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GORBAČIOVAS RENGIASI KELIONjEI Į LONDONĄ 
TARSIS SU LORDAIS, MARGARITA THATCHER, 
PARUOŠ DIRVĄ GROMYKOS KONFERENCIJAI
LONDONAS, Ang. — Prem

jerė yįąrgarita. Thaęher praeitą; 
savaitę; .komentuoūa’r.a karš*' 
Jionės . kalbą, parlamentui, pri
minė,.', kad apie šių inatii gruo
džio vidurį. Anglijon atskris įta
kingas.7. Sovietų valdžios . parei- 
gūnas,' .kuris, apsvarstys, pačius- jo vietai užimti. 
IrKiapt^ūsius ■ kjLiusimus -kylaii*. fnykaa kas latsitiktų, lai kito 
čius tarp- Sovietų Sąjungos ■ ir? žmogaus tuo tarpu nesimato, 
Didžiosios Britanijos

’ Ji pastebėjo, . kad’ datetttinią 
britų užsienio ministeris Geoff
rey Howe buvo nuskridęs į Ma
skvą ir-ten kelias dienas tarėsi 
su sovietų prekybos atstovais’ 
ir Įtakingesniais sovietų polit- 
nio biuro nariais: <__  .

~ Aliet^dĮas' ■ Gorbačioyas yra 
tiktai -53 metų jaunas-vyras.. 
Jis gimė bolševikams pavzagus 
rusų tautą ir turi reikalingus 
privalumus patekti į komunis
tų aukštas vietas. Jo tėvas bu-; 
ve proletaras', jis yra' geras kai-’ 
bėtojas, .mokąs’ išdėstyti aukš
tiems sovietų pareigūnams.. ML;

pagrindo nesiveržti; aukštyn ir 
svarbiausia moka turiningai 
kalbėti ir neiškelia viešumon da 
lykų, kurių neprivalo kelti.Jei
gu kas atsiliktų Černenkai, pas
kutiniai metai parodė, kad Gar- 
bačfovas galėtų būti Kasiulytes 

0 jeigu Gro-.

nes
hio

jis gana gerai pažįsta užsie 
reikalus.

buvo \riiritas kandidatės And-; 
ropovd?.paxeigoHis,. bet jis rietu*- 
rejo.
politiniai
nistų ’g^i 
lį įtarpį 
dai'...^5a

komjtt •••

.vienas^

labai hfes^ržei:įjU-;.&pfe:viėnŠS;

Architektas domisi dukters 
likimu

MASKVA,. iRus. — Amerikos 
architektas William Peters krei 
■pėsi j Amerikos ambasadą Mas
kvoje dėt savo d’fkters likimo, 
Stalino duktė Svetlana Aliluje.J 
va buvo ištekėjusi už JAV ar
chitekto William Peters. Du me
tu su juo .pagyvenusi jl ’šsisky-- 
rė su ja sugyvenus; dukterį O1-. 
gą, kurią met-iria pasiėmė- globo
ti. Tėvas; turėjo teisę pasimatyti 

’ su *gi¥o dukterim. Jis dažnai jai 
duodavd dovani 'ąr'.1 - " r’

.fl' \ t’- "■? '■■■■:! ' : .

Dabar Svetlana dukterį išsi
vežė i jįlaškvą. - Sovietų valdžia.

sę>-, 
yietir^ž^^^^.- Yėyąši^ra- su-

■ sirū'p^ę's' .“iųĮftęhst ‘likimu. Arcn.:
■ ̂ ėtėĮC^Iprašb Amęrikps.'^mbaša-<
(ftps', ^ad; padarytų., intervenciją' 
Į^Šaskyos užsienio; rėikalii jninis- ; 
Merijoje • ir- gi^tn ■ jo^ų^ers tėi - < JVe < -j .. v , r*- - . -'-T.:-jl-V -." <
■S€S$.' . . ■ ~ "y ’’JZ**,.-' r
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Indijos premjeras Rojiv Gandhi paskelbė rinkimus į parla
mentą gruodžio pabaigoje.

WESTAR SATELITĄ BUVO DAUG LENGIAU 
ĮKELTI 4-

Laivyno kap. Houck trečiadieni pranešė, kad antrąjį 
buvo lengviau Įkelti

HUSTON, Texas. -- Wes tai į erdvėlaivio priešakį ir acskoi- 
6 su-teJitą papyko daug leng
viau įkelti į erdvėlai\i, negu 
Palapą. Erdvės kontrolės įstai
gai pronešė laiyynp kapitonas 
Fredmcb II. Hpuck.

iSt- 
cn,

pa 
rtų

r ‘P 
stelitą, Į

Daugiausia darfeo ■ įdėjo 
n mautai Gardner ir Al 
Jiem pavyko -įdėti įfunkį į 
teliko pastairrgalįnę dalį ir 
sukti satelitą erdvėlaivio v. 
pusėn. Astronautas Gardner 
liais pjslumėjnn:.?is mokėjo ‘ 
pastumti klaidžiojantį
kad jam pavyko jį įstumti, 
kartą taip pat nenaudojo r.’in-! 
kos, nors astronautė Dr. J7” 

; sher buvo pasiruošusi padėti ! 
’ astronautams, šį kartą taip pat! 
; erdvėlaiviui nereikėjo apskristi j 
! Žemę, kad p atektų tiesiai ant Į 
Į atidalytų varią. Sąlęlitas 
i ta r nebuvo įlmklas, tai 
darbas sklandžia a ėjo.

Fi-

čiavo laiką, tai paaiškėjo, kad 
satelitui W~star įkelti užteko 
5 vaalndų ir 26 minučių. Kada 
viskas buvo baigta; tai pranešė 
Erdvės kontrolės komisijai, 
kad dabar pradės planuoti 
sileidima.

nu-

— Ar turite pakankamai 
galų atsargai? — jie buvo

-Jeigu
įme <’

J’S 
laivio

u2-

būtų reil
r ir treciąjį sateditą 
įsikelti į vidų, — Že- 

ake kap. Hauck.
davė deguonies erdvė- 
motorams ir erdvėje

vaikščiojam tiems vy r z m s, be t 
kiekvieną kartą dabojo, kad be
reikalingai šios energijos ne- 
nau-dotij; nes čia ji žymia bran
gesnė. 1Wes- j 

visas i
į josi Amerikos astronautų ap-

Baaiškėuo, kxl Į darumu. Am’erikiečiai pajėgj
Dr. Gardner daug- lengviau su- r— - 
kine jos erdvėje ir ”p2jėgdavo sa 
telitą pasukti reikalinga k'/ypti- j
mi. Dr. Alien jam -padėjo, bet

torius..š<^į ‘̂-bųVo' pavestą prL; 
žiūrėiū'^žėha&s’ ūkia, gamybą, .? ■ pį 
paskuf^ū ;jnęfų<::A>; Gibmyka.. 
dažnai - jj-pasiunčia svarbiems 
reikalams.? jis'.bųvo pašiųstašv Į 
Dohdoiją’-'pasitarti su britais. 
Įvairiais' krausimais. Nutarimųj 
jis ned-iro/bet' patiria britų pa
geidavimus. ' Gruodžio mėnesį 
jis du kartu’ srtvykš į Londoną 
ir aptars naujausius,klausimus.' 
Jis parūošž A. Gromykos kelio
nę ateinančių narių pradžioje.

Groinykri aptars?-su britais 
planus atdmo ginklams mažin
ti Europoje, atomo raketų kon
trolei ir prekybai, ’

Garbačioves tdrr plaktą, be

^Svetlana - Alilti  jeya- nenori jo - 
Učių pokalbių bu • žurnalistais. Jie 
įhandb ją pagauti ir sūria pasi
kalbėti. .Vienam ji pareiškė, kad 
ji prisilaikysianti nustatytų vai • 
.tižios .taisyklių./. . . y

,. — Sen. Patil Simon savo kal
boj pastebėjo, kad prezidentas 
turės keisti jsavo užsienio poli
tiką. ne-; šen. Percy;. Washingtc- 
nfe jau nebebus.

— Vokiečių karo/vadovybe no 
retų, kad vyriausybė ir jos mi
nisterial nebijotų sovietų val
džios ir su jais nesirūpintu ben- 
drabiauti. ' '-LU

DENV^F^ai

FOuAND

PROKURATŪRA SUĖMĖ INDIRĄ SAUGOJUSĮ 
KARĮ

Teisėjas atsisakė skirti užstatą iki teismo.nes 
Įtariamasis galėtų dingti

DEHLI, Ind. — Pro . premjerę.Jiems labai nepatiko, 
kad Indira įsakiusi kariams į- 
žengti į Amicaro Aukso šven
tovę.

Bet karys Jagtar Singb pasi
kėsinimo dieną nebuvo New 
Dehli. Jis buvo išvykęs pas tė
vus, gyvenančius už miesto. 
Atrodo, kad sužeistasis karys 
pasakoja apie sąmokslą -nu 
šauti premjerę. Prokuratūra 
nori išaiškinti kitus kcnspiraci 
įos narius. Jau pradėti klausi
nėti ir kiti nušautojo kario 
Irauįgai.

Šios grupes karių paripiklini
nes buvo kibai didelis,, 
Aukso šventykloje žuvo 
karių. Kada jie pradarė var
tus ir žingsniavo tiesiai 

širmųjų rūmų, juos tiki 
pasitiko kulkosvaidžių ugni
mi. Užmušė ir suž' dė 150 ka
dy. Vėliau šventykloje žuvo 
1.209 tikinčiųju.

R&dijas praneša, kad konvpi- 
atoriai prieš ImKrą turėjo ry

šius su užsieniais. Nepasako ar 
ie ryšiai bus su Pakistanu ar 

Rusija.

i -visą satelįjp stumtelėjimą ir pa 
Į dėjimą į 'ižtvo vietą lengviau 
i-atliko. Sat&iitą jis stūmė rankų 
■ raumenimis, o ne kojomis, kaio 
tai buvo daroma <a 'Talapa'b

i Dr. Fisher padėjo jstuntfą 
satelitą pridrūtint:, o vėliau už- 

PREZIDENTAS TARIASI SU darinėjo vartus. Kai visi suėjo 
SEKRETORIAIS ! =- .. ---------

ISA

ą, kad
K Vok.

; NEW 
-kūratūra vakar suėmė dar vie 
Tią kariškį, saugojusi Indiros 
Gandhi namus. Policijos ir pro
kuroro jis buvo apkaltintas, va
kar jis buvo nuvestas i teismą. 
Jis prašė, kad teismrs jam pa
skirtu užstatą iki teismo. Tei
gėjas O. P. Gogne atsisakė skir- 
i, bet kokį užstatą, nes aiškėja

> didesnė konspiracija prieš In 
dira Gandhi. 4.

Suimtasis karys Jagtar Singb 
priklausė prie karių grupes, 
gojusius Indiros sodybą ir na- 

hthjs. Virinas karys, karininko 
klebėtas šaudant į premjere 
Indira Gandhi,to karininko bu
vo vietoje nušautas. Karininkai 
tovė ir antrąjį karį. š»;iudžrusį į 
slaugaus mėlynę fotografavusią 
; remjerę. Antrojo nenu^ovė. Jis 
- mvo išvežtas i karo ligoninę.

<ai atsigavo, tai prokuratūra 
sra tėjo jį 1- :sineti. Jis nupa-

1 makojo, fed
ari ų, 1kjj» i ruoš usi ų

WASHINGTON, D.C.—Prez. 
Roaganas buvo pakvietus į Bal
tuosius 
besnių

Rūmus visą eilę svar- 
sekretorių, kad galėtų 
įvairius valstybės rei-

buvo ir daugiau
nušauti

KALENDORrLIS

LapkriČM 1G: Sv. Edmundas, 
Gertruda, Aišku Lis, Tyda

Saule teka 6:43, leidžiasi 4:29

Vėjuotas, šalta, snigs.

kalus.

Pirmiausia buvo pakviestas 
' sekretorius George Shultz. Jis 
i grįžo iš Brazilijos, kur buvo su

sirinkę Amerikos valstybių 
sienio reikalų ministerial. 
Shullz jiems priminė, kad 

! csragua niekus diena iš dienus 
skelbė. Net Nicaragucs vai
kams kala į galvą,kad Amerika 
nori įsiveržti į Nica ra g uą. Jis 
pabrėžė, kad JAV nesirengė ir 
nesirengia įsiveržti į Nicaragua, 
bet Nicaraguos spauda ir radi- 

's kartoja šia nesąmonę. I
nes Į" y> , t - i, ’ Baltuose bumuose buvo ir

( j Robert C. Mac Far bane. Jis grį
žo iš Artimųjų Rytų, kur jam 
tenka tartis su arabais, liba
niečiais ir iznselita;s. Preziden
tas norėjo, kad ir sekretorius 
Shultz girdėtų Mac Fariano 
pranešimą ir nereikėtų karteli 
du kartu. į

už-

atomo raketoms. Vokiečių par
lamentas leido vyriausybei įreu- į 
gti Vakarų Vokietijoj vidutinėj 
galios atomo raketas, bet da-! 
bar jis norėtų pasikalbėti su;

. prezidentu apie jo santykius su I 
i ‘Maskva.

Prezidentas Reaganas nesku
ba jam paskirti dienos. Prezi- 
denta< via <įsrtikiręs kad jis' 
pats gali be tarpininku sus’žino- 
ti su rusais, jam nereikalingi i 
tarpininkai, kurie ėmė kyšius iš ; 
Rambesnių biznierių ir privalė-; 
įo atsistatydinti iš atsakingų 
pareigų. Į

ne vien surasti ir pasiekti pasi
metusius satelitus^bet jie pa
jėgė visam pasf^uliui parodyti, 
kaip astronautai vaikšto 300 

1 ;nylfų aukštumoje, suranda pi 
į s’.ngehtsius sstelilus,- pajėgia 
į juos įkelti į erdvėVivf ir riu_ 
j kelti žemėn. Niekas neabejo-ža^ 
Į kad pajėgs juos sėkmingai nu

leisti, pataisyti ir 
Satelitas kainuoja 
sumas pinigų.

Rusai tai]) pat pakyla erdvėn, 
bet pačioje erdvėje jie’ pajėgia 
tiktai skrieti aplinkui žemę.-Iki 
šio meto nė vienas rusas tfer 
nenusileido ant Menulio. Fini
kams ir matom atikams aišku, 
kad amerikiečiri yra geriausi 
matematikai pasaulyje, todėl 
jie ir pajėgia daryti stebuklus 
erdvėje. Jie moka ne vien skai
čiumi. bet pajėgia skubiai skai-

vėl iškelti, 
milžiniškas

— Filipinų salose nužudytas 
Z.- mboanejo- meras Cesar Čita? a 
-cc. jis kritikavo pr^zidenĮ^

prie

— Sen. Charles Percy planuo- 
:a pasitraukti iš politikos, nes 
'urtingas kalifomietis atėmė 
jam vilties siekti aukštesnių pa

— Ketvirtadienj aukso uncija 
kainavo $345, r *

Kancleriui Kohl reikalingas
Reaąanas

BONA. Vokietija. — Kancle
ris Kohl būtinai nori atvykti į 
Wash rigtoną ir pasikalbėti su 
prezidentu Reiganu. Kancleris 
susidėjęs su “laisvais nemokia- 
tais”, prisivirė sn košės. Vokie
tijon prokuratūra patraukė teis
man dv buvusius koalicinius 
ministerius. Beto, sovietų propa 
g;.ndistai paveikė daK vokiečių, 
kurie yra priešingi Amerikos

nro

George ShniU

Sekretorius Shultz pranešė Brazilijon sirvąžiavusi< 
mini^teriams kad JAV niekad nesirengė ir nesii 
,tį j Nicamguoą. bet Managuos rodijas t/bekartaj

apie amerikiečiu ruošiamą invaziją. *



APLINK MUS IR MOSU NAMUS

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai

KAIP

ir
nenu vargu-

GAMTOVAIZDIS (Tap^Od)

pil
tada
nor-

virš-

TINKAMAI PRIŽIŪRĖ
TI SAVO AKIS

nuo kitų 
:aip pvz..

perlas ir ra- 
maitiniTOisis.

da- 
viiški 

nimo ir to rezultate — neš va 
-ri ir negraži žmogaus oda.

KAIP IŠLAIKYTI GERĄ SVEIKATĄ IR 
VEIDO GROŽĮ

daug nusilenkus — apatinė 
. vo dasis suspaudžiama, r jaunai, . 5 r, . skrandis ir žarnos negalidaug kos- ... ‘ ,

^fltna.iai judeu ir tas kliudo
kinima.

Dėl aukščiau išvardintų 
lykų neretai ats^'aida

Kaip atrodyti jaunai

Atrodyti jaunam, < 
nei.ikia vartoti per 
m etikos.

Tas priklauso ir 
labai svabių d h’kų. 1 
rcgjiiarus miegas 
cJupj

Pažymėtina, kad pagrindiniai 
dėmiai išlaikyti jaunai išvaiz 
dai ir gražiai kūno odai,prisilai
kyti higienos reikahivimų, 
apgalvotai maitintis.

Nevartokite neišbandytų 
nežinomų veido kremų.

Neikite per daug vėlai (f 
ii* nedirbkite naktimis.

Įsidėmėkite, kad neišmiego... 
tos naktys kenkia nervams, vei-. 
dui suteikia prislėgtą ir rūsčią 
išvaizdą, o tas daro asmenį pa
našų į ligonį.

tLabai naudinga bėgioti i.\ 
sportuoti gryname ore, prie t( 
priskirianras ir nuolatinis pasL 
vaikščioj imas.

Nereikia valgyti karštų va! ‘ 
gių nūs Lai gadina d.mtų ema
lių. sukę ia skrandžio ligas 
dažnokai iššaukia raud 
męs-an l veido.

^inovtri ‘ nėpatarh 
sunkių valgių prieš 
gujti.

Nevalgykite labai 
duonos, nes rūgštis šukei; a ivai 
rius spuogus ant veido.

Gražiai visiems atrodo aplin
kinė gamta kaži ir rudens metu, 
kada žiūrime į ją 
šiomis akimis. ‘Blogai atrodo,
mūsų akys, kada jos pansjuduo- 
ja, išpiršta ir netenka savo 
gyvumo.

Todėl ‘akis reikia saugoti vi
somis įmanomomis piremionė- 

i mis.

Savo darbus dirbkime prie 
geros šviesos (šviesa privalo kri 
sti iš kairės pusės).

Neskaityk ima gulint, autobu-. 
sc važiuojant traukiny,. skrėn

ADOMASjuGĄLDIKAS

ir
nas de-

valgv’ti
einan C

Jeigu akys darbo metu pna- 
d?di s tai ųžsinierkHe
pdrai mųūicių. To^įAr 

’ teikimu ak'm^kas^p^^^ala-n-. 
du.

t. y. JAV vė 
janki (yan- 

kee) anglosaksu kilmės. Angliš
kai ji visi vadina Uncle Sam 
(Dėdė Samas), t. y. JAV įas
meninimas. ■' - - -

Dėdė Samas yrą' tikras Lietu-, 
vos dėdė. Kada šliurės’ erelio na 
gai draskė Lietuvos kūną, pėdė 
Samas priglaudė po iįvo žyaigz- 
dėtais skvernais visą* trečdali

Jungtinės Valstybės iš" seno- <l.vyžomi> kelnėmis, 
vės įasmenintos dailininko su- hava. Tipas tikras 
kurtu Dėdės Šamo atvaizdu.. Tai 
vyras senesnio amžiaus; ąilkštas. 
liesas. Išdžiūvusios' 'figūros' su 
ilga smatįj barzda, bet be ūsų. 
ta.p Jka p' Amerikos ūkininkai 
mėgsta <-nešioti. Plaukai ilgi žalp- 

nosis: k^ip erelio snapas*. iš_- 
reišfcrriabąf maloni. Visados aį/- 
sitifises; -žvaigždėtu, fraku-ir

rūgščios

labai sūrios ir su aitrins pries
koniais paruoštos mėsos.

Nevalgvkite stovint arba

laiko patartina 
specialiu skysčiu.

akiu

Lt*-s Pi’O 
išplauti akis 
arba šaltu vandeniu, sako 
gydytojai. ‘ ■

RYŽIU KEPSNIO 
PARUOŠIMAS

n^Musniulkin^5 bėJe 1,110 AtlantoUigr- Ramiojo 
j vandenyno prisKaiUana’arti: m:- 

' j Lijono lietuvių. Lietuviai Ame- 
. ,. • .... , .- - -. >>trikoje igije pilietybę' yra laiko■ žalia pipirą, kuri supiyus-tvti , . \r. .• -- ‘ l , mi pilnateisiais piliečiais, visais

- .. , . atžvilgiais. Jie^gėli laisvai -dirbti
? Tada -papildyti tai pipw pu^, meno moksĮo . . £ly.

u. anksčiau padaryta,.mase; f v*.

1
gūną, .•?' .V ‘'J.

1 dėžutę. (7 uncijų) tūnos

pusiątų Įšėikuš Ls joj sėklas.

tybėf oficialine švente. Reguliu- 
cijas su .parašais-
valstybės gubenutonaito, sena
to prezidento ir delegatų pinni- 

į n ink o, taip pat gubernatoriaus 
' proklamaciją j visuomenę ®- 
i spausdino 1936 m. kovo mėn. 
j 7 d. ’“Amerikos Lietuvis” Nr. |Q.

Malagų3 žmogus, neeigaįlįs 
<a\o artimiesiems malonaus žo- 
uzio, šypsenos ar gesto, lengvai 
sau palenkia žmonių s rais- To
kiam žmogui ir gyventi geriau 

Į sekasi mandagumas ne syfcį pa- 
I salina kliūtis ir gelbsti iš keb

laus padėjimo. Mandagumas i 
jo par&šsa ne mažiau svarbu 
ii* visai tautai, šiandien niekas 
neabejoja, kad, švęsdami Latvių 
ir Estų nepriklausomybių su
kaktuves, įsigyjame daugiau 
latvių ir estų simpatijų. Kode! 
nepaaaryti laimėti simpatijų 
daugiau r Juk, be malonių nuims > 
gesių, iš Deoes Šamo esame />a- 
.yrę oaug g ai o.

štai liepos mėn. 4 diena, Anfė 
rikos Jungtinių Valstybių ne
priklausomybės paskelbimo 
švente. Tą dieną mes Jungtinės 
Amerikos Valstybes turime gra
žiai pagerbti. Juk už Amerikos 
nepriklausomybę yra kovojęs ir 
mūsų tautietis Tadas Kosciuška. 
Taipgi ir Harris paguldė savo 
galvą Kaune už Lietuvos nepri- 
Klausoinvbę. Teisingai. “Ameri
kos Lietuvis” savo skiltyse ap
rašydamas Mary lando guberna
toriaus paskelbtą įstatymą, pri
pažinti Vasario 16 d. oficialia 
Marylando Valstybes švente, 
parašė: “Amerikos širdyje yra 
minkšta vietelė del Lietuvos”. 
Pagaliau, visasJ;wtfalis mūsų 
Tautos Anier^oje iškilmingai 
švenčia liepos m. 4 dieną kaip 
Laisves ir Amerikos^i^riklau-

dingas, reikalaudamas, kad Lie
tuva būtų* pripažinta Amerikos 
de jure. Tas vajus truko ilgesni) 
laiką. Massachusetts valstybės" 
gubernatorius, vėliau buvęs JA-I 
V prezidentas Calvin Coolidge, 
savo valstybės vardu pripažino 
Lietuvą, de jure, Lietuvos ats
tovą iškilmingai priėmė savo ka
pitelyje. Vėliau išrenkamas se
natorius Hardingas JAV prezi
dentu. Tada Amerikos lietuviu 
delegacija nuvažiuojamo pasvei
kinti į Vašingtoną ir'po kojų 
prezidentui Hardingui padeda' 
milijoną parašų Amerikos pilie
čių, reikalaujančių pripažinti 
Lietuvą de. jure, o sąsiuvinį su 
senatoriaus Hardįngo, o dabar 
išrinkto pr^zidęųtu^ parašu pa
dėjo atversta viršuje- Preziden
tas, pamatęs savo parašą, nusi
šypsojo, padėkojęs atsisveikino 
štr delėgaoja ir pripažino Lietu
vą de jure.

Pernai mūsų laikraščiuose 
skaitėme trumpą . žinutę, ka<l 

net gyvy- Į Marylando vyriausybė išleido 
men.

16 Lietuvos Nepriklausomybės 
šventę paskelbė Marylando vals

draugiją
Ši draugija 

priminė, 
kad reikia

vės varpas iiedinan'-as, ir vėl 
aukos kartu su varpu siunčia
mos i Lietuvą- Renkami drabu
žiai, avalynė, medikamentai, vi
sa kraunama į o.žes :r siunčia- 

ima į nukentėjusią Lietuvą. Dr. 
'A. L. Graičiūnas Čikagoje or- 
;ganizavo Amerikoje 
.'Lietuvai gelbėti.
. Amerikos lietuviam? 

I

Jkad tėvų mamai dega, 
/visiems, kas gyvas, šokti į pa
galbą, ir vėl pasipylė tūkstan- 

~čiai dolerių Lietuvos Raudona
jam Kryžiui. Velionis dr. K.
Kasputis buvo beorganizuojąs 
Amerikos lietuvių jaunimo le
gioną važiuoti su ginklu ranko
je ginti Lietuvos nuo priešą. Pra 
neše savo sumanymą; JAV ka
ro sekretoriui, mūsiškai krašto 
apsaugos ministerial, Bekeriui

.į Vašingtoną. Karo sekretorius1 
Telegrama atsakydamas dėkojo;
ir pažadėjo lietuvius legioninin
kus tiii]3 pat aprūpinti kaip Ame

• rikos kareivius: duoti amunici-| 
ją, drabužių, algą i
be apdrausti KkOūO dolerių kiek! įstatymą, kuriuo vasario ; 
vieno, kuris* žus už Lietuvos 
laisvę. Reikėro į Vcrsalės taikos 
konferenciją siųsti Amerikos lie 
tuvių atstovą, Išrinktajam v.ėl 
:*eikėjo aukų apmokėti jo kelio
nei ir kitoms išlaidoms. Visa 
tai padarė Amerikos lietuviai, 
laiminami gerojo Dėdės Šamo

Prasidėjus L’etų Vos de juru 
pripažinimo vajui, surinkta mi
lijonas oarašu. Pirmame sąsiu-1 
Vinyje ir pirmame puslapyje

gražu, kad ir šjetrop^lija lie
pos m. 4 dienų, prisidėdama 
prie savo išeivijos trečdalio, iš
keltų savo trispalvę vėliavą,Dė
dės Šamo garbei.

Dailininkas Jonas Šileika

' i-J ■ ’ " į

ATSIKERŠIJO

Vienas vyrukas jau 
sėsti kine į kėdę, bet tuo laiku 
ateina žmona su vyru; moteris, 
įkyriai lįsdama nustumia vyru
ką, ir taip abu atsisėda, •

—Gaila, mes j us pralenkė
me, — sako vyras vaikinui,

— O, nieko, — atsako vaiki
nas, žvelgdamas į jo žmoną, aš 
manau, kad. jūs su motina bū
site filmu patenkinti:

•sės si_. c .
n “i

Vėliau sudėti į ’skardinę“pa - 
. kep ti . pne 350 F.- la i psųių ■ ka re
čio anie 3h minučių

vault sporte, politikoje, kąi-iuc- 
meneje, prekyboje gali verstis 

"amatais. Lietuviai pavyzdingi, 
.darbštūs darbininkai ir dėl to 
.medžiagiškai gėriau pa
saulio lietuvius, yra ’ įsįgyver.ę. 
Taip atkutę Ameiikos- -lietuviai

taikstosi

i

Magd.,Šufailiehė
i

$

tėjusiai del kąra ĮJėtitvai Lais- pasirašė laikinas senatorius Har-

ŽYDĖSI’ LIETUVA

Nagi žinai: leisk kiaulę j baž
nyčią, tai ir ant altoriaus lips ir 

knis.

tempia pilvo re omenys,

hai susilenkus.

Klemensas Dulkė

Tani reikalui paimti:' 
puodukus virtų ryžių, 

ueduko “vad. eutsup”.

g
t 
ę. ii’ 
I
L 
t

Naujienose galima gauti .
AUGUSTINO PAšKONIO 

knygą apie . . -

ARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLA IRN
JOS KARIŪNŲ LIKIMĄ

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

Čekį rašykite ir siųskite

rę humaniški, rūpinosi ir>dabar 
nenustos rūpintis savąja/fėrvyne 
Lietuva. Prieš didįjį karą,‘karo 
metu ir p<. karo milijonus dole
riu ir daug daiktų siuntė* Dėdės 
Šamo lietuviai jį niteJintą.’ "Lie
tuvą. Karo metu pabėgėliams 
šelpti rengė po'visą • Amerika ba-- 
zarus ir tuose bazaTuose lietu
viai buvo atstovaujami. Ęuvb 
paskirta viena diena -visoje 
Amerikoje aukoms rinkti’ nukeli

NAUJIENOS.. 1739 So. Halsted St., Chicago, flU

.Naujai pasirodžiusi

D R. ANTANO RlIKSOS

i.iėUiviu-li-nku <ah1vkia< ii kurt 
Vardynai? ir trumpa anirfišO sanh ątik*

» ‘ ■

‘♦'•^•• nr’rr ip .r»nėt» SJ <

HhwtM Si
1MMTH, fl

Ateis žiedams. mergaitės meilė 
Laukuose vasaros gražios. 
ApstiigsH, vyšnių ilgos eilės, 
Be galo ir pradžios.
Artojai žengs paguosti lauko, 
Sodybos, kvepiančių miškų. 
Stebėti* debesys kaip plaukia 
Gegutės džiugesiu — kuku...
Maž^ .paukštei, čiulbėsi dainą 
Sode, žieduose man.
Setuįj LušųeĮėj vaizdas mainos — 
Saulelė kalasi lang*an.
Is kieto kailio' nersis upės. 
Mariosna liesitės., lašai.
Srrnitkelis vienas tik suklupę 
Žaistose gelia taip!
Gerai, kad saulė vėl sugrįžta: 
Rytuos -pagausim ją, 
Ir aš, ir.aš prisipažįstu — 
žydėsiu' fettja.
žyiteef iĮkĄria^ypąs-kaimas.
Sodyfa bus gyve ‘ v 
Žydes gyvenimas, kaip laimė. 
žydėstLietirra ’• -■

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

KALTI SUMUŠTINIAI

Per darbo pertrauką įstaigoje 
Petras išsitraukia sumuštinius 
ir, žiūrėdamas j juos, atsidūsta:

— Sūris ir sūris! Vakar, šian
dien, rytoj.

— lai pasakyk žmonai; kad 
paįvairintų — pataria Petro ko
lega.

Ar tu juokies? — Aš — juk 
viengungis ir pats tepuosi sumuš 
tinius.



MYKOLAS BIRŽIŠKA

Iš 1919-1920 m. Vilniaus darbo atsiminimų
. ,. ^(Tęsiny*) 4 man klausytu, bet supratau ii- 

?! g:au delsti nebegalįs. Piima bu-
I vau manęs konflikto išvengsiąs

Mykolas Biržiška

Greit po apsilankymo pas ma
ne vėĮ„vysk. Matulevičių aplan- 
kiau,'ir jis' dar aiškiau rpan pa- 
sisakėidėl komunistų kišimosi 
į mokinių auklėjimo dalykus:

— Ka'p demakratas aš nesi
priešinsiu kad ir komunistų nu- ; 
statytai tvarkai, 'jer’-jai pritart 
žmonių daugumas, bet kaip vys- 
kupąs, aš nepaliksiu vjiku be ti
kybos mokslo, pavyzdžiui, jau
nimui .jį teikdamas kaip Jung
tinėse. Amerikos .Valstybėse ,

.Tąip vyskupo sutvirtintas ra
miai lankiau dekreto apie tiky
bos, paša lipimą iš mokyklos. Mo 
kyįojiĮ tarybos . posėdžiuose ir 
šiaip ^pasikalbėjimuose neleidau 
šię kausimo iiujinti kaip per 
aidcštyvo, raminau ir klaūsinė- 
janfi "dėl jo kapelioną kun. Či
birą.; Dekretas tebuvo pasirašy
tas tik 'kovo 26 d? Nestik iš span- 
dos .apie jį patyręs, bet komisa
riatui apie jį pranešus, nedariau 
jokių žygių-jam įvykdyti Bro- 
1?S'm ųi kelis kartus tjį primin
davo. ;pagaliau nurodė; jog savo, 
valdžioje jis esąs kaltinamas ma 
nb: afžVįlgil’ bėsiyadovaująs gi-, 
riįinyštės- fyšia-iš,> tad manęs 
Rėžtai /.tfęspyręs,- bet toliau jis 
nebegalis, mano'vedanti mokyk 
lai. daryti ’ išimties ir įspėjąš,

balandiJo 12 <1. mokinius atki
lęs jau vasaros atostogoms, kaip 
-iaugdis mokinių ir-jų tėvų pra- 
iė mane paleisti, tačiau švieumo 
komisaii{Ųui šitokio mokytoja 
tarybos nutarimo liepa'.vntintu 
ir tesutikus atleisti mok nius tik 
pavasario atostogoms (balandžio 
12—27 d ) pamačiau tuo būdu 
nieko nelaimėsiąs. Antra veidus, 
įvykis mūsų pedagogijos kur
suose nieko gero neiemc

Mat, kursų priekyje nuo 1.913 
m. rudeni stovėjo aiškus kata
likas senis Juozas. Kairiūkštią 
pakeitęs taip pat praktikutrari- 
ti kataliką Aleks. Štnlginski. Ko; 
misariato vadovybė' ne tiek pnti^ 
buvo prieš jį nusistačiusi, kiek 
kurstoma kai kurių, savo tarnau-į 
tojų — pradžios mokyklų mo-’ 
kytojų, pakeitė jį vienu uolęs-j 
niųjų jos politikos vykdytoju) 
“Mūsų Dirvos” skaitymu, #auto- j 
rium M. VasiUausku. ~ ' 
atvyko' i kursus perimti - jų .va
dovybės iš J- Kairiūkščio, knr- 
sistės ėmė prieš tai protestuoti. 
Priminus,.- jog dabar 
nebebūsią tikybos,

Lietuves nepriklausciuybės laikius 1937 motąja Kėdainiuose pastatyta gimnazija į f ' i <-*V'

gausiąs progos dirbtį toje p;it 
mokykloje senomis -sąlygomis

Tik spėjo kunigus išeiti iš gi
mnazijos, i

Kai šlš;iannute J° komisariato* mokyk- 
j lų kolegijos narė Aldona Di- 

rižiulytė, kuri, labai varžydama- 
si, patikrino, jog tvarkaraštyje

iš komisariato atvyko j 
» w> < ■OT'l /l'rA • TV> /•vi’-T rLr-

kursuose’ nepažymėta tikybos 'pamokų, bet 
triukšmas mano raginama pereiti per kla- 

dar labiau pakilo, ypačiai Va-’ sės nesutiko ir apsisukusi išėjo, 
šiliaiiskui išsišokus su prakalbai Ne' mokytojai, nei mokiniai ne- 1 • X "I '"|_w X* 1

1919 m. sausio mėn. politinių at -tov:o ir 
mainų atžvilgiu kova nusistaty- 

ri keturiuose bendruose savo su- 
s?rinkimuose — 1, 4,^6, 10. ir!3 
<L. savo delegatų ir Dąskirų vei
kėjų pasikalbėjimuose su Kap-^ 
suku ir kitais revoliucines val
džios žmonėmis, taip p; 
lies ligi vasario 7 d. 
“La is vo j e Liet uvo j ę ’ ’ 
niuje ėjęs ir dvidieniu 
tęs laikraštis, ligi 1918
pasirašomas redaktoriaus M. Kru

: ri ja h j
fl
turi ra*

syti K. Janutai, 2818 Avenal St.,
Angeles, C A 90039. Jei pas

i ja pigyti

iijavęs, jis
yti knygą apie Bręnio Bado: 
,ibui lengvą 
izk.nčiais žodžiais.

pamaldžioms kurs'.stėms, jog 
os pačios suprasiančios. kad ti

kyba nesanti reikrTinga. Baigėsi 
tuo, jog Vasiliauskas nebegavo 
sau nė vienos mokinės, nes vi
sos sustrekavo ir ų
kaip sunkų buvo paskui — tyrė apie kunigo ■’neatvykimo 
prie lenku — jas vėl mums su- į priežaoti. o kitų dieną jau žino- 
sirinkti ir .likviduoti pavoju del j j° tr molūnįėF, bet ... skirstyda- 
mąžo mokinių skaičiaus kur-» mlesi Veikoms ir manė griež- 
sams būti lenku neleistiems! f. | tai įspėti ųeįiūgįą. be tikybos prf-

Tad aš‘i)ūėjaxfčia kitu keliu. Į dide^nao triukšme man ne- 
I'fieko niekam nesakydamas, su
rašiau naują tvarkarašti jau be 
tikybos pamokų ir iškabinau jį 
gimnazijos raštinėje. Drauge, pa 
s i kvietęs ku n. šibNfą1 (kuri. Rei
nys jau kelios savaitės buvo už
darytas komunistų kalėjime), 
pranešiau jam komisariato įspė
jimą. patikrinau padėsiąs kuni
gui, kad vaikai neliktų be tiky
bos mokslo, bet Įspėjau nebetu- 
rįs teisės jo, mokyklon įsileisti.

• Kunigas paprašė leisti jam- bent
• atšisveikinti: šu - mokiniais, bet 

griežtai nesutikau, bijfc.daroas, 
: ttomėf-feigsfe taip. U,ip

- --.p. .a v s. ’kursuose,’tik pareiškiau savo
įsitikinimą, jog jis • dar' greit

išvažiavo;
oaskui

■t.

Igno SlapeHa, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Štanke* 
f. Baukflo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus tr V 
KeSaną straipsniai bei studijos, Diustruotoe nuotraukom!! k 
M-K, Cfuriionio. M. Mefklo, V. Kaiubos, A. RūHtelėa b

brertes "btf

ėj ilsioje 
<;is Vil- 
nusisrta-

susiorientavo paklausti, del ko 
nėra kunigo, perdaug šusirūpi-1 pavičiąus, o paskui ligi prieš 
nę ketvirčiu ir metų pažymių paskutinio numero 1919. II. 4) 
sutvarkymu. Tą pat (balandžio terodomas lietuvių krikščionių 
11) dieną įvyko mokytojų tary- demokratų partijos esąs feidžia- 
bos posėdis, kuriame ir kiti pa- mas, bet paskutiniame numery 

(19-19, -II. 7 nr. 14/27») pasisakęs 
nuo Naujųjų Metu nebesąs par
tijos organas, reįšįgjE,«ftę abejo, 

ščitfcių de- 
Įjharevoliu-

dąįtigiau negu k 
rnokratu ir net šį 
tinęs Vilniaus 
nės poziciją, minėtuos^ bend
ruose. susirinkimuose nustatyta, 
kai sausio 8 d. Nr. 2/15 redakci
niame. straipsnyje -s^kėfč: 
'ĄfNors- mūsų -orderiai 
seks Rusijos revoliucijos pėdo
mis, bet vis dėlto Lietuvoje ji 
turės .kitokią išvaizdai Revoliu
cija priguli ne tik nuo^vądų. bet 

Juo eko- 
Vilniaųs lietuvių visuomenė nominių sąlygų, nuą ^ poli eini o 

't -------- ’>; —-A ‘ ; i? 

Buvau nusistatęs Velykų me
tu pasitarti su- vyskupu ir kuni
gais, kuo; galių- jiems padėti ti
kybos-bemokant ne pamokų me
tu, bet kaip tik Vetikomis revo
liucinė valdžia. buvo likviduo
ta, o drauge.ir jos dekretai. Ku
nigas grįžo prie darbo, lyg nie
kur niekei nebuvo atsitikę. ir .nuo šalies kultūra

ir panoro pas 
Broniu Railos

•/i tšli nuomones. Arčiau pastų-
lo reikalo para- * }į dar yra keli egzemplioriai tai 

už tris dolerius jums ją a U ys,
švalstymąsj įžui I j jeigu jau nebebus, tai bus He- 

Į aa iŠ tų lietuviškų knygų, kuri 
| -sėjo. Ji nebegali, bet išėjo į 

inones. Raila yra Klause kio 
? mygus vertas. Jis turi pasik au- 
j y'i, ką žmonės apie jo pa:ies 
Į mygąs mano. Tulės progos pa- 

i jų nepuola. Apie 
*ą jis paleido dar 
melagingus tvir- 

išdėstytu faktu ne- 
131a<1S, kh<l atkfeip-

Pirmiausia, Klauseikis faktais ♦ 
rudu, krd Ba la įžeidęs K. Ja 
iulą be jokio pagrindo ir be jo j 
Kio reikalo, 
įas i»’cd a

Kinti, tai 
ėjo (re

J. i

Trenkė kaip pcikū 
dieną ir nulra}ėj> 
bandė reiksią i.^ais 
u u h Klausyti nonų

čiauslais faktais 
<;a.s žf.džiaus api 
negi-ažus tvirlm 
.in.ni.is Vj.si 

O iiu Ks, 
s.ai “stilistas ’ p 
ka melu. Kenk 
bineizlajain.

r. opa u a įso.

.bau pažiūrėj<

vlauscikio knj 
,ei:s idiliškus 
irimus, bet

■v dCr>4
*t. Slaliorai'.k

rsiomas lab

raz.au 
vis ke
pa uis m

J. Klauseikis parašė studiją, 
kurią turčių atidžiai paskaityti 
visi lietuviai, kurie plunksną įLietuviams' I 

kad del daromų! rankas ima ir nori pasakyti savo 
nuomonę visuomeniniais ir poli
tiniais klausimais. Ją turėtų pa ‘ 
studijuoti ir teisininkai, kurie [ 
teisės klausimais dar rūpinasi.; 
Knygoje gyvais pavyzdžiais pa į 
rodyta, kaip nereikia rašyti. Ne- j 
reikia rašyti ne tik paprastam , 
piliečiui, bet visai nedera kelias į 
knygas parašiusiam, aukštus j 
meluotojui ir labai žalingu ap Į 
mokslus baigusiam žmogui. . 
Autorius yra teisininkas, baigęs 
Kauno universitetą, dirbęs teis
muose, rašęs teisinius 
tavimus.

u’.gelio kaų veiksniu 
padedančiu arba kliudančių re 
vohucijos eiseną 
reikėtų žiū
socialių reformų pati šalis kuo 
mažiausia nukentėtų. Kutina, 
•’žtatai reikalas mūsų inteligen
tijai nesišalir.tl nuo valdimnkų 
vietų užėmimo... Bėgant savajai 
nteligentijai nuo viešiojo gyve
nime. turės 'u vieta v.'imti sve-

Knyga, ntspausdinla 
metais, jau baigiama

8

samoro-

praeitais 
parduoti.

LIUDYTOJO PARODYMĄ

i šši.s klausia liudytoją:
— Ar l esa, kad kaltinamasis 

labai palaidai gyvena ?
— Deii, teisybė, pone teisė- 

jau. Aš jį sutikdavau tokiuose 
lokalucse. kur man Imtų gėda 
užeiti. ;

į. MEET THE CHALLfNGEI

SERVE WITH PRIDE M. 
THE NATIONAL GUARDI

viu būdo, nei šalies reikalu..- r ■ ~Jei šakes valdymo priekyje sto- i 
vės lietuviai, tikrai norintieji, 
tail) sutvarkyti šalį, kad joje vi
siems darbo žmonėms, ypač 
biednuomenei būtu žmoniška gy 
venti, tai galime• ramiai žiūrėti! 
i naują Lietuvos okupaciją. Rei-I 
ketų tiktai linkėti., kad toji oku
pacija kuo greičiausia pasibaig
tų, o kad Lietuvoje visa valdžia 
ir šalies likimas pereitų į pačių
jos gyventojų rankas- Vistiekjg 
kaip mes tą valdžią vadinsime, i g 
ar tarybų valdžią, ar proletarių- 
to diktatūra. Mes neužrne&L.
me akiu į galinčią kriti didelėj* 
suirutę šalyje, ypač darant ne
tinkamų būdu šaliai reikalingas 
socialias reformas. Bet tai neiš
vengiama revoliucios metu... 
(Bažnyčios) persekiojimą ra
miai sutiksime... žemės reforma 
pas mus pereis lengvai, tik svar 
bu, kad ji pereitų greitai ir tiks
liai, ne^ tik tokiu būdu šalies 
ūkis kuo mažiausia nukentės”*...

(Bus daugiau)

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

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbus dirba. - - ’' " ‘ ■

SLA --išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
apdraudų savo mariams.

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, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

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

SLA — kuopu yra visose lietuvių kolonijose. _ 
Kreipkitės i savo apylinkės kuopų veikėjui 
jie Jums mielai pagelbės i SLA Įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

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

Tel. (212) 563-2210

■

0 ■
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paraiyta rtndija ipte Rytprūrina, remtanite Pakalnis >

DŪMAIS
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B .*4 LttUk rakytojoa PetrarteMa Oriataftftt atr
iĮrWm< k minty* apte asmenis fr vfetaa oeptrfk. Lietuvoje ir jrfj 
maistai* botterfkų okupacijos metate. Knyga turi 234 puslapln* 
bei kainuoja tik W. .

•s 
'.U.’ 
v* 
.'-r

nr 
<15 
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^s-Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie data 
ą b* eigą. Įdomi skaityti Ir nedainoojsB

M u&ūltebdB. Stą<Hįą;yra 151 pust, kainuoja $1
i > VDENBO fMOQAtlSLGYVENIMAS. Antano Rūke apratj 

tu> Juozo Adomaičio -1šerno gyvenimas. Tai ne ronaa 
gyveniiBO braofą apraJytoėa? tiksli to laikotarpio buitie* Mt* 
mtfcrinė «tH<fiX tn*kfr’rtyt* jkiranaitala Ta 206 puslapfą kny*

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
LITERATŪRA, lietuvių Hterotttros, meno b mdUt

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI

110.00

2.

133. Kieti vtrieBai$4.00

so?-- 8. Haleted St, Chicago, IE

LiMwriwria

$6.00
$6.00

$5.00

$5.00

Miko Mftkio, LIUCIJA, proza. 178 psL __________

Jaainoe Narfinča, TRYS IR VIENA. AtrfmfnimAi, 172 psL 

Prof P. Pakarkite, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN-

1. Dr. Kazio Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS,
31 tomas -----------------------------------------------.-----

Prof. Vadovo BfcžSkcte, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl. __ ________________

vollodonlerius, bmujvmi 
ne ir politiko ja] tik *» 

įima b

For constipation relief tomorrow 
/ reach for EX-LAX'tonight. t

Ex-Lax helps restore your system’s own natural • r 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight.' 

-■ You’ll likejthe relief in the morning.
Chocolated or pills, Ex-Lax is 
"The Overnight Wonder 
* "r. •
Read tabd and folio* 
directions.

Naqjteooa, Oriolo, Bi Friday, Noyemiier 16, 1984

JA Y DRUGS VAISTINĘ H
2759 W. 71st St, Chicago, ILL

ESTINGAT’IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL- 
DUMYNAJ • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

D. XUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

' TeL 476-2206

Lietuviškos knygos
Naujienose buvo skelbiama, 

kad Bronio Railos nusibastymai 
jau atspausdinti. Tai buvo tiesa 
praeitais metais, kai J. Klausei- 
kis pasijuto be pagrindo įžeistas į

Ini, UODAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

IŠ PRAEITIES ŪKANŲ 
ATEINA LIETUVA,

aojama

FendrrW, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.
S2.00

jSarsAp 700 puslapių knygą, kurion radėjo viską, ko bet kada h 
feet kur, bet kuris kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
tr lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

hr patarė mums toliau studijuoti.



7. KLAUSEIKT5

KNYGA APIE PREU PRANCIŠKŲ JtJRA

TH1 LITHUANIAN DAILY NKWS
Published Duly, Except Sunday, Monday and Bolidayt 

by The Lithuanian News Puhhxhing Co^ Inc, 
1737 S*. Halitwd Strwt, Chlc^o, IL 4060$ 421-4104

'ECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS, USPS 37494000 
Postmaster: Send address changes to Naujienos

1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60606

As of January ], IfSO 
Subscription Rates:

Chicago $45 00 per year, $24.00 per 
Jx months, $12.00 per 3 months. In

$22.00 per six months, $12.00 per 
.hree months. Canada $45.00 per year; 
^ther countries $48-00 ner year.

metams _______
pusei metų ____
trims mėneaianM 
rienam m^negiui

$40.00 
yra 00 
$12.00 

$4.00

(Tęsinys) (

T*ek daug bažnyčiai iv žntcrii: 
kirtvnrai paskfarbi.’ęs pagrįstai ’-ėtii kxh klausimą, kur 
hcrjv prebto tetp>nio. ypač kadį 
''■.31-j menkemi. nuopelnų Kimi- 
g' ' naankštin u- Pagaliau ir se-į 
' i f.tar’ė y “Blogas karu-1 
v- kurs nenori būti genesai'i-’ .

- ‘. nau, ki! nerimtas prie-1 
karštas yra Jurui, kad jis išspau; | 
J.nt'i knyju daug i san,’č1i'.s' 
S‘įkrovė, nesi'organizavo paria-
rintoju“. Darbais apsikrovęs lei jo.

»: kap dadic sakoma, 
s neslėk) Kttspėti. Čia rei

»e ?nfori i. kurių knygos hipi* 
♦ris, kodėl jie neatėjo talkon- 
Trk Aistis, dirbdamas Laisvo

Eirrcpos konntete, kai buve 
limybių kai fctiriai

knygas okupuoto™ Lietuvei 
prasitate, gal gafrisią. 

ir ką ir i? Juro leidinių “is- 
Hl.f\ bei ir iš to niekas neišė

other USA localities $40.00 per year,, Kanadnia- 
eOOltfl rx^T oiv mrtntkc CIO AA "VAUJW.

metamu _______ _
pusei metų ___
vienam mėnesiui

25 cents per copy

Nuo sausio pirmos dienos 
Dienraščio kainos:

Chicagoje ir priemiesčiuose:

metams ___ ____
pusei metų_____
trims menesiams

vienam mėnesiui .
Kitose JAV vietose:

Užsieniuos:
metams __
pusei metu

$45.00
$24.00
$5.00

$48.00 
moo

$45.00
$24.00
$15-00

$5.00

Naujienom eina kiisd^en, išskiriant 
sekma dien nu, pirm ari iprmi« ir šven
tadienius. l^džia Naujienų Bendro 
vė, 1739 So. Halsted Street, Chicago, 
IL 60608. Telef. 421-6100.

Pinigus reikia siųsti pssto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

nuo 9 vaL ryto iki 5 vaL popiet, Šeštadieniais — iki 12 vii

VASARIO 16-TOS GIMN. VADOVYBĖ PRIVALO 
ŽINOTI, KAS VEŽA VAIKUS

Jei Vasario 16-tos gimnazijos vadovybė nesiima ini
ciatyvos tokias išvykas ruošti, bet žinant, nenuginčija
mą faktą, kad kasmet tokios išvykos vyksta, tad mūsų 
išeivija turėtų žinoti, kas gi jas ; organizuoja? “Tėviš 
kės” .draugijos atsiųstieji agentai ar šios gimnazijos mo
kytojai? Toki faktą^ gimnazijos vadovybė-privalo žinoti, 
nes tų išvykų dalyviai yra' šios mokyklos mokiniai. Tie
sa, okupantų statytiniai “Gimtajame krašte” neskelbia 
ties gimnazijos tikrojo vardo. Tai daro sąmoningai,, nes 
jiems Vasario 16-sios vardas primena laisvąją, nepri- ■ 
klausomą Lietuvą, kas okupantui ir jo tarnams akis 
bado.

Man rodos, kad vadovybės pasitesinimas dėl šių iš-, 
vykų, nėra Įtikinantis, būk ji nežinanti, kas jos moki
nius tekiai kelionei suorganizuoja ir kas jiems vadovau
ja. Iš viso, negalima patikėti, kad ji nežinotų, kurie mo
kiniai vyksta ir kas jiems vadovauja.

Tiesa, Br. Nainys rašo, kad tas išvykas suorgani
zuoja tėvai, kiti joms tik pritaria. Gimnazijos vadovy-; 
bės pareiga žinoti kas gi, pagaliau tie, kurie pusvalan
džiui už šimtą markių jos mokinius veža i okupuotą Lie- • 
tuva.

Plačiai kalbama, kad tokiais organizatoriais yra- 
patys mokytojai. Mes, prisimename, kaip mok. Grybi- 
naitė tokias išvykas pateisino spaudoje. 0 jei ne moky
tojai, tai reik manyti “Tėviškės” d-jos samdyti agentai 
0 jei tėvai tokioms išvykoms ir pritaria, tai vis tik, gim
nazijos vadovai turėtų jiems išaiškinti, kad “Tėviškės'” - 
d-ja, kurią okupantas vadina “Rodina” yra Įsteigęs ne 
išeivijos jaunimui ugdyti patriotizmą, bet melu ir klas
ta jį mulkinti ir smegenis plauti.

Gaila, kad “Pasaulio lietuvio”, LB-nės oficiozo re
daktorius to nežino, arba tai sąmoningai nutyli.

Priešingai, jis aiškina, kad tokios išvykos naudin-

gos. Taip gal ir būtų naudingos, jei mokima-in* ten nu
vykus būtų leista laisvai keliauti ir savo akimis pama
tyti pavergtos Lietuvos gyvenimą. Bet, deja, ten nuvy
kus, jie tokios “malonės” neturi, patiems iš arri stebėti 
pavergtųjų gyvenimą. Ten juos “sargai” vežioja ir ro
do tik tas vietas, kurios yra paruoštos užmaskuoti Lie
tuvos vergiją. Tie tėvai, kurie pritaria, kad jų vaikai 
būtų “Rodinos” globojami, parodo jų tik didelį politini 
pasimetimą.

•Gaila, kad “Pasaulio lietuvio” redaktorius Br. Nai-\ 
nys rašo netiesą, būk Įvairiuose, visokiuose, riešuose su-' 
sirmkimuose jau daug kartų prieita išvada, kad tos ke
lionės Į okupuotą Lietuvą lietuvių išeivijai teduoda tik' 
naudos. Įdomu, kokie tie riesi Įvairūs susirinkimai, ku-- 
rie padarė “naudingą” išvadą? Jis jų nepaskelbė. Bet 
klausimas ar tokia “naudinga” Svada, nėra pasiskolin
ta iš “Tėviškės” d-jos tarnų?

0 vis tik nebus gimnazijos griovimas, nei jos darbų 
suniekinimas, jei Br. Nainys savo rašinyje būtų išminė
jęs, kiek ši gimnazija per tą laiką savo gyvenimo laiko 
tarpj, ^paruošė patriotų, veikėjų/liėtuvj'bėė veiklai ? Kiėč 
jų šiandien reiškiasi kaip orgaūizacijų vadovai? Kiek
ių dalyvauja išeivijos, spaudoje, 'kėvojaut dėl pavergtos' 
tautos laisvės? - r :4 .. L k . ..' / : ' i

Juk būtų taip pat naudinga, kad gimnazijos vado-, 
vybė paneigtų tuos gandus,- kurie labai kompromituoja 
šią mokyklą. Kaip antai, kad' joje mok'ytojaūjA tokie 
mokytojai, kurie mokytojauja if ok-. Lietuvoje. Kad mo
kiniams lituanistinė medžiaga yra atgabenama iš oku
puotos Lietuvos?

Kad yra joje kaž kokia Veršelienė, kuri “globoja”, 
mokines, kuri joms parūpina “tablečių”. Kad ten esąn-< 
tis parkas yra palanki meilei rista, ir kad ten yra .-arti • 
užeiga, kur galima gauti fr alkbbolini^ gėrimų ®r kwr ¥ie' 
vienas giimiazijos mokinys dažnai pr^feidžia riakariis' 
ir net ištisus savaitgalius. Taip pat labai menka priežiū- - 
ra mergaičių bendrabutyje. Taip pat Į okupuotą Lietu
vą gimnazijos mokytojai lengvai yra Įleidžiami, o moki
niai pagal atranką. Jei tai tik nepagrįsti gandai, tai tu- - 
retų gimnazijos vadovybė juos paneigti, o ne tylėti, o ne ■ 
tie paneigti, kurie gyvena Chicagoje ar jos priemies-- 
tyje. kaip sakysim, Br. Nainys. ■

Be to, niekas besako ir nereikalauja, kaip Br., Nai-:

bė neturi tikslo ugdyti šventus kazimierus. Taip pat nie-. 
kas nepriekaištauja, kad Šiai gimnazijai vadovauja jau
ni vyrai, issimokslinę žmonės. Gal per daug pagyrią gim
nazijai, kad ji pralenkia pačias geriausias -Vak Vakiė-; 
tijos gimnazijas. Jo žodžiais tariant, ji yra daug gėrės-’ 
nė ir už normales amerikiečių mokyklas.

A. Svilonis

mariose

’Reta 'kė skepetaitėj

'Skaitau ir stebiuosi./ kiek; 
^d/ngv.pįingų jfrel- - Juras, dova-' 
įlojo j-eliginci ;ve:k!a/ *■ lietuviu Į 

"kiAtūVai h kirftūri n minkantis rem 
\lr. >Vielrarne laiške prel Tulabai

H yDjėvo dūotūs talęn- 
''rr jirnigus, nenoru v^-y 

į škęj^tajtę.ibet rloiTn leis
•»*kdd iš > to bfn ii

4 /hand sfėlįii hau-

viešai buvo aptarta, tas ras įdo- 
irių pasiskaitymų. Knyga 24 do
lerių verta.

Seno pensininko dtfliu ir kur
- L- A. prelato 1 tarnai?

Kai, Lietuvoje gyvenome, pen 
> įninku mažai‘tebuvo- Ten dau'--
j'ja'U ±>1179 karšinčių. Bet jie ne
buvo tirp gudrūs, k;/p Ameri
koj pensininkai, ir karšinčių klu 
bu nesteigė. Kai ūkininkas ne-

■'pniąį 'ir Tieėiamt SeW?
Oifensg? kjta.n’ yr-i 

<.1 pats, kaip žemaičiai ,$?tky 
dayo, karšenėn išeidavo.

Mepoku ir nesutaUnių 
rėdavek -^ūas^Uiri:patyrinW; ųet 

; sumažėja h’ 
i”, kad jau 

uasi$ ukinirrkajtis ne taip ūki- 
ninkaųja; kaip je senio TŪkinin-

neikti /ria, -sėja j-^vą i J

-.yMfreįo pilii-
^rs*^XFiujk^jiųos ap^^i .n; 1^-’

'šTĮ^c^enų,//i--

Wjiiin: ,i: p™»sMs recast kM"yb" ..

.-prėriljbms Jšęfelyda^aš... :1 
’; Jdčrifti; 'bifeo knygą . .skai/ti, 
y ?k .vfetų ■ fr' .h irobbdtf- 

Tąi ūgi T41
iikb jBąrfcaJC'b . va¥§į. dėstymai- 
pęėi ".k>us jo dairi] kori-

boirjos išsikraustė į xienuolyn«> 
senelių namus Putnam, Conn. 
Ten jis tvarkė Alkos muziejų, 
ten ir baigei jo gyvehimas-

Grauduluigus prel. Juro eme
rito išgyvenimus paskaičius, 
kažkoks nelabasis pakišo minu, 

?io. kaltis*Los Angeles Žv. Kazi- 
m’ėio klebonijoj? Juk ir ei: 
pensijon išėjusis klebonas liko 
toj pačioj. klebonijoj ‘ gyventi.

klebonai abu

- -gal -jie apsišarvavę Oe tik. pa- 
kpn*»injp. ir {iforybė

bet ir žemaičio stiprybe.
.ka’p kad: ją Bųtliu, 'Juzė yra ap-

Kai šn’tikp.'ii. pensini riki prel. 
Kvę'vji- prakalbinę u tardamas, 

?dėg Wznycia it 'kitus parapijos 
. Wdhe^-ri < -nastyclfnai. išpuošei. 
taYf atsiįikp, -kad-pasilikai 

tokią dirvą, kurioje neauga, ir•. kfėbo’rnjogė gyventi-’ Kad altari 
Lt. Pasitaikydavo .ūkininkų, kii-l jos-'n’eįsirėngei rr jiėi ifenorėjei 

. rie karšatį . pradėję išsikelda-1 kokios b'nylisids. Hollywood© 
yo kitin’,'gyventi..-kad “nešima:-j žvaigždės- vilos, tai ar nė pap.

J. Pasitaikydavo ūkininkų, ku-

yo kitūr .-gyventi..kad “nešimai - j .žvaigždės*' vilo
’ na-Alo nanreHo neWšipirkhi?

Prelatai• žSrtO. k«b as kifkšty- 
į attarij.ū tas. tai Vardu manė ir vadina, sa 

viena* kydarrfari: '“'fčizrrme'raL ar’tti ne 
gfrrtfėjėL kiek estrmiūū prisi- 
pTfkęs?' Jei &u kaš pasakė apie 
•manė nafnuš, tė tū paklausk, 
kur jie? Papi^syk adreso, gal 
pasmūi'ėtnm. apiankytūm?

O ką aš begalėjau pasakyti 
Tik prisiminti sėJrą tiesą; jog 
gyvenime atsitinka^ kad žmonės 
mato tą, ką jie nori matyt’, nors 
ii tikrųjų to nėra.

šyt jaunajam po korų'’
Kunigai karančiai- Lietuvoje 

būdavo iš klebonijų į 
perkeliami. Prel. Juras 
me la’-ške rašęs: “Sakydavau/ 
kadbuvęs klebonas neturėtų pa-: 
silikti kaip pastor emeritus prie 
naujo klvbcųp.jlr štai aš čia pat' 
pasilikau”. FSmsrjotf amžių su-' 
laukusiam prel. Jurui kurija lei

, ■'žoįas^v dab^ė^il pašjkė'rtojim ų • 
' v^a epizodas, kaip- leidėjas Juras* 
"jsijuk&.-kada i istorikas .Ivinskis, 

.ypąigs rašyti studiją apie yysku- 
' 'įfią "Merkelį Giedraitį -ir kokius. 
Aaįškusl -istorikas'.prelatui rašė.. 
’Bent tiek/iš'to- naudos, kad''ga
lima pamatytą' kokiose sunkio-- 
/tę ekonoriinio ’gyveninio .sąly-; 
įgose istorikas ^uyp, kai jfe Va- . . .
r'Įįkano ir kituose1 archyvuose die f do pasilikti ’gyventi. Lawrence 
$*>a. iš dietios, kai. tik niekas ki- 
ųįas netrukdė, Tinko-Lietuvą liė- 
čiančią jstof inę ■ medžiagą.

’ -L Kam įdomi senoji- Amen- 
“kos lietuvių praeitis, o taip.pai 
•kam i(Įpmo jau praeityje esanti 
xtypukii: Amerikoje kai kuri j 
'.veikta, < kuri nevisa ir nevžur

parapijoj klebonijoje. Nauju 
klebonu buvo paskirtas jana>, 
orei. Jlkto ęekomenduotas, kuni 
gas. Atrodė bus darna, bet ne 
metu nepraėjo, kaip tarp tu 
dviejų kunigu išaugo nesahtai- torius 
ka* kuri knygoje aprašyta.

Su širdgėla prel. Jūras iškle bę.

Brazilijos sostinėje sekre- 
George f^Indtz aštriai 

kritikavo Nicacaiguoš vriausy-

I. PL’ŠĖNAS •

KOVA IR MEILĖ į
LIETUVOS LAISVĖS KOVŲ ROMANAS

Didelis kulkosvaidis stovi gatvės vidury, iri 
baisus jo vamzdis žiūri išilgai gettvę, Kražanties 
tilto link. Smailių šoVinių juosta ateina iš merii-: 
nės dėžės, persiveria per kulkosvaidi ir krinta 
laisvai ant žemės, kitoje pusėje. Aplink vaikščioja 
penki vyrai, pilkomis milinėmis apsivilkę, o ant jų 
galvų matosi šalmai su stiebeliais — tai Bermon- 
to kariai.

Pirmojo Pasaulinio Karo vokiečių divizi joms 
pailgus, generolas Bermontas sumanė pasiplėšti 
Lietuvoje, o gal ir politiškai Įsistiprinti, pasida
ryti nepriklausomu Lietuvos valdovu. Jis turėjo 
gan daug karių ir manė, kad jo pajėgos bus už
tenkamai didelės valdyti ir plėšti Lietuvai. Jis 
skaudžiai apsiriko. Lietuvis buvo jau atsibudęs 
ir paskelbęs savo nepriklausomybę. Persiritusios 
karo bangos padarė jį drąsiu, atspariu ir pasiry . 
žusiu ginti savo kraštą. Būriai drąsuolių telkėsi 
prie miestelių, užsisiuvo ant rankovių raides LM, 
Lietuvos Milicija, paėmė kas kokį suradęs šautuvą 
ir buvo pasiruošę kiekvieną valandą stotį akis į 
nki su priešu, nežiūrint, kas ir kokio pajėgumo 
jis būtų.

Pelkinę užplūdo didelis skaičius bermontinin
kų. Keli Lietuvos Milicijos vyrai negalėjo pasi-

priešinti. Jų vadas, Spyglys, Įsakė Lietuvos Mifr ’ 
rijos vyrams nusiimti nuo rankovių ženklus, ge-\
rai pasiekti šautuvus ir išeiti iš miestelio, kiek Nereikėjo jiems.pariduoti. L

TaukdafiSi. ‘ ;
— Jie -juos ?sušaudys, -y -sako Gyniotas

galima nepastebėtiems.
Antanas Gyniotas, dvidešimties metų jaunūd- 

Rs. ką tik buvo Įstojęs Į Pelkinės miliciją. Vif§5-', 
hinko Įsakymas, paslėpti ginklus ir pabėgti, buvo. 
jatn febftl ^riauktas. Jis atėjo gintis nuo priėso, į 
ir dabar įsakymas slėpti šautuvą ir bėgti, palikus 3 
gyventojus bermontininkų sauvalei. Jis prirftfe! 
ką nors daryti: nepaslepia savo šautuvo ir nebė
ga. Iš jo kambario lango matosi, kaip 
ninkai šeimininkauja miestelyje. Jie vaikščioja, po 
namus, išneša įvairius daiktus, dažnai išsivaro if 
vyrų. Išplėštas gyventojų gėrybes deda miestelio 
aikštėje rten stovi ir suimtieji vyrai, stipriai gtrik- ’ 
luotų karių saugojami. Namuose kartas nūo karto 
pasigirsta spiegiąs moterų klyksmas. |

Bermontininkai nė vienų namų neaplenkia, 
Į kiekvienas duris jėga veržiasi. Neaišku, ką jiė‘ fytu 
rengiasi daryti su paimtais jaunate vyrais: ar 
van s juos į darbus, ar čia pat nušavs, o gal prie
varta prijungs, prie savo kariuomėnės.

— Stasy, ar tu žinai, kam jie tuos vyrus išsi- 
varė ir laiko aikštės vidury? — piaklausė Gynio
tas šeiminltikėscsūnų. kokių aštiąjąiolikos ftetų’bį 
berniuką. z ’ '

— Nežinau, — atsako šis ir iriatb, karp jgertti 
jam pažįstami vyrai neramiai stovi ant akmeni
nio grindinio ir dairosi aplink, lyg pagalbos iš kur

— Kodėl jie nesigynė? - .
— Gal nėgadęjoĮ Mes, Stasy, nepasiduosime. 

Imk šį pagalį, .giėųskiš prie durų ir stipriai duok 
per galvą pirinąah bermontininkui. Aš
čia Ta*aksra su ,Šš»bū'v& ir, jei reikės, jį peršausiu. 
fctfOų-gėriau, jeiįū jatn gerai pėr^alvą užduotum, 
fcės Sūrio i>alsės'’,yrk;iftn!ūns Sub tarpu nepagei- 
dautinas.. ? . . t.. ’ k«‘.'

di

tuvų

ir atsistoja prie

buožių sipūparstipriai trenkia i c 
ft tr^ip^tąria fcftfbh rf 
G smūriži. 'SūbraSEa iūžtąš medisnuaidi u

^ko.;
žengia į vidų.

durtuvu,, juda jo

u -savo žise^*
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Ginklais nešini išbėga Į kiemą ir .pasislepia 
tarp medžių. Netoli gatvėje matosi kulkosvaidis 
ir keletas karių. <’ •

— Ar tu gerai šaudai? — klausia Gyniotas.
;— Pataikau. :
— Taikyk į aną vokietį kairėje, o aš šausiu 

i dešinę. • > .«• •
Jiedu prisitaiko, ?r du kariai krinta prie kul

kosvaidžio, net surikti “nespėję. Kiti trys griebiasi 
šautuvų, bet jie nežino kur šauti. Tuo tarpu Gy
nioto bei Stasio šautuvai nuskūra dar du, o penk
tasis spėja pabėgti, Kulkosvaidis pasilieka laisvas. 
Gyniotas su Stasiu pribėga prie kulkosvaidžio, 
ateuka mirtį sėjantį jo vamzdį. į vokiečius, saugo- 
jaRciPS sUhrttnoritfs vyrūs. Pragariškū balsu su- 
kvatoja kulkosvaidis, sargybiniai krinta, palei
džia savo-ginklus ir belaisvius.

• — Vyrai, imkite ginklus ir bėkite čia prie 
mūsų, — sukomanduoja Gyniotas ir. pasukęs 
ginklą į toliau esantį kitą kulkosvaidį, pįleįdJia

(Bus dftugiaū)

Kas norėtų Įsigyti Pušėno “^uritfld - ♦ t i ar
Mon 

kitus jo leidinius, prašome kreiptis i 
ės leidyklą. 3CT psl. £5. Petras Gcrvflc, z00x 

b Springs, Ar. 7191S.



( VAKARŲ VĖJAI
Modernios poezijos knyga. Kaina 5 dot Minkyti 
viršeliai. Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus 

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

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wastchestar Community kiinikoe 

Medicinos direktorius

19M S, Mmheim RcU Wettchetfer, IIL 
VALANDOS: 3—9 darbo Hienom i s

Tel: 562-2727 arba 562-2728

TEL. 233-8553

Service 461-8200, Page 06058

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3921 West 103id Street 
Valandos pagal sūri tarimą

OPTOMETRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71st St. TeL 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akiniua 

ir “contact lenses”.

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 

1656 West 63rd Street

Ofise talefenas: 776-2880,
Rttideflciics telef.: 44S-5545

Florida

, Prostatos, inkstų ir šlapumo 
x takų chirurgija.

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

ž įvairų; atstumų.
ANTANAS VILIMAS 

Td. 376-1882 ar 376-5996

PERKRAUSTYTAI

Laidimai ~ Pilna ^drauda
* ŽEMA KAI HA

Priimam Maste* Charge 
ir VISA korteles.R. iERĖNAS. T»L 925-8063 I

*
SOPHIE BARČUS
KAOMO iBIMOS VALANDOS

feįlgdieniiir fr getoxBenUia 
nuo 8^0 tsL ryts, 
Stetiee WOPA - 14ft AM 

traa£Uu»|>m«$ M >0*^- 
F«rfo^

Veda|a — Ald^cM
TeMj 77&IM*

x X

rm MAPLiwooo avb.
CHICAGO, IL <••»*
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tadiarcc S:*? rel refcare.
Vtaoa tedos J WCXV stotim.
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SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

” *’ i
i

— Lietuvių Žagarės Klubo • 
priešinetinis narių susirinkimas! 
įvyks šeštadienį, lapkričio 24 d., Į 
1 vai. po pietų, Anelės Kojak į 
salėje, 4500 S. Talman avė. Na-1 
riai prašomi atsilankyti, nes yra ■ 
daug svarbių reikalų. Bus val
dybos rinkimai 1985 metams. J 
Bus vaišės.

. Rožė Didžgadvis, rast.

■— žemaičių Kultūros Klubo

Funeral Home and Cremation Service

I II—

Į Lietuvių Tautines Kapines rytinį galą vežami cenunto 
luitai. Foto Bruno Klemkos

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

1729 S. Halsted St. 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

1 

priešine Linų narių susirinkimas 
įvyks trečiadienį lapkričio 21 
dieną, 1 vai. po pietų, Anelės 
Kojak salėje, 4500 So. Ta Iman 
avė. Nariai prašomi atsilanky-i 
ti, nes yra svatrbių reikalų ap- į _____________
tarti. Bus valdybas rinkimai į ką”. kapinių rytiniame gale 
1985 metams. Bus vaišės.

Rožė Didžgadvis, rašt.'tautas Uznys,

HUU

GAIDAS - DAIMID
Į ‘RMAUS1A IB DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

14605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Tri. *27-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

tabdyti nuo Įvežimo cemento 
gabalų, smalos gabalų ar kitokio 
gružo. Jokio finansinio užstato 
kontrakte neįrašyta.

Kontrakto 2-ras paragrafas ro 
do, kad kontraktorius gah įvež
ti cemento gabalus 2 pėdų ilgio 
per 2-vi pėdas ar 1-nos pėdos 
storumo. Darbo komisijos pirmi
ninkas neprižiūri, kas vykra ir ■ 
ką kontraktorius daro. Vartai j. 
kiekvieną d:eną atidari per 8- 
nias valandas. Kontraktorius 
yra sulaužęs kontrakto 2-rą pa
ragrafą jau dauiĮ sykių, bet Dar 
bų komisija, tūrbut to nemato, 
ar nenori matyti? Neturi laiko?

Aš-.ir Antanas Povilonis po 
'kontrakto pasirašymo, buvome 
kapinėse keletą sykių ir.: pada
rėm kelidliką nutraukti.V Nau
jienose 1984 m. spalio £rą d. 
A. Povilonio tilpo nuotrauka,: 
kuri rodo kokio dydžio cemen- į 
to gabalai — akmenys įvežiami' 
Į mūsų kapines. Rytinis kapinių 
žemės galas jau yra užverstas 

^ųuo 10 iki 15 pėdų, gilumo ce
mento gabalais, virš 8 akrų. Tai’ 
jau

LIETUVIŲ TAUTINIŲ KAPINIŲ ŽEMĖS RYTŲ 
GALAS UŽVERSTAS CEMENTO GABALAIS

Esu buvęs Lietuvių Tautinių akmenų ir kitokio gružo 
Kapinių direktorium, man svar- 10 iki 15 pėdų storio klodą. Bir
bi kapinių ateitis, vardo nepa- želio 18 d. buvo įvežta per 8- 

lūas valandas 60 brokų. Tą skai
tlinę gavau iš moters, kuri re
gistravo įvažiuojančius trekus.

Kaponių valdybos prez'dentas, 
Eugenijus Gerulis pranešė di-

I rektoriams, kad 1984 m. birželio 
22 d. vakare įvyks specialus di
rektorių posėdis -kapinių rašti
nėje ir bus svarstoma, kas da
ryti su kontraktonum. Ii- aš ga
vau pakvietimą tame posėdyje 
dalyvauti. Atvykęs įs susirinki
mą. matau atvykusi ir kontrak- 
torių. Nesupratau .koks preziden 
to išrokavimas čionai pasikvies
ti kontraktorių? Gal jis pažadė
jo direktoriams- didelių cemen
to gabalų nebevežti? Ir gal kaip 
pirmiau buvę žadėjęs atvežti di
delę mašiną ir tuos didelius ga
balus sudaužyti į mažus gaba-

žeidus, kuris primins būsimos 
kartos, kad šiose kapinėse yri 
palaidoti lietuviai.

8-ni direktoriai rengia “jrar-
=

1983 metais Julius Kuzas ir Vy- 
pirmas kapinių 

—i-------------------------------—-— I viceprezidentas, antrasis Darbo
-p '

Patirta, kad laukines antys
gali skristi 70 myliu per valan-
J m \ . . , ■-(•liCagOS miesto; gatves U RUiiamda greitumu. Tuo tarpu 'kaip ? j. ,, . . •. .- -xUia-.■ . .-1 . . . .- hreikabnga vieta išversti isples-

I tus cemento didelius gabalus, 
J smalos grumulus ir kitokį gru. 
i zą, kurio vieta turėtų būti “gar- 
Į dbage dums”, o ne kapinių žemė 
!X 
l

Komisijos pirmininkas, susira
do konttaktdriu, kuris taiso Chi- } • i • -i : -I cagos miesto-gatves ir Kurtam

žąsys paskrenda,tik ,50 4 jdidelius" gaSus, 
per valandą. I cmalrx ffrBTnnlŪc ir kitoki StU-

Kontraktorius gavo leidimą
Į įvežti, be jokio kontrakto, be
I jokio užstato ar “baDto”, be jo- 
j kios atsakamybės, kada ir kaip liukus, bet pasirodo, kad’ tokios 
! tas darbas bus• užbaigtas. -----

• Šių metų , birželio 18-tą dieną 
nuvažiuoju-į kapines ir paste
bėjau trekus prie kapinių rytų! lavo. Kontraktoriąus biznio var

das — Earth Recycling Corpo
ration. Gražiai skamba, ar ne?

f Tame susirinkime nieko gero 
direktoriai nenusprendė. Rug
pjūčio mėnesį direktoriai pasi
rašė kontraktą, nors jie neturi

I jokio užstato ar “bamo”, be jo-

mašinos kontraktorius neturi, ir 
tų didelių gabalų nesirengia su
daužyti. Kontraktorius apsimė-

vartų, ir nustebau pamatęs, ką 
jie turi atvežę. Vis1 trekai pil~. 
ni didžiausių cemento gabalų. 

! Tuojau telefonu pranešiau Dar- 
1 bo komisijoi pirmininkui, kad 
j jis ir pirmas viceprezidentas va 
i žiuoija į Peoria. Ill. neturi laika 
I kapinių reikalams, jam nesvar
bu. ką kontraktorius daro. 1984 
m. birželio 19-tą d. ir vėl važiuo 
ju į kapines, pasiėmęs “Pola-J LA X AA—-------------c~ —

roid” aparatą ir randu cemento Į

ii > Chicago Ridge, Illinois.

Mirė 198-1 m. lapkričio 13 d., sulaukęs 53 metu trtn- 
žiaus.. Gimęs Lietuvoje, Kelmėje.

Amerikoje išgyveno 25 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Helene, pagal tėvus Kotke, 3 

dukterys — Lillie Stelmokai, žentas Ąžuolas, Syką ir Eli- 
aabeth, tėvai Alexander ir Elsie Schleiler bei kiti garsinės, 
draugai ir pažįstami. \ ; i

I Kūnas pašarvotas Laek-Latckauicz koplyčioj. 2424 W. 
69th Si., ir ketvirtadienį 4 vai p. p. bus perkeltas į Lietu- 
Įvių Liut. Ev. Tėviškės parapijas bažnyčią 6641 S; Troy SL 
! Sudėtinės pyks 7 vaL vak.

Penktadienį lapkričio 16 diena. 10:00 vai. ryt* įvyks 
laidotuvių pamaldos. Pa pamaldų bus nulydėtas į Betha 

Į nia1 kapines
Visi a a. RICHABD SCHLEJTER įminės, draugai 

pažįstam i nuošinJuai kviecianii datyvaKiti laidotuvėse 
suteikti jam. paskutinį patarnavimą ,r e

Tei. 737-121

IX

SuUūde lieka:

TĖVAS m SŪNUS

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Avė., Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

gana didokas žemės plotas.
Bruno Klemka 

(Bus daugiau).

Puldamas nepasitaikysi, vog
damas nepasirinksi ir nepasi- 
skirsi.

jokios teisės, kontraktorių sus- kandai?
Ko taip išsišiepęs, ar kitę per-

iBom February *22. 1901.
Died' November 13, 1984, in Austin, Texas.
(Survived by son John Gillies.
Viewing Friday, November 16, from 7:00 Io 9:00 PM, 

chapel located art; 2424 W. 69th St., Chicago, 111.
Interment. Saturday, November 17, 10:30 AM, from 

the chapd to Lithuanian National Cemetery; Justice. Ill.
Funei’al Director Stanley P. Evans tel. 737-8600.

lAL SAV

1424 South 50th Avenue 
_g , Cicero, IIL 60650 H 

TeL: 652-5245
fBUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 

pRtarėjsi ir laidojir^o direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

AiXstes automobiliams pastatyti

—_ ______ 2____

[“■■■■ 1

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
., ■ LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai _.-. Vl

2424 West 69th Street — TeL RE 7-1213

11028 Southwest Hwy^ Palos Hills, ULmoii 
Tel 974-4410 a

t.rjcr I3S£

’A

$<*

5 s C'*5 ' L. $ 5
T«h. 5^S-^4OC

n< '^^7:

VASAITIS-B&TKŪS\j
- -- - ■ • ___ j

^•^' ‘ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI |

1446 South 50th Avenue \ '• 
Cicero, Illinois

i m i ai



MARQUETTE PARKO 
PARAFUOS FESTIVALIS

Mokyklos nuostoliams j'adeng- 
li parapija lapkričio 10-11 uie 
nomis organizavo “Festiv; n” 
Iš anksto gerai išreklamuoja ir 
iv£fhiau>»ia parapi Jociams iš- 
siunčiamos Luerijos blie'u kny
gutėm, kurias laika re kejo 
žilti. (12 bilie.ėlių — $10) 
Svarbiausia progiamos dalis - 
Eteri ja. Ta suma padalinta 
r.ažcsnes sumas. $1^00, s400 ! 
3b0. 200 r $100. įėjimas vi 
>iems veltui.

Puvo skanūs valgiai ir gėri 
rnai. muzika tik šeštadienio va 
kare. Žaidimai vaikučiams, g.a 
žų rankdarbių laimėj ir kmi. 
u orėjo pasišokti.
Sporto salė abiejose pusėse pru 
sienų budelės ir viduryje salė 
sialajf- apkrauti visokiais gami
niais ir daugiausia loterijai pa
jungti fantai.

šeštadienį 2 vai po pietų ir 
sekmadieni po 11 vai. buvo pa
rengti pietūs. Priedai — kavutė 
su pyragėliais.

Sup.rantama buvo ir baras, ku
rį aptarnavo žv. Vardo D-jes *r 
bažnytinio komiteto nariai-

Virtuvę ir stalus aptarnavo or 
eanizacnu narės. Skanūs val
giai ir puikus patarnavimas. Dė 
ia

inulke>nės lott- šokisir. gros piritus or-kestrsv 
net mokvklGs. Paskutinė paga.'šSjuS šeimininkė, gamina 

ši! a ir rslą, kuriuo v at- 
sik nkii:-ius svečius ir viešnias.

.Veik? b« .'į su visokios la
idelis dovanų 
I inr'ėjiirains. 
/sakvti iš-yn-

P:adzicje buvo 
rijos,
ir pa;r rdir.ė — $1500. Mokiniu 
prilipi' i sceną traukti bilietus.

lu.bai sklandžiai viskas praė
jo. Laimėjusių pavardės bus 
biulctenvje.

daug (Luto 
į-Į Įdėta ir su klebonu didelis bū

tys dirbo. Nemažiau reikė-; pa
dirbėti vi-ką iš sdės pašalinti 
ir atsraiyti tvarką.

Pa! aoi iečiai dėkingi klebo- 
ni’i. kunigams ir talkininkams 
už šaunu festivali-

11

K. I\ ,

s e;

Bil: 
ksto. 
77X-3( 
jiie ji n; 
bil - ai L 
jinio Į šilę.

rstynra.* — 
c t __' galimu 
Pašaukite 

arta: 
pitarri Taip pat 

parduodami prie iė-

Kviečia Draaigiji s. Valdyba

spo

emu
Mat

:iais parengimais.
galima- pasivaišinti ir 

‘ ’’ ' ~\
* ’ausai 

pc 
raus- 

loteri- 
binwa: pasiilgę.

prie
7

NplV SAVININKAI
Alar^tif P^į^^tuvių Na 

imi val
dyba. iHanč'ša/ ka<l lapkričio 
niJn., 16 d, 7 vai. bus nariu su
sirinkimas parapijos svetainėje, 
o gruodžio mJn., 21 d., bus 
valdybes rinkimai. Norintieji j 
balsuoli valdybes rink-mūose,1 

. turi UžsimokėŠ nario mokestį! 
J lapkričio 16 <1. susirinkime.

Kovų Pa-j Gruodžio mėnesį susirinkime. 
Tuoj pat Jaun. Centre nebus priimamas mokestis ir 

apatinėj salėj p. Kučio paskai-, neužsimokėjęs, negaus kortelės 
ta. meninė dalis, kurią atliks p. balsavimui.
Menkai ir bendri P I E T U S. j

Norint dalyvauti pietuose staj* 

luš užsirako šiais tel.: 925-6193 
pas p. Ivaša‘u5kienę ir 436-6611 
pas K. Juškaitį.

KviečisTne visuomene ir visas 
organizacijas sū/Vėliavomis mi
nėjime dalyvauti. ---- Valdyba!

Ra m

atsikūrimo
minėjimą lapkričio 25 d. .Jaun.-

J. Centro kcply-
i

h romėnės

Pain akle 
cioie, 10 Vai. 15 inin. 
Centre tvanka:

Apeigos prie L. 
minklo.

Prašome atsinešti nario kny- 
gutę. Juozas Skeivys

A PRANEŠIMAS
i

Lietuvių Enciklopedijos lei-Į 
j dyklos knygas galima užsakyti j 
> Čikagoj šiais vietiniais telefo- 
Įnais: 858-3837 ir 434-0211. Tu- 
j rime dar pilnų komplektų Lie- j 

NAUJA DEUKATESŲ KRAU-j tuvių Enciklopedijos,' 36 t, kai-į 

TUVĖ atsidarė pietvakariuose. 1, 
Vedama daug metų patyrusių j 
šeimininkių Julijos Liutikienės, 
ir Aurelijos Kriaučiūnienės. Be i 
visiems, lietuviams žinomų deli-^ 
katėsimų produktu.yra soecia_Į

i na §366.0|O, Enciklopedija Li- 
tuanica, 6 t. — $125.00, V, Krė
vės Raštų, 6 t. — $32.60. Užsisa- 

i kykite šiandien. Leidyklos ad- 
; resas : P. O. Box 95, South Bos* 
Į ton, MA 02127; telef. vakarais 

- . x . . . - : (617)'282-2759. i -lizircjamų pietų, vakarienių . ir < -
ivsiriu užkandžių. . Paruošiame. • . *
vestuvėms, parengimams ir2į- ■ Suvalkiečiu draugiia 
valiems pobūviams: AMBhR»^ c e
DELICATESSEN & CATjsR-j Čikagos Lietuviu Suvalkiečiu| 
ING, 9554 Southwest Highway, * Draugijos nariu susirinkimas ’ 

60453, tel.: įvyko ‘spalio 26 d, A^elėS* s?JėjOak Lawn, Ill.
423-851$. "Valandos: tntr., trė- 
čir;l 9—6. .ketv., ponkt. 9—7, 
šeši. 9—5, sek., pirm, uždaryta.

i M i U®o£

Brighton Parko, Lietuvių Na
mų Savininkų Draugijos, Rudė-' 
ninis Balius bus š.m. lapkričio .

1 mėn. 24 dieną, 7 vai. vakard, 
šaulių Namuose, 2117 W. 43 5 
gash’., Chicagoje.

Meninę programą išpildys 
muziko Fausto Strolios vado
vaujama grupė “Vaiva”. - VA ■

/—\ HACXW
* COUGH AJ® 

NASAL 
C0NGBT10N 
m 
TCAMINKt 
EXPKTORAXT,

Triaminic ExpeCo-ani

.© 1984 Dor^ev Laboratories, Division of 
Sando:. Irx.. Lincoln, Nebraska 68501

KASA Lietuvių Federalinė Kredito Unija
CHICAGO - NEW YORK - ST. PETERSBURG .• '

AKTYVAI 31,000,000 DOLERIŲ

TAUPYMO CERT1FIKATAI

’ MARQUETTE PARKE
2615 West 71st St

: Chicago, IL 60629
312-737-2110

SUMA TERMINAS T KURSAS

$500

Savaitės dienomis: 
10:00-6:00

Ketvirtadieniais 
iki 7:00 :

$20,000

CICERO ’ »
1445 So. 50th Ave. 
Cicero, -IL 60650 
312-656-2201

Antr. 9:00-12:00 
Ketv. 3:00- 6:00 
Sėst. 9:00-12:00

New York tel.: 
212-441-6799

St. Petersburg 
813-367-6304

-49i 999

3 men.
6 męh.
1 mėtų,,
2 metą,
3 metu

9.50% 
10.50% 
10.60% 
10.70% 
10.75%

. 3
6
1
2
3

men r 
men. 
metu, 
metu 
metu

9.75% 
10.75% 
1190% 
10.95% 
11.00%

$50,00 ir daugiau - pagal susitarimą, 

1URA — 11% (metinis prieaugis 11.462%)

TAUPOMOJI SASKAITA - 9.0% 
(metinis prieaugis 9.42%)

SKOLINA tik savo nariams žemesniais 
nuošimčiais ię geresnėmis sąlygomis,

KIEKVIENA SASKAITA IKI $100,00 
APDRAUSTA FEDERALINĖS VALDŽIOS

HAL ISTATB FOK BALI

■fiCi

RŪTŲ NUOMAVIMAS 
b NAMU PIRKIMAS • PARDAVIMAS « VALDYMAS 

e NOTARIATAS • VERTIMAI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM 
U ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IšSIMOKtJTtfAUL 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS t ‘

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidento

£212 W> Cermak Road Chicago, HL TeL 847-7741

| <4AL ISTATt K>* 1AUI

Ji pravedė vicepirmininkė He l 
ien Vilkelis. Pasveikinti visus 
susirinkusius narius buvo gana 
gražus būrys susirinkęs. ,

Nutarimu raštininkė Eugeni
ja Strungys perskaitė praeito su 
sirinkimo nutarimus ir buvo 
priimtas be pataisų.

Į draugiją htojo dvi narės, Eli- 
zabet Šūkis ir p. Lipinis. Narės 
buvo priimtos vienbalsiai.

Buvo pranešta, kad serga 
daug mūsų Draugijos narių: Ju
lie Ramanauskas, Antanina Sa
baliauskas, L’use Šepelis, Nellie 
Skinulis, Leonas Vasiliavas, Ele
na Šniukaitė. Joms visoms pa
linkėta greit susveikti. Nariai, 
kurie galit, prašom sergančius 
aplankyti.

Suvalkiečių Draugija nenuils
tamai dirba jau pradėjo 46-sius 
metus, rengia piknikus, aukoja 
savo laiką, darbą ir prisideda vii' 
sur, kur kiek galėdama.

Susirinkimui pasibaigus, sekė 
skanios vaišės ir malonus pasi
linksminimas.

Sekantis narių susirinkimas 
įvyks gruodžio 14 d.

E. Sirungys

Indijos premjeras B-ajiv Gan
dhi ižbai-stęs savo motinos pa
laikio Gamgori kalnų ledynuo- 
se/grįžc į Aman Bananą ir ten 
praleido porą dienų. Nehru na
muose ir vietų kalnu pašlaitėje 
į is nutarė pailsėti porą dienų-

Jawalneral Nehru būtų buvęs 
95 metų, (jeigu būtų gyvas. Ra
jiv Gandhi sukvietė apylinkę 
saugusius karius bei artimuo
sius ir Nehru sodelyje paminė
jo savo senelio 95 metų gimimo 
savaitę. Kertu su juo Nehru na
muose buvo ir jo žmona italė, 
jo vaikų motina.

1 Premjeras pasitaręs su Aman 
Baran buvusiais patarėjais, pa
greitino rinkimus j parlamentą. 
Vietoj sausio pabaigos, jis nu
tarė rinkimus oravesti gruodžio1 
mėnesi. Jam atrodo. kad rinki
mai padės stabilizuoti kraštą.

YISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA, v 

S. BACEVIČIUS — BELL REALU 
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave.. — 778-2233 ..

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

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

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.

Didelis, gražiai įrengtas- bungalow..
Nebrangus.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI .

Turi v Chicanos miesto JeMsLį. 
Dirbu ir užmiesčiuose, froilj 

yarintuotai ir stžinlnįaL 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S: Talman Ava, 
Te L 927-3559

Indijos rinkimai vyks gruodžio 
mėnesį

INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. .63rd St 
Tel: 436-7878

DĖMESIO
62-80 METŲ AMi VAIRUOTOJAI
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas perisininkara.

Kreiptis: A. LAURAITIS
4651 S. Ashland Avi^ 

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

i ■ i . ~ i ier

Maneka Gandhi, lėktuvo ne- dition. 
laimėj žuvusio Rajivo jaunesnio 
brolio Sanyai žmona, paskelbė, 
kad kandidatuojanti į parlamen 
tą ir veiksianti prieš Rajivo ve 
dama politiką. Ji norėjo gauti 
didesnį palikimą.

BY OWNER, CICERO, ILLJ 
—48th Court, 2 flat brick buil-s 
ding, 2 furnaces, excellent con-- 

. $50,000. Immediate oc
cupancy. Can be seen anytime/. 
—Call" 585-57897"----  1

Dengiame ir taisome visų rū^ 
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tqlman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-171U

Nagi.žinai: leisk piemenį į 
kūmus, tai ir už stalo apie kiau
les šneka.

OPEN HOUSE SUNDAY 1—4 
BY OWNER; 4556 S.Francisco 
Brick bungalow, . 3 bedrms, 2 

. ’ baths. Brick garage.
Tel. 581-6143

REPAIRS — IN GENERAL 
Įvairūs Taisymai

M. ŠIMKUS
Notary Public « 

INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, Tat. 254-7450

Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, paišomi pilietybės pra-

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
LR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS. ?
Herman Dečkyi 

TeL 585-6624

Homeowners insurance Y 
. - Good service/Good 1"
F. Zapolis, Agent '. 

32081A W. 95th St 
Everg. Parle Ilk., ,< 

40642 - 424-3654 ..

4

Liberty federal /avings
AXO LOAN ASSOCIATION

Filadelfijos Federalinė Liberty 
Taupymo ir Paskolų Bendrovė

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

Mūsiškei j as galima pirkti ir parduoti bet ku
rioje akcijas pardavinėjančioje įstaigoje. Kas nori 
gauti finansines informacijas, prašomas rašyti 
adresu: j ’ -
' LIBERTY FEDERAL SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION 
Att: Mrs. Barbara L. Elias, 

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

Suorganizuota, kaip Filadelfijos Pirmoji Lietu
vių Namų Statymo ir Paskolų Bendrovė 1901 metais, 
sufederalihta 1942 metais su $360,000 kapitalu, 6 1984 
metais josios turtas siekia virš trijų šimtų milijonų 
dolerių. /

ŠIUO

C. S. ČHELEDEN, 
Emeritus pirmininkas

Į TORN GIBAITIS
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Ava 
(312) .Jib-8700!|

55

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 pšL Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 

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

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta ir teisėjo Alphonst 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
Išleista knyga su legališkomis 
formomis. *’

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje. 
Knygos kaina - $3.9f (su per- 
siutimu).

Aa ir pačiam kelmui šak 
pasmirdo (t- y. save blogi <i 
bai nebepatinka).

s

&

Advokatai

Darbo valandos: Kasdien: nuc .
9 vai- ryto iii 6 vaL vakaro. 

Beštad.: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL d.
h pagal susitarimą.

< TeL 776-5162/
' tM9 West 63rd Street

Chicago, HL 60621

ADVOKATŲ -DRAUGIJA

V. BYLAITIS ' v
& V. BRIZGYS *

' Darbo valandos: < 
Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet 

Šeštadieniais pagal susitarimą.
9606 S. Kedzla Ava.
Chicago, III. 60629
Tel: 778-8000

world on fire

■............................ .

16, 1984


