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Brangūs Tautiečiai,-

LIETUVOS ATSTOVO DR. BA.ČKIO ŽODIS 
I LIETUVĄ

Lietuvos atstovo, LDŠ., dr P- likimą be svetimųjų kišimosi, 
4. Bačkic žodis į Lietuvą. ire- • ypačiai už pareiškiminą, kur sa- 
vstrvotas Amerikos Balse koma: “Pe-r 45 metus Jungtinės 
ItijtĮ Metu proga. ■ Valstybė.-, nepripažino prievar-

■ tinės Pabalti o valstybių inkor
' poracijes i Sovietu Sąjungą ir

NuoširfJžiąi sveikinu su Nąu-; tai nepripažins ir ateityje”. Tc-’l 
alsiais 1986 Metais- pavergtos-tė- į kios JAV laikysenos ryškus fak- ! 
žynės brolius ir- ' seseris.- tas Lietuvos atžvilgiu yra pripa-I 
rietuves Diplomatinės Tarnybos, žinimas 1985 metu gruodžio pra- Į 
r Lietuvos Pasiuntinybės Va- Į džiojė naujai paskirto Lietuvos , 
ngtone vardu. -- • . ■ — t garbės generalinio konsulo Chi-;
Vakarų, pasaulyje g\roeuą lie-įeagYe.

u rieti siekia, kad Lietuvos prob-1 JAV ir kitų kraštų spaudoje 
ema .būtų- gyva tarptautinėje. 1985 metais dažnai buvo strains -j 
rlctmėj.e ir laisvasis pasaulis ži- nių, priminančių Sovietu Sąjun- Į 
rotu mūsų tautos padėti ir jos gos veiksmus Paabaliijo kraštuo- r 
ąisvės troškimą. -Kaip visas pa-,-se pi asilerikenčius-Maskvos tarp- Į 
įaulis, taip ir mes-norime taikos;: tautiniams pasižadėjimams, apie j' 
;ęt suprantame, j kad skirtingų! ką Kremliaus delegatai taip pat j 
deologijų'nesutarimai žmonišku-j patyrė Jungtiniu Tautu organi-Į- 
np ir laisvės sąvokose trukdo ! -zacijosų forumuose New Yorke,’ 
jos reikalavimą. • ■ • į Ženevoje ir Helsinkio Akto rai- ’

'Su viltimi geresnės ateities,! d ere Otavoje. Budapešte.
cūri atneštu laisvės prošvaisi ' ~ v-. • . ų. . - ■ Minint 37-taja Pasaulines zmc:es, o ne pnesnaūda sutinkame j • _ . .- _ .. ...

* • . • • gaus Teises Deklaracijos sukaktį
.'- - - - ; Prezidentas Rėagan, skelbdamas

jlctmėje ir laisvasis pasaulis ži-
;; :>$$<***

W

suredaguotas nuterimts drru'Jži 
kūninių žemėje kasti smėji. vers
ti neužver<tas duobes ir statyti 
iei menines. Advokatai kreipėsi Į 
Chicago- teismą, kad suvaldvtų 
F-aimcri ir neleistų pardavinėti 
smėlio ir jokių drūzų užveisti 
duobiu. Pajme-- tain pat turi 
liausiu1' Chiėagos advokatu- 
vo tei.-ėnis gin.i.

■ ■ Lielrvi1.i labai atidžiai seka 
trolių pradėtą bylą dėl Rojehill 
knpir ių.

ge-
sa-

to. sutink?, priimti pagi 
trečiadienį la- žmogaus teises. Jeigu r 

So- rr-.c-ii pareigūnai negerb 
gyventojus Na-.i- siu Afganistano kcvol 

rečiadieni jau jie bus traukiami teismą;

Naujuosius 1986 Metus*

Mūsuz tautos reikalais-lietuvių PęokĮanaaciįą.5420, liečiančią Tei 
veiksniai darė"'žygių. 1985 metais siu-Rinki pro Dieną, 
Helsinkio Akte-raidoje „Otavoje, Teisių Dieną ir Savaitę 1985 m. 
Budapešte. Liepos 25^3Ūd. 11. pa-j gruodžio 10-' — 
šaulio spaudoje skambėjo Pabal- pasikalbėjimu s su 
tiėčjų Taikos ir Laisvės ryžto sekretoriumi Gorbačiovu ženc- 
žygis Skandinavijrię;. - Baltij-os 
Tribunciąjį^^^iė^^me. li’ep.osi rėiŠk 
25-26 d^jgnėyj ąspir _ 
baigėsi :K§penhagošY ^ąū^estu,i g.yvosTųž reli^jbs laisvę, c-ivi.li- 
kūriuo dembkratinė^rt’^riattsy- j nes -teises, nežiūrint daugelio me- i 
bės buvo .rdginąmcrs 'pasaulio .'fe.- f tų priespaudos’: 'Mano’j >usitrki- 
nimuošė jkė-lti- ‘Šdyielų pkupat'i- 
jos Pabaltijo kraštuose ..ktaiisX- 
nią. reikalaujant laisvės; b1, .rie- 
priklaus.omybės . Estijai^ ĮLfitVjjai 
ir? Lietuvai 
ta’, kad ’ dabąrt i n ė padėtis - Baljj^ 
jos- kraštuose kenkia- 'taikcsŲfr.

- Kon.gr. Marty Russo ’

žmogaus

paminėjo savo
generaliniu

-vpje. Rezidentas Reagan pa- 
yKvtu Europoje riLtv’s'ir 

žmonių' yra"

muoše'sū -generalinių, sekręto.- 
riįimi Gorbačiovų’ aš- - kalbėjau 
apie žmogaus teises ii aš aiškiai 
jam -pasakiau, kad žmogaus tėi-

ai:. Jame-buVp;. parėr^|T <ės -yra nuolatinis ąrųerikiečių
rųpestisi? ..:“Nėdarykime klaidos 
f—•’-žmogaus teisės ir tęliau tūbas 

laisvės igyvęn'dimmifį Europį- didėli efektą, Į: JAV. ir Sovietų 
ir1 pasaulyje. Tie dalykui rodo, santykius, nes tai yra esminis mū- 
kaid greta .Prezidento ReagaUO; sų pažiūris —' į .taiką. ...JAV nie- 

'pagal j kuomet nesiliaus būti priešaky
je kilnios kovos už žmogaus tei
ses”. ’ ,

Ateinančiu 1986 metu vidury
je pramatytas yra prezidento 
Reagaiio ir generalinio sekreto
riaus . Gorbačiovo susitikimas 
JAV- se. o 1986 metu lapkričio 
mėnesį Vienoje prasidės Hel-in- 
kio Akto peržiūra. Vi<i. kurie 
gina žmogau-- teises ir pavergtų- 

; žy-

paskelbtu proklamacijų. 1 
JAV Kongreso jungtiniu rezoliu ! 
cijų autorizaciją’ir prašymą, pa-į 
reikštos mintys turi panašiu at-; 
balsių Europoje, Eui opos Parpa- ■ 
mente, kur pateikiamos rezoliu
cijos apie Baltijos valstybes. Pa-' 
baltiečiai dėkingi yra. -.Preziden- j 
t ui Reagan už 'o'mintis esančias j 
Pabaltijo Laisvės Dienos birželio ' 
14 proklamacijoje, kur pasakyta, I 
kad Amerikos žmoiįės pritaria, jU tautines aspiiacijas darvs 
Pabaltjo* tauta ■ valstybinės ne- gių, kad Sovietu’Sąjungos pra- 
priklausdmybės troškimams ir re sižonpimai jos tai-ntautiniams oa 
mia jų teisę nuspręsti savo pačių! sižadė’imams būtu keliami aikš-

4.
RUSSO PASIŪLĖ KONGRESUI LIETUVOS 

-NEPRIKLAUSOMYBĖS DIENĄ .
■' - ' ' ■ VASARIO 16' ATSTOVŲ RŪMUOSE

JAV Atstovų Rūmai vienbal- 
sai. priėmėj.nųostatą, kuriuo Vų- 

V'iTip j-lŪ skęlbiama Lietuvos Nę- s<i. ................... -
/p.riklatisorny’bės diena. Tą pasiūt i su Nepriklausomos Lietuvos 

‘ Jė ..kungręsrhąnas Marty Russo j
(dem.• Ui.), sutelkęs daugiau, 
kaip’ 250 kitų kongresmanų, re-į 
mCančių si nuostatą Kongr.

- Rūsso, pateikdamas save siū-j 
.Tymą, iškėtė lietuvių tautus ryž-i 
' tą- - kova;e’ d’ėl laisvės ir teKin-1 
Ymiro; Heprarandah't ’dva'šičš net! 
'ir esant totalitarinio jungo pries- 
ijiaud.oje.

Rttsso toliau kalbėjo: “ Turiu 
vilti, kad 68-tos Lietuvos Nepri- 
klausomvbės paskelbimo metinė-, 
.apjungi mus užtikrinimui, kad 
ryžtingoji lietuvių tauta nėra; 

užmiršta ir kad Amerika yra 
dalininkė jų branginamos Neori 
klausomos Lietuves vilčių' . 

. Kong. Russo pabrėžė, kad JA-

V niekada nepripažino 
tuvos Įjungimo į Sovietų Sąjun
gą. palaike diplomatinius ryšius

Lie-

tovais. Priminė masines deporta
cijas Lietuvoje, .varžomas žmo
gaus teises, pabrėždamas. kad 
laisvasis pasaulis .palaiko lietu
vių tautos, pastangas .atgauti lais
vę. Sprendimą. Atstovų Rūmai 
padarė eruodžie 12 d.

ALT Informacija

TURTUOLIU KOVA CHICA- 
GOS KAPINĖSE .

•ėn. ir kad pavergtųjų skundai 
ir troškimai būtų priimami dė
mesin.

Pasakytų minčių dvasioje, 
brangūs broliai ir brangiosios se
serys.- prasidedant Neujiesicm- 
1986 metams — linkiu geriausios 
ūkinės ir stinrybės tautinių tra
dicijų. tautinio identiteto gyvy 
bingumo išlaikyme, pagristame 
'mėgau- teisiu ir pagrindinių 
laisvių bei žmoniškumo idėjoms.

KALRXDOReT.TS

an. — Titas, švitre.4Sausio

Sausio 
Vytautas.

5 dn. —

Sausio 6 — Andrius, Sy-

Per metus-120,000 karių privalės- apleisti Afganista
ną, o 3 milijonai afganiečiųiprivalės grįžti iš Pakistano.

Saule teka — 7.17. Icidži i-i — 
4:33.

Vėsus.

Chicagoje yra didelis Rosehill 
kapinės. Jos buvo Įsteigtos 1856 
metais. Illinois valstijos seimas 
tais metais leido Įsteigti šias ka
pines. kad Chicago turėtu vietos 
minusiems palaidoti, žemė pri
klausė Michigan ežero pakraš
tyje gyvenusiam ūkininkui. Nie
kas kapiniu žemės negalėjo nau
doti pasipelnijimui. Nenaudoja
ma kapinių žemė apaugusi miš
kais. ten sustoja į šiaurę ir i pin
ais plaukiančios antys ir žąsys.

Šiandien visi plotai aplinkui 
kapines yra apgyventi žmonių, 
turinčių vieno aukšto ar dviejų

MEKSIKALI MIESTE PREZIDENTAS 4 Vz 
TARĖSI SU DE LA MADRID

Sovietų Sąjunga, Kuba ir Nikaragua ginkluo 
teroristus, rašo Reaganas

WASHINGTON. D- C. — Prez.
Ronald Reaga
bai gražiai pasveikinę^ 
vietų Sąjungos 
jųjų Metų proga.
ėmėsi darbo taikai pasaulyje įgy- grindimų žmogaus teisii 
vendinti.

Prez. Reaganas ketvirtadienį. 
po Įlietų turėjo susitikti su Mek-; 
siko< prezidentu Miguei de Ja • 
Madrid Mek-ikali miestelyje, vi-j 
sai netoli Amerikos sienos. Pre- į 
zidentas turė’o pakankamai due- i 
menu apie rusų teikiamą pagal-! 
bą. Centro Amerikos teroris
tams, todėl jis parašė kemuni-tų I 
partijos sekretoriui Gorbačiovui 
laišką apie rusų teikiama pagal
bą teroristams. Pasikalbėjimo 
metu su Meksikos prezidentu ta.-- 
žinias jis papildė.

Kaip prez Reaganas, taip Gor-! 
bačiovas Ženevoje, matyti, s u si-j 
tarė imtis priemonių taikai pašau 1 
lyje Įgyvendinti, o taikos bus ■ 
galima paniekti, jeigu abieju g:i , 
lingu valstybių atsakingi parei- ‘ 
gūnai imsis priemenių taikai Įgy- j 
vendinti. Atrodo, kad Ženevo-: 
ie buvo paleistas ir aptartas Af- ■ 
ganiste.no klausimas. Gorbaėio-1 

, - - 1v;, vas esą jjąts prasitaręs, kad jis! 
pastebėję Castro norėtu atitraukti karo jėgas iš' 

Afganistano bet nežinąs, kaip-Į 
tai padaryti. Jis sutikęs. ' kad ■ parlamentas^ klausimą i 
prez. Reaganas taipin-inkautų.

Gorbačiovas sutikęs atšaukti 
visas sovietų karo jėgas iš Afga* 
nistano^ bet jis norėjęs, kad teii 
pasiliktų-rusu primestoji vyriau
sybė. Rūsai sutikę atšaukti vištų., 
savo karo, jėgas iš Afganistano' 
vienerių metu laikotarpyje, bet 
amerikiečiai reikalavo, kad per 
tuos metus, būtų leista po visą 
pasaulį išblaškvticms afganam-- 
apsigyvenusiems Pakistane, ir! 
kad primestoji valdžia nexersy > 
tu siigrižusiems tremtiniams.

Kada ><:vietu k..ro jėgos išeis, j 
krašte k^vos bm .it>’imusio-. tai 1

C.ASTPO APGAUDINĖJA
’ KUBIEČIUS

HAVANA Kaba. — Kubos 
diktatorius Fidel Castro per 25 
metus rūkydavo -storą cigarą. Jis 
tiek prie to cigaro buvo pripra
tęs. kad cigaro iš dantų neišleis
davo. Bot nuo praeitu metu ].-a- 

' vasario su cigaru nepasirodyda
vo. Gydytojai juos uždraudė rū- 

. kyli. jeigu jis nenori prarasti 

. plaučiu. Gydytojai pasakė dikta
toriui. kad' teks išpjauti vieną 
jo plauti, jeigu jis nenustos rū
kęs.

i Castro ryžosi mesti lūkyti, bet 
nepajėgė. .Vietoj storo cigaro, 
jis pradėjo rūkyti ploną cigare
tę, -iriūktą iš ta.biiko lapų- Castro 
manė, kad jis-galės išgelbėti plau
tį, jeigu rūkys ploną cigaretę- 
Bet gydytojai, patyrę apie ciga
rečių rūkymą, uždraudė jam vi
sai rūkyti.

Žurnalistai
. be eiga ro • ar eigą irote 
jo klausinėti.--Castro.-.' nenorėjo 
aiškintis.Ikad; jis bando, mesti 
rūkytą bet uždraudė laikrašti- 
n inkams^, klaus t r asmeniškus- dik- 
tatcriaūs Tęikb.lūs.'J .-

( Amerikoje sveikatos Įstaigos 
viršipių-KU,’puštatęs,--kafl rūky
mas kenkiu žmonių sveikatai, 
pranešė visam -kraštui ir priver
tė cigarečių pardavinėtojus įs
pėti, kėd tabakas kenksmingas 
sveikatai., pats metė rūkyti, bet 
nenori, kad kiti kubiečiai žinotu.

p radėjo

1983 metais Chicagos turtuolių 
Palmer ainis Ro>ehi]l kopiniu 
dar nenaudojamoje žemėje nu
sipirko 3 akrus žemės. Ten jis 
planuoja nestatyti šermeninę, 
kurioje žrnonė- galės nu-ipirkti 
paminklus, gėlių ir kitu dalykų- 
šermeninei pnstaivti reikėjo iš- 
veži ir kapinių smėli, o vieto
mis reikėjo užversti prūdus ir 
smėlio duobės.

Turtuolis Lester Cronin tose 
kapinėse turi palaidojęs savo tė
vus ir protėvius. Turtuolis Ar 
thu,- Rubjoff taip pat ten turi 
palaidojęs -a vu orius. šalia b u vii 
,-io Illinois gubernatoriaus Chi
cagos meru.

Crown ir Rnb]off įpareigoju 
geriausius advokatus, kad ištir- 

4«..»ar Peter Palmer ainis turi 
teisę statyti šemeninę Rosehill 
žemėje. 1856 metais Springfilde

mus.

Padėjus taikos pagrir 
g: mi st?, no kovoms baigt 
dentas tuojau ėmėsi 
Centro Amerikoj. Kad 
teikė ginklus Centro Aai 
labili lengva Įrodyti. ( 
saloje buvo rasti didžiai 
tų ginklu sandeliai, ku 
nuvežė Kuba. Girdėtos 
kord notos Kastro kalb 
nančius sukilti prieš btr 
riausybę.

Amerikiečiai taip 
duomenų. kad Nicaraq 
dinistu vyriausybė siūn 
lūs į Salvadorą, .žudo 
gyventojus ir grobia 

i Įsibrovėliai iš Nicaiagi 
pagrobę Salvadoro p: 
(lukteri. Atrodo, kad ( 
vas turės sustabdyti 
teroristams -jei norės ta

MORMONAI STATYS
RĄ ALYVŲ KAI

JERUZALĖ. Izr. -

— Penktadieni aukso 
kainavo S327.

uncija

L:- 
pa-

— JAV pataria nekeršyli 
bijai Už teroristu globą, bet 
taria Enron valstybėms aptarti 
reikalą ir pritaikyti Libijai eko
nomines sankcijas.

tęs nutarė le;sti niorriię 
tyti savo centrą Alyvų

v Tšr.ilamentui buvo, 
neleisti statyti •jokio’ ce 
mormonai -nepradėtų. s 
kio centro Izbaęjio že 
jie. nori ar-nenori, pra 
ti-savo doktrinas,-Prieš 
pasisakė visa eilė kalbė 
bėtojai nenorėjo leisti 
mm- skelbti savo idė 
riančlas vyrams turėti 
lias žmonas.

Izraelio energijos
■ imi.t-o visam p; 

tada bus pravesti laisvi Jungti-Į piiim'a klausimo for 
nių Tautu atstovų pi Įžiūrimi rin-; leisii mormonams s?a 
kimai. Krašto ęy-entoju išrink- i centra Alyvų kalne, t 
tas p.’.’-l.-.memos nu-'atyš. kokia ■ ti mormonams prop;ų 
santvaika t iri būti, bet iš anks- , idėja> Izrrejyje.
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Prez’dentas Reaganas pranešė Gorbačiovui, kad So 
vietų Sąjunga, Kuba ir Nikaragva ginkluoja Centrt 
Amerikos valstybių teroristus. Jei rusai nori taikos, ta 
turi sustabdyti teroristų ginklavimą. Y

ganiste.no
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ipSlCLlH

Kilti!

CJP

I

st

Laisvės Alėja Kaune

ištarė Bite-
A’anos nie-

i 1.

» nerastų -ode...
- IJ.’dcnu gi dfii — atsake 

j e». — T d i iii pi i>ipažui. i
kc Hera anajcnesnio, 
teikti k lam džiaugsmą, 
atrado, kad esu veltai 

sugebu tą padaryti.
ji mano venė ne ūsuo 
ko. e kelnėse -. A.r ne?

žiūrėjo j Ęite- 
bvty ąXspėję> jos minti* 

apie savo kq’$s ir i^u-.
— Tikrai tąijj, — atsakė Bi

telė, nuleidusi akis.
S vii plyš pakilę ir pasižiūrėjo J 

nuo rožės ?apo į sodę pievą, jau 
n.uėĮk atsisveikinti

— Jei šoksi žemyn. tiK 4iesu-1 
d užvk save smuiko. — ištarė

žipiuiau, — SU§L-K(
Ji’k -‘ulėjati pats
Hgiiužti Kuo gi būčiau

ten dalim šelyje ant de-
— ir šypsodamasis užsimei ko.
kad jo smuik?.' liko sveikas.

-- Ar tikrai taip buvo? — su-1

sjfado sftisų sodo gydytoją va* — Tai 
oalą Gegu/anį, 
vęje žmofivs. Net literių žaiz
das apriedavo su jo vaistais, kū
nuos nešiojosi jis ir dabar niai- 
$e|iucsc prisirišęs prie kojų blau 
zdų.

— Pribūk jai liežuvi aką. tai 
ji gyvens, — prašė vyras. — O 
už tai vabalas obuolinis atiduos 
tau visą sodą.

lb U -

dytojas. Pasikišę alinius j o spnr 
nu ir, nė sudie nepasakęs, ifėjo.

Kai vyras uždengė ją naktį- 
žiodės lapu sodo pakraštyje, '1 • 
gai sėdėjo prie kapo, ga.vod-- 
mas, ar patikės pavasarį vaikai 
kadį.Ų motina šėko savo v-stuvė 
se be galvos...

V. Tamulai'- 'i

Boružė. -
— Te tai nebus, ątįiliepe 

muzikantas. — Pirma galiu su
daužyti gajvą. bet jie rimuką.

— Tai kaip tu grotum be gal
vos? \

— Tada’ gročiau tik tol- kol 
sužinočiau. kad jau jos neturiu.
Taip, kaip ir mano dėdei atsiti
ko... ' :- j .

—O ka^ jam atsitjko? — pa- jiau, kad norėjo įsitikinti 
klausė Boružė.

— Nekląjbk, nes turėsiu pa-

Ilgai krapštė plirkanėią gai
vą senas gydytojas. Net iš smil
gos sakelės riestus akinius užsi
dėjo , žiūrėdamas i vystančią 
jo žmoną.

— Gerai, prisiusiu jai liežu- 
viuką, — pagaliau ištarė. — Iš 
laukinio žirnučio šaknies — rau 
noną ir pieną Tik padaryk man 
vieną dalyką..

— Viską padarysiu, — sušu
ko nudžiugęs vyras.

— Tai bėk ir pranešk iš žvirb
lio jos pavogtą galvą...

Ilgai, dairėsi sode vyras, ban
( dydamas visus klausti, ar ne- 
■ pažįsta kas žvirblio, nusinešusio
1 žmonos galva. Grižo namo nusi- 

minęs.
Negaliu rasti to žvirblio...

Naktį, grįžtančiam iš m .u 
i rinės vakaronėm \isucnicmiin 
| kui kelią pastojo įtarvines iš
vaizdos tipas ir. grasmd 
ginklu griežta paieikaį. ve:

— Duok čia pinigus’ 
kalbų, arba...

Išsigandęs užpultas:m. 
rankas ir maldaujančiu 
pareiškė:

— Pasigadėkitv, • 
gan Jeigu sugrįšiu rame 
cento kišenėje, žmona ni-m 
niekad neatleis.

— Aš visai užjaučiu
reikalą suprantu, atsakė 
bet ir mano žmonos lygi 
pat charakteris.-.

šuko Bor.tžė. i
— Žinoma, kad tikrai, — at

sakė Sviiplvs. — Jo paskiuinii 
žodžius gu’dė< o šaipūnė bitė 
ųiail pakartojo. O ’i meluoti n 
jnpka- Jei tu abejoji, tai ga| ne- 
£inai, kad be galvos ir vaisių I 
musė skruiik). Bet skraidyti rei
kia aktų, kad matytum kur 
i-kj-endi Tai musė be galvos 
sklanda tik tol, kol atsimuša į 
k<jkią šaką. Tik tada sužino, kad 
leidnnas skraidyti jai atimtis.

■— Bąt toks kitas mažiukas va- 
ėšditikes be galvos net ištisus 
metus išgyvena. Lyg visai jam 
nebūtu reikalingą. Žmonės labai 
jųp susidomėjo. Nevieną jo dė
dę guide daktarai ant operacijos 
sūdo..'.’

— P ktŪH jads guldė? — pa-, 
klausė HiteĮė.

— To tai nežinau. Bet aš ma
-.gal' 

ir jiems; neverta nešioti tekią 
sunkenybę ?m pečių. Žiema a u- 
-ys šąla ir nods raudonuoja. O 
sA’urhiatųia, nereikėtų pirkti— Tai ir pasakyk1

— Bet tų šypsotis negalėsi. 
Kai papasakosiu, turėsi bent nu- 
slšl’.'o-tyij akis, lyg būtum apsi
verkusi. Kaip ij- laidotuvių na
muose, kąi nū giminę atsisvei-į 
kinti ■ »; ’• 4

— Na. gerai Ti^ pasakyk: — --| 
nerimo Boružė. Ir Bitelė isinei-'j 
gė akutes susiūcJtiėjusi.

. —= Ge’ -sis mano dėdė vakar] 
rytą šokinėjo sodo piėvf/e, ’ieš
kodamas ką noiąs pusryčiams -u 
-irasti. Nebuvo svarbu ką. Ar -e 
no bate gttba.liūką. ar pltmKsno - 
skiautelę, c gal kokio -skaima-- 
lėlio nuo rėžą. Būtų.apsidžiaiigęs ; 
ir minės kają.radęs. :šme>tą ir 
voro tinklo. Nesvarbu, ar ji bū 
tų saldi, ar sūri, tik kad galėtų 
ką nors pakramtyti. Taip jam 
bejieskant. tik žvystelėje kažkas i 
prie pat jo akių. Ir pjovėjas, pjau 
damns so<ic pievą, nupjovė de-.

Ir be

sue ė J

to

gąsdino. Nejrūljg; .jaimiisis iš 
pjėilčs bus gal^ai^Įukąndęs...

— Ko tu |ai^Ė4nkjs išsprogdi
nęs? Ar’ vailėįj^i; koją. Įirimy- 

— pribėgom<u^ssobuo- 
1 iiji’o vabalo žnloiza Greičiau 
• drožk mačša’i fl^-jnėmątąi, kad

lau
u)

zgė net lapas drebėjo: i ir i jaunąją, smagiai šokančią,
— Ar kas girdėjo, kad atė-ju I užmiršusią savo gaivą. Tai dar 

.-iam muzikantui į vestuves liūtį! linksmiau oavo ne tik groti, get ’ 
rjų gaidų reikėtų? Lyg koks kip- > ir aplink dairytis.
įjukas priprašė, kad laidotuves j 
prišauktų. Ii mes nė pasišokti I 
nespėtame,-

.— Tai kad jis puts į kipšiuką 
panašus. Švarka< juodas, lyg pra 
garine (lervą apdengęs. Tik 
žųūrėk, jokio balto dryžio. Gal 
lq ir nųsis be skylučių, kaip tik- 
|į)' velniuko, — šypsojosi vaba-

LOPŠINĖ SENBERNIAMS
Po vidurnakčio ątbėge uždu- 

>ęs couojmis ir man sįako:
— Užmiršk, muzikante, apie, 

tg kipšiuke, nosį. Matai, negaliu 
isuiru žodžio pamuo-e, tai pama- j 
niau, gal liežuvis biu prie ganiu- 
rio pridžiūvęs. Tai tik jį pamik
linti norėdamas prašnekau. Ir; 
pas;iKiau nei šį, nei tą. O dabar; 
tiesą pasakysiu. Turi tokį smui-! 
ką: vyrutį, kad gali didžiuotis.! 
K:ei ir mano žmonos sunkias ko- j 
j$s, kaip ąžuolines kalades, lygį 
plunksneles kilnojo. Tai ir pa-[ 
galvojau, kokia baisi /jėga tavo; 
smuiko stygose-..

Nusišypsojau ir vėl grojau.; 
Jau ne deį pažadėtu šilkinių kel
mų. žvirgiis nusinešė tą galvu
tę. kuri pažadėjo. Tegu jis dabar 
'□mis apsiaus... Grojau nenustok 
Gamas tik dėl tos trumpos tižiau- ; 
g.smo valandėlės, kuii liko ši-* 
toms mažylėms širdims. Beini 
trumpai žybtelėjo laimės Ugne-! 
iė. km jos taip kantriai visi jieš-1 
kojo ir žemes siauruose plyšiuo- j 
>e. ir sodo žolių painiuose takuo- j 
e, be poilsio bėgdami tik jiems ' 

• ieiuems težinomais keliais...
— Ar tikrai tai auksiniais spar 

nais peteliškei neskaudėjo, kai’ 
nusinešė jos galvutę? — staiga 
/stare bitelė virpančiu baisu. Į

— Tikrai. - 
ųaaiski auamas, kad 
...:ms, niekad neskauda 
. .negui.

— Tai man dabar 
tavo pasakojimas, — Bitele greit 
.•.usisiuo'te \kiS, žibančia- per
imi ai>.

— Kiti vabaliukai ir be gal
vos dar gyvena, klaipydami ta- 
c.a galvom padėjėju — pridėjo 
Svirplys. — Ii* ta jaunoji be gal ! 
\ ds šoko vestuvėse. Mat galvos 
. (L ėjėjas jo> kojose liepė šok-

i c> kojos buvo >veikos ir mik- 
I os. Ir mano kojų viršminka>. : 
Akijus dideliam pavojui jei nė
ra laiko su galva pasitarnaud, is- ! 
mXa iP.ane į orą- Tik sužinau jau ■ 
sekdamas ore. kaip arti buvau 
prie galvažudžių nagų. Tai ir pa- ; 
Gėkcju savo koj u viršininkui,
Lad sąžiningai atliko save parei- 
. as. i^gdbejo nuo mirtie^.

Kai sutikau vabalą obuolinį 
po šitų keistų vestuvių tai man 

papasakojo, kad kitus tos jau
nosiom be galvos padėjėjas liepė 
i ai į žemę sudėti kiaušinius. Tai 

i gražiai, eilute juos sudėjo... 
Pik ji neturė o liežuviukc, kad 
galėtu atsigerti gėlių sulčių. Tai 

i pradėjo vysti, kaip pageltęs 
nektižiedės Lųilis, Jos vyn*s su-

Tu užmik, berneli sudriržėjęs, 
Te jaunimas vakaruskoj šoka, V i 
Ir sapnuoki: boba štai atėjo, • 
Pasikaišius ilgą andaroką.

'v
V

ištariaįjfv t 
Galvos . pamok

skrynelei.-.. ... lan,s sa^f ‘ ~ ’
,? — .Ko^s nuo<tab’!> pasaulis, _^>i .y,sėtuvėse šok^jKjęį .ganja ••• v ...
ištarė /moji Bitele. - Aš nic-* ~ O liūdnų; Ijs obuolmis, mažas lyg pipniu-
kad neHMžihosiu visko kas ri‘iu.

^■A:ėjąi_.čįą.j^įJ(istiives, o ne 
į taid.otąyeš, 'jūpy^O- - • 
Jgu tąvT’ū^bj;';W^i'toks. trimi- 
įjm. m olas Z . 1

Ar tgVo TjSSŠni^7. - • 
' Aš esu šūjįy^sLu',.'ių rengė
ja ir tau šakalį:rįiibįaii' maršą! 

. -.PasĮrt'-i. visus įš ęilės. Vi- 
yjęįiis pasikj’-ąčiitgyfius mano py- i . . . . .r.rągai gąraę.sm.^ JKq čia- stovi is- 

akis, kaip;'baidyklė kana-
’ nusinešė. O mrufo sužadėtinė nė 

. Jau nei^>enč^i^ajėpa^ąkęs: nepajuto išsigandusi, kokia ne- 
įdėjau, j 1?įiue atsitiko. Gal ir dabar neži

no. kad jau be galvos. Kur ve
du. ten eina. Tik jau pasišnekė
ti negaliu. Bet savo laimės kitam 
žodžiais neišsakysi, kad supras 
.ų. Džiaugiasi j ir tuo kas liko: 
ue tik auksu blizgantys spar
dai, bet ir kojos vestuvėse šok- 
J. O svarbiausia, tai mylinti šir
dis. Gerai dar. kad ne galvoje ji 
buvo...

’Niekas visko nežino. Ii lie- 
žinos: Man užtenka stebuklų ant 
kiekvieno lapo. —tarė. Svirplys 
ir pasižiūrėjo-į Bonižę.

— Ar jau nusišk?o>:ei ai 
qird'-.s. kas atsitiko mano ee
tiei?

— Juk matei, ko dar k’atisi...
4— 9 tam. kati linksmesnę ži- 

aią dabar pasakyčiau. Negi klau 
yšiės.iišai otomis akimis, kad tu
riu Car devynis dėdes, visus su 
galvomis ir kad nė savaitė ne
praėjo, kai grojau vestuvėse, kil
iose -jauneji šoko be galvos...

Tai kokiose vestuvėse 
gir« ai?‘— sušuko Boružė.

— Kažin, a 
kio--e.-. Pakvii

— Vaje, ar visa? — sušuko . niai 
Boružė, pašokusi ant lapo.

— Žinoma, kad visai. Tau; .r 
pasekaju kad visai.. Nežinojo 
pradžioje mano dėdė, kas čia 
atsitiko. Tik aiškiai mato piie 
pat ūsu kepsnys guji. Lyg stai
ga iš dangaus bū:u mikrites. 
Apsidžiaugęs, kad ims valgyti, 
net aosilaižyt: norėdama^. Bet 
staiga žiūn. prarytas kąsnis tik 
piept po barzJa ir g”ii iškritęs. 
Gal ir oersmarkiai su ikeikė pa
skutinį karta dėdė' jalva- - De
vyni žvirbliai tegu griebia ma
ne' Juk aš savo antrąją pusę 
valgau...

vos

ftds, šalia žmonos kaip arbūzo. 
vj'Bet jaunasis jų neklausė, tik 
fąikydainas mano smuiką, kal
bėjo: ;
S-— Tu negali išeiti, čia tik ne-’ 
siisipratįinas. Reikėjo tuoj pa-j 
aiškinti tau,* kas čia atsitiko. At-j 
lėkęs žviblis nunešė mano suža- ’ 
dė-inės galvą- Išėjova ant šake
lės dar saulės pasiž’ūiėti Laimė,' 
kĮd laikiau ją apkabinęs, stip
riai negu nusitvėręs šakos. 3 ai 
ta prišokusi pabaisa tik galvutę

Susapnupki: myliiha muses nuo tveidb vaiko 
Ir patampo užu švarko klosto, ’ J
Ir pasako: “mes turėsim vaiką”, 
Ir per plikę švelniu delnu glosto.

Ir sapnuok, kad žiūri i vitriną — 
Ten visokie moterų rizeliai.
Ir visokie skudurėliai nailoniniai, 
Tavo širdį išveda iš kelio.
Mik, sapnuok, kad stovi prie altoriaus, 
Vargamistra groja, kaip pašėlęs, 
0 pakaušis blizga kaip liktorius, 
Ir pr>e šono jokios moterėlės.

R’I-

tu

kada grosiu to- 
ė mane auksi- 
peteliškė, garsių 
giminaitė. Ir iž

•Ęik .ii- be • mana.jĮ^įtzjjEos kraty
kis, jei nori dainkĮ Įkiinšti į sa- 
\yj Ėš<ipHiu,sj mąjšą'

■ Taip ksRib^^degian para
ko statinę. Kad švies į manę erš- 
kčpcžės lapą sg-'t-iijėje šildyta 
koše. Spūctu pšį-4>kJ galvą, tai 
akįų jieužIjpin.OyfHft f:> tai taip 
plačiai atidarė rt^kję, kad su 

įvažiuoti.

Mik, užmiki, lovon krisk su batais 
Miegas tavo laimė ir paguoda.
Ir sapnuoki, kad bučiuoji tetą, 
Ir kad ji bučiuoti nesiduoda.

Nors miegodamas lakstyki su mergaitėm.
Tegu laimės jokios nepristinga.
Te biusthalteriais, raišteliais ir'kelnaitėm, 
Tavo sapno karalystėn sninga-

kcj«>

sparnaas 
..ilko verpėjų 
nuziką vestuvėse 1’lkine.s kel-

Žinau, kad mano 
nejabai kam patin

ka. — ir jis žvilgtelėio i Bitelę. 
- O su kelnėmis jau kitaip .<tro- 
ivčiaii svečiuose. Tai ir nuėjau 
ų šilkiniu kelnių svv’liotas. Sun

kai suradau sodo kampe dviša 
kį naktižiedės krūmą, Itmojami 
ir pcinykščio kelmo

L- tikdamas pasirodant jaunu
kų. jai: ir >muiką pakėliau sutik- 

iiūriii. išeinaV1U

no lapo jaunoji be galvo>. Net 
ne. seną naktibaldą, iš-

r 
šieno vežimu ga 
Pamačiau, jog n^sO šautuvu ne- 
titfįlaikyčiaų sudaužyti1
smuiką į i'kinep.VJę kektą arba; 
•ųirųkii pro <lLU3.§.-N-®.gi mušiesi’ 
'U svočia vstiirj?.se. . Tai šokau l

Atb.ėgo iaura-j/ir prvtcjc ke
lią. pc.skyrės rpuktu savo >par-’ 
l> ų. |

Ir kad ims atsiprašinė i pa/-Į 
i’Kti prašydamas, č) io obuolinio | 
ŽHicna. kaip sitjkįučįotis voro;

-— O ką obuolinio žmona pu- 
čirškė, tai nepyk. — kalbėjo ji>.

Tie jos žotLiai kaip lapų bl..- 
kės kvapas, tik trumpam reikė
jo užsiimu nosį. Žinai pats koks 
. noters py 
ū.od 
lutė

atsakė Svirplys, !
vabaliu-1 

taip, kaip

Saliunas

VU?

is. Apsiniaukia 
s (tebesi^, bei greit vėl 
šviečia... Jei tu <hba; 
tai vest’j viii tyloje, lyi 

kalstė uždengtum.
Tai neišėjai9 — paklausė

Boružė.

sau- j 
išci-

gražesni- O

jau išeiJ — a'.sakė 
Prišoko ir obuolinio

m ov can Na’^rt i 
an<J bftftftr

žmona.
— Dcvanok. muzikante. Trum 

pas mū> vasaros džiaujMnas. O 
aš ėmiau ir dar nukirpau liežu 
viu jo gabaliuką. Nereikė c man 
šaudyti i tave iš to> dideles pat
rankos. Už tai gali dabar pasa
kyti visiems, kad pyktis tuoj pa
leidžia liežuvi, kaip šinų nuo 
grandines Ne tik liek; Itą .-.ploja, 
bet ir už Hauzdos giiebia...

Nieko neatsakiau. Tik pakė
liau smuiką r užgrojau tekį mai - 
$a. visu nulei>tos nosys ligi t>mil- 
£Os viršūnės pikijo. Po maršo 
jau liete liejau iš eilės vUus Im- 
Ksinuosi’is šokius. Ir >ukosi v»e 
ui už kitus oreičian .. Žiūrė au

•TO TRUST IN YOUR FELLOW MAN IS A 
NOBLE VIRTUE-•• £KC£PT WH£N H£'S 
DR/ViNG. NEVER TAKE ANOTHER 
DRIVERS ACTIONS FOR GRANTED, 
SOONER OR LATER HE 
MAY DO THE 
UNEXPECTED/

SLOW

GET EVEN ON THE

m ODOS ARI 
AGAINST THE 
IRATE DRIVER 
WHO TRIES TO 
HIGHWAY.

TAX PAYS c

SHALL 
Buriatu

C3
"Nature’s Remedy.

fofCLYTU. OVLi^tfl LbJtfOf CO\S>VAI)O^

FA€£
G*TS

MATURES 
remedy 
tff
ro» octmls

Ki

"MOV/ DO SEAT ŠILTA 
HELP TO PROTECT YOU 
IN AN AUTO ACCIDENTS 

•ACCORD!I!6 TO THE 
INSTITUTE FOR SAFER 

LIVING, AMERICAN MUTUAL
LIABILITY INSURANCE COMPANY THEY . 
TEND TO RESTRAIN THE RODY 
FROM BLOWS AGAINST 
PARTS OF THE CAR, LEŠSĖN 

THE DANGER OF BEING 
THROWN OUT OF THE CAR, 
AND INCREASE SURVIVAL 
CHANCES. * '

s*

Sat — Mond., January 4 -
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KOMETAI reikalinga KALBININKŲ PAGAILOS

komietes. Išvertame ste i iausi4 
Oksfordo išleistą graiku kalbos 
žadyną, kuriame neradome “pa
sišiauš iusių plaukų” verstų į “ 
komiete^”. Bet Asimovas, nusta
tęs, kad “pasišiaušę plaukai” 
f raikiš’rai vadinasi “komietes”, 
o kai romėnai gi^ikiškai “komie- 
tes’ parašė “cometi”, tai ir gavo
si šių dienų “kometa”.

Mums aredo, kad kometos

Daugelis skaitėme Naujienose 
ii 2iue:ikiočių spaudęje, girdėjo 
1 iadijo pranešimus ir niatė- 
- e televizijoje prie Žemės ir 
i ; ulės priartėjusią kometa. Ma- 

mokslininkus žiūronais, te- 
iropais ir kitokiomis pirmo
mis ieškojusius kometos erd- 
e. Visi žiūrėjo, kuriuo dan- 

keliu kometa skris, visi ti- 
i ją p matyti, bet ne vi-

~s pavyko. vendas yra kilęs ne iš graikiškų
papmstaii garsus Amerikos

; jas įsakas Asimovas jau 
;.ri> metais, parašė ir išlei- 

( ’ yga apie kometą.
. Įmovas, palyginus; yra jau-

- -nogus. Bet jis jau paraše 
do virš 300 knygų. Jis y ’a

* :Ji> fantazornis. Jis patiria 
nslinmkų tikrai nustatyta^ 

i: s, o vėliau apie tas žinias
/c ivairfausias pasakas. Jis

?c-i mokslo populiarinate-j tą,

“pasišiaušiusių” plaukų, bet iš 
lietuviškos kaimietės. Senovėje 
Graikijoje, kiuioje gyveno ir lie
tuviai atėję iš Mažosios Azijos, 
graikams davė labai daug lietu
višku žodžiu. To meto miestuose 
ar uostuose gyvenusios moterys 
plaukus susišukuodavo, bet kai
mietės, kurios nuo rvto iki va- 
karo turėdavo dirbti, rinkti ža
bus gaudyti žuvis, gaminti maiš

ai olaukai būdavo Dasišiai’- 
Mokslininkų nustatyti fak-! šę. Tada gal dar ir šukų nebuvo, 

aiškūs *o moterų plaukų šukuctojų ir 
įpie laktus dėstytojų tikrai nebuvo tais me

tais. Tas moteris vadino kaimie-

yr? pliki, trumpi ir 
kslininkai kalba

1: epai ir aiškiai. Savo faktam-
statyti jie vartoja mokslo vy- temis, mūsų kalba tariant, bet 

c termini’s. Tie terminai pap- ’ galėio vadinti “kaimietėmis", ar- 
erns žmonėms yra nežinomi, 

• ? 'ėė! jų rašiniai labai neįdo- 
: Paprasti žmonės neįdomiu

' ;i neskaito. Jiems Į pagalbą 
ateina asimovai. Jie žino dau-1; Mūsų kalbininkai turėtų žino
čiau negu mokslininkai, ilgus ti, kada lietuviai pradėjo vartoti 
metus dirbę, nustato vieną fak- J žodį “kaimietis” ar “kaimiete”. 
13 ir parašo vieną eilutę, tai asi- Dar tiksliau, kada kaimietės ■ 
novai iš šakalio priskaldo visą miegojo ir dirbo pasišiaušusiais 
ežimą ir parašo 200 puslapių plaukais, kada šukų moterys dar > 

knygą. Mokslininkai mažai te- neturėjo. į
uždirba, o Asimovas pasidaro' Išaiškinsim šį reikalą, žino.n- 
grnžatrs pinigo. Praeitais metais me, kad kometa yra kilusi ne iš 
jo parašytoji knyga apie kome-į nesamos graikų “komietės”, be. J 
tą kainavo' gana brangiai. į iš lietiivišk^s “kaimietės”.

įsivaizduojame, kad A.simovas; Toje pačioje knygoje Asinuo- 
rneka kelias kalbas.' Be anglų kai- vas rašo apie lietuvį, visai nepa
kęs, kurią jis kitu padedamas minėdamas, kad Haley kometa 
rašo, manome, kad jis kalba žy-j nepasirodė 1758 metais. Asimo- 
diškai, gal hebraiškai, rusiškai, ’ yas ar jo bendradarbiai 1758 me- 
■•okiškai ir kitomis vakarų ir gal (tais Europos mokslininkai išaiš- 
rytų Eurcpos kalbas, bet lietu-, kino, kad tą rudenį Hajey ko- 
viškai jis tikrai nemoka. Bet nieta nepasirodys. Jie priėjo įsi- 
Eonkevičiaus knygos apie lietu-1 tikinime, kad Haley apskaiči 

, :ų tarmes jis tikrai neskaitė. Į vimas buvo netikslus. 
Jeigu būtų skaitęs, tai nebūtų 
]n i rašęs tokių : .
k-’as parašė apie kometą. Jeigu 
jis būtų inž. Mikšio knygą pa
vartęs, tai nebūtų an.erikiečiams 
pasakojęs apie kometą.

Mokslininkai. nustatė/ kad ko
meta iš tolo atrodo panosių pasi- kometą. Haley , apskaičiavimas 
šiaušiusius plaukus. Pasišiaušiu-būvo tikslus ir kometa pasirodė.

galėjo vadinti “kaimietėmis 
ba termiškai “komietėmii 
]?asišiaušuskfe kaimietės į 
lengvai Jotiniška kometa, o da
bar visu vadinama kometa. į

žetuvių bažnyčia Tilžėje

Aleksas Ambrozė

parapijinėje svetainėje. Ply
mouth, Pa., kur klebonu buvo 
km. A. Barba. Vaidintas veika- 

šumnenės”, autinius A- 
(žiūr. Tėvynė 38 n r..

Mirus Juzei L. Gulbinienei. I 
reikėjo paminėti, kad ji buvusi, 
vaidintoja menininkė. Duktė i 
prisiminė tikta: tai, ką ji matė 1 
ir girdėjo, ir prisiminė, bet kas ' 
buvo anksčiau, tai nežinojo. Ge
riausios velionės draugės — Pet
ronėlė Milerienė ir Michalina 
Baronienė jau buvo 
sios> o ki^i mažai teprisiminė. Te
ko vadovautis Ambrozės istorija, 
kuriai jis pašventė 30 savo gyve
nimo metų. Jis parašė platoką 
Chicagcs lietuviu istoriją, bet ir 
į ją ne viską sudėjo Tenka va
dovautis jo parašyta knyga ir 

j paliktomis pastabomis apie su- 
Bet tais metais stambus ūkiniu- rnktu.s duomenis. Spausdiname 

nesąmonių ko- kas Johann Georg Palitsch - G. A' Ambrozės surinkta medžiagą, | tais vardais, nors daugumoje bu- 
' Paličiuš domėjosi astronomija, i kad kiti §a’ėtų ja pasinaudoti. - vo tie patys asmenys.
Turėdamas: laiko, jis vakarais | R Red- ' Dau£ dra.ug.ju yra par
eidavo ^pasižiūrėti Į dangaus ke
lius. Tų metų gruodžio 25 dieną 
■danguje.jis."paivatė . skriečųsią

las "Be 
Tur-kis. 
1909).

lėginau surinkti žinias apie 
cages lietuviu teatro draugi

iškejiavu- | jas bei grupes, bet-'tai^iąbai sun
kus darbas. Paduodu taj, kas ku
riais metais įsikūrė ir >veikė. ir 
šiek tiek žinių apie teatro veikė
jus ir vaidintojus.

Visas teatro grupes bei drau-
nesneįmanoma.gijas surinkti

šios draugijos
su pertraukomis. Daug jų po

pasivadindavo ki-

tuvių p ša] r ir 
i izntcLu 
ivtc a; tu.

Jtucija^ Įue 
dial*?' a .43 
Lai reikia ■

:ei kenstitjei u *ud;
?jo j. t ri;Į širdį ir i 
tipiniu draugijų koc- 

paragrafą, kad 
tc..t o veikalu .

, ai ins ? be pasikvies teatro 
e vai :mi. Dauceiio Okie € K
<ir;it;iių k.’iiai su-ibūid' 
teatrine^ givpts ir vaidin- 
>avc di2iigij::i. Str.u> Ia’- 

•c ir gcr. > papre- 
< v.c’avo p’ac.irį 

o tas ppaksrinda- 
caii’c veikla.

p l'a-

xac. 
atsi-

na

asdavniimą.
> Ee:nvi’’< i 
Ttkriku Įi.’ln:

i ve’k’ą ^unku rasti nes užra-j 
i tes veiklos yra žuvę, o kiti : j 
kiu užrašu nebuvo. Tik vieno 
i°xuviu Scenes Mylėtoju Rcte- 

lande pasisekė gauti pil
si; knycą 21-riu metų) 
Tai p‘lnas veiklos pa
ir Į? ‘c gal’me >uros'ks

ti:

k. 
dicu

kaip 1 
icatro

t LITERATOKA, Eetnvlų Hterttfiroa, meno b1 mo&gu 
m. metrtifii. Jame yra vertingi, niekuomet ne*enftą, Vfr^. 

rėvH, Igno Šlapelio. Vinco Msclūno, P. Joniko, V. Strikas 
Rsukčlo, dr Karfo Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus 1? V 
?.kus straipsnis’ bei studija. Iliustruotos nuo traukomi# i 
K. Čiurlionio. M. Šfleikio, V. Kaiubov, At Rūkiteler ir A. Varv?

v orybei veiklia ii. 365 pual. knyga kainuoja tik B3.

.rieji plaukai graikiškai vadinari
' ■ / ,1- : ‘ - • e.—-

7 . 'P-rūsds St. Parilcktx

•* < W V B T JIT ' -■ •■—•U *•-r'’* r-.

t DAINŲ IVENTBS LAUKUOSE, poetės, ra6yto]o« b 
•Ih žokių. pirmūnės Juotės VaičiŪnienčs atsiminimai apie dairu 
■vitee bei jų istoriją fr eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojwi 
ms, gėrintis autorė® puikiu ztiliumi ir surinktais dumnenlm.t' 

užkulisiais. Studija yra 151 pual., kainuoja fZ

$ VTENBO ŽMOGAUS GWENTMAS, Antano Rūke a??ai?
Juose Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne mus?

- r.:—,o bruošu apralymas, bet tiksli to laikotarpio buitie*
r'nė studija, ausžirstyta sktrsneHaia Ti 200 puslapių kny>^

ai LITrrUVlAKASra PAMARYS. Henriko Tom-.'-TimaA.*r» 
dai j* i raiyta studija apie KytprGaius. remianti* Pakalni: 

bfT,xvw apskričių duomenimis Apraiytna! jdomflf k.1ek-ri«Kj* 
t -'ui. Leidiny# iliustruotai nuotraakomla pabaltoje duodam* 
.įvardžio pa važini ma’» It jo vertimai | rokie&tj taftx. Laba 

Ji&ingoje ttS puik knygoje yr* Ryi»Ki»1o iamelapla. Raina J*

q K4 f.ATTlMt* CRMB n»lrtn|<w «*-rrnnėW OrlKtaftėB «t> 
-lūšnai ir minty a apl* ir rietą* ftspm (Jetuvoje ir pi

alalnla holfevikų oku»>*cljo* metai*. Knyga turi 234 puslapi*. 
s«t kainuoja tik W.

j JULIUS JANONIS poetaa Ir revoliucionieriui neatrpr*. 
v.s t? klaidingai interpretuojaraaa gyvenime ir politikoje; ilk »< 
:Y- glo Jalinsko knygoje apie Juliana Janonio gyvenimą Ir po* 
-.1^. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju ai tmogaua teise 
£ay>% j~i didelio formato. 265 pualapil. kainuoji M.

s SAIY<fN®S NOVTUtS. .* tlryb*, f. V*)*Q

x? Cite. eMil ^.*3

Minti- pripratinti Ii* tuviu ciri 
ri teatrą jiems neišėjo iš geicos. 
‘ Jonui Griniui atrodė, kad .

ras yra vienintelis būdas išt 
t 'inoms iš saliūnų Dažnyc 
nepajėgė padaryti Jie pisi 
so bažuyeoje pamokslo, b< 
luu t laukia tiesiai prie ba 
girtuokliauja. Jonui Grinii 
vvko ir kunigą itik nti, kr 
reikia priešintis teatro b 
Tiktai ne kun. Kolesinskc 
■au naujai atvykuū ki n. 
Kriaučiūną.

(Bu* daugiau)

i

TAUTINI V GRUPIŲ VAD 
SUVAŽIAVIMAS

Amer Liet. Tarybos 
Teodoras Blinstiubas, vicf 
d-. Jonas Valaitis gruodžio 
Alto būstinėje, Čikagoje, t 
ilgesnį pasitarimą su a’vy1 
?š Vašingtono Algiu Šilu. C 
biausia buvo svarstyti klaus r

ra
ni.

voje veikė Panašumas 
didelis. Tik vienur voi-l 
buvo geriau išsijaviiu, j 

statė didesniu^ veikalus ir gere.- 
nėse svetainėse, o kiriir mažiau 
mokėjo ir pajėgė.

1891 Jonas Grnais suorgaru- 
zavo Chicagcje pirmą TeatraĮi - 
ką Draugystę. 1892 ji statė pi-- 
ma veikalą “Kova no Griunval
du”. Vadovavo veikalo autorius 
J. Grinius.

Bet daugiauria kalbų, triukš
mo ir komentaru sukę e 1892 me
tais Jono Griniaus įsteigtą Te
atrališką Draugiją. Triukšmas ki
lo tcd?l, kad Jonui Griniui k’lo 
mintis suvaidinti teatro veikai į 
lietuviškai Jokio lietuvško teat
ro Chicagoje. tuo metu tur būt
dar ir Lietuvoje, nebuvo; jok'-o kimą, nei Jonas Grinių 

. lietuviško spausdinto teatro vei- t’ 
kalo nebuvo. Nebuvo nei artistų, 
nei režisierių, nei statysiu. O 
svarbiausia. Chicagore tuo me: u

i gyvenusiu lietuvių tarpe nebuvo 
i ir oapročic eiti į teatrus. Kiekv.e 
■ nas į šį miestą patekęs lietuvis 
sunkiai dirbo, o laisvą valandą 
gavęs galvojo apie poilsį, o re

* * * ; puošusios teatro vardu, bet ki- ;
Pirmutinis lietuvių vaidini- ' tos mažai veikė toje d.irvoje, c ;

n?as Amerikoje įvyko 1889: 12. 31 kites vi<ai neveikė. Chicagos lie- ,

<=*10

iii
ar
ia i, ..

surišti >n vakario 1 d. Vaši '"' o- 
ne šaukiamu Jungtinį Pab T. e- 
čių komitetą sudarančių tauty
bių vadovų suvažiavimu. Aptar
si ir kiti bėgamieji reikalai. vpač 
santykiai ir bendri darbai su ki
tais tautiniais junginiais.

criaus. — Jis pats viską; reži
suoja ir organizm a Nėra pa
kankamo artistų -kaičiaus? — 
Jonas Grinius vaidina svarbiau
sią vaidnuui Jonas Grinius nu 
g-.Jėj^ v’m’S trūkumus, bet

■ žiūrėjo vieną smulkmeną.
ir į galva neatėjo mintis, 
Chicagos lietuviu tarpe gali
ra4i žmonių, kurie bandytų pa

■ kenkti pirm; m lietuviškam vai- 
i dinimui. O tokiu atsirado. Sup
rimisias teatio prieis buvo kur. 
Jurgis Kclerin>kas. neseniai 
pęs n a u | ai c r ga n i zuo j a mc > 
Jurgio parapijos klebonas. Jr 
Grimus jam nepatikęs, o 
artėio vaidinimui skirta J
tai kun. Kolesinskas rado
lo priminti tikintiesiems, kad jk* 
nusikals, jtigu vyks į projektuo
jamą vadinimą, žiauriai buvo 
apšmeižu ir teatro organizatoriai

Kaip “Kovos jk Gruenvaldu” 
ležisie.ius, taip ir artistai ne
kreipė dėmelio į kun. K?lc<ir - 
ko pareiškimus. Jie manė, kad ir 
kiti tuo metu Chicagoje buvę 
lietuviai nekreips į tai dėmesio

j Bet apsiriko. Kada atėjo vaidi- 
I nhno laikas — salė buvo pu<t’4 ' 
l lė. Pinnojo vaidinimo oamatvti 
1 atėjo vos kelios dešimtys lietu- 
; vių. Atėjo labiau apsisvietusiėji. 
’ o varankiškesni. iš kuriu vėliau 
j išaugo veiklūs visuomenės vei
kėjai. Bet pirmas vaidinimas ne
pavyko- Pajamų buvo mažai, ir 
Teatrališka Draugija negalėjo ap 
mokėti nė pusės išlaidų. Sąskai
tas vis dėlto reikėjo apmokėti.

• Aišku, kad jas apmokėjo Jonas čiai nekreipė į jas jokio dėmesio. - 
j Grinius su savo draugais iš nedi- -------------------
■ dėlių savo darbo pajamų. — Mokytoja ir žurnalistė Mo----

Nežiūrint i šį pirmą nepasise- niką Au.stinaitė, praleidusi šven- • 
nei ki-! les pas motha, penktadienį iš- 

d.raūgiros nariai nenusiminė, skrido į Atlantą. Ga.

— Romos ir Vienos aerodro
muose "zraelitai nušovė 4 tero
ristus, žudžiusius Izraelio lėktu
vo keleivius.

— Meksikos policija įtaria, 
kad brangenybes pavogė tikt-ii 
užsieniečiai nes patys mek kie-

v

•apie kažkokį jam nežinomą “tri- Į J
jatrą”. Jis neidavo į angliškus te
atrus, negalima buvo laukti, kad 
iis eitų į lietuvišką vaidinimą.} | 
Jš viso, tuometinis Cbucugo^ lietu 
vis neturėjo jokios nuovokos 
apie teatrą, o Jonas Grinius vis 
dėlto ryžosi organizuoti vaidini
mą ir kviesti savo tautiečiu^ 1 
teatra.

f X
A

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir tnrb’nMausia lietuviu fraternaUrS 
organrzacija. lietuviams ištikimai tarnaujanti jau ver 97 metu*.

SLA — atlieka kulKirinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuc* 
darbus dirba.

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerio 
apdraudų savo nariauu.

i

SLA - apdraudžia pigiausiomis kainomis SLA neieško pelne 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA—apdraudžia ir Taupomąja spdrauda — Endowment 
Insurance, kun ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jy gyvenimo pradžiai.

SLA — vaikus andraudžia pigia 4Arminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos suma t moka tik S3.06 metams.

SLA — kuopų yra visose lietuviu kolonijose;..- 
Kreipkitės j savo apybnkės kuopu,veikėjui, 
jie Jums mielai pagelbės i SLA isirašytL

. Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
8C7 W. 30th St, Now York, N.Y. 10001 

Tel (212) 563-2210 ..

£
1

Teatrališką Draugystę. Kada pa- < 
aiškėjo, kad nėra jokio lietuviš
ko veikalo teatrui. Jonas Grinius 
parašo istorinę 3 verksmų dra
ma “Kova po Grucnvaldu ir iš-

Pirmam lietuviu teatro organu j 
zatoriui Chicagoje buvo aišku. į 
jog tai ne vieno darbas. Pirm., i j 
eilėn jis suorganizavo Lietuvių |

helps restore your system 
rhythm overnight. Gently Dep^ndab 
You’ll like the relief in the morning. 
Chocolated or pills, Ex-Lax is 
“The Overnight Wonder?

Read Lbei and toiler* 
directions.
C Ex-Lax, Inc.. I9S2

2759 W. 71 s t St., Chicago, Uh
StTESTINGAJ iSPILDOiC RECEPTAI ’ FANNIE MAY SAU 

DŪK YNAI » KOSMETIKOS REIKMENYS

JAY DRUGS v

Atdara šiokiadieniais nuo
§ y ai. ryto iki 10 vai, vakaro. 

Sekmadi-sniais nuo 9 vai ryto iki 8.‘S0 v

r———----------------- ——--------——«—

For constipation relief tomorrow

Dn Karlo Grlntam, ATSIMINIMAI CR MINTYS,
110.00

Prof. Vaclovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl. 
H dalis, 229 psl.__________________________________

Miko Šfleikio, LIUCIJA, proza. 17S psl. __________

Janinos NarCnės, TRYS IR VIENA. Atsimintai. 172 psl.

Prof. P. Pakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI 176 psl. -__

6. J. Venclave*, 3. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.

?6.00
$6.00

,3. $5.00

$5.00

M.00

12.00

NAUJIENOS, 1729 So. Halsted St.. Chicago. Til. fO slip.

ini MOD AS MIKSY8.
50 metų studijavęs, kaip

#amAė S 00 onuiRtrfu knve-a. tnrion «ndėjo viską, km bet kada ti 
Aet Kur. bet Kurta kalba buvo parašyta apie Llfetuvą, lietuviui 
Ir lietaviu kalba. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium Ir prof. K. 
Būga pas geri u siu e šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuviu kalba iečiančias ištraukas, paruošė tikslini vertimu# 

ir D&iarė mums toliau studijuoti.

SU Ikfi rtridlal FUtu. S3
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TK» MTHUAKIAn. 5a.IL? H*w.* p
Published 0<Uj, ,£oxcpi Sunday, iiesday Saud*?!

1739 S-s. Halsted H. įū*ūs Tr.i>O»n< 421-41^

-KCONU-CUASS POSTAGE PAEO AT CHICAGO, HJJ-NplS, U EPS .374^000 
Postmaster: Send addresj to N’aujiėno*

1730 S. Halsted St. Chicago, IL SOuūB ,ft. "

As of January |, 1143
Subscription Rit«s:

S
C 'cago $45-00 per yęar. $24.00 per 

ji ipntns, ^L2.yu per 3 monies, 
other UŠA localities $40.00 per jeąr, 
$22.00 oef raąnįbJ, $12.00 per 
_iree muilins. Canaua >%5,00 per year; 
'ther counu tęs jArf-UO figr year.

25 cents per copy

Nuo sausio pirmoj 4!»r->s 
Dienraščio kilnotfį

Chicago ie ir p/iereiesčiuo*:

mrfams__ _____
pusei inęįij --.J*., 
trims mėnpgigm?

yiepam m^nęgui
Eitęse JAV vietose:

£24.00
115.00

JC.OO

piųei metų ——__
trims mėnejėaint 
.■fienim ęknūMUC —

i '»«■

Ussieniucj*

5>u»ei

_ s«.oo
_ 422.00
_ 112.601
-

*U.£O 
5*4.00 

-- N.--

Hč-OO 
«■:

ir h-e&-
4 Naujienų Seadro 
laiai fitrwk ChicMA 
ai-wob.
5>- • -------------- --

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, /iskj—a* »e«n<ii*r4ua* * -- • • v - * ■ ' ~ ‘ . z ■ 
nuo 9 vėl ryto iki 5 V si popiet. šeštaįiesfe* Urii .»*!

li

* i .< .
' i , ’ft

UjoTpųes sumAs. kąŽ pfįfatfžHi K#tiivių 
kęvą už .lfti|vę,
Marijanų vądovaująųąąg prgąnaą jay yž bendra
darbiavimą su okupantu. .

Mums malonu priminti, kad VLJKū Stovai pradė
ję pasitarimus su Pąsąuijo Lietuvių Ben4rU9iAene, ap- 

; | tąrė ir susitarė derinti abiejų veikiųjų 4arbųs išląisri- ! 
nįmo kovoje, žįnome, kad ir ALTas veda pasitarimus ' 
su frontininkais vadovaujamos L. Bendruomenės atsto
vais, bet iki šio meto ALTas nieko nepaskelbė ąpię pasi
tarimų eigą. Taip pat žinome, kad ALTo atstovai tarėsi 
su Algimantu Geču, kuris ilgus metus vedęs koyą prieš 
ALtą bei VLIKą, prisipažino, kąd klydęs, nes Įsitikino, | 
kad VLIKas Įsteigęs Bendruomenę, ir nustatęs jos veik
los pagrindus. VLIKo atstovai atsisakė tartis su Gėčių, 
o ALTo atstovai tariasi, bet neskelbia apie pasitarimų 
ęigą. jeigu daroma pažanga. ,Į

Žinoma, kad pretendentas į AĮ/Įb pirmininko degi- į 
niąją ranką turėjo aiškintis, ką j.i^ pa.da.rė? kąd apšviesti ! 
šviesiečus, 4-ris Maskvos agentus palietusius ne vięp ‘ 
Į Tabor farmą, bet ir Į jėzuitų centrą.

ALTas klausimo neišaiškino, .nes jis neaiškia* bnv9 
formuluotas. Reikėjo pąklaustti, ką jis padarė, k&d jio 
nebūtų Į Ameriką pakviesti, tąją visas iš anksti? 
ruoštas rašinys būtų netikęs, bet probleffiąi bdtU jvostą 
šiek tiek daugiau šviesos, kuri būtų buvusį neydingą ųe 
vien šviesiečiams, bet ir visiems Am#rjkos ijetyvją.mė-.

Ne vien šiam, bęt ir kitiems. Amerikos lietuvių 
kįaus^ams Išaiškinti reikia daugiau šviesos. Paverg-

j t$H Lietuvon griže tieturi artistai jail visai kitaip “dai

Visi, ’kuriems .Naujienos. rgikąRųgąs,iųęiąukjtę.-.spe
cialiai paruoštų lai^ų„ • prašančių,.piftigifei-W ištrauki
te pinigines, išrašykite čeki ir ^siųskite ’^aiijjenpm.s.

yųne Naujienas, jų redaktorių, darbininkus ir-ben- ■ 
.ciadaibiųs paleido jiyą’riausių -gandų, yiepas lietu-, 
viškr.s Įaįj^'aštM kąĮbėdamas apie Nąųjįęiįąs, parąšė, 
kad' >š' i&Įnšj&ncms, :į$t jos n^Įjįįė įB:,A^ii^ęgią. Ęsą-. 
me tikri, kad pei^yyręnšrtyG^ kurie Nąūjięi&SViš namų 
išvarė ir pranašąiiįą'mirtį, kojas išties ankščiau, negu 
Naujienos. ‘ . -..//y. . ‘ i -. '

Naujienos buvo patekusios didelėm ekonominėn bė
don, bot jos išsilaikė iki?metų galo.ir. yra:-paširyžusios• 
tęrti 72 metus vedamą darbą- Vienas kitas jnano, ^ad 
Naujienos buvo valdžiai prasiskolinusios ir nepajėgė 
sumokėti reikalaųiamų mokesčių Didžiausioji, Naujie
nų bėda buvusi rinkėjų stoka. Vyres/ieSi rinkėjaf-išėjo 
pemijom kili susrgp, , o venas, parinkęs jau naudingą 
momentą išėjo kitmi dirbtuvėn. Teko.- ieškoti n,aujų 
žmonių ir mokyti juos -naujo amato. Tai ne toks lengvas 
darbas. Ima laiko. Reikalą pasunkino senosios mašinos, 
pradėjusios treškėti-

Turime dirbti turimomis senomis’- priemonėmis 
ir ruoštis ofsetui; Turime ofsetui reikąlipgą mašiną, ir 
ruošiamės pereiti prie naujo Spausdinimo būdo. Kol per- 
eitime prie ofseto, kelis numerius dar turėsime išleisti 
senq nis priemonėmis. Mūnrs patiems nemalonu, - kad 
vietomis sunku vienas kitas paragrafas "įskaityti, o ki
tur jis išeina suteptas, '■ bet mes žinome, kąd netrukus 
laikraštis išeis ne vien du kartu į savaitę, .bet dažniau, 
kol grįš prie penkių dienų.

Pačių sunkiausių Naujienų gyvenimo Įaikptai-piu. 
gauta laiškų iš paskirų ir atsakingų orgąnizagijų parei
gūnų- Visi tvirtina, kad Naujienos šiandien labiau Jietu- 
vame reikalingos, negu bet kada. Okupantas: leidžia mi-

mioųaoo, ne rien apie Tabor farmą bei-susitikimą jėzuitų 
centre ir arbatėlę Hmšdale sodyboje ,J , y į:j ,;'J -i

Lš Vilniuje paskelbtų artistų pareiškimų aiškiai ma
tyti, kąs- juos kvietę,; ko jie v'yko'pąs'jėzuitus ir. koki Įš- 
pųdį ličius sudarė piketuotojai ir jų nešiojami plakatai.- 
Jeigu vienas kitas p.aręškimąs .gąlėjo’būti netikslus, tai 
Vilniuje lęidžiąmo sp^^inio jėdąktoĮ’iiis' jį patiksįiųo 
iriūtu-ode-tikgiiis, kuriais, juos vėžė Amerikon iii apmoti 
kčjo ji^ j^ejiopę, :i j J .- ;

. AMpb&Aš'lietuviams reikalingąs. aiškumasir' tikšr 
lumss. Ka$a klausimai yra aiškūp, Mupnieiiys 'tikslūs,* tki’' 
nėra jokių ginčų., Amerikos lįetųvįąi-.||etbY’Ū taųtąs prie
šą pažįstą- Daugumai teko gyvept.i $isų ųkųpąčjjps me
tų. Jie žino sovietų karo jėgą. Sniečkaus - įjr. -pkųpanto 
statytinių tikslus ir.vedamą politiką.*.■ StątytiiĮuąrc .nieko 
padaryti negali. Jiems- buvo lieptą Įaikyt-iš vienaip -Ta
bor farmoje, kitaip jėzuitų centrę, o (įati. kįĮąip. sugrįžus 
į Vilnių. ' ;■ - ; Į/•' M "v - - "j,

. Skelbdami plątų rąštą api,eį gyjęsiegįų pa^yięrt'us 4 
.Jąįmmnkųs,ViĮųiųj atįnųštos visų ketĮmių-iįrzdUPtos fo- 
(tografijos, bet nepamiiigtąs nė vieno vai-dasJTai reiškia,. 
kad okupantas čia viešėjusiais .daininųikaiš mepątępkin- 
tąs. Amerikon jie daugiau nebeyąžiyps. ■. f*-.:'•. . '

. Nė vienas kitas laikraštis šio klausimo nekels. Nė 
vienas nedrįso aprašyti. piketavimo. Piketuotojai pareiš
kė protista prieš artistų kvietimą i šviesiečių konferen
cijų. Pketuotojąi sukėlė susirūpinimo atvykusių tarpe. 
Naujienos vienintelės atvykusiems parodė Amerikos 
lietuviu dąugųpjos lųiotąjkas. Šiomis dienomis Naujie
nos iškels Maskvai pą§įšokusi tarnauti lietuvi minkštą 
nugarkaulį ir drebančius atvažiavusių statymų balsus.

Naujienos kėlė bendradarbivimo su okupntu klausi
mą anksčiąų.kaip ji kelį,a b’ šiandien.Bot Naujienos vienos 
tinkamai okupantu; nepasipriešins. Naujienoms reika- 
I'r.;/ rmrrrts letuvių parama. Ištikimieji Naujienų

’■ką padėjo Naujienoms, bet šiandien rei-ui

MIRUSIŲJŲ pV'AglA RUDI

1J.84B = IW

ELDORADAS
Individas; — tai istorija, anot Le * 

Dantuko; taip, skirtinga istorija, nuti- j 
kusi skirtingam kiaušinėliui- Mes esą- ( 
me “mes” pirmiausia todėl, kąd gavome 
tam tikrą paveldėjimą gemale, paskui 
todėl, kad patyrėme visas savo gyveni
mo aplinkybes.

(Tęsinys)
tikriau sakąjįt, buyp uždėtas naujas drebinė

to medžio kupolas. js ąhksto pagaminus atskiras

S) žj'giųętĮ į Liptų Laimingosios dienos baigiasi.
| T1W tūfPV. graudžiau! revoliucijai. Alina

■ gąyflą vĮęjją jąįšką po kito iš Orleano: senelis Gi 
1 jiHuas, nująųsdamas, kad greit mirs, primygtinai 

ragina parvykti atgal. 1853 metais jis padalijo 
sąyę turtą tarp sūnus, Izidoro ir abiejų Klovo 
vaikų; j<s, aišku norėtų atsiskirdamas su šiuo 
pasauliu, apgėbti anūkus.

Alina abejoja, ar verta jai grįžti Į Europą. 
Žinoma, politiniai Įvykiai klostosi Tristanų Mos- 
K.osų giminės klano nenaudai. Bet ji pripratusi 
prie Limos. Žino, kaip daug netektų, palikdama 
pteru. Ji taip pat žino, kad donas Pio. kuris ją vi- 
sąj laiko saviške, n.minto, ja; užrašyti nemažą pa
likimą. Alina abejoja.

1854 metų rugpiūcio mėnesį ji išsiima pasą 
Į Prancūziją. Bet išvykti dar neskuba- Vis (jąr 
^vyruoja. Tuo tarpu Įvykiai veja vienas kitą-

dalis. Alina nupiešia plunksna atjaunėjusią baž- . karinių dalinių, ištikimų Eeemkui, vis mažėja.
„ - —- . - • r * • • '.-’ .S ’» J — — * i v • • i r t t ■ 1 •nyčią. PuiRus pięšinys, Jąi mano irtotmos: jū$, be 

abejo, suprasite.— r;
1853 metų rugpiūtį Kongresas’- pakelia pre

zidentą Eceniką į divizijos genęrolūs.Dar ųiekad 
Peru nepatyiė tekios gerovės, kaip jatn.valdant.
ori, nežiūrint te, pradeda reikštis stipri opozo- 
zičijri — ‘va.rbiaurias jus kursytojas iyra Ečeni- 
ko pirm KaštiljaN* ; ..

1851 * j v. džioie kyla pjlietir;-’ kc.r-'s: . ..... ......__  _____ . ______
■ .’?4’ >štoja pi ieš Eremką jJ-’ rįjOšra- [ ■ Lima, fas prarastasis rojus.

,11 > ;

*3T, ku niiislo centras

i

VhįKO VĮCEPm^, JOKŪBAITIS INFORMAVO 
X .LjįTVVIŲS

Žygi pą/-eimi buvoti .tiesiog 
• Įiostabus. yi§uoipeQė šium pro- 

eilė. a-'M., VLlKu SetaMii.-.mu, - tk'tui W ir
’ . Ho-je, gerai Teismas ir Zy?

>’ ęi-snasit:irnavp.QkLietuvc-š.by-- H J >11 tiaroms--fk-. L-'.- , ■* '
ų, 2 ,Į •' -..ko Prtirbnti. . J

jĮęjLj jf / 2 ' Musą kruopštaus iždiiįįnRo 
. . ' . -.auto Kulpos paruoštoje rtpys-

■ - kPjtfij.e npite. fed s, Jn. gwlj0 
A- .'TF kasoję bįivo' 190,52p,-^5

T L iet. Laisvės ižde ’$335.807,49/ 
fe'gįį Jš viso $526 Į32.7L Be to, 
•, ra ĮO.OOp. — 'I’eismp. užstatas;, 
-.ąiųjikrps suplos užsienio atstoju 

i vvbems;JĮ£,Q00J, Daniai D..Brė 
feitiipt ;Vlikq- Ut- .ELTA; ūmu-- iaityeig.'ą >kjypai: USA jr gerūv 
ifeįiĮpį Įst^įgps : IšĮiukypia,-bei derspektyvos . palikimuose. BĄ 

•f. Jįj-p'ojjeridyyjnęs išlaidas, kas :jąjijinę apyskaitą’ kas iuęt pii- 
rirts kastpoip. ąpįe §20QĄ^P< 'įejlųaine VLIKq seime ir TE me-. 
Tąi i-jjškią. kad kąsdiep iariine suyatiia\Jįne. Ją vįši ga-
spm.edžįo|i ąpię’ $700- —p' jei 
’PHpatoniP-S koks spęęiąfe’ pro- 
iektš^-.' tia’D pay, šfenęt Sovietų pildomai. \ 
Sąj|lP.gj)s termas ir Bpūąįtięęjų nebĮjtu priefeišfją-, 
v ik'rt p Laisvės zyps. 
’it-r įSkanėriaviją, tai ęę^ią -ir 
^ąjjgįa.u- lę.šų. Eęt j.0 riu su malp- 
jmpiJ lf ' p.asū4žįąitgti.’'
ko-d* ’ljrt”’viu visuomenės atsilie
pimas" j mūši, pmšymą Teismą

F- {T.ęsinys) ■ .

Map.tenka maloni pareigą i*

tos' Fondo voltlyb?-. vardu 
sioahnd Ji’- J-mis
i1- VU icZuP

T;Vrt ?or-(h > 
dayū.ls J kims gerai žin 
galiu įikNėĮ. pakartoti,'kag ;nuo- . 
.irtos iėifeme būdų ir ^alipiybiu 
juo ųįĮpgiąu. laisvojp pasaulio lie- 
ty vių - Į Lietuvos ĮaĮsvini-

rėmus. . ' I

yLlK,'? ū.afbų fįįrti?-savimas/ is-Į -v ’ _____ - __ __ _ . —

jiės. kad gyįžę -A- Markevičius 
T ,y/‘ą jaJJW, ’kaip P-r-Giedi’aitL. 
Sužėrriilė. jąsąiiytė ir fe; Chi- 
•ągo ir apyl. — pirm. Jonas Jur
kūnas, 9 raynenys; .OHIO — 
Na’-ŪJ- Vyt. ^fcDOginjs. H. Iqzelis 
Viso 8 psjneDysy Michigan — 

,'WPi. Ęugeftjjii ĘĮuloriieiiė — • 3 
; ąsmer.ys; ^ięijdą — pirm. C.h 
• Vilnis, exęę, y.p. V.. Urbonas, 
j'ždi.niūkas .Pp L Mačiūnienė —- 
įipty ■ §ęink^i p.'.ošti komiteto 
pirmininkė.. Vjso FL 17 asmeųų. 
Be to, bėtar-piąi .Centrui. prikĮaų- 
•santies' i iga J jotiniai Bostone. Wa- 
jerUm’y. NėbrajKeję ir kt. — 3 
usnięnys, Įj/siėnio atstovybėm: 
?PiŪž. Brj.t^Ų.jpję Anglija — 

’pirm. Jųoząs yįjčins.fes — _5 as-. 
jĮjenys. Ai; si ralijo j e 2 atstovy»
i)ės; Sydney. — -pirm F.
Aiitfes ir įgM.iotėjiaj .-rtvisę^ĮJ 
.ąįąjjęną.-f‘ ’jj^ljDOurnę — pirm, 
iož K. Lyąikas. įga], ir tal- 
kinjnkąis vi£o 32 asmenys: Ca-

- pięųi. A- Firavičiųs su 
isaliotim’ąis 

ąpįe .33 iisų^enys. §ūfliąu p. Fi- 
-jpyįčjųs btjęįo-fertii k Tcrputo 
;ąstpyybės py’.nnjūfess, bet dėl 
sveikatos jš ju -})iregų pasitrau
kus Tprpnte nhtovyįiės pirn; i- 
ninkas yra Aidas Vaidila — 8 
asmenys —.y.ferį čia išgirsime. 
Fėliau — Ą.- Firaviči.ą.

Tąigi, isfeitąijt yūų atstovy
bių ū kpnp^tų jįąrips dirba apie 
<50, p-,:ei • jįfidęti senti o TF Ta- 
jyba< ir kt pąreigūmis. tai susi
darys bene 13G asmenų kolegija. 
Suprasite, kad 7 asmenų 3 F vai
dyba darbo turi iki valios. Nei iu 
pasidžiaugti, kad TF atstovybių 
ir Įgaliotiijiių. veikla nesiriboja 
aukų rinkimu, o daugumas pla
čiai veikia visokioje visuomeni
nėje veikloje, nes yra plačiai ži
nomi ir sąžiningi veikėjai.

(Bus daugąiuj

iferiĮpį istg.ig.QS įšląiky pi a, -bei uei*spcktyvps .palikimuose. Įty 
f. F-p operątyyjoes įšiąkĮas, kas qąjijinę apyskaitą' kas iuęt pa? 
rort/kąstpofa ąpįs §200,^^- VLIKp seime ir TF me-.

' ..........  ’ ' ” ■ •’* • ‘ -'i ga-.
te. ąLtpvąi- spaudos atstovai'i
syečįaipp jei kam reikia pa-j pa^a —

.'galime pasiusti, kad) $ • Atstovyi^mis ir 
"jog TF ne-1

skelbia savo .fefeų.ų ii'.Jšlaidą...
. šitie rėziiftdrai nėra vięij T F
vaidvbos nuopelnas. Mes .dirb.a-

i aJstpyybemik.USA: Ca- 
hfarnįą — piru). 'Mykolas Nąu- 
;ckaitn s.ų 15 ąsnjenų. Džiaugia-

kalinga visos Amerikos lietuvį^ pąl'ąrna-'Okupantas pri
valo žinoti, kad pavojų, jam sydąiys tiktą! visų Ameri
kos lietuvių pasipriešinimas.■ Jeigu, lįetąytaj eis dviem: 
keliais, jeigu vieni bandys tiesti ranką " okupantui, tai 
skaldymo darbą okupantas tęs ir kyli lietuvių tarpan va
rys dar giliau. ' <<

Naujienos dirba dviem frontais Jos stengiasi page
rinti spausdinimo techniką, kad galėtų pereiti Į ofsetą ir 
stengiasi kelti viešumon lietuvių tautos laisvės kenks
mingą bendradarbiavimą su oknupantu. r

Tai nedidelis darbas. Suglaudę pečius, nei nepasi- 
jusįme, kai priešą Įveiksime. Išsijuoskime ne vieni, bet i 
bendrą darbą Įtraukime artimuosius >r kaimynus. )A\ TAUPYMU BQNU5

Senelis Gijamas pasimirė balandžio 9 d. ■ Or
leane savo namuose, Tiudelio krantinėje Nr. 25, 
kur dąbąr gyvena tik dėdė Ziz.i, 37 metų amžiaus 
viengungis- Jis priglaudžia savo svainę, Mari h- 
Politiką.

į Politikas Įrašomas eksternu į Orleano peir 
i Joną, lanko jame pamokas, bet jis gerokai iš- 
Į vėžių- Iki šiol jis kalbėjo tįk ispaniškai, dėl to ne- 
i labą) supranta, ką sako mokytojai, draugai, tarp 
i kurių jaučiasi svetimšalis.
. Jis jaučiasi svetimšalis šiame Prancūzijos 
miestg s.ų pikąjs mūras, po Prancūzijos dangu
mi, iš kurio kliokiu šaltas lietus. Veidai pablyš
kę. spalvos blukios. Jau ir jo motina nebe links
ma: kažko užsimąsčiusi, susirūpinusi.

1855 metais praslinkus vien.erięms metams 
po Alinos parvykimo i Orleaną, donąs Pio atsis
kyrė su š>ųo pasauliu. Savo testąmęnfe jis neuž- 

j miršo Floros Tristan dukters- sudarė, jai ąpie 25- 
, kis tūkstančius rėptą. (Truputi daugiau, kaip 

. i
Tačiau -Limoje Tristanų Moskosų klaną^. 

naudodamasis tuo, jog Alinos nėra, -visaip ma- 
Gal būt- iš Kaljao uosto ji parodo Peliukui nevilioja, kad šis paskutinės valios pareiškimas 

Limą. tįsančiai ttni viršuj J -pakilumoj, už 12 kjlpJ] likti); nęęfektyvuį. Alina, reikalaują sayp dalies. 
,„.x.... .-.-.-..k u.— y Kiek vėliau Ečenikas, jio generolo Ka^tiįjos per-

Poliukui, Polmi ,Go* galės ištremtas iš krašto,-atvykstą j Prąncū-ziją 
.’ ir pdšiūlo Alinai, sudaryti kompromisą, Pasima

tymas baigiasi vsĮšku santykių nutrūkimu: Ali-

1855 metų sausio pradžioje generolus Kasti! j a 
sulaužo paskutinį dar jo sutiktą pasipriešinimą j ’0,000 naujų frankų —NP). 
ir 5 dieną pergalingai Įžengia į Limą.

Alina sėda Į laivą, plaukianti Į Prancūziją,

na išdidžiai atsako Ečenkui, kad tupi būti ‘‘vis
kas arba nieko”.

| Alina dabar tegali pasikliauti tik pati savi
mi. Senelio Gijmn 'palikimas nę visai mažas: jis 

' Įkainuojamas gerus 15’k.ą tųkstnčių frankų, 
j (Apie 40,000 NF). 1

Bet pusę to palikimo sudaro žemė, vynuogy- 
I nai, vidutiniško pęjpingujno najnai.Šiaip ar taip- 
Aliąa iš to palikimo negalės pragyventi. Ji žada 
keltis Į Paryžių ir ten atidaryti siuvyklą; todėl 
jai teks realizuti dalį Gialjomo Gogen palikto 
nekilnojamo turto-.

Alinos nerimastavimas dėl tų visų dalykų, 
besikartojantys ilgi rimti pokalbiai su dėde Zizi. 
veikia Politiką. Klovis Gogenas vis dėlto ne be 
reikalo norėjo pabėgti Į Peru-

Liudvikui Napoleonui Bonapartui vykdant 
perversmą dėdė Zizi manifestavo su kelias Rini
tais urleabiečių prie miesĮp rotušes, reikšdamas 
savo prisirišimą prie respublikines santvarkos, 
buvo su'tntas, nuteistas deportuoti i Afriką.

•’ . (Bus daugiau)

metrų nuo juros, “tarp milžiniškųjų Andų’’.
Lima “žalingoji šalis”, 

genui niekad nešdils >š atminties.

Kiek vėl'au Ečenikas, po generolo Kaąijjos per-
PATS SKAITYK IR K»TU< HAKAG»fu 

t i; . •_*’■ > * • . : • ’ <

SKAITYTI blČNRASn 'NĄŪJ’LJCJ '
•. -, /. , ■ v--"-

- Pirm.. Sat. — Mond., Jmriarv 4 b. 198b
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461-8200, Page 06058

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
GY

MODERNIŠKOS A1R-CO.NOHIONED KOPLYČIOS

roidų

Dr,
Vida

19M S
VAU 
ir k 
Tel.

LAUL V. DARGIS
ŽIOJAS IR CHIRURGAS 

<estor Community kliniką. 

A* d i cino. direkroTitu

,LG. KAVALIŪNAS
ir kraujo ligos. Neciiirur- 
•nų išsiplėtimo hemo-

jnheim Rd< Westch^st*?, 1||. 
UUS: 3—9 (Urbo dienomto 
antrą šeštodicnj 8—3 nd 
02-2727 szIm 562-2728

/TUJAS IR CHIRURGAS • 
C1ALYBĘ: AK.1Ų LIGOS

3 ii West 103rd Street
■moos pigsi s irti tarimą

DR
G'

W«:

en nuo pirmadienio iki penk 
-ądien 10 8:30 vai. vakaro, 
os laidos Įš WCEV stoties,

banga 1450 AM.
St. ' .‘tersburg, Fla., 12:80 vai. p.p.

A ■'TIS stoties, 1110 AM banga.
2646 W, 71st Street

Chicago, Illinois 60629

TeleU 778-5574

ž<Lietuvos Aidai
b h
| ,1 KAZĖ BRAZDZlONYTe 
rt ’/ Programos vedėja

HM ir-.af ryšium su nenueg;. 
v;--, laikini ir pireuia kai tik 
žmogus gauna keletą valandų 
numigti.

V :dernic« poezijos knyga. K. tna 5 dpi. Minkšti 
šelmi, Pasiųsime poeziją, 1 ii atsiusite pinigus 

tokiu adres- ;
m j ienos, 1739 S. Halsted St Chicago, IL 60608

• Amerikoje vandentiekiai-; 
pateikiama apie 30 bilijonų ga
lionų vandens kiekvieną diena, 
kiekvienam gyventojui išeina 
apie 168 galionus kasdien. J;s 
paskirstomas taip: 65 gcllcnti.

ir sunaudoja gėlimui, virimui 
prausyklose bei žolės laistymui. 
Visas kitas vanduo sunaudoja
mas industrjoje nors daugelis 
iabrikų turi savo vandens šalti- į 
nius.

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

1729 S. Haisted Su 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

*0 S. PULASKI RD. 
.Jiucago, ILL 60629
Tel; 585-2862

BALTŲJŲ RŪMŲ SUsAŲK 
T JJ konferencijoj

B< Lieji Rūmai gruodžio 3 d. 
buvo mkvietę vadovaujančių vi- 
suc-m.nės veikėjų konferencija, 
kuri 1 uvo sušaukta-pąinforniuo- 

i ti ap.L prez- Reagano pasitarimą j 
■ su Gc-rbačiovu. Toje konfertnei- j 
joje Amerikos Lietuvių Tarybai ’ 

j atstovaudamas-dąly-vąvo .dr. Jo- 
i nas Genys.

2618
Tik

OPTOMETRl$TAž
. ALBA. LIETU VikKAI

. 71st St. jTeL 737-514§

£ "contact "lenses’

Dio 1 EONAS SEIBUTIS
4JCSTŲ, PŪSLSS IX

F STATOS CHIRURGIJA
į j Wėst bbrd Street

Vii ,vs. snuacL i—4 popiet,
- -•.aruid.. 5—7 rak vai.

C s ’•Ilsioms; /75-223C,
fe- enci|e- relet.; 44S-Š545

,ei

ga yra

ir juos reikia piją laiką žadinti.

Indonezi-

buvo

6000 asine 
metų jauni 
laimiu- arsi!

■ O

įvairių lapu, žiedų ir uogų. 
MAGD. ŠŪLAITIZNE

e Turtas yra daugelio 
taupos vieno rankose.

(Julian Tuwin)

retkar
juos ištrinant citrinos sun- •

kaip
ne mašiną vairuoti

jei gori — 
‘ plauktoji — negerk.

s Manoma, kad arbata tapo 
žinoma prieš 3,5 tūkstančius me-

sįv^egoū yeda į Taikiną . psknolo- 
■ ginį >usmckimą. Kai kWe ^iTl0‘ 
nės, '‘Leiną iš proto”; kiti pra
deda klykti iš; prasidėjusios bai
mės, jkUi pradeda verkti-- arba
kažką patylomis patys, sau kai- , šaulyje — 
oėii. Vieni asmenys nuo nemi
gos pradeda klejoti anksčiau, ki
vi vėliau, bet išsimiegoję visi pa- pasaulinė gamyba

Klaidingai sakoma :jei geri | 
žuvis, tai eik plaukioti^ o •}

IC'-'VU1* L ■' -‘

nu t

*

u

*

F1i $
■Su

$

' L rr.ur.tvu. SAV- 
aptarnaujc taupymo ir 
pasKOlų reikalus visos 
apylinkės. i) exo jame 

uz niurni parodytą pa-

Sąskaitos apdraustos 
"iki-$100,000.

265? W. 69th STREET 
Chicago, IL

8929 $O. HARLEM ’H
Bridgeview, IL 160455 

•" VL 598-940y'

F 

į J 
■C Lb>u5 
f* namų 
įjulUsų 
p-ms
>,uxejinią. Mes norėtum Dti- 

jums naudingi ir ateityje.

3 Daugelis Amerikos motem 
kreipia daug dėmesio j kojų na
gų grožį, ypač vasaros metu, 
kai jos matosi pro vasarinius ba
telius. Todėl nagus reikia dažnai 
masažuoti alyvų aliejum. Graži 
nagų spalva atsiranda 
čia is 
ka.

4605-07 SO. HERMITALE AVENUE 
TeL 927-1741 - 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523 0440

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
‘ • ' ' " ' * ' ’ ’ C ’

KAIP ILGAI ŽMOGUS .GALI. BŪTU-BE.
" ' MIEGO# . J ' Ų

T.

Musųfilgametei ir brangiai -narei.

JUZEI GULBINIENEI '

girniaus, dukrai Aldonai OLIS, žentui;-Pranui bei kr
E

omine ir kartu liūdime.
;:ns artimiesien:

Į: skaitytojo paklausimą “Kaip tų. Kinijoje tuo metu arbata bū
davę naudojama gydomiesiems 
tikslams ii- gėrimui. šeštajame 
mūsų eros, amžiujeBudos vie
nuoliai atvežė arbatą į Japoniją, 
p truputį vėliau — į Indiją. Ki
tose šalyse arbata paplito tik 
Viri amžiaus pabaigoje.

1558 molais. arzuami iš Indi-
iOS. Dor

-— | .it sKaivyrojp 'paKiausinią jxcip 
— _ I ilgai gali žmogus būti be mie- 

go?” aaktaras.j.T< FLj-jVan DelĮeu
'B savo skiĮtyje td’keep well’’ 

•„S atsakė, gavyzd^ais;- ’. į 
. Rgi! ’ Vietids 17-metų amžiaus San 
•Sį I Diego micstoį.ąiikšt.-vna^yklos 

• -|g I mokinys kętuFiomis yaiahnonūs
11 sumuse ligšiolini pasaukiu nemi- 
s gos -rekordą, ’d is išbuvo ne miego 
| Į 2d4 • vairumas arba • Iii di 
|l -. • Moitsiiskai išiii.j>'i.-.’

'riuc^irdžią :užų©jaų< A1 kr'*’ .olClctVŲ cL'HOa

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

1410 So. 50th Ave., Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MOSffiNISKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AL lO.YiUBiLlAalS PASTATYTI

’537-
Oi

Pro.

St
5 CENTRAL AVE. 
atersburg, F1&. 33710
4 (813) 321-4200

AUSTYMAiPEf

L

LOUIS PRANCIK
F

PHIE BARČUS

Girnai —Pilna wdrsv-rs 
ŽEMA KAINA 

•imam Master Chsrgs 
ir VISA korteles.

RĖNAS. T»l. 925-3043

SLA 134-tos- MOTERŲ. .KUOPOS
VALDYBA: ir.NARĖS?X:į

t

tos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgiji.

raustos r kraustyme* 
•s (nirų atstumu.
NTANAS
676-1882 ar 376-59^

VILIMAS

JO ŠEIMOS VALANDOS 

.dieniais ir sekmadieniais 
O 8:30 iki 9:30 raL ryto, 

dies WOPA - 1490 AM 
iu«iam«s iš mūšy studija 

ACarqu»rte Park*.

jdėji — Aldonu tMvku?

DVYLIKOS METŲ MIRTIES SUKAKTIS -

joje arbata ouvo laikoma nau
dingu, be: labai brangiu gėrimu, 
prieinamu tik karališkosios šei
nius nariams ir turtuoliams. Ta
čiau po šimte nifctil ji^tjpol pu 
plitusiu gėrimu šalyje? J

Mūsų dienomis aiūata tapo jŲ 
puliariausiu gėrimu visame pa- 

pradedant karštomis 
ekvatoriaus šalimis it- baigiant 
šaltais poliariniais rajonais. Jos 

paniekė be
sitaiso. Naujasis-17-meūs pašau- veik milijoną tonų, kimiu tiec- 
tinis nemigos čempionas ’ kele- dajis tenka Indijai. Apie 70 pro 
tą kartų buvo apsirgęs trumpa- centų visos išaugintos arbatos 
laikiais psichozais, bet nemigą Indija eksportuoja Į kitas šalis- 
baigus, pasitaisė. j Daug arbatos auginama Ceilone,

Bendrai, išbuvus be miego 30: Kinijoje, Japonijoje, Indonezi- 
valandų, akys pradeda darytojoje.
■‘triukus”, atrodo, kad grindys! Seniau Lietuve 
po kojomis siūbuoja, daiktai prn-} gero gyeniino si 
deda pro akis skradyti ir didė Į viai ne tik naudojo importuotą 
ti ar mažėti savo išvaizda. Po 99 i iš Kinijos bei Cmicao 
valandų nemigos prasideda ha- bet ir gerdavo savo g.-r 
įiucir.acijos (girdimi garsai). Il
gas valandas išbuvus be miego 
kai kurie žmonės vieną valandą 
jaučiasi laimingi ir juokauja. >e 
kančią minutę pasijunta nusimi
nę ir suerzinti, jų visa galvose
na pasidaro kai]) mažo vaiko.
Dar kiti pasidaro pikti ir agre- 

| syvus.
Bet tie:

1424 South 50th Avenue 
Cicero, III. 60650

Tei.: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMU

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN V AN'C E ir GEURGE ŠOKINI

Aikštės automobiliams pastatyti

AS I. LACK ir SuNuS
I.ACKAWICZ

san- Laid;;': m iu Direktoriai

2424 West 69ih Street T ei. RE 7-1213

t B j A -l 
jau nustatyta, kad vi- ’

11028 Southwest 11 wy., Palos Hilis, Illinois 
f ei. 974-4410

. 59 So. Maplewood Ave. 
Chicago, IL 60629 

Tdet 778-1543

Gyv- 7253 So. Western Ave., Chiago, Ill.
Buvo tavernos savininkas per 43 metus-

Mirė 1974 ni. sausio mėn. 7 d., sulaukęs 71 metų 
Mamžiaus- Gimęs Chicagoje.
p Palaidotas Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Paliko nuliūdime: žmona Helen, pagal tėvus 3 
lt Wasilauskis, trys, sūnūs; Edward, jo žmona Sand-■ 
ų}ra; Raymond, jo žmona Geraldine, ir Louis jr., jo R 
ųĮzn'.ona Joane; 12-anūkų, sesuo Margaret Mažeika,H, 
J>gyv. St Petersburg, Fla-, sūnėnas Walter’ Wasilau-fe 
^ikis, jo žmona Lil. kiti giminės ir draugai,’ , č 0'

Mes Tavęs, mūsų Brangiausias, niekuomet lke'^ 
: užmiršime- Tu pas mus jaų mębesugŲšų bet mės^ 
į, uksdau ar vėliau, pas tave -‘nueisime. ’Tebūnie? Tau £2 

agva ši žemelė! FJ
Nuliūdę lieka: Žmona,-sūnūs,-anūkai ir giminės.j

YASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

MIDLAND
FEDERAL

• SAVINOS
ANT LGaN ASSOCIATION

4440 ARCHES AVENUE

Chicago, IL 60632
CHICAGO, IL 60632

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois

Telefonas — 652-1003

Šešt. — Pirm., Sat. — Mond., January 4 — 6, 1986



organizaeijei D.

Inai buvo išreikšt 
ta.

Buvo p. įimtas 
Albinas Vieraitis 
tininkė Eugenija 
skaitė protokolą, 
valdybos narių pr 
vienbapiai priimti.

Taigi draugija nutarė Kalėdų 
švenčiu proga pasveikinti spau
dą. Nauiienas ir Draugą, nulijo 

Prieš kelerius metus JAV armi-, valandėle^, Sophie Barčus, Kazę 
jos atsarginiuose pasiekęs pulki- Braždžionytę, Margutį ir Vete 

ran”s. Visiems paskirtos Kalėdų 
; ukos. Buvo išrinkta valdyba se
kanti,

1986 metams naujas pirminin
kas Alex Nevardaiiskas. vicepir
mininkas Elen Vilkelis, nutari
mų rast. Eugenija Strungys, fi
nansų raštininkė Bronys Žem- 
culis ižd’uinkė Fina Petraitis, 
korespondentė Eugenija Strun
gys. Maršalka Vytas Abraitis, 
knygų revizijai išrinkt?., Antoi
nette Kalys. Juozas Bacevičius, 

iras, . Elena Chižauskas. Tik nėra nu-
Garbės teismas: Inz. Antanas Į -^-y^ data kada bus, bet xie 
ilcas - pirmininkas, Ila llžtikrmta Pas. B- Žem*

I gulis.o sekantis metinis susirin- 
Kcitrelės kcanisFa: Mišk. Vin ; vjmas įvyks kovo 28 dieną Ane- 

lės salėje 4500 S. Talman Avė-. 
Nariams palinkėta linksmų Šv.. 
Kalėdų, laimingų Naujų metų, j

Po susirinkimo sekė vaišės, mn- ; 
lonus urbti vis. Visi skirstėsi

technikumo ajumnų aso- 
ir yra Ga*l Hills centro

tūrą į kongreso atstovus 3-čiojo 
<nstrikto. Distrikto nominacijų 
komitetas, kurio pirmininkas yra 
senatorius Frank Ozinga, jc kan
didatūrą patvirtino. distrik- 
tas jungia ir globoja dalis 13. 14, 
15, 18, 19 23 Čikagos miesto apy-1 
linkių, dalis Calumet, Stickney,' 
Thornton, Worth miestelių, ir 
visą Bremen miestelį.

N wo 1979 metų Kazys Oksas 
yra Cock apskrities prisiekutių- i 
iu kcnvtionie ius. Prieš tai jis 
17 m^fų ištarnavo Mutual Fede- ' ninko laipsnį. K. Oksas išėjo j 
ral pavings of Chicago vicepre
zidento pareigose. Jis buvo kc-; sauliniame kare, 
inisijo’e, kuri kasmet Illinois 
valstybinėje parodoje Spring-, 
fieide rengia etninius festivalius. 
Jis buvo lietuviu Prekvbos rū- * ’ 
mų pirmininkas, dabar yra jų 
narys. K. Oksas taip pat puikiau

n
Tilden 
ciacijai 
direktorių tarybom narys. Jis
taipri yra Illinois valsti’cs re 
gistruc'aijų buhalterių (CPA) 
narys.

K. Oksas yra gerai žinomas lie
tuviškų organizacijų veikloje. 
Tarp daugelio kitii, jis yra bu
vęs ALTo Chicagos skyriaus pir
mininku, rr yra Vyčių narys.

Isargą. Jis dalyvavo IT-me pa
tarnaudamas 

arinio- aviacijoje, ir dalyvavo- 
Korėjos kare, tarnaudamas inži
nerijos daliniuose. Jis yra inži • 
nierius ir priklauso Illinois vals
tijos registruotųjų inžinierių 
draugijai.

VENECUELOS I.. BENDRUO
MENĖS VADOVYBĖ

Kooptuoti nariai: Inž. Anta
nas Baronas ir Juozas Menke-

naujas narys 
Nutarimų raš- 
Strungys per- 
kuris kaip ir 

•a nešima i. buvo

RIAL ■fTA.Tl FOR SALI

KOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINALS

DIX VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu 

<212 W. Cennak Road Chicago, UL TtL 847-774J

BOTŲ NUOMAVIMAS 
to NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

P NOTARIATAJ • VERTIMAL

UBŲ BOŠU) DRAUDIMO AGENTUS!

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

' LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE, f

Jaunimas: Aras Mažeika — Ve- ‘ 
1 nezuelos Lietuviu Jaunimo Są-

Carretera j

Turime garbę jums pranešti,, 
kad 1985 metų rugsėjo mėnesio 
8 dieną įvykęs Venezuejes Lie-; 
tuvių Bendruomenės devynio- i 
liktasis visuotinis narių suvažia-' 
rimas išrinko naują Bendruome- Į 
Dės vadovvbe sekančios sudėtie:

Dr. Vytautas A. Dambravo — ' jungos pirmininkas
Venezuelos Lietuvių Bendruo- Petare — Santa Lvcia. Km. 12— 
menės garbės pirmininkas — į fiias de Maricha, Edo. Miranda, 
Prolongation Les Nanolos, Edif.
Rio Claro, Apt. 1, Caracas 1050 
V enezuela;

Venezuela.
Vincas Baronas

Suvažiavimo sekretorius

Eugenija Strungys
Koresp.

Kazvs Oksas V

L300 amerikiečiu-

IEŠKO RAKAUSKAITĖS.
KAULĖNIENĖS

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

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

3 butų mūrinis sų garažu.' Pelningas 
j pirkinys. :

• Didelis, grabai įrengtas bungalow.

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

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

Chicago, III. .
Tel. 523-8775 arba 52T-919T

Henrikas Govarsk?s — Vene-' 
izuelos Lietuvių Bendruomenės; 
krašto valdybos pirmininkas — 
Apartado Postai 4710, Maracay, j 
Ede. Aragua, Venezuela.

Vytautas Korsakas — Venezu- j 
■elos Lietuvių Bendruomenės ' 
krašto valdybos vicepirmininkas i 
,— Apartado 1679, Maracaibo. ■ 
>Edo, Zulia, Venezuela.

Suvalkiečių Draugijai
Čikagos Lietuvių Suvalkiečių 

Draugijos priešme-tinis narių su
sirinkimas Įvyko gruodžio 13 die
ną: Oras buvo neprastas, susirin
ko gana gražus būrys narių.

Susirinkimą atidarė pirminiu^ 
kas Leonas Vasipavas, pranešei

— Antradieni senatas patvirti
no teisėja James Buckjey apelia
cijos teismo nariu Kolumbijos 
srity:e- T-k du senatoriai balsavo

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Norėčiau surasti Aldoną Ra
kauskaitę, Gražina Žukauskaitę 
arba ponią Bronę Kaulėnienę. 
Prašau jas pačias arba jas pažįs
tančius man pranešti tokiu adre
su :

Ms. Elenai Ramanauskaitei
Route 1? Box 36
Wilkerson Ranch
Bishop. California, 93514.

— Sovietų poetas Eugenijus 
Jeftešenka patarė sovietų drau
gijai prašyti Gorbačiovą, kad jis 
leistu rašytojams JaLvai vaizdno 
ti sovietini gyvenimą.

— Gorbačiovas natarė siekti 
pakaitu kitose sovietinio gyveni
mo sritvse, tai Jeftenšenka pata t 
lė siekti pakaitų ?r literatūrinia- t 
me rašytojų tarpe. į

— Cigaretes žmonėms pavojin ■ 
gesnės, negu darbo meto aksi-'

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

2951 W, 63rd St 
Tel.: 436-7878’

GOVERNMENT HOMES 
from $1 (U repair).

Also delinquent tax property. 
Call 1-805 - 687-6000 

Ext. Gli. 0617. 
for information.

Į

šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir. esame apdrattš£L

ARVYOASJCIELA ||
6557 &. TcJnrian. Avenue» į 

Y1 Chicago, 1U6K529 
4Š4-9655 arZSZ^r

Notary Publie
INCOME TAX SERVIC1- -

^ DOKUMENTINIAI FILMAI Iš LIETUVOS 
?LIT(OlK0S” SPARNAIS — Dariaus ir Girėno

skridys per Atlantą; . . , : .. į
ŠIMTAMEČIŲ GODOS -r Pasikalbėjimai- sii įšim- 
P - tamečiaiš;

ŠVENTĖN — Pasiruošimai dainų šventei Lietuvoje;

GYVENU SAVO SAPNĄ—Kanados jaunuoliai Lie- 
i tuvoje;
*. • • . r , . ... ■- ... ‘ • ' ' - •

IEVA SIMONAITYTĖ—Rašytojos gyvenimas;
Ieškom klaksonų — Seni automobiliai, šaba- 
j niauskas.

Dažo namus iš lauko
Darbas garantuotas.

i 4612 S. Paulina St. 
(Tcwn of Lake) 

ir iš vidaus.

’ Skambinti YA 7-9107

— Izraelis buvo pasiruošęs 
keršyti Libijai už Romos ir Vie
nos apšaudymą Izraelio keleivi
nio lėktuvo, bet Izraelis prisi
laikys prez.- Reaganc pasiūlymo 
ir Libijai nebekeršys.

— Valstybės departamentas 
įspėjo amerikiečius gyvenančius 
Libijoj. Pataria išvažiuoti, - kad 
vėjiau - neturėtų nemalonumų. 
Dabartiniu metu Libijoj gyvena

kyti pypkės ar cigarų. REPAIRS — IN GENERA1.
Įvairūs Taisymai

— Teisėjas James Braden nu
teisė policininką Timothy Car- 
liske kalėti iki mirties už 2 žmo- i 
nių nušovimą. . . į

.... į
— Prancūzijoj,'Nantes mieste. ’ 

arabas išsitraukė, revolverį ir 
granatą teisme ir išsivedė teisia- 1 
mus arabus. . .<

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS, 
ū e 'm a n Dečkyz 

T ei. 585-6624

425* S. Maplewood^ Tek 254-7458

Taip pat daromi vertimai 
'škvi^Hmai. nMomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.

HELP WANTED MALE-HEMAL?
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

Homeowners discounts
F. Zapolis. Aųerrf

MMVį W. 95th St
Ever®. Park. Ill -------—

• 424-8654 , Jįg“ '
"StaieTą— antfCasuaty Comply - 

Nor* price ’J

■ Visi filmai juodi balti, 20 min. ilgio.
$29.95 vienas filmas.

($39.95 su angliškais subtitrais—“subtitles).
Prašome pridėti $2-50 už kiekvieną kasetę per

siuntimo išlaidoms.
Siųskite čekius arba money orderius “IVI” vardu-

International Video Institute, Ine.
.. Dept. 104.

c/o Juozas Kazlas
New York. N. Y. 10023

Į LIETUVĄ
■ ■ .'.T RUBLIS ;-y

. . V .. $1.85

(įskaitant perlaidą ir ap- 
draudą)

Mažiausieji perlaida 30 rub- 
lių.Pe.rsiuntimas paremtas da
bartine tarptautine pinigų 
keitimo suma; įskaitant visus 
mokesčius ir pakaitas, kurios 
įvyks prieš pinigu įteikimą. 
Oficialus persiuntimas.

Visi mokesčiai pilnai garan- 
tuoii. Jūs gausite pakvitavi
mą. Jis teisėtas ir apdraustas.

GRAMERCY
Shipping, Inc.

744 Broad St.

Ėst. 1947

Konjaky pasididžiavimą nuo 1 / o metu.

—’sau

Naujienoms reikalingas raidžių rinkėjas. ” Puikios; 
darbo sąlygos, geras atlyginimas ir trumpos valandos. 
Pasiteirauti galite telefonu 421-6100 arba darbo valan
domis užvažiuoti į 1739 S.Halsted St., Chicago, Ill. 60608

GOVERNMENT JOBS,
$16,040 $59,230/yeai.
Now Hiring. Your Area.

Call 1-805 -687-6000 
Ext P.-9617 

For current federal list

Miko šileikio apsakymą knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio kare 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ii pas 
autorių: 6729’So. Campbell 

Ave., Chicago, IL 60629.

Advokatu
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo nlandos: - Kasdien: nuo
9 vai. ryto ijrf 6 vai; Taktrd.' 

Seštad.: nuo 9 vai. r. iki 12 rzl; 4.
b pagal susitarimą.

TeL 776-5162
S$4J West 63rd Striet

Chicago, HL 6062»
—— — — - nra'ririi'-i ■  -i - - .-uu-a '

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
J«1 ruošta t ė* keliauti — kreipkitės Į Lietuvių įsifugij;

American Travel Service Bureau
9727 S. Wsslvm Ave^ Chicago, DI. 60643

TeleL 312 23S-J787
* patAniavuuaj jž^knnt lėktuvų, trsukiiiių, laivų kelio- 

iii (crulsei), vienbučių ir automcbiūų nuomavimo rezervacijas, PaiouoL*-: 
ce kelionių draudimu*; Organizuojame keliones 1 Laetuv^ tr kitus crafrtuy; 
Sudarome likvietimus giminiu apsilankymui Amerikoj! ir telkiame iirfac- j

isax4 icjiouiu reikjuiiM.
• Taupykite aknsCJiim cnanered i^ktavaia. Lik resemiou vieUi !

4 - p™“®-* - kaip sudalomi
 i TESTAMENTAI

advokatų draugija
V. BYLAITIS

ir V. BRIZGY8
Darbo valandom

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet.
Šeštadieniais pagal rasit*virtą

S606 S. K*dzl* Ava.
Chicago, III, 60629
Tel: 778-8000

£•9 us for

SAVINGS

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininke Prano ŠULO Į 
paruošta ir teigėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis 
formomis

Knvaa su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje

JOHN GIB AITIS
Advokatų įstaiga

8247 S. Kedzie Ava
(3120) 776.8700

los pi 
-tabte 
si su 
prašė 
sienio

AT 0U1 10W IATB

Įnfattl Co*"^0<3v 
(Udy *nd Quart*riy

Lrte-e-tl R*t»t 
p>«d on Serme*

SERVING CHICAGOLAND SINCE 152$ .

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL. 60608
Peter Kazanauskaa, Pres. Tel.: 847-7747

at:ja: išrinktas Guatema- 
zidentas p. Cerezo buvo 
>jęs Nicaraguoj ir kn]bėjo- 
lozidentu Cervantes. Pa- 
■ustatyti, kur aingo iš pa- 
išvrštie i 200 Guatemalo-

Triaminic® Syrup 
Triaminicin® Tablets 

or 
Triaminic-12® Tablets 

For Allergy Relief 
that's nothing to 

sneeze at.

C Dtorwv T Divfakw of
Ire, Itndrln

gest. — Pirm., Sat — Mond., January 4 — 6, 1986




