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Allen žinojo daug apie 
bei iam buvo aišku, kad 
u.gk:u dalykų jis nežino- 
buvo iškeki į eidvę, kad
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indiros pelenus išbarstė Himalajų
' LEDYNUOSE :
Pirmadienį, šių metų lapkri-parlamentas 

čio 12 tos dienos vidurdienį, ly sūnus buvo 
giai 12-tą valandą, Indiros Gan-pirmininkas,
dhi, buvusios premjerės .pelę?' Indai, patyrę apie Irdiros nū
nai buvo išbarstyti aukščiausi u o žudymą, pradėjo keršyti įtakino 
se Himalajų kalnu fėHynuosę/- gelmėms sichams. Nukentėjo

Pasirinkta lapkričio 42-toji, pirmieji,, atvykusieji į ligoninę 
nes Indi joje, buvopaskelbta dvy pasiteirauti, ar tikrai ji mirė, 
lika liūdesio dienų * Premjerė Toje pačioje ligoninėje indai 
buvo nužudyta spalio 31 dienos pasmaugėh peiliais supiaustė ką 
rytą, kai premjere, anksti atsi-lis sichus. Tiems patiems dak- 
kėlusi savo New Dehli namuo
se, užkandusi lengvus pusry
čius, pėsčia per savo sodelį »šėi 
jo į darbą. Pastebėjusi- nepap
rasto vaiskumo mėlynus. daiįr 
gus, ji pasiėmė naujai dovano; 
tą foto aparatą, gaminantį spal
votas nuotraukai sustojo ant 
tako ties medžiu ir bandė pada
ryti nuotrauką, mirtinai 8 kul
komis buvo nušauta- Trys kul
kos perkirto jai krūtinę, keturias 
suraižė vidinius, o viena pra-< 
kirto šlamu. : >

tarams .teko teikti sichams pa- 
r galbą.

Indijos vyriausybė paskelbė 
dvyliką, liūdesio dienų. Indin 
buvo švariu vendenin nuplauta, 

> lininiais drabužiais aprengta ir. 
paguldyta parlamento rūmų iš- 

.kilmingoje salėje. Per tris die
nas praėjo visas milijonas lin-į 
dinčiu žmonių, nulenkiančių! 
galvas mirusiai premjerei.

Įndira Gandhi vietoje sųkiĮųi 
bo ir pradėjo skųstis nepapras
tai dideliai* >kiųsrr.iis krūtinė
je irfyidurifrpse. - ' K

Namus ir sodą saugu  jahri* ęą 
rininkas, pastebėjęs šaudančių^ 
du-kareivins į premjerę, nušovė 
vieną 
rąjį nugj 
pašauk 
vežti

■^ržantą, arit 
U&įin 

nU-

pejo ipįįz
.sirntū Ęūp^iy. -
jančios preiię exėš* žaizdas. • Anf 
operacijos stalp t}' hėteko:- sarto- ‘ 
ries, o ūž'fnju-Alandų.4?-nrurė-.

Mirus-premjerei> vyriausybės 
priešakiu atsistojo prendeb^^. 
2įul SingK Jis įsakė karo vadpy 
vybei pąlą»Kyti tva-ki visaipė 
krašte, 6 josios sūnui Rajmli > 
Gandžiui, kongreso partijos ii ir* 
minrnkui, Bengalijos pakraštyje 
sakiusiam įkalbą, įsakė viską 
mesti ir tuojau ’grižu į New 
Dehlį*. Nespėjo ji, parskristi" į 
sostinę, prezideM;^ suvedė tris 
sichu įtakingiausius vadus, pre
zidentūroje aptarė ’ pavojingą 
padėtį visame krašte ir visi nū 
tarė siekti tafkds ir ramybes. *

Antras ptez. ZąiĮ Singh zings : 
nis buvo prisaigdmli ‘ Indiros 
Gandhi šunų krašto premjero 
pareigoms. Jis?buvo tikras, kad

Vėliau ji buvo ir paguldyta ITALŲ 
ant laužo. Josios sūnus, Indų 
dvasiškių padedamas, uždegė 
laužą. 234 ralstvbių galvos, bu
vusių ambasad.orių lydimos, pa
gerbė nužudytą premjerę ir tu
rėjo progos s&vn akimis maty
ti-deganti lairža; ’

Sekančios dienos rytą vyriau 
sias dvariškis padėjo sūnui su-

J urną, JĮ biA'c nu 
gyį G^njffii ša-

,mps i.. .J •
^JiLžp^IČio jb pienui palaikai ’ 
įbuyo.^Įyęžtj j Alahabadą, į Ja- 
AvaĮh^įlj'Neįtf’o" ūki, ųr pastaty- ' 
4i po-^'pašlaitėje-/augančiu senu 
’rhedziuykųf būvo pakasta ir pa- 
-tiės Nehru,-tėvo, palai
kai- -.V . lr'■

■ Pirmadienio, rytą Indijos ka 
' riuomėnės- vartojaftias/ lėktuvas 
■’nuvežė urną į:22.000 pėdų Gotn- 
geri- ledyną,; iš kuribf galingoji 
iį sriaunioj’! teka Gaęgo upė.

<Pays Rajiv Gandhi iš.skrendan 
čio lėktuvo išbarstė Gamgbri 
ledyne, kaip to norėjo joje mo
lina įndira.

‘ Išbarščius pelenus, pasibaigė 
(Oficialiai liūdesio diena

Žiemos ir pavasario mėnesiais 
Himalajų kalnai ’ paskęsta di- 
džiaii'duose .sniegu kloduose. Va 
<aros metu.tas sniegas suledėja, 
o ledai pradeda tippti. PašLai- 

’čiais besiveržiantis vanduo su
daro Gango upės versmes, 700 
milijonų Indijos gyventojų duo 
da vandeni ir maitina.

POLICIJA SUĖMĖ
SIUS SICILIJOS

DU TURTINGIAUSIU 
BIZNIERIUS .

žerti t

nušovus gen. Dallo Chiesa, vyriausybė ir policija 
ryžosi pribaigti mafiją

Italija. — 1982 m. Brazilijos valgia p asilaitė Bus-» 
rugse o 'mėūė^r Italijos mafijajį Rčr • į W:is policijai ,dą~ j

ve <Ūdoką val dų, “kurie\
tebeveikė Italijoj.*“"

Bui’m'c > ryšiai :'U ma/ijr.

Buscūet'; 1,‘udiio. kad Palei 
mo mitalo n.eras Vito ClanciJ 
mino yra įtakingas • politikas;! 
bet tuo pačiu metu yra įtakingas.} ■ 
mafijos narys. Jis davė vardus? 

pats' kelių katalikų veikėjų, kurie j

ROMA

krypti ir visai kita linija 
-knet’. Ką astronautas Allen 
rytų, pasilikęs vienas erdvėje0 
Jis galėtų sukinę.i Patapą, bet 
naudos iš to nebūtu. Jis žino, 
kad Palapos orbita ue vienoda. 
Vienur ji sukasi 200 mylių atstu 
moję nuo Žemės, o kitoje pusė
je i atsitraukia 6000 mvliu. Ar 
toliau nuskriejimas pasida o 
šilčiau’’ Ne \’isoje erdvėje tem
peratūra vienoda. O kaip su

VALANDAS DVIESE DIRBO, KOL 
ĮSTŪMĖ SATELITĄ

Įkelta ranka fotografavo dirbančius ir televizijoj’ rodė 
visam pasauliui

HOUSTON, TEKSAS. Vakar 
du astronautai dirbo 6 valau-! 
das. kol pajėgė įstumti Patapą į! 
erdvėlaivį ir jį pritvirtinti-

Paaiškėjo, kad Palupa buyoj 
sutrenktas ir įlenktas, todėl ne
galėjo paimti iškelta ranka .ir‘ 
įdėti į erdvėlaivį.

! Paaiškėjo Keli nauji dalykai: j 
' satelitas sveria 1.200 svarų, bet; 

300 myliu aukštumoje astronau-1 
ta^ labai lengvai satelitą pajėgia! 
pastumti bet kokia kryptimi Rei į 
kia neužmiršti, kad erdvėn pa-į

1 siva’kščioti išėjusiems dviem as-’ erdvę 
j tronautams reikėjo ilgą satelitą; <hir d 
J pristumti prie erdvėlaivio, iš-: 
. kelti reikalingen aukštumon, o* 
:• iš ten iš aukštumos įstumti į er- I 
Į tlvėlaivio vidų. Reikia neužmirš! 
‘ ti kad didelėje aukštumoje vis-Į 

■ , kas juda. Erdvėlaivis skrieja di-1 
dėlių greičiu. Po 90 minučių jis) 

nesirenk,aPsfel>ieja vis^ žemę- Skrieja ir į 
satelitas Jis skrieja ne tokiu Į 
greičiu, lėčiau negu erdvėlaivis į 
Teisybė, kad astronautai gali jį!

^pastumti. Vakar atsitiko nelauk j 
tas momentas: astronautai 
kiai stūmė satelitą, bet jis 
tikinėjo. Galų gale jam 

vaisku ka<Į astronautai 
iiias-kar Į vidų.

Astronautas Gardner 
j (f pa si 1 ikti erdvėj e. J i s 
pė ir grįžo atgal į erdvėlaivi, j 
o astronautas Dr. Allen pasdik^j 
prie satelito. Tuo tarpu erdve-,’ 
latvis pasileido pirmyn ir per- 
90 minučių apskriejo Žemę. Ko ! 
mandierius Hauck taip visko; 
nutaikė, kad priartėjo iš apačios : 
prie satelito, kurį Dr. Allen vis] 
dar tebęsukinėjo. Jis pavertė sa • 
telita ant šono ir stūmė i vidų i . . - * i
Dr. Allen žinojo, kad vž pusant
ros v;.landos erdvėlaivis anskrie } 
ię< ratu Žemę, ve! atsiras prie’ 
satelito, o kas atsitiktų, jeigu : 
r.eat>irasUi? Skriejant tokiu grei • vė>e jau 
čiu erdvėlaivis gali truputį iš-1 Ii gauti likta

pą į erdvėlaivį/įstumti satelitą 
ir jį pritvirtinti. Erdvėlaivyje 
satelitas stovėjo ant ratukų- Abu 
astronautai tktai po 6 valandų 
.sunkaus darbo satelitą įstūmė, 
pritvirtino savo vietoje, pastū- 

• mė į šalį ir pririšo, kad jis ne
judėtų Ir dar kartą nesusitrenk
tų.

Amerika nesirenę 
į Nicaragua

WASHINGTON, D.
Amerika nesirengė ir 
gia įsiveržti į Nicaragua 
madienį pareiškė prezidento pa
tarėjas. Tą patį pakartojo vals* 
tybes de partaancXitas, bet^ica* 

Į raguos radijas kartoja, kad Ame- 
I riks planuoja įsiveržti į Nicara

gua ir nori nuversti sandinistu O w
vyi iausybę.

Be to. Nicaraguos i 
toja. kad Nicaragua yra suvere
ninė valstybė ir jUturi teisę pir-- 
kti pačius moderniškiausius gin 
klus Sovietų Sąjungoje ar ku
rioje kitoje valstybėje Ji tvir
tina. kad Sovietų-.Sąjunga gali 
parduoti Nicaragua*- galingiau
sius ir greičiausius lėktuvus. 
Prezidentas Reaganas pareiškė, 
kad jis netoleruos sprausminių 
sovietų migų Nicaraguoj. nes 
jie sudarys pavojų kitoms Cent-. 
ro Amerikos valstybėms

r pavyko rūtsiini karabinierių 
: Carlo della Chiesa, kuris išaiš
kino Amerikos generolo pagro-

■ bima. 'Jisčatv.yko i Siciliją s>.£< 
rankioti\^mafijos siūlus ir juoMj

■ visus padėti už grotų.
’ Vakar PaJ^įrinio policija užsu
ko pas prekybininką Ignazib 

'.Salvoš, turinių d4džj.aus;ą krau
tuvę Palermo-,centre. Jis 
yra gražiai iuraugęs vyras, 
galva aukštesnis už krautuvėn 
atėjusius du-policininkus. Visą 
laiką švariai apsire.igėš. devy>. 
geros pilkos medžiagos prosytąj 
eilute.

Jie paprašė, kad kartu su jais 
užeitų į prokuratūrą pasiaiškin

ai dėl kelių dalykų. Jis nei ne
pasijuto. kai vidini įėjo du vyrai 
užmovė pančius, nusukę rankas 
užpakalin.

X

i Salvos areštas sukėlė kalbu

Niekas nemanė, kad Ignazio 
Salvos būtų buvęs Įtakinga-: ma 
fijos narys. Kada jį dienos me
tu italu policija (karabinieriai) 
suėmė ir surakino, tai /isiem> 
buvo ai’ku, kad jis buvo mafi- 
fijos veiklus žmogus. Salvos bu
vo turtingas žmogus, bet labai 
atsargus. Pasirodo, kad jis pa
laikė ryšius su Amerikoje ir 
Brazilijoje veikusia mafija.

Italijos mafijai daugiausia pa
kenkė Buscueta, Savo laišku jis 
uiėjo ryšius su maf’jn ir buvo 

priverstas bėgti į Braziliją. Jis 
turėjo susiorganizavusius Brazi
lijoj ii Amerikoj.'Jis buvo su
imtas pagal italų nurodymus.

t<iip pat priklauso mafijai. Du} 
broliai Salvos — Nino ir J^na-i 
zro priklauso mafijai. Jie palai-] 
ko ryšius su Amerikoje ir B ra-] 
žili joje veikiančiais. Buscueta’ 
spaudos atstovams pareiškė, kad ■ 
mafija jau baigia savo diena»J 
Juo greičiau žmonės jų atsikra-j 
tys, tai jie bus laimingesni, 
laikraštininkams prasitarė Bus- 
cueta.

Italijos karabinieriai įpareigo
ti išaiškinti ir išrauti visas ma
fijos šaknis. Mafijai Italijos pro 
kuratūra ruošia teismus suim-j 
tiesiems visiems mafijos vadams 
Jie nori nustatyti, kas įsak-:

atsi- i 
buvo į 

nepajėgs!

nenore- į 
nasitem-1

Dr. Fisher negalėjo pridėti 
rankos prie satelito, bet užtat ji

visam- pasauliu/- kaip du astro
nautai erdvėje vaikšto ir stum
do satelitą. kol jį įstūmė į vidų 
ir pridrūtino. Ypatingai atydžK i 
visą operaciją sekė rusai, kurie 
nepajėgia dirbti erdvėje ir ni
ršti tokius tikslius apskaičiavi
mus. kokius turi amerikiečiai.

matikus. bet amerikiečiai šian
die yra geresni matematikai. 
Erdvės tolį jie taip tiksliai ap
skaičiuoja, kad nepadaro jpk: į 
kla’du.

— Nicai agues žmonės sudari
ojo atsarga* maisto. aspirino ir 
dorm bihų padangų. Kiautu- 

prek.u nėra.. Ja- ga-

AFGHAN

£
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KALENBORkLIS

Smiro ir Tibe Saulė teka — 6 37, leidžiasi 

_ 4.32, šiltesnis saulėtas-

ctAicrmc 
UfiM*

Nutraukė pasitarimus su :
Libanu i

BEIRUTAS. Libanas. — Pra
eitą ketviitadieni Izraelio atsto
vai atvyko į Beirutą, kad gale

: tu pradėti pasitarimus dėl vi- 
s’ško Izraelio karo jėgų pas,- 

nuzudyt. gen. Carlo dalia Chte- j tr;il|kirrc iš Libnno. j
' | Atvvkusicms izraelitams Liba

no premjeras pasakė, kad pir
miausia. pirma negu pradedam 
šiuos pasitarimus, izraelitai tu
rėtu paleisti visus šijttv.s. Izraeli 
tai išklausė šio pranešimo ir 
paprašė, kad ji* tęstų kitus sa
vo reikalavimus-, Į pirmai’ izra
elitai negali atsakyti, nes jo ne
sitikėjo ?r turi atsikl. uųti cent-

sa.

tA N

L MV MW . Jukttndas, 
Veneranda, Taivyda. Ramantas 
Šaulenė

Nubaudė h nitų kanadietį

AMRICAR. Indija. — Indijos 
policija suėmė Kanados radio-j 
žurnalistą Jonnattan Mann. Jis' 
be leidimo pateko į Amricarj 
miestą ir klausinėjo vietos gy-* 
ventojus npie Indijos karių įsi-J 
veržimą į Aukso šventovę ir^ 
apie kelis šimtus šiebų, žuvu- ro. 
siu Aukso šventovėje.

Kitų miestu Indijos žurnalis-* 
tai neturi teisės įžengti į 
car miestą Ir kalbėtis su vietos, 
gyventojais apie sichu planus’

Apie Šijitus, didžiausių kri-į 
įinna 11^-1 minalistų, paleid*mą negali Kū- 
į Amri-j ti jokios krlbc-. šijitu laužo 

visas taisykles ir ruošia didžiau 
si«.4 žudynes, šiuo re k ilu Izra į 

atskirti ouo Indijos ir pa.-savin-j elis su nieku nesdar-. Ji 
ti deriin.giansi.is Indijos provin-. leis karo pabaigoje. jiems; 
rijas, tuo tarpu kanadietis be atrodys* bet ne dntr Tuo ir 
jokio leidimo vaikšto po Amri- pasibaigė visos derybos, Izraeli 
car miestą ir klausinėja vietos 
sichus. Jis suimtas ir atiduotas, 
teismui. Jį guli pasodinti pen-į 
kiems metams už landžiojimą, atnaujinti dp’Iomatin.us santy- 
kur nereikia ir sichu kurstymą, kius. 17 metų tie santykiai buvo 

(nutraukti.

kasių grupė vakar nutraukė — Trečiadienį aukso w uncija 
streiką. kainavo $336

tai išvažiavo*

— Amerika ir Irakas nutarė

□t
Sicilijoje, Palermo mieste suimti Italijos 

giausi biznieriai. r» - - tvu



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto šio skyriaus redaktoriai

VIEN A^/; DV IEJOSE VIETOSE ne

V\ ras biznio reikalais iš važia-' 
vo j kitą miestą. Tuo pasinau- 
dedama jj žmona pasikvietė jo 
draugą ir suruošė jam balių. Be
valgant ir begeriant suskambu į 
telefonas. į

— Mano vyras grįžta*! — tarė 
/mena.

Puotautojas griebė skrybėlę ir 
paltą bėgti. Bet jo vaišintoja 
šypscefamasi apramino jį.

— Gali neskubėti, — sako Ji. i
— Vyras skambino, kad vėlai
gris, nes susitiko tave ir su ta“ lis.

I

paskaitė daktaru.
— Kodėl?

Nes, kai aš įėjau, jis 
parodė liežuvį. 

» * *
KAVA KALTA

TRENIRUOTĖ

— Kaip tai galima, kad tam- 
> sfa visokiose situacijose strge- 
r bate išlaikyti šrdtą kraują?

— Tieniruotė, tamstyte, nie
kas daugūtn, karo trtniruoiė? 

•Tūriu žrftbria, kėturis vaikus, 
katiną, du šimis ir autematinj

man
EE REIKALO DARBAS

Driskius pasitikęs turtingą at
kišo rsnką. prašydamas dešim
tuko kavos ouodukui. Turtuolis 
mielu noru prašymą patenkino.

Kita diena vėl driskius atki
ša delną.

— Tai ką. ar vakarykštė kal
va patiko? paklausė turtuo-

Tėvas šuneliui:—Poviliuk, ko 
žliumb’?

Sūnelis: — K^u mama sakė, 
jog šiandien nereikia į mokyk
lą eiti.

TėVas: — Geras iš tavęs stu- 
(leMas, bet vis dėlto tatai nfė.a 
priežasties vėrkti

L Sūnelis:— Kad 
kė po laiko, kai 
nusiprausęs...

mama paša- 
aš jau buvau

vim lošdamas praleis vakarą.

NUOSEKLUS GĖROVAS

— Prasmek, taifLSta! — ga
na piktai atkilto driskius. — 
Visą naktį negalėjau, užmigti!

Berlyno aludėje, amerikiečių 
zonoje, du prūsai gurkšnoja alų 
ir '■kalbasi:

— Kai prancūzas randa aluje 
musę, jis dėkojo dievams, kad 
ta maža biaurybė neik rito į vy
ną. Amerikietis, vos išvydęs 
aluj musę Jjega skambinti gy 
vultų globos draugijai.

— Ką daro britas? Į — O ką darytum,
,— Britas masteli ranka ir su-r kiltų iš kito< pusės?

nuimia: “Jo didenjrbės karalija 
nėra tekia turtinga, kad aš ga- 
lėčiau valgyti mėsą ir užsigerti
alaus“. Bet man geriausiai pa- j 
tinka bolševikas, — šluostyda į 
mas ūsus, džiaugėsi prūsas^ =» 
Bolševikas, pamatęs aluje mu 
sę, greit pastato tuščią bokalą, 
tardanras: 
po geros 
gerti“.

Iš KUR AUDRA KYLA?-

Senas jūrų kapitoras per eg
zaminus klausinėja' jaimo kade-

L; to'
Ką darytum, jei audra pa- 

'sikeltu iš dešinio laivo šono? .
‘ — Išmesčiau inkarą
- pitone.

NE VISAI ISĖJgS IŠ PROTO

Į vieną &aielitinį kraštą kita
pus geležinės uždangos atvažie- 

’vo, amerikietis ir išėjęs iš sto
ties pasišaukė vežiką nuvežti į 
viešbutį. ' . ...

Vežikas svečią apžvelgęs pa
kraipė galvą ir klausia-:

r — Tamsta,- matyti,;iš užsienio9 
•‘ponas ka-1 — Taip-^—atsakė vakai^ętiš,

— VisamJfe^kuį: ar laiiiiiai4?*

DABU AHA VISUOMENĖS SYK^TUOU

Ir kulfira. Ir štiėtimį

Ei, tautieti, tu dar gyvas? 
Bet gi tai tikriausias dyvas. 
Tiek jau metų neregėtas, —

Niekur Viešai nesirodai. 
Lyg visuomenė tau nudddi... 
Bet dabar tave pričiupsiu, 
Nors kaip zuikio nenuhipsiu...
Bet juk. stovį turi gerą 
Tai aukoti/daugiau dera. 
Duodi centą labdarybei, 
Nemažiau ir lietuvybei.

i

I

jei audra

‘‘Duokit dar vieną 
užkandos reikia išsi-

KADA

Vienas

VYRAS JAUČIASI
VIENAS

inkarą, *
— ką darytum, jei:audra kil- 

į lų iš priešakio? :
— Išmesčiau dar vieną inka-

4

— Išmesčiau antrą

— Gana.’ sušuko kapitonas-' Iš 
kur (jauni tiek inkaru?* O. v

— Iš ten pat, iš kur - tamstai 
gauni tiek audrų,- ponas kapitąA
i\e

— TucAėt prušdu'-. ĄėštiS,' nu
vešiu; matau, kad ne^yisat išė^- 
jęs iš proto. j'-.

SILPNA AT<0ITIS

— šiaiitiBėfiP'bt'vatr- p^š-dafcfet- 
rą. prasyti' pagalbos. AtifkErČjs

ras. t

i

vyras apsivedė vieną 
tniferi savo amžiaus nesakęs ir 
jok neklausęs. Po kiek metų 
jis-sykį nusiskundė vienam ar
timam draugui: — žinai, sako, 
baisu yra senti pačiam vienam, 

-r- Bet tu gi ne vienas. •— pa- 
4d>ėjo draugas. - turi gi žmo
nai

*— žmona? 
paklausė vyras. —

rg nustebęs 
Mano žmo

nai jau aštunti metai kaip netu
rėjo nė vieno gimtadienio...

> * * *

f; UŽUOMIRŠA

Avienas profesorius grįžta na- ’ 
nio ir ant stalo suranda geliu 
bukietą.

į— Ką tas reiškimą, brangioj 
Mągdute? — kLusfe savo žmo
nos.

•— lai juk šiandien yra vienų 
metu tavo vedybų sukaktis, — 
atsake loji.

Ach, tais. atsakė prote- 
soritrs. nusišypsoję. — Kai at
eis tavo vedybų metinė sukak- 
bs. tai primink rman, kad neuž
mirščiau ir jums atnešti geliu.

* ♦, * ;
MALONUS BERNIUKAS

— Kaip tamstai patinkh mūsų 
mažasis Kaziukas?

— Jis yra mielas ir gerai iš
auklėtas berniukas. Bet jis ma

riaitSybę, prašydami paramos 
laisvės kovoje. Juk tą pačią pa
reigą atlieka Dr. Bobelis ir kiti.

— Reikia džiaugtis, Maiki, 
kad naujieji ateiviai, išskyrus 
tuos, kuriems nerūpi tautos li
kimas, tęsia seniai pradėtąją ko
vą su okupantu. Frontininkai se 
niai pradėjo kuolus kaišioti i 

j AŽZFo rattfc; kad tik jie galėtu 
diktuoti taip^ kaip jiems patin
ka. Ir kas iš to «šėjo? LB skilo-, 
nepakęsdama diktatorinių aspi
racijų. Frontininkai demokra
tinių principų nemėgsta. Anot 

.-a-a. dali,. Adonio Varnb* Bsrjo-* 
yriškas polonizmo raugas ir mūsų 
visuomenėje dar dvokia... -

* — “Draugas”, kaip katalikų , 
'laikraštis, turėjo būti objekty
vus, o ne vienašališkas bičiulių

: ramstis... -v - , - ’ ' • - •
— Supaisysi. Yra tokių; ko* 

’ riė su okupantu bendradarbiau 
ja. Pa v. dailininkai Jonynas, Viž 

, girda, Zoromskiš, Ignas ir ki, 
savo parodas ruošia Vilniuje, pa į 
kartotinai važinėje į Lietuvą. Jie! 
savo žygį pateisiu i tuo, kad jų| 
darbai geriau p'asiliks Lietuvo
je, negu išsibarsiys Amerikoje 
oo nežinomus namus.

— Kol lietusių visuomenėj 
ous skaldoma, nieko gero riebus. Į 
Tėve.

j ■ — Gerai sakai, Maiki. Tik 
vienybėje galybė.

— Pagyvensim, pamatysim.
— Lik sveikas, Maiki.

— Maiki; aš noriu sti favim 
pasikalbėti. ALTo Kongreso rei
kalais. r ‘ . -

■ — Labai gerai, Tėve. Sakyk.
— Kai paškaičiasū- “Draugo“ 

sveikinimą Amerikoj Lietuvių 
: Tarybos X kongresui Ckicagoje, 
manė prislėgė. Kai “IJrdugas” 
ką Kiše,- tai nėdafaše, praleidžia 

' kas nėpafiHfet. Viėhūį& kelia iš 
nfumirūsių; kitus laidoja- nėt tkf- 

, laidotus. Visi žino,tkaip ir kadai 
1 buvo suorganizuotas t . ALTas-;

Į

* *■

p.-11-eikąlayiy.ryišą < _ĄLT<ii vadovavo D< P. Grigai-' 
h^iorarą-s^okėti iš anksto,? tis, L. Simutis, Mykolas-Vaidy- 

la-visi trys* laikraščių 'rėdakto-*
I riai. o vėliau ir adv,./Antanai
jOiis. ų ‘ j ;■

ALTo Vadovybę; perėmė nau
jieji ateiviai, visuomenės veikė-' 

: jai. Pagal “Drango”; rašinį išei
na taip, kad' tiį/vienas \L. Ši
mutis tais Lekais'* tesirūpinęs 
Lietuvos laisvinimo reikalais9 
Tai tiesa, bet kodėl praleisti ki-

II i; kurie karti? su šimučiu vėi- 
.■ kė' tais pačiais reikalais? Po sa

vo darbo redakcijose’ vėlai va
karę ateidavo į ‘'Naujienas” po-

įsėdžiatiti. Spaustuvės darbini n- 
' J kai pro duris Juos.lie sdavo. Kar 

\ tą žiemą L. Šimutis atėjo per
šalęs. . ;

NEGALI SKOLINTI
KOČĖLO

- KAIP ATSKIRTI VEDUSIAS į 
<■ NUO NE-VEQUSIt; PORŲ ■ ’

. 'Patyręs restorano tarnauto-; 
jšš sdkč: Kai restorane valgo' 

porelė: pažinti ar jie vddęj 
; yra vienintelis, bet tik-j 

ras builds būtent- Jei vyras, ap-į 
•mokėjęs sąskaitą, atidžiai per-* 
'.ikaito gi’ąžą, tai jie yra vedę;' 
sr<Ė vyras apmokėjęs sąskaitą ir, 
’įavęs grąžą, ją neskaitęs suže-j 

Lia i kišenių, tai aišku, kad juo-’ 
■du vra nevedę.

— Man Tėve,; atrodo, kad 
frontininkai viešai pariSdo. save 
naivumą, nuslėpdami ne savo 
lagerio asmenis nuo ••visuomenes, 
akių. T:e vyrai pbsėdžiąvč, tarė
si. kreipėsi i Washingtooo vy-

n r, k<t»0 ji' atrodo.

— Geroji kaiminka. kodėl tu\ 
sakai, kad negali man paskolin* 
ti savo kočėlą? jauna

— Mano vyras pareis-namo 2 i ne. 
valandą nakties. .. •

* * ♦ • . ? ‘•'‘s

MELUOTI REIKIA MOKĖTI

Vienas Afrikoje buvęs giria
si Afrikoje nebuvusiems: 
Afrikoje tai bent medžioklė. Nėr 
bet kokius žvėris, o tigrus sau-, 
džiau!

— Bei gi Afrikoje ugrų nė
ra. atsiliepė kažkoks Taniosiose

— Taigi, dėlto, kad visus | 
išaudžiau.

gerfMtrinjf 5uMM ir

k į feftidyne* 5>ažttW^

iišku

UNlGl' TARPE

jiai: Gal 
lauks.

rw
A“

skali firitf.fvb vyrds 
piw6pnJL<K^<Į dkfitr 
vMįftdr. vyruk

li len gali išmokti 
LndriUKas. — M 
ektf rieUMjfcB^ 
t mMr RImls mfe ja

Žkspdike, kode! nes;nigdji! Katė' 
fiifeną paliejo.

Maža duktė: — NefcaMink ma
nęs, rrtanrt. fSėną paliejo nė ka- 

f tė. o katinas-!
* * *

i # “Mergaitė taip greitai už
auga !” — skundžiasi motina at- 

tsidūoėdattfa. Kurią dieną pažvfel

anai, kac

i

r__Adguti. tau jau 6 metai-Gar-Į
nys tau atnešė- broliuką. Ar no
ri įį pamatyti?

— Senicu žrfionės. vaikščioję- 
št?, c cfcibar sfnridMsi ir 0hM- 
autol#ttse. ,’’*J •

lab

rin;o gyvenimo naujienomis^jog 
t hėthrejo Liko skaityti.
| — JĮ visf kviesdavo į talkas:
[ ten jis labai vaizdžiai pasakotia- 
j vo anekdotus.

— Jis atkakliai kovojo su sa
vo tingumu, todėl tarėsi esąs di
dis kovotojas.

* * *
mažai adktėrei: —

Andriukas, gPįžę* jMrflta taf
tą gyveriiihe iš mokyltfbS. įJTM- 
stato tėvui. '

Na? — kfaibia tėvas. - 
ar daug itidkykloj šiandien i 
mokai?

Tavo vąritas bus garbingas, 
Atiką spaadbjė garšiaga.

’Lietuvybei ftai iiuBiiši, 
Mecenatu tautai būsi.
ri kai laisva bus tėvyftė, 
Tavo aukas prisiminės — 
Jos sūnūs tavim didžiuGsis. 
Tavo gražiais darbais giiosis... 
“Čhega, broli, krėst Ėobažes”, 
Juk aš nebe vaikas mažas. 
Ir tikrai daugiau ne loucas, 
Patikėti, kaip berniokas.
Nebuvau juk vagabūndaš, 
Kruzo nešvaisčiau pagundom, 
Sutaupiau tik iš service — 
Milijoną dar ne vis^..
Bet laikau juos dėl future, 
Ir paimti iš jų — dura... 
Explaruot manai, kaip voras, 
Bet pas mane kitas noras...

r Quero vietą tokią rastir 
Kur galėčiau apsikasti — 
Nuo visų oncos amig.ų... 
Kur man jaustis būtų pigu.
Boa sorte kur turėčiau,
Ramiai turtus kraut galėčiau. 
Criizus vis Į contą spaitečiau. ' 
Ant- riquezos ramiai snausčiau.
Tą kurs turtų nėsivaikof 
Žmonės, juk tik bichum laiko. 
O man protas aiškiai sako, 
Kad jau bichum būt pakako. _
Ką ambras muš tėvynei -i- 
Duotų gero, šioj gadynėj? 
Būčiau plikas, būčiau pobriš, 
Kaip nulaužto medžio štubbris
Lietuvybė — coisa loūca, 
Ūž ją milo nieks nemoka. 
Ėstrangeiras nėtur šansų 
Daryt didelių avansų...
Lietuvybės noriu - vengti, 
Nes ji gal ėmpregui kenkti. 
Laikinai su ja mftfattkti — 
Ir geresnio tempo' laūkti.
Jei laikai ateis padiarūš, 
Bus ir laisvės savaTftfrių— 
Jie be manęs priešus tvos — 
Kraštui laisvę iškovos.
O išlaisvintoj tėvynėj ’ 
Bus taip viskas susipynę,. 
Kad nebus net pastebėta: 
Kiek — kieno aukųĮ sūdyta...
Tada būsiu vėl lietuviu, 
Nesiskųsiu savo būviui, 

turtais prisidėsiu
Kitft tautos “rjrtojtf Švitssų’'

Vargšams broliamė duosiu darbo, 
O jie dičfifts tftant tkarbūs.

Ždffb
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TURKO-KALAKUTO KILMĖS ISTORIJA
Per ntstus amerikiečiai užaugina ir suvalgo po 100 milijonų 

( su viršum Šių Padėkos Dienoj paukščių

Jungtinių Ameriko* Vatety. Indijos parvežtieji “tiirkai” 
bių istorija sako, kad pirmieji Eurojioje buvo vadinti to uosto 
aterviąi, 1620 metais atplaukę vardu, per kuri buvo iš Indijos 
favo “Mayflower” laiveliu i1 
Amerikos kontinente pakrantę, 
kilį dabar ‘‘yra Plymouth, pir- 
^iuoš}u*4 Padėkos pietus valgė 
jau iš. vietiniu gėrybių, kurių 
tarpe karnai- — kukurūzos )r 
“turkai.-— kalakutai” vaid’.no na 
•mažą, vaidmenį. Bet tai buvo 
čia pat Naujosios Anglijos krū- 
rpuose.susimęd2ioti laukiniai ka
lakutai, panašūs į Ljetuvo te- 
lęryinus.TikFieji kalakutai, ners 
sęnesnp. .. už Kolumbą bet 
j Ameriką r gn^e. -• tik žįį 
rhiai Vėliau,, kad Amerikoj )ira^

a:;ęj:3Ti kalakutai yra 
-’G t v k j; p i **»! J J ę, k a d tenka

i jonu

det^ plįšti baltųjų kolom žariją kutas (Truthahn 
ir kolonistai šlį vayim atsivežė I

Kąlakūtai, ameriĮkiečių tiks
liau. pavadinti -turkais”, turi 
;§»pą- ilgą .in įdomią istoriją. -Jų 
Ijilmė- kraštas, yra Aųigrikos konj- 
tnentaš, būtent miškingoji Cėn- 
tro Amerika.. ■ * 'i., ■

■■ Eū^opigčiai atradę _ Ameriką 
ir .kalakutus,' ’.pastaruosius pra- 
dėjo gyv.ui; pąrsiv.ežti' į Europą, 
kur-jie paplitę, paniekė Afriką ir 
Azijos■/diiĮ,, TTiirkiją'. Iš Turkr- 
još .heplintant -pb visus vidurr- 
mps Jįvtusj jię^-buvo pavadinti 
turkų-paukščiais, “turkais”. Vė- 
liąu,‘ / kžf buvę’ amerikoniški ka- 
iakųtąk vėl , grįžo ir Ameriką jau 
“ suė.uropihti”, jię drauge a+si- 
yęžė šŠvo Įsigytąjį turkų var-

... .Kaip' atsitiko, kad .lietuvių kai 
boję • prigijd' “kalaltuto” varddsį 
pąa:škii|a Lietuviu Enciklopedį-

•Kaip atsirado ^kalakutas3-f:'

^Kolumbus pasiekęs Amerikos 
■£ranhfe,J įflaidingai manėsi pa
siekęs, Indiją dėlto ,5 r Amerikoj ■* ' ■•r v -t ■.”■*. . • -»
raudonodžius pradėjo, vadrnfį 
“ihdėnąjs“, ir Amerfirostkaiaku- 
tris “Indijos gaidžiais’’, (coc d’ln- 
dę); y^iaū sutrumpintai “din. 
dą’^-iš kiirip'prancužj.i pasidarė 
vardą, dindon, italąi/galo'd’ In- 

; dta. (Indijos" gaidys), o vlękię'- 
čiai.' j’s^ačfe^/jndėnaia” (India-

išvežti. Tik klarima\ kaip ka
lakutas galėjo per 60 metų iš 
Centrinės Amerikos pasiekti Eu 
ropą iš Eurppos Turkiją, iš Tur
kijos — Indiją, nes Kolumbas 
Ameriką “atrado” 1492 metais, 
c pasak Liet. Enciklpjiediįą, vo
kiečiai “turką” arba “kalakutą“ 
jau 1555 metais pavadinę “kala- 
kotišku gaidžiu” (kalekutisch 
nūn)? ■• «.

Deutshc Korrespondenz 
versija kitokia

DK — Bonn rašo, kad kala- 
__   , —_i arbo Put te,; 
kaip dabar Vokietijoje kalaku-j 
tas vadinamas) per Kalėdų švenl 
tęs pradeda vis labiau išstumti’ 
iki šiol pirmavisią žąsį, anti ir! 
vištą, ir dar ką vokiečiai įsive-Į 
dę naują, tai vietoje Prancūzi-j 
joje ir Belgijoje labai aukštai! >
vertinamo Maronen padažo ar-j herbą kain savo bajorystės1 kas) yra gamtos isterijos sujun- 
ba Maronen — purė, jie pasiė-| ženklą ingraviruoti kalakutą! 
mę iš ispanų kalakuto kepimo 
būdą, kurs, galbūt, ir ne vokie
čiams vertas pamėgintu Būtent 
kalakutą,kurio mėsa bendrai 
yra sausoka, jie padeda plonai 
pjaustytomis lašinių riekutėmis 

t ir tiiip sitvynfiaįta kepa.

. ■ Kalakutus pirmą kartą pama
tė ispanų ekspedicijos vadas 
Kortes (Cortez), actekų impera
toriaus Montežumbs rūmuose, 
kur jię buvo auginami kaip pri- j 

, ’aukinti naminiai paukščiai, irj 
, tie paukščiai bemažko nepadarė j 
' tai, ko Montezumos visa armija į 
nepajėgė: 'maža betrūko, kad ka
lakutai ispanus iš Amerikos nę. 
išyąrė. Pamatę keistus “milži-

■ Diskus” f 
ir- baisiai ulbėdami juos puolė, 
ispanu, riteriai labai išsigandę ir 
sumizgę.-

!- Manydamiesi e^ą'ihd'ijcje, ir 
namie, Ispanijoje, Indijos povus 
matę, Kortežo kariai tuos pauš- 
čius pavadino vištapoviais arba 
porinėmis vištomis. Bet kad to
kias. “pabaisas” galima valgyti, 
tai- išbandė tik anglai žymiai vė-

Kalėdų stalui kalakutas buvoų 
patiektas tik jau Jokūbui (Ja
mes) I karaliaujant. Karalius 
labai pasidžiaug)s kad pagaliau, 
nebereikia per Kalėdas kiaulės! 
galva griaužti, pamatęs kala
kutą keptą sušukęs ..Tai yra 
paukščių karalius!” Kalakuto 
kuisi sušlavęs dar ištaręs “Tai 
yra paukštis karaliams valgyti!” 

i 
Amglų karalius beveik tiesą 

pasakė, nes Europoje ilgus me
tus kalakutas pasdiko retas ir 
brangus skanėstas, tik “po-
nams’'. Tik dėka amerikiečiams, 
kurie, kaldintų auginimą ir val
gymą padarė milijonams žmo-

j nių prieinamą, dabar kalaku- 
barzdoinis luzgindami) galima išsikepti nevien Fa

dėkos ir Kalėdų proga, bet ir vi
sokia kitokia-proga. Milžiniškos 
Amerikos- kalakutų auginimo 
farmos labai-didele dali kalaku
tų eksportuoja i Europą.

DK —i Bonn užginčija, kad 
kalakutas: kada nors savo isto
rijoje būtų emigravęs i Turkiją, 
ir tvirtina, kad angliškas jam 
duotas vardas “Turkey” (tur-

girnas >r geografinė klaida, o 
vokiškas pavadinimas “kaliku- 
tisches Huhn” (Kalakutes višta) 
— nesąmonė. Būtų gera, kad 
koks kalakutų mėgėjas lietuvis 
ištirtų, kur lietuviai ištraukė tą! A 
“nesąmonę", nes mū>:ų kalaku
tas” yra aiškus išvedimas iš uka_j 
likut'’ arba “kalkut”,*kaip anks.! 
čiau minėjome. ŽiKomas gam
tos tyrinėtojas, grafas Buffcn, 
didelis kalakutienos mėgėjas, 
yra pasakęs, jog “kalakutas tiek 
tėra matęs Kalkutos uostą arba 
Malabaro krantus, kiek Kristu
pas Kolumbus Indiją!”

Kur yra Amerikos kontinentas

Beje, ryšium šūS^į^utais no j 
rint patikrinti Amerikoj konti
nento duomenis, teko rasti Lie
tuviu Enciklopedijoje (Į tomas, 
145 pusi.) mažytį Amerikos že
mėlapį j’r 5 elučių lakstą:

“Amerika didumu <žntroji pa
saulio dalis, pietų Šiaįirės link
me nusitęsusi per 15. ūbo km. Be 
arktišku salų, nžirna\39 mdj ~ *• . > j
ky. km-, su salomis 42Į6|mil. Ge
ografiškai dalinama vii’ šiaurės
>- 'J .

mus

IJCr

i juos net lesti mokini i. kaip kala 
j xutu augintojai patyrė. Prie- 
' šingai„kalakutai gali badu JŠst*p-‘
• ii. s.ovėdom’ prie lesalo P’i j šį k 
i piltų geldų.

Kai kada kalakutas begerda- 
Į mas vandenį, užsigipnotizuoja 
i r tol kilnoja ir vėl į vandenį!

A., Centalinę A. ir Pietų A.”. 
Tai ir viskas. Patikrinus, ar ir. 
apie kitus kontinentus Lietuvių- 
Enciklopedijoje tiek pat tėra.; 
pasirodė, kad apie Aziją yra 10* 
skilčių su- keliais žemėlapiais,!

ika 7 skiltys su žemėlapiu iri 
keliais vazčhis, Europa, 12L2 sk;l. 
čių; net As:raikai skirta dau-’ 
giau kaip 8 skiltys. Gal leidėjai!

kur Lietuvių! 
galima rast-

iksis pasakyti 
iciklopedijoje

Grįžtant prie lakuto. jo to- 
ė evoliucija yra tokia:

blogiausia.!
net bes:-|

kiaušinius, kurių 85 
:imčiti y: 
apvaisinti

rr

cju.

į&as <^iliiarn šSMcMamį, grįžda- 
, masisjv Naujo jo Pasaulio,_ par ve - 
:'žė pirmąją; kalakutų porą. Kara- 
Jiėnei-7 Elžbietai I kalakutiena

— Kanados pa; 1 nitent^ mir
tas bausme buvo panaikint. iJO 
b 1 u prieš 124 Tikimasi, ka 1 

j ji bus vėl sugrąžintu
Kanadoje.

— Japonija ir Amerika -ne
trukus pradės svarstyti abieju 
valstybių ekonominius reiklius. 
Reaganas re kalaus, kad Japoni
ja įvežtų mažiau automobilių.

'4ę.p?^fęčiUsvKai : N^ašęą .de’Į^sį

.’.Europa’bųyn T.(iėk patikusi,, kad ji leido Stric- 
;Cąli?ĮUt;:jĖ^^tiitO'< čSlčuttą; tad, klandui-turėti savo herbą ir į
-4

i

5 JA Y DRUGS VAISTINĖ

N^RANČSOS, BET VERTINGOS KNYGOS
JCrfrtĮį ■stfBo fiapeSo, Viueo Madfiiio, P. ioeuro, V. Staket

MąHra strdpsnlli h®! ėttufljog, ffiustreotos miofr&ukomfr $ 
M-.K/fitafioiria. M. tSefldo, V. Krinboa, k. Rftkitelėa !r JL Vmr 

knyga kafainoja tik $8,
'■ ' '-f ' '■______

> DAENp Tf8 EAUKUOSK, poetės, raiytojoa fr 
bif feoktf Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie dabii

r Įdomi skaityti ir nedaizmoju 
įlieti į at II l n ii kl Ir snrinlLtals d

irttrteg W

WT UtfaiEsUK

fa* Fodso Adomaičio
tsH to liikdtarpio buities ttta

tik rrf M

a
1 -

Jaiinsk? pi#
* 3.r

" ni I-Ticcsui

Mbm larpA farr> jt» M I*!at J5 ®

2759 W. 71st St., Chicago, HL
♦ atTESTINGAJ ^PILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL- 

1? DUMYNAI ♦ KOSMETIKOS RETK^TENYSmiksi;

Atdara šiokiadieniais nuo

D. JT.HLMAN, B.S., Registruotai vaistininkas

Tel. 476-2206

— ----------------——---------— ---------»

For constipation relief tomorrow
> reach for EX-LAXtonight «

Ex-Lax helps restore your systems own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Tty it tonight. 
You’ll like the relief in the morning.
Chocolated or pills, Ex-Lax is^ex^c^ 
“The Overnight Wonder? i

Reąd labd and follow 
directions.

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI
Dr. Kazio Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS, 
(O tO*m£LS -------------------------- Į. —r-,1 W $10.00

GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl.

Miko ŠOeikio, LIUCIJA, proza. 178 psL

P. PakarUio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN-

kr, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA V

$6.00

$5.00

$4.00

L E.00
tJHEN'OS, 1729 So. HJrted St, ChlMgo, M. «OgM *(«

iki 90 nuo-Į 
tai yra ne-į 

i. b armenai vai tuja; 
i n >emi nacija (apvai>i- 
būdu kiaušiniu vrsin- u
keldami iki 75 nuožmi-;

— Libano prezidentą^ Gama- 
jei ir premjeras Karam! vakar 
tarėsi su JAV specialiu atstovu 
Artimuose Rytuose ir JAV am
basadorium.

IDEALIAUSIA PORA

Ižin šką lenkų minia pa-; 
policijos karininkų nu-i 
kun. Jurgi Pooehuška-

ko m
gerbti
žn.dyU

Tik ntieji susirinko viduruak-
ti. kad nakties metu galėtų, po-j 
■iciios netrukdomi praeiti pačio; 

n ės gat-j 
paruošę dide-’ 
alstybės vėlia-i 

buvo didelė-: 
.syta, — -Die-.

garbiausiomis s
< Jie bt

Palicija nesitikėjo demonstra
cijos pc vidurnakčio, bet kai' 
bažnyč’a pratuštėjo, tai palici-Į 
jos didžiausi būriai, ginkluoti 
tiktai lazdomis. pra Jėjc vaikyti 
demonstrantus atgal į bažnyčią. 
Tikintiesiems nebuvo kito kelio,1 
kaip grįžti atgal. Didokas de
monstrantu sk;jčiu> teko vežti

Idealiausia pora, tai buvo 
Adomas su Ieva, Ji negalėjo 
jam išmetinėti, kad būtų, ga
gėjus ištekėti už tokio ar kito
kio vyro, o Adomas negalėjo 
pasakoti, kaip virdavo jo ma
ma. . j

I —

I SERVE WITH PRIDE IN
1 THE NATIONAL GUARDi

kolonizuoti, ateičiai atsigabeno Į 
ir sučiuopei tįsius kalakutus, k’il 
liuos sukergę su originaliais: 
.Amerikos čiabuviais laukiniais! 
kalakutais, gavo dabaitincs rie _
fe mesinįs veisl«. Kalakn-J SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
tai šiandien Amerikoje sudaro! i 
labai stambią ūkio pramonės ir j g 
.prekybos sritį. Vienj]į*ais j 3 
tais numatoma -JAV-še'užaugin-į < 
ti apie 1G3.000 00C kalakutų, tai!į 

daugiau kaip!lyra 4 nuošimčiais 
nernai.
Iki šiol kalakutu produkcijo- H| 

~e vvravo Kalifornija, užaugin-Į 
dama iki 15 milijonų kiekvie
nais metais, bet šiemet iš Kali-: 
fornijos kalakutų vainiką par
vežė Wisconsin su apytikriu 16 
milijonų kalakutų skaičiumi.
7
Išlepinto gyvenimo pamoka 

žmonėms

Kalakutai šiaip jau nepasižy
mi dieliu protu, o nusipenėję 
visai sukvailėja ir tiek apt ink
stą. kad net jų veislės tęsinumą 
išlaikyti turi žmogus padėti’ Na

yra seniausia, didžiausia^ Įr. turtingiausia lietuvių fratemalinė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 mėtys,
SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 

. darbūs dirba. " •' • r - •
SLA--išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 

apdraudę savo nariams.
SLA - apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 

nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu, 
kiekvienas lietuyis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

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

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

SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose.
Kreipkitės Į savo apylinkės kuopų veikėjui- 
jie Jums mielai pagelbės j SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:
------ ~y

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

TeL (212) 563-2210

50 metų studijavęs, kaip

garaže 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kai Bet kada Et 
&et kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui 
(r lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. M.

lietuvių

'-?v

kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui 
fr patarė mums toliau studijuotL j

Ptftas H.

4
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J'foras EttatiH parašė pFūf. 
Kaittf Pakšto gyvčriitrto knyga, 
k tirtą 1970 m. iffo'db Lfėttryfty 
KatalHhj Mckšfo Akadfertliju Ąo 
moję. Po dėšfmt metų. f; y. 1980. 
ta pstr leidykla išfėitfo Ritų JlLr 
zd Ereto biografinį darbą. k-hy- 
gą pavadlhtą švie
sa d? rmrių — FŪ-drttaŠtąuš JttaU 
ir berirfrihinktt gyvėnlma? bei 
veikla”.

Miręs yra prof. Pakštas n ė 
ręš prči jhfaš. return gyvtijil 
tarpe ir prof. Effofa. ČSratairiltš 
tai dvi Erėtp ;la-ąšvt:t< knyga-.- 
kilo mlritlš; ar abatas iš Elėte 
idėjos dtartfrii ar štaifj mSifigtl 
žmonių; fet? imsis parašyti S-n'Į? 
gą apie šVė*iffitatrtt Idr’žą Etė- 
tą. t tirs fibk datig savo gyvėril- 
mb dlėtių skyi*ė 1‘eftftių taiifb- 
kultūrai ii Liefbvos labhi bėšk 
darbhodaffias?

Nuo jaunystes Lietuvoje iki 
mirties Amerikoje

laidotas įv. katMdiro kttjMUė- 
sė įikagejė.

Tarp tad knygoje ir parašytas 
ty\ė.itti£|& Kito genime iki ft1 h 

htrfitjssė įjt&ftvoje, Hfoftš 
ft*s h- kttfiign iskfoiti litas 
Hfcjė. k-amgu paretgo^č, i 

-feneirutį pnrvždriti knyga h 
ti4ok Os spahdr^ ifeHFthas it R:, 
^yga Eretas pradėjo rašyti bėi 

tr&ia^ą r inkti dar 0iėL jtifui I 
gyvam ėsOrtt, tad1 iš jo gavo eTSifg į 
JfCIų tfiliės nteifžiagbš it pams ' 
dttinitt. o tai buvo dldbHs dari

■- Ėb-el. Jtffttš tįpffdvb ariksto į 
ffeto ril£ nexfttaifnllfo 

(pit avė šitaifJ išsiVefišti: "Žšti 
J3į1 t iš lirištefos vyirtibgyhė 

af-’b'r nkr.š fr tai labai srf^Has.
-lO-fi’ kiiftlgnviirtb r:ėftf pF 

‘fkifi-'it. k-fd riėf šv. Blfšitt .Ttiiic.* 
ė . i ne .njd'artttt rr liepa j&giu 
iiikamai atfiašaiiti. Jei lt niėtj 

našta nespaustų, važinėeiaū štlr 
iii'treti apologetiką ir sociaiogi-

it

tip n am mėnesini .
Kitose JAV vietose:

Pinigus reBca siųsti pešto Šone? 
Orderiu kartu ta ažiakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrai v-kniadiehina,

Pranciškus Mykolas Juras gi 
;mė 1391 iŠ. biržėHb iŠ d.-, Bt-’idų 
kstimė, nėtoH štattlitj: mire Ami: 
fiįpje 1980 in. IdfKf. 2i d. Pa-

;ą”. Tačiau ir lietuvybėje, lic- 
tūvybėš dfirbtibse ptėh Jfinfc bū

iryzdys kdlp anais!

Ktilifornijos pukrssčiuosė

no; tokiose sąlygose, ku - liefii- mą atmetė. Knygoj rašoma, jog

PASTABOS BEI PRIEKAIŠTAI NAUDINGO 
DARBO NEGADINA

Br. Nainys Drauge, spal. men. 17 dienos laidoje, at
spausdino rašinį, kuriuo jis Įspėja išeiviją nesugadinti 
naudingo darbo, nes neapgalvoti gandai nuodija geras 
pasėkas. 4.: ; ■ r; : vLI 't

pdgal jo išmonę,. įšeivį^jė. ,yra tokių, ku- 
kui-iė pasiryžę, -.žūtbūt;;- sugriauti -.Vasario. 16-sios gim
naziją, apnuodijant jos darbų išdavas. Suriku suprąšti,- 
kcdėl jis rado reikalą skleisti tokią nepagrįstą užuomi
ną : “riėsugadinti ■ naudingo darbo ir neskleisti neapgaU 
vorų gandų”. Iki šiol neteko išgirsti, nei spaudoje Skai
tyti, kad kas iš išeivijos tarpo būtų kalbėjęs ar rašęS; 
jog Vak. Vokietijoje esanti lietuvių gimnazija nerei= 
kalinga ir kad ją reikia sugriauti arba apie ją skleisti 
nuodijančius gandus. -a. ,

Reiškia, Br. Nainys savo nepagrįstu rašiniu meta 
kaltę visai mūsų išeivijai. Priešingai, ši ginmazija iliūF-' 
sų visuomenėje yra populiari ir į ją kreipiamas didelis 
dėmesys. Juk dėl jos išlikimo keliamas susirūpinimas,- 
o ypač, kad ji stovėtų reikiamoje aukštumoje mokšld.- 
tvarkos ir drausmės atžvilgiu. Ir. kad atliktų tą užda
vinį, kuris jai yra skirtas. Išeivija rūpinasi dėl jos eg
zistencijos, ją remia savo piniginėmis aukomis.

Daromos jos vadovybei kritiškos pastabos bei pa
klausimai, tai dar nėra jos griovimas, nei jos darbų 
nuodijimas. Tekios pastabos; kaip tik rodo, kad mūsų 
išeivijai ši gimnazija rūpi. O tos pastabos daugidusiai 
liečia gimnazijos drausmę, bei moralę. Bet už viš la
biausiai keliamas rūpestis dėl jos mokinių bendravimo 
su “Tėviškės” draugija. Bet gi, ir tokios jos vadovybei- 
pastabos ar priekaištai, tai dar nėra naudingo darbd 
griovimas arba jo nuodijimas, kaip rašo Br. Nainys.

Man rodos, kad laiškas Aldonos Ješmantienės, ku
rios dukra buvo šios gimnazijos mokinė, ir buvo at-

spMūsclirifas kautos ir gyvybės” žurnale, yra motiinos 
išsakytas skundas gimnazijos vadovybei,- dėl stokos 
drausmės ir moralės; Tu faktų,- kuriuos ji savo laiške 
afekleidė,- nefalirria vienui fahkbs moStti pafiėigti ir ją 
ą-pkaltinfi, kžd ji ryžosi siigfi^uti Vasario ilsios ^iiif- 
daziją, aphubdijant jos .darbuš...

Taip, kaip Br; Nainys savo kreiva argumėnticiją 
dayo. ir paneigia,s sakysim,, ir Aldonos Ješmantienėš 
^iminėtus faktus? Mano giliw Įsitikiriimu,- Br. Namyš 
būtų daug išmintingiau pad£r|^ j&Jjiš būtty pirmĮaų 
įjątyririėjęs šios motinos laiške si5iiiiiiėfas heigiamy- 
bes. Asmeniškai pasikalbėjęs štt šią niotina, užuot fą- 
sęs, kad nežinome, net ir bandeane spėti, kur yra .tiĮ ffė- 
pdlankių nuotaikų šaltinis ir kokis yra priežastis* jąf 
skleisti. •’ ' ‘

Juk p. Aldona Ješinantienė savo viešanię laiške 
aiškiai rašo,- kad šioje girdriazijoje didelė stoka draŪš"* 
mės ir moralės. Bet kas dar būdinga, kad dėk tokių prie
kaištų, M^sako nė gimnazijos vad^ybėj. o Br- Nainys, 

‘gyvenantis Chicagds prięmiestyje.- Įdoniu,- ai*.jis atsako 
Įgaliotas vadovybės, ar pats Savo iniciatyva:? . • ; ’

Br Nainys nuims jkd sėhiar’žiiibinas,- kaip- didėbš 
šalininkas bendradarbiavimo su okupanto statytiniais; 
ir jis tą bendradarbiavimą teigiamai vertinąs. ‘ Todėl 
.ir savo rašinyje, jis akis svilina tiems, kurie tam prie
šinasi. :.Jis aiškina, kad toks priekaištas gimnazijos va
dovybei; dėl jbs patriotiškumo stokos yra be pagrindo,- 
būk ji siunčianti mokinius Į okupuotą Lietuvą ben
drauti su labai išeivijoje nepopuliaria ‘^Tėviškės” drau^ 
gija.

0 vis tik plačiai kalbama ir-spaudoje rašoiųa, ko
dėl ji neatkreipia dėmesio, arba iš viso, nerodo
£ų sustabdyti tokias nfelemtas išvykas Į o'kupfibtą* Im
tuvą? Bet ąr toks Vddovybėi pąreikštfis pfiėkaištaS 
reiškia gimnazijos darbų nuodijimą ir gimnazijos grio
vimą? J? ’ ’ , • .

A. Stiffs

buvo nuraminta?, apsieita be 
arešto”.

Knygoje rašoma-, jog Lietu
voje ir šilto ir šalto patyręs, 
jii-ėl. Jftrds grįžo Amerikon sū
dru įlįstais jausmais, noras pei- 
šilcėlt.il į lėttynę atvėsęs ir nu- 
muš'ikiš p’l'^iryžintes darbuotis 
tautinittkįi vakSuitujė Lietu- 
y^jė.^

Wfel. J ora's apdovanojęs Kre
tingon praii&iškdiiuš. Pažaislio 
ir Šiaulių viditifclVfl4fe?bu‘vo nu- 

baigti kuriame 
mb^'*’ jų? grįžęs į Lietuvą, ru
sų t^ųjialnja viltis, sugrįovė.

Airis kardinolas tautinei 
' ;• veiklai 'nepatarikuš '?

; ^’ris Lkv-tono kartlmolas Pi. 
Cashing nepalankisi žiūržjo į 
Ititį tautą katalikų tautinę 
vėijdą, Tad jt pi^l. Jutas kardi- 

_ _ __ ' 1161d neirialcnfis sūsiiaukė; kai 
An^rikos lietuvius žiurėjo Stlj Steigti lietuviu yjiaracinę 

’ tfttfeBu įtariniū • ir kiekvivrią ~kai "ita^i«> pęnciš-
žingšhĮ sėkė. Šiaulių klebonijoj* 
šiiSitikės- šh pnlf. Prf Dovydai- 
čitf — lil42)DT 
kęš .iš kJeixmijOs thbj paštebe- 

■jau iš pašk<^ sakantį asmenį, 
kttafe stengėsi nugirsti, ką aš 
■kalbu, stt prdtesorftim. Šis rieiš- 
keritėjęš tfi-ėbteJėjo: “Tafi šni
pas!” ’ftlšiuOse; lydimas prtl; 
l£6rėt-ičiŽĮfe; pastebėjau porą 
sekliti; Jii riran pakuždėjo, kad 
ta.j, Šnipai, kitafr mane sėksik 
iki šlaSi’h;D^r škdudžiau Įvyko 
gimjlahie Bridų kaime, brolio 
Roko sodyboje, kur buvo su- 

' šaitktas pavasarininkų susirin- 
m-as. Jame pasakojau apie Ame 

'rikos vyčiu ir moksleiviu veik- 
_ , Stačga išgirdau |>01icwihko 

rikOs^ Lietuvių'- Taryba i įsteigti * baką: “Aš tamšlą areštubjū, 
panašią įstaigą, kaip Lietuvoj neš nėfuri leidimo kf ilbėlt”; 'Fik 
kerno' jnuziejus. Altas sumany- brolio sumanumu pcTicinififcas

buvo paskirtas ] 
mat^kihf pagelbinahku, vikaru. 
Kiebohijoje valgant už pavarto
tą nekėtuviską' žodi reikėjo, i

- dėžutę; pastatytą aiit stalo. įmes 
ti po čėplą. O centas. ' tais Kp 
kais biivb'pinigo Vaixld vertas.

Pa^iumo pavyzdžiu-vysk. Va-
iaritaų, įšitiknięs kriygu it kito? ton ninką” (St. Raštki. kny^i- 
k cs('špdlTdoš7 rėikšroč ^liėtuvmf Ję jVladas Nagitis v.
šv’ietimiū,. prei. Juta? pats Milb' rašo, jbg generolais N. buvęs fe- 
kifygas ir.-i-ėmė,kiWš leidėjiiš;
Išleido 40; sii viršum knygtr. Jip 
buvo relrgmių, skįftti anų. Išrikę 
mažaraščiams • iseiviafriš. bet 

;šliiiį^'.pasiskkity?^di5.Q kt»t Ante7 
rikori šuvaž-avo vadinamieji- dy-^ 
pukah '-tai prėh Juras buvo hz-’ 

: verbaiyftttorų prašymais bei pa- 
tar-rmafc -kokias kriygas- ’ leisti. 
Iš^nąusdino A‘. VaičiulaięidĮ -J. 

. Baltbišajcio, S 'Šnūka'Uš. Kaus- 
to'-Kltsos/.K- V. Baifeičio; J*. Ka- 

•činslioJ ‘ Maceinos-, J., Aiseic, 
M. Va.itkaiis ir kitu a’utofiū kū

.ryboš: Tiėirio’-vatkamš laikrąštė- 
H- Hgltttę-. •*' :- V ■ .? . .

LtėHiVbj
. aresiu^ptiįrii^hias.

Knygos autorius prel. Jaro' 
gyvenimą aprąšiiiėdąrnas. šiek 
tiek ,pali<?cia it- anų laikų- kovas 
su joedieviaiš, paminėti vėhąū 
atsiradd- Į.uėsutai'lmai su Fibera- 
laiš katalikais, frontininkais Pa- 
įhihėtasZ.(r'Naujiena redakta 
riuš dr- P? Grigaitis. (kažin ko
dėl 'rife socialdemokratu, o Vau 
dininku?-. - •

Bilvo ’ taip, kad dypukai atšir 
vėže gražiu sumanymų, ■ kurie 
buvo geri Lietuvbji o ne išeivi
joj. Gen. Nagevičius siūlė Ame-

klebonui Vir: fatM priimti gėn. Nagevičių, dar 
ban į jo Altus irhūziėjų. Priminti 
i išgalėjo, įiebuvc alga" pinigų; 
P-akšt'is iiarniiiėjęš ir Alto at
sisakymą. pabrėždamas kad Gri 
girtis “laJAti nepalankiai atsi- 
fio|_ęs apie sumartyma. o ypač 
apie generolą, kaip buvusi ‘‘sme.

^IIĮĮIį I WiIiyiW^IHIJII

k cš si -t

’ šištu pavadintas-. » s
: Tieki; kad dr. GrTgait's 'nė'iitė-

■ g(i. sriiėtmrihrnkų,' ‘Hėt '
• jįirui atšalo noras grįžti į Lietu
• TS gyventi.•• kaLjį^ p^tnątė
terios valdymą.’ ’1931
Jiti-aš buvo" nukeiiaVės į. įlietu- 

'! va it vieną.h'uęt^kf‘Ėi.ygosrati- 
’ toriiiii šitaip- nušvietė- .

“biktaluririė tautininkų vS’.- 
dėią' į atvykusius demokra lines

. kbrips BĮiSfbfife įįpįrdinIi,, jiems 
Darfiiniilkb laik-rascio leidimą 

. pavėščlsirijiš. Ėiivb nepalankių 
ivėlkšnių iŠ' kurijos Run.-- Jurui 
Į prelato Iži^sriį ghuti fiesirūpi 
riant.

Kiėk kefstckai atrodo Ereto 
nęt .keletą-kartų • paminėjimas, 

.kad Juras garbės uote jo, kad 
savo •“aš’’ išstątydavęs. Juk 
žmogus,, kuris nesirūp-ina savo 
“afe”,- tas nieko ir -nenuveikia, 
tik tas" yra veiklus, kuris neki
to tarti, jog aš galiu, aš pada
rysiu. : ■;

(Bus tlaugiSu)

-i Amerika nesiruoš? i 
siruošia N^cs-raguos invazij 
Managua siunčia karius į 
Slėnius.

ne-
i, o

i

J. VENCLOVA

SIMONO DAUKANTO 
LIETUVIŠKA VEIKLA

(Tęsinys)
APIE SANTVARKĄ

Prof. P. Pškflrklis, “Kryžiuočių vrilstyBėj 
santvarkos bruožai”, 1948.

Prof. dr. P. Penkauskas, “Lietuvių tautos 
dvasia istorijos šviesoj”, Kaunas.

Kan. K. Propolanis, “L’Egtiše Polcmaise en 
Lithuanie”, Paris.

Dr. L. Poblocki, “KriffttM Ėeltržiegė zūr a£>- 
testen Geschichte Litauenš”; fe><ntgšberg.

Dr. G. Rutenberg, “S. Daukantas — lietuvių 
atgimimo panašas”; 1922;

Dr. (J; Ihitter, “The New Baltic States and 
Their Future”, 1926.

P, Rūsėckaš, uKaip lenkinta Vilniaus kraš* 
te”, 193d.

Prof. M. Roemer, “Litwa”,-1908.
Dr. V. Sruogiene, “Lietuvos kultūros istori

jos bruožai’’, 1962. <
K. Stalšans, “Latviesu nn Lietuviesu austru- 
a p gabalu likteni”, 1958. ■: ,
Ged. Stanaitis. “Kodėl neparašyta Lietuvos 

istorija”, 1975.
Dr. G. S' orost, “Litauische Geschichte”. 1921.
£Tr. W. Stdfbst - VydundS, “Sieheri hundert

Jahre delitsch-Litauischer Beziehungen”/
. . lt Šakenis,- ‘‘Apie lenkų kalbą Lietuvos bažny
čioj ”4 1908. ‘

Prbf. divA. Šapoka, “Vilnius Liefuvčs 
nime”, 1954. •

V; F. tlluntaitis, “Šalkauskis ir šalkaukkitiin-

D. Vė1f6ka, “Lietuvių literatūra”, 1961f II
Dr. G. Valančius, “Lietuva ir Karaiišdčkltis 

kraštas”, 1946.
J. Venclova “Lietuvos vardo kilmė”.- m.
J ^/^FlClOVcl ra r-i

!975. ,
J. Venclova, “Lietuvių tautos liking kiauši-. 

mu”, 1954.
J. Venclova, “Lietuviai žildj senovėj”, ISHS-. <
J: VehduVa. “Dr. J. BasanariEldfiis H&teaftfoh 
Jfrfė lietuviams”, 1978. . č
į. Venclova; “Latviai ir gudAi”; 1976.
J. Venclova# “Mipdaugo krikštas — tietuvos 

krikštas”; 1972.
J. Venclova, “Senovės lietuvių tikybas bruo

žai”, 1977. .____ _
J. Venclova, “Apie lietuvi^ draugus 

čius”, 1976.

rei

nystę-su lietuviais”. 1975r. ' .-
J. Venclova, “Lątynai ir germanai ir jų arti

mumas su lietuviais^,
X Vriiefa^t, u§difdVėš graikai, giimliai ir ge- 

titai ir jtį if šū Ūetūvidis”^, 1976.
d. Vuriridva, “Sėhbvės kritai ir jų sąryšis su 

fieLuvdetls,3f-
J; VehėfoVįt; ‘Tifetuvi^ gilios senovės pėdsakų

Fbri$katit* w !;’/ ‘įr
V: Vileišis,- “Tauriniai sahtykiai Mažoj Lietu- 

vdf^ftąs. . y; . /
X Venclova,Xcfoi<ias ii’ Ieva kalfejd Ife* 

tuvilkai f”, 1^78..-
X trifclo^t. TAteidktiWIWtuvriu prbbfrinbs’7 

1980.
/. tfaietova, ‘^iėtuvos pdftika; išdavos ir s«e

Frof. J. Žilinskas, “Lietuvių protėviai”, 1937. 
(Pabaiga)

inšpv i. *- ■
Brpl if wnie et sės pro-

blemfes” iSfe. t K:.-- ' J-,

Vakar pasibaigė. Aleksandros Vaisiūnienės 
“Vegetariška mityba ir sveikata”. Jį išeis knygos 
fbrmdjė. Rdš ribėtų šią knygą įsigyti, tai prašo
mas parašyti tokiu adresu: Mf. Jurgis Jašinskas, 
761 East -7th St, Šo. Boston, Ma^, 02127.

Kelias dienas Naujienų* atkarpoje ris J. Venc
lovos “Simano Daukanto lietuviška veikla”, b ta
da pradėsime Pušėną.

* • *
. flW f?ąyil^Rq afkaiikjjc ėjo 1.' Pu-

, ŠSio rofharias ifontafibj’\ šiomis
dienomis pradėsime spausdinti to paties anto- 
riftf? ffiftrj? ffciĮĮftą ff Wflė”.

Kas ribrėtų įsigyti PušėTMr4‘9tMtikir'''s Mon
tanoj” ar kitus jo Irii’ini^s, kr^ntis į
Genutės leidyklą. 327 psl. $A. Petras Gcrvila. 2008 
Hebsori.' Hrt Springs, At. 71913. . ?

visiem
- J. Venclova, ’Frutėnai ir i
J. Venclova, “Senovės trakai ik skiitf*.
J. Venclova, “Apie senovės indus ir jų gimi-

'' vįiftftr^ Mk*
V. fenaWs “Liettfvių vandenvardžiai ir pit-

Vr ŽenimtiSr ^Lfcfiav^’^nini^ juewu klausi
niai^ m ' * f ■ .įx - • r -

r ' . v Wmw-ir mės”, 1081.
Pnrfr l. lėętuvai » Lie

tuva Vilniui”, 1928. «j ' 7 -, ‘

PATS SKAITYK IR KITUS =

SKAITYTI DIENRAŠTI NAUJIENOS'*
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Funeral Home and Cremation Service
Charles StaSukaitis

—_ —

St

TeW.

VAKAKŲ VEJAI
Modernios poezijos Įmyga. Kaina 5 doL Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus 

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

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikoe 

Medicinų* direktorių*

1938 S. Manheim Rd. Westchester, HL 

VALANDOS: 3—8 darbo dienonūs

TcL: 562-2727 arba 562-2728

TEL. 233-8553

Service 461-8200, Page 06058

___

I

i, 
fl

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS 

3921 West 103rd Street 
Valandos pagal gnsitarime

OPTOMETR1STA5
KALBA LIETUVIŠKAI 

2614 We 71st St TeL 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

INKSTŲ, PŪSLES IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 

2656 West 63rd Street
7 Valandos: antrad. 1—4 popiet,

Ofiso telefonas: 776-2880, 
.tszicenoijes te let.: 448-5545

Florida

Prostatos, inkstų ir šlapimo 
takų chirurgija.

St; Petersburg, Fla. 33710 
TeL (813) 321-4200

MOVING
Apdraustas paritraustymes 

iš [rsiriy ifstumy.
ANTANAS VILIMAS

TėL 376-1882 ar 376-5996

PERK KAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles, 

lt ŽERŽNAS.

‘‘Lietuvos Aidai”
KAZt BRAZOtfONTTI

b w ptrradtecte 
tedteruo ni

— Lenkai sudarė komisiją iš- 
tirti Lenkijos policijos veiklą. 
Lenkai nenori, kad pasikartotų 
panašūs įvykiai, kaip kun. Po- 
peliuškos nužudymas.

— Atrodo, kad lenkų seimas 
sudarys komisiją policijai tirti, 
Bijo, kad policija nepradėtų 
spausti įtakingesnius komunis
tus.

— šiais metais Kanadoje bu
vo nušauti 6 policininkai. Kelia 
mas balsas grąžinti mirties baus 
mę Kanadoje.

Can you have noticeably

Somme? san and 
ictmtiei can play havoc on 
your skin, and could make an 
otherwise enjoyable, fun time 
of year a bit uncomfortable.

Swimming in chlorinated 
pools and salt water, frequent 
bathing, and over-ezpesur^ 
to the sun can cause rkir to 
Hake, peel and feel rough.

AH those fun, leisure teti® 
Titles (bicycling, tennis, swim® 
mmg) leave little time fee t 
astra pampering. But de try 
to fit the following tips into 
your schedule. They will help 
you give your greatest asset —8 
your skin — the tendex, lovxnr 
sere it needs.

— avoid bathing in hoi 
water. Lukewarm water te 
fr^hing and not as drying.

— moisturize your skis.

to remove chlorin®, ci Ml* 
■water.

— shows with a j&fc 
eleaaser. A food one ir 
Neutrogena. Rainbath Shows’ 
Get Rainbath is one of thos® 
aarvelooa dual-use products 
that softens as it deans

It h an amber gel that 
■works like soap but wiR 
diso make your skin neSno= 
ably soft It is available is 
three sizes, including a handy 
£-cuncs tube that yos S3 
any anywhere

Try thsse
oJoy jots

KORIKAS MURAVJOVAS IR JO AINIAI
. nėn. — 345, atiduotu į drausmės 

dalinius — 864, Rusijos gilumon 
iškefta — 1.529, kitaip iš Lietu-

. vos ištremta 4,09tr. Taigi, tik per 
dvejus metus Muravjovas pra
retino Lietuvą 9.361 gyventoju.

j Tai jo- paties apskaičiavimu, o 
kiti tvirtina, kad jis Lietuvoje

. pakorė Bei jo agentai taip pat 

.liesGaudė,-nes apskričių viršinin 
>kamš 1863 metais spalio mėnesį 
jis davė tokius įsakyn^us:

“Netikėkite" niekam, kas j urhs 
primins apie pasigailėjimą, žmo- 

1 ni^ūm^ Kaltėsi-nejrodymą. Ne-
■ tiesa, viiši jie dąug-ru ar ma
žiau kalti iė žRėz-feįHsia jįieins pa
bauda kalėjim£. :Aš; duė4u pla
čius įgalioj iiiįųs kareivių virši-

■ hįnkamš. Todėl nesibijokite at
sakomybės. JeigH pamatysite su
kilėliams padedant ar jus sau- 
gojant, ar mažiausią prielanku
mą' rodant, tokių sodybas suly

ginkit su- žemė, nepaisant, ar tai 
. bus kaimas,, ar Sas'kita. Ypatin
gai dabokite dvajfųr pomis,- ktmk 
giis šit bajorų sėdybomis.- Nėra 
ko sū jais terliotis

i te mat)', aš visus- j

Nuo 1864 iri 1904 £ etų revo 
liucijo-: L*-/t; voje būvu uždrars- 
tž spauda lotynų, aidėmis. Ko
voje už savo spaudos Ldsv * ču 
vo d .ttgybė kilniu Lietuvos v y 
. u • b f 1U

Kramolos malšintoju buvo prie 
caro, jų. yra ir prie kamisaro, — 
sako žmonės;

r Nnmalšinusis L.etuvos žmo
nių sukilimą 1863 metais Vil
niaus general-gubernatoriirs Mu
ravjovas mirė 1866 metais. Bet 
jo aktus užgiria dabartiniai Lie
tuvos okupantai. Keleivio bend-; 
rądąrbis, publicistas J. Vilkaitis, 
dėl bolševikinių okupantų susi
žavėjimo “kulturimais’ Murav
jovo žygiais, rašo:

Neabejotinai; didžiausias anuo
met Lietuvos “kultūrimbjas”, jos 
ūkio “kėlėjas” ir “pelitinis prū- 
šintojas” buvo general-guberna • 
torius Muravjovas:

Lietuvos “švietėjo parei
goms jis “tiko”, jis pats apie 
save,y bene tSSOunetais, taip pa
sisakė:

“Aš esu ne tų- Muravjovų, ku
riuos karia*, aš esu tų, kurie’ ki
tus karia”-’ " ~

Paties Murovjovo surinkto
mis žiniomis, 1863 n.etų sukili
mą Lietuvoje numalšinus, kraš-. 
te buvo nužudyta 128, -ištremta 
Sibiran sunkiems darbams 972, 
ištremta kitur apsigyventi
1.427, atiduota rusų kariuome-

Gyve. Cliicagojle, Briįdgeparfo apylinkėje

Mirė 1984 m. lapkričio- 12 d., 10:15 vaL rytu, sulaukus 
metų amžiaus. Gimė Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 35 įlietus.
Paliko nuliūdę: 2 sūnūg — Jonas-, jo žmona Šiiai'uu, ir 

Gediminas, 3 dukltčys -- Vilutė Kirvelūifey jos vyras 
Justinas. Vi* ir Živilė, 4 atiūkaį įtinai OtaT_ Vareikių 
šuo Pranė Pakalk®, jos vyVas juiiūs, 6^

Velionė buvo našle mirUsio' .fono.
Vieloje gėlių, prašom aiikoti tielnvės Dukterų LhėtP 

gijai. - _ **
. Priklausė Lteluvoa Dukterų Draugijai

Trečiadieni nuo 3:00 vėl. iki 9:00 v^i.' • '
pašarvotas Petkaus r ‘Manjufette koplyčioje, - ‘A>33. We» 

SfiTet. •' • f .J
Ketvirtadienį, lapkrkHw 15 dieną 9:JKi.vil- vy^°. ^|US 

iš koblyčfo® i Xėkalo PrasfoėjW-feW>i<* 
po sjedtrtiftgų pafttalHų biS hndojtifva
a. a. gSftWs-,

ir paž^slami ftuoširdžiai kvieėfort. dalyvettii- ife»- 
■. <..i r: rwooV 11C wl rM-i ftt-n^A'ims -ir jd^i^RRBr

h'/Mnra

KjhiJną. . <

-Nuliūdę lieka: Surasi .dukterys 
sesuo.

(tirefetonite DonaM &.

motina

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service
ssaa—aiBaSB - ,-------- -- — - — - - - - . . ---: -

— _____ ______ _________________ __________

parašyki- 
š ištf em-

Jau vięrį dėl to įsakymo turi
nio Muravjovas tinx i būt: įrašy- 

„tu komunfetų partijon nariu.
Pavergtoje Lietuvoje kornunis-

Jų. tardytojai tardomiesiems sa
ri nekaltų žmonių nesuima. Jei 

.. jati kalėj iman patekai, tai tuo pa
kydavo, kad Tarybų Sąjungoj 
čiu esi kaltas. Nėra ko čia ter
liotis. Pagaliau, jų komunistinių 
įsakymu, geriau tūkstantis nu-

GENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

> -4^-- - « —

‘ — —
——; i

bausti nekaltų, negu vieną kaltą 
iš kalėjimo nuo bausmės a'tfeis- 

ti.
Muravjovo įsakymu L863 me

tais rugpiūcio 5 d kaimas' Jav6- 
rovka buvo-sudegintas, žemė su
arta; jo gyventoja? visi kitur iš
kelti. Ibėnų kaimas buvo1 sude
gintas su gyventojais. Kaime ta 
da buvo tik moterys ir vaikah

Muravjovas vieną kartą atvi
rai pasisakė kunigaikščiui čer- 
kaskiui:
.“Dažnai juos dedu, kalėjiman 
be jokio nusikaltime, be įtari
mo. Tokiais atsitikimais aš sprėn 
dži-u: lai sėdi po užraktu; gal ką

' tiers sužinosiu. Ir ką jūs- matot? Į 
visuomet kas nors afefranefa*.

Tada duok šen.;.”

Jei kas nors kurio nors suim
tojo sukilėlio likimu pradėdavo 

? rūpintis, tai Muravjovai ant to
kiu prašymų lengva ranka besi
šypsodamas dėdavo užrašą “pa- ’ 
kart1’”, “sušaudyti”.

Muravjovas buvo kilęs iš dva- 
rminKo šeimos, tarnavo kariuo- 

. menėj ir vos 17 metų turėdamas 
■dalyvavo kare sir prancūzais. 37 
rhe:ų sulaukęs jis jau* Gardirio 
gubernatorius, o 1863 metais 
Lietuvoje prasidėjus sukilimui, 
'is buvo paskirtas viso “Severo- 
Zapadnyj kra]" general- guber 
natorius ir jam buvo pavesta 
numalšinti sukilimą.

xA.no meto Rusijoj šviesuome
nės tik maža dalis tebuvo nepa
tenkinta Muravjovo kieta ranka 
ir jo vedama politika Lietuvoj.! 
Poetai Viazemskis ir Pleščjevas 
jį Liberalas, slavištas Ko-

(Nukelta į 6 psi.)

TĖVAS m SŪNUS

2533 Wo 71st Street
1410 So. 50th Ave., Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MODERM5KOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

----- -■

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, HL 60650 
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENIN 

Patarėjai if laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai
Evėrgreen Park, Illinois

GiiPfs Liettrifoje M90' metais, kovo 15 d.
1*9Si nfį. lėąifcriėio 12 d., 2:50 vai. ryte.

fttfflio nuliūdę: žnfona Antanina, sūnus Ih-anas
“ Teresė’ Kučienė, tiesė Veleckienė ir Monika 

KAMSttislGeriė pti Sfeilftotrfs.

gėtiiy if žnčfflų užuojautų prabom aukoti Tau
tos Fondui. ’ •

2424 West 69th Street

ir

- Marųuftte koplyčioje, 2533 West 
zlfit’ęt-,'Cįicagoje.

lapkričio 15 didų. 9:00 vai. .ryte bas 
iUkfOisi^ikis į^fcv. XL Marijos Gimimo parapijos 

!>ažny<yą, o jx> gedMinųjų partektų už velionies sielą, bus 
Ražujųcro Libttivių kapinėse.

•Vijj a .«* VINGI) POVILAIČIO giminės, draugai 
įninki ėdžiai kviečiarnir dalyvauti laidotuvėse 

tžffldtr ja?n paskutinį pat«.maviną /f ftsjsveikinuBą.

Nultfldę lieka: ijnona, 'tftau'v-dukterys.
'* • .

'lirektonic^ Donald A. Petkus.

11028 Southwest Hwy, Palos Hilts, Ulinoii 
TeL 974-4410

YASAITIS-BUTKUS

1446 South 50th Avenue "O 
Cicero, Illinois Į 

Telefonas — 6 52-100 3 '•

— NEffflėndi, 8, til November 1 4. 1984



KORIKAS Ml KAVJOVAS 
. IR JO AINIAI

(Atkelta &5-to puslapio)

šcliovas iašė žinoma?'”' rasų vei 
kejuri “Vyrai, Murav;cva>: ka
lia, šiurio, Duck Dieve, jam sv« i 
katos!”

Tik nuo caro valdž*o> į i’žsie- j 
ui pasprukęs re\ oliucionieiius ; 
Hei eonas savo redaguojamame ■ 
‘’Kclckol” smerkė Muraviova ir. 
p kt i nueitais, kurie gye ji Tai, 
sakė jis. yra parity Jojimas iri 
tu, kurie pamerkti ci'i • n.i.’.i.' 
Jie drabsto purvais našios mirų-j 
>. ų ir dar tebekovojančių.. ir 1a: I 
daro, rašo niokvti. išauklėti žrr.o | 
rėš, - riejojari Hercenas. Bet 
t<kių balsas skendo Muravjcvd 
p .kalikų keliamame triukšme, i

Tokie vyrai iš maskolių tarpo. 
ka;p Muravjovas, anuomet ’‘kul
tūrino” i ’ctuvą. Negeiesni ir Į 
Šiandien Jarbuoiasi pavergtojo | 
Letuvoje, tik jų “k’ritCua:' dari 
žiauresnė- Šiandien verčiami ne; 
tik prisipažinti prie nepadary

tų nusikaltimų, bet dar ir dėko
ti, jei tave nekaria, bet siunčia ! 
Sibiran badu mirti. ‘

i 
I

Ir Muravjovo valdininkas Go
gelis prisipažino, kad politinėse 
bylose be kankinimų neapsieisi, 
o šiandien juk Lietuvoje visi
kliu u nistų valdininkai uoliai tavas, Pasaulio Lietuvių Jaunimo

2212 WEST CERMAX ROAD : CHICAGO, ILL 60608
Pater Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747

)fon.Tiie.Fri.^4 Thur.S-8 Sit. >1

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 -

Naujienose galima gauti
AUGUSTINO PAŠKONIO 

knygą apie

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLA IR

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

Čekį rašykite ir siųskite:

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

Liberty federal /avings
ASO LON ASSOC AT OS

Filadelfijos Federalinė Liberty 
Taupymo ir Paskolų Bendrovė

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

Mūsi^akcijas galima pirkti ir parduoti bet ku
rioje akcijas pardavinėjančioje įstaigoje. Kas nori 
gauti finansines informacijas,, prašomas rašyti šiuo 
adresu: 4

•įlBERTY FEDERAL SAVINGS '
4 1 į AND LOAN ASSOCIATION

[ Att: Mrs. Barbara L. Elias, 
Director of Shareholder Relations

202 North Broad Street, Philadelphia, Pa. 19102
Suorganizuota, kaip Filadelfijos Pirmoji Lietu

vių Namu Statymo ir Paskolų Bendrovė 1901 metais, 
sufederalmta 1942 metais su $360.000 kapitalu, o 1984 
metais joėios turtas siekia virš trijų šimtų milijonų 
dolerių. \;i.

■

; Naujai pasirodžiusi
, DR. ANTANO RUKSOS

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

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

KAINA ** $17. TPersiuntiirui pridėti $1Į • " *
* Siųsti čekį: '—7'

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

Premija jaunimui
1)t. Lecno ir Irenos Kriauče- 

liūnu šeima savo mirusiam sū
nui ir broliui prisiminti skiria 
kasmetinę

EUGENIJAUS KR1AUČE- 
Lll NO PREMIJĄ.

Premijai skirti sąlygos yra 
lakiosi

1. Eugenijaus Krtauėeliūno 
1000 dolerių premija skiriama 
lietuviui jaunuoliui, geriausiai 
pasireiškusiam raštais (lietuvių, 
anglų, ar kita kalba), veikla, or
ganizaciniu veiklumu ar jauni
mo vienetui (sambūriui, tauti
nių šukių grupei, jaunimo cho
rui, sporto būreliui), goriausiai 
reprezentavusiam lietuvius ir
Lietuva v enerių melų bėgyje;

2. Pi emij ai gauti asmenis ar 
vienetus r?štu pasiūlo jaunimo 
organizacijų vadovybės, jauni
mo grupes, vyresniųjų organi
zacijos ar paskiri asmenys iki 
kiekvieneriu metu gruodžio 

31 d. (pašte antspaudas);

•3. Premi judino asmens ar 
jaunimo vieneto tinkamumui 
įvertinti sudaroma Jury komisi
ja, kurion po vieną atstovą ski
ria Pasaulio Lietuvių Bendruo

menės jaunimo reikalams vado

sajirngch valdyba ir JAV Lietu
vių Jaunimo sąjunga, o du at
stovus paskiria Kriaučeliūnų 
šeima; Į

1. Jury komisija, aptarusi as-' 
mens ai- vieneto tinkamumą 
premijai, ją skil ia balsų daugu
ma iki sekančių metų vasario 
15 d. ir susitaria su Kriaučcliū 
nu šeima dėl premijos įteikimo 
laiko ir pobūdžio;

5. Premijai asmenys ar viene
tai siūlomi rastu, nurodant tiks
liai premijai tCnkamumo moty
vus, jr siunčiami:

EUGENIJAUS KRIAUČE- 
LIŪNO PREMIJOS 
KOMISIJAI
125(H) Pawnee Road
Pales Park, Illinois 00404

NAMU SAVININKAI

Marquette Parko Lietuvių Na 
mų ss.vininkų organizacijos val
dyba praneša, kad lapkričio 
mėn., j() d,, 7 vai. bus narių su
sirinkimas parapijos svetainėje,
o gruodžio mėn.,
valdybos r i nkimai.

21 d., bus
Norintieji

balsuoti valdybos rinkimuose, 
turi užsimokėti nario mokestį 
lapkričio 16 d. susirinkime.

Gruodžio mėnesį susirinkime 
nebus priimlamas mokestis ir
neužsimok ė j ęs, negaus kortelės 
balsavimui.

Prašome atsinešti nario kny-j 
gutę. Juozas Skeivys

METINIS VISUOTINIS 
ŠALFAS S-GOS 

SUVAŽIAVIMAS j 

Metinis visuotinis Š. Ameri
kos Lietuvių Fizinio Auklėjimo 
ir Sporto Sąjungos suvažiavi
mas įvyks 1984 m. gruodžio 1 d. 
Clevelando Lietuvių Namuose, 
877 East 185 - th St., Cleveland, 
Ohio 44119. Telefonas (216) - 
531-2131. Suvažiavima pradžia 
11:00 vai. ryto.

Pagal ŠALFAS S-GOS Statu
tą, suvažiavime sprendžiamuoju! 
balsu dalyvauja sporto klubųj 
rinktieji atstovai ir rinktieji bei! 
skirtieji ŠALFAS S-GOS parei
gūnai. Patariamuoju balsu kvie-i 
čiami dalyvaut sporto darbuoto 

jai, fizinio auklėjimo mokyto
jai, sporto veteranai lietuviški

į

1

J

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAJtt 
re ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSTMOKXJIMAI1.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS t

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

t212 W. Cermak Road Chicago, DL T«L 847-7741

BUTŲ NUOMAVIMAS jj
& WAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

P NOTARIATAS • VERTIMAI

TSŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪKJ ..

I. BACEVIČIUS — BEIX REALM 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
organizacijų bei spaudės atsto
vai ir visi lietuviu sportinių gy
venimu besidomi akmenys.

Smulkesnės informacijos pra
nešama sporto klubams ir ŠAL
FAS S-GOS administraciniame 
pareigūnams. Organizacijos ar 
asmenys norį gauti smulkesnių 
informacijų ar patiekti pasiūly
mu, prašomi kreiptis į ŠAJLFAS 
S-GOS Centro Valdybos vykd. 
vicepirmininką Rimantą Dirve
nį, 8913 So. Leavitt St.. IL 
60620. Telef. (312) 239-2179.

Pažymėtina, kad šie metai yra 
rinkiminiai ir šiame suvažiavi
me bus renkama nauja ŠAL
FAS S-GOS Centro Valdyba, 
Revizijos Komisija ii- Garbės 
Teismas.

Šalįas s-gos centre v-ba

Niagaros gyventoja labai 
susirūpinę

NIAGARA FALLOS, N- Y. 
Niagaros Falls gyventojai labai 
susirūpinę nuodais užterštu van 
denynu. Ryfinėje pusėje buvo 
verčiami įvairūs nuodingi che
mikalai. Gyventojai yra įsitiki
nę, kad tie< nuodai prasiskvęr- 

bia pro žemę ir užnuodija van. 
de m.

Ap! i likos piicžiūr i tvarkan- 
č-os įstaigos dar nepravedė jo
kio tyrinėjimo, bet šitas elge
sy? gyventojų nonuramina. Ty-: 
rinėjimams praves J reikia dide
lių sumų pinigų. Viena vieta 
chemikalams versti apvalyta, 
bet dabar pasirodė, kad yra ant
roji vieta, kur buvo verčiami 
nuorimai chemikalai. Žmonės 
bando bėgti, bet jie stebisi, ko
dėl atsiranda bendrovių, kurios! 
perka įtariamas nuodingo van-} 
dens vietas. Viską būtinai reikia 
ištirti.

mrkitb jAV taupymo

YOUl DOG MEIDS 
VITAMINS,TOO.

A Sergeants
z/ie pet care people 

■— ----------------------------------------- L

«i

C. S. CHELEDEN, 
Emeritus pirmininkas

UAL BJTATI FOR iALl 1 UAL MfTATt FOR IALM 
_ c t nurimk . tlVTBM' *

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE. 
ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

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

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.

Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 
Nebrangus.

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

Tel: 436-7878

JOHN GIBAITIS |

Advokatų įstaiga

S247 S. Kedzie Ave.
(312) ,<0-8700

“LIUCIJA”
Miko šileikio’ apsakymu knyga 

“Liucija” jau atspausdinta.

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

kymai,-184:psl. Kaina. $5. tf
Gaunama “Naujienose” ir pas-

Ave., Chicago, IL 60629.
autorių: 6729 So. Campbell C

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug 

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

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

CONGESTION

FOR DRY
NMKMG
COUGH AND

naAWNK 
EXPECTORANT

© 19M Dorvv LAora»<*’>». nf
Sandor. Io... Lr^cr4»u 6AS01

PASAULIO FORMA

f— Pasaulis yra apvalus? — 
klausia mokytojas.

— Ne, — atsako mokinys.
— Pasaulis yra plokščias? — 

vėl klausia nustebęs mokytojas.
— Ne, — atsako mokinys.
— Tai koks tas pasaulis yra?
— Mano tėvelis sakė, kad de

formuotas, — paaiškino moki
nys. ' ’

Nagi žinai: negyva višta kiau 
šinių nededa.

—
fl.EKTROS ĮRENGIMAI 

PATAISYMAI :
Torfv Chieagos mi««+c

Dirbu Ir užmiesčiuose, irait, 
jarintuotai fe sąžiulnsši. 
KLAUDIJUS PUMPUTli;

4514 S. Talman Are,

DĖMESIO
62-80 METŲ AMX VAIRUOTOJAI 
-Tiktai $126 pusmečiui automobillv 
liability draudimas penstninkžfrsL

Kreiptis: A. LAURAITIS ' <
4651 S. Ashland Are., 

Chicago, III.
Tel. 523-8775 arba 523-9191

Daigiame ir taisome visu riję 
. šię_st«gus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIŠAMI
i 6557 S. Talman Avenue^ y 
į x Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-17l/

■. • ...... -____<

Advokatas
GINTARAS P. ČEPiNAS

Darbo valandos: Kasdien: nue
1 9 vaL ryto iki 8 vaL vakaro.

Sažtad.: nuo 9 vaL r. iki 12 vai d.
Ir pagal susitarinuL

TeL 776-5162
1649 Wert 63rd Stmt

Chicago, ŪL 60621

advokatų draugu a
V. BYLAITIS

frV. BRIZGYS
Darbo valaudoc 

Nuo 9 ryto Ha 5 vai. popiet 
Šeštadieniais pagal susitarus.

8606 S. Kadzla Ava.
Chteavo, III. 60629

Tel: 778-8000

■ T got h ii , 
world on fire


