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ATSKRIDO SAUDI ARABIJOSLIETUVOS IŠLAISVINIMU BESIRŪPINANT

Vasario 16-tą didžioji mūsų 
visos tautos švęntė. Lietuvos qe- 
priklauson'ybes' paskelbimas pri 
mena mums šiandien' pareigą, 
bendromis jungtinėmis jėgomis 
rūpintis. kad pavergtos Lietu-; 
vos kančios greičiau pasibaigtų,, 
kad ji iš Maskvos kolonijos vėl 
greičiau taptų laisva nąprifc/ 
iamsoma. **=-'rT*r- — A t -j

Mūsų broliai Lietuvoje .ken-, 
čia kultūrinę, tautinę priespau
dą, ūkini išnaudojimą, dauge
lis jų kalinapų?arba-tebelaikomi; 
Sibiro ■■Jiė'su viltimi'
prisime^jfei^ -tikędam-iesi, kad 
mes ^į^si'fi4s>r<Si^jĄy;i 
valdžias- žmones, i pasaūfiė'-opl- 
niją,j|iekc&ni,. .kady^Lietu^Oje; 
būtų’ gražintos žmogaus, laašvėsi 
ir gražinta tautai teisė tvarkyti 
savo valstybės .Ėėikaiūš.1. Susivte- 
n i ji mas ' Lretjiyių’. Amerikoje? vfe’ 
suomet uoliai' rūpinasi.Lietuvos; 
reikalais. JŠtūšų organizacija^ yr-a; 
įsijungusi, į Amerikos Lietuvių’ 
Tarybą, kuri, nuo pat okupaci- 
jos pradžios vadovauja Lietuvės, 
išlaisvinimo kovai. • ---C

Visus skatiname gausiau.daly-: 
vauti Vasario 16 minėjimuose,- 
panaudoti visas progas• keliant 
balsą dėl Lietuvos išlaisvinimo, 
ir skirti aukas, Lietuvos išlaisvi-i 
nimo reikalams, pasiunčiant jas 
Amerikos-Lietuviu Tarvbai, ku
ri apjungia įvairias lietuvių po
litines ir pasaulėžiūrines grupes 
Lietuvos .laisvinimo veiklai.

Tegul 1918 m. Vasario 16 lais
vės šauksmas uždega ir šiandie
ną mūsų širdis dirbti, aukotis. 

1849 metų vasario 12-tą dieną gimė prezidentas Ab
raomas Linkolnas.

pasišvęsti- Lietuvos laisvinimo 
kovais vadovaujant Amerikos 
Lietuvių Tarybai.
.. . ... . . -Povilas Dargis

S LA Prez (lentas

IEŠKO LAOSE ŽUVUSIŲ 
AMERIKIEČIŲ

BANGKOKAS,' Thailandas.—.
Į Laosą atskrido 11 amerikie

čių,kurie planuoja nustatyti Viet 
namo karo metu žuvusius ame
rikiečius. Atvažiavusieji yra spe 
cialistai, dingusių karių ieško
jimui. -

1972 metais, kada kovos ėjo 
Vietname, Laos teritorijoj, ka
ro metu nukrito didysis Ameri
kos lėktuvas ir žuvo visi lakū
nai. Nebuvo jokios žinios apie 
lėktuve buvusius karius.

Galų gale 1983 metais Į Losą 
nuvykę keli amerikiečiai sura
do aukšto'kalno pakraštyje gu
lintį sudužusi lėktuvą. Aplinkui 
matėsi žmonių griaučiai.

Dabar nuvyko šieji specialistai 
bandys nustatyti, kas tie kariai 

4>uvo, kaip _jie , vadinasi-. Gal- 
Safp; nors ras jų asmens -numes, 
rius ir galės nustatyti žuvusių 
vardus.

•Bandys, apklausinėti gyven
tojus, 4ęigu tokių tuose kalnuo
se Bandys s^ižuno-;
ti • su Įgalėki tose
apylinkešė-.^į^^eU t gi

. Britų-/prejiijerė'yaldo kraš-
’tą ■ ištisą dješiįnltįtėlį. Konservą-' 
'torių partijojeTktš^Bado keli jo- 
sĮoą- kr^Rkak -L karijė bereikalin-; 
gąi ją^r^nąį nesj^indien kon-' 
'servatųriai neturi'geresnio par-'

• tijos’ vado-
• • . ■ > '■ ■ .

-»— Sekretorius-George Shultz 
pasitiko Saudi ArąĮnjos karalių 
aerodrome ir Įlh^Jejo jį i Wa
shingtone i jam .-paruoštus rū
mus.................. • ■$

— Prancūzų komunistų par
tijos sekretorium; -vėl išrin ktas 
George Marciais. otiš politbiūro 
buvo išmestas opozicionierius 
Pierre. Jaquin. į

—Demokratas Kipj Dae Joung 
dalyvaus šios dienos Korėjos rin 
kiniuose.

KARALIUS FAHD

WASHINGTON, D.C.. I Wa- 
shingteną pirmadienį atskrido 
Saudi Arabijos karalius Fahd. į 
Jį atlydėjo visa eilė kars’/u j 
patarėjų. ,

Saudi Arabija visa Lika rei- 
kalavo, kad . Amerika imtųsi 
griežtesnių priemonių ir įvestų 
taiką Artimuos? Rytuose.

Atrodo, kad prez. Reaganas, 
gavęs gyventojų pasitikėjimą 
antra-m terminui yra pasiryžęs) 
keisti Artimųjų Rytų politiką. 
Jis yra pasiruošęs instruktuoti 
Saudi Arabics kar.lių. kad jis 
imtųsi žingsnių taikai įvestl.Pir 
moję vietoje reikia Įvesti taiką j 
arabų valstybių tarpe, o vėliau i 
bendrai, tvirtai stoti prieš tai-j 
kos ardytojus.

Vyrauja įsitikinimas, kari Si 
rija paklausys Saudi Arabijos. 
St.lidi Arabija turės susitarti su 
Izraeliu ir Jordanijos karaliu
mi Huseinu.

KEIČIASI HONG KONGO AD
MINISTRACIJA. KEIČIASI 
SLN.GAPŪRO.ADMINIST-

RACIJA

SINGAPŪRAS, Br. Kol.— Pr. 
m. gruodžio mėnesį Singapūre 
buvo ^sąvįvaldyliės rinkimai. 
PaugppjĮį.'-vietos gyventojų gęįi 
rokai šruistėliino rinkimų dus? 
menys, >

Į savivaldybę pateko visai ki-_ 
ti žmonės, visi jauni. Singapūrą 
valdžiusių senių nebeliko nei 
vieno.
; Jeigu ■ administracija neriuos 
gyventojams, ko jie nori, tai se
kantieji rinkimai atneš dar di
desnių pakaitų.

Administracija turės būti vie
na. Reikalai privalės būti svar
stomi viešuose posėdžiuose.

Vice premjeras Cruk Tung 
pareiškė, kad išrinkti du opozi- 
jos atstovai. Jie galės laisvai dė
styti savo mintis. Jeigu jos bus 
geros, tai mes tas mintis pasis
kolinsi m.

Iki šio meto apie opoziciją 
Singapūre niekas taip nekalbė
jo. 

--- -----
Prieš 3(K) melų saloje bu-į 

vusieji Melanezijcs kilmės gy
ventojų grupelė N. Kaledonijos 
nevaidvs. Jie norėjo atimti oran
cūzams visas teises.

— Naujoji Kaledonija buvo 
prancūzų globoje, Sekmadienį 
Nunėjoje buvo didelis mitingas, 
kuriame kalbėtojai pasisakė už 
Prancūziją.

Nuo ateinančių melų sau
sio pradžios Izraelis naudos sa
telitą žinioms pernešti.

Vasario 12 d.: Modestas. Eu- 
lalija. Gintenis, Deimantė, Ėja. 
Vygandas Aleksandras, Matilda. 
Rikanlas.

Saulė teka 6;51, leidžiasi 5:20 

-šaltas, vėjuotas, snigs.

Izraelio karo lakūnai vykusiai bombardavo Beka 
slėnyje esančias Sirijos palestiniečių įrengtas tvir
toves.

GADINS raketą, kurios rusai NEPAJĖGS 
SUSTABDYTI

Prezidentas prašo reikalingų sumų, nenukreipiamai 
raketai sustabdyti

WASHINGTON. D.C.—Prez 
Reaganas-vakar kreipėsi i Kon-, 
gresa. kad paskirtų reikalingas Į 
Šurnas pinigų nenukreipiamai ra 
ketai pagaminti.

Amerikiečiai turi elektronines 
priemones rusų paleista: rsketai 
sustabdyti. Kada rusai p?r Al* 
lantą paleidžia raketą Į Ameri
ką, tai amerikiečiai gali paleist- 
raketą kuri pasitinka rusiškąją, 
sprogsta ir privėrė-a rusiškąją 
sustabdyti.

j

Amerikiečiai žino, kad rusai j 
taip pat žino, kad ruai gali pa- Į 
gaminti raketą, kuri bandytų su- j 
stalxlyti amerikiečių paleistą, 
raketa. C

Amerikiečių inžinieria: jau j 
pagamino tokią raketą, kurios ( 
rusai negalėtų sustabdyti. Ji 
ta p padaryta, kad sovietų ka
riai nepajėgių ią sustabdyti. Ra
keta kristų l; da, jeigu paleista 
raketa pataikytų Į amerikiečių 
paleistąją.

Rusai Amerikos inžinierių 
nepasivys

Savo laiku Chruščiove pas-- 
kė, kad rusai ne tik pasiyvs.bel I 
ir .pralenks amerikiečius, tačiau 
atrodo, kad lai bus labai sunkus 
dalykas.

Jeigu amerikiečiai neženg’ų Į 
pirmyn, neišr ištų nau.ių daly-i 
kų.

Amerikiečiai jau moka *aip| 
izoliuoti nsket is, kad jok os pa j 
šalinės jėgė- > pop.'vciks.

Dar nežinia, ar rusai gili pa-'1 
sigam;nti p u nonos amnakie-j 
čių raketą s.istabdyL bet ameri
kiečiai jau t r priemones Ui pa
gaminti rakei;*, kad rusai nega
lėtu sustabdyti. I

Rusų inžinierių darbas buvo 
gerokai atsilikęs .Ta s atsilikimas 
turėtų būti panaudotas taikai 
įvest: :r tikslesnei ginklų kont
rolei įvesti, kad rusai negalėtų 
panaudoti jėgas pasauliui kon
troliuoti.

Ih-ez. Reaganas paskyrė to
kius komisijos narius, kurių ru
sai iki šio meto neapgavo, rei
kia manyti, kad jų neapgaus ir 
dabartinėse derybose.

AVEINBERGER JT1K1NĖ J A 
EUROPIEČIUS

BONA. Vokietija. Sekre
torius Casper Weinberger nu. 
vyko į Vakarų Vokietiją, kadi 
galėtu jtikmii vokiečių vyriau
sybes prašomas apie reikalą prij 
tarti prez. Rergano vadinamam I 
“žvaigždžių karui“.

Sovietų valdžia pri šinga ! 
prez. Reagano erdvės pr<g:.-t 
mai. Gromyka pramšė. kad ne-' 
bu« jokių tolimesniu pasitari.; 
mu.. jeigu Amerikos kariai ast-i 
ronaulai kils j erdxe k3riška:sj 
sumelimaiv Bei <e‘kref(M us («. 
Slmltz tarėsi Gromyka. dėl! 
atomo raketų kontrolės ir tarsis; 
kovo mėne-j.

(iremyka papasakojo, kad < > * 
tronautai kilo !?k‘r.i gynybcsi 
reika-iais. Kad amerikiečiai g*>| 
lės x’-tis nuo tarimų sovietų 
ginklu, je gu gries kcrJ. olumu : 
$nvielų ginklus is erdves.

Sek r. Wcinb< rger vvks į k-j 
tas Vakarų Eurcpos v;dstybe<l 
ir aiškins si reikalų.

— (ten. V. Jčruzelsk s vakar 
pasiekė Indiją, Xe\v Dehli. Jis* 
apgailestavo, kad lenku amba
sadorius jo nepasitiko.

VISI IZRAELIO LĖKTUVAI GRIŽO I SAVO BAZES A.

Beirute ir Tripolyje sprogdinėjimni užmušė 9 gyvento
jus ir 20 sunkiai sužeidė

BEIRUTAS, Libanas. —Sek-< 
niadienio ryte. Įvyko du sprogi
mai. sunkiai sužeidė daugiau, j
negu 2t) žmonių, o 9 buvo už-; 
m irsti. ■

Prie automobilių buvo įrer.g į 
tos galingos bombos, kurios iš
stūmė daug langų, Beirute! 
užmušė du nekaltus praeivius, 
o i polyje užm ušė 7 visai ne- I 
kaltus žmones.

Libano premjeras Raš:d Ka- į 
"ami paskelbė, kad sprogir.ėji- į 
mai yra Izraelio darbas. 1

Izraelio karo jėgos^ nutaru
sios iškeliauti iš .pietų Libano 
be jokių sąlygų, daoar nori, 
’udsryti įspūdi, kad Libane t 
nėra tvarkos.

Kariam pasakė trumpą kal
bą radijo bangomis ir apkalti
no Izraelį dėl nerimo Tie tų Li
bane.

Izraelis labai pasipiktinęs 
tokiu Ksrami kaltinimu, sek
madienio popiete. Izraelis pa
siuntė 'grupė s])rausminiū lėk
tuvų f Bekc^ šlefų.ra d jai jtV n g 
tu tvirtoAnu bombarduoti. - - >

Beka slėniu eina modernus j 
plentas iš Beiruto į Siriją. Pa- Į 
keliui įsikūrusios plačios vietosi 

;gy^'?ntojų.>grupes. ten turi saj 
vo centrus. Vietomis įsikurti-. Į 
sios politinės grupės turi savoj 
apkasus ir reni rus.

Visas slėnis buvo štabo pas-i 
kirstytas ir įpareigotas laku-j 
nains iškelt; juos į padanges. •

Sirijos karo jėgov .nesitikėjo) 
staigaus Izraelio puolimo, todėl Į 
Izraelio lakūnai galėjo Lisvsi; i 
nusileisti ir bcnibns pataikyti į j 
tikslą.

Ificialuš Iz/aeil > pranešimas j 
sako, kad viu Izraelio lėktu
vai grįžo į savo bazes. Jie par- 
si vežė fotegraf jas. rodančias 1 
liepsnojančiu- Siri;'.\ :r pales-!

J Seoulą parvežtas Kim Dae Jung padės demokr.i 
tams parodyti visam pasauliui koki pasitikėjimą tu:' 
prezidentas Chun.

tink-čių centrus.
Damasko radijas praneša, 

kad izraelitams pavyko išgr-au 
ti porą Libano administracij* 
namų, bet nemini apie Sirijų,s 
karo centrus Lbano pasi 
r. y; c.

ETIOPIEčIAI TURĖS DAR 
PABADAUTI

ADIS ABEBA. Eliop. Et .r 
pijos diktatores Mingicu Mū
riam, vakar prisipažino, k: d 
kr- š?e trūksta maisto ir kad 

dar ilgai užtruks, kol žmones ga
lės pa valgyti, koip jie valgyda
vo iki Šio meto.

E ti f rp i j c j c ein a j v ai ri a u < i ų
gandų, ką žmonės turi daryti, 
kad galėtų pavalgyti. Pirmon t-: 
lėn krašlo gyventoja m s kyla 
mintis, kad reikia pakeisti vy
riausybe, Kad žmonės žinotu, 
jog tvarkos nepakeisi.

Diktatorius Mangicu uždra i- 
de kr aš to gyventojams —d -jp r i 
bent centą užsienio, organiz: . i- 
joms, siųsti aukas ar skolinti pi
nigus užsieniams. Pinigai esą 
reikalingi kraštui, ne užsie
niui.

Uždraudė impor’uoti be! ‘ »- 
kius audeklu^ iš užstoni > ir be
reikalinga liuksusą. Jis taip g 
uždraudė vartoti naktį žih.J-p 
nes jį reikia pirkti.

D plomata; tvirtins, kr.d Mi.^ 
gicu nesirengia keisti dubai - ■ 
nes santvarkos. Jie geli susi
veržti diržus, bet ne kc-is:* ..> 
tvarkos.

— Britai kartom nuo s-i 
ruošia protesto demons;r.-ci‘. 
prieš Amerike> atomo m’ .’’o 
į re ng1’ m us. ]) * m o n st rantai '. • 
tebo. k.ii rado lauku> apsu L 
spvg uotu vielų tooromis.



TVIRTA SVEIKATA- PASTOVI LAIMĖ |
Kūno, proto ir jausmy darnos pagrindai

Naujausių moksle žinių populiarus perteikimas
JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

Kol dar laikas - nebūki paikas! (4)
Kol dar nepaskendai alkoholyje, laikykis i 
saiko, nes tapęs alkoholiku nepajėgsi sai
kingai gyventi.

(Alkoholinio gyvenimo tiesa)
įąggęjggtTŠtšimlapr<K?entiniai tikras <ialy. 
ggfc. kas išvengimui didžiausio var-

go — alkoholizmo yra slovėji*
U L Hias šalia svaigalų, jų nelieti-

mas. Toks elgesys yra kaina už 
apturėjimą sveiko, blaivaus gy-

J' venimo. Bet daugelis nenori to-
jBl kios kainos mokėti. Todėl ir tir 

rime šiame krašte virš vienuo- 
likos milijonų alkoholikų. Jų 
tarpe, žinoma, nemažai randasi

Gail. sesuo Ona Ankiehė (kairėje), Sofija Oželienė ir Regina Simokaitienė 
išpikto kultūrinę programą Alvudo pažrndrryje Lietuvio Sodyboje.

< (M. Nagio nuotrauka)

Dr. Jonas Adomavičius

Daugelis šio skyriaus skaity
tojų bent kada išlenkia čerkutę 
kitą. Greiėiatįsiai jie taip elgsis 
ir ateityje. Tai visiškai -gyveni
miška. šis skyrius skatina savus 
skaitytojus laikytis SAIKO, kol 
dar GALDU-PAJĖGIAMA. Kol 
dar laikas, nė vienas skaitytojas 
neturėtų būti paikas: turėtų i 
prisilaikyti saiko išgėrime svai-į 
galų. Mat, kai žmogus tampa [ 
alkoholiku, jis NEPAJĖGIA lai-1 
kytis saiko. Tada kaip žirniai 
nuo sienos atkrinta nuo jo jam 
duodami visokie geri- patarimai^ 
“Būk blaivus”. ‘’Negerk Vitš= 
noriuos”, ‘‘Laikykis vidutinišku
mo”. .. Jis, toks .būdamas, yra 
kurčias savo asmenybėje viso
kį ^ns ragminiąms nėbrhtį .gig 
liari j alkoholizmo liūrui.

Neliesk svaigalų ir jie 
tavęs nevargins

liaukimės girtavę DABAR, kol 
dar PAJĖGIAME liautis. Atsi
minkime, kad mes esame saviti 
žmonės, individai. Nė vieno kito 
tokio ant šios žemės nebuvo, 
nėra ir nebus, nes negali būti. 
Tai jau tokia žmogaus ir kiek
vieno gyvio prigimtis. Kaip me
džio lapai, nors panašūs, bet nę 
vieno nėra lygiai tokio pat, taip 
ir žmogus yra vienintelis, nepa
kartojamas. Alkoholis kiekvieną 
iš mūsų veikia neigiamai, bet

Vienas nuo jo greitai
susmunkame, o kitas dar gero
kai atsilaiko, bet nė vienam gė
rimas neina sveikatom Todėl ii 
pagalvokime, kad man ir tams
tai bus daug geriau visai NE
VARTOTI alkoholio. Tada ga
lėsime džiaugtis gyveniniu be 
svaigalo. O gyvenimas yra taip 
gražus, lik marins reikia save 
parengti pajėgumui gyvenimiš
ku grožiu gėrėtis.

K Ji v '■*

Svaigaluose vidutiniškumas 
daugeliui yra įmanomas

i . savitai.

-ir lietuvių. Tai milijoniniai skai
čiai nelaimingu tėvu, motinu ir 
jų šeinių. Kas blogiausia, kad 
musų dauguma esame abejingi 
jų skausmui, ašaroms.
Mes apsipratome su tais nelai
mingaisiais ir toliau gyvename 
lyg niekur niekas nekentėtų 
apie mus. () tai yra didelis apsi
leidimas iš mūsų blaivininkų 
pusės.

Ales turime pradėti savu gy
veniniu (ne liežuviu) prisilai 
kyti Evangelijos mokslo: turi
me eiti ieškoti PAKLYDUSIOS 
avies ir. ją suradę, jai padėti 
Taip ni<s turime elgtis su sa
vais broliais-seserimis. paklydo 
sią^s-piĮklydus;Gjnis; jalkohbfizjhb j 
Irūne. ’ Visiško nesisvaiginimo, abstr . .

nencijos pakaitalas yra VIDU-1 Vidinė ramybė — geriausias 
TINIŠKUMAS. Toks kelias ga- ’ vaistas prieš alkoholizmą

įgalina geresnio maisto pasuln- Kai žmogus patęnKa . i šalt| 
kūną. NeuŽsEėdejimas daro orą ir tokį vėją, ypač n^būda. 
mankštą, taip būtiną alkoholi-

I kui, labiau natūralią ir lengvą. 
1 Tada pageidavimas svaigalų ne- 

vyrauja žmogaus gy venime. Ta
da laikas pradeda veikti gerian
čiojo naudai.

Išvada. Kaip savo laikrodžio 
mes su vinimis nebadinėjame, 
kaip savo namo neapleidziame 
— jį prižiūrune, kaip savo kie
mo žolę gražiai nuo piKtžolių 
saugome, lygiai taip gerai pra
dėkime prižiūrėti savo kūno bi
lijonus celių. Suteikime joms 
gerą, sveiką' aplinką per nlaudo- 
jimą sveiko maisto ir tokio pat 
gėrimo. Visais būdais stenkimės 
nenuodyti savo kūno celių rū
kalais, svaigalais, kava bei ne-' 
tikusiu maistu. Pro šalį eikime | 
pro visokius saldžius ir dažytus 

, birzgalus — ne dėl mūsų jie.
Taip elgdamiesi, mes stiprinsi
me save atsilaikymui prieš dau
gelį negerovių, įskaitant ir al-

i

Ypač apetitą rfeguliūojaneių <Je- k ui padėti. Vienam religinės 
lių smegenyse aplinkos sveiku
mas yra -gyvybiniai svarbus 
žmogui.

Visas negerumas yra, kad 
nėra vieno saugaus saiko svai
galams. Negalima vienu sakiniu 
aptarti vidutiniško gėrimo. Sau- 
gus alkoholio kiekis vienam 
žmogui gali būti pražūtingas 
kitam.

Bet ir čia yra išeitis iš taip I 
sunkios padėties. Yra tiesa, ku
rios gali kiekvienas prisilaikyti: 
jei vieno stikliuko sudorojimas 
verčia žmogų išmesti dar ir ki-j 
tą, SAUGOKIS TO ANTRO. į 
Toks žmogus yra pavojuj. Toks 
asmuo tuojau atsidurs tokiame 
stovyje, kada antro stikliuko iš
gėrimas bus nesulaikomas — 1 
Įpratimo (adikcijbš) baudžiava 1 
prasidės tokiam žmogui.

Kuo jaunesniamė amžiuje su-, 
prasi? savo kūno • celėms aplim 
kos gerumd svarl^r ituo bus gė
riau tamstai. Vaikb amžius nėra 
perankstyvas tokiam suprati
mui.

mas stiprios sveikatos, dar nepa
kankamai apsivilkęs, jo kūnax 
gali atšaltu Matom, kad dažnas 
pensininkas atviri! kaklu, be ke
purės, dargi be pirštinių sukinė
jasi šaltame ore. Tokie ne tik 
vagims j rankas patenka, bet ir 
šalčiui, X

Du dalykus turi atlikti kiekį 
vienas, nenorėdamas viso kūno 
atšaldyti: SAUSAI laikytis ir 
NEAPS ITŪ LOTI perdaug, kad 
nereiktų kūnui prakaituoti. Vė~ 
jas siausdamas apie suprakaita-- 
vusią odą bei prakaitu persunk 
tirs rūbus garma prakaitą. Gara
vimas šaldo kūną. Nešiokime 
VILNONIUS rūbus, nes jie esti 
šilti net SUDRĖKĘ. Apsisaugok 
nuo vėjo. O jei prisieina ilgiau 
šaltyje būti, valgyk užkandį. Il
gai lauke būdamas ir prakaituo-

nuotaikos talkins, kitam drau
gai padės, trečiam pokalbis su 
psicliolgu reikalą palengvins.

Praskaidrinimas geriančiojo 
sąmonės, vengimas parodyti sa
ve geresniu už geriantįjį yra 
tvirtai žengiami pirmieji žings
niai alkoholiko pagalbon. Ga
liančiojo asmenybės šveikaton 
atstatymas ir nusiteikimų page
rinimas yra ėjimas atstatyti 
sveikos aplinkos jo kūno celėms.

Alkoholizmas neatsiranda 
staiga ir be perspėjimo

Kiekvienas alkoholikas netapo 
tokiu staiga ii- be perspėjimo. 
Praktikavimasis ir treniravima
sis alkoholiko “amatui” tęsiasi 
kelerius metus. Laike tų metų 
alkoholizmui kandidatai tariasi 
galį kada tik norį SUSILAIKY- 
11 nuo girtavimo.

Čia visi įsidėmėkime aesu- 
’griaunamą tiesą: PALAIPSNIUI 
netenkama pajėgumo nustoti 
girtavus, jei ilgėliau smarkiaį 
girtaujama. Tik treniruotės į 
alkoholizmą PRADŽIOJE žmo
gus įgali liautis gėręs, kada jis 
dar pajėgia save kontroliuoti.- •

Du keliai: vienas į pražūtį, 
kitas į laimingą gyvenimą

Pasiskaityti Dr. Roger J. Wil
liams: The Pre ven Lion of Alco
holism Trough Nutrition.

nesant dideliam šalčiui — net 
prie 60 laipsnių žmogus gali nu
kentėti, jei sveikos galvos bus 
netekęs.

NĖRA PADĖTIES-BE

STENKIMĖS GERU PATA
RIMU PASINAUDOT!
KAIP APSISAUGOTI 

NUŠALIMO
Klausimas. Kaip geriausiai 

žiemos metu elgtis, kad kuo ma
žiau nukentėtame nuo šalčio 
lauke esant. Man prisieina išeiti 
apsipirkti, kartais labai nuken- 
čiū nuo šalto vėjo ir šalčio. S * *

Atsakymas. Sėdėk .namuose, 
kai šalta —.nėnusalsi. Jei reika
las yra šaltyje eiti laukan, sau
gokis viso kūno nešaldymo ■— 
hypotennijos. Atšalęs visas kū
nas, ne tik veidas, negali atsa
kančiai funkcionuoti. Tai nėra 
tas pats, kas nušalęs pirštas ar 
kita kurio dalis...

' Garsus romėnų karvedys Ju
lius Cezaris, priplaukęs Afrikos 
krantus, išlipo iš laivo kaip nu- 
galėtoras. Bet žengęs pirmuo
sius žingsnius, uklupo už kažko 
ir suklupo žemėn.

Koks nors kitas nugalėto
jas palaikytų tokį atsitikimą ne
laimingu reiškiniu, tačiau "' Ce
zaris nepasimetė ,irf šušuko, gu. 
lėdamas. ant zėmėš: !

— O Afrika žeme- Apglėbiu 
tave if spaudžiu priėe širdieslH

Džiaugsmas be svaigalu

Yrą tikras dalykas, kad žino-i i-imas eiti didesnei daugumai su-! „ - . .' • ° Gera nuq|aika, pasitenkini
mas darbu, vidinis džiaugsmas 
yra stipriausi šarvai, mus apsau- 
gantieji nuo noro girtauti. Įvai
rios psichinės negeroves' dažnai] 

. verčia žmogų svaigintis. Ta pa-Į 
laiminta vidinė žmogaus rainy-i 
be stiprina žmogų prieš įvairias • 

s ligas, negeroves, įskai tant ir ak Į 
Į koholizmą. Vidiniai -nurimęs] teikiamą aplinkos kokybę. Tas 
: žmogus rečiau patenka alkoho- j- gėrimas gali vesti gėrėją į gir- 
; lizino baudžiavos). 5 tavimo sūkurį: kuo daugiau ge-
j Todėl kiekvienam alkoholikui I viama, tuo daugiau teršiama kū- 

yra svarbiausias dalykas — jo j no celių aplinka. Tas skatina to- 
SieloS ramybė. Visomis jėgomis! tim^sni aorima ir

• jis turi siekti nusiraminimo. Vi- i 
; sas jam prieinamas psichinės ' 
■! priemones jis turi panaudoti ap-1 
i turėjimui vidinės šilimos, tos« 
; minčių darnos (peace of mind).; 

Kiekvienas žmogus turi savitą 
asmenybę, jo smegenų veiklą, 
pasireiškiančią išorėje. Kiekvieno 
asmenybė yra savita, todėl tam 
tikras tam tikram žmogui pri
taikytas patarimas tūri būti, jei ’ 
nori susilaukti gerų pašėkų. Jei. 
mėginsi nepritaikytai jo gaivo-i sveiką kraujotaką. Kuo-žmogus 
senai patarti, dar daų&iau rei. : atidžiau eina tuo keliu ,tuosvei-i ‘' 
kalą pagadinsi.

Todėl stenkimės kiek galima lesniu jis tampa.
pritaikintai paskiram alkoholi- didina sveikumą. Gera mityba

gus 'gali būti laimingas ir b Į 
• alkoholio. Kiekvienas normalus) 
j žmogus nenori, kad mažas ne

gerumas pavirsti! dieliu. Todėl

augusiuju. Tik reikia atsargu- <7 cV c o
mo gėrime ir supratimo kaip 
svarbu užlaikyti SVEIKĄ vidi
nę mūsų kūno celių aplinką.

1

i*.
Kiekvienam besisvaigiharičįam į

vyrui, moteriai, jaunam, pus-|£ 
amžiaus sulaukusiam ar senam $ 
vienas kelias yra gerti ir gerti $ 
be saiko, be susilaikymo ir be 
atsižvelgimo į savo kūno celėms

REORGANIZUOTOS BENDRUOME
NĖS ŽODIS LIETUVIAMS

M ib* that i imrfė

Soods have been he1 ping to make 
arwcnt com'? true for yearn

* v

J
limesnį gėrimą ir tolimesnį ce- £ 
lių aplinkos užteršimą. Taip vis 
toliau ir toliau save, kūno celes $ 
ir jų aplinką naikinant, prieina- 
ma liepto galą, alkoholinę mirtį, 
jei nesustojama girtavus. $

Laimingu atveju gamta daugiu 
padeda girtaujančiajam, jei jis-^j 
pasineša antruoju keliu, jei jis;£ 
atsargiai elgiasi su svaigalu ir žį 
jei atsižvelgia į kūno celių rei-'^ 
kai avimą suteikti joms sveiką 
aplinką per teisingą mitybą ir

I kesniii,- laimingesnių ir patrauk-! 
4-™^ Sveikejimas,

$

MIELI LIETUVIAI!
Vasario 16-oji—laisvės ir nepriklausomybės ak- 

to paskelbimo diena. Ji nusako mūsą 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 
vadovybė nuoširdžiai sveikina seses, brolius, pa
vergtoje tėvynėje Lietuvoje, Sibiro taigose rusų 
komunistų kalėjimuose ir visus išblaškytus po visą 
laisvąjį pasauli.

Lai ši didžioji šventė gaivina, stiprina tautinę 
sąmonę, laisvės viltį ir tautini solidarumą. 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 kolonijDše rengti tik vie
ną, paliekat pfrifenybę vietos Alto skyriui. Mi
nėjimo metu aukas skirti tik ALTūi, nes jis vykdo 
mūsų tautos valią, rūpinasi ir deda visas pastan
gas, kati 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 
veiklai.

Prašome visus tautinės 
turincitls lietuvius remti

organizacijų darbo padalos, 
ir vieni kitiems paramos.

dvasia tejungia, teragina 
mti ALTo veiklą ir pla.

rtuvybės iilaikvmo

lietuvius

VISUS 
vįfks 

: -.ritL

Lai

atsakomybės jausmą 
stiptfoti ALTri veiklą.

Geriausi 
nukai R

That mer-r s your dreanu 
aver before, 
your parti- 

joining the PayrollcU.f
nžin
i aul

]U(X V. DARGIS.



Advokato Petro Leono gintas 
knygnešys Petras Krušnauskas

SENO KNYGNEŠIO ATSIMINIMAI

bartiniame Mickevičiaus g- ka
lėjime. Antrame aukšte nedide
liame kambaryje brvo sugrūsta 
net 14 lietuvių. Nqi^s aš buvau 
nuteigtas pa lygia i neilgam Lu
kui, tačiau mane labai saugojo.. 
Mat, žandarai ieškojo daugiau 
įrodymų. Kai mane varydavo iš 
vieno kalėjimo į^kitą. tai vistio. 
met būdavo raštas: Llmiejet bob
šei naklonk pabiegu” — turi di
delį palinkimą pabėgti. Besėdint 
Kauno kalėjime, kai kada per 
dabartinę Laisves alėją politinius 
kalinius varydavo į darbus. Pir-, 
rną kartą mane varė dar su gete- j 
žiniais paneąiS- Tai buvo 1912 
m. pradžioje- Nors tuo laiku 
jau priespauda bmo žymiai su- 
švelnėjiBi, tačiau senesnių kali
nki vis nepaleido. Ji‘e turėjo at
kentėti už padarytas “skriau 
das” caro cųzriausybei.

Rusai Lietuvoje laikė 
blogiausius valdininkus

— Pagaliau po pusantrų metų • 
kalinimo išlydau laisvę. Tačiau ’ 
noras dirbti nei kiek nebuvo su-1 
mažėjęs, tik buvau silpnesnis. Į. 
Parvykęs i savo apylinkę susiti-- 
kau dvaruose su žymesniais ru- 
sų dvarininkais ir valdininkais. • 
Mat, gavau darbo viename dva
re. Gerai atmenu,; kaip vieną 
s ekmad i enį P r ienų a pyl inki ų

i

1

(Tęsinys)

Lietuvių kankinių parkai
.... Kalvarijos kalėjime

Kai aš buvau kalinmas Su- 
v Iknose, :š draugų sužinojau, 
' d dar ir 1910 1911 m. caro žan 
carai sųirrJnėdavc mūsų veike- 

:s ir vieną kitą trėmė į Sibifą. 
Z uait. kad net & Suvalkų kalė- 

./o buve į Sibirą ištremtas vie- 
.?s kitas lietuvis ■— veikėjas.

Anajs laikais visi suimtieji lie* 
laikėmės didžiausios v:.e-

: /bes. Vienas didelis priešas - 
c a.s mus sujungė po viena ko-

\ s vėliava. Atr?.enu senus ži
le- dievobaimingus zmor.es. ku- 
i e sugy’vpno su laisvamaniais. 
Kai man*3 atvarė į Kalvarijos 
halėj mą. tai ten vėl radau daug 
yclainių suimtųjų. Mane paso- 
c no į 13-ją kamerą. Ant sienos 
j>amačiau daugybė peiliu buvo 
išskusta: “1898 m. gvd J. Bag-* 
eonas’’ .Radau visą eilę parašų 
tų, kurie buvo kankirami už lie- ’ 
tuvybę. Tur būt, keli šimtai lie
tuvių praėjo nuo gyd. Bagdono 
buvimo ligi manęs, nes juk jau 
buvo niaslinkę apie 12 metų. i

Teismas Marijampolėje Į

— Pagaliau man, omnešė. kad 
būsiu teisiamas Marijampolėje. 
Nugabeno tenai ir laukiau savo
’kimo. Mane turėjo ginti advo- dvare kalbėjausi su rusvi prote-: 
katas Leonas Jis atvyko i Mari- soriumi Presniakcvu. Tas atv:- 
jampolę ir čia vėl iš naujo ma- ras rusas man taip pasakė: "Ca
ne kaltine prokuroras, žanda- ras iš Rusijos į Lietuvą siunčia. 
rai. šnipai ir jų agentai- Advoka- 1 pačius blogiausius 
tas Leonas Įrodinėjo, kad es i 
paprastas kaimo žmogus ir nėra 
už ką bausti. Vis dėlto teismas 
mane nubaudė pusantrų metu 
tvirtovės. Sužinojau, kad toksai 
lengvas sprendimas buvęs vien 
todęl, kad gerai gynęs advoka-j 
tas o pagaliau nuo' .nusikaltimo 
jau buvo praėję šešeri metai.’ 
Žandarai sakė, kad jei būtų su-1 
gavę 1905 m., tai nuo mirties bū 
c .a u neišsisukęs. Vėl mane sura- 1 
kino ir nugabeno i Marijampo
lės kalėjimą.

Lietuviai'kankiniai Kauno 
kalėjime : 

i

— Po teismo į Marijampolėje 
mane gabeno per daugeli kalėji
mų. Iš Marija|ap|rfėsAįiKalvari
ją, SuvalkusĮ, oę fš Vedai net a Gar 
cinų Po’ilęų etapų pągaliali at
gabeno į Kauną- Čia uždarė da

valdininkus. ’■ 
Didžiausi girtuokliai, palaidu-( 
nai, kyšininkai čia užima pačias 
atsakingiausias virtas, todėl mm' 
Lietuvoje ne vie’.a- Aš negaliu 
dirbti tarpe kyšininkų ir palai
dūnu”. )

Okupacijos metu teko dar 
kartą ‘‘daraktGriauti-

— Ūžėjus vokiečiu kariuome
nei, daugumas mokytojų pabė
go į Rusiją. Vokiečiai tik nuo 
1917 m pradėjo steigti mokyk
las ir tai beveik vokiškas. Kai
muose kasmet atsirasdavo daug 
vaikų, o taip pat jaunime, kurie 
troško mokslo. Mačiau, kaip de
šimtys vieno kaimo vaikų leido’ 
brangiu laiką veltui. Todėl po 
į;0 metų vėl ėmiausi savi 
raktorayimo”. Tik š’uoljart man 
tekėsi žymiai geriau ndi span- ■ gS 
dos draudimo laikais, yel ėjau \ 
■■■: ~ ■■ . , ' J—=ig

pjo “da-: 'g ro r*t mnn

i

5334 m. metraJtis. Jame yri vertingi, niekuomet nesensta, Vines 
ūravia, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankot. 
J. Raukčlo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, Iliustruotos nuotraukomis < 
T. K. Čiurlionio. M. šileikio, V. Kaiuboa, A. RūkiteJės Ir JL V<rs.p 
rlrybos yovefkalata. J65 puri. knyga kainuoja tik 13.

© DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tart 
■ml^ Jokit? pirmūnės Juorės Vaičiūnienės atsiminimai apie da!n< 
Švente* bei jų istorija ir eigą. Įdomi skaityti Ir nedainuojąs 
dems, gėrintis autorė* puikiu rtiliuml Ir surinktai* duomenim^ 
bei užkulūrial*. Studija yra 151 pusi., kainuoja Fl.

e VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aptaP} 
A? Juoso Adomaičio — Dėdė’’ šerno gyvenimas. Tai ne saus*, 
gyvenimo bruožų apraiymaa, bet tiksli to laikotarpio buities Et* 
,'".tūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 203 puslapių knyg

> LIETUV1AKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Txm*I«X£ 
:¥exnUi paraiyU <tudija xpie Rytprūrlua, remianti* Pakalniu ft 
babgnvo* apskričių duomenimis Aprašymai {domūs kiekvieno"
LstuvluL L«ldtay« ttlu«truoti» aaotraukooak, pab*lfoje duodami 
rlkrrardfii) p»v*dlnfmA*»tr Ję rerttnUI | vokiefių kjdb%- Laba- 
a«K®Lngojc 335 pu*L knygoje yr* Ryt>rfi»h; lemilapis. Katoa 3?

-» M LAUMt? nJytojoa Petronė’** Orintalfės at/
fntaSnal Ir minty* apie aamenli Ir vietas neprll. Lietuvoje Ir pb- 
maluiala bolleviką okupacijos metaii. Knyga turi 234 pnjslaplrjr 
bet kainuoja tfk W. ’’ 1 ■ - i

■> JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierių*, ueauprti 
•si ir klaidingai Interpretuojama* gyvenime Ir politikoje*; tik R* 
fttrglo Jalinsko knygoje apie Juliana Janonio gyvenimą Ir pc* 

ją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju ui imogaua teis* 
Knyfa yra didelio formato, 255 punlapii, kainuoja RS.

> IATTXTNM NOVKL13, SL loečenko ktryba. J. Vabfft 
t’artfcna.ft. tnyfofe yra Rmojlnr* aovellv Kaina B

Fu'-yi* fii-Famoa iTJf 'L, GReSga
rSaaJ»-«< *tMkau

»

Šii'vvdas

SUSIVIENIJIMO LIETUVIU AME
RIKOJE UŽUOMAZGA

n

Dalyką gerai suprato katali
kiškojo dvvnuko rektorių iškel
tas, ir teologijos daktaro laipsnį 
turėjęs, kun. Motiejus Juodišius 
(1854-1910). kuris Šliupui 1389 
metais tiesmukai pareiškė: 
"Tikslo neturime, o siekis tik 
popietyje". Tautinėm dvyniui 
nebesirūpinant tolimesnių savo

jam, rodos, pasidarė atviras 
Laisvas, bet atsistojo didelė, ne- 
jiergalima kliūtis — nebuvo dva 
sios.

per kaimus ir vėl mekiau ūki
ninku vaikus <;lementcriaus”. 
šiandien būdamas Kaime suti
kau nemaža savo mokinių; ku- 

I riuos kodais

Lenkininkai dar sugebėjo Į 
organizacijos 1888 metu .-eimo 
protokolą 11-tu posmu įrašyti 
‘’Susivienijimas ir Zwiazek Na- 
rodewy abu geri, nes juose su- 
lilpsta kunigai ir katalikai”, bet 
tai buvo naujalenkių gulbės gies 
mė. Związėk tačiau, ir šiandie
na savo konstitucijoj- "(pataisy
toj 1971 m.) turi įrašęs, kad 
nariais gali būti kilme
ar giminyste lenku,'lietuvių, ru- 
tenu ir slovaku iautvbiu, arba 

mokiau. Jie visi* siu tairtvbiu vyrai bei žmonos, 
pralenkė savo mokytoją. Kurie 
iš manęs mokslą sėmė 1887-1897/ 
dabar jau teisėjai, pulkininkai, 
ir kitokį aukšti valdininkai. Oku 
pači jos laikų mokiniai jau bai
gia universitetą. — džiaugėsi sa
vo darbu žilagalvis lietuvybės 
kovotojas.

v . • J
nežiūrint kokios jie tautybės bū
tų”. šios, lietuvius viliojusios 
lenkų organizacijos y adai, ta
čiau niekad nepabandė nustaty
ti. kiek kurios tautylės narių 
turi. i

J vAtsirado ir vidaus pjrlėšas. Ge
ru draugu buvęs, kdį redagavo 
Vienybę Lietuvninkuj]j)ominin-‘

2759 W. 71st St., Chicago, EL 
StTESTlNGA’ iSPILDOMI RECEPTAI » FANNIE MAY 

DUMYNAI » KOSMETIKOS REIKMENYS
SAL-

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

D. £T HLMAN, B.S., Registruotas vaistininku
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For constipation relief tomorre??
> re ac h for EX-L AXt a night <

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-I ax is 
"The Overnight Wond

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

NAUJIENOSE GALDIA GAUTI: IS PRAEIT ŪKANŲ
ATj NlNA LIETUVA

yaraAė 700 paslapty knygą, kurion radėjo risks, kai bet kada Ii 
fret kur, bet kuria kalba buvo parašyta spie Lietuvą, Beturiu* 
Ir lietuvty k&Ibę Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium Ir prof. E. 
Būga pas geriansius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarš 
lietuvių kalbą Fečiančias Ištraukas, paruošė tikslini vertimui 

b patarė mums toliau studijuoti.

« X n JI E N O 8 
eras g. Bxistea st, re S5«a

1. Dr. Kario Griniaus, ATSDŪNIMAI IR MINTYS,
II tomai.......... .. ................................... ........ ;_____  110.00

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

II dalis, 229 psl.------------------------- ----------------- ------- ---- $5.00

3. Miko Šileikio, LIUCIJA, proza. 178 psl. .........  $5.00

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

5. Prof. P. Pakinklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl_____J4.00

6. J. Venclevw, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKIA.
60 psl ------------------------------------------------------------- |2.00

NAUJIENOS, 1729 So. Halsted St., Chicago, D). 60608 siųs
kite čekį Ir pridSkte vieriĄ dolerj peraiuntfano IJIaid^rri.
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"Lietuva, tu . aio t

vietinėm draugijom. Sako, 1888 
netais “niekas apie Susivieniji

mą nei rašė nei garsine”.
Tačiau, sekretorius Juozas Pau 

kštis Vienybėje n r. 37 atsišaukė! 
* “Susivienijimo draugijas” susi-į 
rūpinti, ness “artinasi laikas tre
čiam seimui svarstyti reikalus 
visu katahkiškų draugijų, taip* 
pat ir visų lietuvninku Ameri- 
ke”. Atsiša uki n 
sako, buvęs paskelbtas keliuose! tuvos vargus po Rusijos ju 
V. L. Numeriuose.
Nors antrasis Seimas buvo nu

taręs tretįjį <eimą šcvkti Hazle- 
tone, bet neišvarei i jamį. kunigai 
ne^piendę jį šaukti Mahoney 
City, kur kun. P. Abromaitis 
klebonavo antrajai Amerikos lie 
tuvių įkuriai parapijai, kurios 
bažnyčiai kertinis akmuo buvo 
pašventintas 1888 m. rugsėjo 
23. Čia ėjo ir Bačkausko Saulė, 
užėmusi poziciją prieš Juozą 
Paukštį. h *

Iš esamu šaltiniu sunku susek-! i 
ti, kiek delegatų ir nuo kurių, 
draugijų dalyvavę trečiame ka- 
talikiškcr’o dvynuke seime 1883' 
m. spalio 30 ir 31. Astramskas, 
spėlioja, būta dešimties nuo sep-l 
tynių draugijų Pasakęj^t; uSkir-Į 
tu laiku, vieton susirinko visi; 
delegatai. Juos gražiai priėmė 
Šv. Juozapo draugija gražiai iš
puoštoje salėje. Posėdi pradėjo 
antrą valandą po pietų malda, 
kurią sukalbėjo kun. M. Juodi- 
šiiiS; asistuojant kun. P. Abro
maičiui, vargonais pritariant Vin jo gabunup kurį įrodė be; 
cui Juodkojin, -Shenandoah Šv. 
Jurgio draugijos atstovui. .Po. 
maldos buvo sugodota, proto- ypatingai Saulėj.

?n?itis buvo 
auklėtinis, kur Petras K: 
čiūnas (1850 1916) klierikam 
tine giesme igvvendino tr:i 
ją Mickevičiaus Poi a> Tada 
enr.es žod
sveikata”, kun. A Milukas 
lioja, kad Susivienijimo si 
ta sugiedota.

Po maldos ir himno, kun M. j 
Astramskas Į Juodišius pasakęs kalbą apie Lie

gu,

?ie-

□
ra

ten
i ir 

e

kuri "klausytojam ašaras iš 
išspaudė ’. Užgriebęs ir Sus 
nijimo reikalus, pareikšda 
Kad. kiekvienas lietuvis pr 
čia būti apaštalas — sėti 
sėklą ir vesti visus Į viei

Kun. dr. Motiejus Juosi ius 
(1854-1910) buvo seiniškis, mj 
r i ko n atvyko 1877 m. Tapo vys
kupo paskirtas baigti kun. , ar- 
nagirio apleistą statyti bėru. ..i 
lietiivių-slovakų Freelar.do para 
pijai bažnyčią. Jis buvo Pet cai- 
lio dvasinės akademijos auklėti
nis. kurioje Įgijo teologijos dak
taro laipsni. Ši akademija Į Ru
sijos imperijos sostinę buvo at
kelta iš Vilniaus 1842 m., po to. 
kai rusai uždarė Vilniaus uni
versitetą. Vienu laiku buvo ti
kybos mokytoju Suvalkų . im- 
nazijoj, iki jj paskyrė kapel.cnu 
rusų kariuomenėj. Atrodo, 
pramoko ‘’oficeriškai” paūž 
to papročio nemetė Amei. 
apsigyvenęs, , ...

Be iškalbumo turėjo ir rašyto-

Račkauskas, pasidarė prie
šas po to, kai dėl kažko su Juo
zu Paukščiu susipykęs, lenkinm 
ko, Shenandoah lietuvių parapi
ją užvaldžiusio, kun. Al. Lenar- 
kevičiaus duota $200 paskola, 
Įkūrė laikrašti Saiiiė Mahąnoy 
City, Pa. (1888, liepos 27). Čia 
Astramskc pasakojimu. Saulės 
1888 m. r*r. 6-7 “gerokai išpei
kęs” abu pirmuosius katalikiš
kojo dvynuko seimus.

Kaulu gerklėje jam stojęs ir 
tretysai Seimas. Vienybė Lietuv 
ninku, 1888 m. n r. 40, skelbia 
Susivienijimo prezidento Jur
gio Amdriušio laiška Centro sek
retoriui Juozui Paukščiui, kuria
me Eačkauskui prikiša platu ( 
‘ mintuvais” išsižiojimą Saulės 
nr. 7-8 bei išjuokimą trečiojo 
seimo, pamiršdamas, kad antra
me seime organizaciją gyrė bei 
įrodinėjo naudą jai priklausyti. 
Dabar “visus draudžia” ir iš Su 
sivienijimo nori atitraukti “bro
liškai susinėrusias draugijas”. 
Andriušis tiesmukai pareiškia* 
“Manau, kad Susivienijimą no
ri suardyti todėl, kad neįsten
gia nurungti Vienybe lietuvnin 
kų”. Pataria seimu neišjuokti. 
nes “viską vienusyk negali pa
daryti nei seimas nei delega
tai”, tačiau, lietuviam juk būti- 

į na glaustis į krūvą, kad pasida- 
.rytū stiprūs, kai]) kitos tautos ir 

t “save aukščiau šitame krašte rš- 
’ keltu”.

Astramskas teisingai pastebi, 
kad organizacija, kurios nariai 
tik po dešimtuką per metus jos 
reikalam ^sumesdavo, negalėjo 

ko nors didingo užsimokėti. Net 
broliška savišalpa buvo palikta 
į Susivienijimą prisirašiusiom

darbiaudamas laikraščiuose
■ nybėj Lietuvninkų. Lietuve’ ir

(Bits daugiau)kolo žodžiais, “harodavas him
nas”.

Kas tuo himnu buvo — neži
noma. Oficialiu vėliau tapusio 
“Lietuva tėvynė mūsų” tada dar mūs^ dvylikos vaikų ji yra ry- 

i nebuvo. Kadangi kun. P. Ąbro- riaukia, o aš jauniausias.

— Ar Barbora tau giminė?
— Taip, bet labai tolima: iš

nąusja, o as jauniausias.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fraternalin. 
organizacija, lietuviams ištikimai tamaujgnti jau per 97 metuf
SLA — atlieka kultūrinius dar’pus, gelbsti ir kitiems, kuris tua* 

darbus dirba. ■ _
SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS JULIJONUS dolerio 

? apdraudu savo nariams. f ;
SLA - apdraudžia pigiausiomis kainomis, SLA neieško Delno, 

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

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, riekiančiam

/ M aukštojo mokslo -ir ąų gyvenimo pradžiai
SLA — vaikus • apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 

$1,000 apdraudoę sumą temoka tik S3.0O metams.
SLA — kuopų yra visose lietuviu kolonijose.

Kreipsitės J savo apylinkėj kuopų veikėju^ 
jie Jums mielai naaelbes f SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:

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

Tel (212) 563-2210

JT?

ini LIŪDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

m
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metams -------------------_
pusei metę  _______ _ pv. cm
trims mencsiaiug _ _____  $12.00
rienam menesiui _______ - ILOu

Prezidentas Chun, apraminęs kraštą, savo gerbėjų 
lydimas, nuvyko i amerikiečių aviacijos garnizopą, gy
nusį Pietų Korėją nuo sovietų okupacijos, ir panoro gol
fą palošti su Amerikos kariuontęnės vadu. Prezidentas 
Chun buvo ir fotografus atsivežęs, kurie turėjo nufoto
grafuoti ji, lošiantį golfą su Amerikos aviacijos generolu. 
Bet pasitaikė, kad Amerikos generolo tada' ten nebuvo, 
o kiti kariškiai buvo užimti dienos darbais.

Generolui Chun reikėjo krašto gyventojams paro
dyti, kad jis losiąs su Amerikos kariuomenės vadais, bet 
reikalai taip suidėjo, kad jis iš viso negalėjo palošti. Jis 
suprato, kad Amerikos kariai nepritaria jo veiksmams 
nukreiptiems prieš P. Korėjos demokratus.

25 cents per copy

Kanadoje
metama -_________________ $45.0u
pusei metų ._______ _ $24.00
vienam mėnesiui$5.00

Užsieniuose

Nuo sausio pirmos diadai
Dienraščio kainom:

Chicagoje ir priemiesčiuose:

metams$45.00
pusei metų ____________ _  $24.00
trims menesi  $15 00
nenam mėnesiui$5.00

Kitose JAV vietose:

metama ______________ _ $48.0o
pusei metų ____-________  $28.00

Naujienos eiiu kasdien, išskiriant 
sekmadienius, pirm^Sip-n^ ir Šven
tadienius. Leidžia Naujienų Bendro
vė, 1739 So. Halated Street Chicago. 
IL 60608. Telet 421-8100.

Pinigus reikia siųsti pašto Honey 
Orderiu kartu su užsakymu.

Praeitų metų pabaigoje tas pats generolas Chun Doo 
H wan patarė demokratui Kim Dae Jung grįžti į Pietų 
Korėją. Pastarasis bijojo, kad jam neatsitiktų kas nors 
panašaus, kaip atsitiko tris metus Amerikoje besigy- 
džiusiam filipiniečiui Benigno Aquino. Savo baimę jis 
išdėstė prezidentui Chun. Krašto valdytojas ne tik užtik
rino, kad nieko panašaus neatsitiks, bet kad ir jis imsis
priemonių saugoti Kimo gyvybę.

‘‘Europos Lietuvį” nors. !r .-u 
kini besiverčiantį, bet regu! 
riai išeinantį ir greitai ateiii 
tj-

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrai seki

P. Korėjon leido grįžti demokratui

Pietų Korėjos spauda kalba apie veikėją Kim, kaip 
apie opozicijos vadą, bet jis nebuvo joks opozicininkas, 
o vien demokratijos šalininkas, kuris savo kalbose pa
brėždavo demokratinius principus. - ”V

J. KLAUSE1K1S

PASTABOS IŠ TOLO

Paskutiniu metu malonu pastebėti, kad kariai, pasi
šokę sutvarkyti sutvarkyti visą eilę “netvarkingų” vals
tybių, savo pareigų neatliko ir priėjo įsitikinimo, kad 
geriausia leisti „patiems :krdšto gyvento jams tvarkyti 
krašto, ^kalti&

? ^isi sekame Argentinos gyvenimą; kur adv. Bau! 
Alfonsin per vienerius f metus, niekė nesušaudęs ir be1 
teismo i kalėjimą neįkišęs, gerokai apvaldė kraštą. Pa 
mažu jis stengiasi pagerinti ekonominę, teisinę ir kultū
rinę krašto būklę, šiandien jis gavo didelę tarptautine 
paskolą, kuri leis kraštui atsikvėpti ir sustabdys gyven
tojų bėgimą į užsienį.

Braziliją kanai pravald'ė 20 metų, bet ir ten tie patys 
kariai Įpareigoio vieną protingiausių kariuomenės vadų 
įvesti krašte demokratinę santvarką. Panašius planus 
ruošia ir Uruguajaus kariuomenės vadai.

Šiomis dienomis iš tolimos Korėjos ateina žinia, kad 
generolas Chun Doo Hwan, dabartinis Pietų Korėjos pre
zidentas, nutarė leisti grįžti i kraštą demokratų veikėjui 
Kim Dae Jungui. Prieš tris metus Kim drįso kandida
tuoti prezidento pareigoms, bet apie rinkiminius rezul
tatus negalėjo būti jokios kalbos. Jis buvo suimtas, tar
dytas, nuteistas sušaudyti, bet pajėgė pabėgti iš kalėjimo 
ir pasiekė Japoniją. Pačioje Japonijoje Kim nesijautė 
saugus. Jis atbėgo Į Ameriką ir čia gyveno du metus.

Kada generolas Chun tapo prezidentu, visame krašte 
buvo protestai. Demonstravo ne tik pietinės provincijos, 
bet ir sostinės studentija. Jie reikalavo demokratinės 
santvarkos. Jie visi norėjo įsitraukti Į krašto gyvenimą,; Lee Hee Ho telefonu prane

Bet jie; sumušti,
kad grįžęs Kim yra laisva 
kad neįvyktų jok

Kad neatsitiktų jokios nelaimės, demokratą Ėim i 
Kimpo aerodromą lydėjo trys Amerikos Kongreso atsto
vai — demokratas, respublikonas ir neutralus.. Kada lipo 
iš lėktuvo, tai Pensilvanijos demokratas .’Kongreso atsto
vas Thomas M. i 
abiem rankai 
viduje jo dras U U c-
jiems pataikyti.; Jeigu ^aŠĮ^uįų^taifįįietų'nušalti' ir 
JAV Kongreso atstovą. > į.-p-

Valstybės departamentas buvo susitaręs ssu P. Ko
rėjos prezidentu, kad iš Kimpo aerodromo keturi polici
ninkai ne tik patį Kimą su žmona nuveš’ į namus, -bet 
paims ir tris Amerikos teisininkiis, nulydėjūsius Kibią 
Į Kimpo aerodromą. Taip susitarė, bet. išėjo kitaip.

Susitarimas sakė, kad P. Korėjos vyriausybė atsiųs _ .
vieną sargą Į Tokijo ir papasakos, kaip jie bus sutikti .tuose ūž^įąpiu^se, hehuns

. (Tęsinys)

AL- Jurgueio veikalo “Emili- 
Plątervtė” išt

l-rLA

0 lt et t , eilėje eidamas paskutiiris.;] 
k ė lėktuvo laipteliais; Ijpąptį Kjm; -są1 

rėiietė Lee Heę Ho, kadvhiekAs- negalėtų^

dedami pagrindan svarbiausias žmogaus teises, 
buvo karių mušami, spardomi, suimami, o vėliau ir 
šaudomi.

Generolas Chun Doo Hwan panaikino visas politines 
partijas, apie demokratinę santvarką nenorėjo nieko ži-

•e”- ~r.-*-" -■j. '■ — i'TT ^T."' "" -*1 " ~ - - tl 
—--------------------- -------------------------------------------- --------------------- - .. .. .

I. PUŠĖNAS * -

KOVA IR MEILĖ
LIETUVOS LAISVĖS KOVŲ ROMANAS

(Tęsinys)

Mortai rodėsi, kad paskui ją eina visas ateinantis 
jos pasaulis, toks gražus, toks šviesus, kokio net 
sapnuoti niekas dar nėra sapnavęs. Jai norėtųsi 
vedžioti arklį ir Antaną ilgai, aparti ne tik savo, 
bet ir kaimynų bulves. Jos tų bulvių, tačiau, ne
daug tebėra. Greitai jos bus išvagotos ir darbas 
baiętas. ’ .

— -Ji nėra gražuolė, toji Morta, — mąsto 
Antanas atsisveikinęs, — bet užtat ji yra tyra 
kaip Dubysos vanduo. Ji juk pasaulio dar nema
čiusi. net į kaimo vakaruškas nenueina. Meilė yra 
užsitvenkusi jos širdy; ir tas, kuris atidarys jos 
meilės užtvanką, bus paskandintas versmėse. Kad 
tik ji pasiliktų išmintinga ir nepatektų Į apga
viko ir išnaudotojo pinkles.

Maža žemelė buvo padalinta per pusę, tuo
jau ’ orinai mirus; ji buvo jos nuosavybė. Jos tė
vo’’ čia gyveno ir mirė. Jos tėvelio pasodintas ber- 

;r dabar galingai stovi ir moja sakomis, vėjui 
pučit-nt. f.-anas ir Giedra, tikri jos sūnūs, yra 
sios ževiiri p eldevojai, o Morta — jos podukra, 

• i ž. m lee nea. Ii tekti. Troba t$tip pat buvo pa- 
t (ir t t )iHiau. J dabar ryvena Pranas ir Mor-

jd apianka raudonomis ant- 
spaudoniiš atžymėta,kad siunčia 
Lftfiuattian House” (tos ant- 

spando{ viršuje —Lietuvos Vy- 
pašferi- Londpipo pašto aiiį-- 

spąHila,|*.‘r<on'dc 24.1.35”
i eiŠki.eųį' kąd' laikrąstįs iš y 

.jgu saų^-O 24 d. ir 
jurbut- tą p^ią dif&ąi-ątduotas 

. l^iŠirb. Saf įeitas Anglijos pašto 
”£{rtįpaif5aę: - “Newsiiaper Post. 
. Newspaper -Registered -; With 
The Pešt' Offiė^’ 'iį galiaušiąl 

, Avighjosi pašto įstaigos antspau- 
dakšfsu karalienės karūnų) “Grė- 
,£t ėritoih,.P. B; L;'iei7 — vi- 

.'diiryjfe 22...”.-spėju,- kW<šio ant- 
spaudo.. ant laikraščio aplanko, .iš-1 
ėjo tik dalis,-.dėlto’ koks jo vi-j 
KtS; tekstas būti — nega-1 
lėčiąu pasakyti. V isa! /‘paslaptis’: 

•Įbk’t) greito paste patarnavimo I mobili ir nuvežė į jo r 
tfčtąvi^čafti jajikraščitii Lbndo- ! Palikusi pOrr  --------, ;
įlas — Lės Angelės kelyje, man Į saugo jo’ namus, kad niei 
{išaiškėjo, kai - ątydaąr perskąi-} nesdcriauslū. Prie jo namu 
čiau “Europosr Liethv'd” ihėtrf- , ■ <k- - . ~ • j
ką. kur'sakoma.- kad Į užsienį

JO bandoj:nes,tdkiiirtiavėla.| > L‘”^ra siunęfamaš oro paš- 
- kL.ŪJ-i. ..ar,. 1 tu ... Pagalvojau: kė čia per

daug skSštįs.Afhėrikos ar Kana
dos ĮjastK neringuTriti. Mokėki- 

pas muR Amerikoje) -su ėnfer i-j Te UŽ : nūsų dtįraščiu ar ša
kiečiu <{ne ^yiii)y^ddaJ ' :iitr^^ PV?fe^ oro pašto 
kurias vrėnumevuoj'b 'tėip į pat Į. mokesčius - ’ ..gausime- Čikagos 
net '5-kiš pėnodimus leidinius J ^nraščiu-ė Ktevelando; New 
-?aunu ja'labai rėguliariai, be | Vorko .ar; Kanados ssvaitraščms 

galbūt įau. kitą dieną jiem iš 
spaudos’ išėjus. Tik klausimas • 
tada-būtu kiek Už t otria kai
ną beliktu ^skaitytoju...? Matyki-i 

š.m.(1985>; te — yrę kėturių puslapių “Eu-' 
ropos Tjietūvio” prenumerata 
vra 17 svarų — maždaug 21. — 
rįblerį’S čia;-Amerikoj e (žiūrint

ją materyte ištraukoms rez: 
suejfe A* Ž^naitaitis-.Taigi į—i žĮa 
da SŠŽi idcžrih įr. jšškUĮjnaklnė 
oi

eia.

—kas 
spau-

ir

KLM DAE JUNG
SAVO, NAMUOSE

, SEOhTl, Pietų Kerčia.
, 1 I v
da buvęs ihetų Kerėjos op: 
jos politinis vadas grįžo Į 1

vie- 
sniegHot^

K) PASTAŠ 
VEIKIA-

ribt Vikį gerai ę- kai 'kųt'..i.ritetgerai — kai kųtiaiš 
atvejais. SkundzĮonės. eia Ame- 
ęikcįe/ taip- ęąj^.KSnaĄoj^ ir kįk

Kimpo aerodrome, kaip jie bus nuvežti į namus, ir kaip kos.ąpąudeą .grj#atyma$ 
dienraščiai, są-Vąh-keturi policininkai saugos Kim Įr jo žmonos namus 

Seoulo mieste. Bet i Tokijo joks P. Korėjois atstovas nė- 
atskrido ir nieko nepranešė.

Kada demokratas Kim su žmona, trijų ajųerįkįečių 
lydimas,- pasiekė Kimpo aerodromą, įvyko stiprus’pasi
stumdymas. Grįžusį Kimą laiką policininkai' norėjo at
skirti nuo jį lydėjusių amerikiečių, Tie nesileido būti at
stumiami. Civiliniai apsirėdę policininkai pavartojo jėgą 
ir amerikiečius nustūmė. Buvo pavartoti kumščiai. Vieni, 
su kitais nesusikalbėjo. Nusirito policininkas, bet kojas, 
užvertė ir vienas amerikietis. Kitam suskaudo. šii’dis. 
Abu Kimai buvo atskirti, iškelti antran aukštan ir išvežti 
Į namus, o du amerikiečiai — į ligoninę.

Praėjo kelios valandos, kol išaiškino, kas atsitiko. 
Tuc tarpu po visą pasauli pasklido gandas, kad Kim 
buvo sumuštas, o amerikiečiai gydomi. Tiktai vėliau

, kad nei Kim. nei ji nebuvo, 
o generolas Chun pranešė JAV vyriausybei, 

bet jo namai bus saugojai, 
nesusipratimas. Prezidentas Chun pa

lės vesti politinę veiklą Pietų Korėjoje.
Džiugu, kad demokratinės idėjos paveikia jų priešus.

ta; čia ir Giedra atostogas praleis.
Morta Pranui nėra jokia giminaitė, Aik jo 

motinos podukra. Giedrai kas kita, ji yra pus
seserė. Pranas per eilę metų stebėjo Mortą, ji 
darėsi jam vis brangesnė ir brangesnė. Ji tokia 
darbšti, nė valandėlės nesėdi be darbo. Kaip gerai 
ir kaip greitai ji sugeba viską padaryti ir niekuo
met nepavargsta. Koks didelis buvo jos atsida
vimas tėvams. Ji visuomet gera ir mandagi su 
juo, Pranu, ir atsidėjusi rūpinasi Giedros reika
lais. Bet kokia ji graži.. . Kai sukinėjasi troboj 
prie ugnies, ruošdama valgį, negalima atsigėrėti 
jos veido spindesiu, jos žėrinčiomis, stambiomis 
kasomis. C, kaip būtų gera paskandinti savo vei
dą jos plaukuose, savo lupas Įsiurbti jos .lūpose 
ir stipriai glaustis prie jos krūtinės... Juk’jam 
seniai laikas vesti, jis jau apie trisdešimtį. Tai 
kas, kad ji gerokai jaunesnė. Anksčiau biiVd tė
vas, buvo kliūtis. Dabar ką ji viena darys t Jiedu 
turi apsivesti.

Pranas užmiršta, kad jis yra nepataisomas 
girtuoklis, alkoholikas, kuris viską pragerti iki 
skatiko. Nors jis ir nieko neturi, bet jig gaus 
darbo, savo žemėj bus ūkininkas, bus tuitingas. 
Jis nepastebi savęs, kad jis yra didelis tinginys, 
nenori niekur rankų pajudinti. Nesupranta, kad 
jis yra nenormalaus nesuvaldoYno būdo, dažnai 
beprasmiškas pykčio priepuolis jį pavergta. Jis 
jokio: darbo nebegali pasiimti, per dienų dienas 
sėdi ant lovos, rūko, krapšto nagus ir jokio žo-

dyi. ^7 t?: hėi
kiti kaęįa pąteJVįii

Tje; š§iitldąL■ sirtinkė. -hirž ,pk

Vimu' fiėturiška/ spauda ; _pasie • 
kia itr njano namus;: Bet ..-su vis 

,'dė!tc? pliekia A Kitą p yrančia 
pas mus. Amerikoje) - su ėjnėi't 1 
kiečiu <{nė lietuviu) . spStlda,‘

---------- rGtl mokesčiu;
net 5-kis pėriodiniuš leidinius, Į ' 
—gaunu ją*labai rė, 
pavėlavimo. ; <

Bet štai —beveik “stebuklas". 
Šnusio -28 d; gaunu Londone. 
(Artwlroj) leidžiama. s<va:traš- 
ti “Europos Lietuvį 
Nr. 4 (1741) atžymėtą tokia da-} 
ta: Londonas, 1985 m. sausio 25 
d”, Taigi Buvo tikras siurpry- 
zas.' Pirmiausia, kad. tą laik
raštį* neprenumeruoju. Antra

lydėjo jo žmona ir du, :
diplomatai. Abu Amerikos < 
loniatai ėjo jabįptjjarti. Vier . 
ėjo' .priėšaįLyjelso ' antrasis 1. 

papilyje.. , \ 
’ * . 'Išlipus is lėktuvo, pulk, 
apsupo Kini Daė Jungą, jo ž.iv 
na, atskyrė nuo diplomatu 
nu si vedė į - stotį. Diplomat?;, 
suidarė įspūdis, kad policija . 
stumdė ir apdaužė grįžusį C 
loniatą, bet paaiškėjo, kad 
iicija jį atskyrė, įscdinc’ į a ■: 

ir nuvežė į jo na ir 
. ’ą namuose, polio

(Ilv. 

ir naktį stovi keli pclicinink.

Vėliau diplomatai stisi’on" 
navo su jo žmona Lee Hee Ii 
Ji patvirtino, kad niekas ic.s r 
mušė, nei nesttimde. Pulki-:; 
vežė juos į namus ir saugo, k. 
kas blogo neatsitiktu.

— Trečiadienį salia ežere 
krito 3 col:ai sniego, c tolia-.’ 
vertė 6 o vietomis net 8

— Amerikos moterų 
vėžys šiandien yra lai 
paplitusi liga Amerikoje.

— Graikijos premjeras Pa v 
dienos kurso)/ vična kartą gnu- (Kean išskrido pasiL- r:niorr. 
ifr.nt savaitėje. Vistiek sveikinu Maskvą.

džio neištaria. Jis nepastebi, kad Mortos' gerumas 
jam yra tik paprastas, sveikos bei normalios mer
gaitės elgesys. Ji nuo pat savo mažystės žino 
Prano ydas, ir jos širdis ne tik negalėtų pamilti, 
bet ji būtų laiminga, jei niekuomet daugiau Pra
no nebematytų.

Vieną kailą vakare, kai Morta ruošė vaka
rienę, Pranas, visą dieną tylėjus, prašneko:

— Žinai ką, Morta, aš horiu su tavim pasi-’ 
kalbėti, įimtai.

— Prašali, Pranai, kalbėk. Gal aš ką negero 
padariau?

— Ne, tu viską darai gerai. Bet, žiūrėk, juk 
mes dabar vienu “du čia toje troboje gyvename. 
Jei mes apsivesturti^me, ar nebūtų geriau?

— Pranai, tu juokauji... Kaip gi mes galime 
apsivesti, kad mes esame kaip brolis ir sesuo.

— tai kas, kad nje< Vienoje ti-obnje gyve-, 
name ir toje pat trtffcdjė draudė allgdtne. bet mes 
mažai matėmėihs. Tu butai* ma£a, aš eidavau 
tarnauti, pasktli fcėtdrts metus kart buvau. Mes 
esame tik pažįstatm, Skirtingų tėvų vaikai. AŠ 

1 jau klausiau kunigu sakė; kad indultas būtų 
j reikalingas, bet apsivesti būtų galima. Ką tu 
! manai ?

__ Ne Pranai, iš to nieko nebus. Geriau 
; apie tai" nekalbėkime.

_  Tai aš tau itepatihkti? Ką? O tu man- 
labai patinki, štai kaip... — Jis staiga puola prie 

' jos. nori apkabinti, bet ji visa jėga vikriai iŠ-

trūksta iš jo glėbio ir išbėga, Įtūžusio jo ke 
•mo palydėta.

Kas dabar jai daryti? Eiti Į vidų ji bijo. ) 
ko daugiau nelieka, kaip bėgti pas kaimyną, 

’kur? Ievos namai būtų netoli, bet ji ten ne. 
.eiti; nes Ieva ant jos labai supyko, ji dabar 
areštuota, gal ir tėvai ką nors apie tai žino, 
prisimena Antaną. Ji taip neseniai jo arklį 
džiojo, kai jis jos bulves vagojo. Jis meiliai 
pažvelgdavo. Jis sakė, kad visuomet galis pad 
jei ko nors jai reikėtų. Nubė ii pas jį ir pasak 
kad Pranas ją užpuolė.

Pasilikęs vienas troboje, Pranas keikir< 
lietuviškai, ir rusiškai, pilnu Įtūžimu spiaudy 
mas į visas puses:
■ • —r Kur ji dabar, toji rupūže, nubėvo? 
pas Ragaišį? Ne, ji bėga kažkur toliau. A. a 
bėga į Šiaųdžių kaimą pas Antaną, pa> pom 
Matai, kodėl ji manęs nenori! Ji Įsižiūrėjo i . 
taną Gyniotą, Į tą ponaitį. Aš. mr*, j.u -t 
prastas. Matai, kokia rupūže... V: ausiu aš 
gyvatę... Užrriušiu tą jos mergišių Gyniotą, 
plausiu jį peiliu, štai šituo. — Griebia duonr' 
peilį, tikrina jo asu ūmią. — Aš jam nedovano? 
Ar reikėjo jam čia savo nosį kišti? Bulves 
atėjo aparti... Jis prie Mortos artinasi. O. 
rupūže.:.

(Bus daugiau)



a vnJLAW

Uhark» StasukaitD-

uau. Poceviciutė x\auumiurtas. riejas

Preliminarinė registracija vi

u... S1U0
U 55 I

-

!

$
■i
?{

Service 461-8200, Page 06058

DRIB. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3921 West L03rd Street 
Valandos pagal susitarimu

■ i
M I S 1K < IAa, taip reikalingas, kaip pli

kiui šukos.

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 

Mediciną direktoriui

1938 S. Manheim Rd„ We»tcha7t«r. III 
VALANDOS" 3—9 durbo dienomis 

tr kas antrą šeštadionj 8—3 v&] 
TeL; 562-2721 arba 562-272*

gali 
ko- 

antro-

pia

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA L1ETUVIŠKAJ 
2618 W. 71sl SL TeL 737-5149 

Tikrina skis. Pritaiko akinius 
ir “contact lenkes"

OXaJUiu. įUO ILtpil g
M.OC1 vitixeiai; uei inuividail 

ix-j.l>x iiidcij u. pidouiin Kuieip- f

rugis rugienius, 30717 Lunį 
j^i., v\u. rexi,, ivil 4ou93. 'lelef. 
VO107-- 0 < 0^41*18.

jrugai pi eiiininarines registra- 
. xlUS.Uivj va ga-
---
.. x__ ___ ^diyviu

Modernios poezijos knyga. Kaina 5 doL Minkšti 
viršeliai Pasiųsime poezija, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St., Chicago. IL 6060^ Funeral Home and Cremation Service

KAIP SUDAROMI 
l'ESTAMLNTAI

tuo reikalu Jums gali daug 
>adėti teisininki Prano ŠULO 
įruošta ir teisėjo Alphonse 
v ELLJS peržiūrėta ‘Sūduvos” 
teista h-nyga su legališkomis 
ormomis.

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

Miko šileikio apsakymų knyga 
‘‘Liucija” Jan atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki 11 Pasaulinio karo 
£2 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai; T84 psl. Kaina $5. 
liaunama ‘‘Naujienose” ir pas. 
iu tariu •" 6729 ’So. Campbell 

Ave., Chicago, IL 60629.

312) 226-134*

i729 S. Halsteo St 
Chicago, IL 6060 

94 Hour Service

35-sios Jubiliejinės Š. Ameri-. 
kos Lietuvių Sporto Žaidynės! 
. vyks 198o m. balandžio 13 — 14 
■ 4. d., Detroite. Mien. Visuotinio 
t ALFOS S-gos Suvažiavimo nti-j 
tarimu ir ŠALFAb ..s-goš centro 
vaidybos pavedimu, žaidynės 
vykdo Detroito Lbhzįiovjss, kil 
Jm šiais mętą|s.tą^>jbgĮ sukanki 
c-5: metai. niid iįojrfcis’ieigir..c.

i žaidynių pbogramoi nūo 1985 
m.'š.ALietitvių- firėjišulio. lin- 
Kiinio, šachmatų; Stalb' • lėniso, 
^edo' ritulio, Rakeebųlo, -Plauki
mo ir Kegliavirno(Bowling) pir 
nenybės. . -.:-A Į

■ vi. .. ,Krepšinio pirmenybes numa- 
.oma pravesti šiose klasėse: Vy- 
jų‘A/iVyrų B, Vyrų ' Senjorų, 
jaunių A, Jaunių B, Jaunių C 
xr Moterų.

Tinklinio pirmenybės planuo
jamos vykdyti šiose klasėse: Vy- 
.ų, Jaunių A, Mote-ų. • Mergai- 
:ių A.'Mergaičių B h Mergaičių

Ofise telefonas: 776-2880. 
ksziaenciūas rele f.: 448-5545

Prostatos, inkstų tr šlapume 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

Dr. LEONAS SEIBUT1S
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 West 63rd Street

Valandos: antrad. 1—4 popiet

Leidimai — Pilna epdrauck 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. iERĖNAS. Tel. 925-3063 t

lybit X. « member ef ths National Homa Farter*

itstumy. 
VILIMAS 
ar 376-5996

Apdre ustas pe rkraustyma*
Iš įvairių

ANTANAS
TeL 376-1882

PERKRAUSTYMAI

/•—■

SOPHIE BARCU>
<ADIJO IŠIMOJ VALAMDO*

tMtidienlili (j eekmalfanialr 
auo 8:30 iki 9:89 raL ryta 
(toti** WOPA I4H AM 

«ntliu*|em*« Ii etOey 
Uarouene Perta*.

— Alders
M. 771-1547

KN1AUS1A IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE 
TeL 327-1741 - 1742

1985 metų Šiaurės Amerikos 
lietuvių sporto žaidynės

dos žaidžia B klasėje, kur 
dalyvauti ir vyrų A klasės 
mandas turinčių klubų 
sios komandos.

Krepšinyje, kiekvienoje kla
sėje gali dalyvauti nedaugiau, 
kaip 8 kemaric-os, reikalui esam, 
„.rinkti» pagal apygardinių 

ėnybių davinius ar pagal ŠA-L 
F AS S-gos centro valdybos "pa 
-ėdymą-' . , .

Tinkhny/'^^įmandų. skaičius 
neapribojamas.. ' .-- 1 •.

tun.nįaatų Indiviatt'dltnės' pir
menybės būs pravestos 5 kių ra
tų šveicaru ‘sutema.’ Trys ratai 
bus žaidžiami pirmą dipną ?Ėį- 
du — antrą dlštiih.Varžybos pla- ‘ 
nuojautos vykdyti A ir B klase- — 
se: pagal žaidėjų tehingą-Taipo ’

1330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

‘DKKNKkOS A1R-CON1HTJONEP

C’JjlO
Aviuau- /

Cl LA LAU^itnis
jcl bAkt

I4 » 
a

TĖVAS IB SŪNUS
nARQUETTE EUNEKAL HOME

VV. ilsi Street

-

fi

141U Su. 50tr» Ave., Cicero
U> yVj lėU.IO V-bl

felei. 47b-2345

fRYS MODERMSKOS KOPLYČIOS
Al KATĖS ALiTUMUBlLlAMb PASTATYTI

į

1

Interiors *9Till Srsit R

T.FUND

I 
j1 
1

tl

swit'.ucnuenraj

VANCE FUNERAL HOME

LACKAW1CZ

Laidotuvių Direktoriai

TeL RE 7-1213^424 West 69th Street
a :'v

I

thing
• JUDOTITVU DIREKTORIAI

---- -—.

Chi

I

V 

e

I
9

<*nxK0tM* Ibrim, Aini m an4

1CLBC* 
comcmporkcy 
le open^Ua

eo-called ’’open 
far interior! ei

Telefonas - 6 5 2- 1 003

A
Krepšinyje ir tinklinyje prie- 

uglio A. klasei priklauso girnų- 
šieji 1966 ir jaunesni, prieaugio 
3 — gimę 1968 m. ir jaunesni, 
prieauglio C — 1970 m. ir jau
nesni, vyrų senjorų—gimę 1956 
m. ir vyresni.

Vyrų A klasę k-repšinyje su
daro iškilnesnės komandos, at
rinktos ŠALFA S-gos Krepši
nio Komiteto. Likusios koman-

Li
59 >♦. ttAPLffWOOD AV| 

rwicAGO. n on*

tadienio 8:30 vaL vakar*. 
ViKa laido* ii WCTV rtvtfm.

banga 1400 AM.
St, Paterabnrg, FU, 1140 raL M
ll WHS *tod«a. U10 AM banga

1844 W. 71M StrMt

hornet many Birncemea had 
left when they went off to 
war turned the new •‘ranch
style*’ housee Into a trend. 
Climbing etairf became passe 
aa aH-one-lerel living wai 
embraced by new families 
coping with the port-war baby 
boom.

Now aa we enter the 
•nergy-conecioua 1980\ the 
open floor plan reap peart, 
looking fresh and new. How* 
ever, thia time it bears a 
different name* It .h called

‘TJetuvos Aidai
<AZ1 BRAZDflONYT»

enn»u^Iry 
ad įi tying 

areas through the uee of the 
aamo elegant (riek-prttera 
floor covering. It w GAiF*l 
handsome aheet vinyl in the 
° Newburgh Brick” pattern Ib 
White.

Chiracs ŪHneėi *M9f

This GAFSTAR botml 
floor Has an easy«eare bowks 
surface. The taRply Uktared 
pattern baa the look of 
real bricK yet retalne itfi 
Brtftral ghioe witiiUtflajMigte 
tenanee. The 
interlay pfowidei 
warmth and nobe 
Available in 9* and

20 metų varžybų pirmą dieną) ■ ■ 
pirmenybės.

Stalo Teniso pirmenytiiį pro 
graina sekanti- vnenetai—vyrų, 
vyrų senjorų (gimushj 1935 m. 
ii vyresnių^ jaunių gini. 1966 
m. ir jaunesnių), rnotėrų ir mer 
gaicių (gim. 1966 m.- ir jaunes
nių) ; dvejetai — vyrų, moterų 
iir mišus; komandinės varžy
bos — vyrams ir moterims.

Ledo ritulio varžybos vykdo
mos vyrų klasėje (amžius neri
botas). Komandų skaičius neap
ribojamas.

Raketbolo pirmenybių piog- 
• raina ir klasifikacija bus nusta
tyta po preliminarinės registra
cijos, atsižvelgiant patiektus pa
geidavimus.

Planavimo pirmenybės nu
matomos vykdyti vvru, moterų 
ir visose prieauglio klasėse. Ka
dangi plaukymas planuojamas 
kartu su pabaltiečių pirmeny
bėmis, jų smulki programa bus 
paskelbta Pabaltiė&ių Spoito 
Federac’jos.

Pirmosios ŠALFAS S-pOi Kėg 
liavimo varžybos vyks tuo pi 
eiu laiku rengiamo?- Lietuvos 
Vyčių metinio turnyro rėmuo
se- VarŽvbų formatas ir pobūvis 
bus paskelbtas vėliau

r4 iv 04Hjč4vLlxo rusų sv ledi— 
1x10 bAu vCivcid. niiviaiLx.č man
i j>c

piUiKJLL LL 11x311 d,UUU 
LAvmuisi.”

Gebelsas ant prašymo parašė* 
“Faskiili pii^ Jiii gycyci 50

Gebelso sekretorius nustebęs 
; arė:

“PvOi ministre, prašyme aiš
kiai paušy^i ... rankų"’.

■‘Naivus eja:e, — atsakė Ge
belsas. — jeigu maro koiespon- 
ucnts rase “ranką”, tai reiškia, 
jog jam mitiduke pušią-Juk tai 
mano mok:nv.>.’’

— Pone, malonėkit užleisti te
lefoną kitiems. Jau 10 minučių 
kaip tamsta stovi cu rageliu 
prie ausies ir nieko nekalbi.

—Netrukdyk tamsta. Kalbuo- 
> i >u žmona-

1424 South 50th Avenue 
Cicero, ILL 60650 

TeL; 652-5245
KJ JŲ KOPLIC1Ų LAIDOJ IMO SERMENJLN2 

‘atarėjai ii laidojimo direktoriai

VAi\LE u GWKGb 5URLNJ

uxsies automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SuNuS

L1028 Southwest Hwy., Palow Hills, ūlinoia 
TeL 974-4410

<446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois



Pirmoji kariuomenės priesaika
Po ilgu metu glūdumos lietu 

vis |).ižad:ntas musu :auto> gar
biųjų pnmašų ugningoms kaL 
bomie ir lyrinėmis (hinomis, vėl 
kėlėsi laisvam ir sava rank šk.iin 
gyvenimui. Ir kėlėsi su ginklu 
rankose. Pabudusi tauta tuoj iš
girdo didžiųjų karo bukliu — 
M Sleževičiaus ir kar M. Ve’y 
kio pagalbos šauksmą “Lietuva 
pavojuje!’* Ir vyrai pasak poe
to žodžai, pa’ikę arklą. Knygą, 
lyrą, išskubėjo tėvvnės lasvės 
ginti. Jie ėjo ne svetimų žemių ; 
užkariauti, ne imtu ir garbės 
ieškoti, o tik ginti tėvynę, va 
duoti savas scxiybas. nes’gailė 
darni net savo brangiausio turto 
- - sveikatos ir gyvybės. Iš tų 
pasiryžėl u greitai buvo suerga 
nizuoti atsikūrusios kariuome
nės pirmieji karo daliniai. Re
miantis sena karine tradiciją 
kiekvienas karys, stodama^ i 
krašto gynėjų eiles privalo duo 
ti priesaiką. Tai yra viešas pa
sižadėjimas — ištikimai tarnauti 
ir ginti savo tėvynę. Pirmoji at
sikūrusios Lietuvos kariuome
nės priesaika buvo suruošta Kau 
ne 1919 m. Tad šiemet, minėda
mi tos priesaikos 65 m. sukaktį, 
susipažinkime su jos eiga-

Pirmasis mūsų kariuomenės 
veišas paradas ir priesaika įvy
ko Kaune, Rotušės aikštėje, 1919 <

I m. ęegu/ės 11 d. Atvyko \ 
Kauno igukt: Karo mokykla 
p. nulko. Kauno bataliono, Kau-

Į no k iro ’lumendantūm ir ai*i- 
I leriįos daliniai. Aikštėje pamal

dus laikė piimas mūsų karino 
menė< karo kapelionas, savano
ris kūrėjas kun. Bumša, o Ka- 
tedi <e — Žemaičių vyskupas 
P Karevicus. Po pamaldų vys
kupas kurtu su bažnytine eise 
na, giedodami “Dievas mūsų 
gelbėtojas ir tvirtybė”, atžygia
vo i aikšte. Vyskupą lydėjo pre
zidentas A Smetona, ministeris 
pirm M. Sležveičius, krašto ap- 
. augos m in. knr. A. Merkys, ka
riuomenės vadas gen. S. Žnkaus 
kas ir kt. Kariuomenė išsirikia
vo prie Raitosios Gulbės rūmu, 
o visą Rotušes aikštę apsupo 
tūkstantinė žmonių minia. Pa
rado pasižiūrėti atvyko Ameri
kos Anglijos ir Prancūzijos ka
ro misijų atstovai, vokiečių ge- 
neralkomandos vyriausybė 
daugel*? vokiečių karininkų.

Atvyki irią vyriausybę su
portu <utiko Kauno įgulos virši
ninkas kar. Galvydis-Bykaus- 
kas.Vėli: u vyko priesaika. Vysk. 
P. Karevičiui skaitant visi karei 
viai ir karininkai garsiai karto
jo priesaikos žodžius, iškilmin
gai pasižadėdami ginti tėvynės 
laisvę ir nepriklausomybę. Pa-
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2212 WEST CERMAK ROAD : CHICAGO, ILL. 606«8

Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747

SERVING CHICĄGOLAND SINCE 1905 . 
a • - X t v

Naujienose galima gauti
AUGUSTINO PAšKONIO

knygą apie

si baigų- prie< dka\ vyskupą^ pa
laimino karius ir tarė ganytojiš
ką žodi. Vvraausvbė’ nariai, svei 
kindami prisiekusius karias, ra 
giro savo duotą pažadą šventai 
laikyti ir narsiai kovoti už Lie
tuvą Po tc» Respubl kos Prezi
dentas, lydimas aukštųjų virš - 
ninku, apėjo išrikiuotą karino 
menę b ją oasveikino. Užbai
giant. kariuomenės vadui gen. 
S. Žukauskui komanduojant, ka
reiviai sutartinai praėjo pro est
radą. kurioje bir o Lietuvos vy
riau- ybė ir svetimųjų valstybių 
karo atstovai. Tuoj po šios prie
saikos dauguma karių išvvko i 
frontą pagelbėti kovojantiems 
ginklo draugams. Kitu daliniųj 
kareivis? b^vo prisaikdinti savo 
įgulose, o kovojantieji — fronto 
linijose. ’* i

Ši priesaika, tai buvo pirmas 
viešas pasirodymą-, dalyvaujant: 
kitu valstybių kariniams auto-* 
vams ir diplomatams. Užsienio 
svečiams patiko
menė ir nuo tada pradėjo ją ge
riau vertinti.

1931 m balandžio 18-19 dieno- * Dambrauskas, 
mis Kaune buvo sukviestas pen
ktasis Lietuvos kariuomenės sa
vanoriu sąjungos visuotinis ats
tovu suvažiavimas. To suvažia
vimo nutarimu, gegužės U d. 
buvo ] 
rė’u švente. Ir šią šventę Lietu
voje savanoriai 
na i s metais.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TEBMINAJBĮ; 
3 fEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAI1.

'DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

£212 W. Cermak Road Chicago, m. TeL 847-7741

iš Juno Beach, Fla., | iŠ Cicero, III. $i>, Bronius Mo- i

•UAL MTATI FOR SAlj | RRAL BfTATi FOR 1ALI 
HmmH. ŽmM — FtrdarlwH . MmibI, 2—ni —

Civinska
J. Mačys, iš New Haven, JEonn..! zūras, iš Ville S:. Laurent, Que 
ir J. PaUalia, is Baltimore, Md.;i — $5, ir V. Sakavičius, iš Co- 

po SJ5 — Jonas Česna, iš Oak Inmbus 
Lav n, IM 
Marquette Parko, Chicagoje;

po $10 — L. Kiajauskas, iš I 
mūsų kariuo-i St. Petersburg, Fla., Kazys Bal

sevičius, iš Seminole,- Flą., Ka
zys Būdvytis, iš Cicero,t 111., P.

iš Hot Springs, 
zlrk., H. Dreyer, iš Brighton 
Parko, CKicagoje, Ona Dubra, 
iš Rockford, 111., J. Jablonskis, 
iš Marquette Parko, Z. Jalošins. 
kas, iš Brighton Parko, Pranas 
Kraujalis, iš St. Petersburg 
Beach, Fla.. Joseph Petružis, iš 
Milton, Mass., Stasys Stanaitis, 
iš Brighton Parko, Leonardas ir 
Valerija ..Šulcai, iš Dearborn 
Heights, Mich., ir Kajetonas Ti
jūnėlis, iš Euclid, Ohio;

po $5 — S. Gerulaitis, iš Mar
quette Parko, Kostas Grudzins- 
kas, iš Hamilton, Ont., S. Juo
zaitis, iš Cicero, III., A. LeHs, iš 
Detroit, Mich., V. Lukoševičius, 
iš Hamilton, Ont., J. Mejeris, iš 
Melrose Park, Ill., A. Matuliu, 
nas, iš Hamilton, Ont., Povilas 
Motiejūnas, iš Cleveland, Ohio, 

Į Juozas Z. Sirokas, iš Marquette 
Parko, ir A. Valys, iš Marquette 
Parko.

Sekantieji skaitytojai pratęsė 1 
prenumeratą 6 mėn. ir pridėjo 
Naujienų paramai:

A. Andriulionis, iš So. Boston,

k J. Indriūnas, iš j

• V. Sakavičius 
Ohio — §2.

Širdinga: dėkojame visiems ’ 
ir atsiprašome, kad anksčiau 
nebuvo paminėta. (Bus daugiau)

Ažm.

BUTŲ NUOMAVIMAS
fi MAMŲ PIRKIMAS o PARDAVIMAS • VALDYMAS

4» NOTARIATAS • VERTIMAI

pasirinkta savanorių kū-j

šventė kiekvie-'
i

V. Vytenieiis

I
Sekantieji skaitytojai pratęsė 

prenumeratą vieneriems me-J 
tams ir pridėjo Naujienoms 
paremti: 1

$60 — A. Vaičekauskas, iš
Fairview Heights, Ill.; |

§55 — V. Lungas, iš Brighton • 
Parko, Chicagoje;

S35 — Joseph Rudzinskas,
Union Pier, Mich.;

S30 — Frank Mozuraitis,
Marquette Parko, Chicagoje; f

po $25 — J. Dikinis, iš Lon- -
don, Ont., ir Pranas Račiūnas, j Mass. — $8y Alphonse Kizlaitis, 
iš Lemont, DI.;

po $20 — Petras Blekys, iš 
Marquette Parko, Chicagoje, V.

.1

__________ _________________ ___________ _ i
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MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLA IR 
JOS KARIŪNŲ LIKIMĄ

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

Čekį rašykite ir siųskite:

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

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. (Persiuntinrui pridėti $1) 
Siusti čeki:

Naujienos, 1739 S. Halsted St
Chicago, IL 60608

YISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪU 

f, BACEVIČIUS — BELL REAL 
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.

mo- ]
i

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

PENKTAS DIEVO 
ĮSAKYMAS

“Gerbk savo tėvą ir savo 
tina, kati būtumei ilgaamžis
žemėje, kurią Viešpats, tavo 
Dievas ,tau duos”.

- mento Išėjimo kn. 20:12.)
Maloniai kviečiame pasiklau- ’ 

syti šios radijo programos šian- j 
dien 8:45 vai. vakare banga 1150 
AM per “Lietuvos Aidus”.

Sekmadieni 9 vai. n-to išgir
site radijo banga 1490 AM “Ge
rąją Naujieną Lietuviams” per 
Sophie Barčus.

Šio mėnesio pabaigoje išleisi
me visų 10 Dievo Įsakymų kny
gelę. Prisiuntusiam $1, atsiųsi
me. Mūsų adresias: Lithuanian 
Ministries, P.O. Box 321, Oak, 
Lawn, IL 60454.

(Sen. Testa- 9 butų mūrinis. Labai geros pajamos. 
{Dilelis butas savininkui Geras inveš- 
i tavimas.j _____
; 3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.

Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 
Nebrangus.

INSURANCE — INCOME TAX !

2351 W. 63rd. St
Tel: 436-7878 ;

HFLP WANTED — FEMALE
Darbininkių reikia

------------—------ LIVE-IN COMPANION for
— Amerikoje jauna mokinė elderly 'lady to prepare meals, 

Kathleen Anderson, juodukas 
Errol Me Donald ir James Frist 
laimėjo gabiausių jaunuolių ra-j 
šytojų titulus.

light housekeeping. Call after 
5:00 PM — 957-0768.

PATS SKAITYK IK KITU 8 
PARAGINK SKAITYTI 

DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS’

REPAIRS — IN GENERAL.
{vairus Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečkys į 

TeL. 585-6624 :

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI l

Turtu Chicapos miosto I»K!m>, 
Dirbu Ir užmiesčiuose, fr*l|, 

larantuotai ir s^žmlnfaL 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Are, 
Tol. 927-3559

DĖMESIO
62-80 METŲ AMt VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automobili© 
liability draudimas pensininkan^ 

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Ave^ 

Chicago, UI.
TeL 523-8775 arba 523-9191

WINTER
■

*

4*
V

M. ŠIMKUS , 
Notary Public 

INCOME TAX SERV1C1

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450

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

šymai ir. kitokie blankai.

Homeowners insurance
Good service/Good pries

F. 21a polls, Agent 
3208% W. 9$th St

Everg. Park, Ul.- 
40642 - 424-8654

Liberty federal /avinas
AND LOAN ASSOC'ADON

Filadelfijos Federalinė Liberty 
Taupymo ir Paskolų Bendrovė

1984 metų sausio 29 dieną 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 nori 
gauti finansines informacijas, prašomas rašyti šiuo 
adresu:

LIBERTY FEDERAL SAVINGS 
~ AND LOAN ASSOCIATION 

AtU-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.

C. S. CHELEDEN, 
Emeritus pirmininkas

T-- —

Don’t Go Out Without It 
©1983 A.H. Robins Consumer Products 

Division, R >cbmond. Virginia 23230

Naujame Malazijos šeimos ko
dekse teisėjams nurodoma, kad 
nagrinėjant neištikimybės bylas, 
už žmonos pirmąją neištikimy
bę jie privalo bausti meiluži, už 
antrąją — pačią žmoną, o už 
trečią — jos vyrą.

Advokatai
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: nūs 
9 vaL ryto iki 0 vaL vakaro.

Šeštai: nuo 9 vai r. iki 12 vai i 
h pagal susitarimą.

TeL 776-5162
«4S West 63rd Strwt

WISE

world on fire

ADVOKATU DRAUGIJA
V. BYLAITIS

ir V. BRIZGYS >•?
Darbo valandos: < 

Nuo 9 ryto Dd 5 vaL popiet. 
Šeštadieniais pagal susitarimą.

M06 S. Kadzla Ava. 
Chicago, III. 60629
TeL: 778-8000

to once a day, after th*

3xcoas.’veuM<rfvMtar I

6 Naujienos, Chicago, 8, Ill. Tuesday, February 12, 1985




