrantėje randasi
taičių irgi turi nemaža padavi- Tauraknų miesrelis, ties Taurapiltų viensėdžiu yra to pat var
• jų dešiniojoje (Trakų) ir kai- do piliakalnis, apie kurį pasa
J
rioje (Marijampolės, Kalvarijos koja žmonės jame esant bažny
__ ir Seinų) panemunėje, kurioje čia žemėmis apipili®, iš kuries
randame daugybę didelių ir ma kai kada baltai apsitaisęs senis
žų, pagarsėjusių ir bevardžių išeinąs ir aplinkui vaitištinėjąs.
Toje pačioje parapijoje, neto-

nio ežerų trauti'asi Paprlėkalnio
gūbrys — Ladtkalnio, PPalinkmenės, Papilėkalnio ir Verpeto^
kalnui. Bene labiausiai bus ži
nomas Papilėkalnis, labai status
užlipti.
Kalno viršūnėje matyti duo
bė; pasak senių, čia buvusi sky
lė, kurion įmestas akmuo dun
dėdamas jkriStfevęs, o ryto me
tą atgal išmestas randamas bū
davęs. Ant Palinkmenės kalno
gyvenusi kitados kunigaikštė,
kuri turėjusi čia savo rūmus. Ji
prakeikta, šešetu arklių įvažia
vusi Linkmenio ežeran ir pa
skendusi.

MIEGAS SVARBESNIS IR
UŽ MAISTĄ

1ii’ t r ..ei;.;: j '..uo'ą ž'ū k'.'p Į kokią ting niavimo rūšį. Tucm ur. pu pastara
sis yra kai kuriais atžvilgiais
svarbesnis už pirmąjį. Be mais
to, tik su vienu vandeniu, galė
tumėm išgyventi perą, trejetą
savaičių, c kartais ir daugiau.
Tuom tarpu neišmiegoję tris,
keturias paras būtumėm kaip ir
negyvi.

Funeral Home and Cremation Service

Suaugusiems žmonėms reika
linga nuo 6 iki 9 valandų mie
go, priklauso ką kas dirba, kok'o amžiaus ir kokiose aplinky
bėse gyvena.

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

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

._____________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________ _____________________ ___ _______________

Rytų Vokietija gali būti
prijungta prie Vakarų Vokieti
jos specialiomis sąlygomis.
ė Kinijoj rankomis ršaudžiama 75'i audeklų.

• Vergija. New Yorko valstijoj
Žmonės kreipia begalo daug tapo panaikinta 1827 metais.

9YDYTWAC K CHIRURGAS.

JK^KULYBl: AXIŲ LIGOS

SEMAŪSLi IR DIDtlAUSLA. LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4330-34 SO. CALIFORNIA AVE
OPTOMFnUSTAS

tiU W. n® $L

T«L 737-514?

a.a. STASIUI LOZORAIČIU mirus

INKSTŲ, RŪSLSS It
PROSTATOS CHIRURGU*
;
WEST SM STRtKT

velionio žmonai VINCENT1NAI, sūnums STASIUI i
KAZIMIERUI, ir Lietuvos Diploma tinęs Tarnybos na
riams reiškiame gilią užuojautą.
.

BENDRAS AMERIKOS LIETUVIŲ
ŠALPOS FONDAS

F L 0 BID A

Gyv. 7253 So. Western Ave., Chicago, Ill.

Buvo tavernos savininkas per 43 metus

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

Mire 1974 metų sausio mėn. 7 dieną, sulaukęs 71 metų amžiaus.
Gimęs Chicagoįje.
‘- ^Palaldota^šv.'Kazimiero Lietuvių kapinėse.

St Petersburg, Fla. 33zlf
TeL (8132 ^l-420t
PERKRAUSTYMAl
Lakteal — Pibu ašarai
ŽEMA KAINA
priimt tyi Mister Qtnygg
ir VISA tetdfis.
R. iERtNAS. TM. 925-MO

ANTANAS VILIMAS

Gyveno St. Petersburg, Florida.
Anksčiau gyv. Chicagoje ir Antioch, Bl.

I

Mirė 1983 m. gruodžio 22 d.,, sulaukus; 86> m tų amžiaus. į
Gimusi Lietuvoje. Amerikoje išgyveno- 75 metus.
|
Paliko nuliūdę: sesuo vienuolė'Marija, Scholastica (Pran-j
ciškonų Ordinas) Pensilvanijoje,dukteįėčU ^Florence Miles,!
gyv. Floridoj, sūnėnas Constantine -Zepųl.'jo žmona Nancy j
su šeima, gyv. Floridoj, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. Į
Velionė buvo žmona mirusio Vlado ir motina mirusios J
į Valerijos.
.- . —
Kūnas bus pašarvotas antradienį; sausio 10 d., nuo 2 vai. I
[popiet iki 9 vai. vak., Vance koplyčioje. 1424 S. 50lh Avė.,'
Cicero, III.
•
Trečiadienį, sausio 11 d., 9 vai. ryta bus lydima iš kop
lyčios į Šv. Antano parapijos bažnyčią, Cicero, JH., o .po
į ged u lingu pamaldų bus laidojama šv. Kazimiero Lietuvių
Į kapinėse.
Visi a.a. Joanos čepulevičienės giminės, draugai ir pažįsItami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti iaidotuvėse ir suteikti
■jai paskutinį patamavūną ir atsisveikinimą.
Nuliūdę lieka:
• — . "
Sesuo, dukterėčia, sūnėnas, -giminės.

Paliko nuliūdę: žmona Helen; pagal tėvus Wasilauskis. trys
Sūnūs: Ędwąrd, jė žmona Sandra; Raymond, jo žmona Geraldine,
ir Louis Ir., .jo žmona Joanne, 12 anūkų, sesuo Margaret Mažeika,
gyv. Gt. Petersburg, Fla., sūnėnas Walter Wasilauskis, jo žmona Lil
ir kiti giminės bei draugai.

Mes Tavęs, mūsų- Brangiausias, niekuomet neužmiršime. Tu pas
musjau nebesugrjši, bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime.
Tebūnie Tau lengva ši žemelė.

VANCE FUNERAL HOME
i

Nuliūdę lieka

1424 South 50th Avenue
Cicero, HL 60650
TeL: 652-5245

žmona, sūnūs, anūkai ir giminės.

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO .ŠERMENINI
— -

-

-

■

Patarėjai ir Lšdcji~o drrrirtoriaįi;

----------- —

JEAN VANCE ir GEORGE SOBEil

Aikštes automobiliais pastatyti

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue
v'----

TeL — 523-3572

Laidotuvių direktorė Jean Vance. (TeL (152-5245.

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS

SMm W0FA - 14N AM
—

MERGAITĖ PAJŪRY
TaMt 77S-1S41

Laidotuvių Direktoriai

Dvi rausvos mergaitės kojos
Nueina jūros krantu.
Tai jų mano sapnas ieškojo.

Klajodamas tiek naktų.
Jos eina tarp kriaiftlių, žoieJos mindo baltas putas, [Uų,
Prieš tas žydinčias nuteslaF.

-

Henrikas Radauskas

• Nežiūrint visokių pažadų
prašant ^eresuių
Naujų Metų, bet jie tarytum už
kojų užsikabinę atsivelka pa
eitųjų metų s?nąsūs problemas
ir bėdp"
rezoliucijų

8:30
S WCZV ctetiaa
14B0 AM

1

frlsae
-

W. n*t
M

i

" — e

• Kupranugarių esama dvieji
rūšių Vieni, vadinami Droma

TeL 974-4410

I

Buvusiam Amerikos Lietuvių Socialdemokratų Sąjungos
Chįcągos 4-osios kuopos pirmininkui

JONUI VALAIČIUI

VASAITISBUTKUS
EAiDornrnŲ

sūnus inž. Jurgį Valaitį, dr. Joną Valaitį, dukrą Aldoną Markeliehę su šeimomis, gimines ir artimuosius giliai užjaučiame ir
teartu liūdime.

1446 South 50th Avenue

Cicero, IHinois

AMERIKOS UETUVIŲ SOCIALDEMOKRATŲ

■ Y* W

tieji eina vre perą mylių i vauln
dų ir gi* it paMn.
riai Biret o opem parašyti pran

direktoriai

Telefonas — 653-1003

SĄJUNGOS CENTRO KOMITETAS ir
AMBKIKaS LIHFUVIŲ SOCIALDEMOKRATŲ
SĄJUNGOS KETVIRTOJI KUOPA

■■■■■■

•—
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Čikagos pensininkų prieškalėdinis
parengimas

įruiUais ilgais plojimais.
Loteriją tvarkė peties Pike
turis, kuri buvo guusi ir vertin
ga — kiekviemts ištraukia* b:-

J 1983 m. gruodėio 20 d., šaulių oi. IIU'
VCLKal'į
—
- salėje1 1 vai. 30 min. p. p., ne. Pranė Prankiene ir trečiasis
Ir taip Čikagos pensiuinkai -iš
įžiūl-lnt d kibli o šalčio ir gilaus kurs nesugrįžo kūcioms. tai lie tiko Kalėdas: prie gražio- sce
’ mriero rinkosi pensininkai savo tuvis partizanas; "šią naktį' sakė noje eglutės, prie įdomios pioj pririkalėditniam pobūviui, zmo- Marija Radzevičienė. Reik’ i \ grames ir prie skanių viščiukų.
HmmL žami — Pardavime
J
MAL 1STAT1
1ALB
UAL ĮSTATE FOR SALI
į nių prisirinko pilnutėlė sale. Po- pastebėti, kad eilėračius visos
Pobūvio ‘laltfi'is
? bQvį pradėjo pensininkų klubo atliko Ubai gražiai, jausmingai
PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAM*
į pinnlnJhka!^ p. Stasy- Vanagu- ir mintinai.
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAJA
£ nas, pasveikindan^ visus susiLabai įdomu buvo susipažinti į
DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:
1 rinkusius klubo narius bei sve- su senovė^ “Kalėda” ir sužino
• čius, linkėdamas jaukiai ir links-' ti, kad įai ne šių laikų senelis,
’’UTUAL FEDERAL SAVINGS
• mat febą leisti ši pobūvi. Vienos kuris atvyksta iš šiaurės ašiga
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu
t minutės atsistojimu, pagerbė lio, pasikinkęs į. roges stirneles, — Ketvirtadienį Chicagos ligo i
2212 W. Cermak Read
Chicago, HL
Tel 847-774?
Visits 1983 m. mirusius klubo na ir atveždąm.as vaikams dovanų. ninėje mirė pedagogas Jonas
alėda (kurį ta- J Valaitis, Ve’ienis bus pašarvo-1
trius ir pakvietė moterų vieneto šis lietuviška
vadovę pF Bronę Variakojienę lentingai, linksmai ir gyvai at- tas Peik .ms Marquette Serme-,
BUTŲ NUOMAVIMAS
• į)rj>tatyti savo vieneto nares.
vaizdavo Regina Vaitkūnienė). ninėje Sskmadienį 6 vai. v»k. ■
■ MAMŲ PIRKIMAS * PARDAVIMAS • VALDYMAI
< Ponia Bronė Variakojienė, pa. atėjės iš krašto kur miltų kalne
atsisveikinimas. Kalbės
P HOTARIATAS • VERTIMAI
^sveikinusi visus salėje dalyvius, liai. medaus upeliai, kur sakia’| matematikas Aieksandras Zujus. ‘
^pristatė šias ponias: Mariją Ba-1 nia;s lyja ir baronkomis sninga, j _p.irmadienio rytą velionis bus
TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA
griebę, Mariją Radzevičienę, Bro- ir atntešęs po “prausyklą”, t. y. laidojamas Lietuvių Tautinėse (
vnę Stravinskienę, Reginą Vait- po gabalą muilo, kad visos būv.
.
kapinėse, šalia ten palaidotos A.
kūnienę, Juliją Paškevičieuę, tų baltos, gražios, ir kad sulauk
Valaitienės.
INCOME TAX SERVICE
^Izabelę Pocienę ir Pranę Pran- tų piršlelių... Tad, visos pasiža8529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
įkienę.
dė o veidelius nuprausti ir ka
Kaip teko girdėti, šis vienetas, sas gražiai susipinti, kad tik ber- i apylinkgs metiEis Rariy susirin_ .
špet 3 savo veikimo metus, kaip nuliui patiktų.
!
įyyLs š. m. sausio mėn. ■
KAM MOKĖTI NUOMĄ?
ELEKTROS {RENGIMAI
/tik tuti tryliktąjį savo pasirody-l T.-dp kalbėdamos, 4dainuoda
GERIAU SKOLĄ.
PATAISYMAI
rinį. Tai skaičius, kurį ne visi mir ir giedodamos užbaigė Dalios j' min., tuoj |>o pamaldų, parapi-1
Turiu Chieagcs miesto lehTs^.
” ' ’ ■ ’
Pajamų bungalow — 11^ aukšto mū
Dirbu Ir uimiesžiucee, grot),
(mėgsta, bet ši kaitą, šis skaičius Sruogaitė>-Bylaitienės parašytą!
į jos salej e. Prašome narius ir ,
rinis,
3
butai:
1
su
2
mieg.
Garažas.
jarantuetaj ir sąžininga L
“buvo laimingas, nes pasiroldy- įdomią kalėdinę pynę.
Tai
paneigia
nuomonę,
kad
.
Marquette
Parko
centre.
Nebrangus.
Gandai,
J
Beleckas
suj svečius dalyvauti.
KLAUDIJUS PUMPUTI!
šmas buvo be priekaišto: ėjo sklan
Programa buvo baigta 2-viem
4514 S. Talman Are.
Apylinkės valdyba 1 šaudytas už bendradarbiavimą* pavojingiausia širdies ligų at- j 2 aukštu mūrinis. Pirmame aukšte
Te). 927-3559
.džiai, gražiai ir įdomiai.
kalėdinėmis giesmėmis su sėlissu bolševikų pogrindžiu atsira žvilgiu veiklos rūšis yra vado- 6 kambariai, 3 mieg. Antrasis aukštas
i Ponios Dalios Sruogaitės - By- te Brone Stravinskiene. Paskui
į du Geros
butus. paBatu
do žymiai vėliau, ir jų kilmė vairiame
vaujamas darbas
darnas, Vai
Kai dažnai
dažnai rei
lei- 1 padalintas
§Lrbtuvė rūsyje
jamos.siuvėjų
uthikitienės buVo phstaty kalėdinių dar su visais salėje dalyviais,
Dar apie J. Belecko
: daugiau negu įtartina. Be to. kia daryti sprendimus ir patirti uanian Plaza Court (69th St.) ir
DĖMESIO
papročių pynė, susidedanti iš vadovaujant vienetui, buvo su
sušaudymą
! tie gandai buvo taip mažai papli nervų i)ertempimą (stress), ra Washtenaw.
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
senovės dainų, kurias atlikėjos giedota “Tyli naktis’' ir "Tylią
Tiktai $126 pusmečiui automobilio
tę, kad netgi šeima apie juos nie šoma “Xexv Scientist” (Ang
ŠIMAITIS
REALTY
liability draudimas pensininkams.
Alano pastabose “Už ką buvo
-traukė “senoviškai” — vienu ją naktį”.
ko nėra girdėjusi.
lija).
Kreiptis: A. LAURAITIS
gaišti ir perkėlė visus i senovę,
Visas dainas ir giesmes pa susaistytas žurnalistas Juozas
4651 S. Ashland Avė.,
INSURANCE — INCOME TAX
Chicago, III.
Kaip
bevertinsime
J.
Belecką
Beleckas?
”
,
kaip
patyriau
iš
gau

kada seneliai ir proseneliai lauk lydėjo pianinu vieneto vadovė
stoja
rūi
3 Kuomet žrr
2951
W.
63rd
St
Tel.
523-8775
arba 523-9191
ir jo darbus netgi ir bolševikų
namu laišku, vra netikslumu.
davo Kalėdų su visais papročiais Bronė Vaiiakojienė.
e,
tai
tas
pintis
savo
Tel: 436-7878
okupacijos metu, vis dėlto toks
vir burtais.
Pasibaigus programai, pirmi
žmogaus
rodo,
kad
jie
Trys skaitovės — Bronė Stra ninkas St. Vanagūnas labai gra^ kuri sekė suėmimas, tardymai likimas per žiaurus, todėl labai vardo.
vinskienė, Malvina Jonikienė :r žiai padėkojo programos atlikė ir sušaudymas, buvo paskelbtas nepatkrinamais gandais ir nuo
MISCELLANEOUS
t
.Marija Barėnė, iš- eilės aiškino, joms, sakydamas, kad kuo tolyn, ne "Ateityje”, bet “Į Laisvę. girdoms juodinti jo atminimą
{vairūs Dalykai
naktis, be '
a Nežinojimas
lojame ir esame apdraus
kad šį kartą norima prisiminti tuo programos eina įdomyn; kad “Ateitis” pakeitė “Į Laisvę” tik niekam garbės nesudaro.
mėnulio ir žvai fžiu.
V7.
"svarbiausią žiemos šventę — vienetas yra susidainavęs, nes 1942-43 metų sąvartoje ir todėl
ARVYDAS klELA
1 PUPS ALL BREEDS
Kalėdas. Ne tas Kalėdas, kurios kas savaite repetuoja, įdeda daug šioje istorijoje vaidmens neturė6557 S. Jalman Avenue
A.K.C. “R” & some mixed.
■beveik nebeturi prasmės šiame darbo į savo pasirodymus, ir yra
.
J MONOTONIŠKAS DARBAS
By private breeders.
STASYS ŠAKINIS
Taip J. Belecko gelbėjimu su- |
gb^hūyio krašte, bet tas,-kurias vertas visų dalyviu paptojimų,
KENKIA SVEIKATAI
Taking Christmas orders now.
LIETUVIS DAŽYTOJAS
sirūpinusiu žmonių paminėjau
(šveif^mūsų sencdia.i, Lietuvoje ką visi ir padarėm.
395-8967
Amerikiečių ir švedų moksli
su visokiais papročiais, burtais ir
Po to sekė vaišės, kurias pa ir “Ateities” leidėją Broniu Dan
Dažo
namus
iš>?
liuko
J
•kūčių valgiais.
ruošė pačios klubo narės su p. norą. Tatai irgi netikslu. Bro- ninkai nustatė, jog esama ryšio
; ;■
•.
•• . ,f
tarp
širdies
ligų
ir
monotoniško
■
ir iš vidaus.
j Į- pynę buvo įpinti 3 eilėraš- Paketuriene priešaky. Vaišėsi nius Daunoras nuoširdžiai rūREPAIRS — IN GENERAL
...
darbo,
pavyzdžiui,
prie
konveje1
Už
tai
Į
pinosi
šia
byla,
bet
tuo
metu
; eiai:;<‘Prie kūčių stalo”, kurį at- buvo gausios ,ir skanios,
Įvairūs Taisymai
Darbas garghfuptas.
rio
padavėjo*
pašto
laiškų
rū!
rlikcr Regina Vaitkūnienė; kum | buvo seimininkėms
j
šeimirunkėms padėkota “Ateities” leidėju dar nebuvo.
TAISO ORO VĖSINTUVUI,
šluotojo ir 1.1. Tokio darbo po-1
4612 S. Paulina St .
West m
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO
(Town of Lake)
velkis sveikatai lyginamas šu rū-1
T*L lEguMk 7-1941
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS
kynio,. ar padidėjusio choleste- (
BEI KROSNIS.
rolio kiekio kraujuje poveikiu.' Skambinti YA-7-9107
Herman Dečkys
Tel. 585-6624
O
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'
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KASA - LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA
?,-•

-AKTYVAI 18 milijomi dol.

-/

-

MOKA:

i- KASOS'valandos

% už taupomąją sąskaitą.

: 2422 W. Marquette Rd.
Chicago, Bl. 60629

Pirm. 2:00- 6:00
Tree. 2:00-6:00
Sešt.: 10:00-12:00

CICERO

1445 So. 501 h Avė.
Cicero, III. 60650
Teief. 656-2201

Antr, 3:00- 6:00
Ketv. 3:00- 6:00
šeši. 10:00-12:00

Už 90 dienu, 6 mėn., 1 metu. 3 metu indėlius
lOS’ — 500.00 iki 19.500.00 dol.
10.5r< — 20.000.00 iki 100,000.00 dolerių.
119 — virš 100,000.00 dol.
117 — IRA.
•
SKOLINA: tik savo nariams žemesniais nuo
šimčiais negu bankai ar kitos
finansinės institucijos.

KIEKVIENA SĄSKAITA IKI 100,000.00 dol. APDRAUSTA FEDERALINĖS VALDŽIOS.

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS
619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS

Ilgametis patyrimas — sąžininga? darbas
Jei ruošiatės kelianti — kreipkitės į Lietuvių įstaigą:

KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti $1)

Naujienos, 1739 S. Halsted St
Chicago, IL 60608

;

JOHN GIBAI'HS

American Travel Service Bureau

• Taupys’te sKnaCanu

unarmed Itttavaia, tlx

n^rvuon

neta*

i

CBS

Miko šileikio apsakymu knyga
“Liucija” jau atspausdinta.

LIUCIJA”

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAIDR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, viaoomcoėa veikėjo ir rašytojo atriminimua.

De. A. J. Gossan — DANTYS, jų priežiūra, rvelkata ir
groži*. Kietais viršeUais__________ 94.00
93.00

Drt X J. Gomco — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
2M0NCS. Kelionės po Europe jepūdžiaL Tik___9X00

Gafina taip pat užsakyti paltu, atsiuntus čekį arba
awoey orderį, prie nurodytos kainos prifitdaat 91 panivattnM) IDaidaaia.

- Irt

Notary PuMI< . _ ■
INCOME TAX SERVICE.

Autorius pavaizduoja lietuvių
gyvenimą nuo XX šimtmečio
pradžios iki II Pasaulinio karo.
22 ilgesni ir trumpesni apsa
kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas
autorių: 6729 So. Campbell
Ave., Chicago, IL 60629.

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
^7^
“Thepvernight Wonder."
'
* >
Read label and follow
į^l
directions.

-

6247 S. Kedzie Ave.
(312) 776-8700

(6

For constipation relief tomorrev'';
. reach forEX-LAX tonight. ,

Chicago, UI. 60632. Tot YA 7-59€fi
t

• Ne<fiokfiaax patanuTlmaj n±sakart lėktuvų, traukiiilų, lairų kelto-*
šių (erases), rieatracaų a lutomobilių noomavuno rezervacnas, Parduodaoe keliamų drauainius; Organizuojame kelionės i metuvs ir ntus taktu*;
sudarome iAkvieumus giminiu apsilankymui Amerikoj* tr teikiame infor-1
oacoM u sau teuomu reikalai*.
• anksto — pnei 45 - 60 dienų.

P. NEDAS, 4059 JLrchėr Awrto*. ■

Advokatų įstaiga

*727 S. Western Ave^ Chicago, IB. 60643
Teief, 312 238-5787

Ik. A. Gis^a — MINTYS IR DARBAI, 259 peL. liečia 1905
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienai ir
tuairūpmimą
. ______________ _
98.00

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

Siuntiniai i Lietuvą
ir kitus kraštui t

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.

4159 S. Maplewood, TeL 254-7450
Taip pat daromi-vertimai, įminiu
iškvietimai, pildomi pilietybė* pra
šymai ir kitokie blankai

Homeowners Insurance
F. Za polis. Agent
3208% W. 95tti St
Everg. Park, HL
60642 - 424-8654

Advokatas

GINTARAS P. ČEP4NAS
Darbo valandos:

Kasdien: ooo

& pagal susitarimu.

Td. 776-5162
9849 Wert 63rd Street
Chicago, HL 60629
T-,*;-'-

advokatų draugua
V. BYLAITIS
ir V. BRIZGYS
Darbo ralandoc
• ryto Dl 5 viL popiet,
Stadieniais pagal sosiUrimą.

ag*, IM. 5M39
L: 778-8000

