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Kaip malonu, gražu ir didin- Kaip p.aV. Argentinoje, 

ga. kad Vyriausias Lietuvos Iš- fa vyriausybės keitimąsi 
laisvinimo Komitetas Įvairiausių 
audru, kovu ir žaizdų blaškvtas- 
atsispyręs visiems bandymams 
Ji susilpninti, šiandien garbin
gai 41 metai, po įsikūrimo susi
renka laisvojo pasaulio Lietu
vių sostinėje Čikagoje.

Mes ' tęsiame ir vykdome 
mums duotus Tautos įpareigoji
mus ginti Lietuvos. laisvę, nūs 
pačios tautos veikla yra okupan
to slopinama. '
. 1979 metais..Vyriausias’Lietų-’ 
vos : Išlaisvi nim o Komitetas pa? 
skelbė deklaraciją pasaulio lie
tuviams,: kuri jau yra tapusi tra
diciniai simboliniu VLIKo veik
los — motto, ir taiyra pakarto
jama kiekviename VLIKo sei
me, nės ši deklaracija primena; 
ir pabrėžia mūšų nepalūžtarti. 
užsispyrimą ir isipareigejimą 
Lietuvos laisvės,kovai-Čttaia jš 
deklaracijos:'’ . ■ ' !Ų

■ .Ų Ixs-..-.į

“Liėtūvos kova už Tautos lais
vei ir. savą Valstybę nesikeičia.; 
Ji yra niKdatmė, visuotiną, be-'

Mediterranean Sea =Haifa7

Damascus
REAGANAS NEATŠAUKS RAKETŲ, KOL RUSAI 

NESIEKS TAIKOS

vyksta & 
sinėje^S 
bendrąją

arplOAq^awps pei
įįĮi^i^J^itinėje

val
džia nepastovi, tai ir musų pot- 
rne ve L (h negali būti pilnai i j-’ 
naudota. \ : 1

' Bendrai VLTKo. santykiai su 
įvairių kra-tu hcndruGipeneinis 
ir' kitomis organizacijomis yra: 
geri ir turime tiesioginį ryšį ar 1 
per mūsų atstovus ar per VLIKo ■ 
valdybą. |

Net ir JAV, LB, pirmininkų 
išrinktas Dr. Biriku, santykiai

1 vyksta atviroje ’ir kooperacijos 
dvarioie — siekiant bendru-tikš 
!ū. ' ‘ : < U

. Taip pat..ir su.-PLB pp 198S 
metų pasaulio Lietuvių sęiniįa' 
santykiai vystosi teigiama liūlį- 
me, nors gėlėtu tai vykti grei
čiau. Tuo mes visi džiaugiamės..
Visai aišku, kad- bendradarbia

vimas su "Lietuvos Diplėmatipe" 
'tarnyba, -.Altu. Baltu, R. JAV > 
LB,- Lietuviu bažnytine hera^ 
ebirajęitaliipi ir protestantų ga

F rėsnis-Tiegilėfu buth- ' <
” ■ ; '.v :■ ; - * : ’ 7 . ' :• ■ ... 5

' Šiais metais ypatingą!: Išplės 
' tės-iiręšusliprinias jyią "JjŠltos. jei

Ė Tel Aviv jį

ria/i

ir .vi-.;
su nųpšir-":
daus jsųta rimo," ; vtėįjaipg ųbro ir; 
koordinuoto ’dažĮx^’-';(Įcftsta bitig 
ta)/; '■; < V_-

Tai yra Vyriausio Lietuvos Iš- ■ 
laisvinimo KbrnitetųĮJai svės ko
vos kelią ^šviečiaųjį žvaigždėj

Mes . to. siekiame,; tai vykdome 
ir tuo kelių nesustabdomai ei- 
name. ’ ’ ■>: ?’

VLIKo veikios gaires dalinam 
i II grUpes: į » T-

I Beūdra&.Lietuvos 
veiklos išplėtimas ir koordinavi
mas, • ■ <

II Tarptaųtinis LietUi’Os inte
resu atstc^aySmas.jį;
I Ipo’a nė^
veiklos išplėtimas ir koordi- 

nav<mas

VLIKo veikla pasauliniu mas
tu tarp įvairiu Lietuviškų kolo-l 
ųijų-ir organizacijų šiuo metu' 
jhu yra pilnai išvystyta ir išplės ,a ' 
ta- Mes veikiame kartu ir per 
įvairių kraštu l’etuvių organ'ža.' 
cijų vadovybes. Yra reikalinga 
tik nuolatinis ryšių poi'.kyntas, 
vieni kitų informavimas ir prisi
taikymas inie nrv> oi ri-’i;.ndan 
čiij politinių parikertimų.

"d^iar^vlf^cf^^arijglg '.prarįgų-:- 
žų.’ -l^iu ".ir'.J^nų
gl9įawai/RėdaĮčtoriai yra;/pr^n-'i 
.tąizų
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Ų Egipto prezidentas Hasim- Mubarakas, Egipto už- 
' siehio ministeris, • Jordanijos karalius' Husejinas sakė 
. kalbas suvažiavusiems arabų atstovams apie reikalą

• siekti taikos -Artimuose Rytuose

' pjėitįriir net; ^ąiį^ionnkfcaĮ-:
■ borids? pavraiigių, -bėyerk SyigiiL
bintaį Apie -Ėfrą gauhamėįfebaji- .rinkos valstybes jau seniai buvo 
daug gerų atsiliepimų. Taip pačt. .pa,j bėjusios priimti Ispaniją

■Efta ' ėiha rcgdlfampir tvarkm-

Padedame. su<leidiniais Brazi

Šiaurės Atlanto Sąjungos nariai užsakė prieštankines 
patrankas ir naujus tankus

" WASHINGTON, D. C. Praė- 
jus Padėkos Dienos šventėn is, 
staigiai pakilo dolerio vertė. Iki. 
šio meto už aukso unciją mokė
jo $365, o praeitą pirmad-enįĮ 
aukso unciją galėjai pirkti už j 
$330. Sovietu valdžia šiomis! 
dienoms atvežė Šveicarijon <ii-< 
doką aukso kiekį skcL ms mo-1

Sovietu valdžios sluoksniai įsi-i 
tikino, kad prez. Reaganas lai-’ 
kysis griežtos politikos su ru-! 
sais. Jis sutinka parduoti sovie-i 
tu valdžiai pageidaujamą javų- 
kieki, bet jie privalo mokėti.'' 
Rublis yra bevertis. Iš ru>ų pa-j 
vergtu kraštu grįžusieji pasako-- 
ia, kad Lietuvos gyventojams 
trūksta maisto, atsirado eilės,

‘.prie duonos krautuvių.

I«:i su 
stovais 
t u rėt i

politiniais kongreso at- 
ir karo vadais. Jis turi 
konkrečius pasiūlymus 

7 ir 8 dienoms pasitari
mui su A. Gromyka. J t du tu
rės nustatyti dienotvarkę Ame
rikos ir Sov- Sąjungos sudary
toms komisijoms įvairiems pa
siūlymams ne tik aptarti, bet ir 
.’Usitarti. Be to, sekretorius kas
dien turi pasitarti su prezidentu 
ne vien bėgamais klausimais, 
bet ir santykiams su rusais.

Amerika nesiims jokio pirmo 
žingsnio kol neturės modernių 
urieėtank’nių patrankų ir naujų 
tanku. Tankus gamins 4 valsty
bės: Amerika, V. Vokietija, 
P: ancūzija ir Anglija. Dalys tu
ri būti gerai išmatuotas.kad ga< 
Įima būtu jas lengvai sudėtį 
Rusai turi pasigaminę labai 
daug tankų, bet amerikiečiai 
gales juos labai lengvai pralenk 
ti. Amerikiečiai ir Atlanto Są
jungos valstybės turės naujus 
Lankus, kurie galės raižyti ru
siškus. kaip keptas bulves.

Amerikon rūskridęs kancleris; 
Kohl pranešė, kad Sovietų Są ! 
iun??. nor; galimai greičiau piaĮ 
dėti pasitarimu*. Sovietų karo į 
vadai įsitikino, kad be kovos jie] 

. - Vakarų- yok:etij<^' neužims.
Gen- Rogers įsakymas Vokietijoj 
esantiems Amerikos kariams! 
kiekviename žingsnyje priešin.; 
jLis pirmyn žygi uojan 1 iems ru - 

j/sams. Jeigu sovietų karo jėgos; 
'būtu įsiveržusias i Vokietiją/ 
tai sektų naujo karo pradžią,) 

i Rusai būtu ižen^e i Vokietija.,
jeieu biVų tikri, kad kraštą ga-į 
lės paimti be k ves. kaip jie: 
paėmė Afganutaną. Jeigu rusai 
būtų žmoje/kad A f gani s tU no k a 
nas taip brangiai jiems kainuos, - 
tai kaži ar jie būtu įsiveržę | be -1 
pinkli kraštą.

Sekr. George Shu’tz neturėjo’ 
Padūko* Dienos švenčių. Jis ia-*

— Amerika turės Libai galin
gas ir i?ngvss prieštanl 
trank.:s. kuriomis apgi 
Viriui’inė Eurcpcs valst

os

— A'. kinio valstybės už porą 
metų turės rusams neikandp- 
ma ir nesudaužoma kanka, ku
riuo galės prisivyti ir scrogdin-

ATIDĖLIOJA ISPANIJOS PRIĖMIMĄ I 
EUROPOS RINKĄ

naš, vaisiai ir žuvys tTukdo italams ir prancūzams 
priimti'ispanus

Šveicariją ir kitas Europos vie
tas. .

Ypatingai sveiki yra įvairūs 
vežlindai, turintieji žmogui rei- 
galingo jodo.

Nei vaisių, nei žuvies, nei vy
no Europa nenori iš Ispanijos 
įsileisti.

DUBLIN, Anglja. —Europos

r j Europos rinką, bet iki šia mel 
|to vis atidėliojo jos priėnri-
mą. *

Socialitas Felipe Gonzales bu 
vo išrinktas premjeru, kad gą-

poĮitinės lljos lietuviams per kim._Gdye-
ną- . - .. •
'Ė-L. B. sp?Jip 14 d. 1983-me- lėtų sutvarkyti ispanų gaminių 

tais" surengė VLIKo veiklcs pą-' prekybą- su užsieniais.
minėjimą Tcrrontejkuriame da-, Prancūzijoje viiildė socialistai, 
lyvavo’ gausiai Toronto lietuviai. Italijoje premjeras yra socialis- 

Šiame minėjime Lietuvos pc tas. bet kai paliečiama užsienio 
litinės partijos pozityviai ir pla- prekyl>a, tai niekas nenori už- 

; čiai pristatė Kanados ' veikėjas ■ leisti savo rinką.
A. Rinkūnas. . I

Man teko kalbėti apie.- Tara-' yĮ)aė
tautinę Politiką ir Lietuvos by- italai nenori

PIETŲ SACHAROJE
DIDELIS BADAS

IZRAELITAI ĮSPĖJA GEN 
A. ŠARONĄ

Ariel

Šarcnui 
viso- ;
kad

— Černenka pj;xašė Reaga- 
na tairtis, kai patyrė apie modter 
nu apsiginklavimą. < n

Saron padavė teisman New 
Yc'.ke leidžiamą žurnalą '’Ti
mes” už generolo apšmeižimų.

Izraelio kapitonas Nahim Me- 
nachtem pataria gen.
būti labai atsargiam su 
ki-ais viešais pareiškimais, 
jis nepakliūtų bėdon. Kaip Na-: 
him Menochtem skaitė spaudoj ; 
New Yorko teisėjo padarytus

(Nukelta 'Ą 4-(ą p<?i

T 'KALI

Decern bė*“

SmiM teka 7

Ispanai augina gerus vaisius, 
i yra jų apelsinai, bei 

įleisti Ispanijos 
apelsinų į Europą.

Tris dienas svarstė šį klausi
mą, bet galutinai nutarimo ne- 
paskclbta, tiktai 1986 m. sausio 
sausio 1 d.

Ilspanų atstovai yra nusimi
nę, nes už metų Europos rinkos 
valdybes gali rasti kitą prie
žastį ir atidėti Dalijos priėmi
mą.

Ispaniją supa Viduržemių jū 
rą ir Atlanto vandenynas. Ypa
tingai žuvingi y ta’ Atlanto van- 
denyno pakraščiai. Ten yra ne 
paprastai sveikos ir skanios Žiu

ŽIV

j važia *

Beveik visa Ispanija prie 
vies yra pripratusi. Josios pak
raštyje s-imkv’ež'rni iai prikrauti 
ledų, laukia; išvelkamos žuvies. 
Iš tinklų jas" sukrauna ant krio 
ir Veža į did-^nk® nriestus. H
Ispanijos velka į Pcancūaijų, daugiausia naktimis.VftCK

paavišklnus. Kaip Nahim" pa
reiškė, kad
prieš beginklių žmonių žudynes 
Libane, jis pastebėjo gen. šaro- 1 

Ii būti beginklių pa-
Jis jau tada ’ 

riejo spie ruošiamas begink- Į 
Hų civilių žudynes. Gcn. saro- j 

Inas nekreipė dėmesio į kapito-j 
no įs;>ėi:mą. Jis niekad negir
dėjęs. be! aš jam pasakiau.”...

keturiom dienom

BARKHAN, Mali. — Pie t va . , ., t . į mu. kad gai
kinų AfrJktrje vietos gyvento- .. - ,. . . * stmieciu zudvnes.
jai augina gyvulius. Varo juos y 
iš vienos vietos į antrą lt maiti-' * 
naši galvijų pienu ir mėsa.

Vietos gyventojai 
gano galvijus, varo 
vandenss šaltinių tfr 
dzra jiems atsigerti 
dviem dienom. Kartais jie va
rosi kartu su galvijui s kelis asi
lus su mažais vaikas. Ramioje 
yra ožiu su mažais ožiukais:. Pie

visa diena 
artyn prie 
upelių, Jei- 
vienai ar

mis dažnai ginasi nuo puolan
čių priešų.

MIŠIOS Kl’N. POPIELIUŠKOS 
BAŽNYČIOJE

— Japonams nepatinka, kad , 
karo lėktuvai skrisdami žemai, Į 
gąsdina miškuose gywn^ocius 
^ėrelius, paukščius -r galvi- j 
jus. Japonai žada boikotuoti

Karo vaitai pasdebi, kad | 
kovos metu ž:ixo 10 karei
viu. i 

U
-P?Kardančias Joscf Glemp po- į 

tarė besimeldžiantiems lenkams 
neminėti nužudytų kunigų var
du, bet tikintieji nebeklauso 
kardinolo. Jie kartoja jo vardj 
šimtą kartų ir prašo Dievų,

VARŠUVA, Lenk,—Kiekvie
ną šeštadienį 'lenkai laiko mi
šias Varšuvos priemiestyje bm 
vuRioj Jurgio PopWiu^kos baž
nyčioje.

Žmonės iš vakaro plaukia į kad jį užtartų, 
bažnyčią. I>abar mišias ten lai
ko kun. Stamirfvau Malkowski. pranešė, kad šis kunigas poli-

Kai vidaus reikalų minwteris

Jis privalo melstis kartu su žmo ei jos buvo užsmaugtas, tai 
terys visą naktį nenurimo.

mo- 
ir

Dr. Kazys Bobelis informavo VLIKo, >8eimo narius 
vadovybės vedamus darbus tarptąutiniame maštabe-



TVIRTA SVEIKATA- PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmę darnos pagrindai

Naujausių moksle žinių populiarus perteikimai 
JONAS aDOMAVICIUS, M. D.

'W

PENSININKO NEMIGA (6)
Tamsumu ir nerangumus vyrauja visose 
srityse, dėl to kenčia žmonės. Todėl Švies- 
kimės ir per asmenybės žmoginimą tolin- 
kimės nuo nerangumo. Tada ir pajėgsime 
geriau miegoti.

(Mediciniškas raginimas) 
lesnės už tas. kurias jiė gali 

. lai.", ai. be įverpto nusipirkti

Dr. Jonas Adomavičius

I (nor< teme stikle piene ir nedi- susigrąžinti. Taip iStikmjai dirbk 
dėtis kiekū to L-tryptopbauo mažiausiai menesį. Kitam dar

I yiaj. Tik daug maisto neprisi 
I .-timSume prieš nūegą, nes toks 
I jo kiekis trukdo užmigti.

7. Visada su pertiMBkonus 
p dartmokis — judėk, krutėk 

p Visada REGCUABIAI JU- 
D£K, DARBUOKIS, AL4NKŠ- 
TINŠ1S. Tik būk ramus bent 

' dvi (2) valandas prieš užmie
gant, atsigulant. Mat, mankšta, 
darbas išblaško įtampą ir sutei
kia tą mak>mi, gerą lengvo nuo
vargio jausmą.

8. Nerūkyk

Liaukis rūkęs. Yra faktų, kū- 
rie nurodo, kad rūkoriams duo
dasi sunkiau užmigti negu ne- 
rūkoriams.

ilgiau užtruks, dirbant au virš 
minėtomis priemanėtms.

Nemiga NEKĄ ilga, bet ji va r 
gina kokius 15-20 iui:ijonų šio 
krašto žmonių. Žinoma, ir mes 
liettrviJi iš tokio skaičiam neiš . 
siskiriame. Kartkartėmis tokia, 
negerovė kiekvieną kiek pa var
gina. Už Lai nemiegant-e j i daž
nai" varsto gydytojo kai> neto
duris, o galėtu daug rečiau tenai] LonrųiOze 

nėv

susitvarkyti su nemiga, neblogai 
bus tada kreiptis pas gydytoją.

Išvada. švfeskimSa, Ir nauja, 
sveikesne gyvenimo kryptimi 
oasineškime. Nieko gero nelau
kime už dyką. Jokioms miego 
tabletėms nepa veskime šarvo 
daibo. Jokių jų niekada neval
iokime. Tik 'iš išmintingo žmo
gaus gyvenimo mokykimės. Jo
kiais pusgalviais nepasitikėki 
me ir jų patarimų nebokime.

Pas gydytoją apsilankę, jam 
laibai nuodugniai atsakykime į 
vedus jo klausimus. Tik retasis 
atvejais prisieis aplankyti sudė
tingoms studijoms Miego tyri
mo centrą. Sėkmės!

Pasiskaityti. Donald M. Vic
kery, M.D. Take Care of Your
self. Addison-Wesley Pub. Co.

9. Atsipalaiduok mintyse 
ir raumenyse į

Jau atsigulusiam yna naudin
ga stengtis galvoti apie mak>- 
niairsius savo gyvenime dalykus. 
Tas padės atsipalaiduoti nuo ne
ramių minčių. Skaityti viščiu
kus ar avis vra seniausia isivaiz- 
duoto kūrv’biškuimo priemonė 
užmigimui.

Užmigimui palengvinti yra 
dar vienas būdas: tai stengima
sis ATSIPALAiIDUOTI sieną po 
kitos kūlio dalis. Įsivaizduok, 
kad. kojų pirštai sveria tūkstantį 
svarų ir negali jų pajudinti. 
Leisk jiems visiškai nulepti. Pra
dėk raumenų atsipalaidavimą, 
pradėdamas nuo galvas, ir eik 
kūnu žemyn. Kiekvienos kūno 
dalies raumenis atpalaiduok. Iš
mok judinti ausis, judindamas 
galvos šonuose esamus.- raume
nis. Pradžk^igudėdantas ant pa
galvės pad^g^^gaką taip daryk, 
geriau seksis.

Nepamiršk atpalaiduoti veido 
raumenų. Įtampa dažnai cent
ruojami kaktoje ir žandikauliuo- 

. se, ir saugo žmogų nuo atsipa- 
’’ laidavimo.

Paties a’teipalaiduoti nuo itain- 
is: įsivaizduok 

Miegamajame niekada nesigin-I ARDAMAS orą, kad oras 
v įčvk, neskaityk .ilgai televizijoj iei,fa P61’ kojos pirštus

~Gen M- WogiJ'W^^L. n^n-|ir e’aa vlsu kūnu iki jūsų plau-
užsi-1 0 iškvėpdamas pėrsistatyk,

• vių. Tok A nori sutvarkyti £un- 
I ką <ki‘ykąv nick.-iis pasikliauda- 
! m L lokio dalyko nėra aut šios 
' žemė*. Ir štai dėl ko.i
į Tikras gydytojas visada pala- 
Iria nenvegaliui kaip galima dau

t*niu VENGTI miegui tablečių, 
žinoma, tokio patarimo pe? 

įklausyti pajėgia tik APSIšVIE- 
Į TĘS ir savais nusiteikimais (as Į 
j inenybe) bent kiek apsitvarkęs* 
T žmogus, 'todėl tuos du nemigos’ 
'■t\arkyirif dalykus kiekvienai 
l.lietuvis visų pirma turi sulvar-. 
tkyti: jis privalo apsišviesti ir

nusiteik i ma; s sužmoniškėli. Ki
taip, vkos gydytojų pastangos 
padėti nėmiegaliui nueis vėjais.

] Dxiel visi užmerkite akis priešu 
r e k 1 a m uojamas 

ir kits*, niekada He- 
rtoiinas miegui lalr 
;at užsikimškite ausis

Punklukas Anykščiuose
RAMUNĖ

ŠIO miegą. To pasėkoje nemie- Ypač naktį, vakare nereikia ger- 
galLs jaučiasi labiau negu bei ka- ti, nes alkoholis sutrikdo pirmą 
da pavargęs. Ta<la toks žmogus į miego fazę, vadinamą greitu 
mano, kad jam reikia pAUGlAU akies judėjimu. Tada nepasilsi- 
tokių miego tablečių. Čia .n- pra
sideda nemiega'lio nelaimėkuo 

gui tabletėse yra vaistas ANTĮ-; daugiau jis miegui vaistų -nau- 
HISTAMINAS. kuris gali sukę]- (loja, tuo labiau jis savo miegą 
Jti DIENOS metu mieguistumą, sutrikdo, tuo Tali iau j k savo rie- 
Tuo būdu jos nakties metu ne- migą padidina. ' '•
m.gą lik dar pablogina, o apie* 
nemigos .pagerėjimą nuo tokių 1 
tablečių negali būti ir kalbos. i K ~ - I

Nemiegaliiri-nieko geresnio^ ne- 
iluos ir stipresnės, sri <receptu 
gaurumios lĄįegui taliletės: rjos

'VEIKLIOS (placebo) medžiagos 
.veikimą* (placebo; effect). Tą 
“Placebo” vsrdą visada prisi- 

jmnkime ką jis reiškiat, nes daž- 
’nai medicinoje ji* vartojamai. 
* ■ Tose be recepto gautose inie-

fazę, vadinamą greitu
Ramunėlė tu baitoji.
Kad išpuoštum mano kelią.
Tu iš dulkių atsistoji, 
Skaisčią pakeli galvelę.^.ma ir dėl to kitą dieną toks žmo

gus esti neramus, judrus.
2. Negerk kavoj

Negei’k kavo* bent dvi 
valandas prieš einant gulti, 
.iriausiai lietuvis pasielgs, jei 
visai nevartos. Nekaltinkime jau
nimo, niekus darančio, jei mes 
suaugusieji kafeinu savo kūną 
plakte plakame, o norime visi 
būti sveiki, net ir ilgo amžiaus 
sulaukę, 

a
3. Nusistatytu laiku 

eik gulti

Nusistatyk reguliarų laiką at
sigulimui, bet niekada negulk į 
lovą, jei visai nenori miego.

4. Miegamajame tik to kam
bario darbus atlik

Naudok savo miegamąjį tik 
tame kambaryje skirtai veiklai. šis būda

Ge-

Vargui — takui pro rugienas 
Tavo žiedas—džiaugsmo kraitis. 
Štai pasauly aš ne vienas, 
Jo bedugnėj ne našlaitis,...

Toks užburtas neimgas rąta^ ' 
vadinamas VAISTŲ sukaltu ne-

I miegoj imu (drug depenefent .in- ’ 
>onmia). Tokia negerove me&- 
cinoje yra labai gerai žinomja. Ji ■ 

< k. t a r v - visai be reikafo dabar pasidarėzniogu NENA1 GRALIAI uzųng- •> . x.L z r visu amerikiečiu s\^erka±mgiaw>;dvs. ^<i^lIKRO -NORMA ‘ , L ą .kk \ + 1,.gįtrukdvtoja (national health;
LALS miego, jos žmogui.liesu: • 
teiks. ** ' j

Tokios su leceptu gaunamos,
■ Įmiegui tabletės SUTRIKDO 

“greito ^kieš Judžji- į 
id eye moved^ėnt — 

duvnos tešlos pagamintosios: jos į REM) miego faze. Tai labai

lelevizrjoje

lankytis, jei ganėtinai apsišvieš 
tu įr pakabk?mai nuo nerangu- 
mo’tvarkytis atsikratytų. lodėlAneg'.rdėtumėte per. radiju 
kiekvienam Ini' naudingos x nie..<ajn y
kočios žinios. ’ į

T iraižiinu?

problem).

Be reikalo jauiMes, 
del to nemiegi y

Reikia kiekvienam 4š ittūs-u su- į 
grįžt: į nonmalų gyvenimą. Tik 

ax 4 i ' • i- x i r • 1 - i-l •- ... . tiria mes pajėgsime nocanaliai,Mat, to migdma tiK tada, kai nemiegalw į svarbus žmogaus poilšnii jo įme- 3................................. . AI ,k * pasusinciai i s S-miegotu Mat,
kartfcai'tėmis pas? taikančią neini- 

: gą sukelia žmogaus susijaudini- 
nias — tiek džiaugsmingas, tiek ę

. vėi-kMūin^ ji^- ^rt „• nežiūrėk, jokiu sąskaitų nesu-į 
nuotykiai žmogaus gyvenime 
sukeli^ nemigą.-jei naktį žmo
gų* galvoja apie juos.

j :Klti žmonės naktį nemiega 
del tox kad nenormaliai savu

i - ■

. miegojimo laiką tvaiko (poor 
sleeping selieiltilesj^ jie vėlai

! eina gulti, ar dienomis -miega. 
. Tada tokiems esti sunku už- 
’ migti ns'kti. Tokiems, aišku, ne
padės jokios miegui tabletės, 
jiems reikia TVARKOS jų 

į venirne. • • kx • - .
i 1

5 Miestui tabletės ir lietini* ! ' . . x '•< □ .• : les ix? recepto gaunamos* vadinamą.
3><rugelis eina pas gydytoją ■ niiegui tabletės veikia -kaip irišjtnp? • (thc 

gąjįTi mieg'ir? tablečių, cfa vadi 
nąjįiu “sleeping pilis".
k§ lankytojai mano, kad gydy-
tcMo prirašytos labMės yra Įdė

— ---—, ------------ ---

TIKI, kad jos migdo. Tai medi- ‘ gęlaikotarpis. Taigi, toks. miego 
ėinoj? tą® taip vadinamas NE- ,šjjįrikdyinas padaro’ BE POIL-

nes

y rfFMKMI traa

*■ 
Sattac*

Pensininkas nesupranta 
kiek jam reikia miegoti

: Pagaliau bus k tokių, ypač

^vedinėk ir kitų panašių 
tinimų neturėk. Mat, taip el
giantis, kūnas bus

' /ciklai, u ne miegojimui.

5. Nusiramink savo 
galvosenoje

įPrieš eidamas gulti nusira- 
mink savo mintyse. Atsipalai
duok nuo kasdieninių rūpesčių 
mvo kambaryje skaitydama*. 
.<uhūrmgos programos televizi
joje žiūrėdamas, vonioje išsi- 
maūdydamas ar dušą priiroda- 
m<as bei švelnios radijo muzikos 
Klausydamas. N e p amirškime, 
AUi LIETUVIŠKOS PLOKŠTE
LES yra geras va .stas į temp 
Jems nervams apraminti. Turi-, 
ne BaTanausko-Baio, Aldono* 
^tankaitylės, Birulės Keinežaa- 
:ėi, Aliodijocs Dictates, Prudenci- 
jos Bičkienės. .mums labai

kari oras išeina iš plaučių ir eina
paruoštas visu kūną žemyn ir išeina per

tos pačios kojos pirštus laukan.
1 Padaryk taip tris kartus.
j Tada, tą patį atlik su kairės 

kojos pirštais, o po to su kiek 
vienos rankos pirštais. Vis po 
Iris kartus, tarp galvodamas.

Dar kitam gerai bus prieš mie- 
gant galvoti apie kokia nors ma
lonia sceną, sakysim vaikščioji
mą po mišką, po saugones, po 
jūros ar ežero pakraštį. Įsivaiz
duok, 
ošimą.

10.

kad girdi jūros bangu

Skurdo skausmas lyg pagijo, 
Skausmo ilgesys nurimo, 
Ir krūtinė jau nebijo r > 
Kryžiaus žemės j|t^ėmftno....

Saulutes tatirėt tu pripylei. 
It, tamsus žygiuoju drąsai, 
Ir širdis tik.
Ką tu giedi .

Jurgis Baltrušaitis

NIEKO NUOSTABAUS

— čAš grįžtu dabar iš Euro- 
pos- — giriasi viena ponia ki
toms.

— O tai kas čia tokio, aš 
esu ten gimusi, — ats;iko vie
na jų.

pensininkų, kurie ntstųMianta, 
kad pensininkui reikia MAŽIAU 
miego, palyginus su jetmesmuję 

I nvegojimu. O pensininkas nori 
. taip ilgai miegotų kiek ilgai jis 
įmegojo saw jaunystėje. Jfe lą
prisimena ir dabar riusimena, I vertu klausytis plokštelių. Tos 

1 kad nemiega jaunystės' miegu. | priemonės dažnai padės žmogui 
1 Tokie pensininkai, nemiegodami | NEPERSIGADVOI1 apie rimtus 
1 jaunystėje miegoto teikė, mano, | ąvo gyvenimo reikalus.
kad jie turi miego SUTRIKiMĄ’ 
ir dėl to jaudinasi, skundžiasi.

.prašo vaistų rmegui. Ir čia to- 
• ' kiems reikia supratimo ir nor

malaus nusiteikime fnejurjauk
( urs asmenyirės). Tokie tori pri 
. 'įtaikyti prie su AM&ljMl su
ristų kūno reikalavimu

D r viena visiešus i
, : tiesa, kat) b*>1 koicia figa retai 

kada sukelia iKiuigį. Jei kokia 
sunkenybė prą|>a4hūi žmog|ų_ 

1 naktyje, tai nėra nemšjra (iė 
somasr). Tarta tankia ' tvarkyt1 
t Kimus nu«isk latftotMK:» tokišs 
negemves, kaip krūtinėje s ha vi 
nią ar kvapo trūkumą' turmty- 
si> turi neaiidėliodamAs kneiotk

Patartina žiūrėti gražiu* vaiz
dus žurnale THE NAUONAL 
GEOGRAP1HC. Mes dar galime 
grožėtis gražiai* savo • tėviškės 
Krašto vaiz<iarLs.

Gydytojai užmiega, besKarty-4

susekta, kad skaitymas k>, KAS 
GAL REIKIA, bet ko tu NtL 

grerįcaumi tave mų^io.
1 aip studentai užmiega, besi- 
ruo&dąnu egzanu .

va*
KOTŲ p 
riam^

DEslMT
NEAMEOAUVI

L Nceerfc Mayralp 
iddn nererld® - svsig*

Intymumas — miego 
prisaukėjas

Nenriegalius tirdami žmonės 
susekė, kad natūralus ir geria il
sias miego prisaukėjas yra vyro 
ir žmonos intymumas.

Būk sau ištikimas ir bandyk 
virs nurodytus būdus miegui

WISE
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PETRAS LEONAS 
Lietuvos teisingump kūrėjas

(Bus daugiau)

G.į?tant prie visitdmėKiui'.į 
dęrfeų tenka pris.minti 1906 ių. 
ęnbaigą, Xai J’» Turkes
tano į Kauną. Čia be pertraukos 
pragy veno iki 1-io Pasauli n io 
Karo, t. y. nepilnu* 8 metu- Pe? 
tą tiuiupą hikelurpi atliko .iaitg 
reikšmingų darbų. Gal. stam
biausias jo ąno meto kūrinys bu
vo Ėiaūios haugija. Ją ciguih 
za\o ir 4 metus buvo pirminin
ką-. Paruošė Dainos įs:sius, ku-r 
^iuo^Įreikėjo’ pateikti Kauno gu 
b'rnatoriųl,1 norm: gauti leidi-

reikalinga ir Dainos draugija 
galssio. veikti. Tai buvo 1907 m.

Tas pačiais metais Šiauliuo
se irgi buvo surnanyta steigti 
švietimo kūltūiųš draugiją Vii-' 
tiš.' Buvo sudalyta 6 asmęiių 
grupelė apsvarstyti Acs draugi
jos -įsĮatų prę/ėktą. kuri buvo 
paruošęs adv, S. LitK;dbk:s. Ke
lį mėae.-Jt's loji grupė rinkosi

kaikrurhi dėlyku negalėjo susi- 
tarn^ :Tj.ioniėt les grupės narys 
P. ijždrmnėš:. nuvyki į Kauną 
pas Lėiiią, gavo Dainos drau
gijos ]sta^;^;ijiiosujnus!n'šė, Dąi- 
nes: vieloje jfraugv ¥ pavadino 
Varpu ‘r 'fR> vardu Šiauliuose ji 
veĮk^., 7 no^ia^įjga'/ usl gub.c: na-

' lorųus kdCi’ną
■ . / i"*? - • r-. ■: "• • » z ...

įDąiųps draūgij.-. turėjo savo 
c.hprą :.p va’dinto.ij trupę. Spėk-; 
tukliuose galėjo pi i ni.i k >rtą pa- 
sirėiksri ir sušukti kaip talcii-. 
tingi, ak; oriai Viscsų-;:iRv- 
maitę irĮ>iii; tsktlj? ir pją~ 
čiąi ž^ėtoąs?. dain.įninkąs J. Bab- 
lavičiusj ‘ ;

Priklausė ir Vilniuj veiku
sioms Lietuvių Meno ir Lietu
vių .Mokslo draugijoms. Kaune 
organjžavo' Lietuvių Men o <1 r au-. 
gijos parodas,, o Lietuvių .Moks.?- 
lc di«ug\ios''Šuvažiaviniuese skar 
lydavo referatus;. • -. ,

19.Q7 rh. aktyviai , padėjo su
šaukti' 'pirmąjį lietuvių moterų 
suyežiavirną?Kauiie.;ir buvo tp 
tiivązjąvitno teisiniu patarėju..

B i v'o' vienas ■ pi nhu’ų. lietuvių 
Kati-hų' miesto savivaldybės ąV’ 
Stovi! . - r"'. ■ x
T-rųaiiųPasaigliiyąin Karui prajl.

R. SKIPITIS

t Us i R <s ?4, Petrupdi i. o iš ten ? 
vėliau ivyfco į Maskvą, kur va
dovavo lietuvių t!€č tinių šel
pimo dojrbui ligi 1913 m Tai bu-1 
vo milžiniškas darbas, nes į. 
Maskvą buvo subėgę apie 15.000 
tremtiniu, jų tarne 200 aukštų
jų mokyklų moksleivių Toki*/ 
skaičiaus žmonių kad ir taiki J 
na> įkurdinimas ir parūpinima*, 
jiems pragyvenimo negalėjo bū-, 
ti patenkinamai įvykdytos be 
didelio sugebėjimo, rūpestingu-; 
mo ir dabštumo Lietuvių Komi 
teto vadovybės, ypač pirminin
ko Petro Leono. Į Maskvą subė
gę lietuviai tremtiniai buvo ap
rūpinami patenkinamomis pra
gyvenimo sąlygomis, mokslei-. aukštįų moralinių principų.

1 viam parūpinti nemokami bend-; turėjo didelį ai 
rabučia\ pradedantiems moky
tis lietuviu vaikams buvo suor-- 
^anizvotos lietuviškos pradžios 

; mokyklos. •
Po caro nuvertime Maskva pa 

sldurė didelis lietuviu politinis 
rentras, o to centro pagrindinė 
buvo P. Leonas. . į

ly 18 m. gegužės mėn. grįžo į 
Lietuvą, čia jo laukė dideli, v*- 

; suomeniniai. politiniai ir moks
liniai darbiai Ners Lietuvos ne- 
priklausomybės aktas buvo pa- 

;sirąšytąs ir paskelbtas 1918 m. 
vasirio 16 d bet tu metu gegu-. k j . ■ * c j
žos- mėnesi dJr .tebe^ite.-e kieta 
vokiečių okupacija. Grįžęs į 
Lietuvą tuojau ėmėsi visuome-. 
ninio darbo. O kai tu pat metų darbą, o pinigai už tą darbą pa-

tvs ateis'”’ Vėliau savaranki i 
kai advokataudamas L'e 
apie 20 metu, Įsitikinau, k 
patarimas buvo teisingas.

(Bus daugiau)

u

2’j ixktiri.s išm .kej iu 3 
men. algą — nežinodamas, ar> 

t reikia mokėti už daugiau mėn.; 
| cjiniga it’kalatH daugiau vU- 
į mokėti, surinkęs.u. žinoma, iš 
; mokyklai skirtu sovietiniu su- 
I nri- Tačiau prclo^ininkai pripa

žino mane net perdaug išmokė
ki. nes a^Icidž’pni mano nuro
dytu atveja tereikią mokėti tik 
už mėn.. nuolė mano kaltinto-Į 
ia, kam be pagrūdo mane įs

ėdęs. ir atsisveikino su rra-

giau man nebeteko u«ii, ję 
Kapsuko bepamatyti;' jiedtt aby;
du jau yra mirusiu.

Motera matematika

isMYKOLAS BIRŽIŠKA 
ritėtą tik tei- __

^ė‘e, tiek kolegų advokatų aky | 
?e. Todėl buvo renkamas Advo-> 
katu Tarybos pirmininku nuo! 
grįžime į advokatūrą ligi pat | 
mirties. Man teko formaliai būti 
P- Leocno padėjėju. Trumpą lai
ką buvau jo faktinu padėjėju 
ir turąjc.u ne vjcnv pra.ga iš 
arti matyti, kaip rūpestingu 
ruošdavo klientų bylos. Man jis
kartą kaJbėjo. jog advokatas, no ! 
rėdamas' ęgyti žmonių pasitikę- ■ 
jima ir serą bei gausia klientū
rą. privalo sąžiningai ir rūpes
tingai atstovauti savo klientų 
reikalus rr kuo mažiausia gal
voti apie honorarą: “Sąžiningai 
ir rūDestineai atl»k advokato

rudenį Vakaru‘fronte karą pra-į 
hdmėię.’■vokiečiai pasidarė lietu 
viamš hųolaidesni ir netrukdė 
organizuoti savąja i valdžią, teko 
dalyvauti Lietuvos vyriausybė
je ir veikti politinėj srity.

Tik pasitraukęs iš vyriausy
bės grįžo advokatūrom Pasinėrė;

SIS

A’^žMpjo iproč/’o

Gydytojas buvo įpratęs apžiū 
ri nedarnas 
“mes”: —

um

Prof. Mykolas Bįr^ska

Vilniaus darbe atsiminimų
?Jc-> mergaičių gimnazi
nis prie bu v. Jurgio pros- 

liau Adomo Mrtkcvi- 
’ės (ties 
me kartu

Lukšo aikš- 
pasiimti ir iš 
likusį kiem- 
skundžiantis,

>iąs vienas kiemo ir 
^rk\ F! ■<-mem tar- 

:ou ir jo sūnų, jau suaugusi 
na. Tučiau gimnazijos sargai 

ir irau pranešė,

■ser šdi kieme sukrau
tas gimnazijos malkas. Ilgai ne- 
Lifkdnmas, jį atsišaukiau ir iš
mokėjęs jam trijų mėnesiu al- 

D'rm.yn. paėmiau iš jo para- 
jis mums

ir višuemeninėii veiklom 1920
m? pradžioj drauge su kitais or-j rinėdamas pacientą. sakyti 
gatiiząvči Lietuvos Teisininkų “mes”: —•• nąųms skauda pilvą, 
draugija. Joje buvo veiklus na-! mums labai silpna, mums galva 
' ‘ r inrie- v * x » • - j ,1935 m. buvo išrinktas tos svaigsta.rr.es čiatidom. mums d

draugijos garbės nariu. Susikū
rus Šatilių Sąjungai buvo šau
lys ir 1923-1926 m. ėjo Šaulių 
Sąjungos 
rio pareigas. Priklausė moks! 
V;ų - šelpimo dra u gijai 
liui; -. Lietuyių-Švedų draugijai i 
jty-Įįt. - RėilsnųngiaŲsias- jo ,vi- 
stiprnęnihis darbai Lietuvos ne- 
pHMaųtoiBybeš laikais buvo pir- « 
rpiniųkavimas Lietuvos Advo- W 
.ką.ttf; Tarybai. Pirm įninku išbu- S - c - ./ . . . . 2' ; / •

jos kankina. Ka gi po v’so to 
mes turime darvti7

Centro Valdybos na-j riausia bus. mes abu kartu nuei- 
! sime pas )<itą gydytoją, —atsa- 

Žibiirė-'kė pacientas.
r

:lap^ęio-'ya beveikjnetu. -
' Ad.vpkat<) praktikoje laikėsi

(Tęsinį j j
* į <

Juokiaus ir aš, T>et taiof ‘ 
taus suerzintas ir pavaijgęs, 
neb^ laukdamas susirinkamo 
baigos namo išbėgau. :

jKitą kartą gavau sūėiti su pro 
fėsiniu sąjungų vadovybe, kuri 
ku\ o jenis užėmusi erdvius re 
alinės mokyklos rųmvš prie Ma- { mus sutikau 
žosios Pauliones (Pohuliankos) (ji 
gatvės Mat, Lietuves ; tarybos ’ d 
vyriausybe? leidus mujrjs perim

Ji'- 
jog 
pa-

> J

ru> broli. \ei - 
valdž’Cs žn^onė- 
šen ten gauda- 

is tikti. Taip, su 
bau viešbutyje 
ą y ve no komisą- 

pradžių ir rrano 1 trolis. Karidoriuie manim j 
prasilenkdamas. Kapsukas ma - 
ne sustabdė, bičiuliška7 nusišyp 
sc;jęs pasveikino ir paklausinėjo 
įap.e šeimos sveikatą, 
nhi dalyku, žinoma, 
mas. Buvusioje miesto 
ie. dabar darbininkų 
tvarkomoje. su< 
kevičium. kuri> 
ios mane susta
- Na, ką 

tinote, jog liepiau 
šinski?

Statistiko biuro tanruitojas, 
snrašinėjant gyvento jifcs, pa
klausė vieną ponią, kiek turį 

i metų? Ji atsakė:
Į — Tai yra visai nesunku ap- 

ska čiitoti. Vestuvių dieną aš tu
rėjau 18 metu, o mano vyras 
btrvo 30 metų. Dabar jis tuii 63 
metu, taigi dvigubai- Tokiu bū- 

e
36

h* aš turui dvigubai, taigi tik 
metus.

bendre.-- 
neliesda- 
valdybcL 

tarybos 
su Eidu-

irgi nvsišypso- 
bdė ir paklausė: 

Jūs labai pasipik- 
suimti Sta-

Kaltas, kad neišmokė..

----- Kotu šiapdieą taip susi
jaudinęs, kas ta U nepasisekė? -- 
įstaigoje klausia tarnautojas sa
vo draugi.

— Matau paskambino man bu
vusios žmonos vyras ir nešvan
kiais žodžiais apšaukė mane už 
tai. kad ji nemoką valgų gairiiek 
ti... . £

SERVE WITH PRIDC M

— Ne kad liept i, nes ta Ja- 
-ų d?.l\kas. bet kad padarėte tai 
su tokiu smagumu.

— Klystate. Drauge, taip ma- 
nyd. mai- man jokio malonumo 
tai nesudarė. Dariau tik kas 
man ai rodė reikalinga-

čia jis dar ką norėjo m; n pa
sakyti. gal prisimint. >avc 1917 
m. gruodž-o mėn. laišką kuriuo 
y’s reiŠKė vil ius Jeitvie drau: 
ge su manim darbuotis tos pat 
partijos eilėse, bet aš nutrau
kiau kalbą ii. atsisveikinau. Dau-

mane pamokysiąs. Ir 
-.i. bene kita diena atėjo du 
ei ninku, kurie pareikalavo 
usivedė mane į profesinių 

sąrangų rūmus, pristatydami 
atitinkamos sąjungos komisiją,! 
kur jau radau ir mane atleistąjį’ 
<argo sūnų.

sis pakeltu balsu kaltine ma
ne kom'siiai neteisingai ji pa- j 
kaltinus vagyste ir pašalinus.iš 
tarnybos. Nos eidamas per rū-, 

nemaža profesinio [ 
•judėjimo darbininkų, pažįstamų | 
Jar išprieškarinio mano darbo 3 
laikų ir č:a maloniai mane svei- j 
kinusiu. bet komisijoj pažįsta- j 
mų nebuvo. T>d buvau jos 5 
griežtai pultas kaip darbininkų g 
skriaudikas ir buržujus, graso- 2 
mas teismu ir kalėjimu. Aš pa- | 
a’škinau, jog aš nieko nesu at- S 
leistajam sakęs apie^/agystę, tik | 
ka;p sovietinės mokyklos vedė- | 
i as turėdamas žiūrėti, kad dar- | 
bo žmonių visuomenės lėšos ne- j 
būtų eikvojamos be reikalo, r t I 
leidau jį kaip r'ckvklai nereika- | 
lin^ą iai turint ganėtinai savų I

s___ —7

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia.- didžiausia ir 'turtŽngiausta li&uvių fraternalini 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti ‘jau per 97 meta.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuot 
darbus dirba. ’ < - ■

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS 3SL13ONUS doleriu 
apdraudų savo nariams, • , į .į ‘ ' • ".

SLA - apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. <‘ 
Kiekvienas lietuyis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,(XX). ? ; * '

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda • Endowment - 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimai, siekianSra 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai ū?; /

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminudta 'apmaudą: ui 
$1,000 a pdraudos sumą temoka ti^-$3/M) metama.

SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijine/'*.* - 
Kreipkitės i savo apyiinkėg iftiopft Veikėjna, *
jie Jums mielai nacetbė# J. SLA įsirašyti;

' Galite kreiptis, ir• tiemai i SLA • Centru ?

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th Stų New York, N.Y.’ 10001 - 

TeL (212) 563-2Ž10

' JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St., Chicago, HL

• 3TFESTINGAT IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL- 
DŪMINAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

•* i

D. XGHLMAN, B.S., Registruotas vxistmiaku

Atdara šiokiadieniais nuo
3 vai. ryto iki 10 vaL vakaro.

r LTT8BATCRA, fletnvfą Htaratftrac, meno fr mcfiSt 
fW£m. ■mėtrtltii./ame yra vertingi, niekuomet aeseaitą, Via* 

Vinco Madtao, P. Joniko, V. Stankot 
3o,dr. Kasto Griniaus, taip pat K. HatuaeviėiatM ir V

ri

5 - i

rAAAA/-

'"■no £L

Kams “

50 metų studijavęs, kaip

artM at 
orfe fr d

gyvenimo brootq apraiymaa, bet tiksli to laikotarpio bottles K» 
ratOrini atrofija, soaktratyta sktnmačal*. Ta ®6 poalaglą knyf*

Ml lokfa piratais Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie dalai 
tvartai bei fa Istorija fr rfgt- Įdomi skaityti ir tadainuoju 
Hems, gėrintis autorės puikiu rtffiuml fr surinktais duomenfanb 
bei ufitnHifafe. Studija yra 151 puaL, kainuoja |X

> VlbNHO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apralj

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

H dalis, 229 psl.-------------------------------------------------------

liko Lileikio, LIUCIJA, proz" 178 psl. _____ —,

minos Narinės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psl. 

rof. P. Patarkite, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN- 
RAUKŲ BRUOŽAI. 176 psL >...^;_______

Venclovos, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA V

For constipation relief tomorre^r 
> jreachforEX-LAXtonight. «

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

1. Dr. Kario Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS, 
iH tomas ...------------------------------------------------ $10.00

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI
ATEINA LIETUVA,

p&ra^ 700 puslapiu knygą, kurion radėjo viską, kaąįeC kada !r
mat

Hoo

i i i i i i m -

mm

$6.00
$6.00

$5.00

$5.00

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

ir lietuvių kalb^. Jis mokėsi kartu su kun. Jatmfmn Ir
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbūriiikus, padui 
lietuvių kalbą liečiasfias ištraukas, paruošė tikslius vsrtimw 

Ir patarė mums toliau studijuoti.

\n.-

Lftbfttrw apskriti^ du< 
ffetarM, CflUHo 
ritovardifa I 
MlAlflOji 
t

I pat ---------- ----- ---- ------------------------------------J2.00

NAUJIENOS, 1729 So. Halrted St., Chicago, EI. 00601 
be čekj ir pridfikie viea$ doleri perefuntimo IžlaMotng.

svaigsta.rr.es
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W VOKIEČIŲ GEb'EBQUS HAJI5 SJTEIDIt
Antrojo PKsąnltaio Karo me- I v imv R<rawit& & pietų Afcti“ 

tu labiausia buvo i^arsejęb gen. 
George Pattc-U. Jis vadovavo 
Amerikos tankų diviz-joms, Jis 
pramušė Vakarų Vokietijos stip 
r jausią fronto ruožą pro kuri 
paleido vokiečių užfrontėn t?, n. 
kų divizijas, pasiekė Psryęių ir 
baigė geriausių vokiečių kanuo 
rrenė' dalinių pasipriešinimą

Nacių pusėje labiausiai pan 
žymėjo vokiečių gene ota- Er-

a. jie pa siekė ©utuė* Afriką, <* 
• n pxsk-kė TųuLjjįf, kivio gru.. 
Az.-.a.- nebok’ua ąoMujkis, ui 

sniė t biją ir i-ėvediė j Egų^vi- 
ien Rccrnmrlis pląpąvo, bes, vo 
<icč-u ‘iviyjas. pięftiyn t-tu.Ts;

■y.o ii .iuIv ae vfc-nao vok»v- 
u ’ nka ir nesistvmę pirmyn J 
Gcm įpei<į l bliMe B)ą- 

cn'-a'ik-■>. Jis turėjo ikpapiųs
As o4 January 1, 1T30 
Subscription Ratss:

Chicago $45 00 per year. $24.00 pei 
a months. $12.00 per 3 months. In 

other USA localities $40.00 per year. 
$22.00 per six months, $12.00 pei 
hree months. Canada $45.00 per year;

-<her countries $48-00 ner year.

25 cent® per copy

Nuo sausio pirmo* Aanos 
Dianrašžio kainos:

Chicagoįe ir priemiesčiuos:

detains ________
pusei metų_____
trim? mėnesiam:
Tieuam mėnesiui .

Kitose JAV vietose:

$45.00
$24.00
$15.00
55.00

metama . __________ $40.uu į . __-- — -7____ :____—
pusei metų - ----- ---------------- $22,00

tuviams siekti laisvės.
-- ~ j Naujausią pranešimą VLIKo seimui padarę VLIKo

_______ H5W vaWybos narys Liūtas Grinius. VLIKaą jį įpareigojo su
pusi metų L-I, _ lh.uc ruošti kelionę iš New Yorko laivu į Danijos sostinę Ko

! penhagą, bus suuostas Sovietų Sąjungos viešas teismas
* j Iš Danijos ekskursantai plauks į Suomiją, o Helsinkyje 

H8.00 ekskui’saniaj paminės Helsinkio baigminio akto priėmimo 
stybėmis, pasižadėjusioms padėti rusų pavergtiems lie- 
ir pasirašymo dešimtmetį. Iš Helsinkio ekskursantai 
plauks į Švediją, kur Strockholmę susipažins su ten gy- j 
vevančiais ir veikiančiais pabaltieeiais. . ■ ; •

Dauguma keleivių sudarys dabar lankantis aukštes
nes mokyklas xAmerikoje ar jas jau baigęs lietuviškas

Užsieniuose:

pusei metų

Naujienos rir ? kasdien, išskiriąs t 
sekmadieniui, pirmadienius ir šven
tadienius. Leidžia Naujienų Bendro
vė, 1739 So. Halsted Street, Chicago, 
IL 60608. Telef. 421-8100.

Pinigus reikia siųsti p&stc Money 
Orderiu kartu >u užsakymu-

s 
■fi.

&

Laisvės Alėja Kaune

NAUJ1ENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sek’rfidieBriĮ, 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai popiet šeštadieniais — iki 12 vai

NAŠUS VLIKO SEIMAS

tos, liečiančios pavergtos lietuvių tautos kovas išsilais
vinti iš komunistinės vergijos. Tokiojekęlionėjie jauni
mas turės progos pažinti šiaurės ir Vakąri|.Buropą/Va- 
žiuos ne vien lietuviai, bet irestai. Jie plauks Bal

Praeitą šeštadienį ir sekmadienį Chicagos Jėzuitų 
centre įvyko 40-tasis Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto seimas. Jis prasidėjo gruodžio pirmos dienos 
rytą ir baigėsi 2-tros dienos pavakare. Dr. Kazys Bobe
lis, VLIKo pirmininkas, seimą pradėjo, jam teko jį ir už-

matyti Latvijos bei Lietuvos pakraščius. Dabar skun
džiamasi, kad lietuviškas jaunimas ne^feąukia į lietu
vių darbą Manoma, kad ekskursiją ir paskaitos grjžus į 
Ameriką pasiryžusi jaunimą įtraukti į dferbą. M Lie
tuvos laisvę. ri<:,A- t t.’.

' Sęimui sUiąįosta;.net'trys paskaitos, ^tvęs paskuti-

VLIKą sudaro penkiolika politinių grupių, veikusių 
nepriklausomoje Lietuvoje, karo metu susidariusių įvai
rių sąjungų ir sambūrių, kovojusių už Lietuvos laisve ir 
nepriklausomybę. Kiekvienas politinis vienetas siunčia, 
po vieną atstovą į VLIKo tarybą, kuri renka savo pirmi
ninką ir kitus pareigūnus. 'Tarybos nariai tarybos posė
džiams. susi renkantiems bent kartą į du mėnesius arba 
ir dažniau, jeigu kyla svarbesnis reikalas.

VLIKą sveikino Amerikos Lietuvių Tarybos naujai 
išrinktas pirminikas Teodoras Blinstrubas,. bet karš
čiausiai plojo, kai seimą pasveikino Lietuvos Darbo Fe
deracijos pirmininkas Kazys Povilaitis, prie sveikinimo 
prisegęs asmenišką penkių šimtų dolerių auką. O ploji
mams nesimatė pabaigos, kai seimą pasveikino Dr. Vy
tautas P. Dargis, pasveikinęs seimą Reorganizuotos Lie
tuvių Bendruomenės vardu, pridėdamas penkių šimtų 
dolerių čekį.

Pats įdomiausias,, gyviausias ir naudingiausias pra
nešimas seimui buvo Dr.Kazio Bobelio, VLIKo pirminin
ko, Visi pripažįsta, kad Dr. K. Bobelis atgaivino VLIKą, 
kiekvieną metą įnešdamas į VLIKo veiklą kelis naujus 
dalykus. Dr. Bobelis, pasinaudodamas Helsinkio baigmi
niais aktais, pasinaudojo vienu Helsinkio akto paragra
fu, leidžiančiu siekti pavergtų tautų laisvės. Sudary
tais nuostatais jis pasinaudojo, ir pajėgė patekti į Belg
rado. Helsinkio saugumo ir bendradarbiavimo konferen
ciją. Be Belgrado, konferencijos vyko Madride, kur pa
vyko užmegsti ryšius su Šiaurės Atlanto Sąjungos val-

nisięris Mečys Mackevičius skaitę.pirmą ipąskaifą-k An
trąją paskaitą suruošė tarptautinės teisės socialistas 
Dr. Domas Krivickas, o trečiąją-fe'ikš^b’nių /demokratų 
vertėjas Vladas Šbliūnas. Kibkiyenhs jt>2 suūtaųkė. f^:< 
tais paremtą medžiagą, kiekvienom mū^: tautiečiui?tu
rėtų būti žinotina. ‘ 'V'

Prbf. Mickevičius labai vaizijžia}'išdėstė, vokiečių 
pastangas pravesti lietuvių jaunimo mobilizaciją vokie
čių karo, tikslams ir prievartos darbairis ',$et vokiečių pa
stangos nuėjo niekais. Lietuviai savxi norų nėjp-.į-vokie
čių tarnybas. Savanoriais jie išėjo; kai kąra jėgąą. orga
nizavo gen, Povilas Plechavičius. Lietuviai pasižadėjo 
kovoti prieš sovietų karo -vadovybės - nuleistus partiza' 
nūs 

'rusams, kai jie vėl artėjo prie Lietuvos sienų. Lietuviš
kas jaunimas ėjo karo tarnybon, kai žinojo, kad jiems 
vadovaus lietuviai karininkai. d- ? - ./ ' ,

Dr. D. Krivickas patiekė gyvos medžiagos apie vyk
stančias pakaitas7 sovietiniame gyvenime- • ' ' '

Įdomiausią ir praktiškiausią kalbą pasakė Tautos 
Fondo pirm. A.. Giedraitis. Jis papasakojo-apie savo vei
kiančius Tautos Fondo skyrius irpriemones aukoms 
rinktu ; ' • •'

Kanados Tautos Fondo atstovas A. Firavįeįus taip 
pat kalbėjo apie aukų rinkimą- .Kanadoje: Pats( 
Finavičius neturėjo progos pasiruošti pranešimui, kaip 
jis kiekviną metą tai padarydavo. Savo pranešimą ” jis 
žadėjo baigti VLIKo suruoštame bankete.

tai gerą atminimą. Jam nereikė- 
o pdišeiio-apsfci^ihyi^nnms pa. 
rucstf ? Kiek •.' tankas; nedrįso 
ženrrti pirrnyp* ar atgal. -lis ap 
>feičiavo • mintiną?
ka?d .vadams jis ?ąip-pat nėuž-<; 
niršdavo.’ Jh įsaSyda^ yiepam, 
vn ftvtf pačiu mėta įspėdavo ir 
greta esantįjį. £ad pąsiruoštų 
ndrjam; žjgiųi.-'Jiš taip: pat at- 
> rnjridavc; kiek turkams reikės 
degalų.ky'r ’juos gauti rir kiek 
idviRiu ištekti. ■ '
' Afpęnfcre ' tokią atminų tų-' 

vėjo $?’> ■ - Maršalas; Jarn nereū 
kėė(te\T> paišelio' paskaič-iavi- 
nteįb4 paruošti ’ jąąnj '.nereikėją. 
Jis -Viską' įkainuodavo atminti
nai; •- • ‘ ■'

Jis ;Ušhnirėy kųo-Lkapitonas 
Dawigh: • D;. Eisenho'W.ei. -pasižy • 
:nėjo Texas valštyjoję ' vykusių.

■ manievTij..metut o. k^ rėikėjo. pą. 
rinkti .' kąro: įvejksHjaųįs. tai 'iš: 
oujfemnko. pakėiė Ej5enLowerį 
j generdlų^ . jp -pasiiįDtė. Afrikos

. kovoms vadoyaųU. O’ kąi i'čūk:ė- 
;o karo vado ųtacį,ųmš Europine 
pribaigti, • tau taip . pat; parinko 
geni EisenhoiS?®v Gabumą from 

unkiai.

iilęro invazija veda- Vokieti- 
rą prie didžiausios nelaimės. Jei- 
Ai Ititferio užs:spyiimas nebus 
^Valdytas., tai Vokietiją?neliks

vuu piK» buvxtjLu Adiu •vduuvjx^.--ttawibLus. paruza- j to Hnii0:e jV’jsuSėnpot šunį 
s Lietuvos’miškuose. Jie buvo pasiruošę pastoti kelią į suderinamai nnorėonęs.

Gen. • Roeminėliųjnegavęs reb 
kai in gųt ajsięgų' tankų dalims • ir 
negavęš. rekalĮngų; kurų, būyų 
nriyersta<s- palikti savo- tankijš 
šiaiirės Afrikoje,- o keltis į Eu- 
>-cna Gen. Roeairnelis ir- iš šiaū- 
-ė- Afrikos nevažiavo:-be gen- 
Špeidel. : j? a. -

Vokiečiai žinp'jo, kad .smeri- 
kiečrąį rengiasi įsiveržti j Vaka
ru- Europą, bet nebuvo tikri, 
kurioje vietoje sąjungininkei įsi
verš. . Hitleris įpareigojo gen. 
Roėmmelį organizuoti Vakarų

—r

I. pusėn AS

KOVA IR MEILĖ
LIETUVOS LAISVĖS KOVŲ ROMANAS

(Tęsinys)
Gyniotas drauge su Liudu nuskubėjo prie Bui- 

vyčio namų, ir baisus vaizdas atsivėrė jų akims: 
Genutės tėvas guli savo kraujo klane, su durtuvu 
perverta krūtine, prie pat savo uamų slenksčio; 
motina sukniubusi priemenėje, perskelta galva; 
giliau troboje išsitiesęs vokietis, ir didelis ]>eilis 
styro jo nugaroje. Daržinėje nebėra nė vieno su 
žeisto bermontininko, kuriuos Buivydžių šeima 
globojo ir gydė.

Gyniotas su savo vyrais apėjo ir apžiūrėjo 
visur, bet Genutės niekur nerado. Reiškia, ber
montininkai ją išsivežė.

— Štai kaip jie atsilygino Buivydžiams, už 
belaisvių globojimą ir gydymą, — liūdnai paste
bėjo Gyniotas.

— Kiekvieną sutiktą bermontininką dabar 
rudursiu kaip pasiutusį šunį, — sako kupinu kerš
to balso Liudas, likęs vienintelis iš Buivydžių 
šeimos.

„Prie kiekvienos Kaimo triobos matosi lavo- 
šeimų'tėvai, arba sūnūs. Klyksmai 
Siaubas apsigyveno Šarmų kaime, 

d gelbėti sužeistuosius ir vytis ber-

i guli 
visur, 
skubi 

inontininkus.

nai, te 
girdisi
Reikia

— Bet kurgi Genutė? Nejaugi jie išsivarė j< 
kaip vergę? — galvoja Gyniotas. L,-J

— Viską gali padaryti tie gyvuliai, — įnir
tingai sako Liudas. — Mums reikia tuojau juos 
vytis ir jiems atkeršyti. Jie vežasi patranka ir 
todėl toli negalėjo dar nuvažiuoti. Ten matosi dar 
dulkių debesis: bermontininkai ten važiuoja Na- 
variūnų link. . ; •

— Vyrai, — kreipiasi Gyniotas į likusius s*®-' 
kus kaimo gyventojus: — kas tik turite drąsos,- 
imkite šautuvus, vysimės bermontininkus, o kiti 
žiūrėkite sužeistuosius.. Moterys čia daug, gali 
padėti. ' ’< .y, '

Penki vyrai griebė šautuvus ir šovhiius nuo 
nukautų vokiečių, kiti turėjo paslėpę sa^is. Sep
tyni energingi vyrai dar prisidėjo- prie Gyrtždto 
būrio. Susirankiojo dar pasilikusius arkliūs beri 
vežimus ir paskubomis gan stiprokas būiys pasi
leido vytis bermOntininkuš, točjau pirmiau maty-1 naktis. įfcirdih 
tas dulkių debesys ja.iibuvo pranykęs ' ‘ | Navariūhuose.

— Jie gal jau Navariūnuosri?
— Gerai, mes ten juos užklupsime.
Jie važiuoja greitai. Baltas, išdžiūvęs kelias Į ^eks.aMa^kti 

dulka, darosi dulkių, debesys, kylą aukštyn Ir gali giuokime. 
būti tolį nuiomas^ Staiga pasigirsta, artilerijos > 
sviedinio švilpesykurtiW' įii-čgfAar w- * 
griaudžia užpakaly vežimų. Visi krūpteli.

— Važiuojame Vyrai, tik greičiau. .lie nepari ; 
taikya Dulkių debesys 
taikys į debesį, — sako vienas iš vyrų.

toli musų užpakaly? -Me

DR. K. BOBELIO PRANEŠI
MAS VLIKo SEIMUI

(Atkelta iš pirmo puslapio)

Iriž. A. Veu<kus nuolatiniai 
VLIK? ntšvovauja Europoc Par- 

vaętJs ruošė Hitleriui galą. Ga-i lamente ir Europos krikščionių 
i demokratu judėjime.

Svarbus

Įsakymų ąkr^enjo ant (ikmens. Gen. špei- 
: tortu -u kitais žymesniais Į

bomba po jo darbo stalui
buvo prakt škiausias reikalas-j Svarbus VLIKo laimėjimas 
Gen. Sp ei del paruošė visg ;pla- ! JA' Valstybėse, -tai yrd lietuvių 
na. Įsakė, kas ir ką turi paclaiy- 
tfe Ji? negalėjo nepasakyti gen. 
Roemmol. kas rau . padaryta, 

"Gen.. 'Roemrriel pilniausiai pri
tarė-'/ ■-

- Viskas buvo paruošta, bet ne 
ytskas*.išėjo, kąįp;nkęUįi.Ka> 
parnešė b°mbą.-c 
skaičiąvo- HitierU buv^o 
Mas. bet neužin4stes?-Ft?v6-su- 

‘ imta daugybė karo vadų. Jl^ 
buvo pakarti: Buvo suimtas ir 
j>em Speidfl. Bet ne vienas vo- 

‘ klėčių generolas jo. neįskundė.
Its Uaeiu gartiaL. nepriklausė, 
J-is • ųacių, partijai nęį\rrkl^sisė^ 
liko ^sušaudytas. * J'. '

Gen. Speidel buvo pakviestas 
: Berlyną’pasitart i su Hitleriu, 
bęt pas’itei.sHiimųi jau ..nebuvo 
laiko- Hitleris pats nusižudė, o 
jis buvo uždarytas Berlyno to- 
lėiiį&e. LĄirnė. kad jiį buvo su
imtas. amęrik:ecrų zonoj.. Amerir 

.kos kariai jį išlaisV^no^ Gen,
Špeičfel padėję /kancleriui Ądė- 
naueriiri; atstatyti vokiečiu ka
riuomenę. ' x;

Gen Hans S nei del mu ė Va
karu Vxrkietijoj, Ead Home] 
miestelyje, savo name- Praneša
ma/kad jis yra palikęs, a Išimi- 
n imu pluošta - ?J

Sf. Jurkevičius

Pirmadienį aukso uncija 
Verki erių karo vadai mate, kad kainavo $319.00.

— Nežinia; jie, galbūt, stebi mus ir taiko.
Dar du sviediniai' fmšvRpė. labai arti ir di

deliu trenksmu sprogo ant vieškelio, visai arti nuo 
paskutiniojo vežimo.

— Tuojau sukti vežimus į krūmus ir visiems 
išsiskirstyti, — sukomandnbja Gyniotas.'

Vežimai pasuka per kęlio griovius i čia pat 
esantį alksnyną, vyrai šoka lauk ii“ plačiai Esi- 
sk-HVto. Sviediniai gan dažhai švilpia ir sprogsta, 
bet vis toliau užpakaly. Vyliai greitu žingsniu žy
giuoją pirmyn por krūmui, o vežimai važiuoja 

keleliais. Ratai barška, -arkliai prunkščia, 
bet dulkiu debesio aepariifcka, ir bermontuMn- 

"kttms neįmanoma jų pastebėti.
Alksnynai iki N&vai-tįąų,. kaimo neprieina, 

jfei Gynioto kariai išeitų iš'anbspyuų ir žygiuotų 
per atvįra lauką, bermontininkai lengvai juos iš* 
Idotfi kulkoAvairttMU Gaittn pasitarnauti tik

apsinakvos

I kalba radijo programos perkeli- 
mas iš Radijo Liberty. (Laisves 
Radijas) — tirtas Rusu res- 
piiblikpms“ į Radio.Free Euro
pe (Laisvos Europos Radijas) 
— skirtas Europos, tautoms.-Oia 
v-i didel's Dr. K<pJ^Fgęlos in- 

riiįcdlitihio ra'gint- 
:n<> re^ųltatąsfi Bet. pagrj ndinį ir 

■ v!«t.'ęerkf-b®ną sutvarkė' Sena- 
■nriu.s Chr rlfiK Percy.— giynai 

. :.o nuonelnąs. Gaila,'kad'jis pra- 
dnkimus.. nes lietuviš

kuose reikaluose jisedauig padė
davo..,'

,\7L.IKas tebeišgyvfeoa- — tėbe- 
sitęsianjĮ JAV bėndniornęnės su 
siskaldymą i- giųčus. Negalima 
suprasti, kad . susitarimas neat- 
siekiaihas- Męs visada esame pa
siruošę šiam reikalui padėti.
. Apkaltintų Hętu.vįų .klausimas 
yra tapęs labai aktualus, nes vis 

-daugiau lietuvių-, yrą .apkaltini
mų remiantis KGB. pristatytais 
dokumentais ir Eūdiųiųkai-. OSI 
ištaiga KGB davinius lajiko bone 
fide-ir jąis remiasi - --tai nusi
kaltimas prieš Amerikos teisinę 
s:stemą. Visa ši'KGB ?.kci4a tu
ri vieną pagrindinį ' tikslą — 
diskredituoti etniniu pruoiu 
antikomunistinę veiklą.

(Bus daugiau)

bet ir Pcrtuvalijos' j
1 rinką dėl lū pačių 
čia.

*’ ■ I I II

linijos, 
Europos 
priežas-

— Kas tęn? Išeik lauk, tuojau paleisiu gra
natą, — sušuko. Gyniotas.

— Tai aš, Genutė, — atsiliepia moters balsas; 
tuojau pasirodo žvilgąs bajonetas, paskui šautu
vas ir Genutė. Ji laiko kietai suspaudusi, bet tuč
tuojau numeta h šalių ir basomis kojomis, su
plėšyta suknute bei apdraskytu veidu ji pribėga 
prie Gynioto ir stipriai ji apkabina.

Neapsakomai švelnus jausmas suvirpėjo jo 
krūtinėje. Jis jautriai prispaudė ją prie savęs, 
visa žygio įtanipa išnyko, kaip nebuvusi, ir jis 
norėjo, kad ši laimės minutė amžinai tęstųsi. Bet 
jie Susivaldė, švelniai atsipalaidavo nuo jos ir 
jautai pakteusė:

— Dabar. Genute, prašau tuojau papasakoti, 
kaip viskas įvyko

— Jų gal kpks penkiasdešimt užpuolė šcrmų 
kaimą, atsivežė patranką, kulkosvaidžių Mūsų 
vyrai mėgino gintis, btt tu 
šauti, kiti pksrslė^ė. Fricas 
žeistasis, di-auge «u kitu vokiečiu atėjo pa 
susirado mane pasislėpusią ir privertė eiti su juo.

jlau) -
neguieunsa p

no “Susitikimas ,^fbn-

iŠ. M’fej
Mutns

taiWthc rv*C,u‘ . 4 jiltr KtUtfo ai

jau vieni buvo nu- 
žinaų tas buvęs.su

muš,

k
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ZAPIŠKIS

Service 461-8200, Page 06058

19M S. Manheim R i. Wetacn«»Ur, IIL 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis 
u kas antrą šestathenj 8—3 vai- 
Tek: 562-2727 arba 562-2728

OR. PAUL V. DABGIS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Watches U r Community klinikos 

Medicinos direktoriui

atsilankyti, nes yra* daug svar
bių reikalų aptarti. Bus renka
ma valdyba

Lietuvių Brighton Parko 
Moterų Klubo priešmetinis na
rių susirinkimas įvyks ketvir
tadienį, gruodžio 6 dieną, 1 vai. 
po pietų, Anelės salėje. -1500 S.

A’4

%

Modernios poezijos knyga. Kaina 5 dot Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3921 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą

OPTOMETR1STAS
kalba lietuviškai

2618 W. 71st St. TeL 737-5149 
Tikrins ak-is. Pritaiko akiuim 

ir “contact lenses”.

INKSTŲ, PŪSUS fR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 

1656 West 63rd Street
■ Vandos; antrad. 1—4 popiet,.
į ketvirtai 5—7 vaL vak.

Ofise taJafenas: 776-2880, 
Raaraeneijes telaf.; 448 5545

Florida

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija,

5025 CENTRAL AVK
St Petersburg, Fla. 33710

- TeL (813) 321-4200

Apdraustas perkravstymcc
S Įvairiu atstumą.

ANTANAS VILIMAS

TeL 376-1882 ar 376-5996.

PERKRAUSTYMAI

Laimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Char-gą 
ir VISA korteles.

R. IERANAS. Tai. 925-8063

.. AjBMgL.
-T-

Funeral Home and Cremation Service

z

SOPHIE BARČUS

SUSIRINK1MU 
PRANEŠIMAI M. ;

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

J. Klauseikts paraše stmh.to 
kurią turėtų atidžiai paska.ty. 
visi lietuviai, kurie p.unksuą t 
rankas ima ir nori pasakyti sav\ .

1 nuomonę visuomeniniais ir pob-
1985-tiems me- tinfais klausimais. Ją turėtų pa

studijuoti ir teisininkai, kurie 
teisės klausimais dar rūpinasi. 
Knygoje gyvais pavyzdžiais pa 
rodyta, kaip nereikia rašyti. Ne
reikia rašyti ne tik paprastam 
piliečiui, bet visai nedera kelias 
knygas parašiusiam, aukštus

Eugenija Sir migy s

Joniškiečių Labdarybės 
ir -Kultūros priešmetinis susirin 
kimas įvyks -antradienį, gruo-;, 
džio 4 dieną, Vyčių ssalėj, 2455 me!1u5.tojui I1L?^_Ža’I^.S 
W. 47th Street. Pradžia 1 vai 
po pietų. . . . .. ,.;į

Nariai kviečiami atsilankyti,;
nes yra daug svarbių reikalųiap- 
tarti. r • į

i mokslus baigusiam žmogui. 
I Autorius yra teisininkas, baigęs 
Į Kauno universitetų, dirbęs teis
muose, rašęs teisinius 'sampro 
tavim us.

i

dievų stovyklos, kurias tik aš- 
iuon.ol:ktu amžiaus pradžioj# 
nunešė pakilęs Nemuno vanduo.

Apie senąją Zapyškio bažny. 
šią yra užsilikę nemažai įdomių | 
panikoj imu ir iš krikščionybės 
taikų- Pasakojama, kad bažnyčio 
j'e buvęs Kristaus paveikslas čia 
ouvo atsiradęs .stebūklingu bū
du JĮ atnešęs ant ragų elnias, 
kuris atplaukęs Nemunu iki Za
pyškio. Vėliau tas paveikslas iš

Lkvuvos kraštas gan didžiuo 
..s tu va seiienn* ii lotcr.n^n 
vic-.ovtmis, bet ff g.aklais gam-' 
tvvaizdžtais, krtrie puošta vi,ą 
kraštą pagal Nemuno ir Duby
sos upes. Gilioje senoveje čia 
kerojo tankūs šlaitai, kurie supo 
Lietuvos kunigą ik š< ių pilis, iš! 
kurių buvo ginamasi nuo įsiver-j 
žūsiu užpuolėjų. Ypač Nemuno 
pakraščių viršūnės buvo pasi-| 
puošusios senovės, žmyčiomis ir 
aukurais, ant kurių buvo deda- j Zapyškio bažnyčios buvo perkel
inės aukos Perkūnui ir kitiems) 
Lietuvos dievams. Pagal senų pa 
davimų pasakojimui Kauno auy 
linkės buvo garsios savo prana-

GENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

tas į Kauną, bet ir ten jis? ilgai
nepalikęs. Stebuklingu būdu jis p—— 

atsiradęs vėl Zapyškyje. : ,-----
Pabaltijo gotikos stiliaus Za-|Vc—

šais kuriuose buvo apsigyvenę pyškio bažnyčios sienas i kaip I
Knyga, atspausdinta praeitais dievai.ir dievaitės. Sakoma, kad i iš lauko, taip-ir iš vidaus pusė* I

X* . * ‘ v . , !■ ' • -A 1 »♦ .<-J1 ______ • -  J t-l 1 L T I T B

metais, jau baigiama parduoti. 
Kas nori ją įsigyti, ta į turi ra
šyti K. Janutai, 2818 A Venai'Su, 
Los Angeles, CĄ $0039.. Jei; pas

Tęlęfonas 523-0440

MODERNIAS OS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

dabąrtiiris' Aleksotas buvo nuo- puošia raudonos, plytos. Jos kai- I 
įilią Lietuvos senovę, 1 

.- lietuvių kovas, laimėjimus ir I 
pralaimėjimus?, y u ' b ; l| 

A ‘ii * * * / r f ’ |
Paskutinrubju metu Lietuvos Į 

okupantų spaudoje buvo rašyta, ; 
kad Zapyškio bažnyčia yra nu
griauta. Nernurto vanduo \galu- I 
tinai pagraužė jos pamatus ir ši | 
neatlaikiusi..

Bet daugiau negu Nemuno j I 
vanduo Lietuvos isterines viete- Į1 
ves šiandien, naikina svetimoji 
atėjūno ranka- Jis. nenori, lead! I 
Lietuvos žemėje lifcų liudinin-'l 
ku, kurie kalbėtų apie lietuvių I 
praeities kova; ir darbus. |

S. .

latinė buVėihė, Jai skirti ir pa- ba apie g 
šventinti' gojai 'tęsėsi net iki pa 
ties Zapyškio'. . :

Pats Zapyškis randasj. iktiria
Upytės Draugiško Klubo . Los Angeles, ,CĄ .tlt>039._ Jei: pas i 

priešmetinis susirinkimas įvyks1 jį dar yra-keli egzemplioriai, tai ' 
penktadienį, grtjodžia-:ld>- Ape- ’ už tris dolerius jums ją atsiųs, - - N-Zt.Vo 
lės Kojai salėjž, -4300' Soį >-| o jeigu jau nebebus, lai bus vie- 

man Avė. Pradžia 1 vai. po;pie-Įna iš tų lietuviškų knygų, kuri. žįšbių vardu. Spėjama, kad šis
lės .
man
tų. j išėjo. Ji nebegali, bei išėjo į

Po susirinkimo bus vaišės, i žmones. Raila yra Klauseikio 
Nariai kviečiami atsilankyti, 

nes yra daug svarbių reikalų ap
tarti.

Kalys

Lietuviškos knygos
Naujienose buvo skelbiama, 

kad Bronio Railos nusib as tymai 
jau atspausdinti. Tai buvo tiesa 
praeitais metais, kai J. Klausei- 
kis pasijuto be pagrindo įžeistas 
ir panoro pasižiūrėti arčiau į 
Bronio Railos mėgiamas pa
reikšti nuomones. Arčiau pastu
dijavęs, jis rado reikalo para-

knygos vertas. Jis turi pasiklau 
syti, ką žmonės apie jo paties 
knygas mano. Turės progos pa
matyti, kodėl jų nepuola. Ąpię 
Klauseikio knygą jis paleido dai 
kelis railiškus melagingus tvir
tinimus, bet išdėstytų faktų ne
paneigė. Jau laikas, kad atkreip-

8t. Stalioraitif

— Didžiausias rūpestis šiame 
margame gyvenime turi būti 
žmonos pasirinkimas ir vienin
telis pavojus—grožis, kurio vi
si vyrai, visokio amžiaus, pro-

syti knygą apie Bronio Railos | tingi ir kvali buvo apvilti.

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

vardas bus kilęs nuo Lietuvos 
valdovų Sapiegos giminės var
do. Nei Sapiegos dvarų, nei vie 
tos inliii žymes čia nerc palikę. 
Tik gausios iškasenos šiandien 
byloja,' apie ahcer-senovės pas
tatus, kurie čia buvo pastatyti 
keturioliktame šimtmetyje.- Vie
ninteliu iš tų laitų "pastatų yra 
Jšlikaši sena Zapyškio bažnyčia. 
Sakoma, kad ją yra pastatęs Po
vilas Sapiega, kad dabartinėe

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

Teiet 476-2345TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKSTkS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EINA TĖVO PĖDOMIS

Gengsterio sūnus grįžo namo 
po kvotimų mokykloje.

— Na, o kaip pavyka? — klau 
šia tėvas.

— Labai gera:. Miręs klausi
nėjo ppr pusę valandos o aš 
tylėjau ir neatsakiau nei i vie
ną klausimą.

VANCE FUNERAL HOMEbažnyčios pamatai ir šoninės šie • 
nos buvo paliktos seno3 lietuvių 
stabmeldžių šventovės. Sapiega 
padaręs tik kai kuriuos pastato 
pristatymus, daugiau tinkamus 
krikščionių bažnyčiai. Senų žmo 
nių buvo kalbama, kad Zapyš
kio bažnyčioje dar ilgus metus 
buvo užsilikę trys pagoniškų

1424 South 50th Avenue
i

TeL: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENIS'

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
labai lengvą švaistymąsi įžei- j 
džianėiais žodžiais.

Pirmiausia, Klauseikis faktais 
įrodė, kad Raila įžeidęs K. Ja
nutą be jokio pagrindo ir be jo
kio reikalo. Trenkė kaip perkū
nas giedrą dieną ir nutratėjo. 
Kai Januta bandė reikalą išaiš
kinti, tai Raila ir klausyti neno
rėjo. Orakulas burną atvėrė, ta; 
neteisingo žodžio nepataiso.

J. Klauseikls giliau pažiūrėjo 
į Railos “stilistiką” ir papras
čiausiais faktais įrodė, kad gra 
žiais žodžiais apibarstomas labai 
negražus tvirtinimas. Tas tvir
tinimas veik visuomet yra mela
gingas. O melas, nors jį gražiau
siai “slilLtas” papuošia, Vis lie
ka melu. Kenksmingu pačiam 
šmeižtajam.

PIRKIT

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikstėis automobiliams pastatyti

Y—— ----------_ _ -.

-------------7T—/

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotunų Direktoriai

TeL RE 7-1213

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

----

I
1984

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

Naujienos, Chkago. 8, TU. Tuesdav

•ADU© tltMOS VALANDOS

WOPA • 14M AM

Oi A idai
4

H£lP YOU* HEART

Pist »•. MAPLEWOOD AVK.
CHICAGO, IL

»- l(1 * Si- -r
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^-MĮ* 1MB A*

H*..
TTB MMiM. me AM tams*

1444 W.
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2424 West 69th Street

taruta* Pirk*.

VASAITIS-BUTKUS

H
L#

-taPrlOUR REACT FUNC

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652*1003



F~ — r— KAIP NETURTINGI PRATURTĖJA
turtingi “neturtėliai”, kurie 
rosi turtingais, nuslėpdami

du

są

Cent m Biuras praneša, 
slepiančių savo pajamas gali 
ti anie 2*’B. nepriskaičius 
dirbančiųjų, kuriems išmokama

kad 
bū
tu

pa- 
it

Ome ha Burger King darbinio 
kam- moka $50 borų, kad 
i a-1 u

EUGENIJAUS KRIAVČE- 
LIŪNO PREMIJĄ.

buvo 35,3

Hagger.fabrikas Oklahoma Ci
ty siuvo kelnes |>cr 11 metu. 
Htgger dirbtuvė samdydavo 2(K) 
darbininku, šiam darbui galėjo] 
samdyti 600 darbininkų, bet Ok-] 
lahomos mieste negalėjo rasti i 
tiek darbininkų nors galėjo ii 
mokėti po S6.50 i valandą. Ne 
galėdama^ gauti užtektinai d ar j 
bininku ir dirbant tik 35^ 
ieguinu, negalėjo išsilaik\
turėjo užsc.iryti. Dirbtuvė Ba
gger tupėjo uždaryti. Kita diib 
tiivc McKinney Texas d( 1 
pačio- priežasties.

Vienas iš penkių AmeBkoje 
gaimi ‘‘Welfare1’ Oficialiai įra
šų vyriausybė sako, kad kiekvie
na šė ma iš keturių asmenų, už- 
diibanti mažiau, kaip *10,187, 
yra biedni. ir tai šeimai priklau
so “Welfare”.

Prae; usr i is met a i s
m i 1 i jcnai b ied nų am er ‘k i eč i ų. 
Federal State n vietinės vyriau 
>ybė< praėjusiais metais iškidoĮ 
$107,5 bilijonus mokesčių mokė- ! 
tcję pinigų socialinei apdratidai. 
Tie $107.5 bilijonai nevisi teko 
biedniems žmonėms. Didesnė du 
V s te s sumos teko biurokratams, 
kurie tvarko “welfare”. .

Je;gu visus tuos pinigus pa-, 
dalytų tik biedniesiems, tai juos 
padarytu turtingais. Bet yra keli

su- 
darbininkus norinčius 

di i Ii Burger King. McDonald 
Om.iba turi r.et 200 darbu, ku 
jiems negali gauti darbininkų.

Kadėl taip yra? Todėl, kad 
Welfare” yra daug geriau ne

gu dirbti už $6,50 į valandą.
Labai daug yra verkiančių, 

kai prezidentas Reagan p; sakė 
pri kalbą apie apkarpyti welfa
re. Ir kaip gali neverkti tie, ku
riems nepriklauso welfare. Jie 
netektų geru pajamų! Jiems rei
kėtų eiti dirbti už *6.50 į valan
da. Tai būtu jiems baisi trage-

Vladas Brazi onis

Premija jaunimui
Dr. Leono ir Irenos Kriauče- 

liūnų šeima savo mirusiam sū
nui ir broliui prisiminti skiria 
kasmetinę

PASSBOOK see us for 
financing. 
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BUTŲ NUOMAVIMAS 
B MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS ♦ VALDYMAS 

B NOTARIATAS • VERTIMAI

Perkūno Siena nepriklausomybes laikais Kaune

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAIS 
£R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKIJIMA1L 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

Chicago, EL TeL 847-774J

Hięh
Interest Ratei

Paid on Sanngs

Inters^ Compounded 
DaSy and Paid Quarterly

. n i j i MtMBCX j
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Premijai skirti sąlygos 
tokios:

1. Eugenijaus Kriauceliimo 
10C0 dolerių premija skiriama 
lietuviui jaunuoliui, geriausiai 
pasireiškusiam raštais (lietuvių, 
anglų, ar kita kalba), veikla, or- 
ganizac:niu veiklumu ar jauni
mo vienetui (sambūriui, tauti
nių šokių grupei, jauninu) cho
rui, s;>orto būreliui), geriausiai 
reprezenta\ tįsiam lietuvius 
Lietuvą vienerių midų Ivėgyje;

2. Premijai gauti asmenis ar 
vienetus rzštu pasiūlo jaunimo 
organizacijų vadovybės, jauni
mo grupes, vyresniųjų organi
zacijos ar paskiri akmenys iki 
kiekvienerių metų gruodžio 

31 d. (pašto antspaudas);

3. Premijuclino asmens ar 
jaunimo vieneto tinkamumui 
įvertinti sudaroma Jury komisi
ja, kurion po vieną atstovą ski
ria Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės jaunimo reikalams vado-! 
vas, Pasaulio Lietuvių Jaunimo • 
sąjungos valdyba ir JAV Lietu
vių Jaunimo sąjunga, o du at
stovus paskiria Kriaučeliūnų ■ 
šeima;

4. Jury komisija, aptarusi as-! 
mens ar vieneto tinkamumą i 
premijai, ją skiria bakų daugu-* 
ma iki sekančių metų vasario 
15 d. ir susitaria su Kriaučeliū- *̂ 
nu šeima dėl premijos įteikimo 
laiko ir pobūdžio;

5. Premijai asmenys ar viene- ’
tai siūlomi raštu, nurodant tiks-j namucs?( esančiam 2417 West 
liai premijai tinkamumo moty-į 43 st. (lygiai 1-ma v. p.p.). 
vus, ir siunčiami: j Nariai prašom? atnešti vertin

gų dovanų laimėjimams ir ap
simokėti nario 'mokestį.

Įžanga: $4.00 dbl. vaišėms 
išlaidoms padengti.
V. pirm. Juozas Skeivys

(Pr.)

dalyvauti, nes reikės daug ką 
aptarti. Valdyba

LIETUVIU PENSININKAI

Lietuvių Pensininkų sąjun
gos valdyba kviečia savo na
rius ir norinčius būti nariais at
vykti į gausų susirinkimą ir 
prieškalėdinį -pobūvį su vaišė
mis ir programa.

Susirinkimas įvyks gruodžio 
12 d., Liną vai. p. p., šaulių

$212 W. Cermak Road

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

y. BACEVIČIUS — BELL REALT3 
INCOME TAX SERVICE -

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

iš
j 4

Kaledonijos, kad geltcnodžiai 
neišžudytų.

i LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

- - Prancūzija rengiasi siųsti
smogikus j Kaledanija, kad Gp- » mūrinis. Labai geros pajamos.

° t ~• TiiIpIic hntoc covminkm GPrJK itivpsu

gintų baltuosius ir 
tvarką.

— Pilipmų karo vadovybė 
praneša, kad Zanboanga pi^o- 
vincijoje žuvo 23 maištininkai, Į 
sukilę prieš dabartine su.ntvarj 
ką.

Dilelis butas savininkui. Geras inves
tavimas.

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.

Didelis, gražiai įrengtas bungalow.
Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY

ll.EKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI j

Turiu Chkagos miesto
Dirbu ir užmiesčiuose, trati. 

>*rin+uota.f ir sažinln^aL 
KLAUDIJUS PUMPUTI!

4514 S. Talman Are.
Tel. 927-3559

EUGENIJAUS KRIAUČE-
LICNO PREMIJOS
KOMISIJAI
12500 Pawnee Road
Palos Park, Illinois 60464

— Amerikiečiai išsivertė 
lyniiečio Alfredo Doeblino 
sakaičių knygą.

INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St 
Tel: 436-7878

DĖMESIO
62-80 METŲ AM±. VAIRUOTOJAU 
Tiktai $126 pusmečiui automobilio? 
liability draudimas pensininkims,;

Kreiptis: A. LAURAITIS
4651 S. Ashland Ay®^

Chicago, UI. į
Tel. 523-8775 arba 523-9191 7

a 1 i

apv-

ir
sales i

RENTING IN GENERAL
Nuomos I

k
YOUR DOG M2WS 
WAMIHS,TOO.

i

Suaugusi moteris ieško mo
ters norinčios gyventi dideliame 
bute su šeimininke. Skambinti 
733-1283.

ARVYDAS KIELA g
4. 6557 S..Talman Avenue;

> y

REPAIRS — IN GENERAL 
{vairūs TaisymaiSpaudos

(Pr.)

— Baltuosius lėktuvais veža

knygą apie

2212 WEST CERMAK ROAD : CHICAGO,. ILL 60608

Pets' Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747 
—VX: Xsn.?j9.?-i.S-4 TSur.S-S Sat. 5»1 V

SERVING CHICAGOLAND SINCE 190S •

—Chicagos Lietuvių 
klubo narių susirinkimas įvyks 
penktadienį, gruodžio mėn. 7 d. 
7 vai. vak., Lietirvio sodyboje. 
Visi nariai kviečiami gausiai

_ Jakubėno vokalinis ansamblis 
’ gruodžio 16 dieną 2 valandą 
I Tėviškės bažnyčioje stato Povi

lo Bieliūno “Oratorija iš 
to”.

A Sergeants

Naujai pasirodžiusi;

619 puslapių, kietų viršeliu knyga
I

KOVOS DĖL LIETUVOS

Naujienose galima gauti
AUGUSTINO PAšKONIO

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLA IR 
JOS KARIŪNŲ LIKIMĄ

Minkšti viršeliai. 90 psl. Kaina S4.00. 
Už persiuntimą pridėkite $1.00.

Čeki rašykite ir siųskite:

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

<< 1

1

Liberty federal /svirus
ASO LOAN ASSOC1ATON

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:

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS. ;
Herman Dečkys 

Tel. 585-6624

-M. ŠIMKUS' -
Notary Public

INCOME TAX SERV1CI

4259 S. Maplewood, Tel; 254-7450

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

• §ymai ir kitokie blankai. ;.
, ... —----------- -- =

u

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

Ave., Chicago, IL 60629.
autorių: 6729 So. Campbell

KAIP SUDAROM 
TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug 

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

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje. 
Knygos kaina - $3.95 (su pe^- 
siutimu).

Homeowners instance

F. Za polis, Agėnt \
320816 W. 95th St ?

Everg. Park, IIL f7 
60642 - 424-8654

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: ase 
9 vai. ryto iki 8 vai vakaro.

Šeštai: nuo 8 vai t. iki 12 vai A 
fa pagal susitarimą.

TeL 776-5162
West 63rd Strmt

Chicago, Ilk 60629

advokatų draugiją
V. BYLAITIS .

ir Y. BRIZGYS 5
Darbo valandos: 

JĮ™9 ryto iki 5 yaL popiet 
Šeštadieniais pagal

KAINA $17. 'fPersfuntiirnl pridėti $1)

Naujienos, 1739 S. Halsted St

Chlc*9o, I1L 4662?

Tel: 778-8000

METTHECHALLENGa

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

LIBERTY FEDERAL SAVINGS 
T AND LOAN ASSOCIATION

Att: Mrs. Barbara L. Elias, 
Director of Shareholder Relations

202 North Broad Street, Philadelphia, Pa. 19102
Suorganizuota, kaip Filadelfijos Pirmoji Lietu

vių Namų Statymo ir Paskolų Bendrovė 1901 metais, 
sufederalinta 1942 metais su $360,000 kapitalu, o 1984 
metais josios turtas siekia virš trijų šimtų milijonų 
dolerių. , . ’-—i** i*

C. S. CHELEDEN, 
Emeritus pirmininkas

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD


