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'ATARIA OLANDAM IL£I
ALTAS SUDARĖ KELIAS KOMISIJAS

Amerikos Lietuvių Tarybos 
valdyba savo veiklai vykdyti 
š,m. gruodžio mėn. 7 d. posėdy 
sudarė k?lias komisijas. Sekre- 
loriato’ komisija: pirm. inž. G. 
Lazauskas, L Blinstrubi'ąnė ir 
kun. dr. X Prųnsktst dr. V. Dar
gia. Politinės komisijos pirm; 
dr. J. VąjaitĮs, kiti pariai — St. 
Baksėtas, Jr.t P. Bučas, adv. A. 
Damanskis, J. Talandis. . Visuo- j x J **
meninės kępijsijos pirm. dr. L. 
Kria-ušęhūnas, nariai: P. Bučas, 
įr. V. Dargis, D. Danilevičių iė- 
Dumbrienė, R. Tričytė. ALTo 
skyrių komisijos. pirm. Gr. La
zauskas, nariai: St. .Dubauskas, 
J. Balandis..Finansų kom. pirm. 
M. Pranevičius, nariai: P; Bu
čas, Gr. Lazauskas, dr. J. Valai
tis.. Spaudos ir informacijų ko
misijas pirm, kum-J. Prtmskis,

■ ^nariai:. A. .Adomėnas, I. Blirist- 
rubienė, inž. Gr.-Lazauskas. Tei-

- siu ir statuto -komisijos pirm.- 
dr. VI.- Šimaitis, nariai: D. Dani
levičiūtė ■- Dumbrienė, dr. L. 
Kribučeliūnas, • inž/ K. Oželis.
Namų administravimo komisijos žudyti

- pirm. J. Talandis; nariai: V. Gas- 
parienė, inž. Gr. Lazauskas, inž. 
VT. Naudotis,;M. PranevičiiiS,'

NA

J l 
Vyskupas P. Baltakis savo žo- j 

dyje išreiškė pasigėrėjimą Anie-; 
r'kos Lietuvių Tarybos veikla ir į 
dar kartą .pabrėžė reikalą vi- į 
siems vieningai dirbti Lietuvos' 
labui. Vysk. P. Baltakį į ALTą ■ 
atlydėjo kuoi. J. B'crevičius. į 

(ALTo informacija)
> L. i

I
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ATSISAKYMAS GINTIS GALI 
PAKENKTI SĄJUNGAI

ETIOPIJOS ATSTOVAI KANDA 
RANKA, KURI JUOS MAITINA 

ETIOPIJA ĮVEDĖ ŪKIO KOLEKTYVUS, 
KURIE PAGAMINA TIK 1% MAISTO

WASHINGTON, D.C. — Etio- 
idžies atstovai kanda

IRANAS NEIŠLEIDŽIA , 
LĖKTUVO GROBIKŲ

TEHERANAS, Iranas.— JAV j 
paprašė lėktuvo grobikus išleis* i 
t i į Kuveitą, kad vyriausybės j 
atstovai .galėtų juos apklausinė-i 
tų bet Irano premjeras griež- į 
čiausiai atsisakė grobikus iš- j 
leisti, s ■ '': _ i <

Kiek anksčiau Chcmeini paša- j 
kė, kad grobikai bus teisiami, 
pagal Islamo įstatymus, tuo tar- Į 
pu premjeras apie jų teisimą1 
visai nieko nesakė.

Amerikiečius pasiekė žinia, 
kad Irano pareigūnai , ragino 
grobikus. kankinti ir nužudyti ■
amerikiečius. Du jų buvo nu- P1!05 

franką, kuri juos maitina, — pa 
. . . - J reiškė JAV atstovas dr. Peter 

Trečiadienį į Maryįmdo avia-' MįcPhenw>n kuris JAV 
ctjos -bazę, buvo atvežti .Charles < paramą Etiopijai,
r. Hegna ir Stanford-^facPhęrson trečiadienį paša?
žardai-. Aiųi karštai buvo pr>-’ kadrą -Etiopijos Prekybos rū-

1 nramįūŠ^'FK^-e jis gana aštriai 
, ^rezi-; kųfti^yo'Wpiios valdžios a^ 

' J--S kfętyiis.? - J?
žtiyi^sįus1 

anieril<rečius. Ten. buvo kiekvie-i / alstoyas^Pąiiit Wal-
uiu; k ariifomenes' .girildoi *šyęnĮ5š-1 Gioęgiį . : t vark o visa
kai apsirėdęs}kary^;^v' Etiopijaiiečių įteikiamą

' Į . siv-'K . paįįrMytas. . kGęnentaru
— AWlIfein ‘ ?p^i-1 ^pįe.'.Tūkį. xjjyi MacRKe^son pa.

skiinde ^'i^ezidentoį, kadwą, .atš&ke, kad tai never- 
na socrajnįls•■apdrąiį^/iii^srkQ-:> ^J^Įo.kbme^tarp, nęs tai yra 
vo mėneąio. Prezidentas ;.p&<dteL - -
rayo dėpąrtainėriic ir visa• rei- • Tamanę- EshėĮe;-Etiopijos- airi- 
kala sudarkė; Jis gaus .suveluo-, bssados ’atstcv’as, pareiškė, kad 
tus pinigus. . Etiopija nekritikūoja Vakarų. Ji

_____ .____l______  . . Vinekritikūoja -Amerikos? Mes kri- 
i—..Union Carbide Co. šėri-^ tik uo j ame visas aukas duod ali

ninkų grupė patraukė atsako- čias valstybes, bet nepuolame 
iriybėn dabartinius Union C^r'-JAV. Praeitais metais JAV da- 
bide direktorius. Norima nusta- vė badaujančiai Etiopijai 48,000 
tyti, ar jie tinkama? • prižiūrėjo tonų javų už 19 imi. dolerių, o 
Indijoj veikiančias dirbtuves, j šiais metais davė Entropijai 232

_____ .  ' Į tukst. tonų javų, kurių vertė 
— Išgelbėti du amerikiečiai yra 107 milijonų dolerių. Praei* 

ytręčiadięnį jau pasiekė Vokieti- tais metais Amerikos paramos 
j ja5 Frankfurtą. Manoma, kad; dauguma nuėjo M'ožambikui ir 

greitinti laisvės dienas pa^^erg- šiomis dienom s j?e išskris į Sencgalijai. Dauit kritikavo už
tai levyn^i” - Ameriką.',___________________ .^siėniečius už bandymą kištis į

/gėtu-

lapkričio au-

buvo Aipmkos?LĮ5tu'Vrū.rTąiy'; 
baF Čia Jfį'-šti v'u-įšeiiris'’^pn®nė 
ALTb* v^^4^y nariai:- 
nink'ss T-e^idras Biinstrubas ’sa- \ 
vo kalboje padėkojo- vyskupui ?. 
už atilai^nia; pabrėžė,- kad jo 
paskyrimą dŽĮaįigįasi visa lieta*, 
vių išehnja.,;iteš jis dabar beta-, 
viams tiežogiai atstovaus.pas šv. 
Tėvą; šiuo paskyrimu šv..Tėvas 
yra parodęs lietuviams7 tremti-, 
niams savo palankumą ir rū
pestį. “Amlęrikos: Lieta-vių Kon-; 
gresas išreilkė padėką ' už Jūsų 
paskyrima j-yskųpto o Jums pa
reiškė sveikinimą”. ALTas yra 
dėkingas -už Jūsų sveikinimą 
Amerikos :,Laehilvių Kongresu-, 
pareiškiant linkėjimus, kad “vie
ningai dirbdami galėtume pa

los turčių būti baigtos įrengti 
1988 metais. Tai didelis darbas.

Vakarų Vokietija tv. 'ėjo leisti 
įi engti 108 raketas. Dalis Ame
rikos raketų jau atvežta ir Įreng
ta. Kitoms atlikti paruošiamieji 
darbai. Pasirodo, kad amerik.’*?- 

vienu transporto lėktuvu 
atvežti raketas su visais 

giniais. Tais pačiais lėktu
vais atvyksta specialistai, galį 
tas raketas nukelti ir įrengti. 
K ada prezident as, nea psiž: ū rė- 
jęs, prasitarė, kad už penkių 
minučių bus b o m ba-rduotas 

raketas, kaip rusai to reikalavo,; Kremlius, sovietų karo vadovy- 
savo ! bė susirūpino. Buvo pranešta, 

kad prezidentas tiktai pasijuo- 
! kęs, bet vėliau paaiškėjo, kad 

pasiekti Krem- 
jeigu būtų reikalo.

SEKR. GEORGE SHULTZ RAGINA BŪTI VIENINGIEMS 
IR LEISTI ĮRENGTI ATOMINES RAKETAS

BRIUSELIS, Belgija. — Sek-1 
relorius Gecrgn Shultz trečia--!

i dienį patarė šiaurės Atlanto Są- '
junges užsienio reikalų ministe-| 
riams leisti įžengti prižadėtas i 
Amerikos vidutinio dvdžio ato-j * » 
mines raketas. Jeigu šiaurės 
Atlanto S-gos valstybės įrengs Į čiai 
raketas, ginsis vieningai, tai jo
kio pavojaus joms nebus, — į 

Į aiškino sekretorius. - Jeigu bai* i 
mė gintis suskaldys šiaurės At- Į 
lanto Sąj ungos vienybę, tai ta- Į 
da vionybės nebus. Jeigu prez. 
Reiganas būtų sutikęs atšaukti:

KETURI GYDYTOJAI 
IŠVYKO Į INDIJĄ

NEW DEUIL Indija. Ke
to, i Amerikos gydytojai, apsi- 

į nuodijimo specialistai, j’au pa- 
siekė Bopalo apylinkes, kad ga- 

. .v, . lėtu vietos soecialistams padėti,AratPhersoii viešai pareiškė, L . ,.i » , > .• .. . i kaip apsisaugoti nuo apsmuodi-kad dabartine Etiopijos vyriau j ..
;yb.ė kritikavo paramos teikėjus 
už tai, kad jie norėjo javus at- ' 
vi3Žti į Etioprįos uostą, bet val
džios pareign^- nėfeufo to da
ryti, nes į uostai buvo vežamas 
cemėn^rs.

Krašte siaučia didelis badas, 
o valdžia nutarė , perkelti žmo
nes i pietų sritį.. Pervežimas la
bai sunkus, o pietuose taip pat; 
b?veik nieko nėra. Pervežimas j 
<inx>nes išvargina, . o badaujan- ! 
Hems nėra kas valgyti. Valdžios ! 
atstovai a>tsako, kad pietuose 
galima kiek daugiau rasti.

— Etiopijos' valdžia 
įvesti kolektyvinius ūkius, o tie’ reiškė, kad šiame atvejuje trum- 
ūkiai tokie nevykę, kad jie pa- piausia instrukcija gali užimti 
gamina tiktai viėną procentą Hu pilnus puslapius.

Etiopijos vidaus reikalus.

taj rusai butu džiaugėsi, j '
tikslą jie būtų pasiekę. Bet kai 
prezidentas atsisakė tai padary
ti; tai Sovietų Sąjunga sutiko j 
tartos.

•Sekretorius Shultz įspėjo są" 
iunginrnkus nedėti labai <1 ds- 
lių vilčių į. pirmą jo ir Gromy- i 

Ikos susitikimą. Sausio 7 ir 8 die
nomis gali būtį sutarta imtis 
pirmųjų žingsnių, bet tai nereiš
kia, kad Jau_ bus sutarta šį su
dėtingą kla^imą užbaigti; Jei
gu bus susitarta " imtis kelių 

; principinių žingsnių' tai jšui bus 
labai gerai.' Turime turėti-,gpb 

apsi~ i veje, kad /kiekvienas klausimas 
ku--yra surištas-su kitais klausimais, 

iš BopaI chemikalų į surištais siv saugumu ir gynyba. 
Vėliau visi keturi Į Frieš pratariu metus visos | 

dirbo Atlantoj, kai žmonės buvo • Šiaurės Atlanto Sąjungas vals- 
apsinuediję tais pačiais nucdais.; lybės sutiko leisti įrengti vidu-

* Vyriausias gydytojas F. Kap-! H^ės galios raketas. Visos vaL ! 
lanas buvo paprašytas duoti j tyl«s sutiko leisti įrengti po ke- ■ 

instrukcijas. Jis pa* į JAV stiprias raketas, bot i 
■ vėliau Olandijos ir Belgijos vy- j 
’ r??.usybė.ms susidarė sunkumų, j 
Nugąsdinti ir rusu propagandis- i 
tų suagituoti gyventojai ])asr ; 
criešino. Jie mano, kad rasai np- Į 
lies jų teritorijos, jeigu nelei | 
r r en g l i A.mer i k< >s i a ketų.

Olandijos ir Belgijos vyriau-i 
sybės buvo pasižadėjusios leisti i 
įrengti po kS JAV vidutinės ga-,

jimo. Pasirodo, kad mirštančių 
skaičius vis nemažėja. Ypač 
antradieni ir trsč.adienį surasta 
daug žuvusiųjų, kai tikėtasL kad 
mirusiųjų skaičius bus žymiai 
mažesnis.-

Šie Amerikos gydytojai turėjo 
apsaugoti Three Miles Island j 
.gyventoj us, kai žmonės 
nuodijo panašiais nuodais, 
rie veržėsi 
dirbtuvės.

nutarė' 1 rumps.-

maisto, kurį suvalgo žmonės, — 
tvirtina MacPUerscn. šie kriti
kos žodžiai labiausiai Dauitui 
nepatiko, už tai jis ir kritikavo 
paramą teikiančius.

P. MacPherson nepatenkintas, 
kad praeitais metais valdžia ne
leidusi Amerikos atstovams pa
tikrinti, kuriems badaujantiems 
?idaso maistas. Manoma, kad 
parama eidavo kariams.

— Tūkstančiai žmonių trau
kiniais dar bėga iš Bopal, nes 
ten mirė apie 3,000 žmonių.

Saulė teka 7:10, leidžiasi 4:19.

.>■ 
s?

KALftNDORMJS

Gruodžio 14 d.: .Alfredas,

m

tos raketos galėtų 
!iu

MEESE SUKELS PREZI
DENTUI NAUJU BĖDŲ

WASHINGTON, D.C. — Pre- 
zktrato Reagano patarėjas W. 
Meese išvyko iš Baltųjų Rūmų.

TeisHigumo departamonto sek* 
i retorteus pareigčinš. Meese nori 
j aptvarkyti asmeniškus savo re:'- 
( kalus, kad galėtų drpa.rtomerit?

;vaukingai eiti adminištratcTraUj

BENDROVĖS TURI TIK
RINTI LĖKTUVUS

F

— Vokietis Hans Geušer da
lyvavo Belgijoje šiaurės Atlan
to Sąjungos valstybių užsienio 
reikalu minis terry pasitarime.. .
lis labai ilgrn klausinėjo setae* Praeit^ ’
torių Shultz apfe galimus pasi
tarimus su rusais.

WASHINGTON, D.C. — Fe; 
deralinė aviacijos administraci* i 
ja pranešė 16-kai bendrovių, ve* J 
žančių keleivius į įvairius mies* j ii(>s žaketas. Sovietų k':ro jėgos i 
tus, kad jos būtinai tini patik- į Rytų Vokietijoj turi įrengusios j 
rinti svarbias lėktuvų dalis. Jei* ss_2p raketas. Vakarų Europa 
gu ailministracija tokių liudiji- fakiu r 
mų negaus, tai jai neliks kitos 
išeities, kaip atimti iš tų bend- • 
roviu teise vežioti keleivius. Į 
Praeitą savaitę Floridoj v.enas 
keleivinių ’ėktuvas sudužo. Už-j i

vo uodega. Tokie dalykai, jeigu 
patikrinti, neatsitiktų.

Transoorto sekretorė Eliza
beth Dole trečiadieni jau pra
nešė tikrinimo ir saugumo ko
misijoms, kad jos, be jokio ati-’ 
dėliojimo, privalo imtis priemo
nių kelionių saugumui užtik
rinti. i

Lėktuvus turės tikrinti San
ford Airways. Spirit A?rways, ■ 
Comlw Freightair, R. 
lines, Air Pacific ir kt.

<_  Sekretorius Shultz Briuse
lyje informavo suvažiavusius 
minis torius, tad pasitarimai su 
Rusija gali ilgai užsitęsti, todėl 
Vakarams reikia būti pasiruo
šusioms.

— Ketvirtadienį aukso uncija 
kainavo $326. . •

.gol:s m'-'no. kad Meesęsu- 
prezidentui be: e :kal: n g* i 

rūpesčių. Reikia neužmiršti kad 
Meese nebuvo tinkamai sutvar
kęs savo paskolų ir valstybinių 
mokesčių.

Senato komiteto nariai, tiki
nantieji pareigūnų paskyriųms, 
yra įsitikinę, kad atsakingoms 
pareigoms jis netinka, nes as
meniškus pinigus sumaišo su 
valstybiniais. Prezidentui būtų 
buvo daug lengviau, jeigu būtų 
atšaukęs tekį paskyrimą.

T

— Imlijoj, B opai srityje, gni- 
j indų aometė akmenimis jare- 

ministerj Krišną; už tai, 
neprižiūrėjo- rsaugumo 
tuvėje.

George S 
ir otadnus leisti įtenjrti 18 atomines 
pasiekti Maskvą ir kitus sovietų sm’siekitno ceMtius.

Tad's rusai nepuls.



'WERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto šio skyriaus redaktoriai

Sovietinėje parduotuvėje
t gyvent i; epizodas

Aplankiusi sės rj teta gi prta 
mimo ir sako berniukui.

— Tu dabar mane palydėsi j 
stotį.

— Ne negalėsiu, -atsako ber
niukas, — kaj tik tu išeiti, mes 
pradėsim valgyti.

žingsni

vienojo Kauno mie^-į
duvėje ilgv.Ka žmonių j

Jivguma skuba į daroą. į
. ..KVienat su paiergvėj irnu al j

>i/iusta. Kai p i masi> su pirki-j
nriis iš- neria is eiiu’o. Tada
visi pitKfcjai, lyg vienas iš at
:Įliu narelių >udėia< g;

paslenka vieną 
pirmyn-

karta tas padaras 
vėžio žingsniu. ne> auna daili 
pardavėja dirbo nepaprastai lė
tai*. Ji ne-kubėdamY. pjovė duš 

lyg atžagariom rankom vy
niojo tą mažytį mėsos gabalėlį 
į didžiulį storą popierių; staigu 
niauktai energingai metė n 
aAt svarstyklių, ir jų strėlei dai 
nesustojus vėl leiu judesiu de- 
16 pirkinį ant prekystalio.Tu pu- 
t£ istorija kartojosi su sūriu.' 
sjwestu ir kitais sveriamais n 
sto guminiais.

Atleidusi tokiu būdu kel 
pirkėjų, pardavėja visai išnyko. 
Niekas eiluteje dėlto nenuste
bo. Tai įprasta. Už poros minu 
čių sugrįš Tačiau ir penkiom 
minutėm praslinkus jos nebūvu. 
Visi intensyviai ėmė žvilgčioti į 
laikrodžius ir i duris už preky
stalio. Pagaliau, apysenis vyriš
kis paklausė:
”■— Kažin, kur ta mūsų preky 

i nuėjo?
;vą gelia. — at>i- 

sžOvTidi tprie&Į
i kambarėli'

lis. kad j e basi stovi ant kraštų 
žarijų, pasirodė ji, aukiamiji

Ramiai, lyg niekur nieko, ji 
p įėjo prie prekystalio ir tarė 
pi ni?.i stovinčiai eilėje savo ip j 

: prašau”.
Kur jūs taip ilgai buvot? 

Mes jau 20 minučių jūsų lau- 
k;am. Mum> į darbą...

G-’l ir daugiau ką būtų pasa-i 
kiusi ta moteriškėle, bet parda-r 
vėjo- veidas staiga iki mėlynu
mo paraudo. Buvo aišku, kad y 
lamai supyko-

— š-kt. — atrėžė ji.
Daugiau jau niekas nieko ne- 

}>eišd’į<c. paklausti, ginčytis ar 
}?arth. Viskas buvo aišku. O, bu 
w. vi>i skubėjo'!r iš . patyrimo 
žinojo, kad su prekybos darbup 
tojai- Sovietų Sąjungoje pyktis 
neapsimoka. .

Jonuk prisipažink, k 
tave pąrašė namų darbą?

— Tamsta mokytoja, 
žodis, nežinau,—aš labai 
atsiguliau.

PARDUOTUVĖJE
— Sakvkite ar šita bliuzelė] 

nman tiks?
— O’ Tai pa^kutinU 

šauksmai
— Ar ji neblunka?

bos darbuotoj
Matau, k 

liepė moterėle: 
pat atviras dūri 
tfž parduot u v ės

i^.s galvbia apfe >a\e ir 
Keiksnoja tokią tvarką. Staiga 

tu durų, už kurių pardavėja 
i.$miąi gėrė kavą, pasigiria' 
s&rmurvs; kažkas varstu par- 
cįuotuvės duris į kiemą; girdėti' 
Jįu'iški ir moteriški žingsniai. 
B— Turbūt preke^ atvežė.

VIEŠNIA

NEŽINO

— Kai aš buvau jas iu- P- 
| teitą kartą, tai ąaačizu du malu 

nUs; dabar beliko tik vienai.
— Ajttrąjį tarėjau nugriauti, 1 

nes wužteko vėjo abiems.

* *
stotis paskambino

,klaus
80%
savo

SENIEJI SAVO TARPE

laio

anksti

— Ar tiesa, kad tu susižieda
vai su Agniešką?

— Visai ne.
— Gerai padarei, ji niekad 

nebūt buvus tau ištikima.
— Pažiūrėsim, mat dabar ji 

jau yra mano žmona.

mados i

vitrinoje ir dar nepakeitė spal
vos.

' telefonu tūkstantčiui vyru 
Ldaina. ko jie klauso ir 
j-jų atsakė. -kad klauso 
’žmonos.’ i •K. Mtirkis

-,O TAI BUVO. TAI .'NUTIKO ;
' <,: .Įdomūs kasinėjimai

•Kąį Radviliškio rajono ~Atei
ties: -kolūkio vyr. inžinierių me;

— Atsimenate tuos laikus, 
kuomet pasėdėti stadione ir pa
sižiūrėti futJx>lo lošimi būdavo 
proga šviežiame ore pabūti...

— O atsimenate, kuomet au
tomobiliui pasiparkinti vienin-- 
lėlė problema buvę, ar tavo * 
mergaitė su tuo sutinka!...

1 
t

— Sveiks, Teve,
— Mačiau Tave VBko seime 

pilnoje iškilmėje' su šoble prie 
šono- Kadangi neturėjau progos 
per svečių sprūsti Tave pasiekti 
ir ypatiškai pasikalbėti, tad ir 
vėl raštiškai, kaip ir visada, no
riu su Tavim mintimi pasikeisti.

Ta rezoliucija, kuri buvo sei
me priimta, kreiptis j šventąjį 
Tėvą su prašymu įjungti Vii-

Adatinio amžiaus moters- 
jT— Dabar tai jau galim eiti na
rio. Kol iškraus, kol į t tims.... 

sako kita.
—Neatvežė Kažkoks vyriškio 

q|ėjo, — paaiškino viską užkuli
syje matanti moteriškėlė.
Vos kalba nutraukė gaila 

;į2s pardavėjos juokas ir 
(Šiai: ‘

mū- i niaus arkivyskupiją i Lietuvos 
bažnytinę provinciją, yra visai 
ne laiku viešumon iškelta. Kiek
vienas solidamus katalikas turi

— Matyt, kad tiems mūsų dai
lininkams sovietai galvas apsu
ko. kad pasidavė, kaip avinėliai J 
Tėve? !

- — Va. mirusio grafiko Teles- 
foro Valiaus našlė Valiuvienė,1 ✓ • • 
visus vyre, likusius mene dar-! 
bus nuvežė į Vinių ir iškilmių ] 

:5gai su komisarais nusifotogra-i 
tavo .. Velionio sesuo p. Čepai-Į 
tienė išleido brolio puikią mo-. 
nografiją. ‘Dabar sielojasi, kadj 
dailininko valia buvo paniekiu-■ 

-ta. Kitas dalykas toks: Ar ko* 
.munistai toleruos ‘‘buržuazinę” 

> dailę? Sovietų Sąjungoje me-į 
nas turi remtis komunizmo staJ- i 
tymo principais? Hitleris taip! 
pat, ne ‘ nefašistinės” tendencij 
jos meno nepripažino ir paskel-l 
bė jam * blitzkrieg”. Dail- Pranas 
-Domšaitis buvo priverstas bėg
ti iš Vokietijos į AdEriką. Savo kū 
fry bangiausiai s metais Žoromskisf 
ir Jonynas- Marquette Parke Lie-, 
tūrių šv. Pnv Gimimo bažny-! 
iūje paliko puikius kūrinius. Jo-’ 
spynas vitražus, o Žoromskis sie
ninės tapybos kompozociją —. 
Kristaus Nuo kryžiaus nuėmi-! 
mas. Okupuotoje Lietuvoje re-į 
Ilginės klasikos da:‘ės nėra ir; 
nebus, koi Lietuva -bus paverg- ’

. — Labas, Maiki!
— Sveikas, Tėve. Kas naujo?.;
— Skaičiau Vilniuje leidžia 

mą ir Amerikoje platinamą.
Gimtąjį Kraštą”, skirta propa^ 

gandai ir ardimui lietuvių vie-i 
nybės Amerikoje. To laikraščio^ 
pirmame puslapyje atspausdin
ta trijų Amerikoje gyvenančių 
dailininkų nuotraukos. Iš kai
rės į dešine stovi . kauadiškiš 
Rackus, VytautasK. Jonynas ir 
Kazimieras Žoromskis^ Dezerty-’ 
rui į Sovietų Sąjungą pumenyT 
bė tenka Jonynui, kuris daug 
kanų važinėjo į okupuotą Lie
tuvą. 'Bėgę ppxio .okupante, o dii- 
b;ir ten važinėja, savo dade^ dar,, 
bus ten siunčia ir rengia paro? 
das. Žoromskis nutaręs net ne
grįžti Amerikon. . * >

-■ — Mat v t5. kad jiems patinką, 
okupantas, Twe<

— Kai ten ilgiau gyvens, su. 
žinos kw geriau—Amerikoje, 
ar už Geležin^Ųždangos.

-- Gal ir k’i dailininkai no- 
J rėtų. kad ir jų kūryba puoštų

— Ai daug-dainelių mokate? j Lietuvos galerijų sienas.
—: Mes dar dainuojam. ? J Reikia atsimint:, kad Sovie-
— .Ar daug daigeliu mokate?!^ Sąjungoje yradenzūrra spau-. 
pa.įit^ravp auklėtoja.

rįiiit.—* plačiai iškėlė

API K. VAIKU DARŽELĮ

j.u- Kolūkyje, atidarė vaikų dar^ 
-želi. < Pačią - pirmąja dieną ma-;, 
gyliai išpasakojo, auklėtojai, ką? 
ž in o,' ką, rtioka. Abu An gelės ir.

" -- vie-i
įias kėtiirių;'kitas* jau šešeiiųi

MANES NELAUKITE

Poniutė naujai tarnaitei:
— Zosė, nepamiršk, kad 

sų šeima pusryčius valgo lygiai
8 valandą ryto.

Naujoji tarnaitė:
— Gerai, nepamiršiu. Bet jei juk suprasti, kad Jo Šventenybė 

kurį rytą aš pramiegosiu, pra- lengva ir taip didžiai lietuvius 
sau valgyti manęs nelaukę.

GYVULYS

Mokytojas: Kaip vadinasi 
gyvulys, kurs jus aprūpina mė
sa pietums, šukomis plaukams 
šukuoti ir avalynėmis kojoms 
apauti.

Mokiniai choru: Tėvas!

tas

mylinčia širdimi negali pripa- 
j žinti Vilniaus Krašto per okupa

vimo. Valug. to, Jo Šventenybe 
per savo paklusnius tarnus iš. 
anksto patyręs lietuvių genties 
aspiracijas, begaliniai tobulos 

{ šventojo Sosto diplomatijos rė
muose apdovanojo Vyriausiąjį 
Lietuvos išsilaisvinimo vadovą 
dr-tBėbelj šventojo komendan- 
to'ordino šlove, kuri apšvies va
dovo protą ’ suprasti Jo švente- 

| nybės nusistatymą, kad dabar
tinė Lietuvos okupacija nepa
naikina pnmykščiosios ir todėl 
rėkia palaukti kol visos okupa
cijos susivienys vienoje bendro 
tikėjimo solidarybėje...

Žemaitis iš Maži'ai-t.

Povilas: — Kodėl tu karstą 
vasarą dėvi - storus kailinius?

Jokūbas: — Storas kailis karš 
čio nepraleidžia.- ." t- •

$
_ šias pareigas laikinai ^Prano .^įūdčių yaįkiuka:- 
sakoįj-paskvjyė Vladą AmbrozaitL Tas,kepurių, kitas*>_

'kaip sakoma, pradėjo žvalgytis*A#etų — prisipažino :_ 
,po teritoriją. •• • ' *

Koks ten velnias kyšo is?
po >niego? —susidomėjo. > ../į

Pasitelkė porą laisvesnių mec- 
chanizatorių,' pradėjo kasinėti.^

— Juk tai mūsų kikas!.— išį* 
aižiojo venas —

Tain surado šiennpjovę-smut
kintųvą K1K 1.4. O už kelių* 
r^rų pastebėję kauburį, vyųft 

vėl pradėjo kasti ši. karią išver-. 
'ė plūgą. i;-

žmogus: Tas tavo arklys jri 
aklas-

Cigonas: Ponuli,-taj jo kaklas!

gar- 
žo-

dai. menui ir laisvai minčiai. :
ran-1 — Lietuvos žmonės pa?

■j matys kad Amerikoje yra 
z J dailininku.mesj

su

J Jei sakau, kad aš <u tavim 
šgmdien į kiną neis tūtai iir nei

atsako; 
vyi !<■<

-xas maza-is. ą •
— iSTągi padainuokite, o 

fcpjiklausys:me. -— auklėtoja 
sodino, va.ku< rateliu.

’ —Gėriau, pamečiui galvelę, 
•pradeda Jonaičiukai-
’ Auklėtoja sutriko:

— Kas us. tekiu .dainelių iš
' Žiitia apie tokus r^dinit>S; 
Įdomiu?,, grpitūū apLnk paskli-: 
Jo. Atsirado savanorių padėti. ’

- Kažkas prie kiaulidžių pūpl 
i su. — gavo žinią. .;

Vladas Vmbrazaiiiy. sudarę^ 
•*mogiamają grup<;. nuvyko 
fermų. Nuvertu pu>.ūs. suradoį 
Kcmba na. Su . visais dir.^į

- ■ • ■*> * 

žais, sietais * ir kitokiais prie-*- 
Ja is. * '

Sako ieškojimais susidomėję 
pats kolūkio pirmininke An-!_ 

. !ana< Valaitis Mat , t. paieško* 
eini, ir nepripūstai trumpos. dar labiau ^ustiprės.Juk smagii 

Ir pagaliau. pagaSiau. kai dau »a>ti ūkiui naiudinga daiktą.
rody- . Siduras

Paskui vėl žingsniai, durų^ 
trinktelėjimas Tyla. O už pie- 
kystalio vis nieko nėra.

— Nebeturiu laiko. — piktai... 
pareiškia energingo veido mete- 
ižs ir išsiplėšusi iš eilės pusto. < 
kine išbėga :š parduotuves. Li 
kusių pirkėjų nei vai iki krr.š- 
tiiu’.mo .tempti. Visi mintyse 
<kaičiuoja minutes ir sekundes,, 
kuras dar gali pastovėti. O tos 
minutė- ir ilgos, kaip šimtme t

mokė? ' ■ •- < £
r; — tėtė, — ptuįiškino vaikai.--> 
<:r dat‘ dėd.. Jofris, >iėdė Mykoi 
tas ir dar.:.. Jie pas mus dažnai“ 

ateina.... Dainuoją. / ” į
r ‘; ' i B Ve?;C7'<iu.sk-7Zte \
- , fValtiėčių Jaikri’štis”)'

— Palauk. Maikuti. Nuvežtus 
į Lietuvą paveikslus išstato pa
rodai. kad pamasinti daugiau to i 
kili lengvatikių šiluti savo dar-Į 
bus Į Vilnių. Po parodos tie pa-■ 
veikslai gali ramiai sau įgulėti O
sandėliuose broliškose resoubli-1

- ■ i 

-koše, pvz, Armėnijoje Kauku.Į 
<ze ar kur kitur. Azijoje-

— Jeigu, sakykime, Lietuva 
atgautu nepriklausomybę, —j 
kaip tada sugražinsi i Lietu
va?.... - 1 ■

> — Atrodo, kad ne visi daili
ninkai skuba bėgti iš Amerikos .
i S. S-gą, Tėve. J

— Taip. Pvz. dail. Adolfas Va. į 
Iešką, buvęs “amžinasis” Dailės»

- *• j

Instituto avangardo ~vadovas.| 
gudresnis. Į Lietuvą dar nesku-’ 
ha. bet apsigyveno Eeveriy Sho
res miškuose. Jis dar turi peri 
savo buvusiu gerbėjų ir Lietu
vių Fondas arčiau prie širdies...

— Tu man Tėve, papasakojai 
gerų žinių. į sūneli.

— Nelabai gerų, bet ką pada

— Kaip tu patekai į kalėjimą?
— Dėl persišaldymo: Sučiau

dėjau ir pažadinau naktini sar
gą.

rysi, kad taip yra, Maikuti.
— Linkiu tau linksmų Kalėdų 

ir stiprios sveikatos.
— Tik neužmiršk man naujos 

pypkės nupirkti, Maiki!
— Aš tau užrašysiu “Na u jie. 

nas visiems metams. Bus svei
kiau ir būsi šviesesnis kitais me 
tais.

— Tai gerai. Linksmu Kalėdų.

* *

■ MEILĖS IŠBANDYMAS

Jonai, tu sakai, kad mane 
labai myli. Ar mirtum <lėl ma
nęs?. . .

Ne, Onute; Meilė yra ne 
kiečių,

VAIKO BURNA

JJėde:;— Na, Vytuk, -ar ma
nęs laukėte?

(Anūkas: — ' *
niaina vos-tave ateinant pamė
čiusi sušuko:. “To mums dar be
truko-” ' ’

Zmoma, dėde! -Ir

— -Taip, skaičiau. Bet ar tu 
matri toje pačioje istorijoje, kad 

septynias žmonas ?.«gumai eil u;

tfJt

NAUJIENOS APLANKYS JUS

Siuntėjo PavarU|į Vardas.

Adresas:

GERA PRIEŽASTIS
■ z . -

- JAt skaitei istorijoje, kad 
•'Solėmonas •visuomet būdavo 
rimtais ir niekuomet nesijuokda-

kaip velykinę dovaną metams’ (pusei metų $24). 'Kitose 
vietose — flusei metų 
VARDAS, PAV^ftDfc 
NR. IR GĄTVf ___
MIESTAS .........

Visuomenei ir paskiram asmeniui Naujie
nos dabar yra reikalingesnės, negu bet kada.

Todėl šių Velykų švenčių proga Nau
jienų prenumerata yra ideali ir prasminga 
dovana tėvams, vaikams, giminėms, drau
gams, kaimynams, pažįstamiems, seneliame 

Jr kitiems.
Naujienos padės Jums išlaikyti giminės ar bičiulių 

artumą, nežiūrint nuotolių, ir bus ištikimu ryšininku vi
sai išeivijai, kovojančiai už savo krašto laisvę.
PRAŠOM NAUDOTIS PATOGIA UŽSAKYMO FORMA
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; ST. CATHARINES, ONTARIO
‘ LIETUVOS KARIUŲMENfeS ATKŪRIMO MINĖJIMAS

Lietuvos kariuomenės atkūrį- niizerna, ir jokiu būdu nėra pa
rijo 66-osios sukakties minėjimą jėgi kąrfąiiti .prieš Vakarų lais- 
suorganizavo Niagąros Pusiasa
lio “Rampvės” skyriaus valdyba 
10X4 m. lapkričio 25 dienų. Mi- 
r.ėjimas įvyko vienelyno šven
tovėje, 75 RK’Is gati’ėj, 10 vai. 
ryto. Tą dieną ramovėnu užpra
šytos šv. Mišios buvo atlaikytos 
už savauoriu^kūrėjus, karius ir 
partizanus, žususius dėl Lietu
vos nepriklausomybės atgavimo, 
pi'dojo solistai Veronika ir 
'Aleksandras Paulioniai. Per Mi
šias klebenąs kun. Kęstutis But
kus pašvęntino gėlių vainiką, 
kurį burinio ; {8 -metą Sįbinj 
tremtinė Ona Šukienė ir Rame

snės skyriaus -pirm. Juozas 5a- 
rapriiekas, solistams ir visiems 
įš\ entės m inėjimo ' į daly viams 
dainuojant ‘Tdetuva brangi”, 
padėjo vienuolyno sodelyje prie 
Laisvės pamiiykloi žuvusiem-s Lie
tuvos laisvės kovotojams.

Pamaldos .’buvo baigtos, gie
dant solistams V; ir A. Pau-lio- 
niams ‘’Marija, Mariją','. . 
j Po pamaldų ir trumpos i per
traukos sekė šventės minėjimo 
-antroj* dalis?Minėjimą atidarė 
Bamoyės skyriaus pirm. J. ša
rapnickas. kurią taręs įvado ,žo-.. 
dį. pakvietė, paskaitai inžinierių 
Steponą šetkų. Prelegentas savo 
’kruopščiai paruoštoje paskaito
je palietė Lietuvos kariuomenės 
nepaprastą drąsą, kovojant dėl 
Lietuvos nepriklausomybes prieš! 
daugelį kartų ginklu įr skaįčiu- 
ęjni stipresnį priešą. .Paskaitoje 
joalretė Sovietų Rusijos sula-ų- 
..žymą pačios 1920 m; pasirašy
tu as taikos sutarties. Be to, prė-. 
legentas plačiai apibūdino Seviė- 
tn Rusijos pavergtas ir laisvojo 
^■jsaulio tautas, išryškinant -Vą- 
kairų pasaulio kariško, pajėgumo 
•£a_Vą. Prelegentas įtikinančiai 
pareiškė, kad Sovietlį’ Rusiją 
prieš Ameriką ir laisvąjį pasaulį 
'riete 4 ik yra atsilikusi technolo- į'r Alėksandras Pau-lioniai už scr. 
įjijrije, bet ir medžiaginiai yra }o giedojimą per pamaldas ir

Paminklas žuvusioms kari

vąjį pasaulį. Prelegontas pareiš
kė, kad Lietuva <labar yra So
vietų Rusijos pavergta, bet ne
nugalėta. ..

Lietuvos kariuomenė vėl bus, 
kai buvusi, kai tam ateis tinka
mas k;:kas. Ji ta kariuome
nė uždegė lietuviu širdyse 
laisvės troškimo ugnį ir nėra 
Šioje žemėje tokios jėgos, kuri 
pajėgtą užgesinti tą ugnį širdy
se žmonių, pažinusių laisvą bei 
iv?prįklausomą savo šalies gyve
nimą. J

•Prelėgenįtui baigus paskaitą. ’ 
minėjimo dalyviai audringai 
jam plojo.

Šventės minėjime dalyvavo ir 
savanoris kūrėjas, jau einąs 86 
melus Antanas Šukys. Jis už; 
narsumą, sumanumą kovose dėl 
Lietuvos iTcprikl'iusoniybės yra 
apdovanotas dviem Vyties kry. 
žigus medaliais.

Niagaros pusiasalio ramovė-j 
naii ruošdami Lietuvos kariuo-j 
.rtienės šventės paminėjimą, jo4 
kios rinkliavos neskelbė, bet pat
riotei lietusiai savanoriškai pri
sidėjo aukomis. ..susidariusioms 
išlaidoms padmgti, . -jausdami, 
kad Lietuvos kariuomenės švefr 
tės paminėjimas yra ne tik ra
movėm! pareiga ją ruošti, bet ir ; 

’visų lietuviu, nes Lietuvos ka-1 
rys kovojo ir iškovojo Lietuvai j 
ir visiems lietuviams laisvę.
;štaj šie savanoriai aukotojai 

J. .iri S. Radvilai, rš Port C.ok 
bome — -?20, J. Giliūnas, iš Sf.!

• Catharines — $10; po $5 — ... 
Šatkus, J. Skeivelas, J. Kazra- 
gys, J. šarapnickas, A. Zubrio- 
kas, • J. A-londeris, P. Balsas. S. 
Šė&uš; P. Žubas, P. Šukys. J.! . . .... r-.. . ., j ■ j dainas jokio atlyginimo nepa- 
-Tauteras (visi is St. Catharines),} ... r-
S; jjbnušoinis' ir S. Gudaitis, iš 
Niagara Falls. Kiti aukojo po 
iriažiau. Be to, solistei Veronika

ft
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LIETUVOS KARIUOMENĖ 
VĖL ATSIKURS

S. ŠETKUS '

(Kalba, pasakyta St Catherines mieste,, Kanadoje. 
Lietuvos Kariuomenės 66 melų sukakties proga)

(Tęsinys)

tXegahni’a teigti, kad Lietuvos
* I laisvės kovotojai, partizanai,
* j miškų broliai, :be gilios tėvynės

Į meilės, neturėjo kito pagrindo
y j stoti į kova, kurios negalėjo lai-

* j mėti. Tok^ą-grindas vis tik buL
j vo. Kadaise .slapti Vakarų sajun-

k. d p radius naujai n ka- tų tculų laisvo apsisprend^no 
ki.‘. it.j s>;jvie'ai prikišamai teisę (sutektą joms dar Lenina 
'3, ckūpontai būtų puola

mi k ek vienos į; vergtos tautos
tais v "s kovotojų.

Jis taip pat nurodo jo paties 
'LKvavimą Baltijos kiašjtų at- 

/ų suvažiavime, įvykusiame 
?icckholrr;o mieste, Švedijoje. 
I . p pat ( .(whj?y p'mini kelis 

' ^us greitajaiviais apšilau- 
yn i is pas LTlijcs pajūrio par- 
izanus, tikslu aptarti bendrą 
tek t • akciją, tikslu paraginti
/. g .miz jotis, nenusivilti iki to 
ik’j stokojamų ry šiu. Tai buvo 

ČIA pi rr? s po karo šioks toks 
a,'sakymas 

j
žvalgybinę organizaciją, žinomą 
' ekes, NKVD, o 
vėdinimais.

į <ovie!ų jau seniau 
a U‘ly j e veikiančią

dabąr KGB pa-

,ka-d tas viskas 
Lietuvos parti-b m o žinoma k

i z?nams, paskatinant juos nepa- 
siduoti .kovoti kuo ilgiau, nė ne-

I sapnuojant apie galimą Vakarų 
sąjungininkų išdavystę, dėl kų- 

‘ r’.os datbr kenčia ne tik paverg- 
’ t-l kraštai, bet ir palys sąjun- 
’ gininkai. - ‘ p ;
i Buvęs ČIA direktorius Colbev
■ aiškinai viso reikalo nuėjimą vė-
• jais dėl to, kad tais laikais prasi- 
i dėjo Kinijos bei Korėjos komų” 
luistų didelis judėjimas,, f ik siją 
’užimįi visą Pietinę Aziją, jos sa-
• lynus ir, žinoma, pačią Austra- 
Jliją. Vakarų sąjungininkai ture 
' jo skubiai dėmesį nukleipti nuo
sovietų okupuotų- Europos kran
tų ir skubėti į Tolimuosius Ry-

; tus. Kaip Lietuvos, taip ir kitų 
pasergiu tautų reikalas tapo pa
dėtas i šalį, bet nebuvo už-

■ mirštąs.
i Pavergtų tautų laisvinimą

Ilijai prisiekiant stovėti šalia sol v 
rietu k juos aprūpinti visu tuo, j; 
kas reikalinga tam karui lak nė- i', 
ti. Tą pažadą Ainepika ir Argli-^. 
ja ištiesėjo šimteriopai. C te pate 
dumiu labai sutrumpintą vokie-

laikais!).
Ir. šalia to visQ tie žymiausi 

xjlitikai piimą kaitą pokąrinė- 
e Amerika istorijoje priminė 
ovieC ms, kad jų pačių vyriau-i žj jniąusio istoriją) Werner’o

fJėelĮerio į daug kalbą išverstos 
-knyga-, ".‘EgM Minus West Iš 
£ęro” ištraukėlę.

”1914 m, Hepos m«n. Roose-' 
VeUąs įsakė pradėti greitą pa* 

.ga^t>ą Rusijai pradinės vertės 
J bilijono dolerių sumbj.a”. Nuo 
tp-teitų įkį karo pabaigos Ame
rika <tev® sovietams: 2,660 laiį-' 
vu, 427,284 karinius sunkvežiė 
mins, 13,303 tankus, 35,170 mop 
iociklų, 2.338 kitokius motorą 
Ztiotus" vežiiKus.: Huno pasiųsta? 
2.5QQ.G00 , tonų geriausio aviaert 
jos benzino, 15,033 lėktuvus iš? 
AmižrSkos,‘4,37Q lėktuvų iš Ang-rf 

JbjOs ir vir$ 3,000 iš KapądpsJ 
Buyo suteikta T,900 paprasti^ 
garvežių ir 66 dyzeliniai, kartui 
šų (įešiįn timis tūksūpČių vįigdi- 
nų; nusiųsta 4,500,000 rtqnu- 

. jiphseryuofos nj^sęs.. StąĮĮn_a>- 
tuėj pat pradėjo dalyti tu$ rraeJ. 
tų 12 jęilij&ną sovietą karių 
Oiąfbs „k^ybės bBiw&onjškb 
ipąhto dąyimus.t j,:.

(Bus daugiau)

jyb5 nėra te'sėtai išrinkta, Ką4. 
dabar Sovietu Sąjungą va^? 
^uja r.; legalių žmonių, Todėl 
galinčią meluoti, sirkti, apgąų- 
Jineli, ks<Ią tik jie to nod, tuo 
nieltinančių patys savo įstaty
mus bai savo konstituciją. "

V.ia visai nesunku su|>rastj 
prezidento pagrindinės minties, 
kad su šitokios rūšie? Rusija nie
kas negalės pasiekti pasaulio 
taikos, tikros teisės, negalės su
darinėti jokių garbingų sutarčių 
be griežto ją patikrinimo Ėel 
kekių laiku tam, kad ateityje 
nebebūtą vietos jokiai apgaulei.

šios labai laiko ribotos paskai
tėlės rėmuose neįminonra.' ĮS- 
kisiu aptarti tą gyvenimo faktų, 
kurie rodo ^sovietų dijdeies par' 
stangas rožinės spalvos ingio 
pi-opaganda uždengti sa-vo vi
siems atsibodusipą, nevaismgoSj 
ekonomiškai nepp-ęduktihgo§ ir' 
neprotingos santvarkos roaskę-,/ 
tačiau pasaulis turi savo akis ir 
mato, kad sovietų pasaką bur
bulas nesulaikomai rieda pakal
nėn, nors jie išsinertų iš kailio 
b?ž<tžionąudami Amerikos-ar -Ka
nados gyvenimą. .

šioje vietoje negalima apsieiti 
netarus, keletą sakinių apie da
bartines šokinėtą ir Amerikos ap. 
siginkląvkno lenktynes.. 11.

Reikia gerai atsiminti, k&d; 
Antrojo ' Pasaulinio karo i 
džiojė sovietą Rusijos ■ gyvybė" siveržįųių yja daugiau
buvo išgelbėtą .Amerikai^tAiig-kęjp -1(59. ' ;

.—'-Irano yjrrausybe pareiškę/ 
kAd visi Kųvaito lėktuvo grobi
kai jau atiduoti teismui, jie bus 
baudžiami' islamiškais įstaty
mais.gininkų dckutmenfsi nebėra slap

ti : jie surašyti daugelyje leidi
niu bei atsinrinįmu knvgosė. 
Buvęs pokariniais laikais ČIA 
(Central Intelligence Agency) 
direktorius Colbey7savo knygo^ 
je rašo, kad buvo pradėta orga- 
nizuoti partizaninė^  ̂a sovie- problema vėl patapo gyvai, sb- 
tų otkupiioluo^e kjtašt jose str 
centru Anglijoje. netarta 
padaryti Vakarams galutinai įsi- 
tikinus, kad, sovietai ir jnemano 
gi'ąžmti laisvės nei rienąi buvir

Etpps- ugiiiakalnip prasiyerži- 
mai?buvo pradėti ujrašinėtį 475
WPr- •

/Įš viso ųgnįaąaĮnio ^ra-

vietams per Kubą artėjant prie 
Amerikos krantų. Gresiantis pa
vojus galų gale pradėjo budintį, 
ruzveltinių, kenedinių- oporfjįf-

V

, tos himnu ir vėliavų išnešimu, slaptas mažesnes b&ze^ kiei 
I : -. l Ramovėn?s nojė sovietų akupuotdj4-

.2^
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] ėmė; taip pat ir inž. Steponas 
;. šetkus už; paskaitą.

Minėjime -dalyvavo ir Virgau- 
das Jonušas, ris Čikagos. Per pa
maldas iii šventės minėj i me da
lyvavo daug, svečių. '• :

Minėjimas buvo baigtas Tau-

5 JA Y DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St., Chicago, IĮL

•*. BtTBSTINGAl iSPTLDOML RECEPTAI » FANNIE MAY SAL- 
DUKYNAI » KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo ;

planuoja užimti ..visą Vakarų
Europą. ’te .2

Partizai^nės. koyos planas bu- ganą, kuris piririas pį^dėjp at- 
vo maždaug toks: iš .pa$pnndinės gaivinti pavergtųjų vil^, nes jis 
tiekimo bazes AngHįojė Įsteigti pirmas pasakė sovietams i akis.

tiesą. Sovietai yra apgavikai, - 
aferistai, teroristai, žemiausios 
rūšies melagiai, ir kad sovietų 
valstybė yra niekas'kitąs, kaija- 
paties “velnio išpera”-, : nes ki-: 
taip negalima lietuviškairišyers-': 
ti jo pavadinimo Rusijos “Tįfrė: 
evil empire* - ■ ■

šalia to viso žymiausi, Amerte 
kos politikai visai neseniai pay 
reiškė, kad sovietai nores-nėno- 
rėš, bet turės laikytis Jaltos šų- į 
tarties, garantavusios . laisvus 
rinkimus okupuotuose kraštdoį.?^

For constipation relief tomorrow 
> reach for EX-LAX’tonight. «

Ex-Lax helps restore your system's own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight 
You’ll like the relief in the morning. 
Chocolated or pills, Ex-Lax is 
“The Overnight Wonder.’’ 
» t

Read label and follow 
directions.
C Ex-Lax, Inc.. 19S2
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Verti prisiminti faktai

Visi žinome, kad nedidelė komunistų grupelė, vokie
čių generalinio štabo padedama, 1917 nfetafs pagrobė dar- 
biečio Aleksandro Kerenskio vadovautą demokratinę Ru
sijos vyriausybę Petrograde, o iš ten, Rusijos monarcb.ištų 
gęnėralų: padedama, pamažu pagrobė valdžią visoje Ru
sijoje. Jeigu gen. Brusilovas būtų neperbėgęs kartu su jo' 
vadovaujamomis caro : divizijomis, tai komunistai būtų 
nepajėgę išsilaikyti vadinamoje sovietinėje vyriausybėje-

Reikia turėti galvoje, kad Aleksandras Kerenskis, 
Rusijos darbiečių pirmininkas, pirmiausia pravedė rin
kimus visoje Rusijoje. Rinkimų metu pralaimėjo monar- 
chistai ir labai mažai atstovų i seimą pravedė Lenino va
dovaujami komunistai, tais laikais vadinami bolševikais. 
Leninas, matydamas,-kad demokratiniu būdu negalės pri
eiti prie Rusijos vyriausybės, Petrapilyje suruošė darbi
ninkų tarybų vardu perversmą. Ne visi komunistų par
tijos Centro komiteto nariai pritarė Lenino pasiūlytam 
perversmui, bet daūgūma Petrapilio darbininkų tarybos 
narių pasisakė už “darbininkų tarybas”. Pradžioje šios ta
rybos paėmė miesto sūvivaldybės vakbuną, o netrukus su
ruošė perversmą prieš Kerenskio demokratinę vyriau- 
svbe. V <<

Ne visos Petrapilio tarybos pritarė Lenino suruoš
tam perverimui. Pries Lenino planą pasisakė Kronstadto' 
darbininkų tarybos, o prie jų prisidėjo ir Kronstddte 
esančio Rusijos laivyno tarybos. Kaip Kronstadto darbi-, 
ninku tarybos, taip ir Kronstadto jūreivių tarybos vedė 
pasitarimus su. Petrograde perversmą prieš demokratinę 
v*yrfdtišybį-Į padariusiomis darbininkų tarybomis, bet ne
pajėgė susitarti. Tada Lenino vadovaujamos Petrogrado ‘ 
tarybos Įpareigojo Lebną Trockį organizuoti kovą prieš 
Kronstadto tarybas ir Kronstadto jūreivių tarybas. Troc
kis buvo geras kalbėtojas, bet karių organizuoti jis ne

tąękėgo. Tada persimetė Petrbgrbdo sovieto pų^ta 
rolas Brusilovas. Karių tarpe buvp ir kapitonas Miėhkiląs. 
Tuchačevskis. Pastarasis buvo gėras karys jr gkbus kal
bėtojas. Trockis savo pavaduotoju pasirinko TdclfdČėvskj.'

Tuchačevskis įtikino BrusHdvb karius sudaryti sava
norių dalinį ir per užšalusį uostą pasiuntė į Krohfetddtą. > 
Tuchačevskis nuginklavo Krdftštadto jūreivius, vietos | 
darbininkų tarybas ir pasiuntė į šiaurę prievartos dar- i 
bams- Tai buvo pirmas PetrogrSdb sovietb hdtarirhas nu
ginkluoti darbininkus ir pasiųsti juos prievartos dari j 
bartis. Po Kronstadto, kpt. TuohaČevskiš kpv&^iaVd visus 
Brusilovo valdytus pulkus, sakė kalbSš ir kvietė kSrihin 
kus stoti “raudonon armijon” ir padėti “ĮVė.šti tvarką”.

Po dviejų mėnesių Į Petri^lį štrvažiaVO hžitfjrri iš
rinktas seimas rusų demokratinH konstitūcifąi paruošti. 
Suvažiavusieji atstovai pasakė kėlias kalbas ir rengeši 
paruošti kraštui “demokratinę konstituciją”, bet Ečriitfri 
pasiuntė gerai ginkluotus jūrėndtfc ir išlaikė s'fš'ig’teihkb 
seimą. Tuo pasibaigė rusų pastangos įvėįfti deittbki’a'tiiię 
santvarką.

Tuchačevskio vadovaujama ‘^randdndji kriniją” už
ėmė Smolenską, Minską ir kitus Rusijos ftifė^ttis. J&a^k- 
voje pulk. Vladimiras Stankevičius, karo msdkyklbs dėsty
tojas, subrganizavo kariūnus pa^pri^ihri bdlševikdih'š, 
bet buvo sumuštas. Ukrainiečiai ištišrts įlietus pribšindši 
bolševikų karo jėgoms, bet buvo sumušti.

Guzijoje buvo pravesti rinkimai, išrinkta demokra
tinė vyriausybė ir paskelbta Gruzijos nepriklausomybė. 
Gruzijos prezidentu buvo išrinktas socialdeitiokrstas. Du 
mėtų gruzinai priešinosi rusams, bet buvo Surhrišti ir 
nugihkludti. Iš nepriklausomos Gruzijos buvo padaryta 
sovietinė respublika ir prijungta prie .Sovietų Sąjungos. 
Panašiai buvo pasielgta ir su UkrŠiria. Didėlė dalis tikrai-' 
mečių, kovojusių už nepriklausomybę, persimetė pas i*u- 
sus ir tapo Rusijos valdytbjaiš-■ .. ; /

■ • ■ 'f i.

Kada Trumanas, Stalinas ir Chūrchilis sutarė at
šaukti visas, karo jėgas iš Irano, Amerika atšaukė savo 
lėktuvus, britai atšaukė šavb tandčus, Bet ?5tįĖlinŠs •lūku
riavo. Sovietų karo jėgos tebeb‘ūvo siSta*^ Traiferid - sb-į 
vietų agentūra paka'rtotinai tebeskleidė ^pp'aga'tfdą, kad: 
šiaūrė priklausė Sovietų Sąjungai. Pferi Tfhmanas ilgų 
laiškų Kremliui nerašė. Jis priminė .Stalinui, kad Ame
rika atšaukė savo jėgas iš Iraiio, o “jeigu TŪsai tti-ri šųn- 
mų, tai aš vėl pasiųsiu Amerikos aviaciją, kad pkdetu 
rusams išsikraustyti”. Antrą k^rtą Staljiiui iiėi^Įkėjo 
priminti. Už savaitės višbs sovietų kąrii: jė^bš išvažiavo. 
Jos išsivežė risus sovietinius kvislinguš,' kurie JatLouvo- 
paskirti Įvairioms provincijų gubernatorių ir pblicifos 
vadų parefgbms. Sovietų karo jėgo^įĖM surinko ir išsi
vežė, kaip surankiojo gedvilaš, palėckhis, mėškaūškidnes, 
Venclovas, Cvirkas ir kitus. : . " •' f -

Indonezijoj buvo suimti visi Įtakingėsnieji karinin
kai. Jų, pareigoms buvo paskirti seržantai su sovietų pa
tarėjais. Jakarta -jau buvo užimta ir maskviniai pasta
tyti priešakiu. 17 Indonezijos karininkų buvo sušaudyta. 
Bet užteko dabartiniam prezidentui Sudrgamžubti savo 
jėgas ir pasipriešinti rusams, kad visi maskviniai, kurie 
Spėjo, išbėgiotų, tačiau kartuvių neišvengė perversmi
ninkai ir rušų paskirti patarėjai. Rūš'ai paliko savo lai
vus su ginklais ir sušlapusiu cementų. Rusai daugiau gal
vos nekelia Indonezijoje- > . 4

Rusai būvo įsitikinę, kad jiems pOvyks' .įsigalėti 
Graikijoj, bet riiėko iš to neišėjo. Prezidentas pasiuntė 
tankus Į Atėnus, kurie sovietų specialistus labai lengvai 
nuvarė iki Salonikos. Jiė nustojo bėgę, kai pasiekė Jugo-

Vilniaus katedra

J. VENCLOVA

LIETUVOS BEI LiETlATL VARDAI. 
PAVARDĖS IR VIETOVARDŽIAI

(tingaus 
Niišhiostyti mūsų ašaras že-

. ritėj...
Tapati tvirtino ir rusu isto

rikas prof. F. Kudrinskij savo 
..studijoj “Litbvcy”, tik pabrėž
damas, jog senovės lietuviai mal 
davę laisves deivės Lietuva pa
galbos kryžiuočių riterių pr;- 
sfiausti. Pagal dr. J; Šliūpą

- tuviu tauta. I :t.. T10r>p.<) prisimu 
irimai apie laisvės deivę Lietu- Į 
<<ą Ilgiausiai išsiliko, pas lietu-J 
vitfs. gyvena’nčįtiKr Trakų:r^py- j 
•gardoj. , . Į

N et ^eno jo Vtlij iau s um versi - 
tetb labai kritiškas istorikas 
pipf. J. Lelewel (Histoife de ta i 
Lhhuanie et de la Ruthene. Pa-1 
ris, 1861, 109 p.) tvirtino. Kadi

Lietuvą. Kitas žinomas ano me- j 
< - e t ’r - ' ’
(Obraz Litwv, Wilno, 1844, I 

t , 32 p.) priėjo išvados: “Lietu
va “buvo laisvės deivė”. Dar ki
tas kritiškas istorikas dr. L. Po- 

’blocki (Krįt’sche Beitraege ziir 
aeltėsten Gesčhichte Litaitenš, 
Koenigsberg 34 p.) teigė, kad

• ■ — * —‘►

vardas

Visų pirma dėl Lietuvos bei 
lietuvių 'tvardo, čia tektų prisv 
mftiti, kad daua spėliojama ir 
ra'šdfn^ ^i^ė Lietuvos vardo kil
mę. ’Tarifą!^ atrodo, tikra, jog 
Lietuvos.' vardas paeina nuo 
felsvėš čfeivės -Liėttiva,. kuri bu
vo garbinamą lietuvių nuo se- 
riiaus’ų^ taikų ir kurtus ;vaizdas 
plikės'; Jbiįjtldfųs. valstybės žėn- 

*kfe vyfS? • v J c
j"aų rBWehu istorikas C. Tad

us (T aipž.) šayo knygoj uGėr- 
ma-nia” ^45 cap-.) tvirtino, kad 
aisčius. L y. lietuvių^ saugoja 
deivės ir tarp priešų ffšectiram 
čfeae cfilfbrėrh ėt’itri.-* rh’tę.r hos- 
tes praestat’5.

Istorikas L. Chodžko (La 4 Po i senovės lietuviai - garbinę-, deivę j 
logrič, Pavis, 408 £p.) Jie tik kcn- 
štafitavd jog ^eivė\MH6v£ bu
vusi laisvės "gyn^ėjh; H$t--ir riu- 
vodė išsilikusios • giesmės ,žo- 
Hžitis. kuriais senovės lietiiviai 
ibs maldaudavę:

meilingoji Lietuva, o kfisve
palaimintoji.
Pasigailėk mūisų, nusileisk iš

slavijos teritoriją.
Pasitraukė rusai ir iš Austrijos. Labai jie-^nenorėjo 

apleisti turimų pozicijų, bet viską paliko ir pasitraukė 
į Rytus. .

Sovietų propagandistai tvirtina, kad Sovietų Sąjun
ga žygiuoja tiktai pirmyn, ir niekur nesitraukia. Taip 
nebuvo. Faktai ką kitą kalba. Tuos Taktus reikia turėti 
galvoje, kai tenka svarstyti sovietų ikaro -jėgų ekspan
siją. Jie žygiuoja pirmyn, kai jiems nesipriešinama. Jų 
drąsa dingsta, kai jiems pastojamas kelias.

.senovėj he trk lietuviai garbinę 
laisvės deivę Lietuvą, bet taip 
pat ją garbinę ir senovės lat
viai. Anglų istorikas dr O. Rut
ter (The NewBaltic States. 1924, 
68 p ) akcentavo: ‘‘Lietuva was 

goddess of the country, the 
Queen of the Nation'’.

Labai įdomu, kad rtet* senovės 
keltai garbinę ‘LitąV^ deivę, ku
ri atrodo, galėjusi taip pat būti 
laisves deivė., ries ji buvo labai 
aijtįrpa karo dievaičiui Marsui, 
kaip aUstrų kalbininkas h“ isto
rikas A Hdlder (Alt-Celtischer 
Sprachšėhatz, CJraz. 1062; 245 
n ) nabyėžp: Gbettirų
be^itzetrn des Mars”. Plačiai do- 
ktrrh^itfuotai dėstoma apie Lie
tuvos vardo genezę J. Venclova 
“Lietuvos vardo k;lmė”, 1972 m.

Paprastai rašoma, kad Lietu
vos vardas pirmą’. kartą pami
nėtas 1009 m. Annates Quedlin- 
burgenšės, Vienok'kai kurie rim 

. .. .. x t t - ’ i ti isterikai ŽK. Zeuss. K. Meul-ie istorikas prof. J. Jąroszewiczt . ' , \ < b i T -
: t■ xk i - t r ienhof ir kiti) •■•rr&no, kad Lie- 

I tuvos vardas sąryšyf su lietuvių 
tauta buvo žinomas daug se
niau. Jau minėtas Jstorilcas dr. 
L. Pobldcki (39 p.) tikina, jog 
Lietuvos.vardą paminė'o *'Cro- 
nica Ungarorum”,. kurioj rašo
ma, kad hunu karalius Atila 
apie 45C m- su ,savo stipriomis 
jėgomis įsiveržė į Lietuvą (Li- 
tuam). ir sekančiais metais jis 
jau žygiavo į Dak)ja (Dacien).

(Bus daugis u v

— Ilcntiurąs reikaltuja, kad 
Amerika pasinu-ų 12,000 ni- 
karagiecitr iš. Nicaragubs atbė
gusiu į HcmFir<a's'i< apsigyvenu 
siu pasienyje. Honduras turi 
padėti juos maitinti.

L PUŠĖNAS

KOVA IR MEILĖ
LIETUVOS LAISVĖS KOVŲ ROMANAS

(Tęsinys)
— žinoma, jis nepasigailės. ■, ,
Jiedu prisiartino prie didelių medžių, kuriuos 

stipriai purtė vėjas; Įsikibęs į belapes dar jtĮ sfc- 
kas- Liudas atsistojo už storo medžio kamieno. 
Čia jis pasijuto užstotas nuo vėjo, ir sniegas ne- 
bekirto.

— Aš jau baigiu peršlapti, ir kojos sudrėko. 
Gal užsirūkysime? — Liudas pradėjo ieškoti ciga
rečių po sušlapusiu apsitūptai.

Užuovėjoj užsidegti cigaretę lėngviau sekėŠL 
ir tuojau cigarečių dūmai pakvipo tarp šlapių 
medžių, nakties tamsoje.

— Nelengva kareivio dalia. Vyresnieji juk 
neina šiokiame Ore. Ar Gyniotas eina patruliuoti? 
Miega kur mergą apsikabinęs, o tu čia klampuok 
sau tamsoje, peršlapęs.

— Jam labai pasisekė: tokį jauną leitenantu 
paaukštino. Rodos, yra mūsų kuopoj ir daugiau 
patyrusių, tikrose kautynėse išmėgintų ir užgrū
dintų. O Gyniotas kažin? Kai lenkai gerokai, už- 
tvilims jo kelnės gales būti pilnos. "Dabar jis labai 
Migeba aukštinta, moka komanduoti, kaip koks 
caro aficieriui pradėjo pritarti Liudas.
, Daugybė gijų vedžioja žmogų gyvenime, pa-

našiai kaip siūlai lėles lėlių teatruose. Žmogui F 
atrodo, kad viską jis apgalvoja, viską supranta 
h’ elgidsi atitinkamai. Bet, iš tikro, žmogaus va
dovu yra rtė vien tik jo protas, bet ir jo jSŪ^SSi, 
jo tėft$dramĮentas, polinkiai, aplinka ir visa kith. 
Su visais šiais dalykais žmogus yra susietas, lyg 
kdkionris nematomomis gijomis; o jos žmogų ir 
šbkdiria. h* lenkia ir varo, ir prilaiko, ir kėlia ir 
dfetk- ■ .- - .

'Litras taip neseniai labai aukštai vėrHfio ihi- 
tenantą Gyniotą, bet dabar staiga jo ittRffiiSfiė 
pradėjo kisti. Tas šlapias sniegas, ik^tfš "bgTas. 
tamsa, purvynas ir draugo žodžiai ją pakeitė.- 
Dabar jam atrodo, kad Sarkariis iSb'ki teisHs, Tik 
jis nežino ir nepagalvoja, kad Sarkanis |&t 
yra vedžiojamas savo gyvenimo siūlų, ir ka3 jo, 
žodžiai prieš leitenantą Gyniotą veržiasi pavydo 
stumiami. ‘ u?

— Kaip ten su tavo sešeriih atsitiko, ^ai-gąliu, 
paklkdsti. Niekas daugiau, sako, tose katifjufese 
su benfloritiriinkais nežuvo, tik viena tavo sesuo. 
Per kitus šį tą girdėjau. Žinai, visi bijo daug šne
kėti, kad Gyniotas nenugirstų. ' ’ /

— Aš taip pat nieko aiškaus iičgkliu pfcshlfyfi, 
nes paties įvykio nemačiau. Gyniotas sakfe, kad <ji 
užstojusi jį nuo vokiečio kulkos ir pati kritusi? 
kvailute. Man labai 'jos, gailą, ji buvo Galiai -įera^ 
mergaitė. . 1

— Žinoma, gaila. Girdėjau, kad ji buv»4r4a- 
bai graži.:. Ir Viekas per tą Gyniota-.. ; 1 -•

— Kaip tai per Gyniotą? Nesuprantu.

— Palauk, Liūdai, ten kažkas lyg sujudėjo. 
Aš šliuksiu arčiau, o tu pastovėk čia, tik būk 
apdairus. ■ - . ’

Sarkanis pamažu pranyko tamsoje; bet grei
tai šfittrirš jb Vaišas. kurio net medžių
ošifhaš hfenušibjjiifo: .

Kas ten? Slaįitažbdis?
Jokio atsakymo herigtadėjo, tik vėjo gūsis 

nušvilpę, ir irfėdžlai Tjtg galingiau suošė. Liudas 
ėihėakylai claiiyElš: - .. ..

— kad nebūtų tt man -taip, kaip adietiiš 'Bėr- 
riibtii?fltfnkų patrtHiarn*, lem Aaktį juos puolėme, —— *«■ *— ’ • *** *6— pamanė. . . : _

Pasigirstą skubūs žftl£&iiai f>er šldflią sniegą 
bei šahlarfis. Gal ŠdfkShis IrĮzta, bet L^ūdaš ne
gali būti tikras, nes labai tamsu.

— Šamihi, ar tu Į — pu^ialsHi paldausė. .
Žingsniai sustojo netoK, bet nieko besimato.'

— šlapijfžociis? ’ .
—Kova, atsiliepė balsas tamsoje.

SMFMbn; iWfe t^thi? Aš galė
jau .tave ūrtctett, IfiaityteaMs; dttA £rfešas nori 
mane užpultu . . '*

• * W * * « # ? f* L

— Kažin kas buvo ten tarp medžių. Girdėjau 
atsargius žin^stžūs. Kai Surikau, pabėgo. Neši
ojau, nes latei tamsu.

— Ei tartie fš §ib,miško lauk: čia yra labai 
pavojinga, ritisprehdė Eiūdas, ir juodu išėjo iš 
miškelio Į lahką. Vėj&s vėl ‘stipriau įsikibo į jų 
apsiausto skvernus ir Svaidė sniegą į jų veidus. 
Tamsa vis dah labai tiršta ir netoli tegali matyti.

— Sarkani. tu paminėjai, kad visa mano šei
mos nelaimė per Gyniotą. Kodėl tu taip.manai?

nenoriu da^'kpiė Gyniotą kalbėti. Žinai, jis Lyra 
viršininkas, Tu išpliurpsi kam nors, Gyniotaš su
žinos ir uteMbtferffs tnartimi nusikratyti. Kauty
nėse kur i pavojingiausią vietą pasiųs, arba pats, , 
progsp-parite ikras, ^ginklą i mane-atsuks, ir bus

sb tkvb Seserim, Genute-
— Ar tai jis mario seserį peršovė? Negali 

būti. -Man sakė, kad ji įšoko tarp vokiečio ir Gy
nioto, ir vokietis j^MHbvė. 4

-J- fete - —

AJuuS oaugiatp

kfrry.4nt?ti*ln ĮfOfltfji 1
7— O tu nebijai ? Drąsuolis. Hlhk^koks atsfrfcffl.
■— A& bijau pagal reikalą: kai reikia bijau, 

kai nereikia, nebijau. /*
— Ką tu ten pastebėjai?

KišrrotČttį įsigyti Piišėrio “šusrfikirnas Mon
tanoj” ar kitus jo leidinius, prašome kreipeis j 
(Vntttėš tfldvklį- psl. $o. Petras Gr viia, £008 
Hobsow, .’Hot Springs, Ar. 71913. P

^41, F: -<’ v. Dec. 1984
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Modernios poezijos knyga. Kaina 5 doL Minkšti 
viršeliai Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

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

. ............................ ......................................ai

DR. tPAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wt&tchesUr Community klinikos 

Medicines direktorius

PRANEŠIMAI

H 
v'

19JI S. Manheim R<L WeMchwtw, HL 

VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

Tel: 562-2727 arba 562-2728

Service 461-8200, Page 06058

Chicago* Lietuvių Suval
kiečių Draugijos priešine tinis 
narių susiiinkionas įvyks penk
tadienį, gruodžio 14 dieną, 1 va 
landą po pietų Anelės Kojak sa
lėje, 4500 So. Talman. Nariai 
ptašomi atsilankyti, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti.

Po susirinkimo vaišes.
Eugenija Strungys

m- -’U
■k € A

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBt; AKIŲ LIGOS 

3921 West 103rd Street 
Valandos pagal sueitarin^

OPTOMEJRISTAS

2618 W. 71st St. TeL 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact leases”.

TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug 

padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legal iš komis 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje. 
Knygos kaina -r $3JJ5 (su per*- 
siutimu). ,?i

Iš 1919-1920 m. Vilniaus darbo atsiminimų
(Tęsinys) vaidmeiiio jiems vaidinti neno-.

šiaip ar taip, visa dėmesį krei ^6me- K< vįId^
Piau i lenkus. Komunistai per- mokrątąi kaip Bielskis, Požėlą 
daug lengvaiĮ vertino j«4j paje- Lmdanu su munus (manim Ja- 
2as, tuo Urpu mums lietuviams,' bulaičiu, bene dar inz. J. črnr 
įuolė i akis nepaprastas lenkų ,ll’L reiškė • abejonių, ar besus- 
skverbimasU i komisariatus, ypa.kub^ Ęetuyim lenkams už akių 
čiai i karinį žinojome juos tu-’ uzšokti- Blamal žiūrėdami į ko-' 
rint nuolatine ryšių -su Varžų-] tvarką, jie rodos, nea-
va, gaunant iš ten instrukcijų ir 1 jog jos dienos Vilniuje 
pačius organizuojantis. Ne kar-l neilgos. Ypatingai daug
tą kalbėdami su komunistais,? mum* sakė kratos ir-suėmimai 
stebinės, jųjų neatsargumu', I lenkų poeviakų tarpę, kurie vos 
bet šfe;£ik j^oku t tai ats^ky^a- 
vo, o' rnfes vėl žvalgų ar šnipų

do-, tesutikdava rnilifjnįnlr^ ,
kuris mums paaiškino, jog tuo
jau sutiksime komunUtų patru-f 
Ii Tatai mums buvo naujiena.Į 
T krai jį me» greit pamatėva (be ( 
ne Mažojoje Paulionėje), tik jis ( 
mum nieko nesakė, dargi ispė- 
o. kad neitume gatvėmis, o tie- •' 

Uog per kalnus. Aplinkui gir
dėti buvo šaudant ir kulkas 
zvimbiant, tik pačiu šaulių ne
buvo matyti ir mudu vis ir vis, I 
per kalnus eidami, gaudavome ' 
pritūpti. Nusileidusiu ligi Uos
to gatvės, sutikom antrąjį patru i 
lį. kuris mus apklausinėje ir 
r ed raudė, bet ir nepatarė eiti 
oliau, ne, girdi, galime pasitikti 

“serdity patml”.

Vis <lel to ėjova. nes Debeto- , 
Ii buvo ir giminazija. Eidami 
pro dakt. A. Domaševičiaus na
mus, (Gimnazijos gatvėje), pasi- 
tikova jį turinti raudonąjį kry
žių ant rankovės ir su vienu — 
kitu darbininku bekalbantį. Jis 
kelis žingsnius mus palydėjo.! 
Mums juos užklausus, kokia gi] 
miesto padėtis, šgirdome, jcgi 
vietos “chuliganai” puolė ko
munistus, bet veikiai būsią nu
malšinti. Einant jau pro pat gi
mnaziją, bereikėjo pasukti Jur- 
g:o gatvėn, tik štai pasitiko ir 
ansai ^piktasis” patrulis. Jo pry 
šaky einąs atkištu revolveriu

h ,

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

ignHMKi __

pačius;
tą, kalbėdami su komunistais,’

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

GENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

46054)7 SO. HERMITAGE AVENUE 
Tri. *27-1741 — 1742

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

' INKSTŲ, PŪSLtS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 

1656 West 63rd Street 
Valandos: anirad. 1—i popiet.

Oftse teištarus: 776-2880, 
fcassaeneijes telef.: 448-5545

t ' ■ t «>r»

“ L I U C U A”
Miko šileikio apsakymų knyga 

“Liucija” jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuvių

tepalietė Jiyų organizaciją, bet 
aiškiai buvo ?matyti jog gilia t:

■ jos nepasiekė- Mes neabejojome, 
r. > . . j jog "kaso komisariate lenkai -vi-,

gyyenltną %iūo XX šimtmečio j jjomuftistų ir jųjų ka-j
| riučmenės neiiaudai ' ndtikėjoA 
! me, nei lenkiškiesiems, “komu- 
mštų” pulkams, "iš- kuriu, patys- 
komunistu vadai nemažai;} lau
kė. "Vieną tekio .pulko karį, bu-

Florida

, Prostatos, inkstų, ir šlapumo 
i takų chirurgija,

j, 5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710

Tel (813) 321-4200

-Apdreurtaa perkraustymas 
4s Įvairiu itstumy. 

ANTANAS VILIMAS 

TeL 376-1882 ar 376-5996

PERKRAUSTYMAI

Laidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

U 8CR8NAS. Tel. 925-8063

'SOPHIE BARČUS
RADUO i KIMO* VALANDOS

fefeadienitlr tr sekxaUanhdr 
330 3:30 lid 938 nL ryta.
St*Hat WOPA - 1499 AM 

truuJii»{»tnM « »ū«v *fwRįm 
M*rw**» Pirtm.

*•**•!• _ AIo^m Dawtang 
T»Wj 77*-1447

7159 i*. MAPLRWOOO AVX
CHICAGO, IL 4*999

“Lietuvos Aidaf
RAZ9 MAZDtlOiYTt

Vtaw laido* g WGXV

TW.77S-W4

Stella Ponelis
Gyv. Chicagoje, Marquette Parko apylinkėj

Mirė 1984 m. gruodžio 11 d., sulaukusi 97 metų amžiaus. 
.Gimusi Lietuvoje, Kalime. Amerikoje išgyveno 80 metų.

Paliko nuliūdę: dukterėčios ir sūnėnai — Ignac Zaleckis, I 
jo žmona LaVerne, Charles Zaleckis, jo žmona Friede, Ann1 
Blazis, jos vyras John (gyv. Lemont, HL), ir Pauline Alberti 
(gyv. La Canada, Calif.) bei kiti giminės, draugai ir pažįstamu)

‘ Velionė buvo našlė mirusio Joseph. 1

Kūnas bus pašarvotas ketvirtadieni 3 vai. p.p. Lack J 
Lackawicz koplyčioje, 2424 W. 69th St. *

Penktadienį, gruodžio 14 -d., 10 vai. ryto bus lydima išl 
.ouplyčros į Lietuvių Tautines kapines. J

iVisi a.a. Stella Panelis giminės, draugai k pažįstami i 
I Auoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir s ateik Ii jai] 
[paskutini patarnavimą ir atsisveikinimą !

i Nuliūdę lieka: Dukterėčios, sūnėnai, giminės. j

> iLaidotuvių direktoriai — Steponas C. Lack ir Sūnūs.
į Tel. 737-1213.

pra'džios iki U Pasaulinio karo.
22 ilgesni, ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina $3 
Gaunama ‘"Naujienose” ir pas 

Ave., Chicago, IL 60629 . . .
autorių: 6729 So. Campbell VUSĮ Vilniaus Bajevskio spaus- 

_ ____ _ :_  fuvės darbininką Kortą (iš'Kau 
■ "___ • : | no, bet prieš karą Vilniuje gy-

' veinisj .Virbo vardu), sutikau 
W r betgi griežtai nusistačiusį už 

K H tarybų tvarką.
H Atsiminus, jog vis: gimnazijos
■ pidgai mano b^vG joje palikti,- 
I į šiHFpu-liai mane parėmė.’Sargas

■ man paaiškino, jog laisvai pra-
■feK B ėjęs lig mano buto. Tad, nerb

B ’ maudamas jdėl gimnazijos, ir 
A. šaudymui lyg apsilpus, nuU-i

riau ją pasiekti ir išgelbėti pi
nigus, jei dar nevėlu, žmena 
nesutiko manęs ^ieno paleisti, 
tad atsisveikinusiu su uošve ir

tuvės darbininką Kortą (išlKau

AL SAV- 
lupymo ir

>v r | į. 6OA5 5

MIDLAND
FEDERAL

gSSGC'^' ’0^

ARCHBR AV^NLF

CH'CAGO. 'L 40637

be pagrindo mus puolė: “Ne 
vremia tepei špacirami zani-! 
matsia!” Aš tuojau ėmiau j am ! 
aiškintis, kaip ir aniems patru-( 
liams; palaikytas Domaševičiaus, * 
esąs ‘‘sovietskos” gimnazijos ve-Į 

.dejas ir turįs gelbėti joje “sq- • 
-vietskus” pįnigus, ir prašiau Į 
Teis# mum dar likusius keliolika į 
žingsnių padaryti, bet patrulio! 
vadas suriko, kad trauktumės, 
ir mums kiek, besitraukiant, šo- v-. . 've musu -pusėn ir revolverio, j 

(Bus daugiau)

— Tvirtinama, kad Kuveito! 
lėktuvo du .grobikai buvo Liba-' 
no šijitai, o kiti du buvo ira-1 
niečiai. i

i
— Honduras tąjp pat nori, 

kad JAV padėtų išspręsti gin- 
-čus .pasienį tarp llcndmas ir Sal 
vadoro.

—Čade švariai “išvalyti” ./No. 
sooso valdžios miesto sande. 
Liai.

— Gen.Speidel parašė kelias
į dukterimis, išėjova. Nekliudo- knygas apie gen. Roemelio ve- 

mi išėję ligi Aleksandro bulva- šias kovas ir pasiryžimą nuver- 
ro ir N j patį ligi-Didžiosios Pau- sti Hitlerį.

Pėtronelle D. Mosgers
Gyv. dChicagqje, Beverly Hills apylinkėj

Mirė 1984 m. gruodžio 12 d., 5 vai. ryto, sulaukusi 97 
metų, amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Triškių valsčiuje.

Amerikoje išgyveno daugelį metų.

Paliko nuliūdę: sūnus 'Ehcnnas, jo .žmona Edith Mae. 
(gyv. Hazel Crest, du anūkai ir kiti giminės, draugei

! ‘ Kūnas bus pašarvotas ketrtutadienį. nuo 2 vai. popiet iki 
9 Vai vėfc., Jerome Zinmy tooplyčroįe, ,168ib ir-Dixig. Uigjb- 
Ava->- JlazeiriCf^st, mumis.

I’csiktadienj. gruodžio 14.d., 11 vai. ryto bus lydima iš 
^r.kyęijs j Lietavįų Tautines kalines.

■Visi aą.. Petnan^le D. Mosgers giminės, .draugai ir pažjs- 
-ami nirtkirdžiai Kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
ai JSdbEliarvipgę ir atsisveikinimą .•
’. •. 4m t.; a? mi b a i n t ,

‘•NiAūdę b-ek^- SontK, tdarti an&kai. I

Jerome Zimny.-T&L. 33541116.

TĖVAS m SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

4? VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, HL 60650 
Tek: 652-5245

IRI JŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENTN

Patarėjai ir laidojimo direktoriai;

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

-Aikštes automobiliams pastatyti

~~z

STEPONAS U. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th. Street

Tek 974-4410

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 6 5 2-1003

5 — Naujienos, Chicago, 8, Ill. 1984



NAŠLIŲ, NASLIUKIŲ IR 
PAVIENIŲ KLUBAS

NAšLIĖS IR NAŠLIUKĖS 
tDARBUOJA^I

Našliu Našliukių ri pavienių! 
LhrbJ susirinkimas įvyko kų> 
kričio 9 d. Vyčių salėje, esan
čioje 2155 \V. 17 Si.

SusVmkrt?ą atidarė pirm. Es 
telle Mc Nf.mee ir pranešė, kad
mirė viena narė — Matb nda Į 
Ruczynski.' ■■ >

Pirmininkė ir visa valdyba pa i 
sveikino visus susirinkusius, T.n- 
kėdauni nariam linksmų šven
čių ir geros sveikatos.

JFhivo penki sergantieji n6- 
r.as — Josephine Šeštokas, Nel- 
lįet Samulis, Sophie Patrašius, 
AptanaWa Sabaliauskas ir Augu
stas • Fetingis. Palinkėta jiems j 
genas sveikatos.

puvo pasiūlyta visiems susi-l 
riįkti dienos metu. Klubas tu-

^usirinkimą vasario 8 dieną

Ancles salėje, 45<X) . I ahiutn
Ave. Dais’s aUiclpAs 12:30 \-al. 
Susirinkimas prasidės p.rnia vl.

Bu ve išrinkta knygų revizija, 
į komisiją Įėjo Nellie Skinulis, 
Emiy Nenčiaiiskas ir Aju.a Mik 
šis . Revizija bus pas Bernice 
Žemgulį s namuose.

Buvo renkama nauja valdyba. 
Į Firm. Estelle McNąmee atsisa

kė pirmin nkav.ti.

Nauja valdyba: Bernice Žem- 
2iills. pirm., Frank Bodžiukas, 
vicepirm.. Anna Casey, iždinin
kė. Antoinette Kalys, sekretorė, 
?iuna Wieckecki, kasos globėja, 
Rožė Didžgalviš, f na n su rašti
ninkė, Anna Condux, kore<p.; 
Vyto Abraitis, maršalka-

Gimtadienio proga buvo su- 
<udainiiota Linksmiausių metų 
Nellei Stanulis, Antoinette Ka- 
lys p r Vyto Abraičiui.

Vakario mėn 8 d. prašome vi
sus narius atsiankyū ir atsive
sti nauju narių į klubą. ,
Buvo dovanos’ paskirtas Sophie

Bartkus radijo programai, Nau 
j ienom* ir Dar aus ir Girėno ve 
teranarrs.

Theresa Palionis ir Arną Ca- 
>ey paruošė skanių užkandžių 
ir kavutėm

Po vaišiu visi draugiškai išsi
skirstė namučių.

. .. Kcreps. Anna

Premija jaunimui Į
t

Dr. Leono ir Irenos Kriauče
liūnų šeima savo mirusiam sū
nui ir broliui prisiminti skiria 
kasmetinę

EUGENIJAUS KRIAUČE- 
LIŪNO PREMIJĄ.

Premijai skirti sąlygos yra 
tokios:

TeL 847-774]

UAL ■ IT ATI PO K SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS , 
re f KM ATS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKtJTMAIl.

DŽL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai j .

•212 W. Cermak Road Chicago, DL

I MA! 1ST ATI KX 1ALB 
w Mamai, Žemė — Farterim® l

[PASSBOOK
SAVINGS...

Hi«h 
Interest Ratw 

?3jd on Savings

kneresl Ccmpcwnded

see us for 
financing 

AT CUI LOW UTB

221Ž WEST CERMAK ROAD - CHICAGO, ILL. 60608

JPeier Kažanauskas, Pres. Tel.: 847-7747
B3U*Sf Jtoft.Tu«.Frl.9-4 Thur.^-8 Sit. ->X

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 -

j 1. Eugenijaus Kriauėeliūno 
10O0 dolerių premija skiriama 
lietuviui jaunuoliui, geriausiai 
pasireiškusiam raštais (lietuvių, 
anglų, ar kita kalba), veikla, or
ganizaciniu veiklumu ar jauni- 

j nio vienetui (sambūriui, tauti- 
: nių šokių grupei, jaunimo cho-: 
! rui, sporto būreliui), geriausiai: 
i' reprezentavusiam lietuvius ir 
Lietuva vieneriu metų bėgvje;

l V -
1

2. Premijai gauti asmenis ar 
vienetus raštu pasiūlo jaunimo

I organizacijų vadovybės, jauni- 
[ mo grupes, vyresniųjų organi-| 
j zacijos ar paskiri asmenys ikii 
l kiekvienerių metų gruodžio 
• 31 d. (pašto antspaudas);
į 3. Premijuotino asmens ar 
j jaunimo vieneto tinkamumui 
j įvertinti sudaroma Jury komisi-1 
i. ■ J
ja, kurion po vieną atstovą ski
ria Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės jaunimo reikalams vado
vas, Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
sąjungos valdyba ir JAV Lietu? ;

vių Jaunimo sąjunga, o du at- mis Šiauliuose įvyko respubliki- 
_a----  ---- i n;s teabry festivalis. Fest valyje

buvo rodomi vien lietuvių auto
rių kūriniai. Tai prirrhs tekio po
būdžio renginys Lietuvoje. 

* * *
PAVERGT. LIETUVOJE . 

KAUNO “DROBĖ"
VIS PIRMAUJA

stovus 
šeima;

Kriaučeliūnų

4. Jury kemisija, aptarusi as
mens ar vieneto tinkamumą 
premijai, ją skiria balsų daugu
ma iki sekančių metų vasario 
15 d. ir susitaria su Kriaučeliū- 
nų šeima dėl premijos įteikimo 
laiko ir pobūdžio;

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

EUGENIJAUS KRIAUČE- 
LIŪNC PREAHJOS 
KOMISIJAI
12500 Pawnee Road
Palos Park, Illinois 60464

Kauno “Drobės” v’faios gamy
binis susivienijimas jau 36-ąjj 
kartą iš eilės, susumavus ketvir
čių rezultatus, pripažintas są
junginio socialistinio lenktynia
vimo nugalėtoju.

ne-

BUTŲ NUOMAVIMAS 
B NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

C NOTARIATAS • VERTIMAI

UBŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪU

BACEVIČIUS — BELL REALI
INCOME TAX SERVICE ‘

6529 So. Kedzie Avė. — 778-2233

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

Pavergtoj Lietuvoj
RESPUBLIKINIS 

TEATRŲ FESTIVALIS

lapkričio mėn. 19-26 dieno.

IŠLYDĖJO Į RAUDO
NĄJĄ ARMIJĄ

Lapkričio 13 d. Vilniuje 
seniai atidarytų Naujokų rūmų
salėje buvo iškilmingai palydėti 
jaunuoliai, pašaukti į Raudoną
ją armiją. Ta prog’s, ten pat bu
vo surengtas koncertas.

(Iš Europos Lietuvio)

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

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.

Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 
Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY

1LEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turi v CMeaįos miešta leKi^ : 
. Dirbu ir ufmiesčIvoae, fr+lt, 

jarintuotaj ir jąžinins&L 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Tilman Ave%
— . TtL 927-3559

INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St 
TeL: 436-7878

—----- -■ ■

D Ė M E S 1 O
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJA! 
Tiktai $126 pusmečiui airtornobiflo 
liability draudimas pensinink^r^.

Kreiptis: A. LAURAITIS
4651 S. Ashland Ays^ 

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

Ideal
Christmas Gift 
t t

Mounted on a maroon 
background within a 
14 X 18 matboard___$15.00

Unmatted Print____ $10.00
Postage is included 

SEND TO:
KAC1NSKAS '

900 ST. CHARLES AVE. 
•BALTIMORE, MARYLAND 21229 
name_________________________________________

PRANEŠIMAS
Lietuvių Enciklopedijos lei

dyklos knygas galima užsakyti 
Čikagoj šiais vietiniais telefoj 
nais: 858-3837 ir 434-0211. Tu-j 
rime dar pilnų komplektų Lie-1 
tuvių Enciklopedijos, 36 L, kai-| 
na $366.00, Enciklopedija LL 
tuanica, 6 t. — $125.00, V. Krė
vės Raštų, 6 t. — $32.60. Užsisa
kykite šiandien. Leidyklos ad
resas: P. O. Box 95, South Bos-: 
ton, MA 02127; telef. vakarais

: (61’7) 282-2759. .

YOlffi DOG NEEDS 
VITAMINS,TOO.

r a

Sergeants

CITY STA1E

I AM DOING A HISTORY ofJ ■ • 
my grandparents and I am look- 
ing for any type of information,, 
pictures or maps of Nesvizh or 
the surrounding area, which is 
about 50 kilometers from. Minsk. 
■Plėaše send the information to:

L. Johnson
2341 University Avenue
St Paul, MN 55114

Linksmų Kalėdų Švenčių ir Laimingų Naujų Metų

Kalėdų Švenčių ir Naujų Metų proga sveikina savo narius ir klubui 
prijaučiančius, linkėdami džiaugsmo, sveikatos ir daug laimės.

JONIŠKIEČIU LABDARYBĖS IR KULTŪROS KLUBAS
JULIA RAMANAUSKAS — Pirmininkė 
NELLIE SKINULIS — vicepirmininkė 
ANTOINETTE KALYS — Nutarimų raštininkė 
BIRUTĖ BAŠINSKAS — Finansų sekretorė 
ANNA CASEY — Iždininkė
VALERIA SAMUOLIS — Kasos globėja 
ANTOINETTE KALYS — Korespondentė

Rašomosios kalbos tiesas vi
suomet įgyja kokia norint vie
na tarmė; kitos tarmės oriduo-J 
ua jai tiktai savo geriausius grū 
delius, kurie rašomoje tarmėje 
dėl kokios norint priežasties 
yra išnykę, nebevartojami. Jei 
rašomoje tarmėje stinga kokio 
žodžio kuris yra žinomas tiktai 
:š kitu tarmių, rašytojas turi 
vartoti tą žodį, vis tiek kame jį 
rasdamas. Jonas Jablonskis

WANTED REAL ESTATE 
Nori Pirkti

• PRIVATUS ASMUO IEŠKO 
PIRKTI nedideli ir nebrangų 
namuką Oak Lawn arba Palos,

Heights, Ill.
Skambinti ryte 

434-8235

rlSLP WANTED — MALS 
Darbininky Reikia

- I BRIGHTON"'PARKE DIDELEI:
:< 1 KRAUTUVEI REIKALINGAS

I MĖSOS PIAUSTYTOJAS 
(BUČER1S).

Telefonuokite Samų
247-4735 .'

RENTING IN GENERAL
Nuomoj

Liberty Federal Javines
5 ' A\O-lCA\ ASSOCIATION

Suaugusi moteris ieško men 
terš norinčios gyventi dideliame 
bute su šeimininke. Skambinti 
733-1283. ; •'

Dengiame ir taisome visu 
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdraus& 

ri ARVYDAS KIELA ril 
g-- *

6557 S. Tąlman Avenuej, .
Chicago, IL 60629 4 J

434-9655 ar 737-1711

M. ŠIMKUS 
*■**- Notary Public 

INCOME TAX SERYICI

4259 S. Maplewood, TbL 254-7450 

daromi vertumai, gimiriių 
pildomi' pilietybės pra-

V- i - A ?

- - -1.'-V.1
Hom«wnėr^1rtsi^hcB > 
^Gopd ser^ę^GoodĮ^ice • ? 
K Žipoliv? Afent •. - L 
3201% W.95tfi SV 1
Ęverg. Park, 4U. ;

r

Filadelfijos Federaline Liberty 
Taupymo ir Paskolų Bendrovė

1984 metų sausio 29 dieną Filadelfijos FEDE
RALINĖ LIBERTY TAUPYMO IR PASKOLŲ 
BENDROVĖ, Filadelfijoje vadinama lietuvišku ban
ku, tapo.pertvarkyta Į akcijų korporaciją. Jie at
spausdino ir pardavė 881,449 akcijas, tokiu būdu 
$8,400,000 padidindami atsargų fondą, kuris dabar 
siekia $23,900,000. Akcijos dabar kiekvieną dieną 
duodamos ir paskelbiamos daug laikraščių finansų 
skyriuose ir “Over-The-Counter market” (OTC) su 
šiais ženklais LFSL-PHIL.

Mūsų akcijas galima pirkti ir parduoti bet ku
rioje akcijas pardavinėjančioje įstaigoje. Kas nori 
gauti finansines informacijas, prašomas rašyti šiuo 
adresu:

LIBERTY FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 
Att: Mrs. Barbara L. Elias, 

Director of Shareholder Relations 
202 North Broad Street, Philadelphia, Pa. 19102

Suorganizuota, kaip Filadelfijos Pirmoji-Lietu
vių Namų Statymo ir Paskolų Bendrovė 1901 metais, 
sufederalinta 1942 metais su $360,000 kapitalu, o 1984 
metais josios turtas siekia virš trijų šimtų milijonų 
dolerių. .

C. S. CHELEDEN, 
Emeritus pirmininkas

MARQUETTE PARK 
WHIPPLE — 31/2 large rooms. 
$290, inc. stove, refrigerator, 

laundry room. ~ 
Call Jacob 779-3890.

BRIGHTON PARKE IŠNUO
MOJAMAS 5 kambarių butas,

mliiĮ Gaunate karštą vandenį.
Skambinti 254-3326

REPAIRS — IN GENERAL 
(vairOt T«bym«i

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Deikyi

L TeL 585-6624

AUTOMOBILES — TRUCKS 
Automobiliai — Suokvrfimlai

F76 Crysler Cordova, A/C, 
power window's, 4^0 engine 4 
banrel carburator, good condi
tion — $1,400.

Call 385-R357

Sakai, vistiek ar ari, ar jauč’ų 
jieškai a! (Tinginys baramas) 

• a •

Advokatai
GINTARAS P. ČEP1NAS

Darbo valandos: Kasdien: noc 
■ ' 8 vai. ryto iki 6 vai vakaro.
Seštad.; nuo 9 vaL r. iki 12 v«L i 

b pagal susitarimą. ■■ -
TeL 776-5162 ' 

t«49 West 63rd Street 
Chicago, ŪL 60629

Dirbo valendoK 
Nuo S ryto Iki 5 vii. j>

ADVOKATŲ

k V. BRIZGYS •*

popiet 
pagal susitariu.

S606 S. Kadzla Ava. 
Chkapo, DL 60629
Tel: 778-8000 >

1984


