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TAILANDO KARIAI PASTOJA
KELIA VIETNAMIEČIAMS

Ginkluoti vietnamiečiai bandė pasiekti
TAILANDO TERITORIJOJ ĮRENGTĄ STOVYKLĄ

ARANYAPATĘT, Tailandas!— 
Praeitą .antradienį Tailando šie-, 
ną. peržengė grupė gerai , gink
luotų vietnamiečių .ir baudė pri
artėti - įsteigtos didžiulės 
tremtinių-'stovyklos. - - ■

-Šiomis! dienomis sieną perėjo 
dar apie 40,000 Kambodijos ps- 
bėgėlių. Jie- kelis metus laikėsi 
pačioje Kambodįjos teritorijoje^ 
bet visai netoli Tailando sienos.

Pasienyje buvo didelės kalnų 
uolos, į kurias vietnamiečiai- ne
drįsdavo įžeisti. Paskutinėmis Į kodėl staigiai sustojo
dienomis ’ Vietnamo - aviacija ir į

• . . į - ..J.

artilerija- smarkiai apšaudė sto
vyklų. Pasienyje' buvę Kąnįbpdj- 
jos kariai ir civiliai uolomis pa
siekė. Tailando sieną.ir peržengė 
į Tailando teritoriją..

Pasienio sargai įrengė
•stovyklą

TąilaiĮd^-pasienio, sargai jrėn-; 
gė stovyklą,.yįenos mylios a 1st ir - 
moję nuo dienos,..Stovykla $nyo

’ keleivinis lėktuvas
NUKRITO 32,000 PĖDŲ

SAN FRANCISCO. Calif. — 
Keleivinis lėktuvas, iš Taiva-no 
skridęs į Les Angelės, nukrito 
iš1 41,000' pėdų aukštumos, bet 

- prie paties vandens vėl išsilygi- 
■ no'ir pajėgė pasiekti San Fran

cisco. Kapitonas bijojo skristi

laime neatsitiktu.
Boeing. 747 . specialu tai nori

įvestas vandentiekis ir. įrengtos? 
pastogės.^idaūresifĮMįia. karštos.

la nd^Į

saulės..
Kit 

luoti

yig. keturi . lėktuvo .motorai ir 
■lėktuvas, iš .didelio aukščio kri
to žemyn. Kapitonas liepė nu
leisti. paskutinius, ratus, kad 
dangčiai. sustabdytų -r. kritimą, 
bet jie to nepadarė; Dangčiai 
atsilupo ir nulaužė dalį-uodegos.

. Kai liko tiktai dvi--sekundės 
nuo vandens, motorai- ir vėl už
sidegė ir .’ lėktuvas išsilygino. 
Kapitonas, prešė; kad jam leistų 

1Y? į. nusileisti -San Francisco aero. 
laF 

iriingai nusileido./hers - kai ku- 
riub&^fesėžfi -į ligonine pa- 
tikrir^O^^huvo -kS sun- 
kiau O^^Į ■

grjžti.
: . • -J'

reivus, —z Ipąrblškė Ąįffisiėfifd. vįryd 
šininkasi^ep:'. Aitliit' Ratijlang^ 
S usišaiūtyinia^ įvyko, pnę 347^5., 
kalvos. .•TaUandiėciai .paĄartoįo 
jėgą ir priveikei. įsibrovėlius j išsi- 
nešdinti^jjąė nusivežė ir sužeis-" 
tuosius Šihivo rdrąugus. Jiems nė- 
dvirasmSkai buvo pasakyta, kad. 
jie trauktųsi atgal.

f’’ PR(^OTęfi^Ąs,SMITH 
'-i-: VAKAR-ATSlŠvEiKINO

įĖįį - Pro. 
j kuroasV; Wilįįąųr-iĮF)je.nčh Smi th 
; vakar'; .jąųĄatsisyešmTO - su ge- 
_ riaųsiąįs: ■ savį; ^ratrgaišj? be t pa- 
- aiškėjo,;;-kad- jis ’ dar .negali iš- 
:. Važiuoti! ■‘ ’•.y, ■■ j ’ ’ 'y '-A.

Jis'jau bųvo paširuošęs išva- 
žiupti ’ į KalifOfn-iją; bet naujo.
prokuroro Edtvih'-Mėesę1 reikalas i nun*ei ’Ų- 
ištisus metus užsivilko.'Visi ap- 
škėičiąvimąi . redė, ' kad Meese 
jari turėjo‘užimti prokuroro pa-

IEŠKO ŽUVUSIŲ LAKŪN 
PALAIKŲ

NONGSANGHONG, Laosas, 
Amerikos specia listai ir Laoso 
k.riue.menė? dalims pasiekė šia 
vietovę, k: d galėtų nustatyti 
tapatybę prieš 12 metų nušau o 
lėktuvo žuvusios įgulos narių.

Pavyko nustatyti, kad 1973 
metais buvo sužalotas A neri- 
k c s karo lėktuvas. Lėktuvo įgu
la, žinoma, žuvo kritimo metu. 
Nustatytoje vieloj e Laoso kariai 
ir amerikiečiai pradėjo kasti že
mę, kapoti krūmus, kad galėtų 
nustayti žuvusiųjų liekanas. Su
rado lėktuvo laužą, bet nesura
do lėktuve buvusių karių. Intlo- 
kinijos karas pasibaigė 1975 
melais, bet niekas nebandė nu
statyti. kas tame lėktuve skri
do. Malūnsparniu atskrido du 
žurnalistai, kad galėtų pranešti, 
kas pavyko Išaiškinti.

Pasirodo, kad ten buvo nukri
tęs AC-130 SpecVė karo, lėktu
vas. Matyt, kad krisdamas jis 
sprogo ir išmušė pašlaitėj 12 pė
dų gilumos duobę.

Atvykę amerikiečiai kasa že
mę ir kelia' į viršų, o Laoso ka
riai ją žarsto ir. ieško, ar kartais 
neras, kokį da&ielį, ^primenantį 
lėktuve buvusius karius.

Lėktiiyasriš Tailando buvo par. 
siųs:Ląš;^;.žįąurės Vietnamą, Fto 
Chi Mihh slėnį. Atrodo, lėktUr 

■va-s buvo sužalotas. Grįžtant du 
lakūnai iššoko parašiutais ir iš- 
'sigelbėjo. Trečiasis t-eip pat šo
ko, bet jis užsimušė. Buvo irs
tąs jo lavonas.

Kasinėtojai rado.žinomų dan
tų, uniformų dalis, sagų, bet 
tuo tarpu nerado nieko,' iš ko 
būtų galima nustatyti žuvusiųjų 
asmenybės. Ieškotojai yra pasi
ryžę iškasti visą sritį ir ištirti, ar 
kariais neras lėktuve buvusių
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BRITŲ PREMJERĖ TARĖSI SU PREZIIH ' " 
KALBOMS NAUDOJO TELEVIZIJĄ IR RADI’

WASHINGTON, DC. — Bri-, 
ū pilniausiai pritaria preziden- i

VAKARU PAJĖGUMAS PRB 
RUSUS PRADĖTI PASITARI

ii iš erdvės, - , trečiadienį JAV i 
onfgresui pareiškė britų preni-; 
rė Margrrel Tha'.cher. Ji at-j 

vyko dviem dienom į Washing-; 
tona, bet visa savo laika ji iŠ-; 
naudojo išdėstyti ameriKiečiams 
britų poziciją įvairiais •> 
tarptautiniais klausimai

Keliais atvejais šiltais 
mais buvo pertraukta ; renųc- ■ 
iės kalba, kai ji labai šiltai atsi- • 

• liepė apie prezidento Reagano. 
j paruostą planą gintis iš erdvės.1 
I Pirmiausi? premjerė Thatcher, 
I plačiai išsikalbėjo su pačiu pre-1 

.ridentu. Vėliau ji gana plačiai 
kalbėjosi su jos laukusiais didės- j 
niu Amerikos dienraščiu žurna- » . .

M

i Prezidentas Reaganas Baltuose Rūmuose priėmė Anglijos 
premjerę Margaret Thatcher, britų ambasadorių ir visą 

eilę Kongreso atstovų.

Tarptautinis Raudonasis Kry- reigas, bet dabar atsirado keli 
Sius teilč^- maistą atbėgusiems.

t ___ _________________

— Chicagos policija suėmė 3 
vyrus. įsiveržusius į nuogų vy- 

j rų ir moterų šokių salę, įįreng- 
senatoriai, kurie nori apsaugoti 418 N’ Claik Str.

“riukimvts” į Federalinės Kusi-! 
lai Kinija nepadarė į jos tarybinę valdžią, pareiškė! 

vo nepjtšitenkinimą.. Reaganui. 
kad negali

ma ginkluoti erdvės, bet jis ne-| 
kreipia i tai reikalingo dėmesio.*• Į

Jis pareiškė, kad prezidentui 
nereikeiū siųsti žmonių į Žene
vos konferenciją.

ijoje konferencija turi 
kovo J 2 dieną. Jis 

kad sovietų Sąjungas! 
su noru susitarti, o j

prezidentą nuo Meese. Jie yra 
įsitkinę, kad Meese Įvels prezi
dentą į bėdą, lodei prokuroras 
dar negalįs išvažiuoti.

Meese galėjo gauti advokatą 
už $50 į valandą, liet jis samdė 
tokį, kuris ima $250 į valandą. 
Kai buvo paklaustas, kodėl jis 
ta;p elgiasi, tai Meese nieko ne
atsakė. Bet abakė pats advoka
tas: — Jis samdė brangų advo
katą .kad gautų daugiau pinigų. 
Bet senatoriai gerokai jį ka
mantinėjo už pristatyta tokią 
didelę — $700,000 sąskaitą.

KALENDORĖLIS

George Bush 
Viceprezidentas George Bush pirmininkavo Kongre-

• sui, kai britų premjere Thatcher pasakė kalbą.

- Bereikalingai praleidome 20 metu, 
4 pareiškė sekretorius liti Jaobang

VIETOJ PAŽANGOS. MAO CETŲNGO PLANAI 
KINIJĄ PASTŪMĖ DAR 20 METŲ ATGAL

■ PEKINAS. Kinija.- - Kai Mao ~ ' -2—
Cetungas pradėjo “kultūrinę re- 

: voliuciją”,
jokios pažangos ir bereikalingi'
tarpusavio ginčai Kiniją pastų* esą buvę; pasakyta 
mė dar 20 metų atgal, — pareis- ’ 
kė Hu Jaobang, komunistų par- i 
'lijos sekretorius.

šitas Jaobango pareiškimas i 
šiandien yra atspausdintas vi
suose didesniuose laikraščiuose.

Vietoj rūpintis elektroninėje 
srityje padaryta pažanga, plėsti 
ją ir taikyti šių dienų gyveni
mui, Mao Cetungas sugalvojo 
“kultūrinę revoliuciją“, kuri I 
sukėlė tarpusavio ginčus, bėrei | 
kalingus persekiojimus ir tarpu-1
'savio kovas.

Per 300 metu Kinija 
visai atsiliko

Šveica: 
prasidėt i 
tvirtina 
atstovai

Per paskutinius 300 metų Ki
nija nubiednėjo ir atsiliko. Ji 
atsiskyrė nu > pirmyn žengiančio 
pasaulio ir nesinaudojo daroma 
jo pažanga.

Mao C e langas skelbė kinie
čiams, kad 2049 metai bus pa
lys pažangiausi metai, kai pra
eis šimtas metų nuo “kultūri
nės revoliucijos“ pradžios, be! 
tikrovėje ji< savo užmojais ker.-Į 

kraštui, tvirtina Jao-

Vasario 22 d.: Maksimijonas, 
Margarita, Darvydas. Gintaute, 

! Globs, Santara, Kantiginlis, Vė- 
jūna, Gardenis, Gailutė.

Saulė teka 6:19, leidžiasi 5:30.

Lis, pus šaltas vėjas.

kė visam 
bangas.

Visuose < 
dar liko 
jos šalinnk 
dien mažė 
laikau rup 
giau žeme 
ir pašinam 
ros ir eick

<1 dėsniuose miestuost 
’’kultūrinės revoliuci

Kiniečiams da! 
spsėti galimai dan I 

S prisodinti medžių 
>ti naujausiais clekt- j 
ronikos išradimais. I

GARBU'
RE A

distąis. 
radiją 
duoti, 
kalba 
vajns. 
viceprezidentas George Bush ir į 
AtsJtA'Ų Runm pirmininkas Thcr < 
mas O’Neill Jr. Josios kr.lba ke-• 
kais atvejais atstovu- butvo per
traukta, kai ji pasakė kėlis ši!-- 
‘.užsakinius apie patį prezidentą 
k-josios pokalbį su juo.

■-> . Atsiminki'e. tkaxl Sovietu’ 
Sąjungos atstovai išėjo iš posė-į 
džio 4r visai atsisekė larris, kol • 
iunerikiečiai nealšauks Eurcpon! gūn 
atvėstu atominių raketų, bs 
orez. Reaganas- pačiam Gromy 
kai 'pasakė, kad jis Ameriko 
”akė*ų neaĮšauks is Europos 
kol sovietų ir Amerikon ai s 
ne<usilars dėl r ketų korrii 
Prezidentas Reaganas vis 
privertė rusus .sutikti tarti 
Atominiu reketu kontrolės. Pre-i 
ridentas nelaukė, kcl ru ai pa-Į 
naudo,s turimas raka 
noje. Jis pradėjo rur 
Imi i

Ji niūriojo televiziją ir 
savo pareiškimams per- 
Pali svarbiausioji josios 
.buvo Kongreso atsto- 
Posedžiui pirmininkavo

pasiūlyta:
pasakė britų pre:
- Žinokite, kad ; 

c« ne jų gera valia į 
sus grįžti Žėnevon, — 
premjerė. Thatcher 
atstovams ir diploma i

Jeigu neskaityti W 
ko, joks kitas britų 
nekalbėjo JAV K m v. 
vains.

Trečiadienio Ag 
karionė britų am 
da I v v a v o visa e i _<

minister is Howe ii ’

ma, ir atsakingi Se: 
stovų Rūmų nsriai ! 
Všlstvbės deparlarn

u ambasada 
irt.

r< >;e vi <1

j

ritu ir Amerikos 
vo labai draugi 
Churchillio ir Fi 
velto laikais. Aš 
orio tu dvieju va:

si tarnu

OVUI NEPATINK A\ 
?ANG mintys

si aliniai

Penkiadienį aukso uncij 
kainavo >*301.

-- Izraelio premjeras Šimo 
Pens pareBkė. kad jis pačruu. 
šęs susitikti su Jordanijos kara
liumi Ilusejinu ta kos sutarčiai

>

7U 'Z 1S >i:

bet ištraukė $500
io

oi m*au:

S
B

MASKVA, Rus.— Michalovid 
Garbačiov. > kalbcėdnmas prieš

Trečiadienį britų premjerė M. ThafcIxA pranešė JAV Kongresui, 
k d luitai pilniausiai pritaria “žvaigždžių karui“.
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Įstaigas.

p
1

bams, ii- mūsų dienos bus švie
sesnės, malonesnės ir sveikes
nes
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U jeĄąią.ldeki mai-fe. "-u 
etikėtcse ž^mnėti bendrą riebalų 
kiekį ir kokia dalis tuose rieba
luose sudaro prisotinti ir uepri- 
sotinti riebalai. Taip pat jie

k u tini s, nes norima “užšaldyti” 
Soc. See. pensijas ir. Medicare 
apdraųdo&A - i

120 mįlijonanis darbininku, 
mokantiems Soc. See. mokes-

ilo ..erai nupilei

jie pereitų į mažiau riebalų tu-
i inlį maistą. a

Viki. L-gas

t rumpos žinios | 
■ 

....• 37 mik pensininkų gavo pot 
15 dal. pakėlimą nuo š. m. pra-Į 
džios; Iš Washingtono D. C. ži-i

pat> da
liau, aš sakau, aš mėgstu, aš n? 
mėgstu ir 1.1.

Tas, kuris gerbia tiktai savą
jį ’‘aš” vienas tiktai k gerbia jį. 
Tas asmuo, kuris vertas pagar
bos, yra kuklus, malonus, teisin 
gas, nuoširdus, gerbia kito nuo
monę, yrą geras klausytojas, vi 
suomei rauda ką nors gero, tei
giama pasakyti apie kitą asme
nį, artimui nelaimėje ištiesia 
ranką. Jis kaip magnetas trau- 

visų 
Jis

Ąinerikes sveikatos institutas ,
I pataria keisti mitybą'

Aiškų nuosprendį padarė ži
nomas Amerikos ĮSveikacos in- 

; stitujas N1M (National Institute 
' of Health). del cholesterolio ro

les sklerozes ir širuies miorkto,

pikuu, susinervinęs ir išsi- 
ganuęs. 'lokiu atveju sveikiau J 
visai nevalgyti. Vengti vmuriųj 
uzr.iclėimo, kaip didžiausio.-i 
nelaimes.

Labai sveika k;u>dien fiziški! 
pratimai, porą mylių vaikščio 1 

’.i. miegeli užtektinai bet ne pex i 
ilgai, sveikiausia prie atviro! 
lango, nenešioti pc-r daug ura-į 
bazių, kad kūnas natūraliai tė-į 
jin rus.

kia į save draugus, laimi 
pasitikėjimą bei pagarbą, 
tikras laimėtojas.

Išraukime liktai pikžoies 
savo širdies, ir tai ne tiktai 
čių savo pačių gerovei, bet 
kitų.

Būkime jautrūs savo ailunui, I 
“ e, vienatvėj, Į 

mora- ‘

ieškokime linksmų, malonių te- ■ 
..m. šypsenos ir juoko jėga yra : 
uiag’ka.

Kontroliuokime savo būdą,; 
pažinkime patys save, žinokime 
stiprumus, bet neužmirškime ir; 
.-.lipnumų, nes visi mes ju turi-! 
me, dažnai mėgstame kaltinu! 
kitus tuo, kuo patys esame pa-, padėkime nelaimėje, 
il.egę. j jeigu ne ma terialiai, tai

.daugelis žmui ių paprastai! liai.
ap.t kitus žino daugiau, negu! 
apie save. Gal šiek tiek ir tei- ! 

remdamies, išnagrinėjam į 
draugų blogybes, bet var-^ 

gai ryžtamės patyrinėti save.
Dažnai mes žinome žymiai * 

daugiau apie savo automoili,- 
negu ;pie save. Jeigu mašina, 
nevažiuoja, tai ardome, valome,! 
sludijuoiame, kol surandame’. 
P’įežasttĮ ir ją pašaliname. Ta
čiau savęs dažnokai lipsugeba- ' 
rne pažinti, siitvarkj ti šavo gy-i 
cenimą ir gntžiai sugyventi su į 
.savo artimaisiais- Kaltname ke
tus, atrodo, kad visi priešiškai 

ne

U

Pirmą kartą toje konferenci
joje buvo auoti dienos parari-! 
mai ir tiems asmenims, pas ku-] 
riuos iki šiam laikui cholestero'l 
bo kiekis buvo laikomas norma-1 
Ii u. Ameiikos gyventojų choles-į 
terio-lv vidurinis yra- per aukš
tas ir tai yra priežastis apie 50% 
.’Hu a-iiririiy.

Būkime tikri broliai bei 
i serys vieni kitiems, juk esame 
• vienos nelaimės ir Ukinw vai-

. .Nukreipkime savo energiją, 
protą ir gabumus naudingiems

NEMOKAMAI UŽPILDOMOS 
PAJAMŲ MOKESTINĖS 

FORMOS VYR AM. ŽMONĖMS

Pietvakarų apylinkėse gvye- 
nantiems vyr. amžiaus žmonėms 
nemokamai užpildomos pajamų 
mokestinės formos.

Tokį patarnavimą suteikia va
dinamoji Tax Aide TCE prog
ramos vykdytojai iš American. 
Association of Retir ed Persons.

Southwest Multipurpose cen
tas, 6117 S. Kedzie veik;a nuo

sratė, kad cholesterols yra ne 
tik rizikos faktorius, bet ir tie-f 
sogme priežastis iššaukianti šir-j 
dies ir krąyjo apytakos ligos. 1 
šios konųsiįcs ekspertai siūlo,] 
kad visi žemiau 30 metų am-j V - -
žiaus asmenys cholesterolio kie-! 9 v. r., — 2 v. p.p. pirmadieniais

įr antradieniais.
Antroji vieta Gatiield Ridge 

Library, 6322 S. Archer, nuo 10 
v. r. 2 v. p.p. penktadieniais:

Trečioji — Scottsdale Libra
ry, 4101 West 79th St^ nuo 10 v- 
r. — 2 v. p. p. ketvirtadieniais.

Ketvirtoji — Mount Green
wood Library, 10961 S. Kedzie, 
nuo 10 v. r. — 2 v- p. p- ketvir
tadieniais. . ■ •

Penktoji —-Great American 
Savings arid Loan, 6245 S. Wes-

Nenuodyti orcamzmo viso
kiausiomis taJiletėmis,tiktai dak
tare priežiūroje naudoti vaistus. 
Svarbiausia nesijaudinti. Jeigu i 
mes visas šiandienines savo be 
das surašytume, c. po pusmečiui 
ja- perskaitytume, tai- pamaty - j 
tu, koks beprasmis buvo mūsųi 
jaudinamasis ir nervinimasis: j 
so bijojome, visiškai neįvyko, oi 
kas atsuikc, taip put neture.:^!
.tokios jau didelės ir lemiamo-i nusiteikę, esame nesuprasti, 
reikšmės- Nusišypsotume taųi Įvertinti, kaltiname dėl savo Ji 
u pagalvotume; koks beprasmis! 
buvo mūsų rūpestis! Ir kiek tai ‘ 
Kainuoja mums sveikatos!

Skaiti.i laikraščiuose ir liūti- 
ua darosi, kai užtinki žinių ap»e. 
tą ar kitą iš mūbų tąrpp išsUkyr‘ 
rusi asrne^. DraUgar ir pažįsta-, 
mi krenta.^tarytufiie rudens la 

nesulaukę normalaus ru- 
žaeus — amžiaus pabaigos. Ko- 
jilėl? čia ir yra tragiką, kad gal 
?'š dešimties devyni galejc iš
rengti ankstyvos ir nelauktos 
gnirties. 
~ Kiekvienas mūsų esame ar 
Statytojai, architektai savo pa- 
5nų gyvenimo, ar jc naikinto* 
§ai. Reikalinga -tiktai pasitikėji- 
nno, stinries valios. Praradus vii- 

7 a

ji ir pasitikėjimą savimi, joks 
įs.-.kmras nebepadės. Tikėjimas 
3 r viltis stebuklingai aigaivina 
Smūsu dvasią, suteikia nepapra- 
S-tą stiprybę ir ramybę. Turin
čio pasitikėjimą savimi žm.o- 
SĮžaus nepaknis joks vargas. Vil- 
Btis liūdesį ir tamsumą paverčia 
kaulėtu pavakarių, ir dvasios d y 
įcumos tarytumei rožėmis žydi. 
^Dievas sutvėrė žmogų ne vergu, 
gialiegėliu, bet dvasios galiūnu, 
Saimėtoju- PasitiKėkime Dievu 
S r savimi, kukvvuokime dvasi-j 
3:ę ir fizinę jėgą, optimizmą, ge 
ra savijautą. Pasikalbėjimuose

kį kraųjųje sumažintų iki 180 
mg/dl. Vjsi vieš 30 m. turi (Su
mažinti iki 200 mg/dl-Amenkos 
gyventojų cholesterolio kiekio, 
vidurkis šiandien yra 220 iki 
250 mg/dl.

Asmuo yirš 30 metų, kurio 
chalersterolio kiekis yra dau-i 
giaus 240 mg/dl turi būti gydy- 
dytojo priežiūroje. Ir vaikai/ 
kurių cholesterolio kiekis yra; 
virš 185/.dl yra jau rizikos f ak-1 
torius ir tajgjjjjįti gydomi. Ty-j 
rimai rėdo, kad kraujo riebalai i tern, nuo 9 v. r. — 2 v., p.p. an-

Kimo net Dievą.
Prisimenu dzūkų pasuką. S?- 

■ Heliją nusivedė vaikaitį■ .grybau
ti. Mišk? mažasis išdykėlis pra
dėjo šūkautiižinoma, aidas jam 

; fą pati alsakė. Vaikaitis skuh- __
. <ižiąsišSeneiiui, kad kažkoks, bio jų rate, nuo š. ni. padidėjo j
gas berniukas barasi. Senelis pa g 7 ppoc. iki 7.05 proc.
tarė vaikučiui gražiai kalbėti s Medicate ligoniams mokes-1 
ir-bandyti taip su tuo “negeruo, ėiai padidėjo: nuo $356 — > 

$400. Iš viso pensininkų esą 30 L 
milijonų, padengtų šia apdrau- {g vyr. amž. amerikiečius. Pa-gal 
da, vadinasi padidėjo $100 per, JAV Konstituciją, mūsų prezi

dentas pranešimą turi padalyti, 
nežiūrint piliečių pageidavimus 
bei jų norų * j .
Pagal ekonominės veiklos pro- 

..... .................. ..... ... ....cedū-rą, mūsų prezidento politi- 
10 milijonų formų, -paaiškinda-: pažadai tim būti išpildyti,

: nia, kad jįc. See’ beneŽtaT yra i bet Amerikos piliečiai nelabai rū 
apdedarr.i mokesčiais; tie, ku-; 
rie turi daugiau pajamų, iš pen-| 
sijų, devidentų ir ku, pvz., pa-į 
vienių suma $25,000, vedusių po i 
70s $32,000. Apie 10 pore, gave- j 
jų (pensininkų) daugiau 3 mil, i 
mokės didesnius mokesčius. Pel.

• Čekai yra patys didžiausi’ 
alaus gėrikai pasaulyje. 

Apskaičiuota, kad kasmet vie-’ 
nam asmeniui teko 29 2 galiono. 
Britams teko 20,85 ealic-iiai as
meniui.

ju” berniuku susitaikyti.
-Panašiai ir su mumis, ką sė

jame, tą ir plauname, šeimyn?’ 
niame gyvenime turime bėdų, 
problemų, tačiau, šaltai apsvar 
sčius, visada randama išeitis. 
Panašiai ir organizaciniame gy- į 
venkne. į

Pasitaiko tiesiog ubagiškos šie-' 
los asmenybių, kurios niekuo-; 
met nepatenkintos, visus įtaria, 
pavydį, pradeda kurstymo ug
nį vienų prieš kitus, sukelia ne
reikalingus ginčus lietuviškoje 
spaudoje.

Tokie ne tiktai patys save nai 
kiną,, bet pažeidžia ir kitų svei
katą, užmuša entuziazmą auko
tis ii- dirbti. Ne veltui Maironis 
rašė: “Apsaugok, Viešpatie, 
nuo priešo, kuris patamsėj duo 
bę knisa, ant kelio viešo purvais 
aptaškė žmogų visą

Dar kiti visuomet liaup/na

2-jus metus, .nuo 1983 m., kadai 
buvo $30-1 už gulėjimą bet ku- j 
rioje ligoninėje.

? 
....® Pirmą kartą Washington© ‘ 
D.C., vyriausybė išsiuntinėjo;

PASTABOS DeL PREZIDENTO REAGANO ME 
TINIOPRANEŠIMO ,

(nusėda; indų sienelėse ir jas su-’ traoieniais ir ketvirtadieniais, 
siaurina. Tokiems vidutinio šunį Penktoji — Marquette Natio-

t kumo fizinis darbas gali jau pa-' nal liauk, 6155.Jįį.dbrfa-ki nuo 9 
1 kenkti, kad nepakankamai krau v. r,pirmadieniais 

jo ir tokiu būdų deguonies tian' ir trečiaiiieaiąis,'
sportuojama-.j širdies muskulus.. Papildomų informacijų galite 
Gale šito užburto rato "įvyksta ■ gauti, paskambinus fs^rdintas

, ši r dies priepuolis, kuris hėpa- 
j taisomai sužaloja širdies audi

nius.
l Naujausi tyrimai rodo, kad

I

Reagavo metinis eko- presija ir tragiškas karas. Tai- į sumažinimas cholesterolio vienuPrez.
nominis praenšimas labai sukrė-

NEMOKAMAI MATUOJA 
KRAUJO SPAUDIMĄ

Trečiadieniais ir šeštdieniais 
; nuo H v. r. iki 12 vai. d. dr. Ed

mundas savo ofise, 6155 S Ar
cher, Chicago,111.60638,tel. 785- 
7755. Gydytojas kalba lietuviš
kai. Jo specialybė — vidaus li
gos (Internal Medicine).

gi, jeigu (dabar būtų gyvas prez. ' %-tu, sumažino rizikos faktorių 
Rooseveltas, tai jie būtų ir vėl • 2%.
išrinktas. Noriu pabrėžti!, ko-, - Pirmoji gydymo priemonė yra 
dėl jis buvo toks populiarus .ir dieta, t- y. mitybos papročių kei 
galingas? Nors tais laikais ne
buvo komputerių, viską turėjo, kiekis, kurių suvartojimo 
apskačiuoti ekonomistai, kurie durkis vienai dienai yra 40% tu- 
turėjo tautinę drąsą, mokslą; ži
nojimą bei patirtį, Kad paten- 
Itintų daugumą žmonių, kadan-

tinjas, bet ne vaistai. Riebalu 
vi-

I

5’-

ri būti sumažiaitas ūd 30%. Su-> 
naudojimas cholesterolio kiekis; 
dinoje turi būti ne didesnis, 
kįąip 250 mg iki 300 mg- Iš
jungimas kitų rizikes faktorių, 
kaip aukštas kraujo spaudimas,; 
rūkymas, cukratigė, užsisėdėji-i

X r | B •- —

mas yra savarmi suprantami. ? pavaroti priemones, kad mano, 
Šita komisija apeliuoja ir į kaip piliečio, būtų išklausytas 

maisto gaminimo įmones mažin.-. sveikatos reikalu balsas?

J ŪS KLAUSIATE, 
MES ATSAKOME! pinasi tais tuščiais pažadais, ku j gi prez. Rooseweltas buvo pa- 

I rie pažadėti rinkimų kompani- saulinis oratorius — demokra- 
jos metu. į_: č ;

Prez. Reagan buvo perrinktas 
dar 4-ms metams. Nežiūrint 
skirtumo, kad ^>rezidento pir
mas laikotarpis- buvo, politiškai 
nepalankus.Daugumas demokra 
tų netikėjo, kad prez. Reaganas j istoriškai užbaigė savo darbą ir 
bus naujai išrinktas. ’ Y , I įvykdė visus duotus pažadus.

Šis politinis įvykis Aavė pa-' 
moką visiems piliečiams, su pa- bartinis prez. Reaganas pada- 
staba, kad vienas žmogus —inū . rys,: ar ijs išpildys duotus rin- 
sų -prezidentes nustebino ne tik kintiniųs pažadus? Po prięsai- 
Ameriką, .bet ir visą pasaulį.

Aš gerai prisimenu -buv, pre-

. Dabartinis prez. Reaganas taip 
pat yra drąsus, ^gudrus orato
rius — respublikonas, kurs pa
simokęs iš prez. Rosewelto. Po- 
žymėtna, kad prez.Roosevęltas

Dabar kyla klausimas,, ką, da-

V

KL. Pasakykite kokias reiktų .

Matas S-Jcas
ATS. Jūsų balsas gali būti di

delis, kai rinksite savo atstovus 
Jūsų atstovai turi žinoti ko jūs 
noi-ite, ked sveikatos reikalais 
būtų išteisti geri Įstatymai

1) Pasakykite Kongreso ats- 
tcovams, kad pajikytu AARP 
Įst. projektus Medicare reika
lu, kad būtų užsaldyti gvdytoju 
honorarai ir ligoninėms išlai
dosi

iĘ
i

i “ - . ' .
reikės muins patiems- mokėti. !

Taip pat reikėtų tuojau pat 
užšaldyti didesnių pensijų išmo
kėjimus senatoriams, kongres
menams, armijos generolams 
bei buv. prezidentams, vicepre- 
zidentams ir jų žmonoms.

Čia iškedeni didelį ausirūpini- 
m!ą vyresnio amžiaus žmonių, 
kuriuos turi išklausvti mūsų 
kongresmanai bei senatoriai, 
kurie šio krašto piliečiai tam 
reikalui buvo išrinkti.

Adv. Charles P. Kali
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zidentą Roose veltą,kaip jį pike- • draudimą bei Medicare su Me
čiai išrinko, tada buvo didelė det'icaidu ir transported j a, už ką

H

kos prez. Reiganas pareiškė', 
kad laikas užšaldyti Socialini

Reikia palaikyti t-io.s įstaty
mų leidėjus, kurie palaiko ligo 
niaių kainų užšeldytna.
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TWUADOS 
if one struck, would you 

know what to do?

to lest to yeen 4,245 tcrntoot hto touched down r

Rw m Omjste', a c\4cr toto tourer, offer* to

Ha cga etose jom «MK to

1 tow enforcement 
focton.
tone Carnap, board up 
jr boto to to etos or 
r^to protect fcrntoNnas

penėta

1MMHM

Dievuliau brangus, kaip rudenį aguonos 
nunoko mano dienos ir vakaras jau matos....
Jei Tu iš savo rankos dar duodi kąsnį duonos, 
duok kelio pabaigai ir truputį sveikatos.

Dievuliai geras, lyg- ūkanoj išnyko 
vaizdai gimtų namų, gimtų laukų ir ^odų.... 
Atkelk vartus namo* Tenai ant laukę pliko, 
palaukt saulėlydžio Jaus širdžiai nenuobodu.

Praamžiau ką plačiam pasauly
likimo piktos rankos mūs brolių kaulus barsto? 
O leisk surinkti juos šviesoj tavosios saulės, 
leisk rasti dingusius be ženklo ir be karsto. ,

Dievuliau mąno, tartum šėtono ugnys 
nesantaikos gaisrai vis laižo žemės veidą, 
Šauk klystančius atgal^rąžink juos- nuo bedugnės, 
kol pragarą'liepsnų visai dar nepaleido.

Valdone amžių, kits prįeš Tave’karaliai? ’ 
Vadus ir dfesdrius- n^hjojaJkiko srautai. 
Ne juos,’’Tave prašau, paklusęs Tavo valiai, 
grąžink vėbfefevę mano, brangiai -tautai!...

Laimutis ■' š naikus

SWINGS

Entente
Ort Sonnfi

M and tod topteri?

Mutual Federal 
Savings jand Loan

4»P,«ST CEKKAK w;D 1CH1CAS3, "l tO6O« 

Peter Kazanauskas, Prea. tei 647-7747Pater Kalinauskas, Pres.
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A, a. Mikaliną Baronienę prisimenant

Mikalina Barorienė

rankraščius, su 
kalinėdavo, neb

kniaubusį. Pamaniau, kad mie- 
Jis man padavė rankraščius 

u-
.'jau.
Velionis Baronas buvo r 
ido flegmatiškas žmogų 
įaustHvės darbininkų i 
as. Kai į spaustuvę atnešdavo 

r i nkėjats

įaus 
visų

irasi- 
k up 
Au-

gustiną.
Busimoji 

Baronaitė, 
ienų” raštinėje Antanas Vaiva

da dirbo redakcijoje kaip repor
teris; J s paruošdavo gausiai ži
nių iš lietuvių gyvenimo ir mies
to įvykių- Antanas Vaivada daug 
prisidėjo prie Felikso Vaitkaus 
skridimo vajaus j Lietuvą.

Kai dukra Milda ir svainis Vau 
vada apsigyveno McLean, \fa,‘ 
iai ir a.a. Baronienė ten gyveno. • 
Velionė Mikalina Baronienė Čia 
palaidota Lietuvių Tautinėse ka
pinėse Chicagoje, šalia savo vy-

Vaivadienė.
tada tarnavo

Milda

Š. m. vasario 18 d. McLean, 
VA mirė Mikalina Baronienė, 
buvusio "N ui j ienų” redakto-i 
liaus Kazic Barono žmena, -.ni- 
lackųsi 93. metus amžiaus. Ji mi- j 
rė svainio ir dukros Mildos V?.i-| 
vadų namuose. Daugelį metų 
gyveno Chicagoje <.crej<. nuosa
vą namą pietine'e dalyje prie 
S5 ir Marshfield. " J J.

Mikaliną Baronienę pažinau jautą.

ro K. Barono,
Baigdamas reiškiu savo nuo-j ° . 1 širdžią užuojautą Mildai ir Anta 

nai Vaivadoms ir giminėms užuo

r

.1

Tiižės vaizdas iš Panemunės Žiūrint

į

k

Mikas šiieikis

i

Lietuvos Nepriklausomybės 
M nėjtmas

t Minėjimas įvyks vasario 24 
sekmadienį. Pamaldos už žuvu
sius už Lietuvos laisvę, bus at
našaujamos S. S. Poter ;
Paul gažnyčioje 11 valandą. Iš
kilmingas ’ minėjimas ’ Lietuvių 
klubo salėje 2 valandą. Ši minė-

ti

mo 1919 metų, kai atvykau į 
Chicagą ir dirbau prie “Naujie
nų’’. Barniai tada gyveno Hal-1 
.-ted gatvėje, netoli “Naujienų” 
namo. Apsistojau Baronų šeimo
je. kol pastovaus buto dar nem-i 
rėjau; Milda. Baronų dukra, bu
vo dar maža, bet nepaprastai gra 
ži mergaitė: turėjo šviesias gel
tonas kasytes, mėlynos akys ir 
šypsantis veidelis, tėvams tikras 
džiaugsmas. Pas Baronus buvau
kol sus’radau butą šiaurinėje i 
miesto dalyje.

1

Chicaga iškart man nepatiko, jimą ruošia A. L. Tarybos Rock- 
tačiau mano tikslas buvo mokyk j fordo skyrius, 
h, dėl kurios atvažiavau. — Me
no institutas, be .to, darbas prie 
laikraščio. Atsimenu, kai M. Ba
ronienė nerodė man Chicagos 
miestą ir paaiškino, kad miestas 
perai sutvarkytas ir paklysti be
veik negalima. Ji man padėjo 
nuvažiuot; Į Meno institutą. Be
važiuojant sako: Chicagos mies
tą skiria Madison.gatvė į dvi dal 
i is: į šiaurę ir. į pietus.

Kazys Baronas redagavo “Nau 
ienij” pirmąjį puslapį'’. Kartą 

nuėjau į jo redakcijos kambarį, 
radau ant rašomejcr.stalą- užsi- Todėl tikimės, kad šiose pamal

TILŽĖS AKTO MINĖJIMAS
Mažosios Lietuvos Rezistenci-j 

nis Sąjūdis 1984 m. gruodžio 2 i 
d. Chcagcie surengė Tilžės Ak- 
to minėjimą. Atidaromoį kalboj 
Mažosio> Lietuvos Rezistenci
nio Sąjūdžio yiduric vakarų pir

rtose dalyvaus daug kitų tauty-
and- Ibių žmonių. Po programos salė, 

je ruošiam^pfetūs. Bilietus pie- 
; turns pramigę Įsigyti išanksto, 
pas vuldylJo^'harius, ar Lietuvių 
klube. Mitras rockfordiečiams

kitoms organizacijoms. Kviečia
me visus Rockfordo ir apylin
kes lietuvius atsilankyti. Laukia 
me svečių ir iš kitų koloniju- 
Atvyks mūsų nuolatiniai talki
ninkai Chicagos šauliai mums 
padėti. Puikią meninę programą 
minėjime išpildys, Chicagos Vy
čiu choras, vadovaujamas F. 
Strolios. Choras giedos ir baž-5 
nyčioje. š^s sekmadienis šutam-j 
pa su parapijos atsinaujinimo i 
progitima, ir ta diena -šioje baž- j 
nyčioje bus tik vienos mišios.

talkininkaujant re:į_Įa stipriau, pasispausti, nes
vienerių metų laikotarpyje am
žinybėn iškeliavo 5 mūsų kolo
nijos lietuviai.
Pasiaukodami ir vieningai dirb

dami suruošime gražų minėji
mą- Prisidėkite savo darbu ir 
pinigine auka, Lietuvos laisvi
nimui.

min. Vilius Žiobrys užakcenta
vo, kad Tilžės Aktas yra Mažo
sios Lietuvos Vasario 16. Kvie
tė visus “mažlictuvius” niekad 
neužmiršti, kad’ Mažosios L:e- 
tuva yra jų gimįtinė, lietuviška 
žemė. Kaip nepamirštamas Vil
nius ir Trakai, lygiai taip turi 
būti neužmirti ir Tilžė, Kara
liaučius- Pat§ •Įuikas.jsag 
susirūpinti Mažosios , 
'ikimu.Reikia skubf^^iijkti do
kumentaciją ir hrfol’muĮti lais 
vąjj pasaulį, kad stigruv is rusų 
imperijai Mažosios Lietuvos lie
tuviškos žemės būtu suĮiungtcs

ietuvos

Tilžės A.ktas:

Valdyba

-u atsikurta Lietuva; 1 ‘: h
Iš isterijos žįiięmę-.; -jkad 1918 

m- lapkričio 16 d. Trižtje buvo 
’kurta Mažosios. Lietuvos Tary
ba. Taryba 1918 m. lapkričio 30 
d. aktu viešai relkalavė Mažo
kos Lietuvos sąjunginėj su di
džiąja Lietuva. ą

Atsižvelgiant į ta, kad viskas, 
kas yra teisę gyventi ir į tai. 
mes, lietuviai, čion Prūsų Lie 
tavoje gyvenantieji, sudaro
me šio krašto dauguomenę, 
reikalaujame mes, remdamie
si ant Wilsono tautų paties ap 
sisprendimo teisės, priglaudi
mo Mažosios Lietuvės prie Di 
džios:os Lietuvos, J'Visi savo 
parašu šitą pareiSrimą prii
mantieji, pasižada visas savo 
jėgas už Įvykdymą minėtų 
siekių pašvęsti'. Tilžėje, lapk- 

kričio 3C d, 1919 m. Pasirašo: 
J. Vanagaitis, Viktoras Gailius, 
Martynas Jankus, Mikelis De
veikis, Mikas Banaitis, A. Sma
lakys, Kristupas Paura, Mikelis 
Lymantas, Š. Kalniškis, F. Zu- 
baitis, Kristupas Kiupelis, Ja- 
gamastas. Jur. Lebarta.-?, Jurgis 
Arnašius, S Deveikis, Jonas už- 
pudvis, Jurgis Gronovas Mike
lis Mačiulis, E. Bėnedikas, M.

Reinys, V. Didžys, J. Juška, 
M. Klačkus. Jurgis Margys.

Mažosios Lietuvos- Rezistenci
nis Sąjūdis yra viena iš 13 Vy
riausiąjį Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetą sudarančių organiza- 
jų. Sąjūdžio pirmininkas— Kr. 
Krkutis L. Kr. D. Biul-

> LITERATOXA- lietuvių literatūros, meno te mcklt 
.551 m. metraitia. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vin*M 
irėvte, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos, 
i. Raukčio, <ir. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus te Y. 
Meilaus straipsniai bei studijas, iliustruotos nuotraukomis te 
X K. CJurlionto. M. šfleikio, V. Kaiuboa,

• L1JK1U VliKASTS PAMARYS, Henriko Tomo-TtmxiiW 
iioml&I pAraiyti rtudija «.pie RytprūeiuA, remUntif Pakalu** t 
Labguvos apskričių duomenimis Apraiyma! Įdomūs kiekvienai? 
detavftd. Leidinys Iliustruoto nuotraukom It, pabaigoje duodami 
ritovardfių pavadlnlmalalT Jų vertiniai | vokiečių kalbą. Eab* 
samfingoje 533 puri, knygoje yra Rytprūsių Umėlapia. Kaina >

-» K4 CAUM1S L1M1 palytojo* Petronėlės Orintaltėf atr 
fnfrifrnat tr minty* apie asmenis Ir vietas neprfk. Lietuvoje fr pte 
maišiai* bolievikų okupacijos metai*. Knyga turi 234 pualapia 
bet kainuoja tik H. ■ »'•>* ■ * <> .,

> JULIUS JANONIS, poetas fr revoliucionierius, nenpra-’ 
’*1 fr klaidingai interpretuojamas gyvenime fr politikoje} tik * 
/■RrgJo Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimų fr pa 
rijų. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju ui imogaua teū* 
Knyga y** didelio formato, 285 puslapių, kainuoja ft.

-i ii, Ltimai ir Aini; Liet, 
mtno an-ambliui “Dainava” 
lig. P Mieliuliiii akonru 
Kupstaitei ir vadovei p. C 
lienei;; menines dalies pla 
tojai p. B. Skorubskienei. 
švietimo tvalkj-tojui Č. Ri 
i'll: >

Ponioms, padėjusioms 
Įėjimo, svečių sutikimo ir 
linkimo; "Rūtos” ratelio 
rems; vi-iems. dalyvavm 
Nepriklausomybės Šventės i 
jime ir aukojusiems laisvi 
reikalam-”

Naujienoms ir kitiems 1.
mokiniams viškiems laikraščiams bei r<

Dėkoj tme J. E- vysk. Bl iz
giui,kan. V. Zakarauskui ir kun. 
V. Mikolaiėiui už pamaldas sv. 
M. Marijos G inimo pa.f bažny
čioje; kan- V. Zakarauskus už: 
pamokslą; parapijos chorui. di-Į 
r:g. A. Linui, vargom A. Eitu- i 
tytei ir soi’siams M ir V. Mom-( 
kams: Vytauto Di<l“ šaulių rink' 
■inei, jos \ adui V Išganaičiui, 
PLB i1 visoms organizacijom^; 
• <ž dalyvavimą pamaldose šit vę?-! 
1 nvomis;

J. E. vysk. A. Traktui, kųu. J. j 
Jozupaičiui ir kun. S. Neima
mu už pamaldas Ev. Liut. ir 
Ref. bažnv.Tcse;

zAukšt. iit. m-los
ir dir. J. Masilioiūui už dalyvavi 
mą apeigose prie paminklo žu 
v ilsiems cėl L etuvcs laisvės;

Dariaus-Girėno ir Don Varno 
Am Logijon.o postams bei liet. 
. rganiz: c j< ms už dalyvavimą 
minėjime (Marijos a’ukšt. in-los 
.-ulėje) iii vėliavomis J. E- Briz
gilu u : invokaciią; sol L. La- 
pinskie.ici už JAV ir Lietuvos 
himnų g’-Jojimą Gen. konsu- 
ei J. Dau?.vrdie,,e’ ir VLIKo vi- 
.•e-pirm. inž. L. G rinkit ui pasa
kytas kalbas; savanoriams - kū
rėjams ir Chicago^ sk. pirm- J. 
A. Tamn'iui; ALT S g - vicc- 
-pirnt. V. Jonušienei; sveikinto
jams ..■••i’.; sve kimojams ž(> 
džiu: sen. A. Dixon atstovui B. 
Slowiaskui, ukrainiečių atsto
vui Dr. M. Charkevych, latvių 
s-gos ir Pavergtų tautų atstovei 
p. I. Stokes; Dr. V. P. Dargini 
už rezoliucijas; adv. 
kini už akademinės 
vedimą;

Meninės dalies

valandėlėms už šio minėjime 
sinima. Ačiū visiems!

Chicagos Lietuviu Tai

v; u

<UL-

l

r . Ii-
ii i'>

i

EAST CHICAGO, IfU
Lietuvių Nltdžiotoju :r ske- 
i'Otoju Klanas E. Chicago, Ind.

šiems, 1985 metams išri '.kca 
nauja valdyba, kurią sudarc:

C. Baltrušaitis— pirmininkas, 
Walter Ruzgą.— vicepirri., 
Alex Špokas — kasininkes, 
Alex Navardauskas — 3 
Turkevičiūs ir Juozas Na

— nariai,
Naujoji valdyba paskyrė 15.00 

dol. auką paremti savąją spau
dą.

Linkime visam Naujienų šta
bui nepavargti, skelbti lietuviš
ką žodį.

Priedas—25 dol. čekis. A. N.

ikas

R. Domans j 
dalies pra-j

— Chrėagųs vagiliai Įsiveržė Į 
atlikėjams:. Jlarry Levensopb naipą ir šne- 

mp. b. Lapinsko šeimai — Da1 šė brangenybių už $35,’441.00.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERII-O,
- yra seniausia, didžiausia, ir turtingiausia lietuviu fratemaiin 

organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau t>er 97 meto
^LA. — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitienis, kurie tuo 

darbus.dirba. .
SLA — išmokėjo daugiau, kaip AŠTUONIS ^HtUONUS doleriu 

apdraudę savo nariams
SLA - apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno 

nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietumis ir lietuviu draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki 310,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdraudė — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir ją gyvenimo pradži&L

SLA —vaikus apdraudžia pigia: terminuota apdraūda: už 
; $1,000 apdraudds ’suma temoka tik $3£0 metams.

SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose... 
Kreipkitės į savo apylinkės kuopų veikėjus, 
jie Jums mielai pacelbės I-SLA įsirašyti

Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:

LITHUANLAN ALLLiNCE OF AMERICA
307 W. SOth Št, New York, N.Y. 10001

TeL (212) 563-2210
Atdara šiokiadieniais nuo

D. KT'HLMAN, B.S., Registruotai vaistininku

• DAINŲ ŽVENT8S LAUKUOSE, poetės, ralytojof te tes 
3nlą lokių pirmūnės Juorės Vaičiūnienės atsiminimai apie date^ 
Ivente* bei Jų istoriją fr eigą. Įdomi skaityti ir nedainuoja?* 
dema, gėrintis, autorė* puikiu rtiliuml ir surinktai* duomenim*’ 
bei užkulisiai*. Studija yra 151 pusi., kainuoja T2.

> VueNBO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apratj 
ia* Laoso Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne saui* 
gyvenimo bruožų xppažymai, bet tiksli to laikotarpio buities Ht» 
catūrinė studija, *uskirstyta .skirsneliai*. Ta 200 puslapių kny* 
A*rdTiadxm> tik nž O. "rC* ’ :

' JA Y DRUGS VAISTINĖ 5
2759 W. 71st St., Chicago, HL

S RŪTESTINGA> ioPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI 3 KOSMETIKOS REIKMENYS

• Kaip jūs nulupate savo klien i 
tus, jūs turėtumėte dar palikti I 
šiek tiek odos augti, kad gale- I 
tumėte ir vėl juos nulupti. •

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI
Ml

Read label and follow 
directions.
C Ex-Lax, Inc.. T9£2

Dr. Kario Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS,
JI tomu........ .................   110.00

l

> BATTMNlffl ROVXT.fS, * Fxwfenko ttrybi, J. V*hia 
rcritmai. Mt knygoj e yrv M sųmo jtegų norrilų. KaItm fi

lEnygM 1YW B*. fL, C£l«g

For constipation relief tomoram į 
> reach for EX-L AX tonight c į

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

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

II dalis, 229 psl. ______________________________ ...____

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

4. Janinos Narūnės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psl.

S6.00
16.00

$5.00

$5.00

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

6. J. VencUrtM, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.
60 psL?2.00

NAUJIENOS, 1729 So. Hafeted St., Chicago. Hl. 60606 «!ų«-
kite čekj fr prM€kH vienų doleri perriuntiroo iraideo*. į 

I

Ini LIUDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kxi Bet kada Ii 
fret km, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui 
Ir Hetuvių kalb^. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslioj vertimui 

tr patarė mums toliau studijuoti.

įi'JjM Ž2S. Kkti rtrieliaL FUU* fl

asnjiKjm
Eis B. Bilstea St., BBe»ro, H3 KK9

3 — Naujienos, Chicago. 8. Hl. Friday. February 22, 19&5
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Jwo ;Jima = sieros sala
Lvgiai prieš 40 metų pirmieji Amerikos marinai 

buvo iškelti Iwo Jima saloje. Jima (džima) japoniškai 
vadinasi sala, o žodis Iwo japoniškai reiškia sierą. -Iwc 
Jima reiškia sieros sąla. ■' ■ ■ - . J-

-Ramiajame,'vandenyne .ši sala yra nedidelė, bet j;

kūnui labai leiigv ai galėjo pasitikti kylančius ir pjie bom
bonešių artėjančius japonų lėktuvus,' juos numušti ii 
fotografuoti krintantį ir rūkstantį japoną.

Amerikiečiai surinko visas žinias, sutraukė tris ma
rinų divizijas ir įsakė užimti Sieros salą. Pirmiausia 
Amerikos karo jėgos pakėlė į padanges visus tris japonų 
aerodromus, nutraukė visą susisiekimą su japonų karo 
uostais, išgriovė visus matomus artileri jos lizdus ir pri
artėjo prie Iwo Jimos. Amerikos karo aviacijai pavyko | 
nutildyti visus pakraščių sargus ir tvirtoves, ir pato- i 
gio-je uolų vietoje pavyko užimti apie mylios pakraštį.1 
Kada Amerikos kariai jau buvo įsikibę į salos granitą ■ 
ir iškėlę kojas ant stiprios žemės, paaiškėjo, kad ta žemi-1 
ne tokia stipri. Kojos į tą juodą žemę pradėjo klimpti, j 
Įklimpo karių batai ii- siera pasiekė kūną. Ta siera pia- 
dėjo ėsti. Ne tik ėsti, bet nuogu kimu lipo ankštyn. Ijau 
gelis iškeltų karių negalėjo kvėpuoti.

Tada japonų artilerija iš aukštesnių vietų pradėjo 
žudyti iškeltus marinus. Žudė vyrus be jokio pasigaBė 
jimo. Iškelti tankai pradėjo šliaužti prie jsikūmsių ja
ponų, bet neilgai. Tankai sustojo. Jnoda salos siera nž- 
kišo tankus. Jie nesirito. Užsikimšo visi aliejaus tąkai 
ir vamzdžiai. Tankai gulėjo salos pakraščiuose kartu" su 
marinų lavonais. . ' ' . ’ -'

Vis dėlto pirmą dieną iškelti marinai perkirto pie
tini salos galą ir pasiekti rytinį salos šoną. Jiems pavyko 
pasiekti Suribačio kalną, pačią aukščiausią salos vietą. 
Vieni marinų daliniai stūmėsi į salos šiaurę, o kiti bandė 
’ipti i Suribači. Karo vadai nutarė, kad reflria užimti Su- 
ribačį. Kol japonai bus kalne, toj jie yaidyg |ąĮą. Ig apkš- 
umos lengviau gintis. /.' -/ '

šimtai marinų žuvo Suribači papėdėje.-.Jie* guldė gal-- 
vas už kiekvieną kalno pakopą, bet vasario-23 dįe^ rytą 
pavyko iškelti nedidelę Ameriios?v^^’ėlęi pačioje-^ūrr- 
bači riršūnėje. ^06 pėdų .aiik^tiiimjjėi Anierikiečiams ne-- 
užteko mažos vėliavėlės.. Jie atsinešė didelę, ilgą. Šeši 
marinai ją iškėlė. “Associated Press” fotografui pavyko 
nufotografuoti šešis marinus, keliančius Amerikos vėlia
vą Suribači kalno viršūnėri. Vėliau keturi marinai, iš-‘ 
kėlę vėliavą, žuvo tolimesnėse--kovose.

Vasario 23 dienos vakarą Suribači Kalne-jau plevė
savo Amerikos vėliava ir buvo užimtas pirmas salos aero
dromas. Už dviejų savaičių buvo užimti likusieji du salos 
aerodromai. Jie buvo visai išgriauti ir Amerikos lėktuvai 
negalėjo jų naudoti, bet amerikiečiai tuojau juos cemen
tavo ir taisė. Už dviejų savaičių JAV lėktuvai ir malūn
sparniai naudojo pirmą aerodromą įravisų salos kalnų 
viršūnes. Buvo užsilikęs vienas vakarinis salos pakraštys 
vakarinėje salos dalyje. Jie galėjo pasiekti vandenyną ir 
bandė išplaukti, bet netoli, nes amerikiečiai šaudė kiek
vieną bėganti japoną, jeigu jis neiškėlė rankų. Kita kalva 
salos šiaurėje dar buvo japonų rankose, bet amerikiečiai 
ir ją buvo apsupę.

Nuo vasario 19 dienos iki visiško Iwo Jimos paėmimo 
žuvo ;5į931 Amerikos marinas ir 17.372 marinai buvo su
žeisti. Tuo tarpu japonų žuvo 21.000 salos gynėjų. Ne
laisvėn nepasidavė nė vienas. Apie 1,000-japonų slapstėsi 
iwo Jima kalnuose, badavo, o karui pasibaigus išlindo 
iš slėptuvių ir grįžo į Japoniją. . -k? ’ ' k

Amerikos marinams Iwo Jima saloje vadovavo gei&^

.4. ŠILEIKIS “Anksti ryki”

JUOZAS ’ŽYGAS . ‘

j KELIAS Į VASARIO 16-TĄ
pratę vadinti Didžiuoju Vil
niaus seimu.

i žinoma, įstatymų leidžiami - 
j sios galios tas suvažiavimas r-.

J. Basanavičius(Tęsinys) -anavič’Us P r.
ci;vj paniuks akademinę nuva
žiavimo programa kuri visai ne-

Uos pločio. Aukščiausias .salos kalnas — Suribači — iš
šokęs iš jūros beveik. 600 pėdų aukštumon.

Apie šią sieros salą taip plačiai rašo Amerikos spau
da ir televizija rodo kovos vaizdus, todėl, kad . ta sala 
turėjo nepaprastai didelės svarbos visame Antrajame Pa
sauliniame kare. Sala buvo 600 mylių atstumoje nuo 
Tokijo. Saloje buvo trys japonų pastatyti aerodromai, 
iš salos pakilę lėktuvai galėjo sutikti artėjančius karo 
laivus. Jie taip pat iš anksto galėjo Įspėti Tokiją ir pietų 
Japonijos apsaugas apie artėjanti priešą. Amerikiečiai 
jau buvo įsistiprinę Marijanų salose, esančiose 500 mylių 
atstumoje nuo Iwo Jimos. Netoli nuo Marijanos, buvo 
Guamo sala, kurioje buvo įrengta stipri tvirtovė. Ten 
galėjo sustoti karo laivai ir pasiimti reikalingų maisto 
ir degalų atsargų.

Iš Marijanų salų pakilę lėktuvai galėjo ginti laivus j 
Iwo Jima srityje, bet jie negalėjo pasiekti Tokijo ar pietų/ 
Japonijos pakraščių. Pasiekti būtų pasiekę, bet jau būtų 
neturėję kuro grįžti i savo aerodromą.

Amerikos laivyno strategai apskaičiavo, kad Iwo. 
Jima yra svarbus strategijos punktas Pacifiko kovose. 
Jeigu amerikiečiai kontroliuotų Iwo Jima salą, tai jų ži-, 
nioje būtų trys aerodromai. Iš šių aerodromų pakilę lėk- rolas Holand M. Smith, o japonų salos gyiiybos karo j®- 
tuvai galėtų bombarduoti pietų Japonijos strateginius goms vadovavo gen. Tsumezo Wachi (Cųmėzo VačJ).-Xa< 
centrus. Galingieji Amerikos bombonešiai galėtų pasiekti rui-pasibaigus jis išstojo iš kariuomenės 5r tapo budistų 
svarbesnius japonų uostus, karo dirbtuves ir susisiekimo 1 dvasiškiu. Vasario 19 dieną jis atvyko Į Javo Jijna saląf 
centrus. Bet pačioje Japonijoje toms oro tvirtovėms buvo! padavė ranką atvykusiemjs trim Amerikos marinams pa- 
reikalinga judri Amerikos lakūnų apsauga. Amerikos la- i minėti 40 metų sukakti nuo amerikiečių įsiveržimo į Two

goms vadovavo gen. Tsumezo Wachi (Camėzo VacI)..Xa-

I. PUŠĖNAS

KOVA 18 MEILĖ

su-

LIETUVOS LAISVĖS KOVŲ ROMANAS 

derinys)

— Kvailys tu, bailys ir tiek. Tai kas gi 
žinos? Gal tie alksniai akis turi, ar ką? Pagul
dysim ją, palauksime tamsos ir paskui per krū
mus eisime namo.

— 0 kas, jei tu nepataikysi? Ji pabėgs, kai
mynams pasakys. O jei tu gerai nepataikysi, ji 
raitvsis. paglbos šauks. Ar mes turėsime kantry
bės čia sėdėti ir žiūrėti j mergaitės kančias?

— Eik tu, kvaily, eik, beveik pasakiau. Kaip 
aš nepataikysiu? Aš musę pataikyčiau ant tele
grafo stulpo. O jei vienu šūviu ir nepataikyčiau, 
tais bus kitas, o jei dar ji judės ir šauks, tai ir dar 
gaus. Tau nereikės jos riksmo klausytis.

»— Tik nešauk, sakau, nešauk. Jei tu manai 
šauti, tai tegul tave velniai, aš einu sau ir palieku 
tave vieną, žinokis. Bet aš eisiu stačiai į policiją 
ir pasakysiu, kad tu nušovei. — Domas atsikelia 
nuo žemes, žengia žingsnį, bet dar atsigręžia pasi
žiūrit1 į Sarkanį, dar kartą sakyti, kad nešautų 
ir rr-’to ginklo vamzdį, atsuktą tiėsiai į save.

— Domai, aš tavimi nepasitikiu. Tu niekur 
iš čia nenueisi. Man geriau tave čia patiesti ir 
1 Jikti. Morta na jjęs nepažino, „tik tave, taigi .tu 

mku prieš mane, o ne Morta. Aš nu-hu

tariau: atsisveikink su šiuo pasauliu, Domai, už
teks tau.

Domas, staiga pamatęs sau pavojų taip arti 
ir taip netikėtai, vienu akimirksniu automatiškai - 
sukaupė visas savo jėgas ir žaibo greitumu spiria . 
į Sarkanio ranką. Ginklas iškrinta ant žemės, r 
Sark-anis čiumpa sau už suskaudusios rankos., o 
Domas pasigauna ginklą ir atsuka i Sarkani:

— Tu, rupūže, dabar aš tave nušausiu, ir mą- 
priešo nebebus.
— Domai, nebūk pasiu. .
Pokšteli šūvis, ir alksnių lapai suvirpa. Sar<J 

kanis kelias sekundes dar sėdi ramus, bet tuojąii ’ 
slampteli jo kūnas Į minkštą alksnyno žemę. Kū|-v 
ka pataikė stačiai jam Į kaktą. ’ '

— 0, kad tave perkūnas, ink aš jį nušoviau.» j' 
— nusigąsta Domas, meta ginklą ant žemės 
bėga per alksnyną, bet netoli. Sustoja ir ima svart-J1 
tyti, kas dabar bus, ką čia dabar dalyti? Greitai 
kas nors ras lavoną, gal net Morta pati. Ji juk 
girdėjo šūvį, jis matė ją vaikščiojant lauke. Pra
sidės tardymas. Morta pasakys, kad ji matė maw 
su tuo vyru, kuris dabar nušautas, ir policija iria- 
ne prigriebs. Neišsisuksiu, bus blogai. Jis ne juo-? 
kais nusigąsta. Gal paslėpti lavoną, ar ka?

Morta išgirdo stiprų šūvį, visai aini, kfl>- 
muose. Ji vėl atsiminė Domą ir tą nepažįst amą. 

i Ar tik jie nešovė i ją iš krūmų? Ją paima siaubi. * 
Į Jų peilis jos ranką sužalojo, o dabar jie šaudo 

Į ją, reiškia, jie nepatikėjo jos pasakojimu Ing-

ii o

turėjo, tačiau jame buvo sufe. 
nuduota tautoj n-usistatymas /

I ' ij troškimai.? P jį suvažiavo atsh
Į vai ne tik iš visos Lietuvos, be.
į ir iš Rusijos, Ukrainos, Lenki-

;Vb suformuluota politinė šuva-;
ži.'ivlmb programa.' Komiteto su-1
formuluotas atsišaukimas Į lie
tuviu -tauta .buvo paskelbtas Vii-

Nežiūrti’t kąi,M.uriU sluoksnių 
pasyvumo,'>. tyresnio amžia(isf .
<i.vasukiĮh'ic /brolija .stovėjo vykstanęiėiti., nho
nu0Sjilia.r nū© tautmio- tąju<lžl0i 
ta koya •’agėrųe. jp^iausipš.. Lie- 

^Į^kšuui --' jKŽivoš aVan- 
.jgai-^ėJ.stdyeįp. šočiaRlemokratų 
r Liett.-ybi-'demokratų (taip 
buvo, vąai^inijvalininkai) par 
ijos -NetruirUs 'prie, siu dviejų 

prisidėjo ir naujai suformuota 
(1905- krikščionių idėmokmtu 

. KrikščrorJų. demokratų 
partijos nikis paueje- Mai
ronis, Aš Jakštas ir Pr.. Bųčys; 
Beveik visos’ Ššog. ' grupės- veikė 
jtskirai. tad taut4i -trūko vieniu 

-gos vadovybės.' Vadovaujančiu 
Veikėjų .tarpe iškHc sumanymas 
lietuviu suvažiavime. Patvs šiol -4 iškrautu ir vertė jLsfabdan-.: Kairvs, krikšč deni-okratu 1b. 
plano sugalvoto jai 'iš -viso metu- ė? as kliūtis. Provincijoje -;buvo Bucys ir ūkininkų J.Stankūnas. 
vėjo supiįtimo/kcriiios apimties daromi susirinkiniai ir mitingai;; «Dr.- J../Bašaiiayičiatis pasiūlę 
.bus tas sųvažiartma^- Suvažiavi he tik rinito atstovus, .bet.ir icą'r j šeiniu /diėhdty-adiė/ nebuvo pri 
mo idėja J^o. iirit^imą, Jl -i;lavo - J-emiilavirnųs.-.. koribos^ aka<L-
'.o latko yiĮpiaus'Jriųyiu intėli-t.ių atstovai .turėjo J iriinė :d*enotvarkė. f>e jokiu p
gentijps-p^inRįose': shlcferj'-' I vyniįrjuyažikifo JpĮe: -Irtmių --liausimų.- -nagrinėjim. 
■liuoše. -Būtent: istorinės'Lietuvos i-;
menų o^gaiton.n'š ;16imtėt^.}.^a4m. gegužės' 4 —o: e}os;dpžvįga<Mųštatymas liet- 
kui’iarm-jiirrnHųi^avč čir. J. Tht- Jienofnfe-r'.ŠH- .pagriadu: esame

i’kcms-

jos, Latvijos ir tenka pažymėk 
kad buvo ats gyvaujančia ir -Ma
žoji Lietuva.

Mažosios Lietuvos : atstovą y’
niaus Žiniose 1-905- m.’ XI H d. fnas twėto;y^ė a:tkreipli mūs 
Komiteto-paskelbtas ataisaulą..p^iė^e^^ą'dąngį lietuvių ta; - 
mas rado gyvą atgarsy d£Bš'beveik 700 metų gyve-

; kraš-e. Valsčiai ir Jiarapij^hįh'/ Ą’ųsi atskirą ir skirtinga^ gyve
no savo atstovus, viešasis/ir .-po-. lūmą.yuiig kfiias .Į bendrą krūvi; 
Utinis -gyvenimas šantąaeęiaisj Jjctuv^kieEKbą.Vę^^^į'^pręst . 
slopintas staiga jš&vėržigt iš7 jį ' .feūyoapin - 

..varžiusių varžtiĮ-.’Įįrg„Ne^iH^s ties prėzidiunlaš:":iepkrtinių <’ 
nusikratęs; ji dengusios- ’‘ledir J. .Ęasahąvičiits, dsniokratu .

-• j - , , * * - - 1 - - - ■

naštos, pajuto savo gaĮiąj veržė-; Smetona,/ soielaldeiųokratų S

Jima s^ąljis: Jaučiasi kaitąs  ̂,dėi svžiiiauž4.Ov^0Įi^Jjiįa- •

; Japoftų pfalaim^daš’ ■;Jhtįąjįįįųiąrė amerikiė- 
jeiams vartus į Japon^į^^^, 'pqm^'ęg^ susisiekimo į 
centrus bei pati jimoj. to-Į
įėl, kad turėjo gere^/^al^įg.VgferėsiiĮū^'ginklus ir • 
Spartesnį susisiekinią^^^y

Amerikiečiai ge
niausius japonų karo^fitrvu^; -Ameiįc^š Jaįūįai ■ numušė 
frontan-atskridusį v^ranišią ’japonui.štabo- huf-Įaninką, 
užėmė Iwo Jima ir prj^rtė Ąvąiįbižųšius'ją^onų genero
lus pasidaryti charakirį./ / . . r- \ /

tinktas jai padiktuoja kuo. greičiausiai bėgti, kol 
kito šūvio jie nepaleido. Ji šoka, kaip išgąsdintas 
zuikis. link vieškelio ir’ jai rodosi, kad tučtuojau 
pasigirs naujas sūris ir ji pajus kietą kulką ją 
•pei-veriant Tik pribėgusi kelią, ji atsisuko. Krū-. 
mai pasiliko tolokai, ir niekas jos nesi veja. Vieš-. 
keliu pareina Pranas, jo žingsnis netvirtas, jis 
prieina arčiau, degtine -dvokia.

— Morta, vėl tu tšėirti: ar tu manęs bijai?
— Nei aš bijau, nei ką. Alksnyne kažkas šovė, 

man pardavė baisu, lyg otų į manęs kas šovęs.
— Kur šovė? Kas? Kiname, pažiūrėsim.

Pranas ilgai išbuvęs Tearė ir "buvęs sužeistas 
mūšyje, prie špvių pripūtęs, žuvis jo negąsdina. 
Jis iškelta galva ir drąsiai, norėdamas savo drą- . 
sa ipries -Mortą pasirodyti, žengia namų link, lyg 
drąsus .karys, pildydamas mūšio taške viršininko 
įsakymą. Mortos baimė -djngsta, ir <ji eina kartu 
3U juo. Raudonas saulės ratas j^iri^iasi už alks
nyno, paukštelių dainos nutilo, o basos Mortos 
kojos jaučią atvėsusią ir rasotą žolę. 'Y

— Kur, -kokioje vietoje šovė? — klausia pri
ėjęs prie alksnyno Pranas.

— 0 ten, iš anų krjijųų pasiardo šūvis.
Pranas lenda į tankiai Sužėlusius lapus, bet 

’Mėria bijo lįšti i krūmas parimi Pitaną, jis gali 
turėti ką negero nrir?ty;'knip vakar vakare.

— Morta, Morta; eikli čia. žiūrėk —- čia žmo- ! 
gils gulii daug kraujo? Eikš graftal i *'

— Kas? Žmogus? Kas-įis toks? Ar tu tie-'

vių lafevin'giminystės ir panaši 
klausiniai. ■- - /

jKai ? jjoBįiH-J' ’.gyvenimas k u 
kuįey<j,-.bĘeiį&o -revoliucijos

/jos, Rusijos JlUęsniuose mie- 
-tuose buvo statomos barikad 

į ir A-yko ginkluotas pasipriešii 
j.nias, La įvijoje degė baronu dv 

rai — tokių akademinių klan- 
mų svarstymas buvo visai i: 
vietoje, šis- seinias buvo jau r. 
viela svsnstyti Trakų teoriją 
Palemono legendą. Tos lege.

. doš buvo aktualios Aušrai pr. 
dėjus kelti lietuvių -tautinę m ir 
tį- - ‘k /;■-*- ;

• (Bus daugiau)

są sakai? 1
— Sakau, kad žmogus. Tai gal tu manai, ka 

aš meluoju. Kvaile, mažne pasakiau.
Morta atsiranda alksnyne ir nejuokais nūs. 

gąsta: išskėstomis rankomis guli žmogus, o i 
veidas kruvinas.

— Kas jis toks? Iš kur jis atsirado?
— Aš nežinau. Vidurdienį aš ravėjau darži 

ir prie manęs priėjo du vyrai, vienas buvo Donu 
Gobšą, o kito nepažinau. Man rodosi, kad šita 
yra tas pat nepažįstamasis.

,— Tai ko jie čia vaikščiojo? Ko jie norėjo 
Morta nenori pasakoti Pranui apie Gynio: 

sumušimą ir visus kitus praeitos nakties įvykiu 
Aš nežinau. Pastovėjo, pajuokavo ir \ 

nuėjo į :ąlksnynus. Tik dabar išgirdau šūvį, 
pasirodė, kad kais į mane šovė, nusigandau 
oabėgau.

— Reikia šaukti kaimynus. nrąneštJ sturiūn-
— Pranai, nubėk pas senįpną, o aš turiu n 

eiti pas kaimynę, aš pažadėjau. *

(Bus daugiau) .
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Moaenuuo poezijom knyga. Kaina 6 dol. Minusu 
/irsedai Pamušiau- poeziją, tai atsiųsiu piuigu.- 

AJkiu adresu

Naujieuuo, X73S< b. Haiaied St., Chicago, LL 6Ub(>
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TEL. 233-8553
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OYOYlUJAb IK v H IRU KO A» 
SPECIALYBE: AKIU LIGOS 

3921 West lU3rd Btreei

UK FKA1NK FLECHAS
OPTOMETRIST A3 

1SAU5A UETUV1SKAJ 
2618 W. ilsi SL, LeL /37-5149 

Llkmui aJua. eritaiKo almuiM 
h cunuci. muses

Dr. EEUiNAS SE1BUTIS
INKSTU, PŪSLKS IK 

FKQSIAIOS GHIKURGIJa 
iodo YVesi 63rd btreel 

vatanaoa- oauaa. a—*4 pupiet,

1 ei 1*1,5 j 321 4206
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'Lietuvos Aidai’1 
” į KAZt BRAZDŽIONYTR

liihiliiii

AA11 SUDALOMI 
IkSlAiVlENlAl

1UU lUAdlLi JULLLb gali daug 
-aOeu teummA, Pranu SU1AJ 1 
^ruošta u cemejo Alptiunse ' 

• •ELiLS perziureta ’Sūduvos” 
7.eisLa o-uyga su 'eganSKumi* 
Mxmomis.

tvnyga su iormomis gauna- 
jia Naujienų axinumsiracijoje. 
Knygas kaina - $3.9f (su per
siuntimu) .

'liko SileiKio apsakymų knyga. 
“Liucija” jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimų nuo XX šimtmečio 
pradžios iki 11 Pasaulinio karo.

kymai, 184 psl. Kaina $5. 
(jaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 *So. Campbell

Ave., Chicago, 1L 60629.

SUSIRINKIMU 
PRANEŠIMAI

skyrius ruošia V.^arjo 
16~ę«J0s mmėj.mą vasario mėn. 
24 dienų $v. K-zimiero pąrapi- 

s-iejv, 31 o /arj. Avė. Pusė 
Qcvymu auį> r>„^xi.0vS uz

gerbūvio. 3

u Virgos, bus pa^rkxi>ne ka2- 
• V-b^- i Jaunio, anė.cs žemaitės, 

AI C u. - / ilk

- .u 4- ke i.

piogr-m^.
r Kazyo

^ie.uuų Dieną .Vi-eonsim 
p-

- guMeinatOiius AnJmny 
J. Ęail ir burmistras Siephen
r. Oisen. Tąįgi, Vąssrio 16-oji 
-ose apylinkėje yra oficiali Lie- 
-uvių Diena.

Po minėjimų bus vaišes, ku
rias ruošia Racin>Kenosha Lie
tuvių Moterų klubas, vadovau
jamas Stasės Paukšielienės.

■Kvieč.ame pietryčių vV'iscon-
s. no lietuvius dalyvauti šiame 
minėjime, kur bus proga sutikti 
senus draugus bei pažįstamus.

Laukiami svečiai ir iš kitur. 
Jurgis M-laš

LIETUVAI SAUGOMŲ DAI
LĖS LOBIŲ PARODA

Vasū’rio 16-osios proga Čiur
lionio Galerijoje, Ine.; 4038- 
Archer Avė., išstatyta - paroda’ 
iš Meno Kūriniu Fondo šių dai-. 
iįihmku' darbai: prof. Adomo J ’»- i " . •
Vs-mo, Povilo Piizino, Miko Ši’ 
rikio, Teofikaiis 'P^trakno, Ve- 
l>s šva-bienės, 'Ilonos Brazdžio- 

A įne? ir Jono Rūtenfo.

iu tųc gail'iurku yra kažkas ne 
gerai. Šioj? gadęrijoje -taip pa: 
nerssite darbų, jkuriųps, anot 
Chicago Tribune meno kritiko,

Michalinai

Parodos lankymas laisvas Mid
land Federal banko valando
mis. - D. A.

iromenei

duk^enm? M’Idai Vaivadierei ir Lilijai PcwK’rie 
nei bei jų šeimoms ir kitiems aidimiesiems reiš

IRENE ir BEN NORBLTAI

Anglijoje mirus,
♦ K * • * ’ : ’ * • f

broliui Jonui Girdžiūnui (RLB-nes East Chicago: 
skyriaus-- valdybos ■■ nariui) ir šeimai reiškiame 
’ •£' y, ’ ' * • i’ ‘ ' inuoširdžiausią užuojautą. . ,L

•į LIETUVIŲ. BENDRUOMENĖS
■ J. i ■: i; .EAST (tacAGOS SK. VALDYBA

e Kur spauda laisva — ten ir

X)25 gEM’KaL AVĖ

‘‘nj( tSIMO* VALANDOS

"Otisc f«l«iouas; 776-2880, 
ftssieencųo* įeisi.. 446-i54į

St Petersburg. ruu 1D0 rtL >* 
' V WHS rtotte*. U1C AM teta*

AJ<5*.k Dcvts- 
*78-1545

»• MA Pl. I WOOD AV> 

MICAGO n 44CF

Oadlea duo srina»dj*au iki 
tadioolo 8:80 vaL vakar*, 

ztaoa Uldoa U WCXV ate«M.

Chdkac*, IDin««a f#Ot 
TtM. 77S-U71

Chicagos Lietuvių Suvalkie 
čių Draugijos metinis narių su-

MOVING
*odrau»u> pericr»ustyms, 

£ (vairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS

tel 376-1882 ar 376-599*

FUSlaiUo, dLKsLų 11 ąiflpilTTH 

takų cLur ui gija

Antroje galerijos salėje yra 
tapybos, akvarelės, grafikes ir 
keramikos kūrinių, kuruos ga-

WOPA 14W AM

Iki šiol Čiurlionio Grlerija, 
Ine., išvengė vaikų ir primity
viųjų “meno”. Galerijos vado
vybė irįano, kad jei suaugęs ir 
išsilavinęs žmogus “paskęsta”

PERK KAUSTYMAI
MOVI N G 

uAidimii — Pilni ipdrauda 
ŽEMA KAINA 

Į>nimam Matter Charjt 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. Tel. 925-8063 ---- --=

Petras P. Markūnas

fi

Nuo 1914 metų

I

Z~---*“

MIDLAND
FEDERAL

A N t LGaN ASSOCIAHON 

4040 ARCHER AVEMUE 

Chicago, IL 60632 
CHICAGO, IL 60632

8929 So HARLEM AVE. 
Bridgeview, IL 60455 

1*1. 598-9400

S* Vaitot apdr*vstc* 
.Ir SMO.OOO.

2657 W. 69th STREET 
Chicago, IL 60629 

Tei 925-7400

MIDI AND FEDERAL SAV 
^GS aptarnauja taupymo ir 

sAuių paskola reikalus visos 
dusu apylinkės. Dėkojame 
'uras ai moms parodyta pa- 

j tikėjimą Mes norėtum bū
Jums n^*<kngi ir ateityje.

Michalina Umbražiūnaite Baronienė

35 metus gyv. Waukegan, Illinois

Mirė Lake Forest ligoninėje, 1985 m. vasario 20 d., 
sulaukęs 85 metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Zarasuose, 
1899 m. lapkričio 12 dieną.

Amerikoj? išgyveno 35 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Gigą, sūnus Povilas Markūnas 

(gyv. Miami, Florida), duktė Regina Sis-ke, jos vyras Roger 
(gyv. Glencoe. Illinois), trys anūkės — Kelly, Jennifer ir 
Kimberly Siske. Lietuvoje liko du broliai, o Urugwjuje 
liko dvi seserys.

■Kūnas bus pašarvotas penktadienį, nuo 6 vai. vak. iki 
9 vai. vakaro, Petroshius koplyčioje, 313 Tenth St. (arti 
Sheridan Rd.), North Chicago, Illinois. Tą patį vakarą, 
7:30 vai., prasidės maldos.

ČešiadenĮ, vasario 23 d., 9:15 vai. ryte bus lydimas is 
koplyčios į St. Bartholomew parapijos bažnyčią, Wauke
gan, Iii. (Mišios 9:30 vai.), o po gedulingų pamaldų bus 
laidojamas Bethania kapinėse. Justice, Ill.

Visi a.a. Petro Markūno giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę Lieka:
Žmona, sūnus, duktė, žentas, anūkės, giminės.

Laidotuvių direktorius .Edward Petroshius. Tel. 473-3966.

Gyv. McLean, Virginia. Anksčiau nuo 1913 metų
iki 19*75 m. gyveno Chicagoje.

Po ilgo ir naudingo gyvenimo, pirmadienį, vasario 
18 d., su skausmu išleidom mūsų motiną ir močiutę Micha
liną Baronienę saldžiam ir amžinam poilsiui. ,Ji to poilsio | 
užsitarnavo savo aisidavimu šeimai ir rūpesčiu lietuvis- . 
kieins reikalams.

Ji mirė sulaukusi beveik 93 metų amžiaus. Ji buvo 
našlė vieno iš dienraščio Naujienų pionierių ir steigėjų 
1914 melais Kazio Barono (Valio), mirusio 1949 m. lap
kričio 30 dieną.

Velionė gimė 1892 metų rugsėjo 15 dieną Piypriu 
kaime, Tverečiaus par., Švenčionių apskritoje. Amerikon 
atvyko .191,3 metais-

Paiiko nuliūdę: dukterys — Milda Vaivadienė, jos vy
ras Antanas, jr Lilija PovUaitienė, jos vyias Vytautas; 
anūkai Antanas Vaivada Jr. ir David Povilaitis; anūkes 
Milda Deupree, jos vyras John, ir Vivian Gritgo, jos vytas 
Anthony; proanūkės Allyce Povilaitis, Griego,
Hannah Griego, Daiva Deupree, ir proanūkas Colter Deu
pree. Lietuvoje paliko sesers dukterys ir jų senn. <. o Lm- 
kijoj sesers sūnus ir brolio dukterys. Giminingos A m>ra- 
žiūnų ir Spečių šeimos paliko Argentinoje. Bu^rcs 4<vef.

Velionė pašarvota S. C. Lack-Lackawicz ir Sur.ų k<p- 
lyčioje, 2424 W- r’9tb St., Cnicagoje.

Atsisveikinimas įvyks penktadįerų, vasario 2? d'€44» 
10 vai. ryto, prieš išlydint velionę į Lietuvių Tautines kapi
nes, kur ji bus palaidota greta savo luylimo vyro K*zio-

Šeima širdingai kviečia MICHAL1NQS BARONIENES 
draugus, kolegas lietuviškoj veikloj, artimus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose apeigose.

Velionės pageidavimu, šeima prašo, vietoj gitui, skirti 
aukas Naujienoms ir kitiems liet muškietos tikslams.

Laiitotuven tvarko direktorius Povilas J. Ridikas, 
3354 S. Halsted St., Chicago, Illinois 60608 — tel. (312) 

•927-1911.

vasario 22 d., 1 vai. popiet-Ane- 
lės Koja<k salėje, 4500 So. Tal- 
m;an. Nariai prašomi atsilanky
ti, nes yra daug svarbių reikalų 
aptarti. Po susirinkimo—vaišės.

Eugenija Strungienė.

__________________ —

Funeral Home and Cremation Service
nariefe ritasukaitv 

FD. LE.
112) 226-1343

i729 S. Halsted Si 
Chicago, IL 6060£ 

24 Hour Servin

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL >27-1741 - 1747

Telefonas 523-0440

• BERNIŠKOS AIK-COMHT1ONED KOPLYčIO

______ "

.... __

TĖVAS IR SŪNUS 
nARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
1410 So. -50th Ave.5 Cicero

Telef. 476-2345IRYS MODERNIŠKOJ KOPLYČIOS
'KSTES AUTOM'‘BIJAUS PASTATYT'

-—....... ---- ------------------

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, III 60650
Tek; 652-524a

•J t. Č.UPLIC1Ų LAIDOJIMU SEK MENINI

'aurėjsj n laidojimo direktoriai

-a* vaNCE u GEORGE SORLNJ

Y.Kstes aulo mobili airis p&statyu

&
STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS j

LACKAWICZ į

Laidotuvių Direktoriai

£424 West 69th Street - Tel RE 7-1213 I

LL028 Southwest Hwy., Palos Hills, Ulinei*
Tel. 974-4410

IAIDOTUVIU DIREKTORIAI

1446 South 50tb Avenue 
Cicero, Illinois

Telefonas — 652-1003
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LAIŠKAS REDAKCIJAI
pries KGB režisuojamas ()SI

Dr Vytautas Dargis

Deja, gerais norais ir praga
ras grįstas, sako mūsų liaudies 
patarlė. Manau, kad ne paslap
tis ir M. Drungai, k?d R. L. B.' 
atstovai, būdami privačiuose 
kontaktuose pradėti derybas 
bendruomenėms sutaikyti, rei
kalavo pačioje derybų pradžio
je nutraukti gėdingą tarpusavį 
bylinėjimąsi. Tada L.B. vado.1 
vybė pakviestų R. L . B. parei- j 
gūnęs sėsti prie bendro sts^o ir, 
nesusipratimus pozityviai išaiš-. 
kinus alit iisvli bendruomenės i

ad, nu- 
bylinpji-

i i tikiu, kad abi susivaidijil
sies L. B. d lys yra pakankamai 
visuomeniniai subren 
galėtų packs atit.ii: 
sius n.sklanduniib. 
tu n
m;'\į ir Urkimės!
“energingai ir jaunai”—cL.uo. 
ju dr. A.Balkaus ž( džus “Dan
guolei Vakr.lnaite?’ paskam- 
bi.n.i jes naujai surastam sufvo-i 
katui i.’ paprašyti bylą nutrauk
ti. O susitarti patys galėsime. ,

Su paga.ba Jūsų,,
. . Vytautas P. Dargis, M.D.

BRIGHTON PARKO NAMŲ 
SAVININKU METINIS 

SUSIRINKIMAS

Gerb. p. Gudeli,

Neseniai pasiunčiau Draugo 
redakcijai laišką apie du red. 
ILungos vedamuosius, liečian
čius dvi lietuvių Bendruomenes, 
’led. kun. Garšva rašo, laiškas 
buvo neišskaitomas ir korekto
rės buvo padėtas į jos stalčių. 
Pagaliau, mano laiškas buvo 
grąžintas, jo neišspausdinus. 
Siunčiu tą laišką ir prašau ji at-

Jus gerbiąs,
Vytautas P. Dargis, M.D.

Čikaga, gruodžio 10 d., 1981 
■Gerbiamas Redaktoriau 1
Prašau atspausdinti šį man;’ 

laišką tamstos redaguojamame 
dienraštyje “Drauge”, čia tik 
keli trumpi- komentarai ir pora 
pozityvių sugestijų dviems M. 
Drungos paskelbtiems vedamie 
siems “Draugė”. Vedamieji bu
vo užva!i’dinti?uGinčas dėl bend
ruomenės vardo” ir “Užteks tei
smų tragikomedijos!”. Pilnai 
sutinku su M. Drungos pareikš
ta nuomone, kad civilinė byla 
,L.B. užvesta prieš R.L.B!) tu
rėtu būti nutraukta, nėra ko 
mums, lietuviams išeiviams, ba
stytis po amerikietiškus teis
mus ir betiksliai mėtyti bendruo
menės narių sunkiai uždirbtus vyrauii L. B. taryboj? ir L. B. 
skatikus. Pats laikas mobilizuo- centro valdyboje INereikėtu nei 
ti būtu finansinius išeivijos re
sursus' ,

Tylieji mūsų išeivijos (Įaugu-J 
ma, kuri neįsivėlia į tarpu-i 
>avio bendruomenių kovas!) pa J 
klaustų: “E L ?.2n 
“cendicio sine qua rtm 
taikinimui įvykdyti? 
mas į šią preegzistuojančią są
lygą turėti! būti visai 
kiekvienam, kuris mūsų 
menišką veiklą stebi ir 
do nepaisyti n:m 
ar juos tyliai palaidoti dirbfinė- 
je tyloje.

l!i'71 metais, per nelemtąjį 
taip vadinamą “juodąjį” Verbų 
sekmadienį, to meto L. B. at
vykę centro pareigūnai tiesiog; 
išgainiojo Cicero ir Marquette| 
Parko teisėtai išrinktus L. BL. J 
pareigūnus ir “demokratiškai” 
suspendavo bendruomenės veik 
tą! Tap gimė nelemtas skilimas. 
Įsikarščiavę įžeisti pareigūnai

Š. m. sausio 27 d. 2 vad. p. p.
Šauliii namuose įvyko visuotinis į 

.metinis nariu susirinkimas. Ne-' 
Kodėl ta R.L.B. stato „ s;. į žiūrint žiemos sakių ir smego sį 

sus!-^ karta susirinko virš 100-to na-. 
Atsaky-i . ‘ >nų. Į

Susirinkimą pradėjo pirm. V. 
tiara. Susikaupimo minute pa-.

I gerbti 1981 metais mirusieji ria-1 ą o -—u- riai> o b-ta 5.ki
‘-malonių faktų, lnni MLv,~laą

a įskųs 
vLsuo- 

neban

“susidoroti teisiškai”, kaip M. 
Drunga tą įsiregistravimą ko
mentuoja savo vedamajame.

L. B. teismo nutraukimas bū
tų R. L. B. interpretuojamas, 
kaip padarytos “klaidos” nuo-

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMXNAM9 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOKEJIMAI1.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: ?L. .........

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu'

2212 W. Cermak Road Chicago, HL Tri 847-774}

■STATE FOK (ALE | EEAJL ESTATE EO« SALE 
Zwn« —■ FerdavuMVl . ZassMi —•

jc pasiskirstyta pareigomis: pir- 
min. V. Vtara, I vicepirm. Rus
teikienė, II vicepirm. Rita Da-

Kelmelis, pareng. vad. A. Raš- 
tienė ir lig. I: rk. V. Galeckas.

minėti nutaria išleisti leidinį.
Kaip ir praėjusiais metais, nu- Į 

tarta organizuoti vasaros metu 
j ant Western gatv.ės bulvaro fe 
' stivalį ir jame dalyvauti. Festi- 

nešimų matosi, kad 1984 me-1 va^'u’ numatyta ir data,būtent, 
tais būta dvi gegužinės ir meti- ^-P^s 6 ar 7 dienomis.

Iš revizijos komisijos J. Auk-' 
i ščiūnienei pasitraukus, jos vie-

Susirinki- I 
j mui pakviestas pirmininkauti J,i 
i Mackonis ir sekretoriauti Meilu- Į 
vienė.

Lš pirmininko ir kasininko pra

ti. Bus diskusijos iškeltais klau- 
-T- >s ir kj‘.i įvairūs pasikalbė- (

Valdybajimai.

— šešlad'enį, vas. 23 dieną, 
Mažosios Lietuves d: a.'gija ruo- 

Valdybos posėdyje nutarta šiais ši,a tradicinį šiupinį su progra- ’ 
metais surengti vieną gegužinę! 
gegužės 9 d. ir metinį banketą! 
lapkričio 3t) d. Be to, šiais me-1 
tais sueina 30 metų nuo drau- j 
gijos įsteigimo; šiam įvykiui pa 1r.acijų galima gauti pas

I Trumpijcną ,tel. 421-3796.

ma.
Muzikai vadovaus Kazys Skai, 

s.girys. o dainuos Mažosios Lie
tuvos žemaitės. Plotesniu infor-

Vilių

BUTŲ NUOMAVIMAS
B MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMU 

» NOTARIATAJ • VERTIMAI.

3TKŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTO!

fe BACEVIČIUS — BELL REALT3
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

nis banketas, iš kurių gauta ne
! mažai pelno. j y ; •* —■------ >- v-- • —

Iš gauto pelno paskirty ta au-i ^°Je darinėtas ^Juozas Šlajus, 
kų: lituanistinėms mokykloms, I Susirinkimas užbaigtas Jautos 
spaudai, radijo, kronikų leidi- f ^mnu- to sekė vaišės prie, 
mui, ALTui. Iš. viso paskirstyta'; ^-kandžiu ir kavutės.
920 doleriu. J

*•

Be to, 1984 m. valdyba suren-1 
gė kelis informacinius susirin- j 
kimus, pakviesdama valdžios at 
stovus ir ligoninės personalą. 
Valdžios atstovai suteikė daug 
naudingų informacijų kas liečia

~ ------------------ LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
PIRMĄ KARTĄ CHICAGOJE j

“Dirvos” 70 metų sukakčiai] 
paminėti rengiamas sol. Regi- Į 
nos Žymantaitės Peters iš New 9 butų mūrinis. Labai geros pajamos. 
Yorko koncertas š. m. vasario 
mėn. 24 d., sekmadineį. 3 vai. 
popiet Jaunimo Centre.

Bilietai gaunami Vaznelių Didelis, gražiai įrengtas bungalow, 
prekyboje. Visuomenė kviečia-j^e*5ra°Sus- 
ma. gausiai dalyvauti. Į ŠTMATTTS RRAT.TV

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

Dilelis butas savininkui. Geras inves- 
j tavimas.

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.

ELEKTROS ĮRENGIMAI ) 
PATAISYMAI , 

Turto Chkagos miesto JeMbc j. • 
Dirbo ir ušniesČtuose, troli, 

>arin+uotal Ir sąžinlntaL 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Taiman Aw, 
T*L 927-3559

PAIEŠKOJIMAS

Paieškomas Lietuvoje gyve
nančių giminių Juozas Širvins- 
kas — Joseph Chirvis, gyvenęs 
Chicagoje. Prašoma pranešti j 
Naujienų administracijai.

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St.

TeL: 436-7878

REPA1RS — IN GENERAL, 
{vairūs Taisymai

širdus atitaisymas ir geros va- namu savmin.'kus,o ligoninės per
lies demonstracija. Nutruku
siems santykiams normalizuoti, 
M. Drunga (būdamas Pasaulio 
Liet. Bendruomenės centro val
dyboje!) neturėtų užmiršti ben 
druomenės skilimo priežasčių ir 
galėtų pats efektingai paveikti 
pozityviai tarimesi krypčiai isi-

■ jokio L. B. narių plebiscito, nei 
,kad tinkamai kovoti treciųjų “autoriletĄ”! Aš tvir.

sonalas tikrino kraujo spaudi
mą ir cukrinę ligą.

V.Galeckas kaipo ligonių lan
kymo atstovas pranešė, kad ] 
1984 m. sirgo tik 10 narių. Jis j 
linkėjo, kad šiais metais dar* 
mažiau sirgtų. j.
Kaip atėjo valdybos rinkimai, ’ 

senoji valdyba susirinkimo pra. 1 
šymu ir gausiu plojimu, sutiko • 
pasilikti ir šiems metams. j

Sušauktam valdybos posėdy-;’'

—Antanas ir Milda Vaivadai 
atskrido į Chicagą, kad galėtų 
palaidoti Mikalina Baronienę 
Lietuvių Tautinėse Kapinėse.

—----------------- i
— Jeane Kirkpatrick sufbr-i 

mulavo sovietų poziciją Jungti- • 
nėse Tautose ir siūlo reikalą i 
viešai spręsti. Ji Įteikė atsistaty
dinimą prezidentui Reagatnui,

— Chicagos Lietuviu Spaudos 1 bet vis dar tebeina pareigas.
1. klubo susirinkimas ' įvyks kovo

mėn. 1 d., 7 vai. vak;, Lietuvio
i Sodyboje, 6545 So. California.,

"j Nariai prašomi gausiai dalyvau- pasiekti gerbūvio.

® Idealistas yra toks žmogus, 
kuris padeda kitiems ,žmonėms^

Naujienose galima gauti
AUGUSTINO PAšKONIO

knygą apie

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLA IR
Liberty federal /svings

ANO LOAN association

Minkšti viršeliai. 90 psl. Kaina 84.00.
Už persiuntimą pridėkite 81.00.

Čekį rašykite ir siųskite:

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

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS

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

KAINA •— $17. (Persiuntimui pridėti $1)

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 §2-3,900,000. 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 

Į metais josios turtas siekia virs trijų šimtų milijonų 
dolerių. ■ < > ’»*$*-*-

Naujienos, 1739 S. Halsted SL 
Chicago, IL 60608

C. S. CHELEDEN, 
Emeritus pirmininkas

. ' DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui au+omobiilo 
liability draudimas pensininkams. 

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 5. Ashland Ava., 

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

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
šaldytuvus, skalbimo 
£R DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
ū e.' n a n D e č k y z 

Tel. 585-6624 ■ : ‘

Dengiame ir taisome visų
, Sų: Stogus. Už darbą' gar&Į. 
tuojame ir esame apdraus|L
< ARVYDAS KIEL A t

6557 S. Tąlman Avenuef ” 
\ Chicago, IL 60629 Fc

434-9655 ar 737-17t

WINTER 
OVERCOAT.

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

Division, R krhmond, Virginia 23230

— Viena Amerikos juoduke, 
kuri buvo beraštė, atsiimdama 
iš banko savo savaitinę algą, pa 
sirašydavo su kryžiuku.

Vieną dieną ji pasirašė ne 
kryžiuku, bet parašė nulį. 
“Kodėl dabar pasirašei ne kry
žiuku, bet pasirašei 0?” —pa
klausė jos kasininkė. Juoduke 
atsakė: “Negaliu daugiau dėti 
kryžiuką, pakeičiau savo pavar 

dę, nes vakar ištekėjau...”

— Izraelis jau sustabdė nau 
jų namų statybą arabų žemėse

ENERGY t 
WISE r-

>oea Lw«ri

a Naujienoj Chicago, 8, UI

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, Tel; 254-7450

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

. įšymai-ir kitokie blankai,

7-111 .......... 1 1 1
. ■ Homeowners insurance Y 

Good service/Good price
F. Zapolis, Agent

320814 W.9Sft St
Evers. Park, III. ' 

60642 • 424-8654 3
* tact Fam Rr» m4 

Maw 3»fcaa. maafiĮf. lew

Advokatai 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

Darbo valandoe: Kasdien: nuc 
9 vaL ryto iki 8 vaL vakaro. 

Šeštai: nuo 9 vai. r. iki 12 vaL d. 
ii pagal susitarimą.

TeL 776-5162 : 
2549 West 63rd Strwt 

Chicago, BL 60629

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS 

k V. BRIZGYS 
Darbo valandoe

Nuo 9 ryto iii 5 vai. popiet. 
Šeštadieniais pagal susitarii»4. 

««O6 S. Kodzl* Ava.
Chicago, IIL 60629 

Tel: 778-8000

world on ftre

ay, February 22,-1983
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