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TEISĖJAS HOLZER .
IŠLUPO §200,000.00

CHHICAGO, HL—' Chtoagos 
apygardos teisėjas Reginald Hei 
zer prisiekusiųjų teršėjų .pripa
žintas -kaltui. Prokuratūra prisie 
kus’ems teisėjams įrodė, kad 
pridarė 24 nusikaltimus, bet pri 
skikuseji teisėjai piSpažirto jį 
nusikaltusį 23 nusikaltimais.

Ištisą dešiintmėtį jis- lupo iš I 
advokatu ir teigiamųjų • pinigus. 
Jo žmona dirbo Prudential ap
draustos bendrovėje, ;Jis įsaky. 
<5;vo žmonėms apsidrausti mi
nėtoje bendrovėje, kad galėtų 
gauti dalį apdraustos. Išaugino 
dvi dukteris. Viena yra teisi
ninkė, o antroji pardavinėja 
nuosavybes.

Teisėjas Holzer įvairiais bū
dais bandė išsisukti, bet jam 
nepavyko, šiomis dienomis fe
deralinis teisėjas Pęet:ce Mar
shal jam paskirs bausmę už.pa. 
dapytius sukčiavimus ir lupika
vimus. Jam gali paskirti 20 me 
tų kalėjimo ir stambią pinigine 
baudą.

The First and Greatest 
h Daily in America

1739 So. Halsted Street, Chicago, HL 60608 
HAymarket 1-6100

Over One Million Lithuanian 
In The United States

SOCIALISTŲ PARTIJOS STEIGĖJAS GAVO 
DAUGIAUSIA BALSI1 

£

Socialdemokratų vadovybė patarė balsuoti už 
krikšČ>onis demokratus

LISAE’OKA, Per*. — Portu«- ! Anubal C.ava-do Sihros v&dovou
galijos Socialistų paitijos stei- į j-'.nia Socialdemokratų partija, 
gėjas Mario Soares gavo 51 G vi- ! Jiedu nesutiko dėl kelių pagrjn- 
su balsu ir paskelbtas Portu- J dinių dalykų, Soares sekė Au
galijos preziiiėntu. ! lijos Marbieėius ir Vokietijos so-

Krikščr.ynyų partijos kandida-į ciaklemokratus, jiems marfciz- 
las Diogo Freitas do Amūrai j mas nebuvo esminis dalykss, 
gavo tiktai 49'ž paduotų bal- * ypatingai, kai. kčnŠHfistų par
šų. Bin kimine kova buvo ne pa- ’ 
prastai karšta. Nieikad rinki, i 
muose iij'tialyvavo toks didelis !

tiia tapo svarbiausiu Lei.ino ir 
Trockio mr-rksiznio pagrindu. 
Soares socalzmo pagrindan de

Vasario 16-tosios minėjimas Marijos ankštesnės mo kyklos didžioje salėje praeitą sekmadienį. Pirmoje eilėje 
sėdi Kriaučeliūnai, vysk. A. Trakis, meras H. Washingto nas ir kiti, i .. Nuotrauka Martyno Nagio

PUIKIAI PAMINĖJO PAVERGTOS LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS SUKAKTĮ

Atvykęs meras Harold Washington perskaitė paskelbtą
■Uy proklamaciją'

Į

Tada buvo' paprašytas meras 
Harcld Washington, pirmą

nę- 
priklat^^^Se/'-1 
buvo vykusiai suorga^žu^to. ir. 
pavyzdingai pravesta' 'Aidcštes- 
nėje Marijos mokyklos sįįlėje. 
Minėjimą pravedė pirm in. Ma
tilda Marcinkienė, d svarbiausią 
kalbą pasakė iš Kalifornijos at
skridęs Lietuvos respublikos 
konsulas Vytautas Čekanaus
kas; v>’. 'j

Minėjhnas .prasidėjo Marqurat- 
te jPafk-b lietuvių Rymo kateli 
kų ir reformatų bažnyčiose. 
Marquette Parko bažnyčioj kai 
bą pasakė vysk.'. Vincas Briz- 
gys, o reformatams ksilbėjo 
vysk. Amas Trakis. Vėliavas iš
kėlė Išganaičfo vadovaujama 
šaulių rinktinė. Parapijos cho
rui vadovavo dirigentas An ta- j 
nas Linas, o jam takomponavo į 
Alvyda Eitutytė.

Aukštesniosios Marijos mo-' 
kykloje minėjimą pravedė Ma-! 
tildą Marcinkjmė. Vėliavas įne-i 
še ir tvarkė Bariaus Girėno ir j 
Don V mas Amerikos legiono! 
postai.

stu. Ms

ŠIMTAI TŪKSTANČIŲ FILIPINIEČIŲ SUPLAUKĖ į
PROTESTUOTI Į RIZAL AIKŠTĘ !

Corozon Aquino skelbia taikų pasipriešinimą, pataria 
prež. Marcos pačiam pasitraukti

AmMikos ir Lietuvos himnus 
susto tojo M"*Wn’la Mrmki^ė 
Akorri'or.nvo girdas Mote. 
kaitis.

&rj, pn n-sinti invokac’ią 
skaitė ,cik?-peči.atk nepažrrta- 
mas kunigas. In okseją reikia 
skaityti garsiai, kpd visi stipra.

kutinias metais jis atsiųsdavo 
vieną iš savo artimųjų bendra- 

j darbių. ...Jis perskaitydavo mero 
. V1 i paruostą- ’-sveikinimą ir išeidg,-) PaS^rashimnkė aisktorpers-; "''k-- . ■ v -.<■ i-H vo Si Karta Į Vasario 1b die.

‘ kaitė heprtklaušomvbės akto pa- ,, ,. ri nos minėjimą atvvko pats skalbimą. Ji taip pat s-upazmtH-' mgrgs‘. ‘ 
no susirinkusius su trim nepri-- 
kteusemybės kovotojais - kūre-i 
jais.

Ji apgailestavo, kad kiekvi^U 
nas metais jų skaičius vis ma_] eitoj sė-ftočiais dalyviais 
žėjai.' ;

Visų džiaugsmui salėje atsi
liepė. dar vienas laisvės kovoto- I 
jas. .Tai buvo Vaičiūnas, a įvy
kęs iš priemiesčio.
Trumpą ir g>*vą žodį tarė nau-. 

jai paskirtas Lietuvos gen. kon- 
į sulas Vaclovas Kleiza. Naujai į 

paskirtas konsulas turi dirbti ir 
konsulo pareigas eiti. Tas parei- 
gas j’-s eina,, kai grįžta iš dar
ko. Gyvena pietinėje Chicago- 
jc. 10fW) S. Artesian Ave. Pa
liko niakcn ir ge- ą įspūdį.

Sekantį žodį tarė p. Howard
I jT)T- Jis ilgus metus ėjo žur
nalisto pareiga* Maskvoj ir ko- I 
lis kartus buvo pakviestas nu-! 
vykti į Vilnių fr savo akimis ma 1 
tė, kaįj) lietuviai gyvena senoje i 
savo sc tinėje. Jo kalba buvo | 
įdomi, paremta pastrigtais 
tais, bet nų visoje salėje 
r’ėiosi.

Meras Washrngtonas buvo at 
vėstąs Į salės priešakį ir ten su
pažindintas su kdiais pirmoje 

. Jis bu
vo pasėdi ritas pirmoje eilėj? ša- 

t ’ lia buvusios L:etuvos re publi
kos generalinės kcrisutes 
Datižvardienės, 
cago Triburę 
gė savo kalbą, 
po ant scenos, 
ruošto staliuko, 
traukė atsineštą 
kai aprimus, 
tarė:

Juzės
Netrukus Chi- 

redaikterius bai-
Jis tuojau užli- 

p riejo prie oa- 
apsidairė, išsi
lupą ir

gražiu
publi- 
balsu

— Labas!

ploji- 
patiko, kad

fak_
gir*

KALENDORĖLIS

Saulė teka 6:37, leidžiasi 5:32.

nycios 
fė.

Buparter o Tynė? kalba 
•rr.r/:ė miuėjiiYip'n atvykęs 
ca£>' Harold Washing-1
' n. K m 'U juo sslėn jžengė 
tek” i^iios fotografai su 
galirgcmL švtemomis ir nuf<*to-| 
grafavo sa’ėu susirikusius žmo J 
■r.cs iškeltus vėliavas, susėdu- 
sius ir sustojusius žmonas. Kal- 
kėtojas buvo priverstas nut ’auk 
ti savo mintis kai salė.plojo mė- Į 
nriw atvykus am į Lietuvos ne- j 
priklauscmybės minėjimą. Plo. j 

. Petro, Baž- j jrmiri a^mus, reporteris Tyner 
l>aigė savo kalbą keldamas * I
viešumon kelias sovietinio gy-1 
\Ywmo mintis, kurių nega-

ne

Šulėje prasidėjo nauji 
mai. Lietuviams 
tamsia; d is ir modernia barzde
le apaugęs meras buvo pramo
kęs t,'n t vieną lietuvišką žodį. 
Daugiau jnm nereikė o. Jis mo
ka ar 'd š’<ai ir sale o uiskinkę 
lietuviškai ir angl'škai moka. 
Savo protėvių kalbos jis nemo-; 
ka. tėvai jo neišmokė, bei var
toja anglų kalbą.

i
Mė’V.s Wrshi" "tonas primi

nė, kęd j s lietuvius pa žįsta.kad 
jam lietuvei patinka 
dingai t va. ko savo 
pri ž i ū ri na mus. g.. t \ 
na gėlėmis. Jis pas-k 
dūkams jis pataria 
iš lietuvių, kaip jie t 
apylinkes.

h' pavyz 
nvlinkes, 

rpsotfi-
i n/V—

ko
i

SI’I ir lėtu ž» 
tuviams skir- 
paskrilxhmins

Saulėta, šaltas šiaurės vėjas.

džiir perskaitė Ii 
tą pr ūk lama ei j ą,
Vasario 16 <fimą Chicagos Lie
tuvių Diena. vi
siems prisiminti kad lietuviai 
neteko laisvės ir nepriklausomy
bėj Sale ir vėl prausia i 

Įėjo k(31ti, būdamas Vilniuje ar Į ptoj 
Maskvoje, (Bus daugiau)

MANILA, Filipinų saios. - 
Praeita sekmadienį į Rizai mie1

Manike priemiestį suplaukei 
daugiau pusė milijono f i-; 
lipiniečių -protestuoti- prieš Į>ne- j 
Z id. Maruos ^sauvale įr klastą; 
praeitos savaitės - metu.

Gen. Fabian A. Ver atsibta. 
tydino iš kariuomenės štabo v;r 
šiniuko pareigų ir dingo iš Ma- ; 
nilos. Prez. Marcos pakelbė i 
kad jis priėmė g^n. Ver atsis- j 
stafv<Hnima iš štabo viršininko i 
pareigų.

Prez. Marcos ieškojo gen. | 

Juan J. Ramos, gen. stailxi vm-! 
šininko pavaduotojo^ bet nie-l 
kur negalėjo jo surasti. Tvirti- j 
narna, kad jyrez. Marcos norėjo . 
jį surasti, ir kad sustatytų Ri- [ 
zal aikštėn susirinkusią protes-l 
tuojancių minią, bet niekur] 
gm.. Ramo negalėjo surasti.

Prez. Marcos norėjo, kad fi- 
lio niečiai pripažintų parlamen
to nutarimą skaityti prez. Mar
cos išrinktu dar 5 melų fenui- i 
nui. bei kai minia protestavo. ‘ 
tai planavo ją išvaikyti.

Rinkinius laimėjusi preziden- į 
tės pareigoms Ccrozon Aquino 
pasakė griežto pro^sto kalbą. 
Ji patarė prez. Marcos nariam • 
pasitraukti, nes rinkimus jis lai I 
mėjo klasta. Dideli baLų skai
čiuotojai išėjo i§ savo dafl>O- 
vietės, kai įsitikino, kari rinki
mai klastojami. Jie nenorėjo! 
būti klastos įrankiais.

Corozon Aquino cm nešė* ? i
kad jokios netvarkos laimėtoj 
jai nekris. Lamėtojai taikiu bū 
du priešinsis prezidentui Mar
cos, Paskelbs vienos dienos pro
testo streiką, reikalaus paskir
ti komisiją balsams skaičiuoti ’ 
kad išaiškintų kokio dvdžio ta 
klasta buvo ir kas klastojo.

William Habib, oficialus pre-! 
zi<tentn Rcagano ambasadorius,! 
atvyko į Manilą ir pirmiausiai i 
pranešė Carozon Aquino, kad

prezidentas Reaganas nerems 
Marcos.
- Jis oficialiai paskelbtas lai
mėtoju. .tai su juo teks skatytis5 
bet didelė Filipinų salose bu
vusių Kongrt?so atstovų yra 
isitikine kad rink.’mai. buvo *■ *• ?
klastoti. Patarė jai triukšmo 
nekelti, bet reikalauti išaiškinti 
klastą. Ambasadorius llabib pa 
sinuate su prjez, Markos. Jai n 
pasakė kad klastą teks ištirti, 
j gen. Ver turėtų atsistaty
dinti.

Amerikos aviacijos ir laivy
no vadovybė ėmėsi priemonių, 
kad niekas neįžengtų į ameri
kiečių bazes ir nepadarytų ža- 
ios lėktuvams ir karo laivams, 
Lilipinų karo vadai nusigando 
šių patvarkymų. Jie žino, kad 
fl ip i n i c u ia i n ep a j ėgs pasiprie
šinti amerikiečiams, J e turi 
mot^rnhis ginklus rr gerą avia
ciją .

VALSTYBĖS SEKRETORIUS
ATLEIDO IACOCCA ]

WASHINGTON, DC- VAL- 
stytės sCr ’torius ketvirtadie
nį atleido Lee A. lacocea iš Lai 
$vės siatu.los taisymo pareigu, 
lacoeca yra Chrisler Corp, prr- 
min nkas, bū durnas laisvės sta
tulos komiteto rpinnininkas su 
$2‘k3 m:bjonų dolerių statulai 
taisyti ii dar liko pinigų.

Sekretorius nor, kad Staten 
s bų tūtų pastatytas didelis ho 
te’is. kuriam ? at vizavusieji į 
Nr\v Ycrka galėtų apsinakvoti. 
I uo ta pu lacccca nori padary
ti parką, kuriame visos tauty
bėj kurios Amepkon atvažia-

port ligaių skaičius, kaip praeitą 1 
sekmadienį. Selomanfienis buvo- 

labai lietingas. Oras buw šiitas, 
bet vietomis lijo ištisą dieną.: 
Ypač smarkus lietus buvo šiau
rės Portugalijoj. - Smarkiai lijo Į

Prieš tris savaites buvo 1 ])or 
tvgalų partijos kandidatai p: e- i 
ziefento paB’eitgoms. Kandidata-: 
vo socialistas, krikščionis denio-! 
k atas, liberalai ir komunistai. į 
Du pastarieji pralaimėjo, nesu
rinko reikalingo skaičiaus. Li- Į 
ko socialistas Mario Soares ir i 
krikščumis Dp-go Freitas do į 
Amarald. SoatU, '61 metų, o 
Freitas .45. :Pae?eraris buvo stu
dentas. • pramokęs lengvai pa
kalbėt .rėmė Salazaro val
džią., • - ,
; Kova paaštrėjo, nes Portu- 
^hjoj- buvo dvi socialistų par
tijos. Mario Soares vadovauja-: 
m:> va-dinosi Socialistų partija, o

rinm Sir vk s sekr'rtcrius jam ; 
iarė: ■ ■ ? • ’ ■ j

■ - Labai-' gražu kai žmor-LĮ 
atlikę - ■■ • pareigas pasitraukia j 
nraaątegiai. Būtų gražu, kad i ■ 
tu sJuarkuoliau gražįai pas;- 
t. ankiirm.—šie sekretoriaus žo
džiai lacoccai sukėlė didelį pyk' 
4. ' XI

jo demokratiją ir kasilientaį 
darbininko gerbūvio kėlimą .Tuo 
ts pu Anubal Cavaco reikaCavo 
st prios cmtralizacijos ir neįė
jo, kai Soares jo klausytų. Ca
va co nevadindavo Mar'.o So:uis 
vardu, bet pravardžiuodavo Pur 
tažanslžiu. Jis nekaltas, kad jo 
vaizdui, buvo truputį papurtę. 
Jį dar vadindavo “žiogu”, nes 
jis “šokinėja”, bet visuomet at
sistoja ant kojų.

Bet praeitą ketvirtadienį Por 
tngąlijos . sočiu!i:ktHKxkratų pst’- 
tijos oirmininkas Cavaco visur, 
me kraš’.e motomoje televzijoj, 

; savo partijos nariams ir portu- 
i ga-toms liepė balsuoti už krikš
čionį Freitas, bot ne už Scares. 
Jis parodė drdžiausą neapykan
tą prieš socialistą, licptlamas 
balsuot: už diktatoriaus Sala
zaro l>endradarbį. Bet Poruga- 
l;jos gyventojai tokio patarimo 

■ nepaAvanse. Jie atidavė suvu 
balsus už Purtaž&ndi Soares.l

Gen. RėniaHo Eanes. Iri me
tu prezidentaves Pe-rlug-IKT •, 

I rasveikino Mario Soares, pareik 
šdanias džiaugsmą, ir įsitikiu . 
mą. kad Portugalija fens <1 ritu- 
kru-inė valstybė.

— įlenkti valdžia nutrauki c
Les Valensai iškelta bvia

lacocca prisidėjo crie pinigu 
rink moJG nori tureli teisę kai 
ką pasakyti ir apie tą pervir. 
šiaus sunaudojimą. Jis gana 
aštriai susikirto su sekreto.

Lietuvos respublikos garbės konsulas Vytautas 
kanauskas pasakė susirinkusiems čikagiečiams pa> 
dinę kalbą-



retink turuu

girnas

o si o sky.

VV rėio net; šiltą,
kas diene

Įsą senovės lietuvių sodybą arba kaimus valdė die- 
Žempatis- Įsikūrus kur nors naujam ūkui, buvo 

t išprašyit Žempaties malonės. Sodybos pašventini 
uvo visu didžiausia šventė, per kurią garbinta tas
tis.

Namuos, prie aimžinos ugnies jam aukota vienu ii 
pačiu laiku išperėtą gaidį ir vištą, bet ne rudos, ar- 

i audonos spalvos- Kitaip sakant vengta naciškų h 
Gvikiškų spalvų. Kaip visuomet per šventes, taip ir 
neapsieita be valgymo ir gėrimo..
Kiekvienas išgėrę paskirtą kaušelį alaus, imdavo 
.'.Lką duonos ir, pridėjęs jį prie žemės, melsdavo: 

i .aty! Tu duodi mums gerą duoną, ačiū tau'už tai; 
- k. kad tau laiminant, dirbtume žemę ir užtariant 
mr.ėlei, kuo daugiausiai tavo dovanų apturėtumėme
Paskui iškėlę duoną aukštyn, sakydavo: "Pasotink

Auk lėkimo metodas

— Kada aš su vyru baruosi, 
vaikus išsiučiu žąisii gatvėn — 
sako draugė draugei,

— Malonūs vaidučiai! Jie kaip 
gėlytės žydėte ži’di Tuojau nu- j 
tosi, kad jie dažnai būna gryna
me ore.

* * *
PAVYZDINGAS 
ŠEIMININKAS

Nuomininkėj gyvenanti viršų- 
tiniame aukšte, ^skundžiasi. na
mo savininkui^

Galop prasidėdavo tikros "vaišės. Svečiai’valgydavo, 
avo ir melsdavos pakaitomis. Tokios apeigos buvo 
mos kasmet.

— Į mano miegamąjį per sto- i 
gą jau antrą diena sunkiasi lie-į 
tus be sustojimo, Ar ilgai dar ; 
tas tęsis?

da nustos lietus ? Paklauskite
cA' • . 1
oro biuro*----- ramiai atsakė šei- !
m įninkąs.

įvairios nuomones

O tl

*!•
tą p~

7

Cou.olini.

aišto laiko
*

mele, kaip 
aš vakgar 

:s jo sken s 
luoda

Ką sako žmonės apie manų 
LlKus parodoje?
?' Ibo, žinoma, įvairiai- V:c :

amžių amžius, Tėve!
— Matau* kad ir tu susirgai 

sporto isterija.Dėl Super Bowl 
New Orleanse visos televizijos! 
programos i>uyo nustumtos į] 
šalį. Viso krašto žmonių akys i 
buvo nukreiptos į žaidimą. Clii— < 
cągos Bears (meškos) ten nu-' 
važiavo grumtis futbolo rung-! 
tynėse. Suvažiavo tūkstančiai 
žiopso tojų. Kai pritrūko stadio
ne vietų, tai bilietų gileliai par-, 
davinėjo bilietus po tūkstantį

iei sėn stele
iv

Jos vyras vra žinoma*

PER AKIS

neluok man per akis tai . 
dolerį!”
nas man pažadėjai du dc-
' atsakė melagis per akis.

jj: 5k

Medaus mėnuo

ŽTNOJO,. KAD NEGR/š
J * ----J

Į kleboniją’ J'ateina moterišk 
k pasiskįĄjįžra vikdri 
vyras pabėgo tuojau p 
dimo.

Vikaras parašo visą tą- istori
ją ant kartelės ir nuneša klebo
nui. i .

J

Pastarasis persakito ir liepia 
užtikrinti moteriškė* jog vyras 
sugrįš.

— Kuomet baigiasi medaus mė-

— Tuomet, kuomet nuotaka 
ta nebeduoda lėkštes mazgoti.

0 žmonės šaukia dvasiai peno

Prie bąro publika trepena

Auga progresija gudryn.1

Tu litus spausdinsi žalius.

I 
I 1

Ir susku Camel užsįku& ;/

?

? i-

Į

vieną •

sportai per — Jeigu jau taip, tai sudiev, j 
Tėve.

— Lik sveikas.

! Apac žieminis sportas, futbolas, 
į Isterijos apimti žiūrovai savo 
; komandas dėl garbės ir didelio
1 biznio remia. Cliicągos simfo- 
į nijos orkestras sarkastiškai pa- 

— Kaip-’tagnstar galėjai, geriau J grojo: liurJiur.... Komandų na- 
geriau žinoti -u^ klebonu kad Į ir taip jau ne menkas algas .

vyras, gauna dar ekstra po S36.000
— Labai paprastai. Klebonas 

matė lik koptelė
jus....

mačiau 1
į

BAUSMĖ

— A ndriuk.i pabučiuok
— Mamay-argi aš šiandien kuo j 

nors nusikaltau?
.. * * į

— Jonai, ar žinai* kodėl mer-1 
gailės labai dažnąi nešioja ant | 
savo krūtinės širdies pavidalo j 
medalėlius ? . 1

— Aišku, dėl gražumo!
— Visai ne dėl to. Jos nėšio- i

i
tetą!j

nuo savęs prideda:
— Aš gi manau* kad tavo vy

ras negrįž.

Moterėlė palaukusi porą sa
varčių, eina vėd į kleboniją. Su- ja metalinę; šįrdį.-nes žomniškos ! 
tikusi vikarą, jam sako: dažnai neturi.

dar ekstra pa £36,000 
bonus gauna! Kodėl tokias ai- 
gas gauna ? Todėi^ kad žiopso- 
tojų minios suplaukia į rungty- 
ues- • < i

—.Atrodo, kad. tu, Tėvą, kal
bi, nekęsdamas sporto. Ameri
koje sportas labai mėgiamas. 
Jeigu Arl.Rytuose mėgtų sportą 
taip, kaip Amerkpje, tai nesi- 
saudytų; kaip .durniai, su 
pranti? t

— Iš kitos pusės žiūrint, laz
da turi du galus: Kai publika, 
žiūri sporto, tai .ka'autuvėse su
mažėja biznis* policija neturi 
djbtrbo, nėra vagių, užviešpa
tauja ramybė. Tavernose kiien 
tai užsižiopso ir mažiau išge
lia. Taigi, sakau* 'kad būna ge-' 
rai ir negerai. i

— Kągi jaunimas veiks* jei-' 
gu nesportuos, Tėve? Akiigat- 
viuo^e pilna vandalų, garažų 
duris kapoja* išdykauja, ar tai 
gerai ? ,

Senovės graikai garbino spor
tą. Periklio laikais 5-tam šimt
metyje prieš mūstį erą graikai 
tikėjo, kad sveikasne kūne, 
sveika dvasia. Tą sporto simbo
lį — žibintą ir šiandien nešioja 
olimpiados metų, perduoda jį 
naujai kardai per pustrečio tūk
stančio metų! 'J-

— Man vis tiek, Maiki.
— Bet ir tau* Tėve, kai kat 

syarbu ir įdomu?
— O kas?
— Sakysime* už lūpos už

mesti.
— Savame suprantama, kad

apetitas atsranda, tuoj einu 
Tulpe pietauti

e

to■■ w

šiandūm toks preš 
tavim nenoria aš

— Nušnekėjai, Maiki.
—Paklausk Dr. Adomavičių. 

Jis tau pasakyk ku*J laikyti ne
blogiau tiems, ku- 
traukla svetimus

sveiku. I)a 
ne nerūko, 
dūmus.

—.Jeigu
tara tai

hi
su 

supranti?

unirda....

M£NAS IR KŪRYBA

Sakau, telenda tie į grabft, v' 
Kas nieko negali kurt * V

Sunku pieštuką pasiimti,.
Sunku prie stalo, nors padūk- 
Ir baisiai suka liūdnos mintys 
I ten, kur teka Sunny Brook.

Ir vieną, giria, kitą puola, 
Skandina šefus ir vadus- 
Tam, sako, reikia duot su kuolu, 
O tam pasvilinti padus.

Ir šitaip tvarkomas, pąsąulis 
Ir menas varomas p^ąyp5f

Jie išdalina-kontinentus, 
> Sodina soatan karalius. į

žią dieną 
Kcbaltfeiįdmją .^įrogdįisX.

Piįie baro meno ar ne'meno, 
:: 0 aukso puodą .iškasi- • •

Iii. niekur tokio dvasiai peno

;<^unkū pasiekt šiaip lygį augštą, 
Paimt plunksnakotį sunku. ■ .

Gal reikia meną srėbt , su šaukštu, 
Sų lašiniais4ir česnaku! • '

PLAUČIAMS

Kartą garsią i aktorė. Zsa Zsą 
Gabor buvo paklausta,' kuri .iš 
jų šeimos mergaičių yra jauniau-. 
>ia.

— Mūsų inąi.ną, nprs ji niekad, 
pr nepiisipažino.

BANKINĖ TVARKĄ

Viename Kalifornijos banke 
atsilankė vienas meksikonas ir. 
įdrąsindamas šaiutuvu, paireika 
layo iš kasininko* kad atiduotų 
visus pinigus be triukšmo.

* » * *

Kasininkas, bijodamas mii-j Baugina
ties, ramiai sudėjo pinigus ir;
mandagiai įteikdamas užpuoli-j — Atiduosiu dėdei! — baugi- 
kui, pakišo jam jiasirašyti raš- J na- sūnų mama, rodydama Į vy
telį, sakydamas* !
tvarka reikalauja iš pinigų ga
vėjo pasirašyti pakvitavimą.

. Meksikietis čia pat pasirašė 
savo vardą r pavardę ir po ke
lio..Los minučių buvo pagau-

d'Saliūrias

ką:
— - Dzlnkai;__ nežinau,

kaip iries ^bliatr‘be taVęs dirbsi
me. bet nito s^^ncĮo pirmadie
nio pabaridysknę:.'/ ;

PRISIMINĖ

Žmona: — Ką tų vis-geri tą 
du be iedko.-. turėtum prisimin
ti ir apię savo sveikatą.

Vyras; -— Teisybė šakai, sene. 
Taigi “Į sveikatą1’

g

£

i

.avo i

is to- 
ūkė

— Tai ką, ar panelei žiedai 
nepatiko9
— Žiedai tai taip, bę.t aš. ne...

Meįuoja su vaiku

STEVENSONAS IR 
CHRUŠČIOVAS

Oa u g 
remias

— Vėl girtas... Gražu!,
— Labai džiaugi uos,'kad nors 

tortą tau patinku.

kad bąmkųiriški, einantį pro šalį. . •
j — Atsiprašau , — atsako "dė

lė., — ir aš jums.galiutok Į ati 
alioti!

— Tamsta jau du įkartu buvai 
kandidatas "laisvuose rinki
muose” ir gerai žinai jų rezul
tatus. Ar nori, kad ir su manim 
taip atsitiktų?

1.

«■

Adlai Stesjensonas du- kartus 
nesėkmingai kandidatavo į pre. 
zitenust pasikalbėjime su Ni
kita Chruščiovu, jam priminė 
laisvu rinkimų reikalą Sovietų) 
Sąjungoje. Chruščiovas j .tai

i H»m atsakė:

* * t

Aplinka veikia * ....

Teisėjas: Atrodo, esate blogos 
įplinkos auka?

Kaltinamasis: Galimas daiktas, 
nes per pastaruosius 15 metų 
-irbau prokuroro ištaigoje.

* * *
Mandagus anglasdarbdavys *š } 

darbo atleidžia’tinginį daibinin-

Nepatiko

Jaunuolis nusipirko porą su
tuoktuviniu žiedu. Kita diena 
atnešęs žiedus grąžina pardave- 
;ui. šis klausią:

, PAS ADVOKATA

! — A£ noriu išsituokti su

— kodėl? — klausia ad
vokatas. — Kiek man žinoma, 
j it tamslę tikrai mylt

— (įtolimas daiktą^ nes 
kio velnio visko gairina

Aš p: stebėjau, kad jūs 
mas su įvairiais žmonėmis, 
kartus pakaitėte pagailto-

— Taip, aš ni 
žmogių daugiau, 
no manymu, galėtų patikėti.



(Tęsinys;

i būdu Ji gaila bužu. 
rusią L’etdvus vuldo- 
. Anot prancūzų is-

kryžiaus keliais,H): “Lenkųvy- 
?galba nu
bąligodžius

skupai bažnyčios 
tau. iriu lietuvius}

j <r.
Paris, 

’ėjimą 
;o naf.

133), Jogaila įmetė 
Kęs“ ir liepė ne- 
Ltegli. Be to, su ten

's anais, Jogaila isžu- ■
> tS' lietuvius,
i y '.'aias unija su Len' 

. ja Pavedė Lietuvos 
•re.ajikyti Len' 

ybeij gi, 
L ~riki jos. j

♦ tiomi i
J

lietuviu 
.rausia;

l.n-1 
k ui p 
is to-; 
k an.
Si 

labai

v .US

sulenikipti, 
. '. .tipe p čių lenkų: 
A. LsviJti (žiūr.

t ji.'vantas,
i š ziesirinkai, 268

ir 1 "t f tai padarė
{1383 m.) gerai nes. tik;

tikėtis kuo1
ii ai . ta uti-j 
jniiiucti lie.,

,l/ftarsi pątvi

Gi kaip lenkai, 
vesti, ?u-ltū.ir.o lietuvius, prof, 
prof. If*. Klimas (Lietuva, 32) 
ta/ akcentavo; “Niekur Lie
tuvoje nerasime t< kių tamsių, 
r.iKkimdėsių žmonių, kaip, bū- 
terit “lenkų kuhūtos klestėji
mo” srityj Vilniaus krašte”.

Todėl lietuviams minėti “Jo
gailos su lenkų apaltidais įvi s_ 
tą Lietuvoj fcrikš'tą” būtų ~ i- 
čių susinieikininias. Tačiau i e- 
žiūrint visa to, mūsų saikai - 
kinirtkai su dvasios viutiais, s i 
dkižiansiu uolumu, pagal les - 
kų užgaid's, ruošiasi šią sukai - 
tį (imniinėti.

Frontininkas bei Šalkauskį- 
rinkas A. Nlasonis. tarsi lenkų 

muose

Jogailos pa-

.m
..

L'l

’lūr

, padalyti lietuvius len- 
zsisekė, nes žinovų ap- 
jrrt?.:s • ‘VZ. Stoverski, 
ksto ir 1
■nei kel

agjUntas, savo
viešai surriekino Lietuvos vy
riausybę, atseit, Lietuvos vy- '■ 
riausybė persekiojo areštais, ka-! 
Įėjimais ir net koncentracijos 

j stovyklomis pavyzdingus kata- 
likw.-Aat-eitininkus. Tuome jis 

iro lenku .er.dekų 
vaSo Dmcwskio nurodinėjimą 
Toutų Sąjungos posėdžiuose: 
“Lietuviai nėra pribrendę tu- 

ę....” Ir šalkau 
St. Šalkauskis, 
okupavo Lie

M. Šileikis Žiemos vaizdas

č.o pradžioje. Kaili nišai pradė- 
-<> veržtis j Lietuvos gilumą, tai 

’s paliko gimtioj savo kraštą ii 
į-tojo į naujai organizuojam,' 
Lietuvos kariuomenę. O kai bu- 

. . o sustabdyti karo veiksniai, tai 
I jis iš fronto ‘grižo nanio in me 
: kėši Panevėžio i

Pi J i' < 1
sritis ir pasiekė barr.oiją. e..,s 
prūsai mielai <u juo šneke si r 
tarėsi, betkai išaiškino, kas | - 
siuntė i!‘ kck’dis ., t
tą ml-Jjonierių pakorė. J :vin- 

! giai pakorė kitą tokį mis’ 
gimnazijoj. Ją , rių, kai jis tais pačiais si 

baigęs. įstojo į Kauno i’.niver-i niais įsibrovė į jotvingių ; 
sitetą. mokėsi istorija.

Jis i'ivaizdavo, kad buvo tau- 
I tininkas, bet seni tautininkai jam 

nepatiko. Jis buvo jaunas tai - 
tininkas ir prisidėjo prie “nauju 
lietuvių”, kažkodėl neiietuviš- ! 
kai p?si\adir.urtų "neo — litui-'

end lietuviai, prieš Pirmąjį po
nulio karą atvažiavę Amerikon. 
r nauji lietuviai. po kare ;avy 
:e Amerikon.

Ltnkai matyt, jau bin 
meti’ pakrikštyti. Vadovyl 
reigojo Balęslavą Chrabry 
ti misijonieriai’s Adalb 
voną. Tais laika,.-, dar ir 
neturėjo pavardžių. Tas 
kunigaikštis buvo krikštyk

m leslavu, c pa>iv?dmo C
Jam oatiko tokia pavarde 
kiškai tai reiškė Drąsusis.

i kunigaikštis nenorėjo v

ti) lenkų tau- j skiniukų
is milijonų lie; kadis, b' 

ilmės gvventoju. Dėl to i tuvą, kaltino lietuvius, anot dr. ’ 
rirdu beša'ūški istorikai' Ereto, pranašo rūstumu, už nuo' 
M. Hrušev&kyj ir kiti} i dėmes.... J
švados, kad nuo Jogai-! Deja, jie nenorėju žinoti, n,' 
dymo laikų Lietuva bei: ikiptikavo ikatalilkiškos Lenki 

tauta įžengė į agonijos i

parsidavę lietuviai dvasininkai 
‘‘Jogailos įveGšmo krikšto” mi
nėjimo proga, ragina lietuvius 
dvasininkus atsinnųjint:. Ii t. iš 
tikrųjų nimfoje eilėje reikėtų 
įdvasilkai atsinaujinti š Ikius-I 
kinink'ms su prekyje dvasinki J 
•kais: Baltakiu. Poviloniu, Briz
giu, kr.d jie pilnai vykdytų IV-i 
tą Dievo įsakymą. Kristaus Į 
evangelijos dėsnį: “Atiduokite,' 
—kas ciesoriaus, ciesoriui (kas' 
Lietuvos bei lietuvių tautos —

KONCĖS STUDIJĄ KIEKVIENAS LIETUVIS 
PRIVALĖTU SKAITYTI

O kaip lenkų apaštalai diskri: 
minuodami lietuvius apaštala-i 
vo L'etuvoje atskirais pavyz-i 
ožiais aprašė 'k an, K. Prnpuo-j 
lenis savo knygoj “Lenkų apaš- Į
ta’:ivim.as Lietuvoje”, kur ule.-i vykiose, kada jų buvo 

5 kiek žalos lenku ku- 
J 

■darė lietuviams, payers 
len-

ta$
ro-

Kci Ch~'bry buvo ipai 
s'i-asti. tx\i jis tos drąsos n< 
<iė. Jis išaiškino, kur Ad 
i?.> buvo pakarta^ ir jo p: 
buvo pakabti. Bet prūsų 
Draiku (Irusiam kuniya' 
nedavė. Jie išsiderėjo, kr: 
susis ^kunigaikštis turės p 
durti tiek aukso, kiek sve 
kartojo palaikai. Prūsai pr 
lietingą dieną, tai palaike1 
giau svėrė ip gavo didoką 
hitą.

Koncė net Amerikoje prikhv- Į 
$ė ‘‘nau ienis lietuviams’. Jis j 
rašmėm Dr. Kriaučeliūno leidž:a i 
moję N. V. Senų lietuvių vilti
mis jis netikėjo, bet jis gerai 
žinojo jaunesniųjų viltis. Demo- ’ 
kratinę vyriausybė seniams nu-1 
vertus, jis nėjo tarnauti vyriau į 
sybei. Jis išvažiavę i Berlyne ’ 
Jr kitus Vokietijos mokslo cent-į 
rus save žiniomis papildyti. , Jis • 
dirbo išsijuosęs,. važinėjo po ■ 
bibliotekas, susipažino su prūsais .

I apgyventomis sritimis nustatė į 
i prūsų apgyventas žemes'. Jis nu- i 
! statė, kad nuo Elbės ir Dunojau. ’ 

.. .. . . v gyveno prūsai ir jotvingiai. Tai"turėtum tiksliu zmiu apie Mažą- j- 1 - ...T . x . - - . . v . , buvo lietuviu gjmmes. , ..-.e Lietuva, jos gyventoju uzst- r - i j- ‘ : iJ -w J - '-Nekrerodamas cemesro-1 karo
1 ■ * . .

I rceto ir- nekarini evvemrna. Krt??- 
nustątė, tad 997 metais bab.T

į džio mėn. 26 dieną Sambijoj bv.-_ 
vę nužudytas Pragos arkivyskn- 
pas Adalbėrtąš: Ji/buvo apsis-

aites ir dvvis'žfnogus; Jis kr' -;

in
;a-

LU

ISO

Jau minėjome, kuo nuo šim- 
I tojo puslapio visi darbai liečia 
j mirusius tautininkus. Taip minė- 
. jonie, kad nei atsilikęs Vytautas 
i Alantas, nei teisės mokdus stu
dijavęs graikų gramatikos žino
vas neturėjo būti N. Viltyje, tai 
dideliame žurnalo numeryje 

i mažai telieka vietos jaunimui 
naudingai medžiagai.

Martynas Gelžinis. kur jis be
rašytų. visuomet paskelbia tiks

lius faktus ir duoda vertingų ži- 
i nių. Jeigu i ž si m oi i-
I mo skaičiuoti svetimus balsus,

tai -io rašiniai ilgus metus skėlb- 
ti Naujienose ir šiomis dieno
mis paskelbtas- N. V., verta išsi- į 
kirpti ir pasidėti, kad po ranka ‘

Pradžioje tie pritikai b:: 
laidoti benediktinų vier.r ne, 

tori
rez-Viskis pusėn ir palaidot 

?c bažnyčioje.
IV' i \ O i' r n si

uvomojimus ir prūsų kovas už savo 
Liisvę ir teises pasakyti savo įsi7 
ikinimus.

Bet pats Įdomiausias yra tau
tininko. Alfonso Koncės dariaj
ame devinto, dešimto ir-vienuo7 i . . . .,.f v. , ■ įkaites ir gw<is‘žmogus: Jis kr1-:likto šimtmečio prusus, rju. v, --ziuocju ir kardininku buvo pa-ivenmia lu. užimamas vietas kuro > *. ,.. . siustas i Prusra specialiom nu-poje ir ]ų kovas uz savo įsitikini-j, 
mus. ■ 1 =

Jeigu nieko kito nebūtų “Nau-1 
joje Viltyje”, tai už vieną A-[3 
Koncės studiją vertėtų sumokė-. | 
ti ne -$5. bet dešimt ir daugiau., E

Alfonsas Koncė sovietų karo § 
jėgų buvo nutrenktas į Vakarų ti 
Vokietiją, kur jis laiko bereika
lingai negaišino. Jis ryžosi ir ra
do progos prieiti prie devinto į 
bei dešimto amžiaus šaltinių, 
valdžios isakvmu ir tik; b in inkų 
susirašinėjimų. Jis turėjo varty
ti minėtus dokumentus nusirašy
ti. nufotografuoti ir 1 
žurnale. Jis susirado Pragos ar-

- U- 
l-.a- 
:isi-Dievui” natūraline teise ku- 

rios autoriumi jma pat Dievas. 
Nes jei Dievas parinko lietuvius 
tėvus ir leido lietuviu tautai su
sikurti, tai Jis ir nori, kad lie- 
.tuviai reikštųsi lietuviais bei 
lietuviškai 
tautos gyvavimu. Ypač 
vo valią turėtų vykdyti lietuvių 
dvasininkai, o ne pagal priešų 
užgaidas padėti jiems numarin
ti lietuvių tautą.

Kun. St, Yla savo parengta
me maldyne “Sveika Marija”J 
■kuris buvo patvirtintas .Ame-j 
rikos vyskupo, nurodė nuodė- 

is»| mes prįeš IV-tą D;evo įsaky-l 
grūmojo j «Qaj nusidėjai prieš savo

jos pareigūnų, pykdytų Vil
niaus okupuotame krašte, len-? 
kų žiaurumų, kada lietuviai 
buvo masiškai aieš’iuojami.-kan- ’ 
kinami ir net su sugadintu anai-j 
stu marmami Lenkijos kalėj i-' 
muoąe ir koncentracijos sto- 

lietu-' 
viai kunigai žudomi ir net pa-’ 
vyzdingas katalikas, Vilniaus vy* 
skupas -T. Manilatis, kadangi1
aitsisalkė lenkinti lietuvius, bu-j 
vo uždarytas į kalėjimą ir tik' 
popiežiaus intervencija buvo' išĮ 
ten išleistas. Gi Vilniaus vai-i 
vada Bocianski, aršusis lenkas 1 
anot prof. Biržiškos, j 
lietuviams: “Arba jūs pasi-j 
darysite4lenkais, arba aš jus’ 
sumalsiu”. ■ -!

Būdinga, kad šie, lenkams i

TiiorRi .Acl:

vi uc
nori

tusi

ILie- 
bruo'-

U ičtl -TIŽU 
rigai p-a 
<’rmi Lietuvos bažnyčią 
kir.imo įrankiu.

Prof. dr. V. Sruogienė 
tu v co kultūros ' išturi j os
žai. 86) teigė: “Didžiausias len- 
kimas ’Lietuvoj) ėjo per baž 
’’-Has. Kunigai lietuvius va-į 
"r-> chamais ii* net pagoni-

Dar ryškiau paryškino feim, 
. V. Bartuška (Liet, neprikl.

LjTeKATūKA, Betrvjų Htentūros, meno k možik 
m. nietrtčtl*. Jame yra vertingi, niekuomet neaemtą,

Tmo flarvlio. Vinrn Maciūno, p. Joniko, V. Stefos. 
: dr Rs-rfo Griniaus, taip pat K. Matusevičlana tr Y 

studijos, Iliustruotos nuotraukomis % 
’ Nt.Uc M Lileikio, V. Katobos, A. Rūkitelės ir A Vszasc 

t • teiksis’?, pcal. knyga kainuoja tik 82.

N7T3 LAUKUOSE, poetės, ralytojos Ir i&«- 
■ Jnczės Vaičiūnienės atsiminimai apie dah?.< 
,;7 ir eigį. Įdomi skaityti ir nedainuojąs- 

puikiu sti’iumi Ir surinktais dcomenimk 
Tja yrs 151 pusi, kainuoja 32.

OGAUS GYVENIMAS. Antane Rūke apriž^ 
3—Dėdės <5emo gyvenimas. Tai ne 
ralymas, bet tiksli to latkotsrplo buitie? tft»

t SIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tams&s** 
r rii’d’is Rv+pnl?1uf. temisntf? Pakalnė/ 
•'Mn {hjoTnentmfr AųrnlymaT Įdomūs kiekri»p*K 
•* ?' citiohi nnotmnkdrab patolgoj# dnodahj< 

ko .•* į|, vertin si J kalb^. L&b«-
i. s yr* Rrt>*"3*to £axn<i«pl*. Katos I*

<.?M* ni9T*n<rw P*tmrrAMif Orfntsltee «tr 
~ j; » ’• ’meni} ir dets* n*prUr. fJ*tnv<jje jr pt* 

’ d ok -i.-rifo* melsti Knyg* tort 3V putihrH"*-

’ Dc-taa I? revolluclorderi tn. nenrpriM 
.. gyventoje ir politikoje? tžk ur 
up<« Juliau? Janonio gyvenimą ir po* 
s pavadinti kovotoju ui fmogauf fefa*- 
to. 2.V pusiapią. kainuoja M.

fo^nkn Airy ha J Va£»£fih*

■iTetnyr šia Die. sėtai uždėtų pareigu? -- Nie
kinti savo tautą ar valstybę?— 
Gėdinasi savo tautinės kilmės 
kalbos, savu papročių? — Ne
gynė! savo tautiečių? — Neko
vojai už teisingas sayo tautos 
teises? — Priešingai t savo tau
tiečius skundei svetimiesiems ?

— Dirbai prieš sava tautos inte
resus. juos išdavinėjai

JAY DRUGS VAISTINE
2759 W. 71 st St., Chicago, UI.

» BVTESTING.V IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo 
pat ryto iki 10 vaL vakaro.

-Sekmadieniais nuo 9 vai. ryro iki 8:30 vai v?
D. LT HLMAls , B.S., Registru o t.?..- veisti-i-iks a
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> reach for EX-LAX tonight. c
Ex-Lax helps restore your system's own natural 

rhythm overright. Gently. Dependably. Try it tonigh 
You'll like the relief in the morning 
Chocolated or pills, Ex-Lax is 
“The Overnight Wonder?

iM
Read label and folio* 
directions.
C Ex-Lax. Inc.. 19R2 *!-->-

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI
Dr. Kazio Grūdam, ATSIMINIMAI IR MINTYS,
Ji toTV 310.00

Prof. Varlovn Biržiškos, SENŲJŲ IJETUVIŠKŲ KNY* 
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl.... $6.00 I

nusnaty- « 
paskelbti g

kivyskupą Adalbertą, išvykusį į! 2 
Prūsiją, i Sambijos sritis; kad |Jį 
galėtų susipažinti su prūsų- gy
venimu, jų darbais ir rūpesčiais. 
Jis susirado vienos bažnyčios 
pakraštyje stovinčią prūsų kriks 
lytojo Adalberto statulą, išstovė
jusią iki karo pabaigos ir papuo
šia N. V. puslapius.

Panevežietis Alfonsas Koncė | 
gimė beveik pačioje šio šimtine- 3

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERBK 
yra seniausU/ didžiausia ir turtingiausia lietuviu fraternal 
organizacija^ lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 met 
SLA ~ atfieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie n 

- darbus dirba.
SLA- išmokėjo daugiau kai? AŠTUONIS KLUONUS ooj^L- 

apdraudų savo nariams,
SLA — apdraudžia pigiausioT^in kainomis SLA neieško nelr* 

nariams patarnauja uk savišalpos pagrindu 
; Kiekvienas lietuyis ir lietuvį draugas gali 

Susivienijime apsidrausti iki $10,000.
gL/j — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda -— Endowment 

Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
' . - aukštojo-moksle ir jų gyvenimo pradžiai.

> . a — vaikus.apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3 .00 metama.

SLA ** kuopų yra visose lietuvių kolonijose.
Kreipkitės Į savo apylinkės kuopų veikėjui.
Jie Jums .mielai pagelbės 1 SLA įsirašyti.

. ‘ ’ /. \ Galite kreiptis ii’ tiesiai i SLA Centrą:

ŪTOTANT^lN ALLIANCE OF AMERICA 

MTW. 30th St, New Torių NX IGuOl 
z TeL (212) 563-2210 /

tai. UODAS MIKŠY f 
50 metų studijavęs, ka -.

r

B liko ŠHeikio, LIUCIJA, proza. 178 psl ________ —

J*nino« N&rūnės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai 172 psl.

Prof. P. Pirklio, RRYMUOČTŲ VALSTYBES SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI 176 psl. ______________________

6. 3. Venclavor, S DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.

3.

5.

£5.00

$5.00

H.OO

NAUJIENOS, 1729 So. Halsted St., Chicago, DI. 60608 jlųs-
fekj lr prMSktw vj»n< dolerį p*miuntimo likHoma. 

I

700 pijRinnlp knyjra. kurion fndėjo ri-' 
iet Aut kt) alba buvo parašyt? ar<' 
Ir lietuvių kalbą Jis mokėsi kartu su kun. 
Būga pas geriausius Šimtmečio pradžios *■ 
lietuviu kalbę liečiančias ištraukas, paro k 

ir patarė moms toliau atudiy:

uTW Elated St-, BPeagc. X ,040

3 — Ntiujiftnos, Chicago, 8, Ill Saturday, February 22. IfJG



didžiausia nęąpykąnta nepriklausomai Liętuvpp valstybei 
ir kia^vienaui lietuviui patriotui. Ten mūsų jaunimas — 
partizanai, kurie ryžosi koyoti dėl pavergtos tautos luis 
vė$ pravadžiųojąmi banditais. Ir kiek jų nužudyta- jų 
kūnai buvo be§tiališkai išniekinti- žodžiu, tiems kur 
šautams, kiek beįmanoma, melu plaunami sme 
genys-

Petronis skelbia pasitikėjimą išeivijos jaunąja kir 
tą. Jįą “Vilnyje” rašo, kad nepaisąnt “vaduotojų” riks 
ma, o vis tik, Santaros - šviesos federacijos vadovauti t 
savo suvaživimą pasikvietė ’š Tarybų Lietuvos kultūra

As ©f Janoery i, ini į ----------- -----------  **-«Į | rinkus. Tai reiškia, kad jaunosios kartos dedamoj pas
*’ ** I kmow---- s— n2.oo! tanios palaikyti nenutraukiamus ryšius su Tarybų Lie

n-sago 545-00 per year, $24.00 per nenaa Mtoetrai--------------- . K JO yr*> r •
~’.2.00 per 3 n-onihi in [ mMi iwi .rmiiM-Tn i ii ...... -r į tUVa* , *.> 1 .

Tikrai, tokios pastangoj džiugina Petroni., nęs jam 
jau pavyko, jo skleidžiama .rimeL propaganda, je 
jaune visai, tai bęnt gerokai išplauti smegenis kai ku 
riems Santaros-Šviesos nariams- Girdi, tokie ryšiai yrr

otl cahties $40.00 per ywr,
52 C six months, $12,00 per 
fir ^snada $45.00 per Wl
Ml s 848-00 ner year, *

5 cents per copy

zusio pirmom
_nraščio sMnem

i

Ei

$i5-oe
$5.00

pusec. aeca
148.00
|3OC

1 JB Y Leadfia Kwijieni 
vė, 173$ Stk HaiMed Steal 
IL 50606. Telat ttl-OU

n

i MATO NAUJAS PROŠVAISTES

naudingi, nes jiems leido pajusti tarybinės Lietuvos nau 
jo socialinio gyvenimo didingumą ir jos žmonių “laimę’
ir “džiaugsmą .

“Tokie ryšiai”, — rašo jis, — padeda susipažinti ii 
su ten gyvenančiais kultūrininkais”.

Taigi, Petronio vadovaujama “Radines” draugija 
ateina pagalbon minėtajai federacijai. Ji tokiems turis 

>1 tams pąsirūpjns ilgiau ir pigiau paviešėti tarybinėje Lie 
j tuvoje. O jos.vadavai įą savo pusės, sudaro sąlygas at

* • ] vykti iš darybų Lietuvos į jų suvažiavimus kultūros vei 
“Į kėjams. Aišku, už tai Petronis Santaros - Šviesos tedera

. -ėviskės” draugijos reporteriams savo 75

ntje Lietuvoje socialinio gyvenimo oiaingiimą. žmonių 
“1 s ve” ir jų “džiaugsmą”, 0 ris tik reikia labai ir labai 

“ * w w ' ’■** V'*- - s.* a. . ■* _ •* - * ' - . 'ė ?-

šia.

mę” ir jų “džiaugsmą?*

ve ž -.avimą kultūrininkus — komunistus, kurie kagėbistų 
iš< ? .izūruotais skaitiniais, Chicagoje, Jaunimo Centre, 
Iii Arminių pasimetėlius- Todėl Petronis turėjo pagrindą 
“pažangiųjų” “Vilnyje”, pareikšti, savo pasitenkinimą, 
kad jis pastebėjo išeivijos lietuvių gyvenime polinkių, 
didelių pasikeitimų. Jaunoji karta jau esą dėmesingai sė

tinę Tarybų Lietuvos gyvenimą ir objektyviai 
žangą. Todėl, anot Petronio, šį kartą jau- 
ranka numoja į pasenusių tėvų pasakoji' 

ją Lietuvą ir reakcinės išeivijos vadinamų 
melžtus apie gyvenimą Tarybų Lietuvoje, 
ilankęs tarybinėje Lietuvoje, sako: “Kaip 
ietuva, mes matėme Rumšiškių etnografė 
j, o kaip dabar atrodo, irgi matėme savo

p

ver. 
ne . 
m

jo 
aki:

-etronis rašo, kad “Tėviškės” draugijai rūpi
iš( iri jos jaunoji karta- Jai rūpi, kad išeivijos jaunimas 
kuo skaitlingiausiai lankytų lituanistinius kursus Vil
nį ri. žinoma, rūpi dėl to, kad tie kursai atsvertų išeivi- 
jo 3 . s lituanistines mokyklas, kuriose kalbama
a j i klausomą Lietuvą. Gi, Vilniaus kursuose nier
ki ' apie pavergtą, o tik apie “išlaisvintą” Lietu
va loma sufalsifikuota Lietuvos istorija, sunie-

hr. .i; X no Kultūros Rūmai

cijos vadovams yra dėkingas.
; O vis tik, Petronis pašijuto pritrenktas nusistebėj 

mu, nes tie išeivijos, “vaduotojai”, o jų reakcija minėto; 
federacijos pakviestuosius kultūrininkus labai neigia 
mai savo spaudoje sutiko-Jie Chįcagoje, prie jaunime 
Centro, prieš juos, surengę pjketavimą- C. tie ląikraĮęia' 
kurie atstoyaųja Paduotųjus”, skelbė, kad tokių ve.keji - 
-viešnagę. buvo? išdavimai■'Lietuvos vadavimo idėjos.

'^ątyt^ Pėri’opis d^r. nebuvo skaitęs “Pasaulio, lietu 
vjo’’, kuriame. Ęr. Nainys toįį .piketavimą pavadino kvxri 
Hojimu. Jiš xaŠQ, kąd tokie nųsęnėję “va duoto jai” 'V
sugrą^ns liėtiirių tautos j jos Pt^ritį- ■•buvusios prieš 4; 
met^. Ši kartą .tauta jau niekad neleis pasukti savo tau 
tos istorini kelią atgal

jis, tokiu savo pareiškimu paguodžia tuos, prieš kyi 
riuos patriotiškoji išeivijos vsuomenė protestuoją, cįęl j 
bendradarbiavimo su okupanto statytiniais.

Nejaugi Santaros - Šviesos narių tarpe neatsiranda 
tokių, kurie tokiam mūsų tautos išdavikui nepareikštų, 
kad toji lietuvių patriotišką išeivija,, nęsiliąus kovojusi 
dėl pavergtos tautos laisvės ir. kad ji Petronio skęlbiąmą, 
socialinę “pažangą” laikys vergija. Ji visada smerks ke 
tuvių tautos fizini, tautini genocidą, kuri Maskva vykdo 
lietuvių išdavikų rankomis. Mūsų išeivija niekad nedžiū 
gaus dėl okupanto atneštos “socialinės pažangos”. Ji Lt 
di ir liųdės dėl tų tūkstančių išžudytų lietuvių, dėl tų 
kurie kankinami Sibiro gulaguose, kalėjimuose ir psi 
chiatrinėse ligoninėse. Ji šias mūsų tautos kančias Įam 
žins savo istorijos lapuose ir perdus kartų ka.
toms-

Tiesa, Petronis turi pagrindo pagirti Santaros 
Šviesos vadovus už jų, jo. tvirtinimu, objektyvų lietuvių 
tautos dabartinio gyvenimo įvertinimą. Ji rašo, kad t 
ženklas, kuris rodo, lietuviškoje išeivijoje pasirodė pr. 
švaistė- Bet tokio lietuviško “kvislingo” pagyrimas m‘ 
nėtai federacijai liudija, tą, kur stovi jos vadev

i

Šią proga, negalima nesistebėti ir Mykolo Drungos 
žedamuuju. atspausdintu Drauge šių metų, sausio mėn.;

dįencs laidoj- Keistas jo turinys, kaip keistas ir jo p > . . ,
vadinimas, būtent: “Ui Petron, Petronėli”.... į t® hytuUU Cai oi o-

. zahs. Matyt, k rd ji yra Ame-
JuDlė LrungH Htsnko P^tlonini i jo lašinį- atspaus- į r:J<x>je g'km-usi ir čki išsiniofcsri- 

dintą “Vilnyje” šių metų,, sąusio mėn. 2 dienos ląidoje, irusi zuiiraliste Juozaitis^ o ne 
kuriąme -Petronis ainiąuuoja, kad išeivijos sluogsniai paskutiniu -metu iš pavergtos 
stengiasi sutrukdyti išeivių apsilankymą Tarybų Lietu- Į -ĮJetuvos atvykusi Juozaitis, 
voje, kas pastoja kelią išeivijųs suartinti su Tėvyne- M. *“”*”*4*
Driinga savo vedamajrime Petronį raminą ir jam pa- 
ręišįĮ^į

t Mes džiaugiamės, kad išeivijos lietuviai važiuoją 
>ąmąj^.i ievynu u t-nykščiai veržiasi atvykti pas mus. 
'le-rišf k’isriarię. jiriššfaamės tiems, kurie tuos ryšius 
konįpn(iąpjąk manipuliuoja; riboja”

'J's Pątrohiūi aiškina, kad tie, jo suminėti reakciniai, 
rieivikosjsĮųuksmąi yra “reorgąi” kurie turi nežymią įta;

ir įše'yių daugumą juos Taiko pajuokos, o ne pągar 
bbjektąis. ‘
Ęą^s į, tą (įąųgumą? Žinomą, ją sudąro tik Mykolą: 

ungą.ąu taisiais,, kurie siekiąf bendradarbiauti su oku
'kpto s^atytiriais. riJis Įšpė^a.^etronĮ nesisieloti dėl ti?
Teorgų nes jų niekas rieklauso, jų niekas nebijo; 
ia. Tu. Pejroni- Petrcnėli, jų nebijoki Tik bų^ ^ęfų^s- 

lemtingais veiksmais neužblpkųok išeiviams kelių.'arši 
mkytį jų gimtose, sodybose-

Ęūdinga, kad Drųnga ilgame savo rašinyje nemini 
:&d Lietuya yra Maskvos pavergta- Skaitant jo rašinį 
..rodo, kad jei Petronis savo lemtingais, kelių neužĮ 
<uos nuvykti i gimtąsias sodybas ir jei taįpr būtų leidž.ia- 
.ąa, kaip. Jug-oslavijoję ar Vengrijoje, tai viąkas b. 
.valkoje. . .

Man atrodo, kad mūsų patnotškająi išeivijai rūpi 
autos laisvė, jos nepriklausomybė, nejaugi, Diunga ne- 
iino ar nenori žinoti, kad jei Lietuva nebus, okupuotą, 
tai ir keliai i gimtąsias sodybas bus laisvi. Juk mūsų ų - 
vija su laisvinimo veiksniais kovoja ne dėl sodybų lanky- 
nų, bet dėl Lietuvos nepriklausomybės-

Be to, M. Drunga savo vedamajame skelbia, kad jJ 
:tebina Vilniuje “reorgai”, jų nachališka drąsa. Toks jo 
plurpalas, apie Vilniaus “reorgus” liudija, kad jis iš di
lelio rašto išėjo iš krašto- Ten tokia drąsa pasižymi ne 
'reorgai”, o Maskvos “partorgai”. Kas, kas, bet Drunga 
urėtų žinoti, koks tarp šių yra skirtumas Ar' gi, dar ne - 

’.tėjo laikas Drungai baigti tokiomis insinuacijomis m; 
kinti Draugo skaityto jus ?

voje, kas pastoją kęlią išeivijųs suartinti su Tėvvne- M.
— ' *■ ‘ l" v >

ki misų tautos garbinga praeitis. Ten skleidžiama ir kas jiems ranką tiesia, ir kodėl jie ją tie- A. Srilonis
.Į^

UNITED PERĖMĖ
PĄN AM SKRIDIMUS

CHICAGO,, Hl. — At-r 
iktiii- ČJūcaiio Tribūne dil ba

Karolė tvirtina, per 50 metų 
| visam susisiekimui • vadovavo 

galinga PAN AM- bęųdroyė. o 
y.Gmis (Senomis tą susisiekimą 

_ nęrinįat't^itvd- Ąidin^s.
' 1 Paaiškėjo, 'kad Tiąsitar mai 
tarp šių dviejų bendrovių pra- 
< (^jo 'prieš kelis njėu;sius, bet 
liktai- susitarimas . yra
bajinis. I’nit-'d lĮkėjoš- Irriidc- 
t Tokijo aęrodcęmą, |bci jape- 
r ai pjrąąešė,. •lįjĮ.jtbęės suvė-. 
lųotį k$ioii0į' Tūkijo. nes ne- 

f vje/ios- ląmiyvms nusi1. i t i.
Tokijo aerc-drcmas laibai už.
iru.as. i-

beiT.i-niv.Ss• įkliuvai\besą Žano- r ; '-*A ' i.j- Baciiięo scaąs-ir f svarbes
nius ’As^jos mięslus. D. b r ir'e 
?\'4rlh\ves j ;n prisidės United 
Airlines.

— V.(j^įętijęs priticuroras pa
traukė tėisniąft- kjanclerį Hel- 
mtut KohL Dccuuųęntai rc-d). 
kad jis gąyo -stambų kyši iš 
Flick bendrovės.

— Port;-jgalijos diktatorius 
12 kartų buvo- suėmęs ir laikęs 
kalėjime dabartinį krašto pre- 
zidentą- Spares. Jojo-tėvas buvo 

■ respublikonų, mokytojas.

— Praeitą penktadienį Vyčių 
choras ištisą valandą dainavo 
Ohicagios sa v i valdybės salėje 
Daley aikštėje. Buvo sugiedoti 
abu himnai o vėliau choras 
iainavo lietuviškas dainas.

— Jeare C. Duvalier nebeno
ri važiuoti į Liberiją. Jis pr.'F > 
prancūzus, ■ka-d leistų jam pa
silikti Prancūzijoje.

HENRI BĘRRUCHOT

GOGENO GYVENpUę

Jrir.ė Vytautas Kauneckas

-. ŠIŲJŲ DVASIA BUDI
(1848 — 1885)

IT >
_ SUČIAUPTOMIS LŪPOMIS

.akt mano vadinės akys buvo 
,s .galėjo žvelgti į dangų, į 
aulį ir į pragarą-

, T ‘ SVĖDENBORGAS

(Tęsinys)
VU d’Avre miške Koro ąžuolai, apipinti vijo- 

H ų, nusidažę “auksiniais, skvarbiais tonais”, tu
ri skonį”....

r—

Gogenas kartkartėmis užeina pavalgyti į 
eimyr ni j«ensioną. kurį atidarė vieno skulpto- 

’iaus žmona ponia Obe.
1972 metų pabaigoje j’s ia susipažįsta su 

.. c? /- ?nom damom, etkelia\-«^H  ̂-^a^ržių. 
Meta S- Gad. Mnanti ‘p^gas,
vii ■ :rhaus Kopenhagbs pramonininko 

U-k Mari, ą Hegord.4 U /*.

Biržininko akys krypsta ne Į pramonininko 
dukterį, o į guvernantę- Mėtos Sofijos Gad ju-
kus verias, kuplūs šviesūs plaukai, dailus stotas 
ir pilnos kūno lytys, tiesumas ir nebaikštumas, 
Gogeną kalbinant ir klausinėjant iškart jį pa
vergė.

Po pirmųjų susitikimų seka daug kitų. Meta 
nevengia, pasiėmusi Mariją Hegord, susieiti su 
Gogenu nedideliuose restoranuose aplink biržą, 
kur jis paprastai pietauja- Tarp dviejų jaunų 
žmonių — Gogenui dabar dvidešimt ketveri, Me
tai—dvidešimt dveji — netrūksta temų pašneke
siams- Gogenas pažįsta Kopenhagą- 1970 m. rug 
piūčio mėnsį jis praplaukė “Žeromu Napoleonu” 
pro Kategato sąsiauri, netoli Lese salos, kur Me
ta gimusi Vesterhavne 1850 metų rugsėjo mėne
sį,—jos tėvas čia buvo apylinkės teisėju.

Po jo mirties Meta gyvena Kopenhagoje kar
tu su motina, dviem broliais ir dviem seserimis- 
Kadangi motina gauna tik kuklią pensiją- Metai 
nuo jaunų dienų tenka užsidirbti duoną, ir ji par- 
sisamdo už guvernantę vieno politinio veikėjo, 
ministro Estrupo, šeimoje. įgytoji gyvenimo pa
tirtis ją anksti subrendina. nuvylęs meilės nuoty
kis su vienų1 jūrų-karininku, išmoto atsargiai 
spręsti apie tai, knr nuveda širdies traukimas. 
Jai tat ir heahhku. Ji nesentimeniali, visai negei- 
dulir.ga. Trumpalaikiai susiviliojirr.ai flirtai jai 
atrodo — joks malonumas, ji laiko ju<>s nerimtu

dalyku. Jos laisvos manieros, nepriklausomumas, 
įeišdalinta kalba skiriasi nuo įprastinės mergai- 
:ių laikysenos- Netgi broliai ja stebisi, kartais ir 
piktinasi- Sakytumei, gamta, normuodama Metą 
Scfi ą Gad. apsiriko — dąvė jai ne tą lyti, ši tvir- 
o sudėjim.>, pilnos krūtinės mergina tikriausiai 
tc;-<>do ne tiek moteriška, kiek vyriška būtybė- Ji, 
aęje, nervinga, progai pasitaikius, apsirengia vy 
rodrągužius; jeigu jai kas pasiūlo cigarą-irgi ne- 
įsisako.

(T e pažymiai ilgainiui dar paryškės. 1905 
n., ka' vagonuose dar būdavo kupė “tik mote- 
m dienas Pietų gęležinkeįio linijos kontrolie- 
.u- norėto išprašyti iš tokios kupė poną, pasiri- 
u i ki’.klaraišį, užsidėjųsį kepurę su snapu, rū
gintį ilgą cigarą: tai buvo Alett Sofija Gad).

T ūkiais Mėtos bruožais, gal būt. aiškintina, 
kodėl jai pirmąkart nepavyko bandyipas ištekėti; 
ie atgrasinti nuo jos dąugelį vyrų. Bet tie bruo 

lai patrąukia ir pririša prie jų? Tnąslųji, tikrovės 
•aurtno uotui .ntį remlzje, kurio žvilgsniai nie
kad ilgai neapsistoja ties jokia paryžiete.

ši tvirtai sukalta, autoritętinga^asitikeiimo 
kupina ir agni agni svetimtautė, anot jo, esanti 
‘savito būdo”! jį tai ^vilioją- Jos akivaizdoje 
tuoj pranyksta vienišumo jausmas, k urs jį taipdaž 
-lai užgula. Prie tos šaltos, visada protu besiva
dovaujančio^ skandinavės, jis pasijunta saugu\

kaip ir kadaise. Meta Sofija Gad pavaduoja

i nebesančiąją-
Gogenas užsidega Paryžiuje, kuris jam — 

j dykuma, kuriame jis, — kaip sykį reikšmingai 
parašo, — yra “vienas, be motinos, be šeimos”. 
Meta jam geismo svaiguly pasirodo stiprioji mo
teriškė, globėja, kurios apkabintam būtų ge
ra, ramu kaip vaikui Meta įžengė į jo vaizduo- 

į tės pasaulį.
j Abu žmonės gre>t susitari a-

Męta juokiasi patenkinta, kad laimėjo t;> 
i tvarkingą vaikiną, kuris ją išvaduos iš skur

dokos būties,tą biržininką.kurio visada sėkmingos 
spekuliacijos rodo, jog jis turi gabumų skaitme
nims ir pinigų nuovoką.

187A metų pradžioje Meta Sofija Gad gi-pta 
i Kopenhagą pasiskelti namiškiams apie sav > 
•užieduotuves.

f

Giuętavas Aroza tinkamai i'pildė Ai nes jai i 
i pavestą misiją. Jis lygiai, kaip ir Bertenąs, vi
siškai patenkintas Gogeno apsisprendimu ir jo 
I pasirinktąja mergina.

(Bus dąugiaų)

PATS SKAtTv-< IR KITUS PARAGINK 

SKAITYTI Dlt^RASlh ’NAUJieisUj"
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Funeral Home and Cremation Servicer
Charles Stasukaitis

i
(312) 226-1344

® “Lietuvos Aidai

I 
■

J

1^31 metais Šiauliuose pastatyta Maisto įmonė.

i a
nešti >avo adresą tele- |

auka poezijos knyga. Kaina 5 dot Minkšti

Naujienos, 1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

1
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IGNORUOJAMA ŽMONIJOS PRIEAUGLIO BOMBA

Dr. ALG. KAVALIŪNAS

2144

ir “contact leasts’

Florida

K. Jankauskas*f

Vadėj*.— Aldon* D»uku«

Tekt 778-1543

s

19M S. Maahelm Rd, Wcafch**t»i, UL 
VALANDOS: 3—9 darbo dianamia

KAZĖ BRAZDŽIONYTe

Programos vedėja

Apdrausta* parkrauatymae 
Ii jvalriy atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 

TeL 376-1882 ar 376-59H

men
*1 J
10 u. ;

DE. PAUL V. DARGIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WMtchcstor Community klinika* 

Madkinoe direktorius

Ofiso tsiafams: /76-2S8O, 
Sacaendjot felof.; 448 5543

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

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

Chicago, Illinois 60629

Telef. 778-5374

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

Visos laidos iš WCEV stoties,

PERKRAUSTYMAI

DR, A.KGLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SrRCiALYBB; AKIŲ LIGOS 

3921 West 103id Street

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

? Stoties WOPA - 1490 AM 

transliuojamos is. musy stvchjos 

Marquette Parka.

Lsidimal — Pilna apdrau4$ 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Cbargr 
ir VISA karteles.

r iERiNAS. Tai. 925-3064

DR. C. K. BOBELIS
1 Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų, chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

Socialinis draudimas ir aprūpinimas 
Redaguoja PRANAS AULAS

Klausimus ir medžiagą slysti: 4436 So. Washtenaw. Chicago. IL 6063?

VI inęiąi

KONCES STUDIJA KIEKVIE
NAS LIETUVIS PRIVALĖTU 

SKAITYTI

Dr, LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
1656 West 63rd Street

Valandos: antrad. 1—4 popiet,

reidų gydymas.
5540 S. PULASKI RD. 

Chicago, UL 60629 
Tel: 585-2802

♦ *

OPTOMETR1STAJ
KAITRA LIETUVIŠKAI 

2618 W. 71st St. jTeL 737-5149

lys ir Skardžius būtų, turėję pa
siskaityti.

straipsni Sa-;

J

CHICAGO, IL 6063)
t Šį?

1986

I I I

ANĘ, LGaN a5SOC(AmQN 

44MO ARCHER av'KUt

\
-

r 
r i

Sukaltos apdraustos 
* lid" $100,0C0.

>> — Naujienas. Chicago, 8, III. Satuniav. February

Chicago, TL 60632

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

— Joniškiečių Labdarybės ir 
Kultūros 'klubo susirinkimas 
įvyks antradienį?kovo 4 d., Ane
lės Kojak salėje, 4500 So. Tal- 
man Av. Pradžia 1 vai. po pietų. 
Po susirinkimo bus vaišės.

— ’Upytės D^aųgškčfeklubo su
sirinkimas įvyks penktadienį, 
kovo 7 d. Anelės^:Kbjgk ^salėję, 
4500-So. Tahnan Avė. Pradžia b ; 
vai. po pietų. Po susirinkimo bus i 
vaišės. A. Kalys Į

— Lietuvių Brighton. Parko | 
Moterų klubo susirinkimas Įvyks ( 
ketvirtadienį kovo 6 d, Anelės 
Kojak salėje, 4500 S. Talmitn 
Avė. Pradžia T vai. po pietų. Po 
susirinkimo bus* vaišės.

A_ Ralys

(Atkelta iš trečio puslapio)

Koncė perskaitė šimtus to lai
kotarpio knygų, iškniso daug 
faktu ir parašė trumpą, bet fak
tais paremtą Pragos arkivysku
po likimą, kai jis iškeliavo nus
tatyta, kaip prūsai gyvena ir ar 
jie yra pasiruošę gintis. Kry
žiuočiai puolė prūsus ir per 50 
metų jlies kardu ir ugnimi visai 
.išnaikino. Kpncės

SOPHIE BARČUS

STEPONAS C. LACK ir SuNuS
FOR COUGHS
THERE'S NOTHING
STRONGER WITHOUT A 
PRESCRIPTION!

FRANCES MACKE MAčIUKIENEI

minis,

jos vyrui Kaziui, sūnui Charles Macke ir dukrai Ak- 
vilinai Petrauskis su šeimomis bei kitiems artimie
siems reiškiame užuojautą-

IRENE ir BEN NORBUT

l,A( KAWICZ

4 Direktoriai

2424 West 6’J h Street — Tel. RE 7-1213

11028 Southwell Hwy., Palos Hills, Illinois
1d. 974-4410

Nuo 1914 metu
Mnji a ' u r wrjtAL. SAV-! 
INGS aptarnauja taupymo ir? 
namų paskolų reikalus visos1, 
mūsų apylinkės. Dėkojame! 
Jums už mums parodytą pa | 
sitikėjimą. Mes norėtum bū 
ti Jums naudingi ir ateityje

7159 So. Maplewood Ave.
ftlIDMND 
FEDERAL

2657 W. 69th STREET 
Chicago, IL 60629 

Tol. 925-7400 

LCwY HfAPT OtSf AM 8929 SO. HARLEM AVE 
Bridgeview, IL 60455 

Tel. S9S-94C0

Jeigu 35 valstybių vadai, ku
rių valstybės sudaro daugiau ne
gu pusę pasaulio gyventojų,; sek
madienio laikraščiuose deda

1. Kiekvienais metais mūsų 
vadai Emit turėtų pasiskaityti, 
kg jie turi pasakyti.

Minėti vadai viešumon iškėlė 
šią statistiką;

1. Kiekvienais inetaes mūsų
žemės planetoje gimsta 76 mi- 
lijąndąi žmMlilį daugiau, negu 
mirš.a; ’*•

2. Iki 2000 metų -- kiekvienais 
metais priaugu .po 100, mil., prie 
dabąĮtir.io grmiijio sksičiąiųs;

Mūsų planeta per 13 m. padi
dėjo vienu milijardu /žmonių.Se- 
kąnLįis mįljardas bus. pasiektas 
per 12 matu:

T e 35 valstybių vadai yra vie
ningos nuomonės, ką • reiškia 7 c

žmonijos prieauglio bomba. Gy-. 
vtnamasis plotas sumažės. Bus 
didelė pajamų nelygybė, kuri 
jsu šianden veda prie konfliktų. , 
Jeigu šis dar iki šiol nebuvęs gyi i 
vemtoj u prieauglis ir toliau taip 
vystysis, tai sekančios vaiku ge
neracijos neturės pakankamai 
maįsto neturės pastogės, netu
rės m'dcniško aprūpinimo, išsi- 
moksliniinb, neturės žemės tur- 
fų ir (L'rho. Tie 35 valstybių va- 
dai padarė npabejotmą pasiūly
mą: “Mes manome, kad atėjo 
laikas pasauliniu mastu sustab
dyt: gyventoj’1 prieaugli” Kiek
viena šals tu. etų išdirbti savo 
nuosavą progrmaą, pagal savo 
kultūrą ir reika'avimus ir tai ne-

delsiant.
Tą skelbimą pasirųšė dilelės į 

vadsybės bū tani, Kinija ir Indi
ja ttaip pat ir nųįžos, kaip Dėmi 
ninkonų respublika, Sauki tų sa_. 
lynas. Jį pasirašė ■■baili ir juodi, 
kapitalistai ir komunistai, krikš
čionys budistui, nuizulmonai ir 
hindusai. Būdinga, kad nepasi- i 
rašė- Amerika. Kai-kurios tautos 
yra geresnėje padėtyje, kitos blo
gesnėje. Mes esarą? viena iš tų 
laimingesnių

Jeigu Amerika dar yra viena 
iš-tų laimingų jus lai vis sunkiau 
darosi apsaugoti valstybės sienas 
prieš herdų an'.įdūxli iš .nefu:tin
gų kraštų. •>■■•

JAV vyriausybė apk rlc š.'nnos 
planavimo ir gimimo kontrolės 
išlaidas, remdamasis praeitimi, 
kada dar buvo pakankamai’ris
tos, dideli miškan švarus van
duo, gaimtos tuntų perteklius.kas 
jau senai praeičiai priklauso.

V. L-ga
P. S. Pasinaudota "Sun Times I 

madžiaga-

mybė p 
fonu kur bus pasiunčiami asme-> *
nys šiam reikalui pagerbti. At- , 
vykę asmenys užpildys visus 1 
reikalingus formalumus, bet tik- 8 
įai nesiims atsakimybės pries I 
IRS. Komplikuotose fornioseij 
pavieniai asmenys yra pataria- 3 
ini kreiptis Į patyrusius mokesčių | 
pildytoms, šiomis lengvatomis 
negali pasinaudoti asmenys, tu 
rintieji prekybas arba ūkius.

Dėl smulkesnių informacijų, 
kreipkitės i vieną jums artimiau- 
•ią Įstaigą:

Central Information, Referred 
121 N. LaSalle Si. City Hali — 
Rooįd 703, 744-4016;

Narthest Center. 2019 W.
Lawrence Aye. 378-3544;

Southeast Center. 1767 S. 79 
th. St. 731-5523;

Northwest Center. 3160 N.
Milwaukee Ave. 744-6681;

Southwest Gen,er. 6117 S. Ke 
uzje Ave. 476-8700;

Centrą' West Center. 
W Ogden Ave. 226-252-5.

VYRESNIEJI IR NED.\RBIN 
GI ŽMONĖS GALI NEMOKA

MAI UŽSIPILDYTI MOKESČIU ,
LAKŠTUS.

Pradedant š. m. vasario 
] d. ir baigiantis balandžio
visiems Chicagos piliečiams nuo 
60 m. amžiaus ir nedarbingiems 
nuo 18 iki 59 m. amžiaus, šešiose 
Chicagcis Įstaigose bus galima j 
nemokamai užpildyti makesčių 
formas. Negalintiems asmemi- 
kai nuvykti i įstaigas yra gali-

DU KARTU LAIMĖJO ’ 
DAUGIAUSL4 PINIGŲ

; NEW JERSEY, N. V. — E 
lyn Marie Attains du kartu lai- 5 
map valstijos kn arijoje pačią ni
ūriausią pinigų sumą. Ma.emati-I

ir profesoriai apskaičiavo, j 
kad las sšitapymas gali atsitikti i 
vieną karią į 17 trilijc-nų žaidi
mų, 17,300,000,000,000.'

Praeitų metų spalio mėnesi ji 
laimėjo $5,9 milijonus dolerių, o 
vakar New Jersey loterijoj? ji 
laimėjo -M,5 milijonus. Praeitą 
savaitę ji nusipirko loterijos ti
kėtą pas prancūzų kilmės muzi
ką,kuris .pardavinėja įvairius mu 
zikos instrumentus per 14 metų, j 
-Ji nupirko ir imįrojo tikėto pusę į 
atidav: krautuvės savininkui J. i 
Brshore. Abu buvo vede ir per- 
siskyrę. Ji turi 14 m. dukrą, o jis 
luri 20 metu sūnų.

Abu nutarė šių metų balan
džio m. Susituokti.Jis planuoja š. 
metais parduoti muzikos instru
mentų krautuve.

JUZEI GULBINIENEI

mirus
dukrai Aldonai Olis, žentui Frank bei kitiems arti
miesiems reiškiame nuoširdžia užuojautą ir kartu 
liūdime-

IRENE ir BEN NORBUT

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

TĖVAS IR Su NŪS
MARQUETTE FI N ERAL HOME

SENIAUSIA IR. DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMI TALE AVENUE 
Tel. 927-1741 - J 742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 52: > 0440

MODERNIŠKOS AIR-C0ND11IONED KOPLYČIOS

2533 W. 7 Lst Street
1410 So. 5..,h Ave., Cicero

Celei. 476.-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS Ali IO.II0B1UAMS PASTATYTI

VANCE !■
1424 Sou Iii 5 C th Avenue

Cicero, isl.i 60650 
Tei.: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ I-A J DOJD1O- ŠERMENINĖ

Patarėjai ir la i< lojimo direktoriai:
JEAN VANCE Jr GEORGE. SORINI.

Aikštės 4iibuui»biliams pastatyti

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

144C South 50th Avenue 
(įcero, Illinois

Tpltxcnas — 6 5-2- 1003



SLA PILDOMOSIOS TARYBOS RINKIMAI
1986 M- BALSUOKIME Nž DABARTINĘ 

SLA VADOVYBĘ

lieli SLA Nariai:
Šį kartą neteks SLA Gerovės Komitetui daug 9 

:o aiškinti. Už jos rekomenduojamą sleitą pasisa- j 
:ė 95% visų balsų, duotų 1985 m. Gruodžio-Decem- i 
įer nominacijose. Kur tik SLA veikia, nepaprastai 9 
laug narių pareiškė savo nesvyruojantį pasitikę- ' 
jmą dabartine SLA vadovybe ir savo balotuose pa- 
irėžė, kad patikimiausieji kandidatai yra:

PAUL P- DAR GIS ................Prezidentas
ALEXANDER CHAPLIKAS -Vice Prezidentas 
GENEVIEVE MEILIŪNAS .. Sekretorė
CHRISTINE AUSTIN I____ ___ Iždininkė
JOSEPHINE MILLER ...........Iždo Globėja
PAUL ŠŪKIS ............... ......Iždo Globėjas
DR.VYTAUTAS P.DARGls'rt^’Daiitaras KvotėjaQ

Visi gerai suprantame, kad toks pasitikėjimas 
sigijamas vien darbais bei rezultatais-Duodami balsą 
iž dabartinę Pildomąją Tarybą, mūsų balsuotojai 
vaizdžiai parodė, kad viršminėti kandidatai sunkiai 
r nuosekliai dirba, keldami Susivienijimo vardą, 
gerovę ir pinigini pajėgumą.

Iš gyvenimo patyrimo mes žinome, kad dabartį- 
lė Pildomoji Taryba dirbo ypatingai gražiai sutar
iama. Visi jos nariai yra teisingi ir sąžiningi žine
lės ir savo pareigas jie atliko kuo geriausiai.

Jie yra - pasižymėję veikėjai ii- jų vadovybėje 
jLA yra pasiekę tvirčiausios Finansinės padėties.

Mes turime vieną naują asmenį Paul Šūkis, ku- 
•į. rekomenduojam SLA Iždo Globėjo pareigom- Šiuo 
netu, jis yra SLA 14-tos kuopos, Cleveland, pirmi- 
linkas.

Apie dabartinę SLA vadovybę teigiamai pasisako 
lar bešališkos institucijos — valstijų apdraudos de
partamentai.

Departamentų egzaminatoriai pripažino, kad 
risi '.SLA centro piniginiai reikalai tvarkomi kruopš
čiai ir sąžiningai. Tai yra objektyvus atestatas—pa~ 
įj^Jjcrgi,sukcdėl reikia iš naujo perrinkti mūsų siūlo-

< ŠOPGėrovės Komitetas kviečia Jus prisidėti 
prie mūsų ir išrinkti dabartinę SLA Pildomosios Ta
rybos- narius,. kurių pavardės pažymėtos šiame 
laiške- T ' ' u

-.1986 m- kovo — March mėnesį parodykite vi
siems,. kad- Juimsįrūpr Susivienijimas dalyvaukiū- 
savo.kuopų susirinkimuose. .Tad' visi pažymėkime 
balsavimo balote, ties minėtų kandidatų pavardėmis 
ženkliukus, kaip nurodoma pavyzdiniame balote- 
Tokiu būdu pademonstruosime visiems, kad savo 
balsus su pasitikėjimu atiduodame tinkamiausiems 
kandidatams į SLA Pildomąją Tarybą-

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 
GEROVĖS KOMITETAS

y i
Ant Birutės kalno

G12AL SSTATI FOŽ IX
, Stomai, ~

BUTŲ NUOMAVIMAS
M MAMŲ PIRKIMAS ® PARDAVIMAS ® VALDYMAS 

f NOTARIATAS • VERTIMAI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TER3SWJ 
S yp-MATS NUOŠIMČIAIS mėnesiniais ISSIMOKžmtAIl. 

DEL VISŲ INEORMACUŲ KREIPTIS t

MUTUAL FEDERAL SAVIN
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentes

g212 W. Cermak Road Chicago, EL T©L 847'*

— D-tuviai pemin’nhai 
organizuojasi 12 dienų išvykai 
į Floridą. Aplankys tris mies
tus ii* jų įdomybes. Registruo
jasi pas J. Skeivį: 778-6536.

Praėjusių metų išvyka visi 
buvo patenkinti ir įdomi.

Prašoma nedelsiant pasiin- 
formuoti. Jospph Skeivys

&SAL ISTATH FOM SAUS

d

— Šv. Kryžiaus lietuviškose 
pamaldose šį sekmadienį, 10:45 
vai. ry. visi lietuviai kuo skait
lingiausiai prašomi dalyvauti. 
Parapijos administracija nori 
pan:.rimti šias pamaldas, ir mū
sų dalyvavimas nuspręs parapi
jos likimą. Neleiskime dar vienai 
lietu'viš’Iiai parapijai mirt.

šv. Kiyžiaus par. lietuviai ir 
Komitetas.

Paieškojimai ; — Palestiniečiai sekmadienį: — Haiti karo vadovybė sue- 
rrnšovė du Izrąelo karius. Ant- mė ir padėjo Į saugius kalėji- 
radletlį Izraelio karo jėgos ver- rnius ton-ton makutus, kad ne
šėsi į Libaną, gaudo palestinie- būtų suna'kinti. 
čius ir reikalauja atiduoti Izra
elio karių žudikus. Libane nėra 
jėgos, kuri galėtų sustabdyti Iz 
raelio karius.

Paitškcma MARTA JURGE
LIS, turėjusi du sūnus, galėjusi 
būti 60 — 65 metų ir gyvenusi 
Rhvine - Westfallen, Dorlaub 
Kaserųe. Jos paieško Stefanė 
Celler, kartu su ja gyveniUsi 
Elitine - Westfallen.

2511 North Lowell, 
Chicago, IU. 60639

Nusikal tusieji 
’bus atiduoti teisman, hpt sū- 
-pykusięji negali kapoti j'ienis 
: gari- ‘ ; '

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

— Ketvirtadienį ičalų policija 
j suėmė mafijos vadą Michelle 
| Greco, 1982 an. rugsėjo mėnesi 
| nužudžiusį karabmiečių vadą.'

gen. Carlo Alberto dalia Chinni-
I ei J
i • . i

— Izraelio helikopteriai nu- 
Ųidio kairius 'Libano pasienio 
kaimuose ir krečia namus,,ieško 
darni gyvų Izraelio 'karių ar jų 
lavonų.

— Tūkstančiai haitiečių iš 
Amerikos, Meksikos ir gretimų 
salų skuba i Haiti, kad' galėtų 
susitikti su artiimaišais;

9 butų mūrinis Labai geros pajamos.' 
dilelis butas savininkui Geras in ves-' 
■avimas.

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.

Didelis, gražiai Įrengtas bungalow.

ŠIMAITIS REALTY

t

į

t

i

Naujienoms reikalingas raidžių rinkėjas. Puikios 
trbo sąlygos, geras atlyginimas ir trumpos valandos, 
asiteirauti galite telefonu 421-6100 arba darbo valan-; 
>mis užvažiuoti Į 1739 S.Harited St., Chicago, Ill. 60608

— Kanclers aiškinasi kad 
gauti pinigai buvo skirti krikš
čionių demokratų .partijai.

— N?W Yorko meras Kedras 
buvo užsukęs (pas Chicagos me
trą Harold Washington, kad ga
lėtų aptarti prez. Reagano nu
tarimą skini miestams stambias 
sumas

INSURANCE — INCOME TAJC 
<2951 W. 63rd St 

Teri 436-7878

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina Su 
(Town o? Lake) 
ir iš vidaus.

Skambinti f A 7-9107

V I

—Portugalų prezidentas Soa
res yra vedęs teatro artistę 
augina' dvi dukteris.

ir

— Nežiūrint idolerio vertės 
sumažėjimo. užsienio valstybės, 
Įskaitant Rusiją, tebegaudo do
lerį.

— Maskvos policija pradėjo 
areštuoti taksi šoferius, kurie 
mašinose pardavinėja degti
nę.

— Vwiausybe įsakė išimti iš ■ 
krautuvių visas Tylenol bonku- 
tes, 
nuodai.

nes keliose rasta cyanide i
i

• 'GOVERNMENT. HOMES- .'..’t W ' - ■ '
from $1 (U repair).

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

Ext. GH. 9617/ 
for information. ;

ri
s Tiesus žmogus kreivai žiū- 
i negeroves.

REPAIRS — IN GENERAL ' 
{vairūs Taisymai

INCOME TAX SERVICE 
Pajamų mokesčiai

IN C O META X T

TAISO ORO rVĖSINTŲVŲS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
U e - m a n Dečkyg 

Tsi. 585-6624

3TKŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTKZ s 

f. BACEVIČIUS — BELL REALT3 
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-Ž233 T 
•— " —------ - .. _—t;-..;

D Ž M E S 1 O 
62-80 METŲ AMŽ. VA1RU0 
Tiktai S126 pusmečiui auter 
liability draudimas pensini 

Kreiptis: A. LAURAITI 
4651 S. Ashland Ava.

Chicago, 111.
Tel. 523-8775 arba 523-9:

Dengiame ir taisome vi 
šių stogus. Už darbą 
tuo jame ir esame apdi

< ARVYDAS KIEI
6557 A. Tąlmdiį Ąv<

Chicago, lt6062
^34-9655 ar Z37-

i

M. ŠIMKUS
Notary Public

INCOME TAX SERVIC

425^ s. Maplewccd, Tsl. 2

Taip pat daromi verfin-^t : 
;škviptim?t, pūdomi piliety! 

šymai ir kitokie blank:

SIŲSKITE PINIGUS $ 
ĮTjETUVA , 

1 RUBLIS'
SL85 L

f. .• ' .’p' f-h
paskiriant perlaidą t ap- '• 

drauda)
Mažiausioji perlaida 30 ruh- 

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. .lūs gausite pakvitavi
mą. Jis teisėtas ir apdraustas.

GRAMERCY
Shipping, Inc.

7 11 Broad St.
k. N. J. 07102 
Ėst. 1947

, TESTAMENTAI
Tuo reikklų.;jtįms; gali" daug 

padėti teisininkę'- Prano ŠULO 
paruošta uAįteisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis- 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujieną administracijoje.

’ Turintis ilgų metų 
į. , -patyrimą i/

Pranas G. Meilė,. OPA
2649 West 63rd Street

Chicago, Ill- 60629
Tek: Raštinė — 776-516^

Namų — ,636-5347

ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės j uieruvių

American Travel Service Bureau
rt™ ° TI7—*— *— ----- ™5727 S- Western At®., Chicago, Ill- 60643

Telaf. 312 238-J787
...________ pxotmaniMj užsakant lėktuvų, tea ūkinių, laivą kalio

(cruise*), rteioucių u *utomooiUu nuomaruno rez-ervscnas; s-’arduocU 
aa ke’ionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštui; 
Sodarome iškvietimus gimimu apsilankymui Amerikoj* tr teiki ame intvę 
ziao -įsacs Kelionių reikalais.

c Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik i-elEis rssesrraocį vlet^a 
aries 40 - 50 dlenv- ,,

1 H5L.P WANTED--— MALE-FEMALF 
■ Reikia Dartinmky ir.’Darbininkiy

Homeowners disco 
F. Za polis, Agent ’ ' 

3208% W. "95th Sfc "Ų'
Everg. Park, ill. ; % 

50642- -.424-8654
%late fri -į-nncC*- .->* 06-

. Ob^e~Bkxy~‘'n<^ū»> (Hrnorv k-

GOVERNMENT JOBS, 
?16,040 -į^9^30^year. 
Now Hiring. Your Area.

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

For current federal list

ACCOUNTING

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

Call 275-9715.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

it
.. - , Ašy orittar _: .■ 
^GINTARAS P.- ČEP2 
Darbo rslandcs: Kasdfe:

9 vzL ryto iki S vsl Tai 
šsšted.: nuo 9 vai- r. iki 12

TeL - 776-5162
? tfO West 63rd Sti

Caieai®, HL §062

ADVOKATŲ DRAUGI
V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGYŠ
Dirbo valandos: 

5uo 9 ryto Iki 5 vai. po 
Šeštadieniais pagal suarti

MO6 S. Kedzie Ava 
CMcipo, III. 6062$
TeL: 778-8006

C T98S Dorw Liboratorie*. Divte' 
Sandoz, Inc, Lincoln, Nebraska 68

JOHN GIBAH
Advokatų įsteigs

S247 S. Kedzie A v 
(3120) 776-8700

Marquette Parke — 4 kamba
rių butas su šiluma, suaugu
siems. Skambinti po 7:30 vai. 
vak- pirmad. iki penktad. arba 
savaitgalį bet kada. — 931-4066.

s TMis,

6 — Naujienos, Chicago, 8, DI. Saturday; February 22}

Konjaky pasididžiavimą nuo 1715 mėty.
Imported Cognac. 80 proof. The Jos Gameau Co , Louisville. KY.

T 
|. (

i $

M EDAffctW

■teta*

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

W t oriu s pavaizduoja lietuvių 
ąyvenima nuo XX-šimtmečio 
oradžios iki II Pasaulinio kare 
12 ilgesni ir trumpesni apsa-

kvmai. 184 psl. Kaina 85.
Gaunama “Naujienose” h pas 
autorių: 6729’So. Campbell

Chicago. IL 60629.

Triaminic® Synr 
Triaminicin® labi 

or 
lriaminic-12®Tab

For Allergy Relii 
that’s nothing t< 

sneeze at.




