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TIKROJI LIETUVA KLAUSTUKO ŽENKLE
Yra, dabar jau, tin Tikrosios karese (šeštadienį) toje pačioje 

1 ieSivos aptarimui: venas — salėje buvo Lietuviu Bendruc- 
knygos, pavadintos. “Tikroji Lie menės Los Angeles apylinkės su 
trva” ir kitas — tos knvgos tu- renetas Klevelan.lo vvru okte- 
rinys aptariantis kokios mums 1 o koncertas (su Goibulskio (lai- 
reikia siekti atstatytinos Lietu- nomis — kaijvgi?). 
vos. kai bus vėl atkurta neprik
lausoma Lietuvos valstybė, pa
gal tos knygos autorių—- kukra 
turėtų būti tikroji Lietuva. No

ga “Tikroj: Lietuva” kurios .pri
statymas — pagerbimas įvyko! 
sausio mėu. 20 d. Los Angeles; 
lietuvių parapijos salėje, nes 
knygos autorius Algirdas Gus
taitis. lietuviškai spaudos pub- 
1 kai yra žinomas rašytojas —' 
žurnalistas. gan daug metų gy
venąs Los .Angeles mieste, Cal.

Algirdas Gustaitis Ją, sakyčiau 
mokslinį veikalą, knygą “Tik
roji Lietuva”, kaip man yra pa 
saldes mudviejų pasikalbėjime 
(rrfano radijo ‘programoje) — 
yra ruošęs net per 27 metus. Tai 
ilgas žmogaus, vidutinio am
žiaus, .gyvenimo-laikotarpis- Pa
lieku knygos turinį vertinti 
žmonėms, pirmiiieiaį • istori
kams, paskui visokiems mfegė-

kaijtgi?). Į
. ............ . .5

Pnstatymo programai vadovu
vo Juozas Ruokis, kuris savai-’ 
dino ir pagrindinio' kalbėtojo 
rolę, neš kalbėjo labai ilgai, neri 
kelis kartas ilgiau už visus kilus 
kalbėtojus kartu sudėjus Pris-j 
tatymo, kerį surengė vietinė J. j 
Daumanto šaulių kuopa, piądžio 1 
je trumpai pasveikino Lietuvos ■ 
generalinis garbės konsulas inž-i 
Vyt. Čekanauskas, paskui kalbė-i 
jo ir kalbėjo ir kalbėjo progra-; 
mos vedėjas, kol pagaliau atėjo i 
eilė kviestam pagi-indiniam kai-] 
Lėtėjui lau i-eatuj mšytoj ų i.-Ju r-, 
gini Gliaudai (jis yra šios, kuo
pos garbes šaulys), kuris savo, 
rašytą kalbą skaitė daug trum
piau negu kalbėjo.

■ VI- Bakūnas
• (Bus daugiau)

DIKTATORIUS FRANKO UŽKĖLĖ TVIRTOVĖS 
VARTUS 1969 METAIS

apie didingu k iahngą Lietu

ke?$^- karinis
kartbggįbę .iš
leido ^^drti&raenėĘ ap-’ 
rabūų^^IaėtHveš ^žėt^ąįįį -— 
gajzaii? “pylos” iš' Al g-.
puseĄ- tai' nesistebiu dabąr pri- 
sta'lydaiiriš-.'Alg; Gusta-Šįjtr khy- 
gą-ŠTrkroji Lietuvą". —".gailšiąs- 
“pylos”-iš pulk- J. Andrians: že
mėlapio- leidėjų - ar tik pritarėj u 
pusės. į Toks, jau reporterio li
kimas... . . ■

Al g. -Gustaičio knygos “Tik
rąjį Lietuvą”, pristatymas sau
sio 20 d.JLos Angeles parapijos 
salėję^buvo iš,.anksto gerai pa
rengtas (ir skelbtas-, dėlto ta 
proga salėje susirinko apie pus
antro šimto lietuviškos publikos risi 
nežiūrint, kad tos dienos išv

BRANGIAI MOKA Už 
SĖDYNĖS DANGTELĮ

p WA-WD>TxTON, ęb ęcT- 
tagono pareigūnai pripažino, 
kad jie moka po $600.00 už nar 
laivįų iga-jadančių lėktuvų sėly- 
nės dą^^^^-Męs žinome^. kai!j 
tai es^f.ĮąJja^'^rangi smjna. —; 
pareiškė/ nĮfeŠ^p-tūros 
gūnas Wiliam Caldnell.

Pj'ezidėrjtaš griežtai Įsakė ka- 
:id .vadovybėj .geriau i

KOMUNISTAI IŠSPROGDINO 
ELEKTROS STOTĮ

LIMA, Peru. — Pirmadienio
v; k'r? atskrido pepie/.ius i Po-

sprogo Lhnns p: it m.esly 
t? “leL res jėgainė ir rri

a lok: u ne 
! buvo d rhąs

: z vu,g.-neiu t
‘ d.ma kova ir
• rr.as mes’.i giri l

liroj au
esan-

sostine.
a.-ta p ?:s. kad ta J 
etos komunistų, 
piešiau;, jiems 

popiežiaus patarimas 
ko” partizano ve 
popiežiaus palari- 

ir vartoti tai 
jomerJniame

Itūrinkune d

Limos priemiestyje Vylenle 
; sprogo ksturios bombas. Dvi 
j jes tuojau nutrenkė laidus ir 
; sustabdė elektros tiel 
• jose miesto srityse.

Trečias sprogimas 
elektros srovę miesto

■Ketvirtoji bomba
gadino pasfatą, bet mūsų nesu
stabdė. '

i I 
sustabdė 

centre, 
tiktai ap-

Prez. Ronald Reaganas paskutinėmis dienomis pats' 
apkarpė žymiai daugiau biudžetą, negu specialistai bu-1

‘ žvdganči.o tako” atstovai pa-į 
reiškė, kad’ tai esąs jų atsaky-I 
mas j popiežiaus pasiūlymą baigi 
ti kovas. \

Bandė priversti britus atskirti ispanams Gibraltarą, 
bet britai prievartai nenusileido 

tais praeitais metais. 
laHmas buvo ne toks
Britai riša santykius su 
nais. su Europos rinka, 
norėjo ,kad ispanai taptų

GIBBALTARAS. La Lincą — 
Ankstybą antradienjo rytą šimd 
tai ispanų buvo susirinkę pri^| 
didžiųjų geležinių vartų, ku
riuos ispanai atkėlė pirmąją an-į 
tradienio minutę.

Prie Gibraltaro vartų 
rrivažiavusiu automobilių, 
ėjusių pėsčių žmonių.kurie 
loves gatvėmis leidosi į h 
vės vidų.

Dauguma Gibraltaro gyven- į 
tojų sudaro ispanai. Jie turi į 
savo namus pačiame GibraHa-; 
re .Ten jie dirba uostuose ir tvir-j 
tovėje. •

Ištisą mėnesį diktatorius ragi-Į 
no Gibraltare gyvenusius ispa-’ 
nūs viską mesti ir giižli Išpeni-1

bet si pi

pn.į 
t v ir; 
irto-,

Praeitų metų lapkričio 
a buvęs britų užsienio 
ei is Gscffrey Howe ir Lp
U s u
• □ n f h

27 <Ee- 
minis-

nepa

buvo ■■

keli:
rvlo.

ienio ministeris
Mc-rr.ii Briuseh

i v

pradėjo giedoti... Tiktai vien 
girdėjo savo himną, o Girnai 
laro i-panai giedojo “Viešpatie 
apsaugok mūsų karalienę”. Vi 
si ispanai, dar diktatoriui uy 
vam esanl, tapo britų pilie 
čiais. Britų karalienė daug de

ARABAI NUŠOVĖ SARGYBA ĖJUSI KAREIVI
‘ a- 'KiamnapsuĮK) Ramalėsrimiestelį suėmė, krečia,

■ ieško ginklų ;
RAMALĖ, Jordanija. — Be- Izrelio premjeras, kariuome- 

_ __ _____ ____ ___ šiniame Jordano krante, Rama-j nes atstovai reikalauja, kad bū- 
ti'd vadovybėj geriau tvarkytis Įėję prie vidaus reikalų ministe- 
lėktuvams reikalingų daliu įren rijos pastato vakar buvo nušau- 
gųhus.Jęigu jau lėktuvo. išeina-p”c'C”’TT1'? “12/ L-,,ry“
mosiąs sėdynes -dangtelis kai
nuoja tokią didelę sumą, lai rei
kalas netvarkingas. Tas dangte
lis yra plastikinis. Plastika nė- 
rai jau tokie brangūs, bet kad 
jis kainuotų &640.00 kol jis pri
sukamas lėktuve, tai aišku, jog 
tai yra lupikavimas.

Senato komiteto nariai ašt- 
kritikuoja intendentūros 

supirkinėtojus.

-parei

BRrrŲ KARIAI SU AJIERF
KOS GINKLAIS

LONDONAS, ;Angl. — Vakar
Londono gatvėse kaita pasucdeį ... - 1 j pa.iL
britų kareiviai, 'mic galvos iki; ^re 
ko ų aprengi1 Amerikos drabiii-L^
žiais ir ginklais

i j
1 jon, bet jis labai nustebo, kac 

ispanai neskubėjo. Jis vartoje 
garsiakalbius, bet ir tie 
dėjo.

'Paskutiniu laiku vartai
buvo užkalti ir užrakinti,
panai pasiliko pačiame GibraTj mokratiškesnė, n^gu buvęs L 
tarė. j Ponijos diktatorius. Visi pripa-

Het ten“ likusieji -f&rėj-o savo ; ž^Įa. kad dabartinis Lpariy >s 
’ savo gimines Ispanijoje.Ten gy-į karalius daug kuo skiriasi nuo 
j veno broliai, tėvai, draugai, kir j 

rlriu nematė 15 metu. Patvs is-i \ ‘ ' 
norėjo pamatyti Gibral-į 

gyvenančius savo ginri-

buvusio diktatoriaus. Jis žino, 
kad gyventojų -dauguma prita
ria socialistams demekr !. ms

ru.

• tas sargybą ėjęs Izraelio karys, 
i Į jį buvo paleistas vienas revol- 
. veriu šūvis. Kulka pataikė i gal

vą, sargybinį vietoje užmušė, o 
šovikas pabėgo.

Izraelio kariai tuojau apsupo 
didelę Ramalės miestelio dalį, 
krečia -visus namus ir varo už 
grotų įtariamus jaunuolius. Iz
raelitai žino, kad jis nepajėgė 
pabėgti iš Ramalės. Jie beveik 
tikri, kad šoviką jie turi už gro
tu. Kariai krečia kiekviena su
imtąjį, kad galėtų išaiškinti, 
kuris galėjo nušauti Izraelio 
karį.

Vasario 6 <1.: Teofilius, Dara- 
la, Alkis, Živilė, Svelnė, Parsla,

tų išaiškintas nusikaltėlis ir pa-1 
! trauktas leLman. Be to, minis

teris reikalauja, kad būtų snval 
Gyti visi aknumų sviedėjai į pra 
važiuojančius bosus, kad būtų 
atimti ginklai iš visų jaunuolių 
ir būtų siekiama taika su kai- ■ 
nnmais.

Jeigu palestiniečiai arba ara
bai policiją užpuldinės, tai juos1 
izraelitai išv š j dešiniojo Jor-’ 
dano kranto žemių. •

Premjeras Simonas Peres pa
reiškė, kad Fgiptas iš savo pu
sės nesiima priemonių laikai st;. 
printi tarp arabų ir izraelitų. 
Egiptas būtų galėjęs daugiau 
padaryti. ■

vą šalmą. Šalmas sustabdo kul
kas Jis yidaiis ir iš lauko pu
sės apdengtas šilta medžiaga-

švarkašj’piritines, batai iš la-t 
bai kngvps medžiagos, bet labai 
š-lti. J;e Sustabdo vėją ir nepra
leidžia, šalčio. Blcgkusia yra su 
batais Jie yra dideli ir kartais1, 
kojas pritr’na.
Veidas taip pat apdengtas. PriJ 

š'.kyįc turi kvėpuojamą nosį J 
Oras įeina, bet įeina pravalytas. 
Kad nenraeitu šaltas ir cher^.-

Gibraltaras yra didelis akras-J 
niniar masyvai. La Line ja ir vie- j 
ji in telis kelias, kuriuo s .■ūsai ga-

joj buvo didelės vaisių, duonos, l 
mėsoso ir kitų maisto produktų 
krautuvės. Gibraltare 
tieji išeidavo Į Ispanijj 
daro >>• vėl grįždavo.

gyvena

k;ibi užkrėst:

ir 
Trujilo mieste laikė mišias ir sakė pamokslą šimtams 
tūkstančių žmonių. > ę "

Pirmadieni popiežius atskrido j Perų valstybę

I z peras dienų 
iau. vėl.gnž Į Romą, 
buvo pali sėkm.4ngiau>i:i. Ji 
riatė planą ir jo laikėsi. 1 
popiežius bandė laiku . ah

opu

Vidaus reikalų ministerijos 
pastatą saugojo du kariai. Vie
nas buvo vienoje namo pusėje, 
o antras atidarė vartus, Įleido 
automobilį, kai kary^ ėjo užkel
ti vartus, tai priartėjęs jaunuo
lis paleido šūvį į galvą ir pabė
go. Kitas karys tuojau šaukėsi 
pagalbos.

Paaiškėjo, kad pavyko nu
šauti 29 metų Izraelio kari Aha 
ron Avidar.

Izraelio ra-dijas informuoja 
visą kraštą apie kario nušovi
mą,o televizija rodo, kaip izra
elitas žuvo.

Keisčiausius šautuvas. J:s 
trumpas, panašus į kulkosvaidi, 
bet ne į šautuvą, britu nevioLi 
iki šio meto- Gerai paspaudus, 
•»;< k: i-ta kaip kulkos va < Ii s. La.

Taivano prez. cian<<f Kai- lengva: nukerta saką, med;, 
šėkas ir tol au prezidentauja. užmuša 
nekreipdamas dėmesio j Uuny l

Liu parašyta knygų.

džiausią minia žmonių iš abic-į 
jų pusių. Vieni skubėjo pas -j 
snosius, kuriu nematė nuo 1969 ■ 
melu, o kiti c 
nūs savo lėv 
krautuvas.

Gibraltare 
nu, bet 
skaičius

— Limos aerodrome 
šviesos .kai popiežiaus 
;š Trujillo atskrido į 1. 
rodroma ir bandė nusil

— ('astro tikta 
ra pagerinti sard

ms. Jam nebuvo j 
sugadinti.

Saulė teka 6:59, leidžiasi 6:11. 

j šaltas, snigs.

— Taivano prokuratūra 
traukė teisman \Va Tuną 
Chen-li. Jiedu Kalifornijoj 
žudė ž urnai h tą Henry Lu.

kainavo $306.00.

xo į (»cra:'?.-a dirbta ir 
g;izdavo nam

Ispanijos pusnie’.as mo

Zelandija n/di, 
lėktuvams, tur 
k mb's įplauk‘.i 
UfOSl'riS.

oa-L

ir :
nu

aukso uncija

— Irano škunai palaikė ke
lias kulk.is į graikų transpor
to laivą šalia Cbengo salas.

•— Dauguma Kambodijos 
vofojų perėjo . Tailando sto

— Veil name tankai ir aviaci
ja užėmė paskutinę kovotoju 
poziciją lailando pasienyje.

— Italui sukišo 232 mafijos 
narius į ka'ėjimą, bando išgauti 
žinių apie vadus.

Amerikos Kongreso atstovai 
ir tariasi, kaip būtų galima dar 

stybės išlaidas.’ įtSĮi*

biudžeto kopi
sumažinti vai



lei u teist Juozas Mikstas

no skyriaus

Ar xalthmmsis tari 
ižų pag«da«fan4?

” K.ok

žmona.
A BIZNIS

i'asibaigus seimo kandidato1 
rinkiminei kalbai kažkas iŠ Ši>-

Į mes iškelia klausimą:
— Ir ką gi tamsta darysi, jei-

1 ga būsi jšrij&tąs? . (
j ■ --‘O aifkŠTašis dditgau! —su-1 
Šuiika kandidatas. — Geriau i 
tamsta sakyk, ką gi aš darysiu, 1 
jei nebūsiu išrinktas.

r ’‘T • f- ; /-'’J * ‘r^ L '
Mažame provincijos miestelyje žydas turėjo mažą 

krautuvėlę. Nors šeima buvo didelė, bet jie vei’tėsi, pa
tenkinamai. Senatvės ir ligos' parblokštas, jis gulėjo mir
ties patale. Aplink susirinko visi šeimos nariai. Sukau
pęs jėgas, ligonis, pusiau pramerktomis akimis, vos. gir
dimai sušnibždėdamas, ėmė minėti vardais visus šeimos 
narius, teiraudamasis, kur jie dabar yra. Pradėjo 
žmonos, o toliau klausia:

įVyrukas eina gatve, vesdama- | 
sis šunį, ir pamato pažįstamą, i 

į i— Jonai, ko sustojai, prieik I 
arčiau!

i, — O tavo šuo nekanda ? •
— Vakar jį pirkau. Kaip tik ’ 

noriu išbandyti. .. |
.į: X

R

JJauna pora sugalvojo pabėgti - 
•'ir slaptai apsivesti. Atėjus lai- 
Jkui, vaikinas kopėčiomis užlipo 
spriie sužadtėinės lango ir jia- 

-‘barberto.
■j; — Ar jau pasirengusi? — ta- 
•re pušniįiždomis. - . i

y— Tyliau, dar išgirs tėvas ir. 
.;atsikels, — sudraudė būsimbji 
-jawnujt

. — Nesirūpink. Jis apačioj lai-
• i ko kopėčias.

— Taip, teisybe, tvirtino 
žjuogus draugui, —.mano^mo- 
ria į^bėgo su Į geri^tšsu; mano

-r»

— Aš čia^tėyę, -^a^tięįią Jankelis' ? "
— 0 kur^m?^^Wiatf ^beklausia tėvas.

nuo
č—. Matyti, jis labai, gražus-

neteko susitikti.

— 0 kurLeiba?
— Aš esu čia^.tėve, — atsiliepė paskutinysis semtos 

narys Lebia. . /'' J-;- . /<
Tad kas daboja krautuvę?— sukaupęs jėgas’ rik

telėjo narstantis tėvas. ’ '• i ' ’ r

— Tu, žmonele, apsirikai: vie--, 
rton paklodės, .pn^ jloVos -užtiesei 
šttdtiėsę.'.. .. - t

—■ Betgi tu pusryčius visuo 
•mėt lovoje vaįgai i
>< ' • - • i *

Bu draugai kalbasi apie idea- — Aš esu jadorus pilietis ir - 
lią .žmoną. balį&vau . pagalsavo sąžinės

r-~ Mano busimoji turi būti į 
jauna, graži, temperamentinga-, 
madinga, ištikima, išsilavinusi 
ir mylėti vaikus,— sako, vienas.'

- Tada'tau geriausia keliauti 
į rytus. — pataria kitas, — nes 
via gali vesti tik vieną moterį/

... x « . .

; Susitiko du golfo .mėgėjai.
— Kuriuos gclfininkus tu la

biausiai mėgsti? — pasiteiravo 
vienas.

Vyras ik: pusiaunakčio -kortas 
vęs grįžta vėlai namo. Kad 
žmona neišgirstų, dar prieškam- 
baryje nusirengia ir vienmarš
kinis įsėlina Į miegamąjį.

— Tai ką. ar jau ir kelnes pra* 
lošei? — klausia pabudusi* 
žmona.

Teigėjas klausia kaltininką:
— Tamsia gavai $20, kadbal- 

uotuirtei už respublikobns?
— Taip pone teisėjau.
— Paskui gavai $20. 

uctunie: už demokrat
— Taip pone teisėja 

Ii- ir-> l-o <n Iwi«,K

bal-

—.Šveikas.Tyras, Tėvė, —-ta-, metas jis bino tiktai kandida* 
^WiMt -A : tšs, d kai Sts&aas nukrito nuo

svėikas — atšaki tėvas.
— O, ko .tau trūksta ?

Tu žinai, kad su šakiu pra

gaivą^rtėliatf pėreipi j^erklę,

europiečius - kankino - 
n pačioje karo pabaigoj 
Įmetė p šiltinę, o dab; 
girias žinjbtri'-rt^- /-/č/

V 
s

Jaunavedė: — Pasakyk, bran-;
• gūsis, kaip tau .patinka mano' 
žėrimas'7
r Vyras: — Ak 
■--yšską nugali.

t., Visus tuos, kurie prasčiau r 
‘ žaidžia, negu aš. jį.

— Mainyte, — skundėsi On u-.
tė, — nesija'UČiu gerai.

,— Tai liūdna girdėti, ~ sako-; 
motina, -- bet kur tu blogiau-: 

išiai 'jaūlits?7 7 • -Į,
— Mokykloje, —■ ramiai alsą.-- 

?kė dukrelėm

r— Kaip tamsta galvoji, ar -sU 
paveiksiąs, 
užtekėjimą

atvaizduoja saulės 
ar nusileidimą?
tikriausiai nusileidu 
li pažįstu dailininkąma. As :r 

ir žinau, kad jis neatsikelia iš 
lovos anksčiau pusdienio.

MARTEi

Berija užėmė jo vistą poUti-

?jšaiškmo, tai jis netikėjo, kad

į biuro nariai prad^b šiauštis,

iPrįe Stalino jis būtu juos vi
sus nuvedės 4 “padvalą” ir būtu 
ten likvidavęs; bet jie ŠpsižRt* 
rėja ir Beriją nugalabijo. Tik- 

bet>5

Tikroji meilė

. ‘ Atvyko i ■ miestą ūkininkas' 
pirmą sykį, ir apsistojo didėlia-, 
me viešbutyje. ~i

— Kuomet jūs duodate pusk 
.syėius ? —- pasiteiravo prieš eida-'( 

mas gulta.. \ . .. '

• — Pusryčiai nuo 17 iki 11, pie*, 
tūs nuo-12 iki 3; o vakarienė nub-
6 iki 8 vai., — paaiškino tarnas/, 

—- Tai tkida gi aš -galėsiu pax
Statyti miestą?

jlEILĖJ NUODĖMĖS NĖRA

PAVASARĮ pražysta jievos,
Krūtinėj kaupiasi kaitra, 
Pats save lūpom kalba Dievas

Kad meilėj nuodėmės nėra «. ♦

P AS AR ARI padūksta vėjas, 
Padūsta ir svaigi aistra, 
Galvoji į laukus išėjęs, 
Kad meilėj nuodėmės nėra •». .

PAVASARIS džiaugsmu alsuoji 
Ir žemė — motina gera, 
.Gimdydama, linksmai dainuoja, 
Kad meilėj nuodėmės nėra *. .

PAVASARIS užverda kraują, 
Ir eina širdžia atvira, 
Įr vis kartoti nesiliauja, 
Kad meilėj nuodėmės nėra . .

PAVASARĮ jausmai pabunda, 
' Išdykus rytmečio žara 
-Ir mažą vabalėlį gundo,. 
.Kad meilėj nuodėmės nėra . .

■" * AK,, tas. pavasaris ir meilė,

Ji susuka tau protą dailiai, 
, Kad inelėj nuodėmės nėra

. Rūpintis negerai r'x *
& ; < -* -'<!• ■* •' 
■į * k ’; -

į -— Kokia 'priežastis tavo nu. 
'.plikimo, — pasiteiravo iš kito 
nuėsto atvykusi sesuo.

— Rūpestis, — buvo brolio

sužadėtinė, gavusi brangią dova
ną nuo savo sužadėtinio. ,

Sužadėtinis ją apkabyjąąr su
šnibždėjo: ' *

,— Kai tu/idprapsi mano žmo-

-r -šeiovas paėmė didelę kompuo-
\— Aš visą laiką atidžiai 

ku; sovietų vadu gyvenimą, 
' nai, iš Maskvai pabėgo Ševčen
ka, tai gudriausias sovietų dip-

metus ant- jos sėdėjo, bet su' 
rasė visas sovietą- vadų liįas Jr 

xbėdas. Aš sekiau,: ką jis^rasė; 
-, Knyga labai brangi, aš jos ne?
galiu nusipirkti,, bet ameri^ie'? 
ciai kiša Ševčenkai pinigus ir 

; ima po puslapį ir du ir kartoją 
pjer radijo stotis. Visos.geres
nės stotys apie itiSūs lencKu-ij

; ha rašalinę ir rėžė iš užpakalio. 
Tas ir sukniubo. Jį pribaigė 
Stalino draugas Žukovas, kori
doriuje laukęs.

>■ - t

— Tai to aš negirdėjau,— 
stebęs pasakė Maikis.

■- - — Ševčenka viską žino, Jis!
r

girdėjo iš žmonių, kurie ten- 
buvo ir matė.

— Reikės ir man paklausyti,?

tebeka-Il v^-

— Aš klausau' lietuviškų stot 
čių, bet nė viena. Ševčenkos ne
paminėjo. '' ' , - M

— Jos apie Ševčenką nieko 
nežino, tai ir nepamini. Jos tu
ri galvoje Ševčenką rašytoją, tą 
jau mirusį, o; apie diplomats 

-nieko negirdėjo-,'? - " ’T
— Tai ką šis Ševčenka pasa

koja? :y?"'
— Sako, kadjjfe po kario Su

sirgo Stalino liga. Jis višą laiką, 
'norėjo Stalinu būli,

■7 —T?i.-kaip, Juozeli, tasmau--; 
jas patiekalas patinka? Jo> re-' 
čėptą aš per radi.ią girdėjau. —1.

.sako žmona. '
:— Geriau būtum kitą Jotį' 

nustačiusi.
* * * ’ <

— Atiduok mano mamytėsi 
pudrą,—sako brcdiukhš sesutei.!

Sesute atsako: norėjo StaHmrbūIi, bet’ rrfepa-
— Tai moterims. Vyrai priv<i-‘ jėgė. Kai Stalinas mirė, tai Be;

lo praųštis. " . ' -rija stojo į politinįdnūrą. Ilguš

— & ko' grtaip rūpinaisi?
— Kadričnu-plikčiau.

-ž .J* 4K ąc :

— Žiūrėkit po citrina...
Nęgą-vo ko norėjo

Įkaušęs vyras nukrinta iš
čio aukšto ir nesusižeidžia. Galį- —Taip, bet mes gydytojai pa
na stiklą vandens. Tas atstumia) tarimus ir i  2 ~ 
geradarį;Tvšalį,- piktai klausda- tik peieiltams, bet patys jų ne-

tie

DAKTARAS IR MERGINA
1 * L * ~ '

— Panele, aš- patariu ištekėti
Į ir visos ligos praeis.’ ■ -. j

— Juk daktaras taipgi esate 
nevedes....I w *

Taip, bet mes gydytojai pa-
• receptus- duodame

mas: .• <

— Iš kelinto aukšto Ua-ėčiat: 
imkrisįi;:-kad- gaučiau stidelį 
degtinės? ;

vartojame! • -

* * i

DeK£>JA AUTOBUSUI

— Kam tu bučiuoji kiekvieną 
autobusą;'

—Vakar suvažinėjo mano uoš-
- tarė Maikis. | vę ir aš nežinau, kuris autobu-

— Nesigailėsi, — -atsakė tė-jsas. *

ARITMETIKA IR LOGIKA
— Jeigu 20 žmonių per 8 va

landas nušienavo visą lauką, tai 
per kiek valandų tą pačią lan
ka nušienautu 50 žmonių?

— Jeigu 20 žmonių nušiena
vo lanką, tai 50 žmonių negali 
jos šienauti antrą kartą.

O
NIEKO STEBĖTINA

* * *
Amžina tiesa

— Kada tu pagaliau lausiesi 
krėsti' tokias kvailystes, — sako

APIE ŽMONAS
— Mano žmona1 labai kuklus 

žmogus. Ji niekuomet nieko ne
prašo- -

— Mano žmona irgi, tik Įsaki
nėja. . '

— Kaip tai yra, tėte, kad ve
dę vyrai viską skubiau dirba ne
gu viengungiai?—klausia sūnus.

— Todėl, kad ir kiškio grei
čiau bėga, kai šuo užpakalyje 
iš paskos veja.

Kodėl moteris sako, kad ji 
buvo apsipirkti, nors nieko ne 
pirkusi sugrįžta, — norėjo vy
ras pasijuokti iš moterų.

— O kodėl gi vyrai, nesugavę 
• hei vietloš žuvelės, sugrįžę sa 
'ko. kad buvo žuvauti?

* * t.

LAIMĖ
SChieUs vikare plaunasi kojas 

, ir užklausia mamytę:
— Mama, ar tu patenkinta, 

kad aš ne arklys?
k — — atsako nustebusi
motina.

— Ir aš patenkintas. Jeigu aš 
bučiau arklys, man tektų plauti 

L keturias koyis-

IŠSIGYDĖ

— Ar tayb vyras dar vis sėr- i 
ga nemiga?

— Ne< Jij> jan nebėsikelial 
naktimis.

— Kaip jis isaigyde?

paslaptingu, 
cantisku

Jusy protėviii sardžiavosi paslaptingu 
turtingu, švelniu, šildančiu, elegantišku 
Martell Cognac skoniu nuo 1715 nr . •

O kai žmonės taip ilgai k? nors vertina, 
žinote, kad tai yra labai gera. /

ui įveiks. : V. y z

urti

jis numirė.

r jbdAta laiko Lr. -5X ‘ y įf į
.— Ar tu dar nepanairšaū kad 

"tsi škoFh^s man penkis šimtui

nepamir
i išlaukti

Reikia
4



ĮSPŪDINGAS DR. KAZIO BOBELIO PAGERBIMAS

vadoro J- Stuko buvo įsiprašy
tas prie mikrofono. Sveikino 
Hon. Corine Freeman, St Pe- 
•er_hi:rv mayor, 2. vėliau kalbė
to prei L. Tv.laha, Lietuvių ko- 
egijo* rektorius Romoje. 3. Te
odoras Blinstrubas, Amerikos 
Lietuvių Tarybos pirm -kas, vi-

i 'tiomenininkas, pedagogai. 4 
' prei J. Balkūnas kalbėjo angliš

kai, garbingas lietnviškc»s ve.k- 
!os globėjas S. Rev- Frank God-

i man. Pastor of Hc-ly Nante pa-
I . ish, 6. Dr. L- Ki iaučeliūna;, 
i Amerikos Lietuvių Tarybos vi

rė pinr-kas, Tautinėm Sąjungos 
pirm-kas, v:suomenfeurik;is. Į

7. Inž. J. Jurkūnas VLIKo Ta- 
tybe- pirm-kas padarė dr. K. 
Bobelio veiklos apžvalga. į

8. Dr E. Armoniejiė, teisinė 
VLIKo valdybos patarėja.

9. Agr. J. Daugėla VLJKo va’ t
dvbos narys. j

10. Dr. K. Šidlauskas. Ameri
kos Lietuvių Tarybos nmrys,

IL Kun. V. Zakaras, šw Kazi
miero misjos vadovas, ;

12. Dr. K. Bobelis. Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitete 
pirm-kas; ilgametis Lietuvių Ta
rybos pirm-kas, dabar jos £far-( 
bes pirnvkas, visuomenininkas, 
politikas, žmogaus — tautų lais
vės gynėjas.

13. Dalia Bobel'enė. visuome-’ 
I nininke. Floridos etninių gru’^
j pin pir:m-kė? respublikonų lietu

viu grupės rėrm-ke. Balfo direk-\ - r
tore. ]

14. Inž F. Jakubauskas. P. L-!. • - . . iBendruomenes vice- pirm-Kas 
sveikindamas pasakė, kad nieko j 
negalįs pridėti prie visų tų svei-į 
kinimų ir kalbų, kurios girdė-! 
jome, tuo ir baigėsi kalbos.
Dr. K. Bobelis atsakydamas vi - •

St. Petersburg, Florida, šven
to Vardo bažnyčoje pi*asidėjo 
1 gerbimo išk lmės. Vietos J E. 
\ vskunas Thomas Larkin atvyko 

pamaldai su penkiebka kunigų 
jrdyda ir šv. Mišių metu, ku
ras atnašavo astuoni kunigai 
lame skaiėiL\e prei J. Bakūnas, 
*. n V Zakaras, him. A. Stasys.

„ i. J Galiūnas, įteikė dr. K 
i ,heliui šv. Gregorijaus kemen- 
< uito crd’na kurį J. š. popie- 
ž.us Jonas Paulius H paskyrė 
rm už nuopelmr Lietuvai ir

. iksčionišką bei . vin_iomeninĮ. 
] - i aukoj imą dirbam I. ich i vos 
: la:svinirro Komitete, kitose 
yanlzi’.ciiose Tėvynės laisvinime 
Jmbą. 1

Pamaldos buvo filmuojamos 
i r parodytos televiz'joje. Chor- 
vedvi z\ Mateika prie vargonų 
mi choristais pravedė maldas ir 
baigus visu buvo sugiedotas 
Tautos Himnas. Romo Kalantos, 
Palangos šauliai ir vyčiai orga- 
ibzuctai dalyvavo su vėliavomis.

Iš bažnyčios tą pačią dieną, 
sekmadieni sause 13 d. vykome 
i I.ietuviu klubo salę kur 2 vai. 
bu\x) tęsia.rnos istorinės reikš
mės iškilmės ir vaišės.

Susirinko kviesti svečiai. Visi 
kas buvo užsisakę sau vietą, pri- 
r eildė salė saūsakirnšaų negalė
jai laisvai pajudėta Pasodinus 
prie garbės stalo kviestus sve
čius iuž. A. Šukys, rengime ko-; 
miteto pirm-kas atidarė susirin J 
k imą ir pakvietė prof- dr. J. 
Stuką vadovauti tolimesnei pro
gramai.

Kun. V. Zakaras sukalbėjo in- 
vokaciją. Vadovas J- Stukas save * 
žodyje pasiūlė iškelti tostą ir dr. 
K. Bobeliui UgiaiMų Metų.

Prasidėjo gardžiai paruoštos 
vaišės ir šampano tostai, o pa
sistiprinus vadovas X Stukas su 
pažindino .kas sėdėėjo prie gar
bės stalo ir kalbėtojus bei svei
kintojus ragino trumpai reikšti 
mvo mintis, nustatė irda^ą kiek 
minučių, bet neišėjo psgal pla
ną ir tos kalbos, tie. sveikinimą- 
klausytojams parodė kaip nepa
ilstamai. ryžtingai, pasiaukojęs j 
dirba dr. K. Bobelis, kad žiaų- 
:\»us okupanto kankinamai mū
ru tėvu žemei Lietuvai išauštų 
Laisvės: rytėjus. Jq šventenybe 
noniežius taiTvertino ir andova- - - — ■
?ojo aukščiausioji! ordinu, ok<i>| lai 

ėdasi tarpe to dabhr'nęrųinė-
-iii. kitą kartą. Parhinesim tik datas reikalauja, kad mes nieka
las sėdėjo prie gatbės stalo ir da nepavargtume, nesustotume.

pareiškė, kad vieningai dirbda
mi. sutartinai vykdydami orga
nizacijų. siekius, artėjame prie 
Tėvynės laisvinimo tikslo. Kiek 
viename siekime reikia turėti 
entuziazmo, pasiaukojimo, kan
trybės ir vilties. Mes lietuviai »u 
rime visų tų savybių — tik mu
ms reikia daugiau darbo. VLIK-i 
c priešai puikiai supranta VLIK - • 
o aitoritetą, reikšmę ir Įtaką. 
Lietuvos nepriklausomybės at- j 
statymo veikloje. Šiandien jau 
nėra ’ abejonės.- kad Lietuva bus ■ 
laisva — yra tik laiko klausimas, j

VLIKc misija, VLIKo man- j

LITERATCSA, lietuvių UtentOros, meno ir mcžžt 
m. metraštis. Jame yr* vertingi, niekuomet nesenrią.

Trėvfa. Igno Šlapelio, Vinco Madūno, P. Joniko, V. Staakež 
J. Raukdo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K Matusevičiaus Ii 5 
tleilaus rtrcipsnloi bei studijos, iliustruotos nuotraukomis I 
af. K. Čiurlionio. M. Jūeikio, V. Kaiuboa, A. Rflkitelės ir JL Vir>< 
iūryboe poveiiodaii. 365 puik knyga kainuoja tik $3.

t DAINŲ 8VENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir fe 
lokių pirmūnės Juorės Vaičiūnienės atsiminimai apie date?

Šventes bei Jų Istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojsa 
tiems, gėrintis autorės puikiu rtiliumi te surinktais duomenim^ 
bei užkulisiai*. Studija yra 151 pusk, kainuoja M.

'9 VTENBO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprai? 
tia Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne saus; 
f-rvenlmo bruožų apraiyma*, bet tiksli to laikotarpio buities lite 
matūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 203 puslapių knyg?

;sfomlal paraiyt* studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnė! k 
Labguvos apskričių duomenimis Aprašymai fdomfls kiekvienam
l’sturiuL Leidiny* fllortmot** tmotnukocnfi, p*b*lgoje duod*nj» 
ritovardžlŲ pav»dinlm».l»te jų vertiniai J roklcEij Eab* 
aandlngoje S35 pu*L knygoje yra Ryt>rfl«hj lamitepi*. Kaina

> 14 LAUMt? LIM1. rafytnjoa Petronėi*f OrintaRM atr 
sitnltaal te rnlntyi apie aamenla It rietas nepilt. Lietuvoje te pir 
mateiate bolierikq okupacijos metai*. Knyga tari 2M pnalapter 
bet kainuoja tik U. •>., , ;?•

■» JULIUS JANONIS, poetą* te rerollucionlerlu*, nesuprv 
ias tr klaidingai interpretuojama* gyvenime te politiko jei tik i< 
lxrgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą te po* 
rij$. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju ui km ogaus tėte* 
Kr.yfa y-a didelio formato, 265 pnalapii, kainuoja W.

< IATTMINSS NOVILtS, M. loačenko kfcyba. J. ValafU< 
rorifmaa. |O< M. Inyfoje yra r<mofnp| noT*H%. Kate* I?

pstyya fnaamot NaaJHaaaa, ITTO 8a. Stalai Bt, citeųrt
BRM. *>■*••* Wiiiį Ka!4am

sš'-:

i

Dr. Kazvs Bobelis

nes mūsųj laisvės kovoje komp
romisų nugali būti pasakė dr. K. 
BobcJis, tad visi bendrai naujo
mis jėgomis sujunkime visas 
rankas i šią didžią Lietuves ne- 
priklausomybės- atstatymo kovą,, 
tais žodžiais baigė savo> jautrią 
kalba Ar. K? Bobelis.Užtai v^-i 
dalyviai jam entuziastiškai plo
jo ir vadovas J. Stukas tarė pa
dėkos žodi.

A- Mateikos vadovaujamas vy
ru choras majestoniškai išpildė] 
keletą dainelių.

Čia dar reikėtų pąmjniti ii' vi 
is sveikinimus

D.C.
5

reportažas nebūtų pnna^. Taigi, j 
mūsų mylimą, didžiai gpibiamą 
dr. K Eobeli raštu sveikino:

1. Lietuvos generalihis kon-. • , < jsulas Vvtautas Čekapausi-tas, is 
.v- .Kaliforn.r'os. -

2. Generalinis konsulas Anice
tas Simutis iš New Ytirko,

3. Lietuvos konsulais iš Chi
cago. Juzė Daužvarditįiė,

4. Lietuvos atstovi )Dr. Sta
sys A. Bažkis- iš WjMiingtonb

♦

Atdara šiokiadieniais nuo

D. IUHLMAN, B.S., Registruotas vxistminfcas

BriESTINGAr IŠPILDOMI RECEPTAI ♦ FANNIE MAY SAL
DUMYNAI « KOSMETIKOS REIKMENYS

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

Ex-Lax helps restore your system's own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight 
You’ll like the relief in the morning. )
Chocolated or pills, Ex-Lax
“The Overnight Wonder." ;

Read label and folio* 
directions.
C Ex-Lax. Inc.. 1982

Ęeach,
•36. p'Iailgram, valdyte* na

. „ . „ A D M I ,i:ii Krivickas, Dro. Vyskupas Paulius A. Balta-'

D-

7. State of Blcrida office, Ge-I 
verner Rcb Graham,

3. Department of State V/a- 
shington. Edvard Derwin^ki,

9. Prof. Jack J. Stukas Ph. 
Jokūbas Stukas iš N- J.

10 G. J. B izauskas VLIKo Ta 
rybc.s pjr-kas ir Ignas Petrauskas 
Vyliausios Li^4 u vos Išlaisvini- 
m('Komheto Tarybos.

11. Knights of Litiuania, Lo
reta Stukas piim kė.

12. L. Š. S-gos Centre Valdy
bos pirm-loas K- Milkovaiti.

13. Vytauto Didžiojo Šaulių 
Rinktinė VI. Išganau is ir J. Mac

14. Aig. Gustaitis, Tikroji Lie
tuva, autorius. L.š. S-gos T- lei
dinys.

15. Romo Kalantos šankų kuo
pa, -A. Guionis ir A. Aidukns,

16. Palangos Jūrų šaulių kuo
pa. M. Karaitis ir A- Urbonas,

17. Tautos Fondo atstovybe, 
Kanadoje A. Firavičius,

18. Balte Centro Valdyba. Ma
ria Rudienė,

19. R. Amerikos Lietuvių: Ben 
druomenės Dr. V. Dar gis ir Ta. 
:ybos Prezidiumo p-kas Dr. VI. 
Šimaitis perdavė St. Petersbur- 
go R. Amer. Lietuvių Bendr. 
apylinkės p-kas Mykolas Karai
tis,

20. Antanas ir Milda. Vaivadai 
iš MsLean.

21. Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos St. Petersburgo 
skyriaus Vincentas Gruzdys pil
kas ir Jonas Švedas Sekret,

22. ALTo ir Balto skyr. Miami 
vardu pirm. Petras šilas,

23. Draugas, redaktorius P

Dra ugo

okupanto.

SVEIKINIMAS DR. K. 
BOBELIUI

Amerikos Lietuvių (R) Ben
druomenė; Centro Vaki b 
pirmininkas Di. Vytaute D: 
gio ir Tarvbos Prezidiumo j - 
mininko Dr. Vlado ŠimaičL . r- 
du — visos organizac jcs 
įgaliota^ šią ypatingą i st o ..c s 
reikšmės progą pasveikinti vy
riausią Lietuvos Išlaisvinim Kų 
miteto pirmininką Dr. Kazį ie
ną Bobelį, kuri už nuopelnu. Lie 
tuvai J. E. Popiež'us Jonas rati
lius II apdovanojo 
niaus orimu.

Kęstas Jurgėla. Inž Liudas Gi 
rdus, Vytautas
Elena Armanienė, Dr, Jonas
Stikliorius. Dr. Jokūbas Stukas,
Agr. Jenos Daugėla, Įstaigos ve
dėja Margarita Samatieuė,

37. Tautos Fondo Tarybos pir
m-kas Aleksandras Vacelis,

38. Kun. V. Rimšelis, M. J- C,
Piovinuiolas, Chicago,

39. Pianas Garšva,
Redakcijos vardu, Chicago,

40. A. J. Kasiulaitis. Tėvynės 
Sargas, Eudid Ohio.

41. S L. A. ir Lietuvių Tau
tinės Sandaros Centro V-bos 
P-kas.

42. Henrikas Kačinskas,
43. Mama ir Kęstutis Grigai-1 

čiai 7 ; . • • į
44. Palm Beach Lietuvių Pen

sininkų klubo valdyba — Vla
da- Jocus, Stasė B;deiūnienė, 
Bronė Jucenienė — >ekrt- ir ne-i 
įskaitoma Vincent...

45. Kostas R Jūrgefa. St. Pe- 
tersbug Fla,

46. Vyčių kuopos valdyba j- 
Aleksds Kraujalis pirm. V. Klė? 
vienė sekretorė/

47. Father P rank Goodman, keliais iki mūsų kenčianti Lie' 
tuva bus laisva tr ne-prik! csg 
ma valstybė,, pasieksime 
Tėvynei džiaugmir.gą k 
rytojų.

Linkime didžiai nusipeln 
Dr. Kazimierui Bobeliui
syeikatbs, ištvermės ir Dieve pa 
iaimos.

G;

Tai mū>ų visų 
mas. laisvės kovu 
tvermės bei rvžto oavvzdvs .. ?k € « * v
vienam iš mūsų jr mūsų .ni
kams .vieningai ir ryžtingai t.i.b 
ti.

Per aspera ad astra — per 
• kančią į .džiaugsmą pasižadame 

eiti VLIKc ir ALTc nurodvtais

ženklą.,

Most Holy Name of Jesus Chu-l 
rch, Gulfport, Flcrida,

48. Kunigai Spiirgis, Petraitis. 
ir kiti, Telegrama.

. Tai čia sveikinimai rakti iš 
kurių vieną .pridedu, o vėliau 
galėsiu ir kitus sveikinimus 
“Naujienose” atskleisti. ‘ Tas .pa
rodo kaip mes gerbiami ir mylim ■ 
dr. K. Bobelį už jo intensyvų, 
nepalaužiomą veiklą VLIKe A-. 
LTe ir kitose orgatiižacijose ir; 
tegul mato tie, kurie\visą?lą^k-3 : 
darė i vai rilis trukdymus, tended1

24 Jonas Daugėla, Ormond i
By The Sea,

25. Kazimiera ir Vladas Žiba;,:
26. Susivienijimas Lietuvių- 

Amerikoje, p-kas Povilas Dar- . 
sis.r

27. Jezuit Fathers, Rev. J- 
Borevičius S. J- Chicago,....*.

28. Adolfas Campe, Waterbu
ry, Com. ALTo ir Tautos Fon
do igaliotinis,-O J

29 V- Mamaitis.
30. Vytautas ir Albina Tom

kus iš Juno Beach,
31. Lietuvių Katalikų Susiviel 

nijimas St. Petersburgo 44 kuo- j
gl pos valdyba,

32. Lietuviu Krikščioniu De
mokratų S-gos St. Petersburg 
skyriaus valdyba,

33. Viktorija Kleivienė — Bal- 
fo valdyba,

34. Antanas Deksnys. Roma - 
Italia,

35. Vladas Paulius, St- Pete

im

MES SU JUMIS'
Amerikos Lietuvių (R) Bend- 

i.uomenės-St- Petersburgo z.py-

Mykolas Ker

yra seniausia, ditižiapsia ir turiięgiaiišia lietuviu fraterr.alin- 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti- jau per y? metur

SLA — atlieka Mfūrinius darbus, gėlyti ir kitiems, kure tua 
i . t darbus dirba. . ' •

SLA — išmokėjo džugisu kaip AŠTUONIS 3HLH0NUS doleriu 
” .- y apdraudę sėvo nariams. ė <- i
SLA - apdrėudžią pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 

nariams, patarnauja tik, savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuyis ir lietuviu draugas gali 
Susivienijime ^apsidrausti iki $10,000.

SLA—apdraudžia ir Taupomąja spdrauda —Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga Jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jtų gyvenimo pradžiai.

SLA —vaikus-apdraudžia pigia terminuota'npdrauda: UŽ 
, . $1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams

Į savo apylir W kuopti veikėju^

- Galite izeipts ir fiestai 1 ŠLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 W. 30th St, New York, NX 10001 

Tel (212) 56Ž-2210

50 metų studijavęs, kaip

ringai kritikuodami, 
mi puldinėjo, nesiskaitė su b
Ko įsipareigojimais ka> yra 1 
vieno lietuvio pareiga g 

Jokūbaitis, Dr. Lietuvai išlaisvinti iš žiau.

niekirda-
LL

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:

1. Dr. Kario Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS,
H tomai........ .. .................................. ..................... ........ $10.00

2. Prof. Vaclovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl.  $6.00

n dalis, 229 psl.__________________________ ___ ____$6.00

3. Miko žileikio, LIUCIJA, proza. 178 psl...... ........... - 55.00

4. Janinos Narūnės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psL $5.00

5. Prof. P. Pakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl. ___ ______ __ ____$4.00

6. J. Venclovos, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKIA.
60 psl. ' $2.00

NAUJ IENOS, 1729 So. Halsted St., Chicago, Hl. 60608 siųs
kite čekj tr pridflkte vien$ dolerj peratantimo IJlakžO'ml. . ,

paraJė 700 pompitj knygą, kurion sudėjo viską, kai Bet ks3a tr 
kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, Hetaviui 

tr Uetuvip kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. H. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
Hetuvip kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslini vertimui 

tr patarė mums toliau studijuoti.

£&!** m UeK rteietiri. FikU* IX 
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~^>—,^^-** "^rr^ag.. ... .wy

THM LITHUANIAN DAILY H1WI
Fubli&hed Dally, Kreipi ^un/Uy, Wnrvlay gruj HoUdayg 

by The LlUiuirvan Newi Pnhl idling Co^ toe 
1739 Se, Halstwg StxwL Chicago, IL £0604 TeUphoM 421-41 Oš

ECOND-CLAS5 POSTAGE PAID AT CHICAGO, H TINGIS, USPS S74&4000 
Postmaster: Sena address change* to Naujienos

1739 S. HaJLsted St, Chicago, IL 60606

. ■■■ ^<. ^«. .*. .». ■«■ .*. ■ ■■ Įįttį aa — '" .. " .. ' _ ' _ r _ ' _ I l_. — ' .. J,|„' 1
- > * . K-.

As of January I, IflO 
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Chicago ^4b-UU_^er year, $24.00 per 
mouLUa, 4>lz.uu per 3 rnonuu. In 

jtnei uoA localities $4U.up per year, 
*22.Uu pei six mouths, $I2.UQ per 
□ice luuaLhs. Canada $45.UU per year; 
*hei couniiies s4b*u0 .per year.

metams  >40.00 
pusei metų ---------------- .----_ >221)0
trims neriama >12.00 
▼lenam meneaiui >4.00

Kanadoje:
metami -------------------- ------->45.00
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Kitose JAV vietose:

Užsieniuose

metam ___ ----- _____ __ >48.00
pusei metų------- —--------- --- 528-00

Naujienos eina kasdien, ^skiriam 
sekmadienius, pirmadienius ir'šveą 
taniemus. Leidžia Naujienų Bendro 
vė, 1739 So. Halsted Street, Chtogo 
1L 60608. Telet 421-6100. *

Pinigus reikia siųsti pasta Monej 
Orderiu kartu msakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekm^ięni^ 
nuo 9 vai ryto iki 5 v&L popiet Šeštadieniais — iki 12 tsL

JAV Lietuvių Bendruomenes suskaldymas
(Tęsinys)

■ Nainys sutriuškino ne tik įstatus, bet įr bendruome
nišką solidarumą. Vaičiūnas, bendrai pąsitaręssu kitais 
valdybos nariais, ;.yel gavo balsą ir pareiškė, kadi valdyba, • 
protęstpodąma prieš įstatų laužymą ir nenorėdama nešti 
ūė mažiausios atsakomybės, apleidžia susirinkimą.

Dėl neteisėtai išrinktos Marquette Parko apylinkės 
valdybos, JAV LB Garbės Teisme buvo iškelta byla — 
skundas. Garbės Teismas 'paprašė PLB pirmininką Br 
Nainį pasiaiškinti. Garbės Teismą sudarė pirm. Br. Ne- j 
miegas ir nariai teisėjai Jonas Genys ir Aleksandras 
Vakselis.

Bronius Nainys, savo 1974 m. birželio 30 d. pasiaiš
kinimo rašte, adresuotame JAV LB Garbės Teismo nir- 
mininkui dr. Broniui Nemickui, rašo:

“1974 m. balandžio 7 dieną dalyvavau Marquette ; 
Parko LB apylinkės metiniame susirinkime. Apylinkei 
priklausau jau 15 metų ir iki šiol pesu praleidęs nei vieno 
susirinkimo. Nors šis apylinkės susirinkimas buvo pir
mas po išrinkimo manęs PLB valdybos pirmininku, ta
čiau susirinkimą atidarydamas buv. valdybos pirminin
kas Jonas Vaičiūnas apie tai nieko neužsiminė, ir kaip 
PLB pirmininkas likau nepastebėtas. Ponas Vaičiūnas 
mane pažįsta ir matėmės dar prieš susirinkimo pradžią, j 
0 prie registracijos stalo, kur gavau susirinkimo dalyvio | 
kortelę, kažko man pasiteiravus, buvęs p. Vaičiūno vąį- į 
dybos narys kultūriniame reikalams ponas Grigaravičius į 
grubiai atsakė: “keliauk, pasiaiškinsi viduj”. Taigi, aiš
kiai buvo duota suprasti, kad buvusiai valdybai esu “per-' 
sona non grata” ir kad kaip PLB valdybos pirmininkas į 
jai neegzistuoju.

Todėl vėliau ir teko labai nustebti, kad, vykstant Į 
diskusijoms dėl susirinkimo darbotvarkės, dr. Danilevi-

MYKOLĄS biržiška

PAVERGTOJETEVYMJE

tavo.
žinir
tni daugel!

|4 J; _ iiljC

TarptciHtiuė Ąriįnęstijcr' Giri 
&TnbrįM.šk'it

prityrę draugai ėjo jiem 
hcš pavyzdžiu.

Komunizmo statyba remiasi vergų stovyklų sunkiu darbu

(Tęsinys)

Tačiau anuo metu, 1 UI9 m- P-v 
sarį ir vasarą, kad ir nesuklaid 
no jie susipratusios 
tuvių visuomenė-,, 
vė būt pagaunama 
lininis PiJsudrkio

nio susirinkimo kontrolės komisijos rinkmius’ neteisėtus.” 
G.T. sprendimo motyvuose yrą. šitaip aiškinama: ' j 
“Tačiau teisėtas Marquette' Parko' Apylinkės’ 1974 m. 

balandžio 7 d. metinis susirinkimas (šalys to teisėtumo, 
neginčija) turėjo teisę išrinkti pusę apylinkės valdybos 
narių (Įstatų 76 str. a pastraipa), kaip ir buvo numatyta 
valdybos siūlomoje darbotvarkėje. — Reikalingų valdy
bos narių pririnkimas. Apylinkės susiradimas nepagris
tai iškreipė šio punkto formuluotę Į “Naujos Valdybos 
rinkimai”, bet tuomi neprarado savo teisės išrinkti, rei
kalingą pusę valdybos narių. Todėl tas trūkstamas val
dybos narių pusės išrinkimas yra teisėtas. Tokiu būdu 
pirmieji penki asmenys, kandidatavę ir daugiausia balsų 
gavę, laikytini išrinktais valdybon dviejų metų terminui.”

Antanas Pleškys

.paktus-mėtits 
darni jokiais
Jijąis, įgrisusią įr.' jž:ąurinu.sią 
karo tarnybą,- gerokai. ąpAjiįUdi- 
-tėię, _6 3cifr' virtįę ŽĮ0' paprastais- 
plėšikai^;: net .karininku tarpe/ 
be lenktu.'sutikdaubihe dai ntas- 
koku, net primoku C), o kareir 
viii, nemažai buvo gudų. Be jų. 
turėjome reikalų dat su 1919 m. 
savanoriais. Vilniaus mieštele- 
nais. Vilniaus ir Suvalkų kramto. 
Gudijos ar pačios- Lenkijos kai
mų bernąis, kurių vieni stojo

Senatorių s. Percy laišku I 
nėši į Sovietu ambasadorių 
■šįngtOĮie, Ąuątplijų. IXohryr 
išrcikšifainas savo asmenišk 
>irūpinimą spalio 3 d. imti 
Lindo Dambrausko padėtimi 
vo laiške “Lietuviu Inforr 
jos Centro” vadovui kun. K. 
gevičiui reiškia viltį, kad sc 
tų valdžios organai •‘išteJ 
Dambrauska ir gražins ;an 
memuarus”.

iut ątžsal^Lįį, -tan^tjsįp. 
pą^ifya į Vis*'^5?
štąį k^dergis B&im.s
paprakai jtejškėsį-. teikti kuri^ri 

. jų' teįgiapj-ybės..deją;.
bųyo .škįętos. .:,$vj$ąggįii'• ūž ,ką- 
reėv’iųs - ir labiau apsitp^ ^'1' 
ri'nkai žinoma, bųyp apĮjairėsnį, 
Vėt' santykiuose sų -"rriūmiš vis 
d.ęlto' yer Aatig pešĮvai^ę:: kąft>U 
čia' suprasrtama; ųė ąpiė išimti.--, 
kurių
rįniri&iiS' ; bj^gibp-mė< ir- ;gėrbė: 
mė.?-7'' .- ? -

čiųi, kuris iš rišo gal tik
prireikė PLB valdybos j^įTrimnko ąū^ritęto., 

irinkimo pradžioje ir jam “neatėjo. į g^yą? ąt- 
usįrinkimo d^Įešį, - k^|-

Danilevičiaus kreipimąsi neatsūieįj^
-iai į PLB pirmininką taikomus sa^mąs
iaū provokuojančio pobūdžio, ųiąkąs jo ir pir
mininkaujantis, nedavė jam £}%&& Pats. ^so iiepras^au 
Lodei, kad jo prašomas paaiškinimas dėl kurio tai Įstatų 
paragrafo buvo išaiškintas kitų susirinkirtibkda^vių”.<

i • ’ ' « ' 'T'- * J '' '■ • •' - A ‘

Br. Nainio pasiaiškinimo raštas dabai ilgas, keturių 
smulkiu šriftu mašinėlę rašytų pus^ikščių-)>usĮapių. - ;

Garbės Teismo sprendimas, datuotas 1974.iX,3Q.
“Garbės Teismas, apsvarstęs, šalių paaiškinimūs, iš

žiūrėjęs dokumentus ir išnagrinėję? paaiškinimus ir liu
dytojų parodymus, nusprendė: • ■ ■

1. Pripažinti JAV LB Marquettj|;^r^q: ^y|į^ė$ 
1974 m balandžio 7 d. metinio susiri.nki©d apylįik^ val
dybos rinkimus iš dalies teisėtus: / jk;

\yK<tincios Aaduotojų” karau- 
mėųeb atvirą ir- c-a^Įką , prieš 
:ttiiš..dgr£i-iiigumą, pagaliau, pa- 
čfos ^kv.dsKio mums pastaiy- 
U^<^n5Lni4i-čtčijcs dažnai P-iri 
liriįri Aiekąrtą’
z»(upeLską^žjV.š' ^alrėpirnusl ir

ko sveikata- n;.soma, kad 
vo ‘ vienas iš tūkstančiu 
vių. suimtų J945 metais, 
buvo, įtariami opozicija, 
ma, ‘ Staiino-Hitierio pa 
apie 1950-tiesius metus t 
ges partizaninis karas.

Amnesty Interp-aiidnal (Tarp 
tautinės Amnestijos) pigaiiiąaei- 
a apsiėmė ginti Liudą Damb- 
ūvską ir. rūpintis, jo paleidimu 
Dambrauskas buvo spalio 3 d 
nutę stas kalėti 3.5 ?netų griež. 
to režimo Lageriuose ir dviem: 

kiti nuotykių ar stiprių Įspūdžių metams vidinės tremties, 
ieįskpdaęnj, treti nedarbo ir ba- Spalio 26" d. išleistame pra
do stum'ami. dar kit; tiesiog kur nešime Amnesty International 
galint pasipelnyti, vyresni, karo įeiškia susirūpinimą pambraus-

. "Tarptautinė Amnestiją" 
komenjupja siųsti tetegramr 
laiškus, juose rąglnįįųt, kad k 
tinimai piięš'DaAibrauską L 
pajg^hti-mes jis yra persek 

s už taikingą pasinaude 
i»a savo teise. laisvai išsįj-eik: 
Taip pat patariama xejksti i 
if.e.ą ir
kalami užfrkįybūbų, kėd jis k '. » j t r - •**..**
na visa r-įkaliną?, medicin; 
pagalbą. Laimos, adresuoti p 
kurčiui Arsenijui Novikc\ 
Re spirblikmė Prokuratūra. A 
iiiąs; LSSR UKGB pirmini it 
.»• Petkevičiui. Vilnius SS. 
Geįeifidi.niąjp Prokurorui Alt 
saęarųi Rekunkovui, Maskva 
UŠSR News Briet piane 

kad Pambrąuską teisiant. sa‘- 
oųvo jo žmoną įr keturi vark 
Dambrauskas patsai save 
įr. gynimosi kalbos metu, a c

/ Bekovodama su "bolševikais”, 
kątįuoĮUėnė pąU. pepokai i 

miyo ‘‘sūbolševikėjųs’^; k-rip >a j 
;kąpį virūiiši tokią pat- dvasiŠ-. 
kaipApkųpdusia ginkluota minią 
toldęmį'.-•'"i. pat neigiamybėmi', 
kokiomis Ji kaltįi^p įauūonąją 
armiją. Žiaurumas, plėšikišku.;; 
mis j kryžjokįskas.. .gatvirkusio

Vilniaus Lie 
kuri ne:->ida 
nė d«pokra 

! S 
lyste, be 

psunkmo ne ‘ik Vili 
zimą, bet ir pačios 
nepriklausomybė' pripa 
ir įtvirtinimą, klaiūindo 

Vakarų Eurę-pos ir 
s kraštų politikų. Jei- 
fcšto tautybėms sutei

kiama leisvę ne lik tenkinti tau 
tinius reikalus, bet ir spręst; sa
vų politinį likimą. Iro, rodos, 
begalima būtų daugiau reikalau
ti. kas beprikišti?! Vien lept ini 
gęičą prieš mus laim.ęii k'iikar.i.-, 
čia būtų bu-vę neper<unkiausia 
Jų betgi pozpcija pasirpde. ne 
buvo per daug stipri.

Tuo būdu lenkų aneksįoniz 
mas pats sąvaime čia dar kaitą 
pasireiškė, kuriam nė Pilsuds
kis neprieštaravo, nelinkęs pri
pažinti lietuviams tei.es Vii 
niaus kraštui, jei Lietuva nesu-.

ey j ąr(įxn.us (unijos, iedc-raci- 
'■os .y gap) -u Lenlp*
;•< Įtyl. neturint galvoje ende- 
i;.į.Ka p"pildyme gegulės 15 d- 

rųv 'jąutąri^aas aiškiai buv) 
viib-4Į^ prira,ęs,tįni-'>- nenuošir
du.'. J^ū-ij. Vilniau. Lietuvių, 
saiuy.kiijtę'ę su lenkų vyresuy 
ąa, su^įL, vi$ypn.<eolpiękah> if 
'ų ųv^ąinmų “Vilniaus Hudu 
.ąį sw.’jųp;'k.te,us;iiięx'rnir ek> 
oamūĮMĮ. soclalįūų ir 1.1, atžvil- 
■;U-- WbUV?'''.$ąs, tad n dva
siškai |kP'^iU!^ųsion)>s iu;esėio- 
?,tų gitrngmis, lęurių x’ardu onek 
. i. ųistą vi.' buvo tariam? ir vel- 

'Vai šyvos -eiii.o nutarir 
■'.ųa ąr kurie Kiti vįcši ir nevie
ši le.ųį.ų į, ūtiku ’r veikėjų pų.- 
.reikixvy r pąsLąąyn-.ąi ijedaųg 
tr vė ė, bū# nesveik
nū-u ųa^ul-p. N-ųo put prap/ios. 
leųkams ęar tebe^abu^jant “ląis 
viniųs’’ PLsų^kio, Smįglo, Be- 
‘inns. atiįįgą.ukifląiĮ§. gSQ'fune justi 
’.r sąVo sjm.iijĮu kek. priešingą 
ų jrltikątų šūkiąms ne Vk per 

Tftet^.^kš raus kurjS^MW VĮl- 
ciaus .fĘię-čįpri^’k 
tria? bet 4i’ tariamai , taos. šfitkįus

jokie į^jinfevšik

j kri 
lirbs'ė'.^o^idejillįaių.asiryžėl-ai, 
diplomuotą ‘ jf ne^^etnųptš’šyiė 
sgplią.1,’ pįątąuš -skriaus įaki-' 
rąčip vei^j^L^^Tn;-, )^Lniųj 
■pąimuĮsįps WLap^usios ;

I. PL’ŠĖNAS

KOVA IR MEILĖ
LIETUVOS LAISVĖS KOVŲ ROMANAS 

(Tęsinys)

24 — ATKARPA ................................ ................
— Taip, taip, žinau, kad jūs, ponąs lęjtęųąįtę. 

esate labai išmintingas.
— Leitenantas aš buvau tik kąriuoijienėj, o 

čia, civiliniame gyvenime, jokių leitenantų nėra, 
laipsniai čia visai nereikalingi. Man bus maloniau, 
jei mane mano vardu vadinsite.

— Gerai, ponas Gyniotai, dėl to mes nesibar
sim?. Papratimas žinote, juk tąjp i|napk^te. tąip 
reikėjo kreiptis į jus.

— Kariuopjęnę yrą kariuomenė; o ęjvilinįs 
gyvenimas yrą civilinis. Man rodomi, kad mes tu
rime dirbti taip, kaip pareiga reikalaują.

— Na. aš jąu toks nędakepėlis buvau ir būsiu: 
man vis norisi kitaip. Kariuomenėje norėjau jus 
vadinti piemenki aščiu, o dabar — leitenantu. 
Man labai gražu, kai leitenantai šaltojoj patupi, 
gal su’.albamesni pasidarys. — Jis staiga šoko 
;:nt dviračio ir nuvažiavo.

Gvniotas palydėjo jį akimis ir negalėjo su
prasti, kas Sarkaniui yra. Jis gan keistas, ner
vingas. kalba užgaunančiai. Nejaugi jis dar pik- 
♦ami tenesinešie’a iš kariuomenės laikų už tai. 
i.ad teko ji pabalti ir nubausti’ Bet jis taip pat

yra Sarkanį pagyręs, Vyčio Kryžiumi apdova
nojo. Štai kaip Sarkanis pasityčiojo iš jo: jis gavo 
tam progos, kad jis buvo areštuotas, o gal jis. 
mano jį ęsąnt kaltu. Kvailai galvai įrodymų pe* 
reikia, piktos minties gana. ) t

Su dideliu kartumu širdy Gyniotas parėjo na
mo, motinos išvirta zacirka jau garavo ant stalo 
ir ^k^J4ė malonų pieno kvapą.

Buvo atėjusi Matildienė ir užsipuolė mąpę, 
kad aš jos dukterį, Ievų, policijai įdaviau. Aš sa- 
kau, kad aš ničnieko apie tai nežinau. Už ką ąš 
‘urėčiau jos dukrterį išduoti? Bet ji nesiklausė 
manęs, tik pagrasino man ir Dievu, ir velniaig, 
už tai, kad aš jos dukterį suėdusi. Jau, sakau,.tie 
žmonės dabar, kaip pakvaišę, susikalbėti nebęf 
gąlj. Ne be reikalo aš tau, Antanui, sakau: nes.i- 
vedžiok tu tos Ievos po susirinkimais. Juk tu ma«- 
tąj, l^ad ji kokia tai keista. Aš tučtuojau pa<teb4-- 
jau, i* koją Į mūsų trobą įkėlė. Pamanjsįk 
neduok Dieve, jei ji pas mus gyventų, jei td ją 
vestumei,.. ' •.,« ’

— Mama, tu tiesą sakai, ji man tąip pat ne
patinka, tai ne Marytė, kuri savo gyvybę už ųąne 
paaukojo. Su Ieva aš tik pereinu iš reikalo.

— Ne, Antanai, tu klysti: vaikščioti su mer
gaite jokio kito reikalo negali būti, kaip tik tas 
vienas. v tu žinai, apie ką aš kalbu. Jei tu ir s& 
reikalu dabar pereini, tai rytoj bus jau kitas rei
kalas, nebegalėsi nuo jos pasitraukti, jei ir norėsi 
Tu nežinai, kas tūno jos širdy. Tau reikalas.
instinktas kitus turi tikslus 

instinktas kitus turi tikslus. Reikalus turėk tik 
su vyrais; o mergaitę vedžioki? tik tą, kuri tau 
jpątinką ir sų kuria galėtumei tuoktis. O jau ir 
laikąs tąų būtų. Aš su saulę negyx'ensiu. Netrū
kūs gal veikęs pąsęktį tėvelį.

— Kad mano širdis prie jokios mergaitės ne- 
Įinkstą, Mąn.ę U|ąrytėt> n.ėrą, nieko nėra, — liūd
nai pa-sąkė Antanas ir nutilo, tik pliauškėjo mai- 
šnnaą pūdelyje zącirka ir metalinis šaukštas 
skundėjo. j ;; >

Užsrėbęs jis nuėjo į savo kambarį, paėmę 
šautuvą, nuvyniojo rankšluostį, kuriuo jis stro
pia bužo. sų^TŲpiag, atsisėdu, ant lovos ir -ilgąi 
žiūrėję. į tnęlgvaį d.ąžytą jp. q mintys bėgo 
gaivoje kaip sraunus Dubysos vanduo, kaip dai
nos aidas jos slėny. ' * ‘ . .?. . . ■ •

štai šautuvas, §u kuriuo rankose mirė Ma
rytė, visiškai pasiaukojusi už jj ir už tėvynę. Ko- 
i^a bW Uhnė. jėl šūuidtęn butų... Bet.toji laimė 
mirė, nespėjusi net sparnų i&kleisti. Jos jau .ne
bėra, bet sprdy ji tebegyvena. dar jaučia Švel
nias jos gląuųj^s arg naktį ąj^nynę, sviedį- 
nįani^ ą^lįnX spj^ipėjanb Jįą giedi brangiausią 
jos žodį — myhtU .kuris nuskendo širdies gelmėse, 
bet nepranyko, dąbar išpląpjęU į pąviršiii ir jam 
darosi gėda, kad jib vaikščiojo su tęva, jos gla
monių prisileido, o tamsoje, linamyny, kuo tik 
nepasidavė jos pagundoms. gerais kad jį 
^ųęiAąldė. Kažin kas gsjttjb juk auiūkti. -(iabriū- 

je9 Inas, kmmu girtasi bet teiemgai bus- pasakęs apie

Ieva, lyg pakvaišusi, savo elgesio nekontroliu 
ir negraži, apsirengusi kaip baidyklė.

Jis atsimena aną kartą, kai juodu vvko į 
vasarininkų suvažiavimą: ji buvo prisisegusi • 
vo laikrodį. Baltuoja ciferblatas su rodyki k’- 
kaip vokiečių-bažnyčios bokšte Pelkinėje. Visi 
žiūri į ją, mano, kad kvaiša kokia, nes nė v 
taip laikrodžio, ir dar vyriško, nesikabina. J 
ląbai buvo -gėda suvažiavime draugauti su 
O dabai, štai, atsidūrė kalėjime už žmogžudy- 
Reikia bėgti toliau nuo jos. Niekad jis dau 
ir niekur su ja neis, net kalbėtis su ja vengs. Ge: 
jo motina sako,'ji nežinia kur žmogų galfnuve 
Jįg dar atidžiau įsižiūri į šautuvą:

— Maryte brangiausia, tavo piršteliai lai 
-gjuklą. tu kovojai kaip liūtė, tu užstojai nr

mįties. Ai* aš ką nors padariau, kad bu- j 
mirties vertas? Tiesa, aš kovojau, visa sa 

išgale prisidėjau prie tėvynės laisvės, bet ar 
užtenka, ai‘ dabar galiu jau pasiduoti Ic^o> vili 
nėms?’Pačioje pradžioje reikėjo mąr mamos i 
klausyti. t

• '-ū- (Bus drugiau)
’J*---------'V,- ..

į PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK

Ieva, už tai ir-sario gv’vx'be palydėjo. Keista to*ii



Modernios poezijos knyga. Kaina 6 dot Minkšti 
viršeliaL Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

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

^jjUmbaiiiiMiHHiuimmiwiMŲ|UiiųiuihuiiimiiųiuiųuiuuihiuOiuiiunuiįUinuimiiuutiiHiWlliiuiUluii

DR. PAUL V. DARGIS 
gydytojas ir chirurgas 

watkhour Community klinikos 

Mediciną direktoriui

IKSlAiVlLNlAl

1933 S. Manheim RK, We»tcn«3t«r, IIL 
VALANDOS: 3—W darbo dienomis

TeL; 562-2727 arba 362-2728

TEL. 233-8553

Service 461-8200, Page 06058

DLL Ag K GLE v LUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

SPECIALYBE: AKIU LIGOS 

3921 West 103rd Street 
Valandos pagal kuri tarimu

luo reikalu jum^ gali daug 
padėti teisininke Prano ŠULO 
^ruošta h Leidėjo Alphonse 
vVELJUS peržiūreia ‘Sūduvos” 
csieista Knyga su iegaiiškomis 
iormomis.

knyga su formomis gauna
ma Naujienų admimsrracijoje. 
Knygos kaina - ?3.9f (su pe^

44 T

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS

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

Tikrina aki a Pritaiko akinius 
ir “contact lenses".

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
autorių: 6729*801 Campbell ’ 

Ave., Chicago, 1L 60629.

i729 S Halsted St 
Chicago. IL 6060£

24 Hour Servic,

I 1
I

Funeral Home and Cremation Service
i h artėt. Stasakaitb-

312) 22ft-134»

• H)EKNlAh(ks aIK-CONIHTIUNEP KOR.vni.

Paminklas nežinomam, kareiviui

SNIAUS1A ffi D1D11AUS1A LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

——_ s

1330-34 SO. CALIFORNIA A VENŲ!
Telefonas 523-0440

Dr. LEONAS SK1B UTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
; 2656 West 63rd Street

■ i-Vaiannns: an trad, i—-e popiet.

telelonas: 776-2880, 
ksxiaenci|e$ ralaf.; 448-5545

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813j 321-4200
L.’a^^'^S=====?^  ii i^Z^bb^^b—_——

Našliui, Našliukių ir Pavienių- 
Draugiško Klubo,•'.susirinkimas Į 
Įvyks naujoj vietoj /penktadienį, 4 
vasario 8 d. Talfnan salėje, 4560 ■ 
So. Tahnan Ave., 1:00 vab po; 
pietų.

Prašome įsidėmėti, kad susi
rinkimas įvyks nauje vietoje ir 

1 nauju laiku, dabar bus dienos 
metu.

Nariai prašomi atsilankyti, 
nes jia daug svarbių reikalų ap- 

. tarti.
Po susirinkimo bus vaišės.- ^karstai su nežinomų kareivių 

Rašt. A. Kalys j palaikais. Ministeris pakvietė 
__ __ - į vieną kautynėse pasižymėjusį 

234 pulko karį ir paprašė kad jis 
ant vieno iš čia esančių karstų 
uždėtų puokštę gėlių. Tas kars
tas buvo nuvežtas j Paryžių ir 
iškilmingai palaidotas prie Are. 
de Triomphe 1920 m. lapkričio

■ Pasibaigus pirmajam.; karui, 
! nežinome io kareivio pagęrbirno 
mintį pirmasis pasiūlė pTancū 
zų rašytojas Binėr Bolmer. Ši 
sumanymą parėmė prancūzų 
spauda, o karo ministeris A. Ma
ginot ėmėsi jį įgyvendinti. Jo 
Įsakymu, iš didžiųjų, kautynių

• vietų į Verduną buvę atvežti 7 
ękarstai su nežinomų 1------  '

Ministeris

— Nikaragvoje organizuota 
grupe norėjo pulti JAV amba
sadą, bet vartus saugojo gink-
luotas karys

11 d. Tą vietą' pažymėjo Įrašu- b”.xiL£iuumasu> 
čia ilsisi vienas piancuzų ka 

tvs. žuvęs itz tėvynę 1314 lsl3 . 
Šitas kapas ta.po prancūzų įaulos 
simboliu ir lezo m. prie jo bu 
vo užuegta amžinoji, ugnis.

Anglijos nežiDOn-as kai ei v i s, 
i-uvęs ancuzTĮCs kautynių įau 
anose, buvo p.aeno'af LuZU m. 
apkn ;p li ti. Westminsieiio 
aOatijoje. AtsežaKu karstą is 
l'I'SjLCUZIj;'x>Sj jib. _L>0\ (L1O UOSlC 
uiivo s c l litas p&uaUKų sū
viais- -Laiucj?—t, kalulius užce- 
,e anc ka-SuO zeiries, a^aotiiLOs 
ls Prancūzuos ir Belgijos kaūti- 
4ixų laukų. j^apo~ VxeLCį zyi-a įia- 
?.as: “Nežinomas^ o visgi žino
siąs, žuvęs, o visgi amžinai gy
vas”.

t
i

HrccKds.. Am kapo _ uždėta^.’] 
įnagis anuTka^is iU n*asu. ‘j 

zuvęo j 
m” ii 

siovcjo:. ak- j 
lA.e-jcuiiltS KcLUaKola^JIS i IU ailkŠ’ i 
cjk> aUKUka^. rzjji jo L-Adiiirų me- | 
vU ue6OcxVo zuvusjejiis pagerbti I 

u auKUio pj.iejxjiiiame ! 2

ixcuue ^uOu i>voes

ir.CS Liinis-
NCLcm savo

II

cZ1c.0j.1lG Vv LiwiALixgįLOjlv KctpO st 

>1 v LZuOIIajS Vi,CiUlBtLC.AS iUZfiBliS.

enzeiio zu g. J. Pa-1 .

TĖVAS
‘ARQI'ETTE

Z533
1410

IRYS

FUNERAL homi

VV. Ilsi Slreei
So 50th A v e,, Cicero

l'elet. 476-2345

MODERNIŠKOJ KOPLYČIOJ

aikštės automobiliams PASTATV

Apdraustas perkraustymas 
Is jrairiŲ *tsfumy.

ANTANAS VILIMAS
Tel 376-1882 ar 376-599f>

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charjt 
ir VISA korteles.

R. iERĖNAS. Tai. 925-8063

SOPHIE BAUCUS
• DUO fSIMO* VALANDOJ

Wti dieniai* fr lerixalianltii 
quo 8:30 iki 9:34 raL ryta

WOP A - 1499 AM 
tr«axliu*|ama* g n0>v 

Maf<3v*W»

—* AJc^orx

77I-I5A3

*159 &•. MAPLEWOOD AV? 
CHICAGO, it WTt 

------

“Lietuvos Aidai’
KAZt MAZOZIONYTA

Kiadlaa ano ptnnadlenla Un ®r->* 
tadlenio 8:30 nJ. vakar*

Vtooc Laido* li WCXV •CHtaa, 
bank* 14M AM

Ii WTIS ttotha 1110 AK bwa

cucar^ hhm mms 
Tri«L778-U74

PIRKITE JAV TAUr-MO «ONU>

Lietuvos Evangelikų Reformatų bažnyčios 
kuratorei

KAZIMIERAI NEIMANIENEI
MIRUS, 

reiškiame nuoširdžią užuojautą Sen. superinten
dentui kun. Stasiui Neimanui ir jo šeimai.

Tegul Dievas suteikia visiems paguodos ir 
ištvermės.

Lietuvių Protestantų Sąjunga
Kalifornijoje

------------------------------  ------------------ ■ ......—. - - * - ■-; — ;

Amerikos nežinomas kareivis 
yra palaidotas Arlington Kano
nai Cemetery. Prie kapo pasta- ■ 
;vtas mubvvus oa-i.. - - L i
minklas su pasu: “čia guli gar-i 
eingas Amerikos karys, žino-' 
mas tik Diėvu; Kapų puošimo' 
aieną (gegužes 30) kiekvienais į 
metais prie paminklo ruošiamos i 
iškilmingos pamaldos.
Lietuvių tautos aidžiausia šven1 

tovė buvo Karo Muziejus Kau
ne. Jo sodelyje pagal J- Zikaro' 
projektą buv^ pastatytas žuvu-. 
sienas >iž Lietuvos laisvę pamin
klas. Jo atiaenghnas įvyko 1921 ■ 
m. spalio 16 d Nuo tos dienos; 
buvo Įvestos žuvusiųjų pager-; 
binto ir vėliavų pakėlimo ir nu- 
teidimo apeigo-. Prie Šio pamink į 
lo 1934 m. lapkričio 23 d. buvo 
palaidoti Lietuves Nežinomojo 
kareivio pal ik u. Žuvusiųjų ka
reivių kmJži buvo • surinkti iš1 
įvairiu nep:iklatisomybės kovų' 
vietų ir paja.doci -geležiniame 
ka:ste. Laido,uvių .užeigas aJi- 
ko arkiv. P. K.'.-eviČhis ir arki v.

tėcK.o vauovelijama nakties vy
riausybė atvyko pageroti Neži- 
uoiiivjo kareivio Kup«. lą parei 
gą auiko lacai neixu. o^ins, nes 
.L.u.^cuua tos vyuau^yoen narių 
cuvo OxiC^iiigai nUbioLL.Ciusi. Jie 
^a-^KU.jjoiu.i.s atvyko i ouuelį oe 
r-cLxvuiiv. scių, švankus aire rankų 
aarsimece, su airarLyuomib marš
kinių rankovėmis.Prie kapo kai 

pači. V. Aitve x-aickevi
-lUs. jis pasakė.* i"ixmicji mū*
sų žingsniai yia pagerbti Neži-r 
nemojo kareivio kapą, kuris vi 
sai Lietuvai yra simooiis nepri
klausomos Lietuvos. Prie šio ka
po, kuris kaip ir liucija mums 
v >sas tas kovas už Lietuvos liau- 
. ies gerove.

;• i a )

i’ Oy 

dus

kdyu
už ką šis kaieivib žuvo 

avo gvvvbę: liau- 
viso> Lietuvos ge-

> gyvento- 
įsų darbo 
ic< hs, už 

kOVOt O-
Li?.gą, ne- 
vc- ime ir 
Tai buvo

gerove, 
ir visos Lietu v o 

n ove. I ai v ra lt
Jis ir u.ž t.:o^ i

uos žuvo i 
L . i_ic;t.

teita į 6 ps..;

GINKIME LIETI VUJ TEISES '

Nepamirškime savo aukos Lietuvių Teisėms Ginti Fondui

Prašome paslattutfoti šia atkarpa, čekius rašyti “Lietuvių 
Teisėms Ginti Fondas“ (arba “American Lithuanian Rights 
Fund, Inc”) ir siųsti adresu: 5620 So. Claremont Avenue, 
Chicago, ILinoiS, 60636

Auka Lietuvių.l^ėnis GintiF<»nd ’.i................ US-?................

Pavardė, vedas ... ... ........................ ................

Adresas ......L............................................... ............................

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenut

Cicero, ILL 60650 
LeL; 652-5240

tiCiPLIGių LALUCIJIAIU SKK.MKX1N1

»tarėjai u laidojimo direktoriai

VANCE u GKOKUE SOKJLNi

cuojies automobiliams pastatyt;

ja. .Tte. -i. — ■ ____-i -—..

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

£424 West 69th Street Tek RE 7-1213

(.1028 Southwest Hwy., Pakh Hills, Ulinoi*

Tel. 974 4410

..AIDOTTIVU DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois

Telefonas — 652-1003

We,lr



CHICAGOS ALTAS MINES 
VASARIO ŠEŠIOLIKTĄJĄ

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

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

• Sekmadieni, vasario 17 d.:
— 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. Neįmanąs.

— 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

BENDRADARBIAUTO.)AI PERSISTENGIA

Kaip gaila, kad lietuvių nutau 
tinimui ir surusinimui taikiniu 
kauja patys lietuviai, net persi- 
>tegdami, lipdami ant kovojan
čiu brolių pečių,' kad kad Mask
va pamatytų ir išgirstų jų pa
taikūnišką balsą- Ir už tai jiems 
paskirtų Lenino medali.

O kodėl, tie patys lietuviai ne
galėtų būti, mažiau paklusnūs 
Maskvos užmačioms, o daugiau 
turėtu meilės savo broliui lietu
viui ir tautai? O dabar rasai 
žarsto žarijas ne savo rankomis.

Reikia net stebėtis, kad tokioj 
rusų sukaustytoj, išaugintas jau
nimas ir vistik dar atsiranda šei
mų, kurios sugeba išauginti sa
vo jaunimą ię jam įkvėpti Die
vo ir tėvynės meilę.

Ro
dės- 

išsikvietusi

m. gruodžio mėn- 
Kultūros mokyklos 
Vaičiūnienė,

1983 
kiškio 
tytoja 
savo auklėtinę tikinčią mokinę
Jolantą Jurgelevičiūtę ir aiški
no jai, kad kultūros darbas ne
suderinamas su religija ir baž
nyčios lankymu.

1984 m. vasario mėnesį su J. 
Jurgelevičiūte tikėjimo klausi
mu kalbėjo mokyklos direktorė- 
Ti aiškina, kad Jolanta yra labai 
gabi, bet tikėjimo atžvilgiu 
klysta, todėl visi jie nori jai pa
dėti. “Ne aš. direktore, klystų, 
bet jūs n akly dot”, atsakė mer
gaitė Iš jaunos mergaitės, argi 
reikia drąsesnio atsakymo? Ir 
apskritai esu pilnametė, todėl 
pilnai atsakau už save. O už pa-

ietį,5‘Ciūjhet man ju-a pagalbos 
HerCtkia’T — paaiškino Jolanta 
Jurgelevičiūtė.
Direktorė pradėjo tėvams prie 

.oištauli. kad jie patys klysta, 
todėl u* dukra blogai iš- uklėia, 
nat diicktorės žo<iž*ais? ‘‘primi
nus tikėjimą, Jolanta pasirau
sia kaip ežys.

Kovo 5 d. J. Jurgelevičiūte 
šsikvletė mokyklos direktorės 

pav2du<jto’a Sinkevi aenė ir lie
pė rąžyti pasiaiškinimą kodėl ji 
epaklausė ir kovo 4 d- išvažia 

. o i namus, nedalyvavo koncer
te. Jolantai paaiškinus, jog pris
migo pinigų, pavaduotoja ncišt- 
/ėrė: ‘Tu važiavai i bažnyčią”, 
— kalbėjo ji. Po te sekė, kad 
itejistinis auklėjimas, kurio me
si J. Jurgelevičiūte tylėjo. Tą 
pati vakarą mokyklos direktorė. 
šJkv;etė J. Jurgelevičiūtę, pa
reiškė, kad nuo kovo 6 d ji yra 
pašalinama ir Rokiškio Kul 
ros mokyklos”.

Ar rusas okupantas galėtų 
įvykdyti tavo planus, be tokiu 
stiklinu, net persistengusių mo
kytojų? Aišku, kad ne. Keista, 
kad daugumoj tos aršios patai
kautojos yra moterys, kurios 
sąžiningai tarnauja rusams. Jos 
stengiasi labiau negu patys ru
sai- Jos galvoja, kad jas maitina 
rusai, o faktinai, lietuviai maiti
na rusus.

“1983 m. gruodžio mėm Kau-j 
no miesto švietimo skyriaus ve-! 
dejas įsakė visų lietuviškų Kau-’ 
no miesto mokyklų vadovams 
gruodžio 24 d. pravesti diskote
kas, kuriose kuo gausiau daly
vautų .moksleiviai. Kai kurie kla 
siu vadovai gavę iš savo mokyk
lų direktorių tokį įsakymą, pri- \ 
mygtinai kvietė mokinius, net 
reikalavo, kad tą vakarą visi iki 
vieno dalyvautų diskotekoj. Kai kovoti su okupanto 
kuriose mokyklose buvo grasina kad jie per Kalėdų, Velykų atos- 
mar j°g nadalyvavusieji priva-j togas neišvestų mokinių į Vil
les rašyti pasiaiškinimus.

Tokiu būdu buvo siekiama iš-, mi.Stalino.saule, 
plėšti vaikus iš šeimos židinio,1 
kad nešvęstų su tėvais Kūčių, 
neturėtų galimybės vakare da
lyvauti Berneliu mišiose, kad 
šokio suk.ūry užmirštų religines 
šeimos ir tautos tradicijas. i

O kaip mes Chicagoje> ar ger
biame lietuviškas tradicijas?
Ne. advente 1984 m. gruodžio; 

meh- 8 d. Pasaulio Lietuviu Jau-

. - A

- 778-2233

fun.

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

BUTŲ NUOMAVIMAS 
B NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

» NOTARIATAS • VERTIMAI

Y£BŲ RŪŠIĮJ DRAUDIMO AGENTŪRA 

fB BACEVIČIUS — BELL REALTS 
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave..

IITATB FOK MALB tgAL ISTATB FOR tALL
Ima* — Fardcvuml . MmmI, tamė —-

11.EKTROS ĮRENGIMAI Į |
PATAISYMAI .1

Turto Chicagos miesto tohti&ą. | 
Dirbu ir užmiesčiuose, f roll, 

jar&ntuotai ir s^žininfaL 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Telman Avu, 
TaL 927-3559

nimo Sąjunga rengė šokius Jau 
nimo Centre. O moterys Clev- 
iende ir Chicagoje Jaunimo 
Centre, Verbų sekmadienį ren
gė velykinius pusryčius, o vai
kams margučių ritinėjimą. O ię 
vai jėzuitai visą tai laimina, nes 
ta komedija vyksta jų pastogė
je. O vasario 16-sios gimnazijos 
direktorius neranda, būdo, kaip

» agentais ,|

nių ir, kad jie nebūtų apšviečia-

Jei okupantui taip labai svar
bu auklėti Amerikos lietuviu 
jaunimą, tai kodėl jis nesirūpi
na Sibiro, Gudijos lietuvių jau
nimu? Ar yrą,nors kartą parsi
vežęs į Vilnių^ *

Antanas Marma j

Nežinomojo kareivio kapas
(Atkelta iš 5-to puslapio)

paskutinės Nežinomojo kareivio 
pagerbimo iškilmės, kurios užsi j 
tęsė tik apie 5 minutes. Spauda ! 
šį faktą atžymėjo vos keliomis • 
eilutėmis. O naujasis radiofono ‘ 
vadovas gavo iš Komunistų par-1 
tijos skaudžią pastabą už prof. ■ 
V. Krėvės-Mickevičius kalbos 
pertransliavimą per radiją. Vė
liau pref. V. Krėvė-Mickevičius 
ir inž- E. Galvanauskas atsista
tydino iš liaudies vyriausybės. 
O pasilikusieji prievarta įjungė
Lietuvą į S. Sąjungą. Į

Antrą kartą Lietuvą okupavę 
rusai nugriovė žuvusiems pa-j 
minklą ir išdraskė Nežinomojo 
kareivio kapą.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
£g LEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKUIMAIl. 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

Cermak Road Chicago, HL Tat 847-7743

9 butu mūrinis. Labai geros pajamos. 
Dilelis butas savininkui. Geras inves
tavimas.
3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.
Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 
Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St 
TeL: 436-7878 ■>

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

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

Skambinti 376-3691 į

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $126 pusmečiui automobi.ls 
liability draudimas pensininkams. 

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

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

Dengiame ir taisėme visų 
^ię5st<^usŲ Už darbą garąįpŲ 
ktuepmė jr esame apdraus^. 

’ ; ARVYDAS KIEĮA^j 
_ 6557 S. Talman Avenuėpš 

Įt: r Chicago, IL 60629 
ar 737-17^1

ĖS

M. ŠIMKUS
■ Notary Public 

INCOME TAX SERVICE

B59 S. Maplewwd, TO. 2S4-7«0

Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.

V.

knygą apie

I

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

I
Kai milijonierius Rockfelleris 

buvo paklaustas, kiek pinigų 
daro žmogų laimingą, jis atsa
kė : *>.» ,

Tik truputį daugiau, negu jis

Don’t Go Out Without ft.
©1983 A.H. Robirn Consumer Products

□ vision,Richmond. Virpini* 23230

Liberty federal
AND LCAN ASSOCiA’lON

f

Advokatai j:
j GINTARAS P. ČEPtNAS 
j Darbo rtlandos: Kasdien: dūb 
< 9 vai- ryto iki 6 vaL rakaro.

šeštad.: nuo 9 vai. r. iki 12 vai i 
h pagal susitarimą.

TeL 776-5162 
į M49 West 63rd Strwt 

Chicajco, UI 60621 
f

turi.

Naujienose galima gauti
AUGUSTINO PAšKONIO

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLA IR 
JOS KARIŪNŲ LIKIMĄ

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

Čekį rašykite ir siųskite:

J

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

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

KAINA — $17. (Persftintiirni pridėti $1)
Sftjstl čekj:

Naujienos, 1739 S. Halsted St
Chicago, IL 60608

TOHN GIBAITIS ■ į
Advokatų įstaiga.

6247 S. Kedzie Ava.
(312) ,<b-8700

WINTER 
OVERCOAT.

Homeowners Insurance 
: Good serv'toe/Good price 
F- Zapolis, Agent Z"z 

3208’A W. 95th St / 
Everg. Park, IIL 

60642 - 424-8654

Filadelfijos Federaline Liberty 
Taupymo ir Paskolų Bendrovė

1984 metų sausio 29 diena 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 fondų, 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 šiua 
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. i

C. S. CHELEDEN, 
Emeritus pirmininkas

ENERGY 
wise r

Bert Im •

advokatų draugija 
V. BYLAITIS . ■ 

Ir V. BRIZGYS J 
Darbo valandoc

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet 
Šeštadieniais pagal susitariiaą. 

(606 S. Kadzl* Ava. 
Chicago, III. 60629

TeL: 778-8000

Wednesday, February 6, 19156 — Naujienos, Chicago, 8, Ill.




