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KOVOJO UŽ DEMOKRATIJA.
0 IKI ŠIOL NEBUVO RINKIMU

— RUSAI, CASTRO NEGALI PRIMESTI DIKTATŪROS
— PAREIŠKĖ PREZIDENTAS REAGANAŠ

MICHALINA BARONIENĘ IŠLYDĖJO 
i lietuvių tautines kapines

NUOLATINIS DARBAS, DRAUGINGUMAS, GERA 
ORIENTACIJA IŠAUGINO DAUG DRAUGŲ

kagos ALTo pirui įninkąs, per
skaitė gana ilgoką kalbą, kuria- 

, je suminėjo visą eilę organiza- 
, cijų, kurioms M. Baronienė pri

klausė, kuriose ji ėjo šeiminin-
• kės pareigas ir į kurias ji įtrau- 
' kė didoką kiekį narių. Baronig-
I nė buvo drauginga su žmonė- 
mis, rūpinosi savo šeimos ir ser-

I gančio vyro sveikata.
M. Gudelis paminėjo kelis ve-' 

3^523' lionės būdo bruožus, kurie lab:i į 
| naudingi }>ačiai Baronienei, jos 

šeimai ir visai lietuvių tautai. Ji 
priklausė “Apšvietai”, nes buvo!

i Įsitikinusi, kad apšvieta yra pa-1 
grindinė dabartinio gyvenimo 
būtinybė. Gyvenimas,. ypačiai 

jAmiėiikoje, dideliais šuoliais žėri-’
• gia pirmyn. Kiekviena diena ai- \ 

neša naują žingsnį. Kiekvienas
Penktadie-' privalo su tuo pirmyneigos

žingsniu susipažinti. Kas nesusi-

Mikalina Barorienė

300 Mites
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Rusijos ginklai per Kubą laiveliais plaukia į Nikaragvą 
ir kitas Centro Amerikos valstybes.*

Vcrui. - 
geležinę uždangą vise, : a . 
Europoje, ją jau pratęst 
Amerikoje. Niekas nepr 
noti, kas darosi Nikaragu^ r 
tarpu Nikaraguos ginkluoti^

va pricš ilgametį (CktatoHų A. 
Somozą, ji seniai nuvertė, o iki 
šio melo krašte dar nebuvo lais
vu -demokratiniu rinkimu. — 
ketvirtadieni pareiškė preziden
tas Ronald Reąganas.

— Nei rusai, nei Castro n?turi 
taisės primesti visai tautai dikta- į 
tūAnc tvarka. Nikaragucje pri-j 
valo būti* pravesti laisvi ir de- j 
mok ratiniai rinkimai, 
tų pravesti rinkimai ne 
mai. Kokie rinkimai, j 
detus parenka tik viena partija 

. Kovojo visi gyventojai, siekė 
riemokratinės santvarkos, o da
bar kraštą valdo vįena nedidelė, 

1 užsieniočių klausanti politinė 
i grupelė.— pareiškė prezidentas.

— Nikaraguos gyventojai, iš
tisą dešimtmetį kovoje už de
mokratinę santvarką ir laisvus 
demokratinius rinkimus, atsidū
rė už “geležinės uždangos”, — 
Atstovų Rūmu užsienio komi te

Centro Amerikos

ŠEŠTADIENĮ PALAIDOJO
DR. JOSEPH B. JEROME

ris ekonomiškai tvirtai stovi ir 
kuris ateinančias metais minės 1 
savo 100 metu sukakti. Susivie-i ‘ - inij-imo atskaitomybe yra vieša1, 
atėjusieji .pinigai tvarkingai už-

CHICAGO, III.
nio rytą Lackavičiaųs šermeni
nėje susirinko didoĮ&š būrys* pažįsta,- jo nesupranta, tai tas
žmonių atsisveikinti ir Į amži
nos ramybės vietą iMįydėti ilga- pienė ; neturėjo progos baigti, pajamuojami, išlaidos paremtos 
metę eikagietę-Michaliną Unltr* aukštųjų mokslų, bet bet ji pa-. dokumentais. SLA šiandien yra 
T^iūnaįtę Baroni^ę. . •_ I gaVo: pagrin^j^ ą^yieįos^žings- pati stipriausioji lietuvių-ergąg

. ” (Vargonais ^^^jL^:,!:gie<i95d ‘ - - - • -
. - Genovaitė ^^rąi^iĮė, ilganfe-;

atsilieka nuo gyvenimo.

■U K

yriamsĮ'žinpmąy^mdotĮ^iū ' gies- 
.mę,.į|:JĄ ■?.*$■ S..'-'- .

Atvykusiėms susėdus ir už- 
pildžitis. beveik visas salės kė
des, Eleną čižauskiėnęipefskai
tė pasirašytą, atsiyeikinimo kate 
bą. Ji paminėjo, kad velione 
Baronienė buvo Susivienijimo 
Lietuviu Amerikoje narė virš 60 
metų. Ji priklausė Clueegos Lie
tuvių Moterų 134-tai kuopai, 
priklausė 6-tai apskričiai ir da
lyvaudavo SLA konferencijose.

Turiningą kalbą pasakė Rožė 
Didžgalvienė, Chicagos Lietuvių 
Moterų Apšvietos draugijos at
jovė. Ji buvo draugijos valdy
bos narė- ir dalyvaudavo draugi
jos susirinkimuose. Didžgalvie
nė apgailestavo, kad Apšvieta 
neteko nuolat žydėjusios gra
žios gėlės. 1

Inž. Edmundas Jasiūnas, či- nijimas dabar j-ra vienintelis, ku-

nį ir stengėsi kiekvieną dieną- ęizacija Amerikoje. Baronienė 
‘ką nois^įšnioktį ff tas žinias tai-.( turėjo ^veiką nujautimą. Prieš 
-kyti gyvenime. ’ 60 .pasirinko geriausi^
Mūsiį^^^^^^Š^daktari^kurie- lietuvių '.šmvfenijimą.

pasikabina 
diplomus,- bet 'Šūį^iplomu’ pasi- . ;

. baigia jų mokslo žinios. Jie ži-/. 
no. tai, ką .pramoko mokykloje, -

- bet paskui jie nesirūpina dau- ■ 
giau apsišviesti, neturi laiko, ir: 
taip atsilieka nuo gyvenimo. | 

šimtmečio pradžioje atsyku-"’
šieji daktarai ėjo su gyvenimu., 
Jie sekė naujoves kiekvieną die
ną ir jas taikė gyvenime. Šian- 
lien yra -tiktai dų trys daktarai,

. einantieji su gyvenimu, tuo tar-' 
pu dauguma atsilieka. Baronie
nė žingsniavo su gyvenimu. Ji 
mokėsi kiekvieną dieną, visuo
meninė veikla jai buvo prie šir
dies ir jai visada ji rasdavo laiko.!

Amerikoje Baronienės laikais 
buvo keli susivienijimai lietu
vių, bet ji pasirinko geriausiai 
suorganizuotą, .kur sukčiai ne
galėtų pasipelnyti. Tas Susivie-

Povilds Ridikas angliškai su
sirinkusiems paaiškino “skaus
mo” ir “motinos” prasmę, o ve- 
—i pastatė žinomas moteris 
garbės karstanešėms ir paprašė 
p. Giedraitienę pagiedoti atsi
sveikinimo giesmę. Daugelis nu
šluostė .muzikos ir balso sukel
tas ašaras.

Atvykusiems atsisveikinus ve
lione, ilga mašinų virtinė nuva
žiavo į Lietuvių Tautines kapi
nes ir palaidojo Michaliną šąlia 
josios vyro. Atlydėjusieji viską 
baigė šeimos sukviestoje užkan
dinėje.

— Izraelio užsienio reikalų 
ministeris I. šamir pranešė, kad 
imsis priemenių prieš užpuoli
mus ant Izraelio kariu. Praeita 
savaitę šijitai nušovė tris Izrae
lio karius.

PABALTIEČIŲ PASAULINĖS 
! SANTALKOS VEIKLA

vasario 24 dieną Estija paskelbė 
ravo nepriklausomybę.

— Pakistano diktatorius prieš 
pačius rinkimus visame krašte 
suėmė šimtus opozicionierių. 
Generolas Zia pareiškė, kad visi 
suimtieji bus paleisti, kai rin
kimai pasibaigs.

— Britų premjerė prieš pus
ryčius susitiko su sekretoriumi 
G. Shultz, kad galėtų jam pasa
kyti savo nepasitenkinimą Nau
josios Zelandijos nutarimu ne
įleisti JAV karo laivų j 
uostus.

savo

— Premjerė Thatcher 
nepatenkinta Naujosios Zelandi
jos pozicija JAV karo laivų 
klausimu.

labai

- Penktadieni aukso uncija 
kainavo $298.

— Sekretoriaus Shultzo pra
nešimas Kongresui apie Nika- 
raguą nuaidėjo per visą Pietų 
Ameriką.

Lietuvių, latvių ir estų pašau-, 
linių atstovybių santalka buvo 
sukurta Vyriausio Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto pastango
mis New Ytįke 1972 metų lap
kričio-18 dieną. 1984-1985 me
tais jai pirmininkauja latvis dr. 
O. Pa^lovskis. o 1986 metais 
pirmininkaus VLIKo atstovas.

Svarbiausi šiuometiniai Pa- 
baltiečių Pasaulinės Santalkos 
planai yra Sovietų Sąjungos 
teismo Kopenhagoje ir pabaltic- 
čių “Taikos ir I^aisvės” išvykos 
Baltijos jūra bei Skandinavijos 
sostinėse Įvykdymas. ■

1984 m. lapkričio 10 d. Balti- 
morėje Įvykusiame PPS posė
dyje buvo aptarti “Taikos ir 
Laisvės” išvykos pagrindiniai 
klausimai ir buvo patvirtintas 
šios išvykos organizatorių bei 

■lėšų priežiūros komitetas, kurį 
sudaro pirmininkas Liūtas Gri
nius ir nariai Karlis Cerbulis 
bei Maido Kari. Neformaliame 
PPS nasitarime. 1984 m. lapkri
čio 20 d.. Vašingtone, buvo iš
klausytas iš Stockholmo atvy
kusio “Taikos ir Laisvės” išw- 
kos organizatoriaus Vilnio Zal- 
kanio pranešimas.

Gruodžio 4 d. pabaltiečiu at
stovai lankėsi pas buv. ambasa
dorių Maxą Kampelmaną. o 
gruodžio 11 d. pas buv. amba
sadorių ir JAV Aukščiausiojo

Teismo teisėia Arthura Gold- 
■bergą. Su jais išsamiai tartasi 
ruošiamo Sovietų Sąjungos teis
mo Kopenhagoje reikalais.

mu Pabaltijo padėties reikakj 
pristatymu netolimoje ateityje 
įvyksiančiuose Helsinkio susita
rimų per žiūros pestrižiueše: 
.1985 m. Žmogaus teisių reika
lais Otavoje (gegužės 7); Kul
tūriniu rvsiu klausimais Buda
pešte (spalio 15); 19(36 metais 
— Šeinių ryšių ir sujungimo 
klausimais Berne (balandžio 15) 
ir pagrindinės Helsinkio susita
rimų peržiūros posėdžiuose Vie
noje (lapkričio 4).

šie darbai reikalauja glau
daus PPS narių bendravimo,' 
Įtempto darbo ir stambių lėšų iš 
kiekvienos atstovaujamos tau* j 
tc.s narių.

VLIKO IR TAUTOS FONDO 
ATSTOVAI LANKĖSI 

AUSTRALIJOJE

Shultz.” ;
<Kaip tas atsitiko, sekretorius 

ineaUkino.. prie-savo pareiškimo 
jŲs tiktai -pridėjo:

— Iki.šio meto ‘‘geležine už* j 
danga” buvo uždengta tiktai i

uždangą pratęsė iki Nikaraguos. J 
Tai ne kas kita, kaip Brežnevo i 
doktrina. Pagrindins jos dėsnis Į 
yra toks: Kas mano, tai mano, 1 
o kaštavo, tai galima griebti...! 

' Nemanau, kad jūs sutiksite su į 
šitokiu elgesiu.

Iki šio meto administracijos| 
atstovai niekad nekalbėjo taip j 
aiškiai, kaip šį kartą prašneko l 

meto' 
guos j 
buvo

Jie buvo ma- (

KALENDORĖLTS

Vasario 23 d : Polikarpas, Ro
maną. Gantautas. Siga. Žadas, 
Vertė, Alinis, Ginda, Kviklis. 
Varguolė.

Vasario 21 d.: Liucijus. Primi
tyvi, Virg 
Alcpis. Šri

Vasario 
Valburga, 
geikis. G-<

ūdas, žiedūna. Vara, 
’ga, Gandrimas.

25 <1.: Serapijonas. 
Margiris. Rasa, Ly
ta, Smulk is, Vaidelė.
sa 6:36, leidžia

Oras debesuotas, lis.

praeitų metų gruodžio mė
nesį VI IKo vicepirm i n ir kas Vy
tautas Jokūbaitis ir Tautos Fon
do pirmininkas Juozas Giedraitis 
lankėsi Naujojoj Zelandijoj bei 
Australijoje. Gruodžio 23 dieną 
J. Giedraitis Sidnėjaus Lietuvių 
klube padarė pranešimą apie 
Tautos Fondo veiklą ir planus. 
Vienas iš d lyvių, Juozas Rama*.

$500

l-.etu.

nauskas. įteikė T. Fondui 
auką. Giedraitis taip pat 
į juostelę pasikalbėjimą 
viskai radijo valandėlei.

Gruodžio 26 dieną Canberroje 
Įvyko T. Fondo Įgaliotinių ii 
atstovybių susirinkimas, kuria
me dalyvavo Canberro^, Adolai- 

: dės. Melbourne, Sidnėjaus, Gec*. 
hmgo ir kilų vietovių atstovai. 
Daugelis Australijos lituuvių 
asmeniškai teiravosi apie testa
mentų sudarymą.

J. Giedraitis ir V. Jokūb 
kaip garlics svečiai, daly va ve 
metu (Lanlierroje vykusiose 
tuviu Dienose. Gruodžio 29 
ną V. Jokūbaitis Australijos
tuvių Ifendruomenės Krašto Ta
rybos 19-oje sesijoje davė platų

i pranešimą apie VLIKę.

tuo
Lie-

Lie

karią pra 
sekretorius Shultz. Iki Šio 
kalbėjo apie lai. kad Nik 
demokratijos 
teikiami ginklai 
žais laiveliais vežami 
o vėliau jie buvo d>d?li 
atvežami tris’LU i N 
uostus.

šeštadienį Chic-ga palaidoja 
lietuvi gydytoją Joseph B. ,IT- 
ronie (Jančiauskas), kuris per 
20 mietą prižiūrėjo naujai llliapis 
vahtijoj gaminamų maistų var
dus. Vardus pasirinkdavo ga
mintojai, bet jis tardavo pasgli- 
t’rį žodį. B?, jo patvirtinimo jo
kia bendorvė negalėjo išleis'i 
vaisių vardo. Jis taip pat Tn?\o 
vienas pirmųjų mikdo . aiškin
tojų telvizijoje. 11-me

Dr. Jerome mirė šv 
ligoninėje. Jis buvo 
Marquette Psrko liet, 
bažnyčioje. Dr. Jercnv gavo 
vaistininko laipsnį Illinois uni
versitete, o organinės chrmijoj 
laipsni gavo C.hie~g~s univer
sitete.

kanale

atsiusiu a-m 
mažos

{a‘ba<. kuriomis galėj
inti vai-tams dueri •

žentui jū paliko.2,0(‘J
vgu k n

raguos
pat vir.

anie

M

Georp Shults

Vahlylies sekretorius pranešė Kongreso komitetui 
kad rusa; “geležine uždanga” jau apgaubė Nikara. 

guą, kuri *uuncia ginklus ir. žmones j Salvadorą.



Lietuvos žiemaAPLINK MUS IR MUSU NAMUS

<1/ t

zei-

sun

poteriu

((1 ęs.nvs)
į nusįyv-

i neviltį, pnsiskartę-^pie 
ir aitkl^imą.

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai

TĖVAI IR VAIKA

Tėvai dažnai 
nima 
vaiku a lęinimą 
Jum.' atroji', .ir j c t.ejri’ėgia 
auginti ar kad knygos Autorius 
yra ' aiku. pr-^eje ir tik kaltina 
tėvus,. Todėl reiktu pas'skaity 
t i ir laikytis pzti ririų, kad ga
lėtumėte išvengti nesėkmių, su 
kuriomis nuolatos susiduria, 
iiios imuarguia, vaikų nejautru 
yj kuris taip skaudžiai 
■ tėvus.
’ ?*.iko išailginimas yra

t į- '* yir ilgas triū.-as ir tėvai taip 
/V turi žmogiškus 

ii jų vaikai.
įj-l/aikai gimsta su Įvairiais 
■ spįnperamentais ir tai nopri- 
j jtlausc nuo tėvų neių, pageida 
JLvimu. Va ką reikia auginti tokį.

koks jis gimė. Tėvai taip pat 
> turi savo jau nusistovėjusius Į 

charakterius, kuriuos nelengvi, 
-pakeisti. Vieniems tėvams pa 
tinka tylūs, paklusnūs vaikai, ir 
jiems yra sunku su energingais! 
ir triukšmadariais vakaio. Kiti j 
nesunkiai smitvaiko su nenuo- i 
lamomis ir peštukais vaikais. 
Tėvai bus nįišjtyilę, • jei jie yai- 
kus išaugihs ■feftiVstz. neenergin- 

.gus- į.-;-“
Bendrai tėvąį stengiasi prisi

laikyti prie savo vaikų ir daryti 
Sjiems viską, ką pajėgia. Vaikųį 
jjauginimas reikalauja daug dar 
500: reikia jiems ruošti maistą, 
^skalbti drabužius;uuoiatos itios 
^tvarkyti skirti peštukus ir guos- 
~li primuštus., išklausyti btgali
ūnių skundų, mažai suprantamų 
^istorijų, dalyvauti vaikų žaidi- 
^muose. skadyri vaikams,, kar
atais tėvams visai neįdomias kny 
^ęeles
■gčioti; kol mažai—vesti Į 
■“IĮ; į mokyklą. Vakarais 
•gtenka prižiūrėti, kai jie 
^pamokas. Tėvams tenka 
ittėvų susirinkimus- ir t.t.
-2 Vaikų auginimui ir mokslui 
^išleidžiama labai daug pinigų., 
^Tėvams tenka atsisakvti kino,- w« *■
2teatro, vaikščioti į svečius ir kt. I 
jTačiau nė už ką pasaulyje ne-l 
’^pasikeisti

vais, nors jums ir trūksta bu-j 
vusio laisvesnio lako.

Visiems aišku, kad žmonės' 
rampa tėvais ne dėl to, kad no-j 
lėtų būti kankiniais, o dėl to, 
Kad myli vaikus ir mato juose 
.->avo kūną ir kraują.

Rūpinimasis vaikais, jų vys
tymosi, jų stebėjimai, teikia te- j 
vairu didžiausią paJtenkmimą > 
gyvenime, ypač galvojant, kad; 
vaikas išaugs ir bus geras, du-i 
ras žmogus.

Vaikai yra mūsų kūriniai, mū-j 
sų gyvenimo tąsa, nemirtingu-- 
rno laidas. Ir jei - užauginama! 
puikus- žmogus, tai tėvų di-i 
džiausiąs džiaugsmas ir begali--} 
nė laimė.

MIKROBAI IR MAISTAS
Mikroorganizmai kaip pelė- robų orzanizmų. 

šiai, mielės,bakterijos, dumbliai 
ir virusai yra paplitę po visą pa
saulį ir visur randasi. Jie gyve- 
na zemėę. vandenyje, augaluo
se, .ant" žmonių ir gyvulių odos 
ir plaukų ir virškinimo orga- 

......... ■ 1. nuošė—visur, kur tik yra jiems
.u, per dhiėhs 'pasiauko-1 palankit’fempėsatūra! ir nėra ža

lingu nuodu. Kur trūksta van
dens, ten jie snaudžia sporų pa-

Išrašė žvaigždės stiklo langus, 
Ramu pabalusiuos laukuose. 
Toli slėny varpelis žvanga 
Ir rykauja ant kraigo kuosa.

Per baltą, baltą ryto sniegą 
Nuskruodžia greitakojė stirna. 
Rūpintojėlis pakelėje miega, 
Sapnuoja kadugiai prie svirno.

Skaistu aplinkui, tyra, šventa — 
Pusnynais bristumei be tako! 
Tyloj girdėti: snaigės krenta, 
Pro ledą žemės pulsas plaka.

Ir šypsosi, ir viltį kužda 
Virpėdamos snieginės lūpos:
— Aš dar nemirusi — suūš dar
Aukšti klevai ir sravios upės.

Benys Rutkūnas

Su vaikais eiti pasivaikš- 
darže- 
vaikus 
ruošia 
eiti i

Jauni tėvai dažnai galvoja. | > 
kad jie privalo vaškai- atsisa-l 
kyti nuo savo laisvės ir visų ; 
malonumų. Net išėję iš namų,! 
patirti kokią pramogą, ar atlik

! t: reikalingą darbą, jiei jaučiasi 
lyg nusikaltę savo vaikui. To 
kie jausmai būna tik pirmomis 
savaitėmis po vaiko gimimo na
tūralūs; visa taip" n^uja, kud ue-1 
gali apie nieką kitą galvoti.

Tačiau.
j imas, 'neduos / naudos n,ei tė
vams, nei vaikui. /'■ ! c.__ ,

Jeigu tėvai visiškai užimti sa| vidale. •. 
vo vaiku, nuolatos tik jus susi2: 
rūpinę; jie tampa neįdomūs kai j 
mynams, visuomenei ' ir netgi, 
vienas kitam. Kai.kurie skii.n-' 
džiaii kad dėl kūdikiu uždary
ti, nors patys dėl 10 kalti. Jie ne1 
noromis jaučia savo vaikui, kai ■ 
kurį priešiškumą, nors vaikas, 
tiek aūku ir nereikalavo. 1

Tokie tėvai už savo.trūsa iš' 
vaiko laukia per didelio dėkin
gumo. Stenkimės nenukrypti į’ centimetre gali būti keletą tūk- 
kraštutinumą. Būtinaitreikia at-, kiančių bakterijų. O pomidorą 
likti tėviškas pareigas 
neatsizadeti tų malonumų, ku
rie nepakenks jūsų vaikui. Ta
da daugiau mylėsite savo kūdiki 
n didesniu pasitenkinimu veik
sit jam savo meilę.

(Bus daugiau)
Magdalene. Dulaitiene 1 robų.

Tik lsbai--aukštai, virš 7,000 
metrų nuo žemės paviršiau, gi
liai žemėje ir sveikų gyvulių ir 
augalų 
nėra.

audiniuose mikrobų

neslerili- 
visokios

Taigi, matome, kad 
z uotas maistas pilnas 
rūšies mikrobų, arba jų sporų. 
Ant neplauto pomidoro pavir
šiaus viėnaime.' kvadratiniame

Mikrobų rūšis ir kiekis pri
klauso nuo maisto cheminės su
dėties, aplinkumos ir maisto pa
mosimo. •

Bakterijos randamos beveik; 
visuose maisto produktuose,' 
mielių grybeliai, cukraus turin
čiuose produktuose, o pelėsiai 
vaisiuose. Tokiu būdu kasdien 
su maistu suvalgome gerą por
ciją mikrobų.-

'Laimei didelė dalis mikro or
ganizmų yra žmogui nepavojin
gos, nors viešoji nuomonė mik
robus automatiškai skiną prie 
ligų ir gedimo. Keksmingų mik
robų skaičius yra palyginti ne 
toks didels. 'f

Daug mikrobų žmogui yra 
net naudingi, ypač tie, be kurių 
žmogaus kūne butu neįmano
ma simbiozė. '

a
įmėte su bevaikiais tė neaukota -geriem darbam.

bet ir gerai nuplovus, dar liks žievelės 
centimetro keli šimtai mikro
bų. Neplauto kopūsto viršutinių 
tepu gramas turi nuo vieno iki 
2-jų milijonų mikrobų. Gero 
pasteriziloto pieno kubinis cen
timetras turi apie 30,000 mik

—------- ------- — » ’ žalios Jaaltos mėsos vienasi
Kas aukojasi pinigam, jų vienas gramas gali sutalpinti 

daugiau kaip 1-ną milijoną mik-

podding.

SAVORY CHUCK 
(shown)

t hble^oons afl-purpc

i

H EK j

“’S’ar

r

1 teaspoon dry mustard
S tablespoons milk

1 tablespi'ew snipped parsley 
X lablejvpoon snipped cW>»*s 
X French bread
a paper toweling. Cook at

wtart with cooking onions 
a to* mftorowAw oren, ft*a ea^v 
ed v/ fMables with the unmelted 

innjwd at HIGH for t U 2 
Mray through to eoaA all tba

small mixer bowl. Beat 2 
M eheeses and dry mustard.

high lor lc seconds. Pour 
in in parsley,

uf with hnixfore. Place 
i far to 2 afnwcw or t£H

1 W-’d;
Mstora Db**Mar

Jack
T«

■• ’«r

Jrt’WT'&p «r>?wK d

Mikrobai esardys storose žar. 
nose sudaro žarnų' florą. Svei
kam kūnui jie aplamai ne
kenksmingi, bet kada organų 
-audiniai yra sužeisti arba nu
silpę, tai kai kurie gali sukelti 
infekejas.

Nors didelė dauguma mikro
bų maisto produktuose nėra 
žalingi, per dideliu- kiekis gali 
pakeisti maisto savybes. - -Mais
tas gali įgauti kitokią cheminę 
sudėtį, nuo kc jis- pakinta, atsi
randa nemalonus kvapas, sko- 
ni> ir spalva. Tada sakoma, kad 
maistas genda. - - .

Nereikia pamiršti, ■ kad tam 
tikros sąlygos galį -padauginti li
gas sukeliančių mikrobų- skai
čių, nes bakterijos-jau savaime 
gamina toksinus. Aplamai, ju< 
mažiau mikroTFganizmų mais 
to. juo mažesnės-nemalonių pa
ck u g.-ilimybės. Todėl-yra eile 

priemonių jų skaičiui maiste su- 
mažinti arba sulaikyti-jų daugi
nimąsi, bū ten I:

1) Aukšta temperatūrą, ste 
rilizacija arba pasterilizacije u; 
muša nukrobusį

2) žema U-mperatūra, atšak 
dymas sulaiko arba lėtina įnik 
robų augimą.

3/ Džiovinimas neleidžia ce
lėms daugintis, arba jas sunai
kina. Gm -4

4) C.hemikaiais užmušami nii, 
krokai, arba ^-laikomas jų SU
fiimas,

•'») Radioaktyvūs spinduliai 
užmuša mikroorganizmus.

Mikrobai
Kai kuri

:un$e mikrobu skaičius kartais 
insmas.Tai yra rau 

produktai (fcr- 
s), P v z., vynas, kil
iai o •? vynuogių 
jnięiijL duona he-

—žmogaus tarnai 
lose maisto produk

dirbtinai did
ginti maisto
mentew food
rj mielės pa<
sunkos. Ix>
kils

Iteklerios
n ui rauginti 
PūMatns oan

yra reikalingos pie 
ir raudintiems -ko-

i būtini • kai- km

itoms sūrio rūšims gaminti,, 1 
kaip pvz., Requefoi’t h- Camem-Į 
bert.

Fermentuotų maisto pro-1 
dūktų gamyba yra labai sena, i 
2500 metų prieš Kristų, egiptie-j 
čiai gamino raugintą tešlą duo-j 
nai kepti.

1000 metų prieš Kristų kinie
čiai vartojo pesėsius gaminti kai 
kuriems maisto produktams.

Klajojantys nomadai pastebė! 
jo, kad pienas surūgsta. Kada} 
jis atskiriamas nuo parūgų ir* 
spaudžiamas, gautasis produk-1 
tas jau ilgiau išsilaiko. Tokiu 
būdu atsirado pirmojo sūrio ga- 
myba. i

Taip pat šernai buvo žino-» 
ma, kad iš vaisių sunkos pasida
ro malonaus skonio skystis (vy
nas).

Alkoholinius gėrimus seno
vėje žmones visur mokėjo ga
mini.

Klimatas, religija, papročiai 
ir skonis vaidino svarbų vaid-| 
meni. Per laiką Įįsigyvenusios j 
termentuotų maisto 
gamybos žinios buvo perduo-j 
aamos iš tėvų vaikams. ,

! Kada van Leeuwenhoek 1680- 
siais metais pro savo padarytą 
mikroskopą pamatė alaus laše 
mietių celes, jis jų dar nulaikė 
gyvais padarais. Tik 1876-tais 
netais-Louis Pasteur Įrodė, kad 
mielės yra gyvi organizmai. .

Vyno mieles gyvena ant vyn
uogių žievelių, o uogas spau- 

juZ.aUi, jos savaime susimaišo 
Gu sunka.

Išimtį sudaro tam tikros pieno 
rūgšties bakterijos, kurios gal 
pernešti 18% . druskos, j
Druska dąr padeda atsiskirti 
skysčiui ir .pieno rūgšties- bak
terijos gali pagaminti daugiau 
rūgšties.

Fermentuoti maisto produk
tai yra maistįngesm, negu jų ža
liavos.

Nesuvirškinamas., medžiagas 
miklu organizmai perdirba 
pavršia virškinamom.s.

Sulietuvino Z.

ir

T.

Ii puoduko razinkų, 
% šaukštuko dni^efe 
2 kiaušin^i,.':-^ 
% puedukof i^ukšrentų riešu
tų (jėi norimą), ■ 
V2puoduko pienę.
Gerai išmaišyti ir išplakti iš

virtas bulves, sudėti sviestą, cuk 
rus, citrinos sultis iiL^utarkuotą 
žievęt riegųtps, druską, gerai iš- 
piė&ti kiauSniiK ir pieną. Sudė
ti į riebalais išteptą indą ir kep
ti karštame jiečiuje apie valan
da. Reikia valgyti suipieny.

KANADIEČIŲ* PYRAGAS .
^4 puoduku svĮesto- G ’ 
1 puoduką jšudo cukraus,
1 puoduką verdančio vandens,
2 puodukąi besėklių razinkų, 
^šaukštuko druskos,

■1 šaukštuką sutrintų einamo 
nU,
1 šaukštukas sutrinto imbie- 
riaus,
1 šakštuką sutrintų ’‘cloves’',
2 puodukai miltų
1 šaukštukas kepimų miltelių. 
Sumaišyti puode taukus, cuk- 

i-ų. verdantį vandenį, nuplautas 
r.izinkas ir druską. Uždėti ant 
ugnies ir leisti užvirti. Virinti 
penkias minutes. Tada leisti at
vėsti ir sudėti uinamoną, imbe- 

produkci 1 r'U “rloves”, miltus ir sodą <u- 
“ maišytus ir išsijotus kartu. Ge

rai išplakti. Tada įtiesti ištau- 
kiiotą popierių Į blėti ir supilti 
mišinį. Kepti bent valandą arba 
bent kiek ilgiau; nelabai karšta
me pečiuje, šis pyragas gali sto
vėti ilgą laiką ir nepages-

t Tas pats atsitinka, raugiant 
■ ^opūstoš, reikalingos pieno rūg 
(sues bakterijos yra ant kopūst- 
■kapiU. SuamaiiL tinkamas sąiy 
■ygas (temperatūra, eruskos ai 

,.\uxraūs Xiekis), rūgimo proce 
• sas natūraliu būdu pagreiieJa.

■. šitą pagieitimmo metodą 
menes sužinojo jau labai seniai. 

Aūgstaučių vynuogių sunką pn 
musydavo prie knos? kad grei
čiau vyktų rūgimas.

Tas pats su duona — būdavo 
paliekama >eno raugo. O primai 
sius rūgusio pieno, pagreitin
davo sūrio gamybą.

Viduramžiais raugindavo duo 
lą >u alaus putomis- D&bartnes 
mielės pradėtos 
duja, šiandien 
gaminimą apie

Driuka v ;sais 
nant maistą, 
vaidmenį, 
skonis ar
/patybės — nėra žinoma.

Tačiau jau 2500 metais prieš 
Kristų buvo žinoma sūdyta žu
vis Kinijoje ir Mezopotamijoje. 
Senovėje dažnai minima sūdy- 
ia mėsa ir žuvis, t Per daug d?u- 

■ykds kenkia sveikatai, didina 
.kPalijo spaudiipą).' - t

Gedimo įr^ūvimo baktepjes 
nepakelia aukštesn ės druskos, 
kaip 2:5%. I

Jei dar prisideda rūgštis, ta"

gaminti 19* am-, 
per metus pa

700,000 tonų 
laikais, garni-

vaidino svarbų 
Ka>> buve svarbu — 

jos konervuojančios

KAI? PĄ^lĘHTKII MAISTO 
it Produktus
• Kiauliena ir verėną višnia 

vai rausvos spalvos.-Taukai sau
si ir trapūs. Geriausia-., raguočių 
mėsa išaižyta su riebumais. Švie
ži jautiena ir aviena yra' tampri 
čiupinėjant ir šviesiai raudona. 
Mėsa parnešta iš krautuvės rei
kia apšluostyti su drėgnu švariu 
skuduru.

a žuvis gera savo sezone. Rū
kyta arba sūdyta žuvis gera vi
sada. Renkant šviežia žilvi, rei • 
kia žiūrėti, kurios akys atrodo 
šviežesnės kurios žvynai ne’o.- 
ra ir i. kurią pirštu paspaudus 
•nelieka duobė.

8 Kiaušiniai yra geriausi ka
da šviežus, nevartojami -reikia 
laikyti šaltame šūvyje šviežus 
kiaušiniai išrodo šiurkštūs, ne
žvilga; priš šviesą permatomi 
ir Įvandenį įdėti neskęsta M š.

Magd. Dulaitiene

’O&JCOUSAGg 
PUSS ID U5E MIS 

•scratching pa 
TPT PUTTP4G A 
LITTLE CATXgp

t’

L-M<]

caucos
CAZXO MIS ABE 
ALWSJfl BE FEMALE, M^F 
ASAIS MALE DCS

BULVIŲ PUDINGAS I 
l’zi pu- <luko -ugi’i-tų bulvių.
1 6 puoduko sviesto arba alie
jaus
2 valgomu šaukštu cukraus. 
Sultis ir nutarkuota žievė vie
nos citrinos.

CAT L" J CHAT

c*UKSšiW4CCQ>

SOME RAW R5U COMTAT 
THIAMINASE. am 04ZWE wr 
OESTPOS SOME OF THE 
B VTTAM1NS, cooked <X i 
CAJ*s!E0 FfSHOSAre> J



VLIKO SEIMAS CHICAGOJE
Janavičius; Lietuvos atstovas 
Prancūzijoje prof. Jurgis Balt- 
rufeitis; D. Britanijoj Lietuvių 
S-gos pirm. J. Alkis; Australi
jos LB. krašto valdybos pirm- 
V. Bukevičius Sydnėjsu- L. B. 
pirm. dr. Aleksandras Maura, 
gis; Kolumbijos L.B- kiršiu vai*

Gauri -'
Šveicarijos L.B. pirm. N.

1984m. lapkričio 30— ypudžio
2 Chicagoie Įvyko metui s VII- 
Ko seimas, kuriame dalyvavo
15 kos VLIKą sudarančių gru-, 
pių 43 atstovai.

Seimo rengimo komiteto pir- 
i .liniukas inž K. Oželis pasvei
kinęs susirinkusius, pakvietė
VLIKo pirmininką dr. K. Bobe-I dybes pirm. dr. Vlad;
I, j-radeti posėdžius Di. K Bo-. šas;
.^lis Seimui pirmininkauti pa-Į Prielaida; Pasaulio Liet. Jauni

mo S-gos pirm. G. Grušas; Tau- ‘ 
tos fondo Atstovybės D. Brita
nijoje pirm. J. Vilčinskas; T.F. 
Atftovvbės Melbourne, Austrą-

V ' I

ūle ir.ž P. RazgaitL inž. J- K_Z V'7
Lirkūną ir L N >rvaišą-Girnių 
. s kretoriauti — dr. J. Stikl o-1 
.u. A Skiliu ir J. Andrašiū- c

Brizgi'Vyskupas Vincentas 
-įkalbėjo invokaeją.

Seimą žodžiu sveikino: Vys
kupas Vincentas Brizgys, Lietu- ; 
.- .s vicekonsule Marija Kriau- 
ūūnienę, vyskupas Ansas Tra-

.:. s. PLB valdybos vicepirm. dr. i 
'lomas Remeikis? Amerikos Lie.
■ i.yių Tarybos pnm. Teodoras 
-.iinstinbas, JAV LB pirm. ' dr. 
\manas Butkus, .Kanados LB!

• rm. Algis Pacevičius, R. LB. ■ 
pirm. dr. Vytautas Dargis, Lie- 
...vos Šauliu S-gos pirm. Karo
lis Milkovaids, Liet .Fondo ats- 

.vas Antanas Juodvalkis. Liet.
Vyė:ų atstove Eveliną Ožclieiie, 
Ainenkjs Tautinės Sąjungos at 
Aovas Petras Bučas, Amerikos 
Lietūv’ų Socialdemokratų par
tijos atstovas Mykolas Pranevi
čius, Ateitininku Federacijos at 
stovas Kazys Pabedinskas, Dar
bo Federacijos atstovas Kazys 
Poviiaitis ir Liet. Moterų Klu
bų .! Fe < i oracijos vardu— M. No- . 
reikinėf Su sveikinimais buvo 
įteiktos stambios aukos VLIKuii 
paremti: dr. V. Dargis (R. Lieu 
Bendruomenės vardu) — $500; 
K. Povilaitis (Darbo Federaci
jos vardu) — $500, ir M. Pra
nevičius (Amerikos Liet. So
cialdemokratų partijos vardu) 
-$300.
i

Se.mą raštu sveikino: vysk 
Paulius Baltakis, OFM: vvsk. 
Antanas Deksnys; Lietuvos Dip 
lomatijos Šefas dr. Stasys A. 
Bačkis; Lietuvos generalinis 
konsulas Anicetas Simutis; Lie
tuves generalinė konsule Juzė 
Daužvardienė; Lietuvos general 
•inis konsulas Vytautas Čekana- 
vičius; Lietuvos Charge d’Af- 
faires D.; Britanijoje Vincas Ba
ilokas: Lietuvos generalinis ko n 
sulas Kanado jė d r. Jonas Žmui-

.-aulio Lietuviu Gydytojų S-gos 
pirm- dr. Juozas šonta; Rytų 
Lie. Rezistencinio Sąjūdžio pir- 
min.Albertas Misiūnas; BALFo 
pirm. Marija Rudienė; Biazili-' 
jos lit. savaitraškio “Mūsų Lie-1 
tuva” vardu —kun. Pranas Ga-Į 
venas, SDB; VLIKo atstovas- 
prie Eiu’opos Parlamente A-dol-j 
f as Verskus; Prancūzų k. EL-į 
Tos redaktorė B. Ven>kuvienė; i 
Lietuvių Skautų S-gos Tarytos' 
pirrn. Sigitas Miknaitisj “News' 
Digest International” Sydney,* 
Australijoje, red. J. Kedys (at-; 
siuntė $35 auką.); 'Baltic News”. 
Australijoje) red. A. Taškūnas; 
Urugvajaus Liet. Kultūros Dr-i 
jos pirmininkė Lida E. Petraus-j 
kas de Alivera; .“Draugo” re-’ 
dakierius kun. dr. Pr- Garšva;*. 
Chicagos Lietuviu Tarvbos nirm. > 
E. Jasiūnas; Marija ir Antanas’ 
Rudžiai (atsiuntė $100 auką);! 
Chai!e> P. Vilnis, St. Peters-! 
burg Beach, FFL. (atsiuntė $5) 
auką); kapt. Juozas Čiuvinska^, 
Sao Paulo, Brazilijoj, Jonas Bal-i 
čiūnas, sveikindamas VLIKol 
Seimą iš Šv. Kryžiaus ligoninė j 
C/iicagojc, prisiuntė $100 auką!

Juozo Mac-| 
Gabalienės, > 

Nedoj

pagerbti, mirusią a
kevičiaus, Adelės
Vinei Povilaičio ir Prano 
atminimus.

konfis-— Liverpoli-o uoste 
kuota 2,5 tonų kanapinės gumos 
(narkotikų), kuri buvo siunčia
ma vienos arabų valstybės 
basados vardu.

am-

pa-— Britanijos parlamente 
siūlyta atimti pasus iš tų pilie
čių, kurie, išvykę užsienin, chu
liganiškai elgiasi.Daugiausia tai 
liečia futbole entuziastus.

t LTTeKATOXA, lietuvių HteratUroa, meno ir moksli 
m. metrašti*. Jam® yra vertingi, niekuomet nesensta, Via* : 

Yrėrės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankoa, 
?. Raukčio, dr. Karto Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V,

H. X. Čiurlionio. M. Lileikio, V. Kašube*, A. Rūkitelė* ir A. Vsrti

t DAINŲ JVENTŽS LAUKUOSE, poetės, palytojo* ir 
rZnhj Jokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie date* 
Švente* bei jų Irt ori j s ir eigą, [domi skaityti ir nedainuojar 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktai* duomenim' 
bei užkulisiai*. Studija yra 151 pusi., kainuoji J2.

$ VEEN0O ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke <pra£j 
■zt Juozo Adomaičio— Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne mus* 
gyvenimo bruožų apralyma*. bet tiksli to laikotarpio buities lit. 
rstūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 2IXJ puslapių knyj

> LTETUV0KASIS PAMARYS, Henriko Tamo-TamalaSji'! 
įdomiai parašyt* vtudija apie Rytprūsių*. remiantis Pakalni* ? 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienai^ 
Jetuvinl Leidinys Ūlurtmot** nuotraukom!*, pabaigoje duodam*
Htcrvardilų pavadfuiDart^tr Jų rertinlrt | roklefiq kalbą- Eab? 
uan&nfoje 335 pu*L knygoje yr» ftytprtrių UmAlapl*. Krtn*

> K4 LAUMtS LBMK ralytojo* Petronė^* Ortntafffei *tr
tnfaAnal It minty* apie u meni* Ir rietas neprtl. Uetnvoje Ir pb 
m a Iriai* bolševikų okupacljot metai*. Knyg* turi 234 puslapiu 
bet kainuoja tik 0.1 * <

> JULIUS JANONIS, poetą* Ir revoliucionierių*, netuprt 
Ili tr klaidingai interpretuojama* gyvenime ir politikoje! tik » 
»itrglo /aiinsko knygoje apie Juliau* Janonio gyvenimą Ir pc* 
riją. Dabar būtą jj galima pavadinti kovotoju ui tmogauj te!** 
Snyga y^a dideMo formato, 265 pualapią, kainuoja W.

T SATYWN1S NOVTLtS. S žo^enko kūryba, J. Vata®
WW H. Anyfoj* n* *6 tąmojlarą XaJn* 

gayys* <*XB*moa yi«wjl«xn»<, 1TW B*. IL,
JC gMBL Ufeakuo WdScrw-

ŪkininkasJules Breton

1 V. Sirvydas

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AME
RIKOJE UŽUOMAZGA

(Tęsinys)

Rektorius ir Seimą atidarė 
Atvyko dešimtis atstovu nuo ie- 
š draugijų:

Hazleton. Pa-: J. Tampackas ir
M. "Vitkauskas (Sv. Petro r 
Pcvilo dr.jos).
M-.haroy City, Pa.: J. Miliaus 
kas ir V. Vročinskas (Šv. Juo
zapo dr-jos).
Nanticoke, Pa.: K. Ažukas 
(Vladishvo Jogailos dr-jos). 
Plymouth, Pa.: kun. AJeksand 
ras Burba, J. Miliauskas ir 
Juozas Paukštys (Šv. Kazimie 
ro dr-još).
Shenandoah, Pa.: Vincas Či- 
žauskas (Šv. Petro ir Povilo 
dr-jos; Jonas Meldažis (Šv. 
Jurgio dr-jos).
Šenadorio delegatai neturėjo 

formaliu mandatų, bet bu.vo pri
imti. Leista salėje būti ir ne de
legatam — svečiam, kurių tarpe 
buvo kunigų. Seimo sekreto
riumi išrinktas Matas Vilkaus- 
kas tvarktariu — Vincas Vro-

kalbą., tema Lietuvos ir Lenki
jos isterija. S-irrą sveikino len
ku Susivienijimas telegrama 
"Niech žyję Litwini”. ir jo or
gane redaktorius Stanislovas 
Uickas. Astramskas pasakoja, šie 
sveikinimai supykdė šeinio sek
retorių M. Vilkaiiską. Apie įjuos 
vėliau skaitydamas amerikiečių 
dienraštyje, sušukęs: “Tškirpt, 
išpiaut, užlipdyt.”

Visi svarbieji klausimai buvo 
sprendžiami popietiniame posė- 
dyje. Jie lietė ir konstitucijos tai 
symą. Įdomus biivėriSS^ikimas 
(kaip Astramsk.is .*akj?p jis ant 
rojo konstitucijos paskjrsiio žo
džių: “nesuprasdamas kitokio ti
kėjimo kaip tik katalikišk^”. Tas, 
tur būt, reiškė kad Susivieniji
mo nariu būti ir lietuvis ne kata 
likas. Nutarta .priimtidnariais ir 
senesnius negu 45 metų: amžiaus 
lietuvius, jei pristatys ^metrikus 
ir kunigo liv.dymą. Mbkestis i 
nepajudinamą “skaibąį’ pakelta 
nuo 25 centų iki $1. Nario naš-

rinskas. Atidarant Seimą, kun. Laičius iki 14-kos metų globoja 
M. Juodišius pasakęs trumpą vietos draugija, bet jai ’įsten

I JA Y DRUGS VAISTINĖ-- H
|| 2759 W. 71st St., Chicago, DL
O * RtTESTINGAJ IŠPILDOMI RECEPTAI 2 FANNIE MAY SAL-

Atdara šiokiadieniais nuo
I psl. ryto iki 10 vaL vakaro.

giant, reikalą perima Susivieni
jimas.

Priimti šie nauji Įnešimai: 
pre Susivienijimo priklausan
čių draugijų sekretoriai privalo 
turėti S100 laidą; kiekvienas na- 
ivs turi įteikti tikrą, neiškra - 
pytą pavaidę ir savo artimųjų, 
giminiu adresą Lietuvoje. Vei- 
kiančic/i konstitucija pripažima 
netinkanti (nepasakant korteli 
ir nutarta spausdinii naują. Or
ganą Vienybę Lietuvninkų kiek
viena Susivienijimui priklausan- 

; ti draugija savo nariam privalo 
prenumeruoti už leidėjo Juozo 
Paukščio sutiktą SI metam. Na- 

‘ riams turi būti parūpinti ženk- 
j lėliui, kuriuose būtų Vytie ir 

amerikoniška bei lietuviška vė 
liavos (šios spalvų nepasakyta).

Knygas peržiūrėjo komisija: 
kun. A. Burba, J. Miliauskas r 
V. Vročinskas. Rado,, kad prie 
Susivienijimo priklauso septy
nios draugijos (spėjama su 400 
narių). Per tris metus Į Centrą 
suplaukė $228.75, išmokėta:$100. 
Ižde prieš seimą buvo $128.75. 
į naują Centro Valdybą išrink
ti: rektorių kun. M. Juodišius, 
prezidentu Tarnas Butkevičių.,, 
sekretorių V- Vročinskas, iždi
ninku Silvestras Paukštys.

Vienadienis, be ypatingo dva
sinio pakilimo Seimas tuo ir pa
sibaigė. Astramskas sako, vis 
labiau ryškėjanti lietuvybė bent 
tiek žymių paliko, kad protokole, 
jau mažiau polonizmų. Tačiau 
tą protokolą sekretorius Vročin
skas tik po pusantro mėnesio 
organe paskelbė, ir tik po to, 
kaip kas nors (turbūt, kun. A. 
Burba) iš “savo užrašu” organe 
atpasakojo Seimo Įspūdžius. Po 
to organe vėl Įsiviešpatavo tra
dicinė tyla, kol pasirodė J. Ikso

T'HLMAN, B.S., Registruotai vaistininkai

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 
44The Overnight Wonder ’ '

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

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:
1. Dr. Kazio Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS,

JI tomai------ —__________________.....----- ------------ 110.00

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

H dalis, 229 psl.__________________________________ $6.00

3. Miko šileikio, LIUCIJA, proza. 178 psL ——______ _ $5.00

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

5. Prof. P. Pakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psL ___________________  M.00

6. J. Vendavor, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.
60 psL |2.00

NAUJIENOS, 1729 So. Halsted St., Chicago, m. 60608 siųs
kite čekį tr pridSkt* vieną doleri periinntimo Išlaidom*.

I

Estijos himnas
Mano tėvyne, tu, mano laime ir džiaugsme!
Taip miela tu man visados.
Nerandu niekur, ku. tik beieskau 
Plačiam pasauly visam.

Kad būtų man kas nors taip miela, 
Kaip tu, mano brangioji tėvyne!

Tu priglaudei mane 
Ir ten išauginai.

Dėkosiu tau visada, 
Lig mirties tau būsiu ištikimas. 
Brangiausia man tebesi, 
Mieloji mano tėvyne!

Tesaugo Dievas tave, 
Tu, mano brangioji tėvyne.

Ir laimina visur 
Tavuosius takelius, 
Brangioji mano tėvyne!

shryvnrde pasriašytas .ironiškas 
straipsnis, e=>ą Susivienijimas 
jau tiek “garbingas'', kad po 5 
metų Į jį visi Amerikos lietin iai 
Įsirašysią.

Hazlctoniškis M. Vilkaiiskis! pipirais, o apie 
atsiliepė straipsniu "Kas labiau-j nti gu-gu 
šia mum trukdo? ’ (V- L., 1890 
m. nr. 6), kuriame Susivienijimą 
skaitė vieninteliu Amerikos lie
tuvių “mazgu", juos jungti ir 
budinti iš tautinio apsnūdimo- 
Apgailestavo, kad prie Susivie
nijimo priklausančios draugijos 
ne vien pc SI prenumeratos or-' 
cianui nėra išrinkusios (išskyrus , 
jo šv. Petro ir Povilo Hazleto- 
ne). bet net nario mokesčių po ka kaip be sieio:

$1.25 nėra prisiuntr.sios Centrui. ■ 
Xa'tino Susivienijimo p:ez ’.a 
tą Tarną Butkevičių. Gird'
In ii givircais apsikrovęs, ši 
ja kvepiančiais gvazdikėli

Svsivien
S«?kreiorius, \ 

čmskas, taip pat, ‘'kaip kt irnis 
i anglis įsikasęs, savo 
kėmis apdengęs tyli”, 
lysta” rektorius kun.
šiuo, "naejalenkiais

urėdą did

apsupu.s
j neturi laiko i organą rašyti ką 
nors organizacijai stiprinančio.

(Bus daugiau)

i Kas liekate drangų — lie*

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
yra seniausia, didžiausiu ir turtingiausia lietuviu fratemalinė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metais, 
SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tune 
"e darbus dirba.
SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu

- apdraudų savo- nariams. ' -
SLA - apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelne, 

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

SLA — apdraudžia ir Taupomąja npdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai. <• *

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
51,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metam*.

SLA--kuopų yra visose lietuvių kolonijose.
Kreipkitės i savo apylinkės, kuopų veikėjo*, 
jie Jums mielai naeeibės į SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:

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

TeL (212) 563-2210

50 metų studijavęs, kaip

įšara& 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, km Bet ka3a tr 
Set kur, Bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviu* 
tr lietuvių kalbių Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. BL 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padare 
lietuviu kalbą iiečianfiag Ištraukas, paruošė tikslini vertimu* 

Ir patarė mums toliau studijuoti.

lalM m. Iku TtršelM FaJtu ęt

r ..... R S n H E R O 8
5E2L LT3 S. Hslstea St, BHeago, H! ITCS
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(Tęsinys) caro vyriawsybe yra pilu’Luaias
ii u . , •» i „ mūsų priešas....Dabar tauta jau buvo save į JT

, , , •- „ • 2) Heikriauti Lietuvai auto,r trad ui. -. nde savo jėgas ui , ....„ , • ,. _ ... nomijob »u slaptu, lygiu balsa-.-tergėsi nuunurli retežius. Sai . .... r . l.... .... . Minu, unnktu semiu Vilniuje.me tučtuojau iskdo aiitoonrri I ’ . .. .1
.. ’ xirv2fkn tffrKmiiAc ūmai

imjcs klausimas ir jos reikalą' 
vimrs. Visi sutiko dėl reikalo 
.cilca auli autonomijos ,tik bu
vo nesutaria nu, kokią Baudoti 
taktiką. Visi be išimties buvo 
linkę maskolius nuriti, tik kiek
vienas savaip tai suprato. Re
voliucinės idėjos buvo smarkiai 
paveikusios žmonių nuotaikas 
tad niekšu nebuvo linkęs pu
sią ūkelyje sustoti.

Po daugelio karštų 
ginčų, buvo priimti 
nutarimai:

1) Pripažinti, kad

Suvalkų gutx rnijos lietuviai 
*kirtami prie autonominės 
tUVCB.

3) kad įgĄ ti autonomiją, 
iniausitū yra reikalinga 
nri sugriauti dabartine 
dimo tvarką. ..

I) Visuose Lietuvos vaišė
se turi būti vaitojam- prų?

'/menių kalba viaus reikalus 
vedant. Kadangi dabartinė mo
kykla yra |ik ištaulinimo ir iš
tvirkimo įrankiai, tai reikia vi- 

' sas tokias mokyklas paversti 
dabarlin grynai tautiškomis.

ko t. u ii 
vekantieji

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius, pirmadienius ir iven- 
tadienius. Leidžia Naujienų Bendro
vė, 1739 So. Halsted Street, Chicago 
IL 60608. TeleL 421-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrai sekmadieniui, 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai popiet šeštadieniais — iki 12 vai.

------------------■ — - - -JL     , ..... - ■ A.

Likimo draugė
Mes, lietuviai, vos atšventę savo Vasario 16-ąją, susi

duriame su tokio pat pobūdžio švente, būtent. Vasario 24. 
kuri yra Estijos nepriklausomybės paskelbimo diena. 
Kaip ir lietuviai, ęstašmini ją visame laisvajame pąsąu- 
lyje., išskyras$'ačią Estiją, kur ji labiausiai ir iškilmin- 
giaiisiai turėtų būti švenčiama,. Deja, ten ją pakeitė Spa
lio revoliucijos ir .sovietinio “išsilaisvinimo” šventės. 
Dėl to laisvojo pasaulio estai visomis galimomis priemo
nėmis kalba ir net šaukia apie Įvykusią tragediją, ieško 
moralinės pagalbos ir žadina savo tautos ryžtą naujam 
žygiui.

Bet ar ta šventė turi ką bendro su lietuviais? Taip. 
Tai rodo visų pirma chronologinių datų artumas — va
sario 16 ir vasario 24. Reiškia, estai ir lietuviai beveik 
tuo pačiu metu 1918 m. paskelbė savo nepriklausomybę. 
Ir ne tik tai. Abi tautos, nors ir skiriamos latvių, priglu
dusios prie Baltijos jūros, ėjo gana panašų kelią^štisus 
Šimtmečius. Abi tautos buvo grasomos panašių pavojų 
iš rytų ir vakarų. Estijon nuolat veržėsi rusai, lenkai, 
vokiečiai, švedai, danai. Beveik tie patys tiesė rankas 
ir Į Lietuvą. Skirtumas buvo tik tas, kad lietuviams buvo 
lemta sukurti didelę savo valstybę, o estams — ne. Nau
jausiais betgi amžiais ir vėl abi tautos atsidūrė tų pa
čių milžinų replėse, toje pačioje grėsmėje ir toje pačioje 
viltyje.

Viltis betgi sušvinta, kai pradedame žvelgti gilau, i
Jau minėtasis šv. Rašto pasakojimas primena mum 

kad nė vienas Galijotas nėra be silpnybių — ar jis būtų 
rusiškas, germaniškas, kini etiškas ar dar kitoks. Graikai 
turėjo panašų Galijotą Achilą, Antėjų* o germanai _— 
Sigfridą. Galbūt ir kitos tautos turi panašių milžinų, 
kurie, atėjus laikui, krinta ir nuo mažos jėgos,- jei ta 
pataiko Į pažeidžiamą vietą. Nė tik legendos, bet ir isto
rija rodo, kad milžinai nėra nenugalimi, kad jie pilni silp
nybių. kad gali net patys sudilti. Be to, milžinai ryja 
ne tiktai mažas tautas — jie kartais; surikau ja ir; tart) 
savęs. Drauge su fizine jėga išąugą ir’agresyvi ambicija, 
kuri sukelia konfliktus ir milžinų kovas, naikinančias 
juos pačiųsė TuoĮnet pakylą silpnieji^ griūva stjprięjĮ 
Be to, mažieji irgi nėra bejėgiai, jie gali surasti silpną
sias milžinų vietas ar situacijas. Juk prįsnūdusį' legendinį 
milžiną Guliverą nykštukai siūlais surįso.. . . Ly 4

Žvelgiant Į abiejų tautų ir kartu latvių nueitą kelią, Į 
Įkyriai rausiasi klausimas: šimtmečiais buvus didžiųjų 
vergijoje bei valdžioje, ar galima realiai tikėtis nepri
klausomo gyvenimo, kai siautėja toks milžinas kaip So
vietų Sąjunga? Juk negirdėti nė tolimos laisvės bangos, 
atriedančios Karpatų ar kuriais kitais kalnais. Taip, žiū-1 
rin” paviršutiniškai, realios bei artimos vilties nematyti, 
visiems aišku, kad esame Dovydai, stovį prieš Galijotą

L PL’ŠĖNAS

KOVA IR MEILĖ
LIETUVOS LAlSVtS KOVŲ ROMANAS

< 'T'nc iyjvo k

— Tu niekur n-egali eiti. Palauk, kol aš at- 
ve-iū. seniūną. Tau reikės pasakyti, ką matei ir 
girdėjai.

— Gerai, aš palauksiu, gal daug netruks.
Pranas skubiai išeina. Saulė jau parislėty už 

alksnyno, vėsi prietema vis daugiau įsigali: tyku, 
be jokio vėjo, o ten tankmėje — lavonas. Mortai 
darosi nejauku. Kas gali žinoti, kada tas seniūnas 
ateis, gal jo neras namie, o ir nueiti toli. Ką Gy- 
niotienė pagalvos, jei ji ilgai dar neateis. Ne. ji 
ilgiau laukti nebegali, ji turi skubėti pas Gynio- 
tienę. Pririša savo karvę, greitai apsitvarko na
muose ir skubiai išeina, kartas nuo karto su bai
me pažvelgdama į alksnyną. Ji nežino, bet nujau
čia, kad tas mirtinga> šūvis buvo skirtas jai.

Visą naktį alxsnynas neturėjo ramybės. Ten 
vaikščiojo u seniūnas, ir jo padėjėjas, ir polici
ninką’ Pagaliau jie surado revolverį, paslėptą 
krūmuose, netoli lavono. Reikėjo dabar tik išaiš
kinti. kas iš jo šovė. Nors tai įvyko prei pat Mor
tos namų i.“ jos alksnyne, tačiau niekag jos ne- 
tralėio Įtarti, nes niekas nebuvo girdėjęs, kad 
Mortc? namuose būtu galėjęs būti ginklas, bet ją 
;• -K!- ■••'inėti virt'^k rrikėlo. nes Pranas minėjo.

Xc to, Lietuva jau nebebuvo 
Rusijos valdžioje, bet joje šei
mininkavo vokiečiai Krašte pa 
tilikę vekeją., nežiūrim labai 
rgitkiu ir nepalankių sąlygų, 
1917 m. rugsėjo mė!iesyje sušati 
kė į Vilnių Leuivių konfeienci- 
<ą. K< nierencijoje dalyvavo 211 
atstovų šioje konferencijoje jau 

i lepriklausomybės klausi. 
Sudarytai programai vyk- 
>uvo išrinkta 20 asmenų Ta 
Taiyoa savo paminii-ku 

linko Antaną Smetoną. Ve
nai varžė Tarybos veiklą ir 

nenorėjo su ja skaitytis- Taryba 
dalė vi-sus g.Jimus žygius. Ji 
'917 m medžio 11 d. oask-1- 
i)ė Lietuvos aUiskyiinią nuo Ru 
sijc< r niprikkiu^omos val>ty- 
Le> atAtaivma su Vilniu
mi. Tuč au buve pasižadėta su
daryti karinę ir ekonominę są
junga su Vokietija. Tik tokiu bū 
du buvo galima ka non, veikti O v
ar atsiekti.
Vokiečiam^ Tarybos darbą įvu 

ria? trikdant ir nesilaikant pa
žadų, pačioje Taryboje prasidė
jo nesutarimai. Griežtesnės lir.i- 
ios šalininkai, masino oasitrau- 
boi is Tarybos Buvo įsitikint. . 
kad ir iš Vokietijos gh-.žumu 
nieko nebus galima‘laimėti. T.\<i 
Taryboj. iięsvtaHmas išliginti K.- 
vd* neįtarta pa^kt-bti ntpuklau- 
somybės nutarimą, atskii ia;.; 
Lietuvą nuo visų rjšių su kito
mis valstybėmis. Šis nutarimas 

... . ... - i buvo padalytas ir aki aš-Inas i i\\-
i{ Seimui pasibaigus; ’ tą pačią.rijos i>a49pardymas), Buvo daugi gytas 1918;m: vakario 16 d. Vii 

iijakJį .P. VStišio spaustuvėjei areštuotų. įkalintų ar ištremtų, muie. Tad ši data 
' hiįvo. išspausdinta .Tąčiiu; care režimas jau nebeini !i,epriKfąiįiū^iybės
tų' seimo nutarimų...'Grutaritie- ’vo taš ji>t.>Tietiįyių kalba įgavo! ’
ji iiš seimo, išvežiok juos po; ūoises; ' '
risą Lretuvą. Tie notariniai ėji* 
iš? rahkų’ i 
lė žmonių nuotaikas-ir-' 
kėjimą savimi..- ' :>

• Ą0ąr .tebeinant seimuife VdiiIaHj?- 
^eneralgitbernalorius paskeKle’ 
.^siŠaukimą, kad dietąyrųi-.ls^fea 
busianti įvesta į visas pradžios' 
mokyklas, taip pat lielu vių-Lal- 
ba būsianti Įvesta į valsčių ša- 
^feąldjdits. įjs 
•(t-pariašų atsišaukimų paskelbė: 
įf' Kauno gubet fcateriti s-C- : - •. - 
f/Tie gūbernattMTųatsįšauki- 
iwai huVb pavėluoti, -žmonė

SOFIJA, PACEVJčIUTĖ Šventadienis

Žinoma, pasaka lieka pasaka, bet įsai ji atspindi gi
lesnę tikrovę, darosi realesnė už paviršutiniškus stebė-' 
jimus. 0 ta tikrovė gana ryški: mažesnių ar didesnių pa
vergtų tautų komunistiniame bloke šiandieną yra dešim
tys milijonų. Jeigu sovietinė imperija mano, kad tai jos 
stiprybės ženklas, labai apsirinka. Iš tikrųjų tai didžiau
sia jos klaida ir kartu silpnybe. Neveltui ji baiminasi 
dėl mažiausio kiekvienos tautos p a judėjimo, primygtinai 
kontroliuoja kiekvieną jos žingsnį iš užsienio teįsileidžia 
labai ribotą kieki žmonių... ■ j J ty.

Visa tai sudaro vaizdą milžino, fiziškai galingo, bet 
silpno dvasiškai. Ir ką jis paliks žmonijai, jps istorijai? 
Ogi kraują, dideli sunaikinimą, apie kurį istorija kalbės 
taip, kaip ir apie Staliną, Hitlerį ir kitus panašius. Tuo 
tarpu mažųjų tautų veidas, nesuteptas fizinės jėgos mitu.; 
suspindės moralinėmis ir kultūrinėmis vertybėmis. Dėl to 
mažųjų egzistencija yra prasmingesnė už fizinių milžinų. 
Jų tarpe yra ir estai, ir latviai, ir lietuviai... Jie savo 
kūrybinėmis pastangomis yra ne kartą įrodę savo pra
našumą tėvynėje ir užsieniuose. . ..

Tai tikrasis kelias, kuriuo žengdami mažesnieji gali 
tapti tikra prasme didžiais ir nei pralenkti milžinus. 
0 jie tai gali pasiekti ypač tada, kai gauna pilną, nepri
klausomą laisve. Žygis šia linkme vra galimas tik su- 
jungtomis jėgomis — pavergtųjų prieš pavergėjus.

kad dienos metu ji matė išeinant iš alksnyno toje 
pat vietoje Domą ir nepažįstamą jo draugą.

Vienas policininkas nuskubėjo pas Domą; jį 
rado namuose. Jis nebežinojo nei kur, nei kaip“ 

(slapstytis. Kad jis drauge su Sarkaniu užpuolė 
Gyniotą, dabar jam atrodė mažmožis, lyginant ji 
su dabartiniu Įvykiu. Jei jis sakys, kad Sarkanis 
norėjo nušauti Mortą, o jis nesutiko, ir kad dėl to 
Sarkanis atsuko ginklą Į ji, Į Domą, ir kad besi
grumiant su Sarkaniu, netikėtai buvo paleista® 
šūvis, ir Sarkanis krito, kas tuo patikės? Tačiau 
išsiginti jam taip pat labai sunku. Juk jis kalbČ- 

I josi su Morta, ji matė juodu drauge šu Sarkaniu 
išeinant iš tankmės ir paskui vėl ten sugrįžtant

Papasakoti tiesą, vis dėlto, gan pavojingą, 
I o išsisukti taip pat sunku. Tenka Įtikinančiai Iš
sakyti, ko jis ten landžiojo po krūmus, kaip jis 
susitiko SarkanĮ, kada jie persiskyrė ir daugybę 

Į kitų klausimų. Domas turi galvą, jis savo tėvo 
.sūnus. Kai vokiečiai karo pradžioje užėję į Lie
tuvą, išsivarė jo tėvą ir paskui įtarė jį esant šni
pu, jis taip gudriai sugebėjo išsisukti, kad vokie
čiai ne tik jo nesušaudė, bet paleisdami dargi net 
apdovanojo. Žmogus turi slaptų jėgų, kurios išei
na veikti tuomet, kai atsiranda pats didžiausias 
pavojus arba kitas reikalas. Tos jėgos negali I)<v 
mo apleisti šią taip svarbią valandą. Jokiu būdu 
jis negali sakyti taip, kaip buvo, tai būtų savęs 
pasmerkimas arba galvos į kilpą kišimas. Juk jis- 
Sarkanio nešovė, jis tik gynėsi. Jei jis Sarkanfo

atstatymo di

>-jget:žleko šio akto pasirasj-rr. ■ 
laisvei- atstatyti, neužteko vien 
rašalo — i'eikėjo ir kraujo. Tat! 
savanoriai ^ur^F’^^tliSpede >

į. Tie nųtąrįūiai ėjo' laisvu. Paplito ūkinių kooperaty- 
i. ranksri,' ^eir>ifc Žmonės pamatė ir

sųpfįifrų jtytkbva' tįuodą ti^gia- 
mtrs sūrioj sukilimo (ta!vv^'^vo tie s:<,-
^Mą^ų^nui^tyų,.j^io^.nat^; laisves aktą r.-.-
žanjaiju •jjjįl^begaiejp išj ne rnšnlu, bet savo-krauju. Lai -

f ąši^iti. Nebe-1 vė. yJ);-.č mažų tautų, visą lai.-. .
buyosgabttra.siilaiįytįj patvinu-į lUri būti 

’ jids Kpėš-.bėgimo!^'.. k 
:-y ■ X’4-L“>'4i . •

•Nčj-® r^^iųci-ją ir. Įfųimalšino 1 
.-tašiau eąfeį-tųr^joūdiiūg nuolai- 
JU pąrf^^tiy'bųyč 
inti. J jb-Į^nąią. Purrįa -l?ė.UiViai iš j 

i ipko:‘Ls»vf Ppmos at-j
is sū-. j stovai galėję j?ų-di^sTaf Jiėtuviš-j

-^Rito. k-ed jie Įš&o. S leisti' tyro Į kiu ųeikak^ktyb-Dalis rietuvių! 
aSmųiįštfetyjr tŠH’gžftdtts,. Tad < ■ fstovu buvo -riš-rasę. i 
nelaūkdžaiiį, kritydmmistracija partiją tad ių pasiūlymai buvo; P^’ito batą, 
tydesis- ką-aiafyti, -pradėjo vyk-į.VŪvs partijoj remiami. Antroj1 

įjos Dūmcs atstovas- Petras Le-1 i
Lietuvos dūyje rusai pareigu

saugoma ir mnam. . 
fad ir J 941 m. sukilimo daiyv :,i 
ir 1945 1952 metų pai uzanai y i . 
Lietuvos laisvės signatarai. 1;.- 
laisvės aklas ir šiandien krauj . 
yra rašomas. Tas nėra vergas, 
kuris už savo Ta:svę kovoja r r 
už ją žūva. Vergai yra tie. ku
rie kaip kucRiai už numesta 

kadetų j vizgina uodegas ir laižo ok ;
ą. nes jie -dreba dėl 

vo kailio- Ju vardai bus išmesi 
istorijos sąšlavyną, nes isioti- 

jau; įnešė Lietuvos autono- j neužrašo, vergų ir liokajų v .■

s partijos remiami. Antro

nai ir iūvkytbjftį buvo pašalinti.'.irnijos klausimą, ketvirtoje Dū-.‘du.
2’_1 nebuvo mokami, nroje autonomijos klausimą vėl)inpkes£-iai nebuvo mokami

Smurto veiksmų nebuvo, išsky
iras, kad’buvo daužomi mono-Į klausimas buvo paremtas ka.de 
įįoliai.

■'Iš pradžių caro valdžia neži- j i QI? m
nojo. ką daryti, po kiek laiko at- Į būtu buvęs švaistomas.
sigavo ir atsiuntė baudžiamiio-' Į'.'vkvsj revoliucija daug ką'pa-! 
ries dalinius.
priemonėmis, prasidėjęs judėji
mas buvo nuslopintas (ia: buvo veikėjai jau nebesitenkino atilo

jau, paskutinis caro adiriinis»tra- nomija.

Romas Kalanta savo 
iškėlė Martynas Yčas, -šį kartai šūkiu “Laisvės Lietuvai’ sud:.-

bi.no vergų imperiją. Ir šiandie n
Į tų partijos ir įtrauktas! Dūmos pareidavę kuclli j laksto apie j 

n. darbotvarkę. Klausimas langes, klebonijas, bažnytėles i. 
tačiau! kapines, laksto uosto ir-klausosi.

:>r neišgirs kur laisvo žodžio ar 
giesmės. Ar nepadės kas ,:ėl 
ant partizano ai tautos kankinių 
kapo! Tauta, kuri pagimdė :r t...

(Nukelta į 5-tą pusi.)

Žiauriausiomis keitė. Taip pat krašte keitėsi 
nuotaikos ir są!vg<»s. Drąsesnioji|

nebūtų nušovęs, tai Sarkanis jį būtų nušovęs, jei 
ne dabar, tai vėliau. Ne, ne, nereikia pasiduoti. 
Jis nutaria visomis jėgomis gintis ir ramiai įsi
leidžia policininką?

— Ar jūs matėtės šiandien su Sarkaniu?
— Taip, mačiaus, o kas gi?
— Papasakok, kur ir kaip jį matei.
Domas nori nuduoti nieko nežinantį:
— Bet kas čia dabar, kodėl policijai parūpo 

fepie mano ir Sarkanių-susitikimą? Ar jis ką api
plėšė, ar kas Čia atsitiko?

— Aš jums negaliu pasakyti, kas ir kodėl. 
Prašau atsakyti Į klaušfmk labai tiksliai ir teisin
gai, kitaip gali juras išeiti nelabai gerai.

— Nagi, užėjo šiandien jis pas mane...
— Kur buvote naktį su juo?
— Naktį? ftaktį aš jo nemačiau, tik rytą, —‘ 

atsako Domas aiškiai melagingai ir jam krūtinėje 
suvirpa, bet jis laikosi ramiai.

— Kurią valandą jis atėjo pas jus?; . .
— Nežinau, laikrodžio neturiu; man atrodo, 

apie devintą.
— Kokiu reikalu jis atėjo? Viską papasakok,' 

kaip kas buvo, nieko neslėpk, teisingai, taip jums 
bus daug geriau.

— Nežinau ką.Jūs čia tyrinęjąte ir ką ėia. 
įtariate, bet aš papasakbsiūjkadjtūip n&itęl 
gal nevisai patogu, bet tiek to. Jū*cgal žiitote. ne
toli gyvena jauna mergina — Morta Alksnytė. 
Jos abu tėvai neseniai mirė, dabar' ji gyvenk vie

na, turi žemės gabaliuką, trobą, na, o, be to, jau
na, graži, žvali. Taigi, užėjo Sarkanis ir papras j 
nueiti drauge su juo Į Pelkinę, sakė norįs kokius 
ten namus pirkti, ar ką. Jis norėjo eiti pro Mortos 
namus per alksnynus. Morta jam patinka, gal jis 
vesti ją ketina, ar šiaip. Jis norėjo pamtyti ją iš 
alksnyno, slapta, ir sužinoti, ką ji veikia, kaip ji 
atredo. Mes išėjome. Paskui, priėję alksnyną, pri
siartinome prie pat jos trobos nepastebėti. Morta 
daržą beravinti, bet kita jos ranka buvo storai 
aprišta. Mes nežinojome, kas jai atsitiko. Tuomet 
nuėjome prie jos, pakalbėjome, ji taip meiliai S?"- 
kaniui šypsojosi, matyt, jam saldu pasidarė. J < 
man sako, eik sau namo, aš nebeisiu Į Pelkine. 
•Mes ten alksnyne ir atsiskyrėme. Aš numani: 
kad Morta su savo šypsniu jam labai patiko. L. 
dėsi, kad jis norėjo sugrįžti vienas prie Mte-. 
Palikau jį alksnyne ir parėjau.

— Ką darėte parėjęs? Ar matėte ty iš ’ 
nri|kių?

ū, . (Bus daugivi)

I Įsigyti Pušėno “Susitikimas M 
*nnoj” -ar kitus jo leidinius, prašomo kreipf 
Genutėj leidyklą. 327 psl. $5. Petras Gervila. 2 
Hebsan;,, VM Spri Ar. 71913,
i . / * * I * • '
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H. VILIAUS

24 Hour Service312) 226-1344KELIAS i VASARIO IG-T.y

Traku miesto centras

Michigan -? Welfare Wonderland

IV38 S. Manheim R<L Wotcn*jt«r, Ui. 
VALANDOS: 3—U d*rtx) dienomis 

ir kas anuą sestaoienj «—3 vai 
1’eL. 562-272'4 arba 562-2728

TEL. 233-8552

Service 461-82UU, Page 06058

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikc* 

Medicine* direktorių*

"• į I I

Modernius poezijos knyga. Kaina 5 dol. Minkšti 
virsdiai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pungut 

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

(Atkelta ts 4 psL;

augino Simą Kudirką, Romą 
Kalantą, kunigus Svarinską ir 
Tamkevičių negali būti paverg
ta, ji tėra tik laikinai okupuota. 
Ir Sibiro taigose iš tremtinių 
negalima atimu laisves uo$x.- 
mo! Laisvės troškimas yra kaip 
saulės spindulys, kurio negalima 
retežiais surakinti ar į narvelį

Funeral Home and Cremation Service

L 4 IVI IT i

gydytojas ir chirurgas 
SPECIALYBE; AKIŲ LIGOS 

dyiil West lOtfcd Street 
VaULQOOa kuki tarimu

OPTOMETR1STAS 
kalba lietuviškai

2618 W. 71st St. TeL 737-5149 
Tikrina skis. Pritaiko akinius 

ix ‘contact lenses".

Šiandien mes susirinkom prisl i 
minti ir pagerbti tuos, kurie' 
1918 metais vasario 16-tą dieną 
paskelbė nepriklausomybės aktą, 
tuos, kurie jį gynė ir tuos ku
rie šiandien savo kančia ir krau 
j u tą akta ir toliau rašo. Mes! 
juos ne tik prisimename, bet ir1 
visomis išgalėmis turime dirbti,■ 
kad ta laisvės žara neišnyktų- j 

Ačiū už dėmėsi!

INKSTŲ, PUSLSS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 VV ėst 63rd Street 

Vatanaos; antrad. 1—4 popiet.

3tiso telefonas; 776-2880, 
M.sxiaenci|Q3 re i e t.; 448-6545

atrodo, kad žmonės neturi ką 
veikti, tik išrašinėti čekius ir 
jais .pinigus jiems siuntinėti.

Paštas pirmos klasės laiškams 
vis kelta kainas, bet tiems ^gar- 
bags mail” nekelia ir jie apsun
kina visą pašto korespondenci
jos pristatymą. Matomai, jie tu
ri

vNlAUSLA ffi DIDŽIAUSLa LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

1605-07 ^O. HERMITAGE AVENUE 
TeL >27-1741 — 1742

Michįgane automobiliams tėra taip ir yra, nes čia visokios šal
ink viena leidimo lentelė ir ji pri- pos yra lengviausiai gaunamos 
tvirtinama automobilio užpakP-. nei; kitose valstijose. Visokie 
lyje. Tačiau dauguma vairmr šalpų ieškotojai ir trankia į 
tojų automobilio priekyje prika- Michiganą, kaip arabai į Mekką. 
bin s įvairias kitokio pobūdžio <r . ' . ...
, . . ~ 1 Valstijos income taxų linijojelenteles. Tenka nemažai matyti I „„ T“ J - o . , • • •..... j. , 33a prasoma'4 ar 2 doleriai vat-ir prikabintas spausdintu uzra-! y. . ... .. ■_
. u... . . Axr'tf Av™ i ku salpos fondui ir 33b linijoje su “Michigan — Welfare AX on- - v ? , J J ,
. . , n-i • prašoma kiek galint aukoti ne-derland lentelės. Tikrumoje- 1 .. ° . . . .r . -r-, -medžiojamų ‘. paukščių globai.

Taipgi Cons^ners Power Com
pany, kuri tiekia elektrą ir namų 

ššildymiti dujas kiekvienais me
tais prašydavo vasario mėn. są
skaitoje aukoti po 1 doleri, šį- 

| met jau prašo 2 doleriu. Su
rinkti pinigai jper Salvation Ar
my bus daugiausia sunaudojami 

' negalintiems apsimokėti -elekt
ros ar š'Tdymo dujų sąskaitas.

Prismmu Chieagoje seniau 
“Skidrow” žmones, kurie dabar 
vadinami “Kings of the Road”. 
Jie prašydavo kvoterio. “kavos” 
puodeliui pirktis. Dabar, -turbūt, 

' iš tų “Kings of the Roads” viso
kio plauko išmokę verteivos už

verčia la^®« dėžutes tuo “junk 
mail”, prašydami aukų. Jiems

—

Pranešame giminėms ir draugams, kad

mirė 1985 m. vasario 21 d., sulaukęs 99 metų amžiaus.

Gyveno Tucson, Arizona. Anksčiau M gus-metus gy- ’I 
veno Chieagoje, Marquette Parko apylinkėje.

Gimęs Lietuvoje 1885 m. lapkričio 7 dieną.
Paliko nuliūdę: sūnus Elgert, marti Josephine, keturi | 

anūkai — Terry, Randy ir Dale Mazūra bei Kim English, | 
astuoni proanūkai ir kiti giminės, draugai bei pažįstami. | 

Velionis buvo vyras mirusios Josephine.
Paskutinis patarnavimas ii' atsisveikinimas įvyks 

Tucson, Arizonai

stiprų “lobby” ir jų -nejudina.
* * *

PAUKŠČIAI UŽMIRŠO 
SAVO KALENDORIŲ

Savo normalaus laiko kalen-; 
doria-us nęsilaikd' pati. gamta, 
užmiršo jį ir paukščiai: Michi-. 
gano tautinis paukštis — Robin, 
(raudongūzisj- išskrenda anks- 
tyą rudenį; į šiltesnes krašto vie- I 
tas ir paprastai pavasaryje ko-11 
vo mėn. pabaigoje vėl sugrįžda
vo atgalios. ' 7 ' j;

Tačiau šįmet vasario 17 d. di- ■ 
deiis jų nurys sugxįz.ęs jau laks- - Į 
te sniego jūros paviršiumi ir ieš-j! 
kojo maisto. Visą mėnesi anks- j g 
čiau parkeliavę, vargu ar su-1! 
lauks tikrojo pavasario dienų,'Į 
nes žiema dar turi pakankamai ! 
gražaus laiko parodyti sugrįžu- 
siems savo šalčio ir bado nagus.

(j.)

Telefonas 523-0440

•UJDERNBKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOJ

I

■

/

Teief. 476-2345

IRn KOPLYČIOS

FUNERAL

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Avė., Cicero

AIKŠTĖS A LTOMn SIMAMS PASTATYT]

H - __ ______
’t------------------------ —
k .......... .....

KUR BUVO PILĖNAI?

-liję KOPLYČIŲ LAIDOJ IMU ŠERMENINIi

atarėjai ii laidojimo direktoriai

«<AN VANCE tt GEORGE ŠOKINI

lULsieA automobiliams pastatyt?

AlAHOO

nūdieniu* n

£

Apdraustas perkraustyrrv* 
is įvainp atstumu 

ANTANAS VILIMAS 
l'el 376-1882 ar 376-5991-

•AJ25 CENTRAL AVĖ 
it. Petersbur g, FE. 33710

Fel i <513 j 321-4200

Prostatos, uikslŲ u Alapnm. 
takų chirurgija.

ftotiM WOPA 14?« AM 
•a<ltu*|«mM iš mdau rHteUe 

t4*r<?o<*+« ?4rb

H1-H4J

— Prof. P. Oddel pranašauja, 
id šiaurės jūroje j ra žymiai 
lugi.'iu naftos, negu anksčiau 
anyta Anglija jos užteksianti 
i e 100 metu.

teima ir
Nemuno vidurupio 

jie | i.ir.ą

Kur yra t:e garsieji Pilėnai, 
uiiucs gynė kumigaiKščio Ma-jg 

lie-i| 

!| 
nėra I

S

I

Saulius ’Šimoliūnas
K

I

'g

-4
U^Lietuvos Aidai’

<AZ* BRAZDŽiONYT*

Chiear*, Mow M4ff 
Tekt 77A-U74

r
IŪMdl«n nuo plrmadteate Iki 

tadlenlo 8:W vai. vakavę.
VIam laidoa ii WCEV atette*.

banga 14S0 AM.
SL Peteraburt, Fix. 12J0 v«L *.>
0 WTIS ftodea, U10 AM tanra

r cRKRAUSTYMAi

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

I R. ŠERĖNAS. Tel. 925-8063

KaKi i j

*•. ** a PL F WOOD AV» 
"HICAGO lt

gio vadovaujami narsūs 
tuviai?

Tikra vieta aar iki šiol 
nustatyta Iš vicų aplinkybių ir I 
iš kryžiuočių magistro Dietri-!| 
cnt, Žygių eigo, leikia daryti iš-;I 
vauą, kati P.lenų tegalima ieš
koti tik Nemuno žemupio kran j 
vuose. . į

Voigtas ii- Narbutas Pilėnais 
laikė Pilion.ų kaimą prie Dot
nuvos upės. Bet tai Idaidin- 
ga- jgžĮgi

J- Basanavičius bando Pilėnu*V 
ieškoti ari' >avo gimtines. Jis I 
galvojo, kad Pilėnai buvo Pilia
kalnių kaimas.

Stryjkovskis, o paskui ir Ko.’ 
įdavimus galvojo, kad PiiėiLti 
yra Punia.i krvžiuočiai anuo

k v d pasiekti j 
paniekiamo

Dariūciš’ 
kertą puolė

1424 Soutn 50th Avenue 
Cicero, ILL 60650 

TeL; 652-5245

LACKAW1CZ

Laidotuvių Direktoriai

4424 West 69tb Street TeL RE 7-1213

11028 Southwest Hwy., Palos Hills. Ulinot* 
TeL 974-4410

LAJTM )TU * 1Ų DIRK KT0RIAI

Dalia Juknevičiūtė Mackuviene Šimoliūm iė

(1935. III. 1 — 197&.IL25) 
Mirtis neaptemdo T\vo Šviesos, v

SERVE WITH PRIDE IN 
DIE NATIONAL GUARD

Cicero. Ulinoi



Lietuvos vyčių 112 kuopos susirinkimas
1985 m. vasario 19 d. Mar

quette Parko lietuvių parapijos į 
dalėje pirm. P. Binkis 8 vai. va-. 
karo pradėjo susirinkimą ir vi
sus pasveikino. Dvasios vadas 
kan. V. Zakarauskas sukalbėjo 
maldą. Sekretorė perskaitė pra-l 
eito susirnkimo protokolą. Pri
imtas be pataisų.

Skyrių vadovai padarė trum-' 
pas pranešimus iš savo veiklos. 
Netolimoje ateityje numatoma į 
parengimų. K::vo 3 dieną nu
matoma ekskursija Į Kenosha.
Wisconsin, švęsti šv. Kazimiero tadienį aj 
šventę. ; aprašyta.

Kam. V. Zakarauskas paminė
jo Vasario 16-ąją — Lietuvos 
nepriklausomybės švente. Lie
tuves vyčiai remia religinę, kul
tūrinę, tautinę veiklą 
kovojančių lietuvių 
Kan. V. Zakarauskas
vyčius ir palinkėjo sėkmės.

Ir. Šankus padarė iš praei
ties verkios trumpą pranešimą.

Komisija ir 6 asmenų valdy
ta, kuriose yra ir kan. V. Zaka-

vo per kučias. Viena valdybos 
nare paminėjo ir kūčių išdaigas.

Iš viso dalvvavo virš 10 asm?' • i
nu. Skirstėmės dėkingi už šau- ■ 
nias Užgavėnių vaišes.

Kan. V. Zakarauskas prane-< 
šė, kad mirė dr. Juozas Jerome. į 
Iš Petkaus Marquette šermeni-! 
nės bus laidojamas Sv. Kazim.e-! 
ro Lietuvių kapinėse vasario! 
23 dieną, šv. Mišios šv. M. Mari-; 
jos (iinrmo parapijos bažnyčio-. 
je bus 9:30 vėl. ryto. Tribune 

?. 2'ine skyriuje, penk-i 
ie velionį buvo plačiai

K. P. j

vinių paremti Tautos FonU^.
Bilietai gaunami p?s visus 

T.F. ajslovybės bei skyriaus 
darbuotojus ir prie įėjimo.

O 1!U 1
f d*

RKAL ISTATB FOR <AL1 |

ir remia 
užmojus, 
sveikino

St. Petersburg, Fla. į
Įdomi popietė

Floridos Tautos Fondo atsto
vybė ir St. Petersburgo skyrius 
rengia įdomią popietę, kuri 
įvyks 1985 m. kovo 2D dieną 
3 vai. pop’el Lietuvių klubo sa
lėje. !

VLlKo pirmininkas d
rauskas, prisaikdino I laipsnio, Bobelis padarys pranešimą apie 
šešis vyčius ir II laipsnio — vie
ną. Visus sveikinome. Buvo pa
daryta nuotrauka.

Pirm. P. Binkis prieš uždarant 
susirinkimą, pakvietė visus Už
gavėnių vaišėms. Kan. V. Zaka
rauskas sukalbėjo maldą.

Vyčius sudaro antrosios ir 
net trečiosios kartos čia gimę 
lietuviai. Jie mokra gražiai rep- 
rezentuotis.

Prie prezidiumo stalo Ameri
kos ir Lietuvos vėliavos. Stalas 
padengtas lietuviška staldengte. 
P.rie vaišių stalo dvi žvakutės ir 
puokštė smilgų. 12 maisto pa
tiekalų, kaip ir Lietuvoje būda-

Pabaltiečių Taikos ir Laisvės! 
Ryžto Žygį Skandinavijoje lie
pos 22 — rugpiūčio 2 dienomis.

Tautos Fondo valdybos pir
mininkas Juozas Giedraitis pa
pasakos savo įspūdžius iš Aust
ralijos ir Naujosios Zelandijos 
lietuvių .gyvenimo.

Stambesniems aukotojams ir 
savo testamentuose prisiminu
siems Tautos Fondą bus Įteikia
mi specia>lūs pažymėjimai. Po to 
seks meninė dalis, kurią atliks 
vatu vienetas, vadovaujamas 
muziko Alberto Mateikos, ir 
vaišės.

Maloniai kviečiame visus atsi-

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatė® keliauti — kreipkitės į Lietuviu Įstaigą:

W Am erica n Travel Service Bureau
s727 s*. Western Ave^ Chicago, Dl- 60643

Telęf- 312 23S-I787
-• 3 Mecudmau pcuratTlSMU lėktr.-nj, trank’ alų laivu

(erilisex), viešbu&ū ir stutoraobila; nuomavimo retmacrlaą- Psrduwu 
xse keiicniu draudimua; Organizuoja’ne xeuoaes t wet.uv% ir situs klastas, 
gaiareane iškvietimus giminiu apsilaakymui Amenkcj* Ir teikiame Infar 
ni_am*< 'nsa'i* kelionių reikalais. ___

• Taupykite skrisdami Chartered lėktų v sis. tik įeina resravuoa "rietas 
5 inksto — prieš 45 - 60 dienu. > .

Naujienose galima gauti 
AUGUSTINO PAšKONIO 

knygą apie

— Chicagcs Lietuvių Spaudos 
klubo susirinkimas Įvyks kovo 
mėn. 1 d., 7 vai. vak., Lietuvio 
Sodyboje, 6515 So-. California. 
Nariai prašomi gausiai dalyvau
ti. Bus diskusijos iškeltais klau
simais ir kiti Įvairūs pasikalbė-, 
jimai. Valdyba

— Šeštadienį, vas. 23 dieną, • 
Mažosios Lietuvos draugija ruo- 1- ...... V. • . ’ Išia tradicini šiupinį su progra
ma.

Muzikai vadovaus Kazys Skai 
sgirys, o dainuos Mažosios Lie
tuvos žemaitės. Plotesnių infor
macijų galinta gauti pas Vilių 
Trumpi joną ,tel. 421-3796.

PAIEŠKOJIMAS

Paieškomas Lietuvoje gyve
nančių giminių Juozas Širvins.] 
kas — Joseph Chirvis, gyvenęs 
Chicagoje. Prašoma pranešti 
Naujienų administracijai.

— JAV (R) LB Cicero Apy-j 
tinkės valdyba š. m. kovo mėn. i

I 
3-čią dieną 11:45 vai. ryto šau- j 
kia visuotinį narių susirinkimą' 
Šv. Antano parapijos salėj, 49th 
C t. ir loth Street kampas, Ci-1 
cero, Ill. Valdvba I

7 * IJ I 
— Prez. Reaganas, papildy-’ 

damas savo ankstyvesnį pareis

LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko

ir iš vidaus.
Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St
(Town of Like)

Skambinti Y A 7-9107

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLA IR 
TOS KARIŪNŲ LIKIMĄ -

Minkšti viršeliai. 90 psl. Kaina 84.00.
Už persiuntimą pridėkite $1.00.

Čekį rašykite ir siųskite:

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

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

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

KAINA 817. (Persluntirrul pridėti JI)

Naujienos, 1739 S. Halsted St.

-W

Beržas Lietuvos pajūryje
(Laurinavičiaus drožinys)

kima, pareiškė, kad dabartinė čią tikrinti kai kurias sovietu i
sandinistų diktatūra; turi būti 
nušalintai

— Izraelio karo jėgos -apsupo 
tirs kaimus pietų Libane ir su
šaudė du šijitų vadus.

— Seoulo vyriausybė apgai
lestavo, kad aerodrome Įvyko 
nesusipratimas suKim D. Jungą 
lydėjusiais amerikiečiais. Tai at
sakymas j amerikiečių protestą, 
Įteiktą Pietų- Korėjos vyriausy
bei prieš dvi savaites.

— Vienoj sovietų valstybės

atomo gamybos dirbtuves.

— Ateinantį penktadieni, ko
vo 1 d. 7 vai. apatinėje Alvu-do Į 
salėje įvyks metinis Spaudos 
klubo narių susirinkimas. Bus; 
aptariami Spaudos klubo veika-j 
lai ir kementuojami paskutinių į 
dienų svarbieji Įvykiai. :' i

—Indijos gyventojai emigruo-i 
ja i arabu kraštus, kur po naf-' 
tos kainų pakilimo, atsirado ge
ri uždarbiai.

— Jungtinių Tautų koplyčioj
komiteto pirmininkas A. Petro- rasta bomba, kurią policia spėjo ; 
sianas pasirašė nutartį, leidžian- laiku pašalinti.

Liberty federal Javines
ANO IOAN 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 jr 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. A v, ,

C. S. CHELEDEN, 
Emeritus pirmininkas

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAJn , 
H RĖMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKtJTlfATI.

DtL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: ■■■

MUTUAL FEDERAL SAVINGS

£212 W. Cennak Road Chicago, DL Tri. 847-7741

BUTŲ NUOMAVIMAS
a WAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

» NOTARIATAS • VERTIMAI.

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪB1 

r. BACEVIČIUS — BELL REAL 
INCOME TAX SERVICE '

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE, 

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS. i

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

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.

« k ■ . . A >

Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 
Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY 5

ELEKTROS ĮRENGIMAI
PATAISYMAI .... ■

Turtv Chicagcs miesto y
Dirbu ir užndesctuoee, greit, i 

jartntucfai Ir sąžiningel 
KLAUDIJUS PUMPUTI!

4514 S. Talman Are, 
Tel. 927-3559

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd SL 

TeL: 436-7878

DĖMESIO
62-89 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

INCOME TAX SERVICE 
Pajamų mokesčiai .

Turintis ilgų metų 
patyrimą

Pranas G. Meilė, CPA
2649 West 63rd Street

Chicago, UI. 60629
Tel.: Raštinė — 776-5163

Namu — 636-5347

Dengiame ir taisome visų 
s^į stogus. Už . darbą garaiu 

' fuojame ir esame apdraus^.

Arvydas kiela 1
6557 S. Talman Avenue 

• - Chicago, IL 60629
434-9655 ar 737-171

3

Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Avė. 
(312} i/b-8700

TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug 

padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legaliŠkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje 
Knygos kaina ~ $3.9f (su per 
siuntimu).

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

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

kymai, 184 psL Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 *So. Campbell

Ave., Chicago, IL 60629.

WINTER
OVERCOAT,

Don't Go Out Without H 
01983 A M. Robine Co*«xnar Products 

DMaton, Rtcfwrxxxl, V*>nfc 23230

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

INCOME TAX SERVUI

4259 S. Maplewood, Tai. 254-7450

Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra-

Homecwnerjinsurance
Good service/Goocž  pried

F. ZapoKs, Agent 
3208% W. St. 

Everg. Perk, III.
50642 - 424-8654

Advokatai
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: nuc
9 vaL ryto iki 8 vaL vakaro.

Seštad.: nuo 9 vaL r. iki 12 Tai i
Ii pagal susitarimą.

TeL 776-5162
X49 West 63rd Strwt

Chicago, DI 6O62f

ADVOKATŲ DRAUGIJA

Darbo valandom: - 
Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet 

fežtadieniais pagal susitariau.
MM S. K»dzl« Ava. 
Chicago, lit 40629
TeL: 778-8000
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