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ATSIŠAUKIMAS
ANTRADIENI PIETŲ KORĖJOJE 

IŠRINKTAS^ PARLAMI

Brangūs Amerikos Lietuviai.
t^-Tįrėtuvą pavertęs savsEįęįfe^ją ją išnaudoja.

A ~~ eiauriai^kn-
o
cRkeB
kin kąįe jSnįoeei'- Įjėpr^na rniuose. • kaifešie s
elites OTffltysite, ąfiiirikit.e, kad ryžtingrausi žihpgaus teisių 
gj-^ėja!: kųn. KĮfphsąs S^rinskas, kun. Sigitas Tamkevičius, 
Viktbi’as Petkus, Ralys trajkuskas h- daugelis kitų, kenčia ver
gu darbo stovyklose. Maskva nebesitenkina Afganistano už- 
gi-obimu, maišaties kėlimu Artimuosiuose Rytuose, bet savo 
agentų, teroristų pagalba siekia išplėsti savo kontrolę Centro 
Amerikoje, palaipsniui sudarydama grėsmę ir šiaurės Ame
rikai.
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I 
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KO V. JARUZELSKIS 
IEŠKO INDIJOJE?

GROMYKA SUTIKO PREM 
JER^PAPANDREOU

MASKVA, Rusija. — Graik
• jos premjeras Andreas Papand-I 
Į rcou labai iškilmingai vakar bu- 
j vo sutiktas Maskvos aerodrome.! 
I T aerodroma atvvko Ševiotu .

WASHINGTON, D.C.- JAV
Marė su rusais tartis atominių 

i reketu kontrolės klausimais. Bus 
I paliestas rr ginklavimasis erd- 
į vėje, Bet JAV^nežiūrmt Į itisi- 

lar-mus. privalu planuoti gyny-
i bą erdvėje, pirmadienį pareiškė
■ prezidentas Reąganas.

'Tris vaianriai^s^ k aibėj
Wadi in ertohb bihro žurna 

i dirbančiais p? 
j šiems Amerikc 
i palietė visus gy
į Jis atsakinėjo i visus artėjančių j 
i pasitarimų reikalus, bet neriu-!
i stūmė į šalį Amerikos apsaugos, j

— Mes -privalome Organizuoti j 
gynybą iš erdvės, — pareiškė 
prezidentas. — Mujns būtinai j 
teikia su>tabd\ a į Ameriką pa-; sauiį« Rusai komunistai pask v

as atomines raketas, Ameii-i fįzjj;ą Dimitrijų Ustrnovą ?.! > 
Į minių bombų gamybos vyriau 

• siu viršininku, rusai pagam:'’.< 
daigiausia atominių bombų, be 
■dabsi politinis biuras įsitikini

lb

lei
kos gynyba privalo Imti taip su 
organizuota, kad priešo paleis 
tos raketos Amerikos nepa
siek tu. - s. .

“Duokite man atomo boiilL 
sš Jums paklundvsiu visn :

'iv. Rusai komunistai pass

k bombos

Atėjo laikas dar daugiau sustiprinti Lietuvos laisvės 
šauksmą ir tvirčiau atkreipti dėmesį'Į grėsmę Vakaru pasau
liui. Aktyvesnė mūsų visu veikla reikalauja ne vien daugiau 
darbo, bet ir daugiau lėšų.

Žinodami Jūsų idealizmą ir palankumą Lietuvos laisvi
nimo reikalams, kviečiame paremti šias visas pastangas, da
lyvaujant Vasario 16-osios minėjimuose, Lietuvos laisvinimui 
skirtas aukas perduodant vietiniam Amerikos Lietuvių Tary
bos skyriui, gi nesant galimybių Jūsų gyvenamoje vietoje 
įteikti auką, malonėkite ją siųsti tiesiai į centrą: Amerikos 
Lietuvių Taryba. 2606 West 63rd Street, Chicago, IL 60629.

Esame dėkingi už Jūsų Įsijungimą į Lietuvos laisvinimo 
darbus.

AMERIKOS LIETU V

PRIEŠ 40 METU PASIRAŠĖ 
JALTOS SUTARTĮ

LONDONAS, Anglija. Prieš 
40 metų. 1915 imtų vasario 
11 d., Jaltoje, Li vadi jos rūmuo
se, prez. Rooseveltas, premje 
ras Church U ir diktatorius Sta
linas pasirašė subarti, k ip tvar
kyti Hitlerio valdytą Europą,

Vasario 13 d.: Bentgnas, Mau
ra, Algaudas Raudė, Kotryna, 
ViHgslis, Vgnė. Spudb, Viz
baras.

' : Saulė leka 6:49, leidžiasi 5:21.

Oras šaltas, stiprus šiaurės 
vėjas. .. .

tarti atominių i—kelų^kantri^ės 
klausimais: mes galime susitar
ti dėl [iuolamųjų ginklų ir su-į 
tarti dėl tarptautinės tu ginklų ; 
kontrolės,- bet mes- privalome į 
gintis nuo Į mus paleistų iraketv

Specialistai apskaičiavo, ka< 
sustabdyti į mus paleistas rakė 
tas kainuos 90 bilijonu doleriu •’c
Jeigu norėtume paruošti 
kraštą sustabdyti artėjančiai 
raketas, tai kamuotų, ko gero 
100 bilijonų doleriu. Jei gynyba* 
eitų dabartiniu tempu, tai ji; 
Imtų paruošta tiktui l(J93_ais' 
metais. Ameriko je yra pakan-i 
karnai specialistų, kurie iiaiėtu! 
tuojau pradėti

Jeigu Ame 
vybė pajėgs * 
paleistas atcir 
visa sovietų z 
niekais.

Savo laiku 
vyriausias sov 
das

•Viskas.’' Per dvidešimt metų s ■ 
: vietų karo vadovybė išnamiu;
Rusijos 'darbininkus atominėm 
bomboms gamintis, o dabar j i

ėjo niekais. Amerikiečiai per 
j: pasigamino' atominę b<m 
jie pirmieji surado prienm 
art ė j ancioms atom o hom L. 
sunaikinti. Sovietų karo v:

Sąjungos premjeras N. Iicno-; 
novas ir užsienio reikalų minis- i 
teris Andrei Grcmyka. Be arti- j 
lerijos šūviu, premjerą su plačia} 
šypsena sveikino Grcmyka.

Ksro metu komunistai buvo į 
pasiryžę pagrobti Graikijos vy- į 
riausybę, I>et jiems nepavyko. Į 
Komunistams ginklus tiekė Al
banijos vyriausybe, bet albanie-- 
čiai patys neturėjo ginklų. Pre- i 
z:d?ntas Trumanas pasiuntė lan-l 
kus į Atėnus ir komunistus iš-į 
vijo į šiaurę. Jie dar bandė
stiprinti Turkijos pasienyje, bei j 
jems nepavyko. Nuo to laikoj 
komunistai Graikijoje neats;ga-j 
vo. Dabar Sovietų Sąjunga ima-1 
si visų priemonių patraukti Į sa-! 
vo pusę Graikijos soclaldemo- 
k;alą Andreas Papandreou.

: DEMOKRATAS KDf DAE JUNG NEGALĖJO DALYVAUTI 
RINKIMUOSE. BET OPOZICIJA BUVO JAUČIAMA

SEO&-Tielų Korėja.-- Anfc 
Tadienį- vasario 12 d., visoje P.

. Korėjoje buvo renkamas naujas j 
I parlamentas. Manoma, kad bir 
i sų daugumą gavo dabartinio' 
! prezidento Chun Doo H wan ša-Į 
I liniukai. Jis turėjo atstovų dau

gumą buvusiame parlamente ir, 
nors krašto gyventojai nori pa-j 
kaitų, opozicija nebuvo 
organizuota.

Demokratas Kini Dae 
parvažiavo pask u 11 nėm i s 
mis. Jis neturėjo laiko užsire-j 
gistimoti ir kandidatuoti, nors 
krašto gyventojai jo sugrįžimui 
susidomėjo.

Policija jį iš aerodromo nu
vežė į namus ir saugo butą, kad 
kas nors neatsitiktų. Pats prezi-j 
dentas Chun pareiškė, 
norėtų turėti opoziciją 
mente, kad jis garantavo Kiniui; mano, kad Jaruzelskim rūpi 
saugumą,

Seoulo centre, šslia sodo, Kim . 
turėjo ir turi savo dvi?jų aukštų į 
namą. Keli šimtai žmonių sulipo Į neturėtų tok 
i grela jo namo v;ešbučio bal-j Rusai išvežė 
komis, kad galėtų pamatyti, ar1 turtų, įvairu 
Kim tikrai yra namie. Iš balko. Į prekių, l>e! v./ jas nemok.. 
no per langą matė Mim pus-ry-1 
čiaujantį. Ant rialo buvo pri. Į 
krauta daiij’ įvairaus 
Kim su žmona Lee Hce Ho 
ryčiavo. Mačiusieji po 
miestą paskleido žinią, kad 
(ikrai grįžo ir savo name 
ryčiavo.

geraiI

i

i

tai* 
Eu- 
So-

kol bus pasirašyta Europos 
kos sutartis. Nutarta Rylų 
icpos sritis pasėsti valdyti 
vielų S<L ngri, šiaurės Europą 
— britams, c pietų Europą - 
' n'-rikiečio-ms. Vėliau Jaltos! 
sutartis buvo pakeista ir dalis 
Vokietijos buvo pavesta pran
cūzams adminKIrucri.

Scviein S ;urr»a šliaužė Jal’Į 
tos pasitarimus. Ji taikos sutar. 
ties nmerėjo ruošti, visą laiką 
ją atidėliojo, o dalį l^enkijos 
Įtraukė į Sovietų Sąjungą, o 
dali Rvlu Vokietijos atidavė 
lenkams. Be to, Rytų Europos 
tautas pavergė, jas išnaudoja, 
įvedė valstybine išnaudojimo 
tvarką, veža javus, anglį, geležų 
ir kitus produktus, o apie Eu
ropos taikos sutartį visai nel>c- 
kalba.

— Antradienį aukso ur 
kainavo $300.

J

NEW DELHI, Indija. — Gen. į 
Vaitiekus Jaruzelskis, palikęs 
generolišką savo uniformą Var-į 
šuvoje, atskrido į Indiją k?turių j 
dienų vizitui.

Jis buvo sutiktas Indijos sos-1 
tinėje ir tuoj nuvežtas. į prem-j 
jero Įstaigą. Ilgus metus prem-j 
jero įstaigą buvo užėmusi Indi-1 
ra G'andhi, dabartinio premjerui 

. Motinai'

Jungi
dieno.!

j
j Rajiv Gandhi motina.
.mirus, Rajiv paskell>ė rinkimus: 
į naują parlamentą. į kurį pa-į 
teko dauguma Kongreso parti-: 
jos atstovų.

Diplomatai spėlioja, kad .kr! 
ruzekskiui rūpi patirti naujo In 
dijos premjero

parla-į dabartine

— Penktadienį, vasario 15 < 
5:15 vai. popiet WMAQ TV 
tis praneš apie vasariu 17 d 
lietuvių ruošiamą Lietuve^ .

nuomonė api<
I.nkiją. Daugeli

uo Sovietų Sąjun-
is nevaldv’u Len-

a, bet žmonės nebetiki, sipalaiduoti 
gos. Be rusi k’ 

kijos, bet be Jaruzehkio rusai 
s Įtakos Lenkijoj, 
iš Lenkijos daug 
užsienyje pirktų

maisto. Į 
pus-! 
visą | 
Kim i 
pus-1

MANILOJE DEMONSTR \- 
CIJOS NESIBAIGIA

- Mani 
dės demon<: 
aerodrome m 

> Aquino.
k alavo, kad b

Žymi dalis P. Kitėjos gyven- 
tejų nesirengė dalyvauti parteki 
m^nto rinkimuose, nes ten kan-! 
didatavo tik prez. Chun šaliniu-1 
kai. Bet dabar, kai Kim grįžo, Į 
tai jie Įrašys į sąrašus Kim var- i 
dą, KM niatytų esančią opozu’ 
ciją. l’žsieniečiai labai atirižiai; 
seka, knkta bus ta opozicija. 
Kimi galės pasiruošti tiktai ki
tiems rinkimams, jeigu jam leis 
organizuoti demokratų part ją J 
Ikiuguma korėjeėių pritana de
mokratinėms idėjoms.

MANILA. Ii lipinai, 
vyko labai <! 
jos. kai buv< 
dytas Renju:

Žrncnė' r< i 
surasti i, n:!

Kai preziil 
sija išaiškir.i 
k alavo, kai i 
teisman h i 
lai keli, o n<
buvo deni 
ir kariški;

Dabar, 
paleisti r 
tai demon 
rimti, ix*t 
ir vienarm

žudikus, lai r 
ie būtų pairau! 
buvo patrauk'i I 
iesti kariškiai, i 
oracijos už lai.k 
'Otų patraukli, 
la iš kariuomer 
raukti 26 kari 
cijos turėjo 
kar miesto cei 
teniieslyj'' don 
ačiai moterų,

icir
<tu-

pareiske

>u

NESIIMS PRIEMONIŲ PRIEŠ 
N. ZELANDIJĄ

pareiškė, ksd 
kių piremonių prieš

OSAN South
Korea

rytxigycMfi

WTH MULCH.tauwuii

Izraelic

ms
Japc/i

500,000

i mergan
Alt Beset

daržoves.

x Corecra J 
J50z000

U.S. Troopr
53,000

- V.... . į

KWANJU

X

ei u Rei-

— Izraelio opozicijos atstovai 
nuvyko Į Joidrniją ir pasimatė 
su .Tąsir Arafatu. Jie bandė iš
sekinti. kur dmgo palestinieėiu

inėjimą. Kalbės senator’) 
mon ir manoma, kad u: 
nt.-.n-’s Valukas.

guoje m a: st n v 
'ango. Policija kabinėjasi 
dninku. kurie brangi ra n

V, MILES

mas, įšokai
: premjeru 11 
JAV r< s:im

Australija

čiuose būtų suimto 
nrolihitės.

/^kunsanv^ 
J ® TA*GU

Plakata sakė, kad valdžia 
šiais reikalais nesirūpino. Per 
10 metų Manijoje padviguljejo 
pros Ii t ličiu skaičius.

nk:ma
<1

buvo pravesti parlamen 
oiu nuomoncN dar nežinom



apmokamai moję.

50.000 žmO’ 
be laiko dėl

TA-BaKaS - OTIMa - i ne lovę, tet trečdalis visų 
«rwjGAl į sveikatos ir spcktliniams relka-

Dėsto šio skyriaus redaktoriai

nepraleidžia. Amt-..Sveikas- gyvas,. Ma*kt.

čia kareiviai nėra
O kode! ta turėtum b'

skambina

— Čia jokkdalentas. — Atsako

Viena puta, o šaltas.-, kai tekaSusr.ikau miestelio aludėje. Jt» 
gėrė .,lų dažnai pirštais šukUooa- 
aia> ilgus, gei.-vus plaukus at-

■Bet ir kailiniai turi vikių. .; 
fgyv.ensi šaltu ir kajįių *diėiųį**ų. — Taip, įjailiniai nau/i, žtu’i 
— pasekė TĖ«as. 1 Saukiu vilny, tada jie šaldo, Jbet

buvo. —; Žvilgterėjęs į plyšo-] —Todėl kad spaudžia toks šalto aro?
jautį ubagą, paniekinančiai tad šaltis ir pučia toks šaltas vėjas; • nė labai tanki. Milinė padaryta 

' .. fccįaė dar nejaučiau. ., .iš vilnų. Vilnos suveltos ir šu-
j.taįį spaustos-.Kai suspaudžia, taisky

Aš'žiūriu į ubagus, į iiba-5 -

Norėčiau jūsų cirke gauti 
darbą.

—-O ką lamste moki? Mes pri-

— Cri’už.u.s jix‘>ą apylinkės, čia 
visi turėtų pamatyti — atsakau.

— T u -likai, palias, keliauji?
Io žctlžnu -e lyg pašaipa, lyg 

niekinimas, neturi ko veikti tai 
keliauji.

— Dėl gražumo ir šaukšte ne
laižo, — jis geria alų ir visai alu
dei kalba.

— Sakai, gražus Tauragnų 
ežeras. Sjkuu. Žuvis išnyko? 
maudytis i>ergilus- Kokis čia 
ežeras.' Nusiskandinti, pravda, 
galima.

— Yra žuvies, - atsako ūki
ninkas.

— Ne žuvis, o spaliai. Tik tin
klą gadinti.

— Tai kad tu, Felicijonai, nie 
kad negaudai, — kites ūkinin-y 
kas kalba.

— Todėl ir negaudau, kad nė~ 
ra žuvies Išgerkim, ponas.

Išgėrus bokalų alaus?
mudu sąrančiam kalbą-

— Kad aš būčiau pono vietoj 
aš niekad nekeliaučiau. Namuo- 
=e sėtlžiųir gana Į tokį snjauk-

Išgerkim!,, Taigi, kaip sakiau,- 
apie dabartinį alų, — pamazgos. 
Iš Kauno man geras pažįstamas 
?akė. “Yra, toks prieškarinis, 
fabrikai, kur visą guberniją 
alum aprūpindavo. Fabrikėlis, 
supranti... Taigi, ot, tusi daug 
senų prieškariniu bačkų, tai n 
pila Nemuno vandenį- Pastovi, 
parūgsta... ir alus, štai, šitas, už 
jį mes pinigą mokam.

toki seniau buvo ubagai, oi ne- 
Atsimenu, kaip šiandien, pries 
keliolika metų atlaiduos št. Pet
to, tai buvo ubagų! Visas švento
rius buvo kaip kelmynas: uba
gai, ubagai. Suprantu... Einu tą 
dieną ati po burnelės už Mie
želio beržynėlio ir girdžiu: ne 
tai ožkų bliovimą^, ne tai varnos 
pr>e padlos. Pasuksiu, sakau, 
žvilgterėti. Žiūriu ir neūkiu savo 
•akrais: ubagai, ubagai — kel
mynas. Vežimai, vežimėliai; se-; 
ui, jauni, sveiki, ligoti. Čirškia 
kepami lakiu ai, verda puodai, ži
ba buteliai nuo arielkos ir viso-' 
ikių trunku Karaliaus veselija-l

Britų tautinė nerūkančiųjų 
orywi/aeija reikalauja imtis
griežtesnių priemonių prieš rū
korius. Jie savo, kad rūkymas 
kaštuoja kraštui kasmet 50 mil, 
svaru. Rūkoriai užima 5.000 lo
vų ligoninėse apie 
irių kasmet miršta 
rūkymo.

Greitai pasirodė 
gumentų diskuaijee į kurias įsi-

I jungė net pats sveikatos minis- 
terią..

Rūkoriai atsikelta kad už 50 
i milijonų jie grąžina 1.000 mihio- 
> nu svarų tabako mokesčių for- 

Tais pinigais

žmonių tikrai nebūtų ligoninė
je dėl kitokių negalavimų, jeigu 
jie ir nerūkytų. O jeigu dalis 
žmonių numiršta be laiko, tai 
jie užleidžia savo vietą ligoni
nėse ir gyvenime kitiems.

K;-i i p vienas rimtas britų laik
raštis nurodo, rūkoriai nelaiko 
savęs herojais, bet ir nenori bū
ti laikomi visuomenės priešais. 
Pradėjus persekioti rūkorius, 
greitai gali ateiti eilė saldainių, 
riebalų ir alaus vartotojams.

This is free country!

niu ar galo ieškišiti?^J*i
— Man regis, jūs perdaug pJh'į 

Kiat sarib"kraštą, — nutraukiate 
jo šneką.

— Nekalbėk, juk čia tik va-. 
gys, ubagai - ^vena. Ten, štai: 
legis, turgavoja žmogelis kler-: 
nikais. Geltoni, putnūs, bet -su 
j-akarinu ir žirninių miltu. «

— Regis tokius klėmikul iš 
žirnių ir tekepa?

— Spiaut' Dėl dūruių, punvi-. 
nu žmogeliukų' kepa iš žirnių, o: 
dideliuos miestuos tekio ir sti- 
niui nenumesi. Buvau, .broliuk, 
aš Rygoj, Peterburge. Tai ma
čiau. oi kaip ji ten’ .. Taigi ant 
Nevskio praspekto, prideda, bro 
liuk. tokių kliernikų ant staliu
ko Taigi ana va..o staliukas kaip 
daržinės durys, o kliernikų toks, 
kalniukas. Akių negali atlupti, 
geltoni, putnūs, — seilę varvi-'

drąsiai kalbu — ...Revizoriai, ak- 
cyzas, o kur darbininkai?

— Nekalbėk* Už-pinigą, bro
liuk, ji- velnias košę minko. Už
pils pinigais, užglųjcsljs — tylu,' 
gražu.-, .Nėra gero alaus.

—- Gal paimtum obuolį. — Siū 
lo žilaūsis vyras,.matyt norėda
mas prie mūsų prisigerinti. — 
iš savo sodo - ?■_ . ?

Felicijonas paima obuolį, pa
varto, naga paskuti. v

— Tai tu mariai — obuolys-. 
Bulve, ne obuolys. Gali valgyti,' 
ponas, bet aš ne tokių esu val
gęs-

— Iš savo sodo, prieš eidamas 
oažnyčion pasirinKėti, — Žilau-;

.SįIs čnepate.iikiptąs pbuolių išpei-? 
kimu.-

,J — Nesiraukyk^^gSęSdi,-hebėraj 
?lSbarridi:w.-ubtI^LtW^§fp: seniau’, 
'būdavo. Visokius šasus ‘ obuo
liais vadina. - .

— Kok ų turi, ką gi... — žila-.- 
ūsiš žiūri į mane ir lyg užtarimu 
laukia ' •' :' ž7 ^

— Yra gerų, oi gerų obuolių 
cabar išsiauginau.

Nekalbėk, ponas. Atsimenu,! 
už Jaugėlos- molduobės augo 
kriaušė Ant- lauko, Dievo ranka

'kliedą, kas dainuoja. “Labas, -vy'> 
rai ir moterys”, aš jiems pasaky-1 
siu.

"‘Ne vyrai, ponuli, ue njcaeryo/ 
ai .ponai ubagai”, atkistos vienas-, 
ubagas ir man tai psako.

“Taigi, taigi, ponai ubagai”? 
šaukia kitas.

“Prašom prie stalo!” j
“Nesidkižiuok, gaspadoiiaių 

■labai prašom”, šaukia kita giuą

orientavau — atsisėdau kampa-i 
aijon... Ubagai, pastkybi, © kadi 
fųisįjųtaų kaŪ prigėriau, $ 
pasakyti negaliu- Malonu pnsi-j 
minti. Tai ubagai buvo... Taigiy nesveikas? 
buvo. —' žvilgterėjęs į plyšo-

užio ž , t
^Kol perėjom du. atartu wo

— O žmonės perka.-matyt geri.1
— Durni žmonės, ot ką aš tau 

pasakysiu. Kačiukai, amžinai ak
li kačiukai. Ką ten Kačiukai, pa- 
lyginti su žmogumi; tai ką: ka
tė turi užsigauti... Tai išgerkim 
sitos buzos.

— Alus visai geras, — giriu 
’pirktini ir šviežia du.

— Ponas, tai ne alus, o geros 
■lau.s statinės pan-.azges. Netiki? 

Gali nerikėti, o aš pasakysiu da
lyką. Aš nesakysiu, ponas, kok; 
buvo prieš karą alus.. Broliuk, 
gerk

būdami nueisim, kad nupurtin- 
sįm, tai krinta ant .žemės iri 
sprogsta. ..Medus, ’ne kriaušė. Bet 

. yeu a nutroškino■ medi.-. ’Tai bu
vo kriaušė. Išgerkim šito laka-; 
,4o... buizos. I sveikata.

Išeinam į .turgaus aikštę. Siau 
la, kukli aikštė gura žmonėmis, 
išvirtusiais iš bažnyčios. Visoj 
aikštėj, viršum viso miesto stū
gauja aklo ubago giesmė:

‘Netikęs žmogus ir,, kon tu vei
zi?. '
“Ronos ii tulžė, o už kon kan

čia. į
— Matai -tą žebrą ubagą7 —

— Matau. Kodėl sakot, žeb
ras? , i

— Burnos veliūga neprausta, 
et ką aš pasakysiu. Jis nori stroš 
uas atrodyti: nešukuoįja plaukų, 
negu nekerpa, o šaukia kaip plė
šomas... Nebėra, pchuli, ubagų, 

nebėra Liks koks vienas.

\jijai nešildo- Kailis . visą laiką;
visą kūną pereina- Aš dar šiart-j šeriasi. Prie pat kailio vilna plc- {

; Romano” laikraštyje išspausdi
no straipsnį, kuriame rašoma, 
kad neatsargus vairavimas nuo 
šiol busUModėmė, ir'tik'ktmigas 
per..išpąžintj«tegalįs ją “išrišti^’ 
Reiškia — teks mokėti dviejoms 
įstaigoms.

• Mes išleidžiame milžiniškas 
pinigų sumas raketoms ir ato
minėms bomboms,.o-jos nėra 
skirtos dešrų piaustymui.

• Aš atėjau čia pietauti- Be- 
Kukianf justi, planai 'pasikeitė/ 
dabar prašau atnešti vakarienę.

■• Loterijos bilietų .platinto-, 
jas šaukia: — Vyrai, žmonės ir. 
moterys, skubėkite įsigyti išlo
šimą • bilietais.

• Jeigu aš būčiau .buvęs gir
tas, būčiau išvertęs visos gatvės

-špeikė viste

laikraščius?- ”i buvo. Kai pūstelia vėjas, tai ,pėr|, 
? tricri Irvino. 'nOrDiTln A e rl o-r* CloTY. i

- Velniop visi laikraščiai kny£ \. - v- 'i m t- ~. > r ^ I cben sudrebu. xai ame taj pa- pniausia ir šilčiausia. Toliau išaugos. Kas jas skaito — durneliai,! . . > - * i . .v.,.. T.\ j. ' , M salvohu n^tokia šilta. Ji retesne,avigalviai. Ana diena buvau pas; .■ -T - - -i . i - - i, , . • j ., m. , *1 — .Sako, kad Amerikos isto- Juo vilna tankesne, tuo ji šiite, — kalnai laikraščių. knygų.!-- ■ , J rjoje tokio šalčio .nebuvo.
— Kaip tain nebuvo?

avigalviai. Aną dieną buvau paš« 
te, — kalnai laikraščių, knygų. I 
tfž galv-ss susiėmiau- Neregėta! i

— Tenka džiaugtis. •
— Ar taip buvo seniau, vyru-' 

ii, — lyg negirdėjęs mano, žo
džių; kalba tuo pačiu balsu. —• 
Nuvažiavau, atsimenu kai© šiaii! 
dien, Dvinskau. Miesteliukas, 
taip sakyti, kaip pusė Vilniaus. 
Tiesa, nėra Dviuske Aušros var-

vau geras piemuo, jau raidės? 
kaip tada, litaras jau pažinau? 
Sutinku Taulielos Klemensą. Jisj 
ten buvo gerai Įsitaisęs kepyk
loj; išuešicaavo rytais bulkutes 
Jis man davė bulkutę, i tokį di? 
delį laikraštį, “gazietą”, kaip ta-7 
sa suvyniota “Parsrvežk”, sako' 
K lemensus “popi ?ri us prasiver-į 
čia viskam, o reigu gali — pa-® 
skaityk, g'azieta vokiška”. Parsi
vežiau. Skrynutėj, kur buvo 
vaksas ir botagai, laikiau kaip 
staltiesę. Neiškenčiau, ėmiau ir 
išsiplepėjau, kad taip ir taip, 
vadinasi, laikrašti duriu. Ėmė 
eiti ir prasyti: “Paskaityk. Fėli- 
cijonuk. paskaityk!” Aš žmogus 
minkštas, — skabau Ke ?.š ten

į tesnė. Milinės vilna labai tanki.
! Ji tokia tanki, kad-ir pūsdamas 

ruo- ’ nieko neperpūsi. Kai ji šalto oro
ita. ? ’ ' ,.^|Į nepraleidžia tai rr šilta.

— Tu sakai, kad neuži'egis>j — O kaip žvirbliai žiema ne 
mota, bet nuo. kala pradėjo re-,1 :«ušala?
gistruoti. J —- Žvirblių plunksnos tankios

Amerikoj pradėjo anksčiau? tr šiltos. Jos-oro nepraleidžia, 
bet Chicagojt pradėjo registruo-^ Jeigu plunksnos būtų retos, tai 
ti urieš 112 metu. x 1 * .

— Ka tei reiškia žemei 112
į metu. : ” -į

. ~ ji
— Jeigu Chicaga nesenai' 

šventė šimtą metų, tai ;ir regist-' 
batonus negalėjo būti senesnis? 
Bet astronomai apskaičiavę, kad' 
Žemė yra 4 ,r pusė milijonu mė-1 
tų. Jeigu nebuvo iper šurAą, per] 
200, tai per tris ar penkis šimtus < 
metų buve daug šaltesnio oro. į 
Blogiausia, kai-oras atšąla ir ptų.- 

deda -pusti šaltesnis oras -yi’a fiu-1 
šikaupęs -tai jis lengviau' per' 
drabužiu' tarpeklius -praženda.1

negalėtų skrįsii, Plunksnos pa- > 
spaudžia tankų orą ir žvirblis 
nekrinta Žvirbliai yra geriausi 
skraidytojai. Jie išplečia spar
nus. ir sklaido labai -lengvai. O 
žiemą, kai šalta, tai susiglaudžia, 
atsikvepia,- kad išvengtų šalto ve 
jo ir gali ramiai tupėti visą šal
ia naktį.

— Tai -žvirbliam geriau apsi-
•augoti nuo šalčio? j u ' - • v■ _ . .. . . . ...... ... ! Sulpus, o dabar viena ciutuz-

— Taip, jje turi kaahmus, sil- pjudžiau.’
*ns plunksnas. O kai jas sugiau-
džla, ta: turi milą, įkuris juos • Kalk geležį, kol karšta, pas- 
apsaugo nuo vėjo ir šildo, — neįveiksi, mokyk vaiką, kol 
atsakė Tėvas.

kaizeris. Batsiuvis ' paklau-

— Koks tavo amatas? —
— Aš esu Vokietijos kaizeris, 

visą šalį valdau. . i
— Tai ir tavo amatas nepras

tas! • ,>
S; 4; <: .

KAM REIKALINGOS. AUSYS?

Senelis ilgus metus gydėsi 
nuo kurtumo ir staiga -atgavo

— Visa jūsų šeima, im būt. 
dabar labai džiaugiasi, kad 
.tamsta- a Įgavai klausą, — sako

— Tai kad jie, vaikeli, -nieko 
nežino, kad aš jau girdžiu. Aš 
jiems nieko apie tai nesakau.

— Kodėl, seneli? ■
— Aš, vaikeli, tik sėdžiu/ir 

klausaus, ką mano giminė . apie 
mane šneka. Labai Įdomu' Dėl 
to aš jau net du kartus pakei
čiau testamentą.

i Taiklus šaudytojas

; >— Kaip tamsta galėjai -visus 
šovinius taip tiksliai pataikyti? 
— klausia medžioklių nugalėto
jas kaimo durnium vadinama 
žmogelį.

Matai, tamsta, aš pirmiau 
šaunu, o paskui apvedu ratuka.

mažas. paskiri nepriveiksi.

• -Geram artojui-ir bloga.-- ark
las gerai aria, o blogam ir geras 
nekaip..

• Pesimistui gyvenimai- pus
tuštis, o optimistui — puspil
nis.

ir anie smertį negalvci

Wednesday. Whinarv

šiau. negu šlapiu botagu. ' *- i 
— Lietuvoje taip' .pat būdavoj 

šaltų dienų bet-ten žmonės ne-., 
šiodavo kalinius, o-ant kailinių

| užsivilkdavo milinę. Kaflmiai.-’. 
i šildo, o milas šaltą -orą sustab-j 

dc. Tu Lietuvos ka*ęivųi nernaj'
. tei, Maiki. nes tu.ėia gimęs, bell 
j Lietuvos kareiviai žiemos .metu

1 turėjo 'Igas milines. Kai vėjas 
puč.-a, tai ilga milinė sustabdo

neradau: apie marff^apie žuvį, 
kuri giedojo, apie karvę-dkreu - 
dančia, o kai kilo ^opohiška vai- 

į ha, tai ir apie tai radau paakut.* 
i !)ius pranešimus. — NnsJU-Uokr 
: puse lūpų FelicųjKps, —- Uabav 

kožnas piemiic Ta&raecius skai- 
, (o, o laikrašč ai tūžti* Spialrt' • Mdaro arkivy.sk»UKi 

Liudas Dovydėnus Giovahi Colombo “Ossei

PO SVETIMAISIAIS ĄŽUOLAIS

k. naktie, j kalnus,\glusk į nykią žemę, 
u r žmogus iš vargo vargui kraiti krovė! — 

Svetimoj padangėj, taip aklai sutemę, 
supasi i vaisriį agspnas ir tikrovė.

> v HT - \r < Jį a-; į f fi A 
ivtii no? 'jjlatda.

sm&Hnkę...
> lazdą, ’ 
elas dalinink

Adomas11

kntuok 11 u V

ji 1 1 ly JLT* _K£1C1V



DR. JONAS BASANAVIČIUS
<efizvos Atg miricu yutriare*i‘i paskirta^ 1880 m. Lom-Palanka 

58 mc'h mirties sukakčiai
paminėti

Lygiai prieš 58 metų. 1927 m. 
aparto mėn. 16 d., kada vi^a 
i'Voji ir nepriklausomoji L ie
va o taip pat >r užsienio lie I 
viai iškilmingai šventė savo

su-

5

Dr. Jonas Basanavičius su žmona

Sirvydas kitas nutarimas, virtę-, tradicija, 
pąiL'iiusia daug naudos lietuvy- ’’iį 
kės reikalam Naują jnešimr pi- Si
darė Vladislovo Jogailos v-rdo "į.
(kuri, atrodo buvo mišri) d m- •• 
gijos atstevas iš Nanticoke, 
Tarnas Butkevičius. Jis Sr 
pasiūlė Įsteigti nepajudi! 
“skarbą ' (iždą), kuris m 
pastoviai papildomas, reil 
gtsiradus būtų lietuvybei [. iri
mą. Seimas pasiūlymą rack 
t u ir priėmė apvedamas n: 
ka'-mer Į ši specialu fondą si 
keti po 25 centus. Čia buvo 

j džia Susivienijimo Triutiš 
centų, renkamų Įvairiems i 

■ iu kultūros bei politikos i.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AME
RIKOJE UŽUOMAZGAligoninės drektonuon.

Turėdamas pastovų darbą, J 
Basanavičius pradėjo i 
lietuvybės reikalais ir 
ttraų.saitas j Prūduose i 
čius lietuvių laikraščit'.s 
viška Ceitun?a 
Jią-’..

Bulgarijoje J. Basanav.ičius iš 
pursikcl- 

apsilaukymo 
Lietuvoje, į Pragą, kur ir gimė 
mintis, susitarus? su Višteliu ir 
Mikšiu, leisti -’Aušrą”, kuriuo 
redaktoriumi pirmus 7-nius nu
merius buvo pats J. Basajjavi- 

o vėliau d r. J. Šliūpas.
“A.ušro>” pirmas numeris' iš- 

tio 1883 matais Ragainėje, Prū
suose.

Gyvendamas Pragoję, J. Ba
sanavičius, apsivedė ir ttrėjo rų 
pintis jau. ir šeimyniniu gyves- 
nimu, o sutaupyti Bulgarijoj pi
nigai baigėsi. Tad nors ir prieš 
savo norą. J. Basanavičius vėl 
grįžo Bulgarijon ir stojo dirbti 
ion pačion Lam-Palanko ligoni
nėm

.Antras J. Basanavičiaus apsr ( 
gyvenimas Bulgarijoje jam bu-' 
vo dvasiniai ir fiziniai nelai
mingas. į

1880 m. sustojo ėjęs Prūsuose 
laikraštis “Aušra”, kurį buvo J. 
Basanavičiaus siela, žadinanti 
lietuviu tautini atgimimą.

1887 m. vieną rugpitičio 
karą, kada J. Basanavičius bu
vo vedamas pas kgenį. tas pats 
asmuo, kuris ji iškvietė, norėja 
Basanavičiti nužudyti, peršau
damas jį i dvi vietas.

rūpintis 
rasinėj 

•M’inan- 
; “Lietu 

ir “Nhują Ke-

(Tęsinys)

Trečiasis Seimas posėdžiavo 
‘vi d e n? r ir priėmė eilę nuta

rimų, sudariusių pagrindą Su&- 
vier.i”mo konstitucijai, kuria pa 
rakė kun. M

J.iuje, tuo metu lenkų okupuo-. buvo apie du metus, 
t_me, mirė Lietuvos atgimimo | d.amas po trumpo 
P irivhas dr. Joną- Basanavi 
čius.

Dr. Jonas Basanavičius 18 C

Mirdamas Basanavičius :šrei<- 
‘c/niuiĮA sEiopjqvd j;riq ė.iou ątf 
l ,o paukdamas simbolišką tęs 
t. mantą — Išvaduoti Lietuves ’ 
sostinę Vilnių.

Dr-. Jonas Basanavičius eime 
1351 m. lapkričio mėn. 23 d., Ož 
k italių kaime, Bartininkų vals.,

'kaviškio apskr., pasiturinčių

čiu

Juodišius. o JUO’ 
š^pausuino 1888 m 
adiniDzU “Konsti- 

ucųa del Draugu Susivienijimo 
Diena 

metais.
Pauksz- 

Tu-
> Vie 

45?. 
savo Į 
pusk j

30 ir Spalu 1888 
Spaustuvėje JUOZ. 
,‘zio. Plymouth, Pa 1888” 
j in vs 
nvbėj 
Kun. A. 
knygoje 
559-561.

Seime 
Sus’vio 
tu; eies

buvo pirma paskelbtas 
į* Lietuvninkų (nr.

Milukas ją skelbia
Spaudos laisvė. ]

kad 
nij m?.s turi 390 narių ir 
•*97.30 pajamų. Iš nutari. 

mttinis nariu mo-

bvvo raporuiot

ūkininkų šeimoje. Skaityti Jo-j 
:.?.s išmoko pas kaimo “darak 1 
l iriu”, o rašvti — pradžios mo- 
uvklcje. J t

Baigęs? merkią, Jonasį stojo1 i 
į Man’jampolės gimnaziją, kurią 
l aigė 4-rias klases. Mat. tėvai i 
norėjo, kad jų sūnus kunigu: 
taptų, tęsdamas' toliau mokslą-, i 
Nuvjkęs į Maskvą. Jonas į^to-j.
jo universitetan, kur pradėjo! 
studijuoti istoriją ir filosofiją 
Bet turėdamas j palinkimą prie 
medicinos, perėjo į medicinos 
Gikultetą, kurį baigė 1879 m., j 
gaudan.as gydytojo teises.

Baigęs mokslą, J. Basanavi- 
e.us Lietuvoje nepssilike, bet 
išvyko Bulgarijcn,. kur buvo

va-

11 
a!

h!■ H
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Kaip vėliau paaiškėjo, tai bu-į 
vo politinis atentatas. j

1839 m. mirė J. Basanavičiaus Į 
žmona Eleonora. Šie pergyvena 
-mūgiai labai stipri c paveikė J. 
,Basanavičiaus sveikatą.

Kupinas ilgesio, J. Basanavi
čius pradėjo grįžimu į Lietuvą 
rūpintis, nes matė,, kad rusai 
laimėję Larą su japonais, galės 
sušvelninti santykius su tautų 
mažumcnįis. o taip pat ir cū lie
tuviais.

Ši savo tėvynės ilgesį J.Basa- 
navičius yra išreiškęs savo die 
noraštyje šiais žodžiais:

‘‘Gervių dideli pulkai. Lietu
von linka traukia^ o /kaip gaila, 
kad su jomis Lietuvon grįžti ne
galiu”.

centais ir veikėjau- ir iš nau- 
•<: pradeda Lietuvos atgimimo; 
žarbą.

J. Basanavičius kuria Lietu
ves Mokslo draugiją, deda pa
stangas sušaukti Didįjį Vilniaus 
Seimą, nrieš rinkimu- i valsty- į

x < ’ Itės Durną (parlamentą), Basa-j 
navičius ragina lietuvius, kad 
jie statytu ir rinklų lietuvius at
stovus. .
Kaip ir visuomet, Taip ir
laikais, netruko ĮiętiJ|’iii tarpe 
skundiku rusų žarfferains. Nuo 
tokiu skundikų ne kartą teko 
nukentėti J. Basanavičiui

anais

SVEIKINAME

p.p. Stasį ir Rozaliją Kuzmarskius
GIMTADIENIO PROGA vasario 16 d.

ir linkime ilgiausių metų.

Duktė ir žentas

Nors pavojas grįžti tėvynėn 
buvo didelis, tačiau 1905 metais 
J. Basanavičius pasiekia Lietu
va ir sueina i kontaktą su kitais 
Lietuvoje g^tvenančiais intel i-

nors 
jau laikai buvo pasikeitę ir lie 
tuviai jaudavo ^atgavę šiokių 
tekių teisių^ į viešąjį gyve- 
mmą ........

1913 m. drauge su ii. Yču. J. -Ml
Basanavičius vyksta^ Lietuvių 
Mokslo draugijos įgaliotas į š. 
Ameriką rinkti aukuotos drau
gijos namams statyti.^Ij' taip li-

f LITERATŪRA, lietuvių fitentūros, meno I? moksk 
fff&4 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstų. Vines 
Irčvį*, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankot 
J. Raukčio,;dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus h 'f.. 
Keliam ftraipenlai bei studijos, Iliustruotos nuotraukomis k 
M. K. Čiurlionio. M. SUefkio, V. Kašubo*, A. Rūkžtelės ir JL Vario

• DAINŲ SVENTKS LAUKUOSE, poetės, ralytojot b to 
Snfrf lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie datai 
Šventes bei-Jų istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir rurinktais duomenim?* 
Gti uikuliria!#. Studija yra 151 pusi., kainuoji KL

• VTENUO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke «prs>_j 
bt? Tuoso Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne ssuea. 
•jvenimo bruožų įpraiymas, bet tiksli to latkotarpio buities ti+« 
*atūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 203 puslapių knyg?

Jomlai pavalyta rtudijs apie Rytprūsius, rem<anti> PakalnM ff 
.cbgnv.oa apskričių duomenimis Aprašymai jdomfiJ klekvknaiy 

-ytuvlnl Leidinys ttiurimotx cnotrankomK pabrijfojt duodam* 
•ttovardilą pavadlnfma‘»tr )ų vertiniai j rokleZlų kalbą. Labai 
r«nd!ngojr S3S puri knygoje yr» Ryt>rflatų temėlaplf. Kaina M

> M LAUKI? LIMB, raiytojo* PetronėN* Orintaflėi atr- 
mfnWnai k minty* apie aamenia Ir vietas ueprik. Lietuvoje Ir pir- 
maišiais bolševikų o kūpa ei J oa metai*. Knyga turi 234 puriapia* 
bet kainuoja tik H. ■- 1

f » t '

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nertrprst 
Lu ir klaidingai interpretuojamai gyvenime ir politikoje’ tik sr 
«ttrglo Jaiinakct knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poc 
Et ją. Dabar būtų j j galima pavadinti kovotoju ui imogau* tel**r 
Jinyfa y-a didelio formato, 265 puriapią, kainuoja H.

f f ATTMNB5 TOVJTLRS, S. Eoečenko kffryba. I. VaiatH 
nrftmsa. #*• fri- knyjoje yra M novallų. ffJ

HJ "’***&■*- L’**Jt**1 wHri'J teU-r, jew# t

kestis pakeltas nuo 10 iki 15 cen
tų; nariais gali būti ir pavie-j 
nir.i lietuviai, jei š vietinio kie-1 
bono pristato Pūdymą, kad yra 
katalikai; draugija, kuri nešit?-; 
ja šventoje vardą, bet nesielgia: 
pagal Bažnyčios įstatymus, na-Į 
riti būti negali; su lenkais gep.i)Į 
•u sugyventi, nes tai kiekvierro 
kataliko pareiga; lietuvių Susi
vienijimas ir lenkų Zviązek ge
ros organizacijos, nes abejose su
telpa katalikai ir kunigai; Cent
ro Valdybos kelionės lėšas Į sei
mus užmoka organizacija; po
mirtinė ($100) išdėstoma prik-i 
lausančiom draugijom, kiekvie-j 
nai pagal jos nariu skaičių.

• I

Šalia to nutarta, kąd prįe Su- į 
sivienijimo priklausančios drau
gijos turi įkurti vakarines mo
kyklas, kuriose Ju vakarus 
vaitėje būtų dėstoma skaitymas,! 
rašymas ir aritmetika. Susivie-Į 
m imo antspaude nutarta idėti 
Vilniaus Aušros Vartų MergelėsI 
paveikslą, apie kurį eitų įrašas* j 
Lietuviškas Susivienijimas Ame.

į rike. Ar šis antspaudas buv’o pa- - 
voJ sidarytas. ir ar yra kur nors už

silikęs — nežinoma. Susivieniji
mo draugijos ir pavieniai nariai 
buvo paskatinti, pagal išgales,! 
duoti aukų statomom lietuvių 
bažnyčiom.

mu

ola t 
alui

rt’ o^

,n

preSeimą vedė Susivicnijim 
zideptąs Jurgis Andriušis, 
retoi-iavo Juozas Paukštis, 
tokolą Vienybėje Lietuvi
paskelbdamas, Paukštis pri Jėjo 
pastabą, kąd seime buvo “ ’.au
gimai. kaip vilkų girioje :.n’ Sn- 
.iyieqijuxio visu Iraugysčii ki- 
lalkiškų lietuviškų Amerik r: e ’. 
Kas staugė ir kodėl— nepa Sy
ta. >. j

Kaip ten bebūtu Juozas Pank- 
štisr atsisakė1 vėį k-.ndidatuc i. į 
Susivienįjjmo centro valdybą. 
Atsįsakė ' nuo rektoriavir <-• ir 
kun. A Varnagiiis- Paukšti-,, 
tačiau, sutiko ir toliau, kad Vie
nybe Lietuvininkų likto Susi
vienijimo orgaj;u.

(Bits daugiau)

gi 1914 m- I pas. karo pradžios.; 
J. Basanavičius gyveno tai Lie
tuvoje, tai užsieniuose, bet 1913, 
mį grįžo j Lietuvą ir apsigyve-' 
no Vilniuje, kur turėjo pergy
venti visokias okupacijas: 
kiečių, rusų bolševikų ir paga
liau lenkti.

Vokiečių okupacijos metais, 
kaip žinome, J. Basanavičiui va
dovaujant Įvyko vienas didžiau Į 
sias Lietuvos istorijoje Įvykis, 
galima pasakyti, buvo vienas di
džiausių J. Basanavičiaus svajo
nių: buvo sudaryta Lietuvos Ta 
yba, kurios pirmininku išren

kamas J. Basanavičius ir. kuri 
1918 m. vasario men. 16 d. pas
kelbia visam pasauliui Lietuvos 
nejiriklausomybės valstybę.

Karui pasibaigus ir vokiečiams 
pasitraukus: iš Vilniaus, J 
navičiui teko pergyventi 
ir labai sunkių dienų.

Tačiau, nežiūrint -to, J. 
navičius pasiliko saugoti Lie
tuvos sostinę Vilnių, dirbdamas 
ir toliau mokslo ir kultūros dar
bą ligi savo mirties.

Dr. J. Basanavičius visomis 
savo jėgomis visa dvasia sieke 
savo tautai tautinio atgimimo, 
laisvės, kultūros, pažangos.Kaip 
žmogus jisai buvo didelio takto, 
intelekto, aukštos moralės žmo
gus, stipri intelektualinė asme
nybė.

Dr. J. Basanavičius lietuvių 
tautoje vsada bus gyvas. Jisai, 
lyg legendarinis lietuviškų pi
liakalnių karžygys, amžius bus 
tautos atsiminime ir kartų kar
toms lietuvių bus kilniųjų tau-

Gaidžio uodega

Japonijoje veisiami ypat ngos 
versies ilgauodegiai gaidžiu.

1082 metų rekordininku t s po

Vakarinių mokyklų, rodos, nie 
kur nebuvo įsteigta nes stigo 
vadovėliu ir mokytoju, ypač va-, 
dbvęlių. Bet , nųtarin<as iškelia gaidys su 12 metrų uodega 
tai. kas tuo metu skandine Amo- Ilgauodegių gaidžių saviiūn- 
rikes lietuvių širdį. kai, išėję pasivaikščioti, seka

Susivienijime įgyvendintas paskui gaidį ir neša jo uodegą.

Basa, 
daųg

Basa-

2
1

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJ ■' 
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fraternalin 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti Jau per 97 metui 

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuo. 
darbus dirba.- ' • •

SLA—išmokėjo daugiau kaip ASTUONtS iSLUONUS doleriu 
apdraudę savo nariams. Y’;? < \

SLA - apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
mariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.' 
Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas1 gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

Endowment
Insurance, kuri ypač naudinga jatrninnlu siekiančiam

JAY DRUGS VAISTINĖ SLA

Atdara šiokiadieniais nuo 
! vai. ryto iki 10 vaL vakaro. 

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vak.
D. ZI HLMAN, B.S., Registruotai vaistininkta

NAUJIENOSE GALIMA GAL

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda 

aukštojo mokslo rr jų gyvenimo pradžiai "
SLA — vaikus 'apdraudžia pigia terminuota-apdrauda: už 

$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams, 
kuopų yra visose lietuvių kolonijose.
Kreipėtės Į savo apylinkė* kuopų veikėjua,

2759 W. 71st St, Chicago, HL
• aūTESTlNGAJ iSPILDOMI RECEPTAI ' * FANNIE MAY SAL

DUMYNAI ’ KOSMETIKOS REIKMENYS

For constipation reheftomorre 
, reach for EX-LAX tonight.

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?

Read label and folloxr 
directions.
C Ev-Lax. Inc.. 1982

1. Dr. Kario Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS.
(D tom m------ ---------------------- ----------------------------- ąiO.OO

2. Prof. Vaclovo Biriiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl........................... ......... $6.00

II dalis, 229 psl.---------------------------------------- -------— $6.00

3. Miko šileikio, LIUCIJA, proza. 178 psL ________ — $5.00

4. Janinos Naru n ės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psl. $5.00

Prof. P. Pakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN-
14.00

J. Venckvat, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.
60 psl. r?2.00

NAUJIENOS, 1729 So. Halsted St., Chicago, Dl. 60608 siqs- 
, kite čekj Ir pridčkte vieną dolerj perriunthno ižlarletni.
I ’v

5. L_______ _______ ,__________
I TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl. 

,6.

Galite kreiptis ir’ tiesiai i SLA Centrą:

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

Tel (212) 563-2210- :

50 metu studijavęs, kaip

j&ražė 700 poslapių knygą, kurion sudėjo viską, kai Bet kada Ii 
Set kur, Bet kurą kalba buvo parašyta apie Lietuvą, Hetuviui 
Ir lietuvių kalbą. Jis mokės! kartu su kun. Jaunium Ir prof. 1L 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

Ir patarė mums toliau studijuoti.
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
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Mykolo Drungos vedamieji ir Algi
manto Gečio laiškas

Algimantas S. Gečys, JAV LB X-ošios tarybos narys, 
ilgesnį laika tylėjęs, šių metų pradžioję‘Drauge atspaus
dino gan ilgoka Raišką suskilusios Bendruomenės sujūn- 
gim3o Reikalu:' Tokį laišką parašyti Jį įkvėpė ^Mykolo 
Drungos diį vedamieji, aįspaųsdinti taip pat Drauge 
praeitųjų metų lapkričio mėn. 20-30 dienomis, kuriuose 
siūlė Bendruomenės, suskilimą išspręsti, panaudojant ple
biscitą.

Reiškia, gavę mažiau balsu turėtų paklusti daugu
mai. Ir jam atrodo, kad tokia priemonė naujoviška, bet 
ji priimtina civilizuotai visuomenei. Tik jis suabejojo, 
kad vargu ar “reorgai” Ją priimtų, nes jie nepripažįsta 
demokratinių rinkimų. Nepripažįsta, nes jie rinkimais 
negali pravesti savo sekėjų. Todėl jie naudojasi anarchija 
ir LB-nės skaldymu.

Savaime aišku, kad toks jo užgaulus, sakyčiau — 
R. LB-nės lietuvius šmeižiantis laiškas, reikalingas iš 
esmės atsakymo. Viena, jo laiškas klaidina mūsų išei
viją. Ir antra, A. Gečys sąmoningai nutyli tikruosius 
LB-nės anarchistus bei jos skaldytojus, sakysim, tokius 
kaip antai — nainius, gečius, gailas ir kt., apie kuriuos 
mūsų spaudoje jau ne vieną kartą buvo rašyta. 0 dėl tų 
jo minimų demokratinių rinkimų, tenka tik tiek pasakyti, 
kad ir demokratiniuose rinkimuose balsų falsifikavimas,, 
suktybės yra laikoma nusikaltimu. Tiesa, galima ir to
kius “rinkimus”, atliktus suktybėmis, gražiais žodžiais: 
pridengti, bet joks garbingas žmogus nesako, kad sukty
bėmis įvykdyti rinkimai yra demokratiški ir kad tokių 
rinkimų nepripažįstantieji būtų anarchistai.

A. Gečiui, LB-nės tarybos nariui, nepatinka federa
cinis principas, kuriuo vadovaujasi R. LB-nė. Spaudoje 
ne kartą buvo aiškinta, kodėl JAV LB-nė turėtų vado-

vautįb federacinių principų, p jąe rjnkįmaia Toks prin
cipas apjungiantis daugiau Į 
ir nuo įsigalėjimo LB-je vk
pės. Kitais žodžiais tariant, šiuo atveju išvengti vienos 
siauros frontininkų diktatūros, šiandien jau jokia pa
slaptis, kad JAV-se LB-nė yra užgožta frontininkų par
tijos, prie kurios, kad ir pamažu, šliejasi akiratininkai.

Bet A. Gečys savo laiške rašo, kad “reorgai ” todėl 
pasirinko federacinį principą* nes jiems tai užtikrina bu
vimą valdžioje. Toks jo nusikalbėjimas kelia tik nusi
stebėjimą.

Jis sako laiške paskelbė ir kiek jo vadinami “mir
gai” turi pritarėjų. Jų skaičius -maįąs, vos tik SQ-W 
narių. Norėčiau jam priminti tokį faktą, kad organiza
cinėje veikloje lemia ne didelis skaičius narių, o jų sąmo
ningumas, jų pasišventimas veikiai savo organizacijos 
tikslams. Jei A. Gečys savo “kompiuteriu” suskaitę kad 
R. LB-nė turi 80-100 sąmoningų narių, pasišventusių vei
kėjų, tai ji stovi ant gerų ir tvirtų kojų.

Jis rašo netiesą, kad St. Petersburgo lietuviu veikla 
menka. Iš spaudos pranešimų atrodo, kad ji ten kur kas 
didesnė negu ten, kur gyvena A. Gečys.

Jis savo laiške prisimena, kad Chicagoje buvo pike
tuojamas Jaunimo Centras. Bet jis sąmoningai nutyli, 
kodėl Chicagos lietuviai rado reikalą jį .piketuoti. Tokią 
jo užuomina mums nesuprantama, ko jis siekia? Kodėl 
jis nepasako, kad Chicagos lietuviai dėl to jį -piketavo, 
nes Lietuvos okupanto agentai šį Centra buvo pasirinkę 
panaudoti propagandai, kur jo atsiųstieji splLstai ope.ru 
arijomis bei filmų demonstravimu “linksmintų” išeiviją 
ir plautų jai smegenis. Bet tokiąs kaltinančias užuominas 
bei pareiškimus paprastai daro' tie, kurie siekia, Įsigyti 
“malonę” pas “Rodinos” draugijos pirmininką.— • masy
vini generolą P. Petronį, kad jie patys^ąr jų zin^dPS’pįr 
jų vaikai ten nuvykę būtų mipėtos draugijos gĮpbojaijai ' 
svečiai. , , - ’ . ,s ■'

Nesuprantamas ir jo kaltinimas dėl “nepatriotiškų”4 
knygų deginimo. Kokios, jo galva, tos ^epatriotineŠ”^ 
knygos? Reikia manyti, kad jis galvoja apie tą šlamštą, 
kurį okupanto statytiniai glėbiais- atsiunčia išeiviją! mul-. 
kinti. Jei A. Gečys tokios literatūros (tegintojųš .k^jna, 
tai, priešingai, tokiais reikėtų tik pasidžiaugti, kąd mūsų 
išeivija yra sąmoningesnė už A. - -GečĮ. Jie degina -.dėl to, ■ 
kad Lietuvos okupantas yra sudergęs mūsų tautos isto
riją, mūsų nepriklausomos valstybes gyvenimą, ’a^šmei-'. 
žęs mūsų garbingus valstybininkus; mūsų išeivijoje deį 
Lietuvos lasivės kovotojus. Nejaugi A Gečys, LB-nės 
tarybos narys, tokių knygų gailėtųsi? ■ Jei tikpąi jų 
būtų gaila, tai klausimas, kur šis hendrųoraenin.ihka^ 
stori? ’ . ' į.p '

Kas liečia lituanistines mokykla^ -nereikėtų A. -Ge- 
čiui girtis. Juk tai ne LB-nės nuopelnas, oj’Keyūvįų' pat
riotų tėvų nuopelnas. Jie savo lėšomis: Jas ų&rakų. .Wv 
garbinga savintis svetimųjų nuopelnas.. v,'f. 'V

Pagaliau, jis ir vėl savo laiške sugrįžta pįjįe 
Drungos siūlomo plebiscito, kuriam tūrėtų tąią)jnln|:apti 
ALTas ir VLIKas. Atrodo, kad toks siūlymas jj sukrėtė 
fobijos drebuliu. Jo žodžiais tariant, ALTą pakvięsti tar
pininkauti, tai būtų lygiai tas pats, kaip pąvestį viekui 
avis saugoti. Nejaugi jam ALTo žmonės vaidenasi plėš
riais vilkais? Tai bent paskelbė "naujenybę”, kad ĄLTo 

t- s 

žmonės yra vilkai. Bet tuo pačiu iškyla klausimas, k^s 
yra tos avys, kurias gali sudraskyti altininkai vilkai? 
Ogi, nes kas kitas kaip lietuviai R. LB-nės nariai, patrio
tai, antikomunistai, kurie visa širdimį visu protu ir visa 
valia ir galia yra nusiteikę prieš bolševikinį okupantą,

aartii
to, jis apsaugo 

j bei vienos gru-

Gėlynuose. Aliejus'

> tinimui-'AViRGTOJž TEVYMtJs i ?auJjiesiem.s skaitytojam.' apia 
"'vyturys- ri/ į 150 įmygu.

' j Leidykla leis lietuvių, taip pat 
Vilniuje Įkurta vaikų ir jauti verstinę literatūrą. Ateity “Vy-

uimo literatūros leidykla' "Vy-j tų rys” numato leisti ir į kitas 
tųrjriti ' ' • - -
Šiais merais “Vyrur-ys” pateiks

kalbas išverstas lietuviu rasv_ 
tojui: knygas, skirtas užsienio

pay^rgįM Lietuvos kraštą; kurie smerkia'. kiekvieną 
bendravimą su jo statytiniais; kurie netiki, kad oku
panto ^.Įsteigti ‘kapsukiniai” kursai siekią sustiprinti 
išeivijos jaunimo patriotizmą; kurie yra prieš okupanto 
siunčiamus solistus išeivijai Alįnksinintfkurie, remia ir 
'gina laisvinimo veiksnius’— ALTą ir VLlKą.y kurie sų; 
gįlru.. š&dįes' liūdesiu jr, škaušinii^šgyvehąpfų; neij^ąin^’ 
^ųjųl Ifetuvių :būklę,-/ttždąiįtų Sibiro gulaguose, kalėji
muose, kur šalčiu ir badu marmami, aiW kankinami j 
psichiatrinėse leninėsekurie giną mųeų išeivijos veik
los pąsiskirstymo'- 'princip'ą. /Fžii’ A: :
d|iuo^i “reorgąis^^ir, ’matyt,- jis bijo, kad AVTe' vilkai

V . ' • '
- < i*

“Tėvjskės”i draugijos statytiniai^ ,bėt- mums jlįšuprsn- 
A. Gečys- į?tddų ęįles.įsijungia?- ^ųs tiųę 

Ūbiąu jo laiškas šteiną, kadįbercįd^ jik vienas jis tų. 
kurie - turi ^surasti I$-nės ir musųųlaisyinimo veiksnių 
vienybę.,' z ■. -J '

' •, įiesa, jts Įtel^a' apie; deiįiokr^^^įĮ^j įs randa 
reikalą užgaulioti .čir. V. Dąi'gj W |d^ai^nktos ,orgą- 
ųizącijoL į Betgi B?* LB-nės vadovai nykiausia,; kas -kokiai 
partijai agyąrgąnizacijaį iprillĮaųšo. ■ 'Jiems/ yra_ mielas 
įiekvięinas.- kuris, yrą- pasiryžęs-kovoti dęl'ifevėrgtos Lie- 
tuvos laisvės. 7 - •‘ C -L r-/;

Baigdamas šį ‘maną.iš esmės pasisakymą d^-. A..Ge
čio laiško, noriu Jam primint^ kažin kurį, daugiau pa
vergtosios Lietuvos lietuviai, vergiją kenčiahtieji, įver
tins — ar daktarą Vi Dargi, kuris nepaisant savo darbo 
naštos, aukoja tiek laiko kovai dėl pavergtos tautos lais
vės, ar tą, kuris demagogiškais laiškais klaidina mūsų 
išeiviją? Taigi, sapienti sat!

A. Svilonis

BE GERIAMO VANDENS

Z. Navaitis “Val.'Vecįų laiku, 
štyje” skundžia.^-''

■ , įsodinu' Šilutėj e, Komij a. 
nimo*gatvėje. Nors ir Neminu 
ir Kursiu marios pašonėje;, c 
venų, tarsi dykumoje, nętur 
geriame vandens. . >*■ ; V '

. . ■ • 1J

"Jau treji metai'vuiide 
sš kjimyniįJKai jie/isvyksta Ii . 
ku.jfąšSkŽi’^fspusas'*-, „nes nui š 
drap’ nei pompos mūsų kie-n 
nėra. .• ... > /.

Šilutė.', na r
riJc.ybą.. P;ižada£gui; 
Jaukiau įnėn^ kitą/ bet p

rvbinis *

ši nedidelė raudonu virį 
liu knygelė liudiji apie daug k 
.Daugely kolektyvų jaunuoliai; 
sulaukusiems pilnametystės, i 
>ai įteikiami iškilmingai.. Ii.

1?
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Į kini būti savarankiškiems,pri 
1 tipingiems, pateisimi garbin 
tarybinio piliečio vardą. Ir vis. 
<Įa orimenama — reikia saugi 
savo asmens dokumentą", ra;. 
‘ Tiesa".

. Už tyčia pase sugadinimą.tai 
pat nerūpestingą jo laikymą,, 
kmio dokumentas dingo b; 
džiama administracine tverk 
Tokia pačia tvarkei baudžia: 
piliečiai liž paso neturėjimą 
ba nebėgaiiojantį pasą, taip p. 
gyvenantys neregistruoti.

Pase yra visokie at žymėj i m 
kaip, pvz., “Privalo mokėti <a! 
mentus“ ir kt- E. L

I. PUŠĖNAS

KOVA IR MEILĖ
LIETUVOS LAISVĖS KOVŲ ROMANAS

(Tęsinys)

Ilgai jis lakstė troboje, žiūrėjo pro langus, 
švaistėsi ore peiliu, spjaudėsi, sunkiai kvėpavo ap- 
troškęs ir svaidė keiksmų tiek, kiek jis žinojo, ir 
vėl kartojo tuos pačius iŠ pradžios. Paskui nu
metė peilį ant stalo, atsisėdo ant lovos galo, užsi
degė cigaretę, kelis kartus nuspjovė apkartusias 
seiles, o jo galvoje reikalai visiškai susivėlė

Morta skuba pas Antaną Gyniotą. Ji nepa
galvoja, kad ji gali jo nerasti namie, kad ji jo mo
tinos niekuomet nematė ii" jos nepažįsta. Ji net 
nepagalvojo, kad gali būti labai nepatogu tokiu 
keistu reikalu bėgti pas Antane. Jai vienintelis 
dalykas dabar terūpi — pabėgti nuo Prano ir ieš
koti prieglaudos.

Birželio pradžioje būna ilgas vakaras. Saulė 
seniai jau nūs leidusi, ir tirstoka prietema supa 
laukus bei vienkiemius. Daugelyje trobų sapnų 
pasavl J»‘ gyvena žmonės.

Basos Mortos kojos skubiai bėga pasėlių pa- 
Baltuojąs virš drėgnų pievelių rūkas ją 

.'lepia ir nakties vėsu na gaivina. Štai ten tam- 
oje skėsta soG.Tbu. ten gyvena Antanas Gyniotas, 

svio’ - nesimato Antano gal nėra namie, o mo-

■■-Mg.v.' » e nj, • *jy ? ax < v*- "gjaa* * 1 • w1
v WJL- ’’ ' ——■

Morta pasijunta nusivylusi, be reikalo tiek 
toli ėjusi. Kur dabar ji turi ieškoti prieglaudos? 
Kaip dabar jai sugrįžti ? Įtūžęs Pranas jos laukia 
ir ką nors blogo gali jai padalyti. Ji dar eina 
pirmyn ir visai prisiartina prie namų iš kiemo 
pusės ir girdi beldimąsi į frontines duris. Matyt, 
kažkas bus atėjęs pas Gyniotą ir beldžiasi. Jei 
niekas neatsaLys, reiškia, jo nėra namie, ji pa
mano truputį palaukti kieme; sustoja ir klausosi.
Šunų Gyniotas nelaiko, taigi jokio pavojaus nėra.

Beldimas stiprėja, subeldžia dar kartą ir dar. 
pagaliau pasigirsta viduje vyriškas balsas, vadi
nasi, Antanas yra namie ir rengiasi įleisti. Už 
valandėlės sugirgžda medinės grindys ir dusliai 
suskamba balsas priemenėje:

— Kas čia?
— Sarkanis. Aš turiu reikalų.
Klangteli skląsčio geležis.
— Prašau įeiti.
— Geriau jūs išeikite čia, mes labai trum

pai pasikalbėsime.
— Tai kokiu negeru laiku atėjau. — mąsto 

Morta. — Ką aš dabar galėsiu jam pasakyti? — 
Ji nori nepastebėta pasitraukti ir eiti šalin, bet 
tuo pat momentu pasigirsta kažkoks duslus smū
gis ir neaiškus aiktelėjimas. Morta nebeiši^mpia 
už namų, išeina Į priekį ir aiškiai mato vieną 
žmogų gulintį ant žemės, o du kitu ji spardan
čius ir mušančius.

— štai tau, rupūže, riesti nosį, štai tau sta-
tyti mane po šautuvu, štai dabai 

štai tau, leitenante, atitinkama pagarba — šniokš
čia pro sukąstus dantis vienas.

— Štai tau, velniapalaiki, lįsti prie Ievos, 
štai tau, — murma kitas ir spardo gulintį.

_  AŠ jo, velnio, gyvo nepaliksiu: kur tas 
mano peilis? — dar baisiau šniokščia pirmasis, 
ir sužibėjo rankose pgilis.

Mortai staiga paaiškėjo, kad ant žemės guli 
Gyniotas, kad vienas užpuolikų yra Domas Gob
šas. Kai peilio geležis sublizgėjo nepažįstamojo 
rankose, ji, visokį pavojų užmiršusi, šoko kaip 
katė prieš užpuoliką:

— Sustokit, jūs žmogžudžiai, ką jūs darote. .. 
Domai, užstok Anteną Gyniotą, vykime užpuo
liką.

SąrįteBis pęilui raųkase sumišo. Troboje užsi
degė šviesa, ir pasigirdo motinas balsas:

— Ąntea^ Antanai, kąs tep lauke darosi? 
Ar tu girtį Anteną},...

Antanas gūli be sątmmės ir me^o negirdi. 
Sumišus $arkąpis, dar nfspę#s Lšligti savo krū
vio, paskutinėmis pastangomis meta peilį į gu
lintį Antaną. Morta staigiu judesiu griebia peilį, 
nepajėgsi gul&ihjlt tik nukreipia jo smūgį į šalį. 
Peilis lengvai aifeidžte Gyainto peri, o iš Mortos 
rankos pasilieja krpųjąs. Sarkanis greitai dings-

I ta patamsy.
— Antanas sužeįsto>- gelbėkit, gelbėkit, sku

bėkit, — stipriai šaukia Morta ir lenkiasi prie 
' Antano, norėdama kuo nors jam padėti. Šusijau- 

lidybė, dinuši ji nejaučia skausmo savo rankoje ir t?

soje nepastebi, akd jos kraujas dažo Antano mal
kinius ir atvirą jo krūtinę.

Išbėga pusnuogė motina su lempa rankose' 
pamato gulintį kruviną Antaną:

— Jėzau, Marija, kas čia dabar? ... Kori 
tu jį perdūrei? Kas tu tokia, ko tau reikia? K 
jis tau padarė?
' — Aš jo neperdūriau, aš jį apgyniau. Bu\
du vyrai, jie spardė Antaną ir mušė, vienas v 
ras norėjo jį nudurti, aš jį išgelbėjau, jie met 
peilį ir pabėgo.

— Tu meluoji, kalė tu, juk tu pati jį perdf 
rei... O Jėzau, ką aš dabar darysiu? Jis negyva 
Kur pagalbos gauti? — Ji priartina lempą pri 
Antąno. — O Jėzau, visas kraujuose paplūdę 
subadytas...

Iš Mortos rankos smarkiai plūsta kranų- 
Netyčia ji aplieja lempą.

— Iš tavo rankų bėga kraujas... h tu si 
žeista... Ar ir tave perdūrė?

— Jie nietė peilį Antanui į krūtin-, aš noi
« ' (Bus daugiau)

f * “ ■ ’ v y ' L"

Kas norėtų įsigy 1 Pušėno “Susitikimas M 
tanoj” ar kitus jo leidinius, prašome kreipti' 
Genutės leidyklą. 327 psl. $5. Petras Gervila. 2( 

' HobsnTi, Hnf Snri’if's. Ar 71913.

ope.ru


Modernios poezijos knyga. Kaina 5 doh Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608 E'uneral Home and Cremation Service

Charles Stasukaitb

DR. PAUL V. DARGIS 
gydytojas ir chirurgas 

Westchester Community klinikom 

Medicines direkrorius

1938 $. Manheim RcL, Weercnoter, HL 
VALANDOS: 3 9 darbo die n«up i

KAIP SUDALOMI 
iESlAMKNTAl

L312 ) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

lei.; 062-272'4 arba 562-2728 
* 4

Service 461-82U0, Rage 06058

DK A. B. GLEYECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE:. AKIŲ LIGOS 

3921 West 103rd Street
V a i a nogs pa£&i siuilariiną

Tuo rtiKalu jums gali daug 
padėti teisininke Prano ŠULU 
paruošta ir ceiaejo Alphonse 
WELKS peržiūieia 'Sūduvos” 
išteista anyga su legališkomis 
lormomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje. 
Knygos kaina - $3.95 (su per
siuntimu). M. Šileikis žiemos vaizdas

............

??

DK FKANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KADRĄ LIETUVIŠKAI 

2618 W. 71st SL TeL 737-5149 
Tikri n? skus. Pritaikn akiniitg 

ir “coauci leases".

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki 11 Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, ‘ 184 psL Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729’’So. Campbell 

Ave., Chicago, IL 60629.

Dr. Leonas seibutis
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 West 63rd Street 

Yalanoos; anirad. 1—% popiet,

PATS .SKAITYK IK KITUS

PARAGINK SKAITYTI

DIENRAŠTI “NAUJIENOS5

Retos knygos, sunkiai randamos
Žemiau pažymėtų ■ knygų ir 11 

plokštelių baigiasi laidos. MUS ŠAUDĖ, varant Į Červenę

Prašome paskubėti. įsigyti, j
Vėliau ir už didžiausius pinigus

■f ' ' ~i į <,

negausite. .J į
1. A”. Ryliške. Atsiminimai iš 

rusu caro laikąvirElntinio, 536

2. J. Karvelis. ĄTSIMINDIAI
- PREKYBININKO 'įKELIU,
136 psL, 815. '.y ' VT

3. J. Sdanįus. TAUTOSAKI
NĖS KAGATŠįĖS, vadovėlis 
pianinui; $2.50. .

rių šokių su muzika. Rinkinys

J. Petrulis. KAIP JIE 16. A. Dvarionas. 12 Įv. šokiu

17. D. Belskis. 12 įv. šokių Su

Ofiso teieloxus: 776-2880, 
xwaenciiQs relet.; 448-6545

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų eini’orgija.

.5025 CENTRAL AVĖ.
4t Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

Apdilusias pericreustymei 
18 jriiriU etsTumy. 

ANTANAS VILIMAS 

TaL 576-1882 ar 376-599*

4. J.. Tumas Vaižgantas. JO
G y VENTMAS, 398 psl., ’$15.

5. A. Vaičiūteilis. VAKARAS J. Vaięiūnienė. 
SARGO NAMELY, jauniems ir 
mieras pasiskaitymai. $4.

6. J-. Grabauskas. KELIAS Į 
’’ASISEKIMĄ', mandagumo va-

. lovelis, 144 pšl., $3.
7. V. • Limevičnis. LIETUVIŲ 

ŠVIEIJMAS VOKIETIJOJE IR 
\USTRIJOJE 1944-1950 me
rais. Daug istorinės medžiagos. 
340 psl., $15.

8. J. Žilevičius. VYTAUTO 
f DIDŽIOJO KANTATA, 80 psl.,

1

9. P. če.kauskas. JAUNASIS
\KORDEOXISTAS, vadovėlis, 
kerdeenui. S7. j

10. X. Butkienė. DVYNIO 
<ĖS, pasakos vaikams, 34 psL,:

PERKRAUSTYMAl

I M O V '

Golden Egg
• And Cheese Salad Sandwiches

(klaikūs įvykiai). $5.
12. J, Kairys.. LIETUVOS

NIGAI su fotcg.afijcmis. I
iis $10, II dalis $15.

* * *

ŽEMIAU PAŽYMĖTOS -
PUOKŠTELĖS po §8

1. Pirmas T^ėl'atūros Vaka-' 
ras. S«wo kūrinius Raibėje- S. 
Santvaras ir A. Gustaitis.

2. Antras^Literatūrės Vaka- K~akinys Nr. 3. ‘ ■ ||
ras. Sayo kūrinius Įkalbėjo A<tej- -įvairūs^ chorai išpildo ope-
Karvėfyiė, Anatblijus Kairys, dr. arijas ir liet, liaudies dainas, i 
A. Šespląukh, G. Tulauskaitė ir K-mtinys Nr. 4. j į

23. Įvairūs chorai išpildo ope- | 
ų arijas h’ bei. liaudies damas. | 
kinkinys Nr. 5.

24. Įvairūs chorai išpildo ope- - M
5. .B. Pukehevičiūtė. ANTRIE- ril arijas ir liet, liaudies damas, j! 

JI ŽIRGINĖLIAI,vaikams paša- Kulkšnys Nr. 6. *1
, 25. Įvairūs chorai išpildo opa- * į

r,ų arijas ir liet, liaudies dainas. ,1 
Rinkinys Nr. 7. |

j 26. S. Kiimaitė. TAU SAULĖ- f
TOS VASAR.OS LINKIU. Liau-1

I

ieties dainos.
27. ZUIKIS PLIKIS. Vaikams 

pasakų rinkinys su muzika ir 
žodžiais.

23. Dir. J. Kazėnas, Clevelan- ' 
do RAMOVĖNŲ CHORAS. 19 
Įvairių lietuviškų dainų.

29. Alodija Dičiūiė-Treeiokie- 
nė. I albumas, 22 op.

30. A.
I lio Liet.
, giesmių.

pi
• ‘r ■ apijos choras

nu muzika.
19. R. Mastienė. Operų arijų 

u- liaudies dainų rinkinys.-
20. S. Baras. Operų ar-'jų rin-

2L įvairūs chorai išpildo ope-Į 
rų arijas ir liet, liaudies dainas, 'i

4. Ketvirtas Litera tūrso Va-į 
karas. Savo kūrinius .Įkalbėjo 
Jonas. Aistis.

kos. įkalbėjo pati autorė. i

•5. Dvidešimt aštuntas rinki
nys. Įkalbėjo,, igi’ojo šie asme. ; 
nys: S. Graužinis, Jurgis Pet
rauskas, V. Dineika, A. šaba-j 
niauskas, Liet. Karo mokyklos 
choras. Vėliavos nuleidimas Ka
ro muziejuje Kaune. Įgrojo Ka
ro Invalidų orkestras.

7. S. Gallevičius. Liet. Vyrų
choras Toronte VARPAS. Ope
ros irxliaudies dainos. 1

8. J. Petrauskas ir V. Dineika ! 
išpildė LINKSMIEJI BROLIAI, 
humoro dainų rinkinys.

9. Lietuviu Tautiniu šokiu 
rinkinys. 12. įvairių šokių.

ilO. S. Citvaras. bosas. Operos 
ir įvairios bet. liaudies dainos.

11. A. šabaniauskas. 12 įvai
rių šokių su muzika. Rinkinys X.

rijos. $15. 
Stankevičius. Ivlontrea- 
choras. KALĖDOS 12 
s 10.

-LaCY ic.i.u’b. L). J\cL~ 
išpildė PASAKOS.

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Char^t 
ir VISA korteles.

R. ŽERĖNAS. TeL 725-8063
* ■ . ■« Wl ■ ■ 11

SOPHIE BARČUS
CADI JO iilMOS VALANDOS

WladienUlf Ir sekzMiieoiaJi 
nuo 8:30 iki 9:30 rah ryt<- 
StotiM WOP A - 14* AM 

trajuJiu*|>m*« li 
Marwetfr Pirtak

Vxia|< -— Ak£»rw Dtukrz 
Wj 77MM?

'15? la. M<PLFWOOO AVI 
CHICAGO, IL ^ACT<

“Lietuvos Aidai’
KAZt BRAZDŽ1ONYT*

tadlenjo i:X) vaL rakue 
Vteoe leido* 0 WdV

0 «HS etotUa. UM AB W

IJffi

P oi

■ Tu tok.’a jeu uLčh\ tokia 
dn. — nrieksTtavo draugei 
inė, pilna vandens.

Virš pažymėtos prekės gauna
mos NAUJIENOSE, 1739 So. 
Halsted St.. Chicago, IL 60608.

i4
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1/4

tablespoon chopped
pirriento, option#!

teaspoon
xnuitard

Fuel up your hungry back-in-scbool kids with a nuintioiM 
hmeh of Gotten Egg and Cheese Salad Sandwiches. The/illintf 
U *«onoDiical and easy-to-do because it relies on bard •cooked

flakes
Combine all Ingredient*

4 taudu iche» 
h«rd-cook*4 

chopped 
cap ihredded Cheddar 

cheese 
cup tnayonnslss as 

salad dressing 
tablespoon snipped

?auet 
teaspoon mH 
dicenbma4 
Softened butter

__ ________ _ except bread and butter. Spread 
8 slices of bread with about 1/3 cup salad mixUre each. 
Top with remaining bread. Butter xMiUides of eandwichesu 
GrfJ in skillet or on griddle over thedium-high beat untS 
tolden brown. Turn and brown other tide.

HARD-COOKED EGGS: Put eggs in single ląyer Im tnoco* 
pan. Add enough tap water to romo at hett 1 Wh nboeo 
eggs. Cover and quickly bring just to boiling. Turn off he«U 
If necessary, remove pan from heat to prevent further boiling. 
Let eggs stand covered in the hot water 48 io IT minutes for 
Large egga. (Adjust time up or downtay shout 8 nrinntesfor 
each size* larger or smaller.) Immediately tun eoM water O*ef 
eggs or put them in ice water unUl completely tooled.

To remove shell, crackle it by tapping gently all over. Roll 
•gg between hands to looses shall, then peel, etaifting at large 
end. Hold egg wider running eold water or dip in bowl of 
water to b elo eAM efltML

rių šokių su muzika. Rink. XI.
13. A. šabaniauskas. 12 Įvairių 

šokių su muzika. Rinkinys 18.
14. B. Tamošiūnienė. 12 Įvai

rių šokių su muzika. Rinkinys 
O, RAMUNĖLE. PASAKYK. '

15. B. Tamoširmienė. 12 įvai- s

GAIDAS " DAIMID
'EN1AUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE 
TeL >27-1741 — 1742

1330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-044(1

’iODERNIAKOS AlK-C0NIHTlONEl» KOPLYCU*

>1 ARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
»l Karas AUTOMOBILIAMS PASTATYT'

——

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, 11L 60650 
lėk; 652-5245

rUJŲ &UPLYG1Ų LAIDU J IMU SEKMKNlNl

atarėjai u laidojimo direktoriai

a*AT» VANCE u GEORGE SUKIN)

AaJL^Les MUiumobilianib pastatyti

*0rwniTfr, i"’ ifh wpwiE < ifltfti’' fWi»r —iŠ i ■> "Tt iffVi *

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street TeL RE 7-1213

d.028 Southwest Hwy., Palo* Hills, LUiuoit
TeL 974-4410

- -- ’———— rgg-*

VASA1TIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois

Telefonas — 652-1003

>. *. UI i:k



CHICAGOS ALTAS MINĖS 
VASARIO ŠEŠIOLIKTĄJĄ

NAŠLIŲ, NAŠLIUKIŲ IR 
PAVIENIŲ KLUBAS

Chicagos Lietuvių Tarybos Lietuvos Nepriklauso
mybės — Vasario 16-osios šventės minėjimas įvyks

• šeštadienį, vasario 16 d., 12 vai. vėliavų pakėli
mas ir žuvusiųjų pagerbimas Jaunimo Centro sodelyje.

• Sekmadieni, vasario 17 d.:
— 10:30 vai. pamaldos šv. M. Marijos Gimimo pa

rapijos bažnyčioje, šv. Mišias atnašauja vysk. Vincen
tas Brizgys. Gieda parapijos choras, diriguojamas A. 
Lino. Vargonais groja A. Eitutytė.

— 10 vai. pamaldos Lietuvių Evangelikų Liuteronų 
Tėviškės parapijoje, 11 vai. Siono Liet. Evangelikų Liu
teronų ir vasario 24 d. 10 vai. pamaldos Liet. Ev. Refor
matų bažnyčiose. Pamaldas laiko: vysk. A. Trakis, kun. 
J. Juozapaitis ir kun. St. Neimanas.

— 2 vai. popiet: akademinė dalis Marijos Aukšt. 
mokyklos auditorijoje.

Kalbėtojai: gen. konsule J. Daužvardienė, JAV se
natorius Paul Simon ir VLIKo vicepirmininkas inž. 
Liūtas Grinius.

I

Našliu klubo susirinkimas 
Įvyko š.:n. vasario <S <1. naujoj 
vietoj, Anelės salėj pri? 15-tos 
gatvės ir Talman Avė.

Bernice Žemgulis atidarė su
sirinkimą 1 vai. p° pietų. Tylos 
valandėle buvo pagerbta mirusi 
narė Elzbieta Pivarūnas, o jes 
šeimri išreikšta užuojauta.

Į klubą Įstojo penki nauji na
riai — O”.a Lipinskas, Antoi
nette Daraškienė, Alfonsas Kiz- 
lailis, Mary Emastas ir Barbora 
Juraščs. Nariai priimti vien.

SOAL ISTATi FOB SALI | RIAL MTATi POB f Al S 
ItasML Zmk6 — Pardavime! , Mamai, Žemi — Pardenmi /

Meninėje programoje: lietuvių meno ansamblis 
Dainava ir kompozitoriaus D. Lapinsko šeimos atlieka
mas muzikinis montažas.

Lietuvių visuomenė ir organizacijos yra kviečia
mos gausiai dalyvauti. Organizacijos pamaldose ir aka
deminėje dalyje dalyvauja su savo vėliavomis.

Chicagos Lietuvių Taryba

ŠVENTO VARDO DRAUGIJOS giesmė. 
NARIU SUSIRINKIMAS

Į
1985 m. vasario 10 d. 8 vai.' 

ryto iš parapijos salės būrelis 
narių atlydėjo valstybinę ir šv. 
Vardo draugijos vėliavas Į Mar
quette Parko liet, parapijos baž
nyčią. šv. Mišias atnašavo kun. 
Z. Gelažius ir pasakė gražų pa
mokslą, kaip Viešpats Jėzus lan
kydavo ligonius ir prašydavo ti
kinčiuosius neapleisti ligo nių j 
Okupuotoje Lietuvoje net kuni
gui draudžiama lankyti ligonius 
•ir aprūpinti sakramentais.

Šv. Mišių auką nešė C. Pet
rulis ir J. Soner. . K

. jPo šv. Mišių dvasios vadas 
kun. V. Mikolai lis abiem kalbo
mis pakartojo priesaikos teks
tus. Po to j sugiedota įprastinė I

Visi rinkomės i parapijos sa_' 
lę. Pirm. W. Kalvaitis, pradė
damas suirinkimą, visus pasvei
kino ir kun. V. Mikolaitį pa
kvietė sukalbėti maldą. Vaišino
mės kavute, kurios fundatoriai 
— valdyba. Išlaidas padengs iš 
draugijos kasos.

Vaišių metų pirm. W. Kalvai- ■ 
tis pranešė, kad sunkiai serga 
vienas narys. . Prašė verbuoti 
daugiau narių ir dalyvauti Va-’ 
sario 16 minėjimo iškilmėse.

Dar porai narių pakalbėjus,' 
pirm. W- Kalvaitis malda už-j 
baigė susirinkimą. Dalyvavo 
virš ±0 narių. Keletas narni da_* 
vė aukų. K. P.

PIRKITE JAV TAUrfMO oOMU?

Naujienose galima gauti
AUGUSTINO PAšKONIO

knygą apie

balsiai. i
Antoinette Ralys perskaitė 

praeito susirinkimo prolok:’.*, 
kuris narių buvo primtas be pa
taisų. Į

Valdyba pasveikino narius, lin
kėdama' visiems geros sveikatos 
ir linksmu Velvku švenčių. Ki- 
tas suiriirkimas Įvyks gegužės 
mėn. 10 dieną.

Nellie Skinulis perskaitė kny
gų revizijos aktą. Knygos yra 
vedamos tvarkingai. Susirinki
mas aklą priėmė vienbalsiai su 
pagyrimu. į

Klubas rengia gegužinę liepos 
mėn. 14 d. Vyčių salėje. j

Buvusi pirm. Estelle McNa-, 
mee sirgo ir neatsilankė i susi-1 
rinkimą. Po susirinkimo Ber-1 
nice Žemgalis pateikė kavutę iri 
skaniu užkandžiu. 1

- * I

Nauja valdyba 1985 metams: 
pirm. Bemice žemgulis, vice- 
phni. Frank Podžiufes, fin. I 
rast. Rožė Didžgalvis, sekretorė 
Antoinette Kalys, kasos globėja ; 
Anna Wiechecki, iždininkė An- i 
na Casey, koresp. Anna Ccndux. Į

Vaišių metu narių pokalbiai 
buvo malonūs, o kai skirstėsi, 
narių veiduose buvo galima pa-

i stebėti pasitenkinimo ir gero j 
nusiteikimo išraiškos.

Klubas prašo narius atsivesti į 
Į klubą naujų narių.

šįmet bus pasistengta suak-' 
tyvinti klubo veiklą, bus dau-’ 
giau išvažiavimų. i > j

Koresp. Anna Condux,

nis
vasario mėn. 15 d. 7 vai. vak., 
BALFo patalpose, 2558 Lithua
nian Plaza Gt.

Nariai yra prašomi būtinai 
dalyvauti, bus renkama nauja 
skyriaus valdyba. (Balsavimo 
teisę turės tik registruoti sky
riaus nariai.)

Kviečiami ir. svečiai, aktyvūs 
spaudos darbuotojai, norintieji 
įstoti nariais į LŽ S-gą, Chica. 
gos skyrių.

Po susimkimo — laisvi pokal
biai prie kavos puodelio.

Kviečia ir laukia
Chicagos žurnalistų sky.

riaus valdyba

narių susirinkimas Įvyks š.m. svečias

PASIKLAUSYSIME PROKU
RORO ANTANO VALUKO

lietuvis 
kavutė.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKUIMAI1.

DtL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS t

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

$212 W. Cermak Road Chicago, DL Tri. 847-7741

BUTŲ NUOMAVIMAS
B NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

4> NOTARIATAS • VERTIMAI

.nSŲ ROSIU DRAUDIMO AGENTO A 

S. BACEVIČIUS — BELL REALM 
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 7781-2233
kalbėtojas, Illinois pro- 
pareigeins kandidatas, . - *
Antanas Valukas ir LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.

. ČIA GERIAUSIA VIETA
LIETUVIAMS.Joseph Skeivys

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

i tarimas.
Lietuvių Pensininkų Sąjungos g hntn mūrinis su garažu. Pelningas 

valdyba per išvykų vadovą Juo- pirkinys. s
zą Skeivį organizuoja devynių Didelis, gražiai įrengtas bungalow., 
dienų išvyką į Floridą nuo ko-Nebrangus.

Pensininkai

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turk, Chicagos miesto leWlsa., 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai Ir sąžiningai. . 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Ava, - 
Tai. 927-3559

vo mėn.. 9-tcs iki 17-tos dienos.

Kelionė, nakvynės, penki pie
tūs ir dar keturios 
(viena jų, lai Walt 
.an-kymas) ir kita.

Visas senjorams
tik 399 doleriai už 9 dienas.

ekskursijos Į 
Disney ap-

malonumas

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

TeL: 436-7878

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensininkams. 

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Ava., 

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

READER—ADVISOR

CHICAGOS ŽURNALISTŲ
METINIS SUSIRINKBIAŠ

Pranešame, kad Chicagos žur
nalistų skyriaus metinis visuoti-j 

_________’ 1 
27" 222—2222.Cžro,?S!“ ■ j

Marquette Parko Lietuvių Na
mų Savininkų organizacijos val
dyba kviečia narius ir norinčius 
Įstoti nariais atvykti Į nepapras
tą susirinkimą —'Vasario šešio
liktosios paminėjimą ir kitus sa
vininkams rupimus klausimus 
aptarti šių metų vasario 15 d. 
7 vai. vak. parapijos svetainėje.

Bus paskaita, programa ir

Informacijos reikalu kreiptis 
Į Juozą Skeivį 778-6536 arba į Į 
B. Erčių 778-2532. Norintieji; 
kelionėje dalyvauti prašomi ne
delsiant registruotis.

Juozas Skeivys

— Libane prasidėjo Izraelio , 
karių užpuldinėjimai. Beveik. 
kiekvieną dieną prieš izraelitus 
vartojamos bombos.

ASTROLOGY AND 
CARD READING

Advice on all problems of Life 
■ such as love, marriage, business 
; & health. Answers all questions 
j — solves all problems. She suc

ceeds where others fail.
For appointment call 

Sister Susan — 252-1381

crabine eįsame apdrauų 

t" "ARVYDAS KIĖLA £ 
į”>- •* - 1 . -* . 1

! - .6557 S. TcHman Avenue] 
į\. . -Chicago, IL 60629 ’?

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLĄ IR

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Avė.
(212) , ,0-8700

WINTER 
OVERCOAT.

Liberty federal /swirls
AN© LOAN ASSCCIADON

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

Čekj rašykite ir siųskite:

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKšOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

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

KAINA •— $17. (Persiuntirrn! pridėti $1) 
SfŲfitl čekĮ:

Naujienos, 1739 S. Halsted St 7
Chicago, EL 60608 • z v

Filadelfijos Federalinė Liberty 
Taupymo ir Paskolų Bendrovė

1984 metų sausio 29 dieną Filadelfijos FEDE
RALINĖ LIBERTY TAUPYMO IR PASKOLŲ 
BENDROVE, 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 323,900,000. 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 Pirmo ji. 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.

*■

Don’t Go Out Without It 
©1983 A.H. Robin* Consumer Products 

Division, Richmond, Virginia 23230

— šiaurės Korėjos vyriausybė 
neleidžia šiaurėje likusiems ko
rėjiečiams susižinoti su savo šei
mos nariais.

4259 S. Maplewood, Tel: 254-7450

Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra- 

■ęymai ir kitokie blankai.

Homeowners insurance 
Good service/Good pries

F. Zapolis, Agent 
3208% W. 95th St 

Everg. Park, III. 
40642 - 424-8654 

ton Fww FH »< C*»MF
m*m ortcM. 3Mr

, Advokatu
GINTARAS P. ČEP1NAS

Dirbo nlandos: Kisdien: nue
9 vaL ryto iki S vak rakiro.

Seštad.: nuo 9 vaL r. iki 12 ra! į.
Iz pagal susitarimą.

Tek 776-5162
1445 West 63rd Street

Chicago, HL 60621
Mdliinrim »■ ■■■

ADVOKATŲ DRAUGIJA

WISE

world on fire

ir V. BRTZGYS
Darbo valandos: 

Fno 9 ryto iki 5 vai. popiet 
Šeštadieniai? pagal susitarimą.

<606 S. Kedzla Avė. 
Chicago, III. 60629

TeL: 778-8000

uj ienos, Chicago,

Lknft um of diswashar 
to once t day, after the

Wednesday, February 13, 1915




