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.MOTERYS REIKALAUJA DIDESNIŲ TEISIŲ I
- ./...L.. RAŠYTOJŲ DRAUGIJOJE

Rašytojų vadovybėm pinncn eilėn renkami intelektua
lai,.o vėliau: seka poetai, rašytojai

NEW YORK, N. Y:-—.-New 'jos pareigūnu. Panelė Friedan 
Yorke Amerikos7 moterys rąi- vis dėlto rado reikalo jam pa- 
ka'-auja.^ kad joms būtų .duo_ sskyti, ko ji rengiasi iš suva- 

“ " žįavusių rašytojų reikalauti. |
—; Kodėl nė viena Amerikos; 

jrašyjtoja moteris nebuvo pa- 
kyiesta į atsakingus konferen
cijos komitetus?

— Tikrovė yra kitokia, —at-, 
sakė p. Mailer.—Vavis Galiant, 
Natalie Sari'oute, Iris Mardach : 
ii- Margarita Youi-cerar buvo 
pakviestos būti garbės viešnio
mis, bet nė vįvna neturėjusi 
laiko ‘ atvykti ir nesiteikė .pra
nešti. ,

’— Kodėl nė viena amerik’iė- 
Jė nebuvo išrinktas, j konferen 
cijos komisijas?

— Tai taip pat aiškus reili-' 
Jas, — atsakė rašą^tojas Alailer, ' 
—i komisijas pirmon eilėn ren 
kami intelektualai ■ arba in tetek- ’ 
tiralės, o ne. poetai arba rašy
tojai.

— Tai kaip paskyrėte Susan 
Santoj.?'

— SuS^‘»-8^fa>jTp»ąn:oj* eliėj
— o noveiistė 

rūšies,

BwGolan
® Heights

f SYRIA

SOVIETŲ DIPLOMATAI NEPAJĖGIA SUSTAB
DYTI TARPTAUTINIŲ ŽUDYNIŲ

Ketvirtadienį buvo aprimusios kovos Adene, bet penkta
dienį mūšiai persimetė i provinciją

tos raiidesnės teisės Tarptauti
nėje -rašytojų - organizacijoje 
PEN ra. Jos žilio, kąd. Peris- val
dyba jų. reikalavimų-.Tiėsvai\sto, 
•tai jos viską pgatufiša kad klau
simas būtų - svarstomas. -Nėw. 
Ycxke, . Essex House t Taniuose, 
einančiuose N'. ..Y., .parkeri

Moterys pirmiausia. ryžosi 
aptarti savo rrakaluš- savo tau
pė, kad žurnalistai nebūtų Įlei
sti į jų pasitarimus. Moterys iš 
rinko irašy-tbj-a Bdtty Friedęn pa 
sakyti ’ kalbą šūyažiavusiemjs ra
šytojams. Jos .priėjo įsitrkin-i- 
mo, kad ji pajėgs laiškiausiai 
išdėstyti moterų rašytojų ri rei
kalavimus. Jeigu panelė Frie- 
den kitą klausimą primirštą, 
arba josios aiškinimas nebūtų 
pakankamai aiškus tai scenon 
išeįjo Karen Kenedy pasiruo
šusi pirmosios pranęšjmą pa_ 
pildy-tm Panele Fbiedap _| buvo 
modemiškai apsirengusi.*—5 
JaidF marškiniai,' be jąostiĄes ir ypa intelektuale, 
su .prasegtojIi^dk^Iiaiciu.- -kala- iš jos yra tiktai antros 
semi.' Vienp^i^i^^^ikėįgar-' —_^atįakėt Mailer.
siakalĮ^^^KĮ^^^^^b peties ./ 
■bu.Yd.į^s^binųgi;'sa^.!ąW- dtr. skaitą apie švęį^jųs' nekreipė. 
Ž31iu-raBkmųk ’ąJ^o^sJ"‘-rvetląs' dėmesio i Amerikos-.moterų rei- 
a trod^^FB^sgAv^aiikaiF su-. kalavimus. 'Pąskėnies kitus Ko- 
šufcųoĮ^|^^&Š’^'GČ^ĖKt»’kąk- rėjos rašytojus, nuėjo apžiūrė
tos Ąpąiiktes jtiėsuž/..šžiėįnžttctasą ti Empire Sta^e Building. Jis1 bu-: 
•kudfeftjeiis.■ y- y;’ vi”jij vo. paklaustas, kodė-ii.jis nesi-,

T'žŽ.- U -•■.■.* . , . - klauso Amerikos moterų .skun-'iPdhia-Kennedy."buKo visai ki_ o ...t i'-k, .. ■■■■ ; :N AR-A.;... - i. • do? Jis trumpai -atsake: y tokia. Apystori,-jpjfeasi-• 1 moji-. —• T_.; .A .
p.. •. .vw.-'.S'-.. •' — Kai grisiu 1'Korėja, jai ;na, sjapsivukusi .vwrprm įpiegzti- - . r ±- > I

•. v d : -- papasakosiu apie -Amerikos im-m-.kad,salta..sroy^.^ųteręstų.- .' : -r- . . ■, -YJry
žuiršilistams . -v, -, y1
durgpi-ayttė,. k?i rPu.el/ Er,. <l :l"ms vl^ vA*,ojbe ' 
an jgtijbuvo įpusėjusi.. yGlria- 
kalbj'i jį' laikė nuoga i Našiką, o 
dešihioje buvo jriršlinaftė;? bes 
trečiadienį New' Yorke dar- bu-.1 
vo šalta. 1 m "k'-’

as.^ pagirtasįjųž ipa
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Persiją Įlankoje komunistai valdė Pietų Jemeną, 
bet JemerĮą kovos/persikėlė Į provincijas,

yri ’ - ra'V-
iNorman Mazier tvarko

suvažiavimą

Apie .čikagie'j Norman Mai
ler rašytojai buvo įvairios nuo 
manės, bet jis vis dėlto“ išrink
tas atsakingu Pen -konferorųri-

Caspar Wclnberter

į/ DINGO VOKIEČIU KARYS, VĄRTįš; SKAPTUS
' --.^ISAKYMtS'KARIAMS •

: . . ; .v v .?? - Į/. ‘ '' . . /'i-'.
Dingo n* jo-žmona, rietarnaynąi armijoje, bet .gyvenusi
* i- /;. ■ -kartu- su kariškiais ■ .

■-BONĄ. v';, k Vokieti ja. -j Dili jie. būtų galėję ’ išvažiuoti pas 
'go*aukštesnį-laipsnį turįš naujas-pažĮ.stanni'.. bet ;au praėjo dido 

^Vokietijos kariuomenė' karys.kas laiko tarnas.
iperijos pamatus, klibi savo įdėjkuriarti buvo prięijiami paskaity-J Aiškėja, kad kario žmona rot- 

p ^slapti vokiečiu karo vadovy-Į kr rčiais buvo dirbusi raštinėje, i 
bes įsakymai kariuomenei, pra-l bet prie slaptu dokumentu nepri į 
Peša vokiečiu kariuomenės va-“ 
uovybė.

Dingo ir kario žmona, .netarna 
vusi vokiečiu kariuomenėje, bet 
gyvenusi kareivinėse kartu su 
savo vyru Vokiečiu kariuomenės 
atstovas Ulrich Handt pareiškė, 
kad dingęs karys galėjo perbėgti 
į Rytu Vokietija. P>et jis taip pat 
-galėjo būti įsivėlęs į sovietų Į 
šnipinėjimo tinklą.

Jiedu dingo iš savo buto pra
būtu metu gruodžio 27 dieną.

kalaių:a'“tiksliai jžipeti. kas įsakė 
[Sąskaitas naikinti- ir kuriais su

metimais tai padarė."v

ČILEI SEN. KENNEDY LABAI 
NEJAUKU.

riūomenės be atomo born bu 
be. dolerių. -

— Kaip suprasti?
— Atvažiuok į Korėją, foi su

prasi, — atsakė jam Bangas.

TEISĖJAS HOLZER PRIŠAU
DĖ UODEGĄ

CHICAGO. III. — Teisėjas Re
ginald Holzer prišildė uodega, 
kai ji< įsakė advokatui parūpin
ti jam <=10 000 ir manė, kad ad- 
fokaras niekam apie tai žodžio 
neprasitars. Chicagos advokatai
lura pinigus, oet dabar aiškėja, j;f.ju panaudojo švenčiu laikc-
kad ir advokatus lupo. Advoka
tas Nation N Powell vakar pokš- 
-HA-r. r-driekusiu u teismui. kad 

kovo 1 dieną lis buvo 
įteikti teisėjui Holzer

tarpi perbėgti sieną Karo va
dovybė turėjo vilties. kad jiedu 
dar gali atsirasti. Per šventes

1070 mr,n 
privdrstns 
<10 GOO KALENDORĖLIS

r’y-r pareiškė, kad 
rrik"’insa paskola.

••>ri, 'ėic kad teisė-
v>m k

Ad' *’■ 
ras Holzer -m ‘ik *0' $10.900 pas
kolom ne«r37:’v< >-pt 1983 metais 
pareikalavo dar kita tiek.

Šiandien niekam jau ne pas
kinti'. kad teisėjas Holzer turės 
eiti i kalėjimą, kaip jau tiek nu
ėjo kitu Amerikos teisėjų.

— žcnevfr prasidėjo Sov. Są-
JAV apsaugos sekretorius jungos ir JAV pasitarimai apie 

Casper Weinberger -mano,'...teminio karo sumažinimą, 
kad tuo tarpu geriausia Į -----------------
laikytis prez. Reagano pa- — JAV planuoja paskirti ka- 
skelbtų ekonominių sankci- re laivus prekybos laivam' ap- 
jų prieš Libijos Chadafj, . saugoti Persijos įlankoje.

eidavusi. Dabar vokiečiai bau-! 
e'o išaiškin;i kario žmonos poli- ! 
tikos veiklą. Yra pagrindo ma-j 
nyti. kad ii galėjo būti sovietų I 
šnipė, paveikusį atsakingą karį, į 
išvyliojtisį jį i Rytu-. Karys yra ! 
vyresni.', bet ąo žmona yr.a tik- ■ 
tai 25 metu moteris. Karo vado-1 
vybė imsi priemonių, kad ap-1 
saugotų kariu' nuo nauju būdu į 

j kariams palaužti.

Sausio 18 d. Priska, Kanu- 
ti'. Ragnytė, Laba.

Sausio 19 d. — Marta. Henri
kas Raived’s. Gedvile.

Sausio 2C <1 Blažiejns. Se
bastijoną'. Asta. Gei me

Saulė teka 7:14. leidžia-i — 
4 48.

i
Vėsesnis, bet ne šaltas.

PROXMIRE ŠOKDINA LAI
VYNO VADUS

WASHINGTON, D. C. - Sen. j 
William Pi oxmire reikalauja, kad . 
laivvno vadai pasiaiškintų. ko I 
del dvieju na, laivių statyba taip j 
brangiai kainavusi. Vi-a nelai- 

parei j 
nu , 
lie’i 
-ta 1

nė. kad va-n < laivvno 
nūnas. nea-škiai- sumetimais 
'arė suieškoti dokumentus, 
oianė'iis irrl >vio ’ Tndcnt” 
tybO' ir p; keitimų kaina-.

Laivyno -adovy 
specialist?. Robert

SANTIAGO. Čilę.. — Praeitą 
U ečisdienį sen. Edward M. Ke
nnedy atskrido, kad pamatytu 
kaip gvveną Čilės gyventojai.

Mažai senatorius patyrė Čilės 
sostinėje, nes Čilė' gyventojai 
labai jau nejaukiai priėmė sena
torių. Pači;une. aerodrome grupė 
Čilė- gyventojų pasitiko aiskri- 
d-asį senatorių su dideliu Mary J. 
Kopechne paveikslu. 1963 me
tais senatorius su savo draugais 
ir draugėmis girtuokliavo Cha- 
pagnidick salėje, o vėliau nuka
lė išvažiuoti pasivažinėti Ken
nedy vairavo tiltu. pralaužė 
užtvaras ir m mašina Įkrito į 
vandenį. Vanduo apsiėmė auto 
mobili. Kenhedy išsikap-iė. bet 
panelė Kopechne nepajėgė išlįsti 
ir mašinos. Ji ten ir prigėrė. 
Kennedy palaukė porą valandų 
ir nuplaukė į Bostoną. Už porą 
dienų ištraukė ją. Kai nuvežė 
ją laidoti padarė autop’i ą ir ra
do nėščia. Be to, Čilės preziden
tą.' ir vyskupas atsisakė priim--

i ti Kennedy.

KAIRAS, Egip. — Ištisą --a 
v.-ūtę kruvinos žudynės ėjo t.u p 
Pietų'Jemeno komunistų, o penk 
tedienį mūšiai persimetė į visas 
P. Jemeno provincija-. Praeitą' 
ketvirtadienį sovietu anibasado- l 
j€ Įvyko abiejų pu-ių vadų pasi- ■ 
tarimai. Sovietu nisiovai kovo-', 
an-tiems garantavo saugumą. Po i 

pasitarimo buvo paskelbta žinia,: 
kad pasibaigė tarpusavės komu-, 
nistu skęidynė-. bei penktadie
nio rytą iš Adeno kovos Jiei.-i- . 
nite Į provincijas.

Spvietų vyriausybė planavo iš! 
Pietų Jemeno pavergti kitas ara
bu valstybes, bet dabar aiškėja, 
kad sovietų diplomatai nepajė-i 
pia sustabdyti tarpusaviu kernu-1 
įrištu skerdynių. Abi pusės pri
žada ištikimyoę Maskvai, bet 
kai išėjo iš pasitarimo kambario.; 
tai vienas, su kitu nepasikeitė ne 
v’eno žodžio ir vieni kitiems ne- 
; a.davė raiikis. j

'■ • I
Sovietu laivynas nedidelėje ' 

Socotro s?J<ije t'iri 1.CO0 'kovai 
paruoštų kariu, bet sovietų dip- 
icmatai neleidžia jiems kištis i 
vykstančias kova- Sovietų vy- I 
riąnsybė- laukia, kt-ri _pt!s;ė lai-, 
mes, įąd įgalėtų pasiųsti karius' 
pralaijnėjtjisipnis pribaigti, bet 
ikM šht-<?Jtd. Ėę viena p”.>ė ne-1 
laimėjo. Britai- tvirima,'kad So- 
< btro -Įalc e yra -žymiai daugiau , 
sovietų kariu..- Reikia mažiausia“ 
dviejų* tūkstančiu kovojančiu, j
i ’ikstaųtį kurni abtąrjiauti. -Jeigu 
rusams Būtu pavoju'.tai-risi du 
tūkstančiai galėtų mestis koven. ■

;Piėtų. Jemenas buvo britu ko
lonija. Kraštą valdė 22:šeichai, su 
sitaię su Adene į-ikūriisiris bri- 
ių atstovais. . i

Iki- šio me;o Ma-kvos radijas
ii spauda visai neminėjo apie 
vykstančią.- kova- Pietų Jeme
ne. bet . penktadienio ryte pas
kelbė. .kad kovos dar tebesitę
sia. Atrodo, kad sovietu valdžia 
bi o tarpusaviu kov^s Rusai bi
jo kad to.- kovo- nepersimestų 
; dabartinės Sovietų Sąjungos 
p.-,kraičius Rusai neri galimai

greičiau išvežti ir paleisti Afg1- 
•ristane esančius karius. Kail i 
nenori laukti metu. Jie nori ga
limai greičiau vykti namo.

Pie ų Jemene yra du milij ■- 
n;.i gyventojų. Dauguma vvpgia 
įsivelti i konfliktą, bet ki.nnini-- 
u.i yra suskilę. Kaip vieni, tail-- 
antrieji vadai yra buvę Maskvo
je ir susipažinę su sovietų pas
tangomis -. --ūdyti naujai paverg
tas tautas. Iš Maskvos grįžę.' bu
vęs prezidentas Isnia-1 vadovau
ja sukillmt-.i. Buvo paskelbta, kad 
jis sušaudytas, bet pasirodo, kad 
jis vadovauja visai Sana pn.vin 
rijai, kur atsisakė klausyti H:-.> 1 
iii valdžios.

THATCHER GINA PASIME
TUSĮ MINF-TERį

LONDONAS, Angį. - Pirae’ 
ta pirmadienį britu pai l;-nis'.:,-. • 
kilo didelis skandalas, kai r « 
1- vbos ir pramonės miuisti ', 
Leon Britain pasimetė ir n:"nū. 
gaudė tinkamai atsakyti i l\ n- 
servato. ių paklausimą.

Pasitraukęs karo nri- isP .-į . 
Michael Hesscltine aistovu į\;. 
,mos? paklausė Leoną Britain.. ;- 

i* vra ka nor< girdėjęs airio bri
tu helikopterių Westland bend
rovės ekonominius sunkumu., 
Bri a.in trumpai .atsakė, k.'d 10. - 
kr. negirdėjo. Vėliau paaiškėjo, 
kad iis buvo gerai inform u*''.; ■, 
kaip premjerė Thatcher !< ido į 
iioms už'ier.io bendrovėm stj

Pietų Jemene ma-kvinė 
? pasamdė 1 prezidentas Hasari sunkiai su- 
Kalmin. ka I žei-tas. o buvęs prezidentas Fa- 

jis priz.i’T'ė u nariais io “Trident” , ra Ismail sušaudytas, 
statybą. Ji' rūpinosi sąskaitoms j --------- - ---------

ir išlaidom- nuo 1981 iki 1984 mc-( — 1 83 9 metų britu Indijos
tu pabaigęs. Bet laivyno vadovy-J bendrovė Adene įkūrė uo-tą. ku- 
l.ė nutarė p daryti esmines pa-ii is lab.-.i greitai augo, kai atida- 
kaitas. Visa t<i kiinavo didelę rč Simzo kanala. 1960 metai- ru-
suma pinigu Komitetu: atsto-j sai is'eigė Liaudies Jemeno res
vas Kolmin pasakė, kad jis nega-1 publiką.
įėjęs galu 'U galais suvesti ne. 
laivyno vadovybė sudegino dalį 
sąskaitų. Sen Proxmire neduoti..

— Teismą' informuotas, kad 
Colombo šeima kontroliuoja vi- 

laivyno vadams ramybės. Jis rei są betono biznį.

: tvri heliV p'.e’-h s ? nglij^ie. I\.- 
tvs" konservatoriai kaltino .M- 
ni'teri Britain, kad ji- ' m-• .ir,. 
tai sėja kenfuziją britu : I-_. 
;r enre.

i Premjerė Th.itchei p.-r-' \
parlamentui, kad Leonas I’- .- , , 
r;,’ėi'> vi'ka nežinoti :re h R. 
kną*e> :j c mvbą. h<- -ra i . •<- 
! ė r'i;::’-.U'i i jiic pasitiki, /.c-:;-,. 
,erė turės aiškintis p lanu-nt•_ i

’ te! b.f likopteriu.

i - - t l.icagos CTA piim. di.-p; 
įminė' Martin Luther King 'r. 
J rr.-iies 'Uxakij. Cbi'a-.'ą > t.-r- 
j i’.- ’is t’k'ri ‘-a busų. K. . ; s 
' vvk ' i darbą, ture- ri'..;.-ia ąį 
! anksčiau.

( -- Lieti.-.' ir ūkana !< >>i<, , i |
Seki*. George Shultz ma- blaivini nusileisti Florid-.j* j s 

110. kad JAV karo jėg’OS bnndvs nusilei'd K: iifot m 
galėt suvaldyti Libijos dik-; Moj.-'.ve dykumoje, 
tatorių Mahommar Chada-į ---------------
fį- Jis neturi te'sės organi-' Adeno uoste yra 3 m M;., 
zuoti teroristų prieš Ame- karo laivai, be* marinai į , 
ką. kov-?' nesikiša



SU IR ANT MICHIGAN^ ĘiFFJ

ji MODERNI MOZAIKA IK MAGARYČIOS
Dėsto šio skyriaus redaktoriai

DAVTMAI APIE NARSIA ŽEMAIČIŲ VALDOVO 
DUKRĄ ŽIVILĘ

uŽiūrėk, ar tau ne
atrodo, kad su šia skrybėle aš 
atrodau dešimtį oietų jaunesnė?

‘Tai kiek tikrai ta<u metų”?
“Po dvieju s?vaičių būsiu dvi

dešimt devynių^
“Su skrybėle ar be?”

* ♦ r

DŽENITGRIUS

Pasikalbėjimas 
Maikio 
su Tėvuži

Ir seniui širdis atsivožia
Jr žvilgsniai visų į jas krenta, 
Praeina merginos, kaip rožės, 
Ant Michigan ežero krąnto.

Žemaičių tarpe buvo užsilikęs. 
pasakė jinrts apie vieną narsią j 
žemaičiu kunigaikščio dukterį į 
Žiiviię. kuri dėl krašto gerovės; 
ėl'tž uejo >avo numylėtinio. Vė- > 
lesnių laikų rašytojai tą pada-Į 
v imą savaip perdirbo ir sukūre | 
Gramatinį veikalą. Jo turinys! 
; la sekantis:

Valdovo duktė Živilė pamilo 
jauną karvedį Karijotą, kilusį iš 1 
paprastųjų. Živilės tėvas, būda-į 
iras kunigaikščiu, nenorėjo, kad I 
jo duktė išeitų už prasčioko ir 
ją uždarė pilies bokštę. Sujaudin
tas i r keršto apimtas Karijotas Į 
nubėga pas rusus ir įkalba jiems j 
žygiuoti prieš lietuvius ir atim
ti tą pilį.

Būriai svetimu kareiviu neti
kėtai užpuolė pilį ir ją paima, apsivesti ir Karijotą paskyrė sa-! 
Karijotas skubinasi 
livosuoti Živilę. Bet pastarosios 
ežiaug-mas būna trumpas. Pa
isčiusi rusus, ii suprato kokiu 
būdu įvyko jos paliuosavimas. 
Ištraukusi kardą ji perduria savo ; 
buvusi numylėtinį ir pabėgusi 
iš pilies sukelią lietuvius kovai ■ j 
prieš užpuolikus ir juos nuveja. į namo apriveda.
Senajai kunigaikštis vėl tampai Panašiai atsitinka ir su dau-' 
pilies valdovu. ; geliu kitu legendų..žmonės jas

Kaip matome, literatai gerokai ■ gražina, keičia iki pagaliau ti- 
uagražino šią pasaką ir Živilę pa krenybė virsta neįtikėtiną pasa- 
darė tokia, kokia ji vargiai ar 
raiėjo būti. Nudūrimas Karijc-

uz-

to, k id ir už piaiašy pasielgimą, I 
nėra įtikėtinas, nes jaunai mer- į 
gaitei ne taip lengva ištraukti I 
kardą ir nudėti patyrusį karį.

Patsai Karijotas vargiai ar ga- j 
iejo bėgti pas svetimus ir
pulti savo kraštą. Meilė labai re i 
lai nueina į tokias kraštutinybes. Į 
Žmonių padavimuose apie tai 
visai nekalbama. įvvkę kaip tik j 
priešingai. Kai Karijotas išvykęs į 
i karą ir ilgokai negiįžęs, tai Ži- į 
vile, apleidusi namu 
jo- ješkoti. Pakeliui 
daugiau karių — savanorių, ku- i 
rie pasiekę Karijotą gelbėjo nu
galėti rusus. Kautynėse daly va-j 
vusi ir pati Živilė. Už tokį jos1 
prisirisimą prie savo numylėtiiio, j 
tėvas — kunigaikštis, leido jiems |

biaroEgzekutyvų klube prie 
šnekasi du egzekutyvai.

— Girdėjau pasisamdei naują Į 
dženitorių? Kaip atrodo?

— Dar negalįu pasakyti. Iki 
šiol dar nemačiau jo blaiviame 
stovyję.

— Ką sakai! Visą laiką girtas?
— Ne ję, Aš!

Vyro prakalba wot e r ims

Moterų klubas savo susirinki-
iškeliavo inu’ prakalbą pasakyti pasikvie- 

surinkusi

bokštą pa- va įpėdiniu.
Bet jei atimti dar ir žmonių1 

pridėtus blizgučius, tai tikrenybė 
būtų štai kokia. Živilė, išsiilgusi į 
savo numylėtinio, išvykusi į to-: 
Įima karą, vyksta pas jį,- keliau
dama dienas ir naktis. Pagaliau.

suranda ir po mūšio sugrįžę
Ūkininkas

ųv nesurūgtų joms pien
* * »

— Petriuk. ar<tave tėvas lupa? j
— Ne. .iš dešimties broliu aš 

pats jauniausias, ir. kol eilė atei-
: na man, tėvas pavargsta.

tė didelį visuomenės veikėją, be 
kitko pasižymėjusį mokėjimu mo 
terims pakomplimentuoti.

"Mano mielos Čia susirinku
sios”. pradėjo visuomenės veikė-1 
jas. Niekam ne paslaptis, kad 
moterys suvienodina mūsų rū
pesčius. padvigubina mūsų džia
ugsmus ir patrigubina mūsų iš
laidas. Tegyv’iioją mūsų raute- 
ivs!!’’ i

* ♦ ♦

Kaime
i

Miestietis: Kadėl justi karvės! 
,'tovi vandenyje?

Kad tekiam karš- j
i

KIRPYKLOJ!

Į kirpyklą įeina tipelis su ke- 
pūre ir kreipiasi į kirpėją, kad 
pjgdrptų plaukus.

Labai prašau, rodo kirpėja- 
ktglę, bet prašau nusimauti ke- 
ptfl-ę.

hipelis : — Tai kam?
er <
& • - - i- Pas teisėją t

Kuo paaiškinsite, kaltina- 
Digsis. kad penkerius metu* ne- 
kabėjote su savo žmona?

Savo geni išsiauklėjimu, 
gębkunatis.

X— Kaip tai suprasti?
i.

s kalbą.

APIE PREZIDENTUS

Savaitraštis "New seek’ rašė: 
iZoosevell įrodė, jog prezidentū- 

r'Įrali būti profesija visam am
žių:. Trumsnas-kiekvienas gali 
lipti prezidentu, Jke — Ame

rikai prezidentas visiškai nereikli 
dingas, o Kennedy—Amerikai 
pavojinga tureli prezidentą.

Pas redaktorių

Man atrodo, kad niekad advo-J katas Nątla.nas, lipdydamas prieš 
katai nebuvo taip nuvažiavę, J Holzerį.
kaip šiandien, — Maikis tarė Tė
vui.

Ir meilės paliečiame temas.
Tam moksle daugiausia suprantam, 
Daug ištepėm pudros ir kremo 
Ant Michigan ežero kranto.

Gražuolė iš Bridgeport© viena, 
Tau širdį kaip peiliu suramto, 
Ir dūsauji tu mėnesienoj 
Ant įfichigan ežjero kranto-

Sųdžiūsim iš meįks, kaip šienas, 
Kaip liepto ątplyąiiįįąs lentos. 
Ir liks tiktai popieriai vienį. 
Apt Michigan ežerp kranto.

Karstas su patogumais

Pinkus nusprendė, kad vis dėl 
tq jau senatvė ir reikia iš anksto 
pasirūpinti karstu. Nuėjo jis 
pas savo bičiulį Nusbaumą, ku
ris vertėsi tokiais dalykais.

Saliūnas

Bet aš tau sakau, kad po pus
mečio iš jo karsto išlįs tavo nu- 
g#i>

♦ * *
TAIKLUMAS

Džentelmenas po dvikovas su-

1 Dar didesnėn eketėn Įkrito 
j Fred Lane. Savo laiku jis taip 

— Kai pagalvoju, tai man at-i par Kolzeriui paskolino $1-500.
■ Jis teisėją pažino, jam reikėjo 
|įlaimėti bylas. Jis b.uvo komedi- 
‘jautas Teisininkų banketuose 
jis šaijiydavosi iš teisėjų, negrą
žinusių paskolas. Bet dabar jis 
iau nesišaipo. Jis išrinktas Chi- 
cagos Teisininkų draugijos pir
mininku-. Jis pateko į federa- 
j;nį teismą. Dabar jį šokdina 
lukas. Ne pats Valukas, bet 
luko paskirti 
šokdina Fred 
įėgs išsisukti.

— Kaip tau, geram savo (irau- fjžta namo:.

komprcmi-— Tai tam tikras 
sas, madam, — atsakė redakto 
rius.

— Kompromisas9
— Jeigu galėtume, mes 

neprašytume
i po pusėje.

JUSI
nerašyti ir toje la-i

Pienas ir pagirios

Pi liet is nuėjo pas kydytoją.
<— Ar geri vakarais pieną9

— Geriu.
— Tai matai, kai prigeri pie

no. tai vartais nuo šono ant šo
no, ir tada pienas pavirsta i

Klaida
* JT

jau padaryta

ką tik garaže iš tė- ; koholį. ir todėĮ rytais sei gi pa
biriom.

balai — cukrų, cukrus - i al-

Įkyro u>i lankytoja, dažnai • 
c nešanti savo grafomaniškus j 
ašiniu^ į redakciją. piKlause

— Kodėl jūs rcika] 
;d save ViririiH rašyc 
enoje lapo pusėje9

Antaniukas 
vo gavęs pylos. įbėga rėkdamas 
: virtuvę motinai skustis: “Ma- I 
myte. kokią klaidą mes padarė- į 
.ne apsivesdami su papa!"’’

* * *
PRIE VITRINOS

Žmona įsigilinusi prie kailinių l 
vitrinos:

— šituos arba jokių’
— Na gerai. — -utinka vyras, j 

—tada jok;ų. ‘

Kupranugaris

Dresdene surengtą parodą 
buvo atvestas
Vienas būras, 
pabaisą gatve vedamą, 
si:

Į

žmona.- sušunkąs^ Tu ne su
žeistas?- —-^Nė-

— .Q priešininkas9 Tu x,ušcvci
' X___Ą. - » -

s - t! - • r

gili, štai, geriausio medžio kars
ta-. su sidabrinėmis rankenomis, 
satinu išmuštas, ir vi.-ai kas ma
lonumas tik 300 dolerių^ ; .-.i

Pinkus išėjo apsigalvoti. .jjfcr 
grįžo visiškai piktas/ ' * fP .j

— Geras tu draugas, nėra Įsą 1 
sgkyti — prakiuro jis. — Ten 
toliau toje pačioje gatvėje $lęp- 
kindąs tekį pat karšu, atiduoda 
50 dolerių pigiau.

— Gerai.’ gerai..— tarė Nus- 
bąumas. — pirk tu iš šįgukinde.

rodo, kad aš gerai padariau pa
sirinkdamas kitą profesiją.

— Kaži? — suabejojo Tėvas.
— Jeigu advokatas yra geras, į 
tai jis viena byla laimės kelis 
šimtus milijonų ir gali gyventi' 
švilpaudamas.

— Kas jau čia uždirba šimtus j 
milijonus9 — pasiteiravo Maikįs. j

— Ar tu jau nebeatsimeni ad- j 
vokato, kuris laimėje Texaco by-1 
•ą. Iš 11 bilijonu atskaityk 1Q—, 
tai pamatysi, kiek advokatas už
dirba.
— Bet jk laimėje daugiau. Pri

dėk Texacc mokamus procentus, 
o advokatas gauna ir pracentus.

— Tu. Tėve sakai, kad lietu
vių advokatų nėra, bet žiūrėk, 
ko verti amerikiečių advokatai.

— Aš to nesakau, — tuojau .at
kirto tėvas. — Lietuvių advoka
tų mažai, bet yra pirmos rūšies. :

— Aš jų nepažįstų. i
— Tu gali nepažinti, bet aš 

žinau, kad lietuvis šokdina vi
sus. Jis šokdina teisėjus ir advo
katus- Kiti bandė šokdinti, bet: 
jiems neišėjo, jie nemokėjo kaip ‘ 
šokdinti, bet Valukas visus šokdi- ■ 
na. Pagal veikiančius įstatymus ' 
ir Valuko batuką, šoka teisėjai. \ 
o dabar pradėjo šokti ir teisiniu- • 
ku draugijos pirmininkas.

— Aš skaitau lietuviškus laik-! 
raščius. bet to dar nemačiau

Vi.-;i Cdicaga kalba apie teisė-1 
ją Holzerį, kuris paskutiniais ke-j 
tiais metais pasiskolino $150.000. >

— Ar bent kiek atidavė?
— Kur jis atiduos? Jis ėmė. 

kad nereikėtu atiduoti. Jis ėmė 
po 1C.000, po 5.000 ir kitokiomis 
sumomis. Kartais pasirašydavo, 
o dažniausiai nieko nepasirašy
davo- Jis manė, kad parauas pa
daro dokumentą, bet kai gauna 
grfn.ai.s. tai jokio parašo nereikia. 
Advokatas N at! >.n Powell "pas
kolino” teisėjui Hoker $10.000. j 
Advokatas manė kad teisė;<:svi> Į 
cielto pinigus atiduos. Jis net i 
Laikraštvj? -kai'ė kad kiti teist-. 
įaiatidavė. bet ne Holzeris. Pi.a j 
ėjus keliems metams teisėjas dar 
kartą pareikalavo paskolos, šį 
kartą Nattanas atnešė čeki. Tei
sėjas pa-ičiūrėjo. pavarte ir pa 
*a ke

— Pasirašyk
ui pasirašius, teisėjas pc 
jau -ėsti imasiną.nuva- 
b .nką ir iškeisti Į pini- 
atvežė pinigus, tai re 

-urinke ir į kišem
Nei dėkui, nei išgriaus 
nepasakė. Pinigas jo i’ 
nereikia.

— Bet Holzeris apsiriko. Jis 
žodžio netarė, bet Natk n.a- nu 
tarė prasižioti. Jįg nutaiė pri< 
pirmo.- progos p atlikti ir pra 
sižiojo. Pr;sickwūųju tf’lsžnui p. 
sake teisybę. Tci-ė’a> Holzer pa
balo. d.uitis sukando, dėt neina-

> ne, kad Natlanas šitaip »u 
sėju pasielgs Holzeris turėjo pta 
gos iš-i-ukti, bet S&isuko advo-

!
1 
I

ir kupranugaris, 
matydamas tekią 

stebėio-

— Sakykite, ką tie boiševikai 
š arklio padarė?...

tarė tuc 
žiuoti į

Kai 
su skaičiavo 
Įsidėjo. 
Žodžio

I

Va-
Va-
Jie 
pa-

pasakyti.

prokurorai 
Lane. A.r jj: 
sunku

Greičįąusiai, jis prasižios ir pasa
kys teisėjams, kaip nereikia elg
tis. Taigi, Maiki, negali sakyti, 
kad lietuvių nėra advokatų. Yra 
jie geri. Kada jię-išmokins kitus 
šokti pagal įstatymu batuką, tai 
jie galės tapti pirmos rūšies ad
vokatai. Dabar jie suameriko- 
nėjo, — baigė Tėvas.

• Sunkiai susirgt: vieno ško
to žmona. Vyras, išeidamas pa
šaukti gydytoją, pasakė:

— Jeigu mirsi pirma, negu 
mes ateisime, neužmiršk užgesin
ti šviesą... .

.• deimantas yrą akmuo, pap- 
dr jamas njeilė^ pamatam^.

• Draugas yra asmuo, turin
tis tuos pat priešiis, kuriuos jūs. 
turite. . ‘

• Blogi laikai yra tąda, kii 
pakeleivingi prašo payėžyti ,bet 
kmia kiyptimi.

• Amerikoj kriminalinių nusi
kaltimų vis daugėja ir daugėja. 
Atgrąsifiti nusikaltėlius vieųa 
firma pradėjo gaminti tokias iš
kabąs:.'— Pašaliniąjyis draudžia
ma!

Erna 
t ims

Vilkas prie durų...

Laikraštis paklausė, ką ga- 
padaryti iš sudėvėtu dau 
še peteli u. Atėjo 222 skir

tingos idė os. Viena jų — su 
randeli katinėlių ūsams kalėdi
nėse atvirutėse.

9 Vie:m garsinimu agentūra 
prarado geriausią kjijentą — ci- 
^ rečių gamintoja. Ji cigarečių 
reklamai sugalvojo tokį šūki. 
‘Rūkyk dabar, užmokėsi ve- 
iau!”

• Diplomatija yra menas ką 
re s atim:i, o elgtis lyg ką nors 
auotu. <

į ■ m.'s ab’.: <a>p
įąiklįąį šęyęįpi, ksjį Ruikos Me
na su Įpta s.ųsųlūrė pu^iaukclyje.

- a * ?ji
SKELBIKAS ATIDARĖ ALL-

žmogui nusibodo jo lurinia : s 
•namas, ir jis nutans pĄ. duoti. 
Jis pavedė ją paj tk. vimų1 
su tvarkyti age u lu i.

Netrukus, gives Lik ršiį 
užliko įstaigų »k.ibim.:j, k. 
n>3 iškeliaHios visos gerosios 
namo ypatybės, o be to bu,o 

-pridėta .ir nami.i fotografija, 'fa- 
da jis pažiūrėjo į tą sk.Ibiuią ir 
fotogaaDją; nuskubėjo pas age:i

— Žinai, -— sako, — nębepar- 
duok mano lo nanip. SkeILįmas 
Įfkino mane; ksd lai via nzmas, 
kokio aš visą gyvenimą np- 

i rėjau. j - ' ' Z

Toliau Nepajuda

Senas viengungis ppsjsjp.ndė, 
og niekad negali žmoniškai pa

sigaminti valgių. Jo draugas pa
klausė:

— Ar gi neturi r.i’sipi. kęs vi
rimo knygos.

■ — Knygą tai turiu, bet man 
trūksta švarių indų.

$ ♦ *

• Lengiaų nušluosly i 
nosį, tapus jo deš:r.iąj.

am

• •Atsįkalliingli i'mckstaina 
anksti, - kai dar r.cm kame 
atsiprašinėti. a

e ši,js laikais yra kei.'čiau- 
ia. kad -ugebania suskaldyti 
T aną. o niekaip negalėjo tinka- 
uai pa>kirsty:i benziną ir aly- 
’ą. kai tų dalykų tiūko.

• Apie vriką rūpinamės, apie 
vRką diskutuojam, bet mažai 
k:.da prisimenam apie savo laik- 
ra/čius. kurie v.somis priemo
nėmis bando palaikyti lietuvišką 
’ tikimą; dažnai net savo nu- 
kripusdami Toli mane, jog niū- 
ų katula yra visų erzelių ir 
h susipratimų priežastis. Kiti š- 
aetinė a, jog jietoviški laikraš- 
įai ’nevisa paduoda'.No: irt ras* 
i priekabų, visodajų rasi. Bet 
i^užmiiškim. kad be savo ^pau- 
!es kad ir aprubežiuotos ir ne- 
r^’nics, lietuvybės pulsas rnū- 

•i v’-ucincnėi jreit sv<totu. c
L* UlrU’M;: VS’JZ n pSviUljJ ’O 

Jie Lijo lais\Ts, 
ekrati o- ir avo piliečiu. •

n <tvo vyrui — 
1 tu būtum kaip 
koks ją nr>ulai-

ko nuo išlaidumo.

A. a V, GRYBAS žydelį kromicdfhka*

Sat. Mond.’ January T8 — 2f’, . ifjRn
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LIETUVOS SOVIETIZACIJA 1949-1941 21.

Šio šimtmečio pradžioje lietu
vių vaidintoju veikla Čikagoje

LIETUVIŲ SCENOS MYLĖTO
JU RATELIS ROSELANDE192126 m. Dundulienė buvę

J: u.usi Lietuviu D amos Mckvk-
’Diama”. Dėstė scenos meną,

.im.ka, vaidybą grimą, balso
■statymą Įr gilų kvėpavimą. Pa 1 btivo laba gyva, bet jos pėdsak 

' kos ėjo ketvirtadienio ir šeš-
: dienio vakarai

beveik nebeliko. Turėjau progos 
peržiūrėti roselandiečių vaidin
toju protokolus, štai jų užrašyti 
duomenys:

Lietuvių Scenos Mylėta2 u 
Ratelio pirmas susirinkimas įvy-

č ’ ima sutartimi jie leido pa- ' 
tekti tariamos “neutralios” Lie
tuvos likimui i Sovietų politi
ką, kuries istoriškai aiškus r i 
: uola mis >ickim.i- buvę ne koks.

ei’t durnas, bet komunisthrsl 
revoliucijos” ii <nvietihė< >ant-1 

rkos išp!ė,:m. - i vi>ą pasau’i.
t — pi moję eik-je į Eu- 
ir kuriai kyląs Europe I 
sovietiniu valdovų įsiti.Ji- 

alinu >uteikt! oa

dmėjinid pirmenybes įvyk If
* vasario 1 <1., Devil >

Risort, Bethany, Ont 
uO myliu i šiaurės rvtus n 
rente) Varžybas vykc’o >ie 
vi-ti - ŠALPAS S-p< s Šilinė

?
.v

ii-

Tu metų pradžioj iš Hclly- ■ 
cd atvažiavo K. Urkai'.is. su-' i; izavo ar įs ų gsupę ir ruo- i

. i sukti ’.ietuviškus filmus. Per(fco 1911., 11. 14 J. Stančike s’ e- 
v ą pusmeti L’ibaiti mokė ar-: uinėj, 205-7 E 115 St. Susirir i- 
: . $ ir lavino Juos, kad prisi-Įmą atidarė Z. Jucaitis paaišk: i-
i igtų sekamam sezonui statyti. damas susirinkimo tikslą ir 
\ ik 'lus sau ir pašalinėms (Irau- gindamas susirinkusius .kūi i 
f 'joms, kurios norėtų jų patar- j dramos būrelį plėsti scenos m - 
n avimo. Iš pradžių pamokose bu-. Roselando lietuvių tarp >.
' o apie 40 asmenų. Vėliau suma- Plačiau apkalbėjus tokio būre’ o j 

ieikalingumą, buvo Įkurtas L e- 
raryti planai filiuose suvaidinti tuviu Scenos Mylėtojų Ratelis 

“Vidurnakčio p.OSelande.

•Jc. Vasarai praėjus, buvo pa
Prof. Myko!a< Roemeris buvo 
csnis ir padoresnis Lietuvos 

Nutarta, kad LSMR būtų ne- į teisininkas. Jis išauklėjo tris Lie- 
partinis ir tesirūpintų scenos me J tuvcs teisininku kartas. Jis para -! 
no skleidimu lietuvių tarpe Taip | šė šias mirtis apie teisinę Lietu- 

‘ ’- * nutarė. | vos padėti. Pasilikdamas Lictu-
> ... ...vyrams | voj. jis negalėjo siu saniproiav 

mų pasirašyti vardu ir pavarde, 
bet panaudojo X. Y. inicialais. 
Spausdiname už>ienin išvežtą 
gijaus teisininko darbą, kad pla
tesni Amerikos lietuvių sluoks
niai su juc susipažintų.

N. Red.

itimi". sūdai :niėi;> nežv-1
:'i:ios veikalus:
Audra”, “Užmirštas Kapas ', “Ka , 
rcliaus Duktė’'. “Pinklės”, “Gi-I 
?iųs Keliai ”, “Pražuvus Mergai-1 
tė”, “Klaidos Spėka”. “Amerikoj į 
Veidrodis” ir “Žydinčios Rožės’’.j 
Veidrodis” ir “Žydinčios Rožės”. •________
Gal iš pavydo ar kitokių priežas- l mokėti.
čių nariai pradėjo kivirčytis ir Pirmame susirinkime prisirašė 
viskas pairo. : jr užsimokėjo stojomąjį mokestį

1924. 6. 24 iš Lietuvos atvyko į jįe- z Jusaitis. B. Liudkevičius. 
ar jstų grupė vardu Dzimdzi! q Klimavičaitė, ir F. Skrebuti- 
Drimdzi Tą grupę sudarė A. Va ;.n3s. pirmutinė valdyba: pirm. į 
r.agaitis. J. Olšauskis, V. Dineika z. Jasaitis; sekr. B. Liudkevi- 
ir J. Bikinis. Pirmas Dzimdzi! vius; jžd. p-lė O. Klimavičaitė. 
Drimdzi spektaklis įvyko Rosto- šiame susirinkime nutarė pasta- 
ne 9.20, o pirmas • pasirodymas-'.ty f i-pirmą veikalą “Pono Felikso 
čikage e Įvyko 12. 18 Šv. Jurgio, Atsilankvmą'' 1911. 12. 25 Stan- 
svetainėje., ’ : čiko svetainėje. Vaidiname da-:

Po kelerių metu (1927) Dzirn- Įyvavo: A. Narbutas, T. Alek-j 
czi Drimdzi persitvarkė. Prie jos ,l:?andravičiūtė, B. Liudkevičius.; kuri leido 
prisidėjo J- Babravičius irM. Jo-. 
zavitas. Grupė per 7 metus su - 
vaidinimais ir dainėmis apvažia 
vo visas didesnes JAV lietuvių' 
kolonijas. • •

1926 Čikagoje darbavosi Lietu
vos Valstybinio Dramos Teatro 
artistas Stasys Pilka ir kčmp. A. i Psiėkimui to tikslo LSM Ratelis- 
Vanagaitis. Birutė dramos- sky-; rengs vakarus su vaidinimais 
rius surengė benefisą savo mo-j ?avo naudai, b) vaidins kitoms, jį 
kytojui S. Pilkai. Dalyviai. S. : kviečiančioms vaidinti. draugi- 
Pilka, B. Vaitekūnas. A. V.ana-j joms; r) rengs vakarus su vaidi- 
gaitis, P. Petravičiūtė - Millef, ■ nimais svarbiems bendruomenės 
J. Aleksandravičiūtė - Žvirone-1 reikalams, visu narių nutarimų; 
kienė, M, Balsienė, J. Č’^eliūte, , o), rengs paskaitas ir prakalbas 
J. KemesĮs.Tr J. Pnišik. . ■ į-rpje teatrą* e), kurs scenos meno

n3?-37‘vėikė“V'.»Sta'nčike.^.rw-.jįjųršus-;'f) ’dėsis ar gelbės kūri- 
pė. Suyaidincr.apie ;8'.-ąreifcalus;y-mūi-lj£ttnnarns scenos meno mo- 
Režisavo .B. .Vaitekūnas, J. Krik^ jiĮ^ikloę 'gi: 'mokyklų, g) padangi- 
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pat šiame susirinkime
kad įstojimo mokestis
būtu $1; o moterims nieko nerei-

.Ištraukos Iš Konstitucijos

(Tęsinys)

Tokio.-c aplinkybėse ir L;.vo 
sud; ryta žinoma Lietuvos su So
vietais 1939 metų spalio mėn. 
’.‘Savitarpinės pagalbos” sutartis, 

Sovietams įvesti Į
Lietuves teritorija tam tikra sa
vo kariuomenės kieki ir šioje te
ritorijoje Įkurti savo karines ba- 

I —Z,.. I 1,'—\ 1 1 ZZZ. T 1^,1.
žintas Vilnius su tam tikra “Vil-

^Svarbiausiu ir neat mainomu L. ] zes. Drauge Lietuvai buvo grą 
S. 'M. ĮRatelio tikslu yra ir bus 
kelti lietuvių teatrą ir patiems 
nariams lavintis scenos meno. nimui dramatinių veikalų lietu- 

. vių kalboj, dėsis kada galima 
bus, prie leidinio dramatiniu vei
kalu. Pastaba: Nė politiniuose, 
nė tikėjiminiuose ar sroviniuose 
ginčose L.S.M. Ratelis nedaly
vaus ir vaidinime nedarys skir
tumo tarp draugijų.

(Bus daugiau)
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□rangius savo valstybines te- 
rijes pietų — rytu pakraš-

. ciUs vis dėlto išvengusi sovieti- 1 
Į r iu karo bazių.

Tokiu būdu Lietuvoj acu:ra- 
;umas paskutiniame Europos ka- . 

vc< su’ic Lietuvai sutikus leisti savo’ 
??ask- j teritorijoje Sovietų karinėm^ ba- ’ 

jų So-1J/(*ms isi-teigti. faktiškai pateko į

: a icts
• imu. turė:o pag 
imumą. progai pasitaikius, pi L I

. pul. i “buržuazinį” krikščio- 
šką pasauli. Sovietai niekuo-1 
et neslėpė kad sjevo vaistyto] 
e laiko viso komunistinio inter-1 
•:cionalo tėvynė., kuri komur.k ] 
ines revoliucijos titulais 
ienintelė teisėta visos žm< uijm. 
d visu tautu, universalinė ‘ j ui' l gtis” valstybė. visos gi kita- j 

šiaip tautinės, ju vadinamos! 
• buržuazines”" - valstybės — tai! 
osau : tik “socialinio prieše” oku-! rč

nio Komitetas.
Varžybų pradžia — 1’ 

ryto. Registracija nuo 9. 
10:30 ryto.

I irmenybių programoje 
SJalcms :r Didysis Slalorr. 
se klasė-e:

a) Berniukų — žemiau
b) Jauniu — j3-16 m. u
c) Vytų Elite — 17-44 r 

tinai.

Pietų Jemene yra 250.0 
bai retai lija li.tus. Gyv* 
maitinasi žuvimis ir apta 
laivus A.-’eno nešte.

- Italijos vyriausybė 
nebeparduoti Libijai .

O

EI., 
irai 
in>

) la
jai 

•uja

nuta- 
i.’.khi.

ves tcritori'cs, kuri ! :et: 
Sovietais 1920. VII 12 d. 
vos >utartimi buvo tu ra 
vietų pripažinta įeinančia į Lie- j SoVjetų dispoziciją, vadinasi 
lives teritoriją ir tu pačių 1920 f - ■ -
metų spalio mėn. 9 d 
ku pagrėbta. Lietuvi 
grąžinamoji “Vilniau- 
apėmė net vieno gr\1 
nio lietuviškojo žemė'

, parėjo mic to. kiek patys Sovie- 
c R'1'" tai panorės arba apsiriboti, ar 

puolimui iv karui. TuoSovietų j į. ., rll0šti> 
sritis” ne
iti k’jltūri- i 
olėto rv-

Sov. kariniu b. .z i 
Jetuvoje buvo Soviet 
uojamas tuo, kad iš

u reikalas 
ų moty- 
vienos pu- 

.-ės be .tos sovietu kariuomenėm
karinis Lietuvos pajėgumas būtų 
per menkas, kad gebju.i Lietuvą 
r.psaugoti nuo “imperialistinių'’ 
kariaujančių pajėgų Įsiveržimo į 
jos teritoriją, o iš antros pusės 
ir pačiu Sovietų saugumas esąs 
reikalingas apdraudime? nuo to. 
kad kaimyninėje Lietuvoje ne
risi galėtų koks svetimai pajėgų 
lizdas, kuris ruoštu invaziją į 
Sovietu teritoriją. Tas pats buvo 
Sovietų pareikalauta ir' su Lat
vijos bei Estijos ir atitinkamomis

Sovietų karinės bazės Įsikūrė 
Lietuvon Įvesta ne mažiau 20.- 
000 gerai ginkluotų, karių. Tik
tai viena S’iomija-t’up metu drį- 
,-o šiam Sovietu reikalavimui pa
sipriešinti ginklu ir-Iiiąlalkė ka
rą ru Sovietais, tiesa^jbrarasda-

i 
pačiu jau Lietuva faktiškai ne-j 
bebuvo savo “neutralumo” šei ; 
mininke. Vis dėlto neutralumo 
fikciją ji mėgino laikyti. Vilniaus 1 
atgavimą per Sovietų rankas ji I 
a;škino ne kaip Sovietų pagrob
tos kariavusios Lenkijos daiies 
į rijimą, nes Vilniaus krašto Lie
tuva niekuomet nebuvo pripaži
nusi Lenkijos valstybinės teeito-j 
rijos dalimi, bet kaip savo valsty Į 
Lines teritorijos, neteisėtai len
ku pagrobto ir laikomos, parėji-- 
mą Lietuvai.

Tačiau esant Sovietų kari
nėms bazėms Lietuvoje. Lietuvos 
neutralume legenda buvo jau tik 
rai palaidota, tegalima buvo šiaip 
ar kitaip galvoti tiktai apie So
vietu (kartu su Lietuva), bet ne 
pačios Lietuvos, neutralumą ar

ką kitą neutralumui priešin
gą. Prie svetimų karinių pa
jėgu įsikūrimas valstybinėje te
ritorijoje, vpač kai tos Pr*~
klauso žymiai stipresn^ valsty- 

1 bei, kuriai pasipriešinti nedrįs
tama. iš karto slopina ir palią jos 
karinės - servitutinės valstybes 
nepriklausomybę.

Visa tai, kas vėliau su Lietu
va atsitiko. potenciališkai jau 
glūdėjo anoje nelemtoje Lietu
vos su. Sovietais 193(1 metų spa
lio mėn. vadinamos “savitarpi
nės pagalbos” sutartyje. Galimas 
daiktas, kad 1939 m. spalio mėn. 
Lietuvos valdytojai kitokio pa
sirinkimo neturėjo, kaip kad nu
sileisti Ševiotams ir sudaryti su

1

puotos komunistinio sovietinio in 
ternacionalo teritorijos.. Aišku, 
kad su neutralumo sąvoka tac i 
nieko bendro neturi. Privers n 
leistis i sovietų faktinės karinė- 
galios orbitą. Lietuva neišven
giamai turėjo tapti šios agresy
viuos Sovietų politikos įrankių. 
Drauge Sovietų dispozicijon pa 
teko Lietuvos valstybės, farma 
bei konstitucinis režimas, paga
liau net jos valstybinis neprik
lausomybės likimas, neš viską 
uriklatisė nuo Sovietu geros va

(Bus daugiau).
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PREZIDENTAS REAGANAS GALI -ĮSAKYTI į 
KIRSTI TERORISTAMS

Veikiantieji taiptauiniai papročiai ir Amerikos įs- 
tatymai leidžia prezidentui Reaganui įsakyti Amerikos 
karo jėgoms kirsti teroristams arba valstybei, finansuo
jantiems ir globojantiems-teroristus.

Palestiniečiaiųę-ųžpuolus Ramos ir Vienos aerod- 
rcmuose pšlipu^fc Izraelio Iktuvais atvežtus, keleivius, 
praūžtoje -jjbuvb susidaręs įspūdi£,skad Izraelio karo jė
gos kirs Smarkų si^ūgi Libijai.' Tuojau buvo nustatyta, 
kad palestinietis’JAbu Nidalio vadovaujami teroristai 
revolveriais ir rankinėmis granatomis nužudė 19 kelei
vių ir sužeidė virš šimto Apie 30 -sužertsųjų pa
siliks amžinai invalidais, nes užpuolimo metu buvo su
žeisti gyvybiniai organai-

Izraelitai buvo pasišovę tuojau keršyti Libijos dik
tatorių’ Chadafi, nes buvo nušauti Romoje ir Vienoje 
puolę Libijos teroristai. Pasirodo, kad žydai buvo vie
ninteliai, kurie sugojo sąvo lėktuvus. Kada teroristai 
pradėjo mėtyti rankines granatas Į atskridusius kelei
vius, ir šaudyti Į keleivius, tai aerodromouse buvusieji 
paruošti izraelitai pradėjo skinti teroristus. Vietoje bu
vo nušauti 4 teroristai, o vienas sunkiai sužeistas. Jis 

i ir’’ : žino, kad jis esąs Libijoje gyvenęs palestinietis. 
J ' atpažino užmuštuosius, kurie taip pat kartu su juo 
gyveno Libijoje,

?. c i. :z.ts Reaganas viktas minčių, kad teroro 
’. i - i ri mą sustabdyti teroro, paskelbė, kad 
........ k . kerš’sianti už teroro veiksmus, bet Libijai

r. i ekonomines sankcijas, kurios turinčios
• vien Chadafi, bet ir kitų valstybių teroro or-

r
pz. kelbė ekonomines sankcijas Libijai ir 

; rus iki kovo 1 dienos išvažiuoti iš Li- 
; vo pasiryžę išvežti Chadafi Į Juodąją 

„i’i nepanoro važiuoti ir pasiliko Libijoje

h nuUre fęsH kovą priei Ameriką, Chadafi, kaip Ir 
Irano valdovas v»są bėdą Artimuose Rytuose ir visame 
pasaulyje verčia ant Amerikos, Ne Libijos globojami 
teroriatai užpuolė amerikiečius Romos ir V’enos aero
dromuose, bet kaltina “imperialistinę Amertką”, Cha
dafi nesilaiko faktų, bet skelbia ir toliau melagingą sa
vo propagandą, Jis per savo radiją skelbia, kad jis nie
kada neglobojo Abu Nidalio, kad Nidalio Libijoje nėra 
ir kad jis vartos teroro priemones pr»eė Ameriką, Jis 
pareiškė, kad patariąs teroristams vykti į Ameriką >r 
pirmon vieton nuskinti patį prezidentą Reaganą, Pa
leistas gandas, , kad pirmieji teroristai jau pasiekę To
rontą, iš kur planuoja persikelti į Ameriką,

Be to Vakarų Europos valstybės turėjusios būt' 
j Amerikos Sąjungininkėmis, v*ena po kitos atsisakė tai- 
k^i ekonomines sankcijas Libijai, Prezidentas tikėjos' 
kad sankcijos prieš Libijos karo vadus pasipriešinti 
diktatoriui Chadafi. bet rezultatai gavosi prieš’ngi, 
Chadafi sušaudė Sirtės karo apygardos vadą, pulk, Iš
kilą, o jis pats Chadafi ragina teroristus sekioti prez, 
Reaganą Amerikoje,

Aiškiai matyti, kad ekonominių sankcijų neužten
ka, Reik’a ieškoti kitų premon’ų diktatoriui suvaklyti, 
Sekretorius George Shultz, humanitarizmo ir pagrin
dinių žmogaus teisių apaštalas, prašneko apie re’kalą 
pavartoti jėgą prieš terorą,

— Amerikai nereikia laukti absoliutaus tikrumo ir 
a’škumo, kad galėtų kirsti teroristams,—pareiškė kraš
to apsaugos universitete, sekretorius Shultz-

Sekretorius kritikavo britų premjerę Thatcher, 
pleptelėjusią, kad sankcijos esančios priešingos tarp-, 
tauriniams įstatymams, Tokio tarptautio Įstatymo nė
ra, Galioja tarptautinis įstatymas, draudžiąs žudyti nei 
kaltus keleivius,, grobti lėktuvus, keleivinius laivus, nu-' 
šauti ligonius ir nustumti Į jūrą, J’s.taip pat draudžia 
aerodrome nušauti 11 metų, mergaitę/ Prieš tokius 
žįngšn’uš ve’kia įstatymas,

Prezidentas Reaganas laikosi ekonominių sankci
jų idėjoj bet jis pareiškia, kad sekretoriaus Shultzo 
pareikštos .mintys yra veikiančių įstatymų ribose,' Pre- 
zideųta^C kalbėjosi su John S, Whitehead, valstybės sek
retoriaus pavaduotoju, kuris ketvirtadienį skrenda Į 
Kanadą, kur bus svarstomas Libijos klausimas, Daugu
mą sudarys Europos valstybių atstovai,Jiem? teks sprę
st’ Libijos klausimas, Jie bus informuotii apie dabarti
nę padėtį Libijoje, ' .

— Jeigu mes privalėsime laikytis tų-visų uždrau
dimų, tai Amerika bus “paral’žūota, būsime bejėgiai,” 
— pareiškė sekr Shultz,

— Jeigu mes nekreipiame dėmesių į Cįadafio tero
rizmą, tai pasaul’o ateiti nuspręs kiti, galimas daiktas, 
patys žiauriausieji, jokių skrupulų neturintieji ir di
džiausi prįešaį v’so to, kuo mes tikime,

Sekretorius Shultz susirinkusiems pareiškė, kad 
Mr, John Withehead pasakys Kanadon suvažiavusiems 
sąjungininkams:

— Jeigu Jums nepatinka, ką mes darome (sankci
jas prieš Chadafi), tai ką Jūs patariate daryti?

— Asmeniškai, aš nemanau, kad atsakymas galėtų 
būti — nieko, — pareiškė sekr, Shultz, —Ta’ nėra pa
tenkinamas atsakymas Mes turime imtis žingsnių, ku
rie turėtų šią problemą spręsti, kurie galėtų ją teigia
mai išspręsti, Kiekvienas turės klausimą pats išspręsti, 
Mes nes’ims’me sankcijų prieš mūsų draugus Europoje, 
mes imsimės sankcijų prieš Chadafė, — baigė savo žo
džius sekretorius Shultz,

Kauno pilis

RUSIJOS TURISTAI.

Žincmds anglų dienraštis Dai
ly .Tel.graph (XT. 29) aprašė ru
su turistu anfjifūdi Rochesuery-

i L. K ..’(o p afjs. i a. Jais uctta- 
:::-V t: vielos pi c-b’-blniųbai, 
r "s rtisaf, atvykę turistinei ke- 
’..-aci, biekoja pailgų, ii.n<s_ėda-‘ 
mi Įsigyti Rusijoje trūkstamų 
prekių, parduotuvėse siūlo “ge-1

.stiprią vodką” ir Rusijoje pa
gamintas. lėles (babnškąs) mai- 
itaiš iiįį viską.:ką pamato: prade- 
dąnt ^uiisto prbduktals bet megz- 
^nia§, baigiant antikvariniais 
aaj|^aiš Bei' b'čąngiaį!? įralikihis.

Vfena- Ačcb esterio miešto’-pre- 
kj&mipkns pasakė kofėspęnilen- 
u»i “tie nus ėtų nusipirkti daug 

ivairžfl prekių, bet pasiekia 
nius,vnėtiiri pinigu. "Man patinka 
ritsaL bet vedkos bonka ir kelios 
lėlės mainais už. galingą ėtektri 
iii grąžtą ar Dickehsc stiliaus 
kr&štynu suknele, tai joks biz
nis”- : .

Ek^k’:csdV vadovai atveža rtb- 
-ų turistas ! RoChėsterį todėl, 
tad ši vietovė yra pasižymėjusi 
čia yra gyienęs anglų rašytojas 
'arlis Dictensasy aprašęs aštuo- 
'io’^tam šimtmety buvusi; skur 
■ą. Numatoma, kad rusų efskur- 
•ijos tęsis iki Kalėdų. Miesto pre
kybininkai yra susirūpinę, e kad 
jie. atsisakydami mainu preky
bos, gali užgauti turistus. Todėl 
;'e paprašė turizmo biurą perspė 
i rusus: be pinigu — jokių pre

kių!
Rochesterio turizmo biuras, iš 

■avo pusės, parašė laišką rusų 
ekskursijų rengėjams, paniškin- 
ari-nas, kad mainu prekyba čia 
nenriimtina.

Sovietu - Škotu turizmo biu- 
ro vadovė pasakė laikraščio ko- tokie ligoniai:

rsĮtcndentui: “Mūsų uždavinys 
- parodyti jiems katedrą, nu

ves i i ijickenso Centi^ ir duoti 
iems piLšp'ečiits. Ką jie veikia 

atliekamu laiku — iv. reikalas”. R.» _ • .*
Turizitio biuret veitęr.1 paaiš- 

'■inc. kad i tisu įųrikSd atsiveža
mo 30-40 svaru kįšeūpihigių. Pir
miausiai -jie aplajj&p^FĄttenhani 
CoiHl Ęfted (LortdoJp gatvė, tu
rinti daigiausia 
kvbos
’viepia

— Aukščiausias teismas nutarė 
uždrausti išmesti juodaodžius iš 
prisiekusiųjų teisme.

—Juodžiai reikalauja, kad 
dr. Martin Luther King Jr šven
to.būtų minima sausio 15-20 die- 

o ne sausio 12-tą.i cmi

kronikos pre 
įūr jie pra-

— Transporto sekretorė Eliza
beth H. Dol isrkė tuojau tikrin
ti bendrovių iėktuvėš, vežan
čius karius. V

:alituvii^;^feūr jie pra- ‘ 
. -.-XX- — ,Jr.s.turirtl.i^|nigus. Kol 
’.HFistąį pasiekia jų
kirenėštliščios- į.

Barn <arfninkė ?|^^kė: “Rįk- į 
-ai yra iŠ^dingi-^ii^iės. Jie is- Į 
keis bei į ką,-ka^tk galėtų nl 

ųiii-kfi irk? nb^ą$ĮtHxįį. kpkii: ^grįžti į C..r_ d_
jie negali gauti ,^V0 tėfyn;ėje”. ^iena ar.ksčiau negu

Aįįįivo apskaičiuota. Oras erdvėlai
kiui misiteisti hus patogiausias. .

— ’ Cibij.6s pa&ąšty:e susiti
ko JAV ir Libijos lėktuvai, bet- 
Libijos lakūnai pabėgo į Tripo
li. -rMBHte’b

> ■ ; . ,į
- —.t Enh eS- kontroliuoti įstai-ų

į ga įsakė erdvėlaiviui -Columbia
Cape Canaveral viena;

i pradžioje ?
.* » - y" - ?>

Red pastaba
’ aštai. kuriuose jrra;^nwz<iuQta- 
:p.la»kai< ”
versti į n’su k^ąJr ž 

;«u mokvklt^ .,
■ ėmn nu9n$8ą-.ąpfe „kapitalisti n i 
Išauti. JoilėJ^iFs^tPristams ir 
ivfk»m?s-Dickebšc Wizie;t;- Ro- 
•hestervje. Bet rtfsai;. atvykę į 
'Xm-ljja I^-'retoued^mį’ pijiig’ų. 
r>as»jaučia tegžaC pat skurdžiai-. 
Vokia.’š jie j^rėaizdavo angms.

■ >E. L.

Sfi^ijiekenso

sakomi r»- 
įp-būdu suda-

— Kartaginiečiai. V&ldę Šiau
rės Afriką, uždransdavo jauna
vedžiams gerti vyne ar stipres- 
■ iv pėroltj vestuvėse. Jie žinojo, 
’.•a-La’kobolis blogai - paveikia 
naujagimį.

— Amerikos ?y<lytb’ai uždrau
dė nėščiom moterim, gerti, kad 
kūd’kiai nerimtu idiotai ar ki-

— 45.660 aliejaus, chemikalu 
ii atomo-darbininku sutiko na- 
viptšyli dvk-u metų sutartį su 
\mco bendrove.

— Stenley Stanriebo liūtį jc ■' 
Vew Yerko teismui, kad be ni.~- 
fj'ot žnidrltr žinide resalrną a;- 
Iik jokio betono darbo.

— New Yc'ko enbe- natc-;us 
p’r'id’no biudžetą $J1 bilijoną 
doleri", kad s’is‘ip,rėtų ekonomi
ni-.; krašto reikalai.

— Mancnia, k::d Romos 
nas. nagrinėjąs popiežiau- i 
Jymą gali baigtis vasario 
Apskaičiucjrma. kad šis'tr 
labai brandai kalniąja. Ap!;l u 
sinėjami visi gakmi liudininką:.

u-
n.

HENRI PERRUCHOT

GOGENO GYVENIMAS

\’crtė Vytautas Kauneckas

... ILSIŲJŲ DVASIA BUDI

(1848 — 1885)
I

ELDORADAS
Individas, — tai istorija, anot Le 

•anteko; taip, skirtinga istorija, nuti
lsi skirtingam kiaušinėliui- Mes esa- 

; ■?? “mes” pirmiausia todėl, kad gavome 
. tm tikrą paveldėjimą gemale, paskui i 
todėl, kad patyrėme visas savo gyveni
mo aplinkybes.

(Tęsinys) 1
Dar matau, kaip ji, puošniai apsirengusi, iš

važiuoja dviviete karieta, į kurią įkinkyta ug
ninga mule. Visi apie dainninkę, sukasi, bet tuo 
momentu jos etatinis meilužis buvo vienas Ru
sijos imperatoriaus sūnus, mokomojo laivo mič- 
n-anas. ,Ls iššvaistė ;b> tokią gilybę pinigų, 
zad laivo kapitonas apsilankė pas Prancūzijos 
konsulą ii j raš’ kaip nors sumaniai padaryti 
interven-iją. ... - ... - J

Mvs i hm? įlas išsikvietė *Eme į kanceliari

ją ir padarė jai keletą nevykusių pastabų. Erne 
nesupyko, tik nusijuokė ir tarė: “Brangusis po
ne konsule, aš klausausi tamstos nepaprastai 
susižavėjusi ir manau, kad tamsta, tur būt, esi 
labai rafinuotas djplomatas, bet.... man rodosi, 
jog užpakalio dalykuose tamsta nieko nenusi
manai.”

Ir ji išėjo dainuodama:
Sakyk, Venera, iš kur tiek noro,
Šitaip smukdyti manąją dorą?

Ir Erne pradėjo smukdyti mano dorą. Dir
va. matyt, buvo palanki, nes aš pasidariau dide
lis plevėsa.

Grįžtant atgal, mūsų laivu plaukė kelios 
moterys- tarp jų viena prūsė, tokia nieko sau 

I storutė. į ją įsistebeilijo kapitonas, jis tiesiog iš 
kaįiįo nėrėsi, bet veltui. Mudu su prūse susisu
kome žavų lizdelį būrių sandėlyje, kurio durys 

įėjo į vairinę, šalia laiptų. Aš buvau baisus me
lagis, pripasakojau jai aibes visokių nesąmo
nių, ir prūsė, įsimylėjusi iki kak:o, norėjo su, 
manim pasimatyti dar ir Paryžiuje. Aš jai da
viau ir adresą-’ La Farsi. Žubero gatvė. (La 
Farsi buvo garsi anų laikų hetera).

Tokie meilės nuotykiai”, žinoma, gali palik- 
į ti pikantiškų prisiminimų, kuriuos tasaj žmo- 
Igus patenkintai jųokdamas. mena savo gypflii- 
fmo vakare. Bot ką tie nutikimai jam duoda? 
’Nieko. Nebent tik trumpala’kę euforiją, nu©'ku

rios prailgėja kelionės euforija. Juoksmai jau 
blėsta; vėl pasirodo buvęs tylesnis berniukas,

Jura neišpildo Polio lūkesčių. Vandenynas 
prižada, bet netęsi pažadų. Jis duoda, po to vėl 
atima. Atvyksti, o paskui vėl pakeli inkarą. Jū
reivio gyvenimas — amžinos klajonės, kuriose 
uostai visdada tėra tik sustojimo vietos- 0 Ali
nos sūnus, praradęs šaknis, nesąmoningai siekė 
anaiptol ne klajoklio gyvenimo. Jam buvo svar
bu ne jūra, bet uostas- Kažkur anapus akiračio 
tįsėjo svajonių akai; akiratis nebuvo uždaras, 
ratas, kuriame skimasi sąvo nesibaigiantį kelįą 
tristįebis.

“Luzitanas” varosi pirmyn nakčia. Tilte
lyje Gogenas klauso įrileidusio su juo į atviras 
šnekas budinčiojo šturmano, kuriame jis 
padeda.

Jis man pasakojo. Kadaise tarnavęs junga 
nedidel’ame laive, kuris atlikinėdavo ilgas ke
liones į Okeaniją; įvairūs kroviniai, pigios pre
kės. Vieną gražų rytą, plaudamas denį, jis įkri
to į vandenį, ir niekas ’ to nepastebėjo. Vaikas 
nepaleido iš rankų šluotos ir jos dėka išsilaikė 
vandenyne dvi parAs. Pasitaikė retai dalykas— 
pro šalį plaukė kitas laivas ir jį išgelbėjo.

Netrukus tas laivas sustojo prie nedidelės 
svetingos uleles; mūsų junga išėjo po ją pa- 
fivaikščioti ir truputį per 'Igai užtruko. Laivas 
jo nebelaukė Mažas junga saloje visiems pat’-

ko, ėmė sau gyventi nieko neveikdamas; buvo 
priverstas tuoj prarasti nekaltybę; jį valgy d no, 
nakvydino, visaip lepino ’r kuteno. J’s jautėsi 
labai laimingas-

Taip tęsėsi dvejus metus, bet vieną gražų ry
tą prie salelės užsuko kitas laivas, ir mūsų jau
niklis panoro vis dėlto grįžti į Prancūziją,

“Luzitanas” skrodžia savo foršteveniu jūrą 
ir naktį. “Dieve, koks aš buvu kvailas! — sušun
ka šturmanas. —-Juk dabar štai turiu vėl sūpuo- 
tis ant bangų.... 0 buvau toks laimingas! Pas lau
kinius nebloga. Bet, mat, pasi’lgst’ žmogus savo 
khašto!” •

Po dviejų ketienių “Luzitano” la'vtr į R’o de 
tancirą Polis gauna paapkštinnuą. Iš pol teno 
lis pakeliamas antruoju šturmanu su „50-ti's 
Tankų alga vetoje 20-ties — tūkstančio dviejų 
’’mtų 70-šbnt septynių tonų tristiebyje “Ci’t jr”, 
turi; metų ir;alio pbrigLia ;špb-«kir: ;p Hav- 
•o į dauĮišo kaip metus U-ukstaBČią -kteLonę ; p- 
Hnk pašaly. c ' '

♦ X’ *• (Bus daugiau)-

AUT?’A5

p4Tt skaityk už kinis VAutfaN* 
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ii “Lietuvos Aidai’

rei_

ie pa_

STEPON AS C. LACK ir SuNuS
I.ACKAWXCZbroliš-praėjo

Liepa. i a DirektoriaiLai<
akisPer

2424 West 6'Jih Street — Tel. RE 7-1213S taip.man

KAZĖ BRAZDZIONYTe 
Programos vedei*

Chicago, Illinois 60629

Telef. 778-5374

mo_ 
pra~

Kasdien nuo pirmadienio iki penk 
tadiemo 8:30 vai. vakaro.

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St. Petersburg, Fla., 12:50 vai. p.p

iš WTIS stoties, 1110 AM banga 
2646 W. 71st Street

VANCE K.JiRAL HOME

Kiriejus. Revizijos
— R. Kovas, A. Šidagis

kia pranešt Soc. See. įstaigai;
8. Kai vaikas apleidžia 

linos globą. reikia tuojau 
nešti Soc. See. įstaigai;

9. Dar kai kurie atvejai

ves J.

Sausio 20, 1986, Nr. 1 <334)

Alvudo .-ąsk 
Kirvaitis.

St'.sii i kini s 
keje nuotaikoje

Funeral Home and Cremation Service

GAIDAS “ DAIMID
M. Stankūnienė.

Klubo Valdyba

GET EVEN ON THE
uo 1911 moty i

198C

AftlC LfrąN

archer AVfK’ia 
Chicago. JL 60632 
CH If AGO, IL 6063?

THE ODDS ARE 
AGAINST THE 
IRATE DRIVER 
WHO TRIES TO 
HIGHWAY.

2657 NV 69>h STREET 
Chicago, IL 00629

* * t»r 925 7*00

8929 So HARLEM AVE 
Bridgeview. IL 6CMS5 

T.i S96-9400

apdrausto*
Hti $100.000

Mun rrDr.rtzvi- SAV
INGS aptarnauja taupymo ir 
tarnu paskolų reikalus visos 
nnsu anylinkfs. Dėkojame 
Kims ui m»rns parodyt* pa 

tikėjimą Mes norėtum hft 
•> .turns paudifici it ateityje

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois 
led. 974-4410

e Išminčiaus ilgos 
trumpes kojos, (japonu).

rm.. Svat. — Mond.. January 18

jcyĮLuus ,
r VAKARŲ VEJAI

Modemioe poezijos knyga. Kaina 5 dok Minkšti 
yirieliat Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

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

IWMMmMIIMIIIM .. .
yr ? • .' 11 ~~ .i- ■.. - .■ — . ...

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikca 

Medicinos direktorių*

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

1729 S. Halsted St. 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

19U S. Manheim Rd, Weetchemr, I1L 

VALANDOS: 3—9 darbo dienomia

Tek: 562-2727 arba 562-2728

TEL. 233-&55J

Service 461-8200, Page 06058

DR. A B, GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYĘC; AKIŲ UGOS 

3021 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimu

Dr. ALG. KAVALIŪNAS
Vidaus ir kraujo ligos. Nechirur- 
ginis venų išsiplėtimo hemo- 
roidų gydymas.

5540 S. PULASKI RD.
Chicago, 11L 60629
TeL: 585-2802

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71st St. TeL 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko aJcuiiut v ; ■ v-,'.®
ir “contact lenses’’.

Dr. LEONĄS SEIBUTIS 
INKSTU, PŪSLES (R 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 West 63rd Street 

Valandos; an trad. 1—4 popiet,

Ofiso telefonas: /76-2880, 
įteziaehciįos tetef.; 448-5545

T1

Florida

Vasaris (medžio raižinys) SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

SUSIRINKIMU 
PRANEŠIMAI

Lietuvių Tauragės Klubo vi
suotinas — metinis narių susirin
kimas Įvyks 1986 m. sausio 26 
dieną 2 vai. popiet Šaulių Na-! 
muose, 2417 W. 43 St. Kviečiame 
klubo narius skaitlingai dalyvau
ti. Po susirinkimo tradicine -<a-i 
vutė.

— Kanados1 sveika losr m mi
steris J... Eppas pranešė kad 
tame krašte senatvės pensijos 
padidintos nuo 1986 m. sausio 
1 d. Tiems, kurie šiemet pradės 
gauti Kanados pensiją jos mak 
sumalus mėnesinis dydis bus 
$486.11. Ją anksčiau gavusiems 
ši pensija bus (padidinta 4a- 
Visiems kanadiečiams duoda
ma mėnesinė pensijo nuo282.91 
dol. padidinama iki 283.20 dol. 
Mėnesinis papildymas neturJn 
giems viengungiams pensinin
kams padidinamas nuo 336.26 
dol. iki 338.95. Pensininkų šei
mai — vyrui ir žmonai tas pa
pildymas kiekvienam padidės 
nuo 210 dol. iki 220 dol.

Socialinis draudimas ir aprūpinimas
Redaguoja PRANAS ŠULAS

Klausimus ir medžiagą siųsti; 4436 $O. Washtenaw. Chicago. IL 6063'1

KIEKVIENAS TURI PRANEŠTI PAKAITAS 
GAUNANT SOCIAL SECURITY IŠMOKAS,

Social. Securiiy Admin Kt raci- kurs už jį sutvarkys visus 
jos įstaiga esanti Giicagoje, 
praneša, kad apie 22 milijonai 
žmonių kas mėnesį gauna sočia 
lines apdraudos išjriioku če
kius.

rašius gyvenamos vietos Soc. 
Security įstaigoje.

kur 
svei

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523 0440

MODERNIŠKOS AIR-CO.MH 1IONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE El l NERAL HOME

kalus;
3. Globos pakeitimas. Reikia 

tuojau pranešti Social Ssc. ad- 
minisracijaųjei globojamas vai 
•kas ar kitas asmuo, už kui~į

. . ! .gaunami išmoku črkiai, apteL
įstatymas . •- -i- dzia savo globėją ar išsikelia

I kitur gyventi;
I L Jei šeimoje Įvyksta miri

mo atvejis;
I 5 Jei apdraustojo darbininko 

tekėjimas vaiko našlės, našlio, 
šeimoje įvyksta vedimas ar iš_ 
buvusios jdvotsuolos žmonos 
arba -te-vį, jši gaudavo Social 
Sec. išsiimtas;

6. Divorsas (arba panaikini- j 
mas — annulment), jiei persi-1 
nmko žmona gaudavo išmo
kas, vėliau išsiskyrė?

7. Jei įvyko -adaptacija..-— iš_

iųsli

5025 CENTRAL AVE 
3t. Petersburg, Fla. 33710

TeL (813) 321-4200

į Prostatos, inkstų ir šlapumo 
I takų chirurgija.

Apdraustas par kraustymai 
Ja {vairiu atstūmę. 

ANTANAS VILIMAS 
TeL 376-1882 ar 376-5991

Social Security 
reikalauja, kail kiekvienas gau 
nųs Soc Sec. išmokas praneš-1 
tų Soc. Sec. administracijai, jei' 
gaunančio šėmoj iyyko koks 
pasikeitimas. To nepadarius,1 
g.’Ii būti išmekos suspenduotos 
ai.ua visiškai nu-liauktos. čia 
išvardijami žemiau pasikeiti
mai, būtent:

1. Jei išmokas gaunantis yra 
jaunisnū ,kaip 72 motų ir pra_ 
lėjo dirbti, gaudamas daugau I 
kap $1,200.00 per metus;

2. Jei išmckas gaunantis ne~ 
-ajėgia tvarkyj &vo fondų —-I

Įstaiga pasirūpins mokas 'gavusio vaiko—-irgi rei_ 
ir tokį asmenį,

P E R KRAUSTYMAI

• TO TRUST IN YOUR FELLOW MAN IS A 
NOBLE VIRTUE”* £M£PT WHEN HP'S 
fflVING. NEVER. TAKE ANOTHER 
DRIVERS ACTIONS FOR GRANTED. 
SOONER OR LATER HE _ 
MAY DO THE. 
UNEXPECTED/

SOPHIE BARČUS

Laidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

P, iERĖNAS. Tel. 925-8064

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto. 

Stoties W0PA - 1490 AM 
transliuojamos iš mūšy studijos 

Marquette Parke.

•HOW DO SEAT BELTS 
HELP TO PROTECT YOU 
IN AN AUTO ACCIDENT: 

•ACCORDING TO THE 
INSTITUTE FOR SAFER 

LIVING, AMERICAN MUTUAL 
LIABILITY INSURANCE COMPANY THEY 
TEND TO RESTRAIN THE BODY 
FROM BLOWS AGAINST 
PARTS OF THE CAR, LESS 
THE DANGER OF BEING 
THROWN OUT OF THE CAR, 
AND INCREASE SURVIVAL 
CHANCES.

ku
rie liečia išmokas ganančio ne
darbingumo pen'.ją. irgi reikia 
prai W. šU, būtteni:

a) Grįžimas i darlrą, .nesvar 
bu kiek įmonėje uždirbant;

b) Jei pagerėja pensininko ’ 
padėtis, ir

c) Kai pensininkas išeina iš 
ligoninės, irgi reikia Soc. ^ec-i 
Įstaigą informuoti;

10 Bet koks pensininko ad_ į 
reso pakeitimas turi būti tuo-' 
jau prar ijama s Soę. See. įstai
gai. ikad nesusi trukdytų čekių 
gavimas.

Visais Ci? išvardintais ir ki
tais kla siuiais h ir iūrelės su 
paaiškinimai.* gaunamos pap.

ĄLVUDAS PLLAČIAI IR 
AKTYVIAI VEIKIA 

CHICAGOJE

Alvude plačiai veikia pirmo
sios pagalbos ambulatorija. Ne 
mokamai matuojamas kraujo
spaudimas, taikinant A. Kir.Į 
vaitytei, kuri sekmadieniais ve 
da užkandinę. Alvudo svečiai. 
vaišinasi sveiku lietuvišku mai 
siu tinkamu ir didikams. Čia' 
visais sekmadieniais ruošiami 
kultūriniai pobūviai bei šven_‘ 
lės šu menine programa^ 
dr. J.Adomavičiaus nuolat 
kąu>s reikalais paskaitos 
amžiaus žmonėms.

Įvykusiam 1985 m. gruodžio 
29 d. visuotiniam narių susirin
kime pirm. dr. J. Adomavičius 
pajiuke platų ir išsamų vakly. 
tn.s pranešimą, kuris buvo pri
imtas Susrinkimą vedė .1. Ka
valiauskas ir sėk. A. Kevėža, 
kuris; jiej skaitė .ir .p.raeito susi
rinkimo protokolą, prjimla be ■ ■■’ ‘ iipataisų. K

Ižąiįninkę 
kė • pranešim 
stovio ir r 
pirm. R. Kovas «-»o pranėšime 
patvirtino, kad piniginė apy
skaita buvo vedama teisingai 
•r kasos stovis tvarkoje

.SI. i sir in kimus apyskaitą pn_ 
emė ir patvirtino.

Vienbalsiai buvo perrinkta 
Aivudo valdyba; pirm. dr. J. 
Adomavičius 3 vicepirm. dr. 
O. Vašikevičiūtė, Z. Šukys, A. 
Karaitis. ižd. A.Kirvaitytė, sek, 
A. Kevėža, sekreto r. pavad. 
J. Puceta ir valdybos narys M.

komisijon
ir M.

“Peras m n n.ižadėj?i du do
le iu’’ ats'kė mcl igi- per akis, j

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

Telef. 476-2345

TRYS MCJ3NISK0S KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AU IOMOBIL1AMS PASTATYTI

1424 South .50th Avenue
Cicero, iii. 60650 

Te i.: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIĄ LAIDOJIMO ŠERMENINE

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

FIGHT REA9T DfSEASI i

Vadai* — Aldona Daukua

7159 So. Maplewood Ave. 
Chicago, IL 60629 

Idrf. 778-1543

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

MIDuANP 
FEDERAL 
SAVITOS

1440 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois

Telefonas — 652-1003

ai.ua


1

AS SĄJUNGOS V AR?' »!'• 
K AT FNDORHTS

Patiekiame 1986 m. ŠALFAS 
S-ges varžybinj kak-adoriu, pa
gal 1985 m. gruodžio 26 d. stovį. 
Daugelio varžybų datos dar nė
ra paaiškėję, vienok šis kalendo
rius dues bendrą varžybinio pla 
no vaizdą

1936 m. Š. A. Lietuvių Biath- 
lono (Biathlon) pirmenybės — 
7.5 km. perbėgimas slidėmis su 
3 šaudymo stažais. 22 kai. šautu 
vais — numatoma išvesti iš Ohio 
pirmenybių, kurias įvyks 1936 
m. sausio 12 d., ORCO Spoils
men’s Assn. Ranke, Ohic (apie 
50 mylių j rytus nuo Clevelan- 
do). Atsarginė data — sausio 19

m. vasario 
vasario 16

kreiptis i
vadeva

nustatyta. Planuojama atgaivinti 
ir komandines nhmenvbes, ku
rios vyktų skirtingu laiku.

1986 m š. AJietuvių Indivi
dualinės ir kamandinės golfo 
pinnenybės įvyks 1986 m. rug
pjūčio 30 ir 31 d.<l, Toronte. Ont. 
Vykdo — Toronto lietuvių golfo 
klubas.

1986 m. individual nės šachma 
tų pirmenybės bus išvestos iš pa 
lietuvių šachmatų klubas 1986 m. 
: ugpiūčio 30, 31 ir rugsėjo 1 d.d., 
Tore ate, Ont.

1986 m. š. A. lietuviu smui
kai!- kalibro šautuvų ir pistole
tu pirmenybės bus išvesto iš pa- 
baltiečių pirmenybių. kurios 
įvyks 1986 m. rugsėjo 13 ir 20 
<1.d., Kanadoje. Vykdo latviai.

1986 m. š- A. lietuvių lengvo
sios Atletikos ir plaukymo pirme
nybes bus išvestos iš 
čių pirmenybių, datos ir vietos

Antros BL-ithlor.o pirmenybės, I 
kuriose nerbėgimas bus 10 km. I 
Įvyks ten pat, 1986 
9 d. Atsarginė data — 
d.

Dėl informacijų 
ŠALFASS Biathjono
Algirdą Garlaiiską. 20550 Bali car nenustatytos. 
Ave., Euclid, OH 44123. Tel. , 
(216) 486-6987. |

1986 m. Š. A. Pabalticeių ir ( 
lieti:vių alpinistines slidinėjimo 
pirmenybės įvyks 1986 m. vasa-; 
rio 1 d., Devil’s Elbow Ski Re
sort, Bithany. Ont. Rengia — 
ŠALFAS S-gos slidinėjimo ko- 
mitetas-

36-sic»s š. Amerikos lietuvių 
sporto žaidynės įvyks 1986 m. ge 
gūžės 2. 3. ir 4 d.d, Hamiltone, ■ 
Ont. Vykdo — Hamiltono LSK 
Kovas. Programoje — krepšinio,' 
tinklinio, ledo ritulio, stalo teni- ; 
so, raketbolo, kėgliavimo (bow- j 
liirg) ir medžioklinių šautuvų ! 
šaudymo 1986 m. pirmenybės. ' 
Vykdo Hamiltono LSK Kovas ir j 
Hamiltono LŽMK Giedraitis.

1986 m. š. A. lietuviu didžiųjų' 
kalibru šautuvų (centrinio spro-; 
giklio) pirmenybės Įvyks 1986 
m. gegužės 17 d-, ORCO Sports
men’s Assn. Range Geneva. Ohio. 
Programoje — karinis šautuvas 
(service rifje) ir “match rifle“. 
Rengia ŠALFASS š tudyme ko
mitetas.

1986 m. š.A. lietuvių Indivi
dualinės laukos teniso pirmeny
bės numatomos pravesti vasaros

Pirmosios lietuviu 
varžybos numatomos 
1986 m. vasarą.

Pabalticčiu sporto 
varžybiiiis kalendorius, išsky
rus slidinėjimo ir šaudymo pir-. 
menybes. dar nepaskelbtas. Jis j 
numatomas sudaryti 1936 m. 
sausio 11 d. Toronte įvykstančia-: 
me PSF-jos \wkd. komitete po-, 
sėdyje. :

»■
Šis kalendorius apima tik me- • 

tines pirmenybe'. Apvgardinės ’ 
bei lokalinės varžybos nėra it-

softboio ■ 
su rengti

Pirmininkė Nelv 
cepirmii'.inke

-I X—W —

H3Ų RCŠIĮj DRAUDIMO AGENTUS*

t lives
A. Cooper SkLpas

%"*

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE,

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

DĖMESIO
62-80 METŲ AMi VAIRUOTOJA! 
Tiktai $126 pusmečiui automebiUo 
liability draudimas pensininkams. 

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Av*^ 

Chicago, III.
Tel. 523-8775 arba 521-9191 ;

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM 
£R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ]ŠSIMOK2tJIMAIl.

DĖL VISU INFORMACIJŲ KREIPTIS fc

'ivja č.tri:: gys

Ciuagos miesto vaizcas g butų mūrinis. Labai, geros pajamos. 
Dilelis butas savininkui. Geras invest 
tarimas.

RMAL BSTATI PO« SAU1 
MmmR Rwnt — PiiBeviKsM

LIETUVES DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St 
(Town of Lake) 

ir iš vidaus.

Skambinti YA 7-9107

IV: 
dauskas korespondentė Eugeni 
a Strungvs.

Knygų patikrinimu revizija iš
rinkta: Juozupina BamHalis. Ma
rijona Bambalas ir Stela Bu
bėk. Knygos bus tikri narnos pas 
Sue Cheniis va-ario 19 dierą.

Susinnkrnui praėjus uz kelių 
savaičių mirė mūsų pirmininkė 
Nei! s Skinulis ir sekančiam su
sirinkime turėkim išrink’.i pirmi 
n jnkę.

Narėms palinkė.a link-mų Šv. 
Kalėdų ir laimingu Naujųjų Me-

Po susirinkimo buvo vaišės, 
malonus pobūvis. Visos narės 
skirstėsi namo linkėdamas laimiu 
gų š verčių.

Sekantis narių su-irinkimas 
iiwks kovo 6 dieną 1985 metu.

. Amerikos Lietuviu Tarybos Ci- 
s. V.isaric 16-tos Lie-; 
i>i ikJausomybės Akto 
68-nių metu sukak

ties minė ima rengia 1986 m. va- 
salio mėn 8-9 dienomis, Cicero J 
miesto savivaldybės aikštėje, šv. 
Antano parapijos bažnyčioje ir 
salėje. ;

Aito Cicero skyriaus v-ba !

rauktos. Kalendoriaus papildy : 
mai bei pakeitimai bus nuolatos 
skelbiami merų bėgyje. Paskiroms ; 
varžyboms bus skelbiami pla
tesni pranešimai spaudoje ir į

Ba’fo Cicero skyriaus metinis j 
irių susirinkimas ir, ta proga, j 
idons vajaus pabaigtu vės iwks ;

ausio 26, sekmadienį, tuojau po j 
>umos šv. Antano parapijos sa- j 
Įėję. Prieš susirinkimą 
30 m in. bažnyčioje

mulkics informacijos išsiuntinė- bus atnašaujamos už 
amos visiems sporto klubams. • n irusius balfininkus. 
SA^LFAS S-gos Centro Valdyba, te.i narini, aukotojai.

 į-r ausiai dalyvauti pamaldose ir
B __ fu virinkime. Balfminkės ruošia

si visus svetingai priimti ir pa
vaišinti.

I

10 va!.
Sv. mišios

Kvieči 
ir visi ki

i 

:/i5
mr ~į

Valdyba
Lietuviu,

1 toru klube
i srsirinkimas įvyko gruodžio 5 . Chicagos skyriaus (metinis na.!
i dieną Anelės Salėje. Oras buvo .rių .susirinkimas bus sausio
i nepaprastai gražus Susirinko ga ’ men.’28 dieną (sekmadienį) 
’na gražus būrys narių. .Vičepir-i 12 t
• mininkė Sų.e Cfraplis pasyęikinb'i tvajj 
'tisas sųsirinkltsĮas narets; Nuta-- 
arimu raštininkė Eugeniia St r u n-1 

’ gys perskaitė protokolą. kuris
kaip ir valdybos narių praneši
mai buvo vienbalsiai priimti.

Taipgi klubas nutarė Kalėdų 
švenčiu proga pasveikinti spau
dą Naujienas. Sophie Barcls, j 
Veteranus ir taip pat Kazę Braz- • 
džionytę. Visiems prakirtos Ka--| 
ledų aukos. j I

Buvo išrinkta valdyba 1986-ms!

Brighten Parko ^Mo-i 
priešmetinis nariu' 

s ivvko
Ramoves

Jei ruošiatės keliauti
Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas

kreipkitės j Lietuvių įstaigą:
American Travel Service Bnrenu ;

9727 S. W^sturn Av^ Chieszo, III 60&4S Į

Teist 312 23S-&787
> R«3aokHBU3 pctariixviiutx lėktuvų, IrCyą kelto- I
(eroteei), viešbučių a automobiliu nuomamuo rexervsciica; .?xa<uo<1s- | 

£ie kelionių draudimiu; Orgycizuejaine keliones į Lietuvą ir kito! kLftAtus: į 
Sudarome iŠ kvietimus giraičių EpNUarJsyniui Amerikoje tr LrKtkice in?^ / 
akAcija^ v-js&iA Kelionių refhaltii. *

• Taupykite skrisdimi ^krūvai*, tik
H anksto — prieš 45-60 diens>

’** lgl 9' jly 11■* x.; ’ i
« i 1

valdybos ir revizijos komis’jos 
rinkimai. Sąjungos at-'tovų su
važiavimo klausimas ir kt. svar 
būs sąju'n?os reikalai; Ramo- 
vėnai prašomi susirinkime da
lyvauti. i

LIETUVOS GENERALINIO
KONSULO ADRESAS

Naujas Lietuvos genei alini; 
konsulato Chicagoje adresas yr 
1C000 South Bell Avenue, Chi 
cago, Illinois 60643, telefonas 
(312) 233-9122.

Vaclovas Kleiza
Li etn vo< gen e ra I i n is konsulas

— Lietuviai pensininkai 
organizuojasi 12 plienu išvykai 
į Floridą. Aplankys tris mies-•' 
tus ir jų įdomybes. Regiatruo-, 
jasi pas J. Skeivį: 778-6536J

Praėjusių metų išvyka visi į
i buvo patenkinti.ir idamĮ..^.

J. Jauilintoj Centre. Darbo-j 
:ėje Aun^yta: Skyriaus: 

iri i INCOME TAX SERVICE 
Pa jam p mokesčiai

Prašoma nedelsiant
formuoti. Joseph

— 1 Jaugi ak uitu rų
ministerio O. Jelineko praneši
mu, Kanados vyriausybė To_ 
route ir kituose miestuose ati- 
<Ia.iys nedidelius paslaugų punk ’ 
tus idtninių grupių kanadie- 
čianis. Tuose punktuose bus 
duodamai įvair. paftarinaai, kurie 
liečia valdžios programas bei 
teikamos paslaugos. |

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu
E212 W. Cermak Road Tek M7-7741

d NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 
t> NOTARIATAS • VERTIMAI

INCOME TAX SERVICE
6529 So. Kedzie Ave. — 77

pasini- r . ------- ....
Skeivys pirkinys ; _

_ I Didelis, gražiai įrengtas bungalow, 

roikalų N2brargus.

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. G3rd St 
Tel.: 436-7878

- - * * * * -X
Dengiame ir taisome vis^rū^ 
šiustogus. Už darbą 
tuojame ir esame apdrafesti.

ARVYDAS KIELĄh

■? Chicago; !L 60629;
434-9655 ar 7374

, ----- - .’ ■ , -Jį-

E

A. Račiūno kuriniu vakaras 1
Lietuvos valstybinės fiJharmo- į 

nijos mažojoje salėje įvyko An-j 
tano Račiūno kamerinės muzikos 
koncertas: Jis skirtas kompozito- 
tiaiis riinįmo 80-sion?s metinėms. 
Jo simfoninės muzikos 
įvyko kiek anksčiau.

GOVERNMENT HOMES
from $1 (U repair).

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

Ext. GH. 9617. 
for information.

REPAIRS — IN GENERAL 
įvairūs Taisymai

425$

MISCELLANEOUS 
| v* Irūs Calvke*

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

S. Maplewood, Tai. 254-745t

vakaras j
1

==:=N>

I

t
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SIUSKITE PINIGUS 
; ; ; į -Lietuvą 

i RUBLIS
81.85

5 4;": r.an t perlaidą .’r ap- 
draudą'

Mažiausioji perlaida 30 rub-! 
lių.Persiuntimas paremtas da-l 
bartine tarptautine pinigų s 
keitimo suma; įskaitant visus 
mokesčius ir pakaitas, purios 
įvyks prieš pinigų įteikimą. 
Oficialus persiuntimas.

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

GRAMERCY
Shipping, Inc.

711 Broad St.

b. Turintis ilgų metų 
patyrimą

Pranas G. Meilė, CP A
2649 -West 63rd Street

Chicago, Ill- 60629
Tel.: Raštinė — 776-5163

Namų — 636-5347

r i 
. Open, your cwn highly profit

able. Children’s Shop. Baby to- 
Pre-Teen. Nationally known

i• brands "■■■

’ S Health Tex $ Buster Brown
■»

I -
j e

Her Majesty @ Lee s Levi 
Chic ® I^old 8 Donmoor 

Nannette « Feltman & many 
more

$19.900 includes be- 
invehtory training-fix
grand opening promo

round trip fare for one. 
p Have your stere opened in as
j little as 15 days. Prestige Fa- 
l/shions 501-329-8327. Call today.

> I ’ 1 <1 (T

? ; ginning
> Į turės &

< i tions &

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

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
E3 DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS, 
d e - .'n a n D e č k y i 

Tel. 585-6624

HELP WANTED.— jJ5Te-FEMALF 
Reikia Darbininkę irCDafEininkiŲ

GOVERNMENT-JOBS, 
$16,040 — $59,23O/yeaT. 
X'ow Hiring. Your Area.

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

For current federal list

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

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

kymai, 184 psl. Kaina .*55.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729'So. Campbell

Ave., Chicago, IL 60629.

t

Taip pat daromi vertimai, giminiu 
'škvietimai. pildomi pilietybės pu

šynai ir kitokie blankai.

.i

Advokatas
GINTARAS P. ČEPtNAS

Darbo valandos: Kasdien: rne

f

|!

h pagal susitarirEĄ. '
TeL 776-5162 ,. :

W4f West 6 3rd StStf
Chloras, HL 60621

advokatų draugija
V. BYLAITIS

ir V. BRIZGY8
Darbo valandom: 

Nuo 5 ryto iki 5 vai. popiet. 
■Šeštadieniais pagal susitariau 

$606 S. Kedzl# Avė. 
Chicago, III. 60629
TeL: 778-8000

II

i I

Ėst. 1947

JOHN GUDAITIS 
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Are.
(3120) 776.8700

i

C 14JK Dortev T abort toriet, Divkiort of 
indoz, !n< Lincoln, Nebradta 6M5OL

Konjakų pasididžiavimu nuo E
m

w 
1

-

U

Pirm., Sat — M<xnd., January 18 — 20, 1986

■A 
sit

i .A*
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KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali daup 
žadėti teisininke Prano ŠULO 
paruošta ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
Šleista knyga su legališkomi? 
'ormomis.

Knyga su formomis gauna 
na 'Naujienų administracijois

II

Triaminic® Syrup 
Triaminicin® Tablets 

or 
Triaminic-12® Tablets 

For Allergy Relief 
that’s nothing to 

sneeze at.




