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Over One Million Lithuanian 
In The United States

February 5, 1985

ŠEVČENKA KELIA VIEŠUMON
PREZ. MITERANDAS VISIŠKAI SUSMUKDĖ 

-PRANCŪZUOS KOMUNISTUS
J _ - — - •
Prancūzai gaus Amerikos modernius komputerius, 

. - kur priešai nosies nejkiš
•PARYŽIUS,*Pr

tę Prancūzijos komunistų par
tija šaukia savo 25-tą kongresą, 
bet. patys k-emunistai jaučia.jog 
tai bus.. silpnėjančios partijos 
kongresas.--:...... ■ • ■ - - '
‘- Siek tiek pasižymėjusieji va
dai išmirė; o jannim-ss sųkaši 
nuo komunistų. - " - ’
-Prancūzijoje yra kelios ko

munistuojančios mažos grupe
lės, bet Maskvai ištikimų komu ■ 
hisfo liko ūktai mizerija.

■Visi politikai pripažįsta, kad . įiuoja išlaisvintą teritoriją, o ne

KOMUNISTAI KONTROLIA- 
VO PRANCŪZŲ ŽVALGYBAS

Karo metu komunistams pa
vyko įsistiprinti prancūzų žval- 

■gyhcn kur bandė pastari kelią 
pietų Prancūzijoje. Kada Ame.-
'rikos karo jėgos apsupo Pary
žių, tai gen. Eisenhoveris leido 
gėn. Charles de Gaule, “išlais^ 
vintf’ Paryžių. j
. Tas. Prancūzijos- generolas 
įžengė Į Laimėjimų arką ir. pa- 
skelbė, kad prancūzai, kontro-

PABĖGĘS JUNGTINIŲ TAUTŲ SEKRETORIUS 
PARAŠĖ KNYGA

Nutaręs bėgti nuo Kremliaus, teikė Amerikos atstovams 
svarbius dokumentus

dijus
giausias sovietų d ploma'tas.per’ 
bėgęs pas amerikiečius 1978 mel 

Į tais, tvlėjo 6 metus, o dabai’ j 
t skelbia knygą, kurioje kelia \ie- 
i šumon sovietų vyriausytiės klas- 

ir pastangas valdyti visą pa

socialistų: nuominubtas ir pręzi- 
dentas Frances Mitterahdas kir
to komunistams galutinį srijūgį. 
Pradžioje:jis prižadėjo jieięs 4 

Yninis'erijas,’ bet nė vienos mini
sterijos jie nevaldė.. .

komunistai. - • - • -
šiandien Prancūzija tampa 

svarbiausioji Vakarų Europos 
gynėja. Praneūzja gavo pačius 
naujausius kamputorius Vaka
rų Europai- ginti, .bet Į gynybos.

į Komunistai ^kęjbsL Kūjų į-1 -reikalus- Prancūzijos komunis- 
—:s-: įa;. negalės prisidėti. Patys' pran 

cūzų komunistai nenori, kad so-/ 
vi^tų karo jėgos įsiveržtų į 
Prancūziją, kur yra kasyklos ir, 
piięiiojfistriktai. . j

'Rusijpję į^įmarftięji komū-, 
ništąi geriau’jaučiasi dabartinė--! 
je Prancūzijoje, negu jaučiasi,.

as’^'^beū- 
zų koJ^i^yband&'fpaĄergiį-,Še- 
rtetų^ąįuz^oŠC»gent?F-V.‘ė^ ■.?'

Bvškiaušįa’š vrajčadd J^vyž-i ! - G-’ė* j. L i ■■ 4 policminkai .suvaleAzvdus,dys.Pranqujfarfvaloe/ t^o'Jei?r; - - .-is
toriją, o <į^į,Į?ųūtąrė leisti kolo
nijoms laikvai^xaidylis,; Įvedė 
savivaldybė“ Bfet 'visi' ? gyveritų- 
jai nebuy$^asirtH)šę:v'*;T “.‘"’ I

Libijos ^dik'tatdrivs Chadafi 
pasiuntė -sa vo’.' taftkuš,, kuriems - 
niekeš Čade-negalėje : pašiprie-. 
šinti. ’ :r? > f .’

■Prancūzai-1- pasiuntė pačius 
naujausius/lėktuvusir bombo
mis išvijo-lįibijOš tankus iš Ča
do. --f y

Prancūzijos kariškiai, nega
lėjo priešintis prieš išvarymą iš 
Čado ir ginti Čadą nuo Libijos 
diktatoriau^ Bet .Libijos dikta
torius buvo. Maskvos ginkluoja- 
masc. Prancūzijos komunistai 
negynė Libijos Maskva buvo nė 
patenkintą o t? i sukėlė ginčus 
ir ardė komunistų partiją.

metu ? kelionių' ■-įu^uldinėj imaij 
"šiek tiek apriipoUPąlys Izraelio"- 
Č . A', kū-į 
riė nedąvė. ramvljės ^arabams. ža I 

’ t . f ' r ’ .** * •

dėdami ■ juos-Išmėžti* į Afrikos s 
(centrą, bei prąėitąr isąvaitę iš Je- | 
ruzalės. į..G’ažą dažnėjančius bu i 
sus užpuolė arabai?}
• Arabai nedrįsta/pulti važiuo
janti busą, H&Ųįsit&įsę krūmuo
se,, paleidžia kulkas^ pravažiuo
jantį žydų kelęiying: busą ir su
žeidžia- vieną kitą keleivį.

Praeita savaite, buvo sužeisti *■ ->. /*•. * r'*’ -i
du žydą a Vienam, hiuvo paleista 

■e kulka į važįuoj.antį: biisą ir su
žeidė, o kitas gavo- Sulką į petį. į

JPraeitą..sekmadienį Jenizalės 
priemiestyje gyvenantieji žydai 
pastojo į pietus ęinahIĮ plentą ir 
nieko nepraleido, žydai protes
tavo, kad Izraelio valdžia imtu-' 
si priemonių keleiviams apsau-j 
geti. Izraelitai nori laisvai ir ra
liai va/.inėtl’po kraštus.

Čadąs sukėlė didžiausius ginčus prancūzų komunis
tų tarpe. Vieniems atrodė, kad reikia ginti, o kiti būtų 
atidavę Libijai, bet prezidentas Miterandas pasiuntė la- 

. kūnus ir Libijos karius išvijo.

. PRANCŪZAI SUTINKA- PASIŲSTI 1,000 KARIŲ 
I LIBANĄ

* - "--5 V
Arabai dar tebešaudo žyclų busus, kai išvažiuoja iš 

Jeruzalės i šiaure• • •
PARYŽIUS, Pr. Prancūzų 

jirezidenlas M|teiianda.s vakar 
paskelbė ,kad sutinka pasiųsti

•. 1,000 ginkluotų karių į pietų 
Libaną tvarkai palaikyti. Prarn

- cūzai paskelbia griežtas taisyk
les, jas atspausdina, 
o už kelių valandų niekam 
leidžia naktimis slankioti.

Prancūzai įvedė tvarką 
d?, Sengalrjoje, Tunizijoje, Al- 
žirijoje ir kitose Afrikos vre.- 
tese.

ATĖNŲ PRIEMIESTYJE
SUŽEIDĖ 59 KARIUS

iškabina,!
ne-į

Ča-

/Visi pripažįsta, kad prancū
zų ir Izraelio karo jėgos greitai 
’r tvarkingai atstato tvarką.

l^rancūzų karo jėgos taip at- 
talė tvarką Naujoje šKaledo- 
nijoje. Keli maištininkai seni 
salos gyventojai norėjo atimti 
pilietines teises ištisus 200 me
tų ten gyvenusi ms prancū- 

i zanis. Dauguma salos
tojų nori turėti Praag^įbuijos 
protekciją. Jiems daug ra
miau.

uncija— Pirmadienį aukso 
iaavn 8303.00.

i

ko-Prancūzų prez. Fr. Miterandas visiškai išardė 
munistų partiją. Visa Europa džiaugiasi, - kad komunis
tų galia išgaravo, .

Vasario 5 d.: Avilas, Agota, 
j (iaudviiiMs, Birutė, žvingis. Ar
minas, Lydąs, Skalsa.

Saulė teka 7:00, leidžiasi 5:00 

i Ne toks šaltas, snigs.

REAGA50 BIUDŽETAS 
SUKĖLĖ KALBŲ

WASHINGTON, D. C.—Prez. 
Reaganas pirmadienį pasiuntė 
į Kongresą 1986 metų biudžetą, 
kad Kongresas
Prezidentas paliko 
sumas 'ginklams 
naujiems pagaminti .bet jis 
karpė kitas antraeiles

meto Illinois 
bilijoną

mokėjimams,

Pats Sevč'.nka būtų nušautas, 
jeigu j-.s būtų pasipriešinęs 
prieš sovietų agentų įsakymus.

ševėenko perėjės pas ameri- 
O

kiečius, jis davė jiems 
TpL.’malų slapią šriftą.

metus parašytoje knygoje 
viešumon svarbius sovietų 
džros klastas ir apgaulės ve’-as-Į 
mus.

Susipažinęs su Amerikos gy-j 
veniniu, demokratine santvvar- i 
ka, spaudos ir žodžio laisve, jis 
įsitikinęs, kad jis pats ir kiti pa
reigūnai buvo apgaudinėjami 
pačioje Maskvoje ir kaip kiek-i 
vienas jų sekamas užsienyje.! 
Jis kitų buvo verčiamas sekli 
kitus, bet jis žinojo, kad kiti se-Į 
kė jį patį. Matydamas. k?d bė
gimas iš sovietų globos yra vie
nintelis kelias, jis užmezgė ry
šius su amerikiečiais . ir prieš 
pabėgimą jau. praveju Jeikti 
■jiems sto rbesrirus ^sovietų val- 

• džios dokumentus ^teinančius j 
j Jungtinės Tautas. j

Kada diplomates Ševčenkoj 
gavo kvietimą tuojau grįžti Į į 
Maskvą, yra svarbu] ins.’rukci-l 
jų. jis nutarė neišvažiuoti. Šev
čenka susisiekė su atsakingais* 
Amerikos pareigūnais ir dingą 
iš akių. Jis norėjo, ksd ąp>a’ugc-l 
tų žmoną, ir dukterį, bet sovie-Į 
h] agentai ją jau buvo suradę ! 
ir išvežę į laukusį sovietų lėk-! 
t u va.

Rusai jos ncheiše;i(to, be vy
ro ji nenorėjo važiuoti. Rusa; no 

?re-

i
i

Atė
nų priemiestyje sprogo galinga 

į }x?nibar kuri sužeidė 75 
j nes. sprogimo metu i 
į viduje Tuo metu 

200 žmonių, bet 
bomba sužeidė: 59 
karius.

jj patvirtintų 
reikalinga': 

atnaujinti ir 
•P-

sumas.

Minėta užkandinė yra 
netoli amerikiečių bazių, 
viai. norėdami išgerti

Washing ton c. Jie galėjo si 
ti žinias, atimančias iš Mas 
ir sunč’amas ten. Be 
amerikiečiai nežinojo 
kia politinis biuras, 
ir vyriausybė.

Ševčenkos knvga 
spausdinti. Bus 370

gas. Chruščiovo atkili m?.- ir 
kt.

k nūdienį popiežius ba
idės Į Ayac"ch<). JĮ ,-air

K.\re

CHINA

WONSAN

z.iuo- 
ivusiu 

viduje buvo 
sprogusioj! 

Amerikos rėjų, kad ir ts ateitų Į < 
I dromą.Tai buvo vienintelė

Miles 
0 100

VLADIVOSTOK —

CHONGJJN

S£A OF JAPAN

38TH

t SEOUL

mar-

larp besimokančiu 
berniukų, 
i'iuom 'nes

Reconnoissance plane 
shot down 

April 15z 1969.

geria alaus ir grįžta vėl algai.’ 
Atėnuose yra grupė graikų, ku- I 
rie norėtų .kad Amerikos ka
riai išsikeltu :š Graikijos vande 

tu ir miestu. I
Iki šio 

gaudavo apir 
vairiems 
pu socialinė apdrauda, ir i 
rinčų pagalbą gaus jai priklair į 
sančias suma^. bet trans|>orl?c;- į 
ja CTA nubraukta. Reiškia va
žinėjimams teks kelti kainas, 
nes nebus valdžios pinigų. Da-j bombą b 
bas, kada priim ta liek daug j dinęs.

George Pa pa nd re u laimėjo 
rinkimus ir sudarė vsldžią. bot 
buv< > su ru< »št p. k pervers mas 
V. 173 m. lapkr. 17 dieną

vtflslij

tuo tsr-l
neto-I

nu.
Iki 

kas 
ne. 
uos 
kar

minėią bombą išsprogdi 
Poiicija
S3 tarnautojus, ar

N.
KOREA

irtųjų šoferių, kad ir laikinai, 
leisti, nes nebus pa
mokėti. Illinois vai- Į 

negaus studen- į 
programos, j 

’ beraščiai ir kilosi 
granios.
s turės rūpintis $a- 

nebus iokios vai-'

teks juos at
nigų jiems i
stijoj param;
lai. vasaros darbų
alkanieji ii
laikinos pro

Kickrven 
vo reikalai 
džios paraom

Pa panti reu 
ir sudarė v

Si e
■JPYONGYANGJ

Pueblo seized _ _
Jen. 28, 1968. £ PARALLEL-

vo ke
Laose

us valandoms 
Ailande ir V-eti S. KOREA JAPAN

i— Salvad-’ie karo jėgos ir 
maištininkai nutraukė kovas 
vienai dienai, kari galėtų skie
pyti vaikus. Prez. Duarte nuvy
ko j pafrontę ir skiepijo vai-

—Atstovai rūpinasi dar labiau 
apkarpyti prcwdenlo paruoštą 
1986 m. biudžetą,

la i
In.

J );de'e

n semito komitetui 
i- E Mot c reika-

s! y bes departamentas 
kad šve caru teismaspranese, 

baudžia už nelegalų ginklų ne
šiojimą.
nešioti ginklų.

Šveicarijoj negalima

Iv
IAV karo vadovybė pareiškė, kart buvo pa

daryta klaida. Helikopu rių gamintojas vokietis pardavė 
85 JAV helikopterius, bet per klaidą pasiuntė i šiaurės
Korėją.
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Kūno, proto ir jousmy damos pa<grjf«u

Naujausių moksle žinių populiarus perteikimą* 
JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

eheimfcM'.

Blogo maisto vengimas - alko
holizmo naikinimas (3)

Vv.'K
? .;x

Visomis priemonėmis, įskaitant ir geriau
siu maistu maitinimąsi, kovokime su di 
džiausiu priešu — alkoholizmu.

(Mediciniškas raginimas)

Dr. Jonas Adomavičius

nesiorientuo  jaučiam mūsiškiui 
menką maistą, jį pagražinęs, pa-1 
skaninęs, vietoj gerojo. Nelai
mė nesusigaudančiam mityboje 
mūsiškiui, nes labai daug blogo, 
nors gerai atrodančio ir 'tikrai 
skanaus maisto yra apie mus] 
krautuvėse. Delikatesų krautu
vių langai čia GELTONUOJA 
nuo tryniu turinčių kepsnių, 
kaip Lietuvos paraviuose puri/--t 
nos kad geltonuodavo. Tokiai 
maisto nė vienam save'gerbti 
pajėgi ančiai n’ už jokiūsipinigus 
neįpiršį valgyti, nors jr> Veltui 
lokį maistą j am. duotum. įO’ ne- 
husigaudanlysis tik ir laukia, 
kada galės taip nesveiku, ’• neti
kusiu maistu- savo gomurį -, pa
saldinti ir per cholesterolio per
teklių savo šiĘdį nugalabinti. 
Gana mums visiems; tokios 
maisto .srityje BAUDŽIA.VOS. 
Mes. turime tapti pajėgiais, ge
riausiu maistu l>esįmaitinančiais 
žmonėmis. .• J ; y •

Už Ui visi -jie’, mūsiškiai; ku
rie turi vargo su alkoholių^,tu
rėtu vengti ne tik blogjrc-jaejt ir

{vairūs kūnui sveumi cn .ui < 
įskaitant ir alkoliolj, kavą 

b*& tabaką, karkia mūsų kūno 
celių aplinkai. Jau pneš tuziną 
metų baadytn»t> nustatyta, kad 
žiurkės išgerdavo tris kartus 
daugiau alkoholio, kada į jų 
maistą būdavo pridedama ka
vos (kofeinoj. Tas nurodo, kad 
kūnui svetimi ciiemikalai gali
V^fr^Ti iS£>dtl

Nutukimas neina žmo- 
raus sveikatai

Taip pat ir riebalų pertek- 
išiis kūne veikia neigiamai žmo
gaus sveikatą. Reikia vengti 
menko maisto ir žmogus pajėgs 
lengviau tvarkytis su tais po jo 
oda esamais lašiniais.

•Daugelis nutukeiių nekenčia 
savo riebumo, bet (kaip apie 
orą) jie tik kalba, o nieko veik
laus nedaro. Už tai visi muūke
liai turėtų atsiminti šią tiesą: 
tik GERIAUSIĄ maistą naudo
jant tūpsią kūno ri&uaiai. 'JL’ris.

h>vadr. ^Išeina, kad mums

tik GERIAUSIĄ maistą, kuo 
mažiausiai naudojajtf bloge 
maisto. Tik tada uses teūgviau 
išvengsime didžiausios nelaimė* 
— aikobotizmo, kartu su juo 
žengiančio kavoa ir tabak.ua 
įpratimo.

Ryškiausi blogo maisto atsto
vai yra saldūs gėrimai, saldai* 
mai, pyragai, saldūs desertai, 
k.aKmoiimai užkandžiai, kaip 
houa erakers.

Geriausio maisto atstovai yra 
P1LNV gruaų maitų ganuniai, 
vaisiai, daizoves, besąs pienas, 
tomą vaiste, loks suris, kiausi* 
uio baltymas, liesa žuvis, visue. 
na-kaxaKuuena be ooos, vairių 
sultys, pieniškos, daržovių, vai* 
šių ąnuoos, žirniai, pupos, pu. 
peles... įsnimungam to uziens.

j/asjsūčuvyu. Dr. rtoger J. Wil
liams. liie Prevention of Alco* 
aižomi aiu.'wuga--\uir*timi. Baru 
-am Books.

M. ŠILEIKIS Karvės sode (Dabar šioj vietoj O’IIara Aeroportas)

no celėms: tada jos pilnif pajė- apibertas ..baronkas', - saldžias 
gumu atlieka sąyo darbą ir žino'- bulkutes.. <0 kur‘dar suaugu- 
gus jaučiasi' sveikas esąs, jokio t šiųjų valgomi pėrsaldūs įvairūs

Į., valgiai, kdr dar visur savu gau
sumu . akis badantieji niekam 
verti saldainiai, sakius pyragai 
ir tokie gėrimai bei pasigardžia
vimui patiekianti • saldus ska? 
neštai... -i ■ \ -'

Todėl- visi mūsiškiai, kuri ė

dalykus turėtų ispuayti vai nu-Į 
takėliai, noreaairu rapti norma
liai sveriančiais tvariniais. Štai 
tfe riebahanis attik dm darbai;

i. lik larni geros Kokybei J 
maistą naudoti.

•2. • Vengti menkos kokybės 
maisto.

J3. Pakankamai judėti, dar
buotis, mankšunus.

Valgymas ir energijos įsigi
jimas per va^gi yra prigimtas

1\ n i_ j rkO V 1VxUS TIL
TAS

Gruodžio 23 d. Vilniuje atida* 
t>ks naujas pėsčiųjų unas, mi<

I'io V iixiio.ltosZ*Vdy-HO
joną su Vingio parkų. Sis 33U 
rueaų ilgio siaiiuys .žymiai su- 
(.rumpiuo keuą iš mieste cent
ro į mėgstamą vtimeeių poilsio 
vietą. ■ ■■■ ■ 'i - .X on -Ui 'įi'IMl

NACIONALINI Ų PATIEK AT. Ų

geriausius vaistus ėmė ir geru 
gydytojų priežiūroje buvo ir 
pildė jų nur odymus. Bet žaizda 

•ilgesniam laikui jo neapleido.
Prieš mėnesį pakartotinai ti
riant gaštroskopu, rasta didelė 
žaizda. Jis prisipažino, kad ge
riąs KAVOS virš tuzino .puode
lių per dieną.

Buvo gydytojas, besvarstąs’ 
j am keisti gerą vaistą geresniu, į 
bet sužinojęs jo adikciją kavai, 
patarė baigti’tokią su kava drau
gystę. Na, ir kas gavėsi? Per j 
mėnesį žaizda SUGIJO. Tai pay 
moka visiems. Gaila, kad tik as
menybe susitvarkiusieji pajėgs

aikoholiiiid gėralo -netrokštą^.,

Kai perdaug cukraus, tada 
pėrmazai sveikatos ,.

Pergausus’ cukraus kiekis mū
sų maiste atitolina gerą aplinką 
nuo mūsų kūno celiųl Tada tos 
c&Iės? pradeda apsileisti ‘savo trokšta. Suteikti normalią aklini 
daib^į 0 ta^jų darbas -zinbgui ką. savo kūno celėms^ /turi sūr 
yra:gyvyniniai svarbus. Nuo me- mažinti cukraus^ naudojimą ikj 
tvaikingo celių Įvairiopo darbo minimumo. / Keikia visiėins 7daf. 

bar ryžtis prilaikyti savo gomu
rį nuo saldumo, reikia pritaikyti 
savo gomurį prie NESALDAUS 
maisto. Mat, cukrus sukeikia'tik Į iš 4o ligonio sau naudos turėti, 
saldumą, tik kalorijas ir tik 
energiją, o.-ne kūnui būtinus 
chemikalus. ' Perdaug saldžiai 
vaJgydamasp*.žmjQgus nevalgo7 
GEROS kokybės maisto, kuris 
esti gausus haudnigais kūnui', 
chemikalais. ‘ , ’j

Čia vėl galimam alkoholikui’ 
; patarimas

gyvybinis, bioiogiskas reikalas. 
-Be atodairos, au tomatiškai žmo
gus patenkina tuos reikalus. Vi
sa nelaimė-prasideda ^teda', kai 
riuogus valgo tik energijos ap
turėjimui, bet NESU1EIKIA 
gj’vybimai -svarbių kūno eelėms 
chemikalų, be kurių esti neįma
nomas-cerių sveikas gyvenimas, 
.tada daugelio negerovių žmo
gus susilaukia, Įskaitant ir alko-

VALGKLA -ff:

•Atidaryta .iį^Ktįm3inių patie- 
kahj A^gylŠa “Plidctai”. Ji jsi« 
kure Piukių prekybos koinpiek-

k
“Plūkiuose” bųš ■gabira gauti 

pusgamimųi ir’’ gatavų:, tietuvis* 
kų patiekalų išsinešimui; Iš 

‘ Plukių” bus gabenami karšti 
pietūs į objektus miesto štaty. 
oininkains-

žmogaus. kūnas, ima' negaluoti. 
• iPerdaug _ pagausiname ■ -cuk- 
raus kieki savo kūne tada, -kai 
jau kūdikio' maistą pasaldina
me, kai vaiko pusryčius su ė'uk-

Kaip reikia neskaityti gerų 
knygų, o tik geriausias, taip ne-- 
reikia maitintis vidutiniu mais
tu. o tik pačiu geriausiu, jeigu 
mė norime alkoholizmo atsi
kratyti visam laikui. Kai geru 
uiaistu stiprinies,’ veji nuo savęs 
menką, maistą, ne> du dalykai 
negali būti skrandyje tuo pačiu 
metu'. Menko maisto'. kiek vienam 
reikia- vengti, nes jis neturi žnio- 
gaus.kūnui būtinų elementų - - 
ciiemikalų. Ba jų. žmogus negali 
būti sveikas -ir tokiam žmogui
sunku alsikralyti svaigalų. To-Į vidutiniai gero inaisto. nežiūrint 
dėl,kiekvienas mūsiškis nuo da-j kaip patrauklus jis būtų. Mat,-, 
l>ar turi skk-ti grūdus nuo. pelų! mes turime savo kūno bilijonus 
ir-tik geriausius grūdas naudoti| celių užlaikyti SVEIKOJE-.ap

linkoje. . Geros .i&kybės maistas, runti-,-pa tiekiame, kai patys- stu 
temš celėms suteikia normalią augusieji valgome sirupe plau- 
aplinką, Ža ū; tereikia tomstkū- I kiančius blynus,, storai cuknimi

M

s<ivt> mitybos pagerinimui.
Efet šėtonas nemiega, jis pasi

pelnymo tikslu' mėgina isiūlyt
augusiejį valgome sirupe plau

t

mene an 
Dream 
•ladinaa ■

l
!

Rūkalų nenauda

Rūkoriams štai gyvenimiškas i 
■pavyzdys. Jau kelios savaitės a 
negali nuryti maisto 52 metui 
vyras, pradėjęs rūkyti nuo 15j 
metų amžiaus. Jo stemplėje su-! 
■raštas baronkos pavidalo vėžys, I 
užimąs stemplės vidurinėje da-j 

džius, mmkštus gėrata.s -o.NE j lyie Tiesiog verkti Teuį 
alkoholį, .nors tie minkšti, sal-J ba’ ‘“T buvusĮ. kaip 
<b Sūralai nė kfek -Hepagenha ’^1. ’“•.J“ 
kūno celėms aplinkos. Hi it! lstai'“ -epaiegunU. Jau joka, 
dvieju velniu .pasirinkusiemst

galba nesutrukdys vėžio natura.j 
'tios eigos. Jis ges bematant. 0< 
medicina tvirtina, kad rūkymas

1 j-ra viena priežasčių stemplėje 
x- - * i e •, \ 1 Vėžiui atsibari.ira pėn-ki -mūsų - s veikalo į -

juodintojai-menkintojafr L bal- Rūkymais trukdo skrandyje 
tų miltų duona įi' balti ryžiai;; žaizdai gyti. Dabar kiekvienai h j 
2. gyvuliniai riebalai; ~ 3. alke- i tokiam ligoniui patariama mesti 
holis; 1. tabakas, ir 5jSava. No-.i rūkyti, nes žaizda nesugys. 0 ar 
rintieji savo kūno celems page- 
rinti aplinką, tuti ylių tų pen
kių niekadėjų vehgti : p juos nė; 
iš tolo nežiūrėti. Nelaimė mums

vieno — ne tokio blogo.

Balta duona ir ryžiai — 
juoda sveikata

—‘*‘r-r^BnTTjrj~ofv^

Prie Polocko

Siaučia aplinkui tamsiosios jėgos — 
Polockas skęsta kraujuos;
Narsiems lietuviams baigiasi jėgos, 
Kas jiems pagalbos priduos?...

Švinta padangė dūmais aptemus, 
Žiūri nustebę kariai;
Joja aukštybėj šaunus kareivis, 
šviečia aplinkui žaibai...

Kyla į mūši sauja lietuvių—
. Veda jaunuolis šaunus;

Už tėvų žemę, už laisvą būvi 
Verda aplinkui mūšis žiaurus...

ir ocrr-

g tAw*

«fx That me n ycnr divtn» 
«*<ricn< tnw r At »-'*r nefbra

5 H* * ?**s'

N r

klauso gydytojo patarimo dabar-, 
tinis rūkalams adrktas? Kur 
tau! štai išsidažiusi, išsipusčiu
si moteris^ negijančia dvylika
pirštėje žarnoje žaizda besi
skundžianti, gerus vaistus nau
dojanti. o rūkyti nemetanti. Ji 
po tokios ligos ambulatoriškai 
susekimo, vos iš tiriamojo kam- 

uaua duvua, tai Kauaisej bario išėjusi, traukia cigaretę. 
Lietuvoje buvęs turtingesniųjų { Tokias ir tokius tvaiko MIR- 
\ a įgis. Dabar tūtas fiiūsiški.-s TIES ANGELAS. Ar ir hrūsiš- 
vaizduojasi turtingų esąs, lodė j kis rūkorius ir toliau su tokiais1 
ir vartoja baltį MttOftą, juodųjAngelais draugauti nepaliaus!:

Taigj, pats laikas visiems tvar
kytis su savais nusiteikimais (as- 
menybėmis). Kitokios rodos to- 
k’ia'fti-tokiai nė Saliamonas ne-' 
gali ‘dubti. ' i-

O mūsų gyvybę palaikanti, 
kūno mašina reikalauja gerame : 

alkctųjHu, lai .tratas I ftfeLstc pasislėpusių naudingų - 
Pajėgia niedraafeWK.. GžĮ chemikalų. B&Iti'miltai ir tokie 
vyruoja ttiJciu >weikat£ j ęyžfai yra tik nuo -trečdalio' iki 
tokie \ siuita alkoholio’’ pusės vertės, palyginus su <|frū- 

kaip..jna«ų prosenet1 dais, iš kurių jie padarytį O 
svetimi Kū
ne tik blo

gių aplinką. 
? kūno prie- 

prišaukia. I<hųinlin-

■ ’ visiems gresia, tabs Visits pen - 
■ kis sveikatos menk nito jus var. 
Į lojant gausiais kiekiais’. Dabai.
1 daugelis mūsiškių kaip-tik taip 
; netikusiai ir elgiftsi.. Jiems gar 
j (fesnė balta duona, tai kadaise7

palrkdamas beturėibms valgyti. 
Bus ir lokių, kario baltą duonų 
valgys lodė L kad ji lengvrauXu- 
krsnfeoma. O rodi ri’žiai jican< 
via negražūs. Todėl‘viti Jridcnrs' 

; niekadėjarra r-taip.-silpnina fca- 
I Ve įveikite.

t) su tuo i
< koris Į 
j tai jr -f 

už tai
Į vergijoje, kaij
t liai kad baudziavdsedraiįpvkajįj 

mūsiškiai dybar ktul'^ėnčki Si-
- hire. : • - v •

Kasos Žala

A VOS oiikmiiugtaųą
i .< iks-af

Apskrities 
| l>es'skunda

te ^ec;j>ftffwwDute 
dus. 't Jis suMtvarięė 
jis nęsisv>ig»»o. jis

tabakas ir kavk yra 
nui ciiėmikaJai. Jfe 
gina kūno c 
■bet dar it blogesniu 
ŠU

artėta . dVriitoHirrtaėt
ža lojantįji —. 
menkina sas 
tiek nori gera

Bėga pakrikę tamsiosios jėgos_
Pergale džiaugias sauja karių:
Mūšy padėjo šventas Kazimieras, 
Pagarbą pelnęs žmonių!

(Eilėraštis gautas iš okup. Lietuvos)

tabak.ua


.1 AV Lietuvių Bendruomenes suskaldymas

mb 95

Perkūno Siera nepriklausomybės laikais Kaune

(Tęsinys) Į r 
Pasibaigus rinkimams, į VII JAV LB tarybą ir 

ri*T ųjį Pasaulio Lietuvių Bendruomenės — PLB seimą, 
po bendruomenininkų laimėjimo ir altininkų pralaimė- 
j tnų, žymesnių sukrėtimų LB-nėje neįvyko. Tuo ginčų 
r i kalu spaudoje pasirodė keli straipsniai, žodžiais būvi 
pasiginčijama privačiai tarp atskirų asmenų, bet nuo
monių skirtumas taip ir liko neišspręstas, nes niekas ir 
nemėgiiK1 jo spręsti. Atrodė, kad užvirę ginčai atvės 

visas reikalas bus užmirštas. Bet išėjo visai kitaip, 
l'endruomenininkai, VII tarybos rinkimuose sudavę ali
ninkams “Žalgirio" mūšio smūgį ir apsvaigę pergale, tuo 

'pasitenkino. Pačiose didžiausiose LB apylinkėse — 
?P’rquette: Parko ir Cicero, Chįcagoje, tų apylinkių val
dybas, su jų pirmininkais priešakyje, gal daugumą su- 
č rė ALTo šalininkai. LB viršūnių vadovybė, kuriai 
vadovavo inž. Bronius Nainys, to negalėjo pakęsti tuoj 
pat neįsikišus ir palaukti iki kitų metų apylinkių naujų 
valdybų rinkimų.

Pagal 1972 m. balandžio 30 d. priimtus JAV LB įsta
tus, įsigaliojusius 1973 m. sausio 1 d., vykdant tų įstatų 
76 prgf j., Chicagos apylinkių valdybos ir kontrolės komi-, 
sijos buvo -išrinktos dvejų metų terminui, kasmet per-' 
renkant pusę valdybos narių. Ir 1974 metais Marquette; 
Parko-ir Cicero apylinkių valdybose turėjo būti perren-. 
karna pusė valdybos narių. Abiejose apylinkėse 1974 m.; 
balandžio 7 d. įvyko metiniai susirinkimai, kur turėjo 
būti perrenkama pusė valdybos narių. - i

■ Apie Cicero apylinkę nebekalbėsiu, apie ją jau pa-.
rašė, tuo metu buvęs tos. apylinkės valdybos pirmininkas mininkaujančiam. skaitant darbotvarkę, kada buvo 
Andrius Juškevičius. Į'

DETROITO NAUJIENOS tr ap žienvH *

ŠVYTURIO JURU SAULIŲ KUOPOS METINIS SUSIRINKIMAS 

ninkeujantis Romas Mscionis. 
I žba 4ai xiigied >'.as tautos him
ną- ii išnešta vėliava. Susirinki 

100 narių ir 
užkan-

-■ L • -■ f _ •% : : - . J

O Marquette Parko metinį susirinkimą ir valdybos • 
rinkimų eigą aprašė tos valdybos pirmininkas Jonas Vai-, 
čiūnas savo ilgame straipsnyje “Bendruomenės išprievar-1 
tavimas Marquette Parko apylinkėje”, išspausdintame 
“Naujienose” 1980 m. kovo mėn. Nr.Nr. 55-60. Paties Į 
susirinkimo aprašymas pavadintas “Metinio susirinkimo 
tragedija”. Čia jo santrauka:

3. Vaičiūno motinai mirus, susirinkimas buvo nu-j 
keltas Į balandžio 7 dieną. Remiantis įstatais, susirinkimo 1 
darbotvarkė, vieta ir laikas buvo paskelbta iš anksto' 
spaudoje. Buvo paruoštos kertelės su Marquette Parko 
apylinkės antspaudu kiekvienam užsiregistravusiam, kad 
būtų galima salėje atskirti svečius. Valdyba buvo numa- ■ 
člusi susirinkimo pirmininku dr. Zenoną Danilevičių, o 
sekretore — mokytoją Mariją Peteraitienę. i

Trumpai prieš susirinkimą salėn pradėjo rinktis vi- į 
sai nematyti ir nepažįstami veidai. Jie registravosi prie ’ 
įėjimo ir tuo būdu gavo balsavimo korteles. Solidarumo j 
mokestis nebuvo būtinas, tik pageidaujamas. Tų svetimų j 
nematytųjų daugiausia buvo jaunimas, kurio po to niekas j 
iš mūsų daugiau nebematė. ’ j

J. Vaičiūno pasiūlytas kandidates į susirinkimo pir-Į 
mininkus mažu balsų skirtumu pralaimėjo prieš iš salės ’ 
pasiūlytą kandidatą Kazį Bar,zduką.Tie “naujieji” elgėsi ;3| 
labai arogantiškai, triukšmavo. Žinoma, jie buvo spe- S

cialiai organizuoti valdybai nuversti.
K. Barzdukas vieniems prašantiems balsą c! 

tiems nedavė. Valdybos pirm. J. V. primygtinai prašė j 
balso, bet bako negavo. Dėl to dr. Z. Danilevičius pa- ' 

' reiškė protestą- Susirinkimo eiga visai pašlijo, kada pir-:
> pri

eita prie aštunto darbotvarkės punkto, kur reikalinga I 
valdybai perrinkti pusę narių, susirinkimo dalyvis Vin
cas Grėbliūnas, pats buvęs anksčiau šios apylinkės val
dybos pirmininku, pasiūlė rinkti visą valdybą, priešingai 
įstatams. Pagal 82-rą įstatų prgf. nepasitikėjimas ne- 

, buvo pareikštas nė vienam valdybos nariui, tat ir visa 
! valdyba negalėjo pagal įstatus būti renkama. Grėbliūno 
j pasiūlymą susirinkimui pirmininkaujantis K. Barzdukas 
j turėjo atmesti. •

,vęs balsą pareiškė,. kad tokio 
ti, nes prieštarauji įstatams.balsavimo iš viso negali bi

Vaičiūno pasakymas buvo
ir visa valdyba buvo naujai išrinkta. Dr. Z. Danilevičius 
paklausė susirinkimo dalyvio PLB pirmininko Bįr. Nai- 

i nio, ar galimas to^s balsavimas? .Nainys į tai nieko ne- 
, atsakė, bet po kelių minu?’ atsistojęs pareiškę Apylin- 
! kės Kontrolės Komisijai nepasitikėjimą. Toks PLB pir- 
į mininko išpuolis nustebino net ir

jus, nes įstatai nenumato tokio atvejo. J. ;
Antanas Pfeskys

(Bus daugiau) ■■•yl

anos pusės” balsuoto-

t BtFESTlNGAf APILD05II RECEPTAI 5 FANNIE MAY SAL
DUMYNAI * KOSMETIKOS REIKMENYS

> LITERATŪRA, lietuvių HtentCrcs, meno tr ruožai 
J<54 m. metrašti*. Jimt yri vertingi, niekuomet neaenrtą. V'r.-į 

g^ėvėt, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Static^ 
S. Raukflo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matulevičiaus Ir V. 
sieilaui straipsniai bei rtudijos, Iliustruotos nuotraukomis fe 
•4. K. Čiurlionio. M. šHeikio, V. Kašubo*, k. Rūkitelės Ir A. Vsrsc 
<Trybo» joveikzlaia. 365 pmL knyga kainuoja tik IX,

DAINŲ IVeNTES LAUKUOSE, poetė*, n3ytojo< ir Iej- 
tokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie dairi? 

i žente* bd jų Irtorij} ir eigą, Įdomi skaityti Ir nedainuojąs 
uams, gėrintis autorė* puikiu itiliumi Ir gurinktai* duomenimk 
bd uikuliilai*. Studija yra 151 pus!., kainuoja

‘ " t - ‘
> VIENIŠO ŽMOGAUS GW^ENTMAS, Antano Rūke ®į»ra«^

žaj Juoxo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sauas 
gyvenimo bruožų apraiyma*, bet tiksli to laikotarpio buities Ht» 
ratūrinė įtudija, t us k irstyta skirsneliais. Ta 203 puslapių kny«.- 
'•srduodama tik ui KL i- f

> L1E1U V11KASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamai*ta®• 
įĄomiai parašyta rtudija apie Rytprūsius, remianti* Pakalnėj i 
LAbguvoe apskričių duomenimis Aprašymai Jdomūf kiekvienai 
lietuviui; .Leidinyi Hiustruot«« auotrankomtK pabaigoje duodami 
ritovardiių pavadinlma’afT jų rertlnUt J ’•okleSlų kalbą. Laba 
ęjudlngoje 335 puaL knygoje yra Rytpr3«tų tamMapla- Kaina W

> M LAUF*S (.IMU ralytojo* Petronėj Oriu taRM aW
?ifnAnal Ir mlnty» apie aamenis k vietas neprik. Lietuvoje ir pir 
maistais boUevikų okupacijom metai*. Knyga turi 23A puslapiui 
bet kainuoja tfk tl. pV. . ! •

JULIUS JANONIS, poetas Ir revoHucfonlerfna, neetrpr*!
tr klaidingai interpretuojsmas gyvenime ir politikoje) tik b* 

ai-Tglo Jalinsko knygoje «ple Juliaus Janonio gyvenimą Ir po* 
r’Ją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju ui žmogau* tel*« 
r lyga y*a di<RMo formato, 265 pualapią, kainuoja M.

® SATTWNtS W0VEL«S, M. Foačenko kftryba J. Vala»t 
feygoje yra M avucjlrun; novalių. Kairą f?

fX3B<moS įšaujia*®*’, 3«. ffabled 01,
K Masą

Atdara šiokiadieniais nuo 
•J psl. ryto ika 10 vai. vakaro.

įvvk^ sausio, 
•v. Aahnc para- | 
e. S.sirir kiiuą t 

pirm. Bronius! 
nurink m o kam-' 

barį buvo įnešta kuopos vėlia-, 
va. Alsist žjlniu ii 
m i -- i k .tcpo$ m 
malls ir V. Rinke 
tė ■ -.r-i likimo d;
priinūa k iLp sk?'- 
kauti pakvietė Romą Macionį, 
sukrėteiiauli Antaną Vailėną; 
į mandatų komisiją pakvietė 
Eleną Bražii-njenę ir Danutę 
Petrauskienę.

Praeitų metų meiiųia susirir- 
krm;> protokolą perskaitė ‘Sek
retorius A. Va'tėnas. Buvo pra
dėti skaityti ir kitų valdybos na
rių pranešimai, bet ’ susirinku
sieji pageidavo neskaityti. Pro
tokolas buvo priimtas su patai
somis, bet jos buvo geros.

Kasininkas R. Macionis savo 
pranešimą patiekė raštu ir pa
pildė žodžiu. Apyskaita padary j 
ta nuo 1984 m. liepos mėn. 19 d. į 

i iki 1985 m. sausio 1 d., nuo .E ! 
! laiko, kada pasimirė kasininkas 
I V. Rinkevičius. Kasoje dabarti- 
! niu metu-yra $10,557.02. Revi

zijos komisijos aktą perskaitė P.
i Bitl&ris. Akte pažymėtos sumos 
Į atitinka iždininko pranešimui.

Toliau sekė pirm. B‘. Valiukė
no pranešimas. Jis savo prane
šime apžvelgė dvejų metų ka
dencijos nuveiktus darbus. Pra
eitais metais buvo gausu-paren
gimų, balių, posėdžių, atlikti sto
vyklos pagerinimo darbai. Per 
praeitą kadenciją buvo ir stam
bių aukotojų: Seleniai, Petro
niai. Sajauskai ir Pašukoniąi. 
Buvo ir nusiskundimu dėl auku 
netikslių Įrašymu. A. Sukaus
kas pasiūlė prie kasininko prL. 
dėti sekretorių. Pranešimas bu
vo priimtas rankų plojimu.

(Toliau sekė kuopos pirminin
ko dvejų metų kadencijai rinki
mai. Pirmininkaujančiam R. 
Macioniui pasiūlius išrinkti bu
vusį B. Valiukėną, dauguma 
paplojo. J. Kinčius pervėlai pa
siūlė statyti kandidatus į pirmi
ninkus. Pritariančių neatsirado. 
Liko išrinktas B. Valiukėnas. 
Išrinktasis pirmininkas pasiūlė 
į valdybą paviršutiniškai. Tiki 
rai neturėdamas vardų ir pavar
džių, šiuo kartu valdybos rie- 
vardinsiu. Tai padarysiu, kai 
turėsiu tikrus davinius, arba po 
pirmo posėdžio.

Susirinkimas praėjo greitai ir 
sklandžiai. Pirm. B. Valiukėnas 
buvo prisaikdintas. Prisaikdini
mo ceremonijas atliko pirmi-

Susilipk imas 
juea. 27 dieni 
rjo5 pntalpo 
>r a-, jo ktufc.

iyla buvo pa 
rūšie ji: A. Ar

>otvffrkę, kuri 
yla. Pirm-inin-

t

D. ZAHLMAN. B.S., Registruotai vaistininkai

m? dalyvavo api 
svečiu. Po susirinkimo 
Jžiai ir kavutė.

TRUMPA PASTABĖLE

<lėtrs nii
Žudynės-

Klaipėdos dirb.uiiG ledo 
žykloje savo stii>e?ėjiri.us 
monstravo jaunieji <Lii 
čiuožimo mėgėjai, prasidėj 
do ritulininkų prelimina 
įtrrnyr::

Finalinės varžyb s vyk 
sario mėnesį. Slidinėjime 
oiatlono — Undinėje, du 
čiuožimo — Elektrč-u tiese, 
nu

ario.16 <L, Neprikląu- do
somvb's švedės dhna, viena or-: 
ganiz.arijn Detro'le ruošia kau
kių bulių. Ar nebūtų padoriau j 
ir gražiau, kad tokioj brangioj j 
Vasario 16-osios — Nepriklauso
mybės šventės dienoj, paruoštų 
:r suvaidintų- vaizdeli, primenan
tį nepriklausomos Lietuvos lai
kotarpi? Po vaidinimo galėtų 
būti vaišės ir linksmoji dalis.

Kaukių balius su velniais ga
lėtų būti sekantį šeštadienį. į 
liūtų daug padoriau.

* t *

LAIŠKU RAŠYMAS VAL
DŽIOS PAREIGŪNAMS

Jį vykdė Algirdas Vaitiekai- 
lis. Parašus rinko i viena bend
rą sąrašą. I)i?vo Apvaizdos pa
rapijos patalpose laiškus rašė 
pavienius, ka:p veiksniu pagei
dauta. Laišku rašymas sudaro 
sunkumus seniems žmonėms, 
kurie nemoka gerai anglu kal
bos. Kol kas jaunimas nelabai 
kimba' į laiškų rašymą.

Ant. Sukauskas

PAVERGTOJ! TĖVYNEI!
JAUNIU ŽAIDYNĖS

Sausio mėn. pradžioje Klai
pėdoje iškilmingai buvo pra-

S s

*
1

3

Gulinėjime — Vilniuj 
kulio — Klaipėdoje.

GIMTAMEČIO JUBI
LIEJUS

“Gintaro” kolūkio 
kolūkiefs. cvvenanlis 
me. Juozas Geležius, 
savo 100-ĮĮ gimtadienį. J;

>ema
Jonu

atš'

Dabar jis tvarkosi <avo 
muese. Jis aiškina: “Niekai 
mėgau karčiamu, nelinkau 
stikliuko, nerūkiau, nė d 
negyvenau be darbo”.

PIKTADARIAI

<!

C
I

) •

K;.;

?MS

e

los

„Tiesos” skaitytojų pašte 
sminkas A Urbonas rašo:

“Tvarkyti mūsų miestu. 
kaimus turėtu kuo platesni 
tyvas. vietos gyventojai, 
jaunimas, švara ir tvarka -- 
atskiriama kultūros dai’s. t
gu matant su 
>e sėdvnes ar
.UcCousų si.ocv.fcse Nepraei 
bojingi. jei pamatome t; 
ūktadarius. Jie ne tik g: 
r.ūsu visu turtą, iie ir

PATS SKAITYK Iii K’’ 
PARAGINK SKAITYi 

DIENRAŠTI “NAUJIKN

SUSIVIENTJUlAS LIETUVIU AMERTHG.t 
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fnttemalnv 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per S7 metu-

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbrti ir kitiems, kurte tuo* 
darbus dirba.

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleri^ 
apdraudę savo nariams.

SLA - apdraudžia pigiausiomis kainomis SLA neieško ne* o 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu 
Kiekvienas lietuyis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

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

ŠIĄ — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000' apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

SLA— kuopų yra visose lietuvių kolonijose.
Kreipkitės i savo apylinkės kuopų veikėju^ 
jie Jums mielai pagelbės j SLA įsirašytu

Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:

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

TeL (212) 563-2210

•:r

1

ta

I
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For constipation relief tomorrow’ 
. reachforEX-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.”

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

r

NAUJIENOSE GALĖJA GAUTI:
Dr. Kazio Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS,
JI toms*------- —_______________ ......................  $10.00

2. Prof. Vaclovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl.  M00

H dalis, 229 psl.__ _________________ ___ ____ $6.00

3. Miko šileikio, LIUCIJA, proza. 178 psl. ____ __ ___ 515.00

^4. Janinos Narinės, TRYS IR VTENA. Atsiminimai. 172 psl. $5.00

5. Prof. P. Pakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES S' N-
Į TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl............... ..... ........   $4.00

6. J. Vcnclavos, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEDLA..
60 psl. -------------------------------------------------------------- J2.00

NAUJIENOS, 1739 So. Halted St., Chicago, E’. 60608 siųs
kite čekį ir pridėki* vieną dolerj peraiuntfcbo

Ini UŪDAS MIKŠYS
I .

50 metų studijavęs, kaip

iŠ PRAEITIES ŪKANŲ 
ATEINA LIETUVA.

parašo 700 puslapiu knyg'ą, kurion sudėjo viską, kar bri kada U 
fret kur, bet karia kalba buvo parašyta api< r ierųvą, Uemriui 
Ir lietuvių kalbą. J13 mokėsi kartu su kuru Jnnninm Ir prof K 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, oariarv 
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruodė tikslius vertbnn* 

ir patarė mums toliau studijuoti-

Slln* 52S. KJetf vMeJiaL Ml

W X U ? I B IV O !
E7UI F, Halsted St, Chicago, (L.

y — Naujienos, Chicago, 8, lit Tuesday. February 5. 1987
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metam*, ________
pusti metu _____
trims mėneMam* 
viens m menesiui

Kanadoje:
metimu , — -

’’ į pusei metu ____ -
vienam mėnesiui .

$40.06
$22.00
*12.00
*4.60

$43.60
$24.00
*5.00

25 cents per copy

Nuo sausio pirmom dltr^oi 
Dienraščio kainos:
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Pinigus reikia siusti pašto Money

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrai sekmacTtedut,

DALEY čftJMPA Už PAKARPOS PAPERKAMUS 
TEISĖJUS IR ADVOKATUS

L i m
 ’

■ r 
ii o

čagoė lietuvių Suvalkiečių drtugljpy pinfirtriBkas, už tei
sybę, teisingumą ir teisėtumą lietuviai jį £ risi menk.

Dabar, kada Čhicagos teismuose vyko didelis pebsi- 
tvarkymas ir teisėjas Devine už kylių ėmimią gŪfo ilgus : 
metus kalėjimo, iš kanapių išlindę teisėjas E. Jacksoh, 
kuris nieko negirdėjo ir nieko nepareiškė, kad sukti ad- į 
vokatai ieško naujų ofisų, o teišėjai, kurių dreba kinktis-, 
kad negautų 15 metų kalėjimo, oficialiai paskelbė, kad 
advokatai turi teisę imti kyšius iš klientų ir duoti gūu- į 
rus pinigus teisėjui. Į jo teismą pateko advokatas Artinai' ] 
Zimmerman už kyšių ėmimą. Tam .pačiam teismui pate
ko ir jo sekretorė Lori Adelman, buvę teisiamas ištvir
kęs prievartautojas Michael Davfe. AdV. Žimmerman iš 
Lori Adelman išreikalavo Dėvįs $7,000, kad galėtų duoti 

kyšį teisėjui ir išteisintų Davis.
Teisėjas E. Jackson, išklausys bylos eigą ir adv. 

Zimmerman pareiškimus, nutarė, kad IHihois vafelljofe i 
neskaitomas nusikaltimu advokate žihgshiS, jeigu jis . 
prašo kyšio teisėjui, įstatymais hedraudžiamas.

Prokuroras Richard M. Dalgy tą partą dfeftą pa*-; 
traukė atsakomybėn ne tik teisėją Jaėkšdn. fefct ii’ advo
katą Zimmerman. Toks teiisėjo patv&rkymas Vfež&AG 
palauš gyventojų pasitikėjimą Illhteis valstijos tęisWiMš( 
ir sugriaus teisėtumo pagrindus. Kad hėšukeltų visiskos 
suirutės teismų sistemoje, prokuroras Daley ėmėsi šių 
žingsnių: ' j , . . •

1. Tuojau paruošė skundą Illinois valstijos Teišztu-
mo komisijai, rėikalaudamaš ištirti teišėjo Jaėkšofto ši-: 
tekį patvūrkymą; \ _ v-

2. Tuojau pasiųsti skundą Illinois valstijos advokatų’’ 
registracijos komisijai, kad jiTis.ėų^Ėrmrihių prie- 
menių prieš advokato Ži-rnmėrtį^įo' tokius SŪgsaiųkįjų

3-. Reikalauti- iš teisėjo, Jkaųįtiekiu prof““ 
įrodymus, jog tgkiu patvarkyim^^hųsiŽ'ehgia^ 
hiams ,į ■

4. :Wdjaupranešti Illiūbig’V^^jcv.ūukščid 
sėjo Jaksbh nutarimą ir apie’Šio ^tariinb ar^į'Člą^ ; 
ką į visą Illibnis valstijos- teisėtumą}, /■•. '■ 7? iį

. 5; .Pareikalautij kad’Cook žį^sįrities- tęišntevį^pirmite 
. hinkas Henry J. Comėhford isu®^įeis^jo .Ji&kšSnfr nti-T 
tarimą, ar nereikia imtis prieš 
žingsnių: _ . g r:

^.Kreiptis į illinois if .CĖįcagę^jacr’^cątų draugiją.^ 
kad pasmerktų tokį teišėjo'nutarimą ir įmausi ^ .j^iemp-'- 
nių, kad šio nutarimo pasekmės nepaveiktų vęikiąhtj-cfo- 
rovinį lygį. . '. ’ ;W -• - W - A .■ •

7. Prokūroras Daley prahešž Cook ąpškr. į-SpeėiaiĮai
Teismo administracijai, kurioje vadovauja tėlsihihk%s 
Jeral Sclovy, paprašytas peržiūrėti wisą ŠĮ reiklią: 
pasiūlyti Illinois seimui imtis priemonių' panagėms, oa-j 
lykams išvengti; ir ■< ’ ^-r’' -'•< ■ / i

8. Reikalauti, kad Illinois atstovų rūmai gautų teisę,
leisti prokuroraihs, prisiekusiems teisėjams spręsti šito
kius reikalus. ..f; Lų'.

Šis teisėjo Jackson oficialus nutarimas ChicagOs 
teismo šluėkšhiū'o'se sukėlė Įvairiausių kalbų.- Tas nutą-J 
rimas teisėjų grąžinti Čhicagos teisniušų tą pačią būklę,

tarns (nesantykiauu su Lie

Praeitą antradienį Cook apskrities prokuroras Ri- 
ch'rard M. Daley, buvusio ChfcagoS. mero sūnus, čiupo už 
pakarpęs papirkinėjimus pateisinantį Chicago^ teisėją; 
ir,pinigp^iš^kĮięntų. imantį Čhicagos advOkūtž- ’ }

. L*šhičHgos teismuose jau . anksčiau:-. nę>. viskas buvo 
tvarkoje. Sukti advokatai susitarę su teisėjais, neprisi
laikydavo įstatymų, jbęt bandydavo pasipelnyti iš klientų 
įvairios lūšies kyšiais.’

Dabartinis gubernatorius, James .Thompson, tapęs 
šiaurės Illinois prokuroras, išaugino grupę jaunų advo
katų, kurie piktinosi papirkinėjimais ir ryžosi traukti 
teisman ne tik suktus advokatus, bei kreivės teisėjus. 
Pats ThompSonas buvo nepaperkamas, ir jis pasirinko 
visą eilę iaunų advokatų, kuriuos įtikino bandyti prisi
laikyti įstatymų.

Tarp jaunų gub. Thompsono parinktų advokatų bu
vo pietų Illinois nedidelės farmos sūnus Dan Webb. Tė
vas, kaip ir bemoksliai lietuviai, ryžosi savo sūnų leisti į 
mckyklą ir baigti teisės mokslus. Jaunas teisininkas ge
rai baigė universitetą ir teisių mokyklą, išmoko teisės 
terminus ir norėjo tapti pavyzdingu prokuroru. Reikia 
pripažinti, kad jam pavyko. Prezidentas Reaganas, gub. 
Thompsono prašomas, patvirtino Dan Webb, Cook apškr., 
prokuroru.Jis atidžiai pastudijavo Čhicagos teismus, nu-į _ . _ . .
statė kelis labai nemalonius Taktus, surinko reikalingą kurioje jie buvo prieš prokurorą. Dan Webb if. jo'įiskir-’ 
medžiagą ir patraukė teisman kelis teisėjus, kurių teis-; tas teisino nutarimas teisėjui Devine Žitlėšiti iš -teišėjo 
muose vyko pūpirkinėjimaš ir kyšihirikavimas. Bet jam pareigų ir paskirti sunkią kalėjimo bausmę. . j ’

Teisėjas Devihe ruošia apeliaciją, b teisėjas Jackson 
pateisina advokatus, imančius teisėjams, bet kaip maty
ti, prokuroras Richard M. Daley ėmėsi labai griežtį prie
monių prieš teisėją Jacksoną. Tenka.sveikinti teisininką

V’L. BAKUNAS /

PASTABOS IŠ TOLO * "f - 

biekiah i laisvės- Lietuvai.
Manau-, k^d mūsų veiksniu ko-J 
va už laisvę Lietuvai yra neata 
tirikama- <urista -ai lū’iėškarfccs 
Lietuves siėiin it's-
sfatyėaž'.- 0 tai, be abėjo.į -nėra 
įmąudiTa be abiejų Vokietijų ] W .vjėiKnb..p^yĮdys - 
■ibsųųh^ijta, . vienos-■-Vakįėt^os., peikia; WS2
ydstybės? slėnų' RižUtyriĮų.--kas' ^aU^g;:;17/<l--‘J^nape lietuviu

■- r ?-' ,- 't- -- --/i Savaime .aišku, palieUįr'ir Lietu-’0teTtbįųyių)7akffyi'sti< sln-engė

-ūimc';(įįū- :'nepripaziiTirr.ij\ įLe-į p' ie ‘ VakarųVofcietijos kon .. 
;• ’ '; ■“> s •; .• Juto Les Angeles mieste. Lit ; 
•/.’Lų L■■.j v?ų .kalba tjafei grubiai spa

»<, k- 
j f-u ¥3<jr<^ T

ciamą i dėmsįHfįąeOą. To ;

• bendra u.. . 
Jknrių? V. B.j; ..ŠaUsic

J d,’ 1^82.Xj«fejtiadienį3j, 2:-3t-

Jį i^Sti^Ši^dęW6._įiGfltik8 p 
■ • - i '-a-j-- v*J^S^ūi 'feąJiuigą bilna 
muss. -Kaftiiytteg- prie. k xr >*>-' .■* . . / •■■■ • , ■s-ctą. Spimmmą- į Vokietiją..

:i i^>ai<dąVin^B£-t0chūol€>gijos 
į Oujų tf"obų/jbpi' ReskoiintiĮ 
g Jisai- - Sekantis spaudimas

ir r. ., 
boikotas vak^kų' gailinių, t .

-ITaugiau. . : 
A^s&jifcimp.; kąlbą. kaij)

• bai ofigįnfeljai /ifetCmšką - i : 
l Ktfr nefaisiaYi. Šįfeiiir^tjiriys ‘ 
•puoštas’’ ; dviem-' kirikatūre. : 
1.939 Apsikabinęs Staliną.
Šią karikatūra Aaf tariamai 1 . 
ferirb-^talinožodžiai

• pli^i a pen 
friėffcbfp.,... ' ,'Tį g

j Kftoję‘-k<trikątūėoj’e vaiz< 
jarrii Vakarų. Vokietijos k: 
leris“SčKintdt Iri Brežnevą 
1982.".s’

r Esu“ beveik tikras, kad š 
.‘vrpų taiitū” riem'onstraciir' 
sišaukima>. bus patekęs h i

Manau kad. yrą pats laikai 
pradėti rūpintis ne tik .de’mokra’ 
rn partijos ‘^risikėHmū’' iš vi- 

-s'o, be ypatingai ’ munis -liėtti-., 
•’viamą kur'ų,;vtefm ėša; iĮ- aš--- 
būtu mąlori^ išgirsti;.bėnj jžėdl• 
kitą iš jnūsd Uętuvib: Jiėn^k&i-

UtAjjcš, bet anksčiau tie sai.. 
fcral yra buvę beveik ge.’i, i. 
ir ne labai aąthni, tai _ 
santykiai. Dabar — nieko. K 

-Į, galima padaryti tų santykių 
gerrnimūi? Ėūhku pasakyti, 
ką galima padarytu kad tok 
.santykutž Wepabfoginns, tai 

ko . ..

i

,4M

jgkratai ri'^ms v|dėyHfe-,To

■ zertzra-
kova’tttri. būti . nvkteijjfa tltip. 
pat j. Luropą, ^ės ,tlj< 'dernokfa- 

. tinęs Vokieti] ~ PT’atL
^ Wjps, -Įtūll
Mips;dhtarti-Trai f 

.•kt- pritarimu (af'isūėjųĮtirj?AAH 
-bus; ^>rėndžian^s' ■Lfetūy.i“!: • J,’

afcjtot.'-mb kląttiimžs'
■čįai>lc 
-Vo^efija- 
?TėlftųiĮo.

- Bthrifi/ Lrki'iėstds Ąt.To in ' 
formacijos brūlėtėify> (^r..
:l98i m.'fepki. 2 d>) .pžįkę’į>ta' ž5' 
irute, kad i‘...iVdkfėLja įokiųLL 
ęijos- (Lietavps. V. Bt) neprlpa-; 

iSShink žįsta, bet; - savo; ąaįstevaįbė ■ ’ -y'ric 
&\'rtšt;1WiWčiįųfi'es^^kiav^ 
ii su Ęietuvbš' dirtėrrrtijūs . .its-’

■ lovius”;’ ■ •' . -. '* •/-.'"AL. :■
Tokį' pareiškimą yt# • padaręs.

Amerikos’' Lietuvių- Kongrese' 
(-avp kalboje) St...Lozoraitis. 
Lietuvos • atstovas pne; šV-- §bsio 
ir L7etiYvos AV5-.
šhi-ngtone patarėjas. ) /T&fiia,- -•• 
kongrese SesSėffrė ‘-Ual^VaBti. 
Lietuvos Diplomatijos šefas,' re
ziduojąs Washing’toiie, D.C.^.St- 

Tai, be abejo, labai reikšmių- į Barkis) Amerifa^; lietuviiį. 
gas parriskinias nė Ūk Rytų ^at dabar, informuoja iš Romos 
Vakarti -Vokietijų ; sluoksniams, į ’atvykęs Lietuvos Pasiuucįnybės 
pasartiOju žtaiku- rodžiusiems^ Amerikoje patarėjas —. StLozo-į 
viešo intereso-abieju 'Vokietijų! raids, ji.). Sic!

bet ir'mūsų , L*e- ! Nežinau, nuo kada tokios in- 
tukros Laisvinimo ' veiksniams,;

įhokraūĮ: atsto’vdis <; Svėikteame 
iš XTfenoi’jJttSSs,/laiikiagfe jų 
hū efeiy vj>š išfdihvš-' ’

.■feSfŽS-.-rų 5•’-.'t' k’ 
•a;- ••• '-b- v
f$:pang; biuro safeAhia,

■ ĮĮ&aeįįū
TŪ

čįą apie/
Eym’V^kiėtijOš' oreLdeftte H<<)

- Respublikos ?{taip j i of icialiai 
■ Rytuose ir Vakarupsę . ’vadina-' 
m?.) 35-kių mėtų, ’ sukakties ptd-

Iškilmių proga kartu sir Gro- 
myka, paskelbtame komunika
te, tarpe kitajeo pareiškė, kad 
“dabartinės Ęurrrįios^ tidstyb :ų 
dienos yra nepat&ičiiiraos — 'itč- 
^tatombs, nėt'ffito Įr kai. kas 
pageidautų”. ,

vis dėlto pavyko patraukti tesman ir nuteisti porą ky
šius ėmusių teisėjų.

Lietuviams labai smagu, kad pavyzdingų jaunų ad
vokatų tarpe buvo ir jaunas lietuvis adv. Anton Valukas, 
teisėjo Anton R. Valuko sūnus. Jo tėvas Antanas R. Va- ir prokurorą Richard M.Daley,drįsusi itasrpriėšihti prieš aįmgimiri, be 
liukas dabar pasiūlytojo Anton Valuko senelis, buvo Chi- suktus advokatus ir kyšius imančius teisėjus.

KOVA IR MEILĖ
LIETUVOS LAISVĖS KOVŲ ROMANAS

(T£sifty&)
— Taip, taip, panele, o ’dabar pasiruoškite, 

jūs važiuosite su mumis drauge Į policija nuo
vadą. Šį vakarą tikrai negrįŠite, o ToITAū mės Vė
žinome.

— Man reikia Į policiją, jūs ten mane užda
rysite? Jūs mane areštuojate?

— Taip, mes jus areštuojame, taisykitės.
Ievos veidas ir balsta, ir rausta, jos rankos 

dreba, ji tripinėja vietoje ir nežino ką daryti.
Didžiausiam tėvų nustebimui policija Tėvą 

išsivežė ir uždarė. Gyniotas tuojau buvd paleis
tas, policija labai jį atsipfašė.

— Nieko nepadarysi, taip aplinkybės susidė
jo. Jūs darėte, ką galėjote, nors man dėl to yra c 
daug nemalonumų. Niekas čia nekaltas. Juk yra 
atsitikimų, kai nekaltą žmogų nuteisia.

— A j is. ponas Gyniotai, norite žinoti, kas 
daba yra areštuotas dėl Gabnūnn nužudymo? 
Nj.ei, lesa Kaip jums atrodo?

— Nieko negaliu pasakyti.
Nciig.'i Gyniotas tebuvo areštinėje, bet ir tos 

kciii dieno.- daug 4 vykių nusinešė: Morta palai
da o >a.o t-’ vdi Ieva atsirado areštinėje, jo mo- 

iu.-r ;-’t kūGū nnveTfft betaūkdamą. o gyvuliai

TTic

2’duojąs Washington e. D.C^.St-

tuos nemalonius įvykius kuo greičiausiai užmirš
ti. TėgUl šūū policija AiškiW tau teismas 
sprendžia. Bet sužeista širdis ir įaudrintas vidūs 
vistiek nedavė ramybės, jis nedrįso nėr kaimynų 
susitiktu'Jis žino, kad kaimynai- galėjo Jr taip jį 
dėl čabriūno įtarti, tuo labiau, kai policija buvo 
j-Į suėmusi. Jis norėjo dabar tik dirbti, kaip jau
tis, pana’rth^s £hlT$, 'dėmesio į aplinką
ir teMi laiko sFbVfef hūheŽti viską — ir gerą, ir 
blogą. Gyventi reiškia kovoti, gi kova be žaizdų 
hėf^ gafima. Laiifiėjitffąs ffeg^i būti be pralai
mėjimo; ne tik ptfdMWas, ifet ir atsitraukimas 
-yra laimėjimo pagrinde. - -

Saulės ratas rausta h1 vis rieda arčiau Du-1 
b$*fcfe kkfno. Was tėkš raūūft. net vieversėlisJ

žvilgčiojo nekantrūs, neprižiūrėti ir nedamaitinti, 
net Margis graudžiai staugė vakarais. Jo paties 
krūtinėje jautėsi kažkokia žaizda, išdygo skau
dus žmonėmis nepasitikėjimas, gyvenimu nusi
vylimas, lyg visi būtų sumindžioję jį kojomis ir 
paniekinę. Jis nebežino, kaip jis turi tuos panie
kos purvus nusiplauti, gal viską tik laiko srovei 
palikti. Jis negali būti tikras, kad Ieva yra kaita, 
bet vis dėlto įvykiai labai panašiai derinasi. G&b- 
riūnas jos garbę įžeidė. Jei tai yra tiesa, ką Gėb- 
riūnas prie stalo apie savo santykius su ifetą 
pasakė, tas. be abejo, sukėlė jos įtūžimą, irjtas 
lengvai galėjo palenkti ją į nusikaltimą. Kad 
Gabriūnas pasakė tiesą, galimą spėti iš Ievos būdo 
ir jos elgesio su juo pačiu. Kaip gerai, kad jifc 53 
•artimesnių santykių nenuėjo ir jos vilionėms atsi
spyrė. Jis atsimena alksnyną, kur jie sėdėjo, $?rĮž- 
dami iš susirinkimo, arba linamynio patSfflSy, 
kai ji užsivertė jį ant savęs. Su Gabriūnu tikffeU- 
siai ji taip ir elgėsi; šis, žinoma, pasinaudojo, 

girtas ir išbaubė, norėjo pasigirti, girtai ne
meluos. Juk sako, ką blaivais galvoja, tą girtas J 

(pasako. Keista mergina, toji Ievą. Gerai, kad lai- ] raškykite, nakčiai Jis prtėio prie artimiausios 
(kiausi toliau nuo jos. Ji tikriausiai buvo naktį 
(atėjusi ir kaklaraiščio likutį motinai ant loVOR 
Į padėjo. Manė, kad įtarimą nuo savęs nusimes- ir 
motiną apkaltins. Ji gerai žinp, kad motina ^ 

į nemėgsta. Gaila mergaitės: dabar bus jai nekaip1.
Ūkis buvo labai jo rankų dU&a*

įvijo darbą. Jis dirbo be atsikvėpimo. įvykis su 
Uabfiūnu nėra jo reikalas ir jis stengėsi visus

' ; kieti jos konsulatą,- o iš ten 
Vokiečių pasiuntinybę Was: 

s, etrukcijos Vokietijos. • depk>ma- < (Nukelta į 5-tą pusią

Gyniotas atsisuko ir pamatė ką tik niro < 
račio nušokusį Sarkanį. ■ ■ . ■ .

— O, pbn’as Sarkaniį labas, labas, seniai i 
•lytas. — Jis'sudavė paskutinį smūgį į kala 
baslį ir, nuėjęs prie Sarkanio, padavė jam rar 
— Kur gi sveikas važinėji pavakariais, gal ; 
panas suki, ar ką? ■

.. —Apie pahas suktis dar nesiskubinu, bet

čyrenęs ph vargo. Karvutės vis dar nori daugiau ■ 
! žotes k£d pWtėnmjt d'migiau dnHM i
turėtų kYamtftl- Jos hūdžiugo, phifahčiusios Jšy- 

' ūteihMrti Ją galvas sū-
žiūnl’4 jį ifltS pūt kaitė hMrijo sultingos žo- j

-i iš jus pferkėlšiu dar pasi-

raudonmargės, paglostė atkistą jos snukutį, ilgu 
hekfįfu bu^TaižŽTifĮ, pąptpjb <Wnė per jos kaklą, 

į Paskiit ištraukė iš žemės bafdjir, panešęs jį drau- 
enr| jį* kalti ki 

buvb .ankščiau pašokusi, ir 
galėjo (fcugfitu užčiupti, 
ritofiante. — kiek jkandžiai

tokių reikalų būną. Ir tos panos dabar, nagi, c 
dėjau, Čia jūsų kaimynystėje .viena net kalėj: 
atsidūrė.

—• Visaip pasitaiko. į •:
— T-aigi, taigi, visaip pasitaiko- iie tik 

prastiems eiliniams, bet ir galingiems leiten 
tAritsi .:

T.Oymotui aišku, k’ad Sūrka'nis pajuokia: 
kalba Apie jį. bet jam užėjo noras ką nors aiški s 
J? Sbi-kanm iSgJmti ii- jo Įžūlumą sugėdinti.

— Gyvėfiti reiškia grumtis, u bėsigrumi 
visaip pasitaiko. Tik dtiratininka? krinta nuo < 
račin. kartais net skaudžiai; ■ kuYi: fmvažn. 
>\iraciu. niekuoihet nuo jo nenukrmKl Kva: 
niekas ^ kalėjimą nesodina ir paprasto karei 
niekas už kautynių pralaimėjimą nekaltina.

; • (Bu>’ dlugtaU).

I

flnnnttt piro to ra 
te, kur, žolė

ktelėjo ant vieškelio.

j Vfet<
,ktn*

PfiVl 'vltJUtyif.-ttj PAPAJINI'.
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K A R IT V f? IBl A K Ų r l j
Modernius poezijom knyga. Kaina 5 dol Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

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

<MWIIiiilhlililillllilllMIMIinUiiiuiiwh

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WeMcheMer Community klinikos 

Madicino* direkiarius

ILSIAME

1536 S. Manheim Ro^ Wetkn«tf«T, IIL 

7ALAiMDub; 3—8 tU/bo dienynus 
ir lou KUU4 sesUuicaj b—v&i 
l'ei.. arbfe d62-272b

Service ibi -6200, eagt 0005d

luu reikalu jum* gab daug 
pade n ceisuunkk Pranu SULU 
fan uos la u Ldaejo Alphonse 
VVELUS perziureua ’Suduvos” 
usiersia Knyga su legal iškomis 
lormoinis.

najgc au toruionns gaim?- 
uia Naujienų a,amimsiracijoje. 
Knygos kaina - $3.9? (su per
siuntimu) .

GYDYTOJAI ik CHIRURGĄ*

3921 West 103rd Street

DK. FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS

kalba uErni visk ai

2618 W. Ilsi-Si. TeL 737-5149 
Tikrinu a Iru Pritaiką a Irmin, 

ir “contact lenses".

iliku Sileikiu apsakymų knyga 
"Liucija” jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XA šimtmečiu, 
pradžios iki ii Pasaulinio karo. 
4^2 ilgesni ų trumpesni apsa-

Kymax, 184 psi. nuima
Cr aunam a ^Isaujienose' ir pas 
autorių: ti729*do. Campbell

Ave., Chicago, LL 6Ub2y.

K. Šklėrius T-ove5 poi .Aetas

V. Sirvydas

Dr. LEOi\ AS SELB U T1S
inks iy, rushes (R 

PROSTATOS CHIRURGIJA 

Žbao best 63rd Street 
Vaiauaos; antraa. 1—4 popiet,

PASTABOS IS TOLU.
(Atkelta is 4 psi.)

I i
1

JUJLDic Vlc AxūiJ
KIaUJE užuomazga

(Tęsinys)
f' . ’■ f \ • : ’ \. _ 'J . -
Noįrs šlftųias leiSo kun. Var- 

nagiriui: .Lfertiviškarne Balse 
Į (1885 m. tugsėjo 20) paskelbti

mišrios xu.ąpijė5 rę-ikuią Free 
IdElCiG, v -c>d^iv4. gll’viij Vy-SKli- 

pdS 1—MCl SlvipUio-U1O-

Omo rtielonas; 776-2580, 
RaxioenciiQA relet.; 446-6545

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

»Į atsišaukirh^ Lėtūyiųf jaunimui i 
-’j stoti vienudi^s į Ksaverų vie 

Vokietijos užsienių reikalų mi-j nųoiynų bei rapti vienuoliais- 
nisterijon, kur, be 'abejo,-. yra^ Ynek^bjaiSj >0- vėfiati z(l^ m.r 
kilusi -Vokietijos vyriausybės in-j paskelbė jo koTesporLencifų 
strukcija savo diplomatams —j apie pastangas pa.apiją sutvir 
nesantykiauū su Letuvcs dip-' tinti New Yorxe. santykiai tarp 
■iomatijos atstovais. Toks yra. kunigo ir redaktoriaus buvo'ga-

• diplomatinis kelias nuo Los An-j na šalti ir net tarpusave neapy- 
geles iki Bonos (Vakarų Vo-i kauta mulažyti.

' kietijos sostinės). j Freelande

'' Jeigu 'tokių' 'detnou^tracijų | Vnrnagiris rašo -kere^pondenci- 
i engėjai mano,kad Europos vai-j ją Vienybei L- ..(1386 m. gegužės 
stybės mums nereikalingos Lie-i 14), kurioje jpasakqja. .kad sii 
tuvos laisvės bylai — jų reika-1 vyskupu loeVažiuojant iš Eree

tane ir per Atlantą ą'Boną

apsigyvenęs, kun

14), kurioje jjasakcja. kad su

r

v let!

U VOS

j > -T 7‘ •
^KUiU^U-iUlUlS it'

1 IO j J

uZyK, Kvli^ spu,aH.a, KUiiTgcJb pd- 

. VttS^Sv Xxl tot^ČLl.'

v 1^1 Aij^eiTKvcs ^yveix-
/Ojdl -txH’i‘5Ūb-iiux4.Uil-

n.crlb pa<c4ė supini ženklą, kad ..
Livtuvob niyiėiojų LalaHdzio 17 
c UplūllUOUld ViSl| IaGuUVIH AXD€-

.. ikun. Vact.ag.iK> minėtai
e Kanecn-nią (uLiiuuifaU)

a<xdxepe;
u

lękia.c v.tuas -kr 
lullKzto- 
xbUlKK-l.

; ilk puse
. lu, -ką -ga- j

«sa-
per v .e.zYūe Lie-

įdUmU. -£n.vV4u. i 111 ou^Ltarsi-
Aiidxjiuue vi. m pasiimi ae- 

ivicL £*<J lO 12>. rlUx^m.U vaiay- 
aa iSbpu.ub<musiA^-e Statulą, 

-a oroai^a-i is^aiAsmiSime”. 
e<4utt.jAja pa&yre ixumevi- 

b Lit. i. saKe:j|
r.k---------------  .u..jmio ko ’ į

otų u.- j u. u. ir i
lob L-Ubvmme. OUo^Uak-Cl SUSI- 

pi rs.usrme vai k*us ge- j 
o-.-v^a. Ah^_lv.ų. žven-

pirpilay I 
-o suirus 
gdlesame 
e-acą iš-j,

i.-ecytm vargaiviKus Kai būsi- !
~ ov.si\.em,.. juMt va-iuas bus

O

VU '.

Funeral Home and < remation Service
* netikai li>

5025 CENTRAL AVE.
St. Petersburg, FU. 33710 

Ted. (813) 321-4200

Apdraustas psrkrsustymas 

iŠ įvairių atstumų.
• ANTANAS VILIMAS
Į TeL 376-1882 ar 376-5996

las, kaip lygiai jų reikalas ir to
kių demonstracijų ruošimas — 
niekas jiems to negali uždraus-’ 
ti- Bet jau vien tas faktas, kad j 
Prezidentas (Reagan) atšaukė; 
draudimą (o ne pagriežtino) 
“dujų trubų?’ pardavimą — ro
do, kad tokia demonstracija bu
vo padalyta ne laiku Ir ne vie
toje, jau vien dėl tų “trubų”,

lando i Hazletoną, kalbėtasi apie

nekalbant apie labai neigiamą 
Įnašą Lietuvos — Vokietijos dip 
lomatinių santykių random šiais 
sunkiais Lietuvos laisvės kovos 
laikais. Lietuvos bylai užtarėjų 
beieškant.

(Pabaiga)

PERKRAUSTYTAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

IL 1ER1NAS- TeL 725-8065

šOFHIE BARČUS

*uw tKIMO> VALANDOS

Seitedienlalf tr lekaxllenUl* 
nuo 8:30 Iki 9:22 vaL ryti 
SHHet WOPA 14 W A* 

Utnliue|em*i H rta 
Arquette Perka.

— AIcUcm D««A* 
T«W.i Hi-1 Uf

'139 F«. MAPLIWOOO AY1. 
CHICAGO, H. MCM

‘Lietuvos Aida’
<AZt BRAZDUOHYTb

ouo otrroadiMii. Uo 
t»<U*nlo 8:» ▼»] rtkar.

- Uidoa U WCTv
Sana* 1440 AM

w WTTS U10 am h«in

.> riairiieo Si
< -hieago. IL rtO60>

M Hour Service

GAIDAS ~ DAIMID
<N1AUS1A W IHDUAUSIa GAilMUlMO 1STA1G* 

1605-07 SO. -HERMITAGE A VENŲ* 
r ei 827-174* *74>

X30-K4 SO. CALIFORNIA AVENHb 
relefona> 523-0441' 

<IK-« GNIHTHiNKh V»Pt V/*”'

•ojU \susrvxC*mjK.uą2, v me^ um 
iiieivO. iiu eKV ienas gyvenai j Ae lik 
uęi sav<£S, išvirus nesiiu- 
pinaaim. v xsu^ tautos save x.e-

• TO TRUST IN YOUR FELLOW MAN IS A 
NOBLE VIRTUE-* fXCfPT WHEN 
DRIVING, NEVER TAKE ANOTHER 
DRIVERS ACTIONS FOR GRANTED. 
SOONER OR LATER ME 
MAY DO THE. 
UNEXPECTED/

THE ODDS ARE 
AGAINST THE 1 
IRATE DRIVER 
WHO TRIES TO ' 

GET EVEN ON THE HIGHWAY. I
’•MOW DO SEAT BELTS Į 
HELP TO PROTECT YOU :]} 
IN AN AUTO ACCMNTI 

•ACCORDING TO THE 
INSTITUTE FOR SAFER 

LT/ING, AMERICAN MUTUAL I 
LIABILITY INSURANCE COMPANY THEY 
TEND TO RESTRAIN THE 11
FROM BLOWS AGAINST 
PARTS OF THE CAR, LESSEN 
THE DANGER OF BEING 
THROWN OUT OF THE CAR, 
AND INCREASE survival 
CHANCES

issKla^t y los aveles, tuiicme pa 
tduiio užmirs J oei nicuriiiame 
lietuvio vai^ą. lai o:aeie lietu
viam geaa. lo^ei, oroiiai, jum

Lemaine miiirį ne savo nau- 
Uu.i, Kaa 3^4 vaiGą iUxt;u- 
ine^e. vaug jau. Jie-uVių uiau- 
£ijų /įmetiKejė (roous, o>, oet 
los veikia pasKyriam ir apie jas 
□ienas ntzino. iki šiam lietuviai 
jok.o sus-'ijLbimo i-.tcuii, o tai 
uUtinas ( KviKtciias ) lerKdias- 
nirime veso-e KCiomjose :smin- 
ung-ų vyrų. bUarganizuOKame 
oronškos pašalpos draugias! 
(kalba pataisyta).

Prie žinutes apie Bay City, 
ivlich. į\ykuci lenkų seimą su 
Jmtu atstovų, kunigų ir paša u- 
tiečki, Vienyjeje L. yra priera
šas: ‘'G_azu ouUį -kaa ir mes, 
aetuviai galėtumėm .pasirooyu 
amerikiečiam"

Tokai būnu. Vienybės Liet u v- 
jinkų 1S83 m- gt^gužės 15 nu-

įeitais žodžiais, ir dvynio su- , 
mauytojai gaivinosi nuotąikomL, '

X-d_c\,..x^s pa^xSKe Ast-;
. .'i-.oivu plačiai js<-Awu.uucje kul- 
cuje: miie^mos lietuvių ;

rir tąmirię garbę bei 
j^ vi^noxi urganiza- 

z*x£j-.v- ^>1 d.LKą j^a^uipą dar 
-cLiUvv, v-aug kmtjcp. iaciau, V. 
h- nr. 2d Rcm. .A,- Vahiagiris,

-to ^vm<ev.<lau-.. Juij?čą “bro- 
s~Uim’__ąLze.uVvs mylė- 

ju oum.ų ba-<maaao~
. --------^....LxvJxLpj įtaką)

.x^'’ (.u. oci., mmtj_c tikėdamas o 
en sucrgtuiizuotą (šliupo įtaką) .| 
. y tauto palaipine cLougvją) ir-] 

Lat;. likom uždraųoė skaityti ] 
Šliupo luetliViškąjį Balsą, nors ■ 
•A inor.o teisiu tokiam draudimui j 
oeturėjo. RedaktciKis Baėkaus- 
kks, kuris buvo įveoęs Vieny
bėje .populiarų Tarauaikos pašat- 
.. a skyrių, įžūliai šaipėsi iš Lie- 
.aviško balso, jo redaktoriaus ir 1 
.ncnandoahyje šaukiamo seimo’ 
atsikirsdamas Šliupo aitrius prie, 
kaistus Vienybei (L. Balsas, bir- \ 
.rilio 15 ir liepos 15) dėl kėslo j 
v gciiiziiūti Susivienijime- dvy-] 
..., gersi ž’r.ant, kad jau yra ku- 
r amas visu Amerikos lietuviu 
'usivie.iijimas. šliupas teisėtai 
klausė: ‘’Kiek si lietuviu tautu
.•rime, i:' kiek mums Surivieni-

nAKQt’ETTE FUNERAL HOME

d533 VV. /Įsi Street
•410 So 5Utit .a ve., Cicero

relei. 47b-Z34t>

TRYS MQDERN15K0S KOPLYČIOS
UKŠTĖS AUTOMOBiLiAMb PASTaT*'

VAJO FUNERAL HUME
1424 ftoutn oUth Av enut 

ciceru, HL bUbaU 
Lee. 652-0^40

CLOr K 1 UI U U.-LUJVJ J LAI AI E.\ L A .

xixrejai u LUGOjimo aires lupia.

u uLUKUt

•jovęs luiuinuDindiiu p^Uiiyt

7- . .-5 V-.

"U 41 į

vast 
am
TMB KCX1 OF > 

kiu-ic rv Mer®
vtW<XX» *1
CXMLft M- MJkVrti

j ’^41

I * crroA
I f 5 r > P«iA±jk¥

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LAUKA W1CZ

i>aidotuvių Direktoriai

<5424 West 69th Street Let RE 7 121b

(.1028 Southwest Hwy., Palo* Hills, lUinon

Teh 974- 4410

- -

AHRHirvn O1REKTOR1A*

1446 South 50th Avenue

Cicero, Illinois

Telefonas 652-1003

—■——--

on Tue^chw Fol



RIMTI VAI!
Dvylikos merų grąžą u > veidu 

jrersrnitė Samanta Sjnith n u t u. c 
j asiginčvt su 17 melų Vrlteriu! 
Povlovčiuku.
Sumania nutarė užkabu.ti Vai

teli ir pnsikalbiii.je-gn malima,j 
apie gyvenimą Sovietu Saum-j 
po’e.

Se.manta aimutė. hct ji jau į 
turėjo progos apsidairyti po pi’ 
sauli. Ji jau yra buvusi J^ponij 
u)j . Turėjo progos ten imski > j 
.4: ir sa,ro akimis pa maty Ii. kaip’ 
įanorai evvenn. Grižv.si i Ame-į 
riki. ji pasakoja savo įspūdžio 
mokykloje. Vietos laikraščiai pa) 
s’gavo 12 metu mergaitės įspū
džius ir pradėjo rauna keliauto
ja pasakoti v’se.i Amtrika mer
gaitės Įspūdžiu? Ji įsidiąsino. 
Išmoko pasakvri, ką jį malė ir 
ką galvojo.

Valteris Polavčiukas mažai tė
vais tikėjo Su savo tėvais jis š 
Ukrainos atvažiavo i Ameriką, 
atvyko pas gimines į Chicagą 
čia apsigyveno ir niekur nebu
vo išvažiavęs. Jis tiuejo progos 
Rusijon išvažiuoti. Kai Valterio 
pasiekė Chicagą ir pasakė kaip 
č’a žmonės gyvena, kaip jie gali 
krautuvėse nusipirkti, ką jie ne
ri. kaip žmonės susižavėję, kad 
jis atvežtas iš Rusijos, jam pil
ko Ice Creama, saldainiu

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL. 60608
Peter Kazanauskss, Pres. Tel.: 847-7747

SOUSSi ^n.Tue.Frl.^4 5at. S-l

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 -

važinėjo iš vienos vietos j kitą. 
Visur ji buvo gražiai sutikta, 
priimta ir pavaišinta Visi jai 
priminė, kad Rusijos gyvento
jai nori taikos. Kai Samenta ■ 

Į grižo Į Ameriką, tai parašė kny-l 
gą “Mano kelionė po Sovietų Są! 
junga”.

Praeitą ketvirtadienį “Wall 
Street Journal” pasiuntė Vaite
liui jos knygą ir telefonu pra
nešė apie Samentos kelionę, ir’ 
paprašė, kad jis perskaitytų ir 
pasakytu savo nuomonę.

— Man nėra reikalo jos skai
tyti, — tuojau atsakė Valteris.— 
a knyga yra didelė Sovietų Są-| 
jungos propagnda. viskas iš' 
anksto paruošta, kad ji išgirtų' 
Sovietu Sąjungą. Visa ta josios i 

■ kelionė buvo ne kas kitas, kaip 
specialiai paruošta rusų propa
ganda.

Amerikiečiai tuojau patelefo-

AUGUSTINO PAšKONIO 
knygą apie

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLĄ IR
JOS KARIŪNŲ LIKIMĄ

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

Liberty federal /arines
AbD LOW ASSOCIATION

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

Prašome įsidėmėti, kad susi
rinkimas įvyks nauje vietoje ir 
nauju laiku, dabar bus dienos 
metu.

Nariai prašomi atsilankyti, 
nes yra daug svarbių reikalų ap
tarti.

I?-----------------—----------- ----------—=
Naujai pasirodžiusi 

DR. ANTANO RUKŠOS 
619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

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

KAINA $17. (Persiuntimni pridėti $1) 
Sląsti čekj:

Naujienos, 1739 S. Halsted SL
Chicago, IL 60608

1 '*-*"7777^*^1111. ■ ------------
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I 
latiko vaiku proga pažaisti, iri- , 
račiais ir dviračiais pasivažinė
ti, kai pamatė, kad č:a via dvi- 
iaičų vaikams ir paugusiem^, 
kai dviračių ratai turi j vairia u- 
<u spalvų tai apie Ukrainą jis 
:r galvoti nenorėjo. :

Norėjo ar nenorėję, bet tėvai 
paekė, kad reikės važiuoti, o 
is atsakė kad jūs galite važiuo- 
i, jei norite bet aš neiažiuc- 
du Valteris buvo ne vienas.Uk- 
ainoncn važiuoti nenorėjo ir jo 

-esuo, 4 mbit’s vyresnė. Ukrai
non turėję važiuoti evas, moti
na ir jauniausias brolis, o pasi- 

• kti Chicagoje norėjo Valteris
r šou >• •

Povolovehikų šeimoje ėjo gin 
ras ištisoniis savaitėmis ir net 
mėnesiais. Tėvai norėjo vaiką

c vėliau spirte spyrėsi.* Kremlių, būti jo viešnku Jis 
sudarys sąlygas, kad galės pa
matyti bet kurią Rusijos vietą 
ir pamatyti, kaip rusai gyve
na.

važiuoti. Nesirenge

teismo.■ i vienas.?

Nenorėjo 
važiuoti ir sesuo

Reikalas priėjo iki
Valteris ir čia buvo ne
Atsirado globėjas ir tadvokatas, | 
kurie, neimdami no $100 už va-’ 
landą, gynė Vaitelio teises. Tė
vai pasiskundė valdžiai, išimai-J 
šė Sovietų Sąjunga, atsiuntė sa-j 
vo advokatus tėvų pusėje.
Reikalas pasibaigė tue.kad te

kt- vai turėjo važiuoti be sūnaus r

Čekį rašykite ir siųskite:

J uk ros. . . . . '
— Man būtu geri:n miiti, ne

gu gyventi sovietinėje Pasijoje 
?rha rusu pavergtoje Ukrainon, 
— pasakė Val elis Pulovčitkas 
Jam kelis kutus teko eiti į teis
mą. Jis atsakydavo, kad nenori 
trn važiuoti. Ča jis gyvena su 
vyre ne seserimi, ein? į mokyk
lą ir yra tikras kao jo neišveš, 
ateinančių motu pradžioje jaum 
sueis 18 metu ir jis galės pats 
sprąsti be tėvų arba jų įgaliotų 
globėju.

Tuo tarpu Samenta. Smith, 
f:r») pat buvo Riisijoi, Ji yra įsi
tiki nu J. kad ji pažįsta sovieti
ni gyvenimą. Ji važinėjo po v»- 
<ą Rusiją ir matė sr\o akimis, 
kaip rusai Sovietų Sąjungoje 
gyvena. Prieš du metus ją pa
kvietė atvažiuoti Rus:jon pats 
tuometinis prezidentas J arijus 
Andropovas. Jis pakvietė ją i

Samenta priėmė Andropovo, 
pasiūlymą ir išvažiavo į Mask-] 
va. Visa kelione bu\o apmokė
ta. Jis praleido kelias dienas 
Maskvoje, tikėdama pasimatyti • 
su Andropovu, bet jis neturėjo( 
laiko jos priimti. Jis buvo tiekį 
užimtas, kad negalėjo su ją net’ 
pasimatyti. Bet Andropovas vis-1 
ką taip sutvarkė, kad Samenta i

UAL tFTATl FO« <AL| | UAL ■«TAT1 KALI. 
ftaosM. JUmt, Za*4 •— P*rM*M* į

---------- ---- - ■ ------- ■ — 1

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMl 
£R KEMATS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAI1.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS p

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
1 PETRAS KAZANAUSKAS, PrezŪentu

|212 W. Cermak Road Chicago, ID. TH 847-774J)r>.vo Bostono viešbutyje, stt tė- Samanta j:in dabar yra gera so- 
\ u b:i'.'us.:;;i Samentti ir pasakė vietų sistemos propagandiste.|

norė- 
kny

per- 
rkė, kad 

propaganda,

Valterio ni cmonę apie kelionę 
ii knvga kis dar neskaičius- J A. a ’ |

Samenta. pa.-ikilbeir.si su tė-
- • I

vu pasakė, kad ji nepyksta ant 
Valterio, bet ji norėtų su jii-J. 
pasikalbėti visai kitu reikalu. Ji! 
norėjo Valterio paklausti, ar A- 
morikos ir Rusijos gyventojai 
galė u taikiai sugyventi. Ji sa
vo knygoje nurodė savo, įsitiki
nimą,. k?.<L galėtų, žinoti kokia 
yra Valterio nuomonė. Ji 
tų, kad jis pasilaikytų jc.- 
gą ir parasv tų.

Valteris tą padarė Jis 
.-kaitė jos knygą ir p 
tai yra sovietinė 
labai gerai suorganizuota Jis 
netiki, kad ji būrų galėjusi to
kią knygą -paruošti. Visą paruo
šė sovietų valdžiai dirbantis pro 
pagandistas.

Samenta nerausta ir nepyks
ta. Ji nori žinoti jo nuomonę 
apie galimybę amerikiečių ir 
rusų taikų sugyvenimą. Valte
ris atsakė kad šio klausimo kė
limas jau yra sovietinė propa- 
ganda-

Vieni mano, kad Valteris Po- 
lovčiukas gerai pagalvoja,, ru
sus gerai pažįsta ir nenori nie
ko žinoti apie Samantos kelio
nes. Jis net mano, kad jos pir
moji kelionė į Sovietų Sąjun
gą buvo sovietų propagandistų 
sugalvota. Kai didžioji Ameri
kos spauda maža mergaite su
sidomėjo, tai tada ją pakvietė 
AndropovasJ 
propagandą Sovietų Sąjungai.

Valteris taip pat mano, 

Sekmadienį 9 vai. ryto radiju Į 
banga 1490 AM per Sophie Bar-^ 
cus išgirsite “Gerąją Naujieną’ 
Lietuviams”.

-- r---------------- Prisiuntusiam. $1 atsiųsime 
kad sudarytų gerą! knygutę “Dešimt Dievo Įsaky

mų”. Mūsų adresas: P. O. Box 
kad 321, Oak Lawn, Ill. 60454.

Homeowners insurance

trati raaa
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REPAIRS — IN GENERAL 
Įvairūs Taisymai

M. ŠIMKUS
Notary Public

INCOME TAX SĘRV1CI

4259 S. Maplewood, Tek 254-7450

Taip pat daromi vertimai, giminių 
i^vietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.

F. Zapclis, Ag»nt - 
«D8% W. Wth St 

- Ever®. Part, III. > 
S0642 - 424-8654 • ’

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečkyr 

Tel. 585-6624

Don’t Go Out Without It 
©1983 A.H. Robim Consumer Product* 

■ Division, R ichmond, V irgin is 23230

I
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Filadelfijos Federalinė Libert) 
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 ištaigoje. 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.

iškėjo, kad jorixs tėvas yra 
geras pa.arėjas. Jis visą laiką’ 
jiataria jai. kaip ji tiri reaguoti 
ir ką atsakyti į klausimus Ji iš
eis gera sovietinė propagandis
te. nes ii turį gera patyrimą, 

važinė'a ir lat’g matė.V- O

Kazys Durpe

KETVIRTAS DIEVO 
ĮSAKYMAS

“Atsimink, kad švestuinei ša- 1 t
bato dieną, i.
buosies ir dirbsi visus savo dar
bus. O septintoje dienoje yra 
Viešpaties, tavo Dievo,' sabalas; 9 butų mūrinis. Labai gerosjpajamos. 
joje nedirbsi jokio darbo tu ir 
tavo sūnus ir tavo duktė, tavo 
tarnas ir tavo tarnaitė, tavo gy
vulys ir ateivis, kuris yra pas 
tave. Nes per šešias dienas Vieš
pats padarė dangų ir žemę, jū
rą ir visa, kas juose yra, ir ilsė
josi septintoje dienoje; todėl 
Viešpats palaimino šabato dieną J 
ir ją pašventino”. (Išėjimo kn.

KciLl ov^MUlirci j 

Sesias dienas dar-J

Maloniai kviečiame visus pa
siklaus}-ti šios radijo programos t 
šiandien 8:45 vai. vakare ban-! 
ga 1450 AM per “Lietuvos Ai- j 
dus”; ’

C. S. CHELEDEN, 
Emeritus pirmininkas

BUTŲ NUOMAVIMAS
n .AMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS- • VALDYMAI 

I HOTAR1ATAS • VERTIMAI

VISŲ Rūšių DRAUDIMO AGENTDXX

J. BACEVIČIUS — BELL REALES
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE. 

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

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

INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. ,63rd St 
Tel: 436-7878

RENTING IN GENERAL 
N a o m o f

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

Skambinti 376-3691

WINTER
OVERCOAT.

PRANEŠIMAS
> 's */ 's -

Našlių, Našliukių ir Pavienių 
Draugiško Klubo susirinkimas 
įvyks naujoj vietoj penktadienį, 
vasario 8 d. Talman salėje, 4500 
So. Talman Ave., 1:00 vai. po 
pietų.

Po susirinkimo bus vaišės.
Rast A. Kalys

world on fire

6 — Naujienos, Chicago, 8, 111.
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ELEKTROS ĮRENGIMĄ! 
PATAISYMAI

Turiu Chlcages mieste leKa&: 
Dirbu h- Užmiesčiuose, frull, 

larantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTI!

4514 S. Talman Avė,
l T»l. 927-8559

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

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Avė, 

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

^ Stogus. Už darbą ga

- - :

• - -

L ARVYDAS KIBIA
6557 S. Tęiiman Avęnue 

į >- Chicago/ H- 60629
-r V A • ■- ■ ■ .

Advokatu
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: nuo 
- 9 vai ryto iki 6 vaL vakaro.
9e£tad.: nuo 9 vaL r. iki 12 vai t 

& pagal susitarimą. ' 
. TeL 776-5162

S«49 West 63rd Street 
Chkaga, I11. .6062t

ADVOKATŲ DRAUGIJA

Ir V. BRIZGYS •.
Darbo valandoc 

Noo 9 ryto iki 5 vai. popiet 
Šeštadieniais pagal susitarimą.

1606 S. Kadzla Ava. 
Chicapo, I1L 60629

Tel: 778-8000

/ r




