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SINGAPCRAS IŠEINA 
Iš JUNGTINIŲ TAUTŲ 
ŠVIETIMO SKYRIAUS

PARYŽIUS, Prancūzija. — 
Singapūro ambasadorius Pary
žiuje oficialiai pranešė Jungti
nių Tautų Švietimo ir kultūros 
skyriui, kad Singapūras nuo 
naujų metų išstoja, iš. šios tarp
tautinės organizacijos.

Jis atidžiai išklausė Amerikos 
pranešimo ir organizacijos pir
mininko pažado pertvarkyti or
ganizacijos įstatus. Jis yra įsi- 
ąfdnęsj kad jokių pakėlimų ne
bus, todėl jis praneša, kad Sin
gapūras pasitrauks iš' netvar
kingai administruojamos Jung
tinių Tautų švietimo ir Ijultū-

< ros skyriaus.

VIEŠAS TEISMAS LENKŲ
< POLICININKAMS
•^ VARŠUVA, Lenkija.-— Penk
tadienį prasidėjo viešas teismas 
keturiems Lenkijos policijas 
karininkams, prisidėjusiom prie 
kunigo Jurgio Popeliuškos nu
žudymo. Teismo eiga rodoma 
yisose Lenkijos televizijos stoty
se. Visi keturi karininkai iš
vengti iš policijos uniformų,
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Kambodijos kariai penktadienį sumušė Vietnamo karius ir išlaisvino Rithisen tvirtovę.

SVARBŲ KOMUNISTŲ PASITARIMĄ
KAMBODIJOS KARIAI, IŠLINDĘ Iš APKASŲ, IŠŽUDĖ 
R1THLSEN TVIRTOVĘ UŽĖMUSIUS VIETNAMIEČIUS

dentas Kon<’.antinas Černenka NOXG SAMET, Tailandas^— 
ketvirtadienį politiniame biure Į Trculad’enį Vietnamo ksriuo- 

va 11 c v ybė, apš a u džiu si 
; bombomis ir artilerija 

isen tvirtovę, paleido ka- 
suna rk in t ų Ri th isen 

nčius Kambudijos ka
li karo jėgos privalo Į rius, įsiemgusius apkasus prieš 

š?išerius metus.
Pranešimai sako, kad trečia

dienį dalis civilių perėjo į Tai
lando teritoriją. Malūnsparniais 
nuleisti Vietnamo kariai žudė 
civilius ir karius, kuriuos lik pa

LOS ANGELES BALFO PIETŪS
Gruodžio men. 9 d. • BALFo kleboną, kuris dėl kitu isiparei-

A -W w 4 _ _ . <r . *•os A.ngeles skyrius surengė Iš
kilmingus pietus lietuvių šv- Ka
zimiero parapijos salėje — at
žymėti piniginio .(aukų, rinki
mo) sezoninio vajaus pabaigą.

gojimų šiuose BALFo pietuose 
negalėjo dalyvauti. Vice pirm- 
ke spaudos ir informacijos rei

kalams M- Butkienė perskaitė 
daugybė sveikinimų paminėda-

TeiSnm Jie i>uvo į^fi Jce-S®*,risiWi««= storius- (kai..*«)«
< . . v , . ,. . BALFo renws. daugiau nėra .sveikinamai buvo su stambiomispurių. Priesakui pasodintas po- 

licminkašg Chmie-

kitpieisižmi- policininkai.-. <; J

t jPolicijos- kpt. Chmįėlevski 
pareįškęa teismui apie vyresnių- 
ju duotą policijos tarnautojams 
įsakĄ'mą. Jis supratęs, kad buvo 
įsakyta nužudyti atkaklų’ Soli- 
(hrumo sąjūdžio gynėją.

,‘.1— Penktadienį aukso uncija 
kainavo $309.

BALFo rėmėjais, daugiau negu 
pietų rengėjai tikėjosi — reikė
jo papįbįęįęnai pristatyti desr ke
lis st^^^^^įjįilpo), kąt| visus 
pato^^$^M^ls. ilganosis sky 
ršar.s / pnmuriiiifcas' Vi. ' Pažiūrą 

. (populiariai ’čia vadinamas ‘‘po
nas BALFas‘').kuTis. yrą jįr yi^ds 

-BALĘo: organizacijos, direktorių 
.tarybos pirmi<ninkii./:savb tranv 
poje' apžvalginėje . kalboje-Įp'a- 
sveiki no gausią . -publ i ką. bėhdį, 
rais bruožais, apžvelgė BALFo. 
veiklą išviso ir vietinio skyriaus 
darbus ir rūpesčius, čia .vietoje. 
pirmininkas pradžioje taip pat 
sukalbėjo maldą, atsiprašęs . už

'sveikinimai buvo su stambiomis 
aukcm;s)^.o pirmininke pava- 
duQto^yp.!. Naujokaitis perskaįi 
tė aukotbjų- sąrašą, paminėdama^' 
tik stambesnius aukotojus, au
kojusius pu .250 dol.; ypatingai

- datig buvo šimtininku — auko- 
jusiu po 100. dd: ir gal kiek dau
giau ar mažiau. Apytikriu ap
skaičiavimu (pagal VI. Pažiūrą) 
vajaus metu iki pietų dienos su
rinkta apie ū.000 dolerių ’Prak- 
tiškai -— va jus- nėra pasibaigęs, 

.nes aukos renkamos, ir toliau iš
tisus apvalius metus. Pirminin
kas savo žodyje pastebėjo, kad 
BALFas nemažai aukų yra gavęs 
ir persiuntęs Vasario 16-tosios 
gimnazijai Vakaru Vokietijoje.

Kai jau daug metu — Los An
geles BALFo skyrius eina tikru 
ir tiesia lietuvių šalp<V ke^liu, 
kuris vargau patekusį lietuvi, 
pasiekia netik okupuotoje Lietu- 
voje. tremtinį Sibire, bclševiki- 

i nėję Lenkijoje, bet net čia; pat 
j Amerikoje pašalpos reikalingą 

(yra ir tokių).
ŠAULIŲ KŪČIOS

KALENDORtLIS

Sausio 2 d.: Izidorius, Maka
lus, Gailutė.

fzio 30 d.: Dovydas, Eu- 
Gražvvdas.

29: Temas vysku-

ius, Gajutė. Ašautas.

ausio 1 d.: Naujieji Metai.

Los Angeles ^saulių Juozo Dau 
manto kuopa jau kelinti metai 
iš eilės suruešia bendras Kūčias
lai ir dabar, 1984 m. .gruodžio 
mėn. 16 d. lietuvių parapijos 
mažojoje salėje buvo paruostos 
Kūčios, prasidėjusios tuoj pc lie 
t avišku pamaldų (sumos). Visa- 
da šaidių JCūfiose buvo gausu 
dah’viu. kas rengėjus paskatino 
tęsti tą gražią lietuvišką tradici
ją. Dalyvavo čia ir Lietuvos ge- 
neraliiĄs konsulas Vytautas Če
kanauskas su žmona, juodu bu-j 
vo ir BALFo pietuose, taip pat j 
kuopos garbės šaulys rašytojas 
laureatas Jurgis Gliaudą su žmo 
na, kitas garbės šaulys buvęs il
gametis kuopos pirmininkas K. 
Karuža su žmona ir daug kitu 
žinomų šaulių ir ne šaulių, jų 
tarpe ir ALTo pirmininkas inž- 
A. Mažeika su žmona.

Dabartinis kuopos pirminin
kas J. Pažėra labai trumpu žo
džiu pradėjęs programą, pakvie
tė kuopos kapelieną prel. kun. 
dr. V.Bartušką sukalbėti maldą, 
kuria proga buvo (tylos minu
te) pagerbti ir prisiminti miru
sieji. Sekė piotkelių laužymas 
ir dalinimasis su kaimynais, po 
ko — valgymas Kūčių patieka
lu (be mėsos), kuriuos buvo pui 
kiai paruošusios moterys — kaip 
čia vadinamos sesės šaulės. Gra 
žiai papuošti stalai buvo apdėti 
gausiu Kūčių valgiu, silke pra
dedant ir šližika’S bei kisielium 
baigiant. Buvo ir vyno, kavos ir 
skdnių pyragų.

Gerokai pasisotinus kuopos 
pirmininkas J. Pažėra pakvietė 
pasirodyti ir programos atlikė
jus* čia žmomas kupletistas 
Liudas Rervyd^s šiai rimties va
landėlei buvo parašęs ir pats! tarimės sušaukti komunistų ta- 
paskaitė nors ir trumpą bet gerą rybos susirinkimą Bulgarijoje 
momentui pritaikintą kūrinėlį,| kelia didelio susirūpinimo pa. 
labai tikusį Kūčių atminimui- 
Vėliau poetė Dana Mickutė — 
Mitkienė paskaitė specialiai šiai 
progai (Kūčiozns 1984) jos pa
rašytą poemą, o dar vėliau iš to 
tumes pasigirdo skardus rašyto- 
opoeto-žurnalisto Alfonso Gied 
raičio balsas šaukiantis prabo 
čiu dievų bausmes Lietuvos oku 
pantui ir pagalbos atgauti Lietu
vai laisvę. Būro gana įvairus po
etų pasireiškimas.

Pirmininko pakviesta soliste 
Ona Deveikienė pravedė kelių 
giesmių bendrą giedojimą, la
bai gerai nuskambėjusį daugu.

mos dalyvių netik pritarimu — 
bet ir gražiu balsu.

Pasibaigus programai 
dar laiko pabendrauti 
kūčių p rega netik su 
bet ir 
lie j----

Šaųliėku kūčių parengimas, sa 
yaime aišku gareikalavo daug

— buvo 
šauliškų 
šauliais, 

šiai organizacijai 
nepriklausančiais reruviais.

teriško pasišventimo ir sugebė
jimo paruošti Kūčių stalą. Lėl
io ypatingo pripažinimo vertos 
šaulės moterys parūošusios šias 
Kūčias J- P?škau.skiene. V. Tu- 
minienė., S. Verbylienė. B. Tom- 
pauskienė, M. Uksienė. Orlovie
nė,. B. Venckienė, ir J. Jokubė-

itiniame biure[ l'rcčk 
j iškėlė prez. Reagano labai ašt- j menė 
I rų pareiškimą, patariantį ra- j aviacijc 

sams galimai greičiau krausty-l Rith 
lis iš Afganistano. Rusams la- rius, 
bai nepaliko priminimas, kad j srityje e. 
visos sovietų k 
kraustytis iš Afganistano, jeigu

{ norima pagerini] JAV-Sovietų 
! Sąjungos santykius.

Sausio 7 ir 8 dienomis Žene
voje įvyks sekretoriaus (ieorge j 
Shultz ir Andrei Gromykos su- Į 
sitrkimas, kuris nustatys dieno- 

j tvarkė pasaulio taikai. Iš sek-Į 
rotoriaus Shultzo ir pre. R.eaz- 
gano pareiškimų matyti, kad 
bus svarstomi įvairiausi taikos

Į ir karo klausimai.
Politinis biuras nutarė tuojau 

po Ženevos konferencijos šaukti » 
platų susirinkimą Bulgarijoje. I 
Pakviesti visų Varšuvos pakto 
valstybių prezidentai, premje
rai ir karo vadai, kad galėtų 
aptarti ka reikės daiyti. Pretzi-!

T-čiau kitas pranešimas sako, 
kad penktadienio ryte, saafei 
dar nepakilus, iš Rithisen ap
kasų išlindę Kambodijos kariai 
užpuolė visus Vietnamo karius 
ir juos išskerdė durtuvais.

Penktadieni Kambodijcs ka
riuomenės vadovybė paskelbė, 
kad visa Rithisen sritis, apka
sai ir tekantieji šaltiniai yra 
kambodieciu rankose, žuvusių 
Vietnamo karių lavonai mėto

rašų kariai trauktųsi iš Afga
nistano. Taj svarbus klausimas 

/'visiems minisieriams nUstatyti 
{ kokios pirtikes laikytis.

Savaime aišku, tokiam rengi
niui neužtenka vien moteriškos j 
talkos, nes darbo pamesimą ir Į 
•tsakomvbę ne^a kuopos valdy 
ba, kurią šiuo metu sudaro, 
pirm-kas J Pažėra, vice pi rin
kas VI. ^imoliūnas, sekr. V. 

Apeikis, ižd. J. Avižienis ir mo
terų vadovė — J- Paškauskienė. 
Gera tradicija — palaikykite ją 
ir ateičiai.

Ar nevertėtų sekančių metų 
šauliškas Kūčias rengti didžiejo- 
je parapijos salėje, nes mažojr 
(apatinė) salė pasirodė tikrai 
maža, nes kaip girdėjau rengė
jai buvo manę sulaukti apia 
šimtą dalyvių, o prisirinko net 
apie 150. Būtų buvę ir daugiau, 
bet trūko vietos pr statyti papil
domus stalus. Nežiūrint, kadi 
prisirinko daugiau negu buvo ti-Į 
kėtasi
dėka visiems 
Kūčių valgių.

Černenka šaukia Vad^ 
pasitarimą

MASKVA, Rusija. — Prez

JAV SIUNČIA MAISTĄ I SUDANĄ

SUDANE JAU BUVO TŪKSTANČLAI ETIOPIJOS TREMTINIŲ, 
O DABAR ATBĖGO TŪKSTANČIAI BADAUJANČIŲ "M-

KASALA, Sudanas. - - Kasa- 
los apylinkėje yra įrengtos ke
lios stovyklos, kuriose buvo 
tūkstančiai etiopiečių. pabėgu
sių nuo dabartinės pulk. Miriam . 
valdžios. Bėgo buvusiu kariniu- : 
kų, valstybės tarnautojų šeimos, i 
Daugelis jų atsinešė vaikus.

^jPaaku tūlėm is sa vaitėmis i Su- 
rfeną atbėgo (ūksiančiai badau-! 
jančiu. Bėga ištisos šeimos. Te-; 
vai neša badaujančius ir paeiti j 
negalinčius vaikus. Mokys yra į 
apsikabinėjusios trim vaikais.

JAV pasiuntė į Etiopiją -di
delius maisto kiekius, bet da
bartinė vvriausvbė niaista nau
doja karo reikalams. Vyriausy
bė maitina lakūnus, kurie pa
ruošti skristi į šiaurę, į Somali- 
jos sritis. Be to, Etiopijos ka
riuomenes vadovybe paruoš“1 
karius gyventojams pervežti, j 
pietines provincijas.

Senatorius E. Kennedy aplan
kė kelias stovyklas pačioje Etio
pijoj, o ti čiadienį jis buvo*t5r-

i r e Ša iš šorų, 
ą Ant nugaros.

vykią, jis tiek susijaudino^f%>d 
kalbėti negalėjo. Jis reikalavo,

į Sudaną mrisla.
— sumanių šeimininkių! maitinti Sudanan 

užteko tradicinių1 etiopiečiųs.

VI. Bakūnas

Vakarykštis Politbiuro nu-

čioje Maskvoje.

Šudanan bėga

:ad galėtu 
atbėgusius

Eritrėjos 
gyventojai

.Sudan?.n pradėjo bėgt 
rėš Etiopijos gyventojai, 
niekis gyvenę Eritrėjoj.

si au- 
ilgus 

Soda- j 
niečiai Jvpajėtria maitinti tūks
tančiu įdegusių etiopiečių.

LINKSMŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ 

LINKIME VISIEMS NAUJIENŲ 
PRENUMERATORIAMS, ŠKAITY’TOJAMS, 

BENDRADARBIAMS IR VISIEMS GEROS 

VALIOS ŽMONĖMS;

tuojau siųsti lėktuvais maistą 
badaujantiems Etiopijos trem
tiniams.

— Lenku spauda smerkią^To- 
rūnėj teisiamus keturis polici
ninkus, be teismo nužudžiusius 
kunigą Popeliušką.

:— Scv. Sąjungoje uždrausta

viešai vartoti kompiuteri. Tei 
esanti valstybinė paslaptis. * -



VI metai
Redaguoja PRANAS AULAS

Klausimus ir medii«94 slysti: 4436 So, Washtenaw. ChiMgo, IL 60432

JAV-ese sviesto didelis perteklius
Sviestas Europos rinkos

— didžiausia problema

ra nefi 
viena iš 
!slo

Socialinis draudimas, ir aprūpinimas
/ I /J Į ' * *

Gruodžio 29 1984, Nr.-47 (3081

l^ia'jiinės sviebto gamybos 30 
nuošimčių paruošta Europon Bin 
kos Bendruomenės valstybės. I'ai 
yra toks didelis kiekis, kurio 
europiečiai paty> negali sunau
doti.

Šveisto perviiSis sudaro 1 25: 
mil. tonų, kurie sandėliuojami.: 
tų sandėliavimas kaštuoja 2 25, 
milijonai ntarkių kasdien.

jKadangi tokios didelės išlai
dos ilgesniam laikui 
nansuojainos,' lieka Iii 
eitis — sumažinti sv
mybą.Bel tam vėl priešinasi ūki 
n inkai, nes visas jų pagamintas 
sviestas superkamas už garantuo 
tą<karną. Bet vistik tikimas;,kad 
dąr šiais metais pavyks sušitaę- 
ti ir .nustatyti mažesne^ supirki
mo kvotas iš likiiiinkų.

Kčfid sumažinus sandėliuos? 
esąiną s\lestą, Europos K;nko> 
komisija ouv.Kalėdu sezonui lei 
do parduoti iš savo sėadėlių, rin 
kos vabtybių vartotojams, už su 
mažintą kainą 2iXt(X)0 tonų 
sviesto. ' . <

Lš šio skaičiaus keletą tūkslan- Į 
Į cių tonų sviesto .pardavė rusams Į 

už 83 pt’enigius už pusę svaro 
(250 gramų).

JOnkos vartotojai turės kelia- 
riopai daugiau mokė

, pastatė >ąlygą, kad j 
to neparduotų tolia, 
rusus sukontroliuos ? 
galės parduoti savo 
pącių rasų gamybos 
čįau ir šis sviesto 
daug nepadės.

Vartotojai pirkdami pigesni ii 
' sandėliuotą sviesta, nepirks svie 
.slo šviežio, kuris/vėl reikės'san
dėliuoti. Ir taip daina be galo.’/

Visą šį su rusais sviesto 'biznį 
atlieką prancūzas Doumeiir, 

yžinonurs komunistų veikėja^.<Eh 
/ciau ir jis galvoja nackmaįiaj. ■ 
L Visą sviestą rusams •pareJavė/įA 
sandėlių, esančių Prancūzijoje

Pa>lel)ėtina, kad ne mažesnė 
problema yra ir su jautiena mė^ 
sa. Europos Kinkos Bendru ome 
uės prekybą apsunkina dar ir tas 
faktas, kad jų nustatytos kmnoN 
yra aukštesnės už pasaulines rin 
ko> kainas. , , •-

t .t mJla
Ii. Ru*>anę> 
ie to svies- 
i. Ret kas

Be to. jie 
satelitams, 

sviestą. 1 a- 
.pardaviinas

Viktoras L-ęa^
. £’

■ Aivudo Lietuvio Sodybos pažm onyje J
** u J "jfc’

Gail. seselė Ankienė kalbėjo gų, jo pasveikimui nuo spžalo- 
apie apendicito atakrs, kcmpresii jimo med. ar ligoninės išlakioms 
dėjimą, j:i papildė dr. J. Ado
mavičius.
kų medicinos patarimų.

Justinas Žemaitis padainavo 
humoristinių dainelių žem&hiš- 
ka tarme,, visus dalyvius linki
mai nuteikdamas.

Juozas Palu lis parkaitė savo
U2 kūrybos enėra^tį, .skirtą -.dr. J<-

VYR. AMŽ. ŽMONĖMS 
ŽINOTINA

.Adomavičių pagerbti.
Dalvve J. J-nė

Li e tuvio Sodybių

...

tooi W
Įi

ts užpuolėjo apmek. išreikalauti 
patiekdamas prakliš-1 gali būti priteisiama iki $15,000.

Policija teismui privalo pranešti 
apie užpuolimą ir sužalojimą.;

' Tuo. reikalu reikia kreiptis į pro
kuratūros įstaigą — Attorney 

-General office, 18& W.Randoiph
St., Room 2500, Chicago, IL. 
(>0601 tel. 793-2585.

, 12 Jei senjoras ar invalidas iš 
viso turi $12,000 far inaaau pa
jamų pe rmelits, tai jis turi teisę i 
gauti nemokamai vaisius dėl va- 

' din. cardiovascular ligų (širdies 
i pacientas). Papildomą pašalpą, 
j vad. Circuit Breaker Grant pa.l)Pag:d Illinois Crime Citizen- • o

Compensation Aktą numaty- šalpą iki -$80 dol. ir jis gali gau
ta .kad sužeidus vvr. amž. žino- ti vaisiu už $3.30xk>l. pagal re

Petras Vaičiūnas
'AUŠROS” SŪNUMS

užpraeitą sekmadienį didoka stuJ rį vengdamas kiaušinių bei rie- 
dėnčių tŲ grupė gražiai piagiedo*-! balų, dabar daug gimnastikų^-.

?jasi; esą turint |00 įvairių rau-

Sustingo lietuvis, pabalo kaip drobė: 
Kuo garbins jis Dievą, kaip kels jis.tėvynę? , 
Maskolis jam knygą iš rankų pagrobė, . :
Maskolis jam gimtąjį žodi užgynė.

jo/keletą Kalėdų giesmių ;su se_-

' P.'Būčinskienė ir jos vyrąs pa- 
M a rijos

.‘'glėby ir k L •
Bražioni\ ir šidagis gražiai par* 

/dainavo humoristinę dainą apie
Vilką ir-‘Altą, nritaikingai nuter 
kė seniorus, lartUmi ‘vunt mels-

. o
1- L-B-nes t j rime dvi. vaduosimi 
^Lietuvą visi; turime ne lik na? 
r mus, be‘Jr naujus batus’../' j’
> Be to, dar .pažinomo dalyvius 
prajuokino‘AL Naujalienė. Tapu 
lionįenė papasakodamas

> risliniu nuotykių.
/ Apie Medicares apdiaudą < įr 
rfJlue Cross Blue Shield praneši- 
nią padarė Pr. šulas .o jj pa pilt 
dė Bražioois.

neliais dalinosi Į^otfceleinis, lin-ymenų kūne išjudinti, 
kėdami vienas kitam "Sveikatos.
Dr. J. Adomavičius visiems stm-^giedcįo keletą dainų 
iientains-tė^ns riuiisiritziai padė
kojo už programoj paįvairinimą 
ir juos už tai atskiroje patal
poje pavaišino.

P-Iė Kirvaity te,Brazionis, Nau
jalienė, Paškonienė ir kt. giedo-'gvų vandenų, tiek daug vadu.. 
ja> gražiai giesmes: Tyliąją nak
tį varpas sugaudė... ir kt. *:

Majoras Tapulionis papasako
jo kai kareivių kuopą Kaune nul 
vedė po pamaldų bažnyčioje Kų 
čioms į kareivines ir k-t. nuoty
kius. >

Izidorius ..... !>8 m. papasako, 
jo. kati iki 70 m. valgė daug 
kiaušinių trynių ir mėsos su rie
balais, o vėliau numėtė savo svo

Visoj Lietuvoj tartimi pagrabo ūpas: 
Mirtis arba grotai už gimtąjį raštą!
Visa Lietuva ,kaip ties kryžium prikiūpūs, 
Jos gedulo skausmui nei galo, nei krašto.

Ir atskrenda lapas krauju išrašytas, 
Kaip Nojaus balandis, iš prūsų net krašto, . 
Ir sako lietuviškai; — Išauš dar jums rytas!

Numesit nuo rankų grandinių jūs naštą!

— Vai. kas čia per balsas? Taip dvasią jis kelia!
— Vai, broliai lietuviai, užgrūdinkit širdis! 
Aušra jums nurodys išganymo kelią,
Jos varpas vėl laisvės troškimais nugirdys

Minėti asmenys turi būti 65 < 
| nietų ar vyrelių ar nedarbingi Į 

žmonės su pajamom $12,000 ar- 
bp mažesnėm, kad tokią nuolai
dą gautų, žinoma užpildę spe
cialią formą-aplikaciją.

Pažymėtina, kad pagai lą pro
gramą. nuolaidą gali gauti ne 
vien namų savininkai, bet ir bu-l

| tų nuomininkai pašalpą.
Mr, Tercick sako, kad tekie as

menys gali gauti grynais (re
lief) ir papildomą, vadin. įlai J tarnautoja.

JŪS KLAUSIATE,
KL. Pasakykite, kuriam laikui 

galioja Įgaliojimas gauti darbo 
užmokestį, kurį Įgaliotojas įga
lioja kita asmenį, patvirtinti 
notaro dabartinėje Lietuvoje.

B. K.

ATS. Pagal dabartinės Lietu-, 
vos teisingumo ministerijos pa
aiškinimą, įgaliojimas gauti dar 
bo užmokestį, įgaliotojui pagei
daujant, gal būti patvirtintas bet 

i kūnam laikui, tačiau neviršijant 
maksimaliriiam 3-jų metų ter
minui.

(Plačiau žiūr Soc. Teise 
—Notarinė Praktika, 74 psl.)

KL. Pasakykite., paliekant in- 
' .dėli keliems asmenims testa
mente, ar galima nurodyti kon
krečią pinigų sumą? J. J—tis

ATS. Patyrėme, kad indėlį, 
paliekant keliems asmenims te
stamente, turi būti nurodomos 
aritmetinės indėlio dalys, o ne 
konkrečios pinigų sumos. Esą 
neleidžiama nurodyti suminė iš 
raiška. nes indėlininko mirties 
momentu bendra indėlio suma 
gali būti pakeista.

* * ❖
PENSIJA IR PILIETYBĖ

KL. Amerikoje gyvenu apie 
34 metus; keli metai gj’venu iš 
gaunamos pensijos. Niekuomet 
nebuvau nei suląkiytas, nei bau
stas. Jei išvykčiau. pvz., į Euro
pą arba Lietuvą ir laikinai arba 

po kiekArieno puoduko išgertos^ pastoviai ten aj>sig5’venčiau, ar 
kavos cholesterolio kiekis krauj maTl nebūtų sulaikyta pensija fr 
joje pakyla 1%. - <// j ar galėčiau toliau ją gauti įp-

Cholesterolio arba riebalų »uo-^;ras(a Karka?
sėdas, kurios daugumoje sukė-

ceptą Pvz.. jei reguliari recep
to kaina būtų $15.00 dol.„ pa-i 

' rodęs kortelę vaistininkui, mo-Į 
kate tik $3.30 dol. šis įstatymas i 
pradeda veikti nuo 1985 m. sau
sio mėn. 1d. Pr. Fab.

P- S. Plačiau žiūr. Midwey 
Sentinel. 1984 m. gruodžio mėn.

kny-
ne-

leidinį, gaunama viešose 
gynuose (Public Library) 
igokaniai.

■ KOFEINAS DIDINA
SUKALKĖJIMĄ

Kavos gėrėjai turėtu koutro- 
liuati išgertos kat-os kieki

Non^egijos universiteto Trora-
■oe maksininkai praneša, kad

Į 
i 1 * J

1

2) Bū tų svarbu žinoti ar yra 
iia aukštą kraujo spaudiną, in- koks didesnis skirtumas tarp'as- 
farktu u arterijų sukalkėjimą, į mens, turinčio šio krašto pilie-^ 

lybę ar neturinčio? Snt. 
Al'S. Seniau Lietuva ir iš viso 

Paballijos kraštai buvo Įtraukti 
f .tam tikrą Finansų Ministerijos 

Į (Treasury Dept.) sąrašą kraštų, 
1 į kuriuos nebuvo leidžiama siųs- 
] ti federalinių pinigu.Taigi ir pen 

sijos čekiai nebuvo ten siunčia, 
mi. Tačiau prieš maždarg 10 
metų Fininsų Minister! jos (Trea
sury Dept.) nusistatymas, dėl 
tik jiems vieniems suprantamų 
priežasčių, pasikeitė. Nors anks
čiau jie buvo tos nuomonės,kad 
j Paballijos kraštus siunčiam! če 
kial negali būti “iškeisti už pilną 
vertę (negotiated at full value),

kavos išgėrus; suaktyvinamos.
Medicinai jėii-. seniai žinoma, 

, kad Vz cholesterolio kiekio kū
ne pagamina kepenys, o antra 4 
gaunama, 
reibalus.

Tačiau 
naujiena,

valgant gyvulinius

mokslininkams buvot 
kad cholesterolis pa-r

• ayla, lyg pagal 
geriama kavos.

BuVb daromi 
kavos gėrėjai 
pėr visą kraštą.

į Tie. kurie gėrė po 4 puodu
kus per dieną, cholesterolis pa
kildavo 1% aukščiau, negu pas 
tuos kurie negėrė.

Kai išgerdavo 8-nis puodukas, 
cholesterolio kiekis pakildavo * 
9%. ’ž

Kurie gėrė daugiau, kaip 8

Įsakymą, kai iš-

bandymai.14,581 
buvo tikrinami

grand iki $80 del.
Tokie asmenys turi kontak

tuoti R. Ą- Drish, administra
cijos asistentą, telefonu (J12)- 
Ū82 0206 arba apsilankykite Le- 
gislatyvinį ofisą, 5835 S. Archer 
Avenue

Be to, tokių aplikacijų formų 
galite gauti Senior Citizen įstai
goje — 6117 S. Kedzie, — Al
vudo Lietuvių Sodyboj pažmo- 
ny tarė minėtos Įstaigos lietuvė

Pranas Petitas

MES ATSAKOME
jie vėliau nutarė, kad tokio pa
vojau nėra ir "išėmė” Pabaltijo 
kraštus iš to sąrašaTaigi dabar, 
jei Tamsta nutartuin išvažiuoti į 
okupuotą Lietuvą, gautum ten 
savo pensijos čekius. Pensijom 
gavimo atžvilgiu nėra jokio skir 
tomo tarp Amerikos piliečio ir 
nepiliečio. Yra kai kurių užsiė- 
niimų, kur reikalaujama Ameri
kos pilietybė. Tačiau esu tikra, 
kad Tamstos tas neliečia

Dr. advokatė L. Šveikauskas 
(Darbininkas 198 L X IK J

P. S. Iš praktiško gyvenimu 
patyrėme, jog nei vienas'peli
niukas lietuvis negrįžo į okup. 
Lietuvą nuolatiniam 'apsigyve
nimui. Sk. ved.

\KL. Pasakykite, kur randami 
CKicagoje vyr. amž žomnėms 

: aklu priežiūros ir akių operaci
joms daryti įstaiga, kurioje ne
mokamai galėčiau gydytis ir 
akinius gauti? Kaž spair 
doje užtikaiį tokį^tinią, .gerai 

yneįšįdS^^^reąo' Malonėki- 
te tamstos skyriuje pasketoti 
daugiau tuo reikalu < žmių.
anksto dėkoju. V-rp

ATS.Toji įstaiga vaamasi Me
dicare-optics, OptiGold; ten 65 
ir vyresnio amžiais asmenys. 
Kurie turi A ir B daliu Medi
care apdraudą. gali guu.xi ?.Kių 
priežiūros patarnavimą ir gydy
mą. Toji įstaiga patikrina >ėnt- 
lių akis ir suteikia reikiamą pa 
tarnavimą, kaip akių pj 
rą? operacia.^ bei prirašo 
tus. iškaitant net gvdvrna 
rakto, glukomos, prirašo 
niuš ir kt 
j Papildomos inforniaciy 
kiamos telefonu —629-2460 m:o 
pirm — šešt. 9 v. r. — b \. včuv.; 
sekmad., nuo 12 v- p. p. — a y. 
vai. Chicagos miesic ccntic -- 
3 First National Plaza. Ckūk v< 
Madison St. kampas; telefonas 
(312) 346-84778.

Mūsų seras bičiulis V.L-. evv. 
Brigton parke, neseniai l ūvo 
apsilankęs į tą įstagą. jį ten ap> 
žiūrėjo, prirašė skaitymui aki
nius, už kuriuos sumokėjo lik 
$30-00 doL, o nario mnktctįo.— 
£10.00 dol. F?. kaLUnį

Ved iŠ - 
kdyŽ 
aki-

L

— Iš kur mama sužinojo, kaa 
tu nenaši pre use i7

—Pamiršau sušla} intč e.ni i...

puodukus, cholesterolis pakil IŠ Laimingų bei sėkmingų Naujų Mėtų Š 
davo iki 12%. S

CholeteroJio kiekis laikosi pa 
prastai pastoviai. Jis krinta la
bai pamažu, jeigu naudojama 
mažiau gyvuliniu riebalų ir ge
riama mažiau kavos.

Kavos gėrėjai turėtų pagalvo
ti ap»e jų keriarpo- kavos kiek 
.o ypatingi jelgb geriama de 
labiJ stipri kaihu

ams. draugams

f

ViHhje yyrikMrtM) kfl^eliu/ciuktijn
■* 22- % ’ • , * u9

LINKIU LINKSMŲ ŠVENČIŲ 

IK LAIMINGŲ 1985 METŲ.

? Ar

.GRUODŽIO 31-oji-
DIENA APLIKAC

ĮTEIKTI

IUĮno?s#valstijos 
M. Terzick praneša, 
vaktijes vyresnį 
bes ir nedarbinė 
.sabled) turi 
ukj s m gf1 
Circuit Breaker

.‘HefieT

Ir tamsiąją naktį pelkynus išbraidę*, 
Drąsūs knygnešys atkeliauja Į pirkią —

Ir šviečia kaip žvaigždės lietuviškos raidės, 
Ir džiaugiasi širdys už siausmą jas pirkę.

&
&

Sveikinu Naujienų Redakciją. Administraciją, 
visus čia dirbančiuosius ir savo gimines, drau- 

. gus ir visus artimuosius.

— Tėveli, mainyte, štai Aukso altorius!?— 
Nudžiugus mergaite maldaknygę varto,
0 štai fr broltokui gr&žtfe feifientorius ..
— Paslėpkit knygas! Raudfensiūliai priie vartą!

Vos skuba pašiepti jie brangųjį turtą — 
Ir caro tarnai su ginklais jsiiaužė.
— Kur knygos? Sakykit! Ar ausys apkurto?
— Ko norit, beširdžiai, nius laisvę palaužę

Išėjo žandarai, kardais jieiji pagrasę,
— Nerado? O laimė!.... t>ar būtų pakorę
— Ak, Viešpatie, stiprink* mum vergiimą dvasią! 
Ir skaito suklupę jie Aukso altorių

fu[iff ■ n i jį jA 5 Utu ■ Ut r 11
0
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Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai

APIE SRIUBAS LIETUVOJE

IT

Į

liais.

PATARIMAI MERGINOMS

(Tęsinys)

Dėl tautiniu vardu ....

prieš priimąnt lenkams 
buvo pagoniški, 

lenkiškus 
Boleslovas,

r

VENCLOVA v

LIETUVOS BEI LIETUVIŲ VARDAI 
PAVARDĖS IR VIETOVARDŽIAI

das, Regina, Irena, Bronislava 
Violeta, Leokadija ir t. L

Lietuvos vietovardžiai

Sriubos Lietuvoj pradėtos 
XIV amž. metraščiuose randa- 
rna,kad sriuboš buvo plačiai var
tojamos ir paskaninamos petra
žolėmis XVI amž dvaruose bu
vo paplitęs buljonas (sjtinys). 
“Kad neatsiduotu vandeniu ir 
vėju”, dėdavo į jį petražolių 
krapų, svogūnų, muskato, pipi
rų, žirnių, pupelių arba kruopų, 
kartais rūgštynių.

Pagal senas gamy bos tradici* 
jas ir dabar į sriubas daug deda
ma- įvairių prieskoninių daržo
vių iir prieskonių.

Iš gaminamų sriubų gauname 
apie 2Q^ organizrpui reikalingo 
vandenį daug jose ekstraktinių 
medžiagų, ypač mėsos, žuvų, 
grybu šutiniuose.

Sriubos- aktyvina skrandžio 
liaukų sekreciją, gerina virški- 
nimą* todėl valgomos prieš ant
rąjį patiekaą. Jų maistingumui 
pagerinti dedama grietinės, svie 
stof pieno, cukraus, kiaušiniu.

Prie kai kurių sriubų atskirai 
duodama bulvių ar duonos..

Sriubos valgomos kasden.Net 
ir vestuvėse ar per šventėt;, an
trą dieną,-}jąu būdavo verdama, 
sriubą. L-; .. ... .

Sriuba yra pagrindinis pietų 
valgis, bet dažnai, jos verdamos 
ir vakarienei, o Aukštaitijoj se-_ 
niau sriuba būdavo verdama ir 
pusryčiams-

Labiausiai mėgamos rūgščios 
kopusi tu raugintų burokėlių, 
rūgštynių, agurkų sriubos, ku
rių pagrindas — šviežios ir rū
kytos mėsos sultinys.

Sriuboje yL’ta mėsa suvarto
jama kaip antrasis,, patiekalas. 
Sriubos be mėsos' buvo verda
mos pasniko dienomis.

Liaudyje buvo susidariusios 
racionalios mitybos ‘tradicijos* 
riebiasjsočras^riųb^s .y^Į^ydavų 
pietums,' so r|iėĄš3^s, į 
virškinamą^ 4-. ;VaHiriėnei. i-

Sriūbų skoniu labai įvairus, 
žiūrint iš kokių produktų ver
dama, .kokie vartojami prieske- 

IC1U

inio.

Klaudija, -Leonardas, Leopoldas,

(Bus daugiau)

13.%!/ Jų *4

I

j

T ’■

ti bent 
sūdytą 
kumpį

jungtuvėse susilauks * laimes.

LTTERATCRA, Detuviij Eter^tūros, meno b mofe 
H54 m. metnitii. Jame yra vertingi, niekuomet nelemtą, 
Kriktis, Igno SlapeHo, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stitnkot 
f. RAtitSo, tfr. Kazio Griniaus, taip pat K Matusevičiaus Ir 1

a Ryt>rūri~ finish Katos 8*

Obuoliai ir krienai smulkiai 
sutarkuojami, įpilama-acto. įbe
riama cukraus, išmaišoma ir 
gauta mase apdedamos jsilkės.

Papuošiama netražoįią

/ — Nėįšižeidinėk, kai 
Magdalena šulaitianč * ka'd fuo :ttfeko\'i^iš^sdinsi^t; :

Užvirinus, verdama ant 
silpnos ugnies 10—20 mir 
Atšaldoma sultinyje. Išėmus i 

sudedamo^

>L K. CiurSonio. M. Mefkio, V. Kafubcg, JL Rflkitelės Ir A. Varar 
tfirytoi pbyeflWais. 365 puri, knyga, kainuoja tik K3.

> DAINŲ SVfzNTES LAUKUOSE, poetės, raiytojos fr irs 
5ni< lokių pirmūnės Juosės Vaičiūtdente atsiminimai apie data* 
Kentei bei Jų fctoriją !r eigą. įdomi skaityti Ir nedainuojat 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais dixtmenha^ 
bri užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja fl

• VIENBO ŽMOGAUS GTV’ENTMAS, Antano Rūke aprafc 
tu luošo Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne sausa 
gyvenimo bruožų apraiym&s, bet tiksli to laikotarpio buities HU 
ratflrinė studija, susktrrtyU ridrandiais. Ta 208 puslapiu knygr*

Latifuvos apskričiij dnoi

tfk >■

GAtiMIS LIK*.

NAUJIENOSE GALIMA GAUTIIN

Dr. Kazio Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS, 
tomas —_________________ .____ .......____ $10.00

Vadovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY-
ISTORIJA. I dalis 208 psl. —-----------------------

niai. Pvz., vasarą dažnai garni-, 
narni šaltibarščiai-

Sakoma, kiek yra šeiminiu- 
kiu, tiek ir saltibarščrų,nes kiek 
viena moka juos «avaip paga-Į 
minti iš turimų produktų. i

Nuo seno liaudyje gaminamų 
>riubu receptūromis vis dau-! 
giaii naudojamasi biednuome 
nės maitinimosi virtuvėse.

2
2
1
3

Be kiaušinėli, be sviesto 
be pieno pyragas 

puodukai cukraus 
puodukai vandens 
valg. šaukštas riebalų 
arb. šaukštukai einamo

U šaukšto druskos
2 puodukai besėklių razinkų
3 puodukai miltų
1 arb- šaukštas ‘baking” soda.! 
Sumaišyti cukrų, vandenį, rie 

balus, cinamonus ir razinkas: Už 
dėti ant ugnies ir virti 5 minu-j 
tęs. Nuimti nuo pečiaus ir leisti 
atšalti. Tada įmaišyti miltus iš j 
sijotus su ‘‘baking'5 soda. Įtjesti 4 
ištaukuotą popierių į blėtį, su-j 
piltų mišinį ir kepti vidutiniai, 
karštame pečiuje.

❖ * *
Barščiai su aviena

1

Pamidorus: reikia vartoti ik 
kenučių. Kadangi suvartoti tik 
pusę kenutės- išpilti likusius į 
bliūdelį, padėti j šaltą vietą ir 
ant rytojaus sumaišyti su išvir
tais makaronais ir ryžiais, 
pridėjus truputį pipiru ir drus-

J kos ir turėsime skrnų ir mais- 
Į liūgą valgiu

•Barščiai virinti su avienos kau 
lu arba mėsa yra labai skanūs- ] 
Galima vartoti šviežia arba su-j 
dinta aviena. Keik virti taip, j 
kad viršminėtus barščius, bet į 
baltinti jų nereikia, nes avies, 
taukai nesijungia su grietine.

Dėl šitų barščių galima varto- 
kokią kiaulieną, šviežia, 
ar rūkytą, šonkaulius, 
ir t.t.

* * *

Daržovių šutinys 5

1 puodukas sukapotų bulvių *
1 -puodukas, sukapotų kopus- j

L puodukas pamidoru
1 sukapotas cibulis
1 pilnas šaukštas valgomų ry

žiu

iki iš

1 kvorta verdančio vandens 
L kvortos pieno.
Sudėti bulves, kopūstus, pnmi 

dorus, cib’u!]. gerai -šplautvs ry
žius į puodą, užpilti verdančiu [ 
vandeniu ir leisti virti 
žiai bus mfnkšti. Tada 
puskvailę karšto pieno. Luputį 
svįesto ir damskos, pipiru pa

VIRTA SILKĖ

APLINK MUS ir NAMUS .... 
VIRTA ŽUVIS

Reikia paimti:
1 gr- žuvies, 3 litrai vandens,; 

200 gr. prieskoniu, daržovių 
(morkų, petražolių, svogūnų), 
pipirų, druskos, marinuotas 
agurkas, virtas kiaušinis.

Nuvalyta žuvis supiaustoma, 
dedama į puodą, užpilama van
deniu kaitų sudedant susmul
kintas prieskonines daržoves ir

2759 IV. 71st St, Chicago 
3tFESTINGA> wIPILDOMI RECEPTAI 

DUMYNAI * KOSMETIKOS

Atdara šiokiadieniais nuc
5 ?ai. ryto iki 10 vaL vak 

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:
D. 5LT HLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

For constipation relief tomorrow : 
, reach for EX-LAX tonicht < |

Ex-Lax helps restore your system s own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight. I 
You'll like the relief in the moming 
Chocolated or pills, Ex-Lax is 
“The Overnight Wonder? U D h J

Read label and follow 
directions.
C Ex-Lax. Inc., 1982

v i u s
Ipnos ugnies 20— 30 

minučių. ’Ctkarč apipilant 
Į)o;ą šaukštų šabo-vąmdens

I

L Niekad nelaukime, kad vy
ras pas jus ateis ir- atsiklaupęs 

5 už jo ište
pėti nkamą vy 
ime pažistmą 
juo supažin- 

sui
ro us apdžiev i narna.
ia i oailga pusdu- U". ‘, . , • nski irbi kuriame sudėtos salotos su ... .I vyriški majonezu, ir papuošiama su xJ. . v . , . . . dmtu. marinuotais agurkais bei virto 

kiaušinio skiltelėmis.

žiūrėkite

kad su

ir kiek ta
at-

1-0 5 obuo-

ūkinio, petražolių* lapelių.
kės nuvalomos n up i auna

si!
suki-

mos galvos, išimami viduriai 
dėjus į puodą, užpifeįnrĮs 
n* u-

'2.. Susipažinusi
ra pažinusi, mergina turi jį 
sargiai” pas save pakviesti

3. Iš pradžių reikia domėtis 
vyriškio darbu, palinkimais ir 
rūpintis jo sveikatingumu. At- 
stokim jam umotiną” ir rodyki
me motiniškąjį rūpestį.

4. Tuo pat metu nuduokime, 
jog esame bejėgės, apsisaugoti 
nesugebančios. Savim pasiti
kinčios, drąsios ir nepriklauso
mos metervs vyrams nelabai pa 
tinka.

5. Reikia visuomet būti kiek 
galima nuoširdžios, atviros. Ven
kime dirbtinumo.

6. Girkime vyrus kiekvieną 
patogią progą ir parodykime, 
kad vertiname jo nuomones.

7. Žavėkimės jo pranašumu, 
gabumajs, ištverme, susidomėji
mais. Vyrai mėgsta klausyti jų 
savimeilę kutenančius dalykus, 
šia gyslele užtikti, galės su vy- 
ru daryti, ką tik panorės.

i 8 R?nkimės visada su skoniu, 
švariai; bet nerėkančiai.

9. Per daug nenusižemmant 
duokit jam suprasti, kad jis 
jums patinka, kad jo pasiilgsta
te ir kad jo draugijoje jaučia
tės laiminga.

Jei iškils kalba apie vedybas, 
niekam nekalbėkime, jog mes

50 metų studijavęs, kaip

ATEINA LIETUVA,
l^raėė 700 puslapiu knygą, kurion sudėjo viską, kaa Bei kada b 
Set kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, Uetuvi

Lenku apaštalai Lietuvoj drau 
<iė lietuviams turėti savo lietu
viškus vardus, laikydami juos 
pagoniškais bei priešingais ka
talikų religijai, nors ir lenkiški 
va rd:*, i 
krikščionybę, 
Jie piršo lietuviams 
vardus: Stanislovas, 
Jadvyga Mečislovas, Vanda. Me- 
cislava, Stanislava etc.

Tačiau sąmoningi bei lietu
vi? kai susipratę lietuviai vartoja 
savuosius lietuviškus vardus: 
M i ndauga^ Kęstutis, Žygiman
tas, Vytenis, Vaižgantas, Aušra, 
Kymantas, Daiva, Milda, Danu-

Prancūzu kalbininkas orof. A. 
Dauzat (Les noms de lieux Pa
ris. 1926, įžg.) praėjo išvados: 
‘ Vietų vardai yra vaizdai tos 
kalbos, kuria kalbėję krašte tuo 
laiku, kada jis susidarė”

Vokiečių istorikas ir kalbinin
kas prof. dr. H. Krahe (Ortsna- 
men als Geschichtsquelte, Hei- 

i delberg, 1949. 10 p.) tvirtino: 
1 “Nes kur vietovardžiai tam tik

ros kalbos daugumoj randasi* 
ten turėėjo ta pačia kalba būti 
kalbama, ten turėjo tos pačios 
kalbos taufa gyventi”.

Žinomas pasaulyje kalbiniu- 
tė” Taiitcnis, Birulė, Aldona, Ge- kas ir etnologas prof. dr. M. Pei 
dininias, Laimutė, Dalytė, Man- The Story of Language. 1966, 
vydas, Saulutė, Martautas, Vi
da, Rimvydas, Rasa; ]______
Dainora, Gintaris, Mildutfe, Tėi

—. 13 p.) nurodė: “Vietų vardai 
Dainius, ‘ normaliai pasilieka kaip amžinas 
•• ~ į. paminklas tos tautos, kuri pir- 

sutis. Ramutė, Gudruolė, Algis, t ma ^en gyveri° • 
Algimantas, Gražvyda, Daukan-Į Gi kaip sena lietuvių tauta, 
tas, Aukutė. Gintautas, Vii taute, taip seni daugumoje jos vieto- 
Augutė, Arvydas, Butautas, Vy- vardžiai. Žymus proistoriknš ir 
tautas. Vaidotas, Drąsutis, Ge- kalbininkas prof. dr. Schmid 
rutė, Vj'tis, Giedrutė, Gajidi- (Indogermanischen Forsctįun- 
mantė, Gabija, Gailutė, Jaunu." geri, 77 Bd., 1972m) iš pągrin- 
tis. Diemedis, Sudievutė, Joman- du tyrinėjęs Eurcnos proisjjjrę 
tas, Mantas. Maldutis, Miklausė, ir jos šėmuosius, vandenvardžius* 
Meilutė, Narimantas, Nemonas,' priėjo išvados, kad patys sen’au- 
Rimgaudas, Rimgailė, Saulius, ' si vandenvardžiai randasi baltų 
Ramunė, žibutė, Tautarikis, " krašte, tiksliau tariant, senovinė 
Vadūnė, Vytartas, Vygandas, Lietuvos teritorijoj. Ir yra tvir- 
Viltenis, Vaiva, Vasarė, Kaunas, tas pagrindas tikėti, kad iš visų 
Jūratė, Kastytis, Danguolė, Že-, indoeuropiečių tautų protgvy- 
myna, Medeinė, Klausutis, Gied-Įnė buvusi! senovinėj Lietuvoj, 
rys, Aušrys, Rytautė, Vytautė, į Plačiai ir argument uotai išeiesty 
Vilija, Neris. Kėstutė, Lietuvytis : ta J. Venclovos “Indoeuropiečių 
ir 11. ' į Protėvynė senovinėj Lietuvoj”

Bet dar yra šių laikų lietuvių ' m. Tad ir prancūzu istpn- 
bajorų, kurie, sirgdami savosios kas prof. R- Schmattlein. (E^tįi, 
tautos menkyste bei plūduriuo-•! 188 p.), kuris tyrinėy

■ darni-po’svetimus vandenis, • sa-tautos žĮlą senovę*, 
vo vaikus krikštija svetimais f . Vietovardžiai (LirtUw^
vardais: Napoleonas (Prancūzirj '^cas

mos ipearlorius), Adolfas, Beat. '- . Alikėj
nče, Ferdinandas, ' Faustina,) suslthryl, - ife
Henrikas, Artūras, Ričardas,! ką. tanu sang
Frifeija, Genė, Izabelė, Ilona,! -
Klaudija, Leonardas, Leopoldas, . : ■ ,' * \ • ' M'
Lolita, Loreta, Marcelė, Modes- T Pirmiausia paliesime senovės^ 
tas,. Qlga, .Palmyra, .-Reniigius, * keltų vlgtotfardžiųš. Garsus ruį^ 
Romualdas, Virginija, Raimun* * šų kalbininkas ptbf. A.'šaeliniai^j.

-- .„a- tov lArchiv fuėr 'Slav. Philoloi.
? keltų

trokštame ištekėti, bet kad- jis! vietovardžius sir lie
tuvių. Tos pačios" nuomonės lai-

Tuo būdu, besipirsdamas, kėši ir prdL R. Sohmittlein (188 ’ 
kis bus įsitikinęs, jog tai daro p;), prof, A. Voldemaras ir kiti, 
savo protu, niekieno negundo
mas ir tik savo nenugalimą 
troškimą pildydamas.

įeiki o, LIUCIJA, proza. 178 psl.________
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Ir LB-nei skirta specifinė veikla
Neseniai Mykolui Drungai Naujienų dienraštyje 

buvo išaiškinta apie LB-nės prigimtį ir jos veiklos pa
skirti. Taip pat išaiškinta, kas ją suskaldė ir kas RLB-nei 
amerikiečių teisme bylą iškėlė. Bet jis ir vėl, .gruodžio 
mėn. 18 d. Drauge, beveik viso puslapio apimtyje “Kas 
visų/tii B-hės” ir vėl rašo. Šio rašinio įžangoje jis rašo 
toki raginimą: “Remkite PLB-ri'ę. neš ji dirbą gražu 
darbą, ji purena tuos lietuviško gyvenimo dirvonus, kurie 
kitų apleisti”, nors tie jo minimi dirvonai neįeina į kitų 
organizacijų darbo sritis.

Jis aiškina, kad visos organizacijos turi savo paskir
tį. ar prigimtį, dirba jų pasiskirtą darbą. Rašo, kad 
PLB-nė yra globalinė. Kodėl jis ją laiko tokia? Juk 
tokiu globalinių organizacijų yra ir daugiau- Sakysim, 
ateitininkų, skautu, šaulių. O ’taip pat neaišku, kodėl 
M.Dr. rašo, kad tik LB-nės veikla nėra aprėžta? Betgi, 
pagal jos įsteigimo Chartą, jos veikla taip pat yra ap
rėžta. Jai labai aiškiai yra nustatytos darbo sritys: lie
tuvybės išlaikymas ir lietuviškos kultūros pubselėjimas. 
Taip pat neaišku jo skelbimas, kad LB-nė turi ateiti pa
galbon viso pasaulio lietuviams. Tokiam tvirtinimui 
trūksta aiškesnės precizijos. Pirmiausia, kokia toji pa
galba, turėtų būti, ir ar toji pagalba paglemžia jų organį- 
zacijaš, jų veiklą, jų siekiamus tikslus bei uždavinius? 
Tiesa, kad LB-nė gali ateiti pagalbon ir politiniams vėiks- 
niižftš, jų veiklai. Bet LB-nės veikėjai negali jų veiklos 
užgožti. Ji negali dubliuoti mūsų laisvinimo veiksnių 
veiklos, ji gali padėti politiniams veiksniams Amerikoje 
ir kituose kraštuose kai kuriais atvejais. Bet jos veikėjai 
negali savintis atstovavimo pavergtai tautai, jie negali 
landžioti po valstybių valdžios įstaigas, save pristatyti 
pavergtos tautos atstovais, nes ji yra išeivių lietuvių or
ganizacija, ji neturi tautos Įgaliojimo jai atstovauti.

Tokiems reikalams yra Vyriausias Lietuvos Išlais-
------—~~~z

I. PUŠĖNAS

KOVA IK MEILĖ
lietuvos LAISVĖS kovų romanas

' Tęsinys)
Vieną rytą senoji pastebėjo savo vyrą atša

lusi. Mirė jis ramiai, be triukšmo, be lmūidų) be 
žvakės, be švęsto vandens, na. ir be kunigo. Kas 
galėjo žinoti, kad jis ims ir numirs tą naktį. Jis 
buvo dar stiprus, vakare kalbėjo ir valgė. Niekas 
nežinojo, kas jam pasidarė, vieniems atiodė, kad 
jo kraujas išseko: kitiems, kad Dievas jį pasi
šaukė, o buvo ir tokių, kurie manė, kūVl senoji 
bus jam pagalvę uždėjusi ant burn'ds Fr ūžtroški- 
r.usi, nors apie tai labai tylomis tekalbėjo:

— Bijok Dievo, kaip tai be žvakės, be švento 
vandens-.. Tai kur dabar bus jo siela? Nežinau, 
mano toji senė nepatinka, ką gali žinoti. Jei jis 
pats mjrė, tai kodėl ji žvakės jam neuždegė? 
Kodėl kaimynų nepašaūkė? Nė kunigo neparvežė?

— Taip, taip, ji kaip kokia ragana, užsida
riusi, nei su kaimynėmis pašnekės, kaip žmogus, 
nei ką. Kazin kas tokia, svieto perėjūne, buvusi 
1 am pi ninke .

— Eik. eik, ir nabašmnkas toks buyo: nei jam- 
bažnyčios nereikėjo, "ei nieko. Tai tokiais keliais 
ir nuėio.

Kalbėjo žnieaes daug, bet į laidotuves susi
rinko ū pakeltą 'arp eglučių kkrstą įskinningai

vinįmo Komitetai. JL3-nė negaTi pavaduoti 5r dųAo-

pasitarnauti, kaip antai, suruošti denrfomftHčijas, kai iš
kyla reikalas ginti pavergtosios Lietuvbs interesus, pa 
gelbėti atremontuoti diplotbatinei tarnybai skirtus Vft- 
tnus-.. LB-nė negali siųsti savo atstovo it į Eutoj^Os 
parlamenta.

M.Dr. samprotauja, kad su LB-ne rišari Jietuviai 
evangelikai ir katalikai. Taip, jie iišąsi, tik kaip Jfelu- 
viai, neliečiant jų konfesinių reikalų. Jte gali būti LB-nės 
nariais, nes jie lietuviai. Taip pat ir šv. Kazfrriiėro jubL 
liejaus paminėjimui LB-nę ateina padėti, tik dėl to, kad 
šventasis buvo fietuvis. šiandien okupuotoje Lietuvoje 
vyksta tikinčiau persekiojimai. Toks ten jų persekioji
mas kelia nipeštį visiems Ifetuviams, nepaisant kokių jie 
būtų įsitikinimų, nes tie pėrsekiojami yfa lietuviai ir jų, 
kaip lietuvių, žmogiškos teisės laužomos.

M.Dr. iškelia demoktatinį principą paklusti daugu
mai. Tiesa, laisvuose demokratiniuose kraštuose balsavi
mo būdu laimėję mažiau balsų turi paklusti ’daugumai- 
Bet tai nereiškia, kad toji mažuma pasilieka bebaJše. Ji 
sudaro opoziciją, kurios balsas kartais turi daug Reikš
mės. Demokratijoje nepaneigiamas ir mažumos balsas, 
kurį gali pareikšti demokratinėje, laisvoje spaudoje. 
Demokratijai yra svetimas toks dėsnis — kieno galia, to 
ir valia! Priešingu atveju išeitų, kad tautinės mažumos ■ 
negalėtų šiauštis prieš daugumą.

Skaitant minėtą M.Dr. rašinį, nemaloniai skamba jo 
sugretinimas vysk. P. Baltakio su dvasininku Ahsu Tra-; 
kiu. Būk, LB-nė parodo daugiau dėmesio pirmąjąm;. negu : 
minėtam Ansui Trakiu!, nes jis atstovaūj'a mažesnę gru- ’ 
pę. Mano nuomtone, LB-nė turėtų vieną ir kitą lygiai' 
traktuoti, nes jie abu yra jos nariai.

Vis tik labai negražu, komentuojant demokratini 
principą, užgaulioti tuos asmenis, kurie yra...ne tos gru
pės, kaip įsakysim, minėto rašinio autorius. Toks iššokis 
paprastai yra aptariamas užgauliu šmeižtu. Keista, kad 
M.Dr. jau kelintą kartą rašo vedamąjį apie tikinčiųjų 
žmonių tarpe pasitaikančias niekšybės, jo terminu vadi
namus “griekus”. Bet jis pats tai daro, ir dar būdamas 
tėvų marijonų Draugo redaktorium! Tiesa, jis tuo pa
rodo drąsą, bet to neužtenka, reikia dar ko daugiau.

(Tęsinys) Į

Dabar čia patiekiu sutrumpin , 
tą p .dr. J. Stiklioriaus paskaitą, j 
"Ką aš čia Jums norėjau pa- , 

sakyti, jau- užpernai buvau “Ka-i tūves 
rio’'_ žiirnale-aį^ausdinęs savo 
straipsnyje “Maižoji Lietuva se
niau ir dabar’'. Jei jūs norite ži
noti. ką aš -būčičiu norėjęs jūnis 
Šį vakarą pasakI-ti. išsitraukite 
"Karo” žurnalo komplektą it j)h . _ _ . _
skaitykite, čia buvo paminėtais l kaip blogai Vytautas Did. padai, 
ir mano tėvas. Jis buvo ^iiniės i re Melno ežero taikūs sutartimi, 

'Ožių kaime, ąrij Šešupės krauto., paUkdaniaš Hažąją Lietuvą v<j- 
T “v. .. . . v - .... Ragainės apskr 1871 m... kaip, kiečių Ordino valdžioje';. JŪS,' ki.-
Ir, is viso, pavadinti žmogų kokios anarchistines (ik taU pačiais- BiMrkas! irieji iš Didž. Lietuvos,; nesister 

grupės vardu, kuriai jis nepriklauso, taip, kaip M. Drunga i lahiėjo karą prieš Ihancūzija. | bėkite .kad mes mažliefuviai 
pavadino Naujienų redaktorių, toks rašėjas. jau tuo pačiu j Tas kaimas birvo gana didėlis, j kariais trupučiuką nėsūlinKame. 

apie 200 gyventojų. Iš jų, tik du j jei kas Vytautą va'dma (hdžhip- 
•gj’vėhtojai (ėniokėjo vokiškai. 
Kili visi tekalbėjo tik lietuviš
kai. Ir visos plačios apylinkės 
kaimų gyventojai tai pat tekal
bėjo tik litiūyiškai. Alano tėvas 
tarnavo vokiečių kaizerio ka
riuomenėje, kavalerijos kirasyrų 
pulke. Jis buvo karininkas. Ir

isirikiučja į šmeižėjų eiles. Atrodo, kad M.Dr. eina tuo 
pačiu keliu, kokiu ėjo vienas neperseniausiai Draugo 
samdytasai redaktorius. Jis šėvo rašiniuose su pamėgi
mu drabstydavo purvus ant tų, kurie jam nepatiko, kurie 
ne taip, kaip jis, galvojo, šiandien Draugas jo jau nusi
kratė. Bet dėl to Draugo leidėjams tenka pakelti daug 
nemalonumų, turės didelės išlaidų sumos.

Man rodos, kad spaudos žmonės turėtų būti labai 
objektyvus. Apšmeižimas arba nutylėjimas esamų faktų, 
■kaip Br. Kviklys neseniai yra padaręs, kai Drauge išvar
dijęs visų lietuviškų laikraščių vardus, sąmoningai nu
tylėjo vieno lietuviško visų lietuvių dienraščio vardą. 
Nemanau, kad jis pasielgė karžygiškai. Jis tik parodė, 
kad jam.svetimas objektyvumas.

Nežinau, ar M.Dr. iš viso žino, kas yra anarchistas. 
Alan rodos, kad objektyvus rišėjas turėtu vengti žilo 
plauko žmogų įžeisti pirm negu sužino, ką toks žodis 
reiškia? Neaišku ar M.Dr-ai anarchistas yra tas, kuris 
kovoja prieš okupantą, nepripažįsta* komunistinės val
džios, jos pavergtai tautai užkrautos vergijos. Jei Nau-

tautai yra Tai, kad jis perskyrė 
Mažąją ir.Didžiąją Lietuvą.

Alano tėvas 1914 m. dalyvavo 
garsiajame mūšyje .prie Taime- 
bergo. kur buvo visiškai sumuš.

nuvežė į Pelkinės bažnyčią. Skambėjo laukai, nuo slinko su iškeltu Gynioto tėvo karstu vieškeliu, ir 
kai Gyniotas susimąstęs, nuleidęs galvą ir brauk
damas ašaras sėdėjo prie karsto, Morta, Giedros 
sesuo, rišo karvę žolėje prie vieškelio. Ji matė 
karstą ir sėdintį prie, jo jauną vaikiną. Liūdnas 
ir ašarotas jo veidas bei įbestos į karstą jo akys 
jai pasirodė lyg kažkas nežemiško, lyg kokio šven
tojo ar angelo statiila, matyta Tytuvėnų bažny
čioje. Jis nepakėlė į jų akių, bet ji ilgai stebėjo 
tolumoje nykstantį vežimą su ankštomis eglutė
mis. gilibgo giedonu gaudimo lydimą tolyn, to
lyn, prie atviros duobes-, pnė ktmigo šalto van
dens krapytos; kuri to Jsrtftiri'dlfo ’škatrsmo vis tiek 
nebeužgesys. ■' ' Z

aimynę:
muotą širdį savo meilės bangomis. Joks smūgis — ar jūs^iež^iote. ką šiandien nulai- 
nebūtų persunkus ir visoks vardas mielas,. Bet cfojo? Tiek daug vežimų ^yd^ gęp giedoriai.

balsingų giedorių, ir monotoniškai daužėsi varpai 
aukštame mūrinės bažnyčios bokšte.

Gvmiotas apverkė savo tėvą, ramų, darbštų,
I išmintingą. Pirmą kartą jis dabar pajuto, kad ka
žin kas labai svarbaus jų gyvenimo vežime nu
trūko. lyg koks sprogęs patrankos sviedinys būtų 
stipriai bloškęs jo gyvenimą iš kelio. Kelias dienas 
jautėsi įirftrfenktūš, baisios giesmės skambėjo jū 
ausyse, ir žemių bildesys į karstą beviltiškai dėę 
javo jo širdyje. Dabar niekas taip išmintin^R 
jam nebepatars, reikia vienam savarankiškai atsi
remti gyvenimo vagos ir versti ją į šviesesni r|- 

. tojų, j laimingesnę tėvynės ateitį. O, kad tai būtų 
Marytė.. • Kaip jausmingai ji užlietų jo b'uki-

Itoij Marytė švystelėjo, tarsi koks meteoras, tarsi 
'koks sparnuotas angelas padėjo jam baisft^ė 
(grumtynėse, išgelbėjo jo gyvybę ir $ihgo tyliai, 
ramiai, kaip dabar jo tėvas. Tiesa, dar yra mo
tina, labai rūpestinga ir labai gera. Jo gyvenimo

— Ar tai tu, Morta^nežinai? Nagi Gyriidtč 
ievas rm^ė.

— Gynioto tėvas .. *0 kas jis ^ra, tas Gy
niotas?

— MčujSRrt-yk jie $aV6 žerfiės Dubysos lan-
vežimas dar gan gerai galės riedėti, tik nerėflria 
rankų nuleisti, nereikia nusiminti. Didvyriai rei
kalingi ne tik kautynėse, bet ir gyvenime. Gynio
tas tuomet dar nežinojo ir,nesuprato, kad žmo
gaus gyvenime niekuomet n^rs vienas, kad daug 
akių visudirtet jį lydi; Vienos piktos, kitos nieko 
neturinčii^ o dar kitos kupinos gerumo ir Arti
mo ištroskusios.

kai dideli's, eglaitėmis apstatytas vežimas

ko j. gražlli ^Hna, fefrus t?obe^irs pasistatė. 
Prie pat kelio, einant į Tytuvėnus. Argi tai tu 
nežinai Gynioto? Su Pavasarinftlkų rftbugija vei
kia, prakalbas sako, susirinkimuose už stAlo sėdL 
Juk tu žinai, 'j. > \ r « *4. ■ ■ •4

— A... tai tas. ^s. sekmadienį arbatinės sa- 
Hje jiava^tiffinki  ̂jmsięrikiųįUĮ ¥pirmįpiTdHroa 
Buvau ir aŽ, rnačlairrai ps oana^^TO 
karsto apsiverkęs. Man atrodė kažkur matytas.

JL’RATĖ IK KASTYTISV. ŠVABIENĖ

ANTANAS PLEŠKYS

TILŽĖS AKTO MINĖJIMAS
ta didžioji msų karucinenė. ar
miją. vadovaujama generolo Sam 
sonovo.

Mano žmona yra iš Didž. L>e- 
>, ir jos tėvas taniivo rusų 

| artfferijoo kėrininku SamsariOvo 
aimijop. Reiškia du ifetnviai fea 
riavb vienas prieš kitą. Ir jei jiib 
a'u-būtrj susitikę kovbs laukėj juo 
dų vienas antrą būtų užmušę- r 
'nušovę. .Ir šitas įvykis parodo.

ju. Tai aš-dav buvau gimnazijoj, 
man labai padarė Įspū<^ las-fak-^ 
tas. kad Vytautas,Didysis girdi 
savo žirgą juodojoje įūrdj- Kiek 
vėliau aš pradėjau galvoti, koks 
nelabasis ji tenai ■ nunešė, prie 
los Juodosios jūros. Kokie mes- 
bebūtume patriotai., liėturiškų

kas Įdomu ir charakteringa, ką i žemiu prie Juodosios jūros nie- 
Vytavtas blogo padarė lietuvių kada nebuvo, mekają, Istorikai

aiškina, kad Vytintas kūrė, im
periją. reikėjo rūšy ir tikrai n ie
čių, o mažlietuviųs jis paliko kry 
žiuočiams.

Kaip p. Bagdonas minėjo, kad

jienų redaktorius yra toks anarchistas, tai jį reikia pa
sveikinti, o taip pat palinkėti Mykolui Drungai tapti 
tokiu. Lieka klausimas, ar M.Dr, Naujienų redaktorių 
Draugo skaitytojams tokiu pristato?

, lajį» pirmojo piieolinio karo 
vokiečiai Lietuvoje leido lie
tuvių kalba laikraštį ’’Dabartis”, 
ir mano tėvas ten dirbd, bet ka- 

, <langi jis pradėjo .->u betų via i> ar 
I ūmai bendradarbiauti, tai i į 
J vokiečiai nutrėmė kuo toliau- 
1 sifri hūu litetuvių, į Vakarų Vo. 
I fc'etiją, į Krteinb mi?stą. Jei jie 
I būtų turėję Sibirą, galimas daik 
j įas jie būtu jį tei atrėmę. 
I Kodėl mano tėvas nepasirašė 
I 1918 m. lapkričio 30 d. Tilžės 
Akto? Jis tuo metu, už politinę 

I veiklą sėdėjo vokiečių kalėjime.
Pagal Versalio sutartį, atskyrus 
Klaipėdos Kr., nuo Vokietijos ir 
mano tėvas su visa šeima 1920 
m. čia persikėlė gyventi ir dirb
ti lietuvybės labui. Klaipėdoje iš 
gj-veriome iki 1939 m., iki Hitle
rio okupacijos.

1923 m. sausio 13-15 dieno
mis, Klaipėdos krašte Įvyko su
kilimas prieš krašto direktoriją, 
prancūzų valdomi vokiečiai vi- 
šai nekariavo. Jokio entuziazmo 
neparodė kariauti ir prancūzai, 
nežinia už ką kariauti. Dėlto vi
sas kraštas ir miestas labai grei
tai bnvo užimti, palyginant su 
laba: mažai žusrinsių sukilielių 
skaičiumi, kas tai apie 20 vyrų. 
Yra skaudu ,kad mūsų vatu žu
vo ir 20.

: Prisijungus Klaipėdos kraštui 
prie Didz. Lietuvos, kraštas kul. 
tūrihiai ir ekonominiai labai 
greitai kilo. BuvoątidąrVtbs dvi 

I aukštosios mokyklos, vien Į Klai 
pėdos uostą BuvĮb p ‘investuo ta 
Ars 4Ū0 jnij'ijonų' litų. Dėl to 

^srnarKrajJplėtėši prekyba ir in- 
Tiistrija.. Tas prisidėjo ir prie vi
sos Lietuvos gerbūvio kHunOfBet 

..T939 m s.kpvo 23 d.’ Liftuvoį"v?v- 
riūsybė gręsnvngu ultimatumu 
buvo priversta Klaipėdą, ir visą 
kraštą atiduoti hitlerinei Vokie
tijai. . ’

Minėjimo Užbaigai buvo iš
kviesta ir pągeibimui publikai 
pristatyta Mažosios l Lietuvos 
dukra, šbfištė p-iė ’Aldona Bun- 
tinaitė. Ji pravedė minėjimo me
ninę programos dalį. Pianinu pa 
lydejd p-lė Kupstaitė.

(Pabaiga)

MASKVrA, Rusiją. Praeitą 
•pirmadienį prez. K. -Černenka 
nedalyvavo, .maršalo Ustinovo 
laidotuvėse; feęt praeitą kefvir. 
tadienĮ pats’ Černenka prikabino 
m’edšliuš kelieins sovietų rašy
tojams. ’ i .' i ’

Neatvykimas i maršalo laido
tuves davė pagrindą kalboms 
apie silpnėjančią K. Černenkos 
sveikatą, bet ketvirtadienį jau 
kitaip buvo kalbanta. Tvirtina
ma, kad Černenka yustįprėjęs. 
Černenka, prisegęs medalius, 
kalbėjo lėtai, patraukdamas gi-

1 liau orą. Net susidarė įspūdis, 
A. Svilonis kad jam trūksta or6.

bet neatpažinau.
Morta nuėjo prie kasdieninių savo darbų, bet 

jos mintyse dabar ryškėjo Gynioto paveikslas, lyg 
tamsiame fotografo kambaryje fotografijos vaiz
das. Vienas po kito ėmė sugrįžti jos atmintin visi 
nugirsti žodžiai apie Gyniotą. Ji pradėjo prisi
minti kovas su bermontininkais^ jauną milicijos 
vadą Pelkinėje. Tai buvo tas pats Gyniotas- Jis 
draugauja su Ieva. Ji matė jį drauge su ja einantį, 
ir Ieva pasakojo apie jį. Bet nėatrtklo, kad Ieva 
jam labai patiktų. Jie greičiausiai buvo drauge 

■ tik pripuolamai. Ieva pasakojo, kad juodu buvo 
jaunimo delegatai, tai ir ėjo drauge.

Kuo daugiau Morta galvoja apie Gyniotą, tuo 
labiau jis ryškėja jos sąmonėj?, ir vieni po kitos 
kyra jo gerosrdš ypatybės. Pagaliau jis pasirodo 
jai toks puikus, kad kito tokio nebegali būti, ir 
ros šikdiš ima salti. D, kad ji galėtų bent susitikti 

■sh juo, kad taip driuge su juo pArėftU iŠ Pelkinės 
kokio sekmadienio vakare taip, kam ii That" Ieva 
einančią drauge su juo. Bet argi jai, Mbrtūi, tokia 
laimė? * j"f

(Bus daugiau)

Kas norėtų įsigyti Puleno 'rSusltflkifrTd? Mon 
fanoj” ar kitūš jo leidimus, prašome kreiptis 
Genutės Ip’dvkK Petras Gervil!». r-Ju<
Hobson; Hat Springs, Ar. 71513. M 4

— Xaujion<v S^t. cdn.j Jan



ABI PUSĖS GEROS

Telef. 476-2345

Nūs minusiair,

1424 South 50th Avenue

PERKRAUSTYMAi

VASAITIS-BUTKUS

925-7400

'W5

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3921 West 103rd Street 
Valandos pagal guatarmą

1931 S» Rd, Wętfch««ter, UL
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis 
į Ir kas antr< šeštadienį 8—3 Tai. 

P Tri.: 562-2727 arba 562-2728

HE NTS WITH 
ADO

7159 *«. MAPLIWOOO A 
t'HičiGd. it teM

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

MOVING
Apdraustas porkraustymu 

H tvairiv atstūmę.
ANTANAS VILIMAS

TU 376-1882 ar 376-5996

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininke Prano ŠULU 
paruošta ir teigėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos" 
išleista knyga su ,legališkomis 
lormoinis. x

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

nuo 840 iki fcM raL ryta, 
SMiaa WOPA - 1499 AM

H aturfi
Mariiaafta Parka.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Wastchestar Community klinlkoa

Mvdidno* dirvktoriiM >*

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

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

Tek (813) 321-4200

TeL: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

>.•.'3 PRACTICE 
HOLISTIC MEMOHE 
TREATING THg 
WHOLE RATIFNT 
AND NOT JUST THE 
DISEASE ORRUURY

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas

Laidimal — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. iERANAA Tai. 925-8063

11028 Southwest Hwy, Palos Hills, Illinoii
TeL 974-4410

GROWING HEALTH CARE 
PROFESSION. A KELlČfcG 

į -FOUNDATION STUDY
PROJECTS A 71% GROWTH 

FOR THE OSTEOPATHIC 
PROFESSION DURING 

THE 1980*3.-------------------1

<• SHamhgjX. r

Zmona sergančiam vyrui:
— Ką tu kalbi, kad nebera ke

tai! gyventi? Žiūrėk, namai ne
baigti mokėti, automobilis neiš
mokėtas, o’ už televiziją. taip 
pat dar yra skolos...

VAKARŲ VĖJAI
Modernios poezijos knyga. Kaina 5 doL Minkšti 
ffršeHaL Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki 11 Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose”-ir-pas 

Ave., Chicago, 1L 60629.
autorių: 6729 So. Campbell

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

gūnas labai' sklandžiai pavedė 
rinkimus Plojimu, jam padė

kojome.
J. Skeivys pranešė, kad Namą 

Savininkų orgąnjz.acija. rengia 
kovo 9 d ekskursiją į Floridą. 
Teirautis & regištruėtis . vąldy-

^ENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA 

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

TEL. 233-8553

Service 461-8200, Page 06058

kas — 37,'Ą. šidagis — 37, St. 
Patlaba —■ 34, B. Erčius — 29. 
Adv. Ch. Kai ąL vienbalsiai.

J —Trie? Ar tiesa, kad žmona 
yra-.vyro geroji puse?—klausia 
s dilelis tėvelio.

— Taip, sūneli Joneli, tiesa, 
atsako tėvas. i /-?1

— O kai vytas veda antrą 
žmoną, ar tuomet abi pusės yra 
geros?

— O, taip sūneli.
— A tėte, 6 kur tuomet vyro 

pusė palieka?

Iš yiso' dalyvavo . .63 bariai. 
Buvo balsuojama kortelėmis pu
siau slaptubalsavimu.

Susirinkimui, pasibaigus, ph" 
inininkas Ž.. Mikužis pakvietė 
visus dalyvius> -kavutei. Dalį

j į maisto . — pyragaičius.. aukojo 
ri Baltic Bakery — ponai Ankai.
; Jiems dėkojome. ..
i Vaišių metu pašnekesys tęsė- 
] ši ligi 9:30 vai .vakaro. Dalyviai 
j dėkojo už rūpestingą vaidybos na

— Vadinasi, kai Įvyko susidū 
rimas , jūsų priešininko rankose 
buvo lazda. O kas buvo jūsų ran 
koše?

— Mano rankoje buvo jo žmo-

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KATJA LIETUVIŠKAI 
>618 W. 71st St. TeL 737-5149 

Tikrina a vis. Pritaiko skinny 
ir “contact lenses”.

—Nepagirk dienos be vakaro, 
marčios be metu.

Naujai kadėncijai- vienbalsiai 
išrinkta tofcja kehtiolės komisi
ja: Ig. Petrauskas, - J. Budrys, ir 
K'. Povilaitis.' -'"i'’ ; -x -i - -’įRiriKiipaiHs praverti įja&vies-'

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU, PŪSL1S IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
3 2656 West 63rd Street 
J Valandos; antracL 1—4 popiet 
■I y ketvirtai 5—7 vaL vak. 
jh ©fife Metalas: 776-2830, 
f ksMencita taef.: 443-5545

— ’ Draugė, Petrai/ — tarė\ 
Stalinas. — Viešpats žino, kad 
aš nebuvau jam. geras, bet aš 
turiu vieną didelį nuopelną, ku 
lis atperka visas mano nedory
bes: Kristus, gyvendamas že
mėje, labai mylėjo vargšus, o aš 
padariau vargšais 200 milijonų 
žmonių!

Nuopelnai

Trys garsieji pasaulio dikta
toriai po mirties atsirado prie 
dangaus vartų ir prašosi į dan
gų- šv. Petras pažvelgė į juos 
ir tarė: ,

— Ką gero padarėte žemėje?
— Aš įsteigiau Kristaus vieti

ninko valstybę Vatikane, — iš
didžiai atsake Mussolinis.

— Aš atlyginau Kristaus kan
kintojams — sunaikinau milijo
nus žvdu, — aiškino Hitleris.

Marquette Parko Liet Namų Savininkų 
organizacijos metinis susirinkimas

kandidatiį kurie sutiko būti ren
kami valdybos nariais . ir gavo 
balsę: J. Bagdžius — 43; J. Ma
tukas — 13, J. 'Jašiūmenė _ 42, 
A. Mažeika — 40, J. Skeivys —

Pirm. Z. Mikužis gruodžio 
21 d. 8 yul. vakaro Alarquettc 
Parko liet.- parapijos salėje pra
dėjo suširinKimą ir visus pasvei
kino. VI. Bražionis perskaitė 
lapkričio 16 d. susirinkimo pro- 
iįokolą, kuris buvo priimtas be 
pataisų..'a '

•J. StįMkus-'pakrtčstąš sekre- 
toiiumi, kadangi A. . Kateliene 
neatvyko.

Vienos minutės atsistojimu 
pageriiėme įnirusį narį J. Mac
kevičių,. . .

■VI.,. Bražionis .patiekę - lapkri
čio 17 d. hankėto apyskaitį, Pa
jamų buvo o išlaidų
$2,346.03. Pelnas $527.47, ;

Bendras kasos stovis, kurį pa
tiekė kasininkas VI. Bražioiiis: 
Pinigai laikomi Midland Federal 
banke: “cerafica.te” $11,422-87, 
em. sąskaitoje $130.74. Iš viso 
$11,553.61'. y • ■ ■

J. Stonkus -pifahbšė, kad buvo 
aukota Lietuvos ’Fondui’ $200. 
Nutarta aukoti ir Tautos Fondui 
$200. St. Vanagūnas pasiūlė 
sukuti $2’50. Susirinkimas prita-Į 
• ė šiam pasiūlymui. Valdyba 
Tau los Fondui išmokės $250..

Adv. Ch. Kai serga ir rengiasi 
iš Ciiicagos išukelli. Valdyba ųžj 
jo ilgametį ir rūpestingą kolona-į 
jos gynimą nutarė advokatą Ch_| 
KM pakelti i garbės narius ir 
įteikti žymenį. Susirinkilrias 
rteabaisiaj šį siūlymą aprobavo. J

■J. Bacevičius prašo visus įsi-r 
jungti ir siųsti peticijas, skam
binti telefonu Valstybes sekre
toriui Shultz prieš keliamas pa- | 
baltiečiams komunistų sufabri-i 
knotas bylas dėl žydų persekio
jimo. Vienus iš dalyvių pasiūlė 
skirti bylų vedimui aukų. Rra- 
žienis ir Bagdzius šiam pasiulj'- 
nuii nepritarė.

Nominacijų komisijos prafiė- 
šimas. Naujai katįmcijai išrink-Į 
ii valdybą buvo sudarytu notnl- 
nacijų komisija: J. Bacevičius, 
Kcžiea, Gelažius ir Garbeįijš. 5fė- 
sutiko kandk^teoti Z. Afikužisj 
r keli kiti nariai.

Baisams skaityti pakviesti J. 
Bacevičius ir K. Povilaitis.

J. Bacevičius perskaitė sįraėą.

2-Q' l.e' A

S s.-r • —■

vfeikimą ir linkėjo sėkmės nau
jai išrinktai valdybai.

Ž. Mikužis visus, pasverkino. 
su šv. Kalėdomis ir palinkėjo 
laiiningų Naujų Metų.

Kavutę paruošė ir vaišių šei
mininkės buvo J. Jasiūnienė ir 
P. Giedraitytė. Talkino A. Gu- 
datfsk&s. Dalyviai dėkingi už 
šaunias vaišes.

K, Bankus

Marquette Parko Lietuvių NahiiO Savįnįiikų organizacijos 1984 metų val
dyba. Sėdi iš kairės Į' dešinę: B. Erčius, J. Skeivys, A. Kateiienė, pirm. 
Z. Mikužis, J. Jasiūnienė ir J. Stonkus. Stovi: V. Bražionis, S. Patlaba, 

r J. Matukas, A*, šidagis, P. Martinaitis, A. Gudauskas ir J. Baidžius.
. (Vlado Bražionio nuotrauką)
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— Sekantieji skaitytojai bei 
bendrad:rbi-ai parėmė Naujie
nas:

Mrs. P. Yelich, Los Angeles, 
Calif. - SI 10.

Mary Zalnis, Chicago, Ill. (at
minimui a.a. vyro Pijaus Zal- 
nio) — $100.

A. Sližys Plattsburgh, N. 5.
. — $100.

po Slid Juozas Račius, 
Plioenix, Ariz.; A.G., New 5ork, 
K. Bagdonas. Plymouth, Conn.

Po S55 - Anna Malakaus
kas, Oak Forest, Ill., ir Joseph 
Bigelis, Cicero, Jtl.

po s|(> — Ona Isbach, Los 
Angeles, Calif., ir Stasvs Tikui- 
šis. Rockford, Ill.

Po .?35 — Vladas Jomantas. 
Redford. Mich.; Pr. Simelaitis, 
Hamilton, Ont. Joseph Šlajus, 
Albuquerque, N.M.; L. Girinis- 
Norvaiša, Don Mills, On I.; Vin
cent Bigelis, Thre? Oaks, Mich., 
ir Bronius Zabukas, St. Peters
burg Beach, Fla.

Po $30 — J. Badauskas, 
Bridgeport, Chicago; Viktoras 
Dagilis, Toronto, Ont.; Alex Ža
kas, Chicago, Ill., ir Jonas Gir. 
džiūnas, Union Pier, Mich.

Po $25 — Joseph Šalkauskas, 
Waukegan, Ill.; dr. 
Chicago, 111., ir J. 
B.P., Chicago.

Po $20 — Pr.
M.P., Chicago; A.

. Chicago, Ill.; K. Ciurinskas, St. 
John, Ind.;, K. Eidukas, Down
ers Grove, Ill.; Steve Ivanaus
kas, M.P., Chicago; A. Kapa-

V. Tauras.
Venclova.

Rockford, Iii.; Stasys ton, Altą; Antanas Švitra,'Aiis- 
tiff/TxVTrSik šafašTTremont, 
Wis : Frui nas Šimaitis, Chica
go. Iii.; Leonardas Jakaitis, 
llornby. Ont.; F. Taliai Kelpša, 
Eve:green Park, Ill.; J. Ado
mėnas. M.P., Chicago; M. Groz- 
dž.ius. East Chicago, Ind.; J. Ka
valiūnas, Athol, Mass.; S. K-aze. 
mekaitis Tcr„ Ont.; Anna Bim
ba. New Port Richey, Fla.; 
Stanley Jonaitis, Stayner, Qnt.; 
Stanley Gedgaudas, Kenosha, 
Wis.; J. Ka’nauskas, PhiladeL 
phi.i, Pa.; V. Kasparaitis, Ra
cine, Wis.; Ant. Dumčius, Ci- 
c-'ro, Ill.; J. Bitneris, LaSalle, 
Que.; Laimutė Alvarado, St. Pe- 
tersburg Reach, Fla.; M. Zalans- 
kas, M.P., Chicago; Paul Pet 
railis. Torrange, Calif.; K. Po
cius, Beverly Shores, Ind.; S. 
Kvedas. Santa Monica, Calif.; 

Hamilton, Ont., ir P. Variako- B strikaitis, Los Angeles, Ca- 
jis, M.P., Chicago. Į

$13 — Tomas Miglinas, St. 
Petersburg Beach, Fla.

Po $10 — E. Balčiūnas, Semi- ■ 
nole, Fla.; Marion Dambros, ■ 
M.P., Chicago; dr. K. Leonas, 
Summit, Ill.; Mikas Sulmistras,! 
Mont.. P.Q.; Ant. Tamoshunas,! 
Stafford Springs, Conn.; Wil-, 
liam Chesna, Hickory Hills, Ill.; • 
Genė Prusis, Calumet, HL; ; 
Stanley Abramayičius, West-! 
field, Wis.; Anita Kniukšta, Ox-! 
ford, Georgia; Leonas Valiulis, Į Vaičekauskas, Fairviexv Heights 
Beverly Shores, Ind.; A. Augus-1 
tinas, M.P., Chicago, Ill.; Virgi-( 
nia Zyzas,' So. Haven, Mich.; ;

ias ir Eri 
wood. III* J. 
Springs, Ark.; 
Rockford, ILL; 
Niles, Ill.; Anna 
cine, Wis., ir 
Berwyn, Ill.

$1G — J. Lengvinas, Chica
go, Ill.

a Normantai, Glen- 
Rastenis, Hot 
Kazė Rymas, 
J. Stanaitis, 

Stotkevidi, fta- 
nž. V- Žicbrys,

Po $15 — Steve Briedis, Le
mont, IM.: Steve Everlin, Hot 
Springs, Ark.; George Kaunie- 
'is, Chicago, Ill.; Balys Damu- 
lis, B.P., Chicago; Aurelia Bi- 
tautas, M.P., Chicago; Elena 
Grigaliūnas, M. P., Chicago; 
John Kutra. Santa Monica, Ca
lif.; John Mazilauskas, Toronto, 
Out.; A. Paškonis, Downers 
Srove, EL; Z. Pulianauskas,

i 
l

lif.; Aldona PliopJys, Rockford,' 
I’d.; Juozas Biliūnas. Redford 
Twp.. Mich.; Ant. Zakys, Cleve* Į 
land. Ohio; A. Ašoklis — Ber.' 
wvn. Ill.; J. Fedorovicius, Dor-Į 
Chester, Mass.; K. Škėma, Dėt-j 
roit, Mielu; D. Šaulys, Athol,’ 
Mass.; J. Sabrinskas, Cicero, I 
III.; K. Gurskis, St. Petersburg, 
ITa.; Alfonsas Budnikas, Ams-^ 
terdam, N.Y.; J , " .
erly Shores, Ind.; Benediktas | 
Pliuskevičius, St. Pete., Fla.; L..

Adomaitis,
Bliudakis,

LIltSTAI

£212 W. Cermak Road

FASXnrns PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
H fEMAlS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 18SM0WDUH, 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS k

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidento

Chicago, m. TeL 847-7743

tRAL aSTATl FOM <ALB | »»Ai. IFTAT! KM BALS
0P,—t«M« — ParMviMI

Sandau. B.P., Chicago; Petro
nėlė Gronski, M.P., Chicago; 
John Rėklaitis, B.P., Chicago.

(Bus daugiau) 
širdingai dėkojame visiems.

Administracija

DĖL TO NĖRA KALTAS 
LEGENDARINIS PROME

TĖJUS

Jei žmogars prmtakai- būtų 
pasirodę bent milijono metų 

1 anksčiau, jie tikriausiai nebūtų 
J. Jurkūnas, Bev- į išsivystę į Homo sapiens (gal- 

■ I va;antį žmogų) •
I To meto atmosferoje buvo dar 
j per mažai deguonies laužui su- 
, kurti.

Kai deguonies atsirado jau
giau — 15—17 '/opirmykštis

taikytos Naujiems Metams ra
dijo programos antradienį 8:45 
vai. vak. banga 1450 AM per 
‘Lietuvos Aidus”. Greitu laiku 
išgirsite 10 Dievo jsak\-mu nuo-1 
dugnaus išaiškinimo šv. Rašto 
ribose.

Sekmadienį 9 vai. ryto radi
jo banga 1490 AM per Sophie 
Barčus išgirsite Gerą Naujieną 
Lietuviams tyma “Pasikeitęs 
gyvenimas”.

Malonėki te pareikalauti kny
gelės “Iš praeities tavo sūnūs te

BUTU NUOMAVIMAS
B NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

D NOTARIATA1 • VERTIMAI

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTUI!

I. BACEVIČIUS — BELL REAL'
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

&

111.; V. Rėklys. Walnut Creek, 
Calif.; Grace Mitka, S. Milwau
kee, Wis.; Joseph Širvaitis,

Matt Tamulenas, Racine, Wis.-, j Detroit, Mich.; Alphonse Mar- žmogus jau galėjo naudotis ugni 
choaka, Johnson City, N.Y.; Ja-! mi, kuri smarkiai paspartino joL. Kazlauskas, St. Petersburg. 

Beach, Fla.; Eleonora DaknysJ 
St. Petersburg, Fla.; Edita Me-! 
Quary; A. Karaliūnas, Cicero, 
Ill.; B. ir S. Jurėnai, B.P., Chi
cago; Stasys Misiulis, Edmon-

choaka, Johnson City, N.Y.; Ja-I mi, kuri smarkiai paspartind jo 
cob Trautrimas, Gretna, Neb.; evoliuciją.
Bronė Kiaulėnas, Detroit, Mich.; j Toks mokslinis aiškinimas ver- 
F. Peteraitis, Glen Ellyn, Ill.; I čia abejoti legendarinio Prome-

stiprybe semia”. Mūsų adresas: i 9 butų mūrinis. Labai geros pajamos. 
Lithuanian Ministries, P.O. Box 
321, Oak Lawn, Ill: 60454.

— Antras prezidento Reaga- 
no pareiškimas apie sovietų ka
ro jėgų įsiveržima į Afganista
ną privertė sovietų karo vadus 
susirūpinti. Prezidentas Los An
geles mieste rusu įsiveržima į 
Afganistaną palygino su japonų 
užpuolimu Havajų salose.

Dilelis butas savininkui. Geras inves
tavimas.

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys. .

Didelis, gražiai įrengtas bungalow.
Nebrangus.

1LEKTROS ĮRENGIMAI *. 
PATAISYMAI

Turtu Chiccgos mieste j
Dirbu ir užmiesčiuose, gruli, -1 

ferentuotai ir s^žhunfe!. I
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Telmen A»».
TeL 927-3559

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

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Ay^

Chicago, IIL
TeL 523-8775 arba 523-9191INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd. St 
TeL: 436-7878

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jsi ruožiatė^ keliauti — kreipkitės j Lietuviu Įstaigą;

American Travel Service Bureau
•727 K Western Chicago, HL

312

P. Matulionis, Sturgis,' Mičh.; 
Perry Plaza Motel, sav., Hot 
Springs, Ark.; St. Vilimavicius, 
Grand Bend, Ont.; J. Baltramo- 
naitis, Oak Lawn, Ill.; J. Kai
rys, New Port Richey, Fla.; 
Stanley Žakas, Washington, Pa.; 
E. Smailys, Michigan City, Ind.

$ 8 — A. Laužikas, Atlantic j 
Beach. Fla.

tėjo vaidmeniu.
Jei ne deguonį išskiriantys 

augalai, jis niekuo nebūtų galė
jęs padėti žmonijai vystytis.

(Svience)

NAUJI METAI — NAUJAS
GYVENIMAS

— Libano prezidentas Amin 
Gema j ei ir Sirijos prezidentas 
Asad tarėsi saugumo klausi
mais. Jie norėjo išsiaiškinti, ar 
Izraelio nutarimas neatšaukti 
savo karių nesudarys pavojaus 
Libanui ir Sirijai.

: LEMONT — 2 .bedroom, brick 
bungalow, full basement, formal 
dining room. Excellent buy for

*.$61,900- ‘
JOE REPOSH, HONIG 

REALTY 
815/838-7030 or 815/838-0720

«.

Po S6 — Anna Scwager, Į 
Brookfield, Ill.; Peter Dambras, ” 
M.P., Chicago; Alphonse Kiz- 
laitis, Cicero, TU.; Marija Tra- 
pikienė, B.P., Chicago; M. Baft
rimas, ALP., Chicago; Valentirtą

Taigi, jei kas yra Kristuje, 
| jis yra naujas kūrinys; kas sena 

praėjo, štai nauja atsirado’’ 
(2nd Corinthians 5:17).

Malonėkite pasiklausyti pri-

i—;. Ateinančią savaite Jesse 
Jackson Tikisi pasimatyti su po
piežium. Prašys, kad popiežius 
atkreiptų dėmesį į padėtį Pie
tų Afrikoje.

TORN GIBAITTS
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Ava
(312) 77b^7OO

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

Homeowners insurance

stati »Ats

J

4259 S. Maplewscd, Tel. 254-7450

Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir ‘kitokie blankai. .<

Advokatas
GINTARAS P. ČEPfcNAfi

SaštedJ nuo 9 vaL r. iki 12 vaL t 
Ii pagal susitarimą.

TeL 776-5162
>64$ Wert 63rd Street

F. Za polis, Agent 
320814 W. 95th St

Ever?. Park, HL 
60642 - 424-8654

Far* Art tsi '

(ergines), viešbučių ir lutdriobihu a tarnavimu rezervhema; Parduod^- 
telioHių draudimai; Organizuojame keliones j tdeuivĄ tr kitus 

■'padarome i&vietimus giminių apžlahkjmui Amerikoje ir tyki ėmė 
weilti visais teuonių reiiadi^

. • TmpyMte skrisdami CbarLered lėktuTzis. tik rieto

Dažo namus iš lauko

ir iš vidaus.

iHt

STASYS ŠAKINIS 
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St. 
(Town of Like)

r\ aujienose galima gauti'

AUGUSTINO PAšKONIO
knygą apie

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLĄ IR 
JOS KARIŪNŲ LIKIMĄ

Minkšti viršeliai. 90 psl. Kaina S4.00. 
Už persiuntimą pridėkite S1.00.

Čekį rašykite ir siųskite:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St., Chicago, UI., 60608

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KO V DEL LIETUVOS"
NEPRIKLAUSOMYBĖS

Metuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia 
Vardynas ir trumpa angliška santrauka

KAINA *— $17. (Persiuntitrui pridėti $1J

Naujienos, 1739 S. Halsted St

Uberty federal/avinas
- “ ASO LON ASSOCIATION

Filadelfijos Federalinė 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,

Skambinti YA 7-9107... ...... —

YOUR DOG NEEDS 
VITAMINS. TOO

A Sergeants


