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žmogžudžiai, o
Gyventojai bijo, kad ■neprasi

dėtu naujos žmonių -skerdy
nės. . * i

— Sudano vyriausybė 
Etiopijos žydu komiteto nariams ! 
išvažiuoti.

bet prade:o organizuoti Sovietų 
Sąjungų 400 milijonu dolerių 
paskola ktirią us:6 gaus dar 
orios metus.

Amerikos biznio įstrigus. laik
raščiai, namu savininkai bankini 
Hioja. nes nepajėgia sudaryti rei
kalingu sumų paskoloms apmo

— M. Gudelis penktadienį 
skrenda į -VLIKo> konferenci
ja- •

— Japonijos vandalai išardė 
Tokijo ir Ožakos geležinkelių su
sisiekimą. Suimti 43 jauni išdy
kėliai. t

— Washingtone viešpatauja 
nuomonė, kasi - krašto, apsaugos 
sekretorius Casper Weinberger 
taps saugumo patarėju.

— Indijos premjeras Rajv 
Gandhi nuvyko 4 dienoms į Ja- 

cbnologiškų žinių pasi- 
s 11 tarčia i pa si rašyti.

Piemįerą Tokijo aerodrome pa-

Ji pasitiko premjeras Nakasso- 
i.e. r

at
neš 

>au. Teis 
mss negali p-iimti Pūdyjimus
prieš save.

no s~rund*mą.
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t Ki- 
B. ’ti
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mis matė, kaip kareivis Mare, 
no. leiptais Atmino ii
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neral Lh-nainicks bendrovei, nes
' i ji nemoką' saugoti plaroi užsa-

kymą. r . - - ij reigems. Ji. psreišiiėj, kati taraš^:
to priešakyje negali ’pasilikti

—Prez. Markoslpritaria sutar 
čai, leidžiančią dubti aviaci os ir 
h i vy ii o h ažeš ąme riĮĮ iečiam s.
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šimučio šeima: sūnus Rai
mundas. duktė Rūta, sūnus pulk. 

Tonas šimutis. Leonardas Šimu- 
is, kurio sūnus jau pasiekęs 
ukštą peštą Miami universitete.

Sol. A. Brazys, palydint koup.
L. šimučiui, padainavo pagal tė-
70 žodžius sūnaus sukurtas dal
ias: Bačių rauda, Ilgiuosi ir llge- 
ys. .......... .' . ' ■ ’

Į • Dainose tiek -daug Lietuvos 
meilės,-tėvynės ilgesio. J

Daiva Vaitkevičiūtė - Meilienė 
šu giliu į si jutimu paskaitė du 
L- Šimučio eilėraščius: Laisva,

I ir antrą. Ilgiuos:- -
Apie savo tėvą prisiminimus 

paskaitė sūnus komp. L. Šimutis. 
Tėvas buvo labai darbštus, my
lėjo šeimą.

A.a L. šimutis paliko archy
vą: dienyną, kurį rašė nuo 1926 
iki 1975 m. Susidarė 39 tomai. 
Archyve yra per 200 eilėraščiu, 
ąpįe 15.000 laišku ir porą tūks
tančių atvirlaiškių, keletas tūks
tančių nuotraukų.

Komp. šimutis dėkojo ALT, 
kad velionio nepamiršo, dėkojo
M. Marcinkienei, programos pil-
dytojams. - - - !

Dir:. VI. ^imaitisjpriminė, kad . 
veikius ALT darbuotojas k u n. A. ’ kuris sugyventų su kitais. 
Stasys suslaukė 80 m. Jam visi 
dalyviai sudainavo ‘ “Ilgiausių1 
metu”^^<-.^

Užslpandb's'žodyje T. Bhnsfru 
bas pabrėžė didelius L. šimučio 
ntropęlnus Amer. Liet. Tarybai. 
Pasidžiaugė, kad kartų sų juo te
ko dirbti atvvkūš i JAV. L. ši- •ų - v . r.
mūtis, aiškių principu žmogus 
vertino kitų-nusistatymus. Lie
tuvos reikalai jam buvo aukščiau ganizv.dj

t

£&> "V

nemoka.
Caras pasirašė taiką su japo- 
is ir gavo didelę paskolą iš

■ Amerikos. Už šią paskolą rusai
• Iienic ka jokių divklentų- Caras 
J mokėjo procentus ii gražindavo 
Į nedidelę paskolos dalelytę. Ko
munijai viską nubraukė ir pra-

, nešė, kad nieko už tą paskolą ne
mokės dr nebegrąžins Be tos pas

skO’ 1■ kolo ri!s;č amerikiečiams 
j linei -'r 1.25 b’li:onus.
Į ' 
1

Prez. Reaganas ištisus penke- 
I ris metus nesutiko su atsakin- 
I gaiš, aukštesniais pareigūnais ir 
; iokrų paskolų rusams nedave, 
t bet šį metą nuvyko į Ženevą, pa 
Lrimatė su komunistu GorbačiO’ 
• vu ir sutiko leisti didesniems 

’i Amerikos bankams . organizuoti 
i paskolą Sovietų Sąjungai.

A B. Valaitis

PREZ. MARKOS PASKYRĖ GEN. VER 
VYRIAUSIUOJU KARO VADU

Teismas išteisino visus 26 karius, o krašto gyventojai 
protestuoja

Lapkr. 2. d. vakare Tautiniuo- 
se Nanmose įvyko vakarienė ir 
a.a. Leonardo Šimučio miiriės lt) 
m. sukakties minėjimas. Iškilmės 
pradėjo renginio komiteto'pirm. 
M. Marcinkienė, primindama I 
šviesią a.a. L."šimučio asmeny
bę. ‘ (

Vysk. V. Brižgys savo maldo
je kėlė taurų L. Šimli^jo pavyz
di, skatindamas juo sekti.

Šia proga yyj>k.?y.. Brizgys pa
žymėjo, kąfįi^įo^g' įbuvo ar
timas .1

Prad^aht a.a. L. mi
nėjimo akademija^ buvo už^eg- 
ta žvakė prie -E. šimučio port-- 
reto-

J. Laučkai negalint atyV^U 
arašytas mintis perskaitė dr 

Kuprys Pateikus biografines 
nias. priminta, kad L. ŠifnTrtis 
gimnaziją baigė Maskvoje. Spau
doj pradėjo dirbti 1911 m. Chi- 
cagon atkviestas pasinėrė yisuo- 
meninėn veiklom drauge studi- 
nicdanias teisę ir žurnalistiką. 
Buvo ‘ Vyčio” redakcijos narys. 
1918 m. tano “Garse” redakto
riumi. Daug dirbo siekiant Lie
tuvos pripažinimo. Vien per ši
mučio prakalbas Lietuvai buvo 
surinkta 100.000 dol.. tais laikais, 
kai darbininko uždarbis buvo-20 
col. per savaitę.

1926 m. Šimutis buvo išrink-' 
tas Lietuvos seimo atstovu. Jis 
degė romantiška meile Lietuvai 
.1927 m? grižo Į JAV buvo pak-1 •
viestas “Draugo” redaktoriumi, j ^^itimo

Sovietams okupavus Lietuvą.' ■'
L šimutis ėmė<i telkti lietuvis-1 kariškoji garbės sargyba 
kas organizacijas vieningon veik 
Ion dėl Lietuves. Iš čia ir išsivys
tė Lietuvai Gelbėti Taryba, ku
ri greit pasivadino Ajuę ikos 
Lietuviu Tan’ha. šimutis buvo 
jos pirmas pirmininkas ir jai va
dovavo ne* 25 m. Buvo vienas 
pagrinvJi,'i’’ Dalf steigėjų. Veik
liai dalyvavo fi 'Ii t< :>ėnš iš 
Lietuves nuo kcnninistų pabė
gusiu ]ic’”\iu. šimutis greit lai-' 
nėjo Įvairiu srovių pa«i»ikėji-, 
mą. ALTas 1965 <m . įvertinda
mas šimučio nuopelnus, išrinko 
ji savo garbės pirmininku.

“Draugo” redaktoriumi buvo 
41 m. Jis parašė Amer. Liet- Ta
rybos i'tori os knygą Buvo ap
dovanotas Gedimino ordino. Po
piežiaus žymeniu. Per 25 m. va
dovaudamas ALTui nepraleido 
nė vieno posėdžio. Vadovavo 25- > 
iems ALT suvažiavimaims.

M, Marcinkienė supažindino ’

Prez. Reaganas ieško patarėjo krajšto saugumo va- ‘ 
dovybei. Robert McFarlane prašo atleisti jį iš pareigų, 
bet jo vieton kito žmogaus dar nėra. {Reikia žmogaus,

AMERIKOS BANKAI SKOLINA MILIJONUS 
- SOVIETŲ S4JUNGAI

NEW YORK. N...Y. - Plačiau 
praliejo sklisti žiniįLkad Ameri

kos bankai jau nutarė paskolinti U X
Sovietų Sąingai 400 milijonų do
lerių. Reikalas rimtas, nes 4 di-, 
dici i Amerikos bankai, kurie cr-: 

šią p?>koįą jau išsiuu- ‘ 
už.viską.. . .'. y. : j tinėjo mažesniems bankams laiš i

Pasveikino jtįbiliatą kun. A.
Stasį- Dėkojo visiems;dalyviams
Ir.-prograinos pildyk jams. Ypa- j 
tifiga padėka šio;Vąkahi organi- 

Lz;dorėms M. Mdrcinkienei. I. 
BJinstrnbienei.' J? Jasiuhienei. A. 

' Katelienei. V. Stanaitienei. V.
Gasparienei. Dalyvių buvo api? 
230. Minėjimas baigtas vadovau
jant sol. A. Braziui galingai 
skambančiu Lietuvos himnu.

Alto Infer.

r- Gen. Jarųzel«kiy skundžia 
si, kad 
-urkini 
daiiį, p

komunistams teks labai 
keroti, nes partija turi 
iėčų paribio Lenkijoje.

— Aii’ioc senates patvirtino 
\ ritu ;r airiu susi'arinią.

KALENDORfiLIS

G ruodižio 5 <i. šv. Krfepina, 
Gražutė, Kvietis.

Saulė teka 7:02, leidžiasi
Ne toks šaltas, gali lydi.

MANILA, Filipinų salos.—.An- 
tridienio naktį prez. Ferdinan
das Marcos. sukvietęs karo va
lius ir vyrausybės atstovus, pa
sirašė įstatymą, skelbiantį kra
što prezidento rinkmus ateirian 
čių metų vasario 7 dieną.

Nauja paskrtas generalinio štaf 
bo viršininkas gen. Fabian Ver 
visą naktį tarėsi su kariuome
nės štabo narais ir įgulų vbšL 
ninkais. Pasirodo^ kad dalis įta
kingų karo vadų nepritaria gen. 
Ver grąžinimui karo vadovybės 
priešakiu. Karo vadai yra prie
šingi staigioms pakaitoms karo 
vadovybėj e. G enerolai reikalau 
ja rinkimų ir visuomenės prita
rimo.

Karo vadai patarė galimai grei
čiau pravesti prezidento rinki
mus kad aprimtu krašto gvven. 
tojų nuotaikos. Prez. Marcos pa
skelbė rinkimus, bed jis nežino, 
ar pajėgs laimėli.

Carzon Aquino .{paskelbė, kad 
ji kandidatuoja prezidento pa-

ine kaime, buvo filipinų kai’iuo- 
m!enė> štabe; viršininkas ir karo 
jėgų kariuomenės vadas. Jis Or
ganizavo karius politikui Aqui 
nui žudyti. Kada teisininko Ao- 
raves vadovaujama komisija m 
statė, kad nužudymui vadovavo 
filipinų sfabo viršininkas^ tai 
gen. Ver buvo atleistas iš štabo 
viisminko pareigų ii* atiduotas 
tęsimui.

Teismas tesėsi ištisus metus. 
Gen. Ver liudijo apie jo paties 
paskelbtus įsakymus karo va
dams., vezusienis Aquino i; 
Seattle aerodromo į Manilą,apie 
6 lakūnus, nušovimo meru 
vusius Mairilos aerodrome, 
aukščiausiojo teismo teisėjai 
metė gen. Ver liudijimus^ 
jis būtų pakenkęs pat.

Corazon Aquino, nužudyta 
politiko Benigno Aquino žmona, 
patyrusią kad teismas išteisiu j 

gen. Vrr ir visus 26 
karius, pareiškė?kad ji kandida
tuos prezidento pareigoms. Pir
madienį Manilos centre buvo su
ruošta didelė demonstracija, k a 
rios priešakyje buvo nesamas

kas buvo pirmas Amęrikęš ban
kas, kuris pasisiūlė orgenizuoti''kainavo Š-323.00. i '
Sovietu Sąjungai nūliioriinę pas- —t_____ __ - > - ' !
kolą. Naujai atvykusieji nežino. — Belgijoj Martens y/insfred j 
bet kai šio šimtmečio trečiame yra karaliaus prisaikdintas preiu ! 
(!ešjntmety:e Ameriką s-ūkrė^ė jero pareigoms// z v 
nepaprastai stipri ^ipresija ir , 
Tūkstančiai lietuviu nrarade -sa- - • . i -■ *

kus. kad jie prisidėtų prie šios j vo. santaupas, tai First National 
paskolos.

Kada sovietų karo jėgos pėrė 
jo sieną ir įsiveržė i beginklį Af- ; 
SairstaDa. tai tuometinis JAV i 
prezidentas Jimmy Carter suor-1 
ganizavo Amerikos bankus, kad 
iie nė cento neskolintu Sovietu 
Sąjungai, kol sovietu karo jėgos 
nepasitrauks iš Afganistano. Iki 
šio meto sovietų karo jėgos ne 
pasitraukė, visose didesnėse kelių I 
sankryžose tebeina kruvinos ko-j 
vos, <ovietų lėktuvai ir helikop- 
tenai bombarduoja afganiečių | 
kaimus, žudo beginklius gyven-j 
tojus ir helikopteriais ‘ apšaudo I 
kalnu pašlaites, iš kurių ęeutii 
ginkluo4! atėniečiai naikina' 
sunkvežimiu šoferius, vežančius j 
karius, ginklus, mairtą ir dra- ’ 
Kužius. ' a

i- Atrodo, kad be visos eilės ki-I 
• u klausimu, Reagano ir komu- i 
nistu pnrtnn< generalin’o sekre-Į 
toriaus Michailo Gorbačiovo kon 
ferencijo- metu buvo paliestas ir J 
Afganistane klausimas. Taip pat

j tankas buvo vienintelis, kuris 
j nebankrutavo. Nusideginę nagus 
• bankais, lietuviai pradėjo orga
nizuoti tiupvmo ir paskolų ben
droves. kuriomis lietuviai ir Chi- 
kaga didžiavosi, tai Janulio ir 
Pakelio suorganizuotos milijoni
nės bendrovės, bet paskutiniu 
laiku ir šios bendrovės perėjo i 
kitų rankas. Be jau minėto Ame
rikos banko Morgan Guaranty 
bankas. B;.nk Trust ir Irving

keti. tuo te rnu Sovietų Sąjunga
gaus 400 rnilijonų dolerių pas-
kolą labai žemais mokesčiais.
Vienas bankininkas pareiškė, kad 
?ios pa>kolrs neužteks.rusai yra- 
reikalingi žymiai didesnės pas- 

pagrindo manyti kad Gor Į kolos.

1:19. -

tačiov.*s prašė paskolos iš Ame-j 
rikos. Sovietų Sąjungai reikalui-j

j. gos įvairios modernios masinos J
Į, kuriu ji negali Įsigyti be dides

nės Amerikon paskolos. Yra pa-f 
grindo manyti, kad Gorbačio
vas prižadėjo dali sovietu karo 
’ėgu atitraukti iš Afganistano. 
Kick is prižadėjo atitraukti, tuo 
t irpu nežinia, bet prez. Reaga
nas prižadėjo duoti paskolą, ku
rios ištikus penkeris metus rusai i 
negavo. »

~ _ Chicagos First National Ban- kai kurias paskolas ir nuošimčių

Amerikos bankininkas 
buvo nuvvkcs į Ženevą ir ston- 

gauti žinių apie Ženevoje 
pasitarimus. Apie pa 

nepasakė,

gė>i
vykusiu
įtarimus nė žodžio
bet jis p m si tarė:

— Kur nešama Amerikos vė
liava. ten vykstame ir me>. Vi

tai labai gražu, bet tas ban
kininkas nė žodžio nepasakė 
įpic vieną bilijoną ir 250.000 nu 
Ii jenų dolerių paskolą, kuries 
rusai iki šio meto negražjno. Už

. MANILA, Filipinų salos. - 
Vakarį gr 2 d., filipiniečių aukš_ 

visus 
> teisiami 

•Beriegno 
Manilos

čiausias teisnta>, išteisino 
26 karius, kurie buvo 
už.gąnizuolą poiirko 
A q u i no nužu (ly m3
aei’o<li’ome^ t • < ’ T' 1 I

Antradenj, prez. Fernando Mar
cos suk vėtė karuo menės vado- ‘ 
v v be jiems perskaitė pirmadieJ 
ni paskelbtą teisimo sprendimą j 
ir tuojau visų akivaizdoje pusi- ’ 
rašė įsekymą, skiriantį išteisintą į 
gen.. Fabian Ver Filipinų salų 
vyriausiuoju kariuomenės va
du.

Gen. Ver prez. Marcos gmi
nai lis, kartu augės tam? oacia-

zidznte". Tai reiškė, '•Corizsn 
Anuino — mūsų prezidentė’’. 
Tuojau fi liberalinės pol\nės par 
tuos p:< : /bė. kad jos ri inian- 
cios " Gory” prezidento 
genis.

Ihrmudeni Manilcs centre 
vo sumiešta 6,000 žmonių 
lė to demonstracija — preš

Įsakė I a m.\ pa.c: 
’t 'Į Ji re 

iro - rrmndiinu.

PH I LIPPI N

SUMATRA
CELEBES

W.IRIAN

INDONESIA TIMOR

i
X?

INDONESIA

MALAYSIA

Jakarta

PACIFIC OCEAN

Prez. Marcos paskelbė vasario 6 d. Filipinų salų gy- 
ventojams prezidento rinkimus. Pasirodo, kad salų ka 
ro vadai nenori gen. Ver štabo priešakyje. Gyventoja 
nepritaria gen. Ver grąžinimui.
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n

yriauS rėdakturiifl

sun-

taU

—6 svarai ir 5 unČBč^. 
kimiau.

—Kaip-: laikaisi Tėvai .. ■ - į V;*nl beatėjo į galvą Jis:-turėjo 
hš Tu žinai, kai papučia'Salix. % sprūsti. hau-;ai itiihciai prilžu-

Rratu barzdas įsiiėnie.
SMįUSfį

h- patsai
Kas jo' kišenės įŠk'ra/ė”.

i • k
’ SVORIS

— Kėks Bvfvd tafiTsfoš
kriuslas šv6#3T

— 2i2

Profesorius

Profesorius giįžtar irame iš uiū 
vėMteto r? fanda aM stalo gėlrū »

kejf Ėtvi-opoje jų- neži- į 
Biblijoj.| nota ir tai dar patvirtina Her* i- 

Nartnirų'lciėidr fi&rynė* - Ėg^- to PoftVpejės^ *
ta i. Senovės- Egipte kalė-' būVo-Cfefe’t Tik senovės graikų vazo-U 
laikoma šventu, gyviu i u ir buvo e vienas-vaizdelis iš'IV-tc am-f
A, . .2— i . —k., > . . b > r b. . —- . i J V.- , •* .-J- -M—«>■».*»***• . i

Kete yra vnėnfMfeHč 
gyvu 1 ys? riėpaininėt as

M- L

— Xn ui#rt?&fcv. Brangioji? — 
kiauši sa^6' žrtion^ ;

— 'Tai ^andidnb tava V^- J' 
Bėrių' m’etij vedybų sukaktis

— Ak tarp? Kai ateis mėtinė 
tavo vedybų sukaktis, tai pri
mink- A'.art. įaif nėužmirščiait ir 

atnešti gėfiu.

:e vienas'vaizdelis iš IV-tc am- - 
pąsyė?-^ dt4fvai<ėi Bnsfėf, kt'iriį žjaių- ysžztRTojh. kątin'ą Ę^aiėį 
ąiri’ė'-vaižčfaCj^iną sū Kat^; jfa1- ■ <1ŽiS1č'^.."sd' Ė^*fi?d‘se1
'&£ . sft'Ba kbkių di- hį.irmaris. ^i^ibh.pra.^ilfes'.u^fiū-;
(tfl&^’ykiu; rtietu, ėgi^tiėčio ph- fkmnhV VĮ m'ė amži'ūjė, kūr’’ Ifab- j 
Ufd^.W’t'O yh# pWitfaf- apsauge-i b:itič.i ajlty pelės grnū&ūtf g^u - - 
tj jau# X1šąfWąj'. Pa^.T rėfi§t'dš į . .. ■’ ' > ' :'v ’ *«-, į
ijiofefai nū^aišiūDs jr, su- Vąlmrii' .tbi-o^jez^ątirra.i- dt-j 
vųnin^yrit

(tffife^yKrį Metu, ėgijftidč'O p't

■ siradbi' W \‘rūe ai^Sūje ir tinta 
b^ro? nefė.iSė’. kati-.i'o i’irė ŠtĮfeb-'lafobr. Škaš^jūs. Ah'gliy i

Pasikalbėjimas 
Maihio 
su Tėvu

ghame dantų špedaSjįfis 2 
-k/Ti a* ■ Cfieraskin'pčreEkė, kad1 del dan-
*o&riEas Tamas gi įzu > ggu kaitas yra ne

i> pietų pirmą vaUp-
Al IMU M bagJ.“'yd“'J- .T&bZ’ŠiSn jk'priėjęi’pT/'? 
ta® MbKy^ą- paMdau dvyhkV 1 F -
tą, ką jw veik# valau d ą ne-

— Viena ponia pametė šilin- 
ją,:— pasiteisino Tarnas

o kas tau, jei ponia šilingų 
pametė?

— Aš jį turėjau koja priminęs 
ir lattkfaų, kol ji baigs ieškojusi.

Milijonieriaus sūnelis

Milijonieriaus sūnelis užsuko 
' j naktiuf kftrte. PaValg^š if pa-

uėtų laikę 832 Žnsdnės studiji-

,tqje¥> ratfbirtfc, Rrftf <futtų pnob- 
. leiAų rėftaAngi yra viU
minai Bl, Bl, ĖX C ir E Fos
forais ir proteinais turtingas 
maistas?*

— Sa^yk,- kiek cfetrgŽiūsfe ač-

į — 10# dbtėritf.
Jis ištraukė 20 dolerių ir pada- 

vė. . .!

h — Jeigu kitą kartą kas nors 
i ktaušį kas tau daugio ima' davė, 
tar kad! as.-

— ©era#. — atsake padavėjas, 
j — & dabdf paSŠkyk, kas gi tail 
‘ rilos 100 dolėri& toks'-.davė!
j ‘ — 'Jarifs^, pone.

.Včni’ofe pasakyti '‘ačiū”

, — Rytoj mano žmonos gimta--..
I diėniš. Patark, ka turėčiau ja 

uį’hs. ;t^Į visuč-mėt -blogai, kiti ir riaūjodarą paskelbti. Pa-i nupirkti Arba geriau pasakyk.

* * *

Sąžiningas balsuotojas

Teisėjas klausia kaltininką:
— Tamsta gavai S20, kad bal- 

Muo&H&ei už respublikoniĖr?
— Taip, pone teisėjau.
—■ ^^kėf gavai$20, kad baL 

uz demokratus?
— Taip*, teisėjam
—įf už ką gi balsavai ?

— As esu padarus pilietis ir 
balsavau’ page! savo sąžinės baL

... -u

Ntrįbi^&ito^ fr ministers

L vSfesį jbg I»-
I Lritybe nekaltinate niobės ^fii-

s«
is

llw
hi

hGa\jftūsio^ą.p ;■ •■ » -; galvojęšį būtų galėjęs ty td tie-; ką tu Svajai pirkai
> •V-^^ąu'.-'i^cfens bėgiųri—pastebe- daryti; bet tuo paeiti- metu jis r' < — Aš savajai pirkau, tarp 

jb’ MdikisL jj,^ * . ' v z ■, rtčfėjo tdkiain Gėtiiviiiirįgėįte Nė su šnekant', jaęrltf karolius.
I '<vt~ 14iefcp,'panašaus. Man no-’-dk jis vienas, be|;rio*ė>o,-:kad ir į — Na, ir ką .ji? . .t . ..

sfe niek’ad^.nėfeeg;.. Jr stdvi vJė- liyii jį įgeltų. Jąrft' dinkstelėjo Į — Ji tiek buvo dėkinga, kalą 
l?L'e. - Jin;dęra'.Jc»!r begtlhMąn. įt'in^feį. .^ay'aftptkrLietilyą- iri Tie-’ nerado žodžio, kaip savo pade? 
tįfafrgHki ?p'iradėjč rioegty Bei .m Cfrvius pąye'rgušili .̂ r^^tfiinfes- ską išreikšti!" -

t ivTi^,,^.1 , „ inaūjų.zbdŽn^. dairytis' <Bafz-į —ką žadi šiemet jai pirkti? :
?\Tai, Šr'tą'-fe TašVęs pdshno-. 'Įiikilniaf bttHtyiĮ^ii^iifl'riftkži bu- j. — Žodyną!.

'.-'- -Aiškūs ';^ n^i&frė^t^Pv^y.č'A'^tikbii k
. Abslš nSeiūsibEjįja! «**--. >-■-> —■■•■

Kol jūs .perisfei^M^'šiaš-t3u- oįfįi .A^ioiri’ėL •stoKriį'viėlSty?.’ Bet

te. '■ t"'■' ' ■ ’■ įh;A.- -<te:; te-'’
Mičhigaiio ežčre apsinuodija h -^TKa^'-il-gaiR AddiiKiš sir Jiė- h • - f į tūi ir rrtaTt nė^is bėgė, nes ašTa-

(.■Va'B'uvo^rojlijė'’ ■ 
-A Ikr ČbtitMia? priiiriko’

Pds dafŠf/avt 

..įap'-sta nbrėttūiiel

yirpastaty
feme ;jšwėsauk gityūną i'an ip'kalMn'^fe-VŪt. iiėt' lari ■

švėi^įiĮfc^ėfe^fe ftalisiūąnalš j ? i? dėgir. •
yykty^'ityjdt^ V y T *..>

čĖ.feSfeg^i^Knėjimai iTė?.tidėnrge £viMkŠs,-ytafgr. ir pap- 
n'ėrv vieįib* S-Aės gabbėi .s'kirLd|.rb.Čiark?sčiįrir;-.; -h. ' ■ 
paiŠįšklb;, nei' katino liekanų. ‘U^.>yy . '(K. P'-)

•f:

įM^ltięteų^^^ątislika

! ffe ^eljfega/.bėt Varvą*
I <

įklk^.^p^įėj^ įfoiiĖfe.-
' cfjtiKįąs ’įtati Absfs nrekui’ • biga.

mu-

ui

žuvys ■ .■'■• r .-

ntokšlSnrnkaiMicHTganb wlšt 
lyišfatė? kad nab Miėffig&'rto ėžė- I ■ 
!'£■ ir į-- ji Įtekančių’ upiųi ttpeliū I- ,h- 
vaSd^iyjė esaitčių DDT mlottų 
išgaišo tarp-15. ir 50 ntroširrį^^P^ mt^Tšč’fe? (> ką 
jaunų Coho- lašiša fsalmoir)" žįi’^'dirBj'i? ■ . . ' '
vėlių, kai pSV. Superior ir ©re
gion' ežeruose gaišta tik 1 ntiėšim- 
trs..Ištyrus lašišų inausinelitus'—: fimė t’a'nfstos pasanidytp nės jai?' 
ikras nustatyta, kalt jose yra 5* 
karius: daviau DDT negu ikro- 
se’ Superior ir kt. ežeruose.

R^fidontisis tersingiiincis

Viename -.rhurfbnosicš 
kalėjime kalbasi du kaliniai:

.... ....,.:g&u;
ite'. . y- /:* -t

. » SenhiLjtyrbdaye-smūgiui at- 
špari'us pą®įėgaš..-E^'ėnt-ės į-tą- 

: p-radejo gaminti, .'mū'gį šu-
; gėn’Lrieias. p-, laikančias pa

gauti i j?dgą^. y”,- • ' , t .
. mokatė . <} j Daugumą-vyresnių ąhižiąus

Atvirai pasakius — nieko.;; 
■kaųaF gSiTa; bet mes .riega-k

turime šešis tokius darbininkus-

-Rtm. Atitartas Strazdelis -Straž-;i
te : ;

“Pane D'eve Visa'g;Jis.
: SarVui Tave. Visas šalys.

pė sako. • \ te '

' *• STMb^rjauKšfasf .atrodo per 
o Val>tepmr — jYėr čBde-.>b.TŽa 

įiš.

> Ver5.as.-be šypsęntis yrr?. kaip

tOTi s&xb? ritris', b ^dtfufiris — 
į M 
t 
E '

i ■*:■ »

Kūv — kfeųš-i'a
Į eūŽaiftas gsfe- A'ė -
huvh — j^ bfekės taip- ^tų 
‘ knJ£’ /ėnfič) vabfcfčlištf!

atsake

kini jo s
L Tr pijokai labai jū'-ašo — 
' Ąiičiką peklai, užrašfe.

— Ruvati komūnčs viitiivės|' pū^fdis slūvėiėt
virė'rt' "Raūdonorios žvaigždės’’ ų- 'Ką fetį?1 trifefi'phšig'ėčė'? 
komūnr je ir patėkntr, nes darbu į <pačią gainiojo, 
nmkarns blogą valgi gaminau. ; .GarpibdS-ms didžiai tvojo.

’įą O pats ūž ką? ! - - -■ *-•
— Aš ii‘gi iš tčs’ p:ičio<

doitbsibs žvaigždės". Buvau Mi- 
leišta'š už tai; kad blogu valgiu 
n-ufeiskundžian'.

Geria'pumos ir našlelės.
Ran I Ir mėtėres iš taubt^ės,

i '. Vym?.geria iš-'tizbbnd. ■—
KbžĄsfe'-.pagal savo stoną-.

į Diecfcu, seifi h: ku p roti.
j- ;• ■ GT^rWta- t^fcė Vbti, ■

• Savo gyvertirhe’- vidtr.inis 
šmegus pi alrtdzia Žl)'įlietu dirb- 
jamaš. 20*m. miegodamas, i6 m. 
žalodamas; 5' m. 'skustfamaSis. i r 
besi c? abyd a n t ?. s, 5 irr vul gy d a- 
;ras, 3 n\ ko nč>T> klūkdamas ir 
8P.7f5ū valandų; arba vienerius 
mėt u s, ka USė da n V;s t c i e for. u, 
nte pr^irigūsh nekalba prąlėt- 
ųrnui: laiko? bet .‘o išnaudoiiėiui.

ąJ^yk^'rliėtfi^f'. ažsirėffištl’avo Pagyrinros
.Ailytybčš-dėphrrii'nientė. Tai yriu . ns-^iv- -ute - ■> h-;- -siok ■ - L L - ' *--<A ■ --ri i • - - . ~ — Teveli, mane mokytuos sianĮtev®; kraite, re^truoja. nieko . (ffef ^r£ _ wi<1 i? 
bfesiorgahizuojantirns neprime- 
taltai jie ir užsirėgistl'udija. Barz- 
dukiniai'b ivo- Aėregistruoti. oci- 
kagiėČiai Sūvb registruota lietu-

— Kai trr l?ėgkta% nosis turf vi U organizacija. Barzifukas, im-
■ kartu rii tavim bėgti', — išimai- 
šė Tews. — Trtūnęsr n^eši. nės 
ji yra- tavo dali$ Tu stovi, tai 
ir tavo nosis sfovi vietoje. Kai 
tn bėgi; tai 'nosis sfo^y •

— Ar iiosfe jiitfe; { C.
--- Ji juda, kartu? Tayč gat-

v<L Nosis vra galvos dalis. .Tu kūrė ir-pajeido reorgus: Paaiškė- 
Vtidini galvą, tai to nosis knatu ib; kad Cfiic^rė buvo o'Vgaiii- 
str gah'ra tini judėti. Kalba turi 
savo dėsūius ir; taisykles. Kada 
v'ėrtiiš’vieitos kalbbs į kitą kal
bą sakinius ar rasinius, tai turi 
abi kalbas 
nemokėsi tai pataikysi pirštu į 
dangų. /

y fe siip^ontu Nb^s bebėga; bė 
virva., - į .

darnak pirnliri,. antrus- ar trečius 
skieiuehiš iš. žodžio^šaknies, žodį 
darė rusiškai. Jis piaęmė pamins 
skiemenis iš orgariizūctii ir re- 
gfctraotų jietūiių jam . butų iš
ėję liėtėrgar bet j?s nenorėjo 
nėf tiėtaiėių' vardo duoti, tai sti-

kyhlo^ gilzės sūmis.

— Mtdonu girdėti, — paten- 
kiirtai susidomėjo rėvas. — D 
ką jis pasakė?

— Jis pasakė, kad visa klasė' 
esą mete ji asilai, bet .aš visų di- 
dzŽlUsi-lS. ' wj ■ ?

Amerikos Las Vegas',
• ietuvik

* . * *
(• Agįtpropas atsąkmė’daijū’.s į 
klausytojų pakrausimus apie lai- 

. millgą gyvenimą Šovierų-rojuje 
aiškina;

Tai gyvenimas, kur nieko nė- 
j trūksta ii' viskas veltui. Jūsų 
žinioje bet kokie buta;, a’utonio- 
binaĮ, mėsa ir kt.

Ir tuoj' klausimos. O kas yra 
inrė’sa?

4 -y vDantims reikia geležies

Alabamcs universiteto ĖrTiil’i’n nėkūlitųbj-a sąžinės.
— Jšrg^k lik tą aėiktą; kuris

Šerai ntokėti. Jetol

motų ir' r’egKtniotų lietuvių dau 
įiišna. tai jie Barzdiiko kėiksma- 
?<diK priėmė' ir šianditn. vadinasi 
reoi'gai'. LiėŪiviai žino, kad var
ias žmogaus nėpėgsdin?.: Jį pa- 
•Įadifta bjogi darbai, nerimtos 
.nihtys'. tai jie ir nekreipė ijf dė
mesio.

Naujįi atsiustas lietuvis nesu
sigaudo lietuvių kalbos darybos 
;ėdesiuose. Laisvėje ■ tvirtina.

VISOKIE NUSliŪPI^ĖJIMAI

Arti, p’dnička, čia galvos' sukas, 
Ach nėbegalima stačiai, 
Žinot, nuo' saulės nusilupo' 
Du kartus noss ir pečiai.

i

■ <4ilblę ztiidimmriT ap"Vitiė m< da- 
-riykai^';' <kSrttčįhiko ką noi^.pa- 
'rašyti į SĮsNaųjtenų skiTsnėjį.Atsakyra.

TAX PAYfo

S^fAiA 
SvTfMKff

— Kai šalta, tai sėdžiu n.‘įniro 
h* vartalioji!' laikraščiui. TdbiTlnr 
dalyku paskaitai. — tarė Tėvas. 
— Paskaičiau “Laisvę”, Neturi
žtndnfti. 'Neturi Tašyti mokančių’ tad patys lietuviai taip save pa- 
znfonių. Laisvės redaktoriui mi
rus. jo vietą kelias', dlfenas' už
ėmė Mizerienė, bet Mizerienė, 
tar ne redaktorė Kai išmesdavo 
dangrri negu pakalbėdavo, tai 
prirašydavo’ pirmą skirtį' bet daž 
mi galą strgalu nesuvcsdnVą, bet

sivadtnr. Jis parodė žinių stoka 
ir pasiryžimą labai greitai dary
li, sprendimą. Greitas darbas, 
kreivas vaikas, žurnalisto, kandi
dato į rusiško laikraščio redak
torius, rišėjo kreivė veidu.. Apie 
Veorgits - paskelbė nesąmonę. 

Mjzafichė tai ne Bimba’ “Lais- j Sv-.rbiaiisią,. paskelbė neteisybę, 
vėi“ likus bė redaktoriaūst l.ink- J G kai jaunas vyras pradeda šito- 
rašus liko bė žiniti; Kūrį laiką “j kiomis žiniomis-žinančius skai- 
ių» parašydavo dar Vytautas K.i-Kytojus mbkitfi, jis savo vardo 
zakexnenis, bėt kar šj pradeda nepataiso.

tšh din s sen iems kom turistam s, 
ų vietas užima jų auklėtas jau- 

i-inias. Ne vien Laisvėje niekus 
virtinu, bet naujai atėjusiame 

Crim<ain'e krašte ras pats žitrna- 
iistas. tvirtina, kari Amerikoj? 
viskas- prasideda ir pasibaigia 

’pigutis pnriędkituaiš”.
Giintume- krašte iš New Yor

'bet kaf šį pradedi ’ 
Spausti metai, tai iv jfs nustojo ; 
rašyti. Gal paėmė atostogas ir Į j 
©lalziją išvažiavo, bet gafėjo iri 
^FliŪRšii'ą padėti.

— F .'.skyrus nh’tjąl gavosi tik- 
la kasdiena. Skaliau ir nes:i- 
prbnm. Pnskutiirihūi’e numeryje 
ri.’iYliba. lįad. rėot-gai patys išsi- 
^h'lvcjo šf v?r<1ą- Tokį dalyką! 
rtaujas jL tisvėės' bėr.tlu'ačlarbis ’■'» perspausdintas Kazio šidlaus- 
įM-: i'dšyti. Lietuvajė. išeinam 
nėm- lai^iriščiems kčkš dalyta.^ 
praeina ne- skaitytojai ifegati 
phlikiduti. bet Amėi5k6je tokių 
nbsiūiibij^ų fiėgah rbŠyfi

— Ainėi i kirtimi .^rnerikds lie- 
id 'reobRij?” išgert* 

■> lietusių 
c geiuzavo

lietuvius į Pivątiiiu
I ’ i b*n <f n i c i rt e d
lieta ėf-.J

ilu kiu'Ts

frtvi^T nito. J 
vdjo tnsytojr 
Spėtini i.st n 
Amerikos

rtiomer.es

?imkf

kalbos
v#u%

— Kam nervus jūs, poniutė gadinat?
Kam jums gadint akis’ ir ūpą? ...
Korėjoj janki lupo kilias,
O' rusas’ kinui kaili lupą.

Ką daktarai kėdėn sodina, 
Tave skausmingos mintys supa, 
Nes jie, padarę gražią miną 
Dantis ir dolerius taū lupa-

Ir piknikai tau kailį lupa. 
Ir net savęs žmogus negaili! 
Kasryt ėint sukandęs lūpą, 
Kad b’oš'as' lujitiį' tavo kn'rlĮ.

Ar advokatai kailį- lu$’a', 
Ir lupa kailį butą nuūma.
Ir visada jį lups, kaip lupo'
Iš rojadk ištremtam Adomui.

J

l

Ir lups' lig tolei, kol gilaboi‘ius 
Ūžpils balsamo ant iaakaufeš. 
Ir kaitytą balins lupt'padoriai, 
Kiek liękg- nuo mbke’tčhj ir- saulės.

JĮį ro atsakymas!
Į — Visai ne. šitokki būdu nu- 
j ;rej>mne J^iskvos dėmesį, uz- 
[iųtfuejėme atbukiluuile.u Pasi- 

ffokimuesę kinkas nilsinuinkšti- 
Mame q psaskui- atsiduriame 
j iuiehieoiuosė naniv/iuose...
s Aitnkia žžlia iš New Yorko vė- 
liauja jvranfele nrtnaiistas Vir- 
giU‘.hs LiaDska. du© jo p^oudoni 

yra jo pavardė. kur 
b Ssi/rudtp Ki šia- 
.tekki atsakymo 

piekarn nesakė ir Hiefciir r lėtame. 
Cji kai j^Srimcsite pavardę. Aai 
žhwite/, kokias reporterius cku- 

M’rriA M74crin. — baigt?
Tėvts ir roM^luOste no>į

m iųė’lę.v bet. tįt? Hn^Si bit ęin.yra-y 
|vA^nrt^a1e5<fr.t-I šbūtų Icr^vASs 
lėle, tyšibit jei*-jį latvis, niekad .te;l^VnrčL

B^t k’ ritfo . klamihiU 
”ojo, t: i tok- 
nariu negale;r> būtn 

r<rn’ Wiv<r 
kvi Lietuviškas žodi?

Šaltinas

Į

rtiomer.es


DAGIUI “NEVAMA BŪTI SENAM

Prieš eilę metų, bendrojo tiki- ■ vo ĮvaiiidSe vietos ir užsienių pa- j 
mo išplėšti iš sivcrij krašto ir iš -Į racione. Todėl jau 1932 m. Dagi> 
blaškyti po plačiuosius' pasaulio Į[mate me kąip gimnazijų dailės- X- x-T—-T“.  ----- . o----- 7 ----
eemynus, skubiu! bėgančio laiko J darbų dėstytoją. Šiame darbe 
'•ei-čiamį įvairiom p! 1 gcm. šven Raseinių gimnazijoje jis dirba 
ėianie -susikrovusiu matu sukąk-, iki 190 metų. Prapk aunas lai- 1 

s- Y ; , . * kc, niekeda nepavargdamas jis
Toronte. evEUgeiikų pc-rap'i Į gilino studijas: Berlyne. Rygoje,; 

Jos kiebonas'kuii- Dilys jiats ai- Paryžiuje., y 
\ entęš 80- meti, padėkos ■ dienos 
cntėje, iškilmingų pietų mętų, 

' i>,i€:ns vieamziams šukaktnvi-!
i. i.'k-imš pąsąkė jąidėmėiinas iri rn. įsikuria Anglijoje, o po ketu-
< ep::mirštamas mintie.-Jis nępri- 
pižista įenatvės. žmogus yra se
ms tik'iielę kiek jis pats save 
endinašj, kiek jis pasiduoda apa 
iijon ir.;kiek paskę-Ur esamuose 
ir nesamuose negalavimuose.

Iš rausius kun. Dilio mintis no, 
rji'csi rimtai! pergalvoti ii- pasi- 
žvalgytiitkiek jose yra tiesos ir ar 
daug jaunuolių turime tarpe aš- 
tuoniasdešimtininkų, Ir tikrai, 
savųjų tąrpe i turime nęmažaij 
kuriems likimas išbūrė būti jau 
niemš amžinm..,7 -

Jų-tarpe Toronte .turime me
nininką,-skulpiorių, dailininką vo svetimos Čikagoje. Klevelan-! 
Jokūbą D?.gį>-Tiek jo darbuose, dei Montreaįyje ir kitur. Pirmo- j 
tiek elgesyje-atsispindi tik jati-Į ji jį darbų paroda nuskambėjo ; 
natviškumas/ DaĖ niekas jo ne-V.i935 metais Kaune.’ Čia ir buvo j 
matė pasųnuao,'nelįn-ksmo, nu7- pirmieji ’ žingsniai ir pirmieji i 
:įminusio. ’ - darbai kurie buvo padaryti iš!f . 7 . . “ ■♦v-/', • ' 7 * v . . I
j. urbūt, sunku išeivijoje būių su- : cemento,, granito, vario, gipso ■ 
tkti listuvį! kuris nebūtu girdė- hiei medžio. Dalis darbų yra Ii-' 
jęš ar skaitęs apie jauną, niekad pkę- Lietuvoje ir. jie aprašyti vei- j. ’ 
nedejuojantį,:, kūryboje. pasken-.s Kč le “Lietuviu. Dailės Istori j a ’j 
ditsį, xųolšt skubantį skulptorių ■antroje dalyje.' ' • 
J.į -Dagį. Tik/niekad- niekas ne- j/’-. Kada, 1965 metais .perskaitė-,. . 
užsiminė apie jo prabėgusias va- j'me J, Dagio parašytą knygą !• “P™/ 
sąrąs.; .žiemas; pavasariuš.-O jiC/'Meiig tarp pViesfr’, s 
susikrovė- per-aštuciiios; došim- kad jani rašytejo- -- poeto plunks |

i i- 'f' ' " , ■ i na ifgi’.hėra. svetima. Eilėraščiusl“‘ -
Atrodo dar taip neseniai, ten j ų? pčądejo .ųąsyti dar būdamas * -— ■-

priė:<Biržų'.-.Šiapšcių'kaimo-: ga- i Biržų ghmxazijoje. Studijnoda- 
lulaukė upelyje bąsaš{tebelakstė Į paąs rnėnpjnokykleje ir dirbda- 
)T rinko pražydusias purienas..J uris ^pedagoginį darbą, savo dė- 
Dėja, dabar čia toli ;nųo tėvĮskės i -nėsį '- koncentravo Į skulptūrą, 
kaimo belieka • suskaičiucii. ' Tik vėliau yėl grįžo prie poeti- 
anuos, kažkur top: praskubėju-: rūo dailiojo .žodžio, kūrybos. 
Jus pavasarius ir jaunystėje Ii-į Parašė didelio dėmesio vertas 
kusias, bet nepamirštas svajones- į dvi poezijos knygas: ‘ Dagys dc-

Skulptorius Dagys -gimė 1905 tuoj a ir dainuoja’’ ir 1977 m. 
mefais-.-gruodžio 16 'ct.‘‘ Šlapscių; “Dagys klajoja ir galvoja”, 
kaime, Biržų apylinkėje. Jau-i šiū mėtų gruodžio 15 d. Tg- 
nystėję pradėjo.ir 1927 m. užbai rotite, Lieti Namuose įvyks dali, 
gė Biržų gimnaziją. Po penkių: J. Dagio 80-tiės metų sukakties 
metų studijų Kauno meno mo.--- paminėjimas ir 50-metų nuo jo 
kykloje, jis tapo. , dailininku,.: pirmosios.jdąrbu parodos paskel- 
skujptorių - jpėd'ągogu- su - teisę1 kūno Kaune; Bus švenčiama -ivi- 
dės^.ti meną aukštesnėse- Lfetu- /guba .sukaktis? Be te,, bus prista- 
vps%^)kyklošė.' A ;'.į toinaj j; Dagio- nauja, stambi,

Priklausė Lidtuvos^ Datlinir- škuipitūromis iliustruota- knyga 
ką Šąpin'gai Tr-aktą^ziai-daifyvaĮ ’ lį-. tąj-pat:progą vyks-jo naujųjų

1944 metais J. Dagį kaip ir dau- 
ge4į mūsų,-jau sutinkame Vokie
tijos tremtinių stovyklose. 1947

rių mėtų 1951 metais apsigyvena 
Kanadoje, Toronto mieste.

Nu<> 1954-tujų metų atsidėjo 
vien tik meno kūrybai — me-i 
džio skulptūrai- Netrukus jio at
vykimo dail- Dagy** su savo dar
bais praliejo dalyvauti įvairiose 

i kanadiečių dailininkų parodo-e. 
Toronte ir kituose miestui e. 
Buvo atvejų, kada jo darbai ; n 
kanadiečių skulptorių paroc 1- 
jnis, buvo eksponuoti Europis 
mastu: Londone, - Paryžiuj \ 

j prūselyje i r'kituose miestuose.
Be to. jo darbų parodos nebu- •

1CL

Nustebo (medis'1
t

nai: l 1

St. PeV.rburro Klubo narr’i * . I
v hue4 i uis — i-įnk‘inini« susįrin-į 
kimus ivvlto Lietuviu klubo lap- J 
kričio men.

! I ’0 narių, f
h. b o pirm Parai 

cc :e?tc d!2’:otv?rkę sii-sirinkipio 
, rirniirirJ’ii buvo išrinktus A.
I Karnius. sekrctc T’.m 8. Vai- ’

TolnU seke |uvn £1 
Kii Jk’ic. p arensimų 

rs

1 d., d?ly 
usi iukima V
K Jurgčla

( parbų- Daroda. Rinksis jo drau-i mybes. 
gai, bičiuliai, pažįstami ir r.epa- 
žĮštami gerbėjai. Daugelis jų 
sveikins, linkės sėkmingo darbe, 
gražios ateities. Dalis prisimins 
i’- jo kieta nueitą kelią, nes jU 
buvo vienas iš nedaugelio lie
tuvių, kuris sugebėjo per gyve
nimą pelnytis duona iš skulpto- 
. liaus profesijos. Tai buvo ne
lengva, kantrybės reikalaujanti 

1 is. Tačiau šios aplinkybės 
i neatbaidė jo nuo tautinio kultu-■ upTčiTcme, r • , .
į res darbo^bet tk paskatino. Dail. 
| J. Dabiui buvo aišku, kad šiame 
ruaiue vriiišįikd uk pirmaei- 
Į liai skulptoriai, kurie sugeba ne- Į 
tik kurti, bet tūri'ir aukštą in-'

. telektualii^lvgį. Šiuo kepu ei- j 
damas jis-iri išlieka visada jau- , 

i lias, visada. mielas, visada lau
kiamas.

^stovės
Radvilavičienės ir k]p*bo pir- 

nininkn K. Jurrelos. Is prane- 
šunų paaiškėjo. :o.^ Icpkričjol 
i.ėn. 1 dienos data ..ąsoje klu
bas turi .^0.069.51 Tarptautinis 
festivalis įvyks įeinančių rriet’ų 
vasario mėn. JA 15 ir 16 dieno
mis. k ,

Į naują klubo valdybą išrink
ti: pirmininku A. Karnius. vire- 
pirni. K. Vaičaitis, sekreSorė Ą- 
Erulikienė iždininku J. Kirtik
lis ir fin sekretorium P. Andre- 
įauskas.

Direktoriais, išrinkti: J. Grėb- 
l'auskas E. Purtulienė, V> Kar
tonas. J. Švedas A. Kamiene, I ’ 

ie 40 asmenų, vyrų ir rno- į Jurgelienė ir A. Ulbinas.- Kandi-
Susiorganizavę i lietuvių gru

pę, apie
t erų, pasisa m dę May f! o v/ers 
Co. didelį, patogių keleivinį au
tobusą, nutarėm išvykti Florl- į 
don, (3. 9. 85> apžiūrėti “World , 
Disney Land”, pasaulio mand- 
rybiu centrą, jūrų gyvūnų išda

L Gir :

1 LITeRATCRA. Uztusdų fitaratflrba, meno & mcfar> 
m. metrašti*. • Jame m vertingi niekuometnekurtą, Vtn* 

.urivAt, Igno SlapeHoį Vinco Maciūno,: P. Joniko, , V. Stmko 
/. Kraičio, dr< Kazio Griniaus, taip-pat K. Matusevičiaus t 1 
Eeiląu* įtraipaniai bei rtudij ašį iiinstmotos auotrankomi* » 
S. K. čturiicrrio. M", šileikio, V. Katu bot, A. Rūkitelė* ir A. Vir?

DAINŲ fVENTfS LAUKUOSE, poetė*, rašytoje* ii U- 
8nl, Jokią pirmūnės Juo rėš Vaičiūnienės atsiminimai apie feb 
fvente* bet jų irtoriją Ir eigą. Įdomi skaityti h nedainuoji’ 
tiems, gėrintis autorė* puikiu stiliumi Ir surinktais duomenim’ 
bei užkuliaiAia. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12.

9 VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS. Antano Rūke aprr' 
h9 Juoao Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne 
gyvenimo bruožu aprašomai, bet tiksli to laikcrtarpio buities 
rsfūrinė *tudija. auskiratyta akiraneliais. T* 200 puslapiu tniA 
parduodam* tik ui fl ..

JėomlaJ p<raiyt> riudija tote Rytprūiriun. remianti* Pakalnė 
LtbgurtB apskričių duomenimis Kpraivm*! ktomū* kiekvierju. 
detuvini. I>eldiny» fflrwtnjote naotr»at<xnh pabaltoje duodam. 
rituTardiiū pavarhnlm*.’>»* tų rerttaJ*! | tolregių kalbą.- Lab» 
caudlngoje S3ė pu«t knygoje m» RytwrtUtu Kain*

c X Ą >• AflMB}* C V M*, fslvtnio* Petrone** '"hnntaltCe m a 
mtn*u*j tr minty* <pr* .*menia ir vleras ayprik. tjernvoje ii p 
manual* bNIe°^ku okuf»ci|rz» metais. Knyga nm ZM pualarM' 
bet kainuoja tik tt.

• JULIUS JANONIS, poets* Ir revoIiudonlertB*, nesnpr- 
u* p klaidingai interpretuojama* gyvenime Ir politikoje; tik 
Zugjo Jalinsko knygoje tpir Juliana Janonio gyvenimą D po 
riją. Dabar būtų jj galim* pavadinti kovotoju u* tmogau* Ūla* 
aiyga y*a didelio formato. >65 pualapli.- kainuoja K

< lATTUNtB ROVin.eR. < fc*ėenko Ftrvba, I, Vatai©

; jio nt»|-. kai tetyk’-,, tačiau 
kiną geAi pirpošt-:, gan ’ 
kondensuota, nukėlė Hm 
jus į praeities laikus

e* Z 
ka^pirmie- * 

ii savanoriai kąriavo su į musų.^ 
sali besiveržiančiais priešais. . ■

Po pertraukos menipę p ogir.- 
raos dalj pravedė parengiu ų vū- 
iovp J. Gerdvitięnė. Praižioje 

’ iŠtraaiką iš Sibiru poezija L J- 
kūrybos eilėrašti pask4t- 

^ieZSLi, Prąninskas.' Toliau miaė 
A. -Mateikos vvru riaiuob viene-' 
tas-padaiuayo.4 šaipas ir S. Vaš-. 
kvs “Supynė” eilėraščių pynę iš 

viii klubo ntažojojė-šaiėje. -Dar—! -Brazdžionio poezijos,
botvafkeje: valHyE^ IIa’Tu'^a^’j Tadįvėl 4ainuojš&l5eji vy ai nu
nešimai ir vaUiybQs.beYMVvviri-' ;:STjŽ0;> sęębą ir pūįąmavo 4 d.aL 
jos ko ims ijos-+’MikimaLl Kviečia- 1 publikai reikalaujant pri-; 
ųiė nariiTs ir^^in^Us susirinki- j penketu. _
me dalyvauti.. Po 4 rinkini o ’ : Ęargus p/ograing, visi bi’”<> jja
užkandžiai ir kava; < u ‘ vaišijlt1 kavutė. Sceną buvo dė-

-. ...... I konjotą A. Ąidukoir p. Ki-au-
■- ALTo slyrivs, VLIKo Mivažia-j ^[jnėjime ’dalyvavo apiė 

yimtti‘•prtsftxU'gtte, poodžio-įnėn/, 200 žmonių,.' > J * t
F d. 3 .vai- p.p., sekjnąęliėnĮ. Liė- i. 
tuvių klube rengia simpoziumą. 
liečiantį paskutiniuosius . pasąli; >' 
lio politinius Įvykius: prezidento 
Reagario ir GbrhęiČiųyc. snsitikr- 
n?k 5r,.iyxMl!X Jięiuyių;višuome"

moję, ankštmnoje, valdybai ;r 
direktoriams tenka jautais už-1 
miiį i ir <avo paSut reikalus,- — 
atrodo, jog klubas- tampa ju. ant
raisiais namais. - Taip ir norisi 
visti klubo narių paprašyti: kai 
reikės padėkinjęJuk tie 
žmonės aukojasi vąšų mūsų- gė-1 
rovei. ' •'
ALTo St. Petersljnrgo skyriaus 

vTsn’otini- riletiois - toęių'. su£rin- 
Jjimrs įvyks-ketvirtadieni, gruo
džio mėn, 19^dĮ 3 vaL.p.p,, Lietu-

Liet- Žiniai

Kert yra sintaksė?

Sintaksė yra trečią gramatikos
[ (ląlis. Pit moję gramatikos daly- 

‘ nm iame "gy venim'^Kąlbeš; VL'- f & YčiVeikoK kalbama apie kai- 
•lijo atktryąsĮ ■ ^ą^'sęfei'-ėįiskjv’:'^s g#SĮ«V. antroje . morfoli> - 
sijos.- "u ' ’ ' į: t " ' . ^pgjjdjęi— kalbama apie atstkiriiš

L i ' . ■ - L. "'jG:š-i/’i ’ ' { žodžius, jų reikšmess.ir lytis/•
® j.9: PaF?<^ys. ^sintaksėje kalbama apie atskiru.. ..

.-tidies.iš taikos .ir Lūsvės.žy-Jjung}nius; sakini&l
• bei sakinių junginius, žodžiai ia<,.. 
atskirų žodžių, .j ungniai eina šie.. ‘ 

-kinio, dalimis arba sakiniais. To-.
dėĮ galima išakyti,' kad sintakse'

. vra šakiniu , mokslas,. ‘ L7 ■ ■ -.y
• ' . " ' ■ -J č. ■ - v >• • •
• -Sakinys yra mažiausias kalboj

datų liko A. Urbonas, . u '" s -.
Revizijos komisija: J.Zvynys;

J. Vaičaitis ir V. Mažė&a.' " . % 
Klubo pirm. K. Jurgėla nuošir
džiai padėkojo savo bendradar
biams ir visiems klubo • viene
tams už jų pasišventimą ir dar-; 
bą. ' ' . ./ ’ ? \ J

Taip, susirinkimas praėjo, natl 
ja valdyba išrinkta. Augant St.

rinė* amą cirką, laivas pasivaži
nėti virš jūros ir po vandeniu. |

Įvaikiais vežimėliais, 
žemiais ir net virs stogų.

Buvo Malonaus juoko, o kai j Petersburgo lietuvių kolonijai 
kam ir baimės ant “šniūre” pa- kartu auga ir mūsų klubas. No- 
sikabinusiam važiuoti.

• Ypatingai prisimenama 
nynu gyvūnijos
šasis banginis, apie tplų tonų banginiais ir delfinais.

i svorio, pagal trerfeiį^kp'mandą
w y* ** * r « *1 A ’ "

po-j

rint išlaikyti mūsų-klubą .tinkami

a ker-: niu nardė kartu su mažesniais

PRISIMENANT .IŠVYKA 
FLORIDON

Su malonumu ir pasitenkini
mu dar ir dabar verta prisiminti 
kultūringą lietuvių grupės eks- j 
kursiją Į Floridą, -i Orlando ido-(

iššoks t a* rš vandens, apie 10-15 
pėdų į' orą.. * .

Atlikęs akrobatinę.
“keršis” tuoj užplaukęs 
pos, treneriui-dupda;buckį, kad 
gautu keletą žuvelių už atliktą 
akrobatiką. >.

Būva ir tokių'A?cžife|liųn;

i
Ezduoų, 
į nt ram 
r - -

Apie šią Įdomią kelionę’būtų 
galima ir daugiau, if plačiau'ap
rašyti, šią pensininkų • '.išvyką,- 
bet mūsų mėgiamą spauda.yra 
perkrauta ir kitais svarbiais' rei
kalais, tad geriau pasiteirauti as
meniškai pas buvusius keHaunin- 
kus ar buvusi vadovą J'. Skeivį :■ ’ U

giį Euyopojei r {. . -u-U .
^Visuomenė b‘rėšoma-: skart^m-

'.g.'Š dalyvauti- ; ; : /

■" ALTč SkyriaJis'-Vaiilyba'
' įr— u ' .bL’':"i iį, •

Lietuvos; karfridmėnės .’šNOntės
•minėjimas,- orgąnUfeta^/^miYąi . - ....... . ....
Katantos 'šaulių/kūopcsĮ Įvyko vienetas.- Juk-kalbame ne a.tski-Į . 
Lietuvių klube ldpkričjb.ą;jnėii. ' mis žodžiais, -bet. ilgesniais ar

!2įi. dl-Viriną  ją progmups”; ^^.tntmpesniaiš sakiniais/ Saki niu~’ 
- ką .nors apie ką nors, pas^criie 
Įųo išreiškiame savo mintis (jatfe!' 
mus, noru?); 'b • S i

- ik
' ą.:?Sakjnį nuo sakinio :ątskiriame 

klaustuku' ar- šauktuki^' 
4kąifįanU tam tikra? pertraukėkg 
įĄj^auzė); -: ‘ '-ĮĮ

gsgįEByedė Įkuopoš,,'piratf/-A- įGudo4 
'ąjnėšiiš -vėlią vas/ir .šųgp^d- 

yt^^AV-jr . Lietuvį, hinąžįūs,- 
’ šzljlys 'A- Mateiką -Ūą nųopeltius 

buvo. ■ apdovanotas.- - feie-'
daliu. ‘J 1 ii v ;' y ė? ?įyb- ’

■ ;;Įnž./’J. Mikaila,i^s^sakę,-1 kad

2759 W. 71st St., Chicago. IIL
• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI « FANNIE MAY SAL- 
" • ' ■ DŪK YNAI e KOSMETIKOS REIKMENYS

ku- tel. 778-6536 ir sužinosite ’ pla 
rios svėrė ir kiė^j^iižiau, nuo čiau.
300 iki 1.5.00 svarų/^^nt kurių ~
treneriai jodinėjo, ir^>l vande- vusios kultūringos išvykos pasi- 

sekymo, manoma ir vėl organi
zuoti ateinantieins mėfems- apie 
kovo pradžią, pakeliauti/.ar dar 
plačiau aplankant/ bent4k'eletą 
kitų vietų ir. Atlante pasimaudy
ti dvylikos dienų išvykoje.

A'- Skeivys

Publikai pageidaujant, dėl bu?

(W. ir^rijao^ncius

- Atdara šk ’ ■ dieniais nuo
L J pat ryto iki iū vaL vakaro.
: Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vaL vak,

D. KT HL1IAN, B.Š., Registruotas vaistininkas

ii-i-ūš

M-

SVEIKINAME VISES SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERI
KOJE NARIUS Ui VISUS' GEKOS \ Ai/iOS LIETUVIUS.

$

3 — CLJe^ųro 8. TU pmim

For constipation relief tomoFr?’* 
reach for EX-LAX tonight. <

Ex-Lax helps restore your system’s own natural 
rhythm overright. 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 folkrr 
directions.
C Ex-Lax, Inc.. T9S2
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NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:
1. Dr. K*xio Griniau*, ATSIMINIMAI IR MINTYS,

JJ tomu________________ ________ __ —------

2. Prof. Vaclovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. 1 dalis 208 psl. ___________--------
n dalis, 229 psl._______________________________ _____

3. Miko šileikio, LIUCIJA, proza. 178 psl. __________

4. Janinos Narūnės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psl.

5. Prof. P. Pakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psL _____________________

8. J. Venclrrtw, 3. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA, r

110.00

16.00
16.00

S5.00

15.00

60 psl. 12.00

NAUJIENOS, 1729 So. Halsted StM Chicago. BĮ. 60505 s*ųs-
UM čekį Ir pridek U vkn$ dolerį persiuntimo iilaJdotna.
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SLA Prezidentas POVILAS IR GERTRŪDA DARGIAI
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Ci xago $45.00 per year, $34.00 per 
Jr jonths, $12.00 par 3 amaxh*. In 
other USA localities $40.00 per year, 
$22.00 per six months, $1X00 per 
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aetMM ___ :____________
pusei nietn -..... ...
truss _

----- **0.00
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NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, iiskynu sekmadienine, 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vaL popiet šesfadieniiii — iii 12 vii

TAUTININKŲ PROPAGANDA IR i MASIONIO
ATSIMINIMAI

Apie tautininkų propagandą Mykolas Drunga Drau
ge atspausdino visą eilę ilgiausių, tiesiog sieksninių ve
damųjų- Tiesa, tema apie propagandą yra intriguojanti. 
Ir kam šiandien nerūpėtų žinoti, apie tautininkų, išeivi
joje. varomą propagandą? Tik gaila, kad apie tokią pro- 
pagandą- Dųūhgos vedamuose beveik nieko. Tie jo veda- 
mief? sulipai iš imaųtriir žodžių,* ^cfeMkiųį naivių paly
ginimų. paremtų šk^šrta logika ir net užgauliojimais, žo
džiu, tai-tikra jovalynė Kas liudija, kad Draugo redak
torius šį kartą iš didelio rašto išėjo iš krašto.

Jo vedamieji yra skirti apginti Masionį ir jo atsimi
nimus. Bet tokią-gausą,net iki įkyrumo, rašinių ir vis tą 
pačią temą, prirašo tokie rašėjai, kuriuos skaitytojai 
vadina grafomanais. Reikia tik apgailestauti, kad 
Draugo leidėjai toleruoja tokį savo rašėją, kuris tokiais, 
nuobodžiai įkyriais, vedamaisiais skaitytojams jau iki 
gyvo kaulo įkyrėjo. O be to jis jais pjudo vienus su 
kitais, tuo skaldo ir pačią išeiviją..

Juk jis tuos vedamuosius “iškepė” ne kažkokiais 
tautininkų propagandai paremti ar ją sukritikuoti, o į 
‘‘miltus” sumalti'tuoš. kurie Dirvoje ir Naujienose nei
giamai įvertino ateitininkų jubliejinės šventės proga, 
Masionio paskelbtus atsiminimus-

Drunga -ir- pal-s pripažįsta, kad tie atsiminimai už
gavo jautrią stygą. Tiesė, šiuo metu, kai Lietuva yra pa
vergta, tokie atšiminimai tikrai užgavo širdį kiekvieno 
lietuvo patrioto. Mat, tokių atsiminimų autorius pasitar
navo Lietuvos okupantui Jais patvirtino, kad nepriklau
somoje Lietuvoje nebuvo laisvės., h' kad Lietuvą' reikėjo 
“išlaisvinti”, nes ji buvo prislėgta “buržuazinių nacio
nalistų.

Jis savo vedamaisiais ryžosi Drauge skaitytojus1 
žūt būt įtikinti, kad tautininkai nusikalto, nes jie Ma
sionį Dirvoje kritikavo. Todėl jis Masionio ir jo atsimi-

kėši liūdytojus gyvus tr jau seniai mmiahn
Tuos gi, kurie pasisakė, kad fttolrfc 

šiandien, kai Lietuva pavergta, jie paritamtvja JMRRtr 
gėjui. Ir kad jų skelbimas ateitinfckų juWhejaos iyęfr 
tėš proga buvo grynas neSusipratiurts. Dnmga tarifas 
Įžeidinėja užgauliomis užuominomis juos Vadina pri
svilusiais, o autorius net veidmainmfe.

Reik pasakyti,kad muš nustebima tokie Drangos ra
šiniai ir jo užgauliojimai. Mes žinome, kad jis sugeba 
“kandžioti” kitaip galvojančius. Bet mus stebink, kad 
Draugo vadovybė jam leidžia nukirpti nuo išeivijoje 
ieidžiacnos pagrindinės spiudos paskirties. Juk jos tiks
las visus apjungti, nepariaht kas, kokiai partijai ar ko
kiam sąjūdžiui priklauso. Apjungti,, bet vengti keKi to
kius nesusipratimus, ypač, kurie vįrko nepriklauisbmOje 
Lietuvoje, dėl kurių vįėni ir kiti tūri skirtingas nuotfri- 
nes, nes tai gali pasitarnauti tik mūsų pačių tarp tavęs 
supjūdinimui, tuo pakenkti kovai dėl pavergtos Ltbtir 
vos laisvės. Ypač, 'kei L 
ko prieš pusę šimto rn^ų ir tai nepriklausomoj Liettrt^r 
je- Jais nukreipti mūs® išeivijos dėmesį, nuo tų tragiš
kų faktų, kuriuos šiądien pavergėjas vykdo, kuriais 
jis smaugia Lietuvą. Įgud; tų, kai jis yra prigrūdęs ka
lėjimus lietuviais pabotais, /Sibiro* kacetus .jr pšįehią- 
trįnės lįgonineš. Ii- iš viso', nemanau, kad toki$ atgIsfeii- 
mai ir tokie Drangoš*yėdainjeji pWidinS Brauko ^cąi- 
tytbjų skaičių. Reik mĮnytį priešingai. J/ ■ \\

Tačiau; kiek Drunga dar. beparašytų vę^im^jų,- d 
vis tik, jis neapgins nei' Masionio' atsiminma^, i^j jūin 
panasjų atsimįnini® rašėjų,--kurie tokiais atširiunjmais j Drur 7vedamuosius; kvla klausima5,
okupantui paritarnauja. Jąįr; įrūdija ir tai, kad Drimg-^ ų vertė. parašytį ‘ tiek: ilgę vedamųjų ir linksniuoti

kažkokių teūtihmką ptopagandą ? Tai .įdomus kiauši-" 
■gtas. Q gal jis. ar'kds; kitas norėjo atsiskaityti tokia pro-

.'.....  Jį . . * "'d žmonėmis?
juk jj^^ffve raSniūoše kaltiną tautininkus, kad jie Lie-.

jis smaugia Lietuvą.-

Masionis šavo heroizmo “kančias”, iškentėjęs .nė- 
prikląuscmojė Lietuvoje; sutapatino su tų lietuvių kan

čiomis; kurias jie iškentėjo card priespaudoje, o taip pat 
įr. šu dabartinių tautos kankiriių' kančioTfųs, kaip antai, ' 
įu Nijolė5 Sadūnaitės; kun. Svarinsko ir kitų, kurie bu- 
yę vežąsir badui-ir.mikčiai į' Sibiro guląguš. Tiesa, ir ji 
policija išsiuntė i jo tėviškę, bet kuri palydėjo Mariam- 
pęlės gindnazistai . ir buvę papenėtas iš šidabri-

sux<ėlusių skaitytųjų ią^rpę tikrą ėrzelyną.- Bet deja, jiš^ gp:š& taudriiiikažs'.ii' jų valdžfojė biivnšTais 
^avo t'o-kiąis vėdamaisiąiš bepajėgs atgroti ūei: ^raĮ^p. 4L 1 ‘ ' ■’ : '1 ■ *
rro /d/V T T-r-Ųc -r»4 T.--u ' • ; 1 y , . J-Š.. .

A / ?' ’i't •'Y'-"/'■
Man rodos, kad Drunga, užuot, gynęs Uokius atsimi

nimus it citavęs kąžkpin|.'tšhitimnfe^ propagandąi-Sfc- 
tų parodęs daugiau iš^nte''irs^rf^izT!id,/;^’^W«je' 
kritik? užgaidiojimo,irilėbūt :virtinęs.kad 
nimai padės krašto. istorijai ..pažinti; 'Ų Būtų MąsĮąpiūij 
pataręs parašyt arba ir jis-pats. paskyręs nors vieną.' jš 
tų vedamųjų, kad;ir at-eitinink ą; švėnas prosą, apie Jie-
F 1 1 T T1 T s Z"J V? < i ■ z-J ' -• /4r 4*.>x žV z, - 1 w iŠ zJ 1 L m-* ■« -w A- -5" m

kūrėjais7ir vadovais.? '
F- Mattsiiūą^,' kibkMastinio atsiminimų atr

Pavergtoj Lietuvoj
Bkuvus gyvenimo būdas

‘“Tiesoje” Deputato tribūnoj S. 
Jariirt^kis rašė?: 0

' “JRugsejo pabaigoje, per eilinę 
Vilnians rajouo Maisiogalas apy
linkės gyvėntdjų sueigą nutarė
me sugriežtini kovą su veltė
džiais ir drausmės bei tvarkos 
nažeiilė'ats. kurti įvirtus blaivios 
gyvenseilbs .pagrindus. Apsita- 
rėmet-kfup toliau ugdysime žmo
nių bendrąją kuįtūrą, formuosi- 

.nie turiningą • dvasinį, pasauli, 
stiprinsime jų dorovę’*'. .

.. Medicinom da/'btiotoįu- paš^tii-

me- 
dičįnc^'.d-ftbuotoju akvvvo pa-

■ sifcūinląs. ' ;>

okuparO yi‘a sugrMešų kale^A «$’nos dar
; ųvL ’ - .> . f t^etrju tta&rcnfitss 'JcnVaani su^. Sitaro taBe^jfr^iJittat^es ligonines. Ii- ar to- f pana-

,r. l^mgas vedamieji bus k -al - - " -■> •
i^s..iaišvam: palšiui; Lietuvos valstybė pa-
:a/'^jė vLėšpatąują^ baišf vergija, p- .šimtai tūk-:

Re ■ Masionio atsiinijįimaf ir 
sauks

kžŠiivfifitK■•kąVofant su

JKUL*

HENRI PERRUCUOT

Vertė Vytautas Kauneckas
SPINDULIŲ IR šEšfcLlŲ DŪRRA

Jau vien tik matydamas, kaip ji spiri- 
dinči"-miš akimis sėdi krėsle, susirangiu
si it žaltys saulėkai’oje. būtum galėjęs 
atspėti, kad yra kilusi iš toli, kad ji — 
spindulių ir šešėlių dukra, kad ji — 
kaltųjų šalių vaikas, pasiklydęs šiau
rės k’ ašte .„.

Žiulis žanenas “Flora TrisfUtn”

(Tęsinys) ,

tokių jaunuolių —. nėb it muksiėh-ių. ateitininkų ir n fi
at ei tininlrų buvo ne vienas.-Juk krašto i^oi^ja paąjsJa!-; 
rha ir kitų tautos didingų žygių, laimėjimų,- o nė viep. iš 
kokiu pasitaikiusių tautoje neigiamybių, ginčų, - kivir
čų. Tik tautos didt’yriski- žygiai, laimėjimai yra štipiy- 
bės šaitink, iŠ • kurio jos sūnūs ir dukros semia 
stipiybės. ■. ■; : •- . • .\ i.4' '“ '

Ar Masionis savo atsiminimais, ar Drunga savo ve
damaisiais išminėjo i tuos nepriklausomoje .Lietuvoje 
kultūrinius laimėjimus ir pasiektą medžaginėš gerovės 
lygi? Juk reik tik stebėtis, kad tekio lygio palyginus, 
per toki trumpą nepriklau ųjmos Lietuvoj laUidtarpi 
buvo pasiekta. Man ipdos, kad Drauge labiau jiritikd 
skelbti tokius ir panašius faktus ir ateitininkij ^iHė- 
jaus šventės metu; o ne ilasonio “kančias”, kuriomis lyg 
tamsiu šešėliu aptemdę' nepriklausomos Lietuvos gyve
nimą ir tokią Lietuvą .pristatė mūsų jaunajai’kartai.

lo norsrviėnąiš'tos ? gausios joprirašytų vedamųjų . p'a- 
škrrf i-'dr/^bkiam tikstūL Juk ;Xnot to. - teisybė5 * bijoti-

T-vi ■'"< > -

sveifettė ■ .apsaugo 
niirtritras J. 'PTatiWfe: Vieningai 
hirvo • pr.f,Tta.; ViĮirfc'.ūs naiesi c 
1 ’i'S-f'fičš frgonnteš kolektyvo 

L kretpirt*0’*^ rrėdici
nos darbntfWijn? lO/reJiami bit i 
brfrioVe. kfYvi&S atž 'Ht-.ivybę gre-
tose.

Pirtis neveikia

‘.-TresbAb’7 A. Saclzeviėrus ir ki

uPirtiš 'Dbtn'ttvšjepastatyta ne-
'sėė.feFt'laniaii naudos iš jos ma-

tyvi kritiką pagęidaUjamą^ -SĮĮ .kraštui .fešant paver g--. 
tam ir.^į buvusi valstybės valdžia-' ir jos pareigūnai'. - 
yrą okupanto niekinami-: ir''^Įęižjąm-L' tai ; tautiečių,; 
gyvenarięjų laisvajam^ pdsauiyję; :kritika buvusios- vai-r 
džios ar jos pareigūnų, pasitarnauja patvirtinti jo i žą. Būdavo-, iš ryto ją kūrena, 
skleidžiamus.šmeižtus.' Juk niekas nebijojo ir nesmer- ‘>-a&au Jažnai valiau nuėjęs rau
ke kritikos,'- kai’tauta gyveno laisvėje- Ir kiek tada bu- d’-'aRt <h‘rų ras^1^ kad PntI* ne" »’•  • ii-/. A () Olin r>axr-‘<?nr:n V1QP1 IIP-

v.p išlieta “karčios” kritikos, ypač atstovų seimo posė-, 
džįuoseLBet; tai ' vyko laisvoje Lietuvoje. Bet jei šian- j veiks” 
die n tokias‘kritikas imtume Drauge spausdinti ir Drun- 
ga savo vedamaisiais jas gintų, tai ne tik nepasitarnau- i 
tumė krašto istorijai- o tik okupantui, Man rodos, kad 
to aiškinti nereikia, nes kiekvienas išmintingas tą 
supras. '

dirba. O nuo pąvasar-o visai ne
beveikia- Ir ne'ži’norne. kada

Videoieka

Spalio 1 d. Vilniuje atidaryt i 
kino filmų nuomodami okontore- 
,-ideotek.T. Jos fondą šiuo metu 
sudaro 500 videokc.sečjų.

A. Švilonis Eur. Liet.

laukiasi kūdikio. Nei ir tokioje padėty būdama, ; jai duŽtėrėciaiT Trumpas laiškelis, kuri jis jai 
ji nė nemano palūkėti. Gavusi progą išvykti i ne- ; atsiuntė, parašytas labai gudriai — kupinas kla- 
ilgą kelionę, ji pabėga iš namų. Šazžtlas tik jau įstinges i remi jos r vis dėlto jis pripažįsta Florai 
žymiai vėliau gaus pamatyti mergaitę, Aliną,. “dviprasmišką teisę0 i jos brolio, velionio dono 
kurią Flora pagimdė spalio mėnesį

Nuo tada Flora — jos vaikus priglobė moti
na daugmaž pasimeta keletą metų. Florą per 
tą laiką, atrodo tarnavo įvariose vietose, nėilgiii 
vėl dirbo kaip darbininkė koloristė, po to — kĄi 
“kasos darna” piš konditerį, paskui buvo už 
kambarinę viėnoje anglų šeimoje. Ji važinėjo po 
Europą, iš Didžiosios Britanijos nusikelia į Švei
cariją, iš Ispanijos — j Italiją: pasiekia net Ih*

Mariana, turtą, užtikrina jauhają moterį su- 
| prantus jOs padėt? ir, norėdamas tai įrodyti, ski- 
j ria jai 3,000 piąstų sumą grynais pinigais ir be
velk toko pat dydžio metinę rentą.

kalnus it aimanuoti, kad už jo Ištekėjo, kaip ji 
dabar tvirtina mdtihos priskirti: tičian kuri • 
santuoka batą Ffertti tikusi? M Jfer daug mėgsta j

Šitaip klajodama 182# m. ji apsistoja Parjr- 
žruje viename pigiame viešbutyje. ktkr susitinka 
jūrų kapitoną Sabri jc. Jis grįžęs iš Peru. Begi- 
klausant j6 pasakojimų apie Tristanų Moskonų

Jęi tlpnas Pio tikėjosi atsikratyšiąs Fh>ra. 
Ldl iftbai suklydo. .Jis jai tik parūpino lėšų, kad 

I ii galėtų nuvykti į Peni ir jiateikalauti savo tė
vopalikimo. Juk; pasak Terezos Lene- ddnas Ma- 
viartaš pareiškęs: ’‘Mano duktė kada ndrs turės ’ 
’O.IRIO livrų reritos!”- 1833 ri. po įvairių nutiki

mų, kurie jai sutrukdė imtis vykdyti savo suirta- 
nymg anKsciati, klora nuyažiuoja į Bordo ir iŠ- 
p lauk U į Ameriką ^Meksikiečiu”: to laivo kapi-

varžo jos laisvę,jau nekantrauja.Kartodama vis 
tuos pat nusiskundimu^ ji stoja prieš - tek kad 
pagal ano meto papročius ir įstatymus moteriai 
tenka antraeilė vieta. Ji keluia-moters teisę į

pati dus? p •’’■•riet’ * totri laisva^'^nlg^’kaip laši 
va mote r žodžio prasmę/-

x • ■ ■ > f . .. • • i * * į ’

y , /ai i.n t įsčios kalbos. m. Flora vėl

rii nepriktfi,ūsomyfces kSre, Tairf. laiką buvo vięę- 
karaliumi, — jai -vėl pasidaro, gaila įjrarastų 
feių_ Jį tučtųęįaįi pdrašo donitl'£io» .i&ipatataJĮy'’ :

ši -kelionė ją dvigubai rfutyte. Jos nietū šab- 
Hje įsimyli Fliį, prašo' už jtf tekėti; nors Florą 
prk to žmagaus trails švelnumo. jaųrinas, ji 

koto jam kįiecsąvo ypatingi padėtį ;

jai be galo paslaugus ; bet ji veltui kovoja keletą 
mėnesių — svarbiausiuoju punktu jis nenusilei
džia; sutinka tik ir toliau mokėti nedidelę pen
siją.

Api savo kelionę su kapitonu šabrije. apie 
gyvenimą Peru valstybėje, savo kivirčius su do
nų Pio, grįžusi į Prancūziją, ji parašo spalvingą, 
vaizdžią, kartelio kupiną knygą iškalbiu pava
dinimu “Partijoš kelionės į tolintus kraštus”, ku- 
4 *ą išspausdina 1838 m.

Suėjo jau 13 metų, kai ji paliko litografo 
namus- Žmonos pasitraukimas Šazalui buvo bai
dus smūgis. Jis galutinai prarado norą dirbti sa- 
”b darbą; be paliovos giežia apmaudą, jam ne
išeina iš galvos jo nesėkmė, kurią 18^ m. Floros 
rašymu sankcionavo oficialus sutud^tmio turto 

oadalinimas. šakalas jau tik lūžena;; Jis vis žė; 
niaH smunka, kreditorių persekiojamas^ glaus? 
osi atsitiktiniuose būstuos, kur gyvena Baisiam 
skurde. ' r tiJJĮ
... > \(Buš daugiau)

ja savo “neliįrneh*’. i-eikalaują ^tėiĄtfcumo'’ iJrMlū 
‘globos”. . ■ < ‘ V7’.liĮ

Laiškas f ^KūMentu. kai dį-'^
no Pio motina ima dalyti turtuscitarfi4 savo pBlt-l? -iė 
kuoąių. Gal bijodamas, kad neįšikištti pašalini^ 
žmonės., donas Pio teikiasi atsakyti “yerhiama-L

t»‘jai^dar TiįfirF>«nęlks:«inijJkaitlrus gai-

pirS įkaityk ir kitus pargink 41 
šKįrfMi 8#»i#*rn.-’fcAtiilĮĮib's"

b *>

įrodydamas.'i <MdžijwriiaVHf>šntimn.' [jis 
•c* ¥ t. •;•■■*. ė z

PhA'i'ir i t ’>,s 5. 11ii.")
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(Robert Frost)
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Carlos Soria

Aikštės auhmwbiliafns pastatyti

I..M KAW1CZ

VASAlttŠ-SŪTOS

telefonas

KAZE BRAZDŽ1OHYTE 
Programos vedi į*

Patarėjai ir laidojimo direktoriai: 
JEAN VANCE ir GEORGĖ ŠOKINI

1729 S. Mated St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

MOVING
xixausUs peritr*u9tymas 

iš ivairiy atstumu.
kNTANAS VILIMAS
376-1882 ar 376-5391

dtoSjĮ inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija,

25 CENTRAL AVE. 
-•’etersburg, Fla. 33710 
el (813) 3214200

2533 W. 71st Street
1410 So. 5l)(h Ave., Cicero

Kasa-en nuo pirmadienio iki penk- 
adienio 8:30 vai. vakaro.

'Vitos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 A3L

St Petersburg, Fla., 12:30 vaL p.p. 

iš" »YTIS stoties, 1110 AM banga- 
2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629 

Tekt 778-5374

siu; fdč N’^čiržftoais' daugiau? te
gul žmonės kasnžrf pasinaudoja 
;.pie artraičio gydyite-
KakkVrrieirs* ir Čikagic-ciarfis. pa-

4605-07 SO. HERiWf^?E AVENUE 
feL 92^1741 - 1742

1446 South 50tli Avenuo 
Cicero, Illinois 

652-1003

KAUSTYMAI*

MOVIN G 
dtmii— Pilna «p4r»u4s

ŽEMA KAINA
Ūmam Master Charz* 
ir VISA korteles.

f-RtNAS. Tati 925-8043

1424 South 56 th Avenue 
Cicero, Iii. 60650 

Tėt: (>52-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ i.AuAJJLUO’ ŠERMENINĖ

11028 Southwest Hwy., Palos Hffls, IHinois
I'cl. 974-4410

Lafrh. j : > hj Direktoriai

r- TėTef. 476-2345
TRYS AtO’jERNlSkOŠ KOPLYČIOS

AIKŠTĖS AŪ rd'flOBIU.AAiS PASTA JTYTI

DR PAUL V. DARGIS 
’ tf OYTOJAJ IK CHIRURGAS 
W< ^’vestar Community tdinikoa 

Aedldnoa dirsktaffai

1931 i ' Unbelm Ed, Weskh«*£»r, OL 
VAL - DOS: 3—9 darbo dienom!* 
ir k '■» &nfr| šeštadieni 8—3 vaL 
Tel 562-2727 arba 562-2728

— • - -
VAKAfiŲ VEJAI

Modernios poezijos knyga. Kaina 5 doL Minkšti 
y ršeliaL Pasiųsime poeziją, Vai atsiusite pinigus 

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

— Liefuviė Brighton Parko 
Mc-įe.-ų Klubo priesmetinis na
rių susirinkimas įvyks ketvirta. 

■deiri, gruodžio 5 dieną, 1 valan
dą popiety Anelės Kojak salėje, 
4500 S. Talman Ave.Narės kvie 
crimes dalyvauti, nes yra daug 
svanb-ų reikalų aptarti, ir bus 
renkama, valdyba- 398(5 meUrns.- 
Po susirinkimo vaišės.

Eugenija Strumgys

tTęsfhysj4'.- •//; ziįo^vfeą- klinĄi&r išerspnaį? inr
Sofiįof /Radvflią^^an?h = <>i. 

nm h* gri’ęs- vfeašf
kokias’ ?eikžf, :kuipt;.^Bė^vut^i 
vietą, nutariau vykti-ii tat Ari 
čio gydymo klinika.; A ■_ir i?.'
Jankūnais iš Hmiltoho -'sutarė
me vykti. kartų, nes-vienam hų- 
bodu. Atlikę" visits' f^btiuhutes' 
ir gavę iš kįitnkoš' d§l-

8 Priežastis, kode} nito rū
pesčio da Ūgiau žmenių miršta 
negu nuo j darbo',yi a ta, kad 
žmonės daugiau rūpinasi, negu 
dirba. ’

TEL. 233-3554

Sen e 461-8200, Page 06058

DR u R GLEVECKAS
G' rrOlAT IR ČHIRilBAAJ 

S? ^AtY^f AKTUT BKW4 
’įk'zt West IB&d Street

7 tedoip*^*' wstanmj

. L jBfel&ąlba'nt'- apie .-• keSori-ę į 
svigrį-žiTuą

• paiibtėme ff • Naujįfemr • -prcfi|e- 
jin S ri- -. J&rfasą ?RadvHte N mįįiehaš 
įkarto'virsmo'©mete-T^tebb-kad 
Kanados'Ipašie/yĮ^ikėlių-kemti-įkoteė tšiibtMš-KktuyųHįr sųsipa-ri 

kavę saVo Ja^arPiritUIriruweni^ f 
skristi '.visi tokiorteybĖ^oinii :gy-". C 
dytlš' į "Meksiką- ?^3hrai- kjįpl- 
ką; Prieš VažKrojkfit^S^-aT&d- 
vilienė Įdavė- • stoįoką; 5’uka ir 
prašė" perdnbtf klftfifeds- tirekto •, 
rivj dr. Carlos'Sbria?;' :-ggrii

Voką sėkmingai; ri.tiy«ziąų 'fr ' 
įteikiau" dr? ČarTės "
tant" po' 3- s.avaietū -g^trr^št dį. _ 
.Cat los Soria ĮdaveJs4i^įraT^lįĮ-p 
S. Ro-drilieneb dwTand,x :-.kfuias . 
taip pat lainiingaj-įparVeaa'fti^.-i 
nuvežiau Įteikti asmeniškai-j 
f i jos RlnfcdiienW ■■gi-ąžf^Tęziiį®^'' 
c i ją. puošiamą eglutėmis-, srožė- 
mis ir vaikmedžiSis, T- • r < ;

kadangi' Si. RsftMfi'e'Kė huvo^- 
prieš.metus toje klitTilio^e'ir pa- ■

iršfeėl laiškus-iš Meksikoj ir ga- 
vač' raišsą.- kfld parašyčiaii' dan
gau in formacijos. Į. laiškus, laiš
kelius parašiau,- kad dlačia in 
formaciją parašysiu- tik -( Nau-

RANkPLĖCkAS
OPTOMETRISTAS 

xALffiS' IAETUVIŠKAJ 
V. 71st St. Tek 737-5149 
ta sJoi. '."Priwio akinius 
ir “eoutact lenses”. v

jienas, tad sekite ir skaitykite 
NniijiMias; nes Į Naujienas kas 
vra žmonėms naudinga ar orga
nizacijoms, jos visuomet talpina// 
tokiaš korespondencijas.

turi ir remkime preni’jnera-1 
tomis "ir pagal išgalės pridėkime. I 
kad ir maža ailką' Naųjįehohis. ( 
Atkreipkime dėmesį Į abksines 
mintis išreikštas Jono ir Sofi- 
ioRadvtlų šio- drfenm^ėk korės-> 
pdndent'ui. Me- turime -urprasti 
pasitaikius Įvairiems nesĮda/adu- į 
l iftHis. Rtt Naujiėn u Štabas iš 
pasišventimo' tiž Diiižiausią a'tly- 
gnViVną. kDri^’tm’n pat va lietu- 
vos laKves kovotr/ai. Ta pmga 
p.p. S. ir y Radvilai įteikė Nau
jienoms $iM66

Rankai pit’gereji’s perdėsiu 
lažnimt paržfcy’i'i f jy.Tffjfti®? ko- 
ies]\onifėnri}iĮ K^nhdbjk

Su. pagarba
J: <»ci apnfcktj

Nau ienų korespondentas 
Rb n Adoje.

jPHIE BARČUS 
ujV /®A<&Va'landos

! adleS^ at
uo 8^9 žtt vA. rytbi 

totietf W0PA - WO AM 
uuoi«mo« ii mū«v stv<*iiw 

jMaHuvttė. Park*.

6«uitw

iONAS SEIBUTIS
NKSTV, PŪSLSS IR 
iSTĄTČlS CHIRURGIJA 

6 West 63rd Street 

jos: antrad. 1—4 popiet, 
cvirtvi Jtrrl raL vai.. 
ic tifonas: /76-2880Į 
senelio* Mlof?: 448-5545

Funeral flomė and Cremation Service
Ghtrfeš Stosukaiūi' 
FILLE.
(312į 226-lai4

Uy iės Draūgiškio IKhibo-priėš 
meti, .s susirinkimas įvyks penk 
tadle į gruodžio 6 . dieną,- b 00 
vali ;.o pietų, Anelės Kojak sa
lėje, 5ŪOSo. T-almarr Aa’č.

N.viii prašomi atsilankyti, 
nes l.us renkama 1986 metams 
valdyba, ir bus daug svarbių rei
kalų aptarti.

Po susirinkimo bus vaišės.

; LftHcsmy kalėdų ir laimirigų NaW T

linki j
Įl vm FUNERAį fiW’-ri 

aIWiSers & directors i
; ' jfe.AN VANČfe "I

Ave- Cicero, Iii 60650’ 1
' TO3ė<WR7 Į

ttro: Natjjirruts nr.kan ^trikios na- 
;ne; n>.s išriiėt* i iiujriHu h

‘ r.ewauax B<t Wna> 
Ridvilas yra : įsitikinęs, JfAi 
Naujienas yra vienas ir geriau

sias lartc-aštis, kuris duoda teisii- 
griusūs žinias apie Sovietų Ri
si os" žiatrrhf- oktipac/Įą. Jonas ir 
Softjh Rafdvilai atjansdaYnj Naį- 
ji«>ą srrtkrar padėtį- šfem" Nai- 
išehiy korės iKj'ndennir įteikė" 100

1 dolerių- Natrį ienų oaramat.
PagėJ p.p. J. it S. Radvilą nf- 

: reikia s®1«ts, kad kdr uOrs“ da
žų per daug; kur nors mraeriair 
if čef Kanados- paftur kaltiėtf kai 
kurie NaljjtCntĮ ntrfneriaf ateina 

* pa kelių savaičių, bet žiruos ne-" r 
ra pasenusioj Ras* beori Liėtavoš! 
irišvės Išliko". Altos vadavimo* 
Garbus ir mūsų; tų. pačių I>.P. ■ 

i trrrkdymą, iji net siūlo bendra-1 
darbravimą- su pavergtos Ėiefu-, 
vos okupantu. Tbė ksmertys yra 

į įari piKkefeje į nutautėįimą fr; 
i Lie^oVJv ?ais"Vė jiems" ndbfevar- 
br. Jonaš ft Sofija- Radvilai yra 
sėtosios fcirtoš imigrantai ir dr-' 
cteji- ęgtfiotai- tiehrviai; taf yra 
tšjfcri Li'ėtdvos ąžuotjai, kurie po. 
tiek daugel mėtų įkaitydami j 

j Naujienas' ir tapo milžinai' Lietu-, 
voš’ bris-Kėš kovotojas?- gštndanfr 
savo ahfežjaim? stambias', 
sumas Laetūvos. friisVef atgauti ir ‘ 
renrdami te špaud^ Naujienas,- 
k'nribš. -k0$0ja>. uz Lietuvo^l^svę 
ir "griežk pasisako-grieš-tuos šė-.

i tirvfiis'- • okupantui-- ^ršhfevė^us, 
, tiftu statyto-^', "i- ''

Siame ržšlftyjė'-pąliečiąiri dari 
kelionės Įspūdžių? į " Meksiką-,

■ įjungdamas m padribtus lietuvius 
' Sofiją, ir Joną Radvilus. ..

Mand; raZdca’- viste, pa gelta pa 
■i'riiputf giei^pį' Er savb- Įgūdžius

gite - issiplėtero terno- 
ibi&ų ,ydyrft^S.

i 10 & f*^£SKf RD/

Tt£?585Hm

g Nature's Remed
■‘’f.-- kra\iu,ihTtHLįfrtuifoiccwir$

- m iIn>' ■ įį, 1? - -Y- i?
-* N«M»'l a.-<MWy 9«MJV * M-ttUTC $ H

LlriiilMKįUluiiĮll l



imuguns 
7 o, ui 
fip’ričsBrangūs lietuviai!

Ukrainiečio jūrininko Miroslavo Medvedo, norėjusia 
pabėgti nuo komunistinės prievartos, grąžinimas Į So
vietų laivą, reiškia j^m ilgų metų kalėjimą arba ir mirtį 
vergų darbo lageriuose. Reikia imtis energingos akcijos 
užkertant kelią, kad daugiau tokių nežmoniškų veiksmų 
nepasikartotų su bėgančiais nuo Sovietų teroro lietu
viais, latviais, estais ir kitais.

Kreipiamės Į laisvę mylinčius lietuvius ir skatiname 
rašyti laiškus savo senatoriams ir kongresmanams, kad 
kon- -esąs šį įvykį ištirtų- Ukrainiečiai, latviai, estai jau 
tos akcijos imasi. Mes, lietuviai, i tą akciją taip pat tu
rime įsijungti. Tuo reikalu rašykime laiškus ar siųskime 
telegramas senatoriams ir kongresmanalns. Laiškams 
pavyzdžių galima gauti Amer/ Lietuvių Tarybos centro 
būstinėje, 2606 W. 63 rd. Stieet, Chicago. Ill. 60629, tel- švenčiu ir Nau;u M išvakai'ėse 
778-6900.

ar, k'up st niau -.ukyrta-
. PMFio*- MlSįjįUB- ’ 

sudilo Sushii'oęfavĘ . I 
mras ir r^rodr* kita> Iip

tuvių draugi as kurios būtu, j 
kaip kai k įritu musų kuopų 7

O svarbiausieji jų jėgų yn. ta
me, kad jos veikia pastoviai ir 
nenutraukiami net beveik, 
per šimtą metų. Ir jos dirba ne 
atsitiktinai, ne tam, kad per ko
kias šventes pasirodytų ir vejiau

• nė užsnūstų, šios garbingos drau 
gijos veikia ištisai metais veikia 
kasdien ir veikia apimdam.os di
džiausi skaičių lietuvių, susijun
gusių bendram visuomeniniam 
ir kultūriniam darbui.

Tiirėdamrs akivaizdoje Jūsų 
pašiau!z jimą lietuviškam dar
bui, sveikinu Jus visus Kalėdų

Amerikos Lietuvių Taryba

SLA NARIAMS — LINKSMŲ ŠVENČIŲ
kyti po įvairiausius kampelius i] 
gyvena vienas nuo kito už šim 
tus. o kartais ir už tūkstančių 2 
mylių, bet visi lietuviai nesijau- j 
čia vieniši ir apleisti. Jie yra ; 
glaudžiai sujungti į vieną mil-; 
žiniską junginį, kuris visiems yra j 
žinomas — tai Susivienijimas^ 
Lietuvių Amerikoje.

ir linkiu Geležinės Ižtvermės ir 
j lietuviško atkaklaus pasiryžimo.

Mūsų kelias nėra, kaip sako- 
j ma, rožėmis nuklotas. Mes tiiri- 
j mė širdies skausmą dėl lietuvių 
j tautos nelaimės, bet dirbam 

kaip iki šio laiko, viską Įveiksime j 
ir laimėsime savo tautai laisvę!

P.P. Dargi.

1

R. JAV. LB METINIS 
SUVAŽIAVIMAS

JAV R. L. B-nės Tarybos na-' 
i riti ir atstovų metinio suvažiavi- 4 
j mo, ivvkstančio 1985 m. gruo- 

St±U "eLF.agalrti: ’ džio m^n- 21 d- (šeštadieni) Lie- ’
tuvių Tautiniuose Namuose 6422 
South Kedzie Avė., Chicago. 
Illinois.

Lietuvaitės gamina šiaudininkus.

organi- 
iki 
31

ar

1

RIAL ajTATl FOR SALI | •BAL MTAT1 KX IALB

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
flį ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIM0KEJIMAIA 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS LMUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KA2ANAUSKAS, Prezidentu

£212 W. Cermak Road Chicago, HL TbL 847-774] ,

Povilas P. Dargis 
SLA Prezidentas .

ku būtu, jeigu mūsų aušriniu
kai—: lietuviu tautos žadintb
jai nebūsų pasirūpinę įkurti vi

siems prieinamą ir kiekvienam ,
lietuviui artima bendrinę orga-

‘ " ........... i1
vų ir svečių registracija, . j

2. 10.00 vai- suvažiavimo ati-.
darymas — dr. Vladas Šimaitis.

Darbotvarkė -

vienehįš raštu pasiūlo jaunimo 
organizazijų vadovybės, jauni
mo gmpč<, vyresniųjų 
žarijos ar paskiri asmenys 
ki-kvięneriii mėtų gruodžio 
d. (pašto antspaudas);

3. Premijuotino asmens
jaunimo vieneto tirjkamumųi 
Įvertinti sudaroma Jury komisi
ja, kurion po vieną atstovą ski
ria Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės jaunimo rokžlanis vado
vas, Pasaulio lietuvių atstovu-s 
paskiria šiaueeliūnų šeima;

4. Jury komisija, aptarusi as
mens ar vieneto tinkamuma

<

centian, kad išplautų jų protus 
ir parodymų Maskvai tarnaujan- 
č:ais padlaižiais. Tik kode] šie ko 
munisliniai padlaižiai nesinaudo 
ja proga pakeisti turtingą Anie- . 
rikes gyvenimą Maskviniu? Val
go amerikonišką duoną, o loja 
už Maskvą?

Broli lituvii, ar tau ne gėda 
valgančiam amerikonišką duona 
tarnauti Maskvai9 Pagalvoki, 
nuoširdžiai ir grįžki dirbti už 
Lietuvos laisvę, o taip lengva bū
tų padaryti. Tik tiek tavęs prašo 
Lietuva.

BUTŲ NUOMAVIMAS
d MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

P NOTARIATAS • VERTIMAI
* * - , J _'į •

TISŲ RŪŠIĮ) DRAUDIMO AGENTŪRĄ

1 BACEVIČIUS — BELL REACTS ’'
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233 ~

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE, 

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

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

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas' 
pirkinys. . L-.3.

Didelis, gražiai įrengtas bungalow., 
Nebrangus.

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

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

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

Bagdonas t

Mūsų tautos žmonės, 
milžiniškame kontinente

šiame
išblaš-

r.izcija------ Susivienijimą.
Atminkime Susivienijimo stei 

gnu labai dideles prasmės pa-, 
sakymą — “lietuviškų draugys
čių Susivienijimas” - tai jie pH- i 3; Amerfkos himms _ Lee- j 
Vornnn C ilriit-+o ' *; mhja Nakutyfe.

. Invokacija — kun. kan. Vac-- 
I lovas Zakarauskas.

5. Mirusių narių pagerbimas.
6. Komisijų sudarymas:
a/ registracijos ir mandatų, 
b/ nominacijų, - 
c/ rezoliucijų, 
d/ spaudos.
7. Sveikinimai. \ . f
8. JAV R. L. B-nęs Tarybos ‘ 

; narių ir atstovų pereito suvažia- j

vadino savo įkurtą organizaciją. ■ 
Juk lygiai taip ir šiandien yra: I 
mes vadinam kuopomis tas ■

1. 9.00 — 10.00 vai. ryto atsto-

, ŠIAURĖS AMERIKOS LIETUVIŲ FIZINIO IR
AUKLĖJIMO IR SPORTO S-GOS SUVAŽIAVIMAS- Į

Šiaurės Amerikos Lietuvių Fizinio' Auklėjimo iri 
Sportai Sąjungos visuotinio metinio suvažiavimo, Įvyk
stančio 1985 m gruodžio 7 d; Clevelande, nustatyta šį 
dienotvarkė: t ‘ ’

GfuodžįbfT d., šeštadieni, 11:00 vai. ryto įvyksta šią ; vimo ’prctėkolo-' .skaitymas 
tvarka:.^'7|į- • H ': . Li

i Suvažiavimo-* atidarymas/ • m J 'iri
2. rilhvokaeija, •. ’ ' • :
3. Prezidiumo^udan’mas.
4. Maiidatų ir ^rezoliucijų komisijų sudarymas, <'
5. SyeikMiimaįįžddžįu ir'rast^ y* ' ? .. ■ ;/ L
6. Praėjusio suvažiavimo prčtokolo .skaityirias

priėmimas^- ;: r
■ <į7i Pranešimai žodžiu ir raštu: ■ ■

aX Centro v-bos. pirmininko,
b) Centro v-boš ’gėn. sekretoriaus,
c) Centro v-bos iždininko,
d) Sporto apygardų vadovų: Kanados, rytų ir vid.' 

vakarų;
e) Pabatiečių SF, lietuvių sekcijos vadovo,
f) Pasaulio LB v-bos nario sporto reikalams,

JAV LB kraš. vbos nario sporto reikalams,
h) - Kanados- LB kr v-bos nario spor. reikalams.
i) JAV LB švietimo tarybos atstovo.

8- Pranešimai raštu sporto šakų vadovų:
a. I ‘ ‘ -------

plaukimo, e. lauko teniso, f. stalo teniso, g. šaudymo, h. 
golfo, i. šachmatų, j. slidinėjimo, k. ledo ritulio, 1. raket- 
bolo, m. sofbolo-

9. Garbės teismp pranešimas,
10- Revizijos komisijos pranešimas,'
11. Diskusijos dėl visų padarytų prnaešimų, 

Pietų pertrauka: 2:30 — 3:30.
12. Lietuvių sporto fondas •
13. Išeivijos sporto istorija.
14. IIT-sios Pasaulio Lietuvių sporto žaidynės,
15. ŠALFAS S-gs suvažiavimas ir vadovų kursai

W^sagoje, Canada,
16- Centro valdybos parama sporto veiklai,
17. 1986 m. varžybinis kalendorius,
18. Pabaltiečių sporto federacija.
19. Klausimai ir sumanymai.
20. Rezoliucijos ir suvažiavimo uždarymas.
Norinieji suvažiavimo darbotvarkę pakeisti ar pa

pildyti, prašomi savo pageidavimus pranešti ŠALFAS- 
S-gos centro valdybos pirmininkui Pranui Bemeckiui, 
šiuo adresu:

Mr. Pr. Berneckas, 32 Rivercrest Rd., Toronto, Ont.
M6S 4H3. Telef. (416) — 763-4429.

ŠALFASS CENTRO VALDYBA

ma iki sekančių metų vasario 15 j 
d. ir susitaria su Kriaučeliūnų \ 
šeima- del’ premijos .jte&imo lai- I 
ko ir pobūdžio;

5. Premijai asmenys ar viene
tai siūlomi raštai, nurodant tiks
liai premijai tinkamumo moty
vus, ir siunčiami:

Eugenijaus Kriaučelūno 
Premijos Komsijai

12500; Pawnee Road, 
Palos Park, Illinois 60464

AR GALIMA TOKIUS ASME
NIS? AR .JŲ "VEIKSMUS

•'T SUPRASTI?

PAVERGTOJE TĖVYNĖJE
Nepakanka energijos

Kaunui šilumą tiekia dvi ter
mofikacinės ir keturios pramo
nines elektrinės. Augant naųjie- į 
ms mikrorajonams, - pastarosio
mis žiemomis jos jau nepajėgė 
patenkinti šilumos poreikių. Šie
met termofikacinėje elektrinėje 

j pradėjo veikti dar vienas karikas
Nauja.; prekybos centras

Mažeikių Ventos mikrorajone 
1 atidaryta nauja universali mais- 
I to prekių parduotuvė su valgy k-

INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St 
TeL: 436-7878

G0VERNMENT HOMES 

from $1 (U repair).
Also delinquent tax property.

Call 1-805 - 687-6000
Ext. GH. 9617. :

for information. ...

REPAIRS — IN GENERAX 
įvairūs Taisymai

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

ARVYDAS KIELAi
6557 S. Talman AvenUe

Chicago, lt 60629J j 
434-9655 ar 737->7?L

f M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVIC1

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7456

Taip pat daromi vertimai, gimink, 
•skvi^timai.. ri*domi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.
-TAISO ORO VĖSINTUVUS, 

ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
[R DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Ue 'man Dečkys 

TeL 585-6624

į Homeowners discounts 
Zapolis.

32081/5 Wr 95th H
Everg. Park. III -s

^0642 424-8654
L- State Įfe'tr- !■’’

Xiudvflp Dubkuskienė. ' ; j v -tų žiponi,,. kurie prabo 
' tit Paskaita skaitys dipl.ekotic-, -pragersi ■ , .

. - j! ri • ’ * iat-r»A ■?>.? PiiFi..’
laistė Įgn^š'rF^tiritišįas.ii..'ri
\ 1$. pranešimai: . j,. .

i a/ Tarybos* Pres^diųnio,^:.
b/ :CęntTo valdybos ę- 

ninko ’ir narių, •?
cz Kontrolės komisijos, , . . r . r.
d/ Apygardų ir Apylinkių pip ' avlna‘- _

mminku. J .
mas' Maskvon, kalbėjo apie pa

ll. Diskusijos dėl pranešimų' Vergtasfįaiitas> Ju tarpe paminė
jo ir Lietuvą kaip vieną iš tautų 
norinčiu atstatyti nepriklauso- j 

! mvbe, o tautos išdavikai įskai- 
j tant jų tarpe kelioliką kunigų, t jiklinika. kurioje gydytojai 
c ir vienuolių džiaugėsi p.asikvie- per pamainą aptarnauti 4CC pa
te keletą komunistų Jaunimo ! cientų.

čius ;pragfflcę.r - x ;
Sau Magdjg

pirini- pel|^^i$ri^tajp

12. Pokalbis Įstatų reikalu.
13. ' Rinkimai:
a/ Tarybos Prezidiumo,
b/ Centro valdybos,
c/ Kontrolės komisijos.
14. Rezoliucijų priemimas-
15. Klausimai ir sumanymai.
16. Suvažiavimo uždarymas.

Lietuvos himnas.
Pastaba:

F.
HELP WARTEDtjr- N&LE-FĘMALF 

Reikia Darbininkę ir Darbininkię

P^^čiųs-’.prągęrę. 
Kęfnxmištg(?:ųūtvęi’ę,

Prėžiclėntas Rėaganas vykdą- j
mas' Maskvon, kalbėjo apie pa-

* *•. •*
• Be? telejanę ryšib 

l-.-i ■ .
i “Tiesoje”-D. Mockiene, 
Sventiekis’rir kiti skundžiasi:

IE -Telefono’'- ryšys šiais'-'ląįkais 
' būtinas. Tačiau mūsų mieste’ — 

Pagėgiuose šis ryšys blogaLvei- 
kia. Būna taip, kad per parą tik 
5 valandas gali skambinti. Arba 
2 dienas telefonai veikia, o 3 die
nas —ne’’:

GOVERNMENT JOBS.
. S16.040 — $59,2^7yeai.

Now Hiring. Your Area.
CaU 1-805 - 687-6000 

Ext. R - 9617
For current federal list

Nauja poliklinika

Jurbarke pastatyta nasja po
guli

f ' Advokatai
į GINTARAS P. CEP1NAS

| Darbo valandos: Kasdien: rtūt
9 vaL ryto iki 8 vai. vakaro. 

Sežtad.: nuo 9 vai. r. iki 12 vai. £ 
h pagal susitarimą.

TeL 776-5162
West 63rd Strwt

Chicara, DL W62I

Naujienoms reikalingas raidžių rinkėjas. Puikios 
j. Registracijos mokestis ir prieš darbo sąlygos, geras atlyginimas ir trumpos valandos. 

. piečiai 5.00 dol. Pasiteirauti galite telefonu 421-6100 arba darbo valan-
krepsnuo, b. tinklinio, c. lengvosios atletikos, d. < priešpiečiai tarp 1 ir 2 vai. die- domis įvažiuoti į 1739 S.Hakted St, Chicago, Ill. 60608 

ną. . . . _ i ________ ^2_______________ _______________ -r- —
J Kūčiū vakarienė 7 vai. vakaro

- toje pačioje salėje. _________________________________ — • -----------
Tarybos Prezidiumas

PREMIJA JAUNIMUI

Dr. Leono ir Irenos Kriauče. 
į liūnų šeima savo mirusiam -sū- 1 

nuo ir broliui prisiminti skiria j

t

kasmetinę
EUGENIJAUS KRIAUČELIŪ- 

NO PREMIJĄ.

Premijai skirti sąlygos yra 
tokios:

1. Eugenijaus Kriaučeliūno 
1.000 dolerių premija skiriama 
lietuviui jaunuoliui, geriausiai 
pasireiškusiam raštais (lietuvių,' 
anglų ar kita kalba) f veikta, or., 
gnizaciniu veiklumu, ar jauni
mo vienetui (sambūriui, tauti
nių šokių grupei, jaunimo cho
rui. sporto būreliui), geriausiai 
reprezentavusiam lietuvius ir 
Lietuvą vienerių melų bėgyje: I

2. Premijai gauti asmenis M

PASSBOOK 
SAVINGS...

iHtocvtf Compounded 
xxJ P*d Quarterly

»»a us for 
financing .

IT out tow uns

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

Stoa• tu«.fT 1 • T^ur.S-S Mt. ^*1

SERVING CHICAGOLANO SINCE 153$ .
*-————.............. " - - - - .......... -  —

Miko šileikio apsakymu knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

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

kymai, 184 psl. Kaina £5. ; 
Gaunama “Naujienose” it pas
autorių: 6729*50. Campbell:

Ave., Chicago, IL 60629. ĮKAIP SUDAROMI TESTAMENTAI J
Tuo reikalu Jums gali danų 

padėti teisininko Prano ŠULO 
naruošta ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
šleista knyga su legališkomis 
ormornis.

Knvga su formomis gauna
nt Naujier/J administracijoje 
<nvgo<; kaina — $3.95 (su per-

H<h 
R>>*«

ADVOKATO DRAUGIJA

fr V. BRIZGY8
Dirbo vilandot: |

Vuo 9 ryto iki 5 vai. Dopiet. 
Šeštadieniais pagal susi turi-ntą

•506 S. Kedzle Ava. 
Chicago, m. 60629

TeL: 778-8000

TOHN GTBAmS
Advokatų Įstaiga

6247 S. Kedzie Ava
(3120) 776-8700

MH

Triaminic® Syrup 
Triaminicin® Tablets 

or 
Triaminic-12® Tablets 

For Allergy Relief 
that’s nothing to 

sneeze at.

C F«5ttone? UborstoriM, Dldston of 
Sandoz, Inc Lincoln, Nebraska 66*501.

6 — Naujienos, Chicago, 8, Ill. Thursday, December 5} 1985


