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sti kariuomenės , dalinius,
toksirras

Scstfr.ėn susirinko ne 
mi esto gy vai i to j ai v y n 
tervs ir Premjeras Gandhi pnskyjė 

giuodžio 24 ir 27 dienomis 4vl 
v aisty jas. kuriose, turėjo isMs-

didelė 
pi iešit^-i 

krašto skaldvmui.

SEKR. GEORGE ŠHULTZ TARĖSI SU PRANCŪZŲ 
’ UŽSIENIO MINISTERIU

' WASHINGTON, T>.C---- Pir- i
madienio popietę-Va! stybėfe de- 
11.jitamente lankėsi Prancūzijos: 
užsienio reikalų iriin. Claudv 
Chėy&son m pdrą: valandų -tare.- 
ši apie -susitarimą su- Libija at
šaukti visus Libijos karius iš. 
šiaurės Čado ii- prancūzų alšau-i 
kimą likū-nų eskadinles, laiky
tas čaite. .' , .

PasitarinBanis piinninihkavo 
graikų premjeras Andreau Pa- 
pandr?QU. Viskas buvo aptarta, 
^įšaukti abiejų valstybių karo 
jėgas iš Čado, o kai prez. Mite- 
randas išskrido iš Kretos salos, 
tai Libijos Mua niūras pareiškė 
dar Kretoje ’ buvusiam, graikų 
premjerui Papandueoir, kad Li
bijai atšauks tiktai tlaJį karių. ’o

Bus pavojus prieš likusius
! - libaniečius . " į

Atrodo, kad Muaniwas Cha-- 
dafi priėjo išvados, kKd. šiau'nes.

Ji« uždirbdavo ifeug pinigų, bet 
daug ju ir .išleisdavo. Jis .pinigų 
neleido, bet .barstė. Išsiėmęs sau 
ją. iš.: kišenės ir j pradeda vaikams 
barstyti.. J’s .barstė dolerius, bet 
šimtines laikė. apačioj ir parsi
nešdavo’-namo.. j

Pąsirodu, kiad artistas Bųrtcn 
per' kelis?-metus sutaupė pus- 
penkto milijonų doleriu. Gimi
nių jis neturėjo, ir labai artimų 
draugi! neturėjo, tai .pinigus pa
liko pąškutinei savo žmonai. Ji 
ir pasakė apie,;jb santaupas. Tęs- 
tamentas biryp- padarytas Švei- 
žarijoj?o šveicarų Įstatymai ne-^ 
liepia testamente skelbti. j

Ji$, matyt, nujautė miiti, ries, 
t’ęstamentąs parašytas neseniai..- 
Taupyti jis seniai pradėjo, ves ' 
pradėjo vaidiptė- .- |

Jis trirero' du brolius jr dvi; 
seseris. Kiekvienam. paliko po _ 
$15.000. Jig;.tiirėjo tris sesers J 
vaikus'. Kiekvienas paminėtas

• ■ >• ■t ■ ”1
testamente, bet .nepasakyta, po

- PADĖKOS DIENOS 
DŽIAUGSMAS

’fJęigu 
pasiųs JJą 
pranėg

sipsidadirys pavo.jus.Dabaršfau 
res Čade hlmšteji piane:' kariai

ausybė.
^a’dą.tai 

sMSSKl i'W^riau:-

VIENOJE ARMĖNAI NUŠOVĖ DAR VIENĄ
TURKŲ PAREIGŪNĘ

-Q.->esers vaikams. , . Birželio mėnesi nušovė ambasadom pata^ją. o dabar 
j padubo kHštųoj gyvybės neteko tarnautojas

laike- VfESĄ-', Austrija. — Praeitų
P^'i pęnkįidiiffiĮV'iiepažrstamas žni® 

£l?s paleido kulką i galvą turkų 
•*7-'

' gių
na-
bjėl

Savo pi&iguš jis "buvo -išbars
tęs įVairiigCr 
se.
Bariai 
gai 
ir

KNYGA apie menininką 
MATISSE

riaU‘-ŠĘpįpnžciuStĮ. ^^?turės turė
ti -^iaif^kTE” ;giiikĮąt;.'kad .galėtų 

nuo -.bet-kurio

- Nei jgėfar-.' - ShūftZ • nei; prcmčū- :
■ ‘' ■’ .' i- J'-’ is’/ t hiezų nniusterig meko - nepranešė 
apie .į pasitarimų/eigąj bet vy
rauja įsitikiniinas, ką<i Prancū
zija nėra, pasiruošusi laikyti sa
vo garnizoną Gaide.’ Jis brangiai 
kainuoja.

Y

Burton patiko ^puspenkto 
\ ^milijono , >

ŽENEVA. — Kino
artistas vaikščiodavo gerai apsi
rengęs, bet o eilutė, badavo su- 
siraukŠlėjos nęsulygyta, be 
kepufės. sutaršytais plaukai, ap- I

-Į ambasados tarnautojui 
; Ęrgun.

X Jungtinių Tautų
' skyriuj o, o paskutinius 
įsius jis d rbo ambasados 
j. nėję. •
L . išių metų bafeindžio. 20

x •' Vienoj buvo nušautas Ozen Er
- Y > J" * įdogan. Jis ėjo ambasados pa^-• trakaskur yra--Piea-z J ,
sw. kad-įįis;buvQ' ^z- jre^° Pahei^a>-
bietoV JEaylor:^^liaį&tpęę/^.Kada. Kaip pirmą kaitą, taip ir šį 

.antrąyk^į<>^y.i^sjv;^'^ karią telefonu aniblrsadai pra- 
ButtožT'jąR .^rlave,' kad '-neuž-

> . v 'r*'t •. *•-“* ' -■ <*' \ *S ‘ ■* ”0 u.mirštu..'’..-j• V‘~••,1 1-ucinės grupės darbas.
Elzbieta’ -Taylor <jįš. du kartu

.’vedė^i^ū.k^J^lątąskyre-Elz--___
bietį nuskrido ^laidotuvės- Ji žudymą. 1916 metais.

L-i.--. i._ Turkt<me įgriso armėnai, no-
rėjtijsiG'.ii nepriklaitsom-ai tvar- 
•tvarkyti savo reikalus. Jie šižu^ 

: tūkstančius ai.inėnų, o 
dabar armėnai nuolat jiems 
keršija . K i

EurtJari
Savo laiku jis dirbo 

socialiniame 
mėrie- 
ra Šul

diena

nešė, kad tai yra Armėnų Revo-

Armėnai keršija turkams už 
’ nepaprastai žiaurų armėnų rš-

norėjp’fviena pabūti priėjo ka~j 
po, bet .fotografai’ neleido. Kur. 
ji pasisukdavo, ją sekiojo fo
tografai Ją vis tiek rado ryte 

j išsiverkti priė jo kape Matyt, 
kad vis dėlto mvlėio Burtouą.t r__ - __

‘ - - - j —^Antradienį aukso uncija
Šepęs ir dažnai nesiskuta. Daž- kainavo ^312.00. 
hai neprimigęs, išvargęs, apriše- j 
pęs ir nesiskutęs. Susidarydavo, 
įspūdis, kad jis jekių santaupų ‘ 
neturėjo-<Ką turėjo, tą is’ėido. Į 

Bet tikrovė buvo visai kitokia.

Lapkričio 22* 1 
šv. Filenujnas,

Uikojims
Svilkettis

Lapkričio 21: Marijos 
šv. Ruf as, Amelberga 

ibar€

niieE’į įvažiavo didelis sunkve
žimis. turėjęs paimti dujų per
vežti į pietus.

Minėtas sunkvežimį^ artėjo 
ie drrjų vamzdžio, kaž- 
5? sutraškėjo ir įvyko didelis 

sprogimas. Vienas sprogimas

SPROGIMAS UŽMUŠĖ , 
500 MEKSIKIEČIŲ

LXHUATEPEC, M C<sika.Ne 
turtrngrausiame Meksikos sosli- 
nė. priemiestyje jvyko labai di
delis sprogimas, kurio metu Už
versk Mažiausiai '>00 žmonių, 
1,500 sužeista, o 100,000 nete
ko namų ir viso turto.

Sprogimas įvyko ankstų ry
tą, d .'ilgiausia miegojo ir dau* 
gdšs nepajėgė gelbėtis nūo ug
nies ir karščio.

Vieni tvirtina, ktd prakiuro 
vienas geso vamzdis k’Jrio stuk 
(dėjimas sukėlė neapsakomų 
sprogimų.

(Lena

Steikintas, Da 
Lapkričio 23: i
Lukrecija, Do

STIPRIĄ KALBĄ PASAKĖ APIE KRAŠTO 
VIENYBĘ

Dešimtys tūkstančių klausė premjero kalbos apie 
pagrindines motinos mintis

buvo toks dideiįs, 
1.530 žmonių pag&i 
aoska'ciax imtis, bet 
e. k-id nelaimė K&š- 

ą dar labiau suvienijo ir-fteul 
iantrien niekas re 
ūkė J irimo most

NEW DEI.I1LI, Indija. Pra 
pirmčdienio popietę .-..sli-į 

didžiausioje aikštėje d< šim- 
tūks'J:učių gyventojų kki.cč 
too premjero kailius apie si

elių nužudytą Indijos premjs- į 
re. * «

tiktai i
. IU°" | 

ai, - be! ir ar-1 i 
timezniųjų apylinkių suvažia- j
vuy’ej: indai, kad galėtųišgirsti į 
vienintelio sūnaus žudžius opic ■ 
fanatikų sielių žiauriai rrjžudy- ’ 
tą 700 milijonų admini<tralc?re į 
ir nepaprastai gerą kalbėtoją, j 
Kada Indira Gandhi radijas ir i 
televizijos bangomis pasakoje : 
krašto įvykius ir jos išgyveni- j 
nr/Js, tai milijonai gyventojų jes ( 
kLusy’davo. Jos visuomet klau j 
sydavo :.r politikai opozicionie
riai. Jie stebėdavosi josios log i ’ 
ka ir vbiems suorantamomis iš- ! 
vantomis.

ijoj esančią Aukso šventovę^ 
iairėje esanti kita provincija 
Iriose rin ki munse n ėda lyvab s 

nepaprastai stiprių pcltCXPi 
i>tių. Trys kataliku proyhašft- 
os balsuos gruodžio 28 dlėŽa,

Kai praeis kataiiKų svaroios^Ka' 
ledų šventes.

Prerr/era- džiaugusi, kad*ais
tros aprimo- Prieš 3 dienas j:3 
asmeniškai atvirame automobi
lyje pravažiavo pro Andra Pil
dąs provinciją, be jokio inci
dento. Jis pstfįskė^Yįliį*-.-^<1 
prievartos_<vienus . prieš kitus 
nebus vartojama. 7

— Jeigu mano motina, Indi
ra (randhį. būtų gyva, tai rian 

•?d»en visi • button e tninėję 
87-tąjį gimtadienį — savo kal
ba pradėjo krašto pr<mjein.'

XEW YOftR, N’.' Y. Sūprancm 
. i zėjes'vokietis Pierrė Sčiineider, 

| baigęs universitetą, studijavęs 
m'ną ir priėjęs išvados,.kad me 
nininkas Matisse yra vienas 
našiausių modernių menininkiųkęs vienfhtėtis nužudytos prtni 

j kuriam Sdmeideę pašventė- 1 1 i jeres sūrius. Keliais Indijos prie- 
; šų šūviais ji’buvo nužudyla sa 
; vo.saite, išėjusi pėsčia eili j ssr 
! vo darbovietę, kur jos laukė In 
j dijos gyventojai ir užsienio

irr

Preįdentas Marcos buvo 
operuotas'

MANILA, Filipinų salos. 
Prae-tą savaitę Filipinų salų pi e Į 
zidentas Ferdinandas Marcos bup’ 
vo operuotas. Operacija buvo; 
sunkiu bet prezidentas pajėgė at- > . 
sispirti ir pamažu taisos.

Apie prezidento negalavimus, j Įį^į^ 
jis pats pasakoja fiipiniečiams.i 
bet apie operaciją niekas nieko 
nesakė. Francisco Fatad. buvęs 
prezidento kabineto ministeris: 
paraše straipsni vietom dienras-į 
tyje, kuris vrkar buvo spausdin-j 
tas, 
bia visa spauda ir radijas. Bet' ka-* 
straipsnis parašytas, kad nepa-Į cialislss Schneider 14 metų dar

i kuriam
; geriausių savo gyvenimo metų.
; Jis parašė 752'puslapių knygių 
‘ kurioje pasakytų kiekvienas ve r 
j tingesnes žmogus ,rašęs apie Ma

— Izraelio ir Lil 
levai pradėjo p:s

1S! Rajiv Gaixihi. lO^iefy? sulau- į

! Izraelio karo jėgų atšaukimą iš
■ Libano teritorijos. IzracFs no- 
Į kalba apie’8 bilijonų dolerių at- 
j y gi rJ i ną už 1982 m. j>adą^’tu s 
! įsiyeižimo nuostolius.

Specialistas- Schneider, yra įsi 
ys,kad Matisse yra nrockr 

niuus.es menininkas, bet jis nė 
na knbistas.

Apie Matise galima daug ko I 
Įvairaus pasakyti bet negalima' 
jo pavadinti kubistu. Klibintai I 

. Laikraščio prareš mą skel-j jį .'•avinasi. bet pats Mbitisse nie- j 
bistu nesijautė, o spe-l

ha įrodė, kad Matisse nėra ku- 
bintas. Savo įrodymu Schnei- 

j der Darėme duomenimis. Kny- 
A ] U 1 ga išversk i anglų kalbą. Ji yra natonus Cnotoplen Dodd buvo] .. Lsirodė knvgu rimtoje pareitą sa uzc< ęs pas prezidentą ir su juo . x. > >

, .... • c j j • vaite Ji kamuoja >9o.00 d^o-kalbėl osi. Sen. Dodd pareiškė, . v J
kad prezidentas jaučiasi gana''C™S‘ 
stiprus ir laisvai kalba Įvairiais 
klausimais Manoma, kad jis bu
vo operuotas Quezon mieste.
Inkstai buvo netvarkoje.

sakyta kuo jis serga ir kokia kū 
no dalis buvo operuota.

•— Mokslininkai nustatė, kad 
mergaitė Fae mirė nuo širdies 
priepuolio. Ji gyveno 19 dienų 
tabūno širdimri.

— Jane Byrne 1987 metais 
norėtų kandidatuoti merės pa- j 
reigemfe. Ji užsimovė 
plank j paniką .

— Chicagos policijos virši
ninkas, ketiiržvaigžcfc Fred Ri
ce Inntijo miesto' tarybos finan
sų komitetui apie reikalą 
daugiau pinigų. eMras ja 
tarė atleisti daugiau po 
ku.

skiri 
n!
i įeini i

— F renk Do v'me paskirtas?
CJr^ ‘‘StSn-Turres” redak
torium. Pareigia jis pradės eiti 
nuo N. Mėty • * :

į ciai. • -
t Garsiakalbiai :r Rajivo kėdė 

buvo įrengta miesto centre prie ! 
didžiojo namo 40 pėdu aukštu- [ 
mce. Vienoje p n-ėję buvo pa I 
didintas besišypsančios motino? Į 
vaizdas. Iš tolo matėsi r 
premjeras Gandh?
drabuži Kairysis jo petys buv 
apsuptas marga miline skara 
kad galėtų ginti- nuo žv 
vėjo mūru aukštumoje.

— Paskutinių dienų 
šiame krašte p im-dė

— Tok-jo mieste kilo 
aais^as. kuris suri-ikino 
ėjusius telefono laidus, 
tūkstančių žmonių liko 
fenų.

dW

pilt: i 
dėvįs baltą j

oaus 1

zurnu- 
ripeži-las įdėjo žinto. kurioje r 

no-, kad praeitais metais 5m.pi 
nėjimo tikslais buvo įskridęs į 
so vi ?tų teritoriją. žu mahsfei 3
gavo febai daug protestų. Sc- 
kanriame numervjc jis attmra-

Etiopijoje maišĮminkit 
’.e r '.ls-o sandėlį ir išStae- 
rh r. maisto atsargas. .J

— Palestiniečiai ncsvtai R ke
liais įJau-imais. Arafatas neši- 
rencia važiuoti į pasitc-rimįis

1 Jordanijoj.

F 
■ris X fe*--

ivvKm 
etc< gy !

vertėjams ir užsieniečiams, kad; 
Indijon nesukreči? kelį šūviai ii ; 
kelios kulkos Indijos nesutru-Į 
pina. — :;riė Ii Jiv Gandh .

Prieš 19 otonu mano moti
na nušovė d>«.sirFrri kuriuos ka-!

— Sov:etu k?vo mirusterisĮ riuomenos vadovybe buvo JKis-l 
mat's. Ustinov tebeserga, bet įsai kyriusi ją saiimri. Kada žinia į 
kymus kariuomenei ds vis dar paskinto ap:e pasikėsinimą ją 
pasirašinėj nužudyti J tai kelias diena, pasi

niuus.es


KADA PRADĖJĘ MELUOTI?

MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto šio skyriaus redaktoriai

LIETUVOS KARIUOMENES ĮKŪRIMO ■ 
LAPKRIČIO 23 D. PROGA:

Maža> būdamas 
davau mamytės 
‘ Nieko nėmk, kas 
dėta”

dažnai girdė- sai nesunkios bus politniko pa- 
perspėjimą: 
ne tavo pa

reigos. Ir asilas galėtų politru
ku būti, jeigu mokėtu žrnogiš- 

Ir vykdžiau tą mamytės kai kalbėti ir skaityti. Čia gal- 
pamoką šventai iki pat paskuti- voti nereikės. Kiti už tave gai
nios kariško munduro sagos už- vos ir rašys, o tu turėsi tik per- 
siseghne. Kai jau išaugau į pa-j skaityti.
tyimsius eilinius, ėmiau ir pa
miršau. Karta radęs už kaieivi O labiau nusiraminti padėjo ir 
nių rajono pabertų komunisti- draugas Timofiejus Sabakifcas, 
nių lapelių, ėmiau ir keletą jų kitos kuopos politrukas. Jis, 
parsinešiau i kareivines. V eną pirštu parodęs į rytus, pridūrė 
daviau eiliniui Jokūbk;;i Plokš- 
čiagalviui. kitą eil. Timof’.ejui 
Sabakinui, na, ir trečią eil. Lei i 
bai Lazurkevičiul V’*si jie buvo 
mano geri draugai iš Skuduri-j 
nių miestelio.

Nė nenujaučiau, kada tuo savo 
žygiu padariau didelių nuopel
nų pasaulinei bolševikų revoliu
cijai kurti. Tai paaiškėjo po 1940 
m. birželio mėn. įvykių.

Kai raudonieji Maskvos tan
kai sustojo netoli mūsų kareivi
nių ir neva tiltų bei kažkokių 
kelių apsaugai savo patrankų 
vamzdžius atgręžė tiesiog mūsų 
rajono link, iš lėto tyliai prislin
ko prie manęs eil. Lazurkevi
čius ir tyliai man į ausį pašnibž

Jeigu šitaip — nusiiamiMau.

— Prie liaudies valdžios jo 
kių atsisakymų nėra. Arba vyk
dyk skilias pareigas, arba va
žiuok sveikas sau i Sibirą.

Tai buvo svarbiausias argu 
m elitas ir nuo tos dienos pradė
jau eiti politruko pareigas.

Iš pavii*siaus žiūrint pareigos, 
atrodo, nesunkios. Gauni jau pa 
rašytas paskaitas ir tik perskai
tyk. Bet sieloje vis dėlto labai 
kvaila. Parašyta, rodos lietuvis; 
kai, bet-nieko nesupranti- Kur 
reikia .iškeikti senąjį Smetonos 
režimą, ten. aišku, suprantama,
bet kur kalbama apie naująjį! 

kas

— Raulai. a, Raulai, girdi J 
smetoninės kariuomenės nebe-j 
ra. Dabar bus liaudies karino j 
menė. Tu būsi didelis viršinin 
kas. Didesnis net už kuopos va 
dą. o^aš' net pulko vadą.

<Kai nieko nesupratęs ssižio-J 
jaįi ir negalėjau-.»ė*'žodžio iš?a°-j 
ti‘iš TP^tebimo, kati kuopoje! 
bife aukštesniu viršininku net 
u? kuopos vadą, Lazurkevičius 
mhn paaiškino. Girdi, kompar
tijoje aš padariau žygių, kad tų 
būtum paskirtas tuo viršininku. 
Ir tuo būdu Leibos dėka pasi
dariau kuopos poli truku.

Ko turėsiu mokyti kareivius 
—w pradėjo man aiškinti ir kal
bėti apie kažkokius ten marksiz
mus, leninizmus, stalinizmas ir 
velnias žino apie kitus kokius 
ten izmus. Sus:sukė, susipainio
jo mano galvoje visi tie izmal 
Pamačiau, kad aš nieko apie 
juos nesuprantu — nei a. nei 
b.'o dar kitus turėsiu mokyti!

Čia tai jau tikrai prisiminiau 
mamytės perspėjimus: ‘‘Nieko 
neimk, kas ne tavo padėta*’- Da
bar keikiu save, įcaci vieną kar
tą buvau juos pamiršęs. Nepa
dėjęs už kareivinių rajono ko
munistiniu nopiergaliu, ėmiau 
ir paėmiau.

Jau buvau spėjęs užsisiūti 
ant rankovėm ir pol trukų ženk
lą raudonąją žvaigždę. Dabar 
norėjau ją nusiardyti ir atsisa
kyti politruko garbes, nes tų 
mokslų mano galva nes u virs*, 
kins. Tačiau mano draugas La- 
zurkevičius nuramino:

— Raulai, nebūk kvailas! To
kia laimė snt kelio nesimėto Vi- tų Sąjungoje būtų j

kad raudonoji armija įžygiavus, 
iš Lietuvos krautuvių išpirko vi 
sus laikrodžius.

Likusiųjų klausytojų tarpe ki
lo juokas Tai išgirdę, iš raka
moje Kambario išlindo visi bėg
liai ir mane apipylė dar žiau
resniais klausimais. Mano akyse 
tik įaibo, mirgėjo, ir nesugebė
jau ničnieko atsakyti. Maniau, 
jau būvu dingę' amžinai ir kei
kiau »ą valandą, kada mane pas
kyrė politruku.

Bet laimė neatstojo manęs. Pa 
čiu kritiškiausiu metu į salę įs
muko mano mielas prietelius 
Lazurkevičius- Save vanago aki
mis dirstelėjęs į vieną ir kitą 
pusę, tuoj suvokė mano pavojin
gą būklę. Staiga šoko į sceną 
greta manęs ir sunko*

— Draugai, tiek daug klausi
mų, į kuriuo' tuojau pat atsaky
ti neįmanoma. Paduokite -juo: 
raštu. Kitame susirinkime atsa
kysime Juk reikia rimtai išgvil 
denti klausimus-

Atsirado keletas asilų, kurie' 
raštu jįteikė klausimus. Juos pa
siėmė Lazurkevičius. Nulipęs 
nuo scenos, dar šnektelėjo su 
ėil. Plokščiagalviu. šis parodė į 
keletą labiau triukšmavusių ka
reivių- Lazurkevišius riusišipso- 
jo ir išėjo. Man atsistojo plaut 
kai. Supratau, kad Plokščiagal- 
viš pasidarė bolševikų slaptuo
ju agentu.

Kitą rytą raštu padavusių 
kLiusimus ir Plokščiagalvio nu
rodytų kareivių jau nebematė
me kuopoje. Lazurkęvičius, ma
ne 'Usitikę.^,.. šyptelėjo Tlaulai. 
nebijok paskaitų skaityti. Dau
giau nebeatįiras mėgėjų klausi
mu dėV? nėti”~ i.. ^_

kad jisai uu- 
nurė | dideles platybes, 
kar buvę patogu ir įdo

matuoti. Ai taw ąjaiM* Bi«-

— Padėkos Diena rytoj, o 
šalta ir slidų, kaip tu laikaisi, 
Malki? — tarė tėvas-

— Kai šalta, tai reikia apsi
vilkti šiltesnius drabužius, o jei 
gu slidu, tai reikia pabarstyti 
truputį druskos, paaiškino Mau
kis. — O tu tėvai, išėjai gatvėn 
su švarkeliu, ir tai atsilapojęs.

— Padėkos diena sušilsiu, — 
atsako tėvas, bet aš girdėjau,, 
kad Valantinaite labai studijuo
ja. Ji dabar užėmė Di\ Bylai- 
čio vietą. — Antanina Valen- 
tinaitė uegąįi užimti.: Dr.. Bylai- 
čio vietos. Byiaitis yri advoka
tas. o ji apie tr ise ireturi jokios 
nuovokos-. Dr. Bylakis po teis
mus slidinėjo ištisus 8 metus, ir 
kaip jis išslydo, tai niekas neži
no. Vienintelis žino, tai jis pats, 
bet Chicagoje ji sUftku pagauti.

Pasakojama, kad į teismą dąu 
gi a u nebeatslys. ,

— Kas galėjo Antaninai Valen 
tinaitei perduoti seną bylą, tai 
ponas Butkus. Jis nenorėjo tai
kytis. jam buvo reikalingas teis
mo sprendimas, bet išslydus By- 
laičiui, išslydo Ir sprendimas. 
Butkus galėjo visą bylą perduo
ti Antaninai Vatentinaitei, o ši 

- -- i yra pasiryžusi ųneslidinėf. To-
kaip vienas žmogus gali prida- | įj-OJn{. dienom.-, kaip šiaudįeų, ji 

adove. Pas- ryti tiek klaidų? , -• • •
."•<1 Stalino:

PRIEŠINGAI.L.

— Aš niekad netikėjau, kad 
Petras visuomet neturi pinigų 
— skundėsi Jurgis.

. — Petras pinigų neturėjo an
tradienį neturėjo kętvirtadie 
iiį, neturi ir dabar.
č/— Ar jis prašė tave paskolin
ti? *

— Ne, aš norėjau pasiskolinti 
P9* ii i£ *

MOKYKLOJE

Mokytojas supykęs bara mo*

liaudies režimą, ten daug' 
vien migla atrodo.

Kartą drožiu iš rašto apie Sta. 
lino konstituciją. Pranaitis pilą.' 
galva svaigsta. Seku kablelius ir 
taškus, kad sakiniai išeitu aiš
kesni. Tarpais dirsteliu į karei
vių klausytojų akis. Jų vieno.J. 
šypsosi, o kitos laoai 'kvailai ai ■, 
rodo, matyt, ničnieko nesupran
tą iš mano paska -tęs. Pagaliau 
dar nebaigus paskaitos; karei- i 
viai praliejo bėginėti ir salėje be; 
liko vos keliolika klausytojų. 
Užtai sausakimšai buvo prisi
grūdęs rūkomasis kambarys.

Po paskaitos, kaip buvau pa
mokytas, turėjau paklausti; kas 
turi kokių klausimų ir kam pas-, 
kaitoje buvo neaišku. Paklausti 
paklausiau, bot visą laiką tire? 
bu ir prakaituoju, kad tik nič
nieko nepaklaustų iš Stalino! 
konstitucijos. Juk ir man
čiam daug kas neaišku, ką skai< kinį: ..į
čiau. j — Tavo šilas namų darbas
. Eilinis Treptius atsistoja ir ? jTa tiesiog baisus. Nesuprantu, į 
liūto bal>U užstaugia:

—- Drauge poli 
kurtoje primine, kr.d Stalino: — Aš ne vienas ir dirbau, -- 
Konstitucija pripažint; tikėjimų į teisinasi mokinys. — Man ir tė- 
la svę- Bet kodėl iš mūsų karei-Jvas padėjo.
vinių jau pasiskubinta kryžius 
Įafalanti? Juk mū>ų kareivių! 
dauguma tikintieji kr ksčionys?|

Iš galinio suok* 
Vimbrys rėkia:

— Stalino koDstbucija, tiesa, 
grižai kalba, bet kodėl jos ne- 
k cUso patys rusai.
lankų vamzdžiai at-ukti į mū-Į 
su kareivių pusę? Ar tai laisvė?? 
Ar taip liepia konstitucija9 |

l NAPOLEONO SVEIKATON

... i — Pastebėjau, kad mielas lei- Kaireje eild , , . » •j tenante laoai daug geri, — saka
į Napoleonas.

— Tai tie>a, bet visuomet ge-
j j . rili Jūsų sveikaton!Kode! ją: *■ »

METINE VEDYBŲ SUKAKTIS

Mielasis, ar prisimeni,kaip
Eil. Tvarkytis, garsiai nusiko? mudu susipažinome?-

— Taip. taip.... Kuomet ėjauisėjęs, vilku už?taugė:
— Kodėd Stalino konstitucijo- man skersai kelia perbėgo juo- 

;e nieko nepasakyta, kad Sovie- da katė, o svečiuose už stalo ra
dau 13-ka žmonių....

myte, pradėjai mehwUT

nešiojasi sauja druskos kišenių- 
je. Jeigu tiktai' koja paslysta, 
tai ji saują ir paberia. Dabar vi
si laukia jos nutarimo^ k*-<ia ji

Mirštantis škotas kreipiasi j 
šventiką:
—Šventas tėve, kaip jus galvo

jate, jeigu aš paliksiu visus sa
vo pinigus bažnyčiai. ar patek
siu į dangų?

—Pažadėti ašį žinoma, negaliu, 
—atsakė šventikas,-—bet paban
dyti galima.

sė baltai apsivilkę^ tarnautojas.
— O ką gi duos?—klausė žmo- 

gUš-
— Viską, ko širdis non, — 

atsakė tarnautojas. v. ,
— Tai t atnešk išgerti ir už

kąsti? '* • Vri . t -
Prinešė gerti ir valgyti ma- 

i žiauriai kelioms dienoms. Paga
liau ir tai nusibodo.

Ei* — pašaukė jis savo ap
rūpintoją. — vienam pradeda 
būti nuobodu Kaip butų kokią 
gražią moterį gavus kompani

jai? _
— Tai yra vienintelis daiktas, 

i kurio čią negalima gauti, atsakė 
I tas.

H- GANA IR GANA
l Mokytojas: Kiek bus penkis 
padauginus iš septynių?
> Mokinys tyli

Mokytojas. Įsivaizduok sau, 
kad gavai penkis kartus po sep
tynis obuolius. Tai kiek gavai?

Pakankamai

paklausė žmogus-

baigs bylą ir pradės tartis, kaip 
ateityje neslidinėti.

— Nemamu, kad Antanina Va j 
lentinaitė, galėtų tęsti baigią by j 
lą, nes jai rūpi taika ir ramybė. ’ 
Ji yra pasiryžusi ne tik baigti 
ginčus su Marquette Parko na- • 
mų savininkais, bet ir su But- . 
kaus bendruomenę. Ji padavusi 
visos Chicagos lietuvių vardu1 
prašymą pusei milijono, bet ga
vo tiktai $15.000. Tai pasityčio
jimas iš VaĮeritinaitės. Kadangi 
pinigus duotus visiems lietu-« 
Viams, tai lietuviai nori žinoti, ’ 
kiek ji pinigų gavo. Jeigu pini-’, 
gus davė Chicagos miestui tai 
turi pasakyti kiek gavo ir ku- * 
riems tikslams juos gavo. Jeigu' 
meras Washingtonas pinigus bū 
tų davęs jai vienai, tai tada ji' 
galėtų daryti, ką ji nori su tais 
pinigais. Jeigu davė lietuviams, | 
tai turi išdėstyti juoda ant bal-; 
to visiems lietuviams. Neužten
ka išdalinti dalį savo draugams, 
turtingiems daktarams, bet turi 
žinoti visi lietuviai.

— Kada ji paaiškins, kuriam ’ 
tikslui ir kaip išleido pirmuo
sius tūkstančius, tai tada pasa
kysiu, kodėl jai nebuvo prašy-: 
to pusės milijono. <

— Matau, kad tu daugiau ži
nai negu aš, — tame reikale. Aš ; 
dar kartą užeisiu, kad man akis 
ir nosį Oiitrintų. — tęsė Maikis- ?

lą, — pasakė žmogus.
— Kut gi kitur manai tamsta 

esi? — atsakė tarnautojas.
♦ * *

NEATLIEKA ROLĖS

— Vaikai, kas čia taip reka, 
lyg būtų kariamas?

— Vaidiaam skęstanti laivą, 
c Jonukas nenori prigerti.

— Karjeros laiptą pa
prastų laiptų fckiriaęi too jog 
norint pakilti pirmiausiai pa
čiam tenka jos nušluoti liežu
viu. u

* * *
KELIONĖ PAS ŠEIMĄ

Mažas berniukas kreipiasi į 
praeivę: - -*^4

— Prašau duoti vieną dolerį, 
kad galėčiau nuvykti pas savo 
šeimą. . . 't

Praeivė:
— O kur yra .tavo šeima?
— Kine, —- atsako berniokas.

NAUDINGA PAMOKA
Prokuroras: Vadinasi, pada-

jau.
Kaltinamasis: Apgailestauju, 

pone prokurore, kad ne, bet 
ateity tikrai pasinaudosiu tams 
tos įdomiais nupasakojimais.

DRAUDŽIAMA DIENA

Teisėjas: Fricas. - Nedolenga, 
esi nuteistas keturiomis dieno
mis kalėjimo už tai, kad penk
tadieni sumušei savo kaimyną.

— Okej, pens teisėjau, atsė
dėsiu, bet ateityje žinosiu, kad 
penktadieniais nevalia mušti.

LINKSMI ŠTRICHAI

pyto sonetą. C .
—Gerai,—linkt elejo mokyto*

#s» ■
—O dabar atpasakok jo turinį.

Kodėl gi? -• - •: ’
Aš nesiklausiau,, kai skaičiau.

.» * *
SENELĖ IR ANJL'KAS'

' — Onute, ar tau negėda dėvė
ti tokią begėdišką suknelę? Ar 
tau nieko nesako tavo mamytė?

— Nieko, ši suknelė yra ma
no mamytės. ■. •

paskutinėje vietoje?
—Keturius metus., pone.
— O kodėl apleidai?
—Turėjau. Paskelbė amuestlf

— P-rkčiau šį šunį, tik abe
joju, ar jis bus ištikimas.

—* O, taip, baisiai ištikimas, 
.— atsakė pardavėjas. —- Tris 
kartus jį pardaviau ir kiekvieną 
kartą jis vėl sugrąžo.

— Tamsta sakai, kad tapai ( 
nervingas meškeriojant. Bet" 
juk meškeriojimas nervus tai-’ 
so.... I

— Ttk ne man, k^4ąnj 
j meškerioju be leidimo.
t

* * .*
Jnirtibi pati priekaištauja vy« 

r ui: .
—Ta visitomrit išgalvoji pa<i-

t tewimma kiwWWtt /Tįsti Mrt*
Į vėlai naktį. Ką stirnaitei šfelw 

dien.? **•
—Neko. , f / • 
—Ir tu nori, kati tilo patikti* 

čiau?! t ’ • <

Tula Barbora iš savo myKmor 
jo gavo dovanu ,jražų 
o po dviejų vaiaiM^ sa atw pa=- 
čiu lietsargiu sulaužė jarn nosį 
kni kącĮ
vaną iš* jo gat-tl (trauke.

I Priimant naują .tarnautoją pe- 
j reigirnas teiraujaši:
I —Kiek laiko tarneta tšb*rvai

* * *
— Ar tiesa, kaip moterys 

sako. kad vyrams geniau gy 
vend?

— Netiesa, nes vyrai vėliau 
aj^iveda ir anksčiau už jas au
si irita. • ’

— l ai Jūs bdvote neatsargus1 »
— prctaišUvo vairuotojas pės
čiam kurio vos vos narupai - 
fiojč. — Aš vairuoju maiiuą jjili 
dešimt metų, ir lig šnotei tokiu 
dalykų- man nepasitaikė?

— Aš taip pat ne naujokas' į
— piku naši pėstysis. — Aš

-lįėįtatk jau s€»a*kfiinH '

. » • ♦ • • i 4 v
- - Vyras, kur s ičkika 

žmonas, nebūtinai turi 
kartu vedę*. Antroji gili būti 
io sūnau* žmona

#v

4- ■ *■
4* - ’



p

' r Socialinis draudimas ir aprūpinimas
VI metai lapkričio 21, 1981, Nr.43(30t)

Redaguoja PRANAS WLAS

•’ ix medžią^ slysti: 4436 So. Washtenaw, Chicago, IL 60632

KĄ GALI VIENO ŽMOGAUS PASIRYŽIMAS

(6117 
skvr- 

diiekt. B. A; Nespan rakemetb 
dueto trys socialinės srities dar
buotojos neseniai buvo -nuva-- 
žiavę težiūrėti Berwyno — Ci-Į 
c£ro ap}’linkiu senelių globos 
cęntra,’imantį 5817 West. Cee- 
irck flotrd šio centro <itr. Tere
sė M.1 Prisclrmon aprodė patal
pas ir. papasakojo apie šio cen
tro veikla.

Ji, socialinių nujosiu magist
rė, ' ma fydamlHjsenėsnio amžiaus 
žmones,be tikslo slankiojančius < 
ga-tvėnris,išr neturėjimo ką veik 
ti, tižjųkančįu's' j taverna;
sisjnaginli; ji^ėmė galvoti, kad visas 5-kias dienas, kiti 
reikia^strigti  -senųjų globai ko- 
kj Mobs jcenti^į' vyresnio 
ąmztąuš žmonės’drenos metu 
galėtų prsfei^C laiką-..
i .Tpjfląin. 'išĮbtrui i steigti, dar-- 
bą?į^įdėj^š^^iW76.metais, ik

1 Multi Purpose C:tro 
Kedzie A\k), Socialinio

pa

ricįe paixhi't ttaani 
daryti rankdarbiai.

Užpakalinė salė pertvarta kėni 
•bariais: viename seneliai spor
tuoja, kitame žiūi’¥ televiziją, 
trečiame gali sėdėti ir šneku* 
čiuotis.

Yra įvairių programų. Kas sa 
vaitę būna šekiai, skaitomos pa 
skaitos sveikatos ir kitais klau
simais, rodomos filmes, beveik 
kasdien pasitaiko kurio nors! 
globojamojo gimtadienis, tai ir 
jis atšvenčiamas.

Dabar šiuose namuose globą pu lėkti laiką, 
randa apie 300 vyresnio am- ; 
žiaus žmonių. Vieni čia Lankosi: P.S.^uia-1’ veikia

_ j dc vau ja ir-a Lietuvos Sodyba, 
kurioje vyksta kultūrines pas
kaitos rteodamja mrxl. pagalba, 
inromacijos socialiniais reika
lais ir kt'. Skyr. Red.

nei

indyje, 
įėjimas

Nepriklausomos Lietuvon karo laivas

ar

kultūringai į

Pranė Masilicnienė

ziai i

IlcMlO tlK

Redos C.hicagoje gr
Dr. J. Adomavičiaus va- Į -_cr gj|7 g. Kedzie Avė. telefo-1

vyskvp.-s Zilberas 
domėjosi įvairiais 
ypač matematika, 
muju Europoje jis 
bu skaitmenų ir <
skaičiavimo sistemos pran.-.šu-

f*

2^ rr li'Ai

;r.;u kžt;'< pcf<e«la itgatiti jėga\ ėii's buvo šnekama, kadis Jo 
ka sergama rniok: rdo infarktu, majmurmio sargofago skverbia
mi |>o kelių dienų pradedami 

gydomosios mankštos pratimai, 
fizinis krūvis ir jo trukmė kas
dien vis didinamas. Fizine itam-

a s ipiina širdies veiklą dau- 
iau negu bet kokie vaistai, iš- 
>kcia vainikines kraujagy-ies.

; atsistato kraujotaka 
Ne veltui sakoma- ‘Ju-

si juodi dūmai ir girdeli vel
niu šokiai

1648 m. bažnyčios valdžia nu
sprendė atidaryti sarkofagą ii 
p;tL,.kits pašventinti. Tačiau sar 
kofagas buvo6 tuščias.

NESUSIPRATIMAS

kad ir n€xTd?liani būreliui pasi
šventėliu.

Galvojau, ar ne laikas ir* 
mums, lietuviams, s. ^irūpin'i I 
senesniųjų globes centro stei
gimu, į kurį vietoj? ėję į smuk
les, eitų mūsų vyresnio amžiaus

i žm-enės ir vieniši

Ave-, tel. 847 9453.
St. Gall Church. 5-11 ( 

w er Ave., tel. 6&iA
Five Hclv Martyrs Chmx 

*?27 Sc Richmond A\e., telef 
nas 247-9647.

St. Nicnclss of T. lentine 
Church, 2721 W.^62r.u Street, 
tel. 735-0772.

n:o stokoj 
h i poki ne

pradeda daž-Į 
:ja kūno svo- į 
pa. -usilpneja

t:, i

1

bet jokie pasaulio vais-

Alovėjlinų r ė 
.4 B.

DŪMAI Iš SARGCFACO

Prancūzų žurnalistes Francois 
Lions sudarė saraša mokslininku 4 4.

— Tik įsivaizduok, anas po
nas antai pr eš trisdešim metų 
Į Ameriką atkeliavo vienuose 
sulopytuose marškiniuose, o da 
bar turi penkis milijonus dole
rių?

— Penkis milijonus dolerių?! 
Dėl Dievo, ką jis su tiek sulopy
tu marškiniu daro?

Ist Street ( tel. 847-8282.
Southwest Multipurpose On

ziau.
Arčiau gyvenantieji' ateina pė 

sti, o iš toliau surenka ir suvežą 
du savi autobusiukai, gi vaka
re juos-perveža įmanius. 

j Patalpose seneliai gali laiką 
sįn^p-^ąv^ •nedideles - patalpas Ipraleisti nuo 9 vai. ryto iki 4 v. 
ir-k^^'daA^'/šėriifbsius’ jomis įp. p. Silpnesni ’ u z priežiūrą mo- 
naudotisu-;. C - • ■ *. ' . ; .< ‘
pBureįis.' sa\^anorių rnoteriškįų _ 

irjjįpąiir pradžioje 'dirbo be jo-f Vedame, sveikatos stovio kar 
kio/ątlyginžno,taupydamos kieki teteka. Gydytojas-apsilanko du 
vierįjį eenfeądį - ; -’ ė •-kartus: per diena, to slaugė bu-

Glčbojamųjų skaičius greitai na kasdieną.
į AnU'arne aukšte yra dvi dide j ~ 
lės salės, kuriose kiekvieną sa-j 
vaite- tepie 600 žmonių lošia j 
bingo. Tai duoda šiam centrui j 
100,000 pajamų per me-j 
tūs. .;<• *

iVįai^tijo^ valldžia, hjrj'l’hda- 
ipa šį senųjų globos darbą, ka*s 
met skiria paramą. Savo auko
mis prisideda Ir . globojamieji.

: Finansinių problemų šis cent
ras jau neturi, išlaiko jau ke
letą'’ apmokamų tarnautojų.

Pereidamos to centro -patek 
pas, matėme vyresnio amžiaus 

: žnjonių uzsaėmiinius. Vedėja 
ųkiekvįeną. pažįsta? ■ pakalbina, 
pasiteifaujia. apie jų asmehinius 
' reikėjus. 1 ‘ ’< ••

■ Visa - tai stebėdama^ galvoj-ąu, 
kiele, daug gerą artirimį gali pa- 

gtoiam. daryti sumani vieno asmens ini 
Šaiitu'vėlė, ■ ku- ciatyva. pasiryžimas, padedant, r-k*. * *

ka po 20 dol. pec mėn 
n i — nieko nemoka.

ŠIS TAS APIE VAD. GOLDE 
DINERS KLUBUS IR JŲ 

VIETOVES CHICAGOJE

kų,nukentėjusių vardan mokslo, 
ir įrašė i tą sąrzišą Romos po
piežių Silvestrą II-

Dar prieš tapdamas popie
žiumi (999m.)., prancūzu arki

me Urinj.ikas 
moksliniais, 
Vienas pir
su prato ara- <

PO VALGYMO KONKURSO

— Sveikinu, kad laimėjai, su
vaikydamas kilegrama dešrų, O*, u

keptą vištą, anti rr tuziną varš- 
kieviu.

— Nepasakyk mano žmonai, 
nes ji gali man neduoti vakarie- • 
nės......

pasiekė 2Ųp patalpas dsfcėš per 
.. J:..;.. O. _ j j

.Tiu'ėdainos-; pačios sūtaupu- 
sios<?tl5;^K) dol. ir gavusios pa- 
rąnįps iš' k'ąi iuriu vief inių or- 
ganisąejj.ų ■ bei įstaigų,. .vertinan
čiu :jit veiklą, nupirko dabafti- 

. ngs tpatalpąs> buvusio banko, at- 
remontavo ' pritaikė senelių glo- 
bbs-'P^wankv.T'’ V /T - '‘T ■ 
; .^DaĮtriįš remontas.<tebevyks-ta 
.irjx^ijar. ; . T.

.'.■.’jBėĮĮ^ių; globus risimas' yra di- 
delįęįj dviejų .lukštų, t Pioname

Pagal Chicagos m. programą, 
nuc60 m. amž- vyrai bei mote
rys ir jų žmonos bei vyrai gali 

Į gauti pietus iš vad. Golden Di- 
į ners klubu papiginta kaina.

Jūs turiie paskambinti savo 
apylinkės* vad. Multipurpose 
centrui dėl rezervacijos prieš 
savaitę. .

Čia skelbiame tų Golden Di
ners klubo : adresus, esančius 
Chicagos pietvakariuose:

iSt. Martin’s Church. 5838 So. 
Princenton Ave’., telef. 667-9647.

Benton; Community Settle
ment, 3052 So. Gratten Ave., 
tel. 927-5420.

Our Lady of Good Counsel 
« Church, < 3523 
i ..... i

nas I7B-8700.
Sacred Heart Chui'ch. 7020 S.

Aberdeen Ave., tel- 846-4353.
Major Romert Lawrence Apart

ment, 655 W. 64th Street, tel- 
3744666.

Yale Apartments. 6401 South 
I Yale Ave-, tel. 651-307G

Sertonma Club, 4343 W. 83rd 
Street, tel- 585-3040.

Mt. Greenwood Salvation Ar
my. 11355 S Central Park Ave., 
tel. 881-9377.

otų žmonių ši r 
ekonomiškai.

iŠ dažniausiai 
'dies raumuo stiprus.
iių žmonių širdis su- 
maždaug 20 procentų 
rgu treniruotų. Je: šir 

dies ritmas padažnės 5-10 dū
žių per minutę, tai nesunku pa
skaičiuoti. kad per parą ji pa
pildomai -usitrauks 7 — 14 teik
iančių kartų. Netreniruota šir
dis dirba neekonomiškai, audi
niai blogai aprūpinami deguonį-

So Hermitage

GERIAUSI VAISTAI — 
DAUGIAU ifrf^Tl

Žmogus su jo. ri&|i01<Jginėmis 
savybėmis susiformavo jirieš dan 
gelį amžių. Tada jis tūiėjo la
bai daug dirbti, judėti. ’ šiuolai
kinis žmogus iš tolimų protėvių 
paveldėjo būtinybę judėti, kad 
jo visi organai ir sistemos nor
maliai funkeionotų.

Prieš 100 metu 96 ^procentus 
visų darbų žemėje tfpęlirbdavo 
žmogus ir gyvuliai, iį įk 4 pro

centus — mašinos. Ditilar žmo-

O mitini 
judėti. Ir

:iškai neveiklūs žmonėm ne 
lia nuo stalo dar šiek tiek 

:dl 
c;im juk d

neretai nutunka.

užbur-
kili į pralaužti reikia 
u valios. Jei nervams

■ siekiame oigarc- 
agreitmame skle-

Ištraukti šaknį iš romėnų skai 
menim:s parašyto skaičiaus ga
na nelengva. Nepatogūs ir kiti 
matematiniai veiksmini, 
dalyba. -

Naujas titulas paskatino jį re
formuoti matematikos dėstymą. 
Tačiau šią naujovę su baisiau
siu priešiškumu sutiko inkvizi
cija. Papiežlis apkaltino, “par
davus sielą caracėnų velniam1”. 
Reformą pas -tengė sužlugdyti. 
Prislėgtas n^ ukmės, popiežius 
nratematikbs netrukus mirė.

Tačiau ir po mirties jo nepa
liko ramybėje. Kelis • šimtine-

į SERVEWTH.PfflKW

dar daugi 
nuraminti d 
’ės, tai kibai 
rožę.

šitaip dar jauni žmonės suser
ga stenokardija/ miokardo in
farktu, hipertonija.

Vargu, ar kas nežino čia mano 
papasakotų tiesų. Tačiau, kas- 
d eną bendraudama su ligoniais, 
įsitikinau: kiekvienas mano, jog 
liga jį aplenks. O jeigu ne? Ne
užteko valos atsisakyti žalingų 
įpročių, keisti gyvenimo būdą, 
kasdieną pasistengti pajudėti, o 
kaip tada, kai pasijusite blogai? 
Arteroskleroze progresuoja pa
mažu. Kol širdies kraujagyslės 
susinurėjusios nedaug, nėra jo
kių nerimą keliančių požymių. 
Kai gie atsiranda, pavojus jau 
didelis.

Horacijus sakė: ‘‘Jeigu nebė- 
gioji, kol esi sveikas, — bėgiosi g 
susirgęs”. Iš tikrųjų judėjimas, I

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fraternalinė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuo*

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS iHLUONUS doleriu 
apdraudų savo nariams. ‘ >

SLA - apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
uariams patarnauja tik savišalpos pagrindu, 
kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endosrment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiai: 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai

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

SLA — kuopų yra visose lietuviu kolonijose.
Kreipkitės i savo apylinkės kuopę veikėjui, 
jie- Jums mielai pagelbės į SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą: ■

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

TeL (212) 563-2210

I I
I

<

IMIK'.I

Atdara šiokiadieniais nuo
I. pat ryto iki 10 vaL vakaro,

ęn , 'di.

esvėi-

ffisaž.ž!
) J A Y DRUGS VAISTINĖ U

2759 W. 71st St, Chicago, HL
* BuTESTINGrAT ^PILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL

DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

;11 n MI

50 metų studijavęs, kaip

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI
ę

IW

Read bbd and follow 
directions.
C Ex-Ulx, Inc.. 19Q> UETWBKA8I8 PAMARYS, Henriko Tomo-TtmalMBR, 

Regain parašyta studija apie Rytpriisfaa, remianti* PakaMi I

dsod^u
mjM | Toltf EMSa'

io Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS, 
j$10.00

kieai’s,

f. Rtukflo, jfc Kazio ^Griniaus, taip pat K. Matuievičiaui fr T 
Mėflam ftrtfpsnlxi bei rtudljcK, fltostruotoe anotraukomli 4

&jf| iOkft} pUmtaės.7uoi*s Vaičiūnienės atsiminimai apie dalai 
tverte* bei jtj Ittarij* tr eigą. Įdomi skaityti ir nedainuoju 
berti*, gėrintil autorės puikiu rtflhiml Ir surinktai* duomenfaul 
bei ufltulisiab. Studija yra 151 pu*L, kainuoja $1

ii VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rfikc apral) 
ta* luošo Adomaičio — Dėdė* šerno gyvenimas. Tai ne tauaa 
gyvttdmo bruožą aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buitie* St»

D. 1LHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Tel. 476-2206

For constipation relief tomorrow 
> reach for EX- LAX tonight t

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

S PRAEITIES ŪKANŲ 
ATEINA LIETUVA

2.

tk i>■

> O LACMW C1.WL rtj

N... s,..;

------ -i r
<<W8e fc-raa'o. 3R5

Prof. Vaclovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl. -------------------------

3. Miko ŠOeikio, LIUCIJA, proza. 178 psL

$6.00
$6.00

$5.00

$5.00

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas Bet kada. Ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui 
Ir Uetuvią kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium Ir prof. M. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padari 
Uetuvią kalbą liečiančias ištraukas, paruošė UksHui vertimui 

ir patarė mums toliau studijuoti.

5. Prof. P. PokaAlio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psL ----------------------

S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.

UJEENOS, 1729 So. Halsted St., Chicago, DI. 60Q0t rfųs- 
) vien% doterj persiuntimo Blaldan*.

lalM |3SL Kieti vMefiat
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TAUTIEČIŲ SAVIGARBA — TAUTOS GABI 
PAGRINDAS

pats -avė. Jeigu parimto 
‘ menkąą įvertinimą, argi jie turį 
Į rūpintis, kad tu klystiJie žinot 
■ kd gyvenai pats su savim ir turi 

•Ų; geiiau, negu jie, pažinti savoj 
... oę‘\ — sako Swett-Mar

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai popiet, šeštadieniais — iki 12 vai.

JARUSELSKIS GALI TAPTI LENKIJOS 
DIDVYRIU

Gen. Vaitiekus Jaruzelskis yra nusigyvenusio Len
kijos bajoro'sūnus. Idealus jam buvo lietuviškas bajo
ras Juozas Pilsudskis. Bet jis neturėjo nei Pilsudskio 
pasiryžimo, nei galvos. Jeigu būtų turėjęs reikalingą 
ryžtą, tai būtų, metęsis: kovon. • Bet kovoti jis nesiryžo, 
netuėejd^reiikalingos drąsos/ tai pasirinko į ; mažiausio 
pasipriešinimo kelią. Jaruselskiš' buvo 'labai gerai in
formuotas, kaip rusžii,' suėmę 15,000 buvusių Lenkijos 
karininkų ir geriausius inteligentus, varėsi Į Rusijos 
gilumą prievartos darbams, bet kai vokiečių karo jėgos 
pradėjo artėti prie Smolensko, tai rusai komunistai, ne
pajėgę toliau suimtųjų varyti, pasuko iš kelio ir ties 
Katyno brūzgynais liepė patiems lenkams išsikasti duo
bę, o kagėbistams Įsakė po kulką Į pakaušį paleisti. Pa
guldžius vieną eilę, varė antrąją ir ten pat atėmė ki
tiems gyvybę, kol suklojo visa penkiolika tūkstančių.

Jaruselskis labai norėjo valdyti, kaip valdė daugu
ma sušaudytųjų, bet dar labiau jis norėjo gyventi. Jam 
buvo aišku, kad jei negyvensi, tai ir nevaldysi. Jam at
rodė. kad tikriausias, būdas gyventi buvo elgtis atvirkš
čiai, negu lenkai kovotojai kad darė. Jam buvo aišku, 
kad vienintelis būdas gyventi, tai eiti su komu
nistais.

Kai rusai pradėjo gaudyti atbėgusį lenkų jaunimą 
sovietų kariuomenėn, Jaruzelskis paprašž leisti jam 
stoti į sovietų karo mokyklr. Jis žinojo, kad frontan nu
varytas jaunas greitai gali žūti. Bet jeigu jis stos 
į karo mokyklą, tai žuvimo valanda gali būti atidėta to
limesniam laikui. Jaruselskis baigė sovietinę karo mo-

padarė, bet jis jau grįžo ne Wltaantu, o kapiienu. 0 
kai reikėjo malšinti streikuojanhua Dancigo darbdnUr 
kus, tai Jaruzelskis jau ėjo pulkininko pareigas.

0 kai Vladislovas Gomulka pareikalavo Lenkijos i 
karių streikuojantiems darbininkams numalšinti, tai 
Jaruselskis vienu šūvių du zuikiu nušovė. Lenkų parti- Į 
jos centro komitetui jis pasakė, kad Lenkijos kareiviai [ 
į lenkus nebešaus, tai kareivių iri lenkų tarpe jis i£ki- į 
lo visa galva aukštyn. Gomulkai kito išeities nebeliko, 
kaip pasitraukti iš centro komiteto sekretoriaus parei-1 
gų, o Jaruzelskis pašoko į geenrolus. Darbininkams šau- Į 
dyti buvo pasiusta palieija, užtai darbininkai Stotine,; 
Dancige ir kitose Pabaltijo vietose dūmais paleido ne j 
tik policijos, bet ir komunistų partijos centrus.

Naujas komunistų partijos sekretorius Edv. Gie- 
rekas be Jaruselskio jau nepajėgė apsieiti’. Brežnevas ji 
padarė ne tik lenkų kariuomenės vyriausiu vadu, bet ir 
komunistų partijos sekretorium. Tuo titulu jis iir šian
dien tebenešioja. #-

Naujas sekretorius, Belgijoje pramokęs kasti ang- 
Lenkiją paskandino skolose. Jis užsakinėjo Lenki- 
įvairiausias naujas mašinas, o kai lenkai jas gauda- 
tai neišpakavę, siuntė tiesiai į Sovietų Sąjungą. Ru- 
gaudavo mašinas, o lenkai privalėjo mokėti skolas.

Skolų jie pasidarė ne vien Vokietijoje, bet Šveicarijoje, 
Prancūzijoje, Belgijoje ir Anglijoje. Naujas sekreto
rius turėjo bėgti nuo skolų, bet JaruselskiuI rūpėjo jas 
išmokėti. Dar Brežnevas patarė jam viską daryti, kad 
tos skolos būtų sutvarkytos. Jam pagalbon prižadėjo 
ateiti lenkų katalikų vadovybė. Ji žadėjo išrūpinti ne 
vien paskolų, bet ir kitokių lengvatų.

Tuo tarpu lenkų policijai rūpėjo baigti darbininkų i 
streikus. Lenkijoje pasklido darbininkų solidarumas. ; 
Lenkai ieškom ryšių su Lietuvos, Rusijos ir kitų rusų j 
pavergtų kraštų darbininakis bei ūkininkais. Pabaltijis 
Luojau buvo atskirtas geležine sieną nuo vakarų,, o len
kai iškasė dar vienų? sieną, kad ne tik iš Lietuvės ;.niękašf 
:negalgt'ų stbęgt^.bėtlkad.niekas kojos neįkeltų į Lietu-. 
'Lenkų policija suėmė' apie porą tūkstančių -solidarumo 
veikėjų,1 kuriuos Jaruzelskis paleido?; Norėdamas gauti 
lengvatų Amerikoje, suimtuosius amnestavo ir paleido. 
Jis paskelbė amnestiją ir išleido iš kalėjimo, net nenu
teistuosius. Lenkų policijos vadovybė, keršydama lais
vėn išėjusiems solidaristams, ne vien apsvaigino kun. s 
Popeliušką, bet jį į Vislos tvenkinį įmetė?Aukštoji poli
cijos vadovybė bandė paslėpti nuo Jerų^elskio, kad po
licijos karininkai prigirdė Varšuvos kunigą, bet eili
niai policininkai, tikrindami visais lenkų vieškeliais va
žiuojančius žmones, pranešė Jaruzelskiui, jog tai esąs 
aukštų policijos karininkų darbas. Premjeras Jaruzel
skis pasiėmė vidaus reikalų ministeriją savo žinion, per 
10 valandų išaiškino kun. Popeliušką prigirdžiusių ka
rininkų vardus ir atidavė juos teismui.

Jaruselskis ir vėl tapo Lenkijos didvv’ris. Jis stojo 
ginti be tatdymo ir be teismo, sovietų žudomus žmones. 
Pačios Lenkijos komunistai, tikrieji, maskviniai, pasi
sakė prieš Jeruzelskį. Jeigu rusai vartoja tokius valdy
mo metodus, tai ir lenkai turi teisę juos vartoti, aiškino 
jaruselskiui. Komunistų partijos sekretoriuis, tokio nu* 
tarimo neleidžia pravesti. Ja mparneša, Maskvos komu’ ; 
nistai pačioje Lenkijoj sukils prieš jį ir jį nušalins. Vie-

r tavo nu-
Mat Alek- i 

mokslininkus.’ 
man saulės! >

Kai tą ?Jeksandrus 'Makedc - 
nietis tarė filosofui Diogenui bnn 
"Plėšyk, ko Ok nori 
ras bus patenkintas’ 
sandras gerbė 
‘Na, tai neužstok
Tai vienimelis mano troškimas!’’ 
— ramiai atsakė Diogenas.

Saule yra mūsų planetos gy- 
vvbė< šaltinis. Ji svarbi ne tik 
aiiam mokslininkui, bet ir vi
siems žmenėms. gyvūnijai 
bei atĮ 
voja dęl žemės s. 
dėsnių kovų būtų, jei 
šviesa lėktų dalimis 
'gaup sanlė> jira dar kita ^atĮė, 
svarbi tik žfūonijai.;Toji - saulė 
vadinasi garbė. Žmogus be gar
bės yra miręs, pritrenktas, ne- 
rekšmi ngas. Todėl. muštynėse, 
dvikautėse, teismuose 'girdimeI 
šauksmą: “Neužstok man sau- 
fės’’ — garbės. Žmogui geras var 
das btėngesnis yča ūž turtą, ly-

larnyba, dar nėra žmogaus
irno laicus. Ei^eti gali bū-' vertyb

garbingesne už m.lijonierdr, Uena>. Žhrtma, čia nė. a ragini-;
pasauli n-jas prįe juokingo pasipūtimoj 

ir.. Garbe yra dvasi- i v-stu- turime prLšjminti propor-. 
— žmogaus dvasios: cijos dėsni. Neturi su mumis at- 

pgenybe, ne žemės auksas. i\kafp tCj pasakėčioj su pi! ■ 
kiek turi na ir tuščia statine.

savo gal bęt t1.,;' iv.ėv. * ū • -. -° * Teisaągli - savigarba; re:k;d
■ ■ į i! dažyk ų: itfidaryj,L rrfeko.

ti gaibingc-sni* už milijonierių, (fen 
neziūi int, kad karta 
k ft ebp we 
rii< turtas

kyklą. Kai pasitaikė proga grįžti Lenkijon, Jaruzelskis 
grįžo' karininku, o ne paprastu kareiviu. Jis privalėjo 
eiti karo tarnybą, bet jis pramoko ir daryti karjerą. 
Kada reikėjo siųsti lenkų karius vengrams malšinti, Ja- 
ruzelsiks pasisiūlė savanoriu. Mažai ką jis Vengrijoje

ton Maskvos, Jeruzelskis skuba Vengrijon pasiteirauti 
ar Maskva galėsianti imtis priemonių jį pašalinti. Jis 

praneša, kad Lenkijoje jau atsiranda keli partijos kan
didatai, kurie prieš kelis metus buvo dingę. Vengrai pa
taria jam nebijoti. Jis pats esąs lenkų komunistų parti-

I. PL’ŠĖN’AS

KOVA IR MEILĖ
LIETUVOS LAISVĖS KOVŲ ROMANAS

(Tęsinys)
Likę vieni tamsioje daržinėje, belaisviai tuo

jau sugulė ant šieno ir kiekvienas piekendo savo 
mintyse. Jau daug metų, kai jie paliko savo na
mus ir savo šeimas Vokietijoje. Daug kartų jie 
dalyvavo sunkiuose mūšiuose, pergyveno daugybę 
didelių pavojų, ilgą laiką jie grūmėsi Rytų Fron
te su rusų armija. Daug jų draugų krito. Karas 
pasibaigė, bet vistiek jų dar nepaleMžia. Juos ve
da užpuldinėti miestus bei kaimUĄ jie padaromi 
plėšikais, žmogžudžiais, ir nežinia už ką. Tai ge
nerolo Bermonto sauvalė. Vokietijoje revokucija, 
nuverstas kaizeris, netvarka. Gal Becniontas pasi
juto nebeturįs ant savęs viršininko, todėl vykdo 
savo užmačias. Bet dabar jie pateko į nelaisvę, 
gal nereikės daugiau jiems plėšikauti, gal grei
čiau sugrįš namo, gal dar pamatys savo žmonas, 
vaikučius, tėvus. Visi jų labai laukia. Ir laiškai 
nutrūko, jau seniai jie jokios žinios iš namų nebe
gauna. Nežinia, kas ten atsitiko. Gal ten labai 
blogai po revoliucijos, gal jų gyvų nebėra-

— Vyrai, ar miega.e? — tyliai paklausė vie
nas belaisvis voki? .ai, kokių dvidešimt penkių 
r.ietų vyras.

_ Nemtegstn < o ka*? — atsiliepė keli tylūs

-balsai. 4’‘ ' r’
— Aš girdėjau, ką jie šneka. Aš lietuviškai 

i gerai suprantu, nes esu iš Memelio krašto, žinote 
ką? Jie nori mus sušaudyti.

— Už ką, kodėl? Juk mes pasidavėm.
— Jie neturi mūsų kur dėti, nė kuo maitinti. 

T’e, tie lietuviai, nėra reguliari kariuomenė, be* 
ūk partizanai. Jų viršininkas, tas, kuris mus su 
tiko. Spyglys, barė tą. kuris mus suėmė, Gyniotą, 
už tai, kad jis mūsų vietoje nenušovė. Jis liepė 
jam nuvaryti mus į mišką, liepti išsikasti duobe* 
ir ten mus sušaudyti. Bet Gyniotas nutarė mtis 
uždaryti čia, o paskui duoti mus ūkininkams į 
darbus. Jei jie mūsų nesušaudys, tai vergais ^a- 

’ darys, ir kažin kuomet mes begalėsime sugrįžti...
Visas belaisvių būrys klausosi nustėrę. Pas

kutinieji kalbėjusio žodžiai net prakaitu sudrė
kino nugaras: — Jei jie mūsų nesušaudys, tai 
vergais padarys, ir kažin kuomet mes besugrjsi- 
me. — O sugrįžti taip reikia. Visi namiškiai jų 
laukia, ir koks tai bus džiaugsmas, kai susitiks... 
Dabar juos sušaudys prie miško, jie kris į šaltą, 
jų pačių iškastą, duobę ir niekuomet nebeoš, 
Arba prirakins juos prie plūgų, jie turės arti, 
kasti griovius, neduos valgyti, botagtti* muš, kaip 
arklius. ? f,.

— Kodėl jūs nieko nesakdte? —valandėlės 
vėl prašneko lietuvis belaisvis. Navaris.

— Niekas nežino, ką ii* besakyti’. Juk tai bai
su. Pasidavėme, kaip viščiukai. Mums reikėjo

! Už 4cJ visi, kurie ner?
j > avy žmo?iiškumo, 

labai brangina.
Bet kaip turtas i gyjamas.. . x \ . ' ! kas žmogų zenuna, ir'daryti vi4bu, rečiausiai atsitinka ‘ kame,’ . ų.L.i j r .vt v x i >a.' kas žmoniškai imant siera Biau — garbe. Zmomjo>’ . *■ J į yra. O kas girtina ar peiktina—|

. žmogaus protą <, 
/mai^ įslkyrnai tai-| 

- > _ - .. ’ ,.. į ir bendroji žrnoūiu i>pi4
rie norėjo gera varda '.-.įsigytij • • • -j •' v 4; :. r r ; -n^ x nuoirrone. Del Kfe zmn-i
užeigą. Taigi; gčiy£že^ netenka. d

' l^u ... y- tai rmirrs labai gerai žitiętna- Be
pats sąvė_ —- fo. ątž iiU':dejimirs’meš gąufiam
į itagobai. N ekas? ne ^abarbniiis baž-
pazeminu, issky-:

— Į tvirtai iržskfęstu- dtrrcį atsidur-
' ’į ti. reikia pa&ebėfj, jog ven-

- “f girnas pdkte dar nėpačtartV ’ as- 
apie save. Ar g.-dnna re-’kaj me,^ ^mos/ organfzReiJos tau 

j tcK\ g>rb<;irfcu. Kas išvedgia blo. 
ei jiems gero pavyz-j ,o bet nedaro gero.’tas yrjl pii- 

Kime.is saA.0-1 ■ kurs ne
žmogaus, lt u ns .. pa.stej5ėt;is pnieiflfct gyvenimo -ke-

1 l Ha. Ne viena tauta nenorėtu, H . u . rt w j. 7 vKad visi josr sunn* buzų tokie 
prast ouiidi Ąišfcn’ Fr ta5-. taūta 
niekas itesidomėtų, su . j^-irie&as 
nesiskĄrtytų: Titrgj kaip manau, 
garbingumui reikalingas .geras 
veikimas ir- to veiksmo padari?
4wi. y r

Kad -tauta ar paskiri asmenys 
būtų garbingi, turi pa-ižyžnėl 
kultūringumu. Gi kultūringa

?i adgmehįiat Jei žmonės ko-( juo Ūbi
. i - - ' ■ . .7 ' t j o ei-i’Vi.

; sklypo, tai a.- į gyvenimo'kronika neduoda pa i nurodome-tik' 
ų, jei saulės- vyzdžio, kad kas už auksą misi-Į

. “nti-v Be dan- pirko garbę, ir išjuokia taęš, ku-p.^,^L r/hėr^

tenka pirkti 
pirrpa, gerbk 
mokslininkas 
negali mūsų 
rns mus pačius. Teisingai hetur- i 
lis šot landas meldėsi kas dieną, I h 
kad galėtų būti geros nuomonės^

gns su gvvvbe. Ir Dekoloėo a iš- pa 
kirdojai garbės atėmimą skiria laųti iš kitu, kad gerai apie mus! . 
prie žmogžudystes. Tas ne zmo- manytų.

kas neturi - garbės pajauCi j džio neduodam?
•_ t^x — — nege’bią$ to' žmogaus,, buris’ 

pats savęs negerbia- Aišku, kad[ 
žmonės turi tiesos žiūrėti į mus;

Tik pro mūsų pačių akinius;; uKaf{ 
į draugiją, žmones--žiūrį 

i akis, kad pamatytų, -kaįft

gus, ■]
mo, kas nesistengia būti garbin
gas. O kaip gražiai skamba posa-1 
kiai: garbingas žmogus, garbin-į 
ga šeima, garbinga tauta. .r-- 
ncreikėtii garbingumo prasmės! kini 
iškreipti. Turtas, tarimą vieta, tau

jos sekretorius ir gali drąsiai suvaldyti atsiradusius 
‘‘trockininkus”...

Tą pačią dieną grįžęs Jeruzelskis neberimsta. Jis 
skuba į Rytų Vokietiją ir tariasi su prezidentu. Tas 
taip pat apramina Jeruzelskį, pataria bausti sauvaliau- tauta yra ta. kurios etinis ireps-
jančius policijos vadus ir be jokio pasigailėjimo bausti 
grįžusius iš Albanijos trockininkus.

Jaruselskis baimės ir drebėjimo kankinamas, gali 
dar tapti Lenkijos Pilsudskiu — apginti Lenkiją nuo 
sovietų agentų.

gintis iki paskutinės, — pagaliau atsiliepė vienas.
— Taip ir mūsų vadas juk sakė: jie į nelaisvę 

[neima, jie yra partizanai. Kovokite iki paskuti* 
jnės, nepasiduokite, nes daug lengviau yra mirti 
su ginklu rankose, negu būti nužudytam.

— Mums reikia bėgti.
— Reikia, bet pirmiau turime nudėti virši- 

• ninką Spyglį. Aš pats turėsiu) malonumo jį nu- 
I durti. Jis yra perdaug pavojingas. Mus išgelbėjo 
[Gyniotas. Kitą kartą Gynioto giili nebūti, arba 
i Spyglys stačiai įsakys mus sušaiidyti, ir Gynio
tas nieko negalės padaryti.

— 0 /kaip tu jį nužudysi, kad esi beginklis, 
uždaryta^ kaip gyvulys? ir ginktaotų sargybinių 
saugojamas.

— Težiūrėsime, gal kokia gera proga pasi
taikys. ~ ’ *

Kai daržinėj vėl buvo labai^Ii^, Nlvaris atsi
kėlė. priėjo prie durų ir išsikhuaė. Sargybiniai 
ramiai vaikščioja abiejose daržinės pusėse. Tam
su, bevtik pats vidurnaktis. Jei taip išėjus per 
daržinės galą, sargyMniai nepastebėtų. Jis tyliai 
užsilipa ant šwno ir neina iki pat galinės sienos. 
Stogo galas užkaltas atačiambi leotmtria. O gal ko
kia lenta lengvai paė^uau, pamano, ir mėgina vi
sas nuo krašto. Viena lenta sujuda. Stumia toliau 
— pasiduoda. Pakreipia ją į šalį: vėsus nakties 

lOrae pasitinka tfefdą. Tamst!, Mtgybinių nesi
girdi. Gal jfetns visiems per čia pabėgti? Ne. bus

ta mokslą ir meną, knr yra- at
radimu. išradimų, kur kur kles
ti gražūs papročiai^ .svetūrgfi- 
rra, mandagumas ir kt. Lįetu^Š- 
je viso to netrūksta- Bet t*), 

(Nukelta į 5-tą pusi.) x
------------------ -------------------------------------------  
triukšmas, sargybiniai ims šaudyti, atbėgs dau
giau karių, visus sušaudys. Daug geriau bus vie
nam išeiti, susirasti viršininką Spyglį ir jį nu- 
duobti. Peilio tik reikia. Šautuvo nebus galima 
naudoti, net jeigu jį turėtų. Peilis tylus, o šau
tuvas kelia triukšmą. Kad taip durklą gavus. .Jis 
vėl nulipa nuo šieno ir grabaliuoja klojimo pa
kraščiuose. Kad taip kokį gelžgalį suradus, ar 
bent stambią vinį. Tamsoje užčiuopia kažkokį Jį 
skardines dėžes? Kvepia šmyras. štai patogi ge
ležis — serdečninkas. Bus geras. Jis stipriai pa? 
judina geležį rankoje. Sunkus, vfeno smūgio užį 
teks galvai sutriuškinti. Nereikės Spygliui .vargti 
daugiau ir rūpintis, kaip belaisvius sušaudžius! 
Spyilys bus laimingesnis, negu jie: jie turėti! 
paty? dnobea išsikasti, o Spygliui iškas kiti Į 
palaidas su pagarba, viršininkas, mat, nors iii 
Spyglys nors ir niekšas. Tyliai jis užlipo ant šieno 
ir prislenka prie nustumtos lentos, Orirtuwa bu į 
bėgti, kai sargybiniai keisis. ' ’ •

-1
(Bus daugiau) ^>**4

Kas norėtų įsigyti Pušėfui *Su«itiki»nas Monl 
tanoj” ar kitus jo leidinius prašome kreiptis Į 
Gegutės Jeidykią. 327 psl 9b. Petras Gefvitet, 
Hobson, Hot Springs, Ar. 71913.



Telefonas 523-0440

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

URŠULEI MIŠKINIENĖ!

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

PAULINE STANAITIS

1938 S. Manheim Rd, We*dwt«, IIL 

VALANDOS: 3—9 darbo dienomis 
ir kas antrą šeštadieni 8—3 vaL 

Tel: 562-2727 arba 562-2728

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710 

Tri. (813) 321-4200

VASAITIS-BlfTKU

MOVING
Apdraustas parkraustymas 

ž įvairų atstumų.
ANTANAS VILIMAS

Tri. 376-1882 ar 376-5996

— Lietuvių Žagarės Klubo 
priešmetinis narių susirinkimas 
įvyks šeštadienį, lapkričio 24 d., 
1 vai. po pietų, Anelės Kojak 
salėje, 4500 S. Talman avė. Na
riai prašomi atsilankyti, nes yra

“Lietuvos AidaF 
VAZ* RtAŽDžIONYTt

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

Westchester Community klinikos 

Medicinos direktorius

Taigi daugiau dirbkirve, ma
žiau tinginiaukime, daugiau ro
dykime apsukrumu, mažiau lep- 
šiskumo, mažiau nesutarimo, ma 
žiau pavydo, tad ir patys būsi-

ką turime, dar nestebiname.pa
saulio. Daugelyje sričių dar ne
same pasiekę tinkamos aukštu
mos. Dar reikia pastangų ir dar-

TAUTIEČIŲ STVIGARBA

Atkelta is 4 psl.

-t>AMA MJKUJ PLEIKIUI, ilgamečhu Naib 
4ir«ktanui ir Meno Skyriaus Redak kariui,

DR. C. K. BOBELIS
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija.

TeL: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO SERMENIN

LIETUVIU BŪDO BRUOŽAI 
Dr. Jonas Matdsas '

mirus, jos broliui DAIL. MIKUI LILEIKIUI, mūsų meno 
rybos pirmininkui, reiškiame gilią užuojautą.

ČIURLIONIO GALERIJOS INC. 
DIREKTORIŲ TARYBA

— Šakių Apskrities Klubo 
metinis susirinkimas įvyks lap
kričio 25tą dieną Vyčių salėje, 
47th ir Campbell gatvė. Kviečia 
visus narius atsilankyti, nes yra 
svarbių reikalų aptarti. Po susi
rinkimo bus vaišės.

Valdyba

dybos rinkimai 1985 metams. 
Bus vaišės.

Rožė Didžgalvis, rašt

me gerbtini ir savo tautai dar o f
didesnę garbe pelnysim.'

Iš. T.
St. Markauskas

Iritadienlib b ceksudtoaiAla 
nuo 830 Iki 9-JO vaL ryta, 
ttotiaa WOPA - 149* AM 

traaaliuelMMe H mtey atod^ee 11028 Southwest Hwyn Palos Hills, Illinois
TeL 974-4410

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLAS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA

3' 2656 West 63rd Street 
Valandos; antrai 1—4 popiet, 

ketvirtai 5—7 rak vai.
Ofise telefonas: 776-2830, 

•ssidencijes tolti.: 448-5545

TEL. 233-8553

Service "461-8200, Page 06058

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ; AKIŲ LIGOS 

3921 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą

GENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTA1G 

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Ta 127-1741 — 1742

z. r.. 's.,r=
, PERKRAUSTYMAI

^MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA
Priimaia. Master Charge 

xr VISA korteles.
R. 4ERĖNAS. TeL 925-8063

— Žemaičių Kultūros Klubo 
priešmetinis narių susirinkimas 
įvyks trečiadienį, lapkričio 21 
(Seną, 1 vai. po pietų, Anelės 
Kojak salėje, 4560 So. Talman 
avė. Nariai prašomi atsilanky
ti, nes yra svarbių reikalų ap
tarti. Bus valdybos rinkimai 
1985 metams. Bus vaišės. " '

Rožė Didžgalvis, rašt.

Nuoširdus, besąlyginis tiesos 
ir teisingumo idėjų gerbimas ir
gi yra lietuvių būdo sudeda
moji dalis. Kai Kryžiuočiai su
klastojo krikščionybę, atseit, ja 
panaudojo savo medžiaginiams 
ir politiniams siekimams, tai lie
tuviai. šiaip palankūs naujajam 
tikėjimui, ligi sielos gelmių pa
sipiktino ir griebėsi kardo. Del 
to jie ir nepriėmė Kristaus mok
slo iš tokių misininkų. Jie ne
galėjo suprasti, jog galima vie
nai)) galvoti, o kitaip, daryti. 
Panašus pasipiktinimas kilo, kai 
lenkai sulaužė tarptautinę tei
sę. Nusileisti smurtui — netelpa

(Nukelta į 6 psl)

(Tęsinys) gyventojų ypačiai'kariayiino ir
. . . . ......................, ".’ — karo tetfonikos gabumus.; Srity-Apie tai liun? ja-jau iškasenos is . . ., .. .. si m, prusai, ir fatos lietuviškosakmens ir "aiva no amzm, vadi- . ■:?. . ■ . . •..... .. . ' ' . - - gunnies krvziuoeni pilims- imtinaši, keli ’ūksiančiai metu pries 3 ■ - . * .- . _,r ■ nu- vartoja .tam. fekraš .masinas.’Ga-Kristų. Taškui apie lietuviškų * • - ■

giminių, palyginti, aukštą Ėuhk-' 
rą rašo J--II amžiaus garsus10- 
mėnų istorikas Tacitas, garsus 
lXamžiaus kriiailtejas — jūri
ninkas Wultfstaiias ir kiti rašy 
tojai. Ir XIII amžiuje svetimtau 
čiai autoriai aukštai vertina tų

Dar nėra ųei 20 metų, kai Lie 
tuva atgimė-nepriklausomam gy 
vėmrtuiŲ o kai kubijse kultūros 
srityse pasivijo- ir. net pralenkė 

sFi) ropos tautes. Pvz. 
rtūsų sportu-' pasx»ifiš gražiai 
įvertino. Juk amžini yra Da
liaus, GiPėno-tr Vaitkaus vardai. 
Krepšinio sporte iriosų komanda 
yta pirmoji Europoje.

Dar savaimė iškyla Fetuvio

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois

trumpu laiku Sugebėdavo pasi
statyti tįltūs. Pagaliau, . jau iš 
XIV — NY šimtm&eįų turime ži 
irių, kad -yafertT^Euri^xis ««io-' 
nės gėrėdavos lietuvių meniš
kais dirbiniai?.'-

aanyte! įtup -uuona fte ibtfl

t nematyriMe tokios mei'ė*, tarpfTawa.
4 j * I

juwn»'t neužmkšime Tavu aridaB* ■1 »

; Aiškus-mūsų tautos gabumo 
i įrodymas-; yra tai, j jog daug lie

tuvių Įvairiais laikais nusipelnė 
i mokslui'- ir šiaip kultūrai- Žino- 
I Bią, tie nuopelnai ir vardai pri- 
j skirti svetimoms tautoms, ka- 
Į tlangi Lietuvą ‘ anuomęt buvo 
nustojusi nępriklaūsymo ir jos 
gyventojai neskirta nuo sveti
mųjų, ddžtiiau.siai jos "kaimynu. 
Ir šiaip lietuviškai "kraujas ap- 
VaišinjG ne vįeno mūsų kaimyno 
dvasia ’ ' ’ i

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

K .ALBA LETUVIŠKAI
2618 W. 71st SU TeL 737-5149 

TifrTTZTS jakiA Prit&iko AkiTiius 

it “contact lenses”.

‘yztingumas ir ištverme. Di- ■ 
džiausiąs to įrodymas yra atko-. 
votaš valstybinis nepriklauso
mumas. Prašalaičiams tai atrodė' 
tiesiog stebuklu.' Tuo tarpu čia 
ibęi. daūgiati,* rfei' mažiau, kaip 
lietuvių prakaito, ašarų ir krau
jo vaisiai. Iš ištisos eilės vardų 
suminėsime Basanavičių, Šliu
pas, Kudirką, Maironį. Kai 
d-ras Jonas Šliūpas sielojosi 
“Aušros” reikalais, tai vienas 
svetimtautis .profesorius jam 
pastebėjo, girdų “per vėlai gi
mei lietuviai jau. baigia mir
ti’’. Bet šis drąsus lietuvis, ne
žiūrėdamas mokslininko orumo, 
teištareė. “Pažiūrėsime!” ir ki
bo i darbą. Vėlesni įvykiai paro
dė. jog mokslo apskaičiavimai 
buvo klaidingi. Mat, jie susikū
lė į lietuviu bude kietuma.

Gyveflo Clearfcater, Florid

Anksčiau gyveno Chicago, Illinois _ . \ Ų , 

Mirė 1974 metų lapkričio mėn. 21 dieną, sulaukusi 
į amžiat». Gimusi LJArvoje.
Amteriktoje išgjto«»o 65 urėtus. Plikiau 
s ir Suvalkiečių klubams.
Palaidota Lietuvių TMitiniM kspteiri.
Liūdėti liko duktė Josephine DUArtiė 1M hM gBUriri 

žjstaiud. Velionės sūnus Rolusri mirė šrito
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JAV R. L. B-NeS NARIŲ IR ATSTOVŲ 
. SUVAŽIAVIMAS

JAV RI.B-nė- Tarybos narių 
ir atstovų metinio suvažiavimo, 
įvyk tančio 1984 m grucdz o 
men 15 d., šeštadienį, Lietuvių 
rauliniuose Namuose
Kedzie Ave., Chicago, Illinois.

6422 So.

cinė Kūčių vakarienė. Del in
formacijų ^karchnii: 7J"?t‘/928, 
434 4645 ' 
863 5135 
523 0148 
365-4184

Kviečiamą .vi^tioinąiię ii yįsp.S 
' organizacijas su' v?tta\omis mi

nėj i m

434-37 '.J (Ciiieigoje). 
ir 863-6492 (Cicero, 
(Brighton Pk.l. 1-233- 
(Indiana).

ir1 9.00-10.00 lyto 
svečių reg'stracij

2 10 03 vai suvažiavimo ati 
darymas — dr. Vladas ši

3. Amerikos himnas.
4. Invokacija — kun.

Vaclovas Zakara* ka.v
5 Mirusių nariu pagerbimas 

;— kan. V. Zakarauskas.
Komisijų sudarymai: 
a registracijos, 
b rezcFucijos, 
c spaudos.
Sveikinimai.
JAV RLB-nė< Tarybos

ir atstovų pereito suvažiavi-
.kaitymas — Apo-

Kviečia:
Tarvbos Prezidiumas.

kan. I

6.

na-
7.
8.

r: u
mo pretoko]
linaras Skopas-

9. Paskaitos: ‘Musu Dešimt- 
mečio veiklos raida” — A. Juš-

10- Pranešimai:
a Tarybos prezidiumo, 
b Centro valdybos — pir

mininko ir narių, 
c Kontrolės komisijos, 
d/ Apygardų pirmininkų ir 
e Apylinkių pirmininkų.

11. Suvažiavimo dalyvių pasi
sakymai dėl pranešimų ir jų 
priėmimas.

12. Diskusijos spaudos tema-
13. Įstatų patobulinimo klau

simas.
14. Klausimai ir sumanymai.
15. Rezoliucijų priėmimas.
16. Suvažiavimo uždarymas ir 

Lietuvos himnas.

Pastaba: registracijos mokes
tis ir priėšpiečiai 5 00 dol.
>• Priešpiečiai tarp 1 ir 2 vai. po 
pietų.

■ Metiniame Tarybos narių ir 
•_ a tsto vų s u važia v i m e k v eč iama 
dalyvauti ir patriotinė lietuvių 
visuomenė. RLB-nės nariai kvie 
ęiami kuo skaitlingiausiai suva
žiavime dalyvauti.

Po suvažiavimo 7 vai. vakare (pas p. Ivašauskionę ir 436-6641 
toje pačioje salėje įvyks tradi-pas K. Juškaitį.

■1AL BSTATB KU SALIUAL 1ST ATI FOB KALB 
FbtaMl. l*mt — F«rdavlMH»l

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS T 
p? VRM ATS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOKEJIMAI1.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS t

VaWvba

IM ■

4
Pirmasis sniegas Marquette Parke.

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.

ČIA GERIAUSIA VIETA 
LIETUVIAMS.

..Jį L ‘'S- -LYti

LIETUVIŲ Bf DO BRUOŽAI...

(Atkelia iš'5-to psl.)

lietuvio būde. Taip mums pasi
rodo aiškūs dabartiniai Lietu-4 
vos santykiai su Lenkija. Kaip' 
kryžiuočių laikais Letuviai gy-< 
ne religijos tyrumą, taip dabar 
sto'a už teisęs nel eciamuma. ‘ 
Tuo musu n^t-imauia vi
sai žmonijai.

Šitas braož 
kodėl lietuviu linkę pasitikėti 
kitais. Bot čia jiems tuko skau 
džiai nuken*ėu. Mat, pasaulio 
valstybių politikoje, galima sa
kyti, nuo senu senovės naudoja
ma labai dažnai neteisingos ir 
nešvarios priemones. Lietuvis 
krikščionybę skaitė šventu da
lyku. Tuo tarpu nevienas jų kai 
mynas nesivaržydamas ją nau
dojo kaip priemonę savo medžią 
ginei ir politinei. Kryžiuočius 
jau minėjome. Nekitaip elgėsi 
ir lenkai. Čia pavyzdžių pavyz
dys yra ju santykiai su čekais 
husitais. Nors šie buvo Bažny
čios paskelbti eretikais, Lenki
jos vyskupai ir politikai, nors 
apsimetė esą geriausi katalikai, 

376-3928. _ * bet vis dėlto su jais XV amžiaus^
Į pradžioje padarė karo sąjungai 
; ir drauge užpuolė . kryžiuočių 
1 vienuoliją.
: Suktą Lenkijos religinę po- 
į litiką pradėjo jau vyskupas i ] 

Draugijos 5 aldyba kardinolas Zbignevas Olesnickis. |

mų Savininku Draugijos, Rude
ninis Balius bus 
mėn. 24 dieną, 
Šaulių Namuose, 
gfci.lv., Chicagoje.

š.m. lapkričio 
7 vai. vakaro, 
2117 W. 43

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, PrezidenUi

£212 W* Cermak Road Chicago, BL TH 847-7741

Meninę programą išpildys 
muziko kausto Strolios vado
vaujama ęnipe *‘Vaiva”.
Šokiams gros puikus orkesh*as. • 

Pagarsėjusi šeimininkė, gamina 
šilta ma;sla, kuriuo vaišins at
silankiusius svečius ir viešnias.

Veiks baras, su visokios rū
šies gėrimais. Didelis dovanu;- lpaskirstvmas — laimėjimams. ;

Į
Bilietus galima užsakyti iš an-į 

ksto. Pašaukite telefonais No:’ 
778-3025 arba: i_______
jiie jums patarnlaius. Taip pat 
bilietai bus parduodami prie įė
jimo į salę.

(Visus prašome skaitlingai 
dalyvauti.

Kviečia

— L. K. V. S-gos Ramoves ‘ 
Chicagois Skvr.Vba rengia Lie-i 
tuvos Kariuomenės atsikūrimo’ 
minėjimą lapkričio 25 d. Jaun-

Pamaldcs J. Centro koply
čioje, 10 vai. 15 min. j
Centre šia tvarka:

Ji nepakito ligi mūsų dienų. Ka- j 
dangi lietuviai i krikžšionybę ir 
bažnyčią žiūrėjo kaip į šventus 
dalykus, o lenkti vyra: — kaip 
i politinę priemonę, del to pra-

sidėjo masinis pirmųjų nutau 
tinimas. Katalikiškumas buvo 
mefistofeliškai sutapdintas su 
lenkiškumu, o lietuviškumas su 
pagoniškumu. Lietuviu tauta 
gavo savo kailiu pajusti, kas pa
sidaro, kai vieni nueširdžiai 
brangina bendrąsias vertybes ir 
pagal jas rikiuoja savo gyveni
mą. o kiti čia mato nelyginant 
šachmatu žauma.

•_ — Vietnamo tankai ir arti
lerija lapšaudė Kombodijos sto
vyklas Tailando pasieni, 
guma Kambodijos karii 
jo i Tailandą.

Dauu 
pėrė-

— Naujos Kaledonijos gy
ventojai nenori nepriklausomy
bės. Jiems geriau prancūzų pro
tekcija’.

Apeigos prie L. Kovų Pa-; 
minklo. Tuoj pat Jaun. Centre' 
apatinėj salėj p. Kucio paskai-į 
ta, meninė dalis, kurią atliks p.!

Norint dalyvauti pietuose sta 
lūs užsisako šiais tel.: 925-6193

•4
Triaminic 

Expectorant

FOR DRY 
HKKMG
COiJGHAJS

TRSAMBdC® 
apKTOsm

BUTŲ NUOMAVIMAS j
KAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

» NOTARIATAS • VERTIMAI.

.TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTO*!

INCOME TAX SERVICE
6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

ll.EKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chkaaos mieste Md

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

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.

Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 
Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY :
INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St 
Tel: 436-7878

KLAUDIJUS PUMPUTI!
4514 S. Talman Ava, 

Tai. 927-3559

D Ė ME S I O
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensininkan^.

Kreiptis: A. LAURAITIS ;
4651 S. Ashland Avs^ ;

Chicago, IIL •
Tel. 523-8775 arba 523-9191

Žinoma, lietuvių tautos teigia
mu ir neigiamu bruožu yra ir 
daugiau, bet mūsų suminietėji 
daugiau, bet mūsų suminėtoji 
ti į ateitį. Lietuviu būdas 
pagrindas, galima sakyti, ir 
das aukštai kultūrai kurti.

IŠ

yra 
lai-

T.

— Britų policija įsakė išimti 
iš krautuvių apnuodytus sal
dainius.

_______________ I
— FBI nusikaltimu praneši

mai buvo tikslesni.
i

REPAIRS — IN GENERAL.
Įvairūs Taisymai

— 3 respublikonai vakar at
sisakė -pritarti New Yorko me
ro Kccho kandidatūrai.

— Bolivijos prezidentas Šilęs 
Zuazo prižadėjo atsistatydinti 
'ateinančiam rugpjūčio mėnesį. 
Darbininkai reikalavo ,kad jis 
pasitrauktu.

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBLMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS i

BEI KROSNIS.
Herman Dečkyz

Tel. 585-6624

I
šiy stogus. Už darbą garsą, j 
tuojame ir esame apdrausti, j
Y ARVYDAS KIELA ] 
, 6557 S; Tqlman Avenue : 
t, Chicago, iL 60629 

434-9655 ar 737-171 K
t 
b
V

f

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininku ir Darbininkiy į

© 1984 Dor*ev Laboratories, D»vi>ion of 
Sando:. Inc.. Lincoln. Nebraska 6b >01

i

a

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

MISCELLANEOUS 
Jvilrū* Dalykai

JOHN GI3AITIS
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Ave.
(312) 77b-8700

Mercedes 350 SA parduodama 
gerame stovyje. Visi priedai. 
Priimame geriausią pasiūlymą. 
Galite užsakyti vokiškas mašilnas 

, 484-0658

Naujienose galima gauti
AUGUSTINO PAšKONIO

knygą apie

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLĄ IR 
JOS KARIŪNŲ LIKIMĄ

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

čekį rašykite ir siųskite:

Liberty Federal /avings
Arc IO4N ASSOCUOX

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

Filadelfijos Federaline Liberty 
Taupymo ir Paskolų Bendrovė

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS

KOVOS DEL LIETUVOS

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

KAINA — $17. '(Persfuntiirni pridėti $1)’

F Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

am

GOVERNMENT JOBS. 
$16,559 — $50,553/year. 
Now Hiring. Your Area.

Call 1-805 - 687-6000 
Ext. R- 9617 : ?

M. ŠIMKUS
Notary Public

INCOME TAX SERVltl

4259 S. Maplewood/Tel. 254-7450

Taip pat daromi vertimai, gimtini} 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra» 

šymai ir. kitokie blankai. .7
■ z.■ ’'t t • - -f

f

4.

M ...

320814 W. 95th St,> į.
Everg. Park, IIL 

50642 . - 424-8654 .
SM Fr» Art wWCatwer Ca^ag-

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

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

LIBERTY FEDERAL SAVINGS
. ’ AND LOAN ASSOCIATION

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

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

vių Namų Statymo ir Paskolų Bendrovė 1901 metais, 
sufederalinta 1942 metais su $360.000 kapitalu, o 1984 
metais josios turtas siekia virš trijų šimtų milijonų 
dolerių.

C. S. CHELEDEN, 
Emeritus pirmininkas

V

Advokatai
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: ou« - 
9 vaL ryto iki 8 vaL vakarą 

šežtad.: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL C 
& pagal susitarimą.

TeL 776-5162
West 63rd Stmt

Chicago, DL 60621

Miko šileikio apsakymą knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

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

kymai, 184 psL Kaina 85.
Gaunama “Naujienose” ir pas 

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

Chicago, III. 40629 
Tel: 778-8000

ADVOKATO DkAUGDA 
V. BYLAITIS 

Jr V. BRIZGYS 
Darbo ralandoc J.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininke Prano ŠULO 
paruosta ir tebėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos" 
tJ leista knyga su legališkomia 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje. 
Knygos kataa - 
siutimu).

— Ntujld

gfci.lv

