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DAR APIE 1975 METU MAIŠTĄ 
SOVIETŲ KARO LAIVE

•/fSTOROžEVOJ” PABĖGO iš RYGOS UOSTO, BET' 
NETOLI GOTLANDO SALOS BUVO SUSTABDYTAS

WASHINGTON, D.€. T- Ry
gos uoste stovėjęs sovietų. ksro 
laivas • ‘‘Stėroževoj*’ 1975 -ktetų 
lapkričio. 8”(L.tamisą naktį »fsi- 
palajdavoi nuo visti pririšimų, ir

karininkus ir įsakė jūreiviams 
patylomis išplaukti iš Rygos. 
Laivas nepastebėtas išplaukė iš 
Rygos, perplaukė Bąl tijos jūrą 
(apie 200 mylių) ir artėjo prie 

niekieno nepastebėtas -išplaukė į ^ Švedijai priklausančios Gotlari- 
Baltijos jūrų.; , L / - 
.’ “Štoroževoj’’ perplaukė Balti
jos jūra ir .artėjo prie Gotlando 
salos, .netoli tarptautinės jūros 
linijos.’ -.Laivas- būtų įplaukęs Į 
Švedijos vandenis ir-būtų pabė
gęs, be t sovietų lakūnai laik u 
pastebėjo, jį ’ apšaudė ir įsakę 
grįžti atgal .į Rygą. -Atsirado 
keli sovietu karo laivai,, kurie. Al ' * . I -
sulaikė “S'torozeyoj’-' ir pavertę 
grižtfi:.1 . )

.Savo -laiku- - Naujienose buvo 
apie-tai/rašyta, bet dabar pa- 
skelbtą” naujų' oficialių žinių.- 
Jaunas Amerikos lais-yrio kari- 
ninkav Gregory D. Young buvo 
įpareigotas.- surinkti tikslias ži
nias ąį»e '■“Storcževbj” pafiėgi- 
mą. iiš’tai padarė, ^niaš rinko- 
iš .tikrų, šaltinių, turimų.*to meto. 
laivjT^?' pranešimų, of totalių Įsa- 
mu. Gavo įhoĄmndieriaus
laipsnį zpa-
skelbf^^rn^h^^^l^bung 
pran^imajr rASKaitoįrigš į.:^Xčįu' 
tikslinsiu. ’‘i -i 

Pąsfbodp/'. .kad.' J‘Strirdževpj,” 
maišteL' .suorgkriiazvo. J anie ■ -bu -. 
ves .periitinis', komisarąs. . LaiYvi; 
vadovavo _ .kapitonas- .Valerijus,; 

. Alichaila^ūnush Sahin, Jo pava-, 
duotoju-buvo., .politinis komisą-, 
.ras, kuris turėjo .prižiūrėti - H;8. 
jūreivių- įgula.- ■ :

Kapitonas-Sabin-lapkričio 7 d-., 
vakare.- pasakęs- jūreiviams kal
bą,-nuėjo į. savo kajutę. Tada 
laivo karininkas-Markov užraki-Į 
nėjo-kapitoną, suraišiojo kitus! kiją ir kitas sietas.

Bulgsr’jos valdžia yra pasky
rusi minister o pavaduotoją Ta-- 
darą Cvttkovą, jis yra pasinio-> 
šęs tartis su amerikiečiais prieš 
narkotikų pr kybą, bet ps'ts ai-, 
sisako imtis bet kelis žingsnius; 
prieš bulgarų valdžios ą " sto vų į 
narkotikų pardavinėjimą. į

LIBIJA PADĖJO MINAS
RAUDONOJE JŪROJE

WASHINGTON, DC,--Adm.: 
Alan James D. Watkins, Amen-.do salos.

Jie būtų patylomis pabėgę, j iros karo operacijų v.dovas. liu
dijo Kor.igreso korcJletui, kadį. 
Libijos karo vadovybė padėjo5 
sovietų minas Raudonosios jū-i 
ros vandenyse. Tai buvo karo 
veiksmas.

jeigu -vienas, surisiąs karininkas 
nebūtų atliuosavęs surištą ran
ką. Jam- pavyko pasiekti radiją 

"Ū-pranešti Rygai, kas laive -at" 
stiŲko. Tada ant kojų btivo pa
statyta sovietų aviacija, ka.ro 
laivai. Jie surado "Storoževoj ’ 
ir privertė grįžti į Rygą.

Laivui .teliko rlik .30- mylių į 
. Gotlandą, bet karo lais-ai-priver. 
tė grąžti į uostą. Kariifpmenės 
vadovybė sušaudė visus . sukilu
sius sovietų jūrenjus,. bei sovie
tų spaudoje' apie jūrervių maiš
tą nieko nepaskelbta. t

Laivvno sekretorius John F.' V * f
Lehman Jr. liudydamas 'Kong
reso komitetui, kad Libijos pa-i 
leistos minos sužalojo 19 trans
porto laivų,

Egipto pakrančių sargai nus
tatė, kad minas į Raudonosios 
jūros vandenis paleido 
lėktuvai, skridę Egipto

Libijos 
terito-

Nukentėjusių laivų savinin
kai gali kreiptis į Libiją ir pra- 

-L. _ -šytT-atlygmtr-užč padžiyža-
BULGARAI PARDAVINĖJA 

NARKOTIKUS Eį^OPO J

Sofija, Bulg.—Bulgarijos vy
riausybė nepatenkinta, kad Būl 
garija.pfięjiądėjuši; yešb' kovą

..prieš ' ' - ir;. PaT‘
. dayį -pažat^ neiš-
pUdo.. T ė :.. ,ta
.. BųlgarijpT'ągėhįaį' r*a.r'
Rotikįs'.į\žtali.ją,
cūzijąrir kibaš'.vrėtaš, .:rii^’s spe- bet kai pasuko tiesiai į Maskvą, 
ęįaKąi Truvp' pąsįžadėjuskj-kovofti;
prieš" ■natkot^'ų:ė^p^i^vinėji-

’; Amerikos ambasadorius Mel
vin Levichy pranešė. bulgarams, 
kądfnėrą jokios, prasmės tartis 
su bulgarais apie narkotikų kon
trolę. kad bulgarų.- diplomatai I 
vežioja narkotikus į. Italiją Grai į

i

la.

MINSKE SUDUŽO ;U
ŠOiTĘTŲT LĖKTUVAS į|

MASKVA, Rusija. — Praeitą 
antradienį, .vasario 1 d., už Mins
ko sudužo keleivinis sovietų 
lėktuvas. Jis laimingai-pakilo,

tai nosį nuleido ir pradėjo, juo
dus dūmus leisdamas, sukinėti' 
i žemę.

Maskvon atėjusi "Savietskaja 
Belorusia.” pranešė, kad dvimo-

džios žmonių ir įtakingų karių, 
Visi keleiviai žuvo. Minske yra 

J įrengtas KGB ir Pabaltyįe esan
čių sovietų karo jėgų centras, 
žuvo visa eilė aukštų sovietų 
kariuomenės ir komunistų parti- 

i jos vadų. Paskelbti mirties pra- 
i nešimai apie žuvusius generolus 

ir pulkininkus.

pra-

kad 
tekti

NICARAGUA PADVIGUBINO
MĖSOS KAINAS

# w i

I
šiaurės Kalifornijos kalnu miesteliuose iškrito daug sni 

pučia'labai šaltas šiaurės vėjas.

Managua. Nica. Vakar N:* 
-araguos vyriausybė padvigubi
no mėsos, pieno ir kiaulinių kai 
tas. Vyriausybė sakosi, kad ne
norėjusi imtis tokio žingsnio,bet 

t nepaprastai .didelė ekonominė 
I krizė verčia juos imtis tokio I ..žingsnio .

Kaina padvigub nfa ir kitiems 
maisto produktams. Kiaušiniai 
dar brangesni. Kaimiečiai 
turtėjo 110^.

Valdžios atstovai bijo, 
netolimoje ateityje gali

Vasario 8 d.: Jeronimas E., 
Kcinta, Dormanlas. Nimia, Si- 
lalkė, Giedrė, Kylikis, Olšis.

Saulė teka 6:51, leidžiasi 5:13.

Saulėtas, bet šaltas.

Prezi’dentas Reaganas trečiazlienio vakare Kongreso 
atstovų buvo pasveikintas 74 metų sukakties proga. 

Jį sveikino ir ponia prezidentienė.

NORIU ĮSTATYMO, DRAUDŽIANČIO 
VALSTYBEI BRISTI I SKOLAS

BENDROMIS JĖGOMIS PRIVALOM SUSTABDYTI RUSU 
’ TERORĄ AFGANISTANE IR NIKARAGU0S KAIMYNUOSE

WASHINGTON. D.C. — Pre
zidentas Ronald Reaganas tre- 
čiadienio vakare perskaitė Kon
gresui pranešimą apie dabartinę 

: Amerikos visokeriopą būkle. Jis 
pleiskė, k^d niekad Amerika 
nebuvo tekia galinga, tokia pa
žangi mokslo srityje, tiek daug

nanėiais metais dar lab’au su- 
stiprės. Didikas bedarbiu >kėi.- 
čius g>us darbus, didesni Ame
rikon žemės pkdai bus dirbami, 
nes Amerika naixk)ja nauja; 
priemones ne lik žemei dirbti, 
bet ir pramonei. Amerilceėiui 
galės padėti laisvės ir dcmlkra-

Rytų Vokietijos ir Lenkijos diplomatai
paskubomis bėga is Indijos

UžSIENIšKIAI ŠNIPINĖJO IR TEIKDAVO ŽINIAS SOVIETŲ 
SĄJUNGAI, MOKĖDAVO DEGTINĖS BONKOMIS

NEW DELHI, Indija. — Pra
eitą pirmadienį iš New Delbi 
išskubėjo prancūzų karo atašė,
o praeitos savaitės viduryje pa
skubomis išvyko Rytų Vokieti
jos ir Lenkijos diplomatai. Indi
jos vyriausyliė numatė, ksd ru
sams žinias rinko vokiečiai, len-
kai ir kitų tautybių diplomata-i. j 

Visa tai paaiškėjo, kai Indijos! 
biznierius Cooman. Narain pra-Į 
dėjo pardavinėti Indijos valsty
bes paslaptie Rusams rūpėjo Į 
Indijos karo jėgos, kur yra cent
rai, kokie yra vyrausybės nu-J 
tarimai, lieciantieji ginkluotąsias! 
pajėgas. Nuorašus gaudavo pas j 
b?t kurioje ministerijoje dir
bantį indą.

Jis atnešdavo slaptai gautą!
dokumentą, jį nufotogratuoila

įstaigos nespėjusios apklausinėti. 
Kai iš pinkura’ūros atstovas nu
vyko j konsulatus, ta: nieko jau

\Y) ir pardavinėjo prancūzams 
vokiečiams ir kitiems

Nespėjo pasikalbėti 
su diplomatais

Biznierių^ Narain. proku-l 
roro išklausinėtas apie valstybi-j 
nių Indijos paslapčių pardavi
nėjimą rusams paminėjo Rytui 
Vrokietij(>s ir Lcnkije> diploma
tus New D b.4 mieste.

Nespėjo jų vardai pas raityti | 
dužiausiame angliškame :aik‘| 
rašty j c, ši u va Isty bi ų d i pl o m a - į 
tai čiupo pirmą lėktuvą r išva
žiavo iš Indijos. Vyrnu^ybc^

n^rado.
Pirmiausia išskrido prancūzu I W

karo atašė pulk. Glain Boiey, 
•liet praeitą savaitę išvažiavo ir 
prancūzų ambasadorius, kurio
Tndijc.s prokuratūra, \isai ne
norėjo.

Vaitiekus Jaru7zelskis 
skrenda i Indiją

V. Jaruzelskis, dabartinis Len
kijos premjeras, jau saniai buvo 
susitaręs skrieti Į Indiją. Jo ke
lionė sutarta vasario 11 d.

Dabar, kada Lenkijos atstovas 
praeitą savaitę paliego iš Indijcs 
atrodo, kad Jaruzelskis skrenda

New Delbi pasiaiškinti. Ką jis

dar aukščiai; kainas pakelti.
Nicaragua laiduodavo užsr-Į 

niains kovą r medvilę, bet pra
sidėjus karo veiksmams, nei ka
va .nei medvilnė užsieivn neve
žama.

patyrusi medicinoje, chemijoje 
ir erdvėje. Netrukus Amerikon 
rr ikshninkai erdvėje i kelias 
valandas atliks darbus, kuriuos, 
atlikti žemėje reikia mėnesių 
mėnesius.

S Prezidentas paskelbė Ameri
kai ir visam pasauliui ^Antrąją 
Amerikos revoliuciją". Jis pata~ 

■ re Kongresui paruošti įstatymą, 
kuris uždraus valstybei išleisti 

' daugiau, negu gauna pajamų. 
’ Jis mielu noru tuojau pasirašys 
; tekį Įstatymą.
! Prezidentas nurodė, k:d eko- 
» naminiu atžvilgiu Ainerixa me- 
t kad nebuvo tokia galinga, kokia 
i ji yra šiandien. Jis/tuojau pra- 
Mes ųxssrtarMrnK^H,_:ij r. 
kitomis valstybėmis, kad Ame-

• rikon neįvežtų daugiau^ negu iš
veža. Be to. jis išsiderės, kad 

^Amerika galėtų “parduoti javuK 
visoms badaujančioms tautoms

;■ o .Amerikos-farmeriai galėtų už- 
! sėli turimas žemes ir panluol: 
? užaugintus visus javus.

Preziden tas p a reiškė. kad
i Amerika dabrr duba si; vbc 
į laisvės ir gerbūvio siekiančiu 
1 demokratiniu pasauliu. Ameri- 

kieicams aišku, kad spaudos, žo
džio ir minties laisvė yra pats 
didžiausias Amerikos gamybos
įrankis. Amerikiečiai bandys šį • 
įranki plėsti visos? tautose, ked; 
laisvės nebijotų ir s:ektų gerbū" į 
vio. kain amerikiečiai kad daro. Į 

Prez. Reaganss yra įsitikinęs,

tijos principus pripažįstančiom; 
valstyl>ėms pada.ryti pažangą 
piemenėje ir žemės ūkvie. ’* J

P^cziden tas keliais at vrjais 
minėjo “Antrąją Amerikos fevo- 

j liuciją’b bet jis turėjo galvoje 
! didelę pžangą deinokratimnui > 

Amer:kos pri?m<mėmis, kurias 
privalo pravesti Atstovų Rūmai 
ir Senatas. Ikezidentas yri pt- 
siruešęs tartis su oficialiais.Kcn- 

‘ greso pareigūnais savo plan:.ir > 
pravesti. Jis yra įsitikinės. k?H 
naujos elektroninės prie m orės 
ir kompiuteri3i vra didžiausi ua- 
žange-s varikliai mūsų gadynėje.

Trečiadienį prezidentas minė
jo savo 74 melų sukaksi. Jis tu- 

■ rėjo grįžti prie garsiakalbi. L* 
| visam Kongresui padėkoti už 
! sveikinimą, i —
! — "Pravda Vostoka”, pa>kel-
I bė kad ro$ui pradėjo kait: 1.30J 
į kilometrų kanalą iš Uzbekista

no į Lenkiją.
I< - ■   — ——■, ■   <

— Pasitikinti prez. Eenenno 
I kalhn teigiamai paveikė doleri, 
j visame pasaulyje. Jo ka:nn nu

kilo 6 < Amerikos farmeriai gu- 
! lės apmeti visą tarimą žemę.

Izraelio televizija rodė aĮ>
klausinėjimą apie nacių gydy
toją. Jo^ef Mengele

— New Yorke trtčkdiarį 
st;:ūkiai snigo ir pūtė Lt’o-i š

kad Ameriko>> ūkis šiai- ir alei-

gali pasakyti Indijos pr 'mjerui ? 
Xe!>ent pasakyti teisybe, kad ru- 
^ai privertė Lenkijos a Stovu s 
šnipinėti rus::ms.

Jaruzelskis patarė patraukti 
teisman lenkus, kurie Įsakinėjo 
žudyti Solidarumo sąjūdžio va
dus Policijos kapitonas vykdė 
sovietų Įsakymus vidaus reika
lų ministerijoj, šitaip re kalams 
esant, pals Jsruzelskis galėjo 
nežinoti, kad Lnkai buv > siun
čiami i Indiją šnipinėt

Pietų Korėjos opozicijos 
va<las Kun Dac Jung. žmonos 
Lee Hoe Ho ir Amerikos diplo
mato lydimas, vakar nusileido 
Scoulo aerodrome.

—GTA jau atleido 100 vėl:au 
Jai pasamdytų Šoferių bosais 
važiuoti.

Kongnso rūmuos? prezidenlas informavo atstovus yonn- 
torius :r visn krauta mie dabartinę Amerikos būklę. Jis 
tvirtino, k.ia TW vra galingiausioj i \alstvbė rasaulvie, X. * w
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Testamentą kiekvienam reikia turėti, 
nežiūrint kokio amžiaus bebūtų

AkLig&l V&n JBuren, Chicago rašo, k^d niekas nežino, kiek 
svetimų žmonių skaitys šį ap- į 
rašymą, veikite pagal jūsų ver 1 
tingą sugestiją ir išvengsite koš
marų. (nighLmane)“

Pranas Fabijonaitis
P.S.Tekių įvykių išvengimui- Į 

Įsigykite Sūduvos išleistą leidi-, 
nį, “Kaip Sudaromi Testamen
tai’', leidinį paruošė Pr. šulas, 
teisėjas A-Wels peržiūrėjo; gau- 
nanias Naujienų ądmmistraci- 
7°je-

'frinune savo veriamoje Tempe 
skiltyje parašė straipsnį, nuim
ti v dama. kad kiekvinam asne- 
niu bet kurio amžiaus esant, bū
tina turėti testamentas. Minė ą 
koluninistę realiu faktu parėmė 
liūdinti motina, aprašydama jų 
šeimos tragediją, išspausdintą^ 
tame pat dienraštyje š. m. sau
sio 17 d. Tą aprašymą čia pa- 
Uekiatue: -

“Prieš dvejus metus mes ne-' 
tekume gražios dukters ir žento/ 
•kurie žuvo namo gaisre. Jiedu 
vaįkų .neturėjo ir nepaliko tes-f 
lameiito. .. ...

“Pagal Miciiigano -valstijos 
Įstatymą, jei sutųoktinjai rietu-' 
rėjo testamento,* pasilikęs gj'vas’ 
sutuoktinis1 paveldi Visą abiejų 
turėti turtu. / :

“Nustatyta, kad paskutinių 
mirė žentas. .

“Seni tėvai nieko negavo is. 
likusio turto ,nors tėvas dukrai 
dovanojo nemažai asmeniška 
turto. To galima buvo išvengti,i 
jei abudu arba jos vyras (mūsų; 
žentas) būtų turėję sudarytą 
testsmentą.”

Liūdinti motina laiško pabai
goje rašo: - <■' į! ,

“Abudu, prašome pasakyti5 
savo koluųuios skaitytojams, 
kad kiekvienas1 padsiy.tų sa vo 
testamentą - - nežiūrint kokio 
amžiaus jie b ?būtų .aęba kiek 
nuosavybės.jiedu'betųtetųd’ - \ j padi^iuhtųš ,bet j jšs busto Į-j

Kblumnistė Abbyv ijižjausda>' jungtas..dafi^iua^fe-fnetiniu pel-1
nia Gausmo prislėgtą .motiną, nu. . < . į- . / tarptautinės unijos turtą,' tmi'

KANADOJE

■ Kanados ir JAV- .automobilių 
gamyklo§f 'džrbinmkĮls • ligi šiol 

įjungė tS'pąti UAW< (Uni-tęd Au. 
lof Worked • iriu ją,', kj|rips ten t- 
ras yraš‘ Ahiesko-je,' nes ^Kana
doje tėra ^jpje 10’ %? tos tarp
tautine' • unija. vadinamos na
rių.; -

Kanados daliai vadovauja B. 
Write, dabar nutaręs atskiskir- 
ti nuo didelę-narių daugumą tu

Iš centrinės vadovybės Whi
te pareikalavo visiškos autono
mijos, kurią atmetė vykdomo
jo komiteto narių dauguma. 

<.*1^ tikrųjų Įtampa prąai^),t 
■SraSAuajbš centras, ten pawrfi-' 
np .naujas sutartis; pasirašytas 
su -Forde, Christerio ir “Gene
ral Motors”* ’bendrovėmis. Tos 
sutartys +ųrėjb mažesnius algų j
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TEi** vaizdai Panemunės

j. Kanadiskaji unijos dalis įsu- jog tarnautojų pcasijų fbntiąį ir 
savo vadovu B. tokį prin-i 550 milijonų turintį streiko £on- 
cipą atmetė, reikalaudama ge
rokai didesnio algų padidinimo 
motyvuodama, žemesne j 
dos dolerio verte.

Prieš “General Motors”

B. White kalba apie visiškai 
atskirą kanadską uniją, jos su
sijungimą su kitomis unijomis 

ben-. Kanadoje.
drovę Otavoje netgi buvo pte-| Idėja atrodo viliojanti, bet ne
dėtas streikas, sustabdęs dalių] visiškai praktiška, ikai autonjo*. 
tiekimą automobilių gamyklom i bilių gamyklų centras ir didžio-;

ji klientūros dalis yra Ameri
koje. . - • ■ j r/h ■ ,:

• ' " - - v* -— ’

Denraštis ‘^Tiie Toronto Sun“

Amerikoje.

sikovojęs geresnes sutartis su
Fordu, Chrisleriu ir “General]
Motors”’ • ’ t savo ve^arta'j'&Ilie Write pa-

tątyuio pakeitimas bus pada
rytas iki š .m. kovo d. .

Naujas Įstatymas apims hero
ino gamybą medicinos reika
lams,, jo griežtą kontrolę, ka(d 
prie heroino neprieitų už jį di
delius pinigus mokantys narko
manai.

Medicininis heroino • vartoji
mas yra draudžiamas JAV, bet 
leidžiamas Britanijoje.

|; ‘Pasak min., j. Eppo, nėra lo
giška, kad nelegalu heroino bei

i kitais narkotikais save žudo svėiz 
. ki kanadiečiai, o mirštantiems 
juo neleidžiama sumažinti skau 
smo, nors jų nepakeliamas kan
čias turi stebėti artimieji.-

Gydytojai šiuo klausimu yra. 
dvejopos nuomonės. Eiliniai gy- 

jdytojai pritariamo vėžio ligos spe-j^ 
cialistai heroino grąžinimą su
tinka skeptiškai. '/ .

Pastarųjų nuomone, skaus-; 
mui
tiku, tik reikia pasirinkti pakan| 
karną dozę. '

unijos vadus, iš jų susilaukia nei Waterloo taukų gtalaimėjimą 
pakankamą paramą, privedusirj - T. Ž.
prie atsiskyrimo. - .
Atsiskyrimas jau. patvirtintas, STERIS J. EPP AS

W’ ■ y_ ■ 
pranešė paralmento nariams, 
kad bus grąžintas leidimas he- 
hoiną naudoti* sveikatas. reika
lams. -

./Konkrečiai tai liečia nepake
liamo skausmoisumažinimą. vė
žiu sergantiems Ir mirties . ’lau*: 
kiautiems ligoniams. . ’ :

I Pažymėtina.’bėroiną iš Kana
dos ligoninių išjuUgė parlaifhen- 
tas 1955 metafeirb į .S?'v

•Min. J. Eppas tikisi, kad įs- raduotpmigius, pareiškė,

— Britanijos finansininkas | 
Gravies Lockwood, 5.3 m., išbiri 
vęs Argentinos teroristų nelais-l 
vėje 60 dienų ir ^laisvintas už | 

, kad

X KUZMONIS

. ? SUSIMASTYMAS

kad merdėju, mirties dar nesulaukęs, 
bet pakylą, kažkas tarytum šaukia....
Kaip vaikąs pienių pūkų, „

sukniubus ašards; renku.

Gi mano-ašaras. :'■ 
sparnuotas angelas tyliai nušluosto 
nakčių tamsoj, kai nesumerkiu bluosto, 

o tyrų skundą Viešpats 
kitų širdžių Skausme suras.

pavertęs1 asarasinargais drugeliais, 
balandžiais'—■ skausmą. Kai prisirinksiu keliais, 
visi, kuriuos mylėjau, 
Osana sū manim giedos!

Dar žemėje ėsm.
Susijuosiu raikščiu bąltųtę albą, 

o mano lūpos ĮnaMą kalba: 

aš kryžių- atgailos, našu.
f“* » *■ _. 1 i

Už tuos, kurių širdis ' .
Golgotose kalno šauksmo neišgirsta, 
kurių širdy riltfes liepsnelė smilksta, 

' kurių dvasias kankinį
sunkių minčių naktis,

‘ Ne kartai Aįfiirttai fr
* ^įšta nusvyra 
efurkšlėm-byra. <»

ir rankį&J 
ir praicW 
Juos angelas bu Šluosiu. *"' 
Keliuos. Nepavargstu.
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Vasario 16-oji—laisvės ir nepriklausomybės ąk- 
y paskelbimo diena. Ji nusako mūsų tautos nepa
laužiamą norą, ryžtą laisvai, nepriklausomai gy
venti ir kurti savą gyvenimą. Tai svarbiausia, reik
šmingiausia šventė mūsų tautos ir valstybės 
istorijoje. ...; -

Šios iškiliosios šventės proga, JAV R. LB-nės 
adovybė nuoširdžiai sveikina seses, brolius, pa
vergtoje tėvynėje Lietuvoje, Sibiro taigose rusų 
komunistų kalėjimuose ir visus išblaškytus po visą 
laisvąjį pasaulį.

Lai ši didžioji šventė gaivina, stiprina tautinę 
sąmonę, laisvės viltį ir tautinį solidarum?. Tesutei
kia mums naujų jėgų, naujo ryžto, ištvermės besą
lyginėje kovoje už pavergtos tėvynės Lietuvos ir 
mūsų tautos greitesnį išlaisvinimą.

Kiekvieno sąmoningo lietuvio šventa, kilni pa
reiga dalyvauti Vasario 16-sios šventės minėjime 
ir savo veikla, savo auka prisidėti prie pavergtos 
tėvynės Lietuvos laisvinimo darbų.

JAV R. LB-nės vadovybė prašo Vasario 16- 
tosios šventės minėjimus kolonijose rengti tik vie
ną, paliekant pirmenybę vietos ALTo skyriui. Mi
nėjimo metu aukas skirti tik ALTui, nes jis vykdo 
mūsų tautos valią, rūpinasi ir deda visas pastan
gas, kad pavergta tėvynė Lietuva greičiau atgautų 

laisvę ir nepriklausomybę.
Vasario mėnesį surinktų aukų nukreipimas ki

tai institucijai būtų sąmoningas trukdymas, ken
kimas pavergtos tėvynės Lietuvos laisvinimo

S

Prašome visus tautinės atsakomybės jausmą 
turinčius lietuvius remti, stiprinti ALTo veiklą, 
laikytis pagrindinių organizacijų darbo padalos, 
tarpusavio susitarimų ir vieni kitiems paramos. ;j

Lai bendro darbo dvasia tejungia, tę^agina 
mus visus veiksmingiau remti ALTo veiklą if pla
čiau, veiksmingiau jungtis į lietuvybės išlaikymo

Dr. V. ŠIMAITIS, 
JAV R. L. B-nės Tarybos 
Prezidiumo pirmininkas

Dr. V. DAUGIS, į
JAV R. L. B-nės Centro 1

Valdybos pirmininkas ]

v. .. -i,.x . . teroristai pasiryžę surinkti daug tona<. įskaitant sunku kvėnavi-1 sumažinti .yra kitu narko-| • ■ •- ..... - . • ,... . .. ’ * .,, Ki- ginklų, mą. Su atatinkamu, dėmesiu
reikalingų vedimui vidaus ko
vų krašte.

APIE KANADOS PENSUOS 
DIDUMĄ

Palyginę taupymą paprasto
se sąskaitose ir RRSP, pastebė
tina, kad pastarojo rezultatai 
bus didesni daugiau het dvigii-

Papildu reikia rūpintis iš ank
sto, nes Kanados pensija šiuo 
metu moka tik iki $670 per mė
nesį. Kažin kas iš kanadiečių ga
li pragyven-fi iš tokių pajamų.

Darboviešių pensijos taip pat 
ne visuomet būna pakankamai 
didelės dėl mažų įmokų arba 
dėl trumpo darbo laiko.

Jeigu jūsų darbdavys turi 
[jensijos planą, galite įnešti į R- 
RSP 20%; uždarbio arba 3,500 
dol., minus jūsų pačių įmokėtą 
>umą darbovietėje.

Jeigu darbdavys neturi pen
sijos plano (aeba dirbate sava- 
rankašfcaų, galite Įnešti 20% 
$5,500 savo uždarbio. TA 
'tPUH- ,ų tii'J unsliiū^irddyr

tvarkant, dažnai galima patai
syti ligonio būklę.

Jeigu jūs turite šiuos reiški
nius parne&ute savo gydyto
jui. Jeigu jus naudojate -tnyroi- 
do vaisius, gal jums reikia Vais
tų dozę pamainu. Kiti.thyroi- 
Uo klaušunai yra smulkiai ap
rašyti knygeieje, vadinamoje; 
"Your Thyroid; How it Work 
tor You” Skaitytojai gali užsi- 
sajiyti pas dr. Patu G. Uouohuc, 
c/o bun-limes, Box 11210, 
vmcago, IL. 60011, pridėjus sau. 
adresuotą su marume voką ir 1 
dol spaudos išlaidoms paaeng- 
u- Dade >$., M,D,

KL. Malonėkite pasakyti ką 
svarsto Kongresas Wasnmg to
li e, kad sumažintų vyr. amžiau* 
žmonėms lengatas?

Onutė ii B. S.

ATS. Mūsų surinktomis ži
niomis prez. Keagano admim,- 
iranja sumažino Medicaidui iš- 
laiaai. So bd, ir Medicares ap- 
draudai $13 bil.. kurias anks
čiau turėjo tos institucijos.

Apie ^b0,009 vaikų išjungti iš 
Medicaido programos i«82 me
teis ir vyresnio amžiaus asme
nys neteko padengimo nuo 19dl 
metų; jų skaičius siekia 567,000 
Apie 720,000 amenkteciu nema
tome apylinkių sveikates cent
ruose ir viskas tai pasidarė del 
Biudžeto nukirpimo.

Kaip visiem^ aĮtejiUa, pagal 
veik.antį pianą — Medicare ap. 
dtauda privalo būti j^pitsta ap
rūpinu visub neturtingus ir ar
ti jų esančius asmenis, išple
čiant apdrauda bedarbiams, bę 
to didesnės apyl nkės (comrau- 

, ,yr». 41 i n^les) privalo rūpinus n įspė-
Į itPpegtmino paKanhe j«naja (pneveft(jxir>e) 7^.
1 g4i imažą 1^9* ko . dabhr

les pk.kūro^tą/>io l> ga vietovių pririgondaira/ '
“ekti -simp- ’/?»• šid

55 bd, ii- Medicares ap-

JŪS KLAUSIATE,
MES ATSAKOMI,

Dė/ hįįįmroido (stugos) gi o n du
KL. Jei asmuo turi hypothroi- 

dą (glaudą) ar gali „jį paliesti al- 
saviiho sunkuma/ (shortness 
of btęeth)'

• , Bronė B-ne

ATS Taip, tas gali atsitikti, 
kai kūua< mažai th v reido hor
monų pasigamina, tai paliečia 
visąs kūiu funkcijas, įkaitant 
ir Širdį. Asmuo, kurio thyroido

icaffo, n a. »<)g.-



Advokato Petro Leono gintas 
knygnešys. Petras Krušnauskas

SENO KNYGNEŠIO ATSIMINIMAI

Daraktoriai'’ nešė šv esą > 
į ‘amsius užkampius

— Prieš 60-65 mctu> Suvalkų 
;.šte f k •kur-ne-kvj- buvo mc- 

. yklęs ir tai rusiškos. Ljaud’s
i bąi troško mokslo sava gimtą- 
/. kalba. Kadangi ca.ro vyriausy
bė tuo laiku spaucą buvo už- 
<. audusi. Lū gimtosios kalbos 
- kir.rs: slapta j>3s savo dėdę,

pradėjo P. Krusnauskas. K.« 
’.tako 15 metų, tai ir pats pra- 

< 3jati kitų vaikus mokyti, u eit 
į į sidaiiait “daraktorium ". Ta<p 
i: -m-ečiai vadino to laiko slap- 

’. :osii’s mokytojus. Nuo 1887 m. 
mokiau vaikus Prienų apylin
kėse. Daugiau teko mokyti La- 
pupių. Valengiškių. Degimų ir 
k tuose kaimuose. Vienais me
tais kai man jau buvo 17 m., stj 
■ cnu knygnešiu slapta nuvy
kai’. i Prūsus knygų parsinešti, 
Kuo to la.’ko Įsitraukiau Į kny
gų gabenimą i save- apylinkes. 
Knygas ir uždraustus lietuviš
kus; laikraščius su vienu senes-
ii u'- knygnešiu gabendavome į 
į. imtinę — Prienų valsčių, Pa
id iškių kaimą. •:

Pėda pėdon caro kareiviai 
sekė paskui knygnešius.

Gabenti už.lraiistas lietu-’«e

; g:‘.s. Bet rusų sargybiniai išrado 
būdą, kaip paslėpti knygnešius 
rato savo viršininkų. Kad kari-
i inkai ant sniego nerastų paša
linių pėdų, kareiviai taip dary-

! davo: atvykusius iš Prūsų knyg 
* nėšius leisdavo eiti pirmą savęs., 
Paskui einąs kareivis dideliais 
batais stodavo į r amintas ie-, 
das. Nors sniegu ir praeidavo 
keliolika žmoniit, bet atrodyda- i 
vo. kad tai vieno sargybinio pėd- į 
Saka". Taip tūkstančius knygų,- 
“Aušros” “Varpo” “Čkininko’C 
ir kitu laikraščių pargabendavo
me iš Prūsų Į savo kraštą. Be; 
abejo, tiems sargybiniams reikė-' 
davo gerai atlyginti, o sumokė- Į
ii buvo kuo, nes tūkstančiai žmo I 
nių laukė knygų, vž kurias ne-j 
menkai mokėdavo. Vis dėlto,• 
nuo vokiečių sienos knygas at-j 
gabenti ligi paskyrilno vietų b’i; jau baigė svarstyti 
vo pavijinga, nes sekė kiti sar
gybiniai, ar žandarai. Ne vienas!
toksai knygnešys, patekęs į agen 
tų rankas, buvo ištremtas į Si-- 
birą, arba gaudavo kalėti.

Nešdamas knygas susipažinau,! 
e vėliau dirbau su šiais knygne- ■

1 šiais: su Ulecku, Kairaič'u, Gir-j 
į niuro ir kit. Nemaža tais laikais:
Prienų apylinkėse dirbo gydyto-i J. B

duodavęs būrio kaimiečių tarė:

Liehiv* nepriklausomybės laikais Alytuje pastatyta dviaukštė mūrinė mokykla

nutarimus, 
dauąis ruošėsi į kelionę. Mat, 
buvome gave įvairiu atsišauki- 
mų. kuriuos turėjome pargaben 
ti Į kaimą. Atmenu, kai baigus 
paskutini posėdi, visi skirstėsi 
namo. Tada Didžio Vilniaus sei 
mo <lal/iu ūpas buvo labai ka
ringas. Jautėsi didžiausia neapy
kanta prieš caro vyriausybę. D--.

sąnavič'Us tada, priėjęs prie
jas Brundza, kuris <

u patarimų kaimo švietėjams, i
viskas knygas.gyvenantiems arti: 
tusų vckiėčių sienos buvo kur; 
kas- lengviau ;nei: mums, kurie- 
; t vykdavome-.iš toliau; Pirmai-' 
siais metais uždraustas knygas 
gaudavome -iš vieno ^vokiečio 
ūkininko. Paskui su pasienio 
sargybiniais susitarėme ir jau 
už kyšius knygas ir laikraščius 
gabendavome kiek T _ 
1385-1895 m. :š mūsų krašto 'mūsų apylinkes 
daug jaunų "vvnj nuo kariuomė-; brazdo politikuoti ir rinkti kan-. 
nes bėgo j Prūsus,, o iš tenai i didatus., kurie turėtų vykti į se-1 
Ameriką. Tame pat name, kur. nąją Gedimino sostinę. Man te- 
gattdavome uždraustą iiteratii-' ko ta laimė’ir aš ją mielai pasi-- 
rą. susirinkdavo daug jaunų sti-; naudojau. Vietos ūkininkai su- 
prių ąžuolinių vyru, kurie ruoš -------
davosi bėgti i Prūsus! Vieną nak
tį atėjęs į tuos namus radau 
apie 15 jaunų vyrų. Skubiai įbė-! 
gęs rusų-r sargybinis . suskaite 
kiek galvų ir jiems pasakė, j 
“Už galvą pcū- rublį”/ Susirinku- ’ 
šieji nė žodžio nėsak.X(.d?.vOj nes Čhi?
,i uk tik už vrėną. rublį perlesda-
vo peš sieną; kn^gąs/ga- .tiaug žmenių’ iš Viso krašto. Išl 
bent! buvo jH^įįėrigviaii. ta- įgavo miestelio sutikau gydyto-- 
čiaii žiemdsąnetu sąlygos pasuh- ją Bruzdą, kuris taip pat daly- 
kėdavd. Mat, kliudydavo snie- vavo tame seime. Kai Seimas!

Kaimiečiai mane siunčia 
i Vilniaus Seimą

— Nors nemaža mano draugų 
knygnešių pakliuvo i caro žan-j bus caro 
darų, rahkas, tačiau aš būdamas’ pakarti, 
labiau atsargus vis laimingai dir
bau kaime, 1905 m. perskaitė
me “Vilniaus Žiniose”, kad šau- 

rk lengviau, kiamas susirinkimas. Tuojau 
mūsų krašto mūsų apylinkės ūkininkai su-

si rinkę’nutarė, kad. į Vilnių tu
riu važiuoti aš. Jie man net nu-Į 
rodė, ka turiu ten kalbėti. Su-' 
rinko kelionei pinigu, ir nuvy-; 
kati i Vilniaus seimą

— Nors mus ir pakars, mes. 
turime dirbti, — sakė Basanavi-;i

■J ,.y.Jį 1
- Atvykęs į Vilnių radau

"B L2TERATCRA, lietuvių literatūros, meno h moksle 
K-S m. metrašti*. jame yra vertingi, niekuomet n«en«tą, Vtas 

Trėvės, Igno šlapelio, Vinco Madfino, P. Joniko, V. SttnkoC 
f. Raukčfo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matulevičiau* Ir V. 
£ šilau* straipsniai bei rtudijos, Iliustruotos nuotraukom!? fe 
M. K. Čiurlionio. M. šfieikio, V. Kajubot, A. Rtlkitelės Ir A. Varao 
r.trybof jovei*!*!*. S65 puik knyga kainuoja tik K.

*ę DAINŲ ŠVENTSS LAUKUOSE, poetės, ralytojo* ir ta 
'irl^ Jokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dahn 
švente* bei jų istoriją Ir eigų. Įdomi skaityti ir nedainuojtn 
tiems, gėrlnti* autorė* puikiu rtiliuml ir surinktai* duomenim^ 
b^i u£knli*ial*. Studija yra 151 pusk, kainuoja tZ

> VTENTŠO ŽMOGAUS GYVE7YIMAS, Antano Rūke i p ratą 
tas Juo*o Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne «an». 
gyvenimo bruoių apraiyma*, bet tiksli to laikotarpio buitie* tl+» 
matūrinė ttudija, »usktr*tyta skirsneliais. T* 20G puslapių knyr

fčomlal parašyt* rtudija apie Rytprū*lu*, remianti* PakataM > 
-.ibguvo* apskričių duomenimis. Kprriym&J Jdomfi* kiekvieno-
Eetuvfrii. Leidiny* Mustraotif nnotrankomfa, pabaigoj* duodami 
- irrr*rdilu pavadlnlmal^tr Jų rertinial | voUefcų kalbą- EaB*j 
širdingoje XSS pu*L knygoje yrs Kytprt«tq l«mė!*yl*. Kaina tf

> KĄ CAUMX3 LIMA raiytojoa Petronė^* Orintaftė* ttT
mtnitaAl fr minty* apie aameti* Ir vieta* neprlk. Lietuvoje ir pū 
Kiančiai* bollevlkų okupacijos metai*. Knyg* turi 2K4 pualapla* 
bet kainuoja tik U. j<... j>**•*»

•> JULIUS JANONIS, poetą* ir revoliucionierių*, ne*dprtf 
kr.* £r klaidingai interpretuojama* gyvenime ir politikoje} tik M< 
* ?rg!o Tailn*.ko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimu Ir p<M 
jtją. Dabar būtų JJ galim* pavadinti kovotoju ui hnogac* tel**e 
i jtyk* jra didelio formato, 255 pnalapii, kainuoja M.

> aATTMNSS N0TTLt3, H. Boočenko ktryh*. J. VaJaffih 
pflrttmasi. t1** tnyfoje yra S® sąmojlno bov*H<. JLatea f3

KryfE* jn mainę* NavjtaacKa, ITW S®. SaAefMi 3L,
^5 CKsakoJ sufibk rMaC

MYKOLAS BIRŽIŠKA "
•į • v.'* - Iv ’ 4
IŠ 1919 — 1920 M. VILNIAUS DARBO ATSIMINT’I

bužo aiškios pc- 
I i< tu\ iair.s ' . e I 

ninti” neklimlė nė keleriar etis 
Lietuvių draugijos del karo ne
kentė] tįsioms šelpti popui u li
mns. nė vyskupo ir daugelio ku
nigu lietuviškumas, nė dau elio 
lenku t-.rnavimas raudor. io>e 
komisariatuose, švietimo l mu- 
saro lenko (tikriau nulenkė 
žydo) Leščinskio griežta f 
tikybinė akcija — vi-> vien.

^aiilii niu°iami tebuvo žydai ir

laikras- 
miescio-;

pasa
Dievo ir viai.

žinoma.

— Vyra.'. priėmėme svarbiu^ 
nutarimus savo tėvvnei gelbėti fe o
iš sunkaus padėjime. Todėl tu
rime visi kaip vienas dirbti. Tu
rime dirbti 

žandarai mus

up vienas 
nors už mūsų dar-

ir

(Bus daugiau)

gali

— Lonąono dienraštis 
ly Mirror’; Mtvo paskelbęs kon
kursą: “Dėl* ko moterys yra ge-- 
resnės aiitomObilių vairuoto
jos už vyrus.” Konkursą laimė
jo 56 metų šeimininkė Evelin 
S with,, kuri ąbiškė: “Moteris 
traktuoja :savo automobilį kaip 
savo nuosavą -vyrą, o vyrai su 
savo automobiliu elgiasi kaip su 
savo nuosava žmona.” Argi iš 
tikrųjų vyrai nemyli savo žmo
nų? — Mums atrodo, kad nevi- 

. * ■si iwrai. i- - -

“Dai-

Michigan ežero pakraščiais .
NAUJŲJŲ METŲ “SVEIKINIMAS” 

krėtimų, kurie mus labiau pa- 
i veikė.

Kai pavasario pirmieji šauk- 
‘ liai — narcizai skelbė gamtos 
prisikėlimą, toje aplinkoje stai
gaus širdies smūgio ištiktas mi
rė Vincas Izokaitis, gyv. Holland, 
Mich. Palaidotas šv. Kazimiero 
Lietuvi ii kapinėse Chica-goje, 
šeimos sklype. Liko liūdėti šei
ma, giminės ir artimieji.

Vasaros grožyje, po ilgos ir

Senus užbaigant, visi vieni ki
tiems linkėjo.mės linksmų, lai
mingų Naujųjų Metų, kurie, vos 
bežengdami savo pirmuosius gy
venimo žingsnius, “pasveikino” 
su sniego pūgomis-, šlapdriba ir 
šalčiais. Storai apledėjusios elek
tros vielos ir medžių šakos trū
kinėjo, lūžo. To pasėkoje labai 
daug pietvakarinio Michigan 
krašto gyventojų Naujųjų metų 
dieną neturėjo elektros šviesos, 
šilumos, neveikė visi elektra 
varomi Įrengimai.

Consumer Power ir kitos elek
tros bendrovės dirbo dieną nak
tį ištisą savaitę ir s-Įėfanūs ilgiau 
iki atstatė audros^itS^faukytą 
elektros tinklą. Sakomą. Itad pa
daryta nuostolių mi-lijcmų 
dolerių.

Toks Naujųjų Metų ^pasvei
kinimas" pasiliks ilgai; atmin- 
tyje- ’ (j)

MŪSŲ EILĖS PRARETĖJO

žengiant naujuose? metuose 
pirmuosius žingsniusįvdar atsi
gręžiama, .pasržiūrimaj i praeitų 
metų gyvenimą ir tžkliūnama 

už žymesnių pergyvthsnu su--

atdara šiokiadieniais nuo

D. H'HLMAN, B.S., Registruotas vaistininkai

2759 W. 71st St, Chicago, HL <
• arrESTINfeAJ IŠPILDOMI RECEPTAI • EANNIE MAY SAL

DUMYNAI » KOSMETIKOS REIKMENYS

j------ -—-------------------------------------- ------------------- -----

I For constipation relief tomorrow 
> reach for EX-LAX*tonight. c

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 folio* 
directions.
C Ex-Lax, Inc,. !9S2

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

(II tom**--------—------------------------------------- ----- ------ 110.00

2. Prof. Vaclovo Biržiško*, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY-
GŲ ISTORIJA. I daUs 208 psl. $6.00

II dalis, 229 psl.____________________________ _______ $6.00

3. Miko šileikio, LIUCIJA, proza. 178 psl........... ......— S5.00

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

5. Prof. P. Pakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl.  £4.00

6. J. VenclavfM, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEEKL.V
60 psl. --------------------------------------------------:_____ __ |2.00

NAUJIENOS, 1729 So. Halsted St., Cįicajra 60608
' kite čekį Ir prMėkte vieni doleri peraiuntimo fflaidcmlL
v

I

T tms’ts, patv įkęs ir sužiaure- 
jęs lenkų karys puikiai susipra

to su tokiu pat tamsiu, vokiečių 
okupacijos laiku ir bolšfcvikme- 
čiu išbadėjusiu ir lenkų veikėjų 
nešvariais vis klostomu, tad ir
gi sužiaurojusiu Vilniaus minios 
miesčioniu. Parapijose, organi-Į 
žarijose (ypačiai sąjungoje Liga 
Robotniczi). sueigose, 
čhtose ir t-t. nustatoma 
nija teskirstė Vilniaus 
dviem pusėm: vienoje
Bažnyčios laiminami lenkai,, ki-, 
toje velnio valdžios bolševikai, i 
šiems pasitraukus — žydai' lie-; 
tuviai ir šiaip fcy- nesideda len
ku. Atsiminkime’ kad jau Veit- 
kos — Klingerio 1918. XII. 31 
paskelbtas mobilizacijos įšaky-; 
mas sviedė tą šūki minioms:

“Kto w Boga wienty — będzie - 
7 narni! Kto w szatana — prze- 
čiw nam'").
Minios kurstytojams bepigu bu ' 

vo Įbrukti mus į bolševikiškas 
Dievo priešų eiles, dar vokiečių 
okupacijos metu žmonių pries
pauda, badu ir vargu kaltinanti 
“parsidavusią vokiečiams” lietui 
vių Tarybą, o paskui, revoliuc:- j 
hės valdžios metu, visąs jie;at
mes verčiant tos vyrlan'sybės re
prezentaciniams l.etuviams Kap 
kukui, Eidukevičiui, Domaševi-j 
eini ir kitiems; žydų “nėdory-i

ONTARIO PILIETYBĖS 
KULTŪROS minister:.

SUSAN I-TSH

paskelbė daugink uit ūrėm < 
rzacijoms naują paramą.

linie paskirta

?1,3 milijono.
Parama galės gauti bert, 

meninės, inkorpo>v.c'.os, r. 
no siekančios organizacijc, 
vo veiklos išlaidoms.

Į jas įeina a'tlyein.'mai, a 
nu paruošimo, kelionių išl 
Ontario provincijoje, pat 
telefono, pašto, ri štinės re 
nu, revizoriaus ctlyginim- 
oan.

Parama niunaty?;.
per metus. Pra?ymu
gaunami Toronte Pi-ii

4a-

: :e
ir

:KX)

’ v. I
sunkios ligos,, iškeliavo amžinam 
poilsiui Gertrūda Kromelienė, 
gyv. Glenn, Mich. Palaidota 
Fennville kapinėse, greta savo 
vyro Jono. Liko liūdėti šūriūs, 
dukros, anūkai ir kiti giminės.-

Balansas gaunasi liūdnas, nes 
mūsų aplinkos lietuviai naujais 
nariais nepasipildė. (j.) į

SAUSĄ VASARĄ ŽIEMĄ » 
ATLYGINA , - . t '

Praeitą vaasrą, kai kitose , vie
tose lietaus gausumąš ygrsh^ė- 
mis plukdė apylinkes,, ęią piet
vakarių Michigane jo ir už pifei 
gus negalėjai gauti. . Soduose, 
daržuose ir laukuose dėl saus- 
i’os įvairių atmainų derliai vie
tomis užaugo ir kitur ;^edaaųgo, 
bet visko yra. pakankamai. Ąlle- 
gan ir kitos peiiki os' Apskritys 
skelbiamos nukentėjusiomis'.

• -* * L' « ”* '

Tačiau dabar,-vietoje vasaros 
sausrų, žiemą atsŠygiria sniego; 
gausa ir labiausiai Michigarro • 
ežero pakraščiais. Būtų gera, 
kad tie žiemos sniego - krituliai 
vasarą iškristų lietaus, payi 
le, o dabartinės .žiemos tebūtų 

vasaros lietaus krituliais pasi-.

>j tuose miestuose, kur yra : 
Viskas į sterijos skyriai. Prašymai s 

ms biudžetiiams metams

dengusios. Tačiau yra taip, kaip į 
tas juokdarys sako: 
vvksta tobulai ir atbulai žmo-| 
nių gyveninie Ir pačioje .gam- imami iki 1985 m. 
toje. ( ' . ■ ■ {j.) 30 d.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMEKTKe
yra seniausią.' didžiausia :tr turtingiausia lietuviu frr.temaiiL 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metu.
SLA — atlieka kuftūrinhiš darbus, gelbsti ir kitiem kurie tuo 

darbus dirba.. ’
SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS 1SLU0NUS doleriu 
<: j ;■ apdrarSu savo' nariams.
SLA - apdraudžia pigiausiomis^ kaiųo&fc. SLA neieško pelno 

bariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas hetoyis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

. gra — apdraudžia ir* Taupomąja spifraudi — .Endoxnnent 
. ‘ Insurance,- kuri ypač naudinga Jaun;mui, siekiančiam

■ v įĮmketo je mokslo - įį-.iu gyvenimo pradžiai.
SLA -- vaikus apdraudžia pigia terminuota , apdreuda: už 

apdraūdbs sumą-temoka tik $3.00 metams.

jie Jams’ mielai p&gelbės ;

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 W. 30th gt, NewYork, N.Y. 10001 

. . Tel (212) 563-2210

50 metų studijavęs, kaip

700 po&iapiq knygą., kurion sudėjo viską, ka> bet kažin ir 
let kur, bet kuris kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
fr Beta ylų kalbĄ. Jis mokėsi kartu su kum J«utj1utq lt prof K 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
Ketuviij kalbą liečiančias Ištraukas, paruoš*1 tikslius 'ertimu* 

tr patarė mums toliau rtudijucfc.

pt. KJvK ytHlet!*!, E^itsc B3L

m.

a xnj i b r o s
ITS B. Hilstėd St; BHeaeo, EC 5XS

3 — K<ujitooi, Gučtffo. 8. IB. Friday. February 8.
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Nuo gausio pirmos dionoi 
Di<ąrasd.o kainos:

Ciucago’e ir priemiesčiuose

^pla m s___________________
pusei metų ______________
trims menpAiamiĮ , 

vienam mėnesiui_____ ___
Kitose JAV vietose;

THI LITHUANIAN DAILY N4W1 
ftiblb&ed Duly, Except SuruLty, Monday ąM Moildayi 

oy mt UUmmm Newi Pubb&binj Ccų Ine, 
$•. Halsrea Strofų Chicago, IL Tel<phMč 421-41W

jtnei uaa tocauu.es «4U.U0 per year,. k antrini.-
mętprnf________
pusei metų ____
vienam menesiui

dėl to
prąi^da paveikiu

metamu _____________________ 440,00
pusei metų _ - __ $22.00
trims meneaiami ________ _  $12.00
nerum meneaiui _____ $4.00

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius, pirmadieniu* ir šven
tadienius. I /idžia Naujienų Bendrc- 

$45-00 vė, 1739 So. Existed. Street, Chicago, 
$24.00 , IL 60608. Telef. 421-6100. 
$16.00

$5.00

.$45.00
$24.00

$6.00

A3 of January lf

ąr^.UU per year, $24^00 ,per 
muuUu, 4>Lz.ou per 3 months In

juuci ęrrv.vv ■
g2z.uu pei mouUL>, $1Z.UU per Į 
rree uiuuilu. umaoa ^io.UU per year;
nei cuuuUxtb ^.uu per year.

mąa, JAV LB TayyįįOč Pręzidiumųi. (Nuorašas
Teismo teisėjams).

Pranešu, kad pasitraukiu iš Garbės Teismo, nes dar
bas pasidarė nebegalimas dėl šių prie^ašeių:

1) dalis teisėju pęsidomi tejąmo dwbu 
bylos būna vilkinamos, pąts teiąfltes 
mą, oiumas menksta ;

2) tam tikrą bendruomenipiiQm grupė be paliovos j
spendžia kliuvinius teismo darbui, niekdami sujaukti pa- j 
čia Garbės Teismo prganizadnę sąyanga bei likviduoti jį, j 
kaip nepriklausomą lietuvių bęndj’uomenės organą, ir; 
pagaliau j

3) naujasis teisėjas, nė kojų pesušilęs, žengia dar ! 
tolimesnį žingsnį — savo 1974.X.10 d- rašte nepamatuotai, j 
be kitų niekuo nepagrįstų dalykų užuomipornis kalba 
teismo pirmininką nustatant “bylos sprendimą’’ ir ryž
tasi diktuoti neteisėtus ir neįmanomus reikalavimus.

Prašau nurodyti, kam perduoti Garbės Teismo ar
chyvas ir neišspręstas bylas. Dėkoju už bendradarbiu-; 
vimą. Tamstas gerbiąs '-rt ' -

Br. Nemielas, pirmininkas.”
Pasitraukus Br. Nemickui iš Garbės Teismo pirmi

ninko pareigų, JAV LB Tarybos prezidiumas tuojau su
darė višinskinio pobūdžio JAV LB Garioės Teismą, kuris

NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, išskynu sekmadieniu^

=

JAV Lietuvių Bendruomenės suskaldymas
(Tęsinys)

1 Garbės Teismo sprendimas buvo nepalankus JAV 
Lietuvių Bendruomępei, tai “Pasaulio lietuvyje” nebuvo 
paskelbtas. Bp^^į.aties Garbės Teismo spręndimąs, lie- 
ciąnti^i ^^erd apylinkę, buvo palankesnis L. Bendruo
menei, tai jis “Pasaulio lietuvyje” jau skelbiamas. Taip 
redaktorius Stasys. Bariukas pademonstravo savo ir 
LB nės nešališkumą ir toleranciją.

Nei JAV LB pirmininkas Juozas Gaila, nei PLB 
pirmininkas Bronius Nainys Į Garbės Teismo sprendimą 
nekreipė dėmesio — jį ignoravo. Teisinės ir teisingumo 
padėties LB Marquette Parko apylinkei neatstatė. Tuo 
savo neteisėtu ir šališku elgesiu LB vadovai atskėlė ir 
išstūmė žymią dali Bendruomenės narių, kurie, neberas
dami bendros kalbos, buvo priversti kurti savo atskirą 
Lietuvių Bendruomenę. Jie užsiregistravo Illinois vals
tijoje. Išsiėmė charterį ir pradėjo veikti kaip atskira ir 
savarankiška Lietuvių Bendraomenės organizacija. Tas 
labai nepatiko anai LB pusei, užsiregistravusiai Connec
ticut valstijoje, dėl tuo pačiu LB vardu užsiregistravimo. 
Ir už tai iškėlė amerikiečių teisme bylą, kuri jau tęsiasi 
10 (dešimtį) metų. 3

Kas buvo tų anarchistinių ir diktatūrinių žingsnių 
planuotojai ir autoriai, nėra žinomą ir vargiai kada nors 
sužinosime. Tiems neteisėtiems ir neteisingiems veiks
mams atlikti, į prieki buvo išstumti ir pavesta Įvykdyti 
JAV LB krašto valdybos ir PLB valdybos pirmininkams.

Išnešus nepalankų sprendimą PLB pirmininko vyk
domiems užmojams, buvo “susitvarkyta” ir su Garbės 
Teismu. Tuo reikalu JAV LB Garbės Teismo pirminin
kas Br. Nainys savo pranešime JAV LB Tarybos prezi
diumui rašo:

“New Yorkas, 1974.X.15 d., JAV LB Garbės Teis-

Lietuvių Bendrupmepę, jos organus ir jai vadovaujan
čius asmenis. . '

Nuo to laiko,, daugiau kaip per 1Q -pĮetų, JĄy’ L^ 
Garbės Teismas nebeišnešė nei vieno sprendimo? nepa
lankaus Lietuvių Bendruomenei. . ‘ *'■

Čia aptarti Įvykiai dalinai buvo teisini p, .dalinai 
ideologinio pobūdžio, iššaukusio J^.V Liįuvįų Bendruor 
menės skilimą. ; . ,

■ - j ?,.v • a • Arif-
Dabar , dar trumpaj ąptai^iūf jr.rtceojpginiųs skįrijU-L 

mus, dėl kurių LB paridalind'i j^ dabs_: Į griežtus įįe-i 
koriipirimišipius; kovotojus prieš i^tuvos okupantą Ir jo 
statytinius, .o Bendruomenės antroji, pusė, kurią yra už
valdę frontinįnkąį, kultūrinių .vienašališkų ryįjų jpaląi-

kaip greičiau-sunaikinus ir šurusBįas li^ai^ų.fauU.<a$. 
Lietuvių Bendruomenės paUnkimaš . bendradarbiauti .su 
okupanto pasiuntiniais, taip vadinamais kultūrininkais, 
yra gana senokas. j . L;^- į?. . L ';

“Pasaulio lietuvis"’ 1967 gruodis Nr. 32 rašo: * 
“Pasitraukia PLJK (Pasaulio Lietuvių Jaunimą Kon-

pirm. inž. Pr. Razgąįtis, dr. Vt Rąjū|a^ųpl^ į$į- J

Napoleono adjutantas grafas Juozas
Kųsakaųskas palaidotas Jonavoje

■’ . <1 / . • » '1 ‘ ,*■ ■ ■ _ ’

Grafas Ku/istantu^as Tjškeyi-j tojų . Joųavąję yra 1560, iš. k.u- 
čiiis, J. L .Kraševskį - išleistoj , uų graikų tikybos 10. senti

kiu 35. kataliku 300 ir : žvdū 
ižfei’. ' 1

ponavok miestely yra tiję viz
itą bažnyčia — mūrinė, Juozo 
Kasakauskp. Infliąndijos vysku
po fundacijos. ši bažnyčia ya-

-1871 m. j^yge) j. je|
brze^i?, ųpr^yd^uįas-skvp raok- 
sl^4 kelionę" ^85įZ apie Joba-

yra -Įkurtąs /feši-
. riajarie NerĮLfes Įkrante, puo Kąu

po dviejų paęt.o stočių statumo,, alinami šy. Jokūbo kąrtų'sū Tpi-' 
.prie vjėsk^Įą, vedančio, iš Pet-Į , Įcurrigų vięnučjyiui. pasta 
rapilipj i Varšuvą. — Šejįątyfa 1731 m. stačiįkąią^įp 

Jin^ -grafų. Kąsakauskų ir/tigi’Ld^lo, 5Š; uolekčių ilgi#, 
įtM’priklafišoųiy^ės ^ųyaliįpma.. 4>ę bokštų ir prięatigi0.ž.^7§8'. pi* 

Fri j°n.avL l^įi> )r. v(sį JUietuvos, į>uv<> ji sav;o fųnctai^gafe
mIest^iau.-.ruediniais ’ naĮ^djąiš,’ 

.(■menkai jgyyęų^lča, sų pųryjnc-. 
• ini? ir žydų- gatyjęnais,.
Tų vietą. p?.ga?vihp jr pluošė.
viošk0ri.» ųabąr. Aik , p.rayešjąs,.
kuriuo nMjlat va^jnė.^a ggijių. 
t ųsiųv ibięįįi so^irtiu >kęįęcnin-;

'k&i- Joiiąvo|e-"būvo namai, 
liąskairiųj: ^>a§tę> 'stoties, L..J -

\Čįos- iri rienutgjmo, ^ąr^Įirbfo į. 
: kagrijfgoųįųę. Nu..orafeniųėgyyėn:

A

kurios klebonas yra drauge 
Skarulių bažnyčios klebonu. J 

. naves bažnyčia iš oro netinki:
ta ir viduje neturtinga. Apa. 
nū aukštas, turėjo būti i

: si
.sai' neužbaigtas. Dideliame į I 

‘ žemy, kuris dabar tuščias, y j 
daugiau mažų rūsių, skirtų, fu | 
datorių ;ęeimų numirėjiaikV k į 
Joti, yįeitoję iš; jų didelėje, b i 
lamsięye, ilsis grafų ’ Kasakar 
jpų ^šeirą^yjgtė^ūsio vidury y j 

mū^iė kaiakcąnba iš viršaus • 
cartūna, kūrįdjė .guli šios šve I 

^oyės fuųdatoriaųs Įnfliaitdij | 
vyskupo pąia&gi.. — f

orifnn pamaldoms, \

■uj-jmiuwb .j.- i   iiMi įj- --JL1 —*ro'''pw-

I. PUŠĖNAS

KOVA IR MEILE
LIETUVOS LAISVĖS KOVŲ ROMANAS 

(Tęsinys)

Ji man no draudė. T oi u pąsiesko j,Ju 
tokio pramuštgalvio kaip ji pati, o man r^iĮiiją 
rimtos draugės, kuria galėčiau visai pasitikėti, 
kuri nesivolioja su vyrais po šiaudus, prieš kurią 
joks girtuoklis degtine smirdinčios savo burnos 
negalėtų atverti. Bet kur gi tokia yra, kur ją su
rasti? O. taip. yra. yra. Kodėl aš anksčiau neatsi
miniau? Savo būdu ji visai panaši į Marytę: tyli, 
atsargi, be puikybės, niekur vyrąips į ąkis ne

rialus FK pasitraukimo raštas buvo '■ 
Valdybai įteiktas 1966 sausio'.10.

“šeštame7 F. K-jos posėdyje ^žitfj^d;

(paminėti dalyviai) buvo išąiškįnfąj kgįaįškfrų 
Finansų Komisijos ir PLB Valdybps nąoa'f^dkį^rinėi-/ 
piniai nuomonių skirtumai d.ėl jaunimįi .^^Aėtuvtfe .atsi-; 
kvietimo bei PLB Komiteto pirmininko Vizit#' pas. prof. ’ 
Kubilių. 2) PLB Valdybos atstovai posėdyje atsisakė už
tikrinti, kad ateityje tokie žygiai nebus kartojami. 8) Fi
nansų Komisijos darbas apribojamas tik pinigų rinidmu.

Sutarta, kad tokiomis sąlygomis Finansų Komisijos 
darbas nėra Įmanomas ir Finansų Komisija iš jai pati
kėtų pareigų nutarė pasitraukti, (pas. Pr. Razgaitis, VI. 
Ramanauskas. A. Balašaitienė, Julius Smetona, Antanas 
Razgaitis)”.

.ri* ri

Gyniotą prie vieškelio su jo karvėmis, nuspaudė 
savo dviratį tiesiai pas Domą. Šis kaip tik buvo , 
namie, nes statyboje pritrūko medžiagos, ir tą 
dieną jis nėjo į darbą. JĮ rado betaisantį tvoras 
prie tvartų.

— Labas, Domai, kas pas tave gero?
— Labas, Sarkani, o kas gi čia bus gero..... 

Taisau tvoras ir tiek.
Jiedu draugiškai pasisveikino, pasikeitė ke

liais nereikšmingais sakiniais ir užsirūkė. Netru
kus Sarkanis atvirai paklausė:

— Kas gi atsitiko su tavo Ieva? Girdėjau, 
kad policija ją apkaltino Gabriūno nužudymu ir 
uždarė, o tą nedorėli Gyniotą paleido. Kokia da
bar Čia teisybė?

— Gyniotas suėdė Ievą ir tiek, aš atvirai

to dąngt i įpžiuri? jafi palaik ,
^..vyskupo: yj.oletinę infulą ir c į 
! natą radau jb'dar. visai sv | 

kits; vyskupas knygių turėjo a. ; 
krūtinės'ii' an't.piršto žiedą. - j 
Ū.a -vienoje j>us:
stovi K^akauski
uė^ įr jg« dukters karstai, kih 
pusėj genelio ^rafo Juozo K

dangčio riedrišaą kelti, ne.s bais 
vrą žįūi'ėti i ją^yvą ir, stilrū.

..usĮ kiūto gyve
pažinojome ir -gerbėme. Gei 
roku grąžąs.. Kąsakausi. 
T^^ojė -mūsu- lakais, ^jivo v

sekruot:!, c 3851 jn?
eišteaųs sakajjt^gį. ' įrę*-
įąmaiota. — v \ :

Po Tr/nitiį kųiūg’įį' kasacijos,; 
k;u apeisią .vįenttolynd n-j^arai pnx 
<le:° jų afre-.
ir.OĮU.^p( ii' i^cįgė ten ’ Jai®; U-? 
gordnę. likusioji . l&c taip 

bązny-, apleista. __ _ ______ _ _
i:iU? ii jr tie-msriiri-ten, apšfcyyęBti]’ ^kaųskp karstas, šio kar-

kadm visį Finansų: nariai
itFaukknė rą^'b&feašė/ Nfe^lSšė,-iiŽWj Adam-

, ^j^^-tębkaveia^aaiškinti,- kad m- 3?LB Vkl-
dyWbuvbp^sįrengiisi užmegzti ku^ferin^ bėbtteadarbia- 
vimą sų okupanto patikriniais. Jie /PLB Valdyba) ’buvo 

įužfflpipję^Į PįjK pakviestilįj&up. Lietuvos komjaunuo
lius, kitokio jaunimo ten pėsa,- ir specialiai KGB atrink
tus ir parengtus, komunistinfe’i propagandai .skleisti". PLJK 
rengimo komiteto pirminįnk'aš,.kiek galima suprasti, lan
kėsi pas Vilniaus universiteto rektorių prof. Kubilių, tur
būt, to jaunimo atsikvietimo reikalu ir kitais kultūrinio 
bendradarbiavimo klausimais. •

• (Bus daugiau) 4

.•.išti su visais,.svarbiausiais n 
su krašto - politiniais Įvyk i e

(Bus daugiau/

— Izraelitai tvirtina, kad c 
■vlengeleį sulaukęs 73 metų, i 
vena Paragvajaus kareivine 
Jis neišeina, o civiliai neįže 
gi a .į kareivines. ’

PIRKITE iW TAU<-

Taip, tai taip, žinoma, kas gi norės tokios prie visų žmonių paniekino.
universalios merginos. Kad ir jūros gilumo meilė 
būtų buvusi, ji turi dingti, bet aš manau, kad 
žmogaus garbė negali dingti. Argi tu gali pa
kęsti, kad jas niekšas Gyniotas ątėmė nuo tavęs 
tavo mergaitę ir tave paniekino? Ji būtų buvusi 
gera ir tau ištikima, jei ne jis. Garbingas vyras 
to negalėtų pakęsti, jis jam sprandą nusuktų.

— Aš nenoriu kad ir savo priešą užmušti ir 
pąsjųii ąteidurti kalėjime, Geriau tegul jį velniai, 
aš savo rankų su juo neteisiu.

— Nemaniau, kad tu toks nevyriškas, bailys, 
be garbės jausmo. ';

— Dar niekas iki šiol manęs bailiu nevadino.
— Gai tokiu niekad iki šiol nebuvai, bet da

bar tu kalbi kaip tiktas bailys ir. jei nedarysite.
lenda, santūri, o tačiau graži ir, nepaisant sunkių įsakau. Kaip ji nužudys ir dargi tokį tyrą kaip kas drąsim» badys, tikras baily
darbų, jos jaunystė žėri kaip ką tik išsįsklęidęs 
pinavijos puippurąs. Jej gali 
nors mergaitė panaši į Marytę, tai tik ji, tik 
Morta. Būtinai turiu su ją suartėti, jei tik ji su 
manimi draugauti panorės, jei ji dar ko nors kito 
neturi. Reikia <uiasti kokią progą pas ją užeiti. 
Na. gi, ji š’omis dienomis palaidojo savo tėveli, 
i eikės r\ .ūj užeiti ir pareikšti jai užuojautą.

J .> sumyniojo šautuvą ir paslėpė. Juk dar 
>«an tekti su kokiais tėvynes priešais susitikti.

Talės tą šautuvą vėl panaudoti. Tuo- 
) š utuvu jis bus galingas, lyg Marytė 
juo kovotų.
ū.v . jir firnu. palikes kiek įsižeidusi

ti pąsaųlyje kokia
Gabriukas. Jei jau jį kas žudė, Ui tik ne įner

u<

bfc*i. Gali sau galvoti kaip non.

Duok į kailį tam šunsnukiui ii* viskas. Gal 
nežinairkąip Vyrai daro?

— <Ži£oiųą, kad ųš-jąąi diwįii, kąi tik proga

figai dar juodu kalbėjosi ir tarėsi* pagaliau 
sutarė *eikimp planą. ’ ,

Žinoma, jis moka išsiteisinti. Leitenantas. Vygio 
Kryžiaus kavalierius, suktas ir gudrus kaip vel
nias. Išsilaižė ir nieko, o tą mergaitę apskundė, 
ir sėdėk dabar. Dar, ko gero, ilgiems m tams 
nuteis.

— O tu, ar darai ką nors jai išvaduoti? *
— Nieko aš negaliu padėti, o, be to. ir man

pikta paąidarė. Kam lindo prie Gynioto, tegul jUl- _ 
bar pasimoko. Su Gabriūnu užsiiminėjo, su Gy* kampą ir graužia ea

I niotu, bet manęs ji nematė. Tegul ją velniai, tegįtf j.K*un -rejjęėao j|i smaugi tą(ngprąu^burnį Gab- | 
Ipasėdi. Policija visus jos velnius išvarys. “ ‘ 1 < > ** _
tik gerai įkrečia i kailį. Tokios man neb< reikte. kad taip padarė? Kaltis Gabriūnas

/Kas^hb'kr jai buą?

Tegul |Hūną?,BeĮ kam jis tekio liežuvį? Argi ji kalta. į 
eikte. kad taip padarė? Kaltas Gabriūnas. kr m jis ją

Jos mintys eina viena po kitos be jokios tva 
.kos, viena už įeitą įkyresnės, labiau kankina 
eios. Kartais išlenda baisi, nežinoma mintis - 
nusižudyti ir tiek, bet ji nežino, kaip tai būtų g; 
iima padaryti, nes kameroje jokio daikto nėr-

Atsidaro kameros durys ir pasirodo polio 
ninkas:

— Prašau i tardytojo kambarį.
Ieva piktai su nekantruipu pažvelgia:
— Ir vėl pas tardytoją? Juk neseniai t- 

bųvąii, viską pasakiau, jis žino, kad aš tą niek? 
pasmaugiau. Aš ir vėl tą pat padaryčiau, jei j‘ 
atsigautų. Ko dar jums iš manęs reikia?

— Ąš nežinau, tardytojas jums pasakys. Pr; 
šau eiti. -

Įeyąi su policininku įėjus, tardytojas sėde 
UŽ stjite, Jęą^ką žymėjosi savo raštuose ir nep 
kėlė akių nei i Ievą, nei i policininką.

— Ieva,- sėskis, o tamsta, polirinirk . pal; 
Aite koridoriuj.

Ieva atsisėdo prieš, tardytoją kitoie stalo p 
Aėje. Kurį laiką abu tylėjo, tik girdėjosi verči 
rrii popieriai. ?

>• (Bus daugiau.)
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•FLOR.a’H<nesaH5o tapytojas* i

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ: AKIU LIGOS 

3921 West 103rd Street 
Valandos pagal mi Lavinu

1938 S. Manheim Rd.. Wetkn^r. Ill 
VALANDOS 3—9 d^rbo dienomis 

ir kas antrą šeštadicnj 8—3 vai 
TeL: 562 2727 arte 562-272?

TEL. 233-8553

Service Mii-820U, Page 06058

DR. PAUL V. DARGIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WestchesUr Community klinikom 

Medicinom direktoriui

r.ojj ni 4U 
v.

Modernios pneziw knyga. Kaina 5 dol. Minkšti 
viršeliai Pasiusime ooeziia. kai atsiusite pinigus 

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

DR. frank pleckas
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKA) 
2618 W. 71st SL Tel 737-5149 

^Tikriną a iria Pritaiko akinius 
ir ‘contact lenses’

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTU, PUSLCS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 YV esi 63rd Street

Valandos, aniraa. 4—4-. popiet , 
r kervirtad. 5—7 ygt vai. 
; "<Oflsė telefonas: 776-2880,

Keziaencijm relei.; 448-5545 l41U

felel. 476-2345

MODERMSKOS KOPLYČIOSFRYS
11KŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTaTV'tJ

z

Tokiu būdu, V. L
T « • • _ __

RADIJO iSIMOl VALANDOJ

lefcUdienUi* tr irtTA> Daniai*

II I

-d»l« - Aidint CMut* 
T»M.t 77Ė-IJA?

Kasdien nuo pirmadieniu tu p^- 
udlanlo 8J0 t*1 vatan.

Vtaof laido* M WCKV (tettea

4pdrtv$tes perkr^ustymaj 
Iš įvairiu itstumy.

ANTANAS VILIMAS
TeL 376-1882 ar 376-5996

— New Yorko gen. Joseph 
MacChisten liudijo prieš gen. 
W lliam Westmorelandu.

VotiM WOP A - 14F€ AA!

Parted

jaiij’.s- Vienybė Lie.uvninkų iš- 
nr.kta organizacijos “garsu” (or-

*3

B
-———

Chic*c*> nifoMM
Naujienos ( hi<

(Although only ?iv 
PERCENT QI* TM 
SIČIAM POPULATION,

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ
St. Petersburg, Fla. 33710 

Tel (813) 321-4200

PERKRAUSTYMAi

Leidimai — Pilna ipdrauda 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. Ttl. 925-8063

SOPHIE BARČUS

I

•5$ MAPktWOOO AVI 
CHKAGG, IL

Tjetuvos Aida
KAZĮ BRAZDtlONYTt

- St Petersburg. Fix, 1200 «aL p.| 
.14 WHS gtdtfek UM AM bM4»

! v>I ku w. 7itt stTMi

KAIP SUDALOMI
TESTAMLNTAl
Tuo reikalu jum* gali daub 

žadėti teisinink Prano šl’Lo 
paruošta ir te'scjo Alphuii»< 
■VELLS perziūreta ’Sūduvos 
išleista knyga su 'egališkoim 

irmomis
Knyga su formomis tįauu 

ma Naujienų adminis'racijo' 
Knygos kaina $3.9.r (su pe> 
siuntimu)

Vliko Šileikis apsakymu knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

■Milerius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki ii Pasaulinio karo 
£2. ilgesni u* trumpesni apsa 

kymai, 1^4-psl. Kaina 85.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729'So.‘ Campbell

Ave., Chicago, IL 60629

•Našliui, Našliukių ir Pavienių 
Draugiško " Klubo. susirinkimas 
įvyks naujoj; vietoj penktadienį, 
vasario 8 d. Tahndn saiė^,-4506'

pietų.
Prašome įsidėmėti, kad susi

rinkimas įvyks nauje vietoje ir 
nauju laiku, dabar bus dienos 
metu.

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

Po susirinkimo bus vaišės.
Rašt. A. Kalys

Nuo 1914 metu
'ifTDLANB FEDERAL SAV
INGS aptarnauja taupymo ir 
namų paskolų reikalus visos 
mūsų apylinkės. Dėkojame 
Turns už mums parodytą pa
sitikėjimą. Mes norėtum bū
ti Jums naudingi ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos 
iki $100,000.

2657 W. 69th STREET 
Chicago, IL 60629 

Tel. 923-7400

8929 SO. HARLEM AVE. 
Bridgeview, IL 6O4S5 

Tel. S98-9400

Rp ; £ 2. U

. - , " . V, Sirvydas

SUSIVIENULMO LIETUVIŲ AME
RIKOJE UŽUOMAZGA

(Tęsinys) dykūne kitataučiam, kad nesame 
tamsuoliai. Stenkimės savo var
dą iškelti. Tada būsime dides
nės vertės ir čia jrr Lietuvajė’į

Rugsėjo 8 kuDi Varhagiris ap
sigyvena klebOnų miš.ibs Piy- 
moutho pafa.pijiž' u Vienybės’ 
nr. 32 jau yra ofię*aliis TVaixian1 
Dievo” kvietinį ' katalikiškų-

• Tokiu būdu. Susivieniji-
:ho orgahižatprių ^Amerikos lie-. 
tuviuose susidarė' dvi grupės ir į 
užvirė 'kąištas jglicaš, nė kuri 
..<ii<įesiig-.ir sudalę brolišką sa- 
Ų<i%ripą paieffceiį,.? be: kdį. bus j 
Tautinė pažangi, b kuri kunigine 
konservatyvi. Pora . savaičiii

1 prieš savo steigiamąjį seimą She- 
I aandoahyje, Vienybėje Lietuv
ninkų (lUgpiūči-o 4) jau atsišau
kiama i “szanaunus” kataliku 
araugijtj, lietuviškų ir lenkiškų, 
prezidentus, kurie prašomi at
sišaukimą perskaityti nariam ar
timiausiame susirinkime ir iš- 
įcelti būtinumą suorganizuoti vi
sų “katalikiškų draugijų vieny- 
bę”. Kitame puslapyje Jono Si
manavičiaus Pittstcn, Pa. ragi- 
nimas: “Lietuviai, riškimės į 
krūvą, kaip kitos tautos. Paro-

$
|3

MIDLAND 
FEDERAL 
SAVINGS

ANC LGaN aSSOCIahON

A04n ARCHER AVCMUF 

Chicago, IL 60632 
CHICAGO, IL 60637

r> JrdUl’- 
lenKŪ>K0Ė> 1 
iunjuną

savaip a. iacuma ap^varstj 
uir.ii a.nų a* Butvar

ui’aUjįLjoj n^-Liain persi 
dUt ViO*i^Co Kuioui

AaiKiastis w i *u 4i. Į:
4_. 4. r- 42 jau 
siu seimo pro-

Viull.itjKib ^l‘3ZlU€IltūS 
piemuo, dvariškas . Givna lie1 

L Chi-!
I ;uOi’Ra- 

i.oLUULU

r. i\.asa- 
\ė.Kiuo: Wa-.

,į I vcuLsevicius. :
l Fly

Vincas oaLxbys ir M. | 
l>al' CiriagieU’S

oKevicaib ir vicAi /Les LaeUiv- 
raukša*. i 
/ seirją •

e ueie- < 
oendro’

o tyionus. ,
- L. i\lIi .uLl1a*^jc* Or^cLTil2iflCl* 
a.nti " iusi viciiyrdu arau !

seių KdvaliKis.s.ų lietuviškų j 
-l.eiiKOJe . ZOUis • leliKiŠŠų'’j 

u.ivo ist.mcas, nes viena, jokių ’ 
delegatų ;š lenKų uraugijų ne- 
pasuoue, anai, suvažiavę dele-j 

gacai neiaoai nor ėjo ko i__ __
.-u lenKais. iNutaria, Kari kiekvie* 
..iu i.etuMs, owirv feiajmic narys’ 
P-iVcio uziaiKyn savo tautybę, | 
- auti pagalbą lietuviui • nelaimė
je. veša dievobaimingą gyveni- |

11‘ CiUC’Li KaLĮOiia paVj'Zvuį. 8h. I 
-a uO, ciėotd ir rauką is iuxOlUvos'I 

•r.vyks-apciam bmiųi.’ ,|
iviutiius niuKesus nustatytas | 

luuui žemas: lu centu metamo, f 
K?.r.e eitų asim.inąi Centro vai-"I 
«ybds rc&aiaz.’^- Pomiruiiių ir 5

iotūpų BKrKesc^ai p.-i.kti ve pa-.i 
. o. Kt.r.uos r.t.s.aro į Busi vieni-! f

-i •stvj..i.c:ų ciiaug,j{į Konsti- | 
jo .. i cisiAenan;. kur nors į 

aau gyventi, naiys išsiima iš | 
..-tinus v..aug:joo mniymą, kad f 
..a Visas mokesčius sumcKejęs,(| 
..a eiiaugija naujei vietoj jį f 

.Lina k-.p tena n_rt. Ligoje 
.aciau, moka senoji 

..augija, gavus, iš naujosios vię- 
(>s vienu o kunigo ir gydytojo

;vr?.i:$. Liiuu atveju, senoji 
iraugija pruiunčia savo atsto- 
;ą su pinigais laidotuvėm- 
_£?.talikišūojo Susivienijimo pir
ojen Cemrt vaidybon pateko- *, 

trezicentu kun. Antanas Varna “ 
,/fis, sekretorius Juozas Paukš- 
Js, iždm.nku antrasis V. L.

steigiamąjį Susivienijimo beimą, 
Plymoume, spalio 31. kuris bū
siąs “pirmas” ir dice,is”. Popie
tinėmis ; sesijomis posėcžiausiąs 
net tris dienas .ir spręsiąs daly
kus “visu broliu gerovei”.

V- L. redakc.ijajjnr. 33) be de
legatu. .pąkviefeio*4r svečių bet i 
rūpinasi, kad nieko negirdi iš 
Shenandoah. Nr. 35 vėl primena 
nepamiršti katalikiškų draugijų 
-eimo. Tie, kurie ^visą viltį de
da New Yorkui”, skatinami n.es 
ti “blozniavimą” bei glausti prie 
"išmintingų vyrų”. Betgi apsi
žiūrėta, kad seimas šaukiamas 
išvakarėse žymiąs katalikiškos 
Visų šventųjų šventės, todėl, 
girdi, kunigėliai nebūtų galėję 
atvažiuoti”. r- 
nr. 39 seimą nukelia į lapkričio

Seimas, sakė, svarstysiąs .amu).

WHAT A5 THE FASTEST GROWING 
HEALTHCARE PRCFESSIOH-AND WHYE 

-• ---------------------- - -■ 1 ■'

©5TEOPATHIC PICINE/ 
$OCTOPS OF OSTEOPATHY 
D.O.’S, WILL MORE THAN 
OOUBLt THEIR PRESENT 
NUMBER-GROWING FROM 
16,000 TODAY TO MORE 
THAN -50,000 PHYSICIANS 
IN THE HEXT 20 YEARS/

$.0.'3 ARI FULLY LICHNSFV TO PRESCRIBE 
PRU03, PERFORM SURGERY ANO UTILIZE 
ALL OTHER SCIENTIFICALLY ACCEPTED 
MEANS FORTR!ATIN<; INJURY AMD OI5tA3^ 
INCLUDING THE USt OF MANIPULATES 
TH I RAP Y.

Primary reason 
FDRTKC PROFESSION'S 
RKPID GROWTH IS THE 
£ APHAf 13 IT PLAC?» 
CXI TUININC SCNCRAL 
FlACTlTlCNUP-L. .

Telefonas — 652-1002

1ALTM CARE FOR MC AE 
HAN TEN PERCENT Cip 

j TH* Putuc» jom? :tq

I

Funeral Home and Cremation Service

TĖVAS [R SŪNUS
ARQUETTE funeral home

Charter Slasukaitu 
FD. LE.

312 ) 226-1844

i 729 a Haisteo Si 
Chicago. IL 60608

24 Hour Service

j

I *

NiAUSlA ® DIDUAUSIa IiAIDOJIMO (STAIGA 

1805-07 SO. HERMITAGE AVENUE 
Tri. Y27-1711 - 174!

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENIU?
Telefonas 523-0440

^ODERNllKOS AIR-CONDITIONED KGP1,Y^O>

^533 VV. ilsi Streei
Su 5Uth Avė., Ciceru

15
*

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, HI 60650 
Tel: 652-5245

K1JŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMU SEKMKNJJN1

Patarėjai ii laidojimo direktoriai

V AN'CK u GEORGE ŠOKINI

Aixstes automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVTT DIREKTORIAI

LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street TeL RE 7-1213

11028 Southwest Hwy., Palo* Hills, Qlinoi» 
Tel 974-4410

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois



Cicero ALTo surinktos aukos ’CICERO
(Surinktos ALT b Cicero sky
riaus 1984 m. Vasario Iii proga 

Lietuvos laisvinimu;)

po §10 — Stasys B^kulcius 
pulk. Jenas Svečia^ O. ir A. i nes

$150 — inž. Gediminas Biskis.
Po $100 Kačinskai ir Mcnr 

kai
;Po $55— Karaliūnai ir Anta-| 

nina Repšienė.
Po $50 inž. G. Lazauskas, | 

Liepos, Šiaučiūnai. R. L. B-nės| 
Cicero apylinkė. Albinas Bep-| 
šys, B.B.

$10 — Petkevičius.
Po $30 — Pranskevičiai ir j 

Pranas Z-ilskas. !
Po $25 — dr. P. Atkočiūnas, 

dr. B. ir V. Motušiai, Tautkai, 
Bačinškienė, St. ir B. Dundos, 
Juozas Mikulis, Cicero Namų 
Savininkų klubas, Cicero Res
publikonų partija, Cicero šaulių 
kuopa “Klaipėda*.

Po $20 — Paliiilioniai, Arūnas 
Zailskas, Vyt. A. Račkauskas, 
Jonas Jakubaitis, Onutė Tikne- 
v.’čienė, P. ir A. Gudaučiai, Onu
tė ir Aug. Ašokliai, Jean V-ricc, 
Bill Kasparas, B. ir A. Zumarai, 
Z. ir A. Juškevieiai, Stella Juod
valkis, Vance Funeral Home, 
Jonas Gužaitis, čiurinskai ir 
šabrinskai.

Bernatavičius, JiHia Rotsko, Ka
talikių Moterų Cicero kuopa. 
Butkus I'un?ral Home, inž. Sta
nys Dubauskas, Tcmasevičius,

lis L. Dubauskienė, J. Sukac
kas, Antanas Ragauskas, Matas 
Klikna (jau miręs Lietuvos ka
riuomenės savanoris - kūrėjas), 
VI. Vytauskas, Vincas Kulbokas, 
P. Gudaitis, Povilas Putrimas, 
V. Jadukaitienė, J. Gribauskas, 
Stella l’alauskis ir dvi pavardės,

Po Kazys Geny-s, į>LA 
3(11 kuopa, Don’s Flowers Shop. 
V. Vytauskas, A. B’rusokas, V. 
Singedienė. V. Prūsas, Juzė Či- 
žauskienė, Jadvyga Rudavičie- 
nė, Petras Stancelis, K. šubonie- 
nė, V. Mencinskas, Br. Grel)-, 
liauskas, Pr. Pikčius, A. Kizlai- 
tis. Br. Baltrūnas, Sigutė ž-mai- 
tienė. Stasė Grigaliūnienė. Jonas 
Dekcris, Ona Vyšniauskienė, S. 
Paulauskas ir kitų pavardės ne
įskaitomos.

Kiti aukojo po mažiau.
Cicero ALTo skyriaus valdy-

Po $15 — B. E. Novickis, S. ba dėkoja aukų rinkėjams ir 
Juozaitis ir A. R. aukotojams.

Po $12 — A. ir S. Palioniai. -------------------
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2212 WEST CERMAK ROAD : CHICAGO, ILL 60608
Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747

33UJSS1 Jtoa.Tue.r-i.9-4 Thur.5-8 Sat. »-X

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 .

Naujienose galima gauti
AUGUSTINO PAšKONIO

knygą apie

trio 9 d. 12 vai prie Cicero 
o valdybos jūrą šauliai, 
ir L’eluvos himnus gic-

li tvą, kuri, mieste valdybos pa
rėdymu, išbus iškelta visą savai
tę, skelbiant vasrrio 9-16 d.d- !ie- • 
tuvių savaitę Šias iškilmes pn-, 
ves inž. Sta-ys Dubauskas. ALTo 
Cicero skyriaus valdybes v’ce- 
pirm ninkas. Kalbės Cicero rr.ies 
to atstcvns, šv Antano parapi
jos administraterius kun. dr.

Šarai’skas ir Illinois se- 
Tosinka.

Jurgis
natorė J. Topinka.

Vasario 10 d 10 vai. 30 mln.

Lietuvos
Gražina

— Katz,

• Ciceroje. šv. Antano parapijos 
! bažnyčioje, pamaidos bus auko

jamos žuviLsiem* už 
laisvę. Giedos solistė 
Stauskas, vargonais 
muzikei Mondeikaitei
o parapijos chorui diriguos Al
dona Prapuolenytė. Dalyvaus 
jūrų šauliai ir JAV karo vetera
nų 9115 postas su vėliavomis. 
Trojans pc pamaldų, ALTo ren
giamas Vasario 16 minėjimas pi 
lapijos salėje, kurį praves ALTo 

. Cicero skyriaus valdybos pir- 
I mininkas kpt Andrius Juškevi-' 
! čius. Invokacirą sukalbės šaulys 
i kun. B. Rutkauskr-s, Lietuvos ne 
i priklausomybės paskelbimo aktą' 
Į perskaitys pulk. Variakojc anų-j 
! kė studentė Renata Variakojytė, i
• o Sofija Palionienė praves Lie-Į 
i tuvos kariuomenės savanoriu —‘ 
į kūrėjų ir mirusių beiž uvusių už
Į Lietuve; laisvę pagerbimą- Kai-. 
J bės “Varpo” redaktorius Anta-’ 
j nas Kučys, o minėjimo progra-j 
I inoje dainuos solistė Gražina, 
j Stauskas, akompanuojant muzi-j 
! kei Elizabeth Steponavičius. Ir j 

dalyvaus Lietuvos Vyčių, Prano 
Zapolio vadovaujanaa, tautinių

• šokių grupė.
f Pasibaigus meninei nrogramai,’ 
į susirinkusiems bus pasiūlyta, 
į priimti atatinkama rezoliucija 
j dėl Amerikos OSI bendradarbia 
i vimo su Sovietu Rusijos KGB. j 
i Po minėjimo kavutė ir laisvi 

pašnekesiai.
S- Paulauskai

BAST CHICAGO, IND
Vasario 16 d. minėjimas

Lake apskrities ALTo sky

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLĄ IR 
JOS KARIŪNŲ LIKIMĄ

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

Čekį rašykite ir siųskite:

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKšOS

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DEL LIETUVOS

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

KAINA — $17. (Persfuntirrui pridėti SI) 
Siųsti čeki:

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

£212 W. Cermak Road

BAL IITATB FOB *AL| I BBAL BSTATI PO* SAU

Chicago, m. T*L 847-774J

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM! , 
IB PEMATS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAI1.

DEL VISŲ INFOBMACUŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS

riaus vc’thba. apylinkės organi
zacijoms'padedant, rsngia iškil
mingą Vasario 16 d. minėjimą.' skyriaus vahhba.

1985 m. vasario mėn. 16 dieną ! teisę turės tik regis
8:0o vai. ryto per Hammond' riaus nariai.) 
WJOL’.radijo stotį bus transljuo- 
jaim anghi kalba Vasario 16 <1. Į 
paruošia .programs.
dieną 9 vai. rylo East Chicagoj, * gos skyrių.
prie miesįp rotušės, bus pakel- Po susimkinjo — laisvi pokal- 
ta nepriklausomos Lietuvos vė- biai prie kavos puodelio.
liava.

Vasario mėn. 17 <1. 10:30 vai. 
ryto bus atnašaujamos šv. Mi
šios East Chicagoj šv. Pranciš
kaus lietuvių parapijos bažny
čioje ir Gary Šv. Kazimiero lie
tuvių parapijos bažnyčioje.

4 vai. popiet Gary7 šv. Kazi
miero parapijos patalpose įvyks 
iškilmingas Vasario 16-osios — 
nepriklausomybės atkūrimo mi
nėjimas su banketu ir menine 
programa, kurią atliks solistas 
Algirdas: Brazis. Paskaitą skai
tys Daina Danilevičiūtė - Dumib- 
rienė.

ALTo .valdyba maloniai kvie
čia visus apylinkės lietuvius da
lyvauti šioje didžiausioje mūsų 
tautos ‘šyentėje.

Nariai yra pešt-mi būtinai 
dalyvauti, bus roikama nauja 
skyriaus valdyba. (Balsavimo 

truoti skv

Kviečiami ir svečiai, aktyvūs; 
spaudos darbuotojai, norintieji 

Tą pačią ' įstoti nariais į T^Ž S-gą, Chica.

Kviečia ir laukia
Chicagos žurnalistų 

riaus valdyba
sky.

PIRMĄ KARTĄ CH1CAGOJE
“Dirvos” 70 metu sukakčiai, l 

paminėti rengiamas sol. Regi
nos Žymantaitės Peters iš New 
Yorko koncertas s. m. vasario 
mėn. 24 d., sekmadinei, 3 vai. 
popiet Jaunimo Centre.

Bilietai gaunami Vazneliu 
prekyboje. Visuomenė kviečia
ma gausiai dalyvauti.

NORĖTŲ SUSIPAŽINTI

Koresp.

CHICAGOS ŽURNALISTŲ 
METINE SUSIRINKIMAS

Pranešame, kad Chicagos Žur
nalistų skyriaus metinis visuoti
nis narių susirinkimas įvyks š.m. 
vasario mėn.:15 d. 7 vai. vak.„ 
B ALF o patalpose, 2558 Lithua
nian Plaza Ct

BUTŲ NUOMAVIMAS
B MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

e NOTARIATA1 • VERTIMAI

.TOŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALCT
INCOME TAX SERVICE

6529 So.Kedzie Avė, 778-2233

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

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

i tarimas.
3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.
Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 
Nebrangus.

ELEKTROS ĮRENGIMAI f
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto -
Dirbu Ir užmiesčiuose, greit.

ysrintuotai ir ųžinlngeL 
KLAUDIJUS PUMPUTI!

DĖMESIO 
62-80_METŲ AAAŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensininkarm. 

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Ava., 

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

4514 S. Tilman Avi 
Tri. 927-3559

--

INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St 
TeL: 436-7878

Neseniai isėjęs pensijon, nor-» hflp wanted — FEMALE 
malioj sveikatoj ir geroj padėty, Darbininkių reiki,
materialiniu atžvilgiu vyras no-' —------ -------------------------------
retų susipažinti dėl viso gyveni- Į LIVE-IN COMPANION for 
mo draugystės su 60-75 metų' elderly lady to prepare meals, 
amžiaus moterimi. Rašant ma-į light housekeeping. Call- after 
lonėkite įdėti savo aiškią nuo
trauką ir savo adresą. Aš ne 
Chicagos gyventojas. Rašyti:

Naujienos
Box 275
1739 So. Halsted St.
Chicago, IL 60608

I light housekeeping.
‘ 5:00 PM — 957-0768.

REPAIRS — IN GENERA). 
Įvairūs Taisymai

i TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.

TeL 585-6624

OVERCOAT.

Don't Go Out Without It 
©1883 A.H. Robins Consjmr Products 

Division, Richmond. Virginia 23230

Liberty federal /esfogs
AND lOV. ASSOCIATION

Filadelfijos Federaline Liberty 
Taupymo ir Paskolų Bendrovė

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

Mūsų akcijas galima pirkti ir parduoti bet ku
rioje akcijas pardavinėjančioje įstaigoje. Kas 
gauti finansines informacijas, prašomas rašyti 
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.

Vaiko nuomonė

— Kodėl tu manai, kad tavo 
tėvelis yra vyresnis už mamytę ?

— Kadangi tėveliui jau auga 
ūsai ir barzda.

"energy}
WISE (

nori 
šiuo

C. S. CHELEDEN, 
Emeritus pirmininkas

Dengiame ir taisome visu iūę 
šiijjstogus. Už darbą gariu- 

I tuojame ir esame apdraufc

į ARVYbAS KIELA
r* 6557 S. Tahnan AvenuA

. z Chicago, IL 60629 j* t 
-434^9655 ar, 737-17J1

Notary Public ,
INCOME TAX SERVICI

4259 S. Maplewood, Tai, 254-7450

Taip pat daromi vertimai, giminu; 
iškvietimai, pildomi pilietybės prt- 

.šymai i? kitokie blankai. -v:.

Homeowners Insurance t
F. Za polis, Agent . 

3208% W. 95fh St
Everg. Park, III; - 

60642 - 424-8654
»r*n fm.

Advokatai
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: em
8 vaL ryto iki 8 vai vakaro.

Sežtad.; nuo 9 vaL r. iki 12 vaL t 
h pagal susitarimą.

TeL 776-5162
*649 West 63rd Str*ri

Chicaga, IR 60629

ADVOKATŲ draugua 
V. BYLAITIS 

k v. BRIZGYS 
Darbo valandoc 

Nuo 9 ryto iki 5 vai.' popiet 
Šeštadieniais pagal susitarlm*. 

•606 S. Kodzla Ava. 
Chicago, Ui. 60629 

TeL: 778-8000

6 — Naujienos, Chicago, 8, ID. Friday, February 8, 1985




