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VASARIO ŠEŠIOLIKTOS ŠVENTĖ
1918 m. vasario 16 dieną Lietuvos Taryba, remdamasi 

visuotinė tautų apsisprendimo teise, paskelbė atstatanti ne- 
priklausomų Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje,
1 šį aktą Lietuvos Tarybą paskelbė kaip vienintelė, lietirvių 
tautos atstovybe, laikydamasi principo^ kad suverenumas .pri. 
klauso Lieiptvių Tautai. Taryba nustatė,'kad atstatytoji vals
tybė bus'sutvarkyta' demokratiniais pagrindais, kas reiškia, 
kad ji'bus paremta pagrindinių žmogaus teisių bei laisvių 
gerbimu.-" ■ ■ -. i ' V..'

Tautos suverenumas ir' pagrindinės žmogaus teisės bei 
Jaisvėš išplaukia iš žmogaus asmenybės prigimto' orumo., šioji 
žmogaus savybė, kaip skelbia Žmogaus Teisių Visuotinė De
klaracija, -yra- “laisvės, teisingumo ir taikos pasaulyje pa. 
grindasv. " ' ' \

, Okupuodama- lūetuvą, Sovietų Sąjunga paneigė lietuvių 
•Jautos suverenumą, o Įvesdama sovietinę santvarką ir nepri
pažindama. pagrindinių žmogaus, teisių bei laisvės, ji pažeidė 
žmogaus asnąeaybės prigimtą, orumą. ijungusi-Ljietuys į So
vietų (Sąjungą, sovietinė valdžia ėmėsi naikinti lietuvių tautos 
tapatumą arestaiSj <le[>oi-ta<iijomis3 tikinčiųjų persekiojimu, 
liet-uvSkų tradicijų naikinimu, rusinimu ir kitais būdais.

-Šiandien.Lietuvąyeda žūtbūtinę kovą dėl savo išsilaikymo.
Vasario 16 d. progą, VLIKas pakartoją savo 1944 metų 

Vasario 16 d. deklaracijoje-,paskelbtą įsipareigojimą tęsti šią 
įkovą .dėl Lietuvos: pępntląūšoinybės . atstatymo i r žmogaus 
pagrindinių jėisįų. bei laisvių įgyvendinimo, ir kviečia visus 
j ją įsijungti.bei ją rem.ti- žodžiu, darbu ar ąuka. .

. --IVI¥RIAL SIAS LIETUVOS IšI-AISVINIMO

Parirodo. kr.d Lenkijos. vidaus 
reikalų ministerijoj buvo suda
ryta speciali komisija sekti So
lidarumo unijos veiklą. Anks* 

! čiau Lenkijos vidaus reikalų mi
nisterijoj tokios kc-ntisijes ne
buvo. ši speciali komisija turėjo 
vartoti kičas priemones, negu 
buvo vartojamos vidaus reikalų 
ministerijoj. Į šį specialų sky- 

’ rių buvo pakviesti' užsienio
!' cialist

Antrasis prokuroras Jan </i- 
ševskis, kalbėdamas prisieku
siems teisėjams, pareiškė, kad 
užsienio valstybes turėjo įtakos 
į . vidaus reikalų ministerijos 
tarnautojus. Kada buvo patirta, 
kad kun. Pcpelhiška suimtas/ 
tai įsakyta ji nužudyti. Tuo tar- ■

, ou nepaskelbta, kas įsakė.

RUSAI ĮSAKĖ NUŽUDYTI
KUN. POPELIUŠKĄ

TORI’NĖ. Lenkija. — I'eitnio 
metu paaiškėjo, kad Sovietų 
Sąjunga buvo prikišusi nagus 
prie kunigo J. Poprliuškos nu- 
zmlymo.

ŽIUOKITE, - ĮSAKIAU ATSTOVAMS
TREČIADIENĮ PREZIDENTAS TARĖSI SU BIUDŽETO 

KOMITETO NARIAIS. PRAŠĖ NEMAŽINTI SUMU

TEBEIEŠKO BOPAL NELAI-

bOp 
hide 
miestf j®S 
jos i^J^S’incįjo^^rraį^lėiiK“ 
•bei Bopsfli ^yUysKyįiay kadjnie-

WASHINGTON, D.C. Pa
kilkite nuo stalo ir grįžkite na
mo, jei matysite, kad su Sovietu 
atstovais negalite .susitarti, — 
S kė prezidentas ženevon besi- 
rt ngiančrai išskris! i Ame riko:
delegacijai.

Trečiadienį Baltuose Rūmuc 
se buvo Atstovų Rūmų biudžete 
komiteto nariai. Preizdentas 
yra Įsitikinęs, kad galima ir rei 
kia mažinti bereikalingas vals
tybės išlaidas, bet jis prašė ko
miteto narius nedaryti jokiu 
karpymų krašto apsaugos sri- 
tvje. Sekretorius Shultz susita-

tuosius Rūmus atvykusiem s 
biudžeto komiteto nariams, kad 
jis nededa didelių vilčių į susi
tarimą su Sovietų Sąjungos val
dovais. Jeigu pavyks sudaryti 
gerą sutartį, tokią, kuri sud-rys 
sąlygas konlro'iuoti atominių 
ginklų gamybj, tai gerai, bet jei 
tekio susitarimo nepavyks pa
sekti, tai dėl to nereikia nusi
minti. — pareiškė prezidentas.

Baliuose Rūmuose daljrvsvo 
naujai išrinktas Robert Mrozek. 
r>;ng Island atstovas. Jis pasakė, 
kad yra linkęs apkarpyti karo 
rėiksknr-s skiriamas sumas, jei
gu negalima karpyti serialai n 
apdraudai skiriamų sumų. Pre
zidentui nenutiko ši atstovo R. 
Mrozeko pastaba.

mus atominių ginklų kontrolei, 
bet ta kontrolė privalo būt’ 
efektyvi.

Gynylyos sekretorius Wein 
berger taip pat reikalavo neina 
žinti krašto apsaugos biudžeto 
JAV veda pasitarimus su ru 
sais. bet niekas, nežino,, ką so
vietų karo vadai gaH nutartį . 
Jie šiandien turi daugiau ato
minių raketų Rytų Europoje. 
Jie yra įsitikinę, kad gali pa
vergti visą Europą ir priversi’ 
vokiečius gaminti mašinas So
vietų Sąjungai ir visoms ruse 
pavergtoms tautoms. Jie gal; ri
zikuoti ir pradėti karą. JAV pri- 

b ū t i pa si ru<: šus ios su s 1 a b- 
šiuos sovietų karo veiks-

rPr&z. Rona-d Reagsnas įsakė Amerikos delegacijos nariams
a .<■-» . Iri*” ... * > . JI,.JEANE KIRKPATRICK 

: ATSJSTTiTVDlNO

AVASHINOTON, D C.-Jeane 
Kirkpatrick, JAV anibąsadorė, 
Jungtinęse'iįTaulose, trečiadienį Į 
atsists^^poi i iš ambasadorėj.

’ pareigų ir nepriėmė prezidento
I Reagano siūlytų naujų pareigų;] 

(Trečiadienį Washmgtone bu
vo šalfa diena. Ambasadorė tu- 

-. —'Edwin ;Meesė--jau dvi die- rėjo :pąsj-matyti. su prezidentu;; 
nąs iiu-dijp. Sęųąto -.kpip^elo na- 
-riatnš ■ apie ^yo-r^tękaSoniybe 
Posėdm.jis atsbĮ^įėclayo sūnų, 
JA57 k arhiomėnės kapiiorą.

vės gruodžio 3 dieną, Jai žuvo 
2,300 indų, . gyvenusių^ dirbtu*

naų sužąli. Jie į
^‘negal^a^^^lūnių, j ų ir i 
rank ų .-pirštų.' v:'vt . ■ ■ •

t >mos 
penkių t^donietrų ;atsJuindj'' rtub 
miesto ’

Ka d a juodžio JŠ; dįeną įvyko 
nelaimėj tai "visa febtųyes sri
tis buvo apgyventa darbipmkųr 
dirbusius Union Carbide dirbtu
vėje. Leidimus gyventi uždraus
tose srityse davė vietos ir pro; 
vincijos įęjTįąū^ybės. _

Kada 'nuodingos dujos prasi
veržė iš< Union Carbide dirbtu- , n mažinimo.

• — .Milijonas - žmonių sutiko j ____
popiežių Joną 'Paulių H .Ekua-i pasibaigė, tai 
doro so-tsinėje IQuito. 1, J

- - OPEC —ji a fibs valstybių * 
sąjungą nesutarė del naftos kal

ARIEL šARONAS
GRIŽO I IZRAELI ** C v

JERUZALĖ, Izraelis. — Mi-

atriovai nenorės Įvesti tikros atominių ginklų kontroles.

K. ČERNENKA NEGALI KVĖPUOTI, 
ŠNEKAMA APIE ATSISTATYDINIMĄ

grįžęs *f Izraeli. - tuojau * -nuvyko 
į savo ministeriją ir padarė ilgą 
pareiškimą laikraštininkams. Jis 
praleido 1 mėnesius Amerikoj, 
užvedė 50 milijonų dolerių bylą 
prieš New Yorke leidžiamą 1 ime 
žurnalą. Jis tvirtina, kad bvla 
jis laimėjo, bet pinigų negavo. 
Jis tikėjosi įrodyti teismu:, kiek 
Lis žurnalo apšmeižimas jam. 
padarė žalos, bet jis neįrodė, y

.Vienas Izraelio žurnalistas pa- 
' klausė, kiek jam ta byla, kežo- 
nė ir gyvenimas Amerikoj kai
navę. Generolas nepasakė. Dau
giausia jam padėjo biznieriai. Iz
raelyje. Generolas šaronas tuo
jau pasisakė, kad jokių nu liai-

POLITINIAME BIURE KILTŲ SMARKI KOVA 
TARP TEN ESANČIŲ PARTIJOS VADŲ

MASKVA, Rusija. - šalčiams ro reikahb ir nėra linkės 
šiaurės vėjui paspaudus, K. i vidinius komunistų partijos 

reikalus. Jis yra partijos narys 
bet jis valdo tik karo reikalus.

- šalčiams ro reikalu 
; Reaganu. Jai buvo paskiria va- H ^aur^ v^ul p^^paudus, K.

B-nda Baltuose Rūmuose, l>et ji černenkos svelksU -^silpnėjo. 
Įsako pranešinrai is Maskvos 
Krašto prezidentas negali kvė
puoti. Kai i jo plaučius patenka ; 
šalto oro srevė. Černenka visa: 
negali kvėpuoti.

Nuo gruodžio 27 d. jis nepa
sirodė viešose vietose. Buvo po- 
litinio biuro narių laidotuvės.

Jis buvo prizą* 
j dėjęs priiinli V. Vokietijos so- 

j cialdcmokratii partijos pirmi- 
„ ninką Willy Brandtą, bet sausio 

mėnesį negalėjo jo priimti, čer-'i 
nenka paskyrė Brandini vasarų 
15 dieną, b: t vakar pranešė 
kad ir vasar’o 15 d. negalės jo 
priimti. Jis pats norėjo pasikal
bėti su Brandtu, o dabar jo ne
priima.

- pavėlavo. Baltieji Rūmai paskel
bė, kad j r .paskirtu la iku neat- 
vyko.

Kada pokalbis su prezidentu 
i ambasadorė pa

reiškė, kad ji versis privačiu 
darbu, dėstvs mokvklose ir oar 
ruoš keletą etraspsnių. Ji pan?-.. 
duos ambasadorės pareigas pre-1 ^ls 
zidento naujai' paskirtam žmo
gui, o pati planuoja suruošti 
kelias viešas paskaitas visuome
niniais klausimais, o vėliau pa
rašys keletą rašinių vidaus ir 
užsienio politikos klausimais.

Izraelio kariai sprogdina 
pietų Libane buvusius palesti
niečių ginklų sandėlius visame 
Izraelio pasienyje.

KALKNDOReLIS
Vasario 1 <1.: Ignotas, Zylelė

Saulė teka 7:01, leidžiasi 5:01.
Oras šaltas, vėjuotas, snigs,.

bet šitas nutarime tabihza
naftos ir degalų kainose.

— Buvo pasiūlyta duoti Ang
lijos premjerei M. Thatcher par
lies daktaro laipsnį, liet Oxford 
miversiteto vadovybė atsisakė 
duoti jai tokį laipsni. Ji nebai
gusi universiteto ir nepasižymė
jusi jokioje mokslo srityje .sa
ko profesoriai. Be to, ji apkar
piusi mokslo reikalams skiria
mas sumas-.

Gorbačiovas perimtu 
visą galią

Jei Černenkai kas atsitiktų, 
tai Michailas Gorbačiovas per
imtų visą Bus jos galią. Černen
ka yra pirma is rusų komunistų 
part i j (>s se k r < - tori us. Ve i k i a n -

ištiš

Trečias rusų valdovas — 
— didelis ligonis

dyti
mus

Trečios Sovietų Sąjungos pre- 
ridentas yru didelis ligonis. Leo
nidas Brežnevas buvo sukaupę? 
pačią didžiausia galią Sovietu 
Sąjungoje, bet liga neleido jam 
eiti pareigu, Kaukaze jis nega
lėjo baigti kalbos komunistų 
partijos veikėiams. Reikėjo pa- ; 
skubom;> ji vežti į ligoninę.

Andropovai bandė Brežnevu j 
jtle’Mi is pareigų. Pelitiniame • 
biure ir spaudoje iškėlė žinių į 
apie Brežnevo dukters spekulia 
:iją auksu su Maskvos teatro 
direktoriumi. Iškelta viešumon į 
kad jo sūnus Liuksemburgu I 
janke turn stambias suma>. bei 
Brežnevas

-r- Man labiausiai patiklų v:- 
shn atomines raketas sukišti ; 
butelį ir jį užkimšti. - pareiškė 
komiteto nariams prezidentas. 
— B?t vien mano noro neužten
ka išvengti atournių rake’ų ka
ro. Turite parnešti gerą atomi
nių ginklų kontrolės sutarti. Į negalima daryli Egiptui d 
Nieko nėra blogesnio už nebtr! Fabos. 
vimą atominių gmklų konlro-5 
lės, ka:p bloga atominių ginklų ! 
kontrolės sutariiN. - pareiškė 
prezidentas.

Preziderda<

kas pultų

Andropovas norėjo išdumt. 
Brežnevą. b°t jis pats sunkiai 
susirgo. P^kuLniais savo gyve- 

i nimo melais jis negalėjo valdyk
< sako, kad pirmam Sev’elų Sąjungos. įteikėjo vežti 
sunegalavus, vado-į Amerikos specialistu* jo sveika- 

sekreto- tai tikrinti. Dabar sunkiai ser- 
vienus

sekretoriui 
vyl>ę perima antrasis
rius. Dabartiniu melu antruoju ga 
partijos 
bario v js.

Got- valdęs kraštą.

Černenka :orėtų palik Ii 
vietoje Gorbačiovą, bei k t 
litinio biuro naria 
sipriešinfu l> <!žiausią kova pra-l 
dėtų Leningrado komunistų va*i 
das Romar,"vas, kuris seniai no-1 
rėjo prikepti prie Sovietų Są-į 
jungos vadovybės. Vadovybę! 
galėtų perimi maršalas Serge
jus Sokolova>. nors ir nesirodo, 
kad pas jį būtų tokių ambicijų.

pc- j 
smarkiai pa-

kad

ietų Sąjungos ka- Akstys universitete.

Įsi

er 
veda

Kelviriadie n 
v o s282.

raelitai visomis turimomis 
mis pultų Izraelio priSu.,

.1. Kirkpatrick pareiškė, 
i daugiau nebedirbs prez. 

Reagano administracijai, bet

— bO
Chrv

inčių
bendrovės

33 melų Pyggy John

i icoeca.
pirnwnin-

Willy Brandt turėjo pasimatyti su K. Černenka 
du kartu. lxd Sovietu Sąjungos prezidentai

metus i



Socialinis draudimas ir aprūpiu
VI metai Vasario 1 d

Redaguoja PRANAS

Maudimui tr . medžiaga siusiu 4436 So.

Pasistenkit nepermoketi pa mo Kesčių

)ŪS KLAUSIATE,

o jo pastatyta bažnyčiaity

darbą mokami “penaja”, 
neužtenka uel bosui į vie 

pensijos įstaigon nuva-

J iki to sva-

t drambliai slankioja be 
rūpesčio Indijos miškuose, tai 
jie išverčia medžius ir laužo jų 
šakas, keldami didelį triukšmą. 
Bet kai tik jie atsiduria pavoju
je, tai pro medžius praeina ty
liai, kaip, katės. Iš laukinių pauk 
ščių sunkiausia yra “gulbė-tri-

—Nereikės mokėti Uksinis val- 
Stijoe pajamų mokesčių kva
lifikuotiems darminkams - pen- 
tininkama už gautus benefitus, 
užvąd. annuity arba profit-she- 
ririg p4aną; išskaičiavimus iš In
dividualines Retirements sąs
kaitas ara Keogh Planą, kurių 
pajamos taip pat neapmokesti
namos (exempt).

r:ui, plastikinę operaciją grynai i 
kosmetiniu tikslu, dirbtiniai j 
dantys ir net ir perukas, jeigu j 
jis gydytojo prirašytas ir daj Į 
daugiau. Higienos prekių ir vi- j 
laminu negalima į šią kątegori- : 
ją įrašyti; taipgi gyvybės . ap- į 
drauda neįskaitoma.

Jeigu jūs praeitais (198-1) me i

Paskutiniu nąelu Federalinė 
P-jamų Mokesčių Tarnyba 
(IRS) pripažino, kad milijonai, 
ciner.kiečių sumoka Fed. Iždui 
mokesčių daugiau, negu iš jų 
i ūkalaųjama.

Pajamų deklaracijose pasam 
aytų mokėtojų paruoštuose, ga 
Įima pastebėti daugelį surašytų i 
praleidimų kreditų ir lengvatų, j tais netekote darbo pasidarėte I 
šio reikalu svarbiausia priežas
timi žmevąi pripažįsta tai dide
lė ir sukomplikuota veikianti įs
tatymo sistemą, Pvz.. vien tik-

MES ATSAKOiME

tarps? Jonas M-kis

į ATS, Jeigu tamsta tos formos 
i negausi iki š. m. vasario 5 d..

bedarbiu ir ieškant darbo, pa
darėte tuo tikslu, išlaidų, tai tuo : 
atveju tos išlaidų sumos gali 
būti nurašytos, jeigu, eina kalba.

tai paskutiniai .pakeitimai paja- j apie tokį profesinį darbą, kaip 
i, „ t ’ i' . ' '' / ’ JI ! ’ T
knygą-ištisą tomą. I nesvarbu,- suradote darbą ar ne-

Dąug pinigų išleidžiama dar gavote, jūsų tuo reikalu išlaidos, 
ir dėl to, kad kai'kurie profesio- j 
nalai neįsigilina į individualinę 
situaciją kiekvieno kliento, kad 
išrinktų asmeniško varianto 
kiekvieną atskirą atvejį. < <*

Štai, pvz., mūsų tautietė K. 
kiekvieną savaitę aplanko sene
lių prieglaudą, kur gyvena sena 
jus bičiulė, kurios niekas neap
lanko. Kelias ten ir atgal su-: 
daro 25 milias jos apsilankymas 
gerbūbio linkėjimo pobūdžio; 
įstatymas leidžia nusirašyti po i 
12 centų už kiekvieną miiią, L 
v. §3.00 už kiekviena nuvažia
vimą. Gi per metus Ši tautietė

mų apskaičiavimui sudaro storą' anksčiau jūs dirbote. Ir visai kiantį unija (UAWjdaug iainuė- Kompanija sutiko mokėti
jo iš Ges.Motor ir Fordą komp. j viso -$9 mžL vadmamus “bąck- 
J i laimėjo metinę garantiją dėl logged" siroleme^tarinius nedar- 
teclinikos pagenpimų atleistiem bo benefitus Francois Petitaspasiruošiant ir išsiųntmėjant rę-

rezumė, už išlaidas specialioms ■ darbininkams išmokų. Tą 5- P.S. Plačiau žiiąc. “Wall Street 
kių metų šužarlįs bus precedęn- ' Journal” (OlJ&žgi).’ Į . '
tas kitoms kompanijom dery- .  ---------- ———
boms panaudoti unijoms Wi- M - 1M.(UtE

SUMAŽINIMO KOMPROMI- 
ŠAŠ

Ltnmpos žinios

.tiktai už jos kelionės išlaidas.' 
Jeigu jai tektų mokėti ir už par 
kinimą, tai išlaidų suma atitin
kamai padidėja.

Prie medicinos išlaidų (nuo 3.
— 5% nurašant)^., galima mi- 
įsirąšyli honorarą chiroprakto-

agentūroms, už važiavimą - ke
lionę į kitus miestus dėl susiriki
mo h- pasikalbėjimč su profesio
nalais darbdaviais ir pragyveni-- klausančius darbininkus sam- 
mo išlaidas galima nusirašyti. 
Žinoma, visa tai turi būti gerais i 
dokumentais patvirtinta.

Pabaigai norime pastėbėti,kad 
istatvmas kiekvienam asmeniui 
leidžia pajamų deklaraciją pa- 
tiekti iki š. m, balandžio 15 d., 
bet. to termino griežtai nesilai- 
kvkite.- j;r>

Jeigu jūs .manote, kad gausi
te. permokas atgąbv pąsisįęnĮųtę.

■ tąi gauti kiek-galiiha afifečiaįu
Pranas Fabijonaitis i

dant. • - . ... ■■■■ Į

Darbo sutartis numato papil ,,T ,....
domus 5-kis- apmokamus šven- aip Įąanesa^ą -iš^ as mg. 
tadienius ir ' padidinimą pekte ,0»' C; *'
Sero, nlane.' kurte ...Ate biteli r- ! ^krnta, suėK 1; k.ąit. r-i.ę/a

ti išmpkėjinKis darbininkams 
ikj.20% i d-.

niuro. pabrangimas (eostį-of-liv.

gatąis, tardamiesi M f e decan

loma,. kad vyresnio. amžtąys.

PADARYTA SUTARTIMI
daug; laimėjo

Mass. 'Teohn. instituto - analis
tas H. Shaken pareiškė, kad vei

Ji^jcarės apdraui 
ayapsus sutarties tento, ia. |g aėn-,. 19S7 
nui-arbu 3_ml. ekytvaienią, Įp- apmu-
r, kompamja Ptekes į vadma- ,>rBn, , 
mą .suplementarinį. nedarbo, iš
mokų fondą, j
Pažymėtina, kad UAW. nariai 

taip pat-gauna 13 centų per va
landą padidinimą.'

Grea 
A merit an s

keti. Premija; 'numatoma padi- 
m„ nuo dabar esamos $16.60. 
Tųp būdu bus - sutaupyta $1- 
bidonas dol If taip mokesčiai 
feder. ad^nnistiacSja apmokės 
už gydytoju patarnavimą •• pri
imant Medicare pacientus, ho
noraras būtą užsaldytas 15 mė 
nešiu, šis projektas šti taupytų 
apie 3 bilijonus duL '

'Be to susitarta . sekančiais 
punktais: 1) padidinti pensi
ninkų sutuoktinių draėžių,, ati
desni, negu.65 m. Tuo numa
toma sutaupyti Mėdicarui anie 
§1 bil. dot. 2ij Apribojant už. 
ligoninę, mokestį Medicares, pa 
cientanis irgi sutaupys' apie $1 
bil doL 3j£ Taip 'pat numato
ma sutaupyti SI bit. doL apri
bojant .-dei nančių.j3ącieutų giag 
nosti šk ą laborątorijų . tęstuš.

KL- Kur aš galiu kreiptis dėl 
padarytos man skriaudo.i, kai 
pardavėjas “įpiršo” niekam ne-!
.ikusių produktų. j artimiausia Soc. See.

ATS. Tuo reikalu tamsta pa- • ofisą, ten gausi.
skambink vadin. Consumer Pro- į KL. Kū aš turiu daryti, jei tu- 
‘.ection Unit telefonu 443-4800 rių klausimų, į kuriuos negaliu 
rdestyk skriaudą. Minėta įstai- gauti atsakymo, sąryšyje su pa- 
ga, reikalui esant, užveda civili-j jamų mokesčių mokėjimu? 
nę arba kriminalinę bylą, nuos- Į C----
toliams išreikalauti. 1

KL. Pasakykite, kokio am- 1 dinėlį — Publication 915; be to 
.žiaiis pensininkui nereikia pd-> paskamibinkitę Pajamų nrokes- 
dyti Soc, See. nustatytų formų?, ėių įstaigai — IRS: 1-800-424- 

Kazys iš šiaur. į 1040; savaitės Ienomis veikia 
t ATS. Soc. See. įst. 65 m. pen- į 
i siją gauna S6.600 (pi. m. buvo ( 
($6,400) — $1 atskaitoma. Nuo’ 
72 m. amž. (buvo 70 m-) uždar- ;
bio. ; suyąržymas panaikintas, •

: kiek įnori ir gali pensininkas už 
dirbti o S S. iš benefitu nieko

i neątskaitoma y’ 1
Petisininkas’ 1983 m. iš paja-1

mų liųsirašyti $2,000 (ex- : rastas vandenyje seno\eb 
emp^ĖOr TštLknjjų nuc lopšio sto liekanos. ’ J

■ iki kafeto yra uždedami mokes- į Tas liekanas t
r čiaL'-.Tačiau, po 1,000 išimtinę' arcpęglSgH^^ I- 
> (e^ęmgtįon),kiekvienam galima Denisonas;: Rosis/ AfriKu: 
uuo špająmų nush ašyti, t; 65 m.1 
amžiaus asmeniui da>- $1,000 iš
imtine; gi aklasis asmuo dar ga
li nusirašyti nuo pajamų pavil-; 
domą $1,000 išimtinę. ;

Tokia pažiūrą išdėstė pajamų- 
mokesčio įstatymo žinovai, 
kuriais kiekviena., mokesčiu

11 liniukas James LaBelle sukvie 
tė visus savivaldybės tarnaūto-

• jus susirinkimas. Waukigane. 
I Jis visiems parodė pasiūlymą, 

kuriuo General Motor ktxnparar- 
cija įsteigsiantį Saturno įmonę, 
kuri pagaminsianti nuo 4000 — 
5000 automobilių dalis, per vie
nerius metus, toje įmonėje dirb 
šią nuo 5 ,000—6,000 žmonių.

Kinijos, valiutos.kursas nu
muštas 1.17%^r santikyje su 
Hong Kongo doleriu. Tai jau 
iš ėiįėš penktoji pinigų devaliu; 
ąciją yra vertmamą kaip priemp. 
nė palaikymui JAV dolerio po
zicijos, nes Hpng- Kongo doleris 
tampriai susijęs su amerikiečių 
valiuta, u .

—Vienastaiitietis neseniai grį
žęs iš vizito bk. Lietuvoj, pama 
tęs ten daug rusi£ atvykusių į 
Kauną, Palangą, neva atosto-

: goms. Amerikos lietuvis paklau į kettl k;ekv;enais raetajb 
sęs per vietini vertėję, kodėl jie Į balandį 15 d- susipažįsta, ..

> taip veržiasi į Lietuvą, o nęvyk-j (įamas. pildyti savo pajamų ap 
; ša į Kaukazą, ar Krymą atosto-1 
goms? Rusas, atsakė: “Matai, 

: Lietuva yra arčiau laisvųjų Va
karų ir mes norime pakvėpuoti į

..atplaukiančiu' iš ten oru.” į KL. Ar tai yra teisybė, jei as- į 
niuo paima asperino tabletę nu- ' 
gerdamas gurkšnį kavos, tai 
esą asperinas geriau, veikiąs, 
skausmą numalšinąs ir t.t.

Agnė R-gytė j 
_ ATS.Tai yra senas klausimas,' 
kuris ir dabar diskutuojamas. 
Jei taip naudojamas asperinas

Simas K.

ATS. Pasiskaitykite IRS jei-

1 tarp 8:15 y. r. iki vlu v p. p. 
! arba prašykite, pagalbos is vad. 
! Valanieer Tax Assistance ir Tax 
i Counseling for the Elderiy pro 
grama.

ATRASTAS EįARTAGENO

TuniscLtUo'ste (Afriko^.j su-
mie-

— Anglijoje autobusuose yra 
. įrengtos keleivių pinigams imes- 
<ti dėžutės. Toji dėžutė sujungta 
su karoserijoje esančia kasa, ku 
rios raktas yra autobusų centri
nėje. Plėšikams pasidarė pini
gai nebeprieinami pavogti.

— Marcerata, Italija,— Įde
rina -Bernardų 72 metų, amž., 
moteris, manoma, gauna ma
žiausią pensiją tame krašte Ji

rėš. apsvarstyti ir priimti Kon
gresas, o prezidentes' šavo pą-' «... ,
rašų pariirtijąti. > ■ | gauna tik 20 centų per mėnesį

v Pranas’ Tercija uė ilgų metų darbą, kurį dii bo

iard 
r AfriKus ar

cheologijos iieKauų t\. im jimo 
tikslais lankėsi lunise, ji^.oly 

, ir kitose Afrikos srityse.
Surastas miestas 3. a arti 

j kranto ir jo liesauo.-, arixiai 
matomos iš laivelio.

Archeoiogas Ky;.s kad 
surastos miesto neKa^oj gaii 
būti senovine Karte.^.ms, nu
ris einant istorijoj i.u.oi.ymais 
ir žmonių pauav.m.. 1.., į.\. .ejes 
tarp dabartinių .kc...-,., •.. rioii- 
lette, netoli tos- v 

j- rastos liekanos.
Surasto miesto tyrm^j.n.^ins 

daryti paskiria linuko .. , .an- 
cūzų archeologų ..uri
pradėjo daroa, uostui

j .pavartoti narai. ie...u,.u ir ki
tos priemonės.

Tirinėjimo dalbai gaili img- 
vi, nes iš laivelių ma ra.e- 
sto gatvės ir griųytc1£.i.

Per vyks.ančiu., t.ufc.’tvri- 
jtuns padeda, tai jūs turite as-' nėjmus Puh.au^. ■ ,t. *.aT-

iais

su
moj 
ikr 
ei-i

kaičiavimą. pr. fcb.
Kada geriau veikia asperino 

tabletė?
su-

Machii te Lietuva mano gimtoji

<2* mn. That r.e*n» your 
ta vtn« iro» (Mt-rr than «v«r Sefor*..

•MMKM -v* z

dreaw bv ; inin^ the P.v^.
you vorl r th* 

fcaacUcv Moctn p<.« 1 'x h<<rt you '•(fcr k. 
W04, ir»v- 't. x«r.jr Ajrarv* ■

asw beer beljnnc to make

Lietuva mano gimtoji, 
Brangūs man tavo laukai, 
Kur javai, linai banguoja, 
Kur pažįstami takai.

menišką atsąkymą.Kaip visiem 
žinomo, daugelis panašių vaistų 
turi tam tikrą kiekį kofeino.

Dalia š., M.D.

P. S. Plačiau tuo reikalu skai
tykis dienrašty. “Sun-Time dir. 
P. G. Donohue Healthy skyrių.

KL. Ką aš turiu daryti, jei 
iki šiol aš negavau forma SSA- 
1099? - Income taksų reika-

kofagąi su 
lavonais, kuru vi 
brangenybėm, s.

Sarkofaguose t ,i 
ti senovėje va-toj a: 
ir kiloki įrankiai.

Ikmikietių x , 
kofaguose u. r. š, 
tumi ir iu_ ,i . . 

g mil.: j

.vai

turinvs.

m,. i sar
ai i-skai-

La d
P b.’il jų
L.

Skamba sidabru šaltiniai, 
Plakas ežerų banga...

. .Supasi kviečiai auksiniai, 
< Bręsta duona ir jėga.

-IV kehAį totyn vingiuoja, 
Juosia' fabrikus, laukui,

• Ir vilioja mus rytojun 
Tavo wfrnojU. lakus!

- tu narsiais darbais garsi.
0 'merginų- melsvos akys — 

..’'Lyg versmės gelmė šviesi.

„'Lietuva,,mahi» gū^tircę, 
Tų tar^r ses^rt .

Koks j^runjas^eželfų

j

K

Zigmas ltoniška

PASSBOOK1; u* for

AT GUI 10W UTB

: ESEK.
Mutuaftederal 

Saving sand Loan w

-■r WESTCERMAK cc.7,
r-,,.-

®VK. Ston.ru*.FH.»-4 Thur.»-t.Ht. ll

į SEBVIKC OtoCAGOLANfl SINCE 193$"* I



Dotnuvos žemės ūkio

Jei<4u mes ka nors žincn 
lio loi 1v”fi d

tam tikras taisykles praeičiai 
•pažinti. Jie aiškiai nusako, ko

rtais galinis tikėt’

tixra.s

kadtnnja.

ids istonfems
W- 

~x’’us neverta kr ipti jokie

kumento gyvenimas' yra trum
pas. Senovėje dokumentai }«įvo 
rašomi ant papiruso lakštų. Jie 
ilgus metus išlaikė, bet, laikui 
bėgant, ir tie lakštai trupėjo. 
Juos reikėjo perrašyti. Papiru
sai augo Egipte. Geriausi papi-

JAV Lietuvių Bendruomenės suskaldymas
. I

’ • i . (Tęsinys)

I ALTo griovėjų eiles stipriai įsijungė ir Lietuvių 
T ronto Bičiulių, vadinamų frontininkais, politikos žur-1 
nalas “Į Laisvę”. 1973 metų 53 Nr. buvęs to žurnalo re
daktorius Vytautas Vaitekūnas savo ilgame straipsnyje 
‘ JAV LB VII Tarybcs rinkimai, LB Taryba — JAV lie
tuvių demokratinė atstovybė”, rašo:

“Gegužės 19-20 JAV lietuviai jau septintą kartą rin-. 
ko bendruomenės tarybą. Pagal bendruomenės organiza- • 
c: jos nuostatus LB taryba “yra vyriausias JAV LB orga-! 
”as”... VII taryba jau yra JAV LB naujųjų įstatų, i 
: padėjusių veikti nuo 1973.1.1, padaras... JAV LB vai-. 
dyba VI tarybos jai suteiktą privilegiją labai liberaliai 
(Mano pabraukta. — A. PI.) vykdė: savo nustatytų tary
bai rinkti taisyklių JAV lietuviams viešai neskelbė; jau 
rinkimams vykstant, keitė balsų skaičiavimo ir mandatų: 
skirstymo tvarką”.

Rinkimams į VII tarybą tvarkyti buvo išleistos 3 j 
Ųrys) skirtingos rinkimų taisyklės. Marquette Parko ir- 
C:cero apylinkių valdybos tų taisyklių negavo. Jomis tu
rėjo apsirūpinti privačiu būdu.

/. . ' t . * ■1 • - I

Minėto V. V. straipsnio dalyje “Pasirengimai “žal-! 
girio” mūšiui” rašoma: “.. . pačiose gausiausiose lietuvių
bendruomenės, Illinois, Michigan, Ohio valstybėse, JAV j .. 
I 3 VII tarybos rinkiniai altininkam ir bendruomeniniu- ’ . 7
kam tapo tarpūsvio jėgų santykio svarstyklėmis... Alti- ’ eismui a-lll 
ninkų-patriotinių ekstremistų santalkos ofenzyva JAV j 
LB VII tarybos rinkimuose, ypač Vidurinių Vakarų ir 
Ohio rinkimų apygardose, sukėlė nemažą rinkiminę įtam-: 
pa. . Dėl tos of‘enzj*vos VII tarybos rinkimai minėtose i 
apygardose virto savotišku referendumu už bendruome- \ 
nininkus arba už altininkų-patiotrinių ekstremistu koali-i . , . ..... _ ,

a-t • j • 1O i 4. a..4- ' dienu termino praleidimo. Trumputis tnju dienų laikascija... Čikagos apygardoje is 18 mandatų altmmkų-pat-: . g r. .. , . ., - , . , ....... V . r .į ,J n , . .. - , ne jskundams del rinkimų neteisetumo leistas, bet aiškiai riotinių ekstremistų santalka laimėjo 5, t.v. 2.1.1 <- apy-, . . ., ,. . , . ,
, , , Tz\. , , , t ’ ri , . „ ; nebuvo pasakvta kam tuos skundus įteikti, rinkimu ko-gardos mandatų. Kiti teko bendruomemninkam. ’ i... , .. . . xTZ j . , . £ -j - .. -misijos adresai nežinomi, o ir pačios rinkimų taisyklesKad syarstykles pasvirtų ir referendumas išeitų J . . .. ., . , ,, , ■ ri.. . \ 4 , . -i . : balsavimo metu ir jiems pasibaigus sunku ouvo kur norsbendruomenminkų naudai, neapsieita ir be rinkimų ne-į auy» 

teisėtumų ir balsavimų klastojimo. LB Marquette Parke ‘.. A. t. ~ Z.Dailidkasavostraiosniopradziojepaheęią-artuo-apylmkes narys, Augustinas Orentas savo 1973. V.30 Mar- • Gtt> u k • i -d -k---4.4. T» T • 1 • = • ) • •• • 04. • • -n- - metimo PLB valdybos pirmininko Br. Naimo.anarcms-quette Parko rinkimines komisijos pirm. Stasiui Džiugui i . ji . .
V. j - . ‘ ‘ timus veiksmus: - ;
s un e rašo. - , • . TZ .............. .. 1 “. ..Br. Nainys, manydamas, kad visa-tdji ;nesan-

1. Marquette Parko Rinkimine Komisija issiunu-t- . ~.. • , , , . .. , . , taika yra normalus reiskmvs ir del jos nereikėtų; rašalonėjo balsavimo lapus balsuotojams, jiems to neprašant,1 ,. / . , ., ... 1,-,. t>„į . ,. . . t, - o T»t i • i • •• -4- heti bei laiko gaišinti, visgi nutarė pasiaiskinų hr Pa-net uz apylinkes-ribų... 2. Rinkimu komisija gavo pastų > - , . -OT 5Lj • i • ^a’a' ■ i : • • x-- 3-j- •• j i- • i j šaulio Lietuvio — PL nr. 12, 19/o isspausdmo^straipsnidaugiau kaip 700 vokų, c> jų snmtejų dalis metod u dirbti h. nesusitarus kuriame jr šitaip 
nebuvo apylinkėje registruotu . | ašė: •< , .bet didžiausi neSutarimai pasireiėHa Ame-

Skundai buvo įteikti ir JAV LB Garbes Teismui, j1.. . .... . , . ,. . ... .. , . -i .... ■ e. ? : . , . . T „ , . „ . i nkoje tarp politines paskirties institucijų bei grupių isžurnalo redaktorius ir JAV LB Garbes Teismo . k L T. , ti n n - „vienos puses ir Lietuvių Bendruomenes — is kitos...
I Antanas Plėšlfys
; (Bus daugiau) y? Į

uemasip.
ž:npme, kad dokur*ont:ti yra i 

trurrioo gyvenimo. Jauni turime! 
galvoie T>opier:n<us dokuinerr

kad do- * fuso lapai augo Nilo žiotyse, kur
-____ Į vanduo labai plačiai išsiliedavo Į

sąmoningai iškreipia teisybę? j 
-, Tuo metu buvau LB Garbės Teismo naiys. -Tuos visus 

' skundus skaičiau ir kartu su kitais nariais svarsčiau, 
i Msn nekilo jokios abejonės, kad skundai pagristi ir juose 
; iškelti rinkiminiai neteisėtumai vėliau kitų šaltinių buvo [ 
i patvirtinti, bet visi tie skundai buvo pripažinti nesvars- j 
‘ tytinais vien dėl rinkimų taisyklėse numatyto vos trijų :

ir užlietoje dirvoje augo rašy
mui labai geri lapai.

Vėliau pradėta gaminti po
pieriaus. Jis gamintas iš įvairių 
medžiagų — iš šiaudu, iš kana
pių. iš linų ir kt. Tos medžiagos 
buvo Įvairios, bet gaminys va
dinosi popierius. Popieriaus var
das atėjo Į .pasauli iš Egipto pa
piruso lapo. Toks vardas parink
tas, nes ant papiruso senovėje

“Sėjos”
narys Zigmas Dailidka, “Sėjos” 1975 m. 3 nr., savo straips- j 
nyje “Kur atsidūrė Lietuvių Bendruomenė?” rašo:

“S. Barzdukas susirado lengvą būdą toms visoms j 
blogybėms^ 'dsaiskinti: .'., .dyiejosė Chicagos apylinkėse 
skundus LB Garbės Teismas- rado nesvarstytinus... Esą 
“iš adatos vežimą, priskaldo”, , be pagrindo kalba apie 
“sukčiavimą”, “užgrobimus”, “diktatūros primetimą”.

“Ar čia S. Barzdukas nežino tų skundų LB Garbės 2759 W. 71st St., Chicago, III
RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL

DUMYNAI « KOSMETIKOS REIKMENYS

5 LITERATŪRA, lietuvių Htsrztūros, meno tr mo£fu- 
tSSf m. metrtiti*. Jame yra vertingi, niekuomet nesenetą, Vinsi 
5<r*vės. Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos, 
t Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir Y 
Staliaus straipsniai bei rnidijcs, Iliustruotos nuotraukomis t 
X a. Čiurlionio, M. šHeikio, V. Kašubo*, A. Rūkttelės Ir A. Vstxj 
'.drybos »oveik*Iais. 365 pu*L knyga kainuoja tik £3.

> DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rslytojos b tea 
’tnlą Jokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dairi 
rentes bei jų irtoriją Ir eigą. Įdomi skaityti Ir ned&inuojaa 
ems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais ducm«nimri 

bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 52.

q VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprsh 
r? Juozo Adomaičio — Dėdes šerno gyvenimas. Tai ne saur» 

:<;venimo bruožų apraiymaa, .^et tiksli to laikotarpio buities Et» 
.-.Tūrinė studija, suskirstyta ėkirsneliais. Ta 200 puslapių knyjr

w LIETU V1AKASIS PAMARYS, Henrilo Tomo-T*m*f*T3tl 
paraiyta rtudija apie RytprūriiM, remianti! Pakalni* k 

./ibguvc* apskričių duomenimia kpraiymal Jdomūs Hekvienasr 
įtuvlnL Leidiny® ffiurtruot«» nnotnnkomk, pabaigoje duodami 

ritbvardHų pavadinlmaSlr jų nertiniai J rokleėlų kalbą. Laba 
naudingoje X35 pr«L knygoje yra Rytyrfiatų iamėlapla. Kaln/

> M LAUMIŲ L1MK rHytnjoe Petronėje Orlntaltėe a« 
rrfnftnal tr minty*.apie «*meni8 It vietas neprlk. Lietuvoje Ir pi. 
malaiais bolševikų' okupacijoe metais. Knyg* turi 254 pualapits 
bet kainuoja tik 51. . ■ <■

JULIUS JANONIS, poetas tr revoliucionierių*, ne*upr*» 
V14 tr klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje) tik 
t'-arglo Jalinsko knygoje tpie Juliaus Janonio gyvenimą ir poc* 
ritą. Dabar būtų jf galima pavadinti kovotoju ui tmogau* telsec 
Snyga j-a didelio formato, 265 puslapių, kainuoja

W BATYKTNig NOVKLSS, ML loeėenko tfcyba, J. ValaHU 
retamūM. fM knygoje yra M aąmofbgų novelių. Jiaina |H

Atdara šiokiadieniais nuo 
J yal. ryto iki 10 vaL vakaro.

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vak<
D. IT'HLMAN, B.S., Registruotas vtistininkar

For constipation relief toraorr 
t reach for EX’L A Afonin ht f į

Ex-Lax helps restore ycur system's own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tenight. j 
You'll like the relief in the morning.
Chocolated or pills, Ex-Lax
“The Overnight Wonder'' 1

Read label and follow 
directions.
C Ex-Lax. Inc. 19S2

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI

1. Dr. Kazio Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS,

2. Prof. Vaclovo BiržiJkos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl. ____ __________

II dalis, 229 psl. __________________________ _______

3. Miko šiieikio, LIUCIJA, proza. 178 psl. ... ..............-

L Janinos Narūnės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 1"2 psl.

5. Prof. P. Pakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl. .._________ _______

6.

?10.00

36.00
$6.00

J. Venckvox, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA 
60 psl ______________________________________

NAUJIENOS, 1729 So. HaMed St., Chicago, El. 60608 siųs
kite čekį tr prMėkte vten^ doierj psrsiunthno

12.00

n;i«»jaim>s dainos taip buvo už- 
rašytos, kaip jis dainavo, 
kiti dainininkai 
kai kurių žodžių nesuprato.

Graikai tiksliai nežino, kada 
' Homeras gimė ir kada jis mirė.

Istorija nepaliko jokių doku- 
1 menių apie jo gyvenimą ir mir

tį. Yra spėliojimų apie jo mirtį, 
bet nėra jokio popieriaus apie 

j jo gimimą. Net nežinia kur jis 
gimė. O apie jo mirtį yra net 
kelios vietos. Jis buvo garsus 
dainininkas, tai keli miestai j 
bando pasisavinti jo mirimo > 
vietą. Keli graikų miestai norėjo ' 
turėti Homero kapą savo kapi- ; 
nėse. Žmonės iš toli atvažiuo
davo pasižiūrėti Homero kapo. 
Jo palaikai ir garbė miestui bu*

Į vo naudingi.

Bet Homeras graikiškai turė
jo dvi reikšmes. Viena reikšmė 
buvo tikras dainininko vardas, 
o antroji reikšme — “neaiškus, 
nežinomas žmogus, linkęs prie 
dainos ir poezijos”. Kas galėjo 
sukurti prasmingus bėi gražius 
žodžius ir galėjo juos padainuo
ti, tai graikai tokį vadino Iw 
meru. Homerui mirus, Gfaik-i-' 
joje buvo daug homterų. Tiktai 
19-ojo amžiaus pradžioje ta 
neaiškaus dainininko ir poeto- 
prasmė beveik nevartojama, o 
liko tiktai Homero, aklo “Ilija- 
dos” ir “Odisėjos” autoriaus, 
apie kuri jokių tikslių “istorinių 
dokumentų” neužsiliko.

Bet Homero dainuotos dainos 
apie Trojos karą užsiliko iki šių 

jog 
tai yra pats tikriausia-s doku
mentas apie Trojos karą.

Homero “Ilijadą” parašyta 
graikiškai. Ji išversta į įvairiau
sias pasaulio kalbas, naudojama

nors
ir skaitytojai

lai
mu 
irus 
bet 
ero

raš
tavo
<c!į
1 10

mokyklose ir plačiai istorikų 
naudojama. Senoji daina įpie 
Trojos karą lapo istoriniu dt ku- 
mentu.

Bet užsilipusiose Homero 
nose yra keletas nesuprant 
žžklžių. Vertėjai naudojo p 
seniausius graikų žodynus 
nei viename nerado Hoi
vartotos prasmės. Gali būti, kad 
ir pats Homeras to žodžio 
mes nežinojo, bet jis dai 
taip, kai], kiti dainininkai tą 
ištardavo. G I ir jis nežino
žodžio prasmes, bet jis iš dr uos 
žodžio neišmesdavo. Bet 
prasmę galėjo suprasti ir « 
ningai tą žodi dainoje į Ii! 
davo.

Sąžiningi Homero “Ilij. ’ : 
vertėjai palikdavo nesupr 
mą žodi, o nesąžiningi ji is. e- 
davo taip, kaip jiems geri; 
atrodydavo. Tai buvo nesąž 
gi vertimai. Verčiant iš 

aval'
tai . ei-

tą
no-

Ji

ri

I1CN čtlll papu UbU MCiruvejC zlvjvj zvoulcj, uz.oiimv mi C

žmonės rašė, ant popieriaus ra* Į dienų. Istorikai pripažįsta, j 
šo šiandien.

■Pats seniausias istorinis do
kumentas yra Homero “H’-ja- 
<ia” ir “Odisėja”. Tai dvi kny
gos, užrašytos popieriuje. Pats 
seniausias karas Homero yra ap
dainuotas “Ilijadoje”. Tai yra 
“istorinis dokumentas”, bet jis 
neprisilaiko pačių istorikų nu
statytų taisyklių: Neaiškus yra 
ir pats Homeras.

Jis turėjo labai gražų balsą, 
bet jis buvo aklas. Jis aprašė 
Trojos karą, bet jis to karo eigos 
pats nematė. Jis su to karo va-

j dais nekalbėjo, pačioje Trojoje 
' nebuvo ir aprašomų susirėmi

mų nematė ir su tų kovų daly 
viais nesikalbėjo. Jis turėjo ge
rą balsą. Girdėjo žmones, dai- 

/ nuojančius apie Trojos karą, o 
I vėliau tas pačias karo dainas jis 

! pats dainavo.

Homeras turėjo gerą balsą ir 
nepapratsai gerą klausą. Jis ne 
viską suprato, ką Trojos karo 
dainininkai dainavo, bet jis dai
navo taip, kaip ir jie dainavo, 
kartais dainuojamų žodžių ne
suprasdami. Aklo Homero dai-

1

kalbos negalima sav: 
Jeigu prasmės nežinai 
kia taip ir pasakyti.

Homero “Ilijada” bei “O'’’ 
ja” yra išverstos ir Į lie."i 
kalbą. Visi jas studijavome, : 
keities hegzametrą ir trer 
bar jau yra kiti vertimai, ? 
besni. Homeras seniai r .’A* 1 
jądą”; bei “Odisėją”, bet da:

Ba- 
rrr 

- i- 
>e-

riėsni turėjo būti Trojos k 
gyriūsieji Troją. Dar sen 
tureio būti dainos, kurias 
navo Trojos gynėjai.

Istorikai skaitė “Ilijad?.” 
ne viską joje suprato. Ją gri- 
nėjo tyrinėję graikų kalbos ;;-o- 
žį, karių drąsumą, pasišver : ią 
ir pasiaukojimą, liet Homero 
kovų dainų nesuprato. Jie net 
nežinojo, kur ta Troja buvo.

(Nukelta į 5-tą pusi.)

■.u

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
yra seniausia, didžiausia Įr turtingiausia lietuviu fraternalin* 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti* jau per M metus

— atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuor 
darbus dirba, * -

SLA — išmokėjo daugiau kaip A5TU0NIS KLUONUS doleriu
- - apdraudų savo naripm^,

SLA - apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pehnr 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietu,vis ir lietuviu draugas gali

v Susivienijime apsidrausti iki
SLA — apdraudžia, ir Taupomąja apdrausta — Endowment 

Insurance,: kuru ypač -naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo,^mokslo ir Ją gyvenimo pradžiai

SLA — vaikus, apdraudžia pigia terrhinuota. apdrauda:. už 
. $1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metama. 
-kuopu yra visose lietuviu kolonijose.

Kreipkitės i savo apylinkės kuopu veikėjui, 
jie Jums mielai uazelbes J SLA įsirašyti

SLA

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

Tel (212) 563-2210

50 metų studijavęs, kaip

parašė 700 puslapių knygą, kurion Budėjo viską, ka* Bet kada Ir 
£et kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviu* 
ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kuru Jaunium ir prof. HL 
Būga pas geriausius Šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

Ir patarė mums toliau studijuoti.

FM. Ued
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Kunigas A. Kezys klaidina 
lietuvius katalikus

Kunigas A. Kezys skleidžia ir tokią klaidinga nuc 
rrrnę, būk Kristus buvo prieš institucinę Bažnyčią ir 
jokios Bažnyčios ’beįsteigė, o Kristaus žodžiai apie pri 
rn^^utik 'vėlesnės krikščionių bendruomenės suformu 
tuoti./Šią nuomonę, jo žodžiais tariąnt, remia vis dau
giau augantieji balsai

Mums, katalikams, aišku, kad tokie balsai nėra kata
likų Bažnyčios vadovų. Ir kad toks tvirtinimas yra ere
zija. Ir kad tokios nuomonės skleidėjai bei jos skelbėjai 
nėra katalikų Bažnyčios teologai.

Gaila, kad kunigas A. Kezys ją skleidžia be jokių 
paaiškinimų, neva pasiremdamas anonimiškais augan
čiais balsais. Ir savo rašinyje jis pabrėžia, kad ir jis 
pasilieka prie tokios nuomonės. Bet tada jis turėtų žinoti, 
kur jis stovi. Ar jis iš viso yra katalikų Bažnyčios narys?

Mūsų nestebina, kad šiandien atsirado tokių teologų 
kurių tokios nuomonės nieko bendro neturi su katalikų 
Bažnyčios mokslu. Tokių buvo visais laikais ir visais am
žiais, net ir Apaštalų laikais. Tokių yra ir šiandien. Bet 
mus stebina, kad toks atsirado ir lietuvių kunigų ir dar 
vienuolių jėzuitų tarpe, kuris Draugo dienraštyje ne tik 
skleidžia klaidingas nuomones, bet jas ir remia. Šian
dien katalikų Bažnyčia tokius teologus paskelbia, kad jie 
jau nėra katalikų teologais.

Man rodos, kad kunigas A. Kezys, kaip kunigas, lie
tuviams katalikams daugiau pasitarnautų, negu savo 
fotografijos menu, galerijos steigimu, jei imtųsi tos veik
los, kurią jis niekieno neverčiamas pasirinko, ir stengtųsi 
juos, kad ir per tą pati Draugą, įsąmoninti tikėjimo tie
sose ir išaiškintų koks yra katalikų Bažnyčios mokslas 
ir kuo jis skiriasi nuo tokių teologų nuomonių, žinant dar 
ir tai, kad katalikams pavergtoje Lietuvoje tokios nuo
monės ateizmo “apaštalų” brukte brukamos.

I. PL’ŠĖNAS

KOVA IR MEILĖ
LIETUVOS LAISVĖS KOVŲ ROMANAS

tTesiųys)

— Ką jis daugiau kalbėjo?-
— Nežinau, kodėl aš turėčiau pasakoti asme

niškus dalykus? Nenorėčiau būti pliotkininku.
— Čia ne pliotkai, bet labai rimtas reikalas. 

Jūs privalote viską pasakyti, nesvarbu, jei tai ir 
pliotkai atrodytų.

— Jis užsipuolė Gyniotą, kad šis prisiviliojęs 
jo mergaitę, Ievą. Jis grįždamas vėlai naktį iš dar
bo matęs Ievą išeinančią iš Gynioto namų, o na
muose buvę visai tamsu.

— Ar jis sakė matęs Gyniotą ją palydint.
— Ne. Bet jis matęs, kad Ieva išėjusi iš tam

sių namų. Tai buvę po vidurnakčio.
— Ką sakė Gyniotas?
— Jis paklausė, ar Domas gerai pažinęs tam

soje, kad vai buvo Ieva. Jis dar pasakė, kad pra
eitą naKtj kažkas išdaužęs jo langą ir įėjęs vidun, 
išgąsdinęs jo motiną. Jis vykstąs į Pelkinę, pra
nešti apie tai policijai. Gal, sako, Domas matęs 
to isilaužėlį ir tamsoje palaikęs už levą. Jis ne- 
uk>s. kid Ieva būtų lindusi į jo namus. Be to, 
lis už' iki .no Domą, kad jokių planų link Ievos 
l etiu is ir jntošė būti ramiu-

— Ką Domas į taf?

Taip pat joka argumentas, kai kunigas A Kejyg < 
bando savo oponentą prel L. Tulabą suniekinti, jj primė
tydamas Draugo skaitytojams, būk jis menkos erudicijom 
žinoma, taip elgiasi tie, kurie nepajėgia atsispirti prieš j 
oponento argumentus, ginant tiesą. O, be to, sunku būtų I 
jam pritarti, kad prelato erudicija teologijoje yra men-, 
kesnė negu kun. A. Kezio, Žinoma, jei jis mano, kad foto- j 
grafavimo menas yra ankštoji erudicija, tai reikėtų su-j 
tikti, kad šio erudicija, kas liečia fotografavimą, yra men-i 
kesnė. Kunigas A. Kezys šiuo menu jau yra “garsus", j 
Jis jį pademonstravo, nuvykęs ir į okupanto pavergtą j 
Lietuvą, ten jis ir jo menas “Rodinos” (Tėviškės) drr.u i 
gijos oficioze buvo įšliaupsįntL

Bet kas būdinga, kad paskaičius jo rasinį, aiškiai' 
matai, jog jam nepatinka h* Šv. Pauliaus įspėjimas, kad ' 
reikia laikytis “sveiko mokslo”. Matyt, jam atrodo, kad 
toks įspėjimas reiškia atsilikimą ir erudicijos stoką. Taip 
yra atsilikėliai, kaip ir tie, kurie kritikuoja mūsų laikų 
kai kurių teologų skleidžiamas “naujenybes”.

Nejaugi Bažnyčia turėtų pro pirštus žiūrėti, arba 
tylėti, nepaisydama šv. Pauliaus raginimo ląikytis sveiko 
mokslo, kai atsiranda tokių, kurie imasi skleisti katalikų 
tikėjimui klaidingas nuomones? Šv. Paulius jau tada .pra
matė tokius laikus, kai jis rado -reikalą laišku įspėti Tįjno- 
tiejų: “Ateis metas, kada žiūopės ims sveiko mokslo ne
pakęsti. Ieškodami savo įgeidžių, kas malonu ausims,

Prtff- Adomo Varno įneštas milžiniškas “Mindanao krikštas

VL. BAKI NAS

susiras begales mokytojų, nusigręš nuo tiesos ir vaiky sis to,
pasakas. Bet tu skelbk Evangeliją, skelbk nesiliaudamas

svarbiuosius posėdžius buvo su
brinkę per 300”.

Tik pagalvokite:
Lietuvių IQ-tos Kongresą-
so Čikagoje (Amerikos 
“sostinėje”-)' tesusilaukė 
jų šų»tų- ^ąljTių.;, Kas ję da-

Amerikos

Lietuvos hHn;no autoriaus Vin- cįjni parodyti “vieiiihgumg” ko- 
co Kudirkos žodžiai: ^Vardan voje siekiant laisves Lietuvai. 

£ Lietuvos, vienybe težydi1’,, f^aba: n e į I ikinančiai (man) 
mm. atrc<ip, Čja- Amerikoje jau i ikfimba AL'Fo informacijos bhrj.-E ‘̂ t^ras kad 
senokai, nustojo savo originalios į lotęnyje (1984 m. m. 10) pa- ’ ’ gyv

e. u - 'sve^i r^:’nas, kad: Aškagpjeį
, Stebėjau ĄLToJ >paho 26 d. ųvykęs- KUas Ame- i j^Vra7.,o'kiėk įi dalvv. 

jkps UeteW Tąrjb.u? atstdvu ? Bijau
ir jub hejiilis Imtasis.. ; Kamane

šiai “nutrenkę”,’ lai ne L 
nėdajyvąyo (o tik ItsiurJ 
svefkihlmą” ' —T 
racmep^'^fcivai)*, ko ir ebųvo 

’ , k ’ d. p a-
i, Taeiiivių B-Aytojų 

Jrikugija’savo .premijos i:cikiEpG 
‘ į ceremonijas, kaip tik :bej;ir 
• cįafū-

'eto-dBi?- 
lų ..tibžr. /ifgąs įrenginių s- rasas.

‘.-L ' -• • • T Z ' ‘ . i

? tuvių 
cos tri-

u du

prasmės ir “išgaravo1 
vęju'srevėse.
sūvažieviino ir Kongreso savaip |
galio

- v 'ir Amerikos Ljėtuyių'L kongresas s;
oendro tui’i budizmas su kriįj^pnybės tiesomis? Žinonį^;įsigis :^ųį^^jdkioj- g)alio 27-28 d.d.rprlęjpyši n>a-

~ ’ ........... •*•■”’ • * įP£$įr^įn^y^rifeąrv^^orisfri“ tingu pasitekrnHi; Dalyvių j

Matyt, kum. A Kezilii atrodą, kad tokia ąįjeiją yra per 
griežta, arba kad tai mažiausiai erudicijos stoka, ^uo 
atveju jam geriau patinka budizmo religija. Mat, anot 
jo. budizme neįmanoma tajitį, eretikų. lą tiktųjų, ką gį

ei kun. A. Kezys būtų Budos sekėjas,, tada tpksjo aiški
nimas Draugo skaitytoj amą būtų suprąntamas.T-adą jo 
nesaistytų nei šv. Pauliaus paliktas tdpkumęmas apie svei
ką mokslą”. (I Tit. 2, 1), kuriame aiškiai pareiškiama,

’ *1 • •'i* •*! r- • - n 1* >1 1 I

klaidingų mokslų" (1 Tini. 1,-3).

vo.or- 
nėt ir 
ą^u- 
i, kad 
ė ‘‘pa

rastu Liet. Bend-

nuodėmės samprata nėra.tokia griežtą, kokia buvo Pet to,
čiaū.' Arba, aš pastebėjau, kad. tas Bažnyčios.ąutai^įeį^s Uetišvių

jei kas jo nesilaiko, tiems, reikia įsakyti, kad .nemokytų j pačioje’ pradžiojj^ųto vi^s, koks jįsAlabar;W įąm 
klaidingų mokslų" (1 Tim. -1,-3); , • ' V - riųLu 0 * Į^riė gina Bažny^os nip]teią,apie ątš^iepiąj 'j

Sunku suprasti, kai kun. A Kėzys taip rašę būdąinąs į kad W m
katalikų Bažnyčios nariu ir jps kunigu, ir dar jėzuitu. 1 tokie.-rąaįiąi klaidina katalikas,, o ypač:m^'išeirijosj 1'

to™ kfiHi jaunimą. Aiškų, kad.toks ^iįįriinkąs’’ mupis. kątaUkamį ntoMctęrn kinbo.pusrĄ . i Jaut

nepriimtinas. .-'J ' ...1 . . ..
vJiemažiaų reikia .stebėtis ir Draugo redakcijos prie- i 

rašų, .prie ininėto kųn, A Kėzipirašinio; Į Vfejtfau^d jis ' ‘J 
yrą labai neaiškus, sunku susigaudyti ką guįęnųs šiuo' 
prierašų*norėjo pamokyti. Antra,. ątrbdo,;k^Į ir draugo, 
redakcija kun. A Keziui pritaria', Teisinga.! • riohąs CJii- 
cagos visuomenininkas, katalikas, paskaitęs Jį rąš&įi pr 
prie jo redakcijos prierašą, pareiškė^ kad •’ifeaugąiredak
toriai per 75 metus nėra taip pasimetus(aį. ^sitodę, Jaip 
šiuo kartu,-atspausdinę be jokių*komentarų kuri Ą.. Kėzio 
kontroversinį rašinį. u V. . ? j š . ;

Juk paprastai mokslo žmonių tarpe jbūną tąjp,;jei 
kokiu nors ^klausimų iškyla nesutarimai,  JjŽi .pįiąna dis
kutuojama ne dienraščiuose, o ąt-Snkamo mpkrio. žurna
luose. Tuo . tarpu kun. A. Kezys ir Draugo redaktoriair StoūZy^BalzękaV •p'?’ 
pasielgė priešingai.' Be to, būtų buvę daug'aiškiau, jei ' MuJokas, prof. Jokūbas 
toks prierašas būtų paskelbtas ne redakcijos vardų, o to, i 1 valdybą (ALT-bosj—

zekas, kuris net nebuvo 
vim(e, neš psgal A Pks 
“Xaujienu” nr. 178. lap

Ka. 
e.'i ; us* i

Atrodo, jog jam šv. Pauliaus* autoritetas būtų mažešpįs,. 
negu Budos. 0 tiems, kurie pąsįlako priąš-kai kuriu teo
logų klaidingas nuomones katąįikų. Bažnyčios mokslui, 
jis prikelia inkyUicija ir nęt G^ięjaųs likimo kaltinin
kus. Gaila, kad kun. A Kezio Bažnyčios istorijos žinoji
mas yra siauras. Lyg jis tokio jojimo butų pasisėmęs 
iš tų brošiūrų, kurias pagamina** ir platina katalikų Baž
nyčios priešai. Iš tų, iš kurių šiaįįUęn “šviečiama^”, jau
nimas pavergtos Lietuvos mokyklęsę. Bet kam, o kunigui. 
A. Keziui yra daugiau negu gėda* teisinant save, remtis 
inkvizicija ir budizmu. Nė vienas, rimtas jėzuitas disku
sijose save apginti nesinaudoja, tokiais “argumentais”.

Kun. A Kezys savo rašinio pabaigoje teisinasi; gir
di, jis rašęs tik apie teologijos kryptis po Antrojo'Vati
kano Suvažiavimo. Aišku, jei jis būtų tik tą rašęs, kas 
tada jam ką galėtų sakyti? Juk ir katalikai turėtų būti 
informuojami, kokios kai kurių teologų nuomonės šian
dien skleidžiamos, kurios yra priešingos Bažnyčios -moks
lui. Bet jis tokių nuomonių klaidingumą nutyli ir aiškiai 
nepasako, kodėl jos skleidžiamos, jei jos katalikų Baž
nyčiai yra svetimos. Deja, jis pats joms pritaria. Antai, 
savo atsakyme prel. L. Tūlabai rašo: “Mudviejų nuomo
nės dėk Šv. Ptašto autentiškumo diametriškai išsiskiria”. 

Dėl nuodėmės sampratos jis rašo,, kad dabartiniais laikais
---------------    ■ g LIĮO11LLjuaąM—MMM—■

— Jis užtikrino tikrai matęs ir gerai pažinęs 
Ievą. Jis reikalavo Gyniotą nesiginti, bet daugiau 
su Ieva nebendrauti, nes jis mokėsiąs atkeršyti, 
net kirviu pagrasino ir tuojau labai supykęs nu
ėjo, o mes vykome toliau į Pelkinę. Važiuojant 
Gyniotas labai stebėjosi dėl to, ką Domas pasakė, 
niekaip negalėdamas viso to suprasti.

— Ką jūs žinote apie Ievą?
— Nieko ypatingo. Ji yra kaimynų duktė, 

Į Mes kartu augome, kartas nuo karto tekdavo su
sitikti. Dabar, kai pradėjau eiti į gimnaziją, labai 
retai ją matau. Mano sesuo Morta daugiau ją 
pažįsta, dažniau susitinka.

Jie tuojau pasikvietė Mortą. v
— Ką jūs galite mums papasakoti apie Ievą?
— Apie Ievą? Nagi, mes kartas nuo karto 

susitinkame, pasikalbame, pajuokaujame ir tiek. 
Ką gi aš galėčiau apie ją žinoti? — Morta nori 
išsisukti,'kad nereikėtų pasakoti tų nesąmonių. 

I kurių Ieva jai prišnekėjo apie Gyniotą.
I — Ar ji niekuomet jums nekalbėjo apie Gab- 
riūną^ jo mirtį?

— Tai kas? Argi negalima pajuokauti? Ji 
visuomet tokia: negali tikėti, ką ji sake.

— Ką ji sakė?
| — Aš nenoriu tokių niekų nė kalbętį. Aš ne
pliotkininkė kokia. Piktumai ^gerumai iš to 
išeina, daugiau nieko.g

— Čia jokie pUotkai, čia labai rimtas reika 
lax, tai yra tardymas dėl nusikaltimo. Mums rei
kia surasti tikrą nusikaltėlį, o nekalta paleisti

ąink> ^Cenfre _ su ' “skani ■ 
ijĮęėkcąris' ir kitais k 
(kamąįųynaj ’̂ iįęi R 

drąųgijps •prem^ų -Įteiki-* 
ritųres -y^arp. „/Viskas 
įpątį ”sayąitgaA lai -kol 
Vi^ivbė?’ - A-'.'. •

-imais
ŠjTtOJU

lite-

a Qa

į.. iKeįs įoiią i m f pę nuteik; kitas 
Uine‘. pigiame. ALTp ■ inf‘. niąėi- 
jos?Wulętęnrie pranešina" 
i ‘ naują." Amerikos t.ietu 

ipt' rydkto-lLtiffi sudarpnia ne
j W. '

kad

rinki-
.... Ijądū) r statą,

i be kitų,; įeina ir. .-.'tfys aistovai 
j iš. Lietuvių- Deuiukralų Lygos:

. Balzekas ji

kuris jį parašė. Kadangi, paskaičius kun. A. Kezio rašinį, ■ 
nors ir kažin kaip bandytum jį pateisinti, už katalikų klai-1
dimmą klaidingomis teologinėmis nuomonėmis, atspaus- ■ , .. ti. • L. .. , ., J? . . x.. ’ fLd.) jo nebuvo__dmtomis marijonų laikraštyje, vis tik tikinčių katalikų gaižoka« buvo k> 
ąkyse yra daugiau negu skandalas. 1 prezidiumą...

(Bus daugiau)

ąkyse yra daugiau negu skandalas.
A. Svilonis

J Gyniotas dabar areštuotas, jis įtariamas nužudęs
• Gabriūną. Mums reikia surasti tiesą, ir jūsų pa- 
| reiga yra mums padėti.

— Gyniotas suimtas? Įtariamas? Negali būti, 
i — Mortos vidaus pasaulis užsiliepsnoja. Ne Gy- 
Įniotas jį nužudė, bet Ieva. Ji padarė, o per ją 
Gyniotas dabar į kalėjimą. Ne, Morta dabar nebe
gali nutylėti. Tegul geriau Ieva atsisės į kaleji- 

1 mą už savo darbelius, ir nebus daugiau kam prie 
Gynioto lįsti. *

— Nagi, taip, taip, ji kalbėjo. Sakė Gabriūną 
ji pasmaugusi už tai, kad jis ją viešai, prie stalo, 
negražiai apkalbėjęs. Jo paties kaklaraiščiu girtą 

! lovoje ji pasmaugusi ir išėjusi. Tai buvę Gynioto 
tėvo Šermenų metu. Aš nenorėjau tikėti ir pr

iklausiau, ar tai tiesa, ar tik nejuokauja. Jį už- 
I tikrino mane, kad/tąi tiesa, bet aš negaliu tikėti. 
' — O kodėl Įokio svarbaus dalyko nepranešei
pėlicifąl? Visi įitfiečiai turi padėti nusikaltimą 
išaiškinti. .

— As negalėjau pranešti, nes aš jos kalboms 
j iš viso netikiu, 0 čia dar, mūsų tėvelis sunkiai >tuo
• metu sirgo Ir tuojau mirė. Jei ji tikrai būtų- nu- 
Įžud^uN^^ nądfirtų.

. Potitiįn viską užsirašė te tuojau išvažiavo, 
t Netrukus per l^ngė jAeiniatė ateinanti Ieva. Ji 
ėjo taku per dirvojUį, daržo pakraščiu, buvo basą, 
kasdiene Ąįrbo, sujpute. Marga jos skarelė mir- 

jgėjo saulėje, o’dideliems žingsniams pritarė pla
tūs jos rankų riestai. ’

— Tiahas, 47—' pasakė įėjusi ir įtartinai ap

. ūmas 
S .nkas. 
to Bai- 

zažia- 
(žiūr.
10-12

žvelgė Mortą ir Giedrą.
— Labas, Ievute, kur bėginėji? — sako Mor

ta, dirbtinai nerūpestingu balsu.
Labas, panele Ieva, senokai mes matomės, 

— sako Giedra, paduoda jai ranką ir jauč . kad 
jos ranka lengvai dreba.

— Mačiau, policija pas jus važinėjo, <? J ko
kios vagystės, ar ką?

j — Pavogė, Ievute, juk žinai:, kaulėta c iltinė
1 pavogė mūsų tėvelį.
Į Tąip, taip, pavogė tevelį, — sako Ie' a,.ne- 
j kreipdama dėmesio į savo žodžius ir kaž’ kitą 
j galvodama. Bet tikrai, ko tie policininkai čia 
važinėją? ■ \ '

Morta delsia, nežino,- ką atsakui. (. 2dra 
mė^na gelbėti padėtį:

Tie policininkai yra mano pažisuimi, jie 
buvo atvykę pas mane. ‘

— Jūs man meluojate, aš žinau: Mr 1 pa
pasakojo jiems, ką aš jąiį’saldaų apie Ga’ ūną. 

į ką jūs,, panele Ieva, kalbėjote apie Gab
riūną? . -r

i —** ^ir 1 jį nflį f i

i Kas norėtų įsigyti Pušėrto“‘Susitikim.- Moa- 
tanpi” n* kitus jo leidiniu^* prašome k< : tis į 
Genutės leidyklą. 327 pd. $5. Petras i 2QO8 

J Hobson, Hot Springs, Ar. 7191A ‘ L
I - — . . _ v j

I _ Nwufrno. rinci-.T, f’’- ’-ri-hj. Ffbrnarx 1, 1WJ
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Kuneral Hoibf and Cremation Service

Sta»ukaiti>

Jordi Bonas V lauixciiiiQ jmes vcuzuas. i

L

GAIDAS
SNIAUS1A Di DIDUAUSIa

??a

/Zb riaisteo 61
Chicago. EL B060?

M AninOR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 

Medicines direktoriui

1W4 S. Manheim RoL, Wwtmwt.i, iii. 
VALANDOS: 3—y d^rbo dumouus 
ir Ras antrą sestadi<xu a—3 vai, 
1’^.; 562-2727 arba 562-2728

kartais I
t

tardavo apie savo nuomonę. Jis 
‘ turėjo labai aiškią nuomonę 

apie Įvykius, bet savo rašiniuo
se tos nuamones nebūdavo nė 
šešėlio.Tiktai dabar, žurnalistui už- 

merkus akis, sakoma, kad jis pri

Modernios poezijos knyga. Kaina 5 doL Minkyti 
viršeliai Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

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

Service 461-8200, Page 06058 

DK. A. K GLAVECKAS 
gydytojas ir chirurgas 
SPECIALYBE; AKIŲ LIGOS 

3921 West 103rd Street
V maunąs t silsi u-t rirrua

DK KKAMK FLEUKAb
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71st St. TeL 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius 
ir “contact lenses".

Dr. LEONAIS SE1BUT1S
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
Žooo West 63rd Street

Y&ianaos; anirad. 1—4 popiet, \
7 • . keevirud. 5^-7 raL' vai. --

, . Gft*o taieionas; 776-2880, 
iesioenciio* relet.; 446-5545

^seseEaBBMaaanHMEaanBiMaMMMBaaMHMiHaBMHaMaM

Florida ,

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

saw

KAIP SUDALOMI 
TESTAMENTAI
lUo reikalu Jums gab daug 

^utu leisininKu Prano ŠULO 
^ruošta ir veisėjo Alphonse 
vVELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
<sieisLa anyga su legališkomū 
tormomis.

cmyga su formomis gauna- į 
aia Naujienų administracijoje. , 
Knygos kaina - $3.9f (su per-į 
siuntimu).

Mirė žurnalistas Carleton Kent
Praeitą ketvirtadienį mū ė A toti žodžių žodynuose, 

me rikes žurnalistas Carleton1 įterpdamas, trupinį humoro. 
Kent, sulaukęs 75 metų. Jis gi
nė, augo ir mokėsi Minešotoj, ,

ge Kansas Cijy uBiyeršįtetą, sįlaikydavo- labai atidžiai Ame.

TI2) 22K-1.W

Apdraustas perkraustyms* 
Iš įvairiu atstūmę. 

ANTANAS VILIMAS 
Tel 376-1882 ar 376-5998

Miko Šileikio apsakymu knyga 
"Liucija” jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuvių? 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki H Pasaulinio karo;
52 ilgesni ir trumpesni apsa- ■

(jaunama “Naujienose” ir pas 
Autorių: 6729*80. CampbeU 

Ave., Chicago, IL 60629.

KALBININKAI PRAVĖRĖ

■ (Atkelta iš 3-čio puslapio)

Tiktai vokiečių archeologas 
Heinrich Schliemąnas šio šimt
mečio pradžioje išaiškino,', kur 
Troja buvo. Pasirodo, kad ji bu
vo šiaurinėje dabartinės Turki
jos dalyje, Egėjaus jūros pa
kraštyje.

Minėtos “Ilijados” nesupran-

Leidėjas Huge mokėsi žurna- 
lizmo pc4 ieną. Pastarasis at
vežė zmių ir pezxe įventui, kad 
paiyisoį laiKras-.yje. Kentas nie- ; 
ko jam nesasė, ūktai paxlausL 

savo, nuomonėmis. Pats skahy-. nėjo, ąr taip buvo, kaip jis bu

rbo Oaklahomos i? Kansas Cr. saugomų tai-
y dięnr^^id^^ J. sykUft:. duoti žinias, aprašyti
Pradėjo dti^i -^^<»žosNevs, jy-^į^ žinių nepamarginti

' lureaiL d"ixn«:^^2'iru pore- ■ ’* '
j Titi^es ir ir j ©erskaites žūna, susidmo

■ t j, iki 1979. męiųį j Y t ' ..

• Išėjęs pensiijori, išvažiavo Į
Airiją ir pfaėRąi ketvirtadienį žinias duoti, savo nuomonės ne
mirė Cork mieste. i-pare.kšdamas.

Chicagoje jH perėjo visas A-j. Tiktai -Kentui mirus, New 
n^erikps žin^isi<>, pakopas.Pra! Yorko Dafly Ne^Teidėjas Ja- 
dėjo nuo yąęips ;ženiia.usios ir^ nekrologe parašė,kad gi amatas, kuią įeisią-išmokti,
baigė pačia aukščiausia. Kent, Kent rasė apie kitų
buvo paskirtas Chiėagos Times į bet niekad neprasi-
atstovu į Wa^iingtdnąj šio dien- 
rasao mran.Už' kebų metų sun- .. ■ - >.
kaus..darbo,. ijis-tapo -šio biųio| • z l

luAIDOJlMO IŠTAIGA

1605-07 sa HERMITAGE AVENUE
Tel 127 1741 174?

'430-34 SO. CAIJFORN1A AVENUF
Telefoną* 523-0444)

savo nuomonę apie įvykį, žur
nalistas privalo išmokti tikslias 
žinias duoti, savo nuomonės ne-

vo paiošįs. Kai žinia buvo 
a ispaiLbUiiLta cacia iCcntas 
nurodė, Kur buvo pauajyia klai i 
da ir pabarė ateityje tokios klai“ f 
d<is nedaryti. *• :

Ta P/icia proga i jis 'parodė, 
kaip ta- 'klaidą aidaisytu-LTai ir-

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLY^IO

St; JoKubausKas

V. Sirvydas

tarnus žodžius bandė .išaiškinti . 
graikai ir juos aiškino bulgarai 
ir egiptiečiai, vokiečiai be pran
cūzai, bet nieko jie neišaiškino. 
Juos .pavyko išaiškinti Amerikos 
mokslininkui, profesoriui Cal
vert Watkinui, Harvardo uni
versiteto kalbininkui. Kaip šis 
kalbininkas parodė kelią istori
kams, patirsite sekančiame ra-

: šinyje.

vo paskirtas šio dienraščio at- 
stovu prie Baltųjų Rūmų. Ten 
bedirbdamas, jis'tapo Baltųjų 
Rūmu korespondentų, ^draugijos | 
pirmiiolu. . į U'ęsmys;

. i Tris'metUA £1886-1889) čia kle-Tai buvo path anksčiausia pa- . • 7
kopa. ?*=■;<<*- m* žur. kunr-A. Vaa-nag.-r.s ne-
nalialų draugijos pirminhiu, išl kario-pasaayu tetą-
ėjo pensijon ir išvąžiaivo iš Anie

RIKOJE UŽUOMAZGA

visko paatokslo, ar perSKai lyti 
lietuvių kalba, evangelijos. Kai 
ja vieton klebonu paskirtas 
kun. A. Burba pasakė pirmąjį 
šioje bažnyčioje lietuvišką pa
mokslą, lenkai užrakino bažny-

K. Steponaitis

PI2KITJ3 JAV TAUPYMO bCNU.

Karo pabaigoje Amerikon at 
važiavusiej ir Chicagoje apsigy
venusieji lietuviai. skaitė Carle
ton Kento kasdienine “Paprasta, .. . .. . ,
. Tv. . įja i čia bei kleooniia ir, nežiūrintžmogaus nuomone . Is jo skn-j . . . J“
li« buvo galima sužinoti? ka pa' amo /^“PO prikalbinėjimu, 
lys amerikiečiai galvoji apie, P11“ kua- j Prieš

■ . , - a tk kūpą nenusileido. Jie gavo kle- gvvennna ir įvykius Amerikoj e. , , T. . . s
.Jis rašė gyvai, suprantamai, ne.! n^. i&tuviai buvo pn- 
reikėjo keikvienoje skl^je iež-| "?• «n»»®ou savo paradą. 
____________ ________________ Į Po metu mišrios parapijos 

~____ • įkūrimo Juozas Paukštis suor-
—- - - j ganizuvo šv. Kazimiero palai

pinę draugiją, kurios konstitu
cija buvo lenKU ir lietuvių kal
bomis. Lietuviams sakyta:

“Intencqa Taworczistes Bro- 
liszkos P&niaczies szvvento Ka- 

■ziniiero kad narodas polskas i-' 
lietuwiszkas Rimskaj Ka talik .su
kas galėtu susiryszt mazgu bn>- 
liszkos ntejles, kad tam brolisz- 
kam susirinkime ponawotu da- 
lik-aj iruelaszirdystes, kajp taj: I 
ligoniu atlan&imas, numyrusiu 
palajdpimas ųr tųriet apieka 

i ant naszhu ir siratu, o apriez 
■ tam kad butu zgada, wiembe. I 
; brolista ir diewobajmingas ap-1 
' sicjyma.s’'.

Golden Egg
And Cheese Salad Sandwiches is

Leidimai — Pilna apdraud* 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. Tai. 925-8G63

PERKRAUSTYMAI

SOPHIE BARČUS
VADI JO UlMOt VALANTI*

^žtidienlalf tx te tnuliari* i>

Stotie* WOP A - UN AJk 
\r»nxliv*|in>M

Partee.

Vedėja — Ald^ Dautr 
Tetotj 776-154J

Fuel up your hun 
hinch of Golden Egg 
W -gnomical and eas
'4P-

• back-iMchool kidi. with į ?vatnbew 
d Cnr~*^* 8al>d Sandwich#*. 
to-do *L>-ec>u*» i* ac hard"

nd SilsC

Juozas Paukštis vietiniam ang
lų dienraščiui Plymouthe ties
mukai pareiškė, kad laikraštį 
steigiąs “išlyginti iarp lietuvių 
ir lenkų atsiradusius skirtumus, 
sukeitus Šliūpo New Yorke re
daguojamo laikraščio (to heal 
the differences that have arisen 
between the Lithuanian and 
Polish races by the New York 
publication of the same cliarac- 
ter edited by Mr. Šliupas).

iMenama lietuviu atskvrima 
nuo lenkų 26 metų amžiaus Jo
nas Šliūpas lenkams ir nauja- 
lenkiams visapusiškai nušvietė f 
savo parašytoj ir savais kaštais 
New Yorke 18S7 m. išleistoje 
lenkų kalba 41 puslapiu knyge
lėje Litwiny i Polacy. Nurodė, 
kad lenkų spauda ji piktai bei 
Įžūliai puola dėl jo priešiškumo 
unijinėms nuotakoms jau nuo 
188-’) melų. Todėl atėjo laikas 
tiksliai nušviesti to meto šių 
dvieju tautų santykius.

(Bus daugiau)

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 1

1 n ARQUETTE FUNERAL HOME I

a. ^533 W3 71st Street
, k ' 1410 So. 50th Ave., Ciceru

W Telef. 476-2345
’ J.
1 » TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS I

UKSTĖS 4GT0M0B1L1AMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, UL 60650 
TeL; 652-5245

g

I

7159 Se. MAPLIWOOO A*h 
CHICAGO, IL 4MH

® “Lietuvos Aidai’

KAZt BRAZDilONYv*

Ewdien nuo pinnadlaolo iki p«—k 
tadleolo 8:30 rvL vakar?

Vbca Uldoa ii WCSV

»i WTIS rtotiea, UM AM

Gold eta E

4 1

1/2

V4
1

chopped
cup ahredded Cheddar 

cheese
cup vsayonaals* M 

salad dressing 
tablespoon snipped 

parsley or parsley

1/4

V<
Soflee*d butterflakes

Combine all hųjred^nts
i riicef of bread with about 1/3 cup egg salad tnixtum nrk j 
Pop with remaining bnad- Butter outside ©C ’
Grid In akillet or on griddk over medium-lufh Heat wntl 
golden brown- Turn and brown other aide. ;
•HARD-COOKED EGGS: Put in dne’* !a 
pan. Add enough tap water to eome at least 1 inch 
egga Cover and quickly bring just to boiling. Turn off 
If necessary, remove pan from beat to prevent further hoi)bl1k4 
Let eggs stand covered in the hot water 15 to 17 few
Large eggs- (Adjust time up or down by abeuVa uamęl** b 
each size larger or smahrr.) Immediately ruwcpld Water owf 
eggs ot put them in ice weter until completely cook’d. **

To refnove shell, craeLle it by tapping gewtly attw€TfU 
egg between balade to loosen shell, then peel* atarti 
end. Hold egg under runninf ooid water or dip 1 
water to belu «off

RIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMU SERMENLNl

PitarėjaJ ir laidojimo direktoriai

* EA.N V AN CK u (jEUttLrE SOKLNi

iixstes automobiliams pastatyt

I

rnustard

-LaĮkraštį Vienybę Lietuvnin
kų 1886 metais sumanęs leisti,

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street TeL RE 7-1213

—------------ Ji"J ....--------------------

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

WBMBH

-
M

Sąskaitos apdrausto
Iki $100.000.

8929 SO? HARLEM AV3. 
Br Jseyieaę il 60455 

Tel. Stt-9400
iarv 1. 198/

2657 W. 6^4, STREET 
Chiofd, ft 6062$ 

Ttt^Stf^QO

xroiAND FEDERAL SA V- į 
INGS apfarnnuja taupymo ir | 
napių paskolų reikalus visos | 
musu apylinkės. Dėkojame | 
fųms už stums parodvla pi- j 

Skėjimą. Mės noėėtūm bu- | 
Jums naudingi ir ateityje. ’

ill
MIDLAND
FEDERAL

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois
TeL 974-4410

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003
4040 ARCHER AVENUE

Chicago, IL 60632 
CHICAGO, IL 60632



CHICAGOS ALIAS MINĖS 
VASARIO ŠEŠIOLIKTĄJĄ

Chicagos Lietuvių Tarybos Lietuvos Nepriklauso
mybės — Vasario 16-osios šventės minėjimas Įvyks 
šia tvarka:

• šeštadieni, vasario 16 d., 12 vai. vėliavų pakėli
mas ir žuvusiųjų pagerbimas Jaunimo Centro sodelyje.

• Sekmadieni, vasario 17 d.:t 7

— 10:30 vai. pamaldos Šv. M. Marijos Gimimo pa
rapijos bažnyčioje, šv. Mišias atnašauja vysk. Vincen
tas Brizgys. Gieda parapijos choras, diriguojamas A. 
Lino. Vargonais groja A. Eitutytė.

— 10 vai. pamaldos Lietuvių Evangelikų Liuteronų 
Tėviškės parapijoje, 11 vai. Siono Liet. Evangelikų Liu
teronų ir vasario 24 d. 10 vai. pamaldos Liet. Ev. Refor
matų bažnyčiose. Pamaldas laiko: vysk. A. Trakis, kun. 
J. Juozapaitis ir kun. St. Neimanas.

— 2 vai. popiet: akademinė dalis Marijos Aukšt. 
mokyklos auditorijoje.

Kalbėtojai: gen. konsule J. Daužvardienė, JAV se
natorius Paul Simon ir VLIKo vicepirmininkas inž. 
Liūtas Grinius.

.Meninėje programoje: lietuvių meno ansamblis 
Dainava ir kompozitoriaus D. Lapinsko šeimos atlieka
mas muzikinis montažas.

Lietuvių visuomenė ir organizacijos yra kviečia
mos gausiai dalyvauti. Organizacijos pamaldose ir aka
deminėje dalyje dalyvauja su savo vėliavomis.

Chicagos Lietuvių Taryba

bus .pamaldos už 
Lietuvos laisvės ir 
vai. popiet salėje 
rezoliucijos ir me-

Minėjimas

ALTos skyrius ruošia Vasario 
16-osios minėjimą vasario mėn 
24 dieną Šv. Kazimiero parapi
jos salėje, 815 Park Ave. Pusė 
po devynių 
žuvusius dėl 
gerbūvio. 3 
bus kalbos,
niriė programa.
' Vilija Kerelyje, jauna veikėja 

iš Čikagos, bus pagrindine kal
bėtoja. Dainuojančios Žemaitės, 
solistas Bronius Mačiukevičius 
ir pianistė Alvyde Eitutytė iš- 

.pildys meninę programą Gru
pei vadovauja muzikas Kazys 
.Skaisgyris.

UAL BSTATI FOR SALI 
StesMH. imm* — PartfavliMR

■ ■AL «STAT1 LALX4
«mmI, lamč — i

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM! , 
ra ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS LSSIMOKtJTMAIl

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidento

£212 W. Cermak Road Chicago, HL TeL 847-7742
--------------------- - --------- -------- --------------------------------------------------------------------  —-- ---------- ----------------------- ------ 1 1 ■ ■’
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nario mokestį.
Maloniai kviečiami: nariai, I 

prijaučiantieji ir svečiai šiame. 
susirinkime dalyvauti.

Valdyba

m

užsimokėti , .jO

5

i

1

tebešaudo į pasienyje įsikasu- 
sius Kambodijos kovotojus.

Beržas Lietuvos pajūryje

(Laurinavičiaus drožinys)

’ _ JAV R. L. B-nės Marquette
Parko apylinkės metinis narių 
susirinkimas kviečiamas 1985 
m. vasario 3 d., sekmadienį, 
11:30 vai. ryto (tuojau po su
mas) Šv. Mergelės Marijos Gi
mimo parapijos salėje.

Pilna susirinkimo darbotvarkė 
bus išsiuntinėta nariams. Tuo
jau po susij-nkimo (kuris nebus 
ilgas) Įvyks sir. Vytauto Dar- 
gio paskaita sveikatos reikalais. 
Daktaras atsakinės ir į klausi
mus. Po paskaitos visi bus pa
vaišint kavute, sumuštiniais ir, 
pyragaičiais.

»

I

i

!

PIRMĄ KARTA CHICAGOJE Į 
V. j 

‘’Dirvos” 70 metų sukakčiai 
paminėti rengiamas sol. Regi-! i ' ’Ii nos žvmantaitės Peters iš Newi . i 
Yorko koncertas š. m. vasario 
mėn. 24 d., sekmadineį. 3 vai. 
popiet Jaunimo Centre.

Bilietai gaunami Vaznelių 
prekyboje. Visuomenė kviečia
ma gausiai dalyvauti.

t

— Irako kariai puolė iranie
čius Mažinon saloje. Daug ka- i 
rių žuvo abiejose pusėse, Tėti 
iraniečiai nepasitraukė. Ten eina i 

.kelbė gubernatorius,. Anthony’ kovos nuo 1980 metų.

Lietuvių Dieną Wisconsino 
valstijoje ir Racine mieste pa- 
ske.
J. Earl ir burmistras Stephen
F. Olsen. Taigi, Vasario 16-oji!
tose apylinkėse yra oficiali Lie-Iiš JAV, bet Vietnamo artilerija 
tuvių Diena.

X

Po minėjimų bus vaišės, ku
rias ruošia Racine-Kenosha lie
tuvių Moterų klubas, vadovau
jamas Stasės Paukštelienės.

Kviečiame pietryčiij Wiscon- 
sino lietuvius dalyvauti šiame 
minėjime, kur bus proga sutikti; 
•senus draugus bei pažįstamus.

Laukiami svečiai ir iš kitur. ‘
Jurgis Milas

— Vietnamas prašo pagalbos

WINTER 
OVERCOAT. «-
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RŪKANTIEJI NEGALĖS
DIRBTI LIGONINĖSE

MELROSE PARK, Ill.— Mel
rose Parko Westlake Commu
nity Hospital paskelbė, kad nuo 
šiandien, penktadienį, nepriims 
į ligoninę nė vieno rūkančio, 
tarnautojo. Nebus priimtas nė 
vienas tarnautojas, kuris rūko 

j cigaretes, pypkę ar cigaras. Pri. 
! imtieji privalės pasižadėti, kad 
j jie, kol tarnąus ligoninėje, ne- 
{ pradės rūkyti ir nerūkys.

Kurie dabar tarnauja ir rūko,

■# §

... m

rūkyti, tai. neteks darbo. Šitas 
patvarkymas taikomas valy to
jams, slaugėms, patarnauto
jams, administracijos pareigū
nams ir daktarams.

Ligoninės vadovybė, įsitikinu-

BUTŲ NUOMAVIMAS
5 MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

b NOTARIATAS • VERTIMAI

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENT0XX ;

I. BACEVIČIUS — BELL REALT3
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS ■

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

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.

Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 
Nebrangus.

X1.EKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto tahžfi.
Dirbu ir užmiesčiuose, trail, 

sarantuotai ir sąžininfaL 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Ava, 
Tol. 927-3559

asafissaeQsanHBBMawHBasasBSBw*

t

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

TeL: 436-7878

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJA! 
Tildai 5126 pusmečiui au+omobiUc 
liability draudimas pensininkam!. 

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Ava., 

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

si, ksd tabako rūkymas tokiam real ESTATE — OUT OF TOWN 
dideliam žmonių skaičiui atne
ša vėžį, nutarė uždrausti rūkan
tiems dirbti ligoninėje.

Nuosavybės —'; kitur

: HOT SPRINGS, N. Park, Ar
kansas, savininkė dėl amžiaus

— Popiežius Jonas Paulius II 
planuoja 12 dienų praleisti Pie
tų Amerikoje. Pirma diena Ve- 
nezueloje jį gerokai išvargino.

— Šįmet Chicagos viešosios 
nebus atleistų bet kurie pradės mokyklos neteko 36%' vaikų.

Don’t Go Out Without It
©1983 A.H. Robins Consumer Products 

Division, Richmond. Virginia 23230

619 puslapių, kietų viršeliu knyga
Į

KOVOS DĖL LIETUVOS

Naujienose galima gauti 

AUGUSTINO PAšKONIO 
knygą apie

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLĄ IR

Minkšti viršeliai. 90 psi. Kaina $4.00. 
Už persiuntimą pridėkite $1.00.

Čekį rašykite ir siųskite:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St., Chicago, III., 6060S

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠ0S

Lietuvių-lenkų santy kiai ir kovų pradžia 
Vardynas ir trumpa angliška santrauka

KAINA — $17. '(Persfuntiirni pridėti 51)

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, EL 60608

ir nepajėgumo tvarkyti, turimą 
namą, ji parduoda. Narnas ge
rame stovyje su aptvertu skly
pu, dviem miegamaisiais, vir
tuve su virimo pečium ir šaldy
tuvu. Teirautis pas. savininkę 
Ona 
Avė., 
71901, telefonas (501) 624-7454

Dengiame ir taisome visų 
■šię 'stogus; Už darbągaraja- 
Ėuojame ir esame apdrausti. 

f ^ARVYDAS KIEL A f 

'%. 6557 S^Talman Avenue: 
^ *f \Čhjcago, IL 60629 

434-9655 ar 737-171T 
•a*.. -f- * - - ■ £a

Liberty Federal /avines
AND LOAN ASSOC ATlCAI

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 j 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 virs trijų šimtų milijonų 
dolerių. z * -i- * ;«■

C. S. CHELEDEN, 
tentus pirmininkas31h

Gaushas, 240 Prospect 
Hot Springs, Arkansas,

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reiki*

-IN COMPANION 
lady to prepare n

for
elderly i 
light housekeeping. Call after 
5:00 PM — 957-0768.

RENTING IN GENERAL
N u o m o i: ,r

BRIGHTON PARKE, draugiš
kumui, moteris ieško vyresnio 
amžiaus moters, nedirbančios, 
neinvalidės. Gaus veltui kamba
rį su šilima.

Skambinti 376-3691

REPAIRS — IN GENERAL 
(vairūs Taisymai

NT ARAS P.ĖEPfcNAS
Darbo valandos: Kasdien: nuc

9 vaL ryto iki 8 vai Taksio. 
Seštad.: nuo 9 vai. r. iki 12 vai d.
■ ■ h pagal susitarimą, f

TeL 776-5162 y.
t«49 West 63rd Strwt

Chicago, DI. 60621 ‘

Hi

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečkya 

TeL 585-6624

PERSONAL 
Asmenų leikc

NORĖTŲ SUSIPAŽINTI

Neseniai išėjęs pensijon, nor
malioj sveikatoj ir geroj padėty 
materialiniu atžvilgiu vyras no
rėtų susipažinti dėl viso gyveni
mo draugystės su 60-75 metų 
amžiaus moterimi. Rašant ma
lonėkite įdėti savo aiškią nuo
trauką ir savo adresą. Aš ne 
Chicagos gyventojas. Rašyti:

Naujienos

Bos 275

1739 So. Halsted St 
Chicago, IL 6060-S

■4

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BULAITIS i 

k y. BRIZGYS < 
Darbo valandos:

Ino B ryto Iki 5 vai. popiet 
itadieniais pagal susitarimą 

•606 S. Kadzla Ava. 
Chlcapo, III. 60629

. TeL: 778-8000

world on fire
1

1 — Nanjleoo*, Chicago, m. Friday, February 1 1985




