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UNITED ARAB REP. 
(EGYPT)

desnės jtak:>s Pietų Korėjos po.- 
iitiniame gyvenime. Jis laimėjo 
kelis atstovus parlamente. : •

ISRAEL

Art 
gj ISRAEU OCCUPIED 'įįŽ%į^

JERUSALEM

C h c n i e i n io šal i n i n k;; i 
bus oradėtay karastai tad 

prieš Si

GEN. WESTMORELAND 
NUTRAUKĖ BYLĄ

santarvė ir me le, tesi prina 
mus ki'Vi o ų. d dyyrių i 
kinių dvasia”.

__________________

risdti

SLietuvos atstovo dr. S. A Backio žodis 
Vasario šešioliktosios proga 

, (Įregistruotas Amerikos Balse),

Baltųjų Rūmų, Valstybės de-’ 
■partamento laikyseną Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos atžvilgiu re
mia JAV senatoriai ir Atstovų 
Būmų nariai, kurie dažnai pa
brėžia, j(»g jie Liko prievole 
pr Spvietų įstaigoms, kad

Brangios Sesės ir Brangūs' 
Broliai, • ' • < •

Vasario šešioliktąją. Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo pa
skelbimo sukakties, dieną, nuo
širdžiai sveikinu visus Lietuvoj 
Diplomatinės Tarnybos -ir Lie
tuvos Pasiuntinybės Vašingtone 
vardu. • 1' ,

Ši diena buvo džiaųgšmo šven
tė, nes 1918 m.’ Vasario J6 D:-?- 
nos aktu Lietuva laimėjo tai, ko 
etmžiąis ‘lietuvių. tauta< siekė — 
būti laisvą ir nepriklausoma 
valstybe, kurią pasaulio bend
ruomenė pripažino. Bet 1940 m. 
Sovietų Sąjunga apgaulę ir 
smurtu, nepaisydama savo iškil- 

' mingą pasĮžėdėjrmų, okupavo 
Lietuvą ir ją inkorporavo i So-. 
vietų Sąjungą; ■ 1 ■ ■ '

Ta padėtis vėd šaukia mūs vi: 
sus ko voti dėl. Lietuvos laisvės 
ir nopriklausoThybės. Mes -esame 
labai dėkingi įĮ.A¥ ’vyriausvljei, 
kad nuo 1940 nu ji; nepripažįsta 
Lietuvos, Latvijos, ir Estijos ne
teisėtos inkorporacijos j Sovietu 
Sąjungą ir tai..nuolat pareiškia 
Sovietų S^Įp^ąrLtąr.ptautrniuo-

NAUJAS KABINETAS 
PIETŲ KORĖJOJE

SEOUL, P. Korėja. — Prezi
dentas Chun Doo Hwan. laimė
jęs rinkimus, planuoja iš pagrin
dų pakeisti vi ą kabinetą. Vakar 
jis jau atleido 12 ministerių; o
jų vietoj paskyrė naujus, daug! 
jaunesnius specialistus.

Pietų Korėjoj maisto netrūks- į 
ta. Kariai s-rai maiImagui ir šil
tai aprengti. U

Buvęs saugumo direktorius 
paskirtas Pie'ų Kerėjos prom. 
jeru. Manoma, kad naujus mi-Į 
nkterius pasirinko premjeras,

ju ti a turi baigtis ir svar 
blausios lasivės bei-žmogaus tei
sės neturi būti niekinamos.

Vasario Iii Dien.os proga Kas- 
' met mes susiTaukįeime iš JAV 
vyriausybės' palankių Lietuvos 
atžvilgiu mostų, o Senate Jr At
stovų Bumuose Vasario 16-oji 
yra kasmet paminima. Toji JAV j)£t pakaitas jam nurodė pHs 
laikysena suteikia mūsų Tsutos prezidentas Hvvan.

. šventei reikšmingumo bei ofi
cialumo. Dėka, lietuvių pogrin- Kim Dee Jung galėtų turėti di 
džio leidinių, ypač LKB Kroni
kos, kuri pasiekia 138 valstybes 
ir dėka laisvųjų lietuvių veik
los — mūsų tautos aspiracijos 
ir pavergtų tautiečių kančios iš- I 
trėmime, - kalėjimuose, psichiat-. 
rinėse ligoninėse yrą plačiai pa- ’

i DIEVO PARTIJOS” ŽMONĖS 
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ŠIOMIS DIENOMIS SUĖMĖ IP. NUŽUDĖ VISĄ EILĘ. 
LIBANIEČIŲ, DIRBUSIŲ SU IZRAELITAIS

BEIRUTAS, Libanas. — Pir-. 
niadienį šiuriai šijilų keleivi-1 
niais automobiliais ir sunkveži-j 
indais skubėjo į Sidoną, ruošė di-J 
■deles demonstracijas. Automo-i 
biliai pasipuošę plakatais, skęl-j 
biančiai-s, kad "Dievo partija’’į 

ima valdžią Libane.
Izraelitai atšaukė vis

iš Sidono, 
tą be jokios an 

pradėjo siausti

pažįst»i|či^š; (Su^pijoįs.
Tai yga' ktide^ė‘^žaĮnaiįįttj^iby- 
lojerifei L,iėtuyps' laisvės: nė- 
priklausoniybęs. JAV laikosi sa
vo principų, /Jkaįp š. m.sausio. 
31 dieną Vaistinės sekretorius 
George Shūltz yrą pareiškęs Sė-r 
nato užsi eilių: santykių k dml- 
sijai: ' ' ; č . i

“Amerikiečiai turime il^ą 
ir garbingą .tradici ją- palaiky
ti kitų tautų pastangas -^flėT 
laisvės, nepriklausomybės ir 
išsivadavimo iš tironijos’’.

MIRĖ JOSEPH JEROME
CHICAGO, Ill. — Antradienio 

rvtą mire cikagieciams plačiai 
samyie>zmvuujjsr. < <. i . r _ .<*■ į H• pažįstamas visuomenes veikėjas

. Vakarų- pašsulyjė gyveną lie- dr. Joseph Jerome. Jis paliko 
tuviai minėdami Vasstrio i žmoną ir šeimą. Jis bus pašar- 
liktąj^z^įistiprina savo ryžtą votes P^tksus Marquette šer- 

vos Į nepr^lauso- menii^je;*^. •
Dr.Y jėrome dirbo didelėje 

vaistų laboratorijoje. Jis buvo 
chemijos specialistas.

verkti’
my
grihr^Mi-Te^^^ĄAuši’ŠJe” pa
rašyti: “y... joiiėkūkupantai ne- '
gali pagrobti ^iš. žmogaus sielcs Paskutiniu metu jis pradėjo 
laisvės iJgėsioįb n'^riklausomy- negaluoti. Paskutinias keliais 
bės..troškimoĮ1— ,tįo.gyvojo Lais--’ metais jis netekdavo svorio.
vės Vąrpb.' Įfis".žiūndieną ypač j 
garsiai -aieti isTretuyiu širdžių vi- 
saųie pasar>l^ę«:..u ;

Linkių, kad iriūfsu siekimuose 
mus visus jungtų,1’984 m. vasa- ' 
■rio mėn/ • “ĄlKtręfe' 
'paskelbtos idėjos:.y_-

“Mūsų mintis, darbus, gyve-, 
niina telydi broliška vienybė,

MARGARET THATCHER
ATVYKO AMERIKON '

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS
7 PASKELBIMO DIENA

i

NEW YORK. — Generolas 
Westmoreland, advokatų spau
džiamas, pirmadienį pasirašė 
susitarimą su CHS televizijos 
bendrove nutraukti bylos eigą 
L

savo';
karines jėgas is Sidono, palik
dami miestą bo jokios apsaugos, 
š-jilai pradėjo siausti Sidone 
pirmadienio rytą. Jie gaudė Ii' 
kiniečius, buvusius sijilų polici
jos skyriuos? ir turėjusius ryšių 
su izraelitais. Juos pagrobė ir 
vežė už miesto. Sekmadieni bu
vo suimtas milicijos kapitonas. 
Jis buvo išverstas iš lovos, įmes
tas į automobilio bagažinę, iš* 
vežtas ir nužudytas.

’Neseniai daT pats LiKmo pre
zidentas važinėjo Sidono gatvė
mis, o šiandien ši ji tai jau reik a-. 
Jauja jį šalinti.

Ank.34į€Žį preziden tą^
.jei jau nžb&Imdrįsęs 'į Sidorią 
įvažiuoti, nes šijitai pirmą kar
ia pasijuto padėties viešpačiai. 
Jie nemanė, -kad .izraelitai is-

i vyks is Sidono. įieperducdam 
; miesto Libano k?J*ian 
padėtis pasikeitė. Dal 
nenorėtų žingufuuii 
nes ten siaučia šijitai.

Pirmadienį Libano kariuome
nė būtų galėjusi valdyti Sidonn 
lx1 mūšio, o dabar būtų kruvina- 
pas: priešinimas.

Diplomatai mano, kad Ube 
nas, nepajėgęs įvesti t v; 
nesusitaręs del d. ino' 
sistemos, bus valdomas 
ninku. Prezidentas Amir 
jei yra krikščionis m: 
bet stipriausieji jo jū 
yra falangistai. tuo 
telieklauso I:

G m. Westmoreland labai nu
siminęs nes bvla i?.m kaina-, u 
daug pinigų. Generolas buvo 
Įsitikinęs, kad jis bylą laimės, 
kad gaus nemaža pinigų, o ‘la
ba? paaiškėjo, kad negaus no 
cento. Bendrovės vicepreziden
tas p reiškė, kad bendrovė ;r io. 
linu vadovausis turimais doku
mentais, neturi kodėl atsipra
šyti generolo, jei jos pranešimai 
generolui nepaliko ar generolas 
jautėsi jais įžeistas.

Apskaičiuotą, kad šiai Lyki 
vesti jau išleista 5.7 mil. doleriu.

ETIOPIJON RUOŠIA 
19 LAIVU JAVU
■ ABABA, Etiopija.
s Etiopijos vyriau'vL>ės 

užsieniečių p?.<ai>ic-;
ate nanti niėnėsį i Eiic -

lauks. 19 laivų su Įvairiu
Laivai veš į Etio'.mą 
metriniu tonu ir. tu.

ADIS

ria *(Telegrama iš Washingtono, atsiųsta per 
Western Union 1985 nu vasario 17 d., 12 vai.)

Gerbiami vyrai ir moterys
ilinojieėki,
Man labai nesmagu, kad šian

dien negaliu būti su jumis. Visą 
savo visuomeninio darbo laiko
tarpį aš stipriai tvirtinau pa
grindinių žmogaus teisių princi
pus. Mes esame laimingi, kad j 
gyvename tokioje visuomeninė
je santvarkoje,

nepasieks svajojamos savo 
vės.

lais-

Senatorius Paul Simon

poLtiką 
reikalu, 
□’ją iš;> 
mirsiu.

Vien Amerika nuves i Eliopu 
lOjXK) metrinių tonų javų.

Daiis Amerikos javų bus i 
krauta Masava uoste. Ten p 
liks 6.000 metriniu tonu Lv

VYRIAUSYBĖ NESLĖPĖ
NUO PARLAMENTOLONDONAS, Anglija.—Prem- 

numerv-e-- jerė’ Marfiarel Thatcher išskri- 
•* j do į Washingtona aptarti su 

prez. Reaganu visą eilę Angli
ją liečiančių reikalų.

Pimion eilėn premjerė nori 
išsiaiškinti dabrtinius pasitari
mus su Rusija-. Atrodo, kad pre
zidentas Černenka nori rasti bū
dą sumažinti karo pavojų, be! 
jis būtinai reikalauja, kad Ame
rika nestiprinlų savo pozicijų 
erdvėje. Premjerė nori išaiškinti 
kelis klausimus, kad galėtų pa
dėti prezidentui pravesti susita
rimą. Prezidentas yra pasiryžęs 
informuoti sovietų atstovus 
apie gynybos planus iš erdvės, 
bet jis savo planų nesustabdys 
kaip rusai nori, o juos tęs, kol 
rusai galutina; susitars su ame- 
rikiečiais ir leL kontroliuoti ato
miniu bombų naikinimu.

KALENDORĖLIS

— Antradienį aukso uncija 
kainavo $301.

I

SauJė teka 6:10, leidžiasi 5:30.
Oras šaltas, vėjuotas.Dr. Bačkis pasakė kaftxj per radiją pavergtos Lietu

vos gyventojams. Greta stovi jo žmona.

Vasario 20 d.: Pelenu diena, 
Ebutcrijiks, AnuMa, Visminas, 
Auksuolė, Leonas, Boreikia, Zu- 
lė, Mintigekiė. Kūnas.

LONDONAS. Anglija. — Bri
tu gvnvbos ininistcris Michael 
Hazritiinc pakai lotinai pranešė 

kurioje konsti-j parkui ent ui. kad britų kariuo- 
•lucija garantuoja pagrindines [ menės vadovybė nesiėmė spe- 
laisves. Mes esame tikri, kad ga-1 cialių priemonių skandinti Ar* 

gentines karo laivą Belgrano. 
Jo neieškojo ir prieš jį specia
liai nesiruošė.

Bet kai 
Palklando 
trsnsportonejiripažp- 

teisių. Ta 
kuri persekioja tikę ji

lime sušaukti tokį susirinkimą, 
kaip šis. Mes turime teise lais
vai pareikšti savo nuomonę ir 
laisvai pi iktikuoti 
jimą.

Yra valdybė, kuri 
ta šių pagrindinių 
valstybe
mą ir žodžio laisvę. Sovietų Si-! 
junga taip pat atmetu vertingus ] 
.Atlanto c rterio principus. Mir
tis, kuri yra Atlanto Carteryje, i 
skelbia tautų apsisprendimo) 
teisę. Sovietų Sąjungos prievar
tinis- Pabaltijo valstybių įjungi
mas i Sovietų Sąjungą paneigia 
Atlanto carterio dvasią ir darbą.Į 

j 
Jungtinei Amerikos Valsty-i 

bės vūą Taiką rėmė Latviją, Lie- Į 
tuvą ir E liją. Kari jsitikintumė-j 
te. jog aš pritariu šiai politikai, 
leiskite m n priminti, kati 1980 
metais, kai buvo tikrinama Iki- Į 
sinkiu aklo verkia. 1- 

rmininkas 
orijos jsiji 
pripažintas 
priešinga
as nuostatas 
valstybėms.

joks lėni 
jjali būti 
tai būtu 
teisei, ši! 
Pabalį j"

aip komisi- 
pareiškiau, 

ngimas ne
legaliu, nes 
tarptautinei

As r ateHyje pritariu lais
vei ir apsisprendimui drąsių Lie
tuvos gyventojų. Aš nenurim- 
sit>, kol vso pasaulio gyventojai

ratinė^ 
tikybi- 
(i c m a ■
Oli i! £

pijoj badaujančius gyven

- - Įtampa tarp Ryt 
rų Vokietijų s 
spaudoje, bet ii 
kita gana ašį

Belgrano artėjo prie 
salų ir prie britų 
laivų, vežančių ka

irinę Falklando salą 
s k:to kelio neliko 
;!i galingą raketą i 
i didįjį Argent 'nos

Laivui skęst nt, žu
vo d'.ug Argentinos jūrevių. 
Tai buvo skaudžiausias smūgis 
Argentinai.

Belgrano nuskandino britų 
n a r 1 a i v i s, laukęs a1 o L u* k i a n C i o 
didžiojo Argent nos karo laivo. 
1982 m. gegužės 2 dieną i 
grano pataikė viena britų 
neda. žuvo 388 Argentines

nu-k
CIS

>u Masks 
ki.lU' IU-1

j knyga "Trau- 
kelia šnipinė- 

lungtinė^e Tau- 
inė

US'U ^ipinėjimr

— Sovietų dip’cniHtas, pri
lėkdamas dirbti Jungtinių Tau
tų naudai, rusų valdžios verčia
mas laužyti priesaiką, šį klau
simą rengiasi kelti Jungi, Tau
tose. Ševčenka bus liudininkas.

for 
jū-

rpi: šijitai 
kina’ai iri u Vie;

I

F

» —
21

< &"

1?

rr'Hvenės laidotuvėm:
xks Antanas ir M:ld;

velionė bus p šarvota ketvirtadienį, nuo 2 v 
karo. Planuojant atsisveikinimas penktadp
kia paskambinti Rnliktii, nes laidotuvės i

ik! šeštadienio. Ridiko telefonas 927-1911.

Manoma, kad 
M. pope! iki va
ri o rytą. Bet rei.



Dėsto šio skyriaus redaktoriai

i

psichiatrą atsilanko ne

naują skrybe-tu.ri

I

rodos jeigu N6- 
tokia graži, kaili

Man 
oūtu

KODĖL NORI EMIGRUOTI?

Vi-nas senas Lenkijos komu- 
ni-tų partijos nary, pareiškė no-1 
rą eiiiigiu'-ii. Kitas jo draugas 
nustebęs sako:

— 1 u esi senas partijos narys 
ir neri palikti ^avo socialistiš- 
kąjį kraštą?!

— Tmiu dvi priežastis.
— Kokias?
— Kai komunistų valdžia 

žlugs, tai mus, partiečius, visus 
pakabins kartuvėse.

— Niekus kalbi. Partija nie
kada nežlugs.

— Tai yra antroji priežastis, 
kodėl noriu emigruoti.

* * *

Amerikoniškas anekdotas

Laiko klausimas
— Ar manote, kad ilgos sužie-1 

iuotuvės yra garas dalykas?
— Aišku. Juo ilgiau vyras su- 

ižiedavęs, juo trumpiau jis yra

Pa 
leris.

— Pone gydytojau, esu labai 
susirūpinusi savo vaikučiu. Sėdi 
itisns dienas ir lipdo iš molio 

figūrėles.
— Tai nieko nuostabaus, po

nia. Tai visai normalus reiški
nys, jei vaikas žaidžia.

— Taip, bet jo žmona nori iš
siskirti.

PASIRINKIMAS
Turistė viešbučio nešikui:
— Ar šis viešbutis yra vadi

namas geriausiu mieste?
Nešikas- — Ne, jis nėra vadi

namas eeriausiu, bet vieninte
liu....

Čia visokios šventės, čia draugų varomės, 
lyg kaladė bičių paūžiam gražiai. 
Dažnai sunkios galvos, sunkios ir sėdynės 
jas pamest namolia vargo nemažai.

Gimė kam sūnelis ar riebus anūkas, 
tuoj krūvon sušokę, džiaugiamės visi. 
Dar labiau tą džiaugsmą kelia buteliukas, 
nes arbatos puode ūpo nerasi.

Kas nors užaugino dukterį kaip rožę, 
pasipiršo britas jai rudais plaukais. 
Sveikinti supuolę ir kalbas išdrožę, 
už jaunųjų laimę traukiam ne juokais.

Į ginklų parduotuvę Teksase 
įeina pirkėjas ir prašo revol
verio. |

— Kam gi jis tamstai ręikaJn- 
gas? — klausia pardavėjas.

— Noriu nušauti savo kai
myną. ..

— Paklausykite mano pata
rimo ir atidėkite visa reikalą •- -
iv-dienai. --

ŠAUKIA į SCENĄ
— Greičiau eik į sceną Dra

gos žiūrovai šaukia autorių’.
— Koks jos užsimojimas?

* * ♦

POLICIJOS REPORTERIS :

PAS BURTININKU
— Iki trisdešimties metu bū

si neturling ir nelaiminga, — 
sakė burtininkė jaunai mergi

nai, žiūrėdama į jos delną. Mer 
gina paklausė:

— Na. o paskiau?
— Pashkiau tu apsiprasi ir 

viskas bus gerai....
* * *

MENTAS
Žmona- Ar tu žirai, kad No- 

seikienė 
rę? , ;-

Vyras: 
ceikienė 
tu, jai nereikėtų taip dažnai 
pirkti naujų skrybėlių....

* * >• <
Teisėjui galima*

— Pakartok žodžius, kokius 
kaltinamasis-sakė,'ragino advo
katas. -
—Kad nepadoru'tokius žodžius

Aš turiu vieną savotiškai Jįdęr 
nu pažįstamą, kurs save vadi
na policijos reporteriu, kadangi Į 

kvieną mėnesį jis privalo apie ;
s.-.ve policijai duoti raportą.'

— Tai pašnibždėk? teisėjui Į 
itiši. '

šiandie:
>.ęs, kad

toks sus;-į 
Tecutrikvti. p:

. ? j ;

. MADOS. PASTČ.VUMAS
1 ■ , - * *■

— Ko Iri a- puikią turite sukne-Į

'veltui sąžiningai ir teisingai iš
dalyti, o ji uždarbiauja. Žino-

džios pristatytas. Valdžiai kiek-;
vienais metais pasidaro didokos 5

lene

Eidami viešnagėn, buteliuką nešam, 
papročius mūs saugot miela ir gražu. 
O kai prisitašom, tai net, atsiprašant, 
šeimininkei tenka pavalyt ražu.

0 tautiečiui mirus, skausmu širdys plaka, 
buvo jis tarp mūsų linksmas ir miklus. 
Duok, Dievuliau geras, jam dangaus valake-, 
o mes čia nuliūdę pakeliam stiklus. ^

■Pažįstamas sako Holivudo ki. 
noržvaigždei:

'— Žinai, aš negalėsiu ateiti į 
į tevo vestuves.

O, nenusimink, greit bus 
kilok "V y - :

— Pone viršininke, aš..pavė
lavau i darbą, kadangi pramie
gojau.... ' .' t'.

— Ką? Tai tū ir jfcįįnie.'mie-
gi

i — Ją gayau pųą-Jsavo vyro, 
minėdama 30-tą’ mmtMd>ęnį, — 
-u pasididžiavimu. $r’<, švpseua

! paaiškino ponia Jurgaitienė. . ~ ... .-I <4 m.. Ju r • ■ AV ’ v. b mus, tai šaltis nieko nereiškia,
fejo į mados? 'j b,': nerimas tantaa, tai dv>.

— Sveikas gyvas, M'aiki.
— Sveikas, Tėve.
— Praeitą kartą skundeisi, ma, kad tas maistas yra val-

kad šaltis tave sukrečia. džios pristatytas. Valdžiai kiek-
— Kai šaltas vėjas papučia vienais metais pasidaro didokos

vtsų smarkumu, tai sunkiai nu-.! maisto atsargos. Ji nuperka išį 
Krečia.' ~ -

— Ša’tis, ypač šaltas vėjas 
yra pavojingas, kai ėsi kuo nors 
susirūpinęs. Kąi -sąžine nerami,

Mylim mes sueiti, mylime ir juoką, 
jei tik gėrimėliai plaukiaupeliu. 
O tie šeimininkai taip vaišinti moka, 
kad net ant rytojaus vos paeit galiu.

ir !r lovon atsigulti Kai esi ra-

* * *

— Aš tamstai sakiau, kad 
gili gerti vyną tik atskiestą.

*— Taip, daktare, aš jį-atskie 
tlg'iu degtine.

Žmona
— Kode! rus su žmona visada 

oarates gatvėje? s
— Namuose mano žmona mėgs Į 
ta ramybę. ’ ’

-Grįžus i$ pokilio žmona iš
metinėja vyrui:

’ — Na, ir plepėjai visą vaka
rą, gerai kad niekas nepastebė
jo, kad buvai blaivus

Praeitą sekmadienį nuėjau - prie 
- juodžių bažnytėles. Ten valdžios 

Įstaiga! atvežė jt^iraūs. mjaisto ir 
išdalino.

— Ar daug maisto gavai?
-i- Gavau už'Sdkių $12.
— Ir kiek iš tavęs paėmė?

Linksma, kai apkrautas buteliukais stalas 
ir kai už jo sėdi tuzinas uraugų.
O t^ Tautos Fondą, tegu jį kur galas, — 
jam mūsų kišenėj nėra pinigų.

Laimutis Šveikus

Ūkininkų, gerai ir saugiai įvy- • i 
Ploja ir laiko sandėliuose. Be!| 
kai ilgai pastovi, tai gali pradėti i 
gesti., Kad nesugestų, tai seną!
maistą valdžia veltui atiduoda | ' .... ,, .
tiems, kad. išdalytų neturtin-Į Ar tau žmona parašė?. ’■ 
Įgiems, nedirbantiems ir kurie 11 _ ,Ą.r tau žmona jau parašė iš 
įmetus mažai uždirba. Valdžiau. savo kelionės. Kaip gi jai sekasi 

■ reikalingi- sandėliai, kad galėtųl keliauti mauju automobiliu?
iš: ūkininkų nupirkti perviršį iri — o taip. Parašė net du kartu, 
palaikyti blogiemš melams, kari vieną laišką gavau iš ligononės, 
maistas gali būti, reikalingas., o kitą iš kalėjimo.

..— Pasakiau savo kaimynui 
Račiui, kad ir jis gali gauti mais- į 
to pas juodę. Ten visiems duo
da, o kai 'kurie juodžiai net auto. 

; mobdiais iš bažnytėlės veža. Sa- |
, ko? kai kurie veža tiesiai į 

vemą. Mat, prie alaus sūris 
bai tinka. . Kai užėjom abu 
•Račium į juodžių bažnytėlę, 
juodė nusigando. Ji užsidarė
vo cigarų dėžutę su doleriais.

žiaų, kad juodė apgaudinėja Vi- ,tviską užrakina ,ir nuėjo į kitą| 
Apgaudinėja, valdžią, afe.; tkambaijl Pabijojo dviejų vyrų-, j

‘ — Tu, Maiki, nuėjai pas juo-Į 
. džius ir sakai, kad tau buvo ne- r 

t ramu, o kas būtų, jeigu tu būĄ
— Gavau trijų svarų sūrį, tum užėjęs pas lietuvius pačia-

» * * 
laidimas

— Jopuk, tau jau penki me
tai, todėl aš paaiškinsiu, kad jo
kio Kalėdų Senelio nėra. Tai aš 
juo buvau.

— Tai ir gandras, kuris 
atnešė, irgi tu buvai ?

* * «
Plaukai

•— Sakai, kad šią plaukų kuo
kštą laikai- savo vyro prisimini- 
nui. Ar jis miręs?

— Ne, bet jau penkiolika me
tų. kai nupliko...

* * *
Musės

— Kelneri, sriubos lėkštėje 
plaukioja musės! .'V

— Negali būti. Musės nemoka 
plaukioti.

* * *
Tu liežuvį, angies gyli, kam

ITS AMAZING!

prikalbėjo
— Jis pafe.> r

la
su 
tai 
sa-

—Va, tenai eina žmogus, apie 
kurį mūsų mieste daugiausia pri 
kalbėta.

* Įt >
Nespia.uk į vandenį, kau ne

reikėtų atsigerti.-

SUS.' .
gaudinėja žmones ir dar iš ma- 
nęs išlupą’ visą dolerį.

— O ką tu gavai?

dolerį gavau $12 vertės..
— Bet ks.d bažnytėlės prieša

kyje sėdinti juodė ir to dolerio 
neturėjo teisės imti? Aš pama-'j

perrišti raudonu kaspinėliu... j
* ' * » Į

* * »
— Ant šyvio joji a, šyvio . ir 

ieško.

žmona visuomet d£
rO, ką nori.

— O tu’
— Aš irgi darau, ko ji nori

jfboha JOOO y>?. OLD 
HWDU TOMB .V.’ERS RS^CTl.V- 
PLflNTEO *J ENGl_A»tD, AMO PA į

HUMP S

WSH «
n cusrcM

GAUS R=>R Tfte PRSSEMTĘTION 
CF (SCATS ■ MlkK Au. REUSIM

^ucaciES'

w ■B J

Geras, gerai įvjmiptąs, nesukie- me Marcpiette Paike?. Tai tau i 
tėjęs. Krautuvėje'tai bent pen-' būtų reikėję mokėti nė dolerį, 
kinę kainuotų. Gavėti ir kuku-f bėt $14. Teisybe, tau būtų davę 
rūzų pustrečio svaro. Gen, sail-r daugiau maisto, bet vienas do- 
si. Gsvau dar ryžių svarą ir dė'- leris, tai ne keturiolika. Tu bū-
v _ e * V y*— -v-*'’K. « L* T

zę. kalakutienos. Viskas gražiai turn nemiegojęs, jef būtum 14 
’ dolerių sumokėjęs.Įvyniota. Aš kąląkųįienps neJąj 

bai mėgstu, feet dr, Adųpayičiųs 
sako, kad ji geriau bėgų. kiau
liena. Išsiimu paketėlį, išsisuku, 
pas iš i Ida u ir valgau,

— Tau nėra ko skųstis. "
— Matai, Tėve, ta juodė ne

turi teisės imti po dplerį. Jį p^ti] 
gauna maisto, visą maistą turi

Mandagus fotografas { r V- ♦
Panele, šypsokitės truputi 

j mažiau, nes kitokiu atveju vi
sas veidas neišeis!’ 

♦ ♦ ♦
Duktė praneša tėvui, kad jau 

susižadėjo.
i — Ar jis turi daug pinigų ? — 
klausia tėvas.

f; — Jūs, vyrai, visi vienodi, — 
t saiko duktė. Mano sužadėtinis 
■ . klausė to paties apie tave-

Jūsų protėviai gardžiavosi paslaptingų, 
lurtineu, švelniu, šildančiu, elegantiški 
Martell Cognac skoniu nuo 1715 m. -

O kai žmonės taip ilgai nors vertina, 
įūs žinote, kad tai yra labai gera

Sveiks.

—Aš daktare, jūsų vietoje gė- 
• dyčiausi,' jei po visų medicinos 

mokslų nieko blogo savo pacien
tė nerasčiau.

' — Pilieti, tu cigaru duris ra
kini!
— O

:/Aktą.
-L j

tai, /galbūt, surūkiau

•i • , ’
Laisvė

Jurgutis ilgai negrįžta namo.
— Kur tu taip ilgai buvai? — 

užsirūstinus klausia mama, jam 
pagaliau grįžus.

— Aš žaidžiau laiškanešį. Iš
nešiojau visiems mūsų kaimy
nams tikrus laiškus. ;

— Tikrus? O kur tu juos ga
vai?

— Jie gulėjo tavo spintelėje,

Nespia.uk


Dviejų knygų pristatymas Montrealyje Iš seneles “matimtaškio” žiūrint

Sekmadienį va-ario 10 d. 1935 giamiu dedikacija “Tegu šis met 
n po pamaldų bažnyčioje. Auš- raštis primena ir tuos mūsų bro- ( 

iius ir seses, kurie vedini šaiiliš- 
............ .. ............................... ................................................j_______________ kos vellvos, atlikę saw pareigas

I aščio 1954-1984 m. ir Algirdo nesiilaukė lauktojo Lisvės ryt- j 
Gustaičio knygos '’Tikrcji Lie- mečio ir amžiau

■ >s Vartų salėje, įvyko Vilniaus 
š .ulių rinktinės Kanadoje met-

tuva” pristatymai.
šauliu piimininkas Augusti-I 

ras My'ė pasveikinęs ir padėkoj 
s už atsilankymą sus Jnktl- 

. iems, totimę .uei eigai pakvietė 
Viktorą Sušūtską, kuris ir pą-i 
1.riete di Petrą Lukoševičių ?u- 
: i.žindinti klau^ytaįus su šaulių 
'delstu metraščių.

Fiadžū je savo paskaitos l>re-j 
lementas pakalbėjo apie š ulių! 
i;-: u rėją Vladą Purtą, kuris pra
matė Lietuvos ir lietuvių tautos 
kovą ir vargą už tautos laisvę <r 
i op :11:1a usomybę skelbdama^, 
kad nėra tokio darbo, nėra to
kios vietos, tiura tokios diem-s, 
kur nebūtų progos padarvti te I 
vynai, bent ką naudingo ir jis

as užmerkė savo 
akis svetingoje Kanados žemė- 
:e”.• j

Toliau seka- Lietuvos genera-1 
llnio kon-ulo Kanadoje

vos šaulių sąjungą bus galima
■ eraukleti lietuvių tautą
Lūtų stipri savo tautiniu atspa
rumu ir pasiiyžusi visada ginti

kad ii

Dr. Poti as Lukoševičius toliau 
pasakoja;
Lietuvos Šaulių Sąjungos Trem 

tvic. Vilniaus šauliu Rinktinės 
Kanadoje šiandien mums Į ran
kas patlavė gražtj- dokumentą ap- 
r.-.šrditi tiąsdešimt veiklos metų 
po visą Kanadą ’šsiskląidžiųsių 
šaulių Ją perskaitę pamatėme, 
kiek daug darbo buvo padaryta 
atkuriant Lietuvos ša u! ų Są
jungą Tremtyje. Prp akis prabė
ga gyva šaulių veikla visose Ka
nados lietuvių kolonijose- Tai 
gražus dokumentas, kurisį liks 
ilgiems laikams Ivg ii vadovu, 
kai kalbėsime apie Kana<l- s lietu 
v in gyvenimą ir jų veiklą.

Pažvelgime iš arčiau į ši gra
žią. leidinį. Kaip ir pridera dide
lei iškilmej.Į knygą pirmuosiuo
se puslapiuose Įdėta Lietuvos 
Himnas ir Vytis, toliau L etuvos 
žemėlapis ir trys Lietuvos prezi
dentų nuotraukos, nurodant jų 
prezidentavimo laikctarjų. To
liau leidėja-. VBniaus šaulių 
Rinktinės Valdyba, save žodyje 
labai teisingai sako: “Laiko ivy j 
kini, kurie nepalieka savo rašyti 
inių pėdsakų,-. ilgaiiMiii, -tžįūtb? 
istorijos puslapiuose lieka, mi.gr 
loti arba ir visai užmiršti’’-. Lei-

Banionis Chicagos uostas

jxrc-gomis apie šaulių Sąjungą mediniai kryžiarūr prie vieno iš 
n epriklau somoj e Liet uvoi e 
tremtyje, čia yra sraipsnioi apie 
Lietuves šaulių Sąjungos Ideo
logiją, užjūrio lietuvių įnašą į 
Lietuvon Šaulių Sąjungą','šaulių 
jiaskirti ir uždavinius tremtyje, 
įdomus vra oaskutinio Lietuves 
Šaulių Sąjungos vado neprik- 
levsorooje Lietuvoje pulkimuko 
Prano Seladžiaus pai eskimas, ku 

u veikla Iriame jis nurodo dešimti sami-: 
V!a nio auklėjimosi dėsnių. Juose at 

sispindi etiniai principai. Įsipa
reigojimui savo tautai bei valsty 

,i pilno žmogaus 
privalumai sau ir kitam žmogui.

Paskutinis metraščio skyrius 
i pavadintasf5*^ praeities archy- 

vų-’- Jame! i^lpa istorinės datos
1 įvvkiu pradedant 1919 metais im 

tinai iki 1941 metų sukilimo. 
Taipgi aprašomi Įv.ykiai surišti 
<u nepriklausomybės kovomis ir 
vėlesniais- metais Šaulių Sąjun
gos j 
-omybės apgynimą. Kaip ir vi
suose skyriuose čia gausu nuot
raukų ir iliustracijų pavaizduo
jančiu šaulių veiklą nepriklau
somoje Lietuvoje. Šis skyrius už 
baigiamas nuotrauka Kauno ka
pinėse. kurioje matosi paprasti

senai į

sveiki
nimas, Lietuvos šauliu Sąjun-. 
gos Tremtyje atsteigėjų bran-1 
duolio žodis broliams ir sesėms’ 
šauliams Kanadoje. Po to at jau
dintas šaulių ženklą? ir šaulių Į 

Sąjungos Įkūrėjo nuotrauka bei1 
:o filosofijos santrauka pavadlrt- 
t;i -'Žmogus, idėja ir b Įėjo- prob
lema’.’ Suglaustai, bet aiškiai ap '■ 
-rašomas Lietuvos Šaulių Sąjun 
gos atsteTgiinaš tremtyje ir tik' 
po to prieinama prie Lietuvos1 
šaulių Sąūr-Jgos Tremtyje Vii-Į 
niaus'Šaulių Rinktinės Kanado
je steigimo ir veiklos aprašymo, 
kuris pailiustruotas gražiomis' 
nuotraukomis.

.Nenorime- tamstoms užbėgti! 
ii akių ir ilgiau sustoti prie at-Į 
skirti vienetų aprašymų nagr.-Į 
nėjimo, nes žinome, kad įsigiję 
knygą galėsite nieko netrukdo
mi peižiūrėti visus skyrių1--, pa
sidžiaugti gražiu jos išleidimu 
ir nuotraukose p.'imabdi 
nematytus savo pažįsti
draugus. Trumpai norime išvar-i 
dįnti visut: vienetus, kurie yra] 
surašyti met rašty j e, l r 
pailiustruoti nuotrai k jmi 
do P’itvio šaulių kuopa Toronte, 
Lietuves Karaliaus Mindaugo] 
Šauliu Kuopa Montrealyje. čia! beb pagrindin ai 
reikia pažymėti, kad Montrea-j 
lib karaliaus Mindauge šaulių;
kuopa turi federiJinį 1 čarterį, 
gautą 1959 metų; liepos mėnesį 
21 dieną, kurio pirmojo pusla
pio nuotrauka puošia metrašti: j 
Didžiojo Lietuves Kunigaikščio 
Gedimino Šaulių Kuopa Delbi; 
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 
Algirdo šaulių Kuopa Hamilton; 
‘Neringos” Jūrų Šaulių Kuopa 
Moi.tieahje; 'Baltija.'-’ Jūrų 
šaulių Kuopa Toronte; Niaga
ra’s Pusiasalio Povilo Lukšio Šau

■ iių Kuopa Ste. Catherines; “Vil- 
1 l>ja” Jūrų Šaulių Būrys Windsor

:r Maironio šaulių Kuopa Sud
bury.1 1 _ : .
' Dalis metraščio paskirtu Įvai
rių Lietuvos šaulių sąjungos vei
kėjų j'r kitų visuomenininkų bei

dėjų įžanginis parėiškįihąs bai- kariškių pasisakymus Įvairiomis

> LITeRATCRA, lietuvių litera, ttrcž, meno ir možiH u 
:3S4 m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet neaenrtą, Vta* 
Krėvė*, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankou 
». Raukčlo, (tr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matuzevlčia'u* Ir V< 
3eHau* rtraipsnlai bei studijos, Iliustruotos nuotraukom!! h 
M- K. čturiionk). M. šileikio, V. Kaluboa, A. Rūkitelėa Ir A. Van c 
tūryboa poveikalais, 265 pusi, knyga kainuoja tik n.

■> DAINŲ iVENTRS LAUKUOSE, poetės, rąžytojo® ir tKfr 
Halų Jokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dair 1 
švente* bei jų istorija ir eigą. Įdomi skaityti Ir nedainuoja?- 
‘lems, gėrintii autorėa puikiu stiliumi Ir surinktais duomenim" 
bd užkulisiai*. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS. Antano Rūke apraa- 
'*? Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas Tai ne same 
gyvenimo bruožų apražyma*. bet tiksli to laikotarpio buities Uh 

tūrinė studija, luskirttyta skirsneliais. T* 203 puslapių kny*>

p U ET U V MK ASIS PAMARYS, Henriko Tomo-TamaJasai 
*'omlai paražyt* studija apie Ry+prĮirius, remianti* Pakalni* ‘ 
Labguvos apskričių duomenimis. Kpraiytna! įdomūs kiekvienai 
Tztuvfnl Leidiny* DiuetruotM nuotnokomK pabaigoje duodam* 
ritovardžių pa vadinimas ir Jų ratiniai J rotaeėlų kalbą. Lab* 
naudingoje S35 puri, knygoje yra Rytprūsių tamėiapfa. Kaina $*"

? K4 CAUms i.IMA Palytojo* Petronėlė* OrinfaltM iti' 
jrlnfrnal ir minty* *pi» cžmenis Ir vietas neprfk. Lietuvoje Ir pb 
m alsiais bolževikų okupacijom metai*. Knyga turi 234 puslapi* 
bet kainuoja tik R,.,

> JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierių*, ue*upr*' 
br klaidingai Interpretuojamas gyvenime ir politikoje'} tik x

• urgfo Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir pcx 
riją Dabar būtų j| galim* pavadinti kovotoju už žmogau* tei** 
Tayga y** didelio formato, 265 pnalapią, kainuoja M.

A KATTMTNIS ITOVELfS, M towienko ktryba, J. Vairia, 
rrrifrua* £*• fcnyfoj* rr*. *« tąmojlnfi aovelią. Kaina U

RByje* gaieamos 1TW Ja. R*>sqS Otfek^p

ir ių puokštė rožių. Tai paskutine 
patarnavimas ir pagarba 1941 
metais sukilime žuvusioms už 
■ Įstatymą nepriklausomos Lietu 
vos — brangi auka kurią naciai 
b:attriai išniekino ne lik neres- 
pektuodami nepriklausomybės 
atstatvmo, bet ir : kalėjimus už
darydami dalį laikinosios vyriau' 
sybės narių.

Paskutiniuose puslapiuose pa
keikti

Rockford, Ill
Lietuvos Nepriklausomybės 

Minėjimas

Minėjimas įvyks vasario 24 d- 
sekmadienį. Pamaldos už' žuvu
sius už Lietuves-laisvę, ;bus .at
našaujamos S. S. Peter and 
Paul gažnvčioje 11 valandą. Iš
kilmingas minėjimas Lietuvių 
klubo salėje 2 valandą. Ši mine- 

prie metraščio leidimą ruošįa A. L. Tarybos Rock-
prisidėję garbės mecenatai, lei
dėjai, rėmėjai ir aukotojai.

Metraštis baigiamas redakto
riaus Juozo Šinučiulio kreipi
muos! Į skaitytojus ir padėka vi
siems' padėjušiėiiis*
išleisti.. Jis savo darba^ išbaigia 
sakydamas: “Teb^^ |isa t..: 
paaukota ant mūsa 'lėvyr 
tuvos. laisvės aukuro, s

padarytų Įnašų'i nėpriklaii-^

etrašii

liti 

ės Lie- 
iekiant

Pasibaigus paskaitai, pakvies

giausiai rūpeščių, .pastangų ir 
darbo pakėhisį'leidžiarit metraš
ti. Juozą Šiaučiulį,. ■ ■3 : .

Dabai' jis. ir žodžiu špąaėkojo 
visiems padėjusiems Įkeisti ši 
metrašti. • ' - |

E. Kardęlif-nė

BStSMUi

JAY DRUGS VAISTINĖJ ;1 
2759 W. 71st St, Chicago, HL

♦ atTESUNGAT IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
J pat ryto iki 10 vai vakaro.

D. XTHLMAN, B.S., Registruotaj vaistininkaj
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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 Wonderi

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

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI

1. Dr. Kario Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS,
n tomą* ....... ..................... —- ....... ........ .... ..........

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

rr ooo -r^ri

r io.oo

3. Miko šileikio, LIUCIJA, proza. 178 psL ___-

4. Janinos Narūnės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psl.

5. Prof. P. Pakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psli -............. ..................

J. Venclovoj, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.
60 psL . _________ - -

NAUJIENOS, 1729 So. Halsted St., Chicago, DI 60608 siųs- 
čekį ir pridėk H vieną dolerį peraiunHmo Ulaldowl.

6.

fordo skyrius, ' talkininkaujant 
kitoms organizacijoms. Kviečia
me visus Rockfordo .ir apylin
kes lietuvius atsilankyti.'Laukia 
me svečių ir iš kitų kolonijų- 
Atvyks mūsų nuolatiniai talki
ninkai Chicagos šauliai mums 
padėti. Puikią meninę programą 
minėjime išpildys, Chicagos Vy
čiu choras,-’ vadovaujančias F. 
Strolios. Choras giedos ir baž
nyčioje. š^s. sekmadienis sutam
pa su parapijos atsinauj&unao 
programa, ir ta diena šioje.baž- 
nyčioje bus tik vienos mišios. 
Todėl tikimės, kad šiose pamal
dose dalyvaus daug kitų tauty
bių žmonių. Po programos salė- 
Įe ruošiami pietūs. Bilietus pie
tums prašome Įsigyti išanksto, 
pas valdybos narius, ar Lietuvių 
klube. Mums roėkfordiečiams ’ 
reikia stipriau pasispausti, nes 
vienerių metų laikotarpyje am
žinybėn iškeliavo 5 mūsų kolo
nijos lietuviai.
Pasiaukodami ir vieningai dirb

dami suruošime gražų minėji
mą- Prisidėkite savo darbu ir 
pinigine auka. Lietuvos laisvi
nimui.

Valdyba

(Tęsinys)
Pstikyk, Mykclėli, kas tas- ta

vo “matinitaškis” ? Prisipažinai, Į 
i sūneli, kad norėjai stilingesnę 

kalbą padaryti ir mandresniu 
pasirodyti. Pi isipažindanras pa
rodei, ksxt esi didžiai kuklus ir 
nuoširdus, ale kad tik pusę tei
sybės tepasakei... Moki grajyti, 
tai turi an-sį. Pats supranti, kati 
tas “matim(taški.s” neskamba ge
rai. Man tas žodis vaizduojasi 
kaip koks žardas žirniams džio
vinti. Teisybė yra ta: norėjai, 
dobilėli, pasirodyti, kad moki

■ ’•dabartinės” Lietuvos ‘’dabartį-, 
nę” kalbą. Okupantas kažką pa- • 
dai ylų, kad mūsų gražiausią, 
turtingiausią pasaulio kalbą su
menkintų, sumaitotų, kaip mū
sų tautinius drabužėlius sumai
tojo.

Lshvos Lietuvos laikais mūsų1 
žmonaliai ištvojo lauk šinkas, • 
zrazus, basanoėkes ir kitokį i 
šlamštą. Nuvalė, nublizgino i 
kalbelę, o žiūrėk, kiek ten da-j 
bar svetimų politvadovų, poli-1 
trukų, kompartijų privaryta. 
Tai svetimi lietuvio širdžiai žo
džiai. To negana: senus, tikras, 
kasdien vartojamas žodelius su
varo po du, po tris į krūvą ir 
gaunasi tokie žirnių žardai kaip 
tavo “matimtaškis”.

Jei nori tikrai gražiai lietuviš
kai rašyti, Skaityk Vaižgantą, 
Krėvę, žemaitę, -Pulgį AndriušĮ, 
Pe'ronėlę Orintaitę, tai tu prisi
rinksi gražiausių žodelių, kaip 
perlų, iš visų Lietu-vos kam-1 
pelių. ■ 1

Kai skaitau “Drauga”, man 
rodosi, • kad Petr.ti

bus prikalbėjęs visus "Orai" 
žmones atbula kalba kai 
šitai toks fotografas Genut 
Ką čia dabar plepu? Ne G 
tis, bM fotografas jėzuitėlis 
ris pas čekistus važinėjasi, t 
šė, k :d Šv. Raštą kunigai ii" 
vojo. žiūriu - yra redak 
paaiškinimas. Na dabar gau 
cetiiėvis. sakau. I ris sykhr 
skaičiau — nieko nesupr. 

daugiau išmana 
nieko i

»o”
5ti.

nu- 
ku
rą- 

gal- 
i jos
t23
pa-

Klausia11 
znioniu — niekas 
prato.

Tegu sako kas ką non, 
mano malinti -kio žiūrint 
mykiIrtirginia i šoliūnraščia: 
vo geresni, šoliūnėlis nes 
teologu, neniekino žnioniu 
girdyti šnansės ir išvylioti 
gus. Senus gerbė. Visi su] 
jo rašynim, o Drungiuko ' 
Įima suprasti lik tai, ką .nurašo 
iš mokyklos knygų.

Ak, Dievulėli, ko tatai sus ! šu
kėm: kai mūsų, katalikų, 'aik-. 
raštį perėmė Santvara Š-iesa, 
lai cypia žalias daiktas an šie. 
nos ir atspėk, žmogau, ka i lai 
silkė... i,

Senelė su laže "a

erų
j-

i-
io

r:; t o
*. cga-

Berniukas iš mokyklos grįžo, 
graudžiai verkdamas.

— Kas gi tau atsitiko? — 
švelniai klausė jį motina.

— Visi vaikai mokykloj m =>ne 
vadina didžgalviu, — dar vis te
beverkė jis.

— Niekai, — tarė motira — 
Tavo galva- risiškai nc^ r li. 
Nusišluostyk ašaras, nuriš i 
kampinę krautuvę ir r He'S 
savo kepurėje aštuonis sv ;

Mj’kolėlis bulvių.

I SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIK0?
I yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvis fraternalin 

organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 meti:
SLA — atlieką kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems kurie tu<> 

darbus dirba. ' ? - ? .
SLA — išmokėjo daugiau .kaip AŠTUONIS IHLUONUS doleriu 

apdraudę savo nariams,
SLA - apdraudžia pigiausiomis kairėmis. SLA neieško pelno 

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

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

* -ėrJ-. > 1 . • 1 f '

SLA — vaikus apdraudžia spigia terminuota apdrauda: už 
$lipQO apdraūdos suma , temoka tik $3.00 metama.

SLA** kuopų yra visose' lietuvių kolonijose.' ' 
Kreipkitės Į savo apylinkės kuopų veikėju^ 
jie'Jums mielai Pagelbės i SLA į&rąšytL

. Galite kreiptis ir tiesiai | SLA’ Centrą:

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

Tel (212) S63-2210 • .: *

50 metų studijavęs, kaip

$6.00
$6.00

$5.00

$5.00

K4.00

$2.00

kite

>aražė 700 poslapių knygą, kurion sudėjo rfaką, ka> Hpf- ks3s. Ir 
fcet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
Ir lietuviu kalbą. .lis mokėsi kartu su kurt Jaunium ir prof. M 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuviu kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslini vertimui 

h* patarė mums toliau studijuoti.

XaIm OL Klett rfrlebri. PUtu KL
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Pabaltijo tautų kova dar toli gražu 
nepasibaigusi

Taip tvirtino praeitų metų gegužės mėnesio 4 diena, 
žurnale “National Review” estas Enk V. Kuennelt, Led-; 
dinn straipsnyje.^ Pabalti j o tautų kova”.
P ,;Kąd:feiivWb.ūvo pasibaigusios, skelbė .sovietų propa
ganda^ agentūros, kai pirmieji tankai pasiekė Kybartų' 
tiltą ir nieko nepraleido, i Vakarus. Kiekvienas žmogus 
priartėjęs prie Kybartų tilto,' buvo sustabdomas ir siun
čiamas atgal.- Jeigu jis tą dieną nespėdavo per tiltą per
žengti ir gerokai pabėgti toliau nuo tilto Į vokiečių-lai 
komą prūsų žemės sritį, tai rusas jį pasivydavo ir susi
grąžindavo atgal į Lietuvą, kur jo laukė ne vienas kagė
bistas. Ko jų klausinėjo, kiekvienam buvo aišku.

Protingesnieji per Kybartus ir nebandė eiti. Jie žen
gė toliau į šiaurę ir bandydavo pasiekti vokiečių kontro
liuojamą teritoriją ir pasiduoti vokiečiams. Kada Sme
tona, perneštas per pasieniu einantį upeli, perėjo sieną 
ir vokiečių "buvo sulaikytas toliau nuo :šienos, tai rusai 
siuntė žmones į Vokietiją, kadjtikintų buvusį prezidentą 
grįžti. Tvirtino, kad jam nieko blogo neįvyksią, kad jam 
leisią net prezidentauti ir atstatyti tvarką Lietuvoje.

Ernestas Galvanauskas, buvęs Lietuvos premjeras ir 
ne vieną kartą Smetoną kritikavęs, pasižadėjo pereiti 
sieną, susitikti su Smetona ir jį įtikinti, kad grįžtų. Jam 
pavyko Sovietų valdžios atstovus įtikinti, kad jis Sme
toną parsivesiąs namo. Rusai buvo tikri, kad vokiečiai- 
leis Galvanauskui pasimatyti su Smetona, ir jį Įtikinsi 
Lietuvoje visi politikai žinojo, kad Galvanauskas mokėjo 
žmones įtikinti. Jis vartojo rimtus argumentus. Bet Gal
vanauskas, peržengęs sieną, šovė Į Vakarus, pasiekė Bel
giją, o kad jam nereikėtų aiškintis rusams, tai traukė 
tiesiai į Madagaskarą. Niekas su juo nesimatė' ir niekas 
nežinojo, kur Galvanauskas buvo. Lietuviai politikai ne-

žinojo, kur Galvanauskas buvo, su juo jokių ryšių netu
rėjo. Pirmas jį surado keliautojas Vladas -Easčiauskis, 
iš Afrikos pasiekęs Madagaskarą, o’^ten; vietoj keliavęs 
kalnuotais salos pakraščiais, pasiėmęs lėktuvėlį ir nusi
leidęs apylinkėje, kur buvo didžiaušfcmiš gėlėmis žyd 
tis daržas. Ten Galvanauskas skabė ir ravėjo gėles, fl; 
čiauskas' priminė Galvanauskui, kaip jį paveikė Gah 
nausko pasakyta kalba. Būtų lietūviams-naudinga, k 
VI. Rasdauskas mažiau važinėtų, bet aprašytų visą pa 
kalbėjimą su Galvanausku. Dalį jis parašė, bet svarbi 
šių pokalbių nepaminėjo.

Rusai visą laiką skelbė, kad lietuviai nesiprieš 
sovietinei sistemai, kad šiandien lietuviai 'geriau gj'ver 
negu jie gyveno nepriklausomos Lietuvos laikais, bet 
Vakarus lietuvių neišleidžia." O- kai lietuviai nuvažiuoj 
į komunistų pavergtą Lietuvą, tai neparodo, kaip gražij 
tie lietuviai dabar gyvena.

Rusai skelbė, kad lietuviai išsirinko “liaudies seimą” 
kuris vienbalsiai nutarė įjungti laisvą ir nepriklausomą 
Lietuvą į Sovietų Sąjungą, tuo tarpu Amerikos’Lietuvių 
Taryba įtikino Amerikos Kongresą sudaryti specialų ko
mitetą tam nutarimui įsijungti Į Sovietų Sąjungą ištirti. 
Komitetas buvo sudarytas iš įvairių Kongreso narių. Jam 
pirmininkavo Kongreso atstovas Kersten. Ameriką pa
siekusieji Lietuvos vyriausybės pareigūnai, departamen
tų direktoriai, diplomatai, mokytojai, kariai ir paprasti 
Lietuvos piliečiai, kurie dokumentais ir nepaneigiamais 
faktais įrodė, kad tas įjungimas buvo padarytas prie
varta. Dr. Antanas Garmas liudijo Kersfėrio komitetui, 
kad jis. išrinktas i “liaudies seimą”, vis dėltbbalsavo prieš 
tokių "rinkimų” sistemą, kur žmonės.-pieko negali pasi
rinkti, bet privalo balsuoti už okupantų priihestus įstaty
mus. Komitetas išleido dvi storas knygasapie “liaudies 
seimą”,! kuriame klasta buvo skelbiama ant klastos. Len
kai, ėstai, latviai ir kiti pavydi lietuviams, kad lietuviai 
užkirto Maskvos agentams kelią-pateisinti Lietuvos pa
vergimą. • :

Rusai ir šiandien tvirtina, kad lietuviai, savu ndrtl- 
isijunge į Sovietų Sąjungą, bet ne tik-'UŽsienį pasiekę lie- 
mviai. bet ir lietuvių įtikintos Vakarų Europos valstybės 
nebetiki tuo rusišku “savu noru”.' "Kartais’į didžiąja 
spaudą patenka viena kita sovietinė mintis, bet dauguma 
istorikų ir gerai informuotų diplomatų nebetiki šia sovie
tine melaignga propaganda. Jie tebetvirtina, k^d Pabal
tijo tautų kova prieš rusus dar tolį gražu nepasibaigusi. 
Jau anksčiau minėtame žurnale gerai’informuoti moks
lininkai šitaip rašo: ’ ' t-' - j

“Kremliui Pabaltijo valstybės, keliais atvejais 
yra labai svarbios, ir rasai įsikibę; į ]aš laikysis tol, 
kol galės, t.y. kol pabaltiėciai patys -įšsilaisvinš, arba 
kas nors juos išlaisvins. Kaip “demokratinės” Vokie
tijos respublikos piliečiai, taip ir Pabaltijo valstybių 
tautos yra nagingos ir turi technišką pajėgumą, ^ios 
savybės labai retai užtinkamos Sovietų Sąjungoje. 
Kas svarbiausia, dėl savo geografinės padėties ir ci
vilizacijos, šios trys valstybės sudaro geriausius lan
gus į Vakarus. • . |... ‘r'

1924 metais, tuojau po to, kai šios Pabaltijo vals
tybės išsikovojo savo nepriklausomybę, istorikas Ę. 
W.'V. Temperley rašė, kad “epinė Pabaltijo tautų 
kova už nepriklausomybę bus labai aukštai vertina
ma savo žygiais”. Pabaltijo tautos.jau nėra nepri
klausomos. bet jos jau 44 metus tebekovoja prieš 
sovietų pagrobimą. Pabaltijo tautų’ epas dar toli 
gražu nepasibaigė.” ! - ;.
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ri. Mūsų spąųda. jąu.. prądėje žmo ; 
;jąęs mokyti' kaig y. jj^priešniti 
z^njįariįt netęisėtieiąs yęlksinąnĮšč

.’LfettiyX- Praėjo 
'.rašytį. *■ ..Pogrindžio 

SPą'įila pradėjo drąsiau y 
^Atrądo kame Lfgyyą žmogų, — 
.Įcąį-įį užmušė? TŠurlidkao. Pavo 
gėt arklį; kas. pavogė? Burliokas'-’. 
Jaip pat pradėjo tiesiogiai pul
te carą. yięn.o^ korįspoiidehci- 
1 o j er išd rįstąm? rašy tF *» Eiųa gan
das, /būk dauguę&s- piatė, .kaip 
Uegert)S-' dyašięsNęyp darnos ir 
kaukdarnęs/ųėše per' Ki*ąžu ts nė- ’ 
sėuarriu^ru^eabį/- . ' J"/ 

■ / Apžv^^i .pąAkelgfejiusiioJ -vaf 
;^žįąi iPrancubjos M -
ttSū”. Jeigu ą^aliailgitė" kąn- 

. Kind' toliau mus tokiais prjspau.
tąj.grivęčšte, Maskdliai,. 

phūs -paaiėl^-sii jumis, kaip, Ai 
dai’iit. Ąriglaisj pradėsimt dina- * 'T 'r F"’ S

" i.-ias lietuvių priešu. Varpe bu v 
’1 rašoma: ‘‘Kiekvit nas maskoii 

skaitomas " Spiegti, ieškąs 
draustų knygų*. V• Kudirka . 
našavo Virpe, kad- “dvg < 
Rutijot, erelis būdamas labai < 
ra- tūrėdds oersiėsti, beryi
i.aas kiAtiUėiUs ir gausiąs v 
i < paleidimą*.

Rii airs jiivėiu.-, į karą si: 
poilsi-' ir š fronte ateinant 
goni.- žinioi'is, Rusijoje pru- 
jo neįeinamai, žambiai ir k 
Sįi nebepajėgė visko sutvai 
ti. erdu sestas pradėjo b:as 

i. i priešinimo b: 
išb'gandęs can s j . 
Io> (Irau; ur ą. cc 
pavėluotas akt.- S.

daug giliai tremti:, 
•ių pėdos įminti s : 
e, kad tūlų galima 

užmirš.i Liaudis buvo jau 
rankamai apsišvietusi, taip _■ 
u.cjo ir vadus, tad suprato. ... 
a: neatėjo caro malonės </.

bet buvo išdava ilgos ir nesi i. 
tižios kovos. Kovos kuri p; . 
galavo daug aukų! Jau nebt 
/<> pasitenkinama vien sp.a. : 
atgavimo, bet jau buvo re<’k. 
jama lietuviškų mokyklų i; 
nų teisiu lietuyią kalbai.

Rusams patyrus crideli p:/ . 
nąėfiin^piieš japonus prie F.

.Arthuro ir japonams sūdau.... 
Rusijos laivyną, caro vaiet.: 
'Utoritetas pradėjo stebimai L: 
•i. Jeigu caro valdžia neb'ūių 
cu-i tokia bukaprotiška.

! būtų laiku pądą.rlfis' tin
.mitą dėti po jū^ų-“rūmais, ii į-
.cerkvėmis, piivei'site/mųšį.ikąd.į? jlėfiakankami ii pavėlu 
žui^-iriine jūsų gubernatorius”, i 
Tiįks. spatųios tonas ■pradėjo gąs- ■ 
dįhū žandarus. adni;n^racijb> I 
pamatai-pradėjo tĮ&škėtaįppkki [ 

■-rašyti. Į kžlą, rušų- aininhtra'ciją'Ljaii;
suprato ir :pradėjo’.diėfeėtij”’

Pati rusų adminrstnicija jau; 
pradėjo matyti:''spaudęs'(fraudi- Į 
.no ir priespaudos1 beprasmišku - 
mą. Kražiuose' pralietas krau-i 
.tas nebūve pralietais veltuiif Lie-. 
tuviai vėfkėjįn;jaJ nflbepasitei'-į 
kino nuolankių pėž^tį rašymu, j 
ku r ose cąrųi ij yuąi jje giminei 
Rudavo linkima Diėįžr/pelaima.! 
;Bef pra3ėjo'fbrm  ̂tūpti, rėšyai 
tn; platinti" atsišaūkmšūs'- ir -rei- ■ 
Jmląyimnš. .Tdkius’^šlšaukimiiSi 
įrašė >ij platinti ’V. Kudnk-i. K. 
. gi rnius''ir kiti vei£ėjip. spau
da pradėjo paltį kas rųšiš 
kai k ėkvienks rusas, fjuv'o laiko:

oti.
Rusijoje brendo revolruci 

Važinė o?: agitatoi'ia; ir agi 
inrcn'ėš’prieš caro yaįd^ą. 
persimetė ir ■
di'-i parMžiirs''y?šrtotiną k 
nmą -r. pradėjus silndyti i 
nonstrantiis.’1905 m- prasi: 
visnotink streikas, kuris is 
o Į reveliueiją. Caras nusi

'r'paškėfcė manifestą, kr 
pažadėjo Rusijai konstitve-j. 
garaniuoti jismenineš ir į/ • 
nes teises.'Revblnrcijos vada 
kalavo- demokratines 
ko’s o pavergtosios 
žios autonomijos. O

.•.u u

Lietuva pradėjo grįžti išt . 
tieji • veikėjai:-' taip pat 1905 
grįžo dr. J. Basanavičius pa
inius 25 metus buvo prale 
užsienyje, tad buvo gerokai 
trūkęs riuo Lietuvon gyven 
ir ivykų. O Lietuvoje gyv 

....... ........ , .. . keitėsi sparčiais šu">V .
‘mones pavergtos tautos laisvei atgauti, "bet jaunesnės! Tautinis susipratimas jau b 
kartos .perėmimas tų. kovų į'šavo rankas ir pasiryžimas i pradėjęs įleisti gilias šaknis, 
atsikratyti Pabaltijo tautoms primesto svetinio jungo I -?allan žmones pamatė ir su-; 
yra tęsiamas dar su didesniu atkaklumu, negu jis buvo t0? jneko gere nega 
sovietų okupacijos pradžioje, šis jaunesniųjų ryžtas duos į ?j jos teip pat suprato kad 
geresnius vaisius, nes jis plečiamas Įtikinančiomis piie- žumu >r nuolankumu niek ■ 
mbn'ėmis. . . y" . ■ ‘ - bus salima laimėti. (B. 1

” .-‘.j • : .N’ \ A

-/Lietuvių tarpe yra labai gyvų diskusijų .apie prie-

I. PUŠĖNAS

KQYA IR ĄJ^JLE
LIETUVOS LAISVĖS KOVŲ ROMANAS 

cr^y8)

Jiedu guli alksnyne, rūko ir stebi Mortą. Ši 
ramiai rauna žolę datže, ir aprišta jos ranka bal
tuoja saulėie. Ji ndjaučia, ko jie atėjo. Jie*rfbfėjo 
ią apkulti, įbauginti ir įgrasyti, kad ji nieko prieš 
iuos neliudytų. Jie būtų reikalavę jos pasižadėti 
liudyti, kad ji jų nepažinusi ir negalėjusi pažinti, 
nes buvo tamsu. 0 gal jie būtų ją ir užumsę, juk 
jie buvo pasiryžę Antano gyvo nepaljkti, ręiškia, 
jie yra žmogžudžiai. Labai'phi^ kad jdi Atėjo 
į galvą tai gerai jiems pameluoti* ir jib jpatikejb. 
Nudavė, kad iš tikro jie varą samagoną krūmuo
se. Ji gerai nujaučia, kad jie slapstosi riuo poli
cijos. Ji supranta, kad jie ir dvltar toli nenuėjo, 
kad jie pasislėpė krūmuose ir kad stebi ją. Jai 
reikia elgtis taip, kad jie jos neįtartų Jie ne- 
žno, kad Morta, nurs yra užaugus ialksnyne, gud
rybių neišmokusi, bet ji sugeba sumaniai pasa
kyti ir s’.-vaidinti taip, kaip reikia. Ji ravi sau 
ramiai " š'psosi patenkinta, kad gudruočius ap-

i o kurio laiko ji perkelia savo šėmargę. nu
eina į trob? i.- užsisklendžia duris. Maloni vėsuma 
raivina Įkaitu a vidurdienio saulėje. Ji pasiima 
b’ėtio'Tr ri-iiMf s < i b nori riekutė Prano visiTdieiią 

nesimato, gal kur buvo paprašytas į darbą, ar 
šiaip' kur išėjo supykęs. Bet kur gi jis nueitų, 
jokių draugų neturi, o gerti vargu jam kas duotų, 
ries pinigų pas jį nerasi. Tačiau ji mažai apie tai 
dabar tesirūpina, vistiek ji daugiau viena su Pra- 
nū šioje troboje nebenakvos, eis pas Gyniotienę, 
0 gal ir Antanas netrukus sugrįš, gal net šį va- 
Įtarą' Tai būtų džiugu... Baigusi savo užkandį, 
Pasiima laikraštį, juk reikia žinoti, kas kur dė
dasi. Skaito politinius straipsnius apie seimo de
batus, kas svarstyta ir kas nutarta. Visokių svS 
timų, vadinamų tarptautinių, žodžių kratiny!, 
mintys suveltos, neaiškios. Ji visai nedaug tęsti* 
pranta dėl to, kad ji nemokyta, skaityti tik iš
mokusi. ji pamano, bet skaito toliau, nes iuk reL 
kią šviestis. Kas laikraščių neskaito, sako, yni 
tamsuolis. Morta nori būti apsišvietusi, daug žK 
noti apie gyvenimo reikalus, apie valstybės san
tvarką. apie šviesia mūsų krašte ateiti. Viską reiš
kia žinoti, būti apsišvietusiai, kaip Antanas. Apsi
šviesti taip, kaip Giedra, ji jokiu būdu negali, nes 
jis jau keli metai gimnazijoje mokosi ir netrukus 
baigs gimnaziją. Bet Antanas mokykloje nėra bu
vęs. jis tik kariavo, kūrė Lietuvą; jis vis tik būvį 
leitenantas, taigi yra gerai apsišvietęs ir sugeba 
kareivius vesti, dargi net į kautynes,‘jis juk buvo 
toks drąsus, kad net Vyties Kryžiumi yra apdo< 
vanotas. Giedra, žinoma, būtų aukštesnių už Įeite- 
nantą. jei Į kariuomenę išeitų. Jam dar teks eiti 
j kariuomenę. Sakė, kai tik užbaigs gimnazijoj, 
'ai tuojau Folks isoiti. Bot dar, rodos, viofli motaik 

iki baigimo. Ji laiko rankose laikraštį, skaito 
painų politinį straipsnį, o mintys laksto^ kur joms 
reikia; nemiegotos nakties akys vargsta daugiau 
ir daugiau, pagaliau j’os stipriai užsimerkia, h' 
pavargusi galva atsišlieja į sieną.

Kai už kiek laiko ji atsimerikė, laikraštis gu
lėjo ant žemės, ir saulutė,, netoli alksnyno nuslin
kus!. rausva jau savo šviesa, žiūrėjo pro langą.

— Tu mari ir uzrrijk’ Wp ilfcai: juk jau vaka
ras, reikia ruoštis, 'o paskui' eiti pas Gyniotienę, 
— pamanė ir išskubėjo į lauką,' kur laukė šėmar- 
gėr Th kriuksėjo paršelis. Ji buvo užmiršusi apie 
Domą ir kitą nepazįštamą.vyrą, kurie buvo atėję 
pas ją iš alksnyno. Jai atrodė savaimė aišku, kad. 
jiė sėniai "jau sdvo nhmuose, bėt ji apsirik d. Kai' 
tik ji pasirodė lauke, paslaptingos akys ^tankmėje* 

,Vjėl sekė jdš’žingfehius. ■ x
— Kaip tau atrodo, ar nebūtų mums saugiau, 

jei aš iš revolverio taikliu'šūviu ją ’Paguldyčiau. 
Ji negalėtu liudyti prieš 'triuš? J5k ria^labai saugu, 
niekas nemato ir niekas'fiėžirtbs’ i^ kur tas šūvis ‘ 
» i X • ' * 4^,

būvo |>ei kas sovėę— balsiaNvatsto Sarkanis, ste-J 
bedamas. Mortą pro tankius alksnįų lapus.

— Geriau patikime ją. Aš’ esu tikras, kad ji 
mūsų nbįtUria. Mafai. kaip ritmini ji * darbuojasi, 
niekur neina,* mekam riebega pranešti apie mus.

rites j4 pct^uėiftte, liudytojo; tieša. apie Gy
nioto užpuoli^* nfcbus,' bet’mes fstvelsime^į db 
dėsnį pavojų, nagu •dabartinis. Už šį užpuolimą 
mes daug negaukime, o už žmogžudystę tai maži 
juokai. — rinftai apsvarstė Domas ir stipriai už 

traukė -k# .tik užsidegtą paskutinę cigaretę.
— Koks čia skirtumas: vistiek būsi jau ba 

tas, kalėjime sėdėjęs, ir tiek. Tik už šį darbą k: 
jimas yra tikras, jei Mortą paliksime, o už Mor 
nušovimą jokio kalėjimo nebus, nes niekas to 
žinos. Jau dabar policija mūsų ieško. Gerai.^: 
saugojomės, laiku pastebėjome policiją atvyksti 
ir pabėgome. Kitaip jau būtumėme buvę už gro* 
Tu netikėk, ką Morta sako. Ji turėjo gerai t j 
pažinti, nes ji net tavo vardą paminėjo, reišk 
tikrai pažino. Dabar ji nusigando ir kitaip šrn. ’ 
Tu nemanyk, kad ji kvaila. Jei ją nušausime. 1 
dytojo nebus, į kalėjimą nereikės eiti, gi šis 

•nušoViiriąs pasiliks paslaptis. — Sarkanio rank 
atsi i^d^kginklas.
L — Sįu’kani, tu nemėgink jos nušauti, bus 
bai negerai: gal kas mus numatė, gal pastel. 
kUd dieną' £u ja kalbėjomės, atsidursime tani v- 
pežinia, kas gali išeiti. Nekvailiok. Iš dabartį 
bėdos mes kaip nors išsisukrime. išsim duosi 
b,'jet irt rinke# pasėdėti, tai neilgai, 2 garbi? 
ręikaĮą, taip sakant. Bet būti tardomam dėl žir 
žudystės ir dar dėl mergaites, bus baisiai biau 
Ne. aš nesutinku.

(Bus daugiau)

PAPAGIN1'



K VILIASI

VAKARŲ VĖJAI
Modernios poezijos knyga. Kaina 5 dot Minkau 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

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

DR. PAUL V. DARG1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

We^fchesUr Community klinikoj 

Medicinos direktorių*

1W3 S. Manheim Rd^ WeetcheMer, HL 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis 
ir kas antrą šeštadienį 8—3 v&L 

TeL: 562-2727 arba 562-2728

TEL 233-#a5a

Service 461-8200, Page 06058

DR. A. B. GLEVECKAb 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3921 West 103<d Street 
Valanfins pagal epsitarirn^

■ ---- ........................................................... . , ,

DR, FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS

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

likriua wi Pritaiko axiniuf 
lr 'contact leases ’.

=s=====ras5^asra=5sras=^s==zm

Dr. LEONAS SE1BUTIS
INKSTU,, PŪSLĖS IR 

į, PROSTATOS7 CHIRURGIJA 

‘ 2656 West 63rd Street 
į Valandos: antrad. 1—4 popiet, 

ketvirtai 5—7 tbL vak.
Ofise telefonas: 776-288C, 

juxiaencijos ielef.: 44S-554Š

KAIP SUDALOMI 
TESTAMLNIAI
Tuo reikalu Jums gali u«u6 

padėti teisininke Prano SCLu 
paruošta ir teisėjo Alpliunse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis 
lormonus. .

Knyga su ‘formomis gauna
ma Naujienų administracijoje 
Knygos kaina - $3.9f (su pe^ 
siuntimu).

Saulėleidisč. Janusas

I Funeral Home and Cremation Service
I Charles Stasukaitb 1729 S. Halsted St.
I FD. LE. Chicago, IL 6060£

(312) 226-1344 24 Hour Service

Užbaiga VLIKo sukaktuvinių metų

Florida
-------- -------- ------------------------------—rwnrlnMnm 

r i, □ngsnssBMMpaM^^^MBĮBMM—aBgangan

DE. C. K. BOBELIS
Prostatos, inkstu ir šlapumo 

takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710 

Tek (813) 321-4200
—- nriiiii ■■■■ į „ M - - - .. ||-

-W.. .. J I,. -.J - J.'. .    _ ........ .■ _ . ■

t MOVING

1
 Apdraustas perfcraustymas

Iš ivairiy atstūmę. 
ANTANAS VILIMAS 

Į TeL 376-1882 ar 376-59W

• - - "' ' '' " J " H I llll., IĮ

(Tęsinys)

Jei M. Drungus ir kuli. Pr- 
Garšvos pastabos būtų privačios 
nuomonės, jas reikėtų priimti 
Kaip tokias. Deja, šios dvi prie
šingos nuomonės pasirodė Drau 
go vedamuosiuose ir yra ne
aišku kuo Draugas laiko VLIKą, 
o paga' bk dešinė žuio ką daro 
kaire. ' ' >> >
“Tėviškės Žiburiai” atrodo VLI 

Ką vertina pozityviai .“VLI- 
Ką reikia ne likviduoti, ne- silp- 

l iiiim, o stiprinu ir“ sjĮaunti” — 
>kaitom spalio mėn. 23 d. veda
majame. Ten .patrhusiąkundžia- 
ina, kad trūksta informacijos 
ypie Vyliausiąjį Lietujvbs Išlais- 

‘ vimmo Komitetą. Į šį Užmetimą 
taikliai atsakė 1984 m. lapkričio | 

.mėp. Ę^TA. ’’Visuomenės In
formavimas yra mūsų-' spaudos 

'į.uždavinys
Chicagos Lietuvių Suvalkie- Panašiai atšiliepė ir “Naujie 

čių Draugijos metinis -narių su
sirinkimas įvyks penktadienį, 
vasario 22 d., 1 vai. popietAne- 
lės Kojafc. salėje, 4500 So. Tal- 
man. Nariai prašomi atsilanky
ti, nes. yra daug svarbių reikaių

Miko Šileikk> apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

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

Kymai, 184 psl. Kama $5.
Gaunarna ‘Naujienose' ir p<u> Į 
autorių: W2y 'oo. uatupneii

Ave., Cnicago, 1L 60o2y.

SUSIRINKIMŲ , 
L PRANEŠIMAI V

mintį arba valią tautos vietoje, 
kur tik bus reikalingą siekiant 
Lietuvos išlaisvinimo. Tiesa, Br- 
Kviklys aiškina, kad VLIKas 
prieš ’ 40 metų kalbėjo visos lie
tuvių tau.os vardu. Tad klausi
mas, o kas gi šiandien tą tiesą 
VLIKui panaikino?”

Bendrai, paėmus padėtis iš len 
gvot gerėja. Jei nėra pakanka
mai objektyvios info, mucijos kai 
kurioje sjąaudojje, tai bent tenka 
dzjatrgiis,‘ kad neteisingai nei at
kaklus puolimai, mažėja, o visuo 
menės dėmesys VLIKui didėja, 
lai' gražiai atestuoja: skaitlingai 
visuomenes dalyvavimas.VLIKo 
seimuose irf Tautos Fondo pa- 
rengimuose, ir nuolat^ didėjan- 
či ds < aukos j Lietuy A vėlavimo 
reįkajams. ^štfdmenę imponųo-? Y-'/ . “ ŽS 'C* •

hcs'L -1984 nurghiodžjb^ mėn. 1 
d. vedamajame A. Svilonis rašo: 
..-•‘Man rodos, kad kas liečia 
VLIKo pouliarumą yra tik spau
dos žmonių apsileidimas. O ypač 
kalte tų, kurie siekia VLIKą pa-:

aptarti. Po ‘sužiriiikinio—vaišes.’ versti tik išeivijos'organizacija-.
Eugenija Strungichė

— Atidarė Ulinois istorinės 
draugijos seifus, kuriuose sto
vėjo 20,000 Lincolno liiškų Ko
pijos, liečiančios privatų jo gy 
venimą.

...Papuliar.nti Vyriausią Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetą yra 
išeivijos spaudos pareiga. Taip 
pat jos pareiga ir visuomenę irę 
formuoti, kam jis įsteigtas ir kad 
is yra mūtų tautos atstovybe, 

kuri teisiškai gali kalbėti veikti, 
leikšli ir vykdyti tautos politinę

PER K KAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA. KAINA 

Priimam Master Charg. 
ir VISA korteles.

R. iERĖNAS. T«l. 925-3063
John J. Mickevice

SOPHIE babcus
IŠIMO* BALANDOJ

^tadienlala tr g^kraalWiiaU 
įuo 8:30 Ud 9:3£ vai ryte 
tt*ti** WOPA 14W AM 

-**Uu*|*m*f Ii mQ*y 
*a>r*M**Ni ^*Hrr

77U1W

59 A4APLSWOOD AV» 
'HtCAGO. H 4MT

' 111 . - ■

® ‘Lietuvos Aidai
<AZĖ BRAZDŽIONYTC

X**dl*n nuo pdrm*di*Qi* tkl p* 
tadJeolo 8:30 vai vakar* 

viaor laido* H WCKV

8t Peteraborg, lU. 1140 reL ».» 
U WHS etatU*. 1110 A* Smc»

W ĮIMTU*.

laisvę ir lietuvybės išlaikymą, 
oei lietuviškos kuiliuos puose- 
^jiiuą. xpac norėtume aiKreip- 
i. į sį gi <xzų jDustdio pavyzdį 
CiKcgos, cicero, tiov Springs 
otnuruomcnaunKu uemesi. Šio- 
se vieiovese Lietuvių r>endruo- 
-i.eue ne vik nedalyvauja ALTo 
veikioje, cei organizuodama ati

DĖMESIO MUZIKOS
STUDENTAMS Į

Balzekoj Lietuvių Kultūros
ja VLIKo Moieįų" sąjunga ski-

« » T • ’» •' Z*’Ui Y 1 r>^ 1 ’K r\. i 1 Vi v 1 -i 1 Y A

los, lietuvių, tautės tarnyboje ir 
hesileidimašį į; nevertą dėmesio 
polemiką, kuri žemintų VLIKo 
autpritetą.

PragiedruLai Organizacijų 
Santykiuose

Amerikos. Lietuvių tarybos at
stovai, išklausę Bostono Ameri
kos Lietuvių Tarybos Skyriaus 
pirmininko inž. Aleksandro Cha- 
pliko pranešimą sužinojo, kad 
Bostono apylin. Lietuvių Bend
ruomenė įstojo į Bostono ALTo 
skyrių. Tai bene pirmutinė vie
tovė, kur pagaliau ir Lietuvių 
Bendruomenė sutilpo po Ame
rikos Lietuvių Tarybos vėliava. 
Sveikšname Bostonu apylinkės 
Lietuvių Bendruomenę ir kvie
čiame kitų vetovių Bendruome
nes pasekti šiuo garbingu keliu, 
vedančiu į visų lietuvių vienin
gą kovą už pavergtos Lietuvos

k,rus Vasario 16 imneįimus skėl

aaugiau pavyzdingų LietuVtų

^JKNIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

irai bus priversti persvarstyti 
savo poziciją VLlKo ir AL-To 
a.zviigiu. Už tai visiems bus de- 
Kinga Kovojanti, pavergta Lietu-

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

cia^/ou muzikos stipėhuiją lie- i 
tuvių kilmei, merginai... esančiai | 
paSKutiuėje auKstsmošfos mo- 
Kykios klasėje arba jau kolegijo
je studijuojančiai muziką. Sti- 
penoija cus skiiiama atsižvel
giant į gabumus ir reikalingu- 
r.ią.P-rašynio formą galima gauti 
u muziejaus muzikos vedėjo, 
skambinant o23-5o2«L Užpildyta 1 
lorma pi įstatoma Baizeko mu- - 
ziejui, 4ul2 S. Archer Avė. iki I 
xaoo kovo 15 dienos. Perklausa I 
i.yks lydo m. kovo 31 d., 3.00 
\al. popiet Marijos akšlsniosics 
mokyklos patalpose, 6727 S. Ca-! |! 
Lfoima. Stipendija bus įteikta'g Į 
1985 m- balandžio 27 d. Moterų 1 j 
Sąjungos metinio parengimo J 
metu. i f

gaitėmis. bet neprisimena ko- 
dėl.

WHAT IS THE FASTEST GROWING 
HSACTH CARS PROfSSSION-AND WHY?_ 
fliiin..ir. 'WB.mgjL ■■ i

©STOPATHIC /MEDICINE/ 
DOCTORS OF OSTEOPATHY 
D.O.’S, WH.L MORE THAN 

J*kz DOUBLE THEIR PRESENT
M If? NUMBER-GROWING FROM

TĖVAS IB SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

_ t 2533 W. 71st Street
« R 1410 So. 50th Ave., Cicero

4r ** Telef- 476-2345

I _ , TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
ALKŽTĖS automobiliams pastatyti

« _z

:—z—i

V.WCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

Cicero, Ilk 60650
TeL: 652-5245

i'RIJŲ KOPLYČIŲ LA1LXJJLMO ŠERMENINI

Patarėjai n laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINT

Alkstąs automobiliams pastatyti

Buvęs Antrojo Pasaulinio karo veteranas.

Gyvenęs Crete, Illinois

Mirė 1985 m. vasario 19 d., sulaukęs 69 metų amžiaus.

Gimęs Chicago, Illinois.

tPaliko nuliūdę: žmona Lillian, pagal tėvus Zakes, 
duktė Barbara,-jos vyras Lee, du sūnūs — John, jo žmona 
Shelley, ir David, dvi anūkės — Susan ir Christina, sesuo. 
Valeriė Kazlauskas bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Velionis buvo brolis mir usio Algerd.

Priklausė Amerikos Legiono Dariau"'Girėno Posto 
^271 ir Wyman-Gordon Forenuan’s Club.

Kūnas bus pašarvotas trečiadienį, nuu 2 vii. pcpiet iki 
9 vai. vak. Spindder-Koelling Crete koplyčicje. .-4>7 Ex
change, Crete. III.

'Ketvirtadienį, vasario 21 d., 9:30 vai. ryte bus ’ydintas 
b koplyčios į SL James parapijos bažnyČię, Smilk X ii agė, 
UI., o po gedulingų pamaldų bus k i klojamas Šv. Kazimiero 
Lietuvių kapinėse.

Visi a.a. .John J. Mickevice giminės, draugai ir pažįs
tami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam puskutinį patarnavimą ir ahisveikujirpu.

Nulįdę Ųeka:
. *7/ 1 \Y * ' * \

Žmona, duktė, sūrttH, anfikes. sesuo.

laidotuvių direktorius Wendell Regnier. Tek 672-7211

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street — TeL RE 7-1213

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

$.0/3 API FULLY LIC2NSFP TO PRtSCRIBt 
PRU»3, PERFORM SURfilRY ANDUTILIZt 
ALL OTHER ICIENTlF’CALLV ACCFPTffP 
M<AW$ FO^ TREATING INJURY AND 
INCLUDING THE USl OF MANIPULATIVt
THIRAPY.

Primary «moh 
FOR THE PROFESSION'S 
RAPID GROWTH »TNC 
tMPHAS 15 IT PLACE! 
Off TRAININ0 GENfRAt 
f RAGTIT UDNU&.

/Although only nvx 
PFReiNTOTTHl PHY- 
SIČIAM POPULATION, 11

IIALTM C
rHAN *TIM PfPCIMT OP

V AS AITIS-B U TK US

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003

— Xaujicno 8. UL \\ e<incsdav. February 2l', 1985



Marquette Parko Lietuvių Namų Savi
ninkų draugijos narių susirinkimas

1985 m. vasario 15 d. naujai 
perrinktoji valdyba su pirminin
ku J. Bagdžiuni 7:30 vai. liet 
parapijos salėje pradėjo sutrin
kima. Pirm. J. liagdžius per
skaitė dienotvarkę, kuri priimta 
be pataisos. Minutės atsMojimu 
pagerbti mirusieji draugijos na
riai. A. Zaura pei skaitė sausio 
18 d. susirinkimo protokolą, ku
ris priimtas.

X e p r i klausornybė^ šventės 
proga pagerbti kovose žuvę sa 
vanoriai ir kankiniai už 'tėvynės 
laisvę.

J. Tamulis, savanorių pirmi- 
rinkas, ir B. MikulikTenė. pasi
puošusi tautiniais rūbais, uždegė 
žvakute už kritusius kovose sa
vanorius.

VI. Garbenis, buvęs karinin
kas, ramovėnas, su A. Vaičiu
liene (irgi -pasipuošusia tauti
niais rūbais) uždegė an:rą žva
kutę už žuvusius partizanus ir 
kankinius.

Jo malonia kalbą palydėjome 
plojimu.

Pirm. J. Baidžius susirinki
mui pasiūlė A .Valaką išsirinkti 
mūsų organizacijos garbės na
riu. G:uUu plojimu išrinktas.

Pirm. J. Baidžius pasveikino 
atvykusius svečius.

Pakviestas M. Gudelis 
šakojo apie A. Valuko 
Girnos išsimokslinimą ir 
<*a veikla tarp lietuviu.

Klausiniuose ir pasisakymuo
se P. Mirtina:lis pasisakė apie 
statuto pakeitimą ir kai kuriuos 
nelikshimiis. Valdyba artimoje 
ateityje šį klausimą apsvarstys.

Taip kalbėjusių buvo: St. Va- 
nagūnas, Pter:u<kas, J. Bacevi
čius ir kiti.

papa- 
kilmę, 
aktin-

Kitame susirinkime atvyks 
miesto pareigūnai ir darys pra
nešimą mokesčių reikalu. Prašo 
ma gausiai dalyvauti.

Meninę programą atliko mu
zikė B. Variakojienė ir Irena 
Petrauskienė, irgi pasipuošus: 
tautiniais rūbais. Sugiedotą vals
tybinis ir Lietuvos himnai. Prie 
tautos himno giedojimo įsijungė 
ir publika.

J. Žigas skaitė gerai pareng
tą paskaitą apie tautos praeitį, 
jes kovas už laisvę ir neprikiau- 
semybes išsikovojimą. J. Žigas 
prašomas sutiko perduoti Nau
jienoms ją išspausdinti.

Po paskaitos, Ir. Petrauskienė 
akompanuojant B. Variakojie- 
nei, sudainavo šias dainas: Tė
viškėlė, Gegutėlė, Gimtinė, Lie. 
tu*ra brangi. Pastarąją giedant, 
įsijungė ir publika.

• Menininkes ir paskaitininką 
palydėjome katutėmis.

Atvyko retas svečias — tre
cios kartos lietuvns, šiaurės Illi
nois prokuroras A. Valukas. Su
tikome plojimu. Publikai ji pri
statė vicepirm. A. Mažeika. Va
lukas, priėjęs prie tribūnos, vi
sus pasveikino ir prisiminė jau
nystės, mokimosi dienas. Tėvu
kas ir tėtis buvo įžymūs lietu
vių organizacijų verkėjai. Paro- may be incorporated according 
de spalvotą šeimos nuotrauką, to. law, do hereby certify:

Inž. V rinkoj;
j įteikė dovanė’ę. Prašė, 
j gai jaunimą, lankyti jo 

jų. Gt/IR £<:. California.
Kun. K. K:rzmim’.Uj 

paremti religinę šalpą •
Į nikų leidimą.

Pirm, 
kojo uz 
aktyvą 
ka\ ulei.

J. Jasiūnbrel 
y puti ii- 
iii uzic-

pra> ė
Kro-

J. Bagdžius visiems dė- 
programos užpildymų, 

dalyvavimą ir pakvietė

Vaišes sumuštinius ir ka
vutę parengė J. Jasiūnienė, A. 
Bcp'ier.ė, Mickienė sn talkinin
ke C>. Giedraityte. Parengimų

— Al. Gudauskas.
Savininkų draugijos 

dėkoja ponams An- 
vaišėms dovanotą py-

metu p šnekesys tęsė-

vadovas
Namų 

v. 'dyla 
kailis už 
ragą.

Vaišių
si ligi 10 vai. vakaro.

A. Valukas pakviestas į Ame- 
rikes Lietuvių Tarybos ruošia
mą Vasario 16 minėjimą.

Iš viso dalyvavo 110 narių.
K. Baukus

V. Sirvydas

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AME
RIKOJE UŽUOMAZGA

(Tęsinys)
CORPORATION ACT 

OF 1871
re- 
the

In compliance with the 
quirements of an Act of 
General Assembly of the Com
monwealth of Pennsylvania, 
entitled “An Act to provide for 
the incorporation and regulation 
of certain corporations'’, ap
proved tre 29th day of April 
A.D. 1874, and the supplements 
thereto, the undersigned, three 
of whom are citizens of Penn- 
sylvania, having associated 
•themselves together for the pur. 
pose of cultivating tre spirit of 
fraternity and practicing the 
principles of. benevolence and 
charity, and for the accumulat
ing cf a fund for sick and dis- 
ahted members and for the 
widows and orphans of deceased 
members, and desiring that they

ftOAL. ESTATE FOR SALE

R

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM 
IS ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKUIMAIt 

DtL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS fc

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai.

£212 W. Cermak Road Chicago, EL TeL 847-774?

M

BtAl UTAT8 KMT SAL3 
Mamai, teima — Fsrtfi? rfitiia

BUTŲ NUOMAVIMAS
E MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

» NOTARIATAS • VERTIMAI

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

r. BACEVIČIUS — BELL REALU
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233 > .e

ville.
(All of 

Pennsylvania).
j 6. The number of trustees cf 

said corporation is fixed at 
three (3) and the names And 

eo.pcrat.on is Susvwienijmas j fences of th«o who are 
Lietawniku Ameryke. 1 chosen Bustees 4“ the

■ year are:
Thomas ‘Butkiewicz, Nanti

coke, Pa.
Joseph .Pauksztis, Plymouth,' 

Pa.
. j I

Wdliam Semsis, Plymouth, I 
Pa.

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE. 
ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

1. The name of the proposed

2. Said corporation is formed, 
for the purpose of cultivating 
the spirit of fraternity and prac- : 
ticing the principles of benevo- Į 
lence and charity by providing; 
a fund for the benefit of sick • 
and disabled members and ofj 
the widows and orphans of de-

' ceased members.
3. The business of said cor

poration is to be transacted in
" the Borough of Plymouth, Lu
zerne County, Pennsylvania.

4. Said corporation is to exist 
perpetually-.

5. The names and residentces
of the subscribers are as folloxvs: Į 4 ča.rteris buvo pataisytas vėliau 

Thomas Butkiewicz, Nanti- Į 1908 m. gruodžio 7, 1927 m. ba- 
cokė.

Joseph Koloskiewicz, Nanti
coke.

Joseph Pauksztis, Plymouth.
William Semsis, Plymouth.'
Svlvester Pauksztis, Edwards-

i 
Ketvirtajam Seimui Hazleto-į 

Luzerne County,* ne uėteko vienos dienos (1889' 
] m. lapk 5). Organizacija jau tu-Į

reo jos priimtą antepaudą, iš-j9 butų mūrinis geros pajamos_ 
imtą valstybini čarterj ir is- Dilelis butas savininkui Geras inves- 
spausdintą konstituciją. Posė-^7™33, • į
džiai prasidėjo po Mišių, kurias 3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 

■ atnašavo rektorius kun M. Jtii>,Pir“nys' '___
dišius. Trumpu pamokslėliu kė- Didelis, gražiai įrengtas bungalow, 
lė lietuviui pareigą pirmiausia Nebrangus.

* sitkti dangaus karalystės, o po REALTY
• to rūpintis tėvynės reikalais.

(Bus daugiau)
i

INSURANCE — INCOME TAX 
2951 W. 63rd St 

TeL: 436-7878

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

riv Chicaoos mieste IcMhi 
>Irbu ir užmiesčiuose, *reH, 
garantuotai ir HŽmln®«L 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ay*. 
T*L 927-3559

D Ė M ESI O
62-80 METŲ AMŽ.,VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas - pensininkams. 

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Ava^ 

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

7. There{ is no capital stock.
Aukščiai! pateikiamas prašy

mas buvo įteiktas “To the Hono
rable'Judges of Court of Com
mon Pleas of Luzerne County’’ 
ir teisėjas Stanley - Woodward 
Susivienijimą paskelbė oficia
liai įregistruotu pagal Pennsyi- 
vanijos Įstatymus, 1889 lapkričio

»

PAIEŠKOJIMAS

’Paieškomas Lietuvoje gyve
nančių giminių Juozas širvins- 
kas — Joseph Chirvis, gyvenęs 
Chicagoje. • Prašoma pranešti 
Naujienų administracijai.

TORN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

8247 S. Kedzie Ave.
(312) ,io-8700

WINTER 
OVERCOAT.

PIRKITE JAV TAUr-MO oONU-'

; | landžio 29 ir 1935 m. birželio i.
i Į registruoti patarnavo advoka

tas John M. Gorman.

ŽIBURĖLIAI VANDENY

Į

Don’t Go Out Without ft 
©1933 A.H. Robins Consumer Products 

Drvtsion,Richmond, Virginia 23230Naujienose galima gauti 
AUGUSTINO PAšKONIO 

knygą apie
ft

i

❖

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLĄ IR

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

Čekį rašykite ir siųskite:

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

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS

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

KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti $1)

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

T” ‘wg’**"

Liberty tedera! /avinas
AND LOW ASSOCIATION

Filadelfijos Federaline Liberty 
Taupymo ir Paskolų Bendrovė

1984 metų sausio 29 dieną Filadelfijos FEDE
RALINĖ LIBERTY TAUPYMO IR PASKOLŲ 
BENDROVĖ, Filadelfijoje vadinama lietuvišku ban
ku, tapo pertvarkyta Į akcijų korporaciją. Jie at
spausdino ir pardavė 881,449 akcijas, tokiu būdu 
$8,400,000 padidindami atsargų fondą, kuris dabar 
siekia $23,900,000. Akcijos dabar kiekvieną dieną 
duodamos ir paskelbiamos daug laikraščių finansų 
skyriuose ir ‘‘Over-The-Counter market” (OTC) su 
šiais ženklais LFSL-PHIL. -

Mūsų akcijas galima pirkti ir parduoti bet ku
rioje akcijas pardavinėjančioje įstaigoje. Kas. nori 
gauti finansines informacijas, prašomas rašyti šiuo 
adresu: '

LIBERTY FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 
Att: Mrs. Barbara L. Elias, 

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

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

Temsta vakaras, ir vėliai 
tu į pasaką eini: 
žiba tviska žiburėliai, 
žiburėliai vandeny.

Ir skliautai į skliautą remias 
amžinybės sklidini — 
taj būtis anapus žemės, 
tai svajonės vandeny...

Tartum dangūs tavo vėlei, 
nors dar žemėj gyveni, 
žiba tviska žiburėliai, 
žiburėliai vandeny.

Adomias P. Jasas

C. S. CHELEDEN, 
Emeritus pirmininkas

Dengiame ir taisome visų 
šių stogus. Už darbą garah. 
^uojame ir esame apdraus^, 

; Arvydas kiela į, 
7' -6557 S. Tęilman Avenuef 
' i Chicago, IL 60629 
43A-965S ar 737-17<

t

Notary Public 
INCOME TAX SERV1Č1

4259 S. Maplewood, Td. 254-7450
- ■ - ....

Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokife blankai
. r V ; rl t '■ t- - <• ’

Homeowners Insurance 
Good service/Good price 

F. Zapolia, Agent. 
3208’A W. 95th St, 

Everg. Park, III. 
60642 - 424-8654

J Advokatai
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

t Darbo valandos: Kasdien: nuo 
9 vai ryto iki S vai vakaro. 

Seštad.: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL d.
Ii pagal misi tarimu 

TeL 776-5162 
į W4S West 63rd Str«*t

; Chicago, OL 60621

ENERGY^

s

powerful than rw

0 — Nauiianoa, Chicago, 8, Ill.

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAmS 

frV. BRIZGYS
Darbo ralandoc

Nuo 9 ryto £kd 5 vai. popiet 
Hemais pagal susitarinuu
C606 S. K»dzl« Ava. 
Chicago, I1L 60629
TeL: 778-8000




