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PREZ. REAGANAS PASKELBĖ
JAV prezidentas R. Reaganas
—
—
Y’ašingtone gruodžio 10 d. pasi- GORBAČIOVUI NEPATINKA
BRITŲ KLAUSIMAI
rsšę Žmogaus teisių dienos dek
laraciją, drauge paskelbdamas
LONDONAS, Anglija. — Ant
Žmogaus teisių savaitę. Savo
radienį sovietu atstovas Michail
deklaracijoje, be kitų dalykų,
Gorbačiovas buvo nuvestas į
prezidentas priminė žmogaus britų parlamento . užsienio ko
teisių suvaržymą ir laisvo apsi“
misijos posėdį. Britai norėjo iš
ypręhdimo teisės atėmimą Rytų
girsti.. sovietų politbiuro nario
UtMppos ir Pabaltijo valstybėse.
pasiaiškinim-o. apie pagrindines
Šios deklaracijos' paskelbimo
žmogaus teises . Rusijoje..
proga gindami žmogaus teises
■Pasikeitus mandagiais sveiki
Raibėjo Valstybės sekretoriaus nimais, parlamento narys pa
asistentas E. Abrams, ambasa
klausė Gorbačiovo, kodėl Soviedorius M. Kampelman,. senato
. tų . Sąjungoje negerbiamos pa
rius R'. Lugar ir kt.
•
grindinės žmogaus teisės. Gor
Iškilmėse dalv’vavo Baltųjų bačiovui nepatiko klausimas, ir
Rūmų pareigūnas L. Kojelis ir. jis tuojau pŽklausė: O kodėl
keli , kiti lietuviai* jų tarpe BaŲ jūs persekiojate kitas tikybines
tųjų Rūmų pakviestas, iš Čika grupes .ir; nepripažįstate joms
gos atvykęs ALTo pirmininkas pagrindinių žmogaus, teisių?...
T. Blinstrubas. Jis ta pačia pro Visi-suprato, kad jis turėjo gal
ga padarė vizitą Lietuvos pasiun voje Šiaurės Airijoje einančias
tinybei ir aptarė svarbesnius kovas, teroro aktus , ir katalikų
j
reikalus su Lietuvos diplomati persekiojimus.
Tolesniame savo atsakyme jis
jos šefu dr. St. Bačkiir.’
*• *
patarė britams nesikišti į Sovie-:
DR. J. GENYS HLL. KOJELIS tų Sąjungos vidaus reikalus, o
UKRAINIEČIŲ KONGRESE r rusai;nesikis į britų vidaus rei- •

.

PREMJERAS ŽAO PASITIKO
MARGARĖTĄ THATCHER

DIDŽIAUSIOJI PEKINO SALĖ PARUOŠTA IŠKLAUSYTI
BRITŲ PRANEŠIMO APIE HONG KONGĄ
1

?

199/ metais britai perleis
dabartinei K

Hong Kongo teises
vyriausybei.

PEKINAS. Kinija. — Anglijos tieji kiniečiai bandė narkotikais
premjerė, kelių britų lydima, apnuodinti britų karius. Britams
i
.trečiadienio rytą atskrido j Pe-' pavyko suimti visus narkotikų
kino aerodromą. Ją j>a tiko Ki- j pirklius ir baigti narkotikų parnijos premjeras Zao Zijang, ka- į davinėjimą. Per šimtą mietų to
i bineto narių lydimas. Premjerė je vietoje britai išaugino pusaš. pavėlavo 11 minučių pasiekti tunto .milijono žmonių miestą ir
Pekino aerodrema. kur jos lau uostą, kuris veda didelę prekybą.
•Pats Tengas Hsiaopingas pa
kė didelė minia.
Iš aerodromo M. Thatcher skelbė. kad Kinija gerbs Iloiig
j vyks liesiai į didžiausią Pekino Kongo gyventojų pilietines tei
[salę, kur josios lauks tūkstančiai ses, rems bankus, prekyba, uos
! kiniečiu ir iš kur jos kall/os klau- to judėjimą. Kiniečiai nelies ir
j sys šimtas milijonų kiniečių. kiniečių, pabėgusių nuo Pekino
I Viskas salėje taip įrengta, kad vyriausybės ir radusių prieglau
U galėtu matvti visi sostinės gv- dą Hong Konge. Tengas pridė
ventojai ir klausyti visas pasau jo, kad Kinija atsisako nuo xilis. Kinijai premjerės Thatcher sos eilės komunistinės sistemos
atvykimas yra labai svarbus da mietodų, nes jie neneša gerbū
lykas, todėl ir padaryti visi rei vio gyventojams. Kinija respek
kalingi pasiruošimai kuo geriaū tuos Hcng Kongo ekonominę
tvarką ir leis gyventojams taip
britų premjerei sutikti.
Britų ii’ Kinijos vyriausybes tvarkyti pačios Kinijos reikalus,
susitarė trečiactienį pasirašyti kad visiems būtų lengviau ir
dokumentą, kuriuo britu vyriau linksmiau gyventi-.

sybė* perleis Hong Kongą Kini
-AMERIKOJ PASLAPČIŲ
jai 19(17 metais. Kinijai labai
Ir
ArT"n r»>e»CTri .*
Veli- '
5 SENĄTOgĮAŲ,G AUS PIPLEPIAI NEIŠLAIKO
ksd - visi matytu - britų,
Dr. Jonas Genys dalyvavo
bą taikai ir geibūviui’J
pasižadėjimą perleisti suvereni
WASHINGTON, D.C.—Ame
Ameriko^J^&jnieęįių Kongrese,'
f
VLADIVOSTOKO
VANDENYSE
Sritį™
parlament
o
keariisi
jos
AVASI
IINGTON;
D.C.
—
JAV
nes teises nž 13 metų.
kurią vyh$j&į) mtmėn-. 23^25
rikiečiai paskelbė. kad sausio
’
kad G||bačio.
^W
rUSAI PASIUNTĖ^VISĄ ŠIMTĄ BOMBOsenatoriai gaus 27 milijonus dpi' .•Antradienį Kinijos kariai sluo mėnesį erdvėlaivis pakils slap
viesdienOTi^į<'.W:^
Sfgnintis rfeąndavas
. iečių daugiau, negu jie gavo; tomis nušlavė sniegą nuo tako. toms misijoms. Nepasakė, kurią
' NĖŠIŲ AMERIKIEČIŲ “PASVEIKINTI”
~*7!■> - •
'grQjįT^EĮęB^^ sek hJr* i- v
• v
-t.,
i - • • • per 1982 metų jizxxvimcce.
^kuriuo britu premjerė įžengs į valandą, erdvėlaivis pradės kilti,
rinkimus.
' LaKėi^®o^ngę'bę^€iaį.km: .tams-’ątr&di^^a'd-sa :Gofb‘2ičk>vii “ WASHINGTON, D C
Pries . febai arti sovietu karo bazių, jei-J
Jr.
,* \
L r\ ,.
; i .
\
: |. o
t
> Liaudies^>:ale. >aieje bus dide*e bet pasakė, kurią dieną jis kės
. ;., .;
...
tris dienas du Anrerikos lėktų,v- •gu jie pasiuntė Rikį dideli kiaKj I Senatorius Charles Percv pra-■ .
gaEiną^tArl^.^? į . š, \
pagrindirie Vaffietoja lru'v'b,
J
£
!....
w
.. daugybe britu prhceiu, gyvenan i erdvę.
t ... ./
,-nėšiai pasirodė - Vladivostoko sovietų bombonešių. Kol nepa-- laimėjo rinkimus. • Jtis gaus is .. r .
Kirkpatrick.--. AV. -ęmbąsatiorg
i .
A
. v. ,
'
ciu P?kme, ir Kinijos valdžios
Pranešimą apie erdvėlaivio
\
J
.
Jurigtuųu'Tdųti^O.rganizacijoj), - —:^įra'd^-FBrąg|^ą^Los ''vandenyse ir sukėlė rusų tarpe ■skobtas karas, tai Amerikos lėk I Privataus Amerikiečiu komiteto ; atstovu.
Pats lengas Hsiacpm- pakilimą paskelbė karys. Buvo
rinkimines kam-.
. ....
dr. Genys pasveikinu kongresą Ange^irijrife’^ suėmė*^ėrikre- didelį nerimą. Pradžioje [>asiro- tūvnešiai gali plaukioti Vladi I 1.2 ..mn. dolerių
,v, . .
< gas pareiškė, kad jis bus d:dzio- nutarta, kad nieko nebus pa
'.ciė' sovietų žvalgybos lėktuvas, vostoiko vandenyse.
pamjes išlaidoms.
į . .
.
.. v
ALTo pįrmiiiinko T. ,'Blinstrubo. ,tį, ū^jųiį^^^l^&^ftfiioti
__
J joje saieje • ir pareikš savo skelbta apie paruošiamuoshrš
ir Amerikos; Lietuvių-Tarybos\rųsa'i®s; .planus,Ųk'ži’p ipasitatyli; o netrukus atskrido vi«as šimRinkimus pralaimėjęs sena-( džiaugsmą, kad britų vyriausy- Į darbus, bet dabar jau paaiškės,
LAIKRAŠČIAI SKUNDŽIASI
sovietų bombonešių Ainerivardu.. Paminėjo istorinę ir da ■lėktuvą; < radaro/ ; ribsusekanią.
torius Th a d gaus š.569.719 .' bė sutiko grąžinti dabartinės Ki- Į kad satelito orbita eis virš rįsų
BRAUKIAMOM ŽINIOM
bartine nuoširdžią - ^draugystę .Penlagonas tam išleido mjlziniš- -kes karo laivų “pasveikinti .
kampaniją,j; nijos vyriausybei suverenines | teritorijos ir erdvėlaivis
Jis v.?dė labai aštrią kampaniją,
tarp liętųyįų ir ukrainiečių tam kas sumas.. Suimtajam gresia ii- j. 'Sovietų karo lėktuvai keliais
WASHINGTON, D.C.— Pra bet pralaimėjo pirminius rinki-’ Hong Kongo teises.
i stebėti,.ka rusai leis j erdve. Mir atvejais praskrido šiaurės Japo- eitą pirmadienį Amerikos karo mu Jis gerokai blaškėsi, tai
tų. JAV prązidento Laišką per rgų mėtų kalėjinias. \
Kinija pasižadėjo leisti pusaš-1 nėtas satelitas, jeigu jis bus
< ’• - i ■
' X“ '
nijos teritoriją, sukeldami didelį
skaitė ir Baltųjų Rūmų linkėji
lebalsavo. j tuntam ' milijonui gyventojų! tiksliai paleistas, informuos ame
vadovybė paskelbė žinią apie žnronės už jį
—\ Chieagoję teisėja Susan triukšmą. Karo lėktuvai skrido slaptas erdvėlaivio misijas. Iki
mus perdavė Linas Kojelis.
rinkti Hong Kongo savivaldy-1 rikiečius apie sovietu karo
Paul Simon gavo lik .503.691
GoefzeindahnerŲpask^Tė 15'metų 1 gana žemiai ir sukėlė nerimą jai (ALTo informacija)
bes organus ir laisvai valdyti veiksmus.
šio meto Pentagono pareigūnai
dolerius. Jis laimėjo rinkimus.
.___ ____ ^<7^
kaJėjini o'teisėjui John Dovine ponų tarpe.
Buvo
pakilę
keli
jaHong Kongą per 7.0 metų. Ihieš
'^-7.
5T T
Ų | nesikišo į erdvėlaivių skriejimus,
■Paskelbė, kad šio erdvėlaivio
:-ponu karo lėktuvai, bet rusų laT -u Jis gavo 69,500 balsų daugiau
už kyšių ėmimą.
NAUJI PABĖGĖLIAI
1
, . ,,
. I sustojimus ir grązmimus. Laikšimtą metų britai čia iškėlė jū- pakilimas bus laikomas pas’ap.
I kuinams re nieko nedare. Rusai i
t
° ~
,
,. negu senatorius Percy. Senato
•* _
/
- * . i
1
( rastaunkai nenori paskelbti zr
rervius narkotikų pardavėjams tyje. e dabar jau plepa, kad pafVcs 'kelioms dienoms praėjus
—^Ghicągos viešųjų mokyklų pasileido į Japonų jūrą ir nu- , nios, kuri priešui būtų naudin- rius Percy pasiryžęs jį traukli
išnaikinti. Toje srityje gyvenau- leis virš rusų teritorijos.
po to, kai švįdijoj politinio prie
mc'l<Ą; tojams alga pakelta- 4.5^ skrido Sovietu Sąjungos linkui. ’• ga. Bet tuo pačiu jie nenori sa- teisman, nes jis priėmė stambią
globsčio pasiprašė garsėjantis so
| Staigiai japonų karo lėktuvai
sumą iš Kalifornijos pramoni
j vo skaitytojų nuskriausti, ne
vietu mokslininkas. 38 metų
0
dingo iš šiaurės Japonijos salų. •
ninko.
DAMASCUS
chemijos specialistas Andrei Vo-' rištinėmis kelionėmis, kurios Japonai, matyt, žinojo, kad du duodami jiemfc pageidaujamų
LEBANON
MEDITERRANEAN
GOLAN
losov, Lpanijoje laisve pasirin- jiems .buvo pasiūlytos kaip pati Amerikos lėktuvnešiai priartėja informacijų. įžeidėjų draugijos j
SUČIUPO 122 APDRAU^HEIGHTS
VxV>
ko 21 metų sovietų žuimalistas' k:mi?ms ’ a menims, gerai dtr- prie Vladivcstoko, kur yra ke- pirmininkas Richard Smyser
DOS VAGIS
Masco da
tvirtina,
kad
šiuo
klausimu
dau

Andrei Scicmin. Mokslininkas; bantiems savo specialybėse.
! lios stiprios sovietų bazės.
SYRIA
NEW YORK. N.Y — Miesto
gelis laikraščių leidėjų jo klau
Švedijoje pažymėjo, kad ryžusi
u
Ash m ura
Mahjar^xx
Amerikiečiai laukė sovietų
fV,M
*^£ Meona
sinėjo.
policija suėmė 122 automobilių,
pasitraukti į Vakaru* dėl lais
Acre a
Boutrafyt
atsakymo
vagis,
kurie
turėjo
labai
gerai
•
SJ
’
^^arnrfl
vės stokos sovietų njętahy pa
<“Aviatien .Week” ir “Space>
-r-t
/ft?0** Hareb
organizuotą grupe, vykusiai vo
As StvOydt
saulyje, o žurnalistas Ispanijoje
Nazareth ♦ iibcnasJ
Amerikos laivyno vadovybė Technology” žurnalai šią savaitę
gusią apdraudes bendroves.
M*W% ♦Af.l. }
• Daro
pareiškė, kad skaudi is laisvės tižžinojo. k?d sovietų aviacija ir paskelbė, kad jie tų žinių ne
Zikhror.
gniavžimas Sovietų Sąjungoje jį
YcNoqov
Suimtųjų tarce yra vienas lan
t karo laivai pasirodys Vladivos skelbs. Iš to pareiškimo matyti,
8et She*an
paskatino meti Vakaruose.
toko srityje, liet jie nemanė, kad jie žino, kodėl neskelbia, kininkas. apdraudes vogimo or
Modern
vsvvX>
Pabėgimui į laisvę Vaksruo
ganizatorius;
keli
policijos
kari-j
kad rusai pasirodys tokioje ga bet didelė leidėjų dauguma ne
il Korm
šė abu sovietai parinaudojo tulioje. Nuo Antrojo Pasaulinio žino, kodėl tų žinių negalima ninkai. kurie padėjo vagiliams
karo pabaigos lai buvo pats di skelbti. Kas nors prasiplepėjo, čiulpti pinigus iš apdraudos
ISRAEL
Al Salt
džiausias kar škits galios pasiro kad kariuomenės vadovybė leis bendrovių. Suimti advokatai ir
satelitą virš sovietų teritorijos, paprasti žmonės, kurie padėjo
dymas.
o kiti sako, kati rusų žemės pa vogti automobilius ir gauti savi
AMMAN
Amerikos laivyno vadovybė
l«h«TO»
kraštyje. Žinias paskelbė radijas ninkui apdraudą. Vis: pinigai
žinojo, kad rusų lakūnai, per.
JERUSAll
ir visi apie tai kalba.
buvo uždirbti Brooklyne ir
AsMod
skrisdami pro Hokaidos salą,
Bethlehem
Queens priemėtyje.
JORDAN
bandys patempti japonų nervus.
Ilgai užtruko, kol a^drauctos
Netikėtai ir n^’auiktai pašino.
— Artistas S. Keach prisipadžius Amerikos karo laivams, žno britų teismui, kad jis j Ang bendrovės vadovybė išaiškino
ricai nutarė parodyti savo ga liją atvežęs naikotikų h- gavo gerai organizuotą gaują, visai
Al Karai
Metodo
I
KALENDORIUS
lią Vladivostoko srityje. Ame- 9 mėnesius kalėjimo.
bankrotan įvariusią apdraudos
MILES
Gynybos sekretorius reika I rikieė'iai nemanė, kad rusai pa
beodrove.
i
Gruodžio 20 d.: Domininkas,
25
Įvfj o
lauja daugiau pinigų apsau.
siųs visą šimtą bombonešių. So
— Yale universitete, dovanotų
Teofilis, Dataris, Dovilė.
gos reikalams. Nenori dary
vietų karo lėktuvai daugiau ne gaidų skyriuje, rastos Sebastian
Izraelio vyriausybė nedarys jokių nuolaidų Sirijai,
— PitLsburgho brangenybių
.Saulė teka 7:14, leidžiasi 4:22.
ti nuolaidų, kad nepa.
sirodė Japonijos padangėse.
nes iš ten pradėtas puolimas prieš Izraeli rr Sirija
Bacho 33 giesmių ranka rašy- krautuvės atsisakė pardavinėti
Amerikos lėktuvnešiai buvo tos gaidos.
kenktų saugumas.
Pietų Afrikos krugerrandus.
•
•įvairiais būdais remia Izraelio priešus.
Ortu taftas, vėjuota*.
a
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Lietuvių kalba kolūkinėj spaudoj

I
[
į
1

jmtas siaurinantis, o į jos vietą
bi’Ukama prieš lietuvių norą ru
sų kalba. Net ir gaunamų iš Lie
tuvos laiškų vokai, ar atviru
kai, ar koks nors blankas — vi
siu rusų kalba parašai. Dąr visa
laimė, kad Lietuvoje yra litua
nistų, kurie kiek galėdami rūpi
nau lietuvių kalbos išlaikymu,
jos saugojimo nuo per dkielė>
rusų kalbos |lakos. Jų .darbas
sunkus ir kasmet sunkėja ir rei
kia steigtis, kad nors ir sunkio
se sąlygose, bet jie sugebėjo
daug nuveikti lituanistinėje sri
i Cyje. Visų lietuvių pagarba pri-sj
jaina visoje gyvenimo srityse, ji klauso jiems.
nustotų gyvybingumo, liktų lxĄ’ieni kalbu tobulina, kiti,
slilistinių išraiškos priemonių,
priešingai, ją menkina. Lietu
darytųsi šabloniška, bedvasėj
viai. visokių agitatorių raginami
\ įsi pradėtų rašyti pagal vieną*
į slaugiau gėiybių pagaminti ’’’vy
Šabloną, nuolat vartotų tas pa
resniam broliui”, spaudą paver
čias susekė m i irias frazes, Inos
čia paskatinimo botagu, kuriuo
pačius žodžių junginius
nu
smūgiuojama darbo
liaudis.
toltų nuo mūsų šnekamosios
.Spauda privalo garsinti didziucr
kalbos, kuri pasižymi stiliaus^
sius partijos nuopelnus, .atsieki*gyvumu ir vaizdiniu išraiškos-♦ į m
>hus. O taip pat spauda įkinkyta*
prienronių gausumu.
/niekiu ti bu\ usios nepriklausp-:
Kalba ir jos stiliai gali natūr:
ūnos Lietuvos gyvenimą, jos at*
raįiai vystytis lik laisvu gyveni-/
[♦siekimus
lietuviai verčiami
\mu gyvenančioj tautoj. Kur pa-,
/patys >a\e fc‘apsispjaudyti”, ,’o
^vergta rauta, nėra laisvės žmoJ;
'privalo kelti pavergėjo nuopel
nėms. ten nė ra laisvės ir jtb;
nus ii- būti dėkingi už Lietuvos
kalbai.
pavergimą, kurį rusai ir jų tar
-Lietuvių kalba negali vysts'tis nai vadina ^išlaisvinimu’’.
lietuviams pageidaujama krv'p_^ Na, ii* koks-kalbos stilius lin
timi nes ji paj ungta “vyresnio uką tokių spaudos funkcijų įvyk
brolio’ tamvbai. jo atsiekhmr dymui? Kokiais epitetais, paly !
garsinimui, propagandai. Lietu "ginimais, ar kitomis strlislinėmis
vių kalbos vartojimas
va r t oj im as stumiast um i a- išraiškomis gali rašantysis graJ
Istvbmio gygy zinti savo kalbą? Čia, žinoma,
mas iš įstaigų. iš valstybinio
1
veninio, iš mokyklų. .Jos varto- :gali būti vartojami tik du sti-.
Kiekvienas žmogus savo kal
ba
kalbos srihumi skiriasi iš
kitų. Tokiu būdu kalba įgauna
gyvumu: paivairinama kiukvie
no kabėtojo strlistiuėn^s ypaty
bei nu. Kalbos stiliai įvarius
atitinka jos paskirčiai. Grožinės
literatures stiliai skinasi iš kitų
sayo vaizdingumu. Mokslinių
veiklių stilius paprastas, be vaiz
durių pagražinimų. Kastinių kaiba, į vairių tarnybuiių su>irašinėjriuų, apyskaitų kalba be stilis
tinių pagiažinimų — ekonomiš
ka žodžiais.

*
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VENECUELOS LIETUVIU DRAUGIJOS
U.
VALDYBA
sveikina visus savo draugus ir prijaučiančius
' su šv. Kalėdomis ir Naujaisiais 1985 metais!

L

SU ŠVENTOMIS KALĖDOMIS VISUS
SVEIKINA IR LAIMINGŲ NAUJŲ
METŲ VISIEMS LINKI

SUSIVIENIJIMAS LIETI VUJ NAMŲ
Si:
Į;'-

Vaidyba ir Nariai
r

Į
I
I
j
i

rpįlijąrūąs kraujp jotli^iSvępuoja žmogus aP*e 2^OQ0
įtraukdamas* lt,000 litrų qro»P«r
plaučius išvarydamas apie W,000 litrų kraujo ir per inkstus
apie 1,440 litrus.
Vidutiniškai jis kasdien su
valgo 1,75 kg. maisto ir iš
Kuda spaudoj rašo apie tech gena 1-440 litrus skysčio. Or
nikos srityje laimėjimus, visur ganizmas .pagamina — 0,80 litr.

darfjai nevyksta, keičiasi ir va-l
naviska spauda. Kitaip uždai, j
ouoja iipaaiMtai, koresponden
tai: jie javo straipsniuose puto.
ęk>, kad kiekvieną valandą rei.
kia pasinaudoti giedra — vykdyti sėją, ar JP.VŲ raiėminią, o
kai lyja, dirbti kitus idarbus.

kartoja, kad tai buvo pasiekta
naudojant priešakinę techniką.
Bet kada rašo apie melžėjos, ar
kiaulininkės pasiekimus, negali
rašyti, kad buvo pasiekta prieš
akine technika. Tuomet rašo:
“Melžėja
Dėdinienė pasiekė
aukštą išmilžį. Jos pasisakieno
paslaptis slypi tame, kad ji įdiegė į darbą priešakinę iniciatyvą”.
Čia iš priešakinės technikos išsiveda priešakinę iniciatyvą, bei
tai linka tik lietuviu kalbos
skurdinimui, bet ne laikraštinei
kalbai. Toks šabloniškas gatavų
posakių spaudoje vartojimas
menkina mūsų kalbos stilistines
išraiškos .priemones.

seilių ir 1 litrą prakaito,“bet 1,50
litr. virškinamųjų sulčių* ir iš
vysto vieną dešimtąją arklio jė
gos.
Akių vokai sumirkščioja 12,-.
240 kartų, galvos plaukai paau
ga.pusę milimetro, barzdos- —
0,6; nagai — vieną pęnktadl.
Žmogus ligi užmigimo, jei ne
serga nemiga ir yra ramios są
žinės, praleidžia 13 min. ir mie
ga apie 8 valandas.
Per parą sutrupčioja mažiau
sia 4 km. kelio, ištaria 3,000 žodėių ir perskaito apie 6.500,
Žmogaus kūnas reikalauja
bent 80 gramų proteino, 8,gr.
druskos, 1 gr. kalkių, Itomibgramų geležies, 1,3 mgr. vita
minų A. 1,2 mgr. vitaminų.Ę.
vaisių su vitaminais S nuo 7Q Ii •
iii 100 gr.; 0.002 mgr. vitamino
D ir 9 mgr. vitamino F.; T
Moters širdis per parą pkifvi
110,000 kartų, kvėpuoja 25,900
kartų, suvalgo 1,35 kg., išvykto
vieną keturioliktąją arklio jė
gos.
;
j;
Užmigti ima 16 min. ir miėga
8 vai. 40 minučių.
y
žodžių, per parą pasako be
maž triskart daugiau, nei vyras,
bet; skaito ne daugiau už vy
rus.
B. ž,

Komunistų spaudoj mėgsta
ma pasigirti jų priešakine tech
nika; Kur tik kas padaryta, vis
pabiėžiamia, kad tai padaryta
priešakine technika. Kur tos
priešakinės technikos neįmano
ma panaudoti, ten atliekama
. Gustavo Doreis — X\ III šrint. — Gimimas
kolūkine priešakine iniciatyva.
j . iO kas toji kolūkinė priešakine tik kuilius, bet jam
liai: tai liaupsinimo stilius, ski būtinai pažymi nenuilstamai prižiūrės
v"
,
, '
. ■
j nė iniieatyva?! Tai darbo liautr kiaules. Jo njejaudr.l ,.
riamas Lietuvos pavergėjui, o (Wz., kolūkis nenuilstamai rū- įpatrkejo
•r
. dis, varovų botaguojama kuo
po daržus
antrasis stilius, lai keiksmažo pinasi pavasario sėja). Jeigu ką na, kad kiaulės
..
. ,
• J greičiau dirbti ir kuo daugiau
jo nejaudina, kad paršeliai i .
...
džių. neapykantos, niekinimo vykdo, lai jau būtinai nenu nosį,
.. , ’. J_ „ , .
_..
- pagaminti ukrsku gerybių,
‘
* _ ■
stilius, skiriamas lietuviams, krypstamai. Jeigu kas pasikeitė, isdvese. lokių patikėjimų, ne-«
tuvos pa- tai būtinai neatpažįstamai (Lie- jaudinimų spaudoj ir kitokių |
neprita riantienis
teigėjui, o taip pat ir svetur gy- tu va pasikeitė neatpažįstamai), epitetų nepagailėta.
PER 24-RIAS VALANDAS
Tokiu šabloniškų frazių nau
išaugo,
venantieins lietuviams, kuriems Jeigu kasis
_ tai negirdėtai,
pavergėjas . ^negali išrūpinti ke- Jeigu pritai’imas, tai karštas, dojimas kalbai yra neigiamas’
Vienas italų žurnalistas ap
^Maia^ių į Sibire) kurortus. Antra- vieningas. Jei kritika, tai aštri. reiškinys.. Iš tokių frazių, kaip Į skaičiavo. ^s nutinka viduti
Nenuilstamai. Jeigu kas da dės visas pastangas, atsiranda! nio dydžio žmogui ir jame pa
ris stilius yra gerai ištobulintas,
tvirtės standartiniu, papuoštas roma. tai nenuilstamai. Nęnuils-. naujos: darome viską, imamės! čiame- vienos paros metu.
kom unijų - nu valkiotomis, ime- tarnai plečiamu prekių kokybė. visokių priemonių h- kt. Pavyz- {
žmogaus širdis suplaka 103,latvs kartojamomis frazėmis. Nenuilstamai gerinamas metri- tižiu!, partija daro viską, kad
komjaunuoliai būtų pavyzdžiu 400 kartų perpumjmodama 201
Straipsnis. ' parašytas pagal šį kacijos aktas.
Des visas pastangas. Dės vi kitiems. Imamės visokių prie 000 litrų kraują ir per parą jį
kalbos stilių, savo turiniu yra
ūniversąlus: J ik reikia įrašyti ki- sas pastangas priauginti daugiau monių, kad būtų pašalinamas Į kūne pakeičia 3,200 kartu,
■tus"vardus ir pavardes j straips- daržovių. Vakiyba dės visas pa- valstybinio turto grobstymas. I Kaulu smegenyse gimsta apie
r^nį’ vietoj buvusių ir jau gauti stanga kad įvykdytų* įsiparei* Pleikią imtis visu priemonių ne-,
.naują kūrinį, tinkantį murzinti Į gojimus. Žem$rbiaį deda visas' deisti girtiems vairuoti.
Ne paslaptis. Juk ne paslap
bet, krekį ♦ ’-nepageidau jamą liau- į pasta ngas. kad* derlius laiku būiiįięs
dėti visas: tis, kad šito kolūkio žemas der
\ rpriešą.
• pŲ nuimtas.. Reikia
— —oaslangas, kad linų sėjimo pla lius. O juk ne paslaptis, kad
0 kaip balta dabar jinai, tėvynė,
pavartę anapus geležinės už- nas būtų įvykdytas. Kolūkiečių darbininkai praleidžia darbadie
-dangos leidžiamus laikraščius, pareiga — dėti visas pastangas. nius. Visai ne paslaptis, kad kol
Po sniego apklotu užmigusi plati,
gauname vaizda, kaip skurdina. , . , . , . ~
Lyg apsigobus žėrinčiais žvaigždynais :
°
' Kad kiekviename ukvie didėtų ūkio pūdymai nearti. Visai ne
ma lietuvių kalba — padarytai
Nežemiška, šventa ir nuostabi naktis.-.
duos tabu/kad žemi pieno išžemės ūkio produktų gamyba.
darbininkų varove, skatintoja
Plačiai. Fašistinėj Lietuvoj: milžiai, ir t.t.
kuo daugiau. pagaminti Lietu
Darbo rodikliai. Partiją nuro
plačiai buvo skriaudžiaana liau-r
Kai kur išbėgus stypteli eglutė
von pavergėjui ūkinių gėrybių ir
dis, labai plačiai atsispindėjo dė. už kokius darbo rafiklitisl
Iki mėnulio veido šypsančio nakčia:
kasmet' pagal metų laikus tas šovinizmas. Nuosekliai ir plačiai jie turi kovoti, kad pasiektų to |
Sniegų lig žemės nulenktos šakutės,
pat trafaretas kartojamas. Mat.
nurodytos priežastys. Spaudoj kius gamybos tempus. Kiekvie- Į
yra daūg varovų, kurie nieko. buvo plačiai nušviečiama.’ Pla-j •loo
Dangun viena viršūnė šauna vylyčia...
Ixo rxo
1 irrtrrvc gerinsime
mo rkar-kn
•jas be
paliovos
darbo,
;krto neverkia, o Irk skatina lie
čiai buvo išvvstvta šmeižtu! rodiklius. (Tai nusidėvėję -dėl
tuvius daugiau dirbti;, lenktyGumšuoja miškas. Kur-ne-kur trobelė
kampanija prieš komunistus. IrJ nuolat ir ne vietoj vartojamos:
.niauti, lai ir toji varovų kalba, taip nuolat kartojama: plačiai j metonimijos, nustoję vaizdinAtakusi nykiai švitėjančiais langais,
mžolat kartojįana. jos stilius pa_ paskleidė, plačiai išgarsino, susi-i gurno.)
šerkšnoj liepsnoja deimantų ugnelės.
tenkazspatūjon. •
j Dažnai net ir -straipsnių antlaukė plataus atgarsio k 1.1.
čia pateikiu iš jų spaudos
Arba štai vartojami žodžiai: ■ rašlės sušablonėjtuios: Į agilTarytum plazdančios ant stalo žvakės
‘ kasmet’ kartojamus nudėvėtus I patikėti, jaudinti; kur jų nerei- t ounktą atėjo poli trakas, Į darpalygini mūs, metaforas, frazes
Ar lyg vaikų .maldoj nušvitę akys,
kia. Pvz., kolūkiečiai 'Baltrui imvietę atėjo komjaunuolis...
ir kt. Jeigu kuo rūpinasi, lai pa(|tėjo mal<>
Jh
Sustojusių Kūčių džiaugsmingai Įžangai...
*Kai oras pablogėja, lauku

1
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NAUJIENOS APLANKYS JUS
t

5

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, seneliams
ir 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

Lietuvią Pensininku Sąjungos
; t valdyba ir nariai

/ .•«

ŠVENTŲ 4ČALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ PROGA
SVEIKINA NAUJIENŲ .ŠTABĄ IR SAVOtl^^ITGI^
■ LI
MI DAUG LAIMĖS. GERŲŲLr /;SISĖKIMŲ IR SVEIKATOS.*,vHi .

Sąjungos Vąlcfyh-'i

Siunčiu $45. Prašau siuntinėti Naujienas Chicagoje
kaip velykinę dovaną metams (pusei metų $24). Kitose
vietose — $40, pusei metų — $22.
VARDAS, PAVARDE „............

NR. IR GATVE J
MIESTAS
> 'ŽIP Č0DE 1

£

ZARASIŠKIŲ KLUBAS
linki laimingų Naujųjų Metų, kad kiti
metai būtų šviesesni klubo nariams ir
visiems geros valios lietuviams.
IBSa METŲ VALDYBA:
PETRAS BL8HBTS— pirmininkas.
KAZYS (UURAS — vrcepirtųipinkas,
’ >
STEVE RGDOMUS — sekretorius. '
JONAS-KRIWLYS — iždininkas.
('RExriMU KOMiSUA: OtttoEtekp, Alfonsas .

ir Elena KtHidruta^.

Siuntėjo Pavartleį Va/tas

n
20. 15*1

VL1KO-PLB PASITARIMŲ EIGA
Besekant lietiivišlįą g>s|^dą tr peprinfcrmuoja. PLB valdyba
klausantis Įvairių dkktižijų su nedaro jokių žygių sutaikinti
sidaro jspūdK, kad VLJKo - - suskilusią Amerikos Lietuvių
PLB santykių stov’.s ptiklaits'o {Bendruomenę,
nuo to. ar esi pesimistas ai opti
Racionaliai pažvelgus į VLIKo
mistes:' Optimistas gali tvirtin ■jPLB ’•autykfe.vimc problemą
ti, kad’nuo paskutinio PLB su- tenka tvirtinti, kad keEas į vie
Važfevimo Čikagoje, santykiai ningą darbą yra labai netiestu
ta.p šįų dviejų bvgknizacijų yr<» sr kad reikia jį tiesinti Net op~
•gerok i'pagerėję ir kad - laikas y mokiausiomis akimis žiūrint,
’išspręs IBnidug nesklaijdumus, Sįintyliiavimas R^istovį ant labai
■Kaip pavyzdžius šios galvęsenos rtiprių pamatu ir tolimesni pa
įgalima dtioii VJ JKo (r. PLB pa- sitarimai tarų siu xlvieiu oręaęftaiimų komisijų susitikimas irt nizacijų turi būti tęsiami. VLIko
į tt n psUefctL su^itrrimai ry- valdyba ir jos pasitarimų komiširims pagerinti. PLB v• Mybpįį sįja yra visuomet pasiruošusioj
ht>t3vo sugrįžimas į VLIKo T^- 1 titJ i tolimesnius■ -nasitarimus.>
i ylnis posėdžius^ sutartinė iveiU': j FLB valdyba, rodo, yra daugiau
•1a l ovoje prieš OSI ir svarbiau- stumiama iš apačios ir kad nort
Via. į nd po ilgos pci traukos at kalbėtis ateina daugiau iš
i u negu iš Centro.
'paujjntaš: dialogas.
Nesinori kelti-praėjusių nesu4 Pesimistas stebėdamas tuos
pačius, Įųvkį'is. gfdi be didesnio, ‘arimų priežasčių ir jų linksniai
prasileLkimo su tiesai tvirtinti, vimas vargu ahpiSšūlė^ prie san
kad yi-JKo-PLBp santykiai yrą tykių pageiinimo. Iš kitos pu7
Žalti ir' tariamas bendra darbia: <ės reikia pripažinti, kad ne vi-!
ivimas įąbai paviršutiniška. Sa? suornet galima nuo praeities izo-1
Komunizmo statyba remiasi''/vergų stovyklų sunkiu darbu.
liuotis,
nes
kai
kuriu
dalvku
ne-!
įvo argumentaciją jis grinilžla
*
w
"i
konkrečiais pajryzdžiais. VLIKo galima atitaisyti ir nesklandu,!
yPLB paisitarimų komisijos p4 :nų pašalinti neatsižvelgiant ii Lietuvos atsivežtą mandatą—i ma apie ALTo nelankstumą »r Jžių nepajėgti komunikate .pa
ištisos dienos pasitarimų priėjo praeities problemas. Reikia ieš-Į politini Tautos atstovavimą už-į nenorą įsileisti naujai įsikūrusių reikš kai! 1984 metai yra skeL
£ik bendnii nutarimų tarpusavio j koti to taip sunkia
iai atriekiamo! sienyje. VLIKas kaip institvei-; organizacijų. Buvo tvirtinama/ biam
VLIKo sukaktuviniais
■■santykiams
— J
. _pagerinti.
_ w.-i M. 4:. AT.
.
_
t
'
O
Tllr.'m
•
: ja gali daryti vidujines refor kad jei ALTa to nepadarys tas! meta.' (Pranešimas paruostas
Nuo tu įi auksinio vidurio.
jtomisijų sttisitikimo praėjo arti
Pirmo pasitarimo rezultatai ir mas ir persitvarkymus, bet jis i gana greitai pražus. Kada ALTas VLIKo pasitarimu komosijos na_
negali būti taip perorganizuotas! '.t;d'irė duris visoms toms orga rio V. soliūno buvo perduotas
metu laiko h* <nenumStvta net
v
*■
"• '* • ’ -v
jekančio pafi’taęuno' data. "Lietuj as,-prieš eidįamas į pasitarimus; ir perreformuotas . kad pasilik-į nizacijoms gyvenimo praktika VLIKo pasitarimų komisijos natviska visuor r.tenė nėra pąinfęt-i tuęi būti užtikrintas, kad kita tų kai j) tik kokia nors kita išei- parodė, kad daugumas tų orga gruodžio lėn. 2 d.).
Įnuota ar sekantis pasitarimas pusė su jo atstavais kalbėsis kaip j vijoje sukurta organizacija.
-LKDS Biulzrenis
nizacijų siekimu skyrėsi nuo jų
VLIKo
atstovai,
eidami
į
pasij
k*ra net planuojamas. PLB savo su lygiais. VLIKo politinio au
pajėgumo ir noro prisidėti prie
tarimus
su
PLB
valdyba,
turčių
toriteto
primatas
yra
neginčija

Raštiškuose i.c žodiniuose pasi
ALTo veiklos šiandieninė ALTo
žinoti,
kad
ne
VLIKas
bando
ei-1
sakymuose. niekuomet neatsilie mas ir kad VLIKo atstovai tuo;
sudėtis mažai skiriasi nuo tos, i __ Per devynis mėnesius Lie
pia pozityvia; ąr paskatinančiai klausimu į jokias derybas nega ti PLB Čartoje nustatytas dar kokia ji buvo prieš 30 metų ir tuvos vandens telkiniuose šiais
apie VLIKo veildą ir jos svarbi^ li ■ leistis. Pasitarimų pabaigoje bo sritis ir kad VLIKo atsto pradinės ideologinės grupės ir metais nuskendo 260 suaugusiųreikalinga? toliau neša visą darbo naštą. Jei > jų ir 80 vaikų. Praeitais metais:
___ - ______
Lietuvos laisvinimo byleje. PLB išleistas komunikatas turėjo būr vams neturėtu būti
A'aldvba vis dai* nesiunčia savo ti pradėtas su VLIKo-PLB dar-j ginti VLIKo statutiniai apiman- VLIKas norėdamas atsiekti su-jj suaugusiųjų — 274, vaikų—104.
ryšininko R VLIIS.o vaidybos po bu pasidalinimo principų dek;|čias darbo sritis. VLIKo atstovai i tarimą su PLB pakeis savo poĮ gali kalbėti ir derėtis su PLB ! • irinį aspektą, vargmtį jis a^’:^
sėdžius ir nekviečia VLTKo vai- iaravimu.
palaikyti j atstovais dėl praktiško darbų pa- ras . naujų darbininkų, ]JeL pasi-jjgį
VLIKas-PLB tu
dybos atstovo į E’LB valdybos
poįdžitisi PEB, ivaldyba.' ir to nuolatinį" ryšį ir kalbėtis kaip!1 sidalinimo igvvendinrmo laiko'
liau-daro politinius pareiškimus • viena institucija gali pagelbėti ir gyvenamų sąlygų akivaizdoje, organizacijų, pads
skriaudą Lietuvos laisvinimo gCj
ii žygius prieš t;ii nepasitarda kitai, bet išeivijoje neturime tin bet ne dėl paties principo.
ma su VLIKO Va.ldvba ir jos net; karnų sąlygų pakeisti VLIKo iš
VLIKas ieškodamas būdu ar bvlai.
timiau bendradarbiauti su PLB,
VIJKo-PIjB pašitarirhai yra
negali pamiršti savo pagrindinio reikalingi ir galutinėje stadijo-jjg
j tikslo —: politinės kovos va d 0- ie turėti išsivystyti į metinius
į vavimo išeivijoje. Ne visi, geri bendrus abiejų valdytu posėI norai ir užsimojimai atneša pc- džius. Tėra laiko gaifinimas ir
I zityvius rezultatus. Pavyzdžiui, nepateisinamas lėšų leidimas kai jįg
. . .1 L
_ . 1 to, naujai emigracijai pasiekus Ame bėti ven tik labai pai^r^utiniais
I
sveikiname Naujienų skaitytojus
! likos Žemyna, buvo daug kalba. dalykais ir po ištisos čĮeįios pešė
,
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Kalėdų ir Naujųjų Metų proga
ir mūsų. įstaigos rėmėjus.

į
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naiit naūjagirniui medelį.
'

(Bųš' daugiau)

,pate- į
W -1ių?:jič$”gaū^ęi;ir į ausis-šėmų
įsega rys- t

2759 W. 71st St., Chicago, 11L

ALGIS REGIS, JMETEK GINTILAS, LUDVIS J.
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minins nuosavus bruožus ištai
Gi jo tautiečiai šį “dirbtiną kiusi”.
Ir tektų prisiminti, kad pavys
baltu” pavadinimą hi dideliu
‘ uolumu iš reklamavo pa sau! i nėj to (pre Vyslos) gyvenančius .
; lietuvius lenkai pirmieji pavidiI mokslo literatūroj, o iš jų be joi kios kritikos receptavo mū>ų j no prūsais, o vėliau perėmė ir kt
kalbininkas K. Būga su savo is- ti. Prof J. Voigt (Geschi .hte
! tikimais pasekėjais ir dabar Preussens, I t., 303) nurodė- ‘‘Iš
i būgininkai uoliai visur jį rekbi- . pradžių pas kaimynus lei kits,
' muoja ne tik Lietuvių enciklo randame prūsų pavadinimą, ku- '
pedijos puslapiuose ir pan., be| rį vartojo taipgi kartu ir senieji '
net svetimų kalbų literatūroj, ju istorikai”. Dr. .M. An /sas
tuo skriau-dami savosios tautoj (Se(xpFūsių'kovos dėl laivės,
1968 m.. T ir 16 p.) paaiškino:
istoriją.
Be\ .iš t’k”u'ų, baltais vadino “Tą lenkišką (prūsų) pavadinivokiečių kolonistus Livonijos mą paėmė’ vękieč ai... Iš tų pa
čiu autochtonų mes neturim? nė
ir Kr.rlande kaip ir tviitino
torikas V- Tomi u s.- (Die Trage^ vieno žodžio . iš kurio būti ga
die der Baltischen Provinzen, lima išversti, kad jie tikrai vadi
Leiuzig. U ą5.) 'Baltai, tai anie nasi prūsai”. Garsus anglu etno
vokiečia kurie gyveno Livoni logas prof. dr. R. Latham (The
joj, Estijoj ir Kurlande. Istoriš National it-es of Europe, London*
kai laikomos B?Jtų provincijas Į t., 18 p.) konstantavo: “Ethnoseniausia vokiečių kolonija”. logicaŲy. the Lithuanic stock
Prof. dr. J. Haller ęDer rusąi- falls into four divisions: the
sche Gefahr im deutschen Hatv Yatshving. the Litnauįc Prpper?
se, 1917 72, p.) tiesiog kalba “vo (he Lett and, the Prušsiąh” (pla
kiečiu baltai”. Konkrečiai nuro šiai argumentuotai išdėstyta J.
dė istorikas R- Wittram (Balti- Venclovos ''Lietuviai žiloj seno
\
scde Geschichte, 1954, 8 p.)’ vėj’-’. 1978 m.).
“Baltu krašto vardas 19 amž. ga
Gi lenku 16 auaž. metraštinin
le atsiradęs ir ypač išsiplėtojęs kas AJ. de Mechovia (Descrip- .
baltu vokiečiu gimtinėj \
tio Sarmatiae) tvirtino: Lingu-'
Būdinga, kad taip ‘vadinamų agium Lithuanicum ėst cuat~ibaltų kalbų” išaiškinimui pag partium: primum. lingtiagium
rindiniai naudojama lietuviu kai ėst Jaczwiingorum. alterum ėst
ba: L. Kilian (Haffkuestenkub. ' Lithuanortim,- teitium Pruthe-.
tur tmd Ursprung der ’ Baltei^ pieum, quatrum in Lotwa”.
J955, 191 p.): “Baltų kalbų es
Lfetuvjfu asmenų vardai
mės pažinimui mes vąrtoymy?
lietuvių kalbą, kuri lig šiol pU- z Lietuviu- asmenų yardąi buvo
susiję sų spalvingais ir prasrųin.
gaįs gimiino papročiais, o taip
p^t sų kėitoyės lietuvių ręligija .
'(ęfąngiąH apie tai J. Venclovos į'
“Sėnoyęs irętuvių- tikybos bruožaį”j/lW iii.). Senovė? lietuviai
tikėgo, kad vaikui duotąs var1 <lis gali veikti jo Likimą. Varde .
norėta iškelti nauįągimio būdo
ypatybes, bran^namas visos lię-,;
’ tvv<u, ^itps Tėvai,' duodami i
,_ vaitotjuo įsako sayoį
• ŠĮ ' tro^ijctis ir Įbikėjimus. Per vąr ■■
M dą siekdiną/Įkūnyti jo gyvėsi-

NAUJŲJŲ METŲ

p-'v

•ŠIMAITIS, PETRAS LEIPUS, RAIMUNDAS MERKYS,
į

(Tęsinys)

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ^

KRUMPŪENė; ROMA MASITENĖ, VLADAS

■' ■ • ■' ■’ ■?A;

LIETUVOS BEI LIETUVIŲ VARDAI,
PAVARDĖS IR VIETOVARDŽIAI

------------------------—i*—i—-----

JOSEPHINE špiAITISį VIKTORAS ŠIMAITIS,

isYlvia

r. ■ »

;

VENCLOVĄ^ J

atlSSTINGAi IŠPILDOMI RECEPTAI

MIRONAS ir PAUL J. GALVYDIS.

DUMYNAI

• FANNIE MAY SAL

visiems geros valios lietuviams ; W

» KOSMETIKOS REIKMENYS

HILDA ir JULIUS RUZAS

Atdara šiokiadieniais nuo
’ < > yaL ryto iki 10 vaL vakaro.

Lf

kSus,' !;iš: toil ;z mąįconus; ženklus.;
'Tani --bkslui- naudojamos specia-1
lids' šėrn.ų gatidyklės. šernai vi- f
Ūoj’auaiLmįaištu, kuris: padėtas |
jan
tadą- gaudykJšs drtrys
■ųzšldat^
Z '-Į '

D. ST HLMAN, B.S.

REALTY

2951 West 63rd St

Tel. 436-7878
r • >• -
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For constipation relief tomorrow
> reach for EX- LAX tonight. t
Ex-Lax helps restore your systems own natural
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight.
You’ll like the relief in the morning.
Chocolated or pills, Ex-Lax is^^ę>
“The Overnight Wonder.”

U

>

Read label and foRow
directions.
C Ex-Lax, Inc.. T9S2

I

Ini UODAS MIKŠYS,
50 metų studijavęs, kaip

(

K PRAEITIES ŪKANŲ

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI
Į/Dr. Kazio Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS,

4l tomai _------------ —— --------------------------------- *i„

b * • TR
LAIMINGŲ BEI SĖKMINGŲ

' 2. Prof. Vaclovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl.___ ._______
__
86.00

86.00

I

3. Miko šileikio, LIUCIJA, proza. 178 psl

linkime meškeriotojams - medžiotojams ir
visiems lietuviams . .r ,

CHICAGOS LIETUVIŲ MEDŽIOTOJŲ
- ŽUYAUTOJŲ KLUBO VALDYBA
, . IR NARIAI

810.00

85.00

4. Janinos N&rūnės, TOYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psL 85.00
5. Prof. P. Pdcurklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN|
TRAUKŲ BRUOŽAI 176 psl

?&raAė 700 puslapį knygą, kurion sudėjo riską, tu M

Set kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lfetflvą, Hetuvtos
tr Hetuviq kalbą. Jis mokės! kartu su kun. Jaunftna Ir prof. M.
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė
UetuviŲ kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius TsrtfmiM
tr patarė mums toliau studijuoti. * ’ ‘
/

84.00

6. J. Vendor**, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA

NAUJIENOS, 1729 So. Habted St, Chicago, DI. 60608 rfųs-

tr
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t

f
l-

WTW^

ai paimti it Mao (Mdiigo "poerijofc) partizanai, bei jie nieko iŠ Kinijos negauna, išaky
tus gražias Mae poezijos iotfžres. Mao salininkų buvo ir adtninishiieti bei rūpinti, tai
Brasifirjty bei Intteaerijąj, bęt be Pekino paramos jų veik- kantis Dievo įstatymu ir kanu,
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Tengas kratosi dogmatizmo

U ik M
!

Tengas Hsiaopingas kratosi dogmatizmo. Praeitą sa
vaitę visai Kinijai jis paskelbė-, kad šių dienų Kinija
negali būti dogmatiška. Jokios dogmos Kinijai nebetinka.
Kinija esanti labai sudėtinga, didelė.-- kad galėtų tilptj
į bet kokios dp^nos rėmus. r.
■ ų;
a Tėng^yra Kinijos vicepiįmjėęa^GJjs^btetų 'galėjęs
tapti bet kokiu Kinijos pareigūnu, bet aukščiausio titulo
jis niekad nesiekė, jis būtų galėjęs tapti Kinijos prezi
dentu, komunistiniu prezidentu, kaip buvo Brežnevas ir
dabar yra Černenka, bet krašto prezidentūra jam nerū
pėjo. Jis būtų galėjęs tapti Kinijos komunistų partijos
generaliniu sekretoriumi, bet ir šitas klausimas jam taip
pat nerūpėjo.
Jas vedė kovą prieš Čiang Kaišeką. Kariuomenėje jis
netarnavo, bet vadovavo partizanams. Pradžioje jis va
dovavo kovoms savo provincijoje, o vėliau jam teko va
dovauti didesniems partizanų daliniams, o kai Kinijos
kariuomenė neteko noro tęsti kovas, tai Tengas ta-po ge
nerolu- Jis buvo geras kalbėtojas, mokėdavo sukaupti
partizanus apie save ir pajėgė kirsti kelis smūgius ko
voti nenorintiems Kinijos generolams.
Apie Leniną ir Marksą jis patyrė iš rasų. Jis buvo
pasiųstas į Maskvą. Ten pramoko rusiškai ir apie Mark
są patyrė žinių, iš rusiškų šaltinių. Ką Vakarai, žinojn
apie Marksą, jam buvo žinoma tiktai per maskvinį koš
tuvą. Vokiškai jis nemokėjo, o jeigu ir būtų mokėjęs, tai
būtų neturėjęs laiko studijuoti Marksą su dideliais vo
kiškais ir angliškais žodynais.
Daugiausia jis apie Marksą sėmė žinių iš komunis
tinių šalt-inių. Ne iš rusiškų šaltinių jis sėmė žinias ir
apie Leniną. Kaip Leniną, taip ir Marksą jis skaitė iš
pačių kiniečių verstų šaltinių. Bet Kiniją pasiekė Leninas
ir Marksas per Maskvą.
Tengas buvo praktiškas žmogus. Jam atrodė, kad

buvo ir poetas. Kada suvažiavusieji partijos veikėjai
svarstydavo Lenino ir Markso teorijas, tai Mao Cetungas
ant popiergaliukų rašydavo eilėraščius. Tte eilėraščiai
nieko bendro neturėjo su svarstomais klausimais, bet ret
karčiais į juos įsibraudavo ir susirinkimuose svarstomos
problemos-.
Daugiau apsiskaitęs buvo Ciu Enlajus. Jis buvo ge
riau susipažinęs su Lenino, Stalino, Markso, net b* Kauti kio mintimis. Kitiems šie žmonės buvo težinomi tiktai iš

ną teisės”.
J. Kuuneckis perspausdinda
Kinijos premjeru Teugas paliko Hua Kuofengu prem
jerą Žao, kuris pajerypo į Vakarus ir reikalauja Ame mas įvairius dokumentus nere
rites bei Vakarų Eiarapes technikos, žao taip pat ręika- tai nepažymi jų datos, tenkini
taijja, kad sovietų karo jėgos trauktųsi iš Afganistano pavydžiu dokumentą, pavadinti I
• juridinis mem*>.ialas dėl pYete MandŽMiiijos. T&rvauae buvo skaitomas pavojingu, bet iMv Konstantino Olžauvkio hįdaiwr. kada Kinija gaus Amerikos elektroninius ginklus, kxs". Tą dokumentą Vyr. tribuntilui Įteikęs advokatas Tumė
Twigt^ atsfeažta panarnėti, nurodyti atmestus Mark nas ir tik is teksto suprantama, '
as, Lenino ir Mao tvįrtiaEMBus, nes nenori būti dogmatiš- jc-g įteiktas Vyr.. tribunolui by- |
lą išsprendus. Rašoma, jog ka- I
konferencijose Mao laikėsi Lenino tendencijoj o Tentas kas. Visi narnėtų vyrų trtetbnmai yra pasenę, todėl Kinonų (Codex imi canonici) ant
ro paragrafo 2341 sfr, nustaty- g
ta, jog be VĄskupo leidimo ne
vėsimą, bet jeigu ji- per 35 metus nepagerino, tai jau lai- galima dvasiškio traukti į pa
u.
«. j_ >
• i •
__ ___
saulinį teismą. Prokuroras J. By- į
la pairai kti K. Olšauską į vals
tybinį teismą Kauno metropoli- k
jos leidimo neprašė ir jo■ negavo.
Iš to pat pai'agrafo 2354 itrąipsnors ir sirgdamas, poeto nebijojo. Jis pasikvietė Tengą
nio tsą. aišku, kad dvasiškis už
i Pekiną ir padarė jį savo pavaduotoju. Nesant premjero,
žmogžudystę ir kitus ■ sunkius
Tengas turėjo tvarkyti visą eilę reikalų.
.
.' /
(Tęsinvs)
jrs Iftpo įstatymu ir ne tik pa- nusikaltimus turi būti teisiamas
......
, .
. .a. ’'
prbshu-, - bet larptawtines reikš* bažnytinio tribunolo.
Tengas žinojo, kad kraštą valdo provincijų karo va . Nesigilinant
i
pre*.
Olsau&k
0
;
- J.
T r.i
r
.
. .*
.
.
. mes-.
Kainteekis
perspausdina
Toliau tame juridiniame medai, todėl kiekvieną dieną, dažniausiai vakarais, - jis tele . gyvenime
ir jo 'vtsuuuie*iin.es .
kcnke?dato straipsnių,, incride rašyta: “Kyla, klausifonu pasikalbėdavo su artimiausiais ir pačiais tolimiau vėildvs aprašymą, ‘•n^pėękrati-\1 keletą
'
į pažynyMa mas, kurie buvo nau-. iras, ar katalikų, bažnyčia Lie
siais karo vadais. Trumpai jis jiems papasakodavo pačias .liėiant” lardynao ir teikime .eigpsv ■ dingi dvasiški jai bei Benteati ka- tuvoje turi teisę ,slgt?s pagal ka
naujausias žinias apie krašto valdymą, apie Čiii Enlajaus. kurią J. Kauiteckis apraše
J falteaans ir kuriais džiaugėsi- inomis? Taip, turiį nes Lietuvos
svątstaint Olšausko kąŠtįiho ;ar‘
sveikatą ir apie galimus vykdyti planus. Jis" išmoko šu
. Cratteif&ų valdžia. Pvz., VIH’ . vyaiaiisybe, sudarydama su šv. .
aękcdtuHio.'kla usuno,' J~. Kaunee*'
kariais rasti bendrą kalbą ir taip laviruoti valstybės rei .kjo knyga neduoda ątsakynro: straipaiiš patikęs SmetonaĮp -SOstu konkordatątetiko sū tuo,
“Sekmadieniais ir nepriklauso., pasižadėjo -pagal konkordato <.
kalus, kad galėtų valdyti kraštą, nepatenkintųjų neįžeis■įnybė^.dieną kunigai, laikydami "t-ą^ str? nevaržyti bazayfiries
’amas. Jis kalbėjo premjero vardu. Premjerui Čiū :Ęnpatekliiąs-, skaitys liturginę mal- ’yahižios juaisdfkdijos”? ’
ajui vėžiu mirus. Tengas jį palaidoją bet- netrukus.- tu-, spręsti. Tik.-vyriapsybės'' jsaky- cte . užz .taėtuvos. respublikoš
Kitapne aūv. Tumėno- -rėieriiorėjo atsistatydinta.*.”■
:
į., i/.-G • mu'? £ ■'- --fj ‘*>■ ; ■ jo^.psjfeK|ento getevęT, pats pirĮ . riajb posmė sakonl^Į: “Vadinasi,
t f' » \
.
j .*
,
‘
"L.
.
A. Voldemarą^,. Hudateas mi^ ųtąstekoĮiko-rda'to straipsnis bu-’. ‘
te kpnkorda•Mao. Cetuhgas pasitraukusiajam pasakė, kad. jis yra
T štr.,-ptėl. (jauskis, suradus
ništeriu
pirmininku
te
-užsienio
vte
naiHjngas
kitai
jMįšęi:.
“
Ką-^to
1
namų, arešte - ir kad niekur nepasitraukti^. i.Tenguivtai
reikalų/įūmisterių,
■ su-iar f ta^ų,:.^^nyč'ia, be apeigų skn-^.-Jrc
Trodymus jam ąpkallniti, galėjo
buvo ženklas,- kad iš. Mao Cėtungo visko gali laukti, bet tį,' su. Valika&ii-,VĮ~-tiją-tedosis - Lietuos res-; ir turėjo būti teisiamas h‘ bau'š posėdžio išeidamas 80 metų Pekino apygardos kariuo timamą- Br^iįfenlaš Y&neteųa Pųf^kibš' žemėje vlsodite laisvėr ■ (tžiamas Kauno metr^^jbs'bažmenės vadas tarė Mao Cetungui: “Daboki įad te’įeko lan ’konkordatą .pąiytetįnQ,-- te 'tad -mte <reteaJingomis savo dvagišh
JKauno
įž^įardik/lęisirio. te kiausiojo
gui neatsitiktų”. Tas reiškė, kad kariuomenes vadovybė
;tr^uhoib. Kohsė&veiiti^ia; ei-'
stojo už-Tengą.
”
.{įrite.nęi apygarda teismo,” n-i
Mao Cetungui mirus, jo žmona ruošė- “kultūrinės re
,VyriaĮi $ioja Uibunoilo sprendi voliucijos” Šalininkų perversmą, bet premjeras tuojaū- In
tesvi pire]., K. Olšaįiskio byloje ne
formavo karo-vadovybę. Gen. Anei neturėjo nęrj vyriau
imi . galĮos.. . Vie -nėgalj bū t i
sybės centrą vykti. Sargybą einantiem^fear^tns. jįs įšakė
^ykiįoiiii ir teri ISuJif laikomi
suimsi visus keturis perversmo vadus?:-p gen. Tengą iš'itesautais,- nęs kpįtkprdate -XNV
teekp: įįLate^nai', įsaky
namų arešto atvežė. Į premjero įstaigą te Įpareigoję numai.- it dekretai, kurie priešta:
iT.aišir.’i sukilimą, o “kultūrinės- revofiucijos- vadams
šautu minimųjų straipsnių pasisuruošti teismą.
■ žadėjimams, bus laikomi nesa
Tengas tuojau telefonu susisiekė su svarbesniais'
Nuoširdūs
Kafelū ikNaujų Metų-1$^
mais, kai. ■§& 'lūtekordatas įsiteiprovincijų karo vadais, Kkvidavo perversmą ir iki šios
ės”. Memorialas baigiamas teikįnimai•■•ir linkejimaUyięi&ds gėros valios lieta- dienos valdo kraštą. Šanchajus buvo vienintelis miestas,
gĖr^p
'©išaugiiis- 'neteisėtai
viams,. veiksnlajils;-, ėrganiza’crjdins^ spaudai te
kuriame drįso sukilti “kultūrinės revoliucijos” šalininkai,
' kaJėj-im,? Varginamas ir ture t ų
radijo programoms-., *> Linkiwriaimes ir sėkmės
būti:
paleistas. 1
bet kariai- juos tuojau nuginklavo.
Ą/ , J :asnjemniame gyvriiimerin bendroje Hetuvįškoje
-N‘H.Q savęs J, .K-auneckį, yra
Tengas, pasijutęs krašto valdov-u, pirmiausia panai
veikioji■' ,!
■;
■
pridėjęs: “keikia pasakyti, kad
kino Mao Cetungo “asmens kultą”. Buvo pasiūlyta Mao
šteo .atveju1 teologai kopkordatiTikėkime, kad ateinantieji-1985 metai atneš
vdsai nurašyti te išbraukti, kaip Rusijoje buvo išbrauktas
; ni.u botagu sumaniai plakė”.
mums- šviesesnių vilčių pavergtos' Lietuvos išTrockis, bet tam Tengas pasipriešino. Jis esą atlikęs kelis
(Bus daugiau) -

Prel. K, Olšausko bylos atgarsiai

:
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geras darbus, krašte yra didokas jo šalininkų skaičius,
todėl pripažįstami jo atlikti geri darbai. Bet visi- Mao pa
veikslai buvo iš įstaigų išmesti.
•; - •
Tengas baigė visas kalbas apie “revoliucijos ekspor
tą” ir sustabdė visą piniginę paramą užšįenyje veikian
tiems komunistams. Tiktai Peru respublikoj yra užsilikę

JUZĖ DAUŽVAKDLENĖ,.
Lietuvos generalinė konsule -

MAJRIJA KRAUČIŪNIENĖ,
Vieėkorisulė
•

— Amerikos diplomatinis tar.
_ na u-Uųas Cha ules Kapar grįžęs
Į^apasakėjo,. kaip gruodžio' 8. d.
i pagiWta'mė ISkfiive suvalgė -sa.
yo paskutinius pietus ir buvo ,pa- (
<. siruošęs mirti.
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bus, tas bus> nieko čia neišsimelsi ir nieko neiš- į šalį. Kai aš pašokau,, jis. užpuoli ant durtuvo,
Gyniotas taip pat negalėjo sėdėti namie, nors'
bijosi- Išsimiegojau gerai, buvau stiprus, drąsus. aštri geležis pervėrė jo krūtinę. Taigi, negyyas ten buvo jis labai reikalingas. Jis vėl patreka ŲėvusKOVA IR MEILĖ
Daug japonų paguldžaiu, o man nė krapšt, šalia- mūsų kareivis dar nudejb vieną, japoną ir isgel- ir vėl vadovauja kareivių Sūriui. Dabar jie visi
manęs tik krinta kariai, kaip musės, o man visaiu bėjo- mane. Taip te mūšų, sūnūs sugrįš sveikasis yiviliai. apsirengę,, be uniformų, tik su šautuvais,
LIETUVOS LAISVĖS KOVŲ ROMANAS
nesvarbu, einu pirmyn, ir mano durtuvas man laimingas.
šoviniais ir granatomis. Lietuvos kareivis privalo
kelią
veda.
Tik
pasižiūriu,
kad
mūsų
tik
keli
be

(Tęsinys)
Ir sugrįžo. Tėvų džiaugsmui nebuvo galo; "ne
liko, affcieriai išmušti, o japonų daugybė, kaip tik neilgam.
7 - . juos nugalėti ir Klaiįėdą prijungti prie Lietuvos,
Gyniotų šeima savo žemės neturėjo, dirbo iš
koks amaras, juoduoja. Bėkim, sakau, bus blogai,
Klaipeda — Lietuvos durys į pasaulį. Klai-: bet jis turi dar te žadinti sukilusius Klaipėdos
pusės kitiems ir taip vertėsi. Bet tėvas buvo su mes pateksime japonams į nagus. Na. ir pariieipėda reikalinga nepriklausomai Lietuvai kaip lietuvius, kovojančios už prisijungimą prie Lie
manus, darbštus ir patikimas, todėl apylinkės gy
dome atgal, kiek kojos neša. Lavonų pilnas laukas.- duona, kaį saulė jos laukams, jpauteda yra vL
ventojai jį gerbė ir noriai su juo draugavo. Vedė Visaip išmėtyti, susikryžiavę šautuvai su durtur suomet buvusi Lietuvos dalis,, tiį vokiečiai buvo tuvos.
suomet buvusi Lietuvos dalis, tit vokiečiai buvo
Ne visi Klaifedaė vaduotojai suprato aukštą
virš keturiasdešimties bedamas, o iki tol bernavo
| vais — tik dabokis, kad ant durtuvų neužpultum. .ją pasigrobę; per daugeli metu Valde ir cfeuteeli politiką, vaidybos
bei vaidinimo reikalą,
pas ūkininkus ir dėjo skatiką prie skaitko. Paskui I
kariai, tačiau; jie bravo šaunūs.
vedė ir pradėjo pusininkauti.
Japonai vejasi mus, šaudo ir jų kulkos zvimbta >•atsisako ¥okiatijos te įtari jtifcjgisn^rprie LietuPo Piįvadinio kąro ir po revoliucijos
Daug skausmo buvo tėvams, kai vienintelis
pro šalį. Vienas baisiai greitas japonas jau čia pat Vos. Kiekvieno lietuvio'pareiga yra padėti savo Vokietijoje, Kktipėdh a apylinkės buvo valdžios.,
jų sūnus išėjo tėvynės ginti, stodamas į Pelkinės
Iprie mano nugaros, o mano kojos greičiau nebe broliams klaipėdiečiams priitijungti pite nėįri-. Į Karo laimėtojai, sąjungininkai, nežinojo "kokiai
miliciją, o truputį vėliau išeidamas savanoriu Į
neša. Sakau, dabar tai ir man jau galas. Atsisukti klausomos Lietuvos. '
itmioi^Uai
nVminndi
i \ alstybei pi
.į -ngtį.Klaipėdą. T7-1*
Vokietyje >buvo nubesikuriančios Lietuvos kariuomenę. Motina mel
prieš jį su durtuvu aš jau nebegaliu: kol aš susto
» Aa
a
ją gerai apkarpyti.
dėsi, rožančiaus iš rankų nepaleido, kad sūnelis
Tokiais
šūkiais
persunktas
.
taip
siu ir apsisuksiu, jis mane persmeigs. Bet nė kfek
i Bet Klaipėdoje b yv yokięčių dauguma, yten islaimingai sugrįžtų, kad šalta žemelė jo nepri
sakė
kalbėtojai
te
’
rguoeeL
v-ctteiiZhr
statinio
nenusigandau, laukiu tik, kada aštri geležis suI tphftuais- jpagrind kr prijungti
įtefe Lietuvon
pasilipę, taip skelbė kai
glaustų.
bažnyčioje.
šnerės tarp mano kaulų. Žiūriu — kareivis guli •
taip pat nrn- >
B
nyta ‘pfebisdift. keliu
— Sugrįš, motin, tu nesirūpink. Mūsų sūnus ištiesęs rankas. Jo šautuvas įsibedęs tarp kupstų,
Iišspręsti Klaip&fos Mimą įr laikinai tvaftaį .papėda,. skambėjo j-sumnio lupose-. D
Ml tokie
ne iš kelmo spirtas, jis sugebės iš visų pa' ojų ir smailus durtuvo geležis įstrižai ir aukštai per
\mF5q >H V(
rruncūzn keriuv
-c
vardo niekuomet nebuvo girdėję ir į
ištrūkti. Aš jį žinau.
keltas- Kai aš pamačiau, durtuvo smaigalys .’jau
n
Ac,
kaip ’angą,.kaip s ih; d» kiti
— Gal duos Dievas, Motinėlė Švenčiausia, kad buvo visai čia pat. Jei aš dar nors pusę žingsnio ,’ __ Vrrvrx r--s . i’
kalbaat kalšoksiu pirmyn, negaileatinga geležis sulys į ųianaj^
tik jis melstis riėtn uirštų.
Uunc riirgtw. tampustar s*aLe
— Netoli, mot eisi su malda, jei pakaušis krūtinę. Aš staiga šokau į šalį nuo to. durtitVb'Vljv
čiu^se, kad Kiaipėdsr esanti T4e*bv cj'.'v> r
minkštas. Ar.a, kai/ japoAų karė buvaai: kiti mel Japonas buvb visai čia pat prie mano nugahoe ».
**TS SXMTWfP K^S
t pa sąu r angas i šviesą ir Lt IMuarrii-— sibr---.
dėsi, verkė, o kai ėjo “naštiki”, ir nebegrįžo. Kvai jis negalėjo pastebėti klastingo, tarp kupstų Įsfd-Tdi ii S '
SKAITYT* MMTAJn '■NĄ.jj!-t?(CS<«
■nunuodu. n
li-Unvote bailūs. rtai kas. G aš pasakiau sau: kas gūsio durtuvo ir pramatyti staigaus mano šokimo *c
O
i savo’ sodž

I. PLSĖNAS
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'g atvirai reiškė jam pagarbo,■-yr
cną kartą piano žmonai pa
vyko net per žand&ią šukštą, 1
kuris atėjo jos tardyti del jos
skundo prieš kareivius ir elgėsi
-u ja nemandagiai, pasiųsti bro
mu žinelę ir mažmožius. Tasai
Šukėta pats kilęs iš žemaičių,
jiaski-iu. mano padėtas, pabėgęs
Lietuvon (oeja, lenkams prasi
žengęs visai ne politinėje si‘Llyjej, tamąvo musų kariuome
1729 S. Halsted St
Charles Stasukaitis
nėje. Kitą kąną Vilniaus lenkų
policijos viršininkas, pažįstamas
Chicago, IL 60608
nuo v*ekšnių dvarininkai Jonas
24 Hour Service
(312) 226-1344
ibųiiavicius. nusivedė mano žmo
j uą Vaclovo celen pasižiūrėti,
i k“ip jis ten gyvena.
iu komunistais jis nutraukė
I iysii!s ir, įsitraukęs bendran su
į manim u«iban, lyzO m. vasarą
I Komunislams vėlei pasirodžius
Vilniuje, jau padėjo map spauį doje nuo jų gintis. Nebeeįdamas dabar josior partijon, jio
oetgi, kaip ir jc broliai, pasilieka
? ramiausias socialdemokratams.
I
Gatves kovoms aprimus, ket- t
virtą lenkų įsiveržimo dieną ‘
GENIAUSIA LR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA
(balandžio 22 d. ) Lietuvių drau J
gijos dėl karo nukentėjusienis
4665-07 SO. HERMITAGE AVENUE
selnti
centro
komiteto
bule
s
*
■
TeL 927-1741 — 1742
(prie Didžiosios gatvės) gausin
gai susirinko, kaip jau sausio į
4330-S4 SO. CALIFORNIA AVENUE
mėn, 4 kartus buvo susirinkusi, |
Telefonas 523-0440
Vilniaus lietuvių šviesuomene I g
pasitarti, kaip pranešė “Nepri- [|
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
klausomoji -Lietuva” (Nr. 1R
“apie naujai susidėjusias gyve- 1
iiimo sąlygas”. Susirinko keli (/
htt

' t. <2^1

viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus
tokiu adresu:

Funeral Home and Cremation Service

Naujienos, 1789 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

■w

.iii!

DR. PAUL V. DARGIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

TESTAMENTAI

We&tchesUr Community klinikoj

L -

fuo reikalu jums gali daug
padėti teisininke Prano ŠULO
paruošta ir teisėjo Alphonse
WELLS peržiūrėta “Sūduvos”
išleista knyga su legališkomis
formomis.

Medidnof direktoriui

193* $. Manheim Rd, Westchoatar, IIL

VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

TeL: 562-2727 arba 562-2728

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.
Knygos kaina — $3.95 (su per
siuntimu) .

Service 461-8200, Page 06058

>; 1 V

if
Miko šileikio apsakymų knyga
**Liucija” jau atspausdinta.

3921 West 103rd Street
Valandos pasai susitarimą

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

OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI

:2618 W. 71st St TeL 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius
,ir “contact leases”.

INKSTŲ, PŪSLĖS IR

į

PROSTATOS CHIRURGIJA

r

v:

2656 West 63rd Street
Valandos: antrad. 1—4 popiet
Ofiso fosforus: 776-2880,
Mcoenoijot toiof.: 448-5545

-

kymai, 184 psl. Kaina 85. ; Gaunama “Naujienose” ir .pas'
Ave., Chicago, IL 60629.
autorių: 6729 So. Campbell

Florida
1

l Prostatos, inkstų ir šlapumo
i
takų chirurgija.

'St. Petersburg, Fla. 3371Ū
TeL (813) 321-4200

M. BIRŽIŠKA

Iš 19MM920 m. Vilniaus darbo atsiminimų

vėl buvo, pradėję .artintis prie
(Tęsinys)
Vįlrjiaus, o įenkąi .'bijojo, jog
Savaitei tepraėjus, lenkų, vy . kiti jųjų žymiųjųjyęikėįų p,ak— Trečiadienį aukso uncija iaųsybė vėlei ^susigalvojo VaelĮusį.]komųnisįų ra^as, tad nųkainavo $307.
A
• / lovą suimti; Kėmupistci, rratr
matė^ąiųąips^ąreUiSiąnt jkaitų ir''ėriiė jų 'rankiotis; Įkaitų
-riii|iūrėjo ir jriano'bKofi- .Ji su
ėmė gegužės 4 '<£ Iš pradžių už
darė Vilinaus žėinės banko rūaiiuoše, toje I-jo-aukšto pusėje
Linksmu Kalėdų švenčiu -ir
kur;pirma TjuvoyĮkainojamcji ko
misija, kurioje aš dirbau ligi
Laimingų Naujų Metu
1915 m. rudens. Ten jis buvo lai
komas bendrame .kambery s it
kitais suimtaisiais, rouątė biąurų
.žandarų .su įaisyąpsiejimą- 'Vie^r*
di, žandarai buvę ^iveržę jiįjų
kambarių grąsydarni sušaudysią,išvcsdayę; atskirus suimtuosius
ir mušė.'Norėdamas patirti bro
lio padėtį, kartąof daugiau bu
vau ten nuėjęs? ir Įsistebėjęs
bjaurius kai kurių žandarų snu
kius, ypačiai vieho aukšto dvaKalėdų švenčių ir Naujų Metų proga sveikina -riųinkęf Tarp jųjų sukinosi ir
kurieTkaitėsi esą “ztowasavo narius ir klubui prijaučiančius, linkėda tokių,
rystWa’y,iięšiv3dino žandarais,
tik 'tardytojais ar dar kitaip,
mi džiaugsmo, sveikatos ir daug laimės.
kaip Odynec Klfmontowicz, RatJdęvįcz.; Sų Ratkevičium teko i<
man kalbėtis. Po.keliu dienų
brolį perkėlė Lukiškio kalėj i1
man, kiįf’jįm nebebuvo pavojaus
žūti iš girto lenko raukų, bet dar
NELLIE SKINULIS — Pirmininkė
kurį laiką poęėjo-^į^įkaitu paKAZIMIERA STUKAS — Vicepirmiųinkė
Jaikyti? Kalėjime .jam ‘buvo kiek
ANTOINETTE KALYS — Nutarimų raštininkė
geriau, -bet -ir žandarų rankose
ANNA C0NDUX — Finansų raštininkė
tebesant besielgė' su juo taip
MARY RADŽUKĖNAS — Iždiųipkė
-biaprią^:^aip komunistų spauita kad’-skęjbė -§we ramiu laiANTOINETTE KALY’S — Korespondentė
kymu^i ir .grie^tpidėjingumu
jam pavyko paveikti save pr’ėšns, šifiiįfldlj nedžentelmenus.
f*

ii ty*iriy rtshmv.
ANTANAS VILIMAS

TeL 375-1882 ar 376-5996

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė
ŽEMA KAINA
Priimam Master Cbargt
zir VISA korteles.
R. ttRBNAS.
TeL 925-3063

~

GAIDAS -DAIM1D

i *
-iŠ ?

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS

—

UPYTES DRAUGIŠKAS KLUBAS

piečių, bet’ir 1918-1919 m-, Lie
tuvos Tarybos ar komunistų.lai
kais Lietuvon grįžusių lietuvių. (
Tąme susirinkime teko kalbėti!
kuh. J. Tumui, man ir .dar ne-į
^eątsimenu Įįam. Kalbėdamas vi
Idclosyjauėfuosį esąs atsakingas
visuomenei už savo žodžius, bet
niekados gal nejutau tiek už
juos atsakingumo, kaip aname
susirinkime. Nuo komunistų lai- '
kų oficialiai kad ir nebevykdydamas sau leistųjų Lietuvos vy- ‘
riausybės įgaliotinio teisių ir pa- (
reigų, faktiškai betgi lietuvių/
iš dalies ir ne lietuvių yisuome- j
nė žiūrėjo i mane kaip Į tos vai-1
aižios atstovą, tad mano pareiški
mas susirirrkme turėjo būti su
prasta^ kaip vyriausybės žodis
Laukdamas, jog lenkai mėgins
mus dezorganizuoti ir trauks į
visokias kombinacijas su jais, o
paskiau Įpainiotus mus kaip vil
niečius -statys prieš nepriklau- >
somosies Lietuvos visuomenes
.siekimus, savo kalboje išdėsčiau
mintį, jog mes, vilniečiai, daž
nai nežinodami tikros padėties
ir savo vyriausybės daromų žy
gių, neprivalome vesti savitos
:pplįtikos ir turime savo žygius
derinti su bendruoju lietuvių
• visuomenės politikos krypsniu.
(Bus daugiau)

2533 W. 71st Street
Teief. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYT!

1424 South 50th Avenue
Cicero, IIL 60650
TeL: 052-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SŪRINI
lakstės automobiliams pastatyti

NĘRA KO NUSIMINTI
"V'ienas arklys. atrodė kitam ark
liui, kad jis ko tai labai nusiminęs.
— Kas yra drauguti? — pasiteiravo
jis, - kad atrodai nusiminęs.
— Juk tu matai, kad arklių vertė
visai smunka. Mašinos užima mūsų
vietą. Mus papjaus ir sušers šunims.
— O kam gi šuninis? Laikraščiai
rašo, kad viena firma maišė arklio
mėsą su jautiena ir žmonės negalėjo
atskirti arklienos nuo jautienos.

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai
TeL RE 7-1213

2424 West 69th Street

T1028 Southwest Hwy., Palos Hills, Ulinoii
TeL 974-4410

Si

TASAITIS-BUTKUS

M
«i

laidotuvių direktoriai

KAZt MAZDUOMrTt

plrmadimio Dd
Udiecdc 8:W fbL ntu*.
Vbof laido* ii WC3TV rtrtfet.

&

mg

«i
Si
Į8i
K

Tatai. T7S-M74

LIETUVIŲ TAUTINES KAPINES

.r

1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois
Telefonas — 652-1003

nraom

GUbe'^n
— žlAHj ienas..Chicago, A W.

Thursday. December 20. 1084

miuiat verkšlename, kad me>
tumėms ir prašytume Viešpa
tis. kai 1 ūlų- daugia-.i pašauk?
to
mų i Kristaus vynuogyną, ne*
o darb’ninku
pints did ’?
maža.
O T :ip mes . lime išauginti
Erin
tų da bininkig jei vadinamasis
katali iškas Draugas, vietoj susilaikyli nuo pas’tirk<minimu ir
taisyti Viešpaties k^ią, laužo
lietuviškas tradicijas ir skelbia
jsunim ii priešingas mintis: ne
vykdykite lietuviškų tradicijų, I
nes jos jau yra pasenusios. O ką
15. B. Tamoš.ūnieciė. 12 įvai
gi mes gauname iš tų nauju
Drauge •kclb amų veiksmų? Na- rių šokių su muzika. Rinkinys
SVAJONIŲ SŪKURYJE
.gi chul ^aniziną ir nesaugumą
16. A. Dvarionas. 12 įv. šokių
ga' vė.-.e, bei lietuviukų parapijų
su nvuz;ka. Rinkinys Nr. 25.
uždarymu.
17. D. Dolskis. 12 įv. šokių su
Antenas Marma
muzika. Rinkinys N r. 19.

'Gerbkite lietuviškas tradicijas”

-Šventas Jonas Krikštvtojas kite ir gerbkite lietuviškas tra
j
prie Kristui užgimstant skelbė: dicijas”. Tki < š manau, kad aiš
Ji
kiau negalėjo -būti pasakyta, ir
Taisykite Viešpaties kelią.
Kunigas J. Boreviėius S. J. mes lietuviai tai viską aiškiai
a
supratome.
gruotlžio 8 d. per Bartkau-, ra
j
Tas! aš manau, kad kun. J.
diją skelbė, kati advento )a ku
UAL IfTATi FOR EALI
|
91AL 9ITAT9
tAl &
b
rTkia prisilaikyti lietuviškų t ra licrevičiaus pasisakymas yra tei
dicijų ir sus laikyti nuo pasi. singas. Tad kodėl marijonų va
PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
dovaujamas Draugas tų lietuviš
linksminimų.
IX PEMATS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKEJIMAI*.
;<) koks yra skhlumas cu-p kų tradicijų negerbia ir klaidi
DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS k
vienuolių tėvų marijonų ir levu 1 na jaunimą, vykdydamas jų už
gaidas ir 'keikdamas jų šokius
jėzuitų? Tėvų marijonų 'ei
MUTUAL FEDERAL SAVINGS
irias Draugas skelh'a prie ingą! advento metu, kurį šv. Jonas
31. A. Stankevičius. B. Namintį. Drauge skelbimas 198 1 j skelbė kaip atgailos melą —
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu
gicr
’ė ir kt. išpildė PASAKOS.'
. '
r L1
’
r.i gruodžio mon. 7 d.: “Vyrai taisykit. Vl špaties kelią.
E vis ; 10 palakų. $10.
I 1212 W. Cermak Road
Chicago, H
Tek 847-774J
blizginkit b.'tus.' Moterys lakupl’ad kaip mes galime susi. '
# *
kit nagelius! Romantiška fanta. Į laukiti pavyzdingo jaunimo prie-I
zija jau artėja. Tik viena diena auglio,, pa
pašaukimų
kun;g’-,rs.
s i
BUTŲ NUOMAVIMAS
’•irs pažymėtos prekės gaunaš sukimų į kun'g
mos NAUJIENOSE, 173? So. I
liko įsigyti bilietus j PLIS Ry Kristaus vynuogyno darbus.? '.)
B NAMU PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS
šių Gentro rengiamą vakarą
Halsted St., Chicago, IL 60608.
a NOTARIATAS • VERTIMAL
(gruodžio 8 d.), kuriame Jau18. Tėviškės parapijos choras.
TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA
uim > Centro d'džiojoj salėj
Retos knygos, sunkiai randamos
LIAUDIES GIESMĖ su vargo-,
LAIŠKAS
NAUJIENOMS
Į
skambės Dariaus
Polikaičio i
nų muzika.
'
’
I
J. BACEVIČIUS — BE1JL REALTS
plokštelės pristatymo aidai. Su- I Žemiau pažymėtų knygų ir PASISEKIMĄ, mandagumo vaSveikinu visą Nauji ciu š^abą ‘
19. R. Mįastienė. Operų arijų
plekšteliu baigiasi laidos.
(lovelis, III psl., $3.
ii- liaudies dainų rinkinys.
' -su linksmomis šv. Kalėdom s ir
INCOME TAX SERVICE
darjkite .stalą (10 asmenų) ar
„
. ... ‘ 7. V. LiUlevičius. LIETUVIŲ
ba atvykite patys. Jaunimui bi
20. S. Baras. Operų arijų rin- laimingais Naujais metais. Siun6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
Prašome paskubėti įsigyt). §VIETIMAS VOKIETIJOJE IR
lietai 10 dol., o suaugusioms Vehau ir už didžiausms pinigus Al sTR1J0JE 1941.1950 me- kinys.
; čiu 100 dolerių už laikraštį
15 dol. Įėjimas tiktai šokiams negausite. *
chorai išpildo ope- 1985 m., o likusius pinigus —
'
Daug istorinės medžiagos; i 21. Įvairūs
*
.. .. ’
..
i LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
Il.EKTROS ĮRENGIMAI
į
(9 v.v.) bus 5 dol. Jūsų roman
rų arijas ir. liet, liaudies dainas. Aaujienoms paremli.
1. A. Rjiiskis. Atsiminimai iš „in ,
PATAISYMAI
i
, .,
. -o . 610 psl., ->1o.
ČIA GERIAUSIA VIETA
tiška fantazija prasideda 6 v.v.’’ rusų caro laikų
Turiu Chicanos miesto leHhaw, ~
tremtinio, ;>3b
j žilevičilis VYTAUTO Rinkinys Nr. 3.
Paskalis Plukas.
Dirbu Ir užmiesčiuose, *r*lt, 1
LIETUVIAMS.
Tad, kaip reikia suprasti, °31”
DIDŽIOJO KANTATA, 80 psl.,
22. Įvairūs chorai išpildo ope
jsnntuotai ir sąžminteL
’
Hot Springs, Arkansas
-koks yra skirtumas tarp dviejų
2. J. Karvelis. ATSIMINIMAI r_
' rų arijas rrTiet. liaudies dainas.
KLAUDIJUS PUMPUTII
'
'
r i 9 butų mūrinis. Labai geros pajamos.
4514 S. Tslman Are,
vienuoh-nų, tėvų jėzuitų ir tėvų — PREKYBININKO KELIU,
Westfield, Wisconsin, šv. Ka-. Dilelis butas savininkui. Geras inves9. P. četkauskas. JAUNASIS Rinkinys Nr. 4.
Tek 927-3559
j marijonų ? Ir kurių vienuolių 436 psl., $15.
23.
Įvairūs
chorai
išpildo
opeledų
ir
Naujų
Metų
švenčių
pro.
jtavimas.
■ AKORDEONISTAS, vadovėlis
j reikia prisilaikyti ir vykdyti tai3. J. Sdanius. TAUTOSAKI
• rų arijas ir liet, liaudies dainas.• ga sveikina savo gimines, drau-?3 butų mūrinis su garažu. Pelningas
į akordeonui §7.
-sykles? Pasauliečiams tai gir- NĖS BAGATĖLĖS, vadovėlis :
gus ir pažįstamus. pirkinys. j pirkinys.
____
DĖMES.I O
N. Butkienė. DVYNU- i Rinkinys Nr. 5.
I
10
tdint, susidaro kebli padėtis ir pianinui. *2.50.
J
62-80
METŲ
AMt VAIRUOTOJAI
24. Įvairūs chorai išpildo ope-1 Vietoj kalėdinių sveikinimo Didelis, gražiai įrengtas bungalow, Tiktai $126 pusmečiui
i KĖS, pasakos vaikams, 34 psl.,
automobilio
į nežinia, katro vienuchmo yra
4. J. Tumas Vaižgantas. JO‘
rų arijas ir liet, liaudies dainas, kortelių, skiria 15 dėl. Naujienų j NebraDgus‘
liability draudimas pensininkm^
GYVENIMAS, 398 psl., $15.
><f"'
'teisybė.
Kreiptis: A. LAURAITIS
Rinkinys Nr. 6.
paramai.
4651 S. Ashland Ay^
5
k O vis tik Kristaus vietininkas
5. A. Vaičiulaitis. VAKARAS j 11. J. Petrulis. KAIP JIE
Chicago, III.
> t
popiežius Jonas Paulius II, lan SARGO NAMELY, jauniems ir' MUS ŠAUDĖ, varant į Červenę i 25. Įvairūs chorai išpildo op.2Tel. 523-8775 arba 523-9191
fiSURANCE — INCOME TAX
I (klaikūs įvv’kiai). §5.
| ™ arijas ir liet, liaudies dainas.
— Meninės gimnastikos tau-,
kydamasis Chicagoje, lietuvių seniems pasiskaitymai. $1.
2951 W. 63rd St
12. J. Kairys. LIETUVOS PI- Į Rinkinys Nr. .7.
rę
Volgograde
laimėjo
vilni
’
c'ė
Prisilaiky- 6. J. Grabauskas. KELIAS Į
l kalba yra pasakęs
,
r
Tel: 436-7878
26. S. Klimaitė. TAU SAULĖ Dalia Kutkaitė.
■' NIGAI su fotografijomis. I d?Dengiame ir taisome visu rd;
TOS VASAROS LINKIU. liau
lis $10, II dalis 815.
šių stogus. Už darbą' garan
i
dies dainos.
tuojame ir esame apdraustą
Į27. ZUIKIS PUIRIS. Vaikams ,
RENTING IN GENERAL
ŽEMIAU PAŽYMĖTOS
Arvydas kiela ;
pasakų rinkinys su muziką ir
No o moi
YOUR DOG HSEDS
PLOKŠTELĖS po $8
.i 6557 S. Tolman Avenue '
žodžiais.
VITAMINS,TOO.
^ Chicago, IL 60629
•;
MARQUETTE PARK
1. Pirmas Literatūros Vaka 28. Dtr. J. Kazėnas. Clevelan.
WHIPPLE'— 3JĄ large rooms,
434r9655 ar 737-171
ras. Savo kūrinius Įkalbėjo S. do RAMOVĖNŲ CHORAS. 19
IE
§290, inc. stove, refrigerator^
Įvairių lietuviškų dainų.
j
Santvaras ir A. Gustaitis.
laundry room.
2. Antras Literatūros Va'ka-i 29. Alodija Dičiūtė-TrečiokieCall Jacob 779-3890.
j ras. Savo kūrinius įkalbėjo Ada*
į nė. I albumas, 22 op. arijos. $15.
j Karvelytė, Anatolijus Kairys, dr.j 30. A. Stankevičius. Montrea! A. šešplaukis, G. Tulauskaitė ir i lio Liet, choras. KALĖDOS 12
ft Sergeants
BRIGHTON PARKE IŠNUO
' Notary Publie
J. Vaičiūnienė.
MOJAMAS 5 kambarių butas,
giesmių. $10.
INCOME TAX SERVICE
4. Ketvirtas Literatūrso Va*
3 miegami, suaugusiems, be gy
j karas. Savo kūrinius įkalbėjo
vulių. Gaunate karšta'vandenį. 4259 S. Maplewood, Tai. 254-7450
į Jonas Aistis.
Taip pat daromi vertimai, giminių
Skambinti 254-3326
į. j 5. B. Ptfketevičiūtė. ANTRIEiškvietimai, pildomi pilietybės pra
tinai ir kitokie blankai .
! JI ŽIRGINĖLIAI, vaikams pasa
____ v
v __>
REPAIRS — IN GENERAL
kos. Įkalbėjo pati autorė.
Įvairūs Taisymai
6. Dvidešimt aštuntas rinki
nys. Įkalbėjo, įgrojo šie asmė.
TAISO ORO VĖSINTUVUS,
Homeowners Insurance
5 t nys: S. Graužinis, Jurgis PetŠALDYTUVUS, SKALBIMO
.
G<xxi sertię&Gdod prsa
| rauskas, V. Dineika, A. šaba;
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS
F. Zapobs, Agent
?'
420814 W. 95th St. '
; niauskas, Liet. Karo mokyklos
BEI KROSNIS.
Everg. Perk, Irt. ’
choras. Vėliavos nuleidimas KaHerman Dečkyi
40642 - 424-8654
’ ro muziejuje Kaune. Įgrojo KaTel. 585-6624
g ro Invalidų orkestras.
$
7. S. Gailevičius. Liet. Vyrų
Liberty federal Žavinęs
I choras Toronte VARPAS. Ope1
JOHN GIBAITIS
a" ros ir liaudies dainos.
1
Advokatai
X
X 8. J. Petrauskas ir V. Dineika
Advokatų įstaiga
Filadelfijos
Federalinė
Liberty
J
GINTARAS P. ČEPĖNAS
išpildė LINKSMIEJI BROLIAI,
6247 S. Kedzie Ave.
humoro dainų rinkinys. ■
Darbo valandos: Kasdien: nuc
Taupymo ir Paskolų Bendrovė
i
9 vai ryto iki 8 vaL vakaro.
(312) ,«t>-8700
9.Lietuvių Tautinių šokių
Šeštai:
nuo 9 vaL r. iki 12 vaL 4.
S rinkinys. 12 įvairių šokių.
LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGU
1984
metų
sausio
29
dienų
Filadelfijos
FEDE

h
pagal susitarimu.
«
NAUJŲJŲ METŲ
X
RALINĖ LIBERTY TAUPYMO IR PASKOLŲ
TeL 776-5162
I *10. S. Citvaras, bosas. Operos
X
įvairios liet liaudites dainos.
M49 West 63rd Strut
BENDROVĖ, Filadelfijoje vadinama lietuvišku ban
X
«į ir 11.
linkime visiems mūsų klientams ir draugams.
A. šabaniauskas. 12 įvai
Chicago, HL 60621
X
ku,
tapo
pertvarkyta
Į
akcijų
korporaciją.
Jie
at

X
rių šokių su muzika. Rinkinys X.
a 12. A. šabaniauskas. 12 įvai spausdino ir pardavė 881,449 akcijas, tokiu būdu
Bridgeport Delicatessen
a
«
a rių šokių su muzika. Rink. XI. $8,400,000 padidindami atsargų fondą, kuris dabar
X
a* 13. A. šabaniauskas. 12 įvairių siekia $23,900,000. Akcijos dabar kiekvieną dieną
advokatų draugija
t
Virėjos ir kepėjos Genės skaniai pagaminti
X
a
V. BYLAITIS. ;
lietuviški valgiai.
duodamos ir paskelbiamos daug laikraščių finansų
R šokių su muzika. Rinkinys 18.
ir V. BRIZGYS.?
14. B. Tamošiūnienė. 12 įvaiskyriuose ir ‘‘Over-The-Counter market” (OTC) su
3263 S. Halsted St., Chicago
Tel.: 225-6696 grių šokių su muzika. Rinkinys
Darbo valandos: i
šiais ženklais LFSLrPHIL.
Nao 9 ryto fki 5 vai. popiet
J? O, RAMUNĖLE, PASAKYK.
Mūsų akcijas galima pirkti ir parduoti bet ku
■V

1

MO LOAN ASSOCIATION

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų
DRAUGAMS, KOSTUMERIAMS IR VISIEMS LIETUVIAMS!

oalzekas Motor Sales,Inc
CHRYSLER - PLYMOUTH - PONTIAC Distributor
"U WILL

4030 Archer Avenue

LIKE US’

4606 S. Kedzls Ave.
Chic»ge HI. 6062?

rioje akcijas pardavinėjančioje įstaigoje. Kas nori
gauti finansines informacijas, prašomas rašyti šiuo
adresu:

y

Telephone Virginia 7-1515

6621 JV. Ogden Avenue, Berwyn, Ill. Telephone 242-1988

Tel: 778-8000

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

world on fire
Kaip miaukė 100 metų

— Kaip jums pavyko tokio
gražaus amžiaus sulaukti?

— Per pirmuosius šešin
šimt mano gyvenimo metu nebuvo tiek daug automašinų, o
vėliau aš niekus iš namų nėau.

r»--vr

____________ __ ____________ ____________

4

t — Nanjlroo*.

’ I

