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MICHALINA BARONENĖ VAKAR MIRe VAI 
VADŲ NAMUOSE

Ji bus'laidojama Lietuvių Tautinėse Kapinėse, šalia 
savo vyro Kazio Barono

Vyresnio ©inžiaus cikagiė- 
tė Michalina Baronienė pirma
dienį mirė' Washingtono prie
miesty -McLean, Antano ir Mil
dos Vaivadų riamuose.Ji- bus lai
dojama Ghiėagėj,- Lietuvių Teu 
tinėse Kapinėse šalia vyro Ka
zio, Naujienų steigėjo.-
Michalina Unibraziūnaitė 1892 

m. rugsėjo 15 d. gimė Švenčio
nių apskr.,1 Tverčiau* valse., 
Pįvarių kanhe; Skaityti ir rašy
ti pramoko iš tėvų. 9-tus metus
eidama; buvo išvežta į §venčio-( 
nėlrus, pas dėdę.Tėn turėjo pra
dėti namu ruošos darba ir tu
rėjo progos ėiti į vietos mo
kyklą. '■ y ; -:--

Sulaukus 15 mėtų buvo išvež
ta į Rusiją, Fetcisburgą, pas pa 
žjstamus lietuvius.-Ten. ji pra
moko rusiškai ir susipažino su 
didmiesčibjgywe^Hnu<- m- 
ji atvyko ^Amieriką, tiesiai ĄGhi - — - -i A. A—. • -- _ - ' . j w —. - . * Az ■«- * *■

. cialius susirinkimus.
Roselande Baronas sus 

no su Vinco Pilypo šeima, kar.. 
tu platino Naujienas, o kai Pi
lypas išvyko į Michigan valsti
ją, tri Pilypų ūkyje Baronai or
ganizavo atostogas. Kiekvieną 
vasarą ir Michalina ten praleis
davo į Pilypo ūkyje su Milda ir 
Lilian. Savaitgaliais suvažiuo
davo į pagarsėjusią Pilypų di
džiąją bamę, kur ilgiausiomis 
valandomis buvo aptariami įvai 
rus kultūros ir literatūros rei
kalai.

LOS ANGELES, Cal. — Vladas Bakūnas telefonu 
: praneša, kad Vasario 16-oji sukaktis gausiai buvo pami- 
' nėta Los Angeles mieste. Iš viso surinkta $17,000.00 au
kų. Vien tik Sinkiai paskyrė VLIKui $2,000.00 Seka pla
tus pranešimas apie Vasario 16-tos dienos minėjimą.

* * *
CHICAGOS LIETUVIU TARYBA SURENGĖ LIETU
VOS NEPRIKLAUSOMYBĖS SUKAKT. MINĖJIMĄ

2. vai. minėj mą atidarė inž. 
E. Ja-iūnas gražiu įvadiniu žo
džiu subrinkusius pasveikino.

įnešamos vėliavos: Dariaus — 
G rčno. Dcn Varno su palyda-

To- pačio.' organizacijos,, ku- 
i ios bažnyčioje dalyvavo :šsiri- 
kiuvo scenoje. (Scenoje didele 
lietuviška vėliava ..u Lctuvos

Va.-?rio 16 d 12 v;.l. biivc. vė
liavų pakilimas ir žuvusių dėl 
Lietuves laisvės pagerbimas prie 
paminklo Jėzuitų scdelyje-

Vasario 17 d- išk'lmingos pa-[ 
maldos šv. P. Marijos gimimo: 
ir Liet. Ev.. Liut. bažnyčio-e. 1 
Vasario 17 d. 10 vai- Šauliai ir į 
organizacijos rinkosi prie Mar-J 
quette Parko parapijos salės da! 
ly vavo:

1. Vyt. Didž. šaulių RinktinėsI 
apie 100 uniform uotų 
moterų.

2. Savanorių S-ga;
3. Ramc.vėnu S-ga;
4. Reg. L. B-nės:
5. Generolo Daukanto šaulių)

' kuopa.- j
Kiekviena organizarija prie} iiienė su baigiama mintimi. Ti 

y--l.ąvų<turėjo <savo palydovus.} kėkime. Lietuva bus neprikiau

Susegus Baronui sunkia liga, 
Baronienė ne tiktai juo , l>et ir 
mergaitėm rūpinosi. Mildą Ba
ronaitė ilgus metus dirbo Nau
jienų administracijoje, čia ište

škėjo už -Antano Vaivados, tvar
kiusio žinias,ip prąrifrš mus apie. 
Felikso Vaitkaus skridimą. 1 

laido-,j j 
tuvių. „r.ciįFadus- tvarjii's, > Pc\ ilas 
Ridikas, šiomis dienomis jis pa

skelbs platesnį . pranešimą
Baronienės, laidojimą.

__ ____

Amerikos ir Lietuvos himnus 
sugiedojo tautiniais rūbais pasi
puošusios L. Rastenytė -- La
pinskienė-

Sveikinimo žodį tarė Lietuvos 
genei alinė kunsulė J Datrivar-

miesto -gatves; ■

ir kun.

čia hvla.

usto<
id

Aukščiausiojo teismo

t
va

u v

on Captive
strength from

m

nę 
iiu

J’e 
lais-

pa>akė kan. V- Za-i 
, į

j rumpii pakorucr-i

.. ... -t Libąno/prcseįdehtas Gema-.
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nu kovoic.'ii
Lietuva būtu

-- Pirmadienį aukso uncija 
•kainavo $303.00. .

urns aisvę į ievi 
nainiai kovoja žinb

\ Advokatai /pataria gen. 
Westmoreland .nutraukti bylą. 
Abieju ' pusiu; atstovai pradėjo 
tartis. CBS bendrovės atstovai

1 to> kančias, ; 
ją. rusinimą, 
vasario ak
,noru p 
aukojosi

^rgcites. P. Eindo 
?.rdu dėkojo.

dėjo sveikinimai ir 
-i. Bu

paerą ir guoce pabaigai dc 
mūsų Institucijos veiklo> it , 
.'liemenė?
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\ M lėliui io 
Kupetai* 

patriot in’ų

zio Barono,/ Naujienų steigėjo. 
Baronas buvo “Kovės” adminj- 
stratoriuinFdvijjjus metus Fila
delfijoje, ^i^čY^gskas pradė
jo lėisjjįf ^ątai Ba
ronas . rė-

M.
Gorįfc •

. lairbk YVąįUJ,.’’ 
bos”, o k^fffą^tos c^ąrųziitL- 
I i Na u j iėrloB/^taįšBarpirrasTt 
kė vietos ^injaiS;. ‘ ■ 1

Į" :L "T • ' .. '
Nuo 19i.4';m.:BeįrpruĮ namai 

tapo Nąujięhųteėntras. PasiiBą-. - Vakar prez. Gėmajal ahy- 
rc-nus rin^dątosv:vfef Naujienų-ko į Si doną ir apėjo svarbesnes 
steigėjai. * 'Baronienė- pAruosda- 
davo atvykusiem s lietuvišką už
kandą, o p^ČHĮs svarbiausius - rei
kalus aptardavo' redaktorius ir 
administratoriai. Baronas turė
jo didžiausią patirtį laikraščiu11 
leidimo reikaluose. Baronienė pranešė, Wd jie nemokės nė 
nejučiomis įsitraukė į Naujienų cento už mėnesių bcsilęsian- 
organizavitno ir steigimo darbą. 
Baronų namuose -buvo atlieka
nti svarbiausi nutarimai, o vėl 
linu orgėtiizzuotai eidavo Į ofn-

— Ginkluoti šijitai tuojau iš
vertė iš lovos kapitoną Moha-I 
niedą Ilablį ir durluvais Įvertė! 
Į automobilio bagažinę. Jis bu
vo sušaudvtas. *

pir-1 
mininkas Wi’rren Burger prašo j 
advokatų padėti sudaryti komi
siją, kuri sumažintų aukščiau
siam Iešmui ■mnčiamus skunri 
dus. Nori. k?d sumažėtų skundų I 
skaičius.

.Argentinoje rasti 300 ž.mo- | 
nių griaučiai. Manoma, jog tai j 
yra karių valdymo motu be teis- i 
mo nužudytieji.Vyriausybė ima} 
s: priemonių atpažinti žino-j

I nes.

Michalina Baroniei 
nėse Kapinėse.-

liną. Šarūnas, Nida, Sau 
’ bonis, Tripulė.

Saulė teka 6:11. leidžiasi

šaltas, snigs.
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THE SECRETARY OF STATE 
WASHINGTON

February 11. 1985V

Dear Mr. Charge d’Affaires:
It is with great pleasure that I extend to you and 

to the Lithuanian people sincere greetings and warmest 
best wishes on the sixty-seventh anniversary of ihe

I am also pleased to take this occasion to reiterate 
the longstanding United States poii.-y of rtcn-recogni- 
tion of the forcible incorporation of the States of Lithu
ania, Latvia and Estonia into the Soviet Union which 
took place in 1940. The United States 
mitted to the principle that the Bailie 
have the freedom to determine their ow: 
tinies free of outside influence or coeix

remains coin
people should 

i national (les
ion.

As President Reagan stated in his proclamation 
s Week, the United States and its 

tiers of the millions
of freed™ 
such as tl 
Lithuania 
nians whi 
identity

signers of pot i i ions for religious 
.” We commend the efforts of a

and look fot 
successful.

geokgf: p.

i'Nėmazasljūrv-' moterų buve pa -f soma”.j . " . 'sipuešę tautiniais rūbais. ■ Lietuvos Nepriklausomybė
Vyt. Didž. šaulių Rinktinė pa- { aktą perskaitė savanorių S-go 

kėlė valstybinę ir Lietuvos vėli.

įlotas Lietuvos Hannas.
Prie vėliavų pakėlimo daly-- 

vavo per 200 asmenų.
O rga n izaci jos si t vėliavomi s I 

atvyko Į bažnyčią. Vėliavos su-r 
statytos pre grotebų. Viso buvo-

Prieš šv. Mišias parapijos cho-j 
ras sugiedojo: “Dievas mūsų! 
prieglauda ir stiprybė”.

sv. Mišią 
Brizgys su ; 
Zakarausku 
čiu.

Pamokslą 
karališkas.
tavęs šv. F.ve»igeiiją. ntinėjo tau-Į 

lepakeliamą vergi-i 
nurel-.gknimą.

fry h
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tvchu i<v

Rack i s, 
d’Affai of Lithuania.

gvs ner skaitė invokaciia
- * K U w

Pageibti 6 savanoriai kūrė 
riirieins prisegta po gėlek

Prezidento Dr. K. Griniaus 
’Uis Vliko vicepirmininką, ii 
Liūtas Grinius skaitė idem i 
paskaitą, meržvelgė Lietuvi*'4.?

tautiniais rūbais.
D- Simon atsiuntė >vei-

.••?si.i. Buvo dar vieno

s\< ik'no 
ponia su linkėjinu i= “f?ed 
ithuama’.
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Kūno, proto ir įousmy darnos pagrindai 
Naujausių moksle žinių populiarus perteikimas 

JONAS ADQM/vVIČIUS, M. D.

TVIRTA SVEIKATA- PASTOVI LAUME

Smegenų mirkymas alkoholyje (5)

elgiasi

PwJstadiyU. Ur* J. XV ii 
Jąms: The Prevention of Alco 
nodism Througn Nutrition. Ban-

Smegenys — mūsų sudėtingiausias kom-1 
piuteris. Protingasis nemerkia savo kom
piuterio i alkjholj ir žino dėl ko jis taip \ 

(Išmintingo gyvenimo tiesa) ;
u. ) nei KETVnVIT nųpšim- f 
čius) viso kūno išleidžiamos ‘ 
energijos. Išeina, kad medžiagos ; 
apykaitos požiūriu smegenys yra ■ 

, KAIĮŠTA kūne vieta.
Toks smegenyse chemiškos • 

energijos išleidimas tūri savo;
‘ tikslą: smegenys palaiko žmo
gaus gyvenimą, sveikatą ir kū-. 
ne esamų Įvairių mechąnizrnų į 
lygsvarą.

Smegenų celės nyk^a 
kaip musės

Kiekvienas žmogus turį
Dr. Jonas Adomavičius

nenusinešios, nežus. Minėtas 
dviejų dūkstančiu smegenų ce
lių kas valandų žuvimas yra vi
durkis: kai .kurių žmonių sme
genyse celės žūsta greičiau ne
gu kitų. ALKOHOLYJE mirks-

bili-i 
jonus nervinių,celių savo sme-i 
genyse. Apie du tūkstančius jų i tančįos smegenų celės žūsta NE-.’ 
žmogus netenka kas valanda. -PALYGINAMAI greičiau, paly į

NEGERIANČIOJO]

Net skruzdėlė, tokį mąžą savą ' 
koimpiuterį turėdama, orientuo
jasi, kad gj’vybę yra brangiau
sia jos savastis. Nė rašyti ne- .Tas ėsti todėl, kad toms celėms Į ginus su 
reikia, kad normalus žmogus aplinka esti NETINKAMA. Išei-1 žmogaus tų celių žuvimu.

na, kad tokiu greičiu smegenų j Yia medicinos mokyklų šia- 
celėms nykstant, 40 metų su-j m.e krašte, kurių studentai me- 
laukes. žmogus neten 
AŠTUNTADALIO savo
nu medžiagos.c. o

Čia visi atsiminkime tiesą, 
kad smegenų celės automatiškai 
NEATSISTATO, kaip kitos kū-j 
no celės. Pastarosios esti ipakei-■ 
čįamos naujomis, sakysiu

krsujuje,';o<^jė iį-NkRo^'

.yra tokios pat orientacijos. Jis 
į savą kompiuteri — į tuos su
dėtingiausius smegenis nekai- 
šioja šakalių, nemirko jų alko-] 
lio'.yje.

Mat, smegenų celėms reikia 
SVEIKOS aplinkas. Tokia sme-| 
genims yra pats svarbiausias 
dalykas, šiaip iš paviršiaus gali 
atrodyti, kad smegenys: ysacta- 
haš ramus kūno organas. BeĖ<nyse 
tyrumoje taip nėra. Chemiškai į kūno vietose. Kai kartą smege- 
sgiegenys, tas mūsų sudėtin-j nų celės žuvo , jos amžinai žu- 
espnsias kompiuteris, yra labai ] vo. Nusinešiojusių smegenų ce- 
vgiklus. Savu svoriu smegenys! lių nepakeičia kitos, jaunos. 
sSdaro tik du procentus kūno.- -čia aiškėja dar ir kita tiesa: - iręs jo kompiuteris vedą žmogų 
storio. Gi chemiškos energijos1 jei smegenų celių aplinka1 bus' į ^ikchplinį vargą.
smegenys sunaudoja (sudegi- joms tinkama, jos taip greitai Vidna^ žmogus mėgsta alko-

£

STENKIMĖS ęgRŲ PATA
RIAMU PASINAUDOTI

LAI MOTINA BUČIUOJA

Jūsų patarimo. Jau- 
kiekviėna proga bu

kus (tai gerai i ir vis 
uesiai } lūpas. Turi sūnų bren
dimo amžiuje Dar jis neturėjo 
13 metųį o ūsus turėjo vesmų. 
Mokėsi vidutiniai. Ypatingai 
man kažkodėl nepatinka teks 
LCPU pabučiavimas vakare

lun b|Įn iĄrą neimti 
cholesterolio, nes be jo niekas 
neauga. Jei jis galima išjurigti 
iš alyvos ir peanut butter, ko
dėl neis jungia iž sviesto? Širdin
gai ačiū už Jūsų patarimus. 
Nuolatinė Jūsų patarimų skai
tytoją.

AGakymas. Nevartokite per
daug aliejaus keptuvėje: kepti, 
o ne virti dalykus reikia aliejų- 
je. Tada neliks joje aliejaus. Ne
galima naudoti jau naudota abe
jų kitam kartui Taupiai su juo 
elkimės. Saulėgrąžų ar kukurū
zų jį naudokime.

Joks aliejus nepatenka į kra 
ją: visi riebalai žarnose, veikiant 
tulžiai, suskyla į savas sudėti
nes dabs — riebalines rūgštis ir 
glycerolį. Tada negali bud j< 
kio priskretimo kraujagyslių, 
nes nėra jokio aliejaus jose.

Iš alięjaus ir žepįėį riešutų . 
nereikia išimti cholesterolį, nes 
jo ten lyg ir nėra, ten yra labai 
maži kiekiai. Nereikią štu^ų da- 

. ryti su sviestu, palikit jį ramy
bėje. kada čia turime naudingų 
mūsų kraujagyslėms riebalų, be 
cholesterolio.

Visas dalykas apie choleste- 
j.rolį yrą. jo. SAIKUS vartojimas, 
o n^visišaąs isj ųngmas iš mais- 

. to. Jei visai nevalgysi choleste
rolio, tai kepenys turės jį 'paga
minti, nes ribotas jų. kiekis, žmo
gui yrą būtinas, čia kalba eina 
apie PERVIRŠĮ, kuris yra ža
lingas kūnui. Vengdamas mais
to gausių cliolesteroįiu (trynys, 
dešros, gyvuliniai ri^jaĮąį, riebi 
mėsa, pieno, riebalai...) ir yu, 
.gydamas mąžąį.cholpsterpĮip. tu-

pries miegų. Man vis galvoj asi, 
Kad tokie pabučiavimai ir pažai 
dino, pagreitino brendimą, Kliu- 
do lųc^sfui ii; gadiną ęnarakie- 
rj. Prašau pareikšti ąayo nuo
monę. r-

Atsakymas. Nehigieniškas da
lykas yra lūpų bučiavimas. Jis
nė vienam nereikalingas. Moti
na gali savo gerumą vaikams 
įvairiai, higieniškai išreikšti. 
Sakysim, kakton^andan pabu
čiuodama. Kai suaugs' 'vaikai ir 
apsišvies, prisimins kaip netiku
siai jų motiną elgėsi. Jie ’ims 
bode is' tokiu motinos elgesiu, ir 
pagaliau jo nedasileisti. Geriau 
bus, jei motina laiku pati susi
pras elgtis tinkamai.

Nieko blogo nėra trylikame- 
čiui ir dar jaunesniam turėti ly
tinio brendimo ženklus. Nė vie
nas mes nesame toks pat. Nor- 
malumo ribose tos dalykas yra 
visai tvarkoje. Kas kjtaHbūtū,

holį ir jo pasėzas, tuojau aptu- kūno biocheminį ir pąjpįjP^g^i 
rimas bei vėliau patiriamas. Ki
tas pradeda girtauti, norėdamas 
būti su geriančiais savąis drau
gais, nežiūrint, ar jis mėgsta 
aJkoholj ar ne. Trečias tampė 
alkoholiku, niekada nemėgęs 
■degtinės, bet ją vartojęs kaip 
VAISTĄ, sukeliantį užmiršimą 
vargų, prašalinantį turimą męm 
kystės jausmą 
nuo sąžinės graužimo, o taip pat

i savitumą, neapginsi žmogaus j 
Į nuo alkoholizmo ligps.

Saugoki^ nuo alkoholinio 
gaisro '

Geriausias bet kokios ligos gy-į 
? dymas yra jos išvengim.^, už i

■ žmogus taps visjšįku alkoholiku, Į 
~ “J&eĮį, kaip;

• Alcoholics ĄnonyųimgĮ tad da
ro, yra tas pats

’ bei atkratahtį! h tik' tada imiti jį gęį
. . > , • .* ' . i * s V

nka VIENO! dikąi nenaudoja savo iąsimoks- ^aip panaikinamų vįdiųius-varž- 
smege-i tinimui alkchob^ų smegenų, nęs l^-

jų "smegenys esti nėtdįusięsj 
noimąlięs smegenų sudėties: ąj; į- 
kchoį&ų smegenys a.tro^> kaip 
srikiu

Vienas lengviąų už. kitą fe
tąmpa alkohofiku

Tąip? jgii gyyemme ;
lad vieni žajunės r

I jėgumu greičiau už kitus tapti r
sv l:| - lemia jo gyvenimo kelią -t "

Gyvenime beveik viską lemia 
žmogąus asmenybė, jo smegenų 
veiklūs pasĮreiškimas. išorėje. 
Pairusi žmogaus asmenybė, šu-J

tądą šaukti
! ugni^esiijs/

,, AW-Sg. jei septyiamette-uspų'tonuni
I trumnian.) ziantr npJ niimhs.'t'MHi i --i.'- - A

alkoholikais, žinokime, kad ne-, 
žiūrint prigimtu savybių, dau- 
gumą žmoriiiį gali tapti afeohp- 

e'. likais, jei jie trejopai, eis. alko-!

‘karną. N^iūrint ko^į būdu, ar1, 
savą filosofija, ar darbo! 
metodu, ar abiem bi^^is — ta’ 
organizaciją pądąro, ^fą darbą 
— svarbu, kad oadeža. * Iš tos

1. jęi jięjjęrs gąųsiąi, j. dar daugiau lau-
• JeĮJta . J J® J kiama, kaip skaitysime kiek'

per ilgesni jie taip njękm- i AmfeA ' ''' .
v, - '4 ' • oVllllcLLL.žemiau,

Alcoholics ĄnoiiyiĮious
i
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gal elgsis, nežiūrint to£kį ė|gę-Į 
sįp. priežasties. Tįk vienas leng
viau negu kitas .papuls į ąlko- 

. hobo spąstus.
Tik kai kurie žmonės gali ger 

:ti stipriai, reguliariai ir ilgai, ir 
. ne tapti,būdingąją alkoholio edik

tais. Tik vėliau tokie peų^inin- ^^. r .__
ko amžiuje sukniumba alįoho- ; prasti nuo girtaviipg. Tokią jau- į 
lizmo ligos parblokšti. Išeina, kią aplinką girtoijąpjti^ji retai' 
kad nė vienas ir nė viena nėra ; kur randa, ar iš, viso, niekada; 
saugus - saugi, jei suteikia NE- tokion jpn nepatenka. Tas jau- 

. SJ'ELKĄ aplinką,, savo smegenų kūmas yra gera paskata reikš-
' ' Mis girtuoklio asmenybėje glū-Į 

dinčkuns, bet ten nenaudoja-: 
moms GĖRIO jėgoms. Tai yiev 
nas dalykas. ’ Į

Antrą gerą dalyką gktaujan- 
atieji- patiria AA organizacijoje, 
utai paskata į blaivumą ir nąsi-”; 
"griebimą už stikliuko. Alkoholi- 
'kai pradeda NORMALIAU vaT 
"gyti. Bet ką jiems valgant, net 
'ir nevisai tikusį maistą, jie pra
deda geriau valgyti negu iki šiol 
valgė, ir tuo 'būdu jie ima GE- į 

-RINTI savo kūno, ypač smege
nų cebų vidinę aplinką. Toji ap-, 
linka nuolat gerėja, gerinant 
mitybą, ir uesigriebiant alko- ( 
hobo.

•Vienas dabar labai apleistas 
AA organizacijos veikloje daly- ] 
kas yra APSAUGOMOJI nuo' 
svaiginimosi veikla. AA organi
zacija dabar rūpinasi tik jau 
sergančiais alkoholikais. Ji ne- 

isirūpina apsauga, o tik pasvei-; 
kimu. Ji nesirūpina laiku.apsau-; 

igoti žmogų nuo sugadinimo vi-!
dinės aplinkos. Tas sugadirūpaats, 
pagaliau, priveda prie to suga
dinimo viršūnės —

{LIZMO. No;ą .YA organizacija I 
;daro nuostabiai gerą PASĖTAI- į 
SYMO nuo girtavimo darbą,1 
vienok sunykimas viršija išgel-

; • i
Alcoholics Ąnonynipuą organi- 

zacijps nariai labai r^^pniai pri
tiną, apsieiną^ su jups atėju-

< sjąis aĮkoholiljais, ųopnaais at-

* * *
SVAJONĖS APIE 
CHOLESTEROLĮ

Klausimas. Dabar rekomen
duojama naudoti daržovių aly
vą (ne alyvą, bet aliejų, — J.A.) 
ir kuo mažiausia sviesto. Gal ir 
P. Daktaras pastebėjot, kad aly
va, kai atšąla, arba ilgiau pa
stovi, pasidaro sukietėjusi ma
sė, kurią nei š<dtu, nei karštu 
vandeniu, net su muilu negali
ma nuplauti. Galvoju, jei taip 
alyva prisikabina prie keptuvės 
ar kito daikto, lai gal ji prisika
bina pire kraujo indų 'ir ‘taip pat 
gali užkišti juos.

Esu skaičiusi, kad kiekvienas

tos atžvilgiu reikiamai. Sėkmės 
Tamstai tokioje elgsępoj^L

PIRKITE JmV TAUr-MG ■ ŪCNQsr

$

,1

-J

ij

celėms.

Kuo jaunesnis, tuo į alko, 
hobzmą greitesnis

Blogiausia, kad jauni žmonės 
ir jaunuoliai, palyginti, labai 
greitai tampa alkohobui adik- 
tais. Tokių jaunų žmonių sme
genų celėms vidinė aplinka yva 
neapsakomai svarbi. Jiems rei
kia maiste paslėptų chemikalų1 
daug daugiau, -negu- suaugu
siems, nes jie dąr. vystosi ir pri
valo gerame stovyje savo kūną 
užlaikyti. Kai kas tvirtina, kad 
jei žmogus btmpa alkoholiku 
dar nesulaukęs' 28- metų savo 
amžiaus, jis jau.'niekada neat- 
sistato Į normą.. Už tai jaunuo
lių APSAUGOJIMAS nuo .alko, 
holizmo yma neapsakomai svar
bus.

Normali asmenybė yra 
geriausia ^argas nup 

girtavimą

Kaip jau minėta, asmenybėj 
yra: sudėtinga smegenų veiklą, 
pasireiškianti išdu'ėjė. Ji apima 
žmogaus psichologiją ir nusitei
kimus, emocijas. Visų- pirma 
reikia žmogui įsigyti normalią 
asm mybę, 
prisilaikyti 
galus, Asnu 
žmoguje da

Girdėjau aš dainą vargdienės, 
Kaip škuiįdės Aukščiausiajam ji, 
Ir žodžiai jps grąudžiąi. skambėjo 
Užmiršti niekad negaliu:

“‘Dėl ko man nulemta kentėti 
Ir verkti per dienas karčiai?
Kam bausmė ant manęs uždėta!
Nejau, prasikaltau aš kam?

Artojas manasis, Į karą išėję 
Gint laiąyę nuo. lenkų piktų, 
Jų ęligųą cįųt'tųyo. pei^’ertaą, 
Po Vilnium užmigo rmųįai.

T^n kovėsi laisvės gyųėjąį
Sjį plėšriais baltojo ėrelio vaidais 
Tąn kraujas upeliais tebėjo; " " 
Ten žuvo manoji viĮtis

sPn)P ~~ Pz ka? Nežinau.”

jei jis nori pajėgti 
SAIKO geriant sVai- 

be yra sudėtingas 
<as. kiekvieno ne. 
vis kitoks.
bar gausių kalbų

lOjqgini]
i z mm,
\ i K pirmyn i£>pir

škis sakysim, taps 
tik tada mėginti 
Toks darbas būti] 
uotas. "į

Išvada.

ę, lĮį^ xw

ir IBEk da 
p kalbėsiu

svieskTmifes ir» <»va> 
-tię <a- 

pajėgstme tyarįiyti' 
u setyb priešu —<ir- 
mgiau apie tai •>jrita

Jis. krito kiyyų
U 7 ‘ *

~ jĮĮm.^ų be! — užu.? 
Kūd Įjintiiį iįuo ^rięšįį mokėjo. ’ V?1

Stasys Būti'

/



IGNAS PETRAI SKAS y

SA VAITĖ ATOSTOGŲ
(Tęsinys)

Laukuose kai kur matėsi ga-| 
mtis po kelias karves ir bū

. ;:us ožkų. Daug Uruber plant*' 
ėdžių (kambariuose auginami

- 4tisak). Yra ir labai starų. Vie
ką iš jų. vargu ar apkabintu d.i

i. pilnos geltonų kokoso riešu
tų Labai daug įvairių gelių, su 

. iriai, marguojančiais žiedais.
.‘Ražas didelis, š'’a,us. smėlĮj 
1;. dtas.-

Centrinėje gatvėje judėjimas 
didelis; Žmonės mandagūs. Ti< 
į atviu pardavėjai kiek įkyriai! 
siūlo savo prekes: Ymtiuis bana- 
i.usz gėlės ir .-avo išdirbinius. 
Daugumas medžio drožiniai, 
įvairios figūros ir paukščiai.

Dabar, vadovas .sako, aš jums 
nurodysiu du Jamaikos veidus- 
užvažiavome i nana aukšta kal
ną. kuris buvo gal vi duryje 
miesto. Panorama puiki, ma-o-j 
mums. ■ neras Čia viešbutis, iri

doleris, tik 0.80 jų centų. Sala 
pasidarė finansinis centras- čia 
yra labai daug, įvairių šalių 
oankų. Priežastis, kodėl salos gy 
ventej ai nereikalauja nepriklau
somybės yra ta. kad jie nemoka 
nei pajamų mokesčio- nei pelno 
mokesčio, nei nuosavybes mo
kesčio. šią salą Columbas pa
vadino “Lns Tortugas”, nes j u 
inje buvo labai daug vėžlių, tur- ( 
ties. Vėliau ispanai šią salą pa . 
vadino Cayman sala Anglai šią 
salą užėmė 1670 metais. Nors da 
bar tu vėžlių jūroje gerokai su-

restoranas, matyti ekskitrsa ntų! 
mėgiama vieta. Vienoje kalno 
pusėje pamatėme viena Jamai
kos veidą. Tas visas pakraštys; 
misakstytas skurdžiais pastatais,] 
dauguma be langų ar tiesiog pa-i 
žiūrės. Krioje kalno pusėje maJ 
iori plačios gatvės ir gražtls na
mai. Tai kitas Jamaikos veidas. 
Viduryje miesto stovi aukščiau
siai iškilęs pastatas, tai

mažėjo ir jų gaudymas įstaty
mu suvaržytas, bet salos gyven
tojams vėžlių mėsa ir sriuba, iš 
seno papratimo jra .dažnas pa
skolas Todėl dabar c'i yra 
\ ienintelė pasaulyje “turti’e fa
rm”, kuri veisia ir augina vėž
lius pardavimui Ši farma. pa
tenkina gyventojų pareikalavi-! jj ma

: CŪZlšl 
ba. o 
suprantanti 
bet sunku

klausimas prihlausąs ne diet**
VLIKo, bet nuo tarptautinės

Dranga Vy-i politikos su Sklastymų. Bet s va r - 
u ii

aš. Pasisakiau savo vardą. Užk- 
kurią kalbą saloje va r-.

anglų, pran- 
.rtoia-j 
kalba-1

lausiau 
. toįa. 
. cūzų 

mos.

Atsakė. 1 
ir ispanu v

Užbaiga VLIKo sukaktuvinių metų
u

draudi- 
rno komp. namas. Ir ne stebėti
na, kad jis didžiausias, nes tr. 
įstaiga, kuri' surenka įvtiiricmisĮ 
formomr visą žmogaus uždarbi.! 
Nes draudžiama žmogaus gyvy-- 
bė, draudžiama nuo ligos ir nuo 
nelaimingų atsitikimų, drau
džiamas turtas, draudžiamas au
tomobili, draudžiamas darbo ne 
lėkimas ir dar daug daug įvairių 
<if?.i’dimo formų Taip, žmogus 
kol sumoka už tuos visus drau 
dn-nus, tai Yriažai kak* belieka pra 
gyvenimui. Už tai tas draudimo 
kompanijos namas ir yra aukš
čiausias visame mieste. Ir Chi- 
cagoje. draudimo kompanijos tu 
ri aukščiausius dangoraižius. •

Gruodžio 2 dienos rytą ap
lankėme Į Grind Cayman salą. 
Tas trijų salų, šlynas., kurių di- 
džiausia-.ų yrą GrairdčCayman 
sala.■’ yra britų '-^įd^ioje.- Valdi- 
niuosė pastatu^ ^kąbo l^ralie- 
nės Elzbietos Jų
pinigas brangus.' Amerikoniška

mą vėžliu mošai. Vėžlių oda ir 
kiaukutai eina į suvenyrų garnį-: 

j irimo dirbtuves. Gaila, nebuvo, 
laiko tą farmą aplankai- {

Taigi, 7 vai. rytr, atsiradome; 
to< salos George Town uošve.' 
Nebūtų galima sakyti, kad uoste, • 
nes laivas sustojo gal porą my-j 
Ii u nuo kranto. Manau, kad uos-' 
i as ne pakankamai gilus. Nes čia, < 
netoliese jau radom keitą didelį | 
keleivini laiva bestovinti “Mar-‘ - *■ . tdi Grass”. Iš laivo į uostą visa; 
dieną kursavo du laiveliai, ku- ‘ 
riais mes nesiekėme miestą ir! 
grįžome atgal. Taip pat judėjo] 
:i to kito laivo keleiviai. Rylai 
oras puikus. Temp. 82CSF- Mies 
to gatvės švarios, dau? autemo 
bihu, bet jų judėj mo greitis 
mažas. Visada bet kurioje gat 
vės vietoje,, automobilis pasiruo-! 
šęs praleisti keleivį. Krautuvės 
lauku“ turistu. Dominuoia laik- . i
rodžiai, kristalas, porcelanes. Ne, 
žinau koks jų vidutinis vuždai-’ 
bis- bet pragyvenimas brangus, j 
kavos 2 sv. 6.35 jų doleriai. Kel-į 
logs All Bran — 1-57. Ypatingai 
švarus didelis pl:nžas ir jūros’ 
vanduo sutraukia daug turistų.} 
O vistik, man besidairant gatvė-į 
je, priėjo jaunas juodukas ir 
paprašė dolerio pietums. Taip 
aiškiai dolerio, ne ta;p kad kaip] 
pas mus prašo 25 centų. Žino-1 
ma, kad turistas turi turėti vie-j 
ną ekstra dolerį. Daviau jam.

Pamačiau ant suoliuko sėdin
čią jauną juoduke. Atsisėdau ir

klausė ar aš muku pran 
? Ji kalba prancūzu kai-, 
nelu mažai supranta. Ji

sunku n

a: sakyt i.

pasikalbėjimą pi

4 vai. 
kelionei 
vėjas ir po valandoj

mūsų laivas pajudėjo 
ramų link. Slist prėjo

v- 
ti horizontai pradingo.

Taip baigiasi trumpos atostogos. 
li baigiasi gražus oras. Dangus 
visas aptrauktas debesimis, o 5 
valandą ir saulutė dingo. Net ir 
kairiojo peties atraitis pradėjo 

_i priminti, kad grįžtame namo. 0 
buvau manęs, kad jis liko 

į muose, nes visą savaitę ir 
I atroxlo, biĮVo patenkintas ir

na-

ne-

Vyriausiojo Lietu- ‘vos Išlaisvinimo Komiteto buvo 
paskelbti VLIKo metais. Visuo
menė organizacijos ir spauera 
buvo prašomi šiuos metu> atitin
kamai atžymėti. Ne visi išgirdo 
VLIKo balsą. Yra žymiai leng
viau rašyti apie šokiu šventę, 

apie
memorandumus pasaulio vyriau 
sx’bcms, negu apie ELTĄ, ku. 
i ios vien 1983 m. buvo paskleista 
80.000 egzempliorių po visą pa
saulį įvairiomis kalbomis. Dainų 
šventės rezultatai yra žinomi 
tuoj pat: dalyvavo beveik aštuo-

kelione.
Sustojus uoste, laivo vadovai 

gerai patvarkė, kad išleidžiant 
1300 keleiviu, nebūtų susigrūdi
mo. Jau iš vakaro, turėjome pa
rk’d čemodanus už durų. Rytą,! choru pasirodymus negu 
ant laivo denio, jau buvo prik
rauta Įų didžiausios krūvos- Pa
mažu, tvarkingai išleidžiant ke
leivius, visi be* stisrgrūdimo su 
savo čemodanais praėjome mui
linės tarnybą, kuri buvo labui 
mandagi. Atidavėme tik iš anks
to užpildytus muitinės formalu-' ni tūkstančiai žiūrovų, pelno li
mo lapelius. Kas tu.ejo daugiau ko 30.00C del. ir t t., o 
ir vertingesnių dovanu, už ku- 
lias 
tuos

rekėjo mokėti muitą, 
formalumus laive atliko.

Gruodžio -21 visa diena ura- 
•s V A

leidome jūroje. Tik 22-tros die
nos rytą, šeštadienį, pasiekėme 
vėl Tampą. Floridoje, čia ry-j 

j tab vėl buvo paikus, saulutė ma-' 
loniai skleidė spindulius, van
dens paviršius ramus, bangelės 
vos juda ?r žiba saulės spindu
liuose. Temp. 73°F. Atrodo, kad 
gamta norėjo pasakyti, kad galas 
geras, tai ir visa kelionė bu v ?• 
gera. Aš manau, kad daugumas j 
keleivių buvo patenkinti savo*

Ir vėl autobusu Į aerodromą 
ir. palaukę pusantros valandos, 
sedome į lėktuvą: OjĮĮą^o aerod
rome, anūkas Jonas jaut mūsų 
lankė. Čia tuojau pąj^)ii.e, kad 
grįžome į n.oi malu Gi^agos orą. 
Neturėjome paltų,- o čia ihus pa
sitiko šaltis ir smarkūs v^jai. Ži
noma ir prieškalėdinis Ižmcn-ų 
ir mašinų susigrūdimai. Lyg 
skruzdėlynas,; tame vįHara ae
rodrome. Didžiausios "ėilės prie 
bilietu kasų. Žmonių į maišatis. 
Tiek daug žmonių nori Kalėdų 
šventes praleisti ne Ghicagoje. 
S mes džiaugiarriės, ikf.d kaip 
i k Kūčioms grįžome ųaįnc.

JAY DRUGS VAISTINĖ’

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS 
■g UTSRATCRA, Ifetnvių Kteiitūros, meno fe motr- 
m. metraitl*. Jam® yra vertingi, niekuomet neienrtą, Vintv 

Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankot 
/. Rankčlo, <fe. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus fe Y 
SeflauB ftraipsnlai bei studijas, Iliustruotos nuotraukomis b 
H. K. Čiurlionio. M. Sileikio, V. Kaiubot, k. Rūkitelėa fe JL Yxrar

6 DAINŲ SVENTŽS LAUKUOSE, perite, nJytojoj fe trs 
dalą ioki^'pirmūnės Juodės Vaičiūnienės atsiminimai apie dalus 
iventea trijų fetoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojw 
Hems, gėrintis autorės puikiu rtiliumi ir surinktais duomenim? i 
bei užkulisiai*. Studija yra 151 pusi., kainuoja IX

© VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraly 
Jt* luošo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne muk 
gyvenimo bruožu apvalymai, bet tiksli to laikotarpio buities Mt* 
ratūrinė itncfija, luskferiyta skirsneliais. Ta 200 puslapiu knys

• LIETUVBKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-TamOre*? 
jSomlai parašyt* *tudija apie Rytprūsius, remiantis Pakalni* I 
Ltbgovo* apskričiu duomenimis Aprašymai Jdomūs kiekvienar 
lietuviui. Leidiny* flluatruotu nuotraukomis, pa taigoje duodam? 
ritovardilų pavadinimai fe jų vertiniai | Toklečlų kalbą. Laba 
sandfeifoje S3S puat knygoje yra RytprOstų Umėlapla. Kaina K

> K4 UAUM18 f-IMK raiytojoa Petronėle* Orlntritėa atr 
mtaJtoal fe minty* apie omenis tr rietas neprlk. Lietuvoje fe pb 
m a Išlalu bolievikų okupacijom metai*. Knyga turi 234 pu*lapiv» 
bet kainuoja tik U,

> JULIUS JANONIS, poetas fe revoliucionierius, nesuprą 
?a* fe klaidingai interpretuojamas gyvenime fe politikoje'; tik » 
fvrgjo Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą fe po» 
xlją. Dabar būtą JJ galima pavadinti kovotoju ui imogaua te'**' 
Knyga <fideilo formato, 265 pualaplą, kainuoja M.

> 0ATYMN18 KOTKLtS, » fo^enko k t ryta, J. ValafR 
r«rfhn*a H* M aąmojlnfą BovaHą. Kaina F?

Ifnyfga gamamoa RaMfhaoM, !TW 8s. HalrtW Ik,
T* T~B«a^aaS

2759 W. 71 st St., Chicago, HL
♦ HCFESTINGAI iSPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL

DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYSMiie.'.tM

atdara šiokiadieniais nuo
8 p ai. ryto Iki 10 vai. vakaro.

D. CFHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

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

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

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

VLIKo darbų ve*bnime matėJ 
daug nepastovumo ir atsargaus 
nepalankumo M. 
riausiąjį Lietuvos Isfaisvinimo! bu, ka(< pavergtieji nuolat t 
Komitetą vertino kaip vieną »š. <bdiesiems lyg tas ant kelio 
daugelio iše'vijos sukurtų orga- 
nizac jų. Jo nuomonę jei VLIK- 
ą sudaro 13 organizacijų, tai jis 
tiktai tas 13 organizacijų atsto
vauja ir kalba tiktai jų vardu.- 
Atrodo, kaj gal jom ir nežino
ma, kad VLIKns neatstovauja 
nei vienai, nei ’3 organizacijų. 
Jis, sucaiytas iš visų Lietuvos 
politnių organizacijų atstovau
ja pavergtos tautos politinei 
minčiai ir kalba lietuviu tautos 
vardu. Tam yra pakankamai 
tarptautiniu precedentų, tam yra 
lietuvių tautos politinis manda
tas, patvirtintas kovojančios oku 
puotos L:etuvos pogrindžio.

M. Dringos viršininkas, Drau
go moderatorius kun. P. Garš
va atrodo, kad VLIKą laiko tuo, 
kuo jis yra, kuo VLIKa- prišis- 
tjitė lietuvių tautai, štai, gruo
džio mėn 1 d. Draugo vėdainajh 
me 
šo:

muo, pro kitrj nepraeitų r'pi-"; 
galvoję apie savo atšaki Ag tmą‘. 
už vergiją pasaulyj?. ■. .

L. K. D. B uiet rus

->□1

“VI ik o Seimo Proga’’ jis ra- 
. .“Išeivija ir jos organizaci- 
atstovaudamos tauta^ negali 
atstovauti visur ir visada,

kokia 
konkreti vertė iš VLIKo dalyva- 

sl vimo Madrido konferencijoj, ar 
VLIKo pirmininko klabinirao 
Europos vyriausybių durų? čia 

j jau abstraktesnis dalykas ir daž
nai matomi pesimisto ir dptimis- 

: to vertinimai. Vienas pasakys, 
kad nieko iš to konkretaus. Iš
klauso, bet negirdi. Kiti galvo
ja blaiviau. Lašas po lašo ir ak
menį prakala. I. čia tie nuolati
niai memorandumai, vizitai, laiš
kai, telegramos, protestai, pagy
rimai vra vis tie lašai, kurie 
skelia akmenį. To pęsekoje, ka
lant, lašinant per dešimtmečius 
susitvarkė ainbakidų reikalai, pa 
sirodė parlamentų rezoliucijos, 
atsiranda vis daugiau ir daugiau 
draugų keliančių ir ginančių pa- Į 
vergtos Lietuvos problemas. Tai 
nėra atsitiktinis sutapimas, bet 
ilgų, kantrių metų darbo rezul
tatai. Demokratijose nėra stai
gių lūžių, čia dirbama, atudijuo-

1 narna iš lėto. Įtikinimui reikia 
: daug laiko ir svarių argumentų..

Dienraštis “Draugas” VLIKo 
Į metus beveik ignoravo. Galima 
Į pasidžiaugti tiktai tiek, kad 
; VLIKo atžvilgiu Draugas pasi- 
; darė nuosaikesniu. Nesimatė 
j perdaug atvirų puolimų, bet

• . ikai kalba tik sau, t:k savoje spali į 
doje ar tik savais reikalais. Tie < 
reikalai yra svarbūs, nes be jų1 
nebūtų ir tikro atstovavimo at
kalbėjimo r.ž nutildytus. Rei- 
k‘a turėti organizuotą veiksnį, 
kuris visų vardu kalbėtų, eitų; 
viešumon pasaulyje, žadintų pa 
šaulio viršūnių sąžinės, kad ir 
pavergtosios ■ tautos nebūtų už
mirštos, be savo kaltės nešančios 
svetimos okupacijos- pančius.

Toks veiksnys lietuviams ir 
Lietuvai atstovauja VLIKas, kai S
jis kalba viešumoje ir mėgina 4
prieiti prie valstybių viršūnių. ę
Ar visuomet tai pasiseka, tai

ĮVyriausią Lietuvos Edais' im
ino Komitetą mes turime žiūrė
ti ne kaip Į tuj inti pasiekti 
trj rezultatų, bet kaip į pa
siekti laisvė-, išsilaikyti u 
kai ir Doiitiškai sąmoningai.- 
prasti savo tautos k-.lius it 
davinius dabartinėse sąlj

VLIKns nėra kokia nors i 
tucija šalia tautos, bet tau. 
kuriai mes kiekvienas pril 
some, ir tai tautai, kuriai 
kiekvienas linkime laisvės i: 
resnlo gyvenimo. Jam padėt 
rodymais, iniciatyvos skt 
mu, pozityvia kritika, nem 
tu ištikimumu — tai veik 1 
su įtio tiems tikslams, kui 
i:s buvo sukurtas ptieš dau 
kaip 40 mėtų ir kurių jis s 
ir siekia pagal galimumą ir są- 
vo supratimą šiose konkrečity 

i se sąlygose. Neturėtume norėti 
! ir juo labiau negalim reikalauti, 
i ka'd VLIKas atsisakytu savo už

dą vinių ir kad jis tuos už L.vi
ii it-.s greitai išspręstų, nes u : leis 
^ę ir geresnį tautų gyvenimą 

> žmonės kovojo šimtmečiais ir 
tūkstantmečiais anksčiau, tai ne
galime norėti, kad dabar iiamė-’ 
tume mėnesiais ar metais.”...

A

1U0-
HŪl

iŠ
i-

SUSIVIENIJIMAS UETUVIŲ AMERIKOJ 
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia ’ lietuviu fratemalirr 
organizacija,' lietuviams ištikiinai • tamaujnnti jau per 97 metu?

SLA — atlieka MKįrini-us 'darbus, gelbsti, ir kitiems., kure 
darbus dirba.

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudų savo ‘nariams. . <

SLA - apdraudžia pigiausiomis kainomis SLA neieško Delno 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietu,vis ir lietuviu draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000. -

SLA— apdraudžia ir Taupomąja npdrauda' — Endowment 
Insurance, kuri ypač, naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo- pradžiai

SLA—vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
SLOGO apdraudė? sumą temoka tik $3.00 metams.

i —kuopų yra visose lietuvi^ kolonijose.
Kreipkitės į savo apylinkės kuopų veikė}u3- 
Jie Jums mielai pagelbės į SLA įsirašyti.

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

TeL (212) 563-2210

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:
1. Dt. Kario Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS, 

U tomai  --- ---------------------------------- ----- ------ f 10.00

$6.00
$6.00

$5.00

$5.00

$400

$2.00

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

II dalis, 229 psl.__________________________ ___ __

3. Miko šūeikio, LIUCIJA, proza. 178 psl. ... ...... ....

4. Janinos Naru n ės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psl.

5. Prof. P. Pakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl. ________________

6. J. Venclevoa, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.
60 psL ______________________________________

NAUJIENOS, 1729 So. Hafeted St., Chicago, El. 60608 siųs- 
I kite čekj fe prtdSkte vietuj dolerį persiuntimo

Ini UODAS MEKŽY8, 
50 metų studijavęs, kaip

I PRAEITIES ŪKANŲ
ATEINA LIETUVA,

l^aražė 700 poslapiu knygą, kurion sudėjo viską. ka> bet kada »j 
Set kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie lietuvy, lietuviu* 
Ir lietuvių kalbą. Jig mokėsi kartu su kun. Jaunium Ir prof. M 
Būga ps.« geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tiksliu* vertimu* 

ir patarė mums toliau studijuoti.

labu P«. Uett FUt** p.

Naujienos, Cliicaro. 8, III. Tuesday, February 19, 19$5
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by The Lithuanian News publishing Qq^
• 73* Sc MiHtxs Street, Chicago, U jgKQl I# lepton* 4^1r410$

ECOND CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS, USPS 37494000 
Postmaster: Send address change* to Naujienos

1739 S. Halsted St., Chicago, ĮL 60608

As of January •> IfSO 
Subscription Rates:

* _ * Įr _♦

lucdgu o45 (XJ per year, £24.00 per 
oionihi. Š12.UU per 3 months. In

metams __________ _
pusei metų _______

trims mėnesiams _ 
rimbam mėnesiui

•lhei USA localities $40.00 per year. Kanadoje:
‘Az ih opi <ix mniitns. S12 00 mt

$40-00
$22,00
$12.00
$4.00

<^.uv pei šia monLns, $12.00 per iJI 
irev aiuuias. Canada >45.00 per year;
h* i cvunu iea $4#-00 nei year. I

metsxus ______
pusei metų ___
vienam rnprpp^ini

$45,00
$24.00
$5-00

45 cents per ęop?

Nuo sausio pirmos di^fioi 
Dienraščio kainom:

Jhicagoje ir priemiesčiuos:

metama __
pusei metų

{Užsieniuose:
metama __
pusei metų

4 - —* - ** i >

H&00 
moc

rieuam mėnesiui 
Čitoje JAV vietose,

$24.00
$15.00 j

$5.00

Naujienos eina kasdien, isskiriui 
sekmadienius, pirmadienius ir žven- 
t^dipninx Naujienų Rpndrf)-
vė, 1739 So. Halsted Street, Chicago 
IL 60608. Telef. 421-6100. ‘

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu "kartu su užsakymu.
----- - -- *------ - - - * ----- --- - —aitras

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyra sekmadienius,

RYŽTINGA LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
PASKELBIMO SUKAKTIS

bių vadai labai Lengvai būty pripa^įjįę Uętuvęa prįjųn- 
gimą prie Sovietų Sąjungos, įet Amerikos Lįęįųvių įa- Į 
lyba išsiderėjo iš aiųerikiečių nepripažinimą to sovietinio 
’’prijungimo”. Amerikos lietuviai pajėgė suorganizuoti 
Kirsteno komitetą, kuris davė progos atvykusioms bu
vusiems pai'eigūnams liudyti apie rusų pravestus “rinki
mus” okupuotoje Lietuvoje ir apie tų ‘linkimų” įstpri- - 
nę reikšmę.

Keliose kitose Amerikos lietuvių'kolonijose il^aųio 
16-tą dieną duodamas aukas dar dalinasi. Viena dąįs , 
eina laisvinimo reikalams, o antrąją dalį, žymiai ma
žesnę, tų kolonijų pareigūnai sutiko atiduoti jKamanto ir 
toliau vadovaujamai Pasaulio lietuvių bendruomenei ar 
jos skyriams. Chicagoj prieš kelis metus pasakė, kad jo
kių aukų skirstymo nebus. Bendruomenė turi savo mėiie 
sį aukoms rinkti, o prie 'Lietuvos laisvės kovai renkamų * 
aukų Kamanto ar Butkaus atstovai nagų neprikiš. P«r- j 
mą metą salėje buvo kelioms dešįmtįm mažiau žmonių. ! 
bet šiais metais žmonių buvo daugiau, negu bot kada, i 
Verta atkreipti dėmesį, kad šiais metais ir .pinigų dau
giau surinko Lietuvos laisvinimo reikalams, negu anks
tyvesniais metais. Praeitą sekmadienį Lietuvos laisvini
mo reikalams suaukojo $12,000.00. Žinoma iš tos sumos' , 
teks atskaityti salės ir kitokios išlaidos.

Gražias kalbas pasakė Lietuvos .respublikos genera
linė konsule Juzė Daužvardienė ir iš Washington n atvy
kęs VLIKo vicepirmininkas inž. Liūtas Grinius. Jų kal
bos bus spausdinamos Naujienose. /' •

Be aukštesnėje Marijos mokykloje surengto Vasa
rio 16-tos dienos minėjimo, praeitą savaitę buvo suruošta 
j imas buvo Marquette Parko lietuvių namų savininkų
visa eilė nepriklausomybės paskelbimo sukakčių. Bet; 
pats Įspūdingiausias;ir. geriausiai sųprgą^uotąs.mi^ ĮJ^ek'kžįs -pluksią,-.o- 
sui uostas minėjįnias.. Jis įdomūs bu5^ tūp,' k^d-buvo su-. Į AukojąįLųgiąu 20 dol,-, t ties nu.,

“• ‘lj •r ■ •> džiągina: “įjar laikome ir toliau > . s
girinės premium-rotoriais”. Taigi: vo reikalams negalėjo pasiaau 
matyti, kad Br. Kviklys•-nested- i

LIETUVIŲ VASARIO 16 GIMNAZIJA, VOKIETIJOJE

AR “DRAUGAS” KOVOJANČIOS 
LIETUVOS BALSAS?

. m.e.

Praeita sekmadienį Chicagoje buvo suruošta gau
siausia ir ryžtingiausia Lietuvos nepriklausomybės pa- 
.... . . , • t--r- '■* • • i . ( • • t • ' •

lietuvhi^efclę^ Al-dytojai įvairiais’būdais .stengiasi .ardyti 
šios^oka'kti’es'minėjimą, bet šį metą ardytojai’ jau nebe
drįso pasirodyti su naujom .pretenzijom.

Salė buvo pilna-žmonių. Visos vietos užimtas. Dido
kas žmonių skaičius lipo viršum, bet ir ten sėdynės bu
vo pilnos. ' ' ; ’ •' ■< ■ ...

Salėje atsirado vienas “giedorius”, kuris buvo pasi- 
lyžss Lietuvos himną koreguoti. Jis įsivaizdavo. kad jis- 
protingesnis už himno autorių, bet jis nežinojo, kad de
mokratinės Lietuvos seimo priimtas himnas paskirų as
menų netaisomas. Jis bandė pataisymą išrėkti, bet Die
vas jam nedavė pakankamai stipraus balso, kad galėtų , 
salėje giedančius žmones perėkti. Niekas iš to neišėjo. 
Balsas užkimo kairiajame salės gale. Dauguma salėj bu
vusių jo korektūros nesuprato, o jeigu ir būtų supratę, 
tai į ją būtų nekreipę jokio dėmesio.

Džiugu, kad salėje būta .daug jaunimo. Jaunimas ne 
beūsis, bet jau pasiekęs 40 metų ir peršokę šią ribą. Jis 
jau gali užimti bet kurią atsakingos organizacijos vietą. 
Jis laisvai kalba angliškai ir supranta gana gerai lietu- 
tuviškai. Angliškoji jo kalba sklandi, .bet lietuvių kalbai 
liežuvis jau sųstorėjęs. Raidė “1” dar tebėra savo vietoję, 
bet kai riekia ją suminkštinti, tai to minkštinimo ne
sigirdi.

skelbimo sukaktis. Keliais paskutiniais metais vieningos'

ceti lietuvių organizauijų ; 
nvčts JcIsicIrs, jss perspėtix 
dyli jų k!yslkeiiii>, o ne 
merkti prieš jų (iarunms kl:

b r. Kviklys rašo, kad *'I 
tjas vrs . tikrus kovo“a

yra Liet. B-nės politiniai
Jų. pavardžių neminė-s vargas!- Bet f* 

dvigubas vardas!
Į vis dilio nęsiškię.ikodtl.‘fDrau- - 
! ge” vis skelbia paškutiniapiė j. 

? šukę jojų.ųjąvardss: il
gindami, 
nkkiniinss buvo vykdomas per 1 ZD"TV --r\*-r-n- - ■ i Biuojamas. Juk Drauge o.iv’Drangak' ALTa- tf^VUKas ;sa- i - • . . . ,- - - = i proteguojami bertdradarbr utr ;■ . ■; ’ .. w >1 -_y w
it-«K ' ’-•'f - : mi sų pavei-gltiš Lietuve- pvu-

<telr n~pa5lw.;a. . . visokie tiltu siely;
. . - —• s ,, f .<-^|!ki4įgi yjua. tas Bri Kviklio ; a-tsiuslu iš L

pio, ; kad ui j tuvos dainininku, ruošiamu
Ąįčkąii- ^įgjr r-^kŪ 'jo. tėjgįmas, j

pu, ksip tik iš-.M^rijoūį- v?V'- .įad --‘DraHgns’^yra, nepartinis^ 
mudijes. ■ -. /•’■Jį nesusįAsgs Ue‘' su’ šič i

Br. Jiyikly^:ski^i^h-Nėra su s.£eįvįjo^' kuriai

dešimtimisti&aiįičią. (j musų; •;ga^i;^a^i^:<žųdžM,į 
veiksnį’ -U- ? fondą.; ’ įuriegiisi' ° garbiausia — . vietoj pa-j n; q. Tai Luų čia yra tikras 

Paskaitą susirinkusiems ną,mų sąri^inkąms skaitė •‘•prąi^as’r\iiėk gerą yra "psįla-j-D^oM- >< ' įjAnėics. -LiAuvčč .bais/s-
" ' c..^. .. - . ’ •-buvo A^ĮKo įr | mūsų j>olitiniu veiksniu

ALTos nj^kintojiss.] © Liet. B-nės-; veiklos luekininias daro "

vo-J.ktt.‘,®-nei. yykdp jų ‘ vadų >

! Ar JĮ*’- Kviklio dažnas kar 
jiinąs . ‘'Drauge’:’' kaš Lie i i 
Jaltos,. Retsinkio. aktais sės’ 
ty^anisrprisideda p '

: (L-., 
žadinimo'? iNe-i .Tąj vkovojan-- 
lielųviu .ryžto žlu-gilyni.aš. Xic 
neturi teisės irtus parduoti, ii 
u epai s id uok i i nė pa t vs.

Ar .p, Br. Kviklio noras (dm 
nai kartojamas “

, B-nės suskaldymo; nusmukdė > laiko uždaryti j ka 
ei. -B-inės kultūrinę'veiklą. To- Ktinius veiksnius 

net pavergtoj Lietuvoj komu-j linu Liet. -B'-nės vadai užvedė ■ sūls. neturinčius
nistų vykdomą mūsų politinių į Amerikos teisme bylą prieš to- kaip nelinkanėius ;
veiksnių niekinimą. O tie “did- kius psl bendruomenininkus. Ir į lai ir pasakymas
vyriai”, laimėję pirmąją vielą '<”•01 iš to nauda? * , j mybėj”. ar rr tai peikiau-

mūsų pblitinių veiksnių niekini. Spaudos, “akys” turi paste- (Nukelta i 5-tą pr.sl.

fai^i.

n ič

s, mio jų grioviku1 besi
mas VUKo ir ALTos '

ruoštas pačių namų sarinihkų be jokios Įkditikos ^ir pa
šalinių intervencijos. Jis buvo suruoštas Marquette Par
ko lietuvių parapijos salėje. Pirmininkavo Juozas Bag- 
džius, protokolą perskaitė Antanas Pleškys.,: o paskaitą 
skaitė draugijos narys Juozas Žygąš. Į ^irihkimą at^ 
vyko parinktas prokuroras Antanas VaMįąi ■ buvęs 
Marquette Parko gyventojas ir Marquette ppūdo .žuvau- 
tojas. Jis pasakė,-kad namų savTnn^U-tai^ jfe' japififesi, f 
tarytum būtų jų tarpe prieš 40 metų,, kai tėvai gyveno lokiu 'kurie- įauRbtųj tus-l
iB-.čioje gatvėje.

draugijos narys ir namų savininkas Juozas Žygas. Jis 
. pasakė savininkams, kad Vasario 16-oji'b^vo_:|ię iš pirito 
išlaužta. Lietuviai ilgus metus-kovojo prieš buvusią ęąro 
lietuviams primestą administraciją,*kad jie ryžosi < nu
traukti visus ryšius su caro valdžia.. >į:", :

Žygas surinko nepaprastai daug gyvos i medžiagos 
apie šio šimtmečio pradžioje vykusias lietuvių ’ Jęoya^ ųž 
savo krašto teisę. Jis nepabijojo paminėti ir socialdemo
kratų. kurie šimtmečio pradžioje vadovavo- kpV^ms'-'už 
lietuvių tautos laisvę ir nepriklausomybę. Šiandien nuti- 
lima, kad Povilas P. Dargis Įtikino prezid. Trumaną ne- 

I leisti rusams grobstyti amerikiečių zoną pasiekusius lie
tuvius, o Žygas paminėjo f aktus., kurie vyko šimtmečio 

. pradžioje, jų neiškraipydamas, nutylėdamas. Mokslus 
Smagu ir tai, kad dauguma suprato senius, pasiry- j baigusiems ir titulus nešiojantiems daktarams vertėtų 

žusius įsteigti Amerikos Lietuvių Tarybą. Seniai pažino i pasimokyti iš Juozo žygo, kaip reikia būti tiksliems, ir 
Ameriką, suprato josois svarbą, žinojo josios pajėgumą neiškraipyti Lietuvos praeities. Namų savininko žygo 
ir nepriklausomos, bei demokratinės Lietuvos ateiti, grin- paskaitą šiandien pradedame spausdinti Naujienose. Ją 
dė Amerikos būtiną galią. Plonakiškiai Europos valsty- privalėtų perskaityti kiekvienas Amerikos lietuvis.
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jos kūną. Ką jie dabar darys, ko jie iš jos nori?

nėra jau

cerių gąr^inįęn'rs. An^eiškoš 1. 
tuvių • U-dhntif. -sunitini as p 
vęrgton-Lietuvon j Vihliaus ui 
Versi tčlo r kymiinlit ū * ručšis m 
lietuvių kalbos'. -kursus “Dra; 
ge” susilaukt teigiahio verti;.

LIETUVOS LAISVĖS KOVŲ ROMANAS

(Tęsinys)
Čia Antanas sgpnavo, o gal jos pa

čios Marytės, vardą sumaišė; vijoję Mor
tos vardo, pavartojo Marytės. Kitaip negali 
būti. Čia jokios Marytės visoje ąpyįi.nkėje nėra. 
Tiesa, buvo kaimyno tarnaitė, ji buvo vadinama 
Marijona, be to. seniai jos čia nėra. Ne. tai ne ji, 
tikriausiai jis nesąmoningai sukęitė vardus.

Oras ramus, be jokio vėjelį, jr ..debesėliai 
nedrįsta pasirodyti. Žali tankaus alksnyno lapai 
žavūs dangaus giedra, čiulpia žemės sultis ir augi
na savo kamienus: bus stipresni prieš rudens vė
jus ir geriau pakaitins Mortos krosnelę žiemą. 
Bet tas alksnių žalumynas pradeda šlamėti; čia 
pat pririšta karvė pakelia kietas savo lūpas nuo 
želės, ir dvi dideles jos akys sužiuro; ji nustojo 
kramčiusi ir nurijo žolės kąsnį. Morta, pajutusi, 
kad kažkas yra tankmėje, kiek nusigando, nes ji 
buvo ienui viena, arti aplinkui nė gyvos dvasios 
neri mate, v .sos jos svajonės staiga dingo kaip 

^buvusios ii nekantriai laukia, kas iš alksnyno 
nasii edys. Du vyrai išnyra iš lapų ir eina prie jos. 
V ienas jų vra Domas Gopšas, o kito ji nepažįsta, 
■■3t nujaučia, jkač tai yrą tas pats praeitos nak- 
i' x Gvnioto užn lolikas. šiurpuliai nueina per

— Labas, Morta, — sako Domas, o jo akyse 
kažkoks nemalonus spindesys slepiasi.

— Labas, Domai, kur žygiuojate per alks
nynus?

— Toks karštis, gyvuliai lenda i lapus, ir 
mes, — mėgina pajuokauti Domas.

— Morta, ar kaip ten jūsų vardas, jūs nese
niai kalbėjote su policija. Ko ji klausė?

Morta nejuokais nusigąstą. Jai aišku, kad ąie 
Gynioto užpuolikai jos biio. kaip ano užpuoiinio 
liudininkės. Jei re ji, jokių liudytojų nebūtų buvę, 
o Gynioto vieno žodis nieko daug teisme nereikš
tų. Jie gali ją net nužudyti, niekas čia nerijo, 
^į^nynas tyius, niekam nieko nepasakys. Ji gir
dėjo tokių atsitikimų, ką gali žinoti. Ji nurašą 
suvaidinti, kad užpuolikų ji nepažinusi.

— Jūs, turbūt, negirdėjote, kad šią nakt£ 
kažkas sumušė Gyniotą. Man pripuolamai tėko 
jį apginti. Užpuolikai pabėgo, bet jie buvo man 
nepažįstami. Be to. buvo tamsu, negalėjau gerai 
matyti, dar ir laiko nebuvo stebėti, buvau labai 
nusigandusi. Taigi, policininkai klausė manęs apie 
tą įvykį. Aš papasakojau, kaip patyriau, bet už
puolikų aš nepažinau, taip ir policijai pasakiau.

Vyrai netikrumo akimis pažvelgė vienas f jki- 
tą ir. atrodo, sumišo. Jie, matomai, nesūriuudd, 
ką daugiau'turėtų sakyti. Po valandėlės nej ažįs- 
tamas pažvelgė tiriančiu žvilgsniu į Morta.

— Užpuolė Gyniotą? Šią naktį? Kodėl? Ar 
Gyniotas nieko nepasakė? — nustebusi \didin

ar ^s^p.tas; ir jįėparepša i L. , . .
tik.'ka t ^in-U1*4s- Aaima.

^ąudii^ų^Gtr-b’bet ne giuatį":.'.....
,T. ”] i . t - >• . L - [ Lsakvnuis, baidei jtiošš užsodinti

top, <;%>■■ Ars; U ® iUekWl politinėje’
jau ■y!»ugfl^J?g.kr.su -<laug1;sl.Uvja nebuv„,

ypač .<• ,.KK/ .iVc? • v- i
‘‘Draų^d’t Nf <ka'•'
juose .pąš'? Tikriajisijai-lik Lu«t.>Ėt-iįėi. ėa<ėavinių, niekuo-'
politiniu' jiiekinjm^pniet nenurodydamas <još klyst-Į
juodinyną, JųVeikloj griovimą.! kelių, atliko jai meškos pataf-Į 
Ir tikrai apgailėtina, kad “Drau-i navimą — prisidėjo prie Liet. | 
gas” musuApolitiniu veiksniu ir;
•įu veiklos niekinimu pralenkė,

> m
gar”, rfcayojažieios Izic-tuvos ii]

'stą musu 
K 3,1 p p 2 S 6 
nauju id

damas, paklausė.
— Jūs klausiate mane lyg policininkas, o gal 

jūs policininkas ir esate, lik be uniformos. Bet aš 
numanau: judu-kur nors krūmuose verdate sama- 
goną, pamatėte policiją ir pamanėte, kad kas lie
žuvį įkišo ir jie jūsų ieško. Galit būti visai ramūs, 
policininkai nieko apie sajnagoną manęs neklau
sė, ir jūs galite drąsiai kurstyti savo ugnelę toliau. 
Jie klausinėjo mane tik apie tą užpuolimą. Bet aš 
nieko daug nežinau, nęgąlių pasakyti nei kas, nei 
kodėl jį užpuolė. Gyniotas nieko negalėjo man 
pasakyti, nes -buvo be sąmonės.

Lengvas šypsnys nubėgo Domo veidu, ir ne
pažįstamasis kiek nušyito. Ji^ųs malonu ištirti, 
kad Morta jų nepažino, reiškia — pavojaus nėra, 
pąug gerįau pięko a$įe tai daug nekalbėti ir pri
leisti. kad Mortos įtarimas iįel sąpiagono yra 
Uifūngas. j -

— Kažin, ąi- musų ugnelė 4ąr ^užgeso ten 
krūmuose. — mirktelėjo Domui u/epąžįstamasis.

— Dar tebelaša. Ugnį gęt^i užtaisiau, ne
galėjo užgesti, ir dūmai nerūksta, geri pagaliai, 
o jei ne, Lai šiokią dieną dūmai kiltų stačiai į vir
ių ir toli galėtų imti inątami.

— Einame baigti. Aomai, .be reikalo mes dėl
tos policijos sutrukpmg. 0 jums, Mortįa, patį stip
riausią lašelį atnesfoaę jĮž tai, kaiti dūmtlio krū
muose nepastębėjal Jj^pūbcjjūi

Juos paslėpė krūnųjų Jjet jie jttili nęjo? Susi
radę geresnę vietą^ pasištef)ė ir-stebėjd Mortą bei 
jo trobą, norėdami Vužinoti.'kį toliau ii darvs:

j gal tuojau bėgs pas kaimynus pagalbos, gal m 
gins pranešti policijai. Domas atsimena, kad j 
girdėjo/kaip Morta minėjo jo vardą ūžpuol'm 
metu, ji jį pažino. Tačiau jis negali būti tikra 
gal jam tik taip nusigirdo, gal sušuko Dieve, 
gal duok jam. o gal ji sakė kur buomas ar ’• 
nors kita. Žinai, buvo labai nusigandusi ir sus: 
jaudinusi. Jiedu užsirūkė po cigaretę.

— Kaip tu manai, Domai, tu ją pažįsti, 
ji nemelavo, ar tiesą sakė, kad ji tavęs nepaž 

‘nusi. Manęs ji negali pažinti, ’ et tave? Juk esą. 
artimi kaimynai.

— Nežinau. Ji kalbėjo taip, lyg iš tikro rr 
nęs naktį.nepažino. Ji tekia paprasta mergai' 
niekas .ųęšak.o, kad ji būtų melagė, ar ką. Ma 
ąUwlo, kad ji nesugebėtų taip meluoti. O, 
tai būtų mano sesuo Agota, tai kas kita, 'c 
gudri, per akis viską apsuka, nemirkidėju 
meluoja. ...

— Ar juodvi draugauja?
— Ne. Kartais, be abejo, susitinka, bet ] 

puolamai. Ji pas mus niekiipmet neateina, 
draugystės jų tarpe nėra. . '

(Bus daugiau)

W ikinius M
R7^— ,n' fr'*a<orr)<i/^ph)l,
f trelių ik.psi. S5. Petras*Gort’U , -g,
'Robs(jKrJlot Springs, Ar. XW13. •.

' 1 - Š'anjfcn'ce. f.hrsfti., i ’ . . •i)? , |.eb

g.kr.su
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tablespoon chopped 
pimiento, optional 

teaspoon prepantd 
mustard

teaspoon Worcesterahlra 
aauca

teaspoon salt 
slices bread 
Softened butter

except bread and butler. Spread

- Naujienom. Chicago. X UI.

PERKkAUSTYnAAI 
au * J * - C - V

• H-Hib BARIUI

TO TRUST IN YOUR FELLOW MAN IS 
NOBLE VIRTUE-’ )HH£N 
DR/V/N.^ NEVEK TAKE ANOTHER 
DRIVERS ACTIONS FOR GRANTED. 
SOONER OR LATER HE 
MAY DO THE. 
UNEXPECTED/

WOPA 14« Ahf

•etuvog Aidp*
•Z» 5RAZDŽIONYT

«dkni< 9km ral

Petersbor^ FUu. il:lo rax. M

L'ESlAiVlLMAl
o fkrtH jUtlAN Xdil

U<?U .C13DAU1K i » HIM

LUOŠI
ELU-
eiSUi >.

Iliullll)

^nygč

*lpl)

or iiittiiiL ^CJ.. 
adnunis’ra< jh|,

$3.9r (su pe*Knygos kaina 
siuntimu).

ŽYGAS.

KELIAS Į VASARIO 16rTĄ,

liko Šileikiv apsakyniŲ knyga 
TJucija” jau atspausdinta

' utonus pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
>radžios iki II Pasaulinio kam 
J2 ilgesn; u rųmpesni apsa

<ymai, I84*pšl Kaina $5
•auriama .■.■•^ąujięnosęT V 'pas . 
uitopiĮ: . Cainpbeii f

\ve L hicaMMI BŪ629 \ j.
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SUSIRINKIMU 
PRANEŠIMAI

/ j ‘ ;,4|*• ; , ; 4 ‘ t f r ' U Į 
Chicagos Lietuvių Sųvalkie-.

čia Draugijos metinis narių .sų^-’ 
sirinkimas Įvyks penktadieni, 
vasario 22 d., 1 vai. popieLAne- 
lės Kojak salėje, 4500 So. Tal- 
man. Nariai prašomi atsilanky- Į 
ti, nes yra daug svarbių reikalų' 
aptarti. Po susirinkimo—vaišės.

Eugenija Strungienė

AR “DRAUGAS” KOVO
JANČIOS LIETUVOS 

BALSAS?
(Atkelta iš 4 psl.) 

kovoj aničes Lietuvos dvasios ža
dinimo?;

Taigi, “Draugas” nėra tiktas 
kovojančios Lietuvos balsas, nes 
vienas žingsnis žengtas kovoj 
pirmyn, o du atgal, nepadaro 
“Draugo” tikru kovojančios

GET EVEN ON THE

•HOW DO SEAT ULTS
HELF TO PROTECT Y$V
IN AN AUTO ACCIDENT* 

* ACCORDING TO THE * 
iKSTITUTt FOR SAFER 

UVING, AMERICAN MUTUAL 
LIABILITY INSURANCE COMPANY THEY 
TEND TO RESTRAIN THE BODY 
FROM BLOWS AGAINST 

LESSEN 
JEIHOTHE DANGER OF

I THROWN OUT OF THE CAR< 
AND INCREASE SURVIVAL

Goldgp Egg incĮ;Cheese S<Tad Sandwiches 
' 4 sandwich ei

hard -cooked -egtfs,* 
chopped

cup ihredded Cheddar
cheew

cup inayonrulse or
lelld drewnf

uGleipo^n snipped
parsley or parsley 
flakes /*

Combine Ingredients
I tlipa of bread wiU} about 1/3 o p egg salad mixture each. 
Fop <ilh rrmtSimg bread. Butter ouUidci of sandwiches. 
GtiU in skillet or on griddle over medium-high heat uatQ 
golden brown Turn and brown other side.
♦HARD COOKĖO EbGC: Put egg* in tingle layer in uucr- 
pan. Add enough tap to ccme at least 1 inch abo^e

Cover md ^uieltly bring juat to boiling. Turn off h*«n 
If necessary, remow‘pan from heal to prevent further boiling* 
Let egga stand eowHd in the hot v ate* 15 to 17 minutes for 
Large eggs. (Acfcust (fine up or dbe n by ebout 8 minutes for 
each size larger or smaller.) Ik mediately run cold water over 
eggs or put them h) lee water until completely cooled.

To remov* thetį crackle it by tipping gently all over. Rott 
efg between han da to loosen shelį then peel, starting at large 
eedt Hold running eolo water or dip in bowl at
erater to beln off ahelK .

Apie uabartines mūsų tautos j 
a jVcS, musų ir. musų veiksnių' 
/a.kią, ir poiiunę kovą, bus kai- , 
varna AL'ios rengianmme rainė-

,1

Y ra svaigu, kad lietuvių laik- ! 
gina • liemNiiį reikalus.

ne vjsi luiKE-ašėiai šių dory 

xav-gLyje. h£ftc^kad liktai 
-:-u\LuuLs ;' vheuiĮ .i'Uriaau 1 šia 

' - '■■■'«, ?• *š. ■/ ■» - ~Įt ; ra_lęKa.y '

Lis;- tenka tik paklausa' Br. 
Kviklį, kaip gynė “Draugas” 
Kazaineiirinį- kepimų re.kaius?! 
sriiž. ikvulys /savo, straipsnyje 

„^ojp^ąnojp “Draugą” yisoin gę- 
ri’riili . NW. gal lį? per periodo; - bet ką p ktaštą .ūągūle
..aųg. Bet ti:K tb. Vien tik kas' ^m5i naktis ir visokia, nedalia,;

Kai lietuvių kalba buv<, išguitai 
iš dvarų ir kleoonijų, ji teisLko;
tik po šiaudiniu stogu. Vakarų' llia >paąua uar neKeie VcUatyoin 
Luroį-cs moksiminkai pradėjo 

. ūp.ntis bene aąlinai ištirti ir uz, 
rašyti, mi^siančics tautos folkio- 
. ii; palikimą.'

■ Net 1831 mę.tų n 1.8.63. metų 
sukilimai, nebuvo už. tautines tei 
sės, kur tik sąlygos leido buvo 
rengiamos iškilmingos pamaldos 
ir patvirūnama ištikimybė rze- 
czpospoliiai ir unijai. Liaudies 
atmintyje tie sukilimai išliko 
ienkmečių vardu. _ •

Tą tautos nykimo procesą no
rėdami pagreitinti, rusai uždrau 
•dė lietuvišką spaudą. Čia rusai

kad musų laikraš-
ir 
o

ėiams, ne tik “DrauguiIk.c 
-v.uUiib, re.kaimųa panama, 

e tuvių pareiga juo^ Uiaįtcy>ii.

Lietuvos laisves pagerbimas prie 
c.iganizaęijos rinkosi prie Mar-'

(Atkelta iš pirmo puslapio)

. asii engimas didelis, Įdėta daug 
.arho, bet labai puikiai praėjo.
Dėkingi Alto vadovybei, progra-

• los atlikėjams už iškilmingų 
J'ar.tcs šventės mine imą.

Atsimokėio šaltis, oras pasi
likę gražu - ir siu rauke d.uĮg 
žmonių i pamaldas ir minėjimą.

THE ODOS ARE 
AGAINST THE 
IRATE DRIVER 
WHO TRIES TO 
HIGHWAY.

lime sekmadienį. Visų mūsų pa-

O aš dabai- apžvelgsiu tuos 
j vykius istorijos tėkmėj e, kurie, 
privedė iki vasąrip 16\-tcsips- ' 

Labai, dažnai klibėdami apie 
vasario Ip-.ąją, pasitenkiname' 
^aininęaaiai cik n<prikiausomy- 
i>es akte p..s&ęio mą. Ąp?odo, te- 
reikęja'tiK saujeles drąsuolių, 
..au ią ak'lą pajLusyi.ų ir j pa- 
-teib.ų. uacriu neras buvo “ia ’ 
wax ;lgūs ii .sj^uKus. iš Diužio-*’ 
. iOS JO
KIO tąiįCįmv kiakuo m.pavelųė-, 
jome, dar nebuvo taurinęs, min- 
.lės pradui .y. . ; 7

■ / ‘ V, . > ' r > • •- ‘ ' I

Lietuvių tautinė- mintis neis-, 
kilp LisUiyo^ vadybinio zenito

— Protas klysta ir abejoja: 
padarė pagrindinę klaidą, be-uvrulyste niekad neKlyst

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

<2424 West 69th Street TeL RE 7-1213

vl Fuel up youPfiungry back-in-school kids with < nutritioui 
kineh of Golden ligfi Ind Cheese Salad Sandwiches. The filling 

•^ppornical and-easy-to-do because it relies on hard-cooked

in
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11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Ulinou 
TeL 974-4410

-a.- Il

KNIAUSU IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE 
TeL >27-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

SODERNIŽKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

v t.k. eemsce liau-jis ginti 
sp.iiiSu.mio zouzio. La kova gal 
ncoutų buvusi sęKia.nga, jeigu 
jos ųzriugąi’yje neo*u.^ atsisto* 
jįu z.ęiiia.^.u v y. u.| s u.iCiiejus

įėjo cik ruigxiu aLspcuvi, uaėiaii 
ix.etu ue^yje įgavo ir tautinį 
cnaidKubii. Tauuneis minties iš*

nARQl’ETTE FUJNEKAL HOME1
t

u u va vairia ’iok&TilcjSUS SUr
:rą.S- pė^^TSvl-UK 5,011310-

raustą pxcuacjo Lietuvišką min
ei ilgumui ir j4 lormuoLi- .buvo

I i

varg-
Loriz-k mc \ jTni

:^di turmuviiixb cuases- 
O JJ^XkLXtAU xhi IO- 
o auUO jja. U. IčilU-

iiijiCLi. i\ėv ix* Siapu<x itiUzia

x vib ^uvu uecu-
v.^ai b^ckuaUi xrOIiLinlal liepLLO- 
iąm caio aaimiiiSLracncs, gal pa 
Vjks Sjjauuc6 KiaiiSinicį legaliai 

ręsti. Tačiau caro adnunis- 
Uctuija ir jos zaiioarai turėjo ne- 
p<įprastus .gaournus numatyti
pxies save * žmones. Tokia kon- 
jL_Oiitacxja įvyico oegvnant Kra- 
z-ia LtoZ.oyeią. čia jau prasidėjo 
lietuvių LiziHis pas-pnesiDimas. 

(mis daugiau;

;:^aejį-

:

■
I

QKdgu LI 
'A Hour ŠArvn-t

■
1

t .— -r—. ė• - ..... x

2533 W. lįst Street
1410 So. 50th Avė., Cicero

Teiei. 476-2345

[RYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AJLKS'IĖS AUTOMUBLLIAHS PASTATYT)

I 
i ■ i 
i < ■I i ■ 1

VANCE FUNERAL HOME

i
į

■

1424 bouUi oUth Avenut 
Cicero, ILL 60650

1'eL; 652-5245

1446 South 50tb Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003
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Iš seneles "matimtaškio” žiūrint
mįsle. Kabo ant sienos žalias 
daiktas ir cx^pia. Kas tas bus?”

Vargom, vargom, bet nė vie-! n- i-jkr 
1 nas negalėjom atspėti. Petris ii! 
Į sako: “Silkė”. Na, sakom, silke 

nėra žalia, nekabo ant sienos ir 
necypix Petris išdšiepe: “Na 
tai. T. m ir sakau, kad neatspė-J 
lumėt”. j

Visur Petrelis kišo nosį, šioj 
ir to mokėsi, ale nieko nebaigė 
ir jokių popierių negavo, o 
rimta darbą nebuvo pasinešęs | 
Paskui žmogų prigirdės pakišo 
vekselį pasirašyti, per teismą a L 
ėmė pinigus ir kažkur išgaravo, j 
kaip kamparas b? pipirų. Kiti 
sakė, kad į Ameriką .pabėgęs, 
kili vėliau kalbėjo, kad prie bol
ševikų prisiplakęs, kiti kad 
su naciais susidėjęs žydelius 
smaugęs. Kas žino?

Buvau užmiršusi ir tą Petrį, 
ir tą silkę, ir tą vekselį. Kai į 
“Draugą” pradėjo rašyti Myko- 
lėlis Drunga, tas Petris stojosi 
akyse kaip gyvas, 
brangus, sakau, negi Potris bus 
atsiplakęs į Čikagą? Ala, kad 
amžius ne tas ir pavardė ne ta.

Seniai norėjau parašyti, kad 
aš to Drangos raštų nė pusės, 
nesuprantu — nedrįsau. Sakau, 
gal cholesterolis galvą suėdė.

Caro Nikslojaus laikais, kai' 
ėjom į narodnąją, buvo teks iš
dykėlis Petris. Mokėsi nekaip, o 
jam vis tai alupka dingusi, tai 
gripelis sulūžęs, tai atrarrentas Į 
išsipylęs, ale liežuvį turėjo bai
siausią, ant pasiteisinimų ir šu
nybių buvo gudrus. Kad mažiau 
gautų iš učilėlių su liniuote per 
d Inus, pradėjo drangus >kusl:.

Vieną sykį, gerai po -aulės 
laktos,. sugavom tą Petrį ir. už-į 
movę kiaulaviedrj ant g ivos, 
biški pabarškincm su stambiu 
žeyriuini. Skųsti apsistojo, bet 
su geru liežuviu ir mus į išdy
kavimus įtraukdavo.

Pas tokį senuką, daraktorių-1 
mi vadinamą, mokėmės lietuviš
ko rašto. Lietuvišką rašytą žodį 
jau buvom perkandę, kai Petris 
sugalvojo kalbėti atbulai. Pasi
rašėm žodžius ir išmokom iš 
antro galo. Parėjau namo ir sa
kau mamai: “Amam, uiron oi- 

. rūs”. Mamos veidas pasidarė 
kaip kreklą: “Kaip čia šneki da
bar?! Ar nežinai, kad pikta 
dvasia atbulai kalba?! Ar ne 
Petris išmokino?“ Gavau perti 
atsakančiai.

Buvom gerokai paaugę. Žie
mos vakarais susirinkę pasakas Į ’ 
sekdavom ir mįsles mindavom. 
Sykį Petras ir sako: “Aš žinau Kai nugirdau ir kitus skundžian-

į’s — jau skųsiucs ir aš. }
š tai pažiūrėkim: pm -sj vai

kelis 103 žodžių straipsnelį apie 
naktinę gėlę. Nesuprato niekas, 
ką jis len papliurpė. Nesuprato 

redaktoriai. Para
šė vaikelis žodžių paaiš
kinimą. Sucypė žalias daiktas 
ant sienos, o ar tai reiškė silkę, 
sr ką ners kitą — .svietas nieko 
nesuprato, ią išaiškinti svietui 
reikės parašyti didelę knygą, 
(čia tai jau Lietuvių For. t s 
turės pakrapštyti, kišenę.)

(Bus daugiau)
Senelė su lazd.Ie

Rockford, III

PASSBOOK 
SAVINGS...

IUL BIT ATI KMI SAU

i

tfiAL K STATI FOR BALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TEBMINAKI 
Q ZEMAZS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIA 

DEL VISU INFORMACIJŲ KREIPTIS p

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai '

JJ212 W. Cermak Road Chicago, EL Td. M7-774J

BUTŲ NUOMAVIMAS 
P MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

* NOTARIATAS ♦ VERTIMAI.

TUSŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTEI!

VYČIUS — BELL REALT1
INCOME TAX SERVICE —

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233* - - -

Lietuvos Nepriklausomybės 
M n ėjimas

Minč’in.as įvyks vasario 24 d- 
sekmadienį. Pamaldos už žuvu
sius už Lietuves laisvę, bus at
našaujamos S. S. Piter and | 
Paul gažnyčioje 11 valandą. Iš
kilmingas minėjimas Lietuvių 

j klubo salėje 2 valandą. Šį minė- 
i jimą ruošia A. L. Tarybos Rock-‘ 

fordo skyrius, talkininkaujant j 
lutoms organizacijoms. Kviečia-1 

me visus Rockfordo ir apylin-1
kės lietuvius atsilankvti. Laukiai

. . * ime svečių ir iš kitu kolonijų- i
Atvyks mūsų nuolatiniai talk i-Į 
ninkai Chicagos šauliai mums 
padėti. Puikią meninę programą! 
minėjime išpildys, Chicagos Vy-. 
čin choras, vadovaujamas F. j 
Strolios. 'Choras giedos ir baž-j 
nyčieje. š'^s sekmadienis šutam-J 
pa su parapijos atsinaujinimo i 
programa, ir ta diena šioje baž-j 
nyčioje bus tik vienos mišios.] 
Todėl tikimės, kad šiose pamal-j 
dose dalyvaus daug kitų tauty-1 
bių žmonių. Po programos salė J 
je ruošiami pietūs. Bilietus pie-j

l

Viešpatie 1

Dr.’ Pijus Grigaitis Baltimorėje redagavęs savait
raštį “Pirmyn”, atvyko į Chicagą ir pradėjo redaguoti' 
“Naujienas”. Jas redagavo iki širdies smūgio 1965 metų ! 
birželio 19 dienos. i

us for 

fin*neinfl- 

AT CUI LOW RATS

Interest Compounded
DiMy ?sšd Quarterly

Mtgh
Interest Rate* 

on SžTinjs

FSLICr

2212 WEST CERMAK ROAD • CHICAGO, ILL. 606C3
Peter Kazanauskas, Pres. Tei.: S47-7747

Racine, Wis.
Minėjimas

ALTos skyrius ruošia Vasario 
16-csios minėjimą vasario mėn 
24 dieną šv. Kazimiero parapi
jos salėje, 815 Park Ave. Pusė 
po devynių bus pamaldos už 
žuvusius dėl Lietuvos laisvės ir 
gerbūvio. 3 vai. popiet salėje 
bus kalbos, rezoliucijos ir me- 
nine programa.

Vilija Kerei y t ė, jauna veikėja 
iš Čikagos, bus pagrindine kal
bėtoja. Dainuojančios Žemaitės, 
solistas Bronius Mačiukevičius 
ir pianistė Alvyde Eitutytė iš
pildys meninę.-programą. Gru-

rias ruošia Racine-Kenosha Lie-j 
tuviu Moterų klubas, vadovam | 
jamas Stasės Paukštelienės.

Kviečiame pietryčių Wiscon
sin© lietuvius dalyvauti šiame 
minėjime, kur bus proga sutikti 
senus draugus bei .pažįstamus.

Laukiami svečiai ir iš kitur.
Jurgis Milas i

DĖMESIO MUZIKOS 
STUDENTAMS

Į

LAIKYK1MĖS 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.

ŠIMAITIS REALTY

ILEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chie«Qos miestą
Dirbu ir užmiesčluc^e, *rei|. 

sarantuotai ir sąžtninsaL
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Taknan A»e, 
Tat 927-3559

turns prašome įsigyti išanksto,-
paš valdybos narius, ar Lietuvių vadovauja muzikas Kazys 

rockfordiečiams Į SkaisgjTis.
Lietuvių Dieną Wisconsino

klube. ■ Mums
reikia stipriau pasispausti, nes
vienerių metų laikotarpyje am-j valstijoje ir Racine mieste pa- 
žinyben iškeliavo 5 mūsų kolo- skelbė gubernatorius Anthony' 
nijos lietuviai. j J- Earl ir burmistras Stephen

, . ’F. Olsen. Taigi, Vasario 16-oji
Pasiaukodami ir vieningai dirb-i tose aFvlint&e vra oficiali Lie. 

darni suruošime g'^zų mineji- t - <• ‘.
mą- Prisidėkite savo darbu ir
pinigine auka, Lietuvos laisvi
nimui.

Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejaus Moterų Sąjunga ski- j 
•ria $750 muzikos stipendiją lie
tuvių kilmės merginai, esančiai 
paskutinėje aukštsniosios mo
kyklos klasėje arba jau kolegijo
je studijuojančiai muziką. Sti
pendija bus skiriama atsižvel-^ 
giant i gabumus ir reikalingu-’ 
mą.Prašymo formą galima gauti 
iš muziejaus muzik">s vedėjo, 
skambinant 523-5523. Užpildyta 
forma pristatoma Balzeko mu
ziejui, 4012 S. Archer Avė. iki ■ 
1985 kovo 15 dienos. Perklausa

Po minėjimų bus vaišės, ku-Įvyks 1985 m. kovo 31 d.

DURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

Tel: 436-7878

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

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Ava, 

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

REPAIRS — IN GENERAL.
Įvairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO , 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Qe.’?ian Dečkyi 

Tel. 585-6624

■

vai. popiet Marijos akštsiiiosios 
mokyklos patalpose, 6727 S. Ca
lifornia. Stipendija bus įteikta 
1385 m- balandžio 27 d. Moterų 
Sąjungos metinio parengimo, 
metu.

Dengtame irtaisome visu, 
■šiį. stogus. Už darbą garan
tu© jame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIEL A b 

r' 6557;S. Tąhnah Avenue v 
Y. - Chicago, U 60629 -p 

434-9655ar737-17i

3.00

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905

Man

Valdyba

j
1

619 puslapių, kietų viršeliu knyga
I

KOVOS DĖL LIETUVOS Ji#

(Avi

Don’t Go Out Without lt 
©1983 A.H. Robins Consume- Products 

Division, Richmond, Virginis 23230

ADVOKATŲ DRAUGIJA 

V. BYLAITIS ’ 
ir V. BRIZGYS 
Darbo valandor 

Kuo 9 ryto iki 5 vai- popiet 
Šeštadieniais pagal rusttarinų. 

1606 S. K»dzi« Ava. 
Chkapo, III, 6062$ 

TeL: 778-8000

Advokatai
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: nur 
9 vaL ryto iki 6 vaL vakaro. 

Sežtad.: nuo 9 vaL r. iki 12 vai 4. 
k pagal susitarimą.

TeL 776-5162
West 63rd Street 

Chicago, ffl. 60629

Naujienose galima gauti
AUGUSTINO PAšKONIO

knygą apie

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLA IR 
JOS KARIŪNŲ LIKIMĄ

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

Čekį rašykite ir siųskite:

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

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS

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

KAINA $17. (Persiuntimui pridėti $1)

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, DL 60608

Liberty federal /swigs
JCAN ASSOC: V'ON

Filadelfijos Federalinė Liberty 
Taupymo ir Paskolų Bendrovė

1984 metų sausio 29 dieną Filadelfijos FEDE
RALINĖ LIBERTY TAUPYMO IR PASKOLŲ 
BENDROVE, 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 , t 
AND LOAN ASSOCIATION 
Att: Mrs. Barbara L. Elias,

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

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

C. S. CHELEDEN, 
Emeritus pirmininkas

WINTER
□VERCOffT Homeowners insurance

Good seryice/Good price
F. Za polis, Agent 

>20816 W. fSth St j 
Everg. Pirkim. 

£0642 - 424-8654

Nepažįstamas

— Petras?'Labai geras vyru
kas.

— Seniai pažįstate'1
— Ne.
— Vadinasi, neseniai.
— Visai nepažįstu.

d

ENERGY
/

3
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