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AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS VALDYBA 
TARĖSI. SU AMERIKOS BALSO ATSTOVU

Chiėagoj} savo būstinėje, sau- rytai. Prii.ni'tas naujas to komi
ški 17 d; Ąmer, Liet, Tarybos 
valdyba susą ūkusi posėdį kurį1 
pravedė piarm. T.Blinstrubas.Bu 
vcŲiriimlliaS proi, sėkr dr. V. ar 
gio pateiktas pereito posėižio 
prctokclas Hrmininkas pranešė, 
kad paskutiniu’ laiku jis, drauge 
su dr. J. Valaičiu, turėjo pasita
rimą su atvykusiu iš Vašingto
no Algiu Šilu.. 'Buvo svarstomi 
Jungt. Pabaltiečių Kornit|3to vei 
klos reikalai.' ’■

Amerikos Baiso atstovas R.Sa 
kadolskis Įrašė, j juostelę ĄLT.o 
pirmininko. Naujųjų. Mėtų pro
ga sveikinimą Lietuvos žmo
nėms Užrašyta jo kalba ir Va
sario 16 d. progą

•Palaikcimi ryšiai su kongres- 
meriu ’EY. Ąnnuzio ir Senato-, 
riurpi Ėj Šimon dėl Vasario iūr 
nėjiąių Kngrese. Kreiptasi j 
Aniėr..Balso Vadovybę, kaid bū. 
tų plečiama informacija Lietu
vai. Kreiptasi.į organizuojanąo 
Holocost muziejaus vadovybę^ 
kad tame .možeįuj .b'ū hp .pSyaiz- 
'nocįdas, ;
duotas ir Sovietų vykdomas ge1- 

iPadekota ■ N-BC TV už Įspū-
•gauti papigHjiijįną . ALT -laiš-

2. . ĖŲLie*-,
Bendriįpenės' ,>stivOĮ|^^ą

tėte biudžetas
Ižd. M. Pranckevįeius

A. L. T-bos naujo biudžeto pro
jektą, kuris- buvo priimtas.Taip 
pat pranešė apie finansų komisi 
jos naujus, planus lėšoms telkti. 
Gr. Lazauskas painformavo.kad 
Laike County Vaario 16 d. minė 
jime sutiko kalbėti inž. St Du
bauskas. Detroite — dr.-K.Erin- 
gis. Į Lietuvių Teisėms Ginti 
Fondo valdybą sutiko įeit j Dai
na Damilevičdūtė-.Dmnbricnė

SALVADORE SUNKĖJA 
ĮSIBROVĖLIŲ PADĖTIS

SAN SALVADOR, Salv. — 
Nuo Naujų metų gerokai pasun
kėjo įsibrovėlių ryšiai su Nicara-' 
guos centrais. Salvadoro karo jė-, 
gos kontroliuoja' sienas,: Įsibro- ’ 
vėliai negali įsiveržti į Hondu- ’ 
rą ar Guatemala. Abi valstybės’ 
stropiai saugo sienas ir neleidžia 
įsibrovėliams veržtis į Salvado
rą: ' ' * ■ i

Salvatlpro^spcialdernokratu .par ( 
t>ja šuskiloė Vieni stojo. dabartį- * 
nio ■ prez'dento '. vadovaujamai 
grupei, o kiti susiuostė su Nica- 
raguos sandinistais. Dabars San. 
Salvajdprtųyriausybė per^soci al- 
demc^^į^tgaįaiko rūsius su 
įsibręv^ų’ -'vadętvybe. ■ '

Salvadoro prezidentas užtikri-- 
no Salvadore -užkilikųsieins Įsi'-' 
&ov.ėliarns, -kad dabartinė vyriau : 

tsybė jų nešaudys, jeigu, jie mes • 
ginklus. Jie galės grįžti Į-Nicara- 
gUą arba į. tą-valstybę iš kur; 
atvyko./'.,.. ' i. -i

Didysis Amerkos lėktuvnešis, turis 48 nepaprastai 
galingus lėktuvus; manevruoja Libijos pakraščiuose.

COROZON AQUINO VEDA LABAI ENERGINGĄ * 
RINKIMINĘ KOVĄ

Dabar paaiškėjo, kad prez- Fernando Marcos 
nedalyvavo kovoms prieš japonus

MANILA, Filipinai.---- -’Coro- -------- . '•

RUSAI STEBISI JEMENO
KOVOMS'

į

pranešė apie padalytos'- žygius 
gauti papigin im us ALT leist, ■ 
karna. Vasario 16 progą išspaus 
ctinta' lietuviškų ir langlišfcų šą- 
lanlštj viso 12,000 Vasario 16 (L 
minėjimų reikalais ,jšsiuntrlėta 
laiškais .skyrių ’ pirmininkams; 
visuomenės - atstovams, kuni
gams, išsiųsti projektai rezP" 
liucįjų ’ ir pranešimu’, spaudai 
Siunčiami ' laiškai : kongte* me
na ms-ir senatoriams. Iš viso pa- 
skutinėmfs " dienomis išsiūta 
apiei 3,000 laiškų. j

Dr. J.. Valaitis prėnešė, kaid- 
greitu laiku jungi Pabaltiečių. 
Komitete pirmininko pareigosiant nugaros ir iškalusios ranka: 
bus/parduotos Amety Liet. Ta-fšoko džiaugsmo šokį.

zen Aquino vedė nepaprastai' erai išsprogdino marių susirinki-į 
energinga kovą Filipinų salos; mą, kuriame buvo užmušta* pa- Į 
prezidento pareigom. Apla-nkiu-- reigų dar neperėmęs išrinktas j 
si šiaurine?.salų dalį ji grįžo 
sostmę/lr-'- pėriktadyenĮ pasakė 
gyvą'kalbą Tondo priemiestyje. 
Dalyvavo virš dešimties tūkstan 
-dfų žmonių'. -

■Paaiškėjo, kad Corozon Aqui
no yra gama gera kalbėtoja.

The First and Greatest 
Lithuanian Dailu ia America

1739 So. Halstcd Street, Chicago, 111. 60608 
HAymarket 1-6100

Oser One Million Lithuanian 
In The United States

MANEVRUOJA LĖKTUVNEŠIS “SARATOGA 
IR ‘ ‘CAROL SEA” ESKADRILĖS

— Chicagoje vėjui nuvertus 
helikopterį, užsimušė pilotas ir 
abu skridę . laikraštininkai Jo
seph Spenser ir Mark McDo- 
hougd.

— Dešimtys tūkstančiu Leso- ■■ - ■ • - i
td moterų suėjo Į Masoru miestą 
Įr šoko “til-til”, vaikus pasirišo

į; j rezidentą*. t
Gei£ šarono vadovaujami izra-j 

elitai jesą leidę libaniečiams Įsi
veržti Į Sabron bei šatilės *to-. 
vykias ir išžudyti ten buvusius 
beginklius, palestiniečius. Buvo 
parašyta, kad šaronas leido Ii-1 

ino yra-gana gera kalbėtoja. Ji baniečiams keršyti už Basiro nu-: 
glaudžiai benlradarbiavo su bu- j žudymą. 
wūsiu savo vyru kuris rengėsi - 
kandidbĮtuoli prezidento parei
goms. Fernando Marcos visą lai 
ką buvo nusiteikęs prieš buvusį 
senatorių Aquino. Be to. ji {pas
tebėjo, kad prez. Marcės yra li
gotas žmogus. .Its nepajėgs sa
vo pareigų atlikti.

Valstybės departamento ats-j 
lovas Paul D. Wolovitz pareiš
kė, k’a-d Marcos tikrai nevailbva- 
vo jokiai partizanu grupei prieš 
japonus.

New Yorko teismas atmetė 
gen- Saron reikalavimą nubausti 
“Time*” žurnalą ir sumokėti $50 
milijonu doleriu. New 
skundas buvo atmestas, 
bylą užvedė Jeruzalės

! ‘ Times” redaktorius įteikė teis-; 
nui raštą, sakydamas, kad tas 

pranešima.- a.prt barono pokalbį' 
tavęs netikslus. Byla baigta.

KALENDORĖT.TS

barono pakalbi su Ge- 
šeimos nariais.
Gemajel. dabartinio pre-
brol'S, buvo išrinktas Li-

Bet pslestinie-

BULGARIA

Sausio 25 d. — Povilas Rim-
GREEC

P3U-Sausio 26 d. — Po|:knrpp.s 
lė. Šarkė. Rimantas

HUNGARY

AND

RUMANIA

JUGOSLAVIA

ALBAN
TURKEY/<

GEN. ŠARON NEGAVO $50 
MILIJONŲ

JERUZALĖ. Izr. — Karys ir 
politikas Ariel šarona* 198.3 m. 

: padavė tei>man New Yorke lei- 
< džiamą žurnalą. Žurnalas oaskel- 
į bos tuometinio Izraelio karo mi
ni steri o 
maielio

Bri*i |- 
zidcTo 
bnno prezident

Sausio 27 d. Joną* Auksabur-
Kamunistinė bulgarų valdžia verčia Bulgarijoje "I$’ Ak'uclls- Veiur,e- 

gyvenančius turkus sukomun’stėtL Besipriešinančius Sau,§ teka 7:09- ^klžiasi t :.">7. 
turkus žudo, tremia ir net kankina- Debesuotas šaltesnis.

šeštajame laivyne yra 15 laivų. Devyni kovos laivai
■ Y šeši pagelbiniai transporto laivai

patyręs, kad Aunerikos lakūnai 
tiktai manevruoja, bet nesiren
gi?. Įsiveržti į Libiją, tiki ameri
kiečių žodžiu ir nesirengia ieš
koti gynybos priežasčių. Ji* tiki 
Amerikos laivyno vadų žodžiu.

. “Coral Sea” turi 4 lėktuvų es
kadriles. Kiekviena eskadr ilė tu
ri po 12 lėktuvų bombonešių T- 
A-18. Lėktuvai .labai greiti, gali 
gintis, pulti priešą ir išmesti 
bombas streteginiuese priešo 
centruose. Turi eskadrilę A-6E 
bombonešių "Sarates?” turi 2 
eskadrilei F-18 bombonešių.

Manoma, kad Amerikos lakū
nų manievrai prieš Libijos dik
tatorių aprimti ir sustabdyti tero 
ro veiksmus kituose kraštuose. 
Manoma, kad. prez. Reagano Įsa • 
kymas pravesti manievius Sidros 
vandenyse paveiks Vokietijos ir 
Anglijos vyriausybes imtis prie
monių teroristams suvaldyti.
L1A viršinirikast Casey pasak 5 

kalbą pritariančią valstybės de
partamento sekr. George Stiul- 
zlo cpozicijąJiAcej- primine, kad 
J .AV privalo būti pasiruošusios 
kirsti skaudų smūgį toms valsty
bėm*. kurios globoja, paruošiu 

M. LJ1 siunčia teroristus prieš JAV,
“z- , J | '

Libijos kafpįlakūnai norėdami.Į Jos piliečius ar atsakingus parei- 
išbandytr-tririnia teisę Į 10(1 my- gūnvs.
lių zoną; 'pasiuntė du karo' lėk- 
luvi?* į. amerikiečių karo“ laivu 
saagcnvį sritį Amerikos laivy
nas patarė Libijos lakūnam* ap
sisukti5 .ir-'grįžti atgal-' Libijos’ 
lakūnai’ nepakis u *ė įsakymo: bet ’ 
skrido tiesiai į Ameriko.* lėktuv- ! 
neši. Amerikos lakūnai paleido'! 
keli* šūvius. Libijos lakūnai ap- į 
sisirko. grįžo narni, bet piadėjc 
šaudyti j almerikeičius. Tada .!-■ 
A V lakūnai nu'ov.ė sicr-a Sid_ :I 
ros vandenyse, o antrąjį Tripo- |

WASHINGTON.. D.C. Ameri- = 
kos 6-tojo,laivyno vadovybė pra- ; 
nešė Libijos vyriausybei, kad i 
ketvrladienį Sidros įlankoje, 
prasidėjo karo lakūnų maniev-j 
rai. Tie manievrai tęsis ištisą sa- į 
vartę-
Pagal veikiančius tarptautinius 
įstatymus, JAV karo vadovybė 
privalo pranešti kito* valstybės 
vyriausybei apie planuojamu* ka 
ro manievru*. Amerikos laivyno 
vadovybė pranešė Libijos vado
vybei, kad karo' manievrai vyks 
Libijos pakraščiuose.

Prieš du metu amerikiečiai 
buvo pranešę Libijos vyriausy
bei apie planuojamus manievru*. 
Amerikiečiai praneša Tripolio 
radijo stočiai, o Libijos karo va
dai palaiko ryšius SU “Soralo- 
ros” karo laivo vadovybe. Libi
jos vyriausybė pranešė, kad ji 
skaito Libijos vandenimis 160 my 
tiu zoną nuo Libijos 

i Amerikiečiai praneša.

MASKVA. Rus. — Sovietų 
I vaklžio* atstovai stebisi Pietų Je

mene tebevykstančiomis kovo
mis.

Pietų Jemene prez Hasani bu- nepripažįstą 100 mylių 
vo priverstas paskubomis bėgti 
iš Adeno, o visas valdžios įstai
gas užėmė buvusio P. Jemeno 
prez. Isnailo Šalininkai. Iš Ade-?;
no bėga iš Europos ir Azijos.-afe- 
bėgę komunistai, padėjusieji Ka
sini valdžiai. Sovietų karo. lai
vai nesikiša į kova* ir atsisako 
gelbėti Rytų Europos ir Italijos 
komunistus, dirbusius su. Pietų 
Jemeno valdžia. •'

krantų.
kad jie 

zonos, nes 
van defy s

naudotis tais 
Amerikiečiai pripa-

ten yra tarptautiniai
ir jie turi teisę
vandeninai

•žįsta tiktai -2 mylių zoną nuo{ 
Libijos krantų.

Yorke į 
Saronas ! 
teisme.1

UŽDRAUS AMERIKIE
ČIAMS VARTOTI ASBESTĄ

WASHINGTON, D. C. — Ap
linka saugonnti įstaiga nutarė, 

amerikiečiams vartoti;I
At-akingi Įstaigos parei i

Britų transporto laibas atplau
kė į Adene uostą ir sutiko išvež
ti vokiečių komunistus. Buvęs, 
prez Isnai>as sutiko leisti critams 
vokiečius ir italus išvežti. Jeigu 
britai jų neišveš, tai sukilusios 
prez Ismailo jėgos visu* sušau
dys. kaip šaudo Kasami jėgas So-' 
vietų diplomatai stebisi vyk*tan • 
čiomis P. Jemeno tarpu*avėmis 
kovom-'*. i

Prezidentas Reaganas at-i-ake 
■s žinojo, kad ten 

dap tebegyvena ir dirba 1.503 
amerikiečių Ji.* Įsakė jiems iš
vykti iš Libijos -iki vasario i d. 
Išimti padarė Amerikos pilietėm, 
ištekėjusiam už arabų/

kirsti Libijai, nes

— Karalius Kusejin?.* tuiėjo 
Londone susitikti su atskridusi i 
zraelio premjeru Peres, bet ne
susitiko Husėjinas. išskrido.

— Etiopijos skriaudžiamieji 1 ė 
ga į Soma! i ją.

MARCUS NEPAJĖGIA VESTI 
KAMPANIJOS

MANILA. Filipinų salo*. — Co- 
rozon A.quino jau apvažiavo 35 
Filipinų provincijas. sakydama 
rinki mines kalba*, žmonė* visur 
ją ant rankų nesiejo. Pasirodo, 
kad ji yra gera kalbėtoja.

Fernando 
provimije- 

Amerikos

asbestą, 
runai nustatė, kad asbeda* , 
kelia vėžį žmonių tarpe. Paruoš . 
tas nutarimas sako, kad per 10 j j 
metų amerikiečiai visiškai mis-į 
lotu naudoję asbestą. 1 >

Iki šio meto asbesto daugiau- i 
šia buvo naudojoma šilumai ap-( , 
saugoti. Didesnieji pečiai buvo 1^ 
aptepami asbestu, k-d neišleistų 
šilumos. Iš pečiu einantieji vamz
džiai taip pat aptepami asbestu, j 
Tas asbestas sulaiko šilumą, bet j 
tuo pačiu metu jis skleidžia vėžį, i 
Namu statybai buvo vartojamo* 
asbesto nlokštės. kuriomis buvo ( 
ištepamos kambario šieno*. Jo-l 
sulaikydavę- šilumą, bet gyvento-j 
jams skleisdavo ir veži.

Asbesto bendrovės
luoja. ne* Matytojai jau nebe-' k.-d Markas 
vartoja a*bestn vamzdžiams a p- , Filminu salų nes nesitiki laimė-. 
raišioti. Da-gelis amerikiečiu 
gauna vėžį ir nežino, iš kur ji 
gauna. Ii atneša asbestas.

im tarpu prez 
cns buvo tiktai 
netoli Maniics i

laivyno be: aviacijos b.izių. Fa- 
si-ndo. kad jis negali v?.ikš< ioti 
ir p-.kelti ranku. Sakoma, kad 
rankas i> >ii*ižaidė. bet aiškėja, 
kad jo -veikata gerokai susilp
nėjo. jis nepajėgia, užlipti airi 
jokio pedcstalo kalbai pasakyti-

i Sargai privalo ji užkelti.
i Marims uždraudė filipinų span 

ir rclevizr'ai rodvti kalbas 
ančių ponią Atmino, bet Ame ( 

i likos kongreso komisijai liudijo 
bankru-; realesteitininka*. kuris pasakė.

rengiasi bėgti iš

imu

— Chicago* teisme salė pilna, 
kai liudija advokatai prieš teisė
ją Holzei.

— Filininu prez Marco? yra nu 
-'pirkęs namus turtingoj Long 
Bland centre, praneša kongreso 
komitetui liudininkas, 
namus pirko Inelda.

Libijo* -likta-.oiu.- Chadafi.'

u
i

Saudi Arabijos princas Janiani pranešė, kad ne- 
žemę ir trukus statinę degalų .galės zoninės nus'prkti už $15.00, 

° gal dar pigiau.



VISKAS APVALUMODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto šio skyriaus redaktoriai

Petras paklausė:

— Kaip tat ko9 Atėjau už- ] 
pelnų atsiimti už dievobaimin-1 

1 gą gyvenimą: nekaltybėje px*a-! 
gyvenusi amžių, rodos, nusipel- j 
niau sau dangų maldomis ir pas
ninkais?... O, oi, ąš ne tokia,,

Pasikalbėjimas 
Maiklo 
suTĖvuS^k

Suka galvą geros ponios, 
Suka galvą ir vaikai;
Sukas senas patefonas, 
Ir kirpykloje plaukai.

Suka galvą kūmas kūmai, 
Suka žemę pinigai.
Suka te-smo augšti rūmai, 
Suka ponai ir sargai-

tai i 
bus? O į kiek “brostvų ’ į 

Įsirašiusi buvau.
Ir ėmė davatkėlė laidyti savo 

ryšulio mazgus, kuriame atsinešė i 
žymius Dievo meilės ženklus. Į

Bet sems raktininkas kažin į 
ko iš skersos žiūrėje į jos ryše
li ir visai nesiskubino atidaryti 

•vartą, panelei.

Nėr ko mąstyti! tarė davat
ka, matydama šventojo svyrayi- 

, mą: — taip, taip, nėra ko mąsty
ti, reikia vartus daryti! i
— Taip, tai taip, bet...
— Dar ko trūksta?! — sucy- 

Į pė užpykusi davatka: — rodos 
. mylėjau Dievą!...
Į — O savo artimą? — paklausė 
šventasis Petras: — ar kentan- 
čiams verkiančiam nušluostei 
kada nors ašaras? Ar pastiprinai 
suvargusį vilties žodžiu? Ar ap
švietei tamsuolį tamsybėse klai
džiojantį9... Vienu žodžiu, klau- i 
siu tavęs: ar-mylėjai tu artimą į ,o dainininkas Grigas? Jis savo 
savo?...

t. j

Davatka, tylėjo. Po valandos, j jjOj orgonizųoj amuose koncer-i 
j tuose, bet buvo nuvažiavęs į

džiūvau, kaip šapelis; argi 
praleidus, pastebėjo: — “negražų jyjj. 
balsą turi, — verčiau paliauk!”

Tas pastebėjimas nieko negel-
I bėjo, davatka dar ploniau tęsė

zdynu Pelėdos Apysakaitė

Kitąsyk pasaulyje gyveno mer 
iė. Sulaukusi “panystės” stono 1 

metelių nusiminusi su-j 
kad niekas nebetykojąsjsavo giesm§-

i Velnias nebeiškentė ir sušuko, 
“sučiaupk, boba žioples! nes 
kaip trenksiu per putralakę, tai

Jėzaus meteliu nusiminusi su 
prato. Į
jos vainiko; todėl sumanė paau-’ 
koti ji Dievui.

Taigi pradėjo, labai dievobai-

Sukas valsai ir fokstrotai, 
Sukas žeme apvali 
Žemės rutulį banknotais,

'minga gyvenimą ir net netikusio aPs’^a^ys*- ...
mis mintimis nebepusidėjo Die- Davatkos dūšią klaptelėjo že-

• x men, bet kūnoJIreturėdama..ne-
Jos kambariukas, tartum, ba-| įsigavo. Ot, atsisėdo sau pasu 

žnyčia priminė: blizgėjo šven-1talse nekaltybes rūbelius ir ėmė 
tųjų paveikslai, kvepėjo šven
tintos džiovintos želės. Ant ne
kalto kūmo, išvarginto pasnin
kais ir išdžiūvusio j šakalį, ne
šiojo tiek visokių kryžių, rožan
čių, karunku ir visokių Dievo 
meilės ženklų, kiek tik pakelti

-Įgalėjo.
Kasmet ėjo didyn žymių mer- 

.gelės dievobaimingumo ženklų 
šalo

dūmoti, kur dingti.

—; Atgal į kūną Ijsti — nepa
doru. Bet kur gi,- .. Kame dan-1 
jus? "Et, suseksiu* — Mausiu tie į 
siog į dangų — juk užsipelniau!.. Į

Suplojo delnais ir ėmė dumti 
į padanges; pirmiausiai prie 
Paukščių Tako, o paskui nosies 
statumu, — ten, girdėjo esan
ti dangaus karalija. .

Tris dienas ir‘tris naktis skri
do taip davatka, nieko neėsda-

Rieda pbkas ir plaukuotas;
Apvaliam laisvi kebai:
Tam; kas nori būt kampuotas;
Nuraus plaukus apvaliau

Sukas nuo alaus makaulės, 
Nuo makaulės ir alus.
Jau nebėr tokio pasauly, 
Kurs nebūtų apvalus.

galiūnas

~-skaičius ir kasmet labiau
širdy artimo: meilė.

‘•«r Pripažinsi visą pasaulį biau-j nia^ nieko negerdama. Ketvirtą 
-r?iu ir nuodėmingu, apsisiautė į dieną -vos ne ves atsidūrė pas 

.šventenybes luoba ir visai atsi-1 dangaus karalijos tvorą.
Jraukė nuo jo. j Patvoriu ėmė slinkti ieskoda- Į

Betgi tas atsiskyrimas nekliu- i ma kene ras ar varčiukus, ar ko- Į 
<3ė jai tyrinėti žmenių nuode-’Pro kurią galėtų įsis- 
rnes ir jomis graužtis.

Vieną sykį, kada ji, labai pa-
prausti; bet nieko atrasti nega
lėjo. Tik žiūri — langelis mūre.

__ Ar tu žinai, Tėvai, kad pra- suruošti, tai ta>da jis pats padai 
1 eitais metais labiausiai pagarsė nuotų.

— Kaži, ar Ameiikos lituviai
balselį paleidžia ne vien Amen-įeitų į jo koncertą9

^piktinusi, didžiąusiu susijau-; Bene tupi ten dangaus sargas — i vatkos dūšia nudunzgėjo žemyn ja‘u> 
-dinimu įpasakojo nanašiai savo’ pamanė- o gal kitas-koks šven- į ir pranyko ore: — 
draugei apie ištvirkusius ani-- tasls?- \ .J šioje, išblaškė po'pasaulį...

Į Ėmė barškinti. Iš pradžios iš i <• <i.- * £<&•■-- ■*
i lengva, paskui balsiau, balsiau, F
J galop ip koja- kabalkštyti buvo ’ kas nelanko, tik vėjas ūžia, au-

Dažnai

Vengrė patatirnv.

sutvėrė pi<ma 
vėliau moterį? -- 

egzoHHJrt’iO

Netdfatė laimėje

Susitiko du draugai ir 
jo savo gyvenimą.

— Greitai gausių atgal 
mokėtus 
važiuosiu- atosįfgjų, 
vienas! ■

— į- aš, pildydamas 
blankas, tą pat galvojau ir- 
navau. Tik man glogai baigėsi. 
Mano žmeha sužinojo, kad jos 
grožio salionų sąskaitas įrašiau 
Į nuostolius k dabar su manim 
visai nekalba. > . -

kalbė V Kode! Dievas s uty 
vyrą o vėliau 
paklaufc^iapeliorias 
jamąji. šis atsakė:

L — Todėl, kad jai£ 
. moteris-nesik-išjttt’n^

— Jeisu bilietai būtu Darbuo
ti, tai eitų. Juk jis net Vilniaus 
operoje dainavo' Jeigu kas jo 
klapsėti, tai pasiklausys ir Pie
tinėje Chieagoje-i Aš pats eisiu 
pasiklausyti. Jeigu bus Kaunie
tė, tai jss pasiklausysiu, o jeigu 
šitas koncertas būtų organizuo
jamas paties Grigo, tai ir jo 
eičiau pasiklausti. Jis žmonių ne 
apsratys. Kas jį pažįsta, tai žino, 
kad jis žodžio laikosi. O kas ne
betiki, tai gaus pralieti tikėti.^ Perilgai

Juozas susitarė

ir s u, ž minapamaniusi atsakė:
— Jie neverti meilės! nė vie-1 Vilnių ir parodė savo gargaliuo- 

no tekio nebuvo ten, kaip aš! j ,antj baisą visiems lietuviams.

Tik staiga subildėjo, sugru-! _ Kad jis praeitais metais’bu-
mėjo, trenkė perkifnija, ir da-1 pasižymėjęs, tai aš negifde

, — lėtai kalbėdamas atsake 
vėjai ją išne- į -rėvas. — Aš girde.au, kad j.s' 

Lietuvon pradėjo vežti autome-;
biliils, bet paaiškėjo, kad rlisai • 
automobilių į Lietuvą nepriima.; 
Iš itąhj rusai pramoko gamniut

' Jam bus smagiau dainuoti, kai’ 
j žinos, kad žmonės tiki jo žodžiu,
jc balsu, jo kelionėmis ir “mask- 
vičius” į padanges, — baigė Tė-
V3S. t -

Į
Ant davatkos kapo, kurio nie-1

draugei apie ištvirkusius ----
"mus, tulžis nabagei pertvinko, 

ir susirgo davatka nę juokais.
žinia apie jos ligą veikiai pa-

l'rvz —‘“"C "7 t- t _ . - : - I-V- I ”

^Tiais bobelės” skubinosi maririti,! langelis atsidarė, rr davatka, jos savo tarpe šnabžda: 
^nes labai buvo: ištreškusios “ge-Į 
Z ros mirties” pavyzdžio. Susirin- 
Z kusios naktimis šventas •giės- 
Z mes giedojo ir, grabnyčią ųžder 
Z gusios, laukė persiskiriant dfiše-^^į^— 
~ lės su kūnu. t
- Dvvliktai išmušus, kažin kas! —
r* - j '
r kamine baisiai subildėjo, ir ant; 
į blėstančių žarijų, ant kurių

rūko pamesti švęstu žolių 
“ poliai, nukrito tikriausias 
w imliotasis biesas. 

j-Psalmių žodžiai užmirė bobe-j
• lėnis ant lūpų ir pakol susigri-i 
■ ho tame išgąstyje pašlakstyti r
• netikusi sveti švęstu vandeniu,! .
k: *“*'*’* i

w jis puolė davatką kaip vanagas j 
Z vištą, išspaudė dūšelę ir, su-Į 
Z žvengęs, išspruko pro čiukurį. į 
3 Apsiriko nabagas kipšas: jam,! 
” mat. rodėsi, kad panelės dūšelę! 
“pavyks taip lengvai pragaran j 
w nunešti, kaip, nelyginant, vil-į
• kili avelę iš ganyklos į girią. Ne, J
- nabagai palauk!

Vos tik su ja per liukurį 
movė ir aukštvn išsidūmė. 
v.i'.ka, įtikėjusi, kad ji ir ant 
džiausiojo smako įsitaisys joti, 
iižsirėplino velniui ant sprando, 
at>isėdo kaip gyva būdama se- i kai jis buvo mažas? 
<lėdavo šalia vargonininko ant! * ;* *
viškų ir ėmė plonyčiu balseliu j — Kas yra apgavystė teisės; 
r iedo*i paprastą sau giesmę “Sal- j požiūriu9 — klausia profesorius' 
ve Regina”. ! egzaminuojamą studentą.

— Kad tu pragaištimi! — mūri — Jeigu tamsta, pone profesc- j 
>nt°lėjo rūsčiai velnias, nes. mat. I riau. dabar mane “sukirsite”, tai 
piklybei giesmes žodžiai nelabai }r bus apgavystė... 1
tepritiko prie širdies. Valandą — Kaip tai turėčiau snprasti-

sklido po sodžių, ir būrių bū- Į bepradedanti. Bet tą pačią valan į ga metėlės ir notnėrės.

. .... .pamate žilą dangiškojo raktinin
ko galvą.

— Ji nieko nemylėjo!

H! HV 
savais pa';a-

dar j v t as-* 
ra J

Sunkokas klausimas

— Teveli, kas
I žmogus?

— Adomas.
— O pirma jo nebuvo jokio į

M

buvo pirmasis I

iš’ 
da- 
di- kito?

—Nebuvo.
— Tai kas stumdė jc vežimėlį,

Egzaminas :

— klausia profesorius.
— Visai paprastai. Baudžiama

jame kodekse pasakyta, kad ap
gavystė laikoma tai kada nau
dojantis kito žmogaus nežinoji
mu ir pasitikėjimu, pakenkiama 
jam. .

automobilius. Jie leido italam 
pastatyti didelę mažų automoti

j lių dirbtuvėlę. Tą dirbtuvę jie i 
I pavadino Tacliati dirbtuve.

— 0 ką tai reiškia? — paklau-
| sė Tėvas. Z. ‘ f
4 —Žinai, takiino, taklino ir iš

B taklino.
— Kanapes gali grūsti ir iš-; 

'i spausti pieną, o jeigu laklino ir ! 
1 ištak liuli žigulį.
; — O kas tas žirgulis?

—Žigulis tai laks sovietų 
!l tomobilis, kuris įsibėgėjęs 
!į ant debesų užvažiuoti.

— O aš maniau, kad tai buvo 1 
žirgelis. ;

— Tu, Tėvai,"esi senas, tai ne- į 
pri girdi. j

— Žodžiai labai panašūs, vie- j 
uodai skamba Rusai turi “troj- Į 
ką”. Žiemą, kai įkinko tris misis - Į 
tovėjusius arklius, tai labai leng- ! 
vai gali <lcbesis patiekti, i

— Bet Grigas žirguliu neocr-į 
ka- Jis lietuviams perka moskvi- 
čius.

— Ką sakai, nioušiukus? —i
klaupia Tėvas. }

— Ne “moušiukus”. bet ‘mo>k-!
„ ' itvicius .

i
Tai italų rusams pagamintas! 

lengvas automobilis.

laukė

Palaimini/nš^-. į

Komikas Fernandelis ~ dėvėjo 
kunigo 'Šutaną, .kai Italijoj; buvo 

’■ daromės “Don CamiRo” js^enų 
*irųętra«kos. Pertraukos įmetu 
prie artisto pribėgo hi žįgriije r 
gaSęir paprašė:- . '

— Tepelį, pmšau
?TLanė. ‘ .

— .Aš" beturiu teisės, va.kel- 
;-^.,a€sakė..Fęrp;tn.'iėiis. — aš ne 
^kuąigss, tik vaidint: kunigą...
' ~ Tad, palaukite. — pa ak e

pasimatyti str 
mergina vidurmiesty. Jis atvyks
ta laiku ir apie valandą laukis 
merginos. Pagaliau ir ji pasiro
do. Pažvelgusi į Juozą itoniškai 

pastebi: - ■ r ;
' — Kodėl ateidamas nenusiskir- mergaitė. — jei jūs netwitr'

f
i 
i/ au-

ne- 
pinigus, 
turtuo-

° Gerai (Far, kad sveikatos 
g.Jima nusipirkti už 
kiuiip jąją susigriebtų 
:iai. o biednie>icms neliktu nie
ko.

. — SkliČiairs, bet laukiant ta'- 
vęs. barzda vėl užaugo.

sės manęs palaiminti, tai aš at- 
Uestr. savo lėlę. :ą tikrai galėsi
te palaiminti..

Skubu, nes..,.

škotas dažydamas namus la
bai skuba. Ėjęs jo draugas 
klausia: — Kodėl taip labai sku
bi. juk kitas darbas nelaukia?

— Noriu br.igti kol dar neiš
baigiau dažų, — atsake škotas.

° Kuomet moteries kojos pirs- ! 
tai kyšo iš batelių, tai visi mano, 
jog tokia yra mada, o kuomet 
vyro pirštas išlindęs iš bato, tai 
iis skaitomas “bomu”. i

* Nebūk perdrąsus — akis iš- 
k'gsi nbeūk peilėtas - - dalies ne- 
c*V e i

Klaidintojas paklydo

Žmona siuntė vvra nunešti ka
tę į mišką iv ją ten paklaidinti.
Jam grįžus klausė:

— Ar paklaidinai?
— Klaidinau, bet pats pakly

dau. Jei ne katė, tai aš būčiai! 
gal visai namų neradęs, — atsa
kė vyras. ? - .

Sovietijoj

Viename kolchozininkų susi
rinkime agitatorius garsiai su
rinka:

— Tik Sovietų Sąjungos dėka i merginos dvidešimt r 
nuo mūsų buvo J 
ninku retežiai!

Vienas žmogelis, stovėjęs už
pakaly. pašnabžda kitam:

— Bet kartu su retežiais 
mums buvo nutraukti ir batai.

Susirinkim?

— PirmrcinkC; pvšon b<»bo
— fiur savo bal'-ą p.*f 1: i, km 

manęs prašai^
— Faktipai — tai’re balso u 1 

šau, tik. leidimo iš- i >'1.- f- .j 
kino. susirinkimo d' Fyv ;s.

* * *

Kiek Iš Viso?

Marlena Die ičb n
jame filme Kn-žkss t--d ■ j >.t* 
jo: Tik žiūrėk, ji turi k e i 
aštuoniolikiuės, j nk.siūs J 
dešimtmetės, tempi.n tu ?,

i r n
nuimti hitleri-Lų, veido išv.'.L il 

, ties metų.
Girdėjusi tai k 

liepė:
— bllS! K' I 

viską sūdė ūs.

e

vičius’’. tai gali būti tikras, kadi 
jis. kai paduoda getą tai debe
sis labai lengvai pasiekia. Kartais 
jie tiek Įsismagina, kad visai ne-i 
nusileidžia. Jie plaukia kartu su I 
debesimis. į

— Jeigu automobilis nuplaukia | • Kiekviena laimė pereina
su debesimis, tai ką jie žmonėms 1: ris |>eriodUs: jos laukiant, ją 
pasako? ' pergyvenant ir ją prisimenant. 1

— Pasako teisybe, ka iis <i-r . ....• Idėjas, kaip tą falsyvą pini-( 
gą, žmonės bando kuo greičiau
siai iškišti kitiems ,

kys.
Jeigu malinai būtų sakęs 

teisybę, tai su ja būtu nesi’isipy 
kęs. Jis jai vnk% pasakojo at-

patenkina
Įamžinagyvujų tuštybę, negu 

įnirusiųjų atminimą.

• Seniau sakydavo, 
gas t>li, pinigas kalba. Pabar tik 
laiba: sako “sudiev”.

ka<? pini-

• Paslaptis baigiasi. kai ją ži
nanti moteris, susitinka kitą mo-

• Iškili ’ingos laidotuvių apei- 
virkšči.ii. Jo teisybę apversdavo (;>os paprastai labiau 
aukštyn kojom

— Bet aukštyn kojom apvers-! 
, ta teisybe yra melas. O melo mo-j
ima negalėjo nukęsti. Ji jam pa-( 
sakė, kad Wisconsinc jis kojos 
neiškeltu ir nieku n€i>;<šakotu f

— Jo “ma^kvitiai” nuplaukė 
debesimis toki smarkūs. Jie bu- (
vo. Jis vežiojo žmones j Vilnių, | terį.

J 4 * Ibet nieko iš to neišėjo. Dabar T . , ••. _ . . . d--.-' _, 1 • Jeigu k<o is klaidu, uep.Jit rtiųrtiM AtrerlEbie Orsprarzad- k , . , - . . , • , v. r- L ’ . - • t •pA'iraexvtj tax gen«u lai .upeli koueert-tis. Jh rengiaM K 1 , * J • ».... . ? 4. ; ;. ' , ■ Jaro.v rtniolts iškviesti soprano. Gai
.pakvies pačią Kaukaitę, Jos Ii-* • Laimėjęs premiją saugaus 
kctii' tikisi pi’<lubfi’ ' Ki^K: “F'i’^išk diržu

Koncertui snlę jau paėmė. Jei >xv> žmoną ir saugok jos gyvy- 
gu ji kartais nekaJėtų koncerto bę”.

Pirn., Sat-
* y** i * > h

tfahmiy 25—27; t j

girde.au


(Tęsinys) ■
-T . . . 11 ‘Nitui priedermes. — 1) Kiek? i 

vieno nario priedermė yra gyvai I 
’ lyvauti LSM Ratelio veikime, Į 
-'intis scenos meno ir dalyvau-! 
batelio rengi tunuos e vakarvo- !
■ i vaidinimuose; 2) Nė vienas : 

. - ys neprivalo at .-išakyti nuo j
' skiiiarros rchąs kokiame i 

vnld-uinir jei tam nėra )a-
<••?. bių piiež^čių;.3) Gavusi 

tą rolę, tekis narys turi ją : 
išmek i ir vi-uomet ateiti i

Aleksas Ambrozė

Pivoriūnas, P. Daugėla, P. Jag-! 
minas ir Juškevičius, šiame susi- < 
rinkime jau turėjo pakvietimą! 
iš Draugystės Gedimino širvai- . 
dinti veikalą “Žilė galvon — vei
kias uodegon” Naujųjų Metų va- ■ 
karą. Už suvaidinimą gavo $20. į 

1912 įvykusiame susirinkime1 
paaiškėjo, kad pirmus vaidini
mas davė $14 nuostolių. Ratelio • 
valdyba pranešė, kad gavusiJ 
kvietimą nuo Jaunų Liet. Tauti?- ; 
ko Klubo suvaidinti veikalą ’Ap- • 
siriko”. Suvaidino už $27.

1912. 12 25 suvaidino 5 veiks-į 
mų dramą “Iš meilės”. Pelno Ii-:

a į visas repeticijas; ■ 4> Ne- 
’ vaujantis vadinime, turi na-

rtl.it> visus Jutus s«ns- (kcS38. 19-]3 , j ,,tė vei.kaJ 
.į.imu^ va.’a.ų ar xa> , .. «*ye|^jas ne bcua” Pelno liko t 

IS15. 1913. 3. 16 pastatė “Mariją i 
i Maydalittę”. Pelno liko $12. j 

1913. 10 12 suvaidino Moterų ’ 
i Apšvietos Draugi ai “Orleano 
i mergelę”. Gauta $40.10. 13 suvai
dino Šv. Vincento a Paulo Drau

bus; 5) Kiekvienas na-, i 
kuris neatlieka hr atlieka. » t I . I

: štai iam pavesta darbą,
:■ nc-Janko į jam privalomas! 

■> ė'i c i jas, v gali būti baudžiamas' 
'• li kimo nutarimu; 6) Narys j 

. ėmęs rolę' vaidinime ar paė- ■ 
; kokį darbą, jei atsisako be 

-:ų svarbių'priežasčių pasku- 
ėse dienose prieš vaidinimą'

Eglė Žalčių Karalienė

lulu viskas bus siiklastuota. ne- 
ikrą, nelogška ir neprivdorr.a, 
1 ick tatai nėra paremta anosios' 
. vetimo4 jėgos -inurto viešpata- j 
vimu. Tad atkritus tam smurtui, i 
griūva ir atkrinta ir visas š o c • • Isvetinio smurto sukurtas teisi
nis pastatas, nor- jis ir būtų bu
vęs pavergtos “valstybės” vardu, 
ų.čiati be jos socialinės gyv?5 
energijos, kuriamas. Tatai yra 
pamatinė viso-; valstybinė- — 
konstitucinės Lietuvos 1940 rr.e 
tu evoluci o-te isinio vertinimo 
tezė.

Įvedti'- Sovietų Įgulas Į Lietu
vos teritoriją ir Įsteigus Lietu
voje gana <tiprias karines bezes, 
ii karto formališkai teisinėje si i- • 
tyje viskas paliko Lietuvoje r.e-Į 
pakeista. Pasiliko tie ]>atys v! 
darnieji, ta pati santvarka ir re 
žimas, ta pati 1938 metų kensri 
iucija. Žinoma, bet kurių Lie

A. Tamošaitis
igijai (Kensirigtone) „Gyvus na-1 ----- - .—.

bašninkus”. Gauta $25. 10. 18 su-1 -
-j- x t • ♦ n v,,-, ! $8.o5. 12 25 suvaidinta Ant be- <vaidintas Liet. D. Kun. Gedimi-:— ----- : I dilinės krašto . Pdlno S^v.o rengimą vakaro ir tuo paken- ,K> Draugiją! .Kensmo ne -i ------ . _ ........ ... . ..

■ ■•antis vaidinimui ar'reikiamą- diraino Sapnas” Gauta $35 10.1
m vakarui bus baudžiamas Į 26 sųvaidžnta Violet Pleasure klu-

i Ratelio7 I veikalas “Kurčias žentas”. .
’ rVL _ - Gauta $20. 1913. 11 15 suvai

LIETUVOS SOVIETIZACIJA 1940-1941 M.

ta “Vagis” Liet. Polit. Pašalpos 
Klubui, (rauta $30. 1913. 12. 13 
suvaidinta “Orleano mergelė” 
'Moterų Apšvietos Draugijai. Gan i 

būti!ta ir Yisos išlaidos apmokė
tos- 12 25 suvaidinta “žmogžu- 
džiaį’i. Pelno liko $2.30.

1914. 1. 6 nutarta vaidinan*
: veiksnūs savo ratelio naudai pel
ną padalyti. tris dalis, būtent: 
„įežisieriui M_ Dundulienei, rate-

parinkti veikalus vaidinimui ir 
paduoti juos susirinkimui tvirtin 
ti: b) paskirti nariams roles ir 
prirengti juos prie vaidinimo. 
Pastaba: Režisierius gali 
samdomas ir ne LSM Ratelio na
rys. ■.

Bendros pastabos. — 1) LSlSl 
Ratelis, kada mato reikalo, gali 
jungtis su kitomis draugijomis 
veikimui, taipjau kviesti prie vai 
dinimų ir nepriklausančius Ra-^ 
toliui žmones; 2) Vieno susirin
kimo sprendimai gali būti atmai
nomi kito susirinkimo tik dviem 
trečdaliais balsų; 3) Likviduo-. 
jant LSM Ratelį visas jo esantis?; Gauta' $30 tž? L suvaidintas Auš

1915. 2. 7 suvaidinti “Gyvieji 
nabašninkai”. Deficitas $16.90.' 
12. 26 suvaidintas B. Vargše vei- i 
kalas “Gadynės žaizdos”. Visai 
pelną paskyrė sergaidiam veika-' 
Jo autoriui B Vargšui, 
liko $43.

1916. 8. 4 nutarta paaukoti nu- | 
kentėjusiems nuo karo lituviams i 
$10. Pinigus pasiųsti Lietuvos

Prof. Mykolas Roemeris buvo 
gilesnis ir padoresnis Lietuvos 
teisininkas. Jis išauklėjo tris Lie
tuvos teisininku kartas. Jis para
šė šias mintis apie teisinę Lietu
vos padėtį. Pasilikdamas Lietu- 

! voj, jis negalėjo šių samprotavi- 
Į.mu pasirašyti vardu ir pavarde. 
į bet panaudojo X. Y. inicialais, 

elpimo Fondan. Taipgi kelioli- i Spausdiname užsienin išvežtą 
aukas ^;]aus teisininko darbą., kad pla-

tesni Amerikos lietuvių sluoks
niai su juc susipažintų.

N. Reti.

Pelno

!iui,ar vaidintojams už jų darbą.; ve^alas 
(Pirmiau jM. Dundulienei buvo k5 
mokama už. režisieravima po § 
$io’y vi ' v“ ’

L 11 suvaidintas. “Kerštas”' 
Dr-jai Šv. .Mykolo Arganiuolo.

ino laiku iždas turi būti atiduok 
tas Lietuvių Dramos Draugijų 
Susivienijimui (jei tokis Susi
vienijimas tada būtų), arba Lie
tuvių Meno Draugijai. Sceneri- 
jos, knygynas ir kitokį reikme
nys turi būti atiduoti kitai vie
tos Scenos Mylėtojų draugijai, (tei, Burnsidėje. Gauta $9. 6. 13Si . ,. .
ar kam nutars likviduojantys I surengė rnipikalini vakarą. Nuos'« kąs ir m#0®”. Visa: 
nariai. r-V ’ '"

1911. 11. 21. .įvyko antęąsssirsp 
rinkimas, kur'Įsirašė šieį. nariai:

ros Knygynui' veikalas “Tarnas 
įpainiojo” veltui- 2. 21 suvaidin
ta “Nastutė” šv. Vincento a Pau 
lo Draugijai. Gauta $15. 2 22 su
vaidinta' “Jono širdis”. Pelno $- 
18.15. 4. 7 suvaidinta veikalas 
■'Apsiriko” Apšvietei Draugys-

iidię 4&ęjjĮ:i$ĮĮ. ’ 9. 4 nutarta 
kyiešiįi O Režisierium B. Vargšą 
yeikaSir *Tš meilės” kuris buvo 

• liko

■ka narių apsiėmė rinkti
■ Lietuvių Dienoj. ___

Suvaidinta veikalas “Knarkia i ~
■Paliepus”. Gauta $10. Suvaidinta Į^elande. 5. 12 suvaidintas vei- 

Saliamono sapnas ', ^alas Du keliu .
Gauta $10. 9. 15 suvaidinti “Žmo 
gžudžiai”. Pelno liko $37.80.

1917 vasario mėn. suvaidintos 
•antru kartu “Gadynės žaizdos”. 
Pelną paskyrė B. Vargšo pamink 
lui statyti Pelnas $6.45.

1918. 1; 12 suvaidino “Consi
lium facultatis”'Gauta $25. 1. 13 t 
>uvaidino veikalą “Kunigo Gra- 
"mulos raštine^’’,Liet. Soc. Są
jungos 137 kuopai. 2. 18 nutarta, 
kad ratelis prisidėtų prie bendro 
Aušros knygyno palaikymo Ro- 
selande. 4 14 suvaidinta “Švar- 

pelnas per
$100 paskirtas Aušros knygynui

(Tęsinys)

Jeigu iš viso teisinė valstybės 
konstitucija yra tampriai suriš
ta su vadinamąja socialine atitin
kamo krašto konstitucija, kitaip 
sakant — su tani tikru socialiniu V 
jėgų santykiavimo statusu krašto 
visuomenėje, nuo kurio ji parei
na ir kuris visuomet, kaip viskas,

1919. 1. o suvaidintas veikalas; kgs gyva, lėčiau ar greičiau kei- 
‘ Kerštas”. Pelno btivty^S2. 2. 16 i 

į suvaidintas veikalaii.’Žydas sta
linėj”. Gauta $'M'?K<įvo mėn 
suvaidinti “Alkani žmonės” Liet, kia valstybė nėra sociališkai vi- 
Coc. S-gos -137 kuopai. < 
$30 .Balandžio mėn.
“Nuo.degtinės” Vytauto Draugi
jai. Gauta $18. 4. 27 suvaidinti 
“Našlaičiai”. Pelno $13. 8. 2 nu
pirkta 5 šėrai ($50) organizuo
jamos draugijų sąjungos, vardu 
Roselando Liet. Darbininkų Na
mo Bendrovė; , 9. 19 suvaidinta 
“Kalvių duktė”. Pelno $94. '' k -•* < A *
' 7* j o (.Bus daugiau)?

čiasi. versdamas ir teisinę šalies 
j formą bei konstituciją keistis, ir 
■ jeigu, ypač mūsų laikais, kai jo-

vos valdžios oficialiųjų pareiški-1 
mų .y šiaip viešųjų cenzūrų'" n 1 
mų visuomenės balsų tonas So-i 
vietų atžvilgiu turėjo būti išlai
kytas mandagus <ir draugiškas, 
nes kitaip būtų buvę pavojinga

į Juk čia pat raudonosios karinio- ! 
menės bazės ir intensyvus san
tykiavimas su Sovietų Sąjunga. 
Tačiau iš karto padėties viešpa
čių, sovietų, elgimasis buvo ko
rektiškas ir gnaa švelnus. Vis 
dėlto Lietuvą valdantieji pajuto 
pavojų ir suprato susidariusios 
padėties keblumą. Kadangi vals
tybinis aparatas liko senas, seni 
liko ir jo veikimo metodai, nes 
Lietuvą valdantieji savo sociali
nės esmės, savo ideologijos ir pa
linkimu išsižadėti ir savo kailio 
keisti 'negalėjo* o kitiems sovie
tiniams veiksniams priimtiniems 
Sovietams, jie vietos užleisti ne
norėjo. tai jie negalėję pefsitvar-

kyti ir prGitaikyti 
bendradabiavimo su 
?ąlygcmf.s, ^sekančioms i 
metų spalio mėn. sudaryt 

' darumo ip pagalbos pakto. ’ 
rųju tasai paktas jiems br 
pakenčiamas, ju širdžiai 
mas. Užlei ti vietą kitiems 
linianK veiksniams, priimt 
Sovietams, tai gal būtų bu 
gu atidarymui kelio, kuri: 
tuva esamose aplinkybės, 
turėjusi tuojau pati -link 
vietų Sąjungą, kaip tatai 
'<o 1940 metų vasarą jau 
Sovietu gana energingor. 
tangomis. Slaptai, savo n r 
gilumoje, Lietuvos lygiai 
ios ir Estijos valdytojai bi

i biau linkę sueiti į konti 
i Vakarais, su tariamu “bu: 
i mu” pasaulių, su Anglija, 
cūzais. kad tik būtų išveių 
vietų gresiamos galutinės

I pači jos. Tačiau ir šiuo kl: 
I jų nuot.'iikfie visiško ai! 
į nebuvo, o antra vertus — tatai 
jau buvo iš esmės pavėluota. 
Gelbėtis jau buvo vėlu.

Sovietai atidžiai sekė r 
kas Pabaltijo valstybėse i’ 
savo penktųjų kolonų gc 
formuojami. Jie sekė •’.y’ 
Pabaltijį valdančiųjų žygi” 
gaHau> 1S40 metų pavasr.

: rado reikalą pradėti veikti ' 
daryti išvadas iš savo dorr.:' 
jąnčios Pabaltijyje padė1' :- 
darytos 1939 metų rudens -i 
timi ir įgulomis bei kari *. 
bazėmis Pabaltijo valstybių teri
torijos. Tam buvo pasi inktas 
ių karo veiksmų Vakaruose mo
mentas, kada kariaujančios šalys 
buvo susirūpinusios žygiais Pran 
cūzi’oje ir kai Sovietams rankos 

•buvo laisviausios

(Bus daugiau)
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P. Ambrozijnas, A. Narbutas, J.^ -isuvai^iRtas 10. 25 Pelno

m. znetreiti*. Jam© yr* vertingi, niekuomet ne*eiwtą, Vtn*- 
’cn šlapelio. Vinco Mactttoo, P. Jcmfto, V. Sttrk»

rtudfjd*, muštruotos auotraukoml* t

?oklų pirmūnės Juosės Vaičiūnienės a Priminimai apie dxta- 
'■cs, bei jų trtorfją Ir eigą. Įdomi skaityti Ir nedainnojv 

■*. gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais dncrmenVri- 
uikulisia!*. StufSIĮc rr« 151 pusi., kainuoja

<? VIENKG ŽMOGAUS GTITINTMAS, Antano Rūke apyal;
.' iofo Adomaičio -— Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne aansi- 
nimo bruožų apraiymas, bet tiksli to laikotarpio buttle* lit* 
, studija, musk irstyta skirsneliai*. Ta 200 puslapių knyri 
uodam* tik nž 1. /

oūal pcraiyU rtudija apie Rytprūrin*, remlxntta Pakxlnfc. 
noguvea apskričių duomenimis. Iprafymal Jdomtlf Hdrrkiuų 

'Murini. Celdlnys Bluatruoto auotrrukomk. paba!fo}« duodi m. 
ntorardSiq ptvadlnimA^h- Jų ’■ertlniai | fokidSu frTHą CaK* 
laadliigojr Oi po»t knygoje yr* Ryt>rftif$ Utm4la.ą!a. Lain* W

> KĄ LIMB, -wirtojo* Fetronėlėa OrtntaltM sfr
n’n'mal ti minty* «pt* urmenb Ir rietas neprfl. Lietuvoje ti ph 
nn1«<*ls hnlievikų okupacijom metai*. Knyg* turi 254 ^u«l*r!n 

□et kainuoja tik S3.

9 JULIUS JANONIS, poetą* Ir revoliucionierių*, nemp:< 
»M tr klaidingai Interpretuojama* gyvenime tr politikoje) tik » 

-ržo Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir pot 
Dabar butų j| galima pavadinti kovotoju ui frnogau* tėti* 

jlayfa y~a didelio formato, 265 pnalapiy. kainuoja M.

■9 SATmNaS MOVILKS. W fo-čenko Mryba. J. Valate 
pL fcnyfojt jrv M aąmojlKO iLaJnr >

ST.yW IjUIMBIM 1TW fc. IL, ri ■''
ig T*--*

Kia vaisryoe nėra sociaiisKai vi- g pTTciTxm-fKT-r-r-r-»'»- > __________
Gauta siškai izoliuota, ši šalies -sociali- SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ-AMERIKl >.IE 

suvaidinta I nįų jėgų santykiavimą visuomet Į < 
kiek paveikia ir istorinės sociali- Į 
nės jėgos, kas ypatingai pasireiš- į 
kia mažose valstybėse, įterptose g 
tarp stambesnių kaimynų, tai | ; 
jau ypatingai ši išorinių sociali- I 
niu jėgų Įtaka tampa ryški ir s 
net sprendžiamoji tada, kai ma- | 
žoji kad ir formališkai dar tar- g 
si “nepriklausoma” valstybė pą )| 
tenka į ekskliuzyvinę karinę vie- k 
no stambaus kaimyno dispazi-d- s 
ją. Tada viskas, kas joje vyksta, * 
yra sprendžiama ne jos visųomęĮ-" g 
nės socialinių jėgų santykiavimo, j 
bet istorinių socialinių jėgų dik- j . 
tatu. Ir tada nebetenka kalbėti 
apie jos evoliuciją, apie jos,tei
sę ar aktus, apie jos valdančiuo
sius ir jų išleistu aktų, galiojimą, . i 
jos pačios socialiniu titulu. Jos ' 
pačios tautiškai — socialiniu ti-

yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau 'per 97 metu?

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tno< 
;• r- .darbus dirbą. < . ; .

? • SLA —■ išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS 1SLU0KUS doleri-- 
apdraudę savo -nariams.

SLA —apdraudžia pigiausiom::- kainomis. SLA neieško pebe 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

. / Kiekvienas lietuyis ir lietuviu draugas gali 
Susivienijime 'apsidrausti iki $10,000.

£LA — apdraudžia ir Taupomąja apdraudė — Endowment 
Insurance,, kuri-ypač naudinga jaunimui, siekiančiain

1 - aukštojo moksle ir ju gyvenimo pradžiai.
•S-Ai — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 

j . - $1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.
' f SLA -*• kuopu yra visose lietuviu kolonijose.
7 ' ■ ' •Kreiprltės j Savo apylinkės kuopų veikėjui,
1 j- jie Jums .mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

; kalite kreiptis ir tieiiaij SLA Centru

-\LTT^ OF AMERICA

Tel (212) 563-2210

Read label and folio* 
directions.

> reach for EX-LAX tonight. t
Ex-Lax helps restore system’s own natural 

rhythm overright. Gently. Dependably. Try it tonight. 
You’ll like me relief in the morning.
Chocolated or pills, Ex-Lax 
“The Overnight Wonder? ;

.1

Atdara šiokiadieniais nuo

Sekmadieniais nuo 9 vaL ryto Lki 8:30 vaL vak.
D. ITJHLMANj B.S-, Registrą o tu vaistininke ?

2759 W. 71st St, Chicago, DL
• BtTESTINGAJ ioPHJX)5fl RECEPTAI • FANNIE MAY SAL- 

DUKYNAlz * KOSMETIKOS REEKMENYS

lui UODAS MIKŠYS, 
60 metų studijavęs, kaip

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI: ■’M'M’ ‘"'••C, "V“1 ’•V’---------------------------- - --
1. Dt. Kario Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS,

CD tonuu ..........       110.00

2. Prof. Vaclovo BIrž«kos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl. ?6.00
II dalis, 229 psl._____  $6.00

3. Miko ŠOeikio, LIUCIJA, proza. 178 psL _ —______  85.00 |

4. Janinos Nertinės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai 172 psl. $5.00

5. Prof. P. Paksrklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTTTTS SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl ___ _F4.00 Į

6. J. Venckvai, 5. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA
50 psl 12.00

NAUJIENOS, 1729 So. Halsted St., Chicago, D). 60608 dųs- 
Į ėekj t pridėk b» ri#n* dolerj per*lunttino Ii laidom*.

JS PRAEITIES ŪKANŲ 
ATEINA LIETUVA,

700 puitiapft] knygą, kurion radėjo viską, kx* bet ka?U tr 
iet cut, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, Uetuviui 
tr Hetuvlp kalba. .Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prot BL 
Būga paa geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruodė tiksliu* vertimu* 

tr patarė mums toliau studijuoti

šfcšl — Pima. Šit- — Mond., January 25—27:
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Bęf 4^ inečų je^u pFfPpMto kalnus Ęąj nę- 
jų dėti, tai ne t$Maą amas p^lm^SW/3 nusi

pirkdavo dar senesnių, v ienas pirko New Yai’ke, Kitas 
. pirko Europoje. Kartais patys ten važiuodavo, dalyvau

davo varžytinėse, pasiūlydavo didesnę sumą ir parsr
Nem » V€Žd¥Q dėžes ^ių semaurių 1

. ****u»a U.
•"* " ■ ■ -jyi z "į '■H ■n«Įi

oa rosTĄUĘ 4^ cuicaqq. 574&400Q kambąrj įr ten tas knygas krovė. Nie^ąc
[ atėjo mintis tas brangias ir retas knygas 
knygas pirkti naėgusį pora tų knygų kitiems nerodė 
jiedu mirė, tai visos brangos knygos ir fondas atiteka 

mbpi jų sūnui. Po 35 metų sūnus suseno. Jis pradėję rūpintis, 
#$f(^ikas daryti su tėvų paliktomis knygomis. Vienam kitam

Į jis parodė savo knygas, bet jų nepardavė. Jam atrodė, 
| kąd sįūlcgna suma buvo menkutė-

Parod® jis tėvo surinktai knygas Teksas b^ų-eriu' 
i H. Ross Perot- Jis buvo Bellas elektronikų komputerių 
I vedėjas. Bendrovė pinigų turėjo kaip šieno. Bet jis taip 
I pat buvo Ąųstin (netoli palias)-- univterąįtęta-. ^rekto
rius,. Universitetas rūpinosi anglų bteratūros ir kuį-

Carl Pforzheimer savo ofi> JA aizJįlavicUr te UiUaidUale

•r j galva ne
t-<>suaaster: Send addrcjį# tg

*«nu4ry |t 1YŠ0 
r iptio” R a tesi

v pej year, $24.00 per
_per 3 cKtadis. lį

- ją peę
- $lkOO

o _euU per copy

sausio pirmos dieno* 
ramčio kainos;

ioįe ir priemiesčiu^^:

----- :___$24.00
esiami ----- - ^15.05

nęsyg ——- «Į-00

$40.00,

tam
melams ,
pusei metų '
trims mėnesiais . 
Vienam menepęy 

. u- w ’

_ ____ __ _______  $45.oe
fųSgį Setų ___ __ C JT 7

Užsieniu cm:

nxeianw 
puąed metu -__ __ _

_______  HS.QC-
; «a.oc>

^MujiexiQt guaa rabies, Lsafeiriani 
sejmsuiiehiiyų pirmadieniui iš r77T. 
tadienius. Leidžia Naujienų Bendro

M. Šileikis Chicagos dangoraižiai (aliejus)seimaądBihiiM, pixm*djeoiu* ir iven- tųros reikalais. Perot pasirinko 25ū verungiausių ranx- 
vė, 1739 so. Hiiited Street, ęh^n, rascių ir 1,100 rečiausių britų knygų. Jis pakluse Pior- 

Ao, heimerio sūnaus, kiek jis už tas knygas norėtų?
Vyras galvojo, bet negalėjo nuspręst’, kiek už tas 

rečiausias knygas paprašyti. Jis žinojo, kiek jo tėvas 
už tas knygas mokėjo- Jis bijojo perdaug paprašyti, kad 

i tų knygų nepirktų, bet nenorėjo ir mažai paprašyti.
| Bizn’eriųs Perot kitaip samprotavo. Jam doleriai 
Į nerūpėjo, bet js rengėsi tiek pasiūlyti, kad pardavėjas 
negalėtų pasakyti — ne. Jis nutarė už tas rečiausias 
knygas pasiūlyti $15 milijonų dolerių. Pforzheimieris, 
užgirdęs pasiūlymą savo ausimis nenorėjo tikėti- Jam 
nekilo mintis, kad kas nors galėtų pakuly# tokią sumą. 
Vienas milijonas jam atrodė stambi suma, Jis svajojo

pinigus reikia Mušti paste Monej

KĄ AMERIKIEČIAI DĄBO SU PINIGAIS?

Amerika yra turtingas krąstas. Amerikoje yra tųr- 
tii gų žmonių. MHijoiią'dolerių tui’is žmogus skaitosi 
tmtingu.. , j-’ *

JAV kūrimosi ląikais. milijonierių skėčius Ąmeri. 
koję buvo labai ribotas. Juos galėjąi sųs^aięįųptį vįenp§.. 
rankos pirštais- Reągąųuii atsistojus valstybės priešą^ 
Į$Įn, .zysafetf ’padidėjo^ Šių Metų
baigme bu?^ (paskelbta, kad^lwjieriu sįai^ūs Ame
rikoje jau pasiekė visą milijoną. '

Žinoma, kad dolerio verte gerokai nukrito, bet dar 
ir šiandien milijonas’dolerių yra didelis pinigas. Jeigu 
Amerikoje būtų 100,000 milijonierių, tai jau būtų dide
lis turtingų žmonių skaičius-.

Verta pasižiūrėt', kur amerikiečiai deda savo pini
gus Norime paminėti suamerikonėjusį vokietį. Čarl H, 
Pforzheimer uždirbtus pinigus-

Carl H. Pforzheimer mirė 1957 metais. Pinigų pas 
jį buvo kaip pas Lietuvos ūkininką šieno. Jis buvo New 
Yorko bankininkas, pinigus skolino biznieriams. Maty
ti, kad buvo atsargus. Kokiam piavokųi pinigų nesko- 
lir.o. Skolino rimtiems biznieriams, užtat jo pinigai nė-, 
šė pinigą.

Pforzheimer Amerikon turėjo atvykti dar šYmtme- 
či pradžioje. Carl Pforzheimer juu buvo Amerikoj gi- 
m ■ iu tėvų vaikas. Jis su savo žmona Lily Pforzheimer 
bt v t sudarę Pforzheimer Fondą. Amerikoje veikia į& 
ta ymas, kuris turtingiem žmonėm leidžia sudaryti fon
dą kuris neprivalo mokėti vyriausybei mokesčių. Turi
ni dolerius Fforzheimęriai sudėjo į užregistruotą Fon 
dą Turini turtingų žmonių pinigai nedavė jam nuosto- 

ybė už juos neėmė mokesčių-
ir Lily Pforzheimer nutarė turimus ne- 

a- dolerius investuoti į senas angliškas kny- 
r./.rašcus. J’edu pradėjo ieškot’ senų ir retų
ja j supirkinėti. Knygoms pirkti imdavo pini- 

i specialaus fondo.

G kąi .pSK'ūlė /bęnk*s; tai jam rjipėje. jiasirašytį su^’ 
;it įgauti:- stambesnę . rankpinigiųčsųmų.^ „ ,

' Biznierius Perot sumokėjo sutaną sumą, parsi
vežė Įmygąs ir pasikvietė Austin un'vęrsiteto vadovy- 
bę knygoms petrduoti- Gubernątąrius .Mark White, pa- 

1 tyręs apie vertingą knygų dovaną Teksas humanita
riniam fakultetui neprašytas atvyko ir pareiškė, kad 
jis nm’is pamatyti. Tomo Sober “Levithanas” rankraš
tį. Tai vienas vertingiausių britų literatūros ori-

re

Bjznier’us Perot Parvežė į universitetą 1475 me- 
ta?s išleistą pirmų anglų kalba knygą, kuri vadinosi 
“Trojos karo atsiminimas’1. Keturi aštuonpuslapiai pa
ties Shapespeare ranka parašyti lakštai;. 3 egzemplįo= 
Hąi 1611 metais spausdintas Karakąus Jokūbo Biblijos; 
1670 m- Lockes spausdintas traktatas “Apie žmogaus 
supratimą; 1612 metais Ben Johnsono paruoštas “Kiek
viena žmogaus galvojimo jumoras”; 1620 metais pirmas 
angliškas Servanteso ‘Don Kichoto” vertimas; 1597 me
tais. leisti angliškai Plutarcho “Gyvenimai” ir dau- 
lis kitų.

BHtai labai nepatenkinti, kad biznierius Perot nu
pirko ir nusivežė i Teksas svarbiausius anglų literatū
ros ir kultūros dokumentus, o Perot ijems at
sakė:’

ttt Mes norime, kad Teksas universitetas būtų pats 
didžiausias visame pasaulyje. Mes pradėjome to univer
siteto statybą.

William H- Cunningham, univers’teto prezidentas, 
pareiškė, kad pirma mes važiavome į Angliją; lankė
mės knygynuose kol mums atnešdavo senų knygų pasi-

HENRI PERRUCHOT

GOGENO GYVENIMAS 
'ertė Vytautas Kauneckas

USIŲJŲ DVASIA BUDI
(1843 — 1885)

II-
ŽMOGUS SUČIAUPTOMIS LŪPOMIS

Ir s’anakt mane vidinės akys buvo 
atviros: jos galėjo žvelgti į dangų, į 
minčių pasaulį ir į pragarą-

e _ SVEPENBORGAS
(Tęsinys)

“Žerom Napoleonas’* nuolat juda, iš Laman
šo uostų plaukia j Atlanto ar Viduržemio jūros 
tostus- Mėnesių mėnesiais Gogenas gyvena 150- 
t?s vyrų įgulos hu’tim’, kurią paįvairina tik pa- 

1 ūkiu salvės laivui užsukus į Lozana ar Genują, 
Jsaboną. K te ar Gibraltarą 

<

auka 
a U

s anglianeš’u pabūna t'k porą sa- 
ncreina dirbti į vairinę, kaip tįk tuo

Vr.'.na? Napoleonas” ruošiasi iš- 
on, su princu Napolęęjųu if..prin- 
1 j! rų keFonę; birželio ir liepos

mėnesiais. jų imperatoriškosios didenybės ap
lanko rytinę Viduržemio jūros dali ir Juodąją 
jūrą. iš Maltos nuplaukia 4 Bulgarijos uostą 

’ Varną, iš Konstantinopolio — Salonikus tr K’k- 
ladų salas.

Prieš Gogeno akis be paliovos slenka v’s 
nauji peisažai- Rugsėjo mėnesi korvetė perker
ta Lamanšą ir Temzės upe atplaukia Į Londoną- 
Kitąmet, 1869 m. balandžio ir gegužės mėne
siais — nauja jūrų kelionė; iš Marsel’0 “Žero- 
mas Napoleonas'’ leidžias’ i Bastiliją, paskui— Į 
Neapolį, ’š kur pasiekia Korfų salą ir Dalmati
jos pakrantes; j’s nukyla Adrijos jūra iki Trie
sto (“Plon-Plono” gimtojo miesto) ir k’ Vene- 

1 cijos-
(Iki šiol neturėta ž’n’ų, kur Gogenas kelia

vo “Žeromu Napoleonu"’. Čia pateikiamus duo
menis aš radau “Laivų matr’kuloje” — Matricų* 
le de Bailments; 1863 — 1880 m., saugojamoje 
Karo laivyno istoriniame skyriuje).

Karo laivynas Gogeną nuvHia dar labiau, 
negu prekybos. Drausmė jam našta. Jūrininkų 
šiurkštumas nemalonus. Sausažemyje ar laive 
matrosai, ėmę kivircyt’S, dažna’ susiima; tos 
peštynės jap šlykščios, j’s lakpsi daugmaž nuo
šalyje. Bet vargas tam, kas pre jo k’btų ieškotų 
kliaučių!

Nuo fizinės mankštos; jūrų oro; rūstaus ir 
sve’ko gyvenimo išsivystė jo kūnas, sukietėjo

Aukščiausio teisfHO piiminin Jiįąs naokėti socialinę apdraucą. 
kąs WaFR» E. B-irgpr atkreipė į Jie privalės. į metus sumokėti 
atsakingų kongreso pareigūnų • $3.OQ0 iki $Į.2OO. Jie sutiko dirb- 

WASHINGTON, D C. — Nąu- dėimssį, kad įstatymas galį būti' ti be ątlygįnimo, bet jeigu dar- 
jąį priimtas fr pasirašytas įstaty- kenksmingas visam kraštui Da-! b.ą be atĮygįpįnip reikės, dar mo- 
mąs savo, kad visi dirbantieji [ tartiuiu metu 170 federalinių tei; kėti, tai teisėjai atsisakys. Du 
Amerikos gyventojai privalo mo- ; sėjų, išėjusių atsargos, bet vis'kongreso atstovai, prižadėjo pa
keli socialinę ąpdraudą. Iki šio,; dėlto dirbą tgisipe, kad padėtų : ruošti naiijp jsfątymp projekti 
me^o v}-rasnfb amživas žmonėsJ saąažįĄti bylų skąieįų. Kartais: šuo reikalu, 
nuo saciaiinės apd-audos mokės-Į ;ie dirba ilgas valandas, pjrniį- į 
iių buvo atleisti. Dabar soė. ap-. ninkaira prisiekusiųjų teismui 
draudęs i tidanis mažėjant, ista-j ir u? savo darbą jieiina ne ceu-- 
tymas liepia visiems mokėti. ’ tp. Dabartinis įstatymas ves1.-, 
Į . - .- i ■•'5 .

SENI TEISĖJAI NEMOKĖS 
UŽ DARBĄ

IŠ ARTI URANAS KITAIP
- ' * ,ATROĘQ

■ » >e> ifc- į— _

'■ - ' ---- rr—' ~ f yra pati toliiniauą&ji^ liį^lhta,
gailytį bfdą^i britai'turės važiuotų Te^as pasiskaity-l besisukanti aplinkui . Šaulę, Ap
lyti, pavartyti bendros, litęrątųros šaĮtmius. Prieš įleis-? | skaičiuota, kad da^^iiujmetu 
rdąm? brigus į-specialiai .paruoštą salę, mes. aprašysi-j odijonus my
me, kad prięš^mbaryje jie pąlitų, visąs kuprines,iįjguš* ■ RR 

r paltus iri aparatui <'.• :' - ■ - • ^'rieš mėtu$ ’amerikiečiai pa-
\ . Pąskuipętaj. žodžiai 'apie šerias knygas už dolerius ati-' -s;H^e 
davusiems augiau..-, buvo labai kartūs. Jie žino, kad
kultūros pagrindai į Angliją nebegrįš. ;t :^»ikaš irip^untė Į Pasadeną. .

Carl H. Pforzheimer savų pinigus sudėjo i dešimta j Pa&k^do, kad Uranas iš arti yra 
jo amžiaus kultūros pagrindus. Pforzheimer vardas pa- i visai kitoks, negu astronomai 
siliks Teksas ųųivesitete- Jo paminklo neišgriaus lietus i Vaizdavę. Fotogi-aftja redo, kad 
ir saulė- Jo kambarį aplankys vgk:ečiąi, anglai, lietuviai i ?uri nie”uilllj

, , .- "ė p p E j." - , " •' ® " besikancius ąpie Uraną Visi j

mokslininkai ųz tūkstančio ipetų. > mėnuliai yra vietum dydžio ir
Pforzhehuer yra nąięstas . Vakarų Vokietijoje, prie Urahą maždaug toje

Bad-ep Wuerzburgo valstijos, 30 mylių nuo Karlsrur į pacK)je atštumoje.
he miesto važiuojant geležinkelių? į Sę.to; nuptraųka ręd-j. dar du

83,000 gyventojų miestas stovi prie šiaurės Tann,! esančius toliau nuo
Tamsiosios ginos pakraščio, Nogoid .r Wirm upių mta:
kos Į Einz upę. Iką4 nuo:Urano pučia nepapr?.,.

Pferzheim buvo romėnų imperijos siena. Prieš Kri-' -tąi stiprūs elektromagnetiniai 
staus gimimą ten buvo romėnų karių. Tada jis vadino- į spinduliai, kuriuos teks tiksliau 
si Portas- Sub'rus romėnų imperijai, jis pavadintas For- j stirti.
tu- Aštuntam šimtmetyje vadinosi Pforzheim, aplink; „ , T LT . .

. tortą įsaugusm kiemu. Ten buvo aukso kalykla, vel>au | riasDa.nrttrorista. išplėšusį sva, 
paversta Į muziejų. To kaimo gyventojai vadinosi Pforz-1 'oius dokumentus Vakarų Euro- 
he'meriais- Tais laikais j’e dar neturėjo pavardžių, bet! poje. Suimtas 24 metų Dan Vau 
vadinos' pagal kilmės vietą. Į Acker, kuris veikė Frankfurte,

Carl H. Pforzheimer sudėjo milijoninį turtą į šių ' Vokiet,j°i-
dienų pasaulio kultūra. Jojo vaikai bei anūkai idės dar Į . ~ 77 .
d’desm turtą, nes vakar gauti $lo milijonus Pforzheime- tarė atremontuoti išgriautą šven- 
rių įnašas į kultūrinį gyvenimą- tovę.

raumenys.Jis vidut’niško ūgio—pagal matuoklę 
1,63 metro; — gražiai nuaugęs; galingas stuo
muo gręžiojasi ant siarų klubų- Nors jis ir ne
mėgsta, smurto, nors nelinkęs velris į matrosų 
myštynes; bet į provokacijas reaguoja smakrai. 
Sykį, kai jam pasirodė, kad jį nepagrįstai užsi
puola jis šoko prie jo, griebė už sprando ’r įnar- 
dmo jam galvą į vandens rėčką.

Kąd kiek, reikalas būtų pasibaigęs karo 
lauko teisme. Gogenas laikomas nepaklusniu ’r, 
be abejo, nenustemba; kad perkeliamas antros 
klasės matrosu tik ištarnavęs “Žerome Napoleo
ne” 28 mėnesius, 1870 metų liepos 1 dieną.

Imperątoriškji jachta tuo metu — Šerbure. 
L’epos 3 dieną ji turi išplaukti jūrų kel’onėn 
prie Nordkapo rago; tai pramoginė, bet kartu ir 
darbo išvyka; princas Nąpoleonąs jau 1956 me
tais suruošė mokslinę ekskursiją j Arktkos van
denis. i Grenlandiją- Dabar jis numato tęsti to
liau stebėjimus Laplandijoje tr Špicbergene kar
tu keliais Prancūzijos garsia’s mokslinin
kais ir savo bęiul u Ęrnestų Renanu. “Žeromas 
Napoleonas” išmeta ’nkąrą Piperhede, Škotijoj; 
po to le’dž’asi į Norvegijos pakrantes. Orai pui
kūs laikos' nepaprasta giedra. Korvetė, le
kianti po 15 mazgų, atvyksta į Bergeną lepos 8 
dieną. Keliautojus pasiekia nerimastingos de- 
pešos iš Prancūzijos: kadangi vienas Hohenco- 
leimų d nastijos atstovas, B smarko spaudžia-

-I---- ir TT T7 -• JĮ. T IC .1 .T m r Hill ■UM—- X_L l-JMMMMl

mas. iškėlė savo kandidatūrą į Ispanijos sostą, 
Prancūzijos ir Prūsijos santykiai pavojingai įsi
tempė.
.... Perdaug nepastovus, kad būtų tikras gar
bėtroška, bet jausdamas tuputį apmaudą, jog 
nieko nepasiekė jokioje srityje, impulsyvusis 
“Plon-Plonas”, kurio išs’šok'mų nė suskaičiuoti 
nebegalima atvirai, su piktumu pasiako prieš 
pusbrolio — to “Furbio” anot jo, — politiką. Ką
rąs? Negali būt,kad jie ligi to prietų!” — tvir
tina princas. Taigi “žeromas Napoleonas” ke 
liauja toliau ir liepos 13 d- vakare perkerta 
š’aurės- speigirati

Snieguoti kalnyną’, kriokliai, besveržian- 
tys šlaitai į jurą salos fantastiškai išraižytais 
krantais, viršum jų skaidantys gagų būriai, 
nuolatinis oro ir šviesos kaitaliojimas-s Kėliau 
tojus taip sužavi, kad jiems išeina iš galvos įvy
kiai. Jachta liepos 13 dieną atplaukia piie Trcnr 
sės salos Nors čia gautoji dopeša kelia daugiau 
nerimą, negu nu^raminimą. princas tebeketina 
vykti pasižiūrėti “didžiojo Ledo”. Tačiau depe- 
šos seka viena po kitos.

(Bus daugiau)

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINI 

SKAITYTI DIENRAŠTI 'NAUJIENAS"

Pirm., Saf. — Mnnd.j January 25—27; 19X6



Modernios poezijos knyga. Kaina 5 doL Minkšti

u Hrtilii;. f

“Lietuvos Aidai

TeL: 562-2727 arb* 562-2728 Dail. Zibunto ALkšiO braižmvs.

c- 
į

f1

KAZĖ BRAZDžIONYTe

Programos vedeja

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

Visos laidos iš WCEV stoties,

D R. PAUL V. DARGIS 
gydytojas ir chirurgas 

Westchester Community kUnlkat 

Madidnoa dirNctorlus

1934 S. Manheim Rd^ WearchMtw, Ui. 
VALANDOS: 3—8 darbo dienomia f

tokiu adresu
Naujienas, 1739 & Halsted St, Chicago, IL 60608

TEL. 2334354

Service 461-8200, Page 06058

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

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

VOKIETIJOS L. BENDRUOMENĖS DARUOTOJŲ 
SUVAŽIAVIMAS

i<i ii

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis 
FD. LE.
(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

* IEUDEIKISi
QYDYTWAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBR: AKIŲ LIGOS 

3921 West 103cd Street 
VaXaodoe pagal «nwitaring

Chicago, Illinois 60629

TeteE 778-5374

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

ginis venų išsiplėtimo hemo- 
roKių gydymą®.

5540 & PULASKI RD.
Chicago, HL 60629
Tek: 585-2802

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETR1STAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 w. Tlst SLfTeL 737-5149 

Tikrina akla. Pritaiko afciwhif Į 
Vi ir “contact lenses”. .

Į 
š 
įGAIDAS - DAIMIDnaujais įstatymu reikalavimais, 

nurodydama ir kas turi būti Į jį 
Įrašyta, jei norime ir toliau nau
dotis visuomenei naudingoms Op 
ganizacijoiDs (Gemeinnuetzig- 
keit) teikiamomis mokestinėmis

t

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERxMrrAGE AVENUE
* Tel 927-1741 - 1742

Hu.ettenfelde piadėtas lapkri
čio 1 vakare Vynmedžio (Rebs 
lock) svetainėje, vakarojo kelio
lika iš toliau atvykusių ir vietos 
1 ;end runmen ininkų.

Lapkričio 2 modernioje Peter' 
A. Delpc centro saieje suvažiavi- j 
mą atidarė ir pravedė Vokieti-1 
jos LB valdybos pirmininkas j 
dipl. inž. Juozas Sabas. Pirmiau- j 
šia paprašė kiekvieną dalyvį pri- i 
sistatyti. Praimta darbotvarkė.

Siivaciavimą žodžiu sveikin j i 
Australijos LB valdybos viceplr- , 
mininkas ir Canberros LB apy- Į 
linkės pirmininkas dr. med. An- ■ 
'ar.as Steponas. Lietuvių silpny-1 
bė — išsisklaidymas po pasauli, c | 

i^^siifjrybėę —imf^ų ryšiai. Austrą-1 
ii oje gyvena apie 10.000 lietu-; 
;jų. LP šąrangh panaši i kitu i 
k’ aš'' Stipriausiai veikia skau- 
•vi. ..eblcgai sportininkai ir kiek ' 
-itonian ateitininkai bei moterų • 
draugijos prie parapijų. --  .
i.i-’Ose centruose (Adelaide, Sid
ney Melbourn ir kt.Y, lietuviai ! 
‘ m i savo namus. Ruošiami nu-j 
liejimai. ------  - ------ . L

Lietuvių Tauragės Klubo vi
suotinas — metinis narių susirin
kimas Įvyks 1986 m. sausio 25 
dieną 2 vai. popiet Šaulių Na
muose, 2417 W. 43 St. Kviečiame 
klubo narius skaitlingai dalyvau
ti. Po susirinkimo tradicinė ka
vutė. , •

Klubo Valdyba

kalba lietuviškai.
Pranešimų eilę pradėjo Vokie

tijos LB valdybos pirmininkas 
čipl. inž. J. Sabas, šiemetinis 
Vasario 16 minėjimas Huetten- 
feldt sutraukė per 600 žmonių. 
I nuo liepos 28 iki rgpiūčio 10 
vykusią liet, vaiku vasaros sto
vyklą atvažiavo tik 12 vaikučiu 
(8 iš Vokietijos ir 4 iš užsienio). 
Klausė — ar beverta tokias sto
vyklas ruošti?

Rgpiūčio 10 Romuvoje Įvyko' 
Europos kraštu LB ir I.JS vade-. 
vų suvažiariinas, dalyvaujant Pu- ■ 
•au.lio LB valdybos pirmininko; 
pavad. dr. T- Remeikiui, Pašau-i 
lio LJS valdybos administraci
nių reikalų t’edėjui T. Dąbšiui t 
bei Lenkijos lietuvių atstovai. P i ? 
••gesta paveikesnio centriniu mū ’ 
-u organizacijų prisidėjimo, ruo-

- - - - - Į štant Pabaltiečių taikos ir laisvės | 
• į žygi bei Baltic "Star laivo kelio-' 

Didės- i *’?■ Sekantis tokio masto suva
žiavimas įvyks 1986 Salzburge < nušvietė jos pirmininkas inž. Ri- 
liepos pabaigoje. Numatyta 1987 • chardas Hermanas, Ji aprašoma 
Vokietijoje suruošti Pi? mosies ; apylinkės valdybos leidžiamuose, 

i "veikia ehorai tautiniu- \ Europos lietuviu dienos Pirmi-1 bendral-tiškiuose. Veikia tauti 
ninkas prašė šiam renginiui su i nių šokių grupė Ratukas, kuris

i gražiai pasirodė tarptautiniame, 
j renginy “Rytu Europa šoka. dai-| 

HuOja ii g
i eglutė, bendros Kūčios. Vasario į. 
i 16 minejirias. Mo'ino?

ryba tą darbą atliko praėjusioje 
sesijoje. Kadangi statutas turi ir 
daugiau taisytinu straipsnių, 
VLB taryba nutarė ta pačia pro
ga ir juos pakeisti bei papildyti. 
Referentas perskaitė LB statuto 
pakeistą 1 str. ir painformavo 
kaip siūloma keisti straipsniai 
Pav. 5 str. numatytas taip pra- 
olėsu, kad LB nariai galėtu būti j 
ne tik Vokietijoje gyvenantys lie 
tuviai arba lietuvių kilmės asme 
■nys, bet ir su jais sukūrę šeimas 
kitataučiai arba šio statuto tiks- 

_ tams pi įtarią svetimtaučiai. Ir t.
t. Suvažiavimo dalvviai siūlo'1 • . ... ‘ -T-l. miems pakeitimams pritarė. Jie : 

: bus pateikti Vokietijos LB Tary j 
: Los sesijai 1986 kovo mėn. svars j 
; lyti ir priimti. į

Miuncheno apylinkės veiklą

MODERNIŠKOS AIR-CONDiHONED KOPLYČIOS
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4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523 0440

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE EH NERAL HOME

2533 W. 7Įsi Street
1410 So. 5t)th Avė., Cicero

I

t

g

Florida

į

SOPHIE BARČUS

Ottso teflonas: Z76-2S8C, 
kczioenciĮoi teleM 44&-554£

St. Petersburg, Fla. 33710 
Tel (813) 321-4200

Apdraustas p*rkrauMyrat 
£ Įvairiu atstumu, 

ANTANAS VILIMAS 

TeL 376-1882 ar 376-5996

^ Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

IDr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLRS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 

2656 West 63rd Street
Valandos: an trad. 1—4 popiet,

, Telef. 476-2845

TRYS MS3ERN1ŠK0S KOPLYČIOS
AIKŠTĖS ADUhMOBILIAMS PASTATYTI

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto. _

”* Stoties W0PA - 1490 AM 

transliuojamo* U m^v studijo* 
Marouatte Parka.

oja” .-nregta Kalėdų *

t

PiiTn.

I 
t

*I

Telefonas — 6 5 2-100 3

Atsiųsta paminėti
Naujoji Viltis, politikos rkul- 

tūros žurnalas.
Leidžia — Liet Tautinė stu

dentų korĮJ- “Neo Lithuania” ir 
Liet. Tautinė Sąjunga.

Redaguoja; — Aleksas Laikū- 
nas, 935 Beverly Road. Cleve
land Hts. Ohio44121.

208 psl. Kaina $5.

Filmo premjera Tbilisyje

Tbilisio kino namuose įvyko 
Lietuves kino studijos meninio 
filmo "Vakar ir visados” premje
ra. Filmą režisavo G. Lukšas.

šekiu grupės, sporto klubai. Jai. , _ - - . ..
rimus 1987 88 ruošia VI Pasaulio ^ ’r darbo rankų,
lietuvių jaunimo kongresą. Lau- -- 
kiama apie 120 jaunimo atstovu

ra?? dalvviu. Ruošiama dauę 
kckursi;u ir kitų pramogų ir’

ret kongreso dalyviams. Prašė 
raoin'i Vckieti'os liet, jaunimą
»ueš is tam kongresui. Australi- 
’c-s !ie\ ^aunimo< sutiks visus iš 
-kėstom - rankomis. Jis turi daug

tuziazmo. bč, deja, mažai be-

— Adene nėra elektros nei van 
dens. Bėgantieji valdžios šalinin
kai viską išprogdinc.

PERKRAUSTYMAI

L»l8im,l — Pilna apdrtvga 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Chari* 
ir VISA korteles.

R. IER6NAS. Tai. 925-8063

V*d«|a — Aldon« DaukiM

7159 So. Maplewood Ave. 
Chicago, IL 60629 

Tdef. 778-1543

HAT&UL OSreOPATH/C MED/C//YF WEEK 
TO BE C&SEWED' VUHE >£&£_ EECAl/SE ..

DOCTORS OF OSTEOPATHY 
D-O-'S, ARE THE FASTEST 
GROWING HEALTH CARE 
PROFESSION. A KELLOGG 

FOUNDATION STUDY
PROJECTS A 71% GROWTH 
FOR THE OSTEOPATHIC 
PROFESSION DURING 

THE 1930'3.

Vokietijos LB valdyba daug 
rūpesčio turi su Romuvos pilies 
atstatymu. Darbams . prižiūrėti 
‘udaryta komisija, kuriai pirmi- 
ninka'u'a pranešėjas. Draudimo 
duodamų lėšų neužteks. Renka
mos aukos kartu su Vasario 15 
'ithnazijos bemiukų bendrabu
čio statvbai nes' dalimi bilic< 
naudosis ir gimnazija. Plačiau 
apie tuos renginius ir darbus žr. 
informacijų 7 8 n r.

Apie ruošiamus Vokietijos LB 
••tatuto papildymus bei pakeiti-1 
mus pranešė Garbės teisino pir
mininkas J. Lukošius- Romuvai 
perėjus j Hesseno krašto, vietos 
mokesčių Įstaiga .Finanzamt. pa
siūlė suderinti mūsų statutą su

diena, Į 
\ vsk. Pau/’aus Baltakio^, niiėmi- p 
iias. dr. A Stepono apie’Austrą-; 
irios lietuvius ir kitu filmų rody- I 
mas. pasiu-ta pora vaiku Į liet. • 
\’;u'ku vasaros s-ovvkla Romuvo-1 
*e. liepus 22 dalyvauta kun. A 
Rubiko laidotuvėse Mernminge- - 
ne. renkami solidarumo įnašai ir 
auko> Vasario 16 gimnazijai.

(Kus daugiai

— Chicago‘e 25 metus rūkę 
plieno dirbtuvė-, kaminai nusto
jo dūmus leisti ir atleido 775 dar
bininkus.

VANCE E
1424 So u Ui 50 th Avenue 

Ciceiu, ui. 60650 
Tei.: 652-5245

fRlJŲ KOPLYČIŲ 1.A1UOJLV1O ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE S0RIN1

Aikštės automobiliams pastatyti

Nuo 1914 metų
»UJJ1 
INGS 
lanuą 
mūsų 
JUDU
lUfcc

U jums oa>uangi u ateityje.

rrjjMAL SAV- 
aptarnauya taupymo rr 
P«»>kOiu reiKalus vėsos 
apylinkės. Dėkojame 

už muiutr paroaytą pa- 
ate* imrelufli ou

S^kaitos »pdr*uslo* 
»ki $100.000.

MIDLAND
FED2RAI

STEPONAS C. LACK ir SuNuS
LAG’IAWICZ

;\ių Direktoriai

2424 West 6'Ji h Street — Tel. RE 7-1213

11028 Southwest 11 wy., Palos Hills, Illinois
1 el. 974-4410

. V&AN I PVLATTVt 
'THERAPY PROVIDES 
PATIENTS WITH 
AN ADDED WYfV- 
SION OF TREAT
MENT- *

$.0/3 PRACTICE 
HOLISTIC MEDICINE, 
TREATING THE 
WHOLE PATIENT 
AND NOT JUST THE 
DISEASE OR INJURY

90 PERCENT OF

M PRIMARY CARE
Ut?ŠA L. PRACTICES

2657 W. 6>nh STREET 
Chicago, IL 65629 

Tel. 925-7400

8729 SO. HARLEM AVE. 
Brrdgpvrrw, IL 40455 

1*1

ARCHER avevtya 

Cbic^yo, TL 606.12 

CHltAT-O, It VH631

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

for GMLL 8£bif

Remedy.
1440 South 501h Avenue 

Cicero, Illinois
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LIETUVIŲ TAUTINĖS SĄJUNGOS JAUNIMU 
NAUJOJI VII TIS

Be to, tuo metu ir Latvijoj 1- 
tižia bt vo “tikrų nacionalistų

i rankose Ką įie norėjo, tą ji?
1 galėjo rašyti. Ir ko jie nenorėjo, 
tai karo komendantai neleido

i rašyti. Lietuvos Aide Alantas bū- 
1 tų galėjęs išdėstyti reikalą abiem 
valstybėm, pasiusti tą L. A nu
merį ‘Jaunokas Žinąs” redakto
riui. Abi tautas būti siisiforma- ; 
\ nsios ir rusams būtų buvę sun
kiau jas užimti. Suomiai vieni 
gynėsi ir savo teises, bent dali j 

j mi apgynė, o lietuviai nuvyko i 
i Gadagojų pasweikinti rusų su 
į duena ir druska.

Iki šio meto “Naująją Viltį" 
kido Dr. Leonas Kriaučeliūnas 
bet dabar šio žurnalo leidimą jis i 
perleido Liet, tautinės Sąjungos! 
jaunimui.

Dr. Kriaučeliūnas yra pasiry
žęs padėti Amerikos L. Tautinės 
sąjungos jaunimui. Tiktai atei- 
Ivje parama, eis ne iš Dr. Kriau- 
ieliūno sunkiai uždirbtais dole- 
dais, o dŠ pačios Liet. Tautinės 
Sąjungos, Neužmirškime, kad 
Dr, L. Ki iaučeliūnas yra L.T. 
S-gos pirmininkas

Liet. T. S-gos jaunimas pri- 
ė o Įsitikinimo, kad ne vien Są
jungai, bet u jaunimui reika- 
ngos naujos idėjos. Tos idėjos, 
miniomis tautininkai gyveno ne- 
aiiklausomoje Lietuvoje, šių die
nu gyvenimui jau nebetinka, 
žmonija kasdien žengia pirmyn. 
Kasdien kyla naujos idėjos.

Reikia aptarti, . ar tos 
.’yvenimui tinka.
qms trūksta, ir nustatyti ar gali ■ 
ietuviai tautininkai jas taikyti i 
osdieniniame gyvenime.

Jie pasirinko visą eilę žmonių, 
nepriklausančių tautininkams, ir 
eido jiems pasisakyti įvairiais j 
liausimais, kad .jaunimas ir se- • 
liai galėtų pasiskaityti ir pa
nagrinėti naujo gyvenimo kelia- Į 
nnomis mintimis.

Pirmiausiai jie leido Vyt. Alan
ui pasisakyti apie reikalą suar-; 
inti lietuvius su latviais. Jis net j 
parinko Šiaulius abiejų tautin 
ostinei, kad valdžios atstovai 
abai greitai pasiektų bet ku rį | 
valstybės užkampį be didelių! 
unkumn.

Skaitai ir stebiesi kodėl Alan- į 
as prieš 40 metų nekėlė šito ' 
<lausimo? Tub metu Alantas su i rų, jaunių.. A, moterų, mergaičių 
7. Rasteniu šokdino visus minis- Į 
erius. Jiedu tada buvo nuomo
nės nuotaikų formuotojai. Kai 
iedu oficialioje spaudoje oarašy-1 
lavo, tai gyvenime buvo taiko- Į 
na. Vargas būdavo tam ministe- i 
ūui, kuri< drįsdavo nekreipti į, 
Alanto arba P.astenic. laikraščiuo-1 
>e ar radijo bangomis keliamas • 
nintis.

n» ’ pu-^ę žodži > 
rrikalą sustiprin 
tarta;.. n?« jam

ti tiems,
suartiejimą' bu-

i <> a -k'aii as 
>i : ixi'-’tarė apis 
t< air breL’ikas 
ri.pėj i u-' ria I 
kurie apie tokį
tų prasitarę. Jam į galvą tada to
kia mintis neatskrido. o dabar, 
kada Dr Kazys Bobelis, Lietu
ves. Latvijos ir Estijos santaros 
vardu Štrasburge tariasi su Eu- 
ronos parlamentu, Alantas rašo 
apie reikalą suartinti lietuvius 
r, latvius.

Alantas labai atsilikęs. Jis gy
vena senomis idėjomis. Tauti
ninku jaunimui jis nieko nega
lės duoti.

Kazys Jankauskas.
(Bus daugiau)

1986 M. š- AMERIKOS LIETUVIŲ SPORTO 
ŽAIDYNĖS

36-do> §. A. Lietuviu suorto -
i žaidynės įvyks 198" m. gegužės 

idėjos i, 2 ir 4 d.dą Hamiltone, Ont. Vi- 
išaiškinti ko : suotinio ŠALFAS S-gos suvažia-suotinio ŠALFAS S-gos suvažia

vimo nu .a: imu ir ŠALFAS S-gos 
centro valdybos pavedimu žai
dynes vykdo Hamiltono lietuvių 

j sporto klubas Kovas, taikininkau- . 
1 Įa — Hamiltono lietuvių žūklau
tųjų ir medžiotojų klubas “Gied-

Žaidynių programoje — 1986 
m. Š. A. lietuvių krepšinio, tink- ] 
linio ledo rutulio, stale teniso, j 
raketbelo, kėgliavimo (rowling) !

šaudy- įir medžiokliniu šautuvu 
mo pirmenybės.

Krepšinio pirmenybės numa
tomos pravesti šiose klasėse: v^'- > 
t ų A. vyrų B, vyru senjorų, jau- ! 
niuA, jaunių B, jaunių C, ir mo- J
leru (neriboto amžiaus).

Tinklinio pirmenybės planuo 
james vykdyti šiose klasėse: vy-

A, mergaičių B ir mergaičių C.
Krepšinyje ir 

prieauglio A klasei priklauso gi
mę 1967 m. ir jaunesni, nrieaug- 
lio B — gimęs 1969 m. ir jaunes
ni. prieauglio C, — gimę i 
m. i” jaunesni v v r u 
senjoru — g™? -- - — ■.
resni.

bei centro vėlybos parėdymą, ar
ba vykdant preliminarinius prieš 
ž; isminits. !

Ledo rutulio pirmenybes vyk
domos vyrų klasėje (amžius ne
ribotas). Komandų skaičius no- 
: pribojamas. ;

Stalo teniso, raketbolo (Ra
čo ueibaJl) ir kėgliavimo (Bow- 
lino) pirmenybių formatas ir kla- , 
rifikacijos bus nustatyta po pre- * 

i liminarinės registracijos, atsiž- 
. vėl giant į patiektus pageidavi- 
! mus. ;

Lėkščių šaudymo (Trap Shoo-! 
ting) ij medžioklinių šautuvų ! 
programa ir klasifikacija bus 
paskelbta po preliminarinės re-j 
gistracijos. . iPreliminarinė registracija vi
soms sporto šakoms — iki 1986 , 
m. kovo 1 d., šiuo adresu: Le- j 
cnas Meškauskas, 54 Proctor 
Blvd.. Hamilton, Ont, L8M 2M4.; 
Tel. (416) 544-2749. {

! . i
Pagal preliminarinės regisi 

tinklinyje — : cijos davinius bus nustatyta ;ga- j 
lutinės visu varžybų programos ( 
ir paskelbta galutinės dalyvių 
registracijos data. •

STASYS ŠAKINIS 
lietuvis dažytoj af

Dažo namus iš lauko

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St.
ir iš vidaus.

Skambinti YA 7-9107

Vyrų .A klasė sudaro iškilęs- j 
nės komandoj atrinktos ŠAL-j 
PAS S-gos krepšinio komiteto. Į 
Likusios komandos žaidžia B kla i 
s ėję, kur gali dalyvauti fit vyrui 
A klasės komandas turinčių klu-•: 
bu antrosios komandos.

Tinklinyje — komandų skai
čius neapribojamas.

Krepšinyje, kiekvienoje kla*! 
sėje gali dalyvauti nedaugiau j 
kairi 8 komandos, reikalui esant, Į 
atrinktos pagal apygardinių pir
menybių davinius ar pagal ŠAL
PAS S-gos krepšinio komitete

i ° j . . . >1971 į Dalvavimas yra atviras visiems
j š. Amerikos lietuvių sporto vie- ‘ 

1951 m. ir vy- netams ir individams rinkusiems 
metinę 1986 m. registraciją ŠAL-! 
FAS S-goje.

Smulkesnės informacijos pra
nešta visiems ŠALFAS .S go: 
klubams. ŠALFAS S-gai hepri

ap-

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuviu Įstaigą:

American Travel Service Bureau

9 K«doSsu*m

Tdef. 312 238-9787
.patanuTlmaj nžą^kant lėktuvu, traaktuių, latru kelio 

(eruiaea), vienbučiu ir automobiliu nuomavimo rezervacils!; ?arduodA 
ne kelionių draudimai; Organizuojame keliones į Ljefuv$ ir kita? taštua. 
Sudaroma ilkvietūnus giminiu apsilankymui Amerikoj® ir teiki ame hr?sr 
macu** «nsai5 Kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Cnartered lėktuvais, tik ertu ressmioa vietai 
S ankzto — priež 43-60 dletip ,,

^njSKITE P^IGUb1 
Į LIETUVA■ •

1 RUBLIS
’■ S1.85 ‘

p skaitant perlaidą ir 
drauda',

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

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

GRAMERCY
Shipping, Inc.

744 Broad St.
Newark, N. J. 07102

Est. 1947

Konjaky pasididžiavimą nuo 1715 mėty.
-trr*---------- -—

Klaipėdos uostas 1931 metais

(J. Laurinavičiaus drožinys)

klausą vienetai ir pavieniai, klu
bams nepriklausą individai dėl 
informacijų prašomi kreiptis Į 
Leoną Meškauską.

Metinis š. Amerikos lietuvių 
žaidynės Hamiltone vykdomos 
pirmą kartą. Sportininkai yra 
skatinami skaitlingai dalyvauti o 
Hamiltono lietuviu visuomenė 
prašoma šį didelį LSK Kovo ir 
LŽMK Giedraičio užsimajimą vi
sokeriopai paremti.

ŠALFAS S-gos Ceritro Valdyba

valdybos ir revizijos komisijos 
rinkimai, Sąjungos atstovų su
važiavimo klausimas ir kt. svar 
būs sąjungos reikalai; Ramo, 
venai prašomi susirinkime da
lyvauti.

— Rusai rengėsi gydyti Ele- 
nor Boaner aik'S, bet jai reikėjo 
padaryti priskretusių širdies 
gyslų operacija Ji jau išėjo iš j 
ligoninės ir gyvena1 jas savo ■ 
brolio vaikus Newtone, Mass.

— Federalinis teismas ilgiems j 
metams sukišus į kalėjimą mafi- j 
jos vadu grupę, Chičagoje va-| 
du pasiskelbė Joe Feriola. Jis ' 

Ikontroliuoja visus miesto azarti-1 
nius lošimus, turi didele gink- ■ 
Tnotų vyrų grupę. ; •

Ba'fo Cicero skyriaus metinis
narių susirinkimas ir, taxproga, 
rudens vajaus pąbaįgtuvės hyks 
sausio 26, >ekmadienį, tuojau 'po 

j sumos šv. Antano parapijos są-
Įėję. Prieš susirinkimą. 10 va t
30 m i n. bažnyčioje Šv. mišios
bus atnašaujamos tiž? skyriaus 
n irusius baifininkus.£ Kviečity 
mi nariai. aiikptpjai2-ir vist kiti I 
rausia! dalvvąūtt' pamaldose ir >

. . -j . —j • • *, v. I •į IS JK, -Tu -)ąUsirmkirne. Balfimnkes ruošia-Į S \ <
si visus svetingai priimti ir pa- j ( Turintis Hgų metų 
vaismti. i < patyrimą

Pranas G. Meilė, CPA
- L. K. V. s-gos Ram-ovėsif 2649 West 63rd Street

Chicagos sikyriaus metinis na-’ ? Tn cncoo” . . n . i> emeago, ill- bObZy nų susirmkimias bus sausio ) °
mėn. 28 dieną (sekmadieni),! s Tel.: Raštinė — 776-516'2
12 vai. Jaunimo Centre. Darbo.: < Namų — 636-5347 
tvarkėje numatyta: Skyriaus c _ _ _ _

INCOME TAX SERVICE 
Pajamų mokesčiai

L ■STAT! PCM SALS •■AL BSTAT1 Kt SAI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAI

DHL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:MUTUAL FEDERAL SAVIN
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

2212 W. Cermak Road Chicago, ŪL T«L |47-Ti

BUTŲ NUOMAVIMAS
M NAMU PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS

* NOTARIATAS • VERTIMAI

HSŲ ROŠIĘ DRAUDIMO AGENTEI! n

t. BACEVIČIUS — BELL REALTT
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2222

Valdyba

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.

ČIA GERIAUSIA VIETA l 

LIETUVIAMS.

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

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.

Didelis, gražiai įrengtas' bungalow.’ 
Nebrangus. - u ;

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St

GOVERNMENT HOMES J
from §1 (U repair).

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

Ext. GH. 9617. 
for information.

t

DĖMESIO 
62-80 METŲ AMi VAIRUOTI 
Tiktai $126 pusmečiui autom o 
liability draudimas pensinink 

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Avė, 

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

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICt

425® S. Maplewood, Tai. 254-'

REPAIRS — IN GENERAL 
JvsinJs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ČALDYTUVUS, SKALBIMO 
EI DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.

Tel. 585-6624

HELP WANTED — MALE-FEMALF 
Reikia Darbininkę ir .Darbininkių

GOVERNMENT JOBS.
£16,040 -į 859,230/year.
Now Hiring. Your Area.

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

For current federal list

Miko šileikio apsakymu 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 S5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729’So. Campbell

Ave., Chicago, IL 60629.

Naujienoms reikalingas raidžių rinkėjas. Puikios 
darbo sąlygos, geras atlyginimas ir trumpos valandos.' 
Pasiteirauti galite telefonu 421-6100 arba darbo valan-1 
domis užvažiuoti į 1739 S.Halsted St., Chicago, Ill. 60608 KAIP SUDALOMI TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininke Prano ŠULO 
paruošta ir teigėjo Alphouse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legaliŠkomi? 
formomis.

Knyga su formomis gaunz 
da Naujienų administracijoj?

PASSBOOK 
SAVINGS

M<b 
Intervet &»♦♦<

on

see us for
financing.

AT ou< tow uns
IWH

—_ —- ni 
.

><
i 
I 

!
' 

i

Savinas and loan
2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL 60608
Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747

SERVING CHICAGOLAND SINCE K35 -

Taip pat daromi vertimai, gin 
iškvietimai, pildomi pilietybės 

šymai ir kitokie blankai.

į •• ......... i -   17-7 — - - -L—■ :~

I Homeowners discoun
P. Za polis, Agerri 

5208% W. 95th St
Everj. Park. III:

4ftį42yri«4-8«4 -2 J®
' Štate Fb» ano Casualty. Com pa sJJe .

Honė CXbce Iiimait' U .

W ‘ < v - - f - ---

f-.'-, ■ Advokato
GINTARAS P. ČEPENA

Darbo valandos: Kasdien; j
9 vaL ryto iki 6 vai. vakaro 

Seštad.: nuo 9 vai. r. iki 12 vai

Tel 776-5162
1441 West 63rd Street

Chieag®, ŪL 60621

advokato draugija

tr V. BRIZGYS'
Dirbo va lando*:

•Tuo 9 ryto iki 5 vai. popiet. 
Šeštadieniais pagal lasitirhw

S6W S. Kidzle Av».
Chicago, III. 60629

TeL: 778-8000

lOHNGIBAmS
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Ava.
(3120) 776.8700

Triaminic® Syrup 
Triaminicin® Tablets 

or 
Triaminic-12® Tablets 

For Allergy Relief 
that’s nothing to 

sneeze at.

C49R5 bnrifT I .abor»*r>rie*, WvHkw of 
Sandoz. Im, uncnln, Nebraska 6850L

šešt- — Pirm.. Sat- — Mond., January 25—27; 198



TVIRTA SVEIKATA-PASTOVI tokiu žmonių gri

Kūno, proto ir jausmu darnos pagrindai
Naujausią moksto žinių populiarus perteikimas 

ĄPOMAVIČIUS, M. D.

NEŽINOMOS KILMĖS HYPERTENSUA

Pirminė ar dar kitaip Nežinomos kilmės pastovi hyper i 
tensija yra tyli, rimta liga.

Kiekvieną hypertensjją reikia
• labai energingai koųtroliuęti, nes 

dėl jos nesukontrędiųoto;, gali at-
-• sirastU-įvarios komplikacijos, is-

- kaitant stroką, širdies ataką ir 
inkstų susirrinius Tos trys ne-

J gerovės pateisina reikalavimą 
visiems žmonėms tikrintis savo, 
kraujospūdį. Tik taip elgiantis 
surandamas, pakeltas kraujespū- !

■- dis pačioje jo prad^oje, dar ne- t 
rodantis jokio negerumo. Taigi,

~ net sveikai, besijąųsdami, tikri®.- . 
kimės kraujospūdį reguliariai.

y NepamjrsĮpme, kad pakeltas • 
kraujospūdis, ųetiesioginrii kas-

• met šiame krašte sukelia pus- 
antro milijono širdies atakų ir

i. strokų- Taip, 1.50Q.0Q0 tekių ne- 
gerovių! Ir pusė iš jų mirtinų. - 
O iš nemirusiųjų didesnė dalis

•' lieka suparalyžuotr ar menkai 
e'’ judėti galintieji Taigi, ar reikia 

didesnio vargo — ir vis per tą
■ nesutvarkytą pakilusį kraujos- 

pūdi gaunamas toks blogis. Ga- :
- • ■ na, oi gana visiems tokio vargo.
-i Riebalai Padidina Kraujospūdį

Nutukimas kiekvienas tvarky- 
tinas, nes jis prisideda prie krau

. jospūdžio pakilimo. Dar nežino- r 
ma. kodėl taip, nusiduoda kad nu:
tukėlis dažniąu turi pakeltą kraū svarbiausias ir sekmingiaūsias da | 
jospūdj negu liesasis. Tik reikia lykas yra nutukėlio psichologi- 
čia nesuklysti: ant riebios ran- uis pasiruošimas (psychological i

Mediciniška tiesa.
pūdį visų pirma sureguliuodą- 
mi riebalus savo kūne. Mąi, kai 
riebalai kūne gausėja, tada kyla 
kraujospūdis .Priešingai, maži
nant riebalus kūne, reguliuoja
si p.ąkeltas. kraujo spaudimas. 
Išeina, kad kai kurios hyperten- 
sijos rūšys yra sutvarkomos vien 
sųnormavimu žmogaus perdide
lio svario-

Svorio Numetimus Nėra 
Toks Paprastas Reikalas

Na, ir ko tię nutųkeliai ųemėgi 
na norėdami siJięsėti. Jie prisi
laiko maisto, griebsi nesveikos 
dietos, variąja ir peivartpją vais
tus. Ij vis vien jie lieka riebūs: 
mažai kas tokiems gelbsti Nuo
latiniam suliesėjimui.

Svarbiausias Kiekvienam 
žmogui Dai bas

čiu ir prieiname svarbiausią, 
bet daugelio žinomų . pamiršta
mą darbą: savo Būdo sutvarky
mą. Tik sutvarkius savo būdą 
(nusiteikimus, asmenybę) žmo
gus pajėgia .ryžtis Nepęrsivalgy-1 
ii ir Neužsisėdėti. ■ - - -

Perdidelio svorio numetimui!
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kos matuojant kraujospūdi gau
nas Neteisingai Pakeltas krau
jospūdis. A’

Išeina, kad lengviausiai—mes'

betojai (Weight AVatchei’s), Įvai
rūs klubai, ligoninėse dietos ži
novai ir šeimos gydytojai. Jie su 
daro nugarkaulį perdidelio svo
rio numetime tvarkime. Tuo rei
kalu tas nugarkaulis yra įsigija- 
mas Naujo Valgymo Būdo. Mat, 
dauguma nutukėlių nutunka dri 
dviejų dalykų: jie Nersivalgo ir 
Nesveikai valgo.

Gamtos Įstatymų Visi 
Privalome Boti

Kiekvienas turime laikytis 
kjrięvięno gamtos nuostato, jei 
norĮmę laimingai gyventi- Juk 
negali žieminius rugius sėti pa- 
vasarą juk uegaĮi jurginą sodin
ti rudenį, juk žiemos šaltyje ne- 
apsirengus nukenčiama. Tų ir 
visų kitų gąrųtos dėsnių neboji
mas yra savęs žudymas.

Taip esti ir neprisilaikant gani 
toje esančių Termadinamikos dės 
nių. Jų nė vienam neleistina ap
lenkti. Jei suvalgysi LOGO kalori
jų maisto, tai turi ii’ išleisti, su
naudoti, sudeginti 1000 kalorijų 
nenorėdamas padidinti svorio. 
Taigi. Jei suvalgai 1000 kaloriją 
o sunaudoji jų 2000 — liesėsi. O 
jei suvalgai 1000 kalorijų, o su
naudoji tik 500 jų — kūnas su- j sVaraį SVOrio. 
taupys parvirsi nesunaudoto} ~ ■

Pensininkai klausosi sveikatos patarę 
Alvudo pažmonyje Lietuvio sodyboje-

Nuotrauka M- Nagio

|l'^tii*Ą,'ūfaį, Ė>. skundžiai, 
kad kąitan nuvaiva šlapi- 
U>3S į Krįftes Ar yra jam kokia 
juokią ttigalba, nes jis L 
ckytoio jam nurodymus, jis varto- ĮT ___vaistus. Aciu patamnQ

dy tojais turi šešis vaikus ir vis lis 
i įsauklėja. išmoko taip, kad jie 
. iškjė i gyvepūną vien gerą ki- 

pildo gy- j tiems teikia ir patys paviždin
iu, varto-1 kiaušiai užsilaiko.

Mes salime prisistatyti sau ps-

no, ką jam gydytoms patąjė iri pa£tf$iąQ žmoniška. Ji
jau jis yra po prostatos s c t va r* 
kymo, dabar jam palike pasku
tinė priemonė tokiam negeru
mui atsikratyti. Tai į trumpas 
kelnaites Įsidėti ir nuolat laikyti 
ir dažnai keisti tam tikrą popie- 
rj (hand towel).

> pėsčių, skausmų, net sūnaus mir 
i ties ant kryžiaus, šventos šei
mos tėvas — Juozapas buvo pap-l 

j rastas, bet teisus, nuolankus, dar- 
| bštus ir neturtingas staMvs:

Nežiūrint, kokie tavo tėvai be- 
' būtų: neturtingi ar bemoksliai,

KILNIOS MINTYS j ųors būtum gimęs tvarte ar ru- 
. j,. • ..,4 a- • Lvje, tavo atę$s ųepr&ląuęo nuo

l Kiekv^naflo žmogui ręik^ngas
' kasdieninę, nors trumpą^ *
kaupimas. TaĮ gamtos reikalavi
mas žęnogui, 
gai savus reikąlus atlikti sąva-1

i. noričiaft tvąrl^- i ką' • Juozapa bėgimą
• » « .i-i • ______ ' . Yr* K Arm—

Blogiau-i a, kad druskos kiekis o
vaiko maiste yra reguliuojamas 
motinos. Jei ji yra Įpratusi į per 
sūru valgi, tada jos vaiko valgis

valandą per dieną sunaudoja 
Ž00 kalorijų. Jei neprivalgoma 
tiek, kad tas prarastas 300 kalo
rijų nepapildoma, tai kasdien 
vaikščiodamas vieną valandą per i yra per sūrus. Ir taip eina dieųa,
dieną sunaudoja 300 kalorijų.: iš dienos. Mes per sayo nesvęi- 
Jei neprivalgoma tiek, kad tas k us valgymo įpročius šaukiamės 
prarastas 3Q0 kalorijų nepapildo-: aesvrikatą po savo stogu

Išvada. Nuo visu Ligų geriau 
yra

nia, tai kasdien vaikščiodamas po |
vieną valandą ir prarasdamas skis gydymosi talkininką: 
kasdien po 300 kalorijų, per vie-1 Sveikas protas. Tiek daug nesvęi 
mis metus bus nustota apie 20-25 ' kų nusiteikimų žmonės įsigija 

nuo mažens, kati vėliau yra suą- 
noriiųa,

ie. Visokeriopai tikį! 
susikaupimą žmogus gali atlikti. 
Galima toklaąi reikšto 
doti ir sekančiomis kun. Juozo 
Juozevičiatis kilniomis mintinus- 

šeima yra visų ŽW°;Wį 
nįško gfYveniipc pagrinęląs- Sų- 
gniužąlyk šęirnps. gyvenimą — su
naikinsi žmoniją. Dąlpar ęnatojnę 
didelį šeimos ęaįrimą. Daugeli* 
šeimų čia. neturi legalaus tėvo.

Bet reikia kiekvienam grįžti į i ku atsikratyti, ųors ir norijųa. 
maisto ir toks žmogus padidins SYej^0 proto karaliją: kiekvie-! pasveikti. O nesveikstama reikią 

1 nam norinčiam numesti svotą,Į mai, tol. kol į sveiką savo gyve- 
: te vaikščiojimo, reikia dą.r irį.ųiiųo kelią, žmogus neateiną. Tą- 
Nepęi'sival^ti. Jikz taip-Jeįda-, dėl dabar visi stenkime^ atrisaksB- Į 
miesi m^’aeniituksime'’ ir pgįįėg- i t> visų nesveikų elgesių tiek gy 1 

’- - ■' x-1' “ - J-:’-----1------ . Tik taip.
iesi mes pajėgsime ge- ’ 

savo trigrajų prie stroko, širdies iriau savo sveikatą prižiūrėti, c( 
j susirgę — sėkmingiau galėsime' 
gydytis.

Pasiskaityti. Arthur Anko- F 
witz, M. D; Strokes- and their

krąšta«< lįjęk ilgiau ^ąisvaą 
įr laimingas būti.

Turimfe^isi pasimokyti iš*pą-' 
iu, kurių lietuviai- 
gausiai.',štai, gyturi ganėtinai

svon.
Judėk — Riebalai Lėkte 

Lėks Iš Kūno

Dar vieną priemonė yra svo- lengviau tvarkyti pakeltą! venime. tik v.Jgytne. 
tai Darbas, Ju j ]jj-avj0 spaiidimą, kuris prideda i- elgtkimi

prie darbo ar atakoj ų- ipkstų negerovių.
kitaip^,.dęgte.^ega maistas kūne. |
Tadėl suliesėti norįętięji visada^-, 
turi ne tik Mažiau valgyti, bet 
ir Daugiau judėti. Jokio pasitei
sinimo čia negali būti. Todėl mes priežastis, be nutukimo, yra vai-' 
kime iš galvos visokius pasitei-: gonipsios druskos Perviršis. KiėK

ųeleidžia j yjenas amerikietis vidutiniai kas
I

rio numetimui — 
dėjimas, Mankšta. 
Besimankštinant

ValgosJflji Druska Didina 
Į&aųjo S.pauyduiuĮ^?

nup Ęrodo. Mės taip tėgo- 
mę, nakyojojine laukuose, tvar
tuose, pašiūrėse. O ir šiame kraš
te mūsų gyvenimo pradžia nebu
vo lengva. Daug mūsų jaunimo 
ne ką geresnėse- sąlygose gimė, 
ąųgp, kaip kūdjkėlįs Jęžus, ir ne 
vienas iš jų į didėlius žmo
nes. _

Todėl mes stenkimės geriausiai 
sunaudoti mū§ų turima’ laiką ir 
sveikatą save patobulinti ir ar- 
liuiuį kuo geriau pasitarnauki- 
ųie. įik tįąip'ęlg^ęįst n^s susi- 
h ųksime vidiaIfe^W^P-kinimo, 
ku_rri yra^Jl^v^W^pvanas žmo
gui \'ėrtingįąusias.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS MINDOS

Įvyks vasario ŠĮ dieną, sekmadienį. Vėliavų! pakėlimas 
prie Uietuvįų--Klubo 8‘vai. ryto. Pamaldos įvyks Pet
ro ir.Povilo bažnyčioje, 617 Lincoln Avė-, 12 vai. db '

šv. Mišias atnašaus ir pamosią pasakys Jėzurnų- pro- 
vinciolas'A.Saulatis.Dalyvaus V.D. Rinktinės šaubai suAntra kraujospūdžio pakilimo ■ Prųve^Įpn. Ajcve Book.* *

STENKIMĖS GERŲ. PATA
RIMU BĄĮLNAUUP.T1

PENSININKE. NEIK PRIEŠ 
VĖJĄ

Klausimas. Koks yra ženklas 
žmogaus širdies pasilpimc ir kaip, 
geriausiai saugotis nuo jo. Ąš 
rūkau ir kai dirbdamas turiu su 
Įrankiais užlipti ruimuose Į antrą 
aukštą, kvapo man ima trūkti. 
Gal mano širdis čia ima jau šlu- ; 
buoti?

Klubo salėja 716; . Solistę Audronė Gaižiū-
n’enė - Simanaitytė. \ ’

Įėjimas nemokamas- Jįj progrąmps Įmetus, Įairięms 
įlietus prašoinė’įsigyti iš anksto pas valdybos nąyįusjcai- 
na f

Maloniai kviečiame visus Rockfordo xr apylinkės lie
tuvius atsilankyti. Taip pat kviečiame. iš kitų vietovių 
lietuvius atvykti pąs mus, padėti naums švęsti, š.iį bran
gią šyent^: ' / į ,fįj

Negailestinga mirtis retina mūsų eiles ;y prieš metus 
laiko buvo pašauktas amžinybėn, paskutinis Rockforde 
gyvenąs, sąvąnoris kūrėjas V>nęas‘ Keršys- Mą^ėdami 
skaičiųnv, nepasimeskime, pasiaųko^me, prisidėkimme 
prie =;o minėjimo savo darbų, ir pinigine.auka Lietuvos 

R.A.L.T skyriaus valdyba

sipimus, būk artritas 
judėti. tdien sunaudoja valgomosios drus

Kūno riebalų vienas svaras tu- 1 po, pO 15 . gramų (valgomas 
. Taip buvo iki šiol-

jų. Žmogus vaikščiodamas vieną j Dabar tas druskos kiekis ameri- ■ 
kiečių maiste gausėja, nes jie 

.pradeda daugiau valgyti preky
bininkų paruošto patogaus (con
venience) bet ir labai sūraus 
maisto. Vis dažniau lankomi 
amerikoniški restoranai, vis rt- 

Įčiau gaminamas maistas namuc 
. se. Taip ir bėga visi amerikiečiai 
prie kraujo spaudimo pakilime, 
o per jį prie, širdies atakų, stre 
ko ir inkstų ligų.

Nors dabar turima gerų vais j 
tų pakeltam kraujo spaudimu, j 

| sumažinti, nors daugelis nenc j 
ri atsisakyti sūraus maisto, not: 
net ir gydytojai ima pateisint; 
savo pacientų nesveikus valgi' 
įpročius, vis vien reikia Atsisa 

Į kyti druskos, norint sekmingiai 
I tvarkytis su hypertensiją. Mat 
I ji nėra juokai. Juokiasi tik tas 
; kuris paskutinis juokiasi. Todė 
į kiekvienas lietuvis turi j nokti 
į paskutinis: jis turi pildyti dabar 
j tinės medicinos reikalavimus 
F turi Judėti ir Nevartoti druskos

background) ir Nusiteikimas
(inativation). Tie du pagrindi
niai dalykai svorio Pastovaus nu- . .. j . . -t - —
metimo-'pregrainoje yra-su dide-, ri pusketvirto tūkstančio kak-ri-1 šaukštas).

. « • . I _ -1 ___1_____ _ _ ,galime mažinti pakilusį kraujos- liu pasisekimu realizuojami įvai- į

Great
Americ an
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Atsakymas. Visu pirma turi 
tvarkytis su paties sau prišauk
tais blogumais: cigaretė turi dau
giau nekišti Į savo burną. Tokia 
viešnią išprašęs laukan, eik pas laisvinimui, 
gydytoją sveikatos pasitikrinti.! 
Jei ilgai rūkai, gali plaučiuose ne
lauktas ir netikėtas svečias atsi- 
rasti. Laiku ji susekus, galėsi dar 
gauti pagalbos.

Pasilpusieji širdimi turi sulė
tinti savo darbo tempą, su per
traukomis savo darbus atlikti h' 
dažniau ir kiek ilgiau 
Ypač dabar šalčio metu tokie 
ri vengti šalto vėjo pūtimo jiems 
j veidą. Prieš vėją tokie turi 
neiti, kai prileis tokiems sniegas 
kasti — irgi turi galvos nepra
rasti ir dirbti ne iš karto visa 
sniegą apie namus nukasant, o 
-u pertraukomis tai atliekant 
Žinoma, tokie turi pildyti visus 
am suteiktus gydytojo nurody

mus.

pailsėt’.
tu-

Nuo Mažens Amerikiečiai
žudosi

Kad Tas Pensininkas Nealsi- 
duoliį, Oi Kaip Gerai Būtų! i

Klausimas. Viskas labai gerai 
būtu, kad tas mano vyras šlapi

piBca that h made

alpiną to make

*ix ysftrv That rner nt your dreamt 
m oome true £wteT ■< nan ever before.

Too can huv th>.r<4 in venir ciarti-

Neniaitinant krūtimi daugeli 
Į vaikų, jiems duodamas paruošta 
lir labai sūrus maistas. Taip nuo 
r mažens priprantama prie sūnau 
Į maisto, kada reikale jo nevarto
■ ti. žmogus nepilik) gydytojo nu. 
i rodymų. T^da jis apgaudinėj
■ save ir artina sau sunkių lig 
Į komplikacij.'s.

Antraštę “Paslaptingas auga;

Dziennik Ųriązkovy praneša, 
kad japono kadniše Peru žemėje. 
Pietų Amerikoje pasodinta vais
tažolė “CoĮfrey” ištyrus jos gy
domąją galią rasta, kad joj yra 
davgvbė vitaminu. įskaitant ir 
vitaminą B-12. “Colfrey’” labai 
tinkanū žaizdoms užgydyti, nes 
turinti žaiddas gydantį alkalct-

'dą. Taip pat gelbstinti r^uo ast
mos, a rteriosklerožės,y cukrinės 
ir nuo nervų sistemas ligų.

Vakarti Europos spaudą rąšo, 
kad tas paslaptingasis augąlas 
savo vąrdu primau vienos Kau
kazo kalnu viršūnės vardą. Kad 
Gruzijoje žmonės ilgai gyyeną 
už savo sveikatą ir ilgą amžių 
tam augalui turi ,būti > dėkingi.

stock in Atr<?nca.

I
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1920. 1. 4 suvaidintas veikalas 
"O. S. S., arba šliūbinės iškil
mė*’ SLA 139 kuopai. Gauta $20.
1. 1 suvaidintas “Mūsų gerasis” į 
V« tauto dratigiį..i. Gauta $25. 2.1 
15 su vaidinti “žmogžudžiai” Ge- i 
Cimino di iugijai. Gauto $45. Ra
te1! nunirkp davonu režisierei 
M. Du n dt-lit nei. 3. 28 suvaidinta 
\ ' ni.las ‘ Gabenęs žaizdos” Brc- į

’ i Seserų Draugijai- Gauta, 
f . Kcvojnėn. nutarė pastatyti 
L. Vąrgšui paminklą kariu su 
D: .matišku Rateli u. Išrinko ko
misiją (J. Šimkus ir S. Telksuisl. 
4. T suvaidinta ‘Pirmi žingsniai’ i 
Turėjo nuostoliu 28 dol. 5. 4 pa-i.'"T, ' ' "F” .’ ' i, - i. N. 11 suvaidinta veikalas ..Varg-au-kojo B- Vargšo naipinklo pas-1 , • ,. . , .°>,J.u et n tn 'm ‘ sas Tadas” Pol. ir Pašalpos Khi-

ne su muzika ir kitokiais pamar- 
ginimais. 4. 23 nupirko Liet. 
Darb. Namo Bendrovės šėrų už 
S50. 5. "turėjo di-augiską va
karėlį. Felno'liko S14. 11. 8 su- 

l vaidinta "Mulkinę ir mulkinto-! 
, jai” LDK Gedimine Draugijai-
Gauta $20.

1924. 2. Į8 suvaidinta veikalas ! 
■ “Vargšas Tadas” SLA 55 kuopai. 1 
j Gauta $15. 6. 3 ratelis nupirko
dovaną p lei Mengelaitei už $15 
kaip daug pasidarbavusiai rate
lio labui ir vedybų proga įteike 
jai

1925. 1. 1; suvaidintas veikalas 
‘ “O. S. S-, arba šliūbinės iškil-
’ mės” šv. Petrcnėlės Draugijai. • 
H. 11 suvaidinta veikalas .

tarimui $10. 10. 10 suvaidinti 
“Žmonės” Vvtauto Draugijai. 
Gauta $40. 10. 24 suvaidinta “VaJ-

. kito”. Pelno liko $97.93.
19921. 1. 16 suvaidintas veika- 

1-s “Vienas iš mūsų turi apsives
ti” Brolių ir Seserų Draugijai. 
Gauta $30. 1. 21 suvaidintą vei
kalas “Mūsų gerasis” Kooperaty- į 
viškai Valgomu Daiktų Bendro-' 
vei. Gauta $20. 4. 10 suvaidintai 
'reikalas “Gyvenimo verpete” 
Nuostolio $24.94. 4. 24 suvaidin
ti “Našlaičiai” Pašalpiniam ir Po
litiškam Klubui. Gauto $60. Ba
landžio m. paaukota iš iždo Dar- 
bininkų Gelbėjimo Fondui $10 ir 
uėdei šernui S10, o vietoj nariai 
sudėjo $5. 8. 16 nutarė. įsteigti 
kursus teatriniam lavinimuisi. 
Mokyti buvo pakviesta M. Dun
dulienė. Už jos sugaištą laiką, 
kaipo atlyginimą, sutarta sureng
ti jai. vieną vakarą per metus ir j5$'’ 
visą vakaro pelną jai atiduoti Į 
j2. 31 turėjo savybės'(šeimyniš
ką) vakarėlį. Nuostolio turėjo 
$36.

1922. 1. 15 suvaidinta veikalas 
“Vargšas Tadas” Brolių ir Scse- 

' rų Draugijai. Gauta $25. 2. 7 pa
aukota dėdės Šerno paminklui 
$10. 3. 7, mirus nariui D. šatkui, 
nupirkta gėlių už $15. 3. 26 su
vaidintas “Avinėlis nekalčiau
sias”. Pelne $30. 7. 19 nutarta pa
kviesti Dramatišką Ratelį, kad' 
bendromis spėkomis galima būtu j 
pastatyti gerą veikalą gerame te- i

bui. 1. 18 suvaidinta veikalas J 
“Consilium faculto.tis” DLK Ce l 
dimino Draugijai 2. 14 tur jo 
šeimynišką vakarienę su muz’ :a 
i r pragrama. 3. 29 
veikalas “Dvi sesery

VASARIO 15 TOS MINĖJIMAS CLEVELAND

Jonas Gudėnas
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yra raketas ir astronautus, be 
gyveni r
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Tl.ea-
is Pa-

Astronautų paruošim 
jau toks paprastas ir lengvas

“Pirmi žingsniai”.
1926. 11. 21 suvaidinti “Gyvie

ji nabašninkai”. 12. 25 suvaidin
ti “pirmi žingsniai”. Gauta $40. 
12. 31 turėjo Nauju Metų sutiki
mo vakarėli. Pelno liko $18.

1927 2. 6 suvaidino ’’Gadynės

suvaidis to
s”. Nuosto-

su'vaidinti Į scenos Jarbą. Per visą šį , 
Gauto $4.0. j laikotarpį ratelis Roselande bu

vo didžiausia scenos pajėga, k u- , 
ri neatlaidžiai tą sunkų kultu- i 
rinį darbą sv. didžiausiu uolu-' 

-niu dirbo. Per visą tą laikotarpį i 
ratelis suvaidino apie 70 kartų. ’ 
Įvairioms draugijoms suvaidinu

ŠIEK TIEK KALIFORNIJOS ĮSPŪDŽIŲ

žaizdas” Aušros knygynui. Už 3P'e 37 kartus, už kuriuos gavo
vaišinimą nieko neėmė. 5. 8 su- 

' vaidino veikalą “Knarkia palie
pus”. Gauta $15. 10. 23 suvaidino! 

-.“Du brolius”. Pelno liko $57. 12.
11 suvaidino veikalą “Žydas ata- 
tinėj” Aušros knygynui. Už vai
dinimą nieko neėmė. Pelno liko 

’ $30.
1928. 1. 22 suvaidino veikalą 

“Bžprepriatoriai” Šv. Petro ir 
Poyilo. Draugijai. Gauta $30. 2. 5

Atlyginimo apie $1000. Sau suvai
dino apie 27 kartus, iš kuriu 16 i 
pastatymų davė pelno apie Š800. 
o 7 pastatymai davė nuostolių 
veik S200, tad per visą laikotar
pi padarė apie $1.600 pelno. Taip i 

’pat kelis veikalus suvaidino Ro-1 
j .selando Aušros knygyno palai- 
: kymui ir B. Vargše sušelpimui 
ir paminkle statymui; už vaidi
nimus nfeko neėmė-

Dunksančiais kalnais ir erdvio- ir pamatyti.
uis dykumomis garsi saulėta Ka-

'ifornija turi daug Įvairių,
žiu ir Įdomiu vietovių, kuriu ne-i
rasi kituose Amerikos plotuose.

Mieste ir apie miestą susispie
tę daugybė įstaigų, prekybos

I įmonių, universitetu, bankų ir
j kitokių žmogui reikalingų Įmo- 

7’ j iriu. Vandenyno pakraščių įlan
kose ir i 
liuoja ir supa milijo 
didelių laivų.

_ v . . , ’ noma. bet paminėsiu tik keletąBe žmogaus ran.-tu ir proto' ~ ■
darbo randi gausių gamtos pada- į

Ratelio nariai buvo M. Dun- 
Į.dulienė, B Liudkevičiai, P. Amb- 

Nar- 
. butas, K. Baronas, T. Žilevičai- 
tė. S. Kačinskai te; F. Bruškai. T- 
Mingelaitė, T. Shimkus, K. Po
cius, F. Mokulskis, T. Balsis, A. 
Jucius, J. Grvbas, Dambrauskai, 
dainininkė Pažarskienė, Griškė- 
nas, Andrijauskas, S. Dilius, P. 
Daugėla, J. Pučkorius Z. Jasai- 

! lis. O. Klimaičiūtė ir kt.
(Bus daugiau)

suvaidfftio veikalą ‘Kalvio dūk-j 
tė”- Pelno liko $74.50. 3. 25 su-1 
vaidino “Vargšą Tadą”. 5. 12 tu- rozunas. ;S. J. Vitkus, A 
rėjp draugišką, vakarė! į. Visas iš
laidas apmokėjo ratelis. 11. 11 su
vaidino veikalą “Byla dėl linų 
morkos”. Nuostolio $32.

1929. 1. 20 suvaidino veikalą 
“Abejotina ypata” Šv. Juozapo 
Draugijai. Gauta $25- 4. 2 paau-

i kotą Šerno paminklo statymui
i $25. Taip pat paaukota Jono 
Sankūn o paminklo statymui $10.

. .1 4 ! ; » $

1923- 1. 7 suvaidinta veikalas
ut mr .t_- • ■ 144 « nanirauKaInteligentai ir parinkti^^zta^-^^^-VK-ijVN'^T
nės”. 3. 18 ratelis turėjo ^akarie- < <Jj§MR::per 21 metus stropiai

$ LTTERATUftA, Eėfevlų ūteretūriM, msno Jy možri 
nu mstrišflt. Jame yr? vertingi, niekuomet Mseurtą, Vtafn 

Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stsnko* 
F.žukčlo, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V 

Tolaus straipsniai bei rtudljos, iliustruotos nuotraukomis S: 
i? -S. Čiurlionio. M. šdeikio, V. Kaiubct, A. Rūkitelės Ir JL Vtn

■Q DAINŲ 8VENTSS LAUKUOSE, poetės, ralytojo* ir 
Jkrir Kokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie dažn* 
iventes bei jų istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojar 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenim’ 
ba užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja IX

< VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apr?3j 
5a? luošo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sg -» 
ryvenimo bruožų aprašymu, bet tiksli to laikotarpio buities rt»

» LDCTUVBKASIS PAMARYS, Henriko Tarno-Tamaten^ 
Jk-tnlai piraiyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalni 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai Jdomūi kiekrlena; 
ds tuviui. Leidiny* Olustruota* nnotr»akiXnta, pabaigoje duodam* 
ctovardžių p*v*dlnlina.’»fT }ų *ertini*j p rokledlų kalbą. Laba 
xaudliufoX 155 P™1- knygoje yra Ryt>rti«tų tenetapta. Kains I*

® K4 LAUME? LSMJL rašytojo* Petronė!** Ortntaftėa «t> 
Ir minty* api* omenis ir rietas neprlk. Lietuvoje ir pi 

naimais bolševikų-okupacijoa metais. Knyga turi 254 puataota 
■wt kainuoja tik 83.

$ JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesapn.
Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime Ir politikoje; tik a 

/rrjtfo Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir po* 
d-ją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju ui tmogaus teise 
Knyga y~a didelio formato, 265 puatapią, kainuoja M.

> SATTKNtS NOYBLfS, ML. Bc*ėenko ktryba. J. Valais
|8f knygoj* m 4*

Eay|S jjxomkmbI JIilJtenoK, 1TW 8*.
■ M KWtotf Į Rratntfcoi BtatSena

Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo nunė. mas 
bus vasar o men. 16 d., sekmadienį, 4:00 vai. p. p. L ievo 
Motinos parapijos auditor joje.

Kalbės Dhio valstijos senatorius G- Suhadolnik ir 
prof- dr- A. KI mas iš Rochester, N. Y.

Meninę programą išp Idys Grandinėlė ir Dievo Mo
tinos par. choras.

Minėjimą rengia LB Clevelando apylinkės ir ALT- 
tos Clevelando skyriaus valdybos.

>pėjo žmogus pasinerti Į var.ro- 
lij. o jau bangini* ji išneša į vir
šų. nors tarp jų buvo didelis ats
tumas.

Priėjome prie plėšriųjų van-Įter 
denyno gyvūnų. Už stiklo daug

Į visokių ryklių nardo,.bet vienas.

Praeitų metų gruodžio pradžio 
gra- į je nuvykome į San Diego mies

tą. Miestas gražus, dunkso tarp 
kalnų, ošiančiais medžiais apsup ■ 
tas. O tarp kalnų iš>ikraipyd;.mi 
vingiuojąs] ir raizgosi keliai. San

, Diego garsus zoologijos sodas 
j apima didelį plotą ir gausus gy
vuliais ir paukščiais. Po sodą ve- 

užtvankose vanduo liū- i žioja specialus autobusas, bet dar 
mažų, ir kaikurias vietoves, pėsčiomis ap

lankėme. Visko aprašyti neįma-

rečiau sutinkančius, gyvulius ir
„ .. . . . i paukščius,rų. Paniurusxų^ąK.-.ųoiw>s kalnus - 

supa žema, rusva žilė iJ žemi iš-
i sikeroj e krūmokšnfe^ 1 Garsios, s 
vėjo pustomos sinelĮ- nykumos ’r RUsD0S- Firmą sykį pamačiau 
turi savo grožį. Kaikuriiiose vie- j 
lovėse stiepiasi ii” auga gražiais 
žiedais žydinčios, laukinės gėlės.

Su žmona Kaliforniją aplankė
me ir pas dukterį praleidome , 
po keletą, savaičių aštuonis sy-: 
kius- Turėjome progos apžiūrėti į 
Los Angeles ir apylinkę, aplan
kyti daug garsių muziejų, teatrų, 
botanikos ir zoologijos sodu, bu- 1 
vusias milijonierių piįsį bet vis [ vandenyno pakrašty. Čia dclU- 

I dar visko neaprėpėme aplankyti ’ naį rcxj0 saVo sugebėjimą irššsi- 
~ lavinimą. Stebėtinas jų apsuki’U- 

mas ir sugebėjimas suprasti dnc-
• tą įvykdyti uždavinį. Po šokmė- 

>= ■ jimo ir visokių uždavinių ivyk- 
gjg dymo. jie atplaukia atsiimti at

lyginimo. Jeigu parodo vieną 
žuvele, dolfinas purto galvą, kad 
permažai, kada pasemia saują žu
velių, dolfinas linksi galvą, kad 
tiek užteks.

Didieji banginiai parodo Labai 
yera orentaciją ir miklumą. Ne-

Stipria užtvara užtverti Bizo
nai. Aiškina, kad jie iš Lenkijos

medžių plnte. aptverti 
vielų tvora.

Labai Įdomus erdviu 
ir mokslo centras "Space

Jis įkurtas 1973 me: 
našius įvykius matome P' 
bet tik pavirš' 

kurio net žurnaluose nesu matę'-, Į kas. Tame tea 
turėjo piūklą. Jo plūkiąs 
ant viršutinės žiaunos, apie dvi j jų pasiruešimą, 
pėdas ilgio, 4 5 colius pločio ir darbą raketoje, 
iš abiejų pusių turi apie vieną 
colį ilgio dantis. Atrodo, kaip ga
zolino medžių plaunamo piūkto ' Bę vartimų, metimų Sr supimų 
forma, tik turi dantis. Su tokiu į jie dar murdomi po vendr.iu. Iš
plūkiu buvo tik vienas toks kro- I šovus raketą, storas dulkiu i|- dū 
kodilas. Netoli išstatyta krokodi- mų sluoksnis apdengia didelį plo- 
lo galva su pražiodytais nasrais, tą. Įdomus astronautų gyveni

mas ir darbas erdvėlaivy i c. Pa
rodomas astronautų išėjimas ir 
Įėjimas į erdvėlaivį, sate! to pa
leidimas ir pataisymas, kuris yra

Atrodo, kad į jo gerklę gali tilp
ti ne tik žmogus, bet ir didžiau
sias kubilas. Jo dvigubi -‘-‘V” fer
mos apie vieną coli ilgio dantis 
iiiose .viršutinę .ir.apatinę žiau-. sudėtingas, pavojingas ii reika-
nas. Priešaky, viršuje ir apačio- > lauja apdairumo. Erdvilaivio 
je žandikaulių, prie priešakinių rodomai išilginis piūvi.. todėl 
lūpų, turi dar tokio pat ilgio rai- matėsi visi erdvėlaivio vidaus 
dės “V” formos dantis. ’ Į įrengimai, astronautų di.rbo ir

-Už San Diego yra parkas ku- į -poilsio kambariai.
riame-žvėrys vaikšto laisvai, tik į Tai tik keletą tos kelionės įs- 
gamtos. są’.vgos sulaiko juos nuo į pūdžiu.
pabėgimo. Paukščiai, dideliame J. Girdžiūnas

I gyvą, baltakojį ir baltagalvį ere-L 
■ Ii. Amerikos valstybės ženklą.

Toliaus matėsi: plačiaragiai brie
džiai, ilgaausiai drambliai, rūs
tūs liūtai, dar meškos, šuoliuoja 

! kengūros ir kiti gyviai juda ar 
snaudžia.

Be zoologijos sodo, prie San 
Die?o, yra garsus vandenyno gy
vūnu sodas “Sea World”- Jis yra

I

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKO JE 

yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fraternal?.-’ 
organizaciją, lietimams ištikimai tarnaujanti jau per 97 mem 
SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti-ir kitiems, kurie tu» 

darbus dirba.
SLA — išmokėjo daugiau ka p AŠTUONIS MILIJONUS doleri 

apdraudę savo nariams.
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis- SLA neieško oeb 

nariams patarnauja nk savišalpos pagrindu 
Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali

* Susivienijime apsidrausti iki $10,000.
* S1A — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 

.Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiai:
J aukštojo'mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

įxA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
' $1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

gi A ~ kuopų yra visose lietuvių kolonijose.
' • ■ Kreipkitės i savo apvlinkėg kuopų vefkėjua.

■ f Jie Jum? mielai naceibė^ i SLA įsirašyti.
Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

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

TeL <212) 563-2210

fI

i

I

JA Y DRUGS VAISTINE !

2759 W. 71st St, Chicago, III
• BTFESTINGAJ iSPILDOMI RECEPTAI • FANNIE liAY SAL- j 

DTJMYNAI • KOSMETIKOS RETKVENYS ~

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI

1.
>10.00

Dr. K*rio Grinom, ATSIMINIMAI IR MINTYS, 
(II tomą,  —----------------- -------- ----------- —_

Atdara šiokiadieniais nuo 
i f&L ryto Lki 10 vaL vakaro. 

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto Iki 8:30 vaL vak- 
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vtistininkis

TeL 476-2206

i-or constipation relief tomorrow 
> reach for EX'LAX tonight. <

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

Read label and follow 
directions.
C Ex-Lax, Inc.. I9S2

2. Prot Vaclovo BiržSkos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl.
II dalis, 229 psl.

3. Miko ŠOeikio, LIUCIJA, proza. 178 psL~~
4. Janinos Narinės, TRYS IR V IENA. Atsiminimai. 172 psl.

>6.00
16.00
$5.00

5. Prof. P. Pikarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl. 14.00 j

8. J. Venetarw, 5. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.
80 j»L ------------------------------------------------------ 12.00

NAUJIENOS, 1729 So. Halsted St., Chicago, m. 80608 jftjs-
kita čekį Ir pridek t* ritruy dolerį perwnrtlmo UtaMoma. 

I

A

Int LIUDAS MIKŠYS, 
50 metu studijavęs, kaip

»sraąė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo ^.fką, ka* bet kada, tr 
iet kur t>et kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviu# 
ir lietuvių kaltą. .lis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. X. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžiom kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruodė tikslius Tertirmas 

Hr patarė mums toliau studijuoti.

ĘL1I1U ra. Ktatr TtrUtlaL

axn j ikso s
3*teted St, CF-affO, !L
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THS
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As of January 19 IftO 
Subscription Hates:

t^go H300 per year, SSCuO požT 
- tautas, $12.00 Per S EHtaths. £s 
tb^i Lua localities $40.00 per ye&r, 
Z2.UU per six months, $12.00 per 
iree uivctas. Canada $45.00 per year; 
'her countries $48-00 ner year.

25 cents per copy

sausio pirmos dlsficg
□ ionraščio kainos:

; L inv e ir priemies&scžs:

Kanad^e; , 
metasi ----- . . 5>yJ.0u
pusei iSctą ______________

Užsieniuos*:

cfojami arafiq itfafymai. Ten Euvo sunešto! vtai eirų 
brangenybės Kol carai buvo gyvi, ten buvo kraunami 
meno paveikslai ir kitokios brangenybės- T k komuna 
tams užėmus valdžią,ir valstybės iždui visai iitužtėjus ir 
Leninui neturint kuo maitinti komunistus, gynusius La- 
eio vadovaujamų Žudikų, Leninas Įsakė paimti dalį bran
genybių iš Ermitažo, parduoti jas britams bei šveica
rams, kad galėtų gaut* duonos ir mėsos komunistų par 
tuos centro komiteto nariams. •

Carskoje Selo buvo vienoje gatvės pusėje, o Ermita
žas buvo kitoje. Katrines Il-sios Įsteigtas muziejus d’dė- 
jo, reikėjo prie jo pristatyti dar vienus rūmus, kad galė
tų sutalpinti ir prižiūrėti.Caras Petras Didysis buvo vie
nas tas carų, kuris pastūmė visą Rusiją artyn prie vaka
rų kultūros- Jis buvo nuvykęs į vakarų Europą ir pama
tė, kada ten buvo didelė pažanga, o Rusijoj visas kraštai 
buvo labai atsilikęs. Jis ryžosi painiausia sukultūrinti 
Rusijos bajorus. Jis sukvietė juos i Petrapili, aprični- 
kams l;epė juos visus suvaryti Į salę, o pats atsistojo su 
didelėmis žirklėmis ir apkarpė jiems ūsus, o vietomis ir, 
pražilusias barzdas. Prieš carą bajorai nedrįsdavo žodžio į 
tarti-

Pasakiško grožio Vilniaus priemiestis — verkiai.

naujienos eina xasdien, isstjxiaii. 
aekmądienius, pirmadieniui ir žven 
Udienim. Leidžia Naujiena Bendro
vė, 1738 So- HaJstad Screen Chicigc 
H 60608. Teist 4214100. Rusų meninmkai pavaizduodavo >š Vakarų Europos

grįžusį Petrą Didįjį, gražiai nukirptais plaukais ir su di

tJdhNŲ raštinė atddra kasdien, ižAyrag ^.-r—
■? vai. ryto iki 5 vai popiet. Sestaoiefiiai® — Iki 12 vai

MUMS REIKALINGAS MUZIEJUS

Mums reikalingas muziejus,; kuriame galėtume sudėti 
ir saugoti meno ir mokslo darbus- Yra muziejų, kuriuose 
rodomi publikai vertingesni dalykai. Amerikoje mes tu
rime Įvairiausių Įstaigų, bet neturime Lietuvos reikalus 
liečiančių darbų muziejus. .

Muziejus yrakilęs iš graikų ir lotynų kalbos žodžio.: 
rųūza-Ta* Buvo graikų deive M^ža, kini g5obojormeno if 
mokslo''dalykus. Mūza ta’p patbuvo jkYepėja poezijos ir 
didelių žmogaus ryžto deivė. Romėnai, pasiėmė ir graikų 
Mūzos Įkvėpimo 'sąvoką ir steigė'muziejus visuose loty
nų kraštuose- ■ ■ ■ . I

Pradžioje graikai muziejais vadiiio mokyklas, ku
riose buvo kalbama apie senovę ir apie kilnesnes ir ver
tingesnes mintis. Sokrato laikais buvo steigiami atenėjai, 
kuriuose buvo plačiai kalbama apie mūzų Įkvėptus dar
bus bei mintis- Romėnai >r graikai, mūzos įkvėpti, turėjo 
didelius skulptūros muziejus.

Dar prieš Kristaus gimimą romėnai turėjo didelį Ka
si coli jaus muziejų, kuriame buvo patys geriausi skulp
tūrų darbai- Ten buvo politikai karo vadai, kovos prie
monės ir vaizduojamos vergų kovos su alkanais liūtais. 
.Ueksandrijoje buvo Įseigtas to meto kultūros muziejus, 
Lurame buvo sukrautos pačios seniausios papiruso kny
gos- bet karo metu muziejus buvo sudegintas ir žuvo vi
si senos kultūros paminklai-

Rusijoj Katarinos ITsics buvo Įsteigtas Ermitažas; 
Jau 1776 metais Šis muziejus tapo vienas didžiausių vr ' 
soje Rusijoje. Karalienė Katarina Il-oji Vokietijoje, nu
pirko labai vertingų Leonardo da Vinci ir vokiečių rneni- 
■'rkų kūrinius. J; nekreipė dėmesio Į meno darbų vertę- f 

j- iKa(j įie dalykai būtų jos įsteigtame Ermitraže.
Ermitažas buvo pastatytas šalia Rusijos caro rūmų. 

J's t;vo taip pastatytas, kad niekas ten laikomų bran- 
gcnyb'ų negalėtų pavogti, išnešti arba sužaloti- Kas ban-’ 
Jė pr kišti nagus prie meno brangnybių, tam buvo nau-

buvusią S. Pulaski ir Marquette Road sankryžoje. Seną-1 PATARIA NESIKIŠTI Į JEME- 
jį muziejų ir Archer gatvės jis rengiasi perkelti naujon 
vieton Šį pavasari žada šį muziejų atidaryti su didelėmis Į 
iškilmėm! s-

Aš jau mačiau busimojo muziejaus rūmus: labai di-j 
deli, dviejų aukštų. Sako, č;a buvusi ligoninė. Gydytoja* 
■AT.žirrijo, n: diezr. užmokėjo, ligoniai išsivaikščiojo ir • ^atoje^SojerišL’ne- 

__________ r____________ ________ _ vrtt' y T’ž ktorl EriVr verbuojami muziejaus tarnauto- * ton Adeno.
artėjančiu bajoru buvo Ermitaže. Carai apskaičiavo, k°cl iri, rirt^rm rperislistot muziejaus kuratoriai, žodžių, ;. Dabar, kada kov?.s pradeda lai- 
Petras Didysis, apvalydamas bajorus, ’ * ’’’ ‘ ----
žingsnį pirmyn. Tiktai švariai aprėdytus ir gražia' nu
kirptus bajorus leido Į Vokietiją, Ausriją, Saksoniją ir 
Prancūziją,kad galėtų suė;vilėti. Ermitaže nebuvo pa - 
veikslo, kai Petras Didysis karpė bajorams barzdas it 
ūsus, apričnikai suvežė Petrogradan atvežtas bajorų žmo 
nas ir dukteris- Petras Didysis priėjo prie salės, atidarė 
duris ir apričnikams tarė: — “Vęselites, rebiata”, — Pa
sidžiaukite vyrai!” Už geresnį atliktą darbą caras le:do. 
Kas darėsi antroje salėje, Ermitaže paveikslo nebuvo, 
bet riša Europa apie tai kalbėjo.

Lietuviai neturi muziejaus. Pačioje Lietuvoje buvo 
keli muziejai, bet tremtyje jokio muziejaus nėra-Valsty- 
bė tais reikalais nesirūpina, nes neturi pinigų. jįe krei
piasi i Amerikoje gyvenančius lietuvius, kad padėtų jie
ms- Jie net neturi vietos, kur padėti valstybinius doku
mentus. Juos galėtų palikt* saugoje Šveicarijoje, bet nu
tarė vežti į Romą, o kur iš Romos veš, tuo tarpu dar ne
aišku.

dėlėmis žirklėmis. Prieš ji buvo atsistojęs bajoras. Aprič- 
n;kai liepdavo bajorui atkišti barzdą, kad Petras Didysis 
didelėmis žirklėmis abiem rankom galėtų iš karto nu
kirpti bajoro barzdą- Jeigu kuris bajoras rodė nepasiten
kinimo, tai apričnkai (to meto Įstatymų nesilaikantieji 
polictninkai caro gvardijos kariai, dabartiniai kageb's- 
tai) tam bajorui nuplaudavo apivarą-

Petro Ddžiojo paveikslas su didelėmis žirklėmis ir
et,

NO KOVAS
Washington, d. c. — jav 

• fabai atidžiai sekė Pietų Jemene 
: vykusias kovas tarp dviejų ko- 
: munisfų gr>ipfų. Nesikišo ir so
vietų kariai, esantieji nedidelėje

padarė didelį Į papuošimas eina, sparčiai. Pasirodo, ką vienas žmogus b;rvęs prezidentas izmaįl
padarys--teL to šimtas fondų neištesės, nepadarys. Jrigu 
.Andrew. Carnegię Pittsburghe, arba Mekmas Washing
tone fstrigė muziejus, ta.' kadėl St. Balzekas negali pada- 
ry'iT Jfe tai ir padaro, o kai baigs tai mes būsime jam dė- 
kihgif: 4 ; ? ; .. '

Lietuviai turi .net dvj mefio galerijas, tai kam turėti 
jįj daugiau^ Taip, turime, bėt neturime patalpų- Turime 
labai daug mūsų literatūros, meno, muzikos ; Riekei jų. 
bet neturime, kur tuos kultūrinio darbo lainėjrnrus, sau
giai laikyti.

Kurgi dingo multimilijonims fondas kuris žadėjo 
Lietuvą išgelbėti iš bolševikų? Tas fondas verčiasi real 
?state frzniu,. kas ten žino. 0 tie kraunami milijonai do
lerių -Lietuvos neišgelbės. Ir pinigas ne viską gali pada-, 
rytr.Negražu-.kai Balzekas dypukams nosį šluostė. Gra-. 
žu negražu; bet taip yra. Kas manė, kad raudonasis 
rasas mus ir mūsų kraštą pavergtų. Žmogus yra gimęs 
laisvas toks turi ir būti. Tie laikai praėjo, kada visokie

tai rtfsai planuoją .stotij-laimėto
je pusėn. Vaistyti ffcpartemen 
TO atstovai taip pat sekė taipusa- 
vio kdmunijgu(kovas, bet nesiki-

• > -* t ■ w •

Britai pasisiūlė išvežti iš A.de- 
uo S’.’.gužėjtįsiais įvairių Ev.rpggs 
valstybių laimėt
toiai neraari. jiy i$KiĮti'JJie buvo 
pasiryžę jifos’ visus sušaudyti. 
Amerikiečiai nenori, kad sušau
dytų, bet nenori' kad i į- rusai 
kištu savo dvigražĮ Į tarpusavio 
kovas.

Apskaičiuojama, kad Adene 
žuvo.apie ^OOOČafabų ir užsie
niečiui Kada i miestą įsiveržė 
komunistąris provincijų, tai pa
darė tikras skerdynes. Žudė vi
sus buvusios valdžios atstovus.

HENRI PERRUCHOf

GOGENO GYVENIMAS
Vertė Vytautas Kauneckas 

. I fĄUV DVASIA BUDI

(1848 — 1885)
II-

T'S SUČIAUPTOMIS LŪPOMIS
Ir š'anakt mano vidinės akys buvo 

tviros: jos galėjo žvelgti Į dangų, į 
linčių pasaulį ir į pragarą.

SVEDENBORGAS
(Tęsinys)

Liepos 17 d. 6 vai ryto “Plon-Plonas” suži
no, kad tuoj bus paskelbtas karas Prūsijai. Jis 
įsako pakelti inkarą: “Kur plauksmc, jūsų di
denybe?” — “l Saiąntoną!” — surinka princas, 
įdūkęs žingsni uodmas po denį. /"Garsi Pary Fus 
psichiatrin' •)

SĮ rytą tikrai matyti, anot kai kurių: kad 
■ jo ve' ’as nemalonus, kaip Vitalijaus”. Atsku- 
bjųuriam Renatui jis taria: “Jie kvailioja pas-

Chicagoje St. Balzekas, matydamas, kad lietuviškos 
organizacijos neturi savo muziejaus, Įsteigė St- Balzeko 
muziejų. Pradžioje turėjo visą eilę patarėjų, bet visus rei
kalus jis pats tvai’kė. Jis pinigus mokėjo, tai jis viską 
tvarkė. Jis Įsteigė muziejų ir vykusiai ji išgarsino- Jis 
vadinasi “lietuviškos kultūros”. Pats Balzekas su žmo
na skraidė aplmkui pasauli ir prko Įvairios lietuviškos 
kultūros liekanas. Hong Konge jam pavyko nupirkti Lie
tuvos karių turėtus šalmus, kuriuos Įrengė Lietuvių kul
tūros muziejaus priešakyje- Knygų ir rankrašių jam su
nešė sen' lietuviai-

Paskutiniu metu eksponatų Balzeko muziejuje pri
sirinko tiek daug kad jis nutarė rasti didesnę vietą turi
miems eksponatams. Balzekas nupirko didelę ligoninę,

ną — prieš dvi dienas Prancūzija Įstoja Į karą-
(Laivų matrikuloje beveik nieko nesakoma 

apie Šią “žeremo Nepoleono” kelionę i Tolimąją 
Šiaurę; Gogeno specialistai iki šiol težinojo tiek, 
kad jos metu buvo pasiekta Tromsė. Perkaitęs 
veikalus apie princą Napoleoną (be kitų, dakta
ro Flamariono), sužinojau, kad šioje jūrų kelio
nėje dalyvavo Renanas. Be to. ir Renano kores- 

j pendeneijoj (Letters familieres Paris, 1947) ra- 
i dau labai tiksliai beveik diena iš dienos aprašy- 
| tą kelionę. Kai kurių papildomų žinių paėmiau 
I iš pasikalbėjimų su Renanu. išspausdintų žoržo 
' Brandeso savo rinkinyje “Rinktiniai ese” (Estais 
choisis, Mercure de PYance, Paris. 1914), ir iŠ 

I Anldrietos Psichari knygos “Renanas ir 1870 me- 
i tų karas” (Renan et la guerre de 1870: A. Mi- 
| chael, Paris, 1917)

Karvetė turi prisijungti prie šiaurės jūros
■ eskadrilės. Šerbure apsirūpinusi, kuo reikia, lie- 
i pos 25 dieną ji išplaukia j atvirą jūrą ir prade- 
! da patruliuoti po Danijos bei Vokietijos vande- 
i nis- kartais atlikdama žvalgybą ir Baltijos jū
roje, Dancigo įlankoje. Nuo i vgpiūčio 26 iki 30

■ dienos ji sustoja Kopenhagoje — toje pat Kopen- 
; ha goję, kur. gyvena mergaitė, budimoji Polio Go
geno žmona

kut u karta, daugiau Įiams nitereik&sr Į , 1TT .. .. ri .. .1 Napoleono III režimas gnuva Rugsėjo 4 
Napoleonas” pro Aherdiną pasu- . dieną paskelbiama respublika; 19 dieną “Žero- 

ka Hrk Rut lės, j kurią atplaukia liepos 21 die- 1 mas Nepoleonas“ pakeičia savo vardą — pasiva-

misuse “siektos” iš lieturių šaipėsi. Dabar patys patyrė, 
ką svetimas režimas reiškia- Maskva “pažabojo” Jaru- 
selskį, o šis murdo savo .tautiečius svetimame purve - 
Klausk pats save: Kodėl taip yra? Kodėl Artimuose Ry
tuose brokai arabai šaudėsi? Kodėl?*

Tiek to. Mes šitų painių politinių dalykų neišaiškin
sime.

Bet kai Balzeko muziejus bus perkeltas naujon vie
ton, tai esu tikras, kad Č'urlionio galerijos paveikslus 
galėsime perkelti saugion vieton. Ten galės atkelti pa
veikslu, dabar dar laikomus jėzuitų centre nes, juo
džiai jau neleidžia prie jėzuitų centro. Balzekas priža
dėjo taip padalyti.

Mikas Šileikis

— Visame krašte pradėjo at
pigti degalai. Saudi.Arabija nori 
išvalyti -.cisternas,

— Beirute paliktame automo
bilyje sprogo bomba ir užmušė 
24 žmonės.

— Chadafi buvo atskridęs į 
’ Romą ir prašė premjero Craxi, 
kad apsaugotų Libiją nuo ame- 

■ ikiečiu užpuolimo.

— 200 Afanilds biznierių klau- 
; sėsi Corozon Aquino kalb apie 
i dabartinio prezi^Tnio K aidas.

■i_r.j_.umr U T U WLUCč r /rrLTjn I —~ hum -U_ _ar

dina “Dezeksu”.
Spalio mėnesį jis užgrobia vieną po kito ke

turis vokiečių laivus, tarp jų — 14 dieną — 
“Franciską’, Gogenas yra būryje, kuriam pave
sta saugot šį laivą; jis palieka “Franciską” tik 
lapkričio 1 dieną.

Įvykiai vis pragaištingesni prancūzų ka
riuomenei, gena vienas kitą- Gruodžio viduryje 
“Dezeksas” nusiunčiamas prie Bordo- Jis krei
duoja palei Atlanto uostus iki 1871 metų vasa
rio pabaigos, kli prirašoma preliminarinė šu
tą: tis.

Karas baigėsi- Gogenas trokšta tik kuo 
graičiausiai išsivaduoti iš savo plaukiojančio ka
lėjimo. Praleidęs penkerius metus jūrose, jis įsi
tikino, kokia klaida buvo pasirinkti jūrininko 
profesiją. Toji patirtis, kaip jis prisipažįsta, “ap
kartino jfm gyvenimą”- (Nurodo jo sesuo Mari). 
Jis atsirN^ė masinusiai jį svajonei, — tai pačiai 

j svajonei, kuri kartais, poilsio valandėlėmis. Įs- 
i praudžia jam Į rankas pieštuką ir ragina pieš- 
| ti.. Nesvarbu ką. Taip sau, užėjus norai. “Lyg ir 
laikui nustumpti”. (Oktavas Mirbo).

Jis dar nukeliačo į Alžyrą, paskui i Tuloną; 
, Tulone balandžio 2 dieną Gogenas, gavęs dešimt 
mėnesių pratęsiamų atostogų, išlipo iš “Dezek- 
so”.

Jis grįš pas Arozas- Bet nežinia, kur jie šiuo 
metu gyvena- Paryžiuje besiblaškančiame Ko
munos traukuliuose? Ar Sen-Klu, kur vo kiečiai

padegė sausio 25 dieną, taiko paliaubų iš- 
j vakarėse?

Alino namas Sen-Klu neišvengė nuniokioji- 
mo. Gogenas čia neberas nieko — nei motinos 
jam paliktų atminimų, nei peruiečių keramikos 
ir statulėlių. Viską surijo liepsnos. Praeitis tebe
gyvuoja tik iš tarnjrbos paleistojo jūrininko atsi
minimuose. jd

Birželio šeštą. — jau praslinko keletas die
nų, kai žlugo Komuna. — Paryžiaus biržoje val
stybinės 30' < paskolos, obligacijos kotiruo. amos 
po 53,65 franko- Tai ne puiku, bet sunkoka ir ti
kėtis ko nors kita, tik ką pasibaigus karui, iš ku
rio Prancūzija išeina sužalota ir nerami dėl sa
vo ateities.

Giustavas Aroza randa tarnybą Gogenui 
pa.s biržos meklerį Polį Berteną, įsikūrusį Lafito 
gatvėje Nr. 1; Arozos žentas Adoflas Kak adas, 
Paryžiuje einančio finansinio laikraščio ispanų 
kalba Los Fundos PuMiees redak .orius - leidėjas, 
yra kartu ir tos firmos direktorius. Gogenas čia 
darbuojasi kaip remizje — tarpininkas tarp bir
žos maklerio ir klientų.

(Bus daugiau)

PATS SKAITYK IR KITUS PARARK

SKAITYTI DIENRAŠTI ’'NAUJitNOS”
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Charles Siasukaitis

PRAŠYMAS

None

JONUI ADOMAIČIUI
mirus

i.ackawicz

Direktoriai

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

LAIDOTUVIŲ IHREKTOR1A1

i ra r

MIDLAND
FED2RAL

172$ S. HalstęcĮ St 
Chicago, IL 60608

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBi; AKIŲ LIGOS 

3921 West 103rd Street 
VAlftndns pjsgai susitarimu

1932 S. Manheim Ri. Weatdwater, I1L 
VALANDOS: S—9 darbo dienomū 
ir kas antrą šeštadieni 8—3 vaL 
TeL; 562-2727 arba 562-2723

50th Avenue 
ill. 60650

2657 W. 69th STREET 
Chicago, IL 60629 

T»L 925-7400

KAZĖ BRAZDŽIONYT
Programos vedeia

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 West 63rd Street 

Valandos: antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtai. o—7 raL rak. 

Ofise telefonas; /76-2M0, 
xarideneijos telef.: 44S-5543

7159 So. Maplewood Ave. 
Chicago, IL 60629 

Telcf. 778-1543

5025 CENTRAL AVE 
St. Petersburg, Fhu 33710

TeL (813) 321-4200

eny sausio 
ie tuviu kapinėje

Naujoji Viltis, politikos rkul 
Gros žurnalas.

Sąskaitos apdraustos 
iki $100,000.

Apdraustai ptrkrauatym^ 
B ivairly atshmę. 

ANTANAS VILIMAS 

TeL 376-1882 ar 376-59M

8?29 SO. HARLEM AVI 
Bridgeview, IL 6045* 

Tat 59S-94C0

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wastchest+r Community kiinlk* 

Medicines direktorius

Mjul>i *\D FEDekaL SAV
INGS aptarnauja taupymo ir 
namų paskolų reikalus visos 
mūsų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą pa
sitikėjimą. Mes norėtum bū
ti Jums naudingi ir ateityje.

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE ŠOKINI

icero. Illinois

TĖVAS. Įį< SpNUS : 
MARQUETTE FUNERAL HOME

DR. C. K BOBELIS
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija.

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

~ Stoties WOPA - 1490 AM 

tnnsliuojamos ii mūšy studijos 

Marquette Park*.

buvo pašarvotas ketvirtadieni. Fortūna
4401 S. Kedzie Avė, <’-hicagoje

TRYS «CJ®NiŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS Ab V>MOBELIAMS PASTATYTI

Kasdien nuo pirmadienio iki pen k 
tadienio 8:30 vai. vakaro.

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St Petersburg, Fla., 12:30 vaL p.p.
iš WTIS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

jo brolius Domą su žmona Sofija, ir Praną, sese 
rĮ Daną Burbienę su šeima ir kitus artimuosius 
šioje liūdnoje valandoje nuoširdžiai užjaučiame.L*l<±Lm>i — Pilna apdrik# 

ŽEMA KAINA 
Priimam Master Charts 

ir VISA korteles.
R. ŠERĖNAS. Tai. 925-8063

Vidaus ir kraujo ligos. Nechirur- 
gims venų išsiplėtimo hemo- 
roidų gydymas.
f 5540 S.' PULASKI RD.

Chicago, HL 60629
i TeL: 585-2802

— Criądafi prižadėjo prašyti 
arabų valstybių teroristus, kad 
nęgrcbtn europiečių, jei Ameri
ka prižadės nepulti Libijos.

i Išeivijos lietuvybės išlaikymo pagrindu yra priau
gančios kartos lituanistinis švietimas, pradedant Įvai
riais veikli daržęliais.šių tarpe y ra mūsų Vaikų Nameliai. 
Jų išlaikymui bei priemonių. Įsigijimui reikia sukaupti 
daug pipigtĮ. Mes patys tėvai te neįstengiame padaryti; 
todėl tenka prašyti Taimstos yądovąujamos organizacijos 
paramos- Pinigines aukas galima nuo taksų nurašyti. 
Už paramą iš anksto nuoširdžiai dėkojame ir reiškiame 
tikrą pagarbą.

Amerikos Lietuvių Montesori Draugijos Valdyba
Danutė Ripskienė, 
Pirmininkė

Nuo 1925 mętų buvo savininkas F. G- Lų?a 
Estate, 4108 S- Archer Avenue.

Mirė 1986 m. sausio 29 d-, 4:50 vaL popiet, su- 
ląukęs 95 metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Kaune.

Leidžia — Liet Tautinė <tu 
dentų korp. “Neo Lithuania ii 
Liet. Tautinė Sąjunga.

Redaguoja — Aleksas Laiku 
nas, 935 Beverly Road. CIeve 
iand Hts. Ohio44121.

208 psl. Kaina $5.

OPTOMETRISTAf
l UETUV1ŠKAI 

2618 W. 71st SU Tęl 737-5142

□ Have changed during preceding 
12 months.

(If changed, publisher must submit 
explanation of change with this state- 

4 me nt).
į. 10. Extent and Nature of Circula- 
j tiODL
J A. Total No. copies printed: Averąge 
i No. copies each issue during pre 
i ceding 12 months: 2,700 single issue 
Į nearest to filing date: 2,825.
■ ±5. Raid circulation
• 1. Sales through Agents, news dea- 
įlers, or otherwise? Average no. copies 

Nau-; each issue during preceding 12 
; months 900, single issue nearest to 
įfiLng date 1,075.

2. To term subscribers, by Mail, car-, 
rier delivery or by other means. Ave-

herojiną iš vienos 
Castalano pn’sipaž 
‘ina jis gaunas iš ] 
legaliai atvežamasj 
c čia pardavinėjaf la

— Trečiadienį žuv’o astronau
tai vien amerikiečiai: Mihael 
Smith, kapitonas Francis Scobee. 
iiKxHs Ronald E. McNair, japo
nų kilmės amerikietis Ellison 
S. Oniz ika, mokytoja Christa 
MoAu.Iiffc, Gregory Jarvis ir ast 
lonaiitė Judith A. Resnik.

Amerikoje išgyveno daugeli metų.
Patiko nulipdę: žmona Mary- pagal tėvus Pau 

lavish, duktė Frances Rogers, jos vyras .John, anū
kas John Rogęrs ir kiti giminės, draugai bei pa
žįstami.

A Nr LGė\X

4040 AR^Hp

Chfcaro, n> 00632

CHICAGO, IL $0632

PIZZA SAVININKUI SUNKU Teisman buvo pakviestas Lui- 
TEISINTIS i gi Ronsisvalle. Prokuroras ji pa

klausė, ar jšs pažįstą Salvatore 
Catalano. Gavęs teigiamą atsaky
mą. prokuroras paklausė, ar teis- 
ąaĄ sale "e galėtų būti Catalano. 
Ronsisvalle apsidairė, o vėliau 
pąsp.kė, kad teisino salės kampe 
sėdinti^ pilka eilute apsirengęs 
zuiogus yi<a To<o Castalano. Pa- 
pss.akojo nuo kada ii pažino ir 
pasakė, kad Įu:įęa Pęukis metus 
gav-ęs iu jp 5.00© Jis pasakęs, kad 
pats Ca^talano iį prašęs nuvežti 

vietos į kitą, 
nes, kad hero- 
įąlijos. Jis ne- 
i New Yorka,

STATEMENT OWNERSHIP
MANAGEMENT AND 

CIRCULATION

(Required by 39 U.S.C. 3635)

1. A. Title of publication —
jienos. /

B. Publication No. 37494000.
2. Date ot iinng — jaw. zz
3. Frequency issue—AVe
A. No. of issues published an

nually — 126.
B. Annual subscription rate $40
4. Location ot Known uiiiue oi pu

blication — 1733 bo. Lulls leu 
Chicago, HL 60608. , - . - _

5. Location oi me headquarters oij^y omer means, 
general business oltices oi me'puoii- i each 
shers — 1721 ~ ”U ' i £ '' " 
cago. Illinois 60608.

6. Publisher — 
News Publishing Co. 
St., Chicago, Ill. 60608.

Editor — Marlin urudeiis, 1739 Sg. 
Hals ted Street, Chicago. Illinois ovouu.

Managing editor
7. Owner:
Name and Address — The Lithua

nian News Publishing Co.: Martin 
Gudelis, M. Šileikis, Ch. Austin, Em
ma Petraitis. .1739 So.
Halsted St., Chicago, Ill. 60606.

8. Known Bondholders, mortga
gees, and other security holders ow-F 
ning or holding 1 percent or more of J. 
total amount of bonds, mortgages or 
other securities — None
9. For complection by nonprofit Į 

organizations authorized to znau. avį 
special rates. (Section 132. 122, Postal* 
Manual),

The purpose, function and the ex-! 
empt status for Federal Income tax 
purposes.
(xj Have not changed during preced

ing 12 months.

1986.
.,Sal. rage No. Copies eacfat^issue during 

’ preceding 12 months * 1,500. -Single 
issue nearest to*‘fi%ng date 1,500.

C. Total, paid circulącion: Average
No. copies each Issue during preee 
ling 12 months 2.400. Single issue 
nearest to filing date 2,525. i

D. Free distribution^including 
samples) by Mail, carrier delivery, or

Average No. copies 
___________ ______ . issue during preceding 12 
1739 & Haisted/Street;- um- i months 150. Single issue nearest to. 

" j nung date 150.
The Lithuania?!. E. Total No. of copies distributed^ 

t 1739 S. Haištėd I (Sum of lines C and D). Average 
J No. copies each issue during prece- 
’ ding 12 moths 2,550. Single issue 
1 nearest to filing date 2,675. 
r F. Office use, left-over, unaccounted;
spoiled alter piinting. Average No. 
copies each issue during preceaing 12 
months 150. Single issue nearest to 
xiirng date. 150.

Ur. Total Average No. copies each 
issue during -preceding 12 months 

[2,700. Kngle issue nearest to filing 
relate 2.825.

11. 1 certiry that the statement made 
uy me above are correct and complete.

Ch. Austin,
Business manager-

NEW YORK, N. Y. New. Yorke 
pcasidėja Pizza krautuvės .-avi 
įlinko Salvatore Catalano, vadi
ną mo Toto vardu, byla už nar
kotiku pardavinėjimą.

Feęierallnis . prokuroras tvirti
ną. kad Toto kępąjr pardavinė
ja ne vien pizza., bet ir herojiną. 
Teisinę paaiškėjo, kad jis už he- 
icjiną daugipųjužilirba. negii už 
gizz^. Teisme taip pat paaiškėjo, 
kad Toto galingo “Bąnanno?? šui- 
ūiqs bendradarbis Eroklyne
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ST. PETERSBURG, FLORIDA ’ dalyviu

r LTETUVQ1FSt. petershurgas yra gyva au-1 litinė veikla Europoje — orai :- 
gauti lietuvių kolonija — ne- j tyje ir ateityje, apie pasisekimą 
stinga nei kultūrinių, nei politi• Laisvės Žygio Skandinavijoje —j 
niu veiksniu pasii odimų. I apie kaikurių veiksnių neprita-

Praė o darbingas Vliko seime- rimo ir nedalyvavimo! Praneš 
suvažiavimas. Daug prisidėjo , ta buvo apie Pabaltiečių sureng- 
prie jo pasisekimo vietinis Alt’os Į tą Kopenhagoj tribunolą, kuria- 
skyrius. Inžinierius A. Šukys., ne buvo pasmerkta Rusija dėl 
Alfos skyriaus pirnuninkas ir Pabaltijo valstybių žiaurių oku- 
būdamas Vliko seimo suvažiavi-' pavūną. Kalbėta buvo dėl veiks

nių nutylėjimo kas liečia Ma- 
ics Lietuvos krašto laisvini

mo ir dėl jos skriaudų nuo ko
munistų ir nacių. Alto centro 
valdybos pirm. T. Blinstrubas iš- 

li ir iš arti — vakarą — lietuvių dėstė jų nuveiktus darbus kas 
klube. Pirm. iuž. A. Šukys pa
sveikinęs susirinkusius gausiai 
svečius tuoj pakvietė prie gra
žiai paruošto užkandžiu ^talo p 
p-nų Zabukv ir kitu Alto valdy
bos narių.
P. p. Zabukai yra žinomi Čikago
je. Lankant prezidentui R. Rea- 
ganui rinkiminėj kampanijoj 
Čikagoje — buvo užsukęs pas 
p. p. Zabukus jų restorane pa- tuvių. Da.il. A. Rūkštelė papildė 
sivaišinti. Svečiai užkandę, — kai Į kalbėtojų pranešimus. Publika 
kurie atsipalaidavę nuo kelionių labai domėjosi skaidrėmis iš Lais- 
nrovargio — dalinosi tarpusavy- i vės Žygio — ypač Baltijos jū- 
je savo žiniomis—kiti davinėjo roj plaukiant laivui. Prianėjus 
viešai klausimus, kurių daugu
mą-atsakė dr. K. Bobelis Vli
ko pirmininkas. Tie klausimai ir 
atsakymai vėliau kartojosi per 
visą Vliko seimo ii- vietinio Al
to skyriaus suruoštuo-e simpo- j 
ziumuose. Gruodžio 8 dn. sekma-1 
dienį Vliko seimą uždarius ir , 
bažnyčioje vysk. P. Baltakiui pa- 
iahninus visi skubėjo i lietuvių 
klubą dalyvauti St. Petersbnrgc ■ 
Alto skr. rengiamame simpoziu- ' 
me ir pamatyti Pabaltiečių žygio 
Skandinavijoje skaidres. Susido
mėjimas buvo didelis. Prisipildė 
salė. Kaikuriems pritrūko vie-' 
tos. Simpoziumą pradėjo Alto 
rkr. pirm. inž. A. Šukys pasvei
kinęs svečius paprašė dr. K. Bo- 
heli, Alto centro valdybos gar- . 
bės pirmininko, vadovauti dis
kusijoms. Jose 
Krivickas, inž. L. Grinius Alto 
centro valdybos pirm. T. .Blinst
rubas ir buvęs pirm. dr. K. Šid
lauskas. Buvo paliesta Vliko po-

re rengimo komiteto vicejMimi- 
ninkas surengė su Alto sk. val
dyba ir jos nariais — tradicini 
Yliko seimo suvažiavimo išvaka- 
lėse— susipažinimo svečiu iš tc-

kalbėjo dr. D. •

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAI

I -.
, Dažo namus iš lauko
i Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St. 
(Tewn of Likt) 
ir iš vidaus.

Skambinti YA 7-9107

Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės j Lietuviu Įstaigą: 

American Travel Service Bureau 
5727 S. Western Av% Chicago. UL 60643 

Telef. 312 238-1787 
ptUnuvlrMi užsakant lėktuvų. traukiuluL latru kelio

Ilgametis patyrimas —- sąžiningas .darbas j

> HamokiaLif
11$ (erulsei), viešbučiu ir automobilių nuomavimo rezervadiM; Parduodi 
ce kelionių draudimas; Organizuojame keliones j Lietuvą ir kitus krsitux; 
Sudarome iškvietimus giminiu aplankymui Amerikoj* h* teikiame infec- 
aua?** vikaij* Kelionių reikalaia.

• Taupykite skrisdami Cnartered tekrovau. tik • eln? re*errucn n^ao 
S nuarto — prie! 45-60

liečia Lietuvos laisvinimo ir dėl
OSI neteisingus lietuvių kaltini
mus. Kalbėtojams užbaigus pra
nešimus, iš salės klausimu nebu
vo. Visiems viskas aišku. Tik ži- į Jrjs 1937 įstojo į slaptai Liė- 

■ narnas veikėjas — jaunas vyras, i ųIvoje veiitusią komnistų partiją.
A.. Sniečkus pranešė, kad kartais 
pasiseka išleisti angliškas kny
gas ir liečia lietuvius, tos kny
gos bematant dingsta iš parduo-

— ypač Baltijos 
laivui.

laivui piie Pabaltijo krantu lie
tuvaitės metė gėles ir 
pagerbdamos mūsų 
broliu ir sesių kančias, 
dinantis momentas iki

vainikui 
pavergtų 1 
Tai jau-

Cice-Vasario 8 d- 12 vai. prie 
i o miesto valdybes jūrų šauliai 
iškels Lietuvos Tautinę vėliava,

Kalbės Šv. Antano parapijos ; 
administratorius kun. dr. J 
Šarauskas ir Cicero miesto 
dybos pareigūnai. Iškilmes 
ves inž. St. Dubauskas.

pra- t

Vasario 9 d. 10 vai 30 min. Šv. j 
Antano parapijos bažnyčioje Šv ! 
Mišios bus aukojamos už kovo
tojus žuvusius už Lietuvos lais
vę. Tuo’aus po pamaldų Lietu
ves nepriklausomybės paskelbi- • 
rro minėjimas parapijos salėje, j 
Kalbės dr. Leonas Kriaučeliū- • 1 
nas, o menineje dalyje solistes j 
Leonilija Nakutytė ir Viktorija i 
Grigelaitytė. Solistės padainuos j 
4 dainas duetu ir po vieną solo. Į į 

' A komponuos muzikė Elizabeth į I 
Steponavičiūtė. Taip pat daly- • I 

. vans Irenos Smieliauskienės va- ii 
dovaujama tautinių šokiu grupė ’ I 

į “Granais”.
Po minėjimo kavutė-

ALTas kviečia Cicero ir apy-} 
linkių lietuvius šioise iškilmėse.

ll’U.1 . K(

Pereitu metų gale Palangoje 
' mirė Jurgis Vaineikis, varpinin
kų ir liaudininkų veikėjo dr. 

■' Liūlio Vaineikio sūnus.
Dr. L. Vaineikis buvo spaudos 

draudimo laikais knygnešių glo
bėjas; vadovavo pirmam lietu- 

1 vių kalba spektakliui “Amerika 
Pirty”, du metus buvo įkalintas, 
o paskiri penkiems metams iš
tremtas Į Sibirą. Po 192G m. gruo
džio mėn. demokratijos sunaiki
nimo, buvo tautininkų ištremtas 
iš Palangos.

Dr. Vair.eikio žmona neprik
lausomos Lietuvos laikais dirbo 
komunistams ir jų dukros Stasė 
ir Liuda pasekė motinos pėdo-

Okupavus Lietuvą raudonajai 
armijai, Vaineikienė buvo pa
ikinta Palangos miesto burmist
re. o duktė Stasė dirbo NKVD, 
gi Liuda gavo aukštas pareigas 
Vilniuje, tačiau jaunesnis sūnus 
Jurgis liko ištikimas nepriklau
somai Lietuvai ir ėjo a.a. tėvo — 
varpininke pėdomis. Buvo palai 
Jotas su religinėmis apeigomis. !

S. P.

i i
i :
Į
i

Aukų sąrašas ALTo Cicero sky
riaus 1985 m. Vasario 16 proga '

Lietuvos laiminimui

200 del. inž- Gediminas Biskis, t 
57 dol. mokytoja A. Repšienė, I 
po 50 doi. Cicero R.L. Bendruo 

‘ menės apylinkė, LŠST Jūrų
Saulių kuopa “Klaipėda”, kpt. j 
Albinas Repšys. Kazys Taut
kus ir Karaliūnai, I
po 30 dol. inž. Stasys Dubaus- J 
kas, Irena ir Stasys Pranske- ’ 
vielai1, ’*yl
po 25 dol. inž. Edin. ir Jūratė ' 

Jašiūnai, Ona Tiknevičienė '
Cicero Neinu savininkų klu-1 
bas, Elena ir Bol. Navickiai, 
St. ir J. Šiaučiūnai, G. J. La- ' 
zauskas, Marija Rimkienė, Al- ' 
girdas Jaras Algis Paugvs su ’ 
penia, pulk Jonas švedas, St.!
ir Benius Dundai, Uršulė ir

Juozas Mikuliai, 1
po 20 dol. Anna ir Aug. Ašok- ‘

1 LIETUVĄ
r L RUBLIS k

' ’ S‘1.85 ' ' ' ’ '

liai, EI..ir Bronius- Paliulioniai,1J

snj 5KITE PINIGUS j J |

b-skritant perlaidą k ap- 
draudą)

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

Visi mokesčiai pilnai garan
tuoti. Jūs gausite pakvitavi- 

Jis teisėtas ir apdraustas.
GRAMERCY

Shipping, Inc. 
711 Broad St.

mą.

Ėst. 1947

V. ŠVARIENĖ JŪRATE IR KASTYTin

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINA3S 
Q| £EMA1S NUOSIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKU1MAI1. 

D1L VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J;

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

J212 W. Cermak Road Chicago, ID. TaL 847-774]'

BUTŲ NUOMAVIMAS 
d NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS U 

» NOTARIATAS • VERTIMAI

EM5Ų RCŠIįį DRAUDIMO AGENTCXX i

f. BACEVIČIUS — BELL REALT3 - •
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233 -

L. Dubatiskienė, dr. Bronė ir 
V. Mot u šiai. Jonas Gužaitis, 
kpt. A. Juškevičius, N. ir J. 
Šabrinskui, Vincas Kulbokas, 
Arūnas Zailskas, Pranas Zails- 
kas, Pranas Taiu.sevičius.
15 dol. Onutė ir Antanas Dum- 
čiai,

po 10 dol. Antanas Kučys, An
tanas Ragauskas, Feliksas Kas
paras, Sofija Palionienė. Aldo 
na Brusokienė, Stasys Baniu
lis, J. Blažys, Antanas Abrai- 
tis, Danutė Pareitzienė Alfon
sas Kizlaitis, S. J. S., kun. B.
Rutkauskas, Jean Vance. J. 
Dckeris. Stasė Grigaliūnienė ir 
Stepas Paulauskas.
po 6 dol. Jonas ir N. ir A. Sko- 
pai,
po 5 dol. Žemaitienė, V. Prū
sas S. Bernatavičius, V. Ka- 
cienas , Jonas Kavalia'uskas, 
Bagdžius, Bronius Baltrūnas, 
nežinomas, V. Orvidienė, SL- 
A 301 kuopa, K. Orentienė, M- 
Jasiuliavičienė, V ir E. Men- 
činskai, Pranas Pikčius, Bro
nius Grebliauskas, J. Skama, 
Stella Valauskis,< Čižauskienė. 
Barbora Ztunarfcs, Ona Vis- 
niauskienė. N. Baronienė ir 
Schuman, '• \

% po 2 )

3 dol. jsuauisotrSffiuikiais. ‘ ■' 
j ? S. Paulauskas

Amerikos Lietuvių Tarybos Ci
cero skyrius, Vasario 16-tos Lie
tuvos Nepriklausomybės Akto 
paskelbimo 68-nių metų sukak
ties minėjimą rengia 1986 m. va
sario mėn. 8-9 dienomis, Cicero 

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.Hakted St., Chicago, DI. 60608

TOHNGTBAITIS
Advokatų įstaiga

<247 S. Kedzie Ave.
(312(1) 776.8700
™------------------------- --- ---------------------------------—------------- - --------- ,

Marquette Parke — 4 kamba- I 
liu butas su šiluma^ suaugu-1 
jiems. Skambinti po.7:30 vai.! 
vak- pirmad. iki penktad. arba!’ 
savaitgalį bet kada. — 931-4068.1

j

er<*5Dr>i

6 — Naujienos, Chicago, 8, ID. Werlncsday, February 5, 1986.

I
f

miesto savivaldybės aikštėje, Šv. 
Antano parapijos bažnyčioje ir 
salėje.

Alto Cicero skyriaus v-ba

— L'etuviaf pensininkai 
organizuojasi 12 dienų išvykai 
į Floridą. Aplankys1 tris mies
tus ii* jų įdomybes. Registruo
jasi pas J. Skeivį: .778-6536.

Praėjusių metų išvyka visi 
būro patenkinti ir jdolmi.

Prašoma nedelsiant .pasiin- 
formūoti. Joseph Skeivys

lietuvių 1Mažosios Lietuve 
draugija maloniai kviečia visus 
atsilankyti į tradicinį šiupinį, 
vasario 8 dieną, šeštadienį, 7:30 ; 
vai. vakaro Lietuvių tautiniuo
se namuose, esančiuose 6432 S. 
Kedzie Avenue. Stalus prašome i 
iš anksto užsisakyti pas Algiman
tą Kleinaitį: 339-7212.

INCOME TAX SERVICE 
pajamų .mokesčiai

— Sovietu radijas trečiadienį 
•paskelbė, kad Amerikos erdvė
laivis, pradė:o kilti, sprogo ir 
užmušė visus 7 astronautus.

Turintis ilgų metų 
patyrimą

Pranas G. Meilė, CPA
2649 West 63rd Street

Chicago, Ill- 60629
Tel.: Raštinė — 776-516’3

Namų — 636-5347

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE. 
ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

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

3 butų mūrinis- su garažu. Pelningas 
pirkinys.

Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 
Nabrargus.

INSURANCE — INCOME-TAX
2951 W; 63rd St 

TeL: 436-7878

GOVERNMENT HOMES 
from §1 (U repair).

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

Ext. GH. 9617. 
for information.

REPAIRS — IN GENERA’S, 
įvairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
SALDYTUVUS, SKALBIMO 
GI DŽIOVINIMO MAŽINĄS 

BEI KROSNIS.

TeL 585-6624

HELP WANTEQ;— MALE-FEMALF 
Reikia DafbinirtkŲ ir^Darbininkiv

GOVERNMENT JOBS.
■' Lt

$16,040 — $59,23Q/yeai.
Now Hiring. Your Area.

CaU 1-805-687-6000
Ext R-9617

For current federal list

COST ACCOUNTANT NEED
ED, 203 Tu tor.Recent graduate. 
Good Working conditions.

Call 275-9715.

RENTING IN GENERAL 
N u o m o f

Miko šileiklo apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta

Autorius pavaizduoja lietuvių 
ffyvenimą nuo XX šimtmečio 
Tradžkis iki II Pasaulinio kare 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina 55.
Gaunama “Naujienose” h pas 
•utorių: 6729 "So CampbeD

Ave.. Chicago, IL 60629.

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

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Ava- 

Chicago, III. r
Tęl. 523-8775 arba 523-9191

Notary Public
INCOME TAX SERVIC1

4259 S. Applewood, TeL 254-7456

Taip pat daromi vertimai, gimini^ 
■’škvi^timfli. pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai

Homeowners discounts
F. Zapolis, Agent 

3208’A W. 95th St ._. . .
Evėrg. 'Park. III. S

, 60642 į.-. 424-8654
- Otbce Bkxx^'-yjIoa: jonais

-nAh^rr.-J

Advokatas r

Darbo valandos: Kasdien: nt»
8 vai. ryto iki 6 vaL vakaro. 

Seštad.: nuo 8 vai. r. iki 12 vai d.
h pagal susitariTrtjį •

TeL 776-5162
West 63rd Strwi

Chicas*, DI 6062Y

ADVOKATŲ DRAUGUA

Ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet 
iešta dieniais pagal susitariau

MŪ6 S. Kadzla Ava.
Chicago, III. 60629
TeL: 778-8000

Triaminic® Syrup 
Triaminicin® Tablets 

or 
Triaminic-12® Tablets 

For Allergy Relief 
that’s nothing to 

sneeze at.




