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PER KANADĄ PASIEKĖ 
LAISVĄJĮ PASAULĮ

NEW YORK; NT.—Savo lai- aerodromą Kuboje pas gimines j 
ku New Yorkas buvo didžiau- važiuojančius Rylų Europos vai! 
siaš pasaulio uostas, pro kurį stybių gimines, 
žmonės iš savo pavergtojo pa
saulio pasiekdavo laisvąjį pą- 
sauilj.

Kai bėglys;perplaukdavo prie,
-Ta I

prancūzų menininkų ąmerikie-

tai jie Gander 
aerodrome dingsta. Vieni išei-Į 
na Į apylinkę mišku ir į aerodro j 
mą Gander nebegrįžta. Kada ve
ža Angojoj ir Etiopijoj kovoju
sius karius, tai jie sustoja Gan- 

eiams dovanotą Laisvės Statulą, der aerodrome ir iš ten į Kulią 
tai buvo ženklas,' kad jie j- U nevažiuoja.y . ” 
laisvi žmonės.

iLietuviaj ;bęgo, iš. ,sąvo;
puoto krašto, nenorėjo eiti rusų pro kurį bėga įvairių tautybių 
kariuomenėn prieš Japoniją. Į kovotojai. Vien tiktai praeitaies 

Žydai bėgo. kai rusų miestuos metais iš Gander aerodromo pa 
pradėjo žydų naikinimą. '....... t bėgo 96. .sovietų lėktuvais 34
Amerikoje žydų rašytojai dar kovotojai atskrido iš Sri Lank?.

ir šiandien aprašinėja kaip žydai fr atsisakė skristi toliau. Jie pa
bėgo iš Rusijos ir pasiekdavo ( prašė kanadiečius leisti jiems 
Laisvės Statulą. * • ----- j pasilikti Kanadoje. Atbėgo 25 iš

Dabar komunistų persekioja- Kubos,- 20 iš I-rcko, 8 iš Rytinės 
mi žmonės bėga į laisvąjį pa- Vokietijos, 4 iš Lenkijos, 3 iš 
šaulį per plyšelį,’ rasfą Kanado- Rumunijos ir 1 iš Bulgarijos. Iš 
je. Plyšis nedidelis, bet' bėgliai Rytų - Vokietijos Jerą Rheih 
jį surado ir bando pro ji pralįsti. GuM? Rytų-Vdkietijos kemunis-

Pasirodo, kad • tą ■ plyšį-pras- hr. partijos, centro komiteto pa
kėlė, patys kanadiečiai. Jie.su- rio duktė. Ji . atsivežė 
prato Rytu Europos? valstybių -brangenybių, bet ji atsisakė to- 
padėtį, jie žinojo, kad iukštah- skristi ir pasiliko Gander 
čiai žmonių nbVės iš^gelbėtįbet srityje.- ..........
kė&o neturės. Jiems reikėš naū-? •;Sovietą A-ąWžfe-‘.-pastatė spe- 
doti.tą patį.kelią, kurį naudoja dalius tankus, kad atskridę lėk- 
rusai susig^įųHąisvuoju įa- tuvži - gsgIetu naudoti specialiai 
suuihi. JĮ^ri-ų-^-atOillšžą soviė- ’ P^4-g 
tinio

/
j Rusai apsižiūrėjo, kad Gander 

okuJ aerodromas yra dideli$M<plyšys, »

gerokai

on® .vieta ž Jįė-dsajs- 
k.įno, J^dyclazjiiaūsia i' ^ąrt^ ami 
šovinį lėktuvai? vęs Jpeš^-rėnds 
Atlantą. Toliau jie negah • riusi- 
lelslii- nes jų -lėktuvai netenka 
degalų. Jie- privalo-nutūpti^-gan i.-7,..t, 
tiL lėktuvui degalų- ir -tiktai laito skristi --š■ Gąn^ęĖ-įie dr.{p .fšspė- 
toliau-skristi/-- • - " * ' -* • i

Sovietų - lėktuvai * ■ d ažniausia i 
nuąileišdąvp1 Kanadoj, Neufond- 
lAnde. Gander ‘aerodrome. Rusų 
lėktuvai''ten. nusileidžia, gauna 
degalų, atsikvepia ir toliau skren 
ia. Dažniausiai jie skrenda į 
Montreal, Que. Monfrealis skai
tosi tikru aerodromu. Ten lik- " I 
rinami pasai, vizos ir visi do_! 
kum^ntai ,o Gander aerodro
mas- tiktai “kojoms ištiesti’*.

Sovietų keleiviniai lėktuvai 
sustoja Gander aerodrome. Ten 
praleidžia ’mažiausiai 21 valan
das, o dažnai net 48 valandas. 
Kanada ten įrengė užkandinę, 
kėdes, lovas, šilumą, kad ke
leiviai ^alėfų išsitiesti, pailsėti, i 

Rusai per Gander aerodro
mą pradėjo vežti Kubos karei
vius, darbininkus, gydytoj u >, 
Brazilijos komunistus. Argenti
nos .politikus, o r'-v kutini u me
ili Ujo pačiu keliu pradėio vežio
ti ir Šri Lankos kovotojus prieš 
labai ilgai valdJrje užsisėdėju
sius “demokratus”.

Kadi atveža Į Gander

lėktuvai‘;1s:^^t^.:E5iropd^. - . v

• vežta* ūdytoja1- 'Maria Ksperan- 
za. Ji Atsisakė iš Gi^nder yąžhio- 
ii jdKjibqf;* fĮtęu* lakūnas- atsisakė

sikatbėli. - Kanadiečiai- leido- jai 
užeiti ,į rusų' lėktuvą,, bei pasta
lė sunkvežimius irt neišleido ru
su išvažidoti.. Po-6 vai' dr. Espę- 
tanza išėjo- iš lėktuvo, pasiliko 
Kanadoje, o rusų lėktuvas - iš
skrido be jos." • ■ ■
ifsšaii SSSkar hfJ c-ptųąė k kėr

—- Kansas policija nušovė du 
žmonių’ grobikus ir du pagrob- 
iiiouus.

Lenkų policija įsiveržė į 
Gdanske šaukią Solidarumo 
veikėjų susirinkimą.

£: . CHINA

BN. VIETNAMU^

•Filipinų prezidentas Marcos įsakė paleisti visus suimtus filmuotojus.

P. KORĖJOS DEMOKRATAI SUJUNGS 
VISAS OPOZICINES GRUPES

GENEROLAS CHUN DOO H WAN IR TOLIAU VALDYS 
KRAŠTĄ; KIM ĮSITRAUKS Į DARBĄ

-- Izraelio vyriausybė įsakė 
paskubinti ginkluotą pajėgi 
šit r sukimą iš pietų Libano.

— Izraelio kariai pasit

SENATORIUS PLANUOJA TAPTI 
KRAŠTO PREZIDENTU

LIETUVIAI ATIDŽIAI SEKS SENATORIAUS ŽODŽIUS
APIE SANTYKIUS

CHICAGO, Ill. — šį sekma-, 
dienį s?natcrius Paul Simon pa- j 
s’skys pagrindinę kalbą Marijos J 
aukštesnėn mokyklon susirin
kusiems lietuviams.

Senatorių Simon lietuviai jau ■ 
seniai pažįsta, bet paskuiniu; 
metu negirdėjo jo pareiškimui 
apie dabartine sovietų valdžia ir 
jo poziciją rusų komu-nAtu pa- i 
vergtos Lietuvos reikalu. Sena-j 
t Griaus Charles Percy ir Kon-1 
greso atstovo Frank Annunzic; 
pozicija šiuo
v:ams gerai žinoma. 
Simon iki šio melo 
reiškimo nepaskelbė.

Praeitu melu ru<
*• 4-

klausiniu 
bet

SU KREMLIUMI

Ko’Lietuvos generalinė 
lė Juzė Daužvardie 
madienį kalbės Vas 
šio’iktcsics sukakties pre*.

kukį 
sena '.o*

Į rius Simon prižadėjo nuvažiuoti ■ 
į Lietuva, o vėliau pūdanti na- 
reiškimą.

Bet į rusų pavergtą Lietuvą' 
j ne laip lengva nuvažiuoti. Ame- ; t . . v . I
’ nkieicai ten g'ali nuvažiuoti tik- į 
tai luo metu, kai rusai leidžia ;
iems ten nuvažiuoti. Bet kan-iiš Sidono. Ten palikta tiktai sar- J 

SEOUL. Pietri Korėja: — Lee nfeųišku daJ^Š. Bet. ateitvje ’ grba nrię vąMžios pastatu Ir rirdatas Simon tada ten nenųv 
tiltu.Min Woo, Pietų Korėjos demd- asmeniškus dalykus privalome. 

kratujparĮfįps. pirmininkas, trė\ užmiršai, pareiškė Kini D. Jung.’ 
Ki^vieną j ėiadiėftįj paskelbė, kad jo vado^' 

vąųjaura, partija pravedė 35 at
stovus į naują parlamentą. Jis 
pareiškė įsitikinimą, kad demo
kratų skaičius parlamente, padi
dės. Keli demokratai dirba kar
tu su Pietų Korėjos Teisėtumo 
partija, kuriai vadovauja prezi
dentas Chun. bet partijos pir
mininkas. pareiškė įsitikinimą, 
kad dabar, kai demokratai išsi
kovojo teisę veikti, tai keli jų 
vėl grįš į demokratų partiją.

Į Pietų Korėją prieš savaitę 
grįžęs demokratas Kini Dac 
Jung tvirtina, kad susiskaldę de
mokratai privalo rasti bendrą 
kalbą ir sujungti visas grupes I 
į vieną partiją, šiandien nieko 
negalima darvti, liet turime 
ruoštis ateinantiems rinkimams. 
Esminiu skirtumu laro susiskal
džiusiu demokratu nėra, kelios 

į grupės nesutaria dėl grynai as-

KmF’pastebėjo. kati d^mokra' 
tų kontroliuojama spauda taip 
pat turi pasisakyti už vieningą 
darbą.

Pietų Korėjos parlamentas 
turi 276 vietas. 1981 m. genero
lo Chun vadovaujama 
kratinio teisėtumo partija pra
vedė 147 atstovus. Jam trūko | 
trijų atstovų, kad galėtų valdyti j 
kraštą. Jis išvaikė parlamentą, 
bet dabar priėjo išvados, ksdį 
reikia vėl leisti opozicijai veikti.. 
Nežiūrint i buvusius su trukdy-j 
mus, Demokratų partija prave-( 
dė 67 atstovus. Jiems atrodo, Į 
kad opozicija galės kritikuot 
generolo Chun vadovaujamą • 
politika. ;

Kaip ten bebūtų. Pietų Korė-! 
ja ekonomiškai geriau tvarkosi.; 
negu kaimyn nės P’etų Azijos, 
valstvbės.

nai
t 

ins— Izraelio aviacija 
palestiniečių tvirtoves, 
trukdys izraelitų pasitraukmą. jis jau padarę-

-- Bekcs slėnyj? izraelitai p 
■darė daug žsldš šijitains ir S 

Deino.’ kariams, įsistiprinusien 
! apkasuose.

— Daugumoj į’Kiniją važiuo
ja užsienyje ilgus metus gyveną 
kiniečiai. Jie parveža giminėms 
doleriu ir brangenybių.

Tibetą pradėjo lankyli D 
lai Lamos šalininkai. Jie i 
linėja į Tibeto nia]tykias 
džios gražintas relikvijas.

■ZU:

Prancūzija davė s2 m i 
nu-s Jungtinių Tautų šviel 
skyriui, iš kurio pernai | 
traukė JAV.

Japonijoj "pairio 
diįo Si. Valentine

r. ap- 
dienri

ziavrx jokio pareiškimo nepa
skelbė ir neturėjo Liko šio i 
.klausimo giliau pastudijuoti :

pareiški- 
feCyta se

natoriaus poz'cija.
Lietuviams šis kiaušiniai bi’.- 

įdomus dar ir dėl to. kad sena
torius Paul Simon gali tapti 
kandidatu krašto prezidento p-'-

Domokratai praeitus 
visai pralaimėjo, ne-: 

im •jomiojančio

roigoms.
rinkimus
neturėjo gero.
žmogaus prezidento pareigi-

Norinčių būti prezidentu
mokratu eilėse buvo darg.

mvka ir (

a ins

a> ’»C’.ixo. jo 
rL’criu Gro* 
šypsena jon< 

iis nu-

— Chicagos miesto centre 
trafiką tvarkanti policininke 
•Mary' Hess ir vėl? automobilio 
buvo sužeista.

GDANSKE POLICIJA SUĖMĖ 
SLAPTO SUSIRINKIMO NARIUS

jautė, r.'.sitinkiin
nudegs vic'

jam d a
gu padej l

Jau dabar
io dairviis xi

nt
tiktu

jvu

I ■ . ■ ■ I „ till. . !■».

Vasario 15 d.: Faustinas, Jo* 
vita, Kintibutas. Girdenė, An- 
siūlių. Raida, Greitis, Taurė, 
Vaidulis.

Saulė teka 6:17, leidžiasi 5:23.

LEŠEK VALENSA BUVO SUDITŲJl TARPE, 
BET POLICIJA TUOJAU IĮ PALEIDO

VARŠUVA. Lenkija. — Tre-, 
čiadienį Gdanske policija užklu
po slapią Solidarumo sąjūdžio 
veikėjų suirinkimą, pareiškė vi-į 
dalis reikalų ministerija.

Suimtųjų tarpe buvo ir Lešekį 
Vaclnsa, b?t jis tuojau buvo pa-! 
leistas. Susirinkimas turėjo tęs-j 
lis liktai 15 minučių, liet polici-į 
ja buvo tiksliai apie jį infor
muota, tad galėjo susirinkusius

! suimti.

kraštui užtraukė komunistei 
mokėti nėra iš ko. Darbininkai I 
tvirtina, kad valdžia bando už ;
įraukti didt

o

— La>u'o noTKų 
santykių su JAV. be 
tas Reagamis nenori su juo pra 
sidėti. 
s kol u.

nesu tvardo senu

Pasirodys saulė, bet diena 
bus Salta.

VLLKo vicepirmininkas 
Liūtas Grinius.

kėjai reiksią 
Komunistai 
laikraščiu', 
ninkami s r.el 
te susiduriu

ę paskolą skolom 
darumo unijos vel
ija laisvos spaudos.
laisvai spausdina

aižia aprašę 
i03 padėtie'.

k

— Dikt 
reikalin 
tiems pi 
Maskva 
j u m n!

oriui (‘.asiro bū linai 
rinka cukrui ir ki* 

duktams parduoti, nes 
n-gali Kubos gyvento-

Visi yra įsitikinę, k. d Valen. antradienį 
Į sa turi dideles privilegijas, nes!
j jį pirmiausia paleido.

Policija taip pat žino, kad su
sirinkusieji turėjo aptarti, ar 
verta streikuoti vasario pabai-j 
goję. Vieni reikalauja skelbti į 
streiką. Maistas žymiai pa bran-'

’ go, algų neleidžia kelti. Skolas

tilto. Po tT 
bano karo

k' ir Libano
suikirto prie
impos diskusijos Li j 
jėgos pasitraukė.

rd? prasiveržti i;
.Ymcriką, bei ir| 

n. Jh palaimėjo : 
hj<\ eina niekais ir į \i-
:a dalelės viltys.

Centro ir Pietų’ 
ten jam nesisek

Aiman »

— Kimi
užsien ečia
naujas vietas Dabar be leidimu 
galima lankvti 257 medus ir 
apskritis.

> vyria usyl>e ledo
i lankyli

Ims kariai 
tremt iivo 

137 j kėfu

liūgą Į Kanadą, prašo 
teisių. kad tik nerer 

įžti į Kulią |

— Manevrams Hondūre jau 
iškelti pirmieji JAV- dalinki.

O’Neill Jr. prasitarė, kad sena
torius Paul Simon galėtų Ūkti. 
Jeigu ne metų našta, tai pats 
pirm. O'Neill kandidatuotų, I?A 
jis pats žino, kad. jis jau nogidi 
tapti kaniaddtu, lai jis pasis . 
už Paid Simon.

Iki rinkimų dar yra daug lai
ko. Daug kas guli pasikeisti.

Pats senatorius Simon pa-okė 
kad tuo reikalu dar per siikJ

Atstovų Rūmų pirm

usvti. ka luo

Be to, sekmadienį kalk 
neralinė Lietuves Re^pa 
konsule Juzė Daužvardien 
ri niekad nekartoja tų 
minčių, bet iškelia dėmasi 
tus naujus politinius vi 
žodi taip pat tars VLIK ;

Bus iriem: Vasario 
minėjimo programa, 
ęiiieag-Oš lietuviams ve 
kiaušy.j aiemanrį sekn

-- Valstybės depai lame lius 
paskeil>ė, kad JAV ir sovieiū pa
reigūnai pasikeis niiomnėm-. 
apie š.ntykius Art-mn s<- Py. 
tuose. Bus' paliestas Afg '.rri' •. - 
uas ir J i*a a * -1 ra no karas.

oL?

AUkwfĮįk Kavna i



PREZIDENTO LAIŠKAS ANTANUI MARMA!
-------- ! = , - =X

. Socialinis draudimas ir aprūpinimas
Vi rnęlai Vasario 1*% !*&*>, Nt. / (31Q))

Kod&guoja PKAJs AS ^ULAS

IT mtuĮUg, 4^4 S* Wrjuerm,

NEBŪKIM FEB
1 ' ;
f -

taut<e$,L4.i yxa dįįig au- 
ksiiiieję ue Uei imzinojano, pei 

j uei pei-diaeliu atvirumo siu oje

uai^i a$lvąkauū, tęiįiaiakai, uą-: 
ęėtlpne sąvo tautiečiams paąiš- 
iųiiū.. kąg jie peįūtų per daug 

nęięikĮĮin^ojė y^tojp. ■ 
šią pažiūrą reikšdamas, aš tu

riu gaivoje testamentų sudaiy- 
nią, ypatingai, jęi oaxomi tęsia- 
męhįąij f^ūękąii| Lietuvęję ^y- 
yenaatems giminėms, savo pil
tą, atliekant savo nęužmii-štarną 
med^ giminių aižviigiu. ^ 
r ifejgąi. manę realaus.»gyveni-

Antanas Marma

sm
oi

f’v
.ti

jM
m

N
’w

m
ns

rm
s’i

im
si

m
ra

iim
 jww

m
 .•

»M
H

*a
«J

4W
M

v-
.

Mr. Antanas Marma 
4601 S. Talman Avenue 
Chicago, Illinois 60632

Dear Mr. Marma:
This, is an historic moment, and one of opportunity for . 

us all. As I begin my second term, the outlook fur our nation 
has never, been • /■ -

For the first time in decades, Americans have a tremen
dous opportunity to make real progress in the years ahead.

However, it is not by luck or chance that we have come 
this far.

I have been fortunate to have the support of the Repub
lican Presidential. Task Force, which I founded for the primary 
objective of maintaining a Republican Senate Majority.

Today, I feel proud to invite you and a few patriotic 
Americans like you to accept Charter Membership.

Without the Task Force working to keep the Senate in 
Republican hands for the next four years, we won’t be able 
to achieve the goals we set in 198Q.

We have made great progress in reducing the size of 
government, yet more can be done in the years ahead. We've 
lowered interest rates, inflation, taxes and unemployment — 
and with your help we will lower them even further.

Our Peace Through Strength initiative has kept the world 
free and at peace throughout my administration, and we will 
continue our efforts to bring the Soviet Union back to the bar
gaining table.

We must also do everything in our power to eliminate 
our federal budget deficit. And we will — with the same rea
sonable and responsible policies that have guided us since we 
changed America’s course just four short years ago.

All these things are possible if we maintain a Republican 
Senate Majority. However, we must defend 21 Republicans in 
the next Senate elections, with only 12 Democratic seats at stake.

By becoming a Charter' Member of the Task Force today 
and supporting Republican candidates, you’ll be at my side, point
ing the way to a better future for us all.

I’ve asked Senator John Heinz to serve as Chairman of 
the Republican Presidential Task Force. Just use the envelope 
I've provided to return your application fbrm and Charter 
membership contribution.

After your application is received. Senator Heinz will be 
contacting you personally, and sending the I'ask Force creden
tials described in the enclosed benefits brochure.

Benefits of Task Force membership are symbols of my 
appreciation for your support. However, thįįuiięį neheff of 
your Task Force commitment is the le^ąįykhav.v?^ feave behind 
iof (he^uV^wrU^ return of America to her rightful place 
as the leader of ppaee and freedom throuaboUt the-wo^d. |

As a nation, we have accomplished many tilings since

DAUG ATVIRI

gavęs tokio dokvnieuto uuera- 
.są, sukosi, kad jis bylą yra lai-) 
mejąs. - - l

Gi geį-ąširdis, kuiis nepamir
šo sjiyb giminės Lietuvoje, tai 
jis—1 praiamaejo yien tiktai dęl- 
lo, i kad dalydamas testamentą, 
iAdėstytė nereikalingus dalykus 
būtent, kur gyvena, kiek yra
gimimų, jų teisngus vardus,, 
jiavapues ir adresus dabartinėje 
^irtuvojg.

Trio bučių, išduota neprašyta 
galia scvietų agentui, kuris nu
vyksta pas mirusio testatoriau^ 
ginąiues Lietuvoje ir išreikalau
ja iš jų parašus, kąc. pastarieji 

(tą sovietų agentą) įgalioja tą 
iėstamentą vykdyįi.

.Reikia pažymėti, kad gyve- 
hą Chicagoj. tokie: ‘ agentėliai”,' 
'idĮinėtas žinias perduoda advp- 
•katui., kuris tarnaują, advokatų 
firmąi, .'esančiai Nejy -Yorąo 

w _____ įnieste, kuri į|rpaka likusio^
Pa^zdžjųi, ^ayo*jgJ¥$R«ne ąĮ', 'pąveldėjinįo mąždąpg 10 prp- 

[ esu matęs daug tesiamentų ajį-J ceą£ų 
t vpkatų ąr- teisės žinovu. padar9-4;.mą,’į;

tarner.ic vykdymu ' ■ ' . ' .
■ Mums, advQttcątai<g,..E^iniu- 

'• bėdar^it y^įąj^ęūtūš. nė-'
. fi rįjkjjp rašyti apie «reiięrbeL 

... lestameme logiškaf Lšdeš^yiųkąd 
1 tautiečių šd^.n^iukryp. 
I tų į užtinkamas ratthas. )

J t ų, įių- y m įtraukti

Hęigu jiį yjggas

f U A
1

rię; inūsų tautię^kį?užs<:‘4D .grą-! 
siu” parduoda JĮetuvišką

’’
o... 3 A,dv. Ckv’fes P. Kali

| v TAIP 'REIKIA
1 j . į i;

1
; Kur veda nepagrįsta baimė

M rūpestis |'

Į ■ Rūpestis yra vienas didžiau'- 
«šhį a pavojingiausių: žmogaus
I priešų. Jis sušiką mus -lopšyje

GXYENTI

kartais

pabaigai.

Baime, ir rupeseiąi daugiau nu
žudo žmonių, negu karai, atne
ša daugiau ligą, negu visUĮįdąu-

1 sios bąęįlos.

nęt ęgpįzmu.
Pvz., perstatoma laikraštyje, 

■kąd riaučia gripo epidemija, ir 
pradedama drebėti iš baimės. Iš 
tiesų didmiestyje gal yra tiktai 

' keliasdešimt susirgimų, nes laik 
i raščiųose dažnai pilna sensaci
jų. Juk daktarai,- gailestingo
sios seserys ar slaugės labai re
tai teužsikrečia ligomis. Jie gi 
nėra užburti prieš jokias ligas, 

. tačiau jie negalvoja ir negauna 
tu ligų, dažniausiai daktarai ir

* * T - w 11 -
: kiti medicinos'darbuotojai Ižiau. 
giasi savo puikia sveikata ir su-' 
laukia senyvo amžiaus, visuo
met linksmi, nors sunkiai dirbą 
dienomis ir naktimis.

Silpuąvaljškųmąs,. nervišku
mas. baimė dažnai žmoguje bū- 

. pa išsivystę dių- nuo kūdikystes 
laiku.. Todėl labai syarbų pro
tingas, sveikas vajJ^ųčiiĮ ąuUlė-' 
jimas Norint gąsiūnįmu priver-^ 
•šti vaikus paklusti vyresniųjų 
iiorams yi a ne tik neišmintin
ga, bet skaudus pažeidimas vai-) 
kiškos švelnios sielos ir jaunu
tės asmenybės. Tai paliečia nei 
giamus ženklus ir subrendusiu 
žmonių būde, Į vaiko klausimus*.

taipųnamytė kartais atsako gąs 
eųndama kokiu nors baubu ar 
baisenybe, jeigu nesielgs pagal 
jos norą, ’('oks atsakymas yra 
labai neišmintingasj visus klau 
suims vaikučiams galima surasti 
protingus :r jų amžiui prieina- 
mus atsakymus

r’ Labai dažnai patys save mes

šešiolikta Vasario 
Neplevėsuos, kaip būdavo, trispalvė . 
Ir aikštėsna jau nesirinks minia... 
Lyg slibinai, tarytum,, devyngalviai _ . 
Žiauriais nagais užgniauš mums krutinės.
Užgniauš, kąd apmaudas neprąsivąržtų, 
Šešioliktą Vąsąrio minint švęst 
Neąut^ipmaačiai krūtinėj keršto 
Šiandieną, Lietuvą, tąų sunku kęst
Bet tu save sutramdyti mokėjai 
Nelaimėse vis išdidi buvai 
Ir vilties kupiną vis šventai tikėjai.

Akivaizdoj tiek išgamų sūnų.
Bet nešk kantri ir'šąi nelaimę naują

■ Sunkos vergijos vieškeliu senu.
Tiktai, lyg Nemunas prieš varant ledą, 
Ramiai tekėdama sukaupk jėgas —r

ir tavo galios priešai nusigąs.- ji’rt L
Ątds dieną -- patvinsi,,neši,iriausi
Ir visą dumblą šluosi į 'krantus!
Tau atsivers, žąip krištolas tyriąųas, .ū :į

. Gyvenimo akiratis platus. ...d•

Ir vėl jauna, graži, drąsi.
Q jmęs liuosybg. dar labiau pąmilsun 
Ir būsime, kaip buvome, laisvi l 
^ppįevėsup^, kaip būdavo, trispalvė 
Ir aikštėsna vėl susirinks minią — 
Šutraiškingmae šliužą devyngalvį, 
Kur šiandie graužia mūsų krūtines. .

Negrįstų rųpąsčių pasėkėję 1 
I gatvėse vąikščįpją pahęgėlkiL 
į alkoholikai,ligoUmąse apstu psi 

elnškai nesyeik^,.

Kiekvienas mūsų i privaloiiie 
saugotis rapesčžj, jąudižiHnčsi, 
tarytumei slapuku žudiko, .kuris 
be pasigailėjimo tyko nuskinti 
mūsų gyvybę. : ;

Medicinai žinomą, ir- labora
torijose ištirtai kad ' rūpesčio, 
pyčio bei susi jaudinimo per-1 
sunktas organizmas yra neat-' 
sparus prieš ligas, ir tokiu bū-’ 
du žmogus pats atidaro duris vį-i 
šokiems negaTaywiiaIns-. ’ y ■' >

Daugumas sunkių ligti -prieža
stis fra susinervąvŲhąš,. rūpes
tis, pyktis ir beprasmis jaudini- kodėl jis turi elgtis taip/o neki- 
masis. i«. v -

Organizmo nącųialjos fūąkeb 
jos .sutrukdomos, širdies nor
malus veikimaą silpninaju^s 
virškinimo procesas . trikdomas, 
ir taip nejučiorpis susegama 
skilvio, kepenų, tillžies ir eile 
kitokių ligų. . * . r

Nesveikas žmAguš darosi bri-

our joh is not yet finished. Senator Hęinz and I need 
- > your help and support.

Člęąse, šhpVe our commitraeut to .AmeiicaG future, by 
act^tihg 'XwW fembįership in 4įhe Task Force today.

sendiname, be laikę " -Psicholo- JŪS KLAUSIATE, 
gas dr. Miller rąšp, kad savo or. 
grnizmą galima išĮąikyti sveiką. 
ii- suląukti seno amžiaus visai 
paprastai. Jo patarimu, pir
miausią reikią pašalinti iš gal
vos visą blogąs mintis, kurios 
•trumpina žmogaus ąmžių. Netu
rėti savo širdyje rūpesčio, pykT 
čie, neapykantos, kei'što, gob
šumo, baimės hęi įtarinėjimų. 
Didelis ir pavojingas žmogaus 
ąyeifcatos priešas yra pavydas 
jis niekuomet nepadės, visuo
met sužeis, nieką nepataisys, 
bet ardys, nieko nepagydys,bet 
visuomet atliks naikinamąjį dai 
bą. Dr. Miller pataria laikyti sa
vo kpną ŠV3?!!’ dažnai maudy-l 
tis, ryte šaltu vandeniu (žino
ma,, jeigu fizinis žmogaus sto- 
yis tam neprieštaraują), nerū- 
Ijyji, klok galima daugiau nau-. 
dotis šviežiu oru,gerti daug van 
dens, — 5 ai daugiau stiklines 
per dieną, mažinti cukraus ir 
krakmolo suvartojimą, naudeli 
daug žalių daržovių, nevartoti 
daug mėsos, valgyti ne vėliau, 
kaip 7 vai. vakare ir npersival- 
gyti. Juoda duoną sveikiausia 
šviežias maistas sveikiausias.

(Bus daugiau)

MES ATSAKOA1E
KL. Perkant namus, ar reikia 

turėti savo advokatą, kuris 'le- 
gališkai sudarytų pii’kimo-parda 
vimo sutartį? Ar galima- apsiei
ti be teisinio patarėjo?

Albinas Krgls
ATS. Jūs nepadarysite klai

dos, jei laikysitės šių patarimų. 
Būtent, atiduokite savo adkova- 
tui visus pirkimo - pardavimo 
susitarimo davinius, kad jis per 
žiūrėtų visus dokumentus ’ ir 
kad patvirtintų, viską, ką jūs 
darote, jog tai yra viskas tvar
koje. Antra, padėkite visus do
kumentus į Chicagos Title and 
Trust kompanijos Escrow istai-

incersl

t
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KL. Malonėkite pareikąti sa
vo autoritetingą nuomonę, ai 
jūs įsitikinęs kad injekcijos 
prieš yad. “flu vyrus shuts” 
naudingos? Jeigu tąip, ar aš tu
riu tokias injekcijas gaųtįj ir ka
da? Petrė M-te

ATS. Mes manome, kad “flu 
vacine yra gera, uojfs maigoma, 
kad tiktai 60-80% efektyvi, kad 
apsaugotų nuo iufekcijąs.

Šiais metais pagrindinės tai
syklės tuo reikalu yra kiek pa
keistos. Anksčiau 65 m. amžiaus 
asmeninas nepatardavo imti ta 
vad “vaccine? injekciją, šiais 
metais, ir. sveikas suauguds 
muo. nežiūrint amžiaus, ragina
mas tokią injekciją paimti.

Tokį patarimą duoda dr. Paul 
G. Donohue, savo Health sky
riuje, ^ųdiiianiojeiSur.vTitBes

' < wujriag stumt/fNjo/sQ- 
SUĮĮO kryžių juj
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Panevėžiu mastas

Ir šiemet sūnus užsiregisi r:C- 
kelionei į Karybų jūras. Sįi-J;

ndė ir mane. Ktd nebūčiau 
' *.nas kajutėje; pasiėmiau ir

t'ką Antaną Jis ima pilnų 
rsą Chicagos Cicere univerši 

te, o vakarois, kas dieną (tir
po 3 vai. krautuvėje. Dabar 

ip tik io atostogos Viešą lai- 
dirba įte-rūptgi, tegu pailsės 

vaiįę^Taip .gruodžiu 15 dipną
: .ykcr.ie atostogų

Kelionės pradž;ų bavri gana 
; ra. 6 vai. ryto, OIus. .puiku-, 

šaltas. Anūko Jono xmiruoja- 
.as Datson gerai, rieda. Auto 
obilis nedidelis, bet telpame 

r suaugę žmonės ir nemaži 6 
t .modaliai. Japonai geri planuo 
t'jai. Aš Stebiuos, kaip mes su- 
t ipome? J mane Chevroletą- 
. nvą, nors ir šešių, vieta, jokiu 
badu aš tiek nesutalpinčiau. Sky 

■ ;:’<e, kur turi būti sudėti, čemo
danai, ten pačiame vidury je pa
dėta atsarginė padanga- G'alima 
padėti, tik tris mažus ceanod i- 
nus. O į tą japonų Datson, leng
vai tilpo 6 dideli ir daug įvai
ri u krepšių. I

Pasiekus O’Harą aerodnomti, 
pajutome prieš kalėdinės lauo- 
taikas. Mašinų didžiausias , susi-: 
grūdintas. Teko ir palaukti, ir 
pamažu slinkti, kol pasekėme 
“United” lėktuvų bendrovės-du
ris. Čia vėl. eilutės. .Nors turėjo
me bilietus, bet stojom eilutiėn 
atiduoti čemodanus. Gerai, kad 
sūnus iš anksto buvo rezercavięs 
-. ietas lėktuve.

Punktualiai. 8 vai. 25 mirt-, lėk 
tuvaš pradėjo k:lti Į orą ir įx> 
poros valandų atsiradome Ta tru
pa, Floridoj-/ Tampa., teko ap
lankyti pirmą kartą. Deja, mies
to beveik neteko pamatyti, nes; 
mūsų laukė autobusai ir nuvežė i 
! uosta, kur radome bestovintį 
olandų laivą “Nieuw Amster
dam”, kuris bus mūsų namai vi-

są ^vaitę. didelis, 36
iūkst. tonų, lengva’ sutalpino 
1300 kelcivhĮ.-
Stebiuos, kad Tampoj, pakeliui 

Į uostą, mačiau mažai palmių ir 
tos pačios apdžiūvusios. Miami 
puikiai auga įvariausiti rūšių

Po trumpų ceramonru įėjo
me į L i vą. Suradome kajute 
ivąjutės. kad ir pigios klasės, bet: 
ne mažos. Žinoma, tik vienas, 
apskritas langelis, kurį didesnės 
oangos aptaško. Bet daug įvai-. 
rių elektros lempų sudarė gani' 
malonią aplinką. Turime dvi p i' 
kankamo dydžio lovas, rūbams 
spintą, rtalą ir visą kitą rcika- 
Pngą susidėjimui mūsų ne taip 
iąu didelį turtą.

Tuoj gauname, nors ir dėl su-į 
titvarkimo gerokai pavėluotus 
priešpiečius. Ir taip, gruodžio “7 
15 dienos 6 vai. 30 min. vakaro, 
laivas pajuda ir pamažu sliau-i 
žia ilgu uosto kanalu. Dauguma' 
keleivių ant denio, stebi prabė-| 
gančius pastatus ir daugybė ele-J 
ktres lempu, kurios atrodo, kad 
bėga atgal- Dangus aptrauktas 
sunkiais, juodais debesimis. U as 
te vėjas vėsus, tad rrikėjo ir 
švarką apsivilkti.

Rytais, jau nuo šeštos valan
dos. gana daug keleiviu išeina į 
viršutinį denp Vieni mėgėjai oe 
ga ratu, kiti tik vaikšto ar gan 
greitu ar mažesniu tempu. Aš 
irgi kiekvieną rytą darydavau 
keletą ratų, kiek spartesniu žin
gsniu. Mažas nuotykis. Taip, vie 
na rytą, apie 6 vai. 30 min., jau

ls žuvėdras, lydint mūsų lai
vą- Jos buvo juodos, baltu. gū
žiu. Malonu buvo stebėti, kaip; 
;os. lyg sklandytuvai, nardė ore 
beveik neplasnodan os, tik kiek 
pakreipiamos sparnus, tai leis
davosi žfmvn ar kildavo i vir- 
šų. Vises nardė prieš vėją. Tt 
pramoga tęsėsi gal kokį pusva-

Tą vakarą, buvome pakviesti 
bū+i kapitono svečiais. Pavaišino 
šampanu (gana rūgščiu) ir kok
teiliais. Buvome prašomi apsi
vilkti išeiginiais rūbais.

Po vakarienės ėjome žiūrėti 
programos. Grojo 5 asmenų or
kestras. Meninę dali atliko aiu- 
tralietis artistas, kuri s sugebėjo Į 
gerai Imituoti Įvairius balsus- 
Pav. Anglijoje, lapių, medžiok-
lę. Pradeda pamažu jojamų ark- 

apėjęs keletą kartu apie laivą,! garsais,-kurie vėliau pereina 
atsisėdau pasižymėti keletą pas- s j įgijai grejte. kaip na s mus sa- 
tabu bloknote. N iena ponia; pydavo, zoVądos tempą. Pasigirs 
“Miss Cerry” (taip ji prisista-| t., §ullų lojimas, skalijimas ir vėl 
ie), staptelėį'o ir paklausę ma-i 
nęsį kiek kartų ji jau. apibėgusi;
Gal aš skaičiuoju ratus?

Besidairant su žiūronu, po 
“Gulf c-f Mexiča;>, pastebėjau

REORGANIZUOTOS BENDRUOME
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MIELI LIETUVIAI! 1 .
Vasario 16-oji—laisvės ir nepriklausomybės ak

to paskelbiu dieni.; nusako mūsų, tautos 'nępa- 
laužiamą ryĮta. laisvaį nepriklausomai gy
ventiir kurti savą gyvenimą. Tai Svarbiausia, reik
šmingiausia šventė mūsų taiitos . 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 pasaulį.

Lai šr didžioji šventė gaivina, stiprina tautinę 
sąmonę, laisvės viltį ir tautini solidarumą. Tesutei
kia mums naujų jėgų, natfjo 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 Lietuvoj 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 
veiklai. , , .

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

Lai bendro darbo dvasia tejungia, teragina 
mus visus veiksmingiau remti ALTo veiklą ir pla
čiau, veiksmingiau jungtis į lietuvybės išlaikymo 
darbų sritis.

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

Dr. V. DARGIS, 
JAV R. L. B-nės Centro 

Valdybos pirmininkas

V. Sirvydas

SUSIVIENIJLMO LIETUVIU AME
RIKOJE UŽUOMAZGA

Virš kun, Vai’nagiric jau 
sukosi vėjai, kurie. Astrausko 
švelniu išsitarimu^ privertė ji, 
“nusibodus kunigauti, mesti ku
nigystę 1899’’. Pagrindą sudarė 
įvykiai, kuriuos Vienybė Lie
tuvininku redaktorius, Antanas 
Turskis, 1889 in. nr. 35 šitaip nu 
švietė: .

“Kun. Vamagiris prisipirko 
už parapijinių pinigus stubų, 
pagriebė parapijos turtą ir sėdi 
klebonijoj neišvaromas”.

A. Vyskupas, sako,kunigą ats
tatęs, bet šis nepakluso ir daly
kas pasiekė teismą^

Kunigystę metęsA^^^iagiris 
pašuko savo priešo, dę. Šliūpo 
keliu: įstojo i 
yorsitetą, kur - išėjo’ 'gydytojo 
kursą ir iki mirties praktikavo 
Wilkes Barre bei : Phikkelphi- 
joje, nebesirodydamas lietuviš
kai visuomenei. .ų

t
viskas aptyla, arkliams sumaži
nant greitį: iki žingsriiuotės. Pa
sijuntam, lyg tikrai mes stebė- 
uimem lapių medžioklę. Arba, 
girdime Jššovima-i'erdves sate
lito ir daug kitų imitacijų. Pub
likos jis buvo sutiktas labai gau
siais plojimais. Viena grakšti po
ra pašoko įvairius šokius. Dai- buvo irgi labai šiltai sutekta. Pub 
nininkė iši Kanados, gale ne to- likos ilgais plojimais, ji sjįivo ke- 
kia didelėj “žvaigždė”, bet savo 
maloniu balseliu ir mokėjimu

imi-

į savo dailias įtraukti ir? publiką,

(Bus daugiau) -.J

jį - ’T ' r
• JL.

Dvi ju buvo miši'ios: Nanti- tuomet nebuvo ja.i'raukltimc, be 
rĮjjoke ir Plymouth. Lietuviškų pa to, trūko jam pasišventusių 
kilpiniu draugijų 1888 m. Ame- niu 
irkoje iaw buvo 18. turėjusių j nariu pareikštą organe 

pestį atsiliepė Susivienijime 
zidentas Tarnas Butkeviėi’ 
seketoijits Jiugis Aiulr 
Galiausiai prabilo ir ištisą i 
tylėjęs Susivienijime dy 
vadas, rektorius kun. M- Ji 
šius. Ilgu ir jautriai par? 
itiripsniu Vienybėje Lietui 
kų, 1889 m. spalio 30 pt.. 
kad ketzirt-is Susivienijime 
mas šausiarnrs Hozletem, Pi 
krivio 5 Kvietė prie Susi v 
jimo priklausančias draugi; 
rinkti delegatus, bet taip p; 
gino ir nepriklausančias dr; 
jas išrinkti delegatus ir pi: 
ti pąreiškimiis, kad nori , 
syti, nes seimo laiku, sake 
padaryti esanti geriausia p 
Rektorius ragina narius ats 
ti. gerai apgalvotus, trumj .i ir 
aiškiai parašytus įnebimus.

Mėnėsi prieš seimą (13c 1 m. 
spalio 14) Susivienijimo p ezi- 
dgirtas: Tarnas Butktvičius pasi- 
iūpino Susivienijimą įregistruo
ti PenHsylvanijos valdžios .štai* 
goję (Liizeme apskrities teisme, 
Wilkes Barre. Pa) ir gauti č-:r- 

- Du j tęrį, kuris anglų kalba skambė- 
l jo:

I G-

P Gapie 2.000 narių. Susivienijimui 
tepriklausė 7 su 390 narių. Dir
va plėstis buvo plati, bet Susivie 
nijimo centras tų galimybių ne
išnaudojo- Artramskas sako, na
riai tiksliai nežinojo, kiek pri
valo mokėti, o C era r o skreto 
i ius nesiorientavo, kuri narį 
-kaityti pilnu, kurį šbr^tiktinu. 
Gegužyje 1889 m. jis kreipėsi į 
visus, paragindamas užsimokėti 
skolas, bet atsiliepė tik trys urau 
gijos: šv. Kazimiero - Chicago- 
je ir Plymouth bei Jogailos Nan
ticoke. Mokesčių prieš seimą 
draugijos prisiuntė $102,30, pa- 
silikdamos skolingos S234.17. Iš
laidų po seimo būta $50, todėl 
Susivienijimo kapitalas tesiekė 
852.30. Su tokias pirūgais maža, 
ką naudingo buvo galima atlikti- f

Nestebėtina, jei viėnąs, slapy-i 
vardžiu Kernas Tauškuris. orga-j 
ne paragino. Centro Valdybą la
biau budėti. Palygino Susįvięni-. 
jimo seimą su lenkų seimu Bu
ffalo, N Y. Apie lėnkuę, sako, 
rašė ir vietos spauųa ir žmonęs 
kalbėjo. O prieš ketvirtąjį lie-į 
tuvių Susivienijimo seimą 
vo mirtina tyla1

Į Tauškučio straipsnį atsilie p i 
damas vienas narys p/‘inijnėzdi-Į 
dingąjį Susivienijimo kūrėjų šie i 
kimą ‘pastatyt? lietuvius lygiu j 
laiosniu su kitataučiais”. Kitas l 
nurodė, kad kol • būvo gyvas i 
“Šliupo SusTviėnijimas, visi dcal- 
bėjo ir-rašė bei* rūpinosi katali- klausias fnomentas. 
kiškų draugijų vienybe, bet da
bar ir su žiburiu sunku surasti 
kurį nors besidarbuojant — vi
si miega”. Astramskas čia pas
tebi- “‘Susivienijimo . tiksluose gė įžangini žodi. 
---------- ------- ---- . J., J,   _________ *

la
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Juozai Paukštis pasiliko stam
biu Susivienijimo draugu. Jo

Į parašas stovi 1889- m. išimt'ams 
valdiškos įstaigos čartei-yje. Sei 
rnas ji ’šrenka knygių 1891 m. 
Jis .buvo delegatas veik visliose 

i 1886-1903 m. seimuose ir 1X3 
4 m. buvo išrinktas organizacijos 
Garbės Nariu. Kun. A. M’lukas 
pasakoja: “Man, kun. A. Bur
bos Įprašytam, 1892 m. nuvažia
vus i Shenandoah, paraginti pa
žįstamus ir gimines įsirašyti į 
Susivienijimą susilaukiau atsa
kymu, kad nemata reikalo au- 
koti saxo pinigus Paukščių Vie
nybei, kaip anuomet ‘daugelis Su 
sivienijimą vadino.”. Matyįi, 
Paukščio vai-dmuo Susivieniji
me palike Pennsylvanios lietu
viuose stiprų įspūdi.

Į naująją Centro Valdybą sėt
inas išrinko: rektorių kurį: ■ 
Juodišių, prezidentu Tarną But
kevich] (Nanticoke, Pa.„ sekre
torių Jurgį Andrius] (Chicaga, 
III ), iždininku Silvestrą Paukštį 

. (Edwardsville, Pa: — Juozo 
1 brolį).

Šešiems mėnesiams po seimo 
praėjus. Centro sekretorius pa
skelbė organe apyskaitą, iš ku
lius matėsi, kad Susivienijimas 

I turi septynias draugijas.nariais: 
į Chicago, Ill.: Šv Kazimiero;

Cleveland, Ohio? Av. Jurgio, 
I ' Mahanoy City, Pa.:. Šv. Jųo- 
Į zapo, . \. '
Į Nanticoke, Pa.: Vladislavo Jo
s’ gailos, ■
į Pittston. Pa.: ‘šv. Kazimiero.
I Plymouth, Pa.: Šv- Kazimiero,
Į Waterbury. Conn.: Sv. Kaži

miero.

((Bus daugiau)

EINŠTEINO ATSAKYMAS 
Į

Po paskaitos mokslinėje kon
ferencijoje Einteinas pakl :.;sė, 
koks Šiandien jam buvo sun-

— Sunkiausias buvo,— atsakė 
i Einšteinas, — iš miego prikelti 
ąuditorijąjkai džentelmeną1, ku 
ris pristatė mane publikai, bai

SUSIVIEiNIJIMAS LIETUVIU AMERIKOJ
■ iv-' Y •— '• ' ~ ' T **,* . -. ." •; - ' . •

yra seniausia, didžiausia; tr turtingJi'usiA. lietuviu fratemalin- 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti Jau per 97 meta?

.atlieka kulKtrinius • darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuo 
į . / -darbus' dirba,
SLA — išmokėjo daugiau .kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu

• apdraudę įsavo nariams. ' "
ŠIA - apdraudžiė pigiausiomis kainomfe. SLA neieško pelno 

nariams patarnauja ūk savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas Hetuyis ir beturiu draugas gali

-. : - • Susirienijipe apsidrausti ikL$10,000.
SLA — apdraudžia ir Taupomąja ąpdrauda ~ Endorrment

■ - > . Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo ••‘motalb

SLA —valkos apdraudžia Jšgia tertniruota apdrauda: ai 
$Lppe apdraudos sumą tenjoii fik $3.00 metam*.

SLA -p kuopų yra visose lietusiu kdlonUose. ą ’

ž
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JA Y DRUGS VAISTINE; i
2759 W. 71st St., Chicago, HV

BtTESTINGAJ lSPUDONU RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
I paL ryto iki 10 vaL vakaro.

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vai,
D. KI HLMAN, B.S., Registruota* vadstininkxt

Tel. 476-2206

K PRAEITIES ŪKANŲNAUJIENOSE GALIMA GAUTI

i i t 11 imt ivn

Read labd and Toiler* 
directions.
C Ex-Lax. Inc.. 1982

1. Dr. Kario Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS,
JI tomu-------—— ___________ —    ............ ......—___  110.00

LTTHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
SOT W. 30th St; New York; N.Y. 10001 

- ,Tetl212) 56S-2210

For constipation relief tomorrow 
> reach for EX-LAX tonight. <

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

Ini LIUDAS SIIKSYS, 
50 metų studijavęs, kaip

|ara^ 700 puatapiq knypą, kurion sudėjo vl«ką. fau Bet kada tr 
M, kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Uetuvą, Metuvin* 
(r H etų vip kalbn. Jis mokėsi kartu au kun. Jaunium ir prof. H. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuviu Kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslini vertimo* 

tr patarė mums toliau studijuotiL

2. Prof. Vaclovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psL —_

U dalis, 229 psl._____________________________ _____

3. Miko šileikio, LIUCIJA, proza. 178 psl. ... ..... ...... ....

Janinos Naranės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psi.

Prof. P. PakaikHo, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI 176 psl ___________________

J. VencIavM, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.
60 psl —...

NAUJIENOS, 1729 So. Halsted St., Chicago. Hl 60608 siųs
kite čekj ir pridAkt* rien^ dolerj perruntimo !?l«»dom*.

5

f 6.
V

-56.00
$6.00

F4.00

12.00

<a!m m. IMI r<r<*ti*L
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by Hie Lithuanian News Pubhahin^ Con Tik, 
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ginčydamiesi dėl pirmavimo ne tik nusikalstame tauta 
bet ir skatiname okupantą nualmančiai Žaloti mūsų k 
vos veidą.

Išeivijoje vienybė moralinio pobūdžio, dėl to glai 
džiai bendradarbiaujame su organizacijomis, kurios vę

&>•<
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1739 S. HaJsted Si., Chicago, IL 60608

As of January 1, 
Subscription JUttm

Cmco^u H5-ŪŪ per year, $24.00 per 
jlx monels, £12.00 per 3 months. In 
jther USA localities Š40.UU per year,. Kamdn-U- 
$22.00 per six months, $12.00 per1 
hree months. Canada £45.00 per year; 
•♦her countries $48-00 ner year.

metanu — 
pusei metų __ 
trinu mėnesiam#

. $22.00

. $12.00

. 54.00

25 cenU per copy

Nuo sausio pirmo* dienos 
Dienraščio kainom

Chica^oje ir priemiesčiuose:

metams ____ ____________
pusei metų______________
trumg menesiams

vienam mėnesiui
£iux>e JAV vietose;

metaną# -----------
pusei metų ____
viesaai mėaešui

Užsieniuos;

pusei metų-------

$45.00
$24.00

16.00

_ 1200

stiprina pavergtuosius ir kenčiančiuosius giedria p 
giedrulio viltimi ir tikėjimu, kad Lietuva atgaus Ufa 
ir baigsis jųjų kančios diena.

Raudonasis rusas komunistas, mtfaų tautos ir tėvy
nės pagrobėjas ir žudikas, težino, kad kraujas, tekąs 
mūsų žemės akmenų veidais, kraujas Lietuvos sūnų, lais
vės kovotojų, niekados nesustings mūsų širdyse, žadin
damas kovingumą dėl tautos gyvybės ir lafevės, kurioje 
ne tik mūsų praeitis, bet ir ateitis. Maironis: “Eikime 
Lietuvos keliu!” Tėvynės laisvės sugrąžinimas tebūna 
visų mūsų tikslas ir būties prasmė.

Vladas Pauža

Pirmaus sniegas Marquette Parke.

Naujiena* eina kaadmų ifokiriaiat 
sekmadienius, pirmadieniui ir iven- 

™ I tadienius. Leidžia Naujienų Bendro- 
$45.00 vė, 1739 So. Hatated Street, Chicago, 
*2%00 IL 60608. TeieL 421-6100.
$15.001___________________________________

Pinigus reikia siųsti pašto Moaey 
Orderiu kartu re užsakymu.

Bn Kviklys niekad nebandė 
plaukti prieš srovę

Bronius Kviklys, kaip Naujienų štukorius,
NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrų* sekmadieniui.

Niekados nepalušime kovoje 
dėl Lietuvos laisvės

Tėvynės meile gyvendami, tautinio sąmoningumo 
skatinami, pakilią nuotaika baigėme Reorganizuotos 
Lietųyi^.1ĄepdrU.omehės Tarybos narių ir atstovų šuva-, 
Šlaviką,* rėždamiesi siekti gausesnių veiklos vaisių.

Purendami kultūrinius ‘ ir visuomeninius dirvonus, 
darniai ir sutartinai dirbame dėl atgavimo mūsų pagrob
tos žemės ir tautos, tėvynės ir valstybės. Giliai pergy
vendami pavergtųjų kančias ir kankinamųjų žudymus, 
nuožmiai kovojame prieš brutaliausio žmogaus teisių 
niekintojo ir sistematingo tautų žudiko užmačias ir kės
lus, “bendradarbiavimus” ir viliojančius gundymus, sie
kiančius mus sunaikinti ir užkasti mirties duobėje.

Raudonasis žmogus — plėšrusis žvėris, subolševikė- 
jęs rusas komunistas žudė ir tebežudo lietuvį dėl to, kad 
jis lietuvis ir kovoja dėl savo prigimtinės teisės — laisvės. 
Pavergėjas jokiomis priemonėmis ir būdais mūsų nesu
vilios ir nesunaikins, nes mūsų kova dėl laisvės ir gyvybės 
nėra niūraus rudens skurdus vaizdas, bet dinamitinė 
jėga, sprogdinanti okupanto biaurią melagingą propa
gandą ir apgaulę. Kaip niekas negali prievarta širdį pri
versti mylėti ir karčiausius jausmu^ bei žaizdas užra
kinti joje, taip niekas ir niekad negali pajėgti priversti 
lietuvį savos žemės ir gimtojo krašto laisvės išsižadėti 
ir nekovoti dėl jos.

Būdami atsargesni ir sąmoningesni, greičiau susi
voksime ir susiorientuosime nuodingoje raudonojo prie
šo propagandoje, siekiančioje apgauti mus ir pateisinti 
Lietuvos pagrobimą ir pavergimą.

Pavergėjas niekados nepasiūlė pavergtiesiems lais
vės. Laisvė — tautos gyvybės širdis glūdi pavergtųjų nuo
latiniame pasipriešinime ir kovoje, ištvermėje ir valioje. 
Žengdami išeivijos grublėtu vieškeliu, privalome būti

maža-, 
raidis b.kv. šių metų vasario 12 d. Drauge parašė įžan7 
ginį “Negimusios gyvybės žudymas — mažųjų' tautų 
žudymas”. s . 'v y

Mykolas Drunga, įsitikinęs, kad -Draugą;iš; krikš
čionių demokratų pagrobė marijonai;- pradėjo jieins aiš
kinti apie “krikščionišką teologiją”/ ^iuodėmė” ir kito
kius griekus,' 6 Kviklys, baigęs pkonoftijos mąslus 
Kauno universitete ir -praktiškų dąj^į išmokęs'KaunG 
policjos nuovadoje. Ipradėjo. >.■ i bįžnyčiG^; 
istoriją, apie abortus ir lietuvių moterų pasiryžimą ko
voti prieš okupantą ir •

REAGANĄS TARĖSI SU 
ARABAIS

WASHINGTON, D. C. — Pre 
įjdentas Reagdi-^s piiTuadieuį! 
Baliuose Rūmuose tarėsi su. at- i 
Vykusiais Saųdi kai a-,
iiuaa Fahdu ir-vyriausybės na-, ..... 14
.yQR . k įsi nusitarti. Arabai ir vaisi y-

Prezidehias di-
opa u šią savo rūpesti Artamupse 
RyUiose Prezidenhs norėtu kadį 
Saukti Aiąbija ū»tusi iniciaty-; 

■Vos tąikąrįgyvendinti. Artinsiu-r
kad Sau- 7 . . ___ ,.

$ loibįsi

tentas ^aBrėžė; "kadt ė&uc|i-; Ara- T Kapabbcluos? gyyeiįtbjaihs,. Viėt- 
į į5’tiįtyaiky-j lia-tbio' kumųniatai primetė Kam •

fii.hi*§el4L.Šutitii-.įbc<l;^ w0ėi^ x^rhųsybę, ku

. Teitą 242,
:..y&eabęi 'past^Įejo- prezideiitūi,

į mes kurias karo nattu atėmė iš 
i ąrabų. Izraelis nenori tų ženiiiį 
etrcluoli. čia ir yra svarbiausioji 
kliūtis.

Izraei-s atidavė kitas žemes, 
ruošiasi atiduoti Libano paim- 

j tas žemes, o su. Jm'danijr. jis tr-

bės departamento purei girnai ra
sis kettu ias dienas.

ORGANIZUOJA PAGALBM
K^JUBODMAI- ,

BANGEGKAŠ, Tailandas. —

ja, kad. britu jteikiaiūa..pagalųa

rėbendiadarhiauja su rusais ko- 
įpitąistaifc ? \ 5".
./ Pirmai eilėn tupėtu būti pa-

jo statomas-įvairiausias
ne tik vyrams, bet ir moterims, tarytum pavergtoje 7;? .
tavoje ir Amerikoje nebūtų dvasiškių; kmfeįįįž jy ’

darbiaujautieji kunigai. fv r ^7-?- . -ū7
-•-*r'*’t7Mažaraidis b.kv., prirašęs nėtikšjįjni^/ą^ę ;nenuves 

moteris, kaip prirašė neteisybės apięų^ba^^ės»pąyęr^-:
Lietuvos žmones, savo rašinį šitd^^bai^jąį^C < ,C.

“0 kaip išeivijoje? Gyvej^n^' š<k&štdV¥Wd 
menėje, bendraujame su kitais; Ameriktfeąžmpifeniįs, 
sekame jų papročius ir persiiipamą^'^ya^iąr 'Taigi, 
einame “pavėjui”. Tik tvirtoji -plaj^ją. .-gri^”srbvę. 
Dieve duok, kad daugiau tpKūl ^oįe^ būtų”;; ų ’

X. -J’ į
Kodėl jis prašo Dievą, kad būtų daųgįąu tbkių Stip

rių moterų, kokios yra pavergtoje Lietuvoje? Argi l^ię- 
tuvoje pavergti vyrai nerodo okupantui įėįįąlingo. atspu
rome? Ar Amerikos lietuviai neparodo amerikiečiams, 
kada reikalingas pasipriešinimas ginti pagrindines žmo
gaus teises? Ar Marquette Parkas, Br^bton Parkas ir 
Bridgeportas neparodo kitataučiams, kad lietuviai pa
jėgia savo kolonijas ginti? Kodėl meras juodžiams Hępią 
pasižiūrėti kaip lietuviai švariai prilaiko Maiųuette Par-.: 
ką ir prižiūri savo namus? Kodėl lietuviais galima pasi
tikėti tarnyboj, gali patikėti jų žodžiu? *= 5 ’ ■ 4 •.

Mažaraidis b.kv. kalba apie plaukimą prieš srovę..bet
ai- Kviklys bent kada yra drįsęs atsistoti prieš'vėją ar 
prieš vandens srovę? , .. .-

Iš prigimties b.kv. buvo krikščionis demokratas, bet

tos

■d

I. PUŠĖNAS

KOVA IR MEILĖ
LIETUVOS LAISVĖS KOVŲ ROMANAS 

(Tęsinys)

norė- 
’ jau sulaikyti, bet peilis. .. štai, kokia žaizda. Kirto 

man į ranką ir Antanui į petį. Jei nebūčiau peilio 
prilaikiusi, būtų smigęs tiesiai jam į krūtinę. La
bai taikliai su jėga buvo mestas.

Antanas kiek sujuda.
— Jis dar gyvas! Antanėli, Antanėli, kas at

sitiko? Kas tave užpuolė?
Antanas atmerkia akis:
— Mama, kas čia? Kur aš guliu? Kas man 

pasidarė? Taip, taip, Sarkanis ir Gopšas mane 
užpuolė...

Mėgina keltis, bet vėl krinta.
— Oi. kaip skauda.
— Antanai, tu sužeistas, reikia tuojau pas 

gydytoja. Ką mes dabar darysime, kas mums pa 
dės? Reil ia artelį kinkyti. Oi, Antanėli, kodėl jie 
norėjo avė užmušti? Už ką? Tai kokie...

— Aš parvesiu ir pakinkysiu arklį. Antanas 
neg?.’’ keltis, jis labai sudaužytas ir sužeistas. 
Kad tik aš turėčiau kuomi Antanui petį užrišti, 
o ir man laba' teka Kraujas, reikėtų ranką užsi
imti... . . , ... , .

— Mortele, ii tave jie sužeidė. Tu išgelbėjai

— Jie metė peilį Antanui į krūtinę, aš

mane. Sarkanis ir Gopšas norėjo mane užmušti. 
Ar jie iš proto išsikraustė? Mama, duok Mortelei 
švarų skudurą žaizdoms užrišti.

Aprišusi sau ranką ir aptvarsčiusi Antanui 
petį, Morta greitai pakinkė arklį ir netrukus 
lengva ristele dardėjo Pelkinės link. Greta jos sė
dėjo Antanas: jis buvo silpnas, šliejosi prie jos, 
ir jo galva sviro jai ant peties. Kairioji Mortos 
ranka, apkabinusi, prilaikė ji, o sužeistoji, dešinė 
— valdė vadeles. Jos akys slydo į tolį, o širdfe 
buvo laimės kupina. Kad taip visuomet važiuotu 
ir važiuoti, ir nieko daugiau nematyti ir nežinoŠL 
Bet štai ir Pelkinė. Ligoninėje rūpestingos rail- 
kos paėmė Gyniotą. Gydytojas rado vidinius su
žalojimus, sulaužytą šonkaulį ir gerokai, bet ne
pavojingai perdurtą petį.

Morta grįžo iš Pelkinės viena, praleidusi visį 1 
naktį be miego. Jos galvoje sukosi ir pynėsi jaw 
mų verpetai, bangavo plačiai išsiliejęs džiaugę, 
mas. Skaistus, ką tik patekėjusios saulės ratas 
slinko aukštyn ir žėrė milijonus spindulių Į tvil
kančius rasos karolius. Pakilęs vieversys kėlė 
gamtą iš miego ir kažkur skardenosi gegutė.

Kai vežimas sustojo prie Gynioto namų, at
bėgo Gyniotiene: >.£

— Kaip Antanas, ar jis pasiliko? y.J
— Pasiliko, ponia, ligoninėje. Gydytojas |>a- ‘ 

sakė, kad jo šonkanbs sulaužytas, be to, esą vidi
nių sužalsimų. Jis turės kuri laiką pabūti liga-

kamunistai nuveitė Kambodip 
vyriausybę, samdo krašte Mask
vai ištikimus žmones ir ve. c u 
juos išvaduoti Kambodiją.

Dešimtys tukstarčiij KamL;
kaitų, jų šeimų ii kuinui > 

unes diktatūros priešų bu 
priversti išsikelti Į Thailana?.. 
Jis tebegyvena Thailando sic 
vykiose. Jais rūpinasi Raudo
nasis Kiyžius. Dalis karių r - 
lėtu erižti i Kambodija ir tę 
kovą pi'ięš okupantą, bet jie:.

•?., ;h6Ndure prasidėjo
«' f NAUJI MANEVRAI

TEGUCIGALPA, Hon^n. 
— Pirmadieni prasidėję! k-tv 
ti manevrai tarp JAV ir Ik 

'■(turo.Jsątių. Manevruose da;
>4^^ ‘^v karių ir 6.0-' 

i tidhdūro kareivių, šį kartą m 
nevruose dalyvavo JAV tankai.

Manevrai vyksta Fonseca ilar-;k^a; jis: nuėjo-tarnauti ^ą^^jjdb^ijos. nt^ądbje,. tai 
neturėjo drąsos/pasak^ti/'įad^š 'jii&^/brie kr./r, L^ , ..
dęjtiokrata; 1 ” .'

y&įfy o hkyr-rėik^'^^aiubSjši/^lfeij&kaiš^^ir’jišk
bŪVO tautininkąC Y ' 4 ’Nv.O'balandžio 7 iki 13 die:.:

n. vyks priešlėktuviniai manev
’ *-■**•■; - v ,r . š.' j S . o nuo t / q. visa gns i s.

Lorenzo ir padės pagerinti i 
•piečių įėis^l^irtė, į m i aerodromą. Gna 

ėjQ?pavėj$^ pisįįyre.jj’^^įųprįzi; į malos kariai, gavę kelias die.'
"“■* ' '* atostogų, galės.pasinaudot! J?

lėktuvais namiams pasiekti. JA 
kariai turi progos šiek tiek p:\ 
mokti Ispaniškai kalbėti.

į- LiMaife^/rė^įtaĮ vėju^
&itlko ^aguotV^P^iįiją’’'. Jis šu^b-.reąagwti įir “Mi- 
Hci-ją”^ prie jo rusų pakeistą.- ' ą’y

T9683netais Kviklys buvo atėjęs»į -Naujienas pra- —. Britų premjere M.ar.
syti darbo redakcijoje, bet jis'neateito papųdr. .GrigąįtiJ Jbąfcher patraukė teisman 
į ūžėjo pas Juozą Pronskų. Prpnskyl jam' negalėjo duoti j Poutlmga^ uz pranešimą dsi 

darbo redakcijoje,- bet jis nuėjo, pąstUeęnar^Šjmufi, n0.
papasakojo, įąip jis dirbo.su skautais ir ka^ jU^rUarią. ainią Ealkiaado salų vandenes
ALTui’ Šimutįs jį priėmę. O kai padįrbėjo'xl.0Hntmetį 
ir pastebėjo, kid pučia kiti vėjai, tai ir jis pradėjo pūsti 
prieš Šimutį,, kaip prieš jį A. Baronas. -Pūtė jis h; prieš, 
kun. M. ^Krupavičių. Iš demokratų rankų Draugas ėjo 
į frontininkų rankas. Su jomisj perėjo ..ir Kviklys. .

Mažaraidis b.kv. visa laiką ėjo,pavėjui. o; dabar ban
do sudaryti įspūdį, kad savo laiku plaukė prieš srovę. 
Tai, žinoma, nesąmonė. . .

miną Falklaijdu salų vand 
Teismas jį išteisino.

— Libaną premjeras nes: L:
IzraMio atstovais, kol jie 

siškai nepasitrauks iš pietų I 
ban o.

Mokslininkai išrado 1/ / 
pagaminti draską he s,odiun-

— Tai kokie nevidonai. Jei nešta, Mortele, 
būtų jį užmušę. Pats Dievas tave atnešė.v

— Ponia, dabar jums vienai bus sunku, kol
Antanas sugrįš; Jis manęs prašė ir aš pasiža
dėjau jums padėti Savo darbo dabar daug ne
turiu. Pririšiu karvę, apsitvarkysiu namie ir at
eisiu pas jus. ti; •‘ y :' :

— Kokia tu gera, Morta, labai ačiū. Gan ____
daug darbo yra su gyvuliais, o man jau metų chug. Tik ir tavo gyvuliai laukia.
našta. Malonu, kad ateisi. ’ ... . / ; ...

— Aš nakvosiu paė jus. Bus-ramiau drauge, .Jos mintys sukinėjasi ligoninėje, prie Antano ’
— Ubai gerai, Moita, juk man ir baisu naktį ™s’-/ .tsHyslsuKj, užsimerkusį, b

vienai. Kai jo kelias naktis nebuvo, nežinojau '.“"i15

• — Giedra turi-gerą galvą; bet. vargšui, r? 
kytis gan-supku. Pas mus ne kokie' ištekliai. P; 
kiek užsidirba,, mokydamas kitus. Jau grei. 
baigs gimnaziją.

Morta, besikalbėdama su Gyniotiene, nuki/.k 
arklį, sutvarkė vežimą bei pakinktus.

— Gal reikia kiaules pašerti, karves išvesi
— Gerai, Morta, aš jau nebegaliu, man pei

Morisą sukasi greitai, darbas degte jai dec- 
T i _ _ - . 1. ’ • • ' • 1 ♦ • . . I 
ws, ji mato jį gulintį išblyškusį, užsimerktai, b

nė'kur dėtis. Tik pries saulėtekį užmigdavau. 
Dviese bus kitaip. Ar tau nebtis perdaug sunku: 
čia ir šavo namuose apsiruošti?

i t — Tai nieko, aš gyvenu netoli: užlipi Duby
sos kalną, tuojau įr mūsų namai. Namuose ir man

yelį, pasilikau, viena. Naktį vienai nejauku. Man 
bus daug geriktipabūti Sa pĮs.fcs,

—. Kajp g$da. 1. Mąmą> a* dar tebeturi ?'•
— Mama įtfarė pemi, '' • /

"fc.dAbar eši visai‘našlaitė. Netengva 
seserų iwtari? <

—Turiu seserų, bet jos .įgyvena tok, 4brolis 
Giedra makosi' , * • ./ ’

. A, a,/tai tu esi Giedros sesuo./ Antanas

tytas vyras neturi. Jį supa nežinią kokia širdį \ 
rianti šviesų, kuri p.maivlina savyje visą Mort 
savijautą, lyg švelniausiomis šilko gijomis >u 
jos sielą lę.himės gelmėse ją paskandina.

. — Dabar aš bėgsiu namo, o vakare vėl u; 
rsiu, viską, sutvarkysiu ir mes abi. nakvosime.

c -7^ Gerąį Mortele, nežinau, kuo- aš tai ir -. 
dėkosiu, fų. man lyg dukra.

' (Pus daumary '.

vienai. Ir 1 • ■■ Kas no»ėty į«ig)u Pušėno “SuRitiknm;> ai 
fąnoj” ar kitus jo leidinius, prašom* kreipi/ 
Genutės dęidyklą. 327 psl. $5. Petras Gervila. 2' 
Hflb-ao*!- Snrinr/ Ar. 71913.

ninėje. bet nieko pavojingo nėra. Netrukus jia ijr jis mbrėtu 
--- ~|r ūkia* 

4'* * k
▼ V c „■*’-Cr--

bus sveikas. t ?o, r F<i(bx.

* j|^Įwfj*SA A 4 * * f

dirbo.su
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<now Your heart

PARAGINK ĮKAITYTI

DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS1

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wutchester Community klinika* 

Medicinos direktoriui

1938 S. Manheim RcL, Weatcnorter, IIL 
VALANDOS; 3—8 darbo dienosuą

TEL. 233-8553

Service 461-8200, Page 06058

DK A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS 

3921 West 103rd Street
V 81 a rw"Uy» anxi ta ri mĄ

LIUCIJA”

Dr. LEONAIS SE1BUTIS
INKSTŲ, PUSLSS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 West 63rd Street 

Valandos: antrad. 1—4 popiet,

DR. KRANK FLECKAS
OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71st Si. TeL 737-5149

Tikrina akis. Priteiki? akiniu* 
ir "contact leases".

Bi
KuneraJ Home and Cremation Service

9

’’Ml

i

GAIDAS - DAIMID
*

Telei. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
aikštės AUTOMOBILIAMS PASTATYT'

■i

9

Laidotuvių DirektoriaitADIJO IŠIMOJ VALANDOJ

(Union Pier Michigan) Tel RE 7-1213M24 West 69th Street

*

KAZt BRAZDUOK YTt

i w

— 1 1 -

- Naujienom. Chicana, 8. TH. Frwiav, Februa 9X5
k,

I I

1

I 
-99

(729 8 Halsted St
Chicago, IL 6060

24 Hour Servio

i >

Sąskaitos apdraustos 
>ki SI 00,000.

'159 »•. MAPLEWOOD 4VI 
CHICAGO, IL 6MS9

v*d«la — Aldeoe D*dtw 
TeMų 778-154?

JLftKiiea nuo plrmidiMite Ori 
tadianio 8:70 nJL vakart- 

Lddof Ii WGEV rtrbm 
banga 1400 ZJL

St Petertburg* Fit- LXJ0 rtL >-* 
Ii WTIS itodea, U10 AM

11028 Southwest Hwy., Palo* Hills, Ulinou 

Tek 974-4410

ieštadieniair Ir
nuo 8:30 iki 9:M rtl ryte.
Stetie* WOPA - 1498 AM 

troKliuelamM 0 ■tv«u thWUe- 
Uamvette F*rfc»

I

I

Oiea<«, Iffijvw
T*teC 778-8X71

Nuo 1914 piety
'Wpl.ANTl FEDERAL SAV
INGS aptarnauja taupymo ir 
-lamu paskolų reikalus visos 
mūsų .apylinkės. Dėkojame 
Hirns už mums parodyta pa- 
sitikėjima. Me$ norėtum bū
ti Jums įsudiūgi, įr ateityje.

Modernios poezijos knyga. Kaina 6 doh 
viršeliai Pasiųsime poeziją, kai atsiusite į 

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

Charles Stasukaitb 
FD, LĘ.
312) 226-1 .W

TESTAMEN
Tuo reikalu jums gali daug 

padėti teisininke Prano ŠULO 
paruošta ir teigėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje. 
Knygos kaina - $3.95 (su per
siuntimu) .

Miko šileikio apsakymu knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

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

kymai, 184 psl.’ Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 ASo. Campbell 

Ave., Chicago, IL 60629.

Florida

Qflao telefonas; 776-2880, 
MnoenciiM teief.s 448-5545

M O V i N G
Apdraustas perkraustymas 

iš i»ain^ atstumu.
ANTANAS VILIMAS

TeL 376-1882 ar 376-5996

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4209

jĖtę'gOUR HEART FUND

Pavergtoj Lietuvoj Paskutiniai žodžiai EUDEIKIS

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna «pdraudi

ŽEMA KAINA
Priimam Master Charge 

ir VISA korteles.
R. iERĖNAS. T«l. 925-8063

MIKĖ PRQF- IlOMP . ĘDŲ- 
AK1MĮS §ALjb YS

Pr. m. lapkričio a., eidamas 
uo-sius metus, staiga mirė pro- 
leąvius kompuzjtorius Eduar
das Balsys.

E- bąlsys gimė 1919 m. Ųkrai? 
noie. laįsši m. baigęs Kiaipedo? 
gįmnaz^ą, moxytojavo Kretin- 
gos vidurinėje mokykloje. .Po
kario metčus Įjibjp į Kauno kon 
ie.vątoriją kur studijavo kam-

Nuo 1960 m. iki pat mįrtie^ 
oiiyo yalstybipėje konservato-

„e^as., . > , ? .
K. Balsio scenos vęikalai-į-ba- 

‘: 1 * - į ** -3'! -

ielas ‘"Eglė žalčių ^ąfaliepė”,ope 
ra “Kelionė į T^įg” pęaįurtįno 
nacipnaUnį repę^iuarą.

DŽIAZO KVARTETAS 
cEKOSLpYMxldQJE ;

P Vyšniausko vadovaujamas 
džiązo kvartetas dalyvavo tarp
partiniame džiazo festivalyje 
Bratislavos džiazo dienos”.

Ten susirinko džiazo muzi
kantai iš dvylikes §dių.

IŠSILIES MARIOS
Telaukiama payąAąTi.o potvy

nio, kad, 1Ždarius Lėvens už
tvankos angas, prie Kupiškio Tš 
.lietų naujos marios.
Marioms skirtas 929 hektarų 

lietas.

GASTRIOLIAVO VAKA
RUOSE

Lietuvos kamerinis orkestras, 
vadovaujamas S. Sondeckio, pr.;
m- spalio 4 — gruodžio 10 die
nomis gastroliavo Prancūzuose ( 
ir Italijoje.

Gyv. Chicagoje, Bridgeport©, apyhnkęje
Mirė 1985 m. vasario 13 d„ 2:15 vai. ^yte, sulav^^.

90 metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Mažeikių aps., Sėdoj.

Amerikoje išgyveno 71 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Emilija, pagal tėvus Birbilaitė, 

posūnis Joseph Vaieika, marti Barbara, anūkas Aridnxmtas 
Varetka, jo žmona Jodi bei kiti gimines, draugai ir pa? 
žįstam!

Priklausė Amerikos Legiono Dariaus^'iivėa0 Pęslui 
#271 ir Šakių klubu!

Kūnas pašarvotas Jurgio F. Būtimi no koplyčioje. <,419 
S. Lituanica Avė.

Penktadienį, vasario 15 d., 9 vai. ryto bus lydimas iš 
koplyčios į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią,, ę po gedulingų 
pamaldų bus laidojamas Lietuvių Tautinėse kapinėse.

Visi a.a. William Zilly giminėm draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse.ir ^utęnkti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą. r ' » •'

xuHūdę lieka: žmona, posūnis, marti, anūkas.

LaMotuviu direktorius Geor.?e F. Rudruin. Tel. 927-1138.

(Iš kario dienyno)

Paskutinį štai kartų keliauju 
Aš kraujuotais šios žemės takais; 
jaučiu, baigiasi mano svajonės, 
Reiks nužengti j grabą jaunam.

Štai girdėti kamuolių kriokimas, 
Kulkosvydžiai jau treška smarkiau, 

’ Matos priešų durtuvų grandinė
Ant gyvybės manosios jaunos.

Švilpia skaudriai kulkelės pro šalį, 
Sprogst’ granatos aplinkui manę;
Griūna draugai, lyg mūrai stiprieji, 
Žūsiu, drauge ir aš čia su" jais.

;:jSijęįięv tavi, tėveli senasis, . < 
Motbįėle, kųrioji auginaį mane, 
Neateisite apverkti ant kapo 
Manęs, žuvusio karo lauke.

, 7, j ' A V ’ ' - » -

4 , Sų^iey tavi, mergele skaisčioji,
. Tpms melsvosioms akelėms puikioms, 
Neb’priglausiu daugiau prie krūtinės, 
Nebetarsiu žodelių meilių.

Nebeverk, motinėlę senoji,
Neb’lauk grįžti — negrįšiu daugiau, 
Mirštu, mirštu karštuose kraujuose, 
Karo laukę, kur skamba ginklai.

- Užsileiski, saulute šviesioji, 
Nebešyieski pasauliui piktam, 
Matai, liejasi kraujas upėmis, 
Šis pasaulis nevertas tavęs.

Kazys St. Butkus

Balcariškė, 1919.VII.25 d.

KN1AUS1A IK DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO jSTAlGA 

1605-07 SO, HERMITAGE AVENUE 
Tel 127-1741 174?

t330-34 SO. CALIFORNIA A VENŲ I
Telefonas 523-0440

-4ODERNI4KOS AlK-CONlHTlONEp KOPLY^TO

MARQUETTE FUNERAL HOME

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

VANCE FUNERAL HOME
142-4 South 50th Avenue 

Cicero, ILL 60650 
Tek: 652-5245

<(JŲ EUPLTC1Ų LAIDOJIMU ŠERMENINI

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

Povilui Girdžiūnui -SAN VANCE ir GEORGE SORINI

Anglijoje minis,
AiKsies automobiliams pastatyti

brolį Joną Girdžiūną su šeima ir kitus gimines 
nuoširdžiai užjaučiame.

STEPONAS JUODAKIS
DONA ir STASYS LIEPAI

BRONĖ ir EDMUNDAS VENGIANČIAI

TEOFILĖ ir ZIGMAS MIŠAUSKAI

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS
LACKAWICZ

2657 W. 69th STREET 
L h k. go. (L 60629 

T-l. 925-7409

8929 SO. HARLEM AVS. 
Bridgeview, |L 60455 

Tel. 598-9400

IM
H MIDLAND
Il 17VDWRAT.

HC LG A H ASSOClAllON 

4040 ARCHER AVENUE

Chicago, TL 60632

CHICAGO, IL 66632

1446 South 50tb Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003



HIMNAS
irū<ų Tautos himną. A 
a savo atsiminimuose

“.. Be abejo, e*mės nctui-j- 
jone nieko prieš demokratines 
idėjas, kadaise Vinco Kudirkos 
išsakytas ‘‘Tautiškoje giesmėje'’. 
Bei himnas daug metų buvo g e- 
dar.R s fašistų bei klerikalų ir, 

jgije atitinkamą atspalvį, 
m ;ža i) — j j dar labiau sukom
promitavo policija ir Dimitravo 

darbo stovyklų 
kuri pasityčio-

Lietuvą, tai ridijo >totys trans
liavo ir mūsų Tautom himiųį. Bet 

Lietuve •e- tas trans
liacijas Vergil, ar kas nors gir
dėjo9 T: i buvo s-tvc;:vka “meš
kerė” mulknti pasauliui, kad 
komunistai jau yri pasikeitę ir 
vilioti pabėgėliams, kad grįžtų 
i pavergtą tėvynę.

Nuo 195 m. okupuotos Lie* 
t lives himnu vra “Tapybinę Lie J 
tuvą liaudis sukūrė’'. Jai muzi-. 
ką pritaikė B. Dvarionas ir J.

bei Piora<lė^ 
adniinistrac’ja 
dama vertė :i giedoti mtemuo- - 
tuosius revoliucionierius. Todėl 
tomis drenomis jo buvo stichiš
kai atsisakyta”. ("Vidudienio 
vėtra”, 16 psl.).

Okupuotoje Lietuvoje išleis-

V V-'i<

P: ieš 95 metu> <lr. V Kr.dirk.< 
.-•tkemponavo Tautišką giesmę 
uita ‘Lietuva, Tėvų ne mū są". 
Ji piimą kartą buvo atspausdin
ta 189d m-, 10 metų-sukakti:vi 
iriame “Varpo” numeryje. Ir ši 
giesmė buvo pradėta giedoti š- 
kilmingticse minėjimuose, suva
žiavimuose ir išklausoma pub
likai atsistojus.

1918 m. vasario 16 d. Lietuves!
Valstybė- Taryba, paskelti:'! Ne 
priklausomybės Aktą, priėmei 
valstybės ženklą — Vyti, tautoj 
himną ’Lietuva Tė'-yne mūsų j 
ir tautinę vėliavą geltonos-iau-i 
donos spalvos. Ni’o tada “Taut iš j 
koji giesmė” buvo pripažinta 
Tautcs himnu ir iškilmingai gief 
dama. Atsikūrusi Lietuvos ka
riuomenė pirmą kartą sugiedojo toje Tarybinėje enciklopedijoje 
Tautos himną 1918 m. spalio 17i (ž. 1 c., 629 p d) rašoma. “...1940 
d., Vilniaus kareivinėse Į atkūrus Lietuvoje Tarybų val-

1920 na- gegužės 15 d. su-d-Į Jžią, Lietuvos , valstybiniu H.
rinkęs Steigiamasis Seimas, Ta- j vėl tapo "Internacionalas”, o nuo 
rvbcs priimtą himną ir valsty- 1944 III. 15 — naujasis TSRS 
birius ženklus patvirtino. O himnas “Laisvųjų respublikų 
1940 m. liepcs 21 d. susirinkęs | sąjunga", kurio liet, tekstas (ver 
vadinamasis Liaudies seimas, A.
Sniečkaus pasiūlymu, ‘’nutarė” 
Lietuvą Įjungti į S. Sąjungą, už 
draudė giedoti mūsų Tautos him 
na ir naudoti valstybinius sim
bolius.

Kodėl komunistai uždraudė

iė A.. Venclova) 1944 VI 30 iš
spausdino laikraštyje ‘Tarybų 
Lietuva”. Greta jo kaip Lietuvos 
TSR himnas buvo atlieluuna iri 
..Tautiška giesmė”. |
Iš dalies tai yra tiesa- Kai 1944' 

m. antrą kartą rusai okupavo j

PIRMĄ KARTĄ CH1CAGOJE

‘‘Dirvos” 70 metu sukakčiai 
paminėti rengiamas sol. Regi
nos Žymantaitės Peters iš New 
Yorko koncertas š. m. vasario 
mėn. 24 d., sekmadineį, 3 vai. 
popiet Jaunimo Centre. i-

Bilietai gaunami vaznelių 
prekyboje. Visuomenė kviečia
ma gausiai dalyvauti.

BUTŲ NUOMAVIMAS 
B NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

» NOTARIATAS ♦ VERTIMAI

3T3Ų RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

g, BACEVIČIUS — BELL REALM
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu , .

£212 W. Cermak Road Chicago, HL ' T»L 847-7741

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM1 
IE ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKtJIMAia. 

DIL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS fe

UAL ISTATI FOR SALI | IU1 RSTATB RM BALS 
StamMf T Tiii — FirMvliMl « Mama į,

I

PASSBOOK 
SAVINGS...

s®a us for

AT OUS tow uns

PASIKLAUSYSLME PROKU
RORO ANTANO VALUKO

i
Marquette Parko Lietuvių Na-1 

mg Savininkų organizacijos val
dyba kviečia narius ir norinčius 
įstoti nariais atvykti į nepapras
ta susirinkimą — Vasario šešio
liktosios paminėjimą ir kitus sa
vininkams rūpimus klausimus B 
aptarti šių metų vasario 15 d.
7 vai. v ak. parapijos svetainėje.

Bus paskaita, programa ir

skyriaus valdyba, f 
teisę turės tik registruoti sky
riaus nariai.)

Kviečiami ir svečiai, oktyvūš 
spaudos darbuotojai, norintieji, 
įstoti nariais į LŽ S-gą, Chica. 
gos skyrių.

Po susirnkimo — laisvi pokal
biai prie kavos puodelio.

Kviečia ir laukia
Chicagos žurnalistų sky

riaus valdyba

(Balsavimo tuvių parapijos bažnyčioje.

EAST CHICAGO, IND
Vasario 16 d. minėjimas

Lake apskrities ALTo sky-! 
riaus valdybs, apylinkės organi-1 
zacijoms padedant, rengia iškil- ‘ 
mingą Vasario 16 d. minėjimą.

4 vai. popiet Gary šv. Kaži-i 
miero parapijos patalpose įvyks

i iškilmingas Vasario 16-osios —1 
nepriklausomybės atkūrimo mi-' 
nėjimas su banketu ir menine 
programa, kurią atliks solistas' 
Algirdas Brazis. Paskaitą skai
tys Daina Danilevičiūtė - Dumb- 
rlenė. - 9 butų mūrinis. Labai’ geros pajamos.

ALTo valdyba maloniai kvie-:S?utag saviDiDkui- Geras 
čia visus apylinkės lietuvi ik da-1 ------- ‘
Induti šioje didžiausioje mūsų J““”* “ saIa&- 
tautos šventėje. Į —-—

. v Didelis, gražiai įrengtas bungalow-

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE!

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

ELEKTROS {RENGIMAI 
PATAISYMAI

Turtu Chicagos miesto Mite, l

Koresp. , Nebrangus.

.1985 m. vasario mėn. 16 dieną I daugiau kavos 
svečias kalbėtojas, Illinois pro- 8:05 vai. . ryto -per Hammond

Interest Compounded
Dssly Paid Qwartsdj

H«h 
Interest Rates 

Paid cn Strings

2212 WEST CERMAK ROAD ; CHICAGO, ILL. 60608

Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747

kuroras lietuvis Antanas Valu
kas ir kavutė.

Joseph Skeivys

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 -

!
1
I

CHICAGOS ŽURNALISTŲ
METINIS SUSIRINKIMAS

WJOB' radijo stotį bus transliuo
jama anglų kalba Vasario 16 d. 
paruošta programa. Tą pačią 
dieną 9 vai. ryto East Chicagoj, 
prie miesto rotušės, bus pakel
ta nepriklausomos Lietuvos vė
liava.

Vasario mėn. 17 d. 10:30 vai.Pranešame, kad Ghicagos Žur J
nalistų skyriaus metinis risnoti-1 ryto bus Atnašaujamos šv. Mi

šios East Chicagoj šv. Pranciš
kaus lieturiųį parapijos bažny-

uis narių susirinkimas įvyks š.m. I 
vasario mėn. 15 d. 7 vai. vakj, 
BALFo patalpose, 2558 Lithua
nian Plaza Ct.

Nariai yra prašomi būtinai 
dalyvauti, bus renkama nauja j

i«s, į1
— T' 1 — ------------------------I

80909 ‘ill ‘o^oiqO ‘IS P^sieh ’Og 6811 ‘SONEIfŪVN

įaustus jį aĮppCsEj;

'00‘IŠ feunĮunisjad zq
’00‘f^ UUĮB3 ųsd 06 TO^įa psjpiiję

ai Vtsaxow ohvm sarodWvnavK
0ĮCfe feSAlTĮ

OINOHSVd OKLLSHOnV 
pnu5 uuiiį^S asousifriR^

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS

Keičiasi Valgymo Papročiai
Britai paskutiniais metais su

vartojo mažiau arbatos, duonos, 
j jautienos ir biskvitų, bet žymiai

, vyne, degtinės’ 
kiaulienos ir ledų. .Alaus suvar
tojimas pakilo iš 140 pintų vie
nam žmogui per metus 1955 m.’ 
:ki 180 pintų 1982 m. Bulvių su-; 
vartojimas sumažėjo, bet daržo-’ 
vių padidėjo. Taip pat padidėjo 
pieno ir sūrio su vartojomas. Žy
miai daugiau suvartojama vištie 
nes ir kiaušinių, bet mažiau avie 
nos ir žuvies

INSURANCE — INCOME TAX

2351 W. 63rd St 
TeL: 436-7878

READER—ADVISOR

— Ketvirtadienį aukso unci- 
čioje ir Gary-šv. Kazimiero lie- ja kainavo $302.

Liberty Federal /avines
AM? LOW ASSOC1ATCN

ASTROLOGY AND 
CARD READING

Advice on all problems of Life: 
such as love, marriage, business 
<k health. Answers all questions. 
— solves all problems. She sue-: 

ceeds where others fail.
For appointment cell 

Sister Susan — 252-1381

garantuotai ir sąžiningai, į
KLAUDIJUS PUMPUTI!

4514 S. Talman Aw.
Tai 927-3559

4651 S. Ashland Ava., 
Chicago, III.

Tel. 523-8775 arba 523-9191

DĖMESIO
62-80 METŲ AM± VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensiniu Jcitne.

Dengiame ir paisome visų^į 
šįuf stogus- Už darbą gara^t- 
tuo jame ir. esame apdraus^.

ARVYDAS KIELA Jf 
6557 S.-Tąlmcn Avenue jj*

'. ;• Chicago, IL 60629 . b _ 
^4^655 ar Z37-17L-

Notary Public 

INCOME TAX SERVICE

REPAIRS — IN GENERAL 
Įvairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
n e '.man Dečky s 

Tei. 585-6624

4259 S. Maplewood, TeL 254-7450

Taip pat daroifif vertimai, giminių 
iškvięfimaL pildomi pilietybės pr> 

žįjhnaijr. kitokie blankai

WINTER 
OVERCOAT. 

*
♦

=S|I

HomeownersInsurance
. Good service/Goodprice
F. Za pelfs, Agent A i;'

3208% W.95th St
Everg. Park, TIL

60642 - 424-8654"- -

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

Div Hon, Richmond, Virginia 23230

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: tai 
0 vaL ryto iki 8 vaL vakaro. 

Seštad.: nuo 0 vaL r. iki 12 Tai 4.
Ii pagal susitarimu.

TeL 776-5162 - 
M49 West 63rd Strwrt 

Chicago, HL 6062!

Filadelfijos Federalinė Liberty 
Taupymo ir Paskolų Bendrovė

1984 metų sausio 29 dieną Filadelfijos FEDE
RALINĖ LIBERTY TAUPYMO IR PASKOLŲ 
BENDROVĖ, Filadelfijoje vadinama lietuvišku ban
ku,' tapo pertvarkyta 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 
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 viri trijų šimtų milijonų 
dolerių. <

Taip tinka, kaip šuniui bal
nas. ' . ■

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS - ’ 
k V. BRIZGYS : 
Darbo valandom

Nuo 0 ryto iki 5 vai. popiet 
Šeštadieniais pagal susitariau.

S606 t Kedrit Ava. 
Chicago, III. 60629
Tel: 778-8000

to once a day, after the 
evening meal, and cut 
excessive um of waler

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DEL LIETUVOS

world on fire

$17. (Persiuntiirni pridėti $1)KAINA

6 — Naujienos, Chicago, 8, III. Friday, February 15, 1085

WISE

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

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

C. S. CHELEDEN, 
Emeritus pirmininkas




