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ROMOJE TERORISTAI NUŠOVĖ
GENEROLĄ LEAM0N R. HUNT

RAUDONOSIOS BRIGADOS TERORISTAI PALEIDO
AMERIKOS KARIUOMENES' VA»IX)VYBĖ NEDUODA ŠOVINIŲ jCija praeitą ketvirtadienį suėmė
SYRIA
ŠŪVĮ I (iALVĄ, KAI GRĮŽO Į NAMUS
LIBANO ICARIAMS, NEGALI PRIVAŽIUOTI lOverijse miestelio merą ir tary
a
bos narius.
Tripoli
ROMA, Italija. — Trečiadienį s:ų\li i nc’itii esančią San GioBEIRUTAS,-. Libanas. — Mo- .=
| Belgai turi le sę vartoti pran
Al
po pietų Raudonosios brigados į vanni li^on:nt kur jam būtų gaINDIJOJE SICHAI
demiškai ginkluoti šijitai bei
Zaqbcr^
cūzų ar flamsrdų ka‘.ba>. Km
teroristai nušovė .JAV generolą įima suteikti >ercsnę priežiūrą,
KELIA NERIMĄ
Al Lobrofe
drūzai kontroliuoja visus kelius
Al
Į gyvena flamandų dauguma, lai
Leamon Raymond Hunt. Jis va-Į Ten spec •ab'stai patikrino žaizi amerikiečių zoną ir ketvirta-'
NEW DELHI, Indija. — Pra : vartoja flamandų kalbą; o kur
jdovavo Jungtinių J autų karių I das, liet n’įsprendė, kad nieko
GUzir
dienio ryte visiškai apsupo ame
Tripd
tdcbckk
tai vseitą savaitę Indijos teismas nu-, prancūzų daugguma
• grupei, Sinajaus kalnuose sau- negalės podėli. Hunt rinitai su
rikiečių ginamą zoną. Be šijįtų
B«lebc£k
teisė ir pakorė vieną siciią už’ loja prancūzų kalbą,
Zrikk®
a
; goj ančiai kelius į Rytus.
žaistas į galva, Už valandos jis
LEBANON *
leidimo amerikiečiai,, nevartoda
indo nužudymą. Indijos vyriau Bet visai netoli Briuselio, kur
Prieš porą melų Izraelis suti- ir mirė
mi jėgos, niekur negali išeiti.
DAMASCUS
Wbhs
y IHIUT
sybė yra pasiryžusi baigti tarpu- dauguma kalta prancūz’škai,
j ko grąžinti Sinajaus pusiasalį! Generolą vežęs šoferis taip pat
8
Oficialus marinų pranešimas
® DAMASCUS
saves žudynes. -Sieliai turi teisę yra mažas miestelis, kuriame
Sdoa
Egiptui, jeigu bus leista izračli- buvo sužeistas. Jam suteikta
sako, kad. paskutin'ėinis trim
1 Jcbc
įtikinti kitaip galvojančius, bet i žmonas kalLa flanfandiškai.
i tems ar tarptautinei karių gru-! pirma pagalba San Eugenio 11SYRIA
dienomis nebuvo paleistas nė
MthiFki
Indijos vyriausybė neleis Puh- Į
' pei saugoti ’Egipto kelius, vedan
;je. Jo žaizdos lengvos.
vienas šūvis i amerikiečių zoną. , ,
.
. . . , . ,.
Brabando provincijos gubc ,, . . , ‘
. .;
ė4 labo provincijai atsiskirti nuo!
• čius į Rytus. Egipto kariai tais
Giovanni ligoninėn paskuĮ na tori ils uždraudė vartoti La-*
Mariai kontroliuoja jūros pa
r^=
Al Ncęnmk
Indijos. Punjabas turi savival-,
) keliais jau vieną karią įsiveržė jomis atvažiavo kario žmona
! man d u kdba, nes ten buvo lik
kraštį, iš kurio laiveliai nuolat
dybės teises, bet Punjabo sichi’
į Izraelį. Izraelitai nenori, kad Joyce Hunt, bei su juo pakalvienas miestelis flamandų. Tada
ISRAFL
plaukia i jūrą ir grįžta. Marinai
QC
neturi teisės žudyti Punjabe gy
egiptiečiai antrą karią įsiveržtų. □ėli jau negalėjo.
policijos vadas suėmė merą ir
turi nuolatinį susisiekimą su
venančių .indų..
S JUsOšUOt
Gen. Hunt žinioje buvo 3,101)
tarybos narius, nes jie nekalbėjo
laivais radiju ir įvairaus dydžio
ISUSJ OCCUPIED
Ketvirtadienio ryte telefonu
karių. 1.200 sudarė ame r kiečiai,
laiveliais.
■
■ Į Teismas nuteisė mirti ir pakcj- prancūziškai ir reikalavo, kad
vyras pranešė Milano radijo sto
’
o
kitą
dalį
sudarė
kilų
10
tautų
rė vieną sichą, bet neapramino kalbėtų flamandiškai/Kai merą
JORDAN
čiai. kad Raudonosios brigados
Libano prezidentas Aniin Gekariai.
provincij os gyventojų. Atvyk u ši nuvedė kalėjimai!, tai miestelis ’
nariai neleis NATO (šiaurės Atmajėl, pasitaręs su savo bendra
Indijos kariuomenė gina provin suruošė protesto: demonstraciją.
ISRAELI
51 melų karys paskutiniu nu. lanlo Sąjungos) kariams įsiga
darbiais, oficialiai panaikino
cijoj gyvenančius indus. Kilo Policijos vadas patekto merą fr
tu tarnavo Valstybės departa lėti Romoje. Italija ne viela
praeitais metais pasirašytą susi
aštrios ■;kdvos Tarp kariuomenės] suimtus tarybos narius,
mente. Jam reikėjo susipažinti jiems būti. Italų policija imsis
tarimą su Izraeliu. Gemajelis
ir sichį. Žuvo 13 žmonių, o 13j[i
MILES
su pagrindiniais dėsniais santy priemonių prieš Raudonosios
negali paskelbti jokio nutarimo;
ŠIAURĖS KORĖJA NESIbuvo sažeistL Indira Gandlri pq:
i
kiams tvarkyli su kitomis*vate- brigados teroristus.
nes gerai ginkluotos šijitų jėgos
sakė^
jokiai provinci
TARS SU PIETIEČIAIS .
lybėmis. Pasakojama, kad žuvęs
■A - *
užėmė .įr.kontroliuoja .-Beiruto
r*.—. •.S.- <'■_/•
jai atsrškifti _nūox1Ėn<Iij®^*rr^iu'
Šijitai
r
drūzai'bando
apsupti
siaurės
Beirute
likusius
karys buvo diploirwas.d:])lom^tas.-Jam
Jam rei-Į
rei— Lenkijos kardinolas Jozef
TOKIJO^ Japonija. — Vairai
radijo stotį, kurią iki- šio meto
turi toleruoti kitus ir taikiai gvAmin
Gemajelį
ir
jo
bendradarbius.
kėjo tvarkyli santykius su Izrae- j Glemp išsiuntė į provincijos bažšiaurės Korėjos radijas pranešė,'
nąųdojo prezidentas Gemajel.
i.
' vesti, i
.
• Tr .
liu, su Egiptu, santykiauti su : nytėlę kun. Mec slovą Novaką,
kad Šiaurės Korėja Nišai nesiren
Iki šio meto prėz. Gemajel ne-, ’
i kitomis valstybėmis, kurių ka kad sostinėje jis neagituotų už
norėjo nieko.- šįceĮŽrtfeąpie sutar-'
gia tarljs su Pietų Korėja.
1
:^iai sudarė sargybinę grupę.
Solidarumą. Lenkai kalbą, kad
ties su Izrsteiiiilįiail^ti^hą, bet
įgEįtiltz pran^įgkJkad .Pr^ėf^Vsavastę Pietų Korėjos
Sinajaus'’kalnuose, truputį to kardinolas Glemp bendradar
nuvyko j ;Pjbngjangą
haso-Izraelfe
įsitikTni?} kad
.
»-ra di- panai
liau nuo kelių, vakarinėje pus’* biauja su generolu Vaitiekų Jasn\ priminė “šiaurės -Korėj c s vafc
džiautojiSiri- tari
ARTILERIJOS
ŠŪVIUS
I
BARŽAS,
PALEIDO
je pastatyti- kareiviai su gerais ruzelskiu.
i . d^.ąi. -.kad . griausią c4jarlis tiejos yy riaū&ybe-Ar -karo.jegb>inis. gos
VEŽUSIAS KELEIVIUS
žiūronais,, o rytinėj pusėj įreng
siog; Be larpinifikų. jt^rpininkai
Sirija
j
' %S__.. ...........
tos kareivinės.
Kalbama, kad lenkų kąrtartis nbbus panaikinta. Efabar
— Sekr.AVeinlKTger pareiškė, piktai kliudo, liet tiesiog besitarCHARTUMAS, — Sudano:
Diplomatas Hunt dažnai bū
’as J. Glemp rengiasi pasirij^ciai praneš šaivo poziciją kad JAJT jnaifinai išei& iš- Libano j Ateini • g^ėlu--iššpr^sti daugelį aukštumose, apie 150 mylių įr
P. AFRIKOJ ATSKIRIA
davo Romoje. Ten turėjo vieš <U i į tolimus kaimus kunigus
Libano nepriklausomybės rei- dar pri^Sįpj'd.ieRą: .
■■; ; svarbių
JUODUS NUO BALTŲ
pietus nuo sostinės, parliaznai
butį, automobilį. Trečiadienio
e1 i i: š k ą, S t a n i s! ovą
kalu.; . _ ; ; į ' . <:šiaurus Korėjos,,radi jąs neno- veda kovą prieš dabartinę vy
;
MOGAPA,
P.
Afrika.
Pietų
, vakare, jam įsukus į kiemą, du Kostką ir H en r i k a .1 a n k (> vsk i
g.-Į.’
,
.. g..:. . . , ,
i — Sausio -difėneąį.'.kardinolas .ri p;e riečiamstiateskyli pasiūly- riausybę.
Afrikos vyriausybė saugumo ir'- vyrai paleido kelis šūvius į auto- (Valensos patarėją). Jie yra d.SWOs, drūžų .r ^Hlj glnkloo ,
susftfltęs i gohe1- ųųą .tartistiesiog- ir. jiems neatloš pajėgos sumažino spandmja
sakinės, bet.vatear-per radiją pa-' Partizanai pajėgė pakenkti i kitokiais sumetimais pravedė mokite užpakalinį langa, ir pa deli Solidarumo šalir.inkai.
į knkSėiomu pozicijas Beirute.
Tu<l,-■
&elbė, kad nenori« -tartis,
ir nesi- dviem Sudano kariuomenės gar statymą, kuris neleidžia juoda-j taikė nuntui j galvą
■ ’•
j’ ■Lįbamo kariuomenė visiškai
. •?.£— Prez. Reaganas labai paten
tars. > Japonai; -girdėjo?; Šiaurės nizonams. Jie užpuolė Ayod gar odžiams gyventi tame pačiame
Sužeistas
L.
Hunt
miestelyje
ar
kaime
su
baltais,
j
suiro. Iki šio. meto dar buvo kekintas Černenkos žodžiais. Pir
■Korėjos radijcr pranešamą. Tai nizoną, esantį tarp Baltojo Nylo
nuvežtas
į
ligoninę
Jau
visas
dešimtmetis
valdžia
*
lios nedidelės karių grupės, gy- — Iž J^dmos vaceprežidęnfes^ ir^yrsrateakymas.
ir Ugandos sienos. Kiek vėliau
mas įspūdis tikrai geras.
įsako
juodiesiems
kraustytis
iš
nusios žaliąją Beiruto liniją, bet Bush btfvb sustojęs Paryziūjė ir
jie užpuolė Fangak garnizoną,
Sužeistas diplomates tuojau
baltųjų
apgyvendintų
kaimų.
J
dabar ir tų organizuotų vyrų
esantį
toliau
į
šiaurę.
Sieną
sau■ buvo nuvežtas į San Eugen-io į — Viceprezidentas G. Bush
pasikeitė-nuomonėmis su prezi — Ketvirtadienį aukso uncija
_•
C' kur• jam suteikta
■ •! .
nebėra.
gojantieji
kariai
gynėsi,
bei
Mogapa buvo paskutinis kai- «•
ligonine,
pir- ’ sustojo Romoje ir nuvažiay^J
kainavo £383. .
dentu Miterandu.
Be šovinių likę Libano kariai
maištininkai, įsiveržę į garnizo mas, kuriame gyveno balti su moji pagalba. Atrodė, kad atsi- Vatikaną pasimatyti su popie
stengiasi pasiekti izraelitu lai- ( — Černenka serga emfizema. I — Pietų Sudano krikščionys no sritį, padarė pasienio sar juodais. Vakar atėjo įsakymas gaus, todėl nutarta tuojau jį pa- žiumi Jonu Pauliumi II.
komą pietų Libano zoną ir pray atsisveikinant SU J. I nenori nieko bendro turėti su gams daug žalos.
suimti visus juodaodžius ir išvež
ti į kitą kaimelį. Ten jiems duo-1
šo, kad Izraelio* kariai ^uot/ Adroposu, kelis kartus pritrū- siaurės Sudano musulmonais,
Užvakar partizanai nuo kalnų
jiems gloobą. Jie nepasitiki drū- ko oro/ ■
lodė! ir veda kovą.
' poleido kelis artilerijos Šovi- ta žemė, gaus visas priemones =
zais bei Sijitais. Jie liko be šo
nius į praplaukiančias dvi bar įsikurti ir gyventi.
vinių. Jie gynėsi nuo drūzu, kol
žas ir nuskandino 300 žmonių.
Juodieji patenkinti tokiu įsa
turėjo šovinių. Paskutinius kelis
| ši upė vadinasi Baltuoju Ny- kymu, nes jie gavo geresnės že
šovinius naudojo Izraelio saugo
lu, nes jos vanduo, tekėdamas mės negu turėjo. Pietų Afrikoje
jamai zonai pasiekti.
t per baltus žemės klodus, neša apie pusketvirto milijono juo-:
Amerikos marinų vadovybė
Į baltą vandenį. Vanduo lal>ai dukų jau atskiria nuo baltų.
sustabdė ginklų tiekimą libanie
sraunus. Keleiviams labai Sun
čiams, kai įsitikino, kad jie ne-i
ku išsigelbėti, nes vanduo teka PRANCŪZAI NORI JUNGTI
moka ar nepajėgia tais ginklais
kalnuose praplautomis vagomis.
NIŲ TAUTŲ PARAMOS
gintis.
Baltas vanduo atiteka iš Ugan
Šijitai nujaučia, kur yra Ge*
NEW YORK, N.Y - Prančūdos, o Mėlynojo Nylo vanduo te
majelio vadovaujama vyriausy
• zija kreipėsi į J.T. Saugumo ta
ka iš Etiopijos.
bė, todėl ir pradėjo ją supti.;
rybą. prašydama, suteikti skubią
Marinų laiveliai negali ‘ privežti’
šios dvi upės susijungia ne paramą Libanui. Prancūzai įtr*r
toli Chartumo. Baltas ir mėlv- kinėjo Saugumo tarybos narius, ’
ginklų.
i nas vanduo msinraiso ir sudaro kad Libanui reikia paskubomis
£
’ pagrindą Nylo vandeniui. Nylas, pasiųsti paramą, jeigu norima
■ smėlyje padaręs S raidę, įteka į išvengti didesnio konflikto, ku-.
Egiptą. JtiNylą įteka daug upių ris bus sunkiau I kviduoli.
ir upelių.
Prancūzų atstovas Luc de la
Egiptas padėjo Sudanui aj> Bar tvirtino, Jtad Beirute priva- ’
valyti maiši intakus šiaurinėje lo įsistiprinti laika. Jis tvirtino, j
. teritorijoje, bet dabar partiza kad dabartinė padėtis — namų
KALENDORBLIS
nai veikia Baltojo Nylo srityje. griovimas, turto nešiojimas —
V
I I ()
sukels neapykantą ilgiems me
Pierre Trwiu
\ II
’ A
— J.T. Saugumo tarybai pir tams,
Jnav Salv
mininkauja Sa'di Navaz. Jis pa
a tikrai
— Amin Gemajel praeita sa
prašė visus pagerbti mirusį J.
Romos policija krečia visus Raudonosios brigad
Andropovą, “didžiausią taikos vaitę priėmė Saudi Arabijos pa
i padaręs bendradarbiui Ji nori nustatyti, kat nužudė L- Hu
siūlymą konfliktui baigti.
šalininką".
-

SUDANE BALTAJAME NYLE
’ NUSKANDINO 300 ŽMONIŲ
♦
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Palaimintas laikas vaikystės dienų,
kad jų aš dar kartą turčiau!
Dar, rodos, su noru v- dėl jų tik vienų
gyvenimą antrą pradėčiau!

ri

Palaiminti žmonės! Auksiniai sapnai
atrodo vaikams tikrenybe!
Bet jie nebegrįš niekuomet, amžinai,
vaikuose tik jųjų puikybė!

Naudingi patarimai tr įdomūs dalykai
KVR LAIKYTI SKALBIMO

n_e vn'.uveje. kad nepatektu jų t
į muis-G produktus. Be to, dau
gelis produktų labili sugeria toil
lėlių kvapą.
- Skalbime miltelių dėžės ge
sinusiai laikyti uždarytoje gele
žinėje, plastmaišinėje ar stikli
nėje spintelėje ar dėžėje. Smulk’ausios miltelių dalelytės, pa
tekusios į orą, gaji sukelti kvė
pavimo takų gleivinės suerzini
mą, nemalonų gerkles peršėji
mą. c jautresniems žmonėms ir
elerginę reakciją — stiprią slo
gą, kosulį, čiaudėjimą.
Rekomenduojama skalbime |
miltelius laikyti gerai vėdina. 1
moję patalpoje — galima ir sandėlinke* tik kuriame nelaiko
inąš maistas, btt jokiu būdu ne
viHuveje. Prie miltelių netų-.
ri:rpriėiii vaikai.

Laimingas vaikystes dienos

Kodėl metę rūkyti
pradeda riebėti?

Sapnuoja žvaigždutė — lyg būtų gyva,
sapne su gražuole ji šneka.
Kitėja graži ir gražesnė spalva,
sidabro upeliai sapne tyliai teka.

Di. Eugene Scheiman rašo,
kad mok.-lui pasisekė išaiškinti,
dėl ko žmonės, kurie meta rūky
ti, tuojau pradeda storėti, rįebėU ii sunkėti, taip pąt nustatė
taip reikia laikytis norint te- Y i
;o išvengt
Rūkymą;
dina kūne ir plaučių kraujo in
delius, nebekalbant apie sugedi
mus burnoje ir gerklėje, bet
taip p. t pažeidžia smegenyse
esamą mechanizmą vadinamą
“appestątu”.

Užaugęs ramybės tokios nesulauks,
sapnuos nebetaip — kaip vaikystėj.
0 dienas vaikystės kiekvienas praaugs.
Branginkite puikią vaikystę!
Montessori moXyua

Aš mintis ir jausmus, šičia, jaučiu —
matydamas būrį vaikelių,
drauge su kuriais malonumo turiu
žiūrėti į pulką drugelių.

žinei estų literatūrai dar didelės
I įtakos turėjo vokiečiai, bet tada ji buvo jau tautiškesnė, neatskr .
Estijos nepriklausomybės paskelbimui
Susi nuo tautos gyveninio, ku
“Appesiatas'1 yra toks mecha
1&1&II.24 atminti
riam ji turėjo įtakos.
nizmas, kuris žmogui “pasako",
Drugeliai — tai gyvi vaikučiai maži,
I tai, kaip įr mes, lietuviai. Ęesti Postimees 'Įarlupęe, Saka1857-1861 m. buvo išleista es
kuomet jis yra ganėtinai paval
su muzika kartu jie šoka.
gyti. Kai tas aparatas nikotino ligi Didžiojo kąrą buvo rusų pa- la Viljaude; ėįa įvyK° pirmoji tiškai ir vokiškai Fr. R. KreutzVaidenasi pieva man šviesi, graži.
atsirado ( waldso poema “Kalevipoeg’x, ku o
•užalojamas, jis nebegali valgan vergti. Estų tautos atbudimas estų dainų šventė,
Šokėjai tie širdį sujaudinti moka.
čiam žmogui duoti ženklo, kad prasidėjo po liįf>X ui. žejnės re- sumanymas įsteigti estišką mo-į cį ėmė ugdyti- tautinę mintį ii >
‘padėk šaukštą" iir toks žmogusHoi'mos. paleidimo valstiečių iš kyklą, iš čia pąsklį^ po Estiją t liaudį auklėti, kuri, galima sa- 1
Ir rodosi man, kad aš pats gyvenu —
suvalgo daugiau negu jam rei baudžiavos. Pirmieji įdąrbą sto darbininkai tiems sumanymams kyti, pradėjo naują laiko tarpą ’
jo prasigyvenę ūkininkai, reika Įgyvendinti, čia .atsirado Estų Ii- estų literatūroje.
kia.
kaip tikras, be rūpesčio jokio drugelis.
■
VAISIAI
Kaip išvengti sunkėjimo mi laudami jų ekonominį būvį pa-peratų draugija, ęią buvo padėtii rodė romantiškoje praeityje bu
Su džiaugsmu Į šviesų pasauli einu —
<
-- ~~
Vaisiai geriausiai valgyti švie- nėtus rūkyti, daktami pataria’: gerinti.
Labiausiai Jie buvo ne- 'pagrindai
estiškam teatrui, ūkio vus estų tautą vieningą ir uepH
i
drąsus, kaip... mažutis vaikelis!
Hitmelupti. Jeigu vaisius ten1) V-dgyti proteinais turtin patenkinti ' ..privilegijuotąją, vai- draugijoms ir 1.1. Pietinėje Es- klausomą, ji (poema), stipria ;
ką pjaustyti ar nulupti £ų odelę gą maistą ir oriedams vartoti danėiąja- aristokratija, vokiečiu ftijoje išaugo ir subrendo estų tautiškai žadindama ir senąją r
tardaroma nerūdijančiu peiliu daug mažiau kalorijų turinčių sa- dvarininkais. Ūkininku reikala tautinio sąjūdžių ideologija, po nepriklausomybę p r Lniindanla.
Laimingos dienelės vaikystės brangios1!
Vaisiu salotos paruošiamos iš
vimai Įgavo tautiško pobūdžio. litinių reikalavimų programa, išjudino susnūdusiijs I buvusius i
Visur tik auksuotos ir žydrios padangės.
vieno.' rūšies arba įvairių vaisių.
ten
buvo
atsiliepiama
į
visus
at

baudžiauninkus'
'
ir
sąmoningą
i
2) Tu' ėti su savim žemo ka Antrieji j darbg stojo eąhjį mies
Vaikystės nupirkti turtai nevalios, —
Žalius vaisius galima maįšyu su lorijų kiekio saldainių, (be cuk- tiečiai ,i(ąi%ati^nkaį tarftauto- siradusius klausimus, šiaurinė tautos gy«nimąA’įr paskatine ji kainos neturi — jos dienos perbranaips! iapvirtus.. Kaip priedai prie ža aus lemoniuių) ir juos čiuh)tU t-,‘ai ir
.cm? sklęįsti tautinu Estija tik sekę pietinės Estijos kuMPliiitišką4^5^artį ir ateitį
lių vaisių tinka vanilims pada kai pajunti norą valgyti, ypačr Idėjas. Bet veikliausi buvo liaur pėdomis.
Greta Kreutzwaldo atsiradę :
Gyvenkite kilnūs, mažučiai vaikai,
žas, vynas, cukrus, malti grai kai esi ..-pats netoli šaldytuvo su dies mokytojai, šieji aiškiai iš
Gerėjant ėstų medžiaginiam' žymių lyrikų: Fr.. KuJilbars, L >
kiški riešutai, grietinė. Jeigu maistu;
kaip scenoje matoma gyva svajonė!
? dėstė tuos uždavinius, kuriuos oūvįui, ėmė tarpti estų mokyk Koidula, AI. Veske, Aį ReinwalKuisiu- sniulkin.-une, tai greitai
3) Pradėt i tvarkingai manksl Liaudis neaiškiai, beveik nesą los, kurios parengė dirvą ir da das, kurie daugiausia rašė tautą
Taip jausti tegali tik jūsų laikai,
judėti ir prieskonius. Salotai tintis ir
moningai- tik jauste jautė, jie iš vė pradžią tautoą supratimui at- žadinančiais motyvais. Jų lyrike
tik“jums suteikta ta malonė!
gferuostį tik prieš valgį ir jų ne
4) Susirasti mėgiamą užsiė- nešiojo tautines idėjas po visus j busti, o jų tobĮsdėjūnas turėjo jaudinanti, įtakinga, pilna jėgos |
palikti kitai dienai, kad patektų rūmą, kad įsigilinęs į darbą ga krašto kampelius. Visų pirma ir f svarbiausios rėkšmės tautos dainuojanti apie laimingąją tau-1
Palaimintas laikas vaikystės dienų,
mažiau oro ii nepražūtu.vi- ilėtum pamiršti valgi
-į giliausiai įleido šaknis tautinė pažangai. Ligi ^70 metų ^ra tos senovę,- apie: nelaisvės sun T
kad jų aš dar kartą turėčiau !
* * £
J mintis Viljando apskrity (pieti-’ džios mokyklose .buvo mokoma kius metus ir pagaliau apie išsi |
@ Mediniai Šniukštai, lėkštės iii: nėj.e Estijoje), nes čia ūkininkai tik skaityti.
s
Dar, rodos, su noru — dėl jų tik vienų —
r vadavimą iš jos, apie laisvę b
DARŽOVĖS
daržovių dubenėliai reikalauja buvo labiau prasigyvenę, todėl
gyvenimą antrą pradėčiau!
Estų tautos atbudime ir jos į tautos laimėjimus.
*• Gūžimai arba žiediniai kopūs , specialios priežiūros. Daugeliu galėjo daugiau šviestis.
Tuo pačiu metu išaugo esti;
auklėjime didelį vaidmenį atliko i
tui, burokėliai, salierai, poru la atveju pakanka juos nuvalyti
čia pradėti pirmieji tautiniai “
drama ir proza, žymiausias pro
Alfa
popieriniu rankšluosčiu, pamir-i darbai ir išleisti įtakingi atbun literatūra, periodinė spauda. Es-i zininkas J. \V. Jansenas daug'
deniu ir palaikomi 10 min. Nu kytu šaltame vandenyje.
Jei dančioje susipratimo laikraščiai: tų spauda jau 1850-1860 metais, rašė linksmų, pamokomų iš kai
sunkus užpilti antra karta van- reikalinga, tai plauti tik drung Perno Postimees Pernavoje, pakilo, bet ypač jji paplito tada I miečių gyvenimo apsakymėlių iiam sąjūdžiui. Jo nuomone, esblikoje darbininkų ir tarnautoju
I kada pagerėjo valstiečių
Beniu ir pavirti, kol suminkštės, name vandenyje. Visais’ atve
- ! kuriais stegėsi sukelti kaimiečii ^ų tautiniam ir kultūriniam vidutinis mėnesinis darbo už
džiaginis būvis, kada atsirado L
. .
. .
lik trumpai, kad nepražūtų vita- jais medinius indus reikia' rū
i j '•
.....
, ,
norą skaityti, o skaitymais juo. brendimui gali turėti reikšmės mokestis sudarys 181 rubli, ako
Įninai. Paskui paimti truputį pestingai nusausinti .r duoti 'siu patrinti švelniu stiklo popie daugiau moksleivijos, kada del 'i pralavinti, jų akiratį ___
praplėsti :ik turtingesnieji valstiečiai ir lūkiečių darbo apmokėjimas —
tviesto su miltais pakepinti ir jiems išdžiūti. Niekuomet me rium ir suvilgyti sėmeniniu alie šių priežasčių padidėjo dvasiniai Tam pačiam tikslui leido su ve
;ų savivaldj’bės, todėl šiuos rei
Jpilti vandens, kuriame virė dar diniuose induose nelaikyti pie jum. Jei indas yra naujas ir nie- gyventojų reikalavimai. 1845- dailiąja tautine mintimi pasako kia lavinti, reikia veiklesniuo 163 rublius. Palyginus su pra
ėjusiais metais, algos pakilo 1.7
žovės; įdėti krapų, citrinos suk no. Likę- lėkštėse maisto kvapas • kuo nedažytas, reikia jį pakar 1955 m. buvo išleistos 225 ėstis-1 jimų apie medžiaginę ir dvasinę
sius
įtraukti
į
darbą
kaime,
ir 5.3 proc.
riu.
•» * cukraus. drusko> ir sumai- panaikinamas drungno vandens totinai ištepti mineraline alyva, 1 kos knygos ir brošiūros (vidut. valstiečių pažangą. Janseno ke duoti jų darbui nurodymų, o sa
32 per metus). 1856-1863 ni. iš
sius valgyti su bu’kute ar su ki I ir sodos mišiniu. Jei indai pra kad jis blizgėtų.
RINKIMAI — KOVO 4 D.
leista 366 knygos (vidut. 48 per liais nuėjo ir jaunesnieji rašy vam žemės ūkiui pagerinti ūki
tokia duona.
randa blizgesį, reikia jų pavirMagdalena šulait?
tojai.
ninkai
turi
jungtis,
įsigyti
dau

įmetus), 1883-1884 m. vidutiniš
TSRS Aukščiausios tarpbos
kai kasmet išleista 156 knygos.
Didelį vaidmenį atliko estų ginu žemės, net samdininkus rinkimai įvyks kovo 4 d. Tai ko
U'o meto knygos dar menkos tautos atbudime periodinė spau cam reikalui visai pavergti.
medijai jau prasidėjo pasiruoši
(Bus daugiau)
i» .reikšmės tautinei minčiai ture- da. Jau XIX a. pirmoj pusėj bu
mai.- veikia 640 rinkėjų klubų
; jo, nes jos buvo tikybinės. Pa vo mėginta įsitaisyti savą peria
ir apie 1600 agitpunktų. Tadedd
saulinė lileratūra, visų pirma dinę spaudą, bet tada jai dar ne ROTACINĖ OFSETO MAŠINA ->3 tūkstančiai agitatorių ir politį kalendoriai, atsirado tik apie; sisekė, neilgai ji_teišsilaikydavo
Rytų Vokietijoje nupirkta ro- iuforma toriu.
This crisp nip of fall k m
j 18(H) melus. Tie kalendoriai tuo- ir tautiniams siekimams neturė ► tacinė olseto mašina. Ja jau pra
fce air, and it s time to trade
those cool summer salads for
metu buvo liaudies knygos, ku- ] jo reikkšmės. Viskas kitaip vir stas spausdinti “Valstiečių laik
ROKIŠKĖNU’ SŪRIAI
hearty, hot meals. Since you
rios
populiarino
ir
skleidė
į
va
i;
to,
kai
J.
\V.
Jansenas
1S57
m
aštis".
šių
metų
pabaigoje
nu

may be just as busy this fafi
riąs naudingas žinias ir to meto ’ išleido tautišką “Perno Posti matoma ofsetu spausdinti taip Rokiškėoaj gamina gardžius sū
žmonių švietime hemažą vaid-.mees”, kuris ūmu laiku rade pat Vilniaus miesto ir rajono rius. Jų sūriai tun didelę pa
TCtrifcioas weals that won't
klausą ir respublikoje, ir užsie
menį suvaidino. -Greta kalendo- i daug skaitytojų ų padėjo pa
nyje. Maskvos parodoje sūrių
< < %
rįų vis daugiau cmė rastis įvai- grindą periodinei estų spaudai
KoBf, to* the Whirlpool mirios beletristikos, laip pat popu- j Tas pats lausenas
metak
PAKILO ALGOS
*owave oven cookbook. are
vanotas automobiliu “MoskviMarizacijos ir mokslo knygų.
ėmė leisti savaitraštį
I\^duompuinrus respu- čių”.
Tanią išbudino ne šioji litera ' timee^\ kuris tapo vadnvaująjBdding.
tąra; ją išbudino grožinė litera- ‘ mu pirmuoju estų
la
SAVOKT CHUCK BOAST
■ turą, kurie neturėjo tautiškosios : bai daug padariusiu estų
(show)
3 tablespoons aD-purpose
Į ir auk ojamosios^ reikšmės tol, kajam susipraUmiu. JLU pirmai
flmrr
!
• kol ji buvo tik tau los mylėtojų | ėmė viešai kalbėti apie ^estų
1 tablespoon Ww a supur
globojama, ypač ne estų lauly- ’ tautą", bet ac apie vielinius gy
1 teaspoon salt
t bės dvasininkų.
ventoj
kaip kad Ugig tai buvo
flash Btppflr
Necsliškcs k itales rašytojai es- daroma, -lis dar
ais
i tų Lleratūrai
Savų^ tikrų kiOs iMukttaes
rūmų
Km «*tn*
r Tstų. rašytojų. suKgusių su
j
J v ms
•
ąpknka, atsirado tik Xk\
■ s J. i Me
■L .hi:
vidury, kada jaie pra?<idėįo eMų į
liūtiškasis susi^fUltŲias. Xot
tautiškojo a Lb ii dimo die tu

Estų tautiško atbudimo žygiai
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ef tomorrow
or EX-LAX tonight
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maitis šernas — Lietuvos Chieigoje.
Amerikoje Šliūpo laikraščio
bendradarbiais buvo: kun. A.
Varnagii'is, M. Justi, M. Martiaiukas, K. Žalegiris, J. A. Viš
teliauskas (Argentinoje), Anta
nas Jurgelaitis, Ks. Masionis, M.
J. Andriukaitis, L. Šliūpienė, P.
Paseckas, M. Valinčius, V. Senkus, J. Danisevičius, Jonas Skritulskas, P. J. Kimšaitis ir Lukauskas. Kuris jų rašė apie Su
sivienijimą ir ką rašė — kolkas
nežinoma.

VYTAUTAS ŠJRVYDAS

SLA RUOŠIASI MINĖTI
100 METŲ SUKAKTI
dėlioja, norėdami pirma įsitikin
ti, kail Susivienijimhs istiknrų
Susivienijimo konstituciją Lie
/ra naudinga organizacija”.
tuviškame Balse paskelbdamas
Astramskas čia pastebi: “Kaltas
Šliūpas rašė: “Kaip krikščio
jai buvo ne tiek žmonių nepnnybės pradžioje krikščionys sa
itikėjimas, kiek stoka veikėjų,
vo turtus atiduodavo visų
curie būtų aiškinę Su>ivienijimo
naudai ir šelpė ligonius, netur
naudą ir raginę rašytis”. Reikia
tingus ir naši ličius,.taip šiandien
tminti, kad Šliūpo Lietuviškas
mos, lietuvninkai atūluodamc
Balsas neturėjo nei 300 skaitytik menką savo tūrių dalelę, rū
ojų, o jis pats neturėjo nei fipindamies pagelbėt: vieni kilansų nei laiko pavažinėti po
t’ems ir pakelti savo tautystę. |
colonijas agituoti ir aiškinti SuNiekas neabejoja, kad jau se
iivienųimc naudą. Tokioje padėniai tokį Susivienijimą įsteigti
yje buvo ir kiti valdybos nariai. .
reikėjo, bet. gailėk Dieve, mes,
Seimui vesti pirmininku buvo
i etuvininkai nesupiatome tokioj
šrinktas babimorietis Ignas Budarbo naudos. Užtai dabar at>elis. Buvo gauti du laiškai. Vie
buskime ir visi glauskimės į vie
name baltimoriečiai reikalavo,
ną kuopą. Darykime vieną Su
tad Susivienijimas savo pinigus
sivienijimą. nors tūli, norėdami
kirtų pastatyti lietuviams bažlietuvininkus apgauti, stengiasi^
lyčią su mokykla, o kitame Wa-.
juos perskirti”.
erburio J. Strimas įrodinėjo bū_ M ŠILEIKIS
Buvo nutarta ii' antrąjį Susi inumą lietuvių pažangai ir kul-1
vienijimo Seimą sušaukti She-j ūrai geni mokyklų, šiam klau-Į
nandoahyje. Šis posėdžiavo dvi i dmui praleista gana daug pir-j tuvių literatūrą.' Ši di'a.ugija su
dienas: 1887 m. rugpiūčio 14-15 mojo posėdžio laiko ir atstovai; siorganizavo tais1 pačiais metais
d. Atvyko šeši atstovai, rodos, nuomonėmis išsiskyrė: vieni sto-1 kaip Susivienijimas (188(1). Ją
įkūrė Lietuviškos Gazietos ir
iau nuo kuopų, nes Astramskas vėjo už bažnyčios, kiti už mo
Lietuviško Balso bendradarbis
draugijų nebeįvardina:
kyklos statybą. Šliūpas pateikė
Baltimore. Md.: Ignas Bube kompromisą, kad reikia bažny Mykolas Akelaitis, išvykęs iš
lis. New York, N. Yl: Jonas šliū čios Shenandoahyje, bet greta Lietuves po 1863 metij sukilimo.
Draugijos tikslas buvo apjungti
pas (V. Džiankąuska atvykti su- jos reikia ir mokyklos. Patarė
kTuflė byla). Shenandoah, Pa.: sušaukti antros dienos vakarą Prancūzijos lietuvius' ir “išlaiky
M. J. Andriukaitis, Sebastijonas viešą susirinkimą, kuris išaiškin-^ ti lietuvių kalbą bei visuomenę”.
Draugija gyvavo iki ISIS metų.
Mockaitis, Jurgis Naujūnas ir tu šenadoriečiams bažnyčios sta
Šiame antrame Seime buvo iš
Pranas Sabrinskas.
tymo svarbą. Tiek apie tai šian 
rinkta Centro Valdyba ši: Sta_
Organizacija, matyti, protoko dien ir težinome.
<
. | gvs Mačys — pirmininkas, Ignolu knygos dar neturėjo, nes As
Turbūt, Šliūpas pateikė ir f i- Į tas Bufceli? _ vicepirhT., Jonas
tramskas pasakoja: “Centro ras-, nansmi -raportą, bes sužalome,! §ljūpa3 _ raštininkas,
j. An.
tininkas Vincas Juodkomis per kad Susiv.enijimui priklausė 173 j
_ rašt paėjėjas, Joskaitė protokolą ir konstituciją- nariai. sumokėję pietinių ir jsto-į
Meldažis _ kasininkas, Braiš praeitų metų Lietuviško Bal jimo mokesčių $203.11. Kuopai
Sabrinskas ir Jurgis Naujū.
so; abu buvo priimti be jokios Baltimorėje turėjusi 27 narius irį Qas _ ka?Qs globėjai.
atmainos”. Kitų Centro Valdy Centrui prisiuntė $65.80. She-.
SheSusivienijimo. tracio;o -Seimo
bos narių buvimą (pirmininko nandeah , kuopos 78 nariai pn-. istoHja
gana:’liūdna^ Asframsko
Pasecko ir iždininko Miliausko) siuntė 389.60,
$89.60, db iš Vytauto draudrau žodžiais, i' šaukiamą Pittstone,
Astramskas nutyli.
gijos susilaukta $20.30. New Pą., 1888. m. rugpiūčio .16-17 d.
Centro Valdybos vardu Jo Yorko kuopa turėjo 37 narius " Seimą, nors “Dauguma lauke
nas Šliūpas pateiį’ė Seimui,.ra-, ir ^prisiuntė $40.35. -Philadelphia i daugel io svečių’7/'bet “Atvažia
porią apie organizacijos stovį. jos kuopa seimą praleido tylo- vo tik J. Šliūpas įif dar ; du lie
Atrodo, jis buvo Susivienijimo J. mis. Vėliau patirta, kuopos iž tuviai iš Wilkes-Barre, Pa. Su
veiklos ašis, prie kurios dirbę iri išninkąs, A. Škėma, kažkodėl sivienijimas jau buvo numiręs ir
sekretorius bei iždininkas. Sakė, galvojo, būk Susivienijimas ne į Šliūpe s, atvažiavęs Seiman, ga
Susivienijimas turįs kuopas BaL trūkus suirsiąs, todėl planavo lėjo jį tik palaidoti”. ■ ■
timorėj, New Yorke, PhiladeL pasisavinti $98, bet M. Valinčius j Seimui neįvykus, buvo suruoš
phijoj ir Shenandoahyje. Susi teismu 1887 m. rugsėjo 25 d. ■ tos Pittstono lietuviąms praktldomėjimas, tačiau plito ir kitose (mėnesis po seimo) pinigus at ibos, . Į kurias, /sakomai atsilankė
lietuvių kolonijose. Chicagoje gavo Susivienijimui.
ąpię 500 žmonių. Į jas -atsilankė
Jono Griniaus suorganizuota Lie
Antrą , dieną vėl posėdžiauta Ųik-ką? brolio/ Juozo" padedamas įtuviško Varpo draugija pareiškė po pietų. Buvo perskaitytas laiš
noro įsirašyti, bet “Clėvelando, kas iš Paryžiaus lietuviu'Žėk
Wilkes Barre’s. Waterburio, Mt. mens draugijos, prašiusios para ■tapo Susiviėn^inlo^narTū iručiu,
Carmelio, Shamokino ir Maha- mos paskleisti dalį 20,000 išleis- įkartu (1901-W ir1914—1928)
noyaus lietuviai prisirašyti ali- tų loterijos bilietų paremti lie- 'ėjo SLA -izdininkp:pareigas, ku
rio' metu/ Susivienijimas išaugo

(Tęsinys)

-

_

_ _

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS

Saitos žiemos vaizdas

MAČI PRIMILŽIAI

Praėju.-iąis metais Žemaitės
kolūkyje iš kiekvienos karvės
primežta tik po 23^9 kilogramui
pieno — 8 kg. mažiau negu 1982
m. Tai mažiausias primilžis Uk
Po Susivienijimo įkūrimo L. mergės rajone.
Balsas 1887 metais turėjo 38 ben
E1SMO NELAIMĖS
dradarbius. o konkurentė Vie
nybė Lietuvininku tik 4. Sekan
1^83 gruodžio mėn. Lietuvoje
čiais metais (1888) L. Balsui įvyko 552 eismo pelfliųiės: 92
bendradarbiavo 21, Vienybei 9. žmonės žuvo ir 345 sužeisti.
t
Iš New Yorko priverstas Balsą
perkelti i Shenandoah, Šliūpas APDOVANOTOS DAUGIAVAli
jį 1889 metų buvo mėnesį užda
KĖS MOTINOS
i
nucrė. Susivienijimas n
Lietuvos respublikoje apdova
širdaus “Ogarso”.
notos ordinais ir medaliais 192
(Pabaiga)
daugiavaikės plotinos.
(Iš Europos Lietuvio) f
Maskva sutinka su pasiū
lymu pasiųsti Jungtinių Tautų
ginkluotas pajėgas į Libaną, bet
reikalauja, kad pirma JAV ma
rinai išplauktų.

iki 20,289 narių su $1.349,642.11 Nežinoma, kas buvo du lietuviai
atvykę iš Wilkes-Barre, svečiai
turto.
Abejotina, ar Šliūpas tą valan ar delegatai. Nėra smulkmenų,
dą iš tikrųjų jautėsi laidotuvių kas seimą ruošė ir kieno salėje.
direktorių savo suorganizuotam Rūkas dengia ir likimą 173 na
Susivienijimui. Tie<a, tuo metu rių, su $203.50 iždu, prie kurio
gyveno sunkų įsikūrimą Shenan reikia pridėti $98 atgautus teis PAVERGTOJE TĖVYNĖJE
doahyje po nelengvesnio persi mu Philadelphijaj. Ižde., sako
kraustyme iš New Yorko (1888 ma, telikę, išlaidas apmokėjus,
K. DONELAIČIO PARODA
m. kovo mėn.) su Lietuviškojo $27.32. kurie Centro Valdybos
Valstybinėje respublikinėje bi
Balso spaustuve ir šeima. Mena pritarimu, 1891 metais buvo
bliotekoje vyksta paroda, skina
moje Amerikos lietuvių- “sosti įteikti Baltimorėje Šliūpo suor.
paminėti K. Donelaičio 270-tas
nėje” vienerius metus pagyve ganizuotai, knygom lietuvių kal
gimimo metines.
nęs. paskelbė nusivylimą to me ba leisti Lietuvių mokslo drau
to Amerikos lietuvių visuome gijai. Susivienijimo iždininkas
. ŠACHMATU FINALAS —
niniu gyvenimu ir pareiškė, pa Jonas Meldažis tai ir padaręs
VILNIUJE
SERVE WITH PRIDE IN
sitraukiąs-iš lietuviškojo pasau Antrojo Seimo išrinktąją Susi
THE NATIONAL GUARtt
lio “parodavietės” sukurti ra vienijimo valdybą sudarė; pir
Tarptautinė šachmatų- fedėramų gyvenimą, išeiti gydytojo mininkas šenadorietis Stasys Ma cija (FIDE) patvirtino : tarybi
mokslus Marylando universitete. čys, vice.pirmininkas baltimorie. nės šachmatų federacijos pasiū,. .Shenandoahyje gyvendamas, tis Ignas Bubelis : ‘sekretorius
prieš Seimo ^laidotuves”, Šliū newyorkietis Jonas Šliūpas,1 se
pas Lietuviškame Balse (1888 m. kretoriaus padėjėjai šenadorieSUSIVIENIJIMAS LiETUyiU AMERIKOJE
birželio 23) nusiskundė, kadnie-j tis M. J. Andriukaitis, iždo gloyra seniausia, didžiausia ir- turtingiausia lietuvių fraternaliaė
kas Susivienijimo reikalais ne-| bėjai Jurgis Naujūnas dr Pranas
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti'jau per 97 metus.
rašąs. Priekaištą pakartojo lie-l šabrinskas. Reiškia; tuo laiku
—atlieka kultūriniu^ darbus/ gelbsti ir kitiems, kurie tuos
pos 7, o liepos 30 paragino kuo- Į Centro Valdybon pateko visi
darbus dirba.r K
r.^
'.
pas išrinkti delegatus į tretįjį or antrojo Seimo delegatai, išsky
-SLA - išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu
ganizacijos Seimą, kurį rugpiū rus Sebastijoną Mockaitį.
apdraudę savo nariams.
*-•
*
Susivienijimo organu" (Kgar-;
čio 23 paskelbė susirinkti Pitts
SLA-— apdraudžia pigiausiomis kainomis. .SLA neieško pelno,
nariams patarnauja Tik savišalpos pagrindu.
tone ir posėdžiauti dvi dienas, su” kaip to lietuviai vadindavo),
Kiekvienas
lietuvis ir lietuvių draugas: gglĮ v
rugsėjo 16-17. Tokie pareiškimai buvo Šliūpo Lietuviškasis Bal
Susivienijime apsidrausti iki $10,(KXhY
ų
•
nesiderina su Susiyienijimo lai- sas, gausu bendradarbių. - Trof.
SLA;—apdraudžia ir Taupomąja -ąggriuda -^.Endowment
V. Biržiška 24-iuose jo 1886 me
dojimu. "
;
<1 Insurance; kuri TOac/paūdiMa• jia&Kžmiį: siekiančfam
Dėl šaltinių neprieinamumo tų numeriuose rado 26 befidraSLAL-: vaikus a^raud£a2$g^
rV ; \ *
šiandien sunku tiksliai nustaty darbius: aštuonis Lietuvoje,’aš
ŠI,000 apdraiidos sumą^meka
mietam,
/ ' • :
ti, kodėl kuopos delegatų neis-; tuoniolika Amerikoje.. Lietuvo
SLA — kuopų yra visose" lietuviu kolonijose-.:
v
' '
rinko. Nicholas kaimelyje ties je Šliūpui bendradarbiavo:-’J.
Kreipkitės-f
savo
.
Shenandoah net susiorganizavo Čerkus, M. Davainis- Silvestravi. .
jie Jums mielai;
' - /į
ja*
ydiuu., kunu.- . čius, Juozas Adomaitis (Šernas),
nauja*kuopa
Kęstučio vardu,
Galite kreiptis If. tiesiai/
pirmininku buvo M. Ročkos, I A. Kaupas, Stasys Šliūpas, Juo■riosį
LITHUANLAN ALLIA!«}E Oy jLMERICA
'-T
sekretorius Juozas Mockaitis*. ' zas Andziulaitis, Jonas Mačys
307 W. 3(tth SČ New Y^-k^OOūi
; ir K. Voska. Andziulaitis ir Ma
čys vėliau apsigyveno Ameriko-'
:
Tel. (212) 563-2210 “ ;
je ir buvo Vienybės Lietuvniii- _
kų redaktorius, o . Juozas Ado- j
, .~~T
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GIFT PARCELS TO UTHUANIA

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
.

>,'•).

.

,r

■ •

.

■

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2787

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.
Maistas iš Eui^pos sandėlių.

> DAINŲ 1VENT1S LAUKUOSE, poetės, ražytojot fr to
tini, ioHij pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dafrn
iventes bei Jij istoriją fr eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais duamentmk

MARIJA NOREIKIENE

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apnlj
to Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausa
gyvenimo bruožą apraiymaa, bet tiksli to laikotarpio buities Hta
ratūrinė atu<fija, suškiratyta skirsneliais. Ta 206 puslapią kny^

SIUNTINIAI Į LIETUVA
Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

Int UODAS MIKSYS,

2b01 W. 69U» St, Chicago, HL 60629 ♦ Tel 925-2737
Pomial paraiyta stadija apie Rytprūsius, remiantis Pakabina |
Labguvos apskričiu duomenlinla Apvalymai įdomūs klejrvlmaii
Betuvfut Leidinys Olustraotss nuotraukomis, pabairoję daom-—*
vttovardfią pavadlnimai^fr ją vertintai | vokle@ą talbą.
MBdlnfoje S3S post, knygoje yra Rytj~ur'x Xa!-- b<

’"Mk E PRAEITIES ŪKANŲ ”

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, I1L
• RŪPESTINGAI ISPILDOW RBCEPTAI

Jalfajdkri
”. .

■*

tale Jut
f' ;

iii k
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i ISRĮTfe ATEINA LIETUVA,

mtntaal fr ntafy
mafrfals BoEevik

r

,. >,

60 metų studijavęs, kaip
.....

DUMYNAI

• FANNIE MAY SAL

• KOSMETIKOS. REIKMENYS

Atdara šioki;
B vai ryto iki
Sp k T tiA(i ieniaia nuo 9 va

mais ntro vai vakaro.
'to iki 8:30 vai vak.
įtraotef

i S-> b
-7< «•

>171
■4 i 5

2206

>ara«ė 700 puslapį knygą, kurion radėjo viaką, kai bet kada Ir
Set kur, Bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, Uehivfoi
Ir Hetuviq kalbą. Jie mokėd kartu su kun. Jaunium ir prot K.
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė
lietuviu kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus
įjftfi
a
ir patarė mums toliau studijuoti.
«

r

P®*

,

taku

I5JTL'

,

./j
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* Lw

,
fr LTTERATORA, Hetuviij Hteratūros, meno fr moĖrT
IJM m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet neaenatą, Vine
Krėvė*, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stoka
J. Raukfio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* fr T
Meilaus straipsniai bei studijos, Muštruotos nuotraukom T* t
M.K. Čiurlionio. M. Lileikio, V. Kašubo*, A. Rūkitelė* ir A, V*r»

lymą finalini pretendentų mačą
dėl pasaulio šahematų čempiono karūnos surengti Vilniuje.
Varžybos prasidės kovo 9 d. Fi
nalistai: V. Smyslovas ir G. Į^asparovąs. Teisėjaus tarptautinis
arbitras, Lietuvos šįchmątų ve
teranas Vladas Mikėnas.
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nės BėBisijų neriai? Net ir

duoti rusiško jungtu būt lietukai heš^titarė. Vtpfti lie
Jkup. Lfėtifvos rimtesnėje spau
tuviai kovojo kartu su rusais prieš earė primeną adrntdoje hera Įtaigojama pašovimo
nisltaeiją> o kiti Žingsniavo jtartū sa Varo 0a$htfhki&i6.
versija.
Viehi
padėjo
rusams
Versti
caro
valdžią,
o
kiti
^cvmdė
|
Ttit LITHUANIAN DAILY NEWS
Kl. Kiek aš žinau, Jūs savo
tuos
lifetuvius,
kurie
rūošė
streikus
kartu
su
rrtšĮĮ
grie!
Published Daily, Except Sunday, Monday and Holidayi
ahkitVv^ją jidnyntę praleidote
žinkVEeriais.
japonai,
Pilsudskiai
patfefis,
sun^į
by The Lithuanian News Publishing Co, Ine.
gyv'eb'dsftiag katine, Žemojoje
1739 So. Hahtod Stxwk Chkaso, IL 606d TekpheM 4H-41&0
laivybą ir privertė rusus trauktis iš Mandžiftrijūs. Čabas j
taigi pi*fė pat didžiau( sič Lit tuyos aėrodromė. tai tai
karą pralaimėjo, bet jis sūstiprino savd pozicijas UžfVoiijiY-paik&tiffo Jps susidomėti ir
BCOND-CLaSS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ELUNCLK USPS TI4MXA
tėfe. LirtdVoje kovos prieš rusus bdvo labai griežtos.
Postmaster: Send address changes to Naujienos
pamėgti aviaciją? Gal prieš tap
Toms
kovoms
vadovavo
jbftas
'Gfiniūą
Pijrts
1739 S Halsted St, Chicago, IL 60608
damas lakūnu, Jūs dar Lietuvo
A. Moravskis, adv. Venclovas, St Kairas ib kl. feeR W-!
je buvote sklandytoju? 1933 me
rėjo
bėgti
Amerikon,
o
kiti
tęsė
kovas
pa'čidje
EiętūVoje.
,
lais Jūs buvote dar nedidelis
metams
$40-00
As of JaAMTy 1»
pusei mvtų _r
—
- $22.00 i
berniukas. Ar atmenate tą ne1917 motais, kai rasai su vokfeefaft pasirašė Brastos'
Subscription Rates:
trims mėnesiama - - - - $12JX)
temtą fatališką naktį iš liepos
rienam menesiui _ _______ $4.00 taiką, tai lietuviai planavo skelbti nepriklausomybę^ bet i
Chicago >45-00. per year, $24-00 per
16 į 17. Kauno aeiodrome? Be
ix months, $12.00 per 3 months. In
vokiečiai nesutiko. Jie tada dar valdė cBdžiaūšiuš riisųj
jther USA localities $40.00 per year. Kanadoje
laukdama atskrendauėių lakū
turėtus
Rytų
Europos
plotus.
Vokie^iW
plakavo
atgai

$22.00 per six months, $12.00 per
metams —___ :__-__ __
$45.00
nų. gal apie 20 tūkst. žmonių
rree months. Canada $45.00 per year,
pusei metąj
;___ $24.00 vinti tryliktame šimtmetyje kardininku laikyttfe plotus.
rther countries $48-00 ner year.
minia tuomet ten dainavo “Atvienam mėnesiui _________ $5-00
KAtt*
Gen. Bertoohtas tikėjosi isistiprihli Ėšlijoj^ Latvijoj ir
skrend’ sakalėlis per žalią gire
Uzsieniucsc
25 cents per K»J
Lietuvoje, bet bepajėgė. Pabaltijo tautos atšikrtito rtisų1,
lę” ir, deja, nesąmoningai išpra
metams
$48.00 jos hėnot’ėjo, kad BermOntd ginkluotos galimos Veri Įsi
našavo, kad tas saka.ėlis ‘‘atmu
VA. Mihgio pokalbis sū E. Jašiūnų)
pusei metų
—$26.00
Nuo sausio pirmos dienos
šė sparnelius į sausą eglelę”. Juk
stiprintų.
A.
Norėdamas atžymėti tą sukaktį, l kšlp tik tada «mūsų lakūnai už
DTanraščic kainos:
Naujienos einą_kasdien, išskiriant
Tiktai Vokietijos prezidentu tapus SOciatdembkratui
! naskrardziaii iš istorinio Bsnks'- kliudė medžių viršūnes, nukirto
Chicagoj e ir priemiesčiuose:
sekmadienius, pirmadienius ir šven
Kl. Jūs, p. Jašiūnai, ėkate nė
town aerodromo.;
tadienius. Leidžia Naujienų Bendro- Ebertui, reikalai kiek pasikeitė. Jis Įsakė vokiečiams
kelias pušis, o “Lituanica” sumetams _______ m—.t.,
$45.06 vė, 1739 So. Halsted Street, Chicago,
tik inžinierius, bet ir lakūnas,
pysęi m p tų ~_________ _ §24.00 IL S0608. Telef. 421-6100.
trauktis iš rusų laikytų sričių ir padėti viėtds gyVento- turite komerciųio piloto licenzi Tiesa,- mūsuose tebekųrsuoja ditžo, savo liekanomis juos užtrims rnpnpAiarnv ------ ------$15-00
jams patiėftis tvarkyti savo reikalus. Be'rtrfonto kariai ne ją, ėsžtė nemažai vafehdį išbu įvairiausi gandai ir spėliojimai iengdaina-.
vipnam mėnesiai____ ____ $5.00
Pinigus reikig. siųsti pašto Money norėjo klausyti šio Eberto Įsakymo, bet Hetuvii^ drąsa ir vęs orė. Atrodo, kad Jūsų orga ap ie Dari a us ir; Girėno /Įtagedi kitose JAV vietose:
(Orderiu kartu su užsakymu.
Ats. 1920 m., pasaulinės ūki
jos priežastį,“ Vargu, aę kada
pasiryžimas privertė juos kraustytis iš Lietuves žemės-. nizmas reikklauja refkarėiaiš nors ateityje'busnustatyta tik nės krrzės metu, mūsų šeima gyVilniUjė buvo sudaryta Lietuvos Taryba-, kuri 1948 in pakirti į orė aukštybes. Juk nei roji avarijos" pije^ip$tis.'vAlbuin’e i veno laive (“houseboat”) Kauno
NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieniui,
"neperseniai lankydam'asis Austnuo 9 vaL ryto iki 5 vaL popiet, šeštadieniais — iki 12 vaL
vasario 16 dieną paskelbė nėprikląušoinąi ir dėiiidkratihę raiijojė, išsinuomavote : lėkluv^ netiko darytį įpfcųis. noj^-ipėlid- žiemos uoste. Jau tada stebėdatodėljjfepa- vau kitoje Nemuno pusėje iš
jhnus ar
rėspubliką, atsipalaidavusią nūb bet Įdmų aftfečiaii bb- ir pažvelgėte į kengūrų krašt|- jimus
minėjau t^^'^ę^ėįni- aerodromo pakylančius ir ten
vusių
Lietūvos
valstybinių
įsiparėigojiffių.
kėpriktąušo
;
A-y^ršaus.
Tad
esate
susipažinęš
Vasario šešioliktoji
• nes bei te^i^h|^itomišiįbšj._pa- Į tūpiančius lėktuvus. Mano piemybės paskelbimo tekstą paruošė inž. Steponą^ Kairys. . šų škraidj’mo problemomis ; ir i'eiš’kimus.^
Šimo bandymų mėgiamiausio
Nepriklausomoje Lietuvoje Vasario 16-oji buvo ofi JĮ pasirašė visi tie vyrai, kuriuos imtėtė'Naujiėhų:trėčią- gijimais- pavojais. Beruošiant;
galiu
jtriwadnt mis temomis būdavo lėktuvai,
ĮaOįttHią,
Jums
bekabėjo
tdcd
ciali visos tautos šventė, šventė visi. Visos Įstaigos ir dienio numerio pirmame puslapyje.
Jbalionai ir cepelinai. Po vięnerių
nuomonę.
Srtruįkiau susipažinti su Dari auš
mokyklos buvo uždarytos. Kariuomenė paradavo, tikin
Paskelbiifto neužtenka. Reikia, kad būtJį- Jė^a, -4&H■ us- Girėiig žygių per Atlantą, ir Man ati^d^^j-o^įį -dl^^’he- metų, persikėlus gyventi Į ž.
tieji mėtėsi, politikai sakė kalbas, restoranai dirbo, tam paškėibiinui pritartų ir būtų pašrryž| tą "paWeibiftri j^.trė^ška -naĮrtųę,'- Lietuvių vi- laimę nulė^iAi®ėj4ėn^'-l|ėt’.kefi Fredą, aėrodromas tti" lėktuvai
faktoriai:ĮH4fKSųų,-.ųepj^jįstak ‘ dar labiau priartėjo. Noras patraukiniai važinėjo, vakarė jaunimas dainavo ir šoko, vykdyti. Nepriklausomybės, paskelbimas pasirasytas va-; ^ąė^tęsiijė
nuoyargiš, : /
skraidyti 'buVo ir mano motinos
s ^i^dien^komunistų pavergtoje Lietuvoje Vasario; sario 16; d* bei oficialiai patiems lietuviams jfe’b&ybipa-.,
žiių- didžiausias gyvenimo troški16-ąją švęsti skaitoma nusikaltimų. Jeigu kas; bandytų1 skelbtais tiktai kovo 23 dieną. Per tą' tbiiripą. iaikdtaripi ’ ąt’m-inejiihų. j£bkiš< Jū^ -nu<>. rodyklės)
skoptnių (iakfe Šūdinio) inštru- mas, kuris, "deja, neišsipildė^ į
galėj6 būti tosį tragedijoj
tą dieną prisimintujiępriklausoma' Lietuvą, tai jis būtų visi aktą pasirašiusieji pasklido po Liėtoyą
inentų gėdimas, r^^lankiofe . Tameiitt Dariaus ir Girėno/Iau- -priežųstis"? Lėktuvo ntotoro gė- meteorologinės
baudžiamas. Ne vienas rliėtuvis buvo suimtas ir išsiųstas vuosius imti ginklus Į rankas ir gihri
■%rmą, tą iryliais neišreiškiamą
j Mdų&s,- jkuro - stoka, kieno nors
i Vorkutą ar Sibirą, vien už tai, kad jis prisiminė nepa Lietuvą. Vieni ginklus tūrėjo, ;bet didėlę-daū^ž^^bkid ■.įlėįfaĮ? valia, , lakūnų nudVargis^" tamsa, migla, ženri .^aėbesy% ibU- prarudimd jausmą jiems žuvus,
klausomą Lietuvą, papasakojo, kaip lietuviai Vasario ginklo neturėjo. Lietuviai puolė -Į, vakartis besttrąiįklj^ nakties tamsumas ii blogas oras,' ttis j, daliitts varikli © kąi'įąurą-j ir.-včEau jų laidotuves. Manau,
toriaus ir>tjėnž&tij filtrų -^iėr-i jog- aerodromo artuma ir Da
16-ąją švęsdavo.
čius Vokiečius ir atimdavo iš- jų ginklus ^aškėftrt^ -^Ū Šimas aiiųn^iųjųtts--^įsido^nuo riaus-Girėno žuvimas pakreipė
.fem^cuiio pilotė teisei sėdom išu M ą^ę.; ^s jnen jųe-y n ųo-J likusį meno, gyvenimą aviacine
Amerikoje Vasario 16-oji yra darbo diena. Dirbtu atkurta Lietuvos valstybė-, bėt nebū'vb va^žTės, kąrių ir .
Ar £ro-. nibne, iėfetuyn
pąšo- : linkme.
vėse ar Įstaigose dirbantieji lietuviai turi eiti i darbą. pinigų. Kiekvienam buvo aišku, kad Lreūięa bus laisva-, A^jėkibu ne
Vasario 16-ąją jie mini artimiausią nedarbo dieną Chi- jeigu mOkėš suribrganižuoti, jeigu;‘pajėgš..-itraūkii-gan- fesiyds, Bėt; grVršu it hofb lobu- ri’mas y^.-į^iąt^i-^ęiatildųL SilVaŪ pagėldinęs dešimtis
versija. Lągi^cai.galvojant, .jęi:
li'ntis^aviačijos ’iltyje. ....
cagos lietuviai, susiorganiazvę Į Amerikos Lietuvių Ta mai didesni gyventojų skaičių Į Lietuvos pagrindus.- Nūk - Kai kū'ėjo
.- Tyg^i
-<3.. 75 intetąi
. hud. būtų DuVęs'ptefiG'vuntąs,tai-kodėl sk^aAaytuyu modelių ir juos
rybą, Vasario 16-ąją prisiminė praeitą sekmadieni, va-, tarta pravesti demokratiniiis krašto gyvent&jų rinkimus; /^nėi^5ŠXj. bVbfeę Ąvid^t’u pir- po tfaci’ų’ ^įiėtŲ^^lugiįho nė^- tėlsalavąu nito Aleksoto šlaitų
sario 12 d. Kitose Amerikos lietuvių kolonijose Vasa priimti konstituciją; sudaryti vyriiuSybę i¥ judėti trin mojo pakilini'o sųnlrelmiduž'obą alšiBėpė idkup. tėvynėje ųr išei— žėiny’n. Vėliau baigiau Lietuves
Aerb -Klubo ruošiamus aviomorio 16-oji bus minima ateinanti šeštadieni ar sekmadieni. tus tefeihTūs pagrindus. Visa td5,_feš biMriki tė jftetb, BriefeiŠu, 'fuo me& lanĮrausi paš vijdje ėšą' gyvi'.išli^ liudininkai tteŠstę, o dar vėliau — civilinių
Jungtinių Amerikos Valstijų Kongresas Lietuvos ne tai buvo tiktai laikinas 'dalykas. Bank’d talrt'autojaš An .brolį ; A'&’tralijdję, .^ydnejuje. • ir minėtų rrtėditnninės ir leclihi-: lakūnU Kuršus. Besimokydamas
priklausomybės paskelbimą minės vasario 21 ir 22 die tanas Smetona buvo tiktai laikinas prezidentas. Buvo
Aūkšl, Technikos Kl-loje, pri
nomis. Pirma paminės Senatas, o vėliau Atstovų Kūmai: • laikinoji vyriausybė ir laikinoji konstfttrcija.
Stlfig’ihskĮ. Laikinasis ■prežijJėfiti’g atlikb sav'd
ir klausiau aviacijos būreliui. Jau
Tiktai 1920 metų balandžio 14 'd. sbsirfftito Lietuvos Valstybes Vairą
žmonių .HnktaĄi prazid^tiH. jyūvoffife bebaigia statyti mūeų
Senate lietuviams svarbią sukakti paminės sen. Charlėž
JdĮinŽ, k^Td. ji§, būdamas žemės ūkio speeiaJištas, būrelio pirmininko, 1B mėtų jau
Percy, o Atstovų Rūmuose minėjimui vadovaus kongreš- gyventoją rinktas steigiamasis seifiiaš Jį H¥tkb ne Vįėn
nuolio lak. Vytauto Maciulaiėio
manas Frank Annunzio, keliais atvejais minėjęs lietuvių LiėtūVbjė gyVehę lietuviai, bet ir 'tuo to'etūiLiėtū'Vdjė gy /tarėjo labai gilią-teisinę sąvoką. Nė Viėhą kartą jis nu- sukonstruotą lėktuvą, kai užėjo
tautos bėdas vergijoj ir lietuvių vėstąs kovas už savo venę lebkai, žydai, rusai, vokiečiai; kaf-iimai ir kiti. rodė ’ teisininkams, ruoši^tiėrhs Įstatymo- prdjėktūs, pinndji sovietinė okupacija. Bet
’
krašto laisvę. Vargu rasime kitą JAV Kongreso atstovą, Rinko viri, kūrie ilgus metus Lietuvos teritorijoje gyveno -kokia- krytimi -jie privalo Įstatymus grįsti.
kokia civilinės aviacijos veik’a
Lfetuvos stęigi'afti’ojb seimo daugumos priimtoji buvo sustabdyta.
■ kuris turėtų tiek daug tikslių žinių apie lietuvių tautos ir tapė Lietuvės piliečiais, linkimams pravesti ir kitiems
(Bus daugiau)
reikalams tvarkyti vadovavosi laikina konstitucija, lai konstitucija, buvo pavyzdinė. Užsienio teisininkai dar ir
J laimėjimus ir pralaimėjimus.
Lietuviai jau seniai norėjo paskelbti nepriklauso- kinais ĮstatySiiis, ant greitųjų verčiamais lietuvių kal- .šiandien ją skaito pažangia ir pavyzdinė konstitucija,
— Prancūzai nesirengia išva
' mybę, bet patys negalėdavo susitarti-, kada tokio žingsnio boii. TėiSmai vadovavosi rusų, vokiečių, praričūzū išVei’S- ją įtrafdėjo-kaitaiidti žmonės, neturėję gyventojų daugu žiuoti iš Beiruto, kol tarptauti
mos pasitikėjimo, užtat gyVe’ntojų dauguma kaitalioto- nė komisija nesutvarkys Liba
imtis. Jau 1904-5 metais, kai japonai sumušė rusų gene tais Įstatymais, kol buvo pravesti nauji Įstatymai.Steigiamasis seimas išrinko prezidentu Aleksandrą į jais nepasitikėjo.
rolus Tolimuose Rytuose, buvo kilusi mintis atsipalaino likimo.

buvo paruoštas
DARiaus-gireno albumas

t

ČIKAGIETES įspūdžiai rusų
PAVERGTOJE LIETUVOJE
Daugelis mano, kėd Amerikos lie
tuviai nežinojo, kas ruSiį okupuo
toje Lietuvėje ėėjėsi-. Sovietų kabo
jėgoms ir policijai antrą kartą Įsrveržus Į Lietuvą. Pavergtoje LfetuvOjė būvo čikagietė 1961 rftetAfe.
Ji viską aprašė ir Chicagos Lietu
vių Literatūros Draugija išleido
tris laidas (vieną angliškai). Nau
jienose dar galima gauti čikagietės įspūdžių laidą.
N. Red.
reginys/
RUSAI GAUDO IR TAUPO DOLERIUS

Bet aš žinomu, kad balon įkritusi sausa ne
kelsiu. Ne rusų banke aiškinti, kur galėjau nusi
pirkti pigesnių riibfių. Mums pasakojo, kad ui
dolerį mokėdavo 26 senųjų rublių. Kad dolerius
perka visi aukštesnieji valdininkai. Jei tiktai pa
jėgia susitaupyti, užsidirbti ar kokiu kitu būdu
prasmanyti pinigų, tai rusai tuojau keičia juos
į Amerikos dolerius. Už stambesnius banknotus
meka daugiau todėl, kad juos lengviau paslėpti ir
išsaugoti. Rusai žino, kad rublio vertė bet kurią
dieną gali būti pakibta irba visit panaikinta, tuo
tarpu doleris buvo ir bus pastovus. Stalinas kelis
ksrtbs
hiblj. idiibfer tbrtiičfovas pada
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rė tą patį, tuo tarpu doleris visą laiką buvo tas Į 'tieš, eia būdavd jbsios rankose.
ji šių žinių neturi, tai valdžia nerami. Jeigu kai
pats. Tie rusai, kurie pajėgė įsigyti dolerių, tai ir
Pridėjus Iftidštis kelionei paaiškėjo, kad ne mietis atvykstą į mieštą be leidimo, tai valdžia
šiandien gali UhriiŠelovo rublių grtuti, o kas ttr-;' tiktai aš> Bet ir mano palydovė bei šoferis tūri dreba. Jei policininkas sučiumpa kaimietį mieste
tojo sends fttblftte, tai turi bevertį popieriaus turėti specialius leidinius išvažiuoti iš miesto. be leidimų, tai kaimietis dreba. Jei policininkas
gabaiėį.
■'.
. '
Kžii iš Amerikos parvykę lietuviai veaojhnii po nesūčrumpa miestan be leidimo atvykusio kaimie
Nenorėjau su paskirtais tarnautojais bartis. Įvairias Lietuvos vietas, tai leidinius turi oficia čio, tai policininkas dreba.
Grįžau į ViėšbūtĮ ir atidaviau šimtą rublių šofe lus palydovas, kuris eina policininko, safgo, aiš.
Kiekvienas
riui-. jis jaū buvo pasiruošęs važiuoti, bet vidaus kirttofr it kitokikte įtefrigaš. Bet kai atvykęs ke
I
1
\
BIJO KIEKVIENO
reikalų ihihistėrija dar nebuvo davėsi leidimo ir leivis neri Vykti kitois^ keliais, tai jis tuft turėti
paskyrusi palydovo. Mane dar ilgai kamantinėjo,; jtitą pobei/os leidimu. Tame leidime turi būti aišVisr vienas kito bijo-, visi vienas kitą Įtaria,
kol pats vidaus reikalų ministeris ffian leido va-; kiai nurodyta, kokiais keliais jis gali Važiuoti, visi baime gyvena. Didžiausią baimę kenčia, aišWdA
Vfetojč fr kžda kitojė vietoje jis ikū. taryblnes yąldžroe atstovi. Jeigu valdžia nežitfėli motinos aplankytigali būti.
; drebėtų*, tai tokių griežtų suvaržymų ji nebūtų
į KAIMĄ NEGALIMA IšVAŽlt'OTI
1 įvedusi. Lirtuvkftos toisvas laisvų žmonių kraštas.
Iš StiEStO NEGALIMA IŠVAŽIUOTI
BE VALDŽIOS PALYDOVAS
šrahdBm
ffidžiautfu katejirtfu. Be Yeldi— Pasirodo, kad vidaus reikalu ftinistbas ttiaė
pėgiHma hfefcur eiti ib niekur išvažiuoti.
paskyrė palydovę, o ne palydovą, — tęsė Savo įspūKol visus leidimus sutvarkė ir palydovai ke
džius iš Lietuvos grįžusi čikagietė. — Tai buvo
! Itottei pfeMHdBė, pfaėjb kbfidš vafetotoš. Pladėnebiaifinos išvatodos 40-45 metų amžiaus nedidokift
jotoė ruoštis Vytį, o iš Kauno išvažiavome bevrik
moteris. Apdairiu bet nešneki. Juodbruva, kirptai
‘ vidurdienį. Kai jau buvome susėdę, tai nolitrukss
plaukais, apydrūtė, storokomis blauzdomis.
•priėjo prie mašinos ir tarė:
Vėliau iš kalbų paaiškėjo, kad ji buvo ištekė
— Figai neužtrūkitė! Rytoj apie pietus jau
jusi, tarėjo porą jau suaugusių vancty, abu ėjo f
turite vėl Čia būti !
mokyklą. Ji, aišku, tarnavo ‘^tarybinės Lietuvos*
I
—• Sugrįšime, nesirūpink. — atsakė jam papolicijoje, bet koks jos laipsnis, koks tęn jūsioą
darbas — neklausiau ir nežinau. Jfei ir uŠ&A J
Ai hieko nesakiau, bet man būvu nteaišku, kaip
klaususi, tai vargu ji teisybę man btftų pasakftH^
'alėtimę nuvažiuoti i Vaigailiua ir grįžti?
Net nemačiau, ar ji turėjo kokį ginklą. Sauttrtr®
aš ten gailesiu su motina pasikalbėti"
: neturėjo ir viršuje nesimatė revolverio, bet gfiftk*
(Bus daugiau)
lą ji galėjo turėti dideliame maiše, kurio r .ic
iš rankų neišleisdavo. Jis čia kabodavo ant peS.Sviw< Ui-mgu. JI
Ird-y. Feb. 17. 1H84
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, ’os tautiete ir dažnai viena kitą
lankydavusios. Beveik vienu me
tu abi mirusios ir netoliese pa
laidotos.
Po mirties jos vyras, sako, bu1 vęs pažadėjęs ją perkęhi į če. kiją ir paminklo nestatęs. Sako,
daręs kūno balzamavimą.
Ivšykdamas iš Bulgarijos, J.
Basanavičius pastatė ant savo
žmonos kapo puikų juodo mar
muro paminklą su tokiu užrašu:
"Vupomi na tebe mam
Na tve dobre srdce
Ustavične spominam
Ze zapisek pokojna’’.
Priekyje parašyta:
Gabrielac - Elleonorae
Nat — Mohl
Amiceaque — Benemereni—
Dr. J. Bassanavitius Posvit.

Dr. Jonas Basanavičius Bulgarijoje

VAKARŲ VEJAI
viršeliai Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus
tonu adresu;

...... wm,
Dfi. PAUL ¥• DARGIS
W.DYTOJA5 |R CHIRURGAS
Medicine* direktoriui

T«L: 562-2727 arba 562-272§

m-issi
GYDYTOJAI IK CHIRURGĄ*,

tPRClALYBg; AKIŲ MGQS
VV

IMrd Statei

DR. FRANK PLEUKA&
OPTQMETJUSTAl

KALBĄ MKTUVI1KA1
Ull W. 71«t St

TeL 737-514?

INKSTŲ, P01LM lt

PROSTATOS CH1RURGUA
U56 WEST 63rd STRIKT

Ofise tsieteo: 774-2US,
RpcidoadlM tetata <41 15W

Pavergtoj Lietuvoj
KGB PIRMININKAS RENKA
MAS DEPUTATU
TSRS Aukščiausios tarybos
rinkimuose, kuriems šiuo metu
Lietuvoje renkami ,kandidatai
Tauragės apylinkė pasiūlė išrink
ti deputatu TSR valstybės sau
gumo komiteto (KGB) pirminiu
ką Juozą Petkevičių.
* * ♦

PIRKINIU PAKAVIMO
STALAS

GARBĖS VARDAS
BALČIKONIUI
Valstybinio dailės instituto dai
liosios tekstilės katedros vedė
jui, nusipelnusiam meno veikė
jui Juozui Balčikoniui suteiktas
liaudies dailininko garbės var
das.

takų chirurgija.
St Detersburg, Fla. 3371#
TeL (813) 321-4201
RAUSTOMAI
- * bMdboal — Pilna
ŽEMA KAINA

’Mimam Master Cha?^
ir VESA Irastcdee.
T%1 99JUSSC*

(EBtNAS

•

Prieš Naujuosius metus Vil
niaus universalinėje parduotu
vėje pirkėjus pasitikdavo melo
dingas balsas, sklindantis iš vi
daus transliacijos garsiakalbių:
— Gerbiami pirkėjai, gražiai
įpakuota naujametinė dovana —
daug patrauklesnė. Mūsų par.
duotuvėje veikia pirkinių paka
vimo stalas. Prašome naudotis
jo paslaugomis...

Prostatos, inkstų. ir ilapmm

z

Į

ii hrairi? leitway.
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su zmąna
(Tęsinys)

Funeral Home and Cremation Service
1729 & Halsted St

(312) 226-1344

Dr. Jono Basanavičiaus
nuopelnai Bulgarijoje

Varnos miesto valdyba pava
dino Varnoje vieną gatvę Dr.
Jono Basanavičiaus vardu. In
žinerijos skyriaus archyve yra:
'"Paaiškinimai apie žmones,
kurių vardais Vamo> miesto gat
vės yra pavadintos”.
Nr. 32. Dr. Ivan Basanovič. Gi
męs Lietuvoje. Baigė medicinos
fakultetą Maskvoje. Buvo žmo
gus nepaprastai plačios pasaulėžiūros. Negalėdamas gyventi Lie
tuvoje, ją apleido ir apsigyve
no Bulgarijoje. Pirma dirbo Lo
me, kur pastatė ligoninę, parašė
didelę knygą apie Lomo apskri
tį ir bendradarbiavo laikraščiuo
se, rašydamas apie etnografiją ir
archeologiją. Varnoje buvo vy
riausybės ligoninės direktoriu
mi. Pasitraukęs iš valstybės tar
nybos, vertėsi privačia prakti
ka.

pasirodęs mūsų padangėje, sako
graikė Kusidis.
Bet ir čia neapsiėjo be nema
Bas-nė buvusi labai išblyškulonumų. Jo geras draugas sk
’ si, aukšta, ilgais, žemę siekianristas Benjo Conevas ir popas
3 da/nai dalindavo dovanas neturDimitras Marinovas ištremiami
ir. be galo meili.
iš Lome už savo laisvas pažiū
Jos meilė žmonėms, o ypatinras. Visa jo surinkta medžiaga
■ gal. kenčiantiems buvusi labai
■per kratas surasta žūsta.
... j didelę. Sergančiai rūpindavosi,
x Basanavičiuj, vėl likęs-.vienas,
tarėju ir jos nariu. Jis pirma
kaip sayp vaikais.
įtariamas ir nebekenąamąs grįž
Kol dar sveikata leido, ji vi sis savo raportuose iškėlė Var
ta į savo vidmį užsidarymą L*j
sur eidavo padėti savo vyrui ir nos sukurortinimo reikalą ir įkū
zėl vien tik žmonos kapas buvo
dažnai dialindavo dovaans netur- , rimą specialios vynuogių ir pur
jo paguoda.
' tingiems vaikams. Megzdavusi vų gydyklos. Įsteigė Varnoje ar.
Stefana Moceva, diar maža mer ir siūdavusi jiems drabužius, da cheologinį muziejų. Uoliai pri
lytė buvusi, atmena kartą ypa- tindavusi saldainius ir niekad sidaro prie komercinės gimnazi
tingai labai verkus dr; Basana-r n^>raeidavusi’prov vaiką, jo ne- jos steigimo. Buvo pirmasis bulvičių ant žmonos kapo ir sakius: . paglamonėjųs. Kartais, sako, net karu mokslininkas, dirbės etno— Gabriele, Gabriele įr mūsų ir pati' su vaikais- ąpsiverkdavu- logijojX archeologijoje ir antroMinką mane paliko., (Minką bu- si. Sakoį už tai ją dr. Bas. la- pologiįoje. Surinko daugybę Var
uos krašto ir bendrai bulgarų
vo mažas jo žmonos šuniukas).! bai ir labai mylėjęs.
Vieni pasakoja, jog'ji buvusi padavimų. Paskutiniuoju laiku
Pagaliau B-čius nutaria Lomą
gailestingoji seselė — gydytoja, buvo Lietuvos Prezidentu”.
apleisti.
— Lomas mano Golgota, — kiti, jog studentė, Prahos burmis
tro duktė.’ Niekas nieko tikro navičiaus nuopelnus bulgarams
apie jos kilmę nežinojo. Sako, patys bulgarai, bet pasiklausinė
navičius.
Ir iš tikro, į Lomą atvyko žmo dažnai kalbėjusi vokiškai čekiš jus dar. daug galima surasti, ko
gus kupinas energijos, meilės, kai, bulgariškai, rusiškai ir len varniečiai dar nėra pasakę.
(Nukelta į 6 psl )
entuziazmo, o iš jo išėjo invali kiškai. Su vyru kalbėdavo če
’ -K
das, kūnu ir dvasia nuskriaus kiškai.
Čekė
Irasek
buvusi
vienintelė
tas, apiplėštas, palikdamas bran
giausią žmonos kapą...

; ---------

į

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

iM
4605-07 SO. HERMITAGE
AVENUE
TeL 927-1741 — 1742

Telefonas 523-0440
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS

WAJRQUETTE FUNERAL HOME

2533 W, 71st Street
1410 So. 50th Avė., Cicero
Telet 476-2345

TRYS MODIRNfiKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue
Cicero, HL 60650
TeL: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO SER MEN TN*
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

Gabrielė Basanavičienė

ANTANAS VILIMAS

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

— Tai buvusi angelas laikinai

Tek S7S-1MJ arte 37M9W

B

E
Aikštes automobiliams pastatyti

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA
. ...........

4348 Sa. California Avenue
RADIJO tSIMOS
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valandos

Tel. - 523-3572

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS

WQPA - 14W AM

LACKAWICZ

Marquote Plirteh
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AJteoa Dwtaa

EMMA ADLER
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Gyvenasi

OR

2424 West 69th Street - TeL RE 7-1213

■59 te MAPLEWOOD AVI.

cmicaso, it ms«

CHICAQP MOTOR CLUB

Laidotuvių Direktoriai

Chicago, Illinois

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, niinoii

Mirė 19144 m. vasario |5 d. ryte, sulaukusi gražaus am
žiaus. Gimusi Lietuvoje. Tauragės apskrityje.
Amerikoje išgyveno 93 metus.
Paliko nuliūdę: Ida Rott, Hilda Adler ir Zina Adomai
tis, jos vyras Mark, ąnūkė Cyūtlna bei kili giminės, drąuga.
ir pažįstami. Velionė buvo žmona mirusio Ądojph Adlęr,
motina mirusio Ewald ir močiutė nuirusio Zicgfrietk
hunas fiašamtes fcioary koplyčioje, 3100 W. 59U1 St.,
Chicagoje.
kbterjti penktadienį nuo I vai. vai. popiet
iki 9 vii. yfrk

M4« W. TLrt Btrate

šeštadienį vaąaro 18 d., 10 vai. ryto pamaldos Zioc
Lutheran bažnyčioje, 9000 S. Menard Ave., Oak Lawn, Ill
į Po pamaldų buy nulydėta į Bethanijos kapines, Justice, IH

TlM, 778-M74

[
Visi a.a. Emma Adler giminės, draugai ir pažįstam,
! nuoširdžiai k viepia na i dalyvauti laidotuvėse ir suteikti ja

TęL 974-4410

irainės.

5 — Naujienos, Chicago. 8, TH. . Friday, February 17. 1584
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Amerikiečių pasisakymai apie Sovietus

DR. J BASANAVIČIUS...
(Atkelta iš 5-to psl.)
Iš kitų pasakojimų sužinome,
jog dr. J. Basanavičiaus rūpe^£iu buvę* įkurtas ir sveikatos dejpartamentas, ne tik Varnos, bei
ir Sofijos archeologinis muzie
jus, pastatyta ne tik Lome ligo
ninė, bet ir visame krašte įsteig
ti sveikatos centrai.

Ir dar, kas buvo svarbiausia
tais laikais, tai kad jis sudarė
stipru moralinį pagrindą bulga-

Paskutiniuoju metu Amerikos
žinių tarnyba (laikraščiai, TV
ir radijas) stengiasi amerikiečius I
Įtikinti, jog sovietų agiesyvumas
Vakarų pasauliui kyla iš jų bai- Į
mės, kad jie gali būti užpulti
Tą žinių tarnybos įtaigojimą la
bai taikliai atremia “US News &’
Wei Id Report” skaitytojas R G.
Wallace. Jis sako:
“Ar dėl mūsų baimė- Sovietai 1
užėmė visą rytinę Europą, Ku-I
bą ir kai kurias Afrikos ir Cen-*
trinės Amerikos valstybes? Vie
nintelė baimė, kurią Sovietai jau
čia mums, vra ta, kad mes nelik
tume p: Rankamai pajėgūs su
trukdyt* jiems užėmimą viso li
kusio oasaulio. Paskaitykime i
Ma'.k-o “Komunistu Manifestą”'

ir suprasime, kode! jie taip elgia
si".
Kita skaitytoja V. E. Lingg ta
me pačiame žurnale rašo:
‘ Taip, Sovietų baimė mums ir
mūsų nepasitikėjimas jais yra
‘apgailėtinas reikalų stovis”. Te.
<2ul Sovietai bijo mūsų. Ir mes
tuiėtume jų bijoki ir nepasiti
kėti ju darbais Kokia kita valdvmosi sistema lieptų numušti
negink luotą keleivinį lėktuvą,
skleistų po visą pasauli terorą r
būtų atsakinga už milijonų ne
kaltų žmonių mirtį? Taip, aš bi
jau Scvie.u. Komunizmas laiko
milijonus žmonių vergijoje ir
priespaudoje, m yra griežta pric-

HmhL i*** — n»rd*vlm«t
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UAL ISTATI FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAM*

IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS

MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAI!
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MUTUAL FEDERAL SAVINGS į
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai,

t

2212 W. Cermak Road
Chicago, III.
T®L 847-774?
Bulgariją?. Paskum, ru>ams atv: • ’Lvus Bulgariją nuo turkų,
buvo norėta šis kraštas pasida
BUTŲ NUOMAVIMAS
linti tarp kitų. Bulgarai buvo
R NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI
laikomi sukrikščionintais ir su
gavėjusiais hunais, atklydusiai iš
9 NOTARIATAS • VERTIMAI.
Centrinės Azijos. Dr. Basanavi
TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA'
čius savo trakiškose studijose
{rodė jog bulgarai yra nuo am- MYKOLAS BIRŽIŠKA
X BACEVIČIUS — BEIJL REALTB
žrii tame krašte gyvenę, ir tuo
KAIP Aš VIRTAU VILNIEČIU
INCOME TAX SERVICE .
atrėmęs graikų, serbų, ir audrų
'grobuoniškus norūs.
i
6529 So. Kedzie Ave. — 778-223S
Gimęs (1882 m.) ir užaugęs Že riausius savo amžiau^ metus gau
-.įminimų. kažin ką sava, tėviška. Vilnium arčiau susipažinti ir
Mitko Hari novas sako, jog maičiuose (Viekšniuose), moks siu jam paskirti.
Praėjo kiek daugiau nei pine * NTuo to kaito dažniau ėmiau gal griežtai susirišti.
LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
kiek Otec Paisijus yra pasidar lus išėjęs Šiauliuose (1895—1901
ELEKTROS ĮRENGIMAI
m)
ir
Maskvoje
(1901
—
1907
m
),
metų,
ir
toko
man
ne
tik
stotyje,
Į
įBus daugiau):
voti apie Vilnių, norėdamas dau
bavęs budindamas bulgarus,
PATAISYMAI
ČIA GERIAUSIA VIETA
Turiu Chicagos m Įeito
kiek S. S. Rakovskis kūręs Bul su Vilniumi kaip savo krašto bet ir pačiame Vilniaus mieste giau nei kalėjimo mūrus pažinti
LIETUVIAMS.
Dirbu ir užmiesčiuose, fnth,
garų valstybę, kiek Botevas n* sostine tegavau susidurti iau bū- atsidurti. 1902 m. vasario 9 (22)
garantuotai ir s^žiningaL
Dar tą pat rideni gavęs Mas
Levskis ją laisvindami, tiek dr. dam;is studentas. 1901 m. rug- d. kartu su daugeliu kitų stu
KLAUDIJUS PUMPUTI!
9 butu mūrinis. Labai geros pajamos.
4514 S. Talman Ava.
kvon grįžti, tik kitų (1903) m.
J. Basanavičius yra padaręs, ją piūčio mėn. važiuodamas Mas dentų patekęs Maskvos kalėj
Dilelis butas savininkui. Geras inves
TeL 927-3559
tavimas.
apgindamas nuo
svetimšalių kvos universitetan, apie pusę; man (studentai mat, 15 metų pa rudenį teišgirdau apie Vilnių iš
3 butų mūrinis su garažu. Pelningas
mokslininkų, tardamas žodį, kad valandos išbuvau Vilniaus sto skubėjo pareikšti, jog gana jau buvusiojo Maskvos-— Vilniaus
tyje.
Be
Šiaulių,
kito
miesto
ne
carui carauti), balandžio mėn.; — Kauno bėrų i rakai i ai o drauge , — Penktadienį, vasario 17 d., pirkinys.
____
Šnlgarija yra nuo amžių tik bulD Ė M E SI 0
t
mačiusiam
jaunuoliui
Vilniaus
oekeliamas Kaunan, kartu su ke- • Lado Laumianskio (nusižudė Di įprastu laiku, parapijos salėje Didelis, gražiai įrengtas bungalow, 62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
.garų žemė.
J
miestas, kad ir neaiškiai, iš tolo Uais kauniečiais ir vilniečiais tris • džiojo karo metu), kuris, išėjęs įvyks Marquette Parko Lietuvių Nebrangus.
Tiktai $126 pusmečiui, automobilio
liability draudimas pensininkams.
Taip, dr. Basanavičius iš tik- ‘ tematomas, padarė didelį, grau- dienas gavau kalėti persiunčia-*
iš kalėjimo, 1902—1903 m. Vil Namų Savininkų draugijos narių
Kreiptis: A. LAURAITIS
ŠIMAITIS
REALTY
ro buvo atsidavęs bulgarams: dii įspūdį. Tik* susipratęs ir pa majame Vilniaus kalėjime (pe į
4651 S. Ashland Avė.,
niuje gyveno, drauge su savo susirinkimas. Valdyba kviečia]
Chicago, III.
>gal bent bulgarų tautinis atgi siryžęs Lietuvai dirbti lietuvis, resilnaja tiur'ma). Kalėjimas* -vainiu Jonu Baronu (Nepriklau
INSURANCE — INCOME TAX
visus narius - susirinkime daly
Tet.
523-8775
arba 523-9191
mimas jam kvėpė mintį kadaise buvau susigraudinęs, kaip ir buvo netoli stoties, ir tiek te-Į
somoje Lietuvoje Ukmergės ir vauti.
2951
W.
63rd
SI
matyti ir Lietuvą tokią pat lais draugas — pakeleivis Pov. Urb gavau Vilniaus pažinti, kiek sar III Kauno gimnazijos direkto
Tek: 436-7878
va, kaip Bulgariją...
— Brighton Parko Lietuvių
šys (1908 m. mirė Maskvoje tik gyba mus varė nuo stoties ligi rius) dirbdama' Komercijos bau
X Bet ne visi bulgarai jam liko baigęs medicinos mokslus), ma kalėjimo. Anon pusėn bevarant ke. Laiunianskis nekartą man Namų Savininkų Draugijos vai- >
dėkingi. Ūž Jono Basanavičiaus no pirmasis (1900 m.) lietuvių buvo dar šviesu ir nemaža žmo-J pasakojo apie Vilnių ir susipra- dyba šaukia visuotinį narių su-į
karštą Bulgarijai meilę, kai ku kalbos mokytoja
Jau tuomet nių buvo susirinkusių “maišti-{ tusiujų lietuvių pastangas jame i sirinkimą vasario 26 dieną, 2 vai. į SEAL ESTATE — OUT OF TOWN
rie atsimokėjo pam pasikėsini buvo man o:Hnktel ėj ęs galvoje ninku studentų” pamatyti (tarp į įsikurti. Išk
Iš ri pirmą kartą iš-! popiet, Nekalto Prasidėjimo pa-j
Nuosavybės — kitur
ARVYDAS KIELA
mu, intrigomis, apiplėšimu. Vie ateityje Vilniuje dirbti, bet. toji žiūrovų, pasirodo, buvo ir ma-l ęranti apie-' kun. Ambraziejų. rapijos salėje, 4420 S. Fairfield
6557 S. Talman Avenue
FOR SALE
nintelį, ką gis brangaus turėjo, mintis buvo dar neaiški ir ne no vėliau pažintas Domas Šid-j Bortkienę, Vileišius ir kitus tų Ave. Visi nariai prašomi daly
LAKE FRONT PROP.
jo didžiulį tautosakos rinkini su nustatė busimojo mano gyveni- Jauskis — Visuomis), bet at taikų Vilniaus lietuvių veikėjus. vauti. Po susirinkimo — kavutė.
DUPLEX — 2 bdrms, each, I
naikino, jo mylimosios draugės m o ne* darbo.
Draugijos valdyba
Važiuodamas gal — Kaunan vežti — mus varė 1903—1904 iri. mūsų, Maskvos j
3 rental units — 225 ft. lake
žmonos Gabrielės juodojo Maskvon išeiti teisininko moks- naktį ir nieko nebematėme. Vii- į lietuvių studentų slaptos drau
iųarmuro paminklą sudaužė, iš- ]ų jr apsirūprinti būtinu »d8plo- niauskalėjimas ((buvusiojo vie gijos. pasikalbėjimuose vis la— Egipto
_ _ , _prezidentas Muba- frontage on Beautiful Bear ;
Lake — Boats, furnishings, į
vaginėjo ir jc žmonos palaikus mu, viena tvirtai težinojau: bai- nuolyno prie šv. Stepono bažny- biau aiškėjo Vilniaus reikšme rakas ir Jordanijos karalius Ilumany extras'.
Hniekino... Ir tai padarė Lomas, gęs mokslus gyvensiu ir dirbsiu č;os apleistieji mūrai), jo sargai, ne tik senovės^Lietuvos valsty- < sejinas Washingtone turėjo pro
SHURNAS
Lomas, kuriam jis tiek daug tik Lietuvoje, tik savo žmonėms, kaliniai, pats viršininkas, kuris bei, bet ir atgimstančiai lietuvių gos -aptarti daug abiejų valstyNotary Public
Box 101
buvo davęs, kuriame turėjo būti bet kur ir kaip, apie tai dar ne tavo žmonai liepė mums vir- tautai. Man taip pat aiškėjo, jog bių reikalų.
INCOME TAX SERVICE
j
Haugen, WI 54841
jįmžintas jo vardas.
galvojau. Tad pravažiavau pro dūli užkaisti ir net degtine mus kaip lietuvių teisininkas gausiu,-------------------4259 S. Mapie^oot^-Tei. 254-7450
Phone 1/715/234-8316
(PabaigaVilnių nenumatydamas, jog ge- šildė — paliko man malonų at. •greičiausia, Vilniuje apsigyven- — Marinai klausia, kam jie
Taip pat daromi vertimai, giminių
Ii. Tačiau neteko tam nė diplo- turės perduoti apkasus, kai išiškvietimai, pildomi pilietybės • pra
mo laukti,' tik xiaug
greičiau suw keliaus į laivus.
_
o o.
šymai. ir kitokie/bla
Nuomos
RENTING IN GENERAL
;

•

•

-

i

*

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS

PASSBOOK
SAVINGS...

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

IŠNUOMOJAMAS 3% kamb. bu
tas Brighton Parke.' Skambinti
po 11 vai. ryto 247-1804.

see ut for
financing.
.

AT 0W 10W UTS

Miko šileikio apsakymų knyga
“Liucija” jau atspausdinta.

VOUR rfliCOMt

I

LIETUVOS

fi*d on Sivmg*

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.

Compounded

Duly and Fi*d Quarterly

KAINA — $17. (Persiuntiirui pridėti $1)
Siųsti čekj:

Naujienos, 1739 S. Halsted St
Chicago. IL 60608

Mutual Federal
Savinas and Loan
Peter Kazanauskas, Pres.

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

aouaSi Jton.TU«.Frl.>-4 ttur.g-t Mt. >■!

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 .

te. A. Gbmo — MINTYS IR DARBAI, 259 pel. Mečia 1906
metų {vykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas b
vualrūtrinbną__________________ _
fg.oę

te. A. J. GuMkn — DANTYS, jų priežiūra, sveikata Ir
grožis. Ketais viršeliais__________ ______
14.00
Minkštais viršeliais, tik
..__________ 13.00
te. Į. J. Goesen — AUKŽTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
KMONflS. Krtiooės po Europą įspūdžiai. Tik ____

not

Gaflma taip pat užsakyti paštu, atsiuntus tek) arba

Minkšti viršeliai
Kaina $15.
Persiuntimas — |1»

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Good serviče/Good pried ‘
P. ŽapoUs, Agent
3208% W.TSth St
Everg. Park, UI.
60642 - 424-8654
SM* r«ro Rm s* ClwMV C*ae*W

Advokatai

Tel.: 847-7747

NaajienoM galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, vieoonKoėe veikėjo ir rašytojo ataimiiiiniu.

autorius,
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausia
Chicagos lietuvių istoriją
(1869 — 1959 metai).
664 psl., vardynas^

Homeowners insurince

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL 60608

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI

Aleksas Ambrose,

t P. NEDAS, 405S ArcMŽ^AventM,
Chicago, Illi 60632.'T«L fš 7-5918

LI U CIJ A”

Htgh

Interest R**e»

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

i

cncAco,

e vm

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.

GINTARAS P. CEPtNAS
Darbo valandos: Kasdien: nuo
b vtl ryto &i 6 vaL vakaro.
Baštad..* nuo 9 vaL r. Iki 12 vaL d.
Ii pagal suėtarimA

TeL 776-5162
IM9 Wert (3rd Street
Chicage, ID. 60629

ADVOKATŲ DRAUGUA

ir V. BRI2GYS

FOR THE SMILE
0F HEALTH.
L<^ AU NATURAL

Na 9 ryte Dd 5 vai popiet*
BritedMuhito pagal insitarimą.
ilcago, U. 60629

U: 778-8000

