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TAUTOS FONDO VALDYBOS PIRMININKO 
PRANEŠIMAS

Išsarrių pranešimą VLIKo Sei
mo dalyviams pateikė- Tautos 
Fondo Valdybos pirmininkas 
Juozas Giedraitis. Jis paminėjo, 
kad 1975 .m. T. F. kasoje buvo 
$66 242,44, . o šiuo metu jau 
S403.973.00, nors per tą nepilną 
dešimtmetį T. F, išmokėjo j‘836> 
000.00 VljKo-ĄLTos Įstaigos iš
laikymui, ELTOS biuletenių sėp 
tynio'mis kalbomis leidimui r 
išsiuntinėjimui, kelių knygų bei 
brošiūrą išleidimui, Romos, Vai. 
tikario ir kitų radijo transliaci
jų Į‘okupuotą Lietuvą parėmi
mui ir kt Visa, tai buvo ĮmiSrioi- 
ma, nes laisvojo pasaulio lietu
viai pers nepilną' dešimtmetį 
VLIKui ir T. Fondui suaukojo1 
$1.231.767. 17. ' . A< <

Giediaitis pasidžiaugė, jtad 
T» F. vis daugiau rem'ia organi-j

gai atiteks Lietuvai, kai ji išsi-. 
vaduos; Lietuvos laisvės bylai 
ginti per VLIKą naudojamos tik? 

-palūkanos. L L Iždo apimtyje 
veikia ir Lietuvos Apstatymo 
(Liberation) fondas. Testamen-j 
tu ar ypatingu susitarimu gali-j 
ma sudaryti fondus specialiems' 
uždaviniams. Giedraitis ragino; 
daryti žVgiūs, kad didėtų testa-J 
mentinioU palikimai. Kai. L. L. 
Iždas pasieks kelių milijonu su
ma tada, net ir aukoms sumažė' 
jus, palūkanos galės.- “pavežtij 
VLIKo vežimą”.

ALGERIA

TUNISIA

LIBYA
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SIŪLO SUVALDYTI “BALATODŽIŲ” VALDOMĄ 
AMERIKĄ

Chadafi Farachano musulmonams duosiąs naujus 
ginklus, jei jiedu drįs sukilti

CHICAGO, ILL. — Libijos 
diktatorius Muamar Chadafi 
praeitą sekmadienį pasiūlė juo- 
dacdžiams naujus ginklus, jei
gu jie drįs bėgti iš Ame
rikos kariuomenės ir atsiskirti 
nuo baltaodžių valdomos Ame
rikos ir sudarvli atskira vals'.v-

NEPALEIDO RAKETOS Į 
KANADOS ŠIAURĘ

VANCOUVER. Br. Cyl. Ame 
rikes karo vadovybė buvo susi-

UPPER
7 VOLTA

NIGER

CHAD
OU&Čhąfuba

zacijos irinet vienuoiijps. Didė, tariusį.paleisti.}-Kanados šiau-ę 
ja ir tūkstantį ir daugiau aųkd-j 
jušiu skaičius; W80 m* tokių K 
‘Tūkstantininkų” buvo astuoni, 
o šįmet jų atsirado jau virš 30. 
Lėšas telkti padeda ir; VLĮKį 
taupumas. Planingai dirbantį,

Abėchė SUDAN

hę. |
Chadafi turi žinių ,kad d.ibarj 

linėje Amerikos kar.uemer.ėjeje 
esą 100.01)0, kurie galėtų suda
ryti atskira valstvbe. Į

Chadafi kalba buvo jrekor- 
duota į magneto juostą, Įreng
tą minėtose didelėse keturiose 
salėse, tinkamos muzikos, gar
siakalbiai ir perskaityta kelių 
tūkstančių jodžių konferenci-

lai daro Libijos premjeras Cha- 
rafi ?

Amerikos piliečiai, juodaodžiai 
musulmonai gali svarstyti įvai
riausius klausimus, bet kad sve
timos valstybės galvos kursto
mą kalbą leisiu skaityti konfe
rencijoje, tai naujas prokuroras 
turėtu reikalą išaiškinti.

REIKALAUJA GRĄŽINTI
JUODUS ŽYDUS

ADIS ABABA, Etiop.—Dab r 
line Etiopijos vyriausybė reika-

Etiopijos išvežtus juoduosius žy

Abraomo laikais iš Jordtnij »s 
pabėgo Į Etiopiją keli tūkstan
čiai žydų.

■Begyvendami Etiopijoje jie 
pajucxlo, susimaišė su vietos gy
ventojais, užmiršo savo kalbą, 
bet prisilaikė senų žydų tautos 
papročių.

Jie vienas kitą gynė, vieni ki- 
riems pi dėjo ne kartu gj-veno. 
Keliasdešimt tūkstančių juodų 
Etiopijos žydų išvedė Į Sahara, 
n iš ten Izraelio karo transporto 
lėktuvais nuvežė juos Į Izraeli. 
Ten jiems sukalė namus su vįn 
dentiekiu ir gesu. Jie elgė'i kain 
eticp’.ečiai.

Mangicu ju.es trauks tLsin.'.n 
už pabėgima Izraeliu. . 'Ž

Ndjamena Konferencijai vadovauja Louis 
Farachan, kuris skaitosi vyriau 
sias juodaodžių musulmonų va
das. Jis pats konferencijoje dė
vėjo karišką admirolo unifor
mą.

Susirinkusieji atstovai keliais 
at vėją is šiitai plojo maištingoms 
Muamar Chadafi mintims.

Jis pareiškė, kad baltaodžių 
-valdoma Amerika esanti nege
ra, ją reikia >ūval<iyti, išardyti 
ir likviduoti, nes tokia valstybė 
esanti kenksminga.

Salėje niekas neprotestavo 
prieš Chadafi kalbą. Ne visi, bet į 
daugelis susirinkusių juodžių 
plojo.

Be to, Chadafi prižadėjo su-1 
kilusiems juodžiams duoti gink-, 
lūs ir kitokią pagalbą.

Tas juodžių musulm 
žiavimas vyko 
esančioje 52(H) 
ve Arena.

Juodžių musulmonų 
ne didelis Amerikoje.

. bet jau trečią kartą teko atidė- 
dėti jos skriejimą.

Sekmadienį viskas buvo pa
ruošta satelitui paleisti, bet ne
paprastai smarkus vėjas, lietus, 
ovėliausmegas galėjo ją nu- 
štubfir išgavo kphsurties/"*

Karo vadovybė nutarė 
kartą viską atidėti. TaPbuvo 
čiss •afjojahss.- >

/ NIGERIA
BENIN

r CENTRAL 
AFRICAN REP

0 MILES 400
stovy bes Angliję je, Australijoje, 
Kanadoje, Ąnįe^koįę, Viso Taiš- 
Vojo it*

liot^iiitl 
rimtų įL

Az^iįl^je:ir; Kai'tad^eĮb^,ętk.Į yo įrąhkiusnamo 
visi^kotojaij'^afia'^^^bii’ - ' r> '*’ ’ -
letefir’us iTetuyiičo’jj'ei pageidau-i 
ja, ir; angių* Ėalboftrfšį 
išsiuntinėjama ktį; mėnĮsĮ apie 
S.800 egzempliorių lietuviškos 
ELTOSr Visų septyniomis įkalbo' 
mis leidžiamų bielėtenių metinis 
tiražas yra apie 80.000. Jie, pa
siekia valdžios įstaigas, spaudą 
ir bfbĖotekaš ne. tiktai Amerikos 
je, bet taip pat Kanadoje, Euro
poje, Australijoje;’‘ir net.Kinijo
je bei Japonijoje. 1983 m. buvo 
išleista antroji Soviet Genoc de 
in Lithuania laida. 1984 m. T. F- 
išleido a.a. dr. Ereto brošiūeąt- 
Russian Imperialism and,Mes
sianism. šiuo metu Kanadoje 
spausdinama knygelė VLIKus 
ir Lietuva

A / 
K

Pasak Giedraičio, vis labiau 
prigija paprotys, paminėti ypa
tingus Įvykius ąr įamžinti miru
sius aukojant Lietuvos Lasivės 
Iždui/Greime ižde esantys pir.i-

sim'° 
asmenų- 

I' A: T'"'

l^y^aatemat^a i

AFGHAN

Rawalpindi

dar 
tre-

,1 ie 
t rėnemano, kad bus daromas 

eras bandymas, y; ■ 
^''Tolimoje šiaurėje laukė 
skriejančios. raketos, bet nesu
laukė. •• 'L ' ' • • ;

Reikia turėti- . galvoje, kad 
.ten buvo -didesnis vėjas ir sąl
yčiai. ' ' ' -7: '

at

-y —. Gubernatoriai siūlo įšaldy
ti dabartines: valsti’ii išlaidas, 

ft' - * > <-*

bet jų nekarpyti, kaip Karo pre
zidentas. Apkarpymas sukels 
Įvairiu neramumu.

-Izraelio užs. ministeris leak 
Samir, tvirtina, kad Jordanijos i 
ir palestiniečių1 susitarimas 
taikos neatneš Artimuose Ry
tuose.

— William F., Smith nesiren-j 
gia iškeliauti iš Washinglono, I 
nors Baltieji Rūmši su juos at
sisveikino.

i
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Libijos diktatorius Chadafi buvo Įsiveržęs Į Egiptą, 
Sudaną ir Čadą, bet iš visur buvo priverstas trauktis. 

tDabar jis norb suskaldai Ameriką, atskirti juodžius.

AMERIKIEČIAI VAKAR: ETIOPIJOJE IŠKROVĖ 
40,000 METRINIŲ TONŲ JAVŲ

Šį maistą JAV vyriausybė-perdavė tiesiai dabartinei
. ..Adis Ababos vyriausybei

ADIS ABABA.— Pirmadienį nįų tonų javu.
10,(MM) metrinių tonu paskyr 

r Eritrėjos kalnuo
se badaujantiems Eritrėjos gy
ventojams.

Dalis javų buvo išmesta mai
šais kalnų pašlaitėse.

Dauguma maišų neparplyšo, 
o kiti plyšusieji maišai buvo su
rinkti ir ištlalvti.

Amerikos vyriausybės paskirti 
pareigūnai Raudonosios- jūros re žvdams ii 
uoste iškrovė 40.000 metrinių 
tonų javų.

ŠĮ maistą JAV pareigūnai ati
davė tiesiai Etiopijos vyriausy
bei. Iki šio meto maisto skirs- 
tymo nustatyta srities badau
jantiems ž.monėms.Paskiri Ame 
rikos paerigūnai prižiūrėjo, kad 
las maistas eitų tiesiog badau-

i j an tiems.
Vyriausybė, norėdavo pa

skirstyti kitiems, bet turėjo <ia- 
lyti a*»’c.-n, < .i. m statytiems 
žmonėms.

Vakar iškrautas maistas ati- 
| teko tiesiog valdžios asto- 

vąpas.
Amerikiečiai nori žinoti, kaip 

las maistas bus paskarshlas, 
bet spręs Etiopijos valdžios at-

! stovai.

Daugelis amerikirirų kriti
kuoja, kad jie veža maisto ir i 
atiduoda jį vyriausybei.

Vyriausybe tvirtina, kad mar! 
stas eis badaujantiems Jeigu i 
maisto neduos, šimtai etiopijie-Į 
čių miršta.

Iš viso eliopiečiai tikisi 
gauti 233.331 metrinių 
nų.

Amerikiečiai jau nuvežė
000 metrinių tonų, o kitus.krau
na ir veža F.tiopijon badaujan
tiems.

kauti i 
to

50,-

Javai kainavo 4.5 milijonus 
dolerių

Iš viso amerikiečiai jau ati
davė etiopiečiams 50,000 metri-

DIG MIESTE PASKELBĖ 
APGULOS STOVI

KALENDORĖLIS l>ig 
bu-
po.

T Diktatorius Zia Jalhuk pranešė, kad po rinkimu jis ’ 
panaikins karo stovį ir paleis prieš rinkimus suimtuo
sius žmones. . !

Vasario 26 d.: Aleksandras, 
Izabelė, .leginlas, Jorūnė. žynė. 
Žibutė, Girdenis. Vora, Sva
jūnas.

Saulė teka 6:31, leidžiasi 5:36.

Saitas, vėjuotas.

Buvo nužudyta du jo pava
duotojai. Atvažiavusiai policijai 
didžiulė minia’apvertė ir sudegi
no du policijos automrriilius. -

Policijos vadovybė susirinko 
posėdžio. ' Minia apsupo polici
jos centrą ir sudegino dar 2 au
tomobilius.
.Organizuota peticija

kelias kulkas Į minią. 2 
ti, keli sužeisti. .

Vakare paskelbtas 
stovis.

už in (iš didžioje
nu šuva 

salėie.

— Dalis juodukų musulmolių 
pritarė Cbadafio pasiūlymui,h’ 
visa eilė juodžių a-ni"tė f 
lymę ir patarė nesikišti i 
juodukų perversmą, nes 
smlvmas kvailas ir ciklas.

apge los

- - Penktadieni Konstantin 
Černenka balsavo už save, nes 
jis buvo vienintelis kan lidaias. 
Rusijoje žmonės gali “balsuo
ti” t ktai už komunistų partijos 
pasiūlytą kandidatūrą

klauso Ka
ri juodžių!
kviečia su

vnuu

mobilius.

gatvėse atsirado 
urios žal-ria auto.

rachano vadovriijam 
organizacija-, bet jie 
kilti Amerikos jut ilz

Ar Amerikos Įs!a
džia juodžių grupei organizuoti j 
panašius sutrinkimus, kuriuose 
kitos valstybės pr<mėc-’'.!s g lė
tų kurstyti vieną grupę pr eš ki. 
tą ir prižadėti jiem* ginklų, kaip

250 Vietnamo kariu, 
siu i viena ola. * C c *

- Gorbačiovas rinku 
cj pastebėjo, kad

jamlyn
oro.

Ka

— Komunistų partija Įsakė 
i’sue'i. Atvežtam Corrienl&i

NEW DEHLI. Ind. —Vyriau- į 
sybė paskelbė apgulos stovį 
mieste, kai policijos centras 
vo apvogta-, ir sudeginti du 
licijos automobiliai.

Dig gyvertojai pradėjo neri-1 
mauti. Jie Dig miesto atstovą, iš 
rinko Į Indijos parlamentą.

Atstovas u jo bendodarbiai j 
pasakė, miniai, kad jie l>e pa*! 
grindo triukšmauja.

Tada nunia pakėlė dar didės-1 
nj triukšmų ir padegė atstovo į 
namus, o k > jis bandė gelbėtis I. . . inuo ugnies tai minios j.s buvo 
užmuštas.

Patvinęs vanduo apsėmė Mississippi ir Misouri lau
kus ir ūkininkams padarė daug žalos.



(Kasdieninio gyvenimo tiesa) ,

Vilniaus centrinė gatvė

|ą

TVIRTA SVEIKATA- PASTOVI LAIN
Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai

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

Šviesa ir sužmoniskejimas - 
alkoholio atsikratymas (6)

Apsišvietimas ir asmenybe susitvar-; 
kymas padeda išsivaduoti iš alkoholio 
vergijos.

Dr. Jonas Adomavičius

Atpratimas nuo girtavimo yra 
panašus į a įpratimą nuo rūky 
mc. šitokio gėrio pagrinde glūdi 
normali ar sunornialėjusi žmo
gaus asmenybė, ar jos nenaudo, 
tos normalios dalies panaudoji
mas. Dabar iš Anglijos i šį kraš-j 
la yra atgabenta nuo rūkymo 
padedanti atprasti KRAMTO
MOJI guma, vadinama NICO- 
RETTE. Kiekvienas jos gaba* 
liukas (įpakavime jų >.Hn. 
dtr miligramus NIKO'KDJO (Šai-- 
nčcapie 20 dolerių.

^Vaistinėse gaunama tik su gy- *■ ' _ • -1 -dilojo receptu. Būtinai reikia 
NERŪKYTI kramtant tokia 
guma, net iki trisdešimt galia- 
ližkų galima sukramtyti pėr die- 
nac pagal rūkyti noro STIPRU- 
Mjį. jos kiekis sukramtomas. Kai

užeina noras rūkyti, tuojau, i 
vietoje cigaretės, dedama bur-j 
aon toji guma ir kramtoma.

Kaip nuo alkoholio atpratime. 
čia veikia paties žmogaus NE 
MELUOTAS nusiteikimas mesti i 
RŪKIUS. Juk nė vienas TK-!T<^ ggir^ L
R AI mesti rūkius NENLSlltJ-, asmenybės, l>et
KUSYSIS nepirks už 20 doleriui ^pgij^pjlDŲS 

' rūkęs, 
i x- • • . •į čia irgi .'žmogaus turimo sa

vyje gėrio - jėgos - asmenybės 
tvarkingpšibš dalies panaudoji- 

'-mas išgelbėja žmogų nuo tik
rai nemalonių pasėkų. Mat, vien 
vaistais, kad ir GERIAUSIAIS, 
dabar turimais nuo minėtų žaiz
dų (Tagamet, Prostaglandin...)

> žaizdos negyja RŪKANT, o. po 
I ilgesnio, laiko, kartą užgijusios, 

vėl greit atsinaujina. Praktiš
kai, rūkorius nuo minėtų žaizdų 
NEATSIKRATO per metų ne

minėtos gumos ir jos nekram
tys. Dar brangumas minėtos į 
gumos turi Įtakos, o taip pat iri 
joje esąs nikotinas savo "trigrašį 
prideda. -C A

Tos gumos kramtymas, tai be 
smalos, o tik nikotino turinčios 
cigaretės rūkymas. Tabake sma. 
la sukelia vėžį, o nikotinas su
kelia ĮPRATIMĄ į rūkymą.

Panašiai meta rūkęs ir nuo 
dvylikapirštės žarnos žaizdos 
neatsikratąs pacientas. Jam gy
dytojos išaiškina, kad cigaretės 
rūkymas LĖTINA minėtos žaiz
dos gijimą ir kartą1-jos užgiju- 
sios atsinaujinimą GREITINA.
le et NĖR Ū KANTk ,ką rtą “^įtU' i 

: dbs tokios zaizdbs"-Vel :pasĮkar_ 
toja pas 85 iš šimto, tokių ligo
nių. O RŪKANT, tikras dalykas, 
kad jos ilgai negyja, ar visai 

’ NEUŽGYJA ir žmogui gresia 
" sunkiomis komplikacijomis: nu
kraujavimų (kartais mirtinu), 
prakįurdini-mu žarnos sienelės 
ir susiaurinimu žarnos spindžia

&

K

A

išgirdęs, buvęs

žmogus META

gus nemeta rūkęs net visų virš 
minėtų tokios žaizdos negerovių 
hkiiąizdoje. Išeina,. kad be as
menybės (tvarkos atsisveikini
mas su cigarete nėra įmano
mas. Tabakinis žmogaus sunai
kinimas ateina pirm jo pasitai
symo.

Ne kitaip pasitaiko ir su kitu 
blogiu, su GIRTAVIMU. Žmo
gaus alkoholinis sunaikinimas

Great 
Ai neric an 

1 )rean 
Vachire

atenia pirm jo pasitaisymo. Už' 
tai su girtavimu kovojanti Al-, 
cohoJacs Anonymous (AA) or
ganizacija turėtų persitvarkyti: 

Į ne v:en jau suirgusiuosius alko
holikus mėginti gydyti, bet ir 
UŽBĖGTI už akių alkoholiniam 
žmogaus sunaikinimui. Mat, 
laukti, kol alkoholikas NEPA
TAISOMAI susinaikins, vra 
žmoniškas apsileidimas.

Veiklus susilaikymas 
nuo girtavimo

Reikia gerinti žmogaus kūno 
celių, ypač smegenų APLINKĄ 
dar gerokai -prieš rimtų alkoho
linių negerovių atsiradimą. Tuo 
būdu galimi alkoholikais tapti 
asmenys bus apsaugoti nuo pa- 
lekimo alkoholinėn vergijon. Tą 
vergija prasideda labai NEJUN- 
TAiMAI pradžioje. Gerindamas 
savo celių vidinę aplinką, žmo
gus gali išvengti alkoholinės 
vergijos, kol dar turi PAKAN
KAMĄ kiekį SAVITVARDOS, 
tai yra, kol dar sava asmenybe 
nepavirio puzdilt -

Jaunuolių apsauga 
nuo girtavimo

Didelis ir sunkus dalykas yra 
jaunuolių apsauga nuo vis jų 
tarpe besipiečiar^o ghtaviaąno. 
čia visiems minėtų- reikalu susi-, 
rūpinusiems suaugusiems mū
siškiams reikia sekančiai TRE-; 
JOPAI veikti. ’

1. Reikia nebaudžiančiai, ne
varginančiai, išmintingai ir mo- 
koviškai AUKLĖTŲ ŠVIESTI 
vaikus ir tėvus: jų asmenybes 
reikia iki NORMAWMO su
brandinti.

ne-

Fakelais, cbcleateiųlių pertek- Į 
liumi kenkti savo kraujagys

Tąaą tikras riebalų kiekis yra 
BCTOAS kūnui. Cholesterolis 
yra viena rūšis riebalų. Tik rei
kia vengti cboiestefolio pertek
liaus. Pirma sutvarkyk choles
terolio gausumą, vien augalinius 
riebalus naudodama, o tik tada 
MAŽUS kiekius Tamstos mėgia
mųjų gyvulinių riebalų galėsi 
mėginti naudoti, vis tikrindama 
kraujuje esamą jo kiekį. Mat, 
yra tokių asmenų, kurie geriau 
mirs, bet nuo torto neatsisakys. 
Su tokiais Tamstai nepakeliui.

Jas, rodos, toks .paprastas 
patarimai yra labai retai išpil
domas: dauguma žmonių gyve
na senu įpročiu, persivalgo rie
biais valgiais.

Kantais, labai sunku, subor- 
muoti cholesterolį, net geriau
siai vengiant gyvulinių riebalų. 
Tokie turi prigimtą . padidintą

pakankamos veiklos išvystymui. <
3. Žiūrint į visą kiekvieno, 

žmogaus gyvenimą, reikia nu
teikti žmogų, kad imtų atsako
mybę už savą gyvavimą, įskai
tant IŠVENGIMĄ rimtų negero-

daj- stropiau tvarkytis su gyvu
linių riebalų naudojimu. Vi
siems patartina neapgaudinėti 
savęs ir- laiku apsieiti be gyvu
linių riebalų ir riebių mėsų, nes 
gavus riebalinę negerovę sme-

vių, apturimų per ALKOHOLĮ, genyse (paralyžių), širdyje (ata_ 
. Mes turime subręsti asmeny- į ką) įj. inkstuose (jų darbo — 
bėmis taip, kad pajėgtume ap-| kraujo valymo sugedimą), bus 
sieiti be svaigalų, ar juos nau-l 
doti labai RIBOTAI, kartu tin-| a 
karnai maitintis ir kūną stiprinti 
pagalba pakankamos fizinės 
veiklos, mankštos ir darbuotės.

Išvada, švieskimės ir asmeny-1 
bėmis (nusiteikimais) bręskimeį 
iki bent pakankamai normalaus] 
žmogaus. Tik tada mes pajėgsi-į

s ainius, r? gaišius, pyragaičius 
valgyk1 Taip rupus maisiaa su- 
ri& žarnose esamą cholesteroli 
ir tuo būdu neleis jam gertis 
į kraują. Prie rupaus maislo 
dar ’priklauso įvairūs vaisiai ir 
daržovės.

Taip kadaise maitinomės mes 
Lietuvoje gyvendami ir beveik 
nežinojome širdies atakų. Taip 
būdavo ir kituose kraštuose, kur 
žmonės mito nesugadintais ja- 
vasi ir vaisiais bei daržovėmis. 
Pupos, pupelės, žirniai atstos 
mums cholesteroliu gausias me
sas ir jų gaminius. Dar pridėję 
kiaušinio baltymus ir liesus sū
rius bei tokią varškę, mes ge
riausiai ginsimės nuo choleste
rolio perviršio.

VAIKŠČIOK. Darbas^ judesys,

tyvff i

i-Baira come ty,;* for yesrs.
Bonds mati -• in dri-

■tt y-aara. " k ->s yoijr
• a trvi? faster ivfnr*

2. Visuomenėje vyraujantį nu
siteikimą apie girtavimą (būk 
yra vyriška-moteriška gerti svai
galus) PAKEISTI nusiteikimu, 
kad nepalyginamai didesnis as- 
mens SUBRENDIMAS yra STO
VĖJIMAS ANT SAVŲ kojų, vi- 
sai NESINAUDOJANT alkoho 
linio ramsčio, tokios lazdos.

3. Alkoholizmas lapoja, šako
ją. žiedus krauna ir karčius vai
sius veda tokioje visuomenėje, 
kurioje svečiai šeimininko, jau
nimo skirtų vietovių prižiūrėto
jų ir parengimų mganizaterių 
esti (atvirais ir paslėptai* bu
dais) SKATINAMI gerti, gerti ir 
gerti. . jų "garbei” bei jų “puor 
selėjamai ‘ kultūrai palaikyti.

Asmeny bes (nusiteikimų ) 
subrandinitnas — laimingo

Kiekvieno žmogaus, įskaitant 
r jaunuolį, gyvvrūino Ūksiąs yra 
savos SUBKANDI-
NIMAS bent iki pakeociamo 
normalunio. Nė vienas iinalffiin- 
gasis negali krikti jaunuolio 
norinčio subręsti į uormata Or 
vo asnienyk žmogų. Todėl visų 
auklėtojų vyr aiisioji 'užduotį 
yra sekančiai TREJOPAI ne
teikti jaunuolius ir jų tėvus: 
f'U Kiekviena. SA
VITAS. todėl

į reikia teisti jam n<voaHfii vys
is Į savitą asmenį.
2. Kiekv enas žmogus turi *a- 

kūno celių aplinką, kuri rei- 
iuja TINKAMUMO tų cel'V

jau gerokai pavėluotas laikas 
tvarkytis su cholesterolio per
tekliumi. . ...

2. SUMAža^O^O kūNO 
SVORĮ. Čia irgi susiduriama su 
ožišku elgesiu. Kaip pastarasis 
neina ’iš. degančio tvarto, 
taip nutukęlis neatsisako savų 

me pildyti gerus, sveiko gyveni-! ^hijų per dyejopą nerangumą, 
mo atsiekimui patarimus, šitoj ir nestaankšttai.
trio gėrio atsiekimui tėvai turij rokle- 5 ,turi PakeltiS 
atlikti trejopas savas paretgastf ar sirdies

, vaikus žmoniškai mylėti, jų el
gesius nuo mažens kontroliuoti 
ir leisti jiems normaliai vys- . 
lytis.

Pasiskaityti. Dr. Roger Wil-Į 
tiams: Tre Prevention of A1co-į 

. holism Through Nutrition. Ban- j 
tarn Books. 

♦ » ® 
; STENKIMĖS GERU PATA

RIMU PASINAUDOTI 
KETURI CHOLESTEROLIO 

, PERVIRŠIO MAŽINTOJAI 
„ v’ -V 

Klausimas. Ką aš turiu svar-j 
' Mausto daryti, kad galėčiau su-; 
mažinti iki normos savo krau
jyje cholesterolio kiekį? Kiek 

; daktarų apėjau, jų įvairius vais- 
't įjs naudojau, bet vis nuo. cho- 

Įesterolio. gausos neatstoju. Da
bar aš jau tikiu, kad cholestero
lio perviršis tikrai kenkia krau
jagyslėms, jas užkemša ir suke
lia smegenų, širdies, inkstų ir 
kitų kūno dalių ligas. Kokios be 
vaistų yra geriausios priemonės 
sumažinti cholesterolį kraujuje, 
prašau parašyti, Gerb. Dakla- 

’ res. nes ta žinia, manau, bus 
ąaudinga daugeliui skaityojų.

Atsakymas. KETURIS žings
nius turi žmogus žengti, norė
damas be vaistų simormuot-i 

■ diolesterolio perviršį savo krau-
• juje. Visų pirma tuos žingsnius 
turi žengti, o tik tada, jeigu bus 
reikalas, už vaistų tam reikalui

: griebtis. Kitaip elgiantis, vaistai 
‘ negali reikiamai talkinti štai 
tie keturi žingsniai:

1. KAD PER BARZDĄ TAU
KAI NEVĄRVĖTŲ, žiūrėk. Nu
stok vartoti visus gyvulinius 

lirtebakis.’ Vietoje jų, naudok 
augalinius, ALIEJŲ (pasirink, 
koks geriau prie gomurio: šaf
ranų, saulėgrąžų, kukurūzų, so
pus pupelių, žemės riešutų,M.).

* Nekreipk dėmesio, ką kiti t«o 
i rfikalu ^ake ar daro, ką jie val

go ir ką jie Tamstai pataria. 
Kentėsi viena, o jie toliau sa
vais reikalais rūpinsis.

Rėikia keisti sveikesne link
me Tamstos gyveninio kelią. 

" Xipes ir laibai malonūs TaJhsla: i 
cbdfes|erdJi(> val^toSp toy- ’ 

nmi, fortai, bankuchen4i,i des- 
(ježrelįs. Xwupi^i» 

ffriatine, ledai... savo 
I tenkinti privalai kitais, 

terolį genančiais tolyn. 
Turi liautis

ligą ir jiems būtinas svorio nu
metimas, bet jie myli savus rie
balus labiau, negu ką kitą ir tik 
kai perkūnas trenkia, kai jie 
plaučiuose susilaukia vandens ir 
ligoninėn patenka, tik tada su
tinka maitintis 1000 kalorijų 
dietą (o anksčiau kirto po 4009 
kalorijų kasdien).

3. LIETUVIŠKAI, stambiai 
MALTŲ MILTŲ GAMINIAIS 
MAITINKIS. Tokias duonas, ja-

tos nesėdėjrmas laikraščius skai
tant ar televiziją žiūrint, MA
ŽINA kraujuje cholesterolio 
perviršį,

Čia irgi vargas su mūsų žmo
nėmis. Jie truputį pakrutėjo ir 
tariasi judėjimo pareigą atlikę. 
Taip nėra, šimtą kaitų nėra dar
bas atliktas. Mes turime tapti 
bitelėmis - skruzdelėmis darbo 
atlikimo atžvilgiu. Darbas-jųde- 
sys yra mūsų sveikatos .pagrin
das. Todėl visi pensininkai mes
kime iš galvos nftsftfefernįą, būk 

l jau mes sav^^^dąfėmė, dabar 
‘ tegu kiti'darbuojasi, šitaip nusi
teikęs žmogus nesumažins cho- 

, lesterolio perviršio są.A^pk^auju- 
je. Toks su^į^.ųį^'^ros tingi
nystės labai-Idrcių vaisių pavi
dale kraujagj-slių priskretimo 

. su visomis labai varginančiojfiis 
pasėkomis. I •

Taigi, niinetūs ' ’KETURIS 
žingsnius turime žengti -ir. per 
visą savo gyvenimą taip žings
niuoti. Reikia keisti savo gyve
nimą sveikesniu. Todėl su gam
toje ateinančiu pavasariu, kūl- 
vejsčiais verskimės j mediciniš
ką savo gyvenimo pavasarį, pra
dėkime KETVERIOPAI tvar
kyti savus elgesius. Sėkmės vi
siems tokiame darbe. Tegul bū
na ne tik daug pašauktų, bet ir 
NEMAŽAI išrinktu lietuviu šio
je srityje.

Pąulius Devenis
POETUI EMIGRANTUI

Klaidas istorija įrodė —
Tu daug kentėjai ir blaskeis....
Mums liko vien tik tavo žodis, 
Skambėjęs knygose kadais.
Be mumijų, be sarkofagu, 
Atilos pėdsakų senų 
Pavasaris įraudęs dega, 
O aš sutikti jo einu.

- M

Girdžių, kaip šlama mėnesienoj 
Mieguistas ajeras. Naktis.
Sakyk, kai aušta baltos dienos, 
Ar tu matai, ar tu girdi?
Ar tu matai, kaip vyšnios žydi,,.
Kaip ieško bitės dobilų?
Juk tavo dainos pasiklydo 
Tarp kontinentų ir salų...

sviestas, 
gomurį 
eboles- 

vaigiais.
taukais, gyvatiniais

Uito
Menė

Jonas Kavaliauska

Skanų 
gydama g; 
sklerozės, 
kandžio.

ą ma

1
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ši nuo 

laukia o už-



J. KLA I ŠEIK IS -

LOS ANGELES, CALIFORNIA
POVILO GAŲČIO PASKAITA

Is šaltos Čikagos kuriam Li-
.t į Kaliforniją bu vo atvykęs I

i vilas Gaučys. čia turi daugi 
•žįstamų literatūros mylėtojų 
: rašytojų, jras kuriuos galėjo 
sisvečiuoti, pailsėti. Tačiau P.

Gaučys nesitenkino vien pi i va
tu pasis'cėbvimu, bet Lietuvių 
i’’nd.- .omenės pakviestas vasa
ri. 10 d. šv., Kazimiero parapi
jos salėje vietos publikai papa Į viai turėjo 5 mokyklas, dsbai

veikimas pradėjo menkėti nuo 
Antrojo Pasaulinio kajo, kai len 
valdžia uždarė svetimkalbių 
kikraščius ir nustatė kitokius 
suvaržymus išeivių veiklai. Bu
vusi garsi ir didelė Villa Zelina 
lietuvių kolonija tuštėjanti, nes 
ir ten, kaip JAV-sc, jaunimas 
keliasi j kitas naujesnes gyven-' 
vietes. 1938 m. Brazilijos lielu-

r .rojo savo atsiminimus iš anų 
1 .<ų, kai Pietų Amerikoje jis 
buvo Lietuves konsularinėje 
l: rnyboje ir kai po 40 melų £;>- 
'n k ė Braziliją.

Liet, enciklopedija rašo, jog 
P. Gaučys gimęs 1901 m. Vyžuo- 
r.jse. Yra buvęs Lietuvos v:ce- 
žonšulu Daugpilyje, konsulu 
Buenos Aires ir pasiuntinybės 
sekretorium P. Amerikai. Nuo 
1930 m. iki 1938 m. buvo kon
sulu -Sao Paulo, vėliau iki oku
pacijos dirbo Kaune užsienio 
reikalų ministerijos spaudos 
biure.

Konsularinėje tarnyboje bū
damas P. Gaučys yra daug pasi
darbavęs išeivių labui steigiant 
mokyklas, rūpinantis jų švieti
mu, pageibėjant į vargą puolu
siems it norintiems' grįžti į Lie
ki vą. žinoma, yisų smulkmenų,, 
visit jo atliktų darbų čia neįma
noma surašvti.

nėra nė vienos. Yra ten keletas 
lietuvių kunigų, bet ne visi lie
tuviškoj veikloj. Veikia Liet. 
Bendruomenės organizacija ir 
Lietuvių Sąjunga. Tarp jų su
gyvenimas nedžiuginantis. Bend-- 
ruomenė neturi lėšų, Sąjunga 
turi pinigų, liet mažiau narių, i 
Paskutiniu laiku tos dvi organ?! 
zacijos pakrypo į bendrą sutar-i 
liną veikimą.

Brazilijos lietuvių -tarpe, kaip į Vasa,.;o 26~d Kalti.
• • V • i te

ALEKSANDRAS STULGINSKIS

i 
i Stulginskis gimė 1885 m.

ir kitur išeivijoje, yra mišrių nėnų v.-J . Tauragės aps. Jo tėvai! 
šeimų ir nutautusių, len nėra^ įuv0 neturtingi žemės nuomi- 
paprocio, kaip JAV-se, pavardes’nįnp.aį jr įyrėjo gausią šeimą, 
keisti, tai ir lietuviškai nebekal-j Vėliau ekonominė padėtis paki
bančius galima atpažinti iš jų’ 
lietuviškų pavardžių. P. Ame-į 

' rikoje yra lietuvių, baigusių;
aukštąjį mokslą ir pasižymėju-1 
šių savo profesiniuose darbuose 
ne tik tarp lietuvių.

Trumpai paminėjo apie lietu-, 
. vių • gyvenimą' Argentinoje ir •
Urugvajuje. Apie Lietuvą trūks-j 
ta informacinės literatūros ispa-Į 
nu bei'portugalų kalboms 
tų Amerikos lietuvių visur bu-į 
ves maloniai sutiktas, priimta

Los Angeles Liet. Bendruome 
nės surengtą Gaučio paskaitą ■ 
trumpu įvadiniu žodžiu praliejo 
ir su padėka baigė Julius Rau-J 
linaitis. 1

Vokietijoje DP stovyklose jis 
buvo įsijungęs į visuomeninį, 
gyvenimą. Visą laiką daug dė-' 
rr.esio skyrė svetimtaučių litera
tūrai. Yra.-, išvertęs daug knygų 
iš ispanų, portugalų ir anglų 
kalbos (Anglų rašytojų novelių 
an tologija, 1974 m.).

P. Gaučio atliktų literatūrinių
dzibų originalių ' straipsnių ir i 
vertimų sąrašas yra ilgas. Nesi
imu korespondencijoje jų su
rašyti. c ■'

Apie Brazilijos lietuvių var
gus ir džiaugsmus yra nemažai 
spaudoje buvę aprašymų. Bra
zilijos lietuvių gyvenimas apra
šytas ir Liet, enciklopedijoje, 
lad ir Povilas Gaučys ne liek 
daug pasakojo , apie senuosiu.-, 
emigracijos laikus, bet plačiau 
palietė savp. įspūdžius iš ąpsįferr 
kymo Bragrf^ėje-pą: jO rriętų.

* * *
KLAIDOS SPAUDOJE

sausio 29 d. numeryje b. kv. 
(Broniui Kvikliui) pavyko skai
tytojams paskelbti neteisybę ir 
buvusį Lietuvos prez.der.tą dr., 
Kazį Grinių Vokietijoje “numa
rinti”, kai tuo tarpu atsimename 
dr. Grinių dar Čikagoje gyve-' 
nusį, kiek galėjo visuomenėje I 

pie j besireiškusį. Jis palaidotas Liet. ■
Į Tautinėse kapinėse.
Į Neseniai paskambino kaimy- 
į nė, Naujienų prenumeratorė

Paulina Yęjįdi ir klausė, ar jau 
mudu su yl- Bakūnu esą sudarę 
bendrove ’M savo raštus abu 
spausdinsią ''“Pastabų iš tolo 
antrašte? Dar dienraščio nebu
vau gavęs, iš pradžių nesupra
tau klausimo. c

J<ai paštininkas atnešė 23, ir 
24 Naujienų numerius, paskam
binau Vladui Bakūnui, klausda
mas, kaip dabar bus — ar aš

j

Bę abejo, spaudos leidėjai, 
redaktoriai ir korektoriai nori, 
kad skaitytojas gautų švarų dar. 
bą. Tačiau klaidos neišvengia
mos, 
mylėtojas Vac. Biržiška viešai! 
tarė, jog jam būtų malonu nors Į priskirtos.JTaip tad spaudos klai 
vieną leidinį pamatyti be klaidu.- dos įvairių pokštų pridaro.

Vienas “Draugo” redaktorius 
su dideliu pasipūtimu rašė, 
koks stiprus'esąs jų dienraštis.

sūnų 
Aleksandrą jau galėjo leisti mo
kytis. Baigė Kaltinėnų pradžios 
mokyklą, Liepėjos gimnaziją ir 
Žemaičių dvasinę seminariją 
Kaime. Po kiek laiko apsispren
dė neturįs pašaukimo būti ku
nigu. Išvažiavo į Vokietiją ir 
Hallėje studijavo agronomiją- 
Baigęs mokslus, gavo Trakų aps. 
rajoninio agronomo vietą. Sten
gėsi padėti Lietuvos ūkinin
kams, geriau ūkininkauti, rašė 
žemės ūkio klausimais straipa? 
uitis.

Prasidėjus pirmajam karui, 
apsigvveno Vilniuje ir įsijungė 
i visuomeninę bei politinę veik
lą. Dirbo komitete nukentėju
sioms nuo karo šelpti ir įš jsigi- 
to ūkio maitinov>pV^^udų ir 
bendrabučių vaikus. Bi^o vie. 
nas Krikščionių Dęu^np.ų par 
tiios steigėjų ir jos pSmiininku. 
1918 m. pradėjo leisti fr reda
guoti ūkininkams skirtą jlaikraš- 
tį “Ūkininką”, kuris bfivo už- 

. darytas 1940 m. Kaft.d su kitais 
Vilniaus lietuviais 1917. m. pasi- 
iašė ir pasiuntė JAV preziden
tui W. Wilsonui raštą,Iprašyda-

ta'bė, ir tėvai jaunesnįjį

Kitados didelis spaudos turėsiu jam honorarą mokėti, mi Rusijos pavergtoms tautoms
nes jo “Pastabos iš tolo” suteikti laisvę- v j

1917 m. davvavo lietuku kon.
.-ltferencijoje Vilniuje ir plivo is-

Brazilijoję" įettFviū ^kultūrinis .Nežiūrint tos didžiulės jėgos,

> LITERATCRA, ūetuvftį ilterstCrot meno ir mo£slf 
m. metraitts. Jamt yra vertingi, niekuomet nesenrtą, Vin^

Žrtvta, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stmkot 
f. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus tr ¥ 
Meilaus straipsniai bei studijos, Diustruotos nuotraukomis 
H. K Čiurlionio. M. ifleikio, V. Kašubo®, A. Rūkitelės ir A. Vxn»- 
kūrybos ąoveikalala. J65 pu*L knyga kainuoja tik K.

> DAINŲ S VENTOS LAUKUOSE, poetės, raiytojci ir U* 
izdl šokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie date* 
Jventea beljų irioriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuoja?' 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimi 
bei uikuliaiai*. Studija yra 151 pusi., kainuoja IX

9 VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprafc 
Juoso Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sau» 

gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities M+» 
ra tūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 203 puslapių knyi

;3omJaI paraiyta rtudija apie RrtprtuiuA, remianti* Pakalu te i 
Labguvos apskričių duomenimis Aprašymai įdomūs kiekvienai, 
detuvlul. Leidinys ūiurtraotM nuotraukomis, pabaigoje duodam* 
vitovardžlų pavadlnlma^tr jų nertiniai | vokiečių kalbą. Labs 
gandingoje' 335 pust knygoje yra ftytprūrių famėlapla. Kaina B#

■» K4 LAUKS? LIMB, miytojoe PetronėM* Orintaftte atr 
minAnal (r mlnty» apie omenis Ir rietas neprlk. Lietuvoje Ir pi) 
maistais bolievlkų okupacijos metai*. Knyga turi 234 puslapis 
bet kainuoja tik ' ■ ■ •*

•> JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliudonlertu*. nerupr* 
*#ut ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik a 
»wrįk> Jalinsko knygoje sple Juliaus Janonio gyvenimą Ir pc* 
sdją. Dabar būtų jj galim* pavadinti kovotoju už žmogau* tel**. 
Knyga y** didelio formato. 255 puslapių, kainuoja M.

V IATTMN1S NOVKLBS, M. fo^enko kūryba. I. Vaiaičb 
Mė pek tnygofa yn M lųmojlnfų novelių. Kaina B

i
2759 W. 71st St., Chicago, HL

♦ aCTESTINGA? iSPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vaL vak, 
D. ST HLMAN, B.S., Registruotai vaistininku

į

For constipation relief tomorrow į

i
> reach forEX-LAX tonight., c

Ex-Lax helps restore your system’s own natural . 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight. J 
You’ll like the relief in the morning. j
Chocolated or pills, Ex-Lax is 
“The Overnight Wonder.” f "

Read label and follow 
directions.
C Ex-Lax. Inc.. 19S2 I

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

110.00

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

U dalis, 229 psl._______i_________________ _____ ____

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

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

Prof. P. Pakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN
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linkta^ į Valstybės Tarybą. 1918 Į 
n. vasano 18' o. kariu su kitais į 
Taiylcs nariais pasirašė didįjį1 
statiškąjį drkirmentą — Lietu-, 

vos nepriklausomybėi paskelbi-j 
mo aktą. Jaunai Lietuvai reikė-Į 
jo darbščiu ir pasišventus ų žmo 
iriu. Vienas tokiu buvo ir A. 
Stulginskis, kuris įsijungė į vals 
tvbės at'tatvmr dalbą. Buvo 
kviečiamas i Įvairius Ministrų 
kabų.etus. o 1920 m. ge gužės 15 
d. susirinkę- Steigiamasis Sei
mas ji :šsirinko pirmininku Re
miantis ai i.ome ine laikinąja ( 
konstitucija, būdamas seimo pn*‘ 
mimnku, kartu ėjo ir valstybės! 
prezidento pareigas. Pirmais 
Neimąs jį išrinko valstybės pre
zidentu, o antrasis seimas toms 
pačioms pareigoms ir vėl jį per 
rinko. Prezidente pareigas ėja 
L:i 1926 m. ir jas perdavė K. Gri
niui. Jam esant prezidentu, bu
vo išleis J visi pagrindiniai vals 
tybės įstatymai. Suorganizuoti 
rnūtų tautinės kultūros židiniai 
ir paruošti ūkinio gyvenimo pa
grindai. Lietuva, pripažinta de 
jure, įstojo į Tautų Sąjungą ir 
užmezgė diplomatinius santy- 
kius su didžiosiomis valstybė
mis. Prijungtas prie Lietuvos 
Klaipėdos kraštas. Išleista savo 
valiuta ir įvykdyta žemės refor
ma. Lietuvos istorijoj A. Stul
ginskis yra antrasis iš eilės ne
priklausomos Lietuvos preziden 
tas. Bet pagal konstituciją yra 
pirmasis seimo išrinktas prezi
dentas. Buvo darbštus ir kuklus 
žmogus, netroško garbės, nemė
go pabūviu ir pasilinksminimų. 
Bet savo principuose buvo visa
da kietas, drąsus ir mokėjo pa
laikyti taktišką ryšį su kitų pa
žiūrų žmonėmis.

Po 1926 m. politino perversmo' 
vėl buvo išrinktas seimo pirmi
ninku. Bet nepatenkintas artuo- 
netine santvarka, po kiek laiko 
išvažiavo į savo ūki Kretingos 
apskrityje. Visą laiką domėjosi 
politika, bendradarbiavo spaudo 
je ir parašė keletą žemės .ūkio 
'brošiūrų. Palaikė ryšius su jau- į 
n imu ir buvo išrinktas studentui 
ateitininkų “Vytauto” ir ŽŪA 
“Algimanto” klubų garbės na
riu.

1941 m- bolševikų buvo suim
tas kartu su žmona ir ištremtas' 
į Krasnojarsko sritį. Nubaustas 
25 m. kalėti ir atskirtas nuo žmo 
nos leido kankinio dienas Tik 
po Stalino mirties buvo paleis
tas ir galėjo grįžti į Lietuvą. 
Grįžo 1956 m. su palaužta svei
kata ir varge baigė senatvės die- O o
nas.

Aleksandras Stulginskis mirė 
1969 m. rugsėjo 22 d. Viljampo- 
Įėję. Palaidotas prie žmones ka
po A. Panemunėje. Taip baigė 

savo gyvenimo dienas žymus

n w

e

A

L

* V. Sirvydas

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AME
RIKOJE UŽUOMAZGA

(Tęsinys) (?). tai Vienybė, pavirtimi
... .... įkaršta lietuviu užtarėja,s.e ironiški priekaištai, aišku,1 . J

prašėsi atsiliepimo. Prezidentas
Tamas Butkevičius nurodė, kad| 
per 17 gyvenimo metų Amen-į 
koįe niekados lietuviškų reikalų i 
neapleidęs, tik nematąs greitu j

au
£ i 1 

bovelną siiviniojes dėjo į įjjl 
tluKaj. saviškių - Ipnąna- p ncj 
neslėpdama’^

Vienybės Lietuvninku Ici ė'_i 
Juozą Paukštį jau veikė tik k i 
’š Lietuvos priemenių “kaip reikia pasikelti, | n[|
pažino, jei 
pc senovei, 
uas”, Kurias gydyti pasišovė 
ritamas Vienybę.

su.'ilvg'ini su kitomis tau-Į 
Susivienijimo reikalai 

buve kaip 
konsiituci- į 
iždininkas i 
be to, yra i

kad 
tomis”, 
esą tvarkoje: seimas 
reikia, atsispausdinti 
ia, išsiimta carters, 
išmoka pomirtines, 
davęs $1 000 laidą.

Apginė ir sekretorių V. Vro- 
činską. Girdi, kai jis organui pa 
rašo, redaktorius “nedarus dar-į 
bus į bovelną suvynioja ir skry- Į 
nutėn užrakina”, šie nedorieji' 
darbai paliekami neparyškinti, j

atvykęs kim
ba Jis vėliau 
ne kunigas t 
būtų .gydęs

P

A-tramskas ap.e š} laikot 
sprendžia: ’Susivienijimu ; 
rūpino ne vienas M. Vilkau 
bet plačioji Amerikos lietuvi 
suair.cnė. Iš lenkystės vyst

į vi 
klų 

išsinėrusi, jaunajai savo lieuvy- 
! ės dvasiai ieškojo pere ir tarė
si jo radusi Susivienijime Lietų 
vių Amerikoje”.

-a 
Kitais žodž'ais, tebevegetucį* 

tuviams. Santykiai su lenkais! jaučiame dvynio Susivienųime 
ypatingai paaštrėjo, šiems ątsi-j 
;aki’.ts Plvmoutho mišriom para-i 
pijom priimti iš Lietuvos atvy-Į 
kusį lietuvį kunigą Al. Burbą, Į 
o ypač po to, kai lenkai atkasė j 
ir už tvoros išmetė lietuvio Ku-Į 
dirkos dvieiu dukrelių karste-! - - - I
liūs iš bendrųjų kapinių. As-i 
tramskas rašo: “Gali būti, V., 
Vročinskas rašė Vienybei Lie- j 
tavninku apie dalykus, kur len-, 
kai buvę lietuvių nuskriausti'

būta naujalcnkiu priekaištų lie-’ 
tuviams. Santykiai su lenkais

' kūne pamažu ėmė rodytis pir- 
Plymoutho mišriom para-j mojo dvynio tautinės stiprybės 

dvasia, todėl organizacija į ji jo 
platų ir tvirtą visuomenini at
garsį, kuris tveria iki mūsų die
nų. Susidomėjimo pavyzdys bū
vi šv. Kazimiero Draugijos (Bos

Lietuves valstybininkas, kuklus 
lietuvis ūkininkas, tautos kau
kia vs-

V. Vyten'etis

soma prezidento inform: ciju 
apie Susivienijimą. Prezidentas 
jas pateikė per organą Dragiia 
tapo Susivienijimo nariu, vėliau 
persiorganizuodama į kuopą.

(Bus daugiau)

— Europos Bendruomenę iš
tiko nauja kpzė — šį kartą gry
bų perteklius-

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJ
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fratemalin* 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus

SLA — atlieka kuliūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuo* 
darbus dirba.

SLA—išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
. apdraudę savo nariams. 1 į.

SLA - apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu, 
kiekvienas Ii etų,vis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja spdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai,

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

SLA—kuopų yra visose lietuvių kolonijose.
Kreipkitės Į savo apylinkės kuopų veikėjus.

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

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

TeL (212) 563-2210

ę

Brrnwnfl.^S.
50 metų studijavęs, kaip

4

UJLV

fcHTAŠė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada L 
Bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui 
ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kum Jaunium ir prof. K, 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslini vertimui 

Ir patarė mums toliau studijuoti.
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deliui aukštą valstybinę tarnybą ir paėmė $5,Qu0. 71® j 
pinigai jam buvo reikalingi skoloms mokėti. Aukštas pa- 1 
reigūnas pripažino Senato komitetui, kad jis davė Ę. 
Meese’ui minėtus tūkstančius, bet pinigų iš jo negavo. 
Tai buvo paskola, kurios jis nesitikėjo atgauti. Valsty
binę tarnybą parūpino Meese, o pinigus jis įteikė Meese’o 
žmonai. Etinės komisijos nariai buvo įsitikinę ir viešai j 
pareiškė, kad visas reikalas buvo iš anksto apgalvotas ir ; 
pinigai buvo Įteikti Meese’o žmonai, o ne jam pačiam.

Sučiuptas Edwin Meese turėjo drąsas pasakyti, kad ! 
šią sumą jis buvo užmiršęs, atsiprašė, pakeitė uždirbtą I 
pajamų gautą sumą ir sumokėjo reikalingą sumos dąlį. Į

Visas šitas reikalas paliko labai kartų Įspūdį apie j 
Meese’o atskaitomybę. Kartą galima jam dovanoti, bet I 
atsakingoms prokuroro pareigoms jis nebetinka. Broku-1 
noras privalo būti švares, kaip kristalas, neprivalo būti 
jokio šešėlio ar įtarimo. Kaip jis gali traukti teisman 
kitus žmones, kada jis pats “užmirštą* tokį dalyką, ku
rio niekas neturėtų užmiršti.

2. Edwin Meese pareikalavo iš valstybės iždo sumo
kėti jam $700,000 už reikalingus advokatus, mokesčių tik
rintojus ir mašininkes, kad įrodytų Senato komitetui, 
kad jis toms pareigoms tinka.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu ju užsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieniui, 
nuo 9 vai ryto iki 5 vai popiet Šeštadieniai — iki 12 vai

Patvirtino E. Meese’ą vyriausio 
prokuroro pareigoms

Praeitą šeštadieni Senatas, 63 balsais prieš 31, pa
tvirtino Edwin Meese’ą vyriausio prokuroro pareigoms. 
Senatorių daugumą paveikė Kansas respublįkonb Robert 
Dole Įsakymas patvirtinti Meese’ą vyriausio pro
kuroro pareigoms. ■■ • ! ’ - '. ‘:i

Meese bus prisaikdintas, bet prokuroras William 
French Smith pasiliks Washingtone. Jis perduos depar
tamentą naujai’patvirtintam prokurorui, bet jis turės 
jam aiškinti, ko ‘’negalima užmiršti’’.

Prezidentas Reaganas savo patarėją Edwin Meese 
paskyrė vyriausio prokuroro pareigoms. Jeigu tos pa
reigos būtų ne tokios svarbios, tai Senatui nebūtų reikėję 
kištis, bet Teisingumo departamento valdytoją Senatas 
privalo patvirtinti. Jeigu nepatvirtina, tai prezidentas 
turi pasirinkti kitą žmogų toms pareigoms. Nėra jokio 
teismo, nėra jokios komisijos, kuriai prezidentas galėtu 
pasiskųsti. Kai Senatas atmeta jo pasirinktą pareigūną, 
tai nutarimas yra galutinas.

Praeitas Senatas atmetė Meese’o patvirtinimą. Bet 
lapkričio mėnesį prezidentas Reaganas didele balsų dau
guma buvo išrinktas antram terminui prezidento parei
goms. Šiek tiek pasikeitė ir Senatas. Prezidentas nutarė 
surizikuoti ir naujajam Senatui vėl pasiūlyti E. Meese’ą. 
valstybės prokuroro pareigoms. Mums atrodo, kad prezi
dentui nereikėjo antrą kartą siūlyti savo patarėjo pro
kuroro pareigoms. Kada Senate yra atstovų, kurie prie
šinasi jo patvirtinimui, tai vėliau prokuroras Meese, jei
gu būtų patvirtintas, tai prezidentui gali padaryti dau
giau bėdos, negu naudos.

štai kodėl mes taip galvojame:
1. Edwin Meese, ruošdamas pirmą pranešimą apie 

savo pajamas, užmiršo Įrašyti kelis tūkstančius dolerių, 
gautų iš savo pažįstamų. Jis parūpino vienam savo prie

Senato komiteto nariai tvirtina, kad jis šių pinigų 
negalės gauti, nes Senato komitetas moka tiktai tas su
mas, kurias jis išleido ir turį reikalingus pakvitavimus. 
Meese pats buvo pusėtinai paskendęs skolose, tokių sumų 
jis negalėjo sumokėti. Jis pirko puikius namus. Pinigai 
buvo reikalingi užtrauktoms skoloms, blokšti.. 7

Senatoriai pamatė Meese’o įteiktas sąskaitas ir nu
stebo. Pats Mee.se yra teisininkas, •h^t^dvc&at’o praktika 
jis mažai tesivertė. Jis politikavo. Senatui paruošti tikslų 
pareiškimą jis samdė advokatus. Washingtone jis galėjo 
pasisamdyti advokatą, kuris imdavo ..$100 už darbo .^ar 
landą. Jis galėjo patyrusių advokatų rasti'sostinėje^ ktt&e 

•būtų sutikę, dirbti .už §7p. Gana .geri advokatai butų su
tikę jam dirbti 'ir, už $5b į valandą. Sėt Meese apie tai 
nei negalvojo. 'Jis pasisamdė patį geriausią advokatą, 
kuris imdavo S250 į valandą. Iš tų 700,000 su viršum do
lerių didžiausia suma priklausė advokatui. . { ’ ;

Etikos komiteto nariai priėjo išvados, , kad ir šiuo 
-atveju Meese nebetiko ne tik. prokuroro, bet ir jokioms 
atsakingoms pareigoms. Pats prezidentas visą laiką kal
ba apie reikalą taupyti valstybės išlaidas, tuo tąrpu 
Meese į tai nekreipia jokio dėmesio. Sęnatoriams jis at
sakė, kad jis turi teisę samdyti advokatą, o įstatymas ne
sako, kokį advokatą jis privalo samdyti Teisiniu atveju 
Meese galėjo būti teisus, tačiau kiekvientis galvą pakrai
po, kai patiria, kad Meese samdė patį brangiausią advo
katą ir prižadėjo mokėti $250 Į valandą, kada galėjo pats 
tikslią atskaitomybę sutvarkyti be jokio advokato, arba 
galėjo pasisamdyti advokatą, imantį $50 į; valandą.. 
Žmonėms plaukai atsistoja, kai pagalvoja,- kas darysiu 
Teisingumo departamente, kai jo priešakio atsistos Ed
win Meese. > : \

Iki šiol buvęs valstybės prokuroras William French 
Smith turėjo pasitraukti iš pareigų praeitais metąįs. Jis' 
buvo padaręs reikalingą pareiškimą ir laukė, kam per
duoti prokuratūrą. Jis turėjo ją perduoti Meese’ui, bet 
šis nebuvo Senato patvirtintas ir pareigų negalėjo jam 
perduoti. .. .

Atrodo, kad Senatas patvirtins Edwin Meese’ą pro- 
1 kuroro pareigoms, bet keli Senato komiteto nariai ne
sutinka. Jie tvirtina, kad prokuroro pareigoms jis ne
tinka. Komitete susitarė demokratų ir respublikonų ^e-

kas dalyvauja valdybos posė- 
aziv.ose.Tarybos orgai izaciniara 
persitvarkymui bei veiklos pa
gerinimo projektui paruošti su
daryta komisija: M. Valiukėnas, 
S. Lazauskas ir dr. V. Šimaitis.

VLIKo piradninkas dr. K. Bo- 
oelis save-..pranešime apžvelgė 
pphtįnėš veiklos išplėtimo, koor, 
fiihavirro ir' Lietuvos interesų 
atstovavimo reikalus per atski- 
nj kraštų organizacijas, VLIKo 

'atstovus ir vadybą VLIA-d -saii- 
teigiama 

. . į - .
Bendradarbiavimas si; 

.Liet(rto$' diplbmatū.e tarnyba. 
:’ALTu. ’baLFu, R. JAV LB. 
• Lietuvių bažnytine hierarchija, 
yra; darnus:. -Išplėstas ir su<tip- 
.rintąs ELTos leidimo lietuviu, 
■anglų,-; ypLiečių, prancūzų, italų 
i-r :si)aniĮik;s<lbomis. Lietuvių ra- 
□ io nrogrĄrrių perkėlimas iš "Ra 
-die I rberty” į “Radio Free Eu- 
-arope” yra- VLIKo laimėjimas. 
Tam reikalui -daug pąstdari->ava 
4r. K. Jirrgėla. Bet pagriadin - 
miopelnas priklauso senriorii. 
t J-iaries Percy.

VLIKo iniciatyva Įkurta Lie
tuvių Teisėms Ginti Komitetas 
iki šiol vekia nelabai efektin 
*ai.Jo veiklai sustyrint i yra- rei 
kalinga skubi visą lietuviu insti- 

j tucijų param ir bendradarbia- 
Į vimas.

. . , . . , . . , . _ _ 1 VLIKo veikla- sėkmingai f’nan
VYasIungtone ir. eiti pareigas tol, kol būtų buvęs surastas p suo,d rauti,s Fondas.

Ryšium su Helsinkio Akto pa 
sir-ašymo dešimties metų sukak
timi, Pabaltiečių Pasaulinė San
talka, kurioje VLIKą atstevauj;. 
dr. K. Jurgėla ?rū-ž. L.Grinius. 
ruošia Kopenhagoje sovietų tei 
smą ir kelionę Baltijos jūra is 
Kopenhagos į Švediją ir Suo
miją.

(.Nukelta į 5-tą pr.slj

VLIKO SEIMAS CHICAGOJE
(Tęsinys) ■ į litinės komisijos sudaryta reda 

. VLIKo Tarybos darbus ap-j
žvelgė Tarybos pirmininkas inž. 
G. Lazauskas, 1985 mhįvykp. 5; 
ki Tarybos posėdžiai, ..kuriuose 
dalyvavo PLB, atstovai^dt T.Re»' 
meikis ir Qįrvbnįs pc^ąĮ’ianiliD;
iii įtrilju, , j Taiybos^^šedžĮus 
.kvįėciahiąs- ■ ■: vįft^bos V^įsfpvtą^ 
^^jSfįftį^riieSmąiapįė .vdldyi 
bris, darbus. Sienų komisijos ini 
ciatyva būvo išleista d r. Vydū
no studija "Sieben Hundert 
Jahrė Deutsch-Lilarūsclier Bezie 
huĮigen.“ Be to, susitarta sų. M. 
Geležinię, paruošti'*lp)^įgą
žbsięš Isrėfeirtis 1 Po- reikalui esant tarybos jHčmitiin

Kuėio ir V-. šcliūno kartu su 
redaktonuini A. Rinkūnu, gaju-; 
cjnaKpgruoįjj knygą “Laetuva’ 
'Ii- jau spausdi--
narsa. ■.< .4,• ■ «. I.
i A V & .■ ><-. j «

t v; • ‘} 7 J
” kkipsin-^ams ■ uagrir’

į tarybos p£>sėdzias’ 
r kv^įaS^i : 1983 m-J
tirto įkviesti dr b. Ktividjas J 
i»ž. GriHinš, ir dr. J. Mokaus-; 
kas, d r, A. Butkus ir dr; V.Dai’- ;
' » , ■' ’ 'c- - 1 »

gis- VLIKo tarybos ię -TOidybes: 
santykiai ir 4-yšiai yra a’rtižar irį’ 
gerai koosdihuoli. Svarbesniaiii

‘tykiai PLB vyste 
linkme.

nebetinka šioms pareigoms. Jie iškėlė visą eilę faktų, 
kurie įrodinėja, kad jo negalima tvirtinti.

Keli senatoriai pasiūlė kompromisą. Jie balsuos už 
Meese’o patvirtinimą, jeigu prezidentas pasirašys'įsta- 
tymą, kuris neleis atimtį ūkių iš mokesčių nepajėgiami 
'čįų mokėti farmėrių. Prezidentas labai nenoi’ėjo tokio; 
įstatymo pasirašyti, bet atrodo, kad turės sutikti. Meese i 
nebus patvirtintas, jeigu nebus sustabdytas ūkių at-į 
ėmimas.'. - \ j

Prokuroras Smith ilgiausiai eina prokuroro parei-: 
gas. Krašte buvo tiktai septyni prokurorai, kurie tas; 
pareigas ilgiau ėjo. Jeigu Meese nebūtų buvęs Senato pa-: 
tvirtintas, tai W. French Smith būtų turėjęs dar pasilikti i

iripatvirtintas kitas žmogus toms pareigoms.;
-y ’ Tačiau prezidentas nutarė ir vėl lenkti lazdą. Penk
iadienio vakare jis suruošė atsisveikinimą W. F. Smithui. 
Spaudoje ir televizijoje paskelbtas prokuroro Smith atsi-. 
sveikinimas. Pagaliau Senatas Edwin Meese’ą patvirtino.: 
Senato daugumos vadas R. Dole vedė pasitarimus su par
tijų vadais ir Etinės komisijos nariais, kad būtų patvir
tintas Meese, nors dar neparuoštas įstatymo projektas, 
draudžiąs griebti praskolintas farmas. Mums atrodo,

natoriai, kurie pradėjo įrodinėti Senatui, kad E. Meese kad prezidentui nereikėjo lenkti lazdos. H V taupymo

I. PUŠĖNAS

KOVA IR MEILE
LIETUVOS LAISVĖS KOVŲ ROMANAS

(Tęsinys)
— Ne. Tiesa, aš nėjau stačiai namo, bet nu

ėjau į buvsias dvaro ganyklas apžiūrėti savo skly
po. Ilgai sugaišau, galvojau, kaip reikės pradėti 
jį dirbti, kur trobesius statyti. Gerokai buvo jau 
po pietų, kai parėjau.

— Ar nėjote valgyti į vidų?
— Ne. Mama nemėgsta, kai ęe laiku valgyti 

pareini, todėl nėjau. Ir sesuo pyksta. Nuėjau 
į daržinę.

— Kur tėvas buvo? Ar jo nematei?
— Nemačiau, nežinau, kur jis buvo.
— Vakarienės taip pat nėjai? Kodėl?
— Parėjau į savo kambarį ir užmigau.
— Šneki kaip mažas ir manai, kad mes pati

kėsime. Taisykis tuojau ir einam į nuovadą.
— Norit tikėkit, norit ne.

_!■ .................-JH,.. , _ll - mR.IIIM H

—’ Žipai, penia, koks baisus Įvykis atsitiko 
prie mano namų. Nebežinau, kas tik čia darosi. — 
pasakė Morta, vos tik įėjusi pas Gyniotienę. ir 
tuojau išpasakojo, kaip ji ravėjusi darže, kaip 
Domas drauge su nepažįstamu praeitos nakties 
užpuoliku atėjo prie jos. kaip jie kalbėjo, paskui 
kaip išgirdusi šūvį, kaip ji bijojusi, kaip drauge 
su Pranu radusi alksnyne lavoną.

— Vaje, vaje, kas čia darosi. .. — negalėjo 
atsistebėti senutė ir ji nesuprato, ar čia kokia 
pasaka, ar teisybė. — Na, kaip dabar, ateis kas 
ir šaus kažkokį žmogų prie pat kieno nors namų, 
alksnyne? Taip būdavo per karą, kai visokių šau
tuvų buvo primėtyta, ir kai visi piemenys buvo 
rinkluoti. Kaimyną Valainį, antai, peršovė tio- 
boj. pančius bevejantį prie lempos, vakare. Aukšt- 
mišky rado nušautą mergaitę. Kiekvieną vakarą 
sutemus tuoj girdėdavosi šūviai aplinkui, kaip 
tikras karas. Bet kai valdžia atėmė nuo bernų 
šautuvus, šaudymai pasibaigė, n- jau seniai visai 
ramu. Nežinau, kas čia galėjo atsitikti, — sako 
Gyniotienė ir galvoja, kaip tokia nemelagė mer
gaitė galėtų tokias nesąmones pasakoti.

Donas užsimeta aptrintą švarką ir išeina. Jo 
galvoj, sukasi minčių verpetai, kaip sukūres pa- 
1 ikirną istoriją, kad galėtų išsisukti, nieko geres
nio neateina į galvą. Vienintelė protinga išeitis 
tėra — sakyti ties®, ir tuomet, kas bus. tai bus. 
bent drąsiai bus galima kalbėti, kaip vyrui, ir 
nereikės pasakų kurti.

Morta pajuto, kad senoji netiki tuo. ką ji 
pasakoja.

— Ponia, tai tikra tiesa. Pranas, mano 
brolis, nuėjo seniūno atvesti.

Jau saulutės ratas buvo pasislėpęs už kili
mų ir paskutiniai paukščiai skubėjo naktigulto. 
Vakarinė vėsa girdė žolę rasa. Viskas atrodė iš

vargę, ir visa gamta snūdo, tik Morta dar dirbo 
ir skubėjo, kad Gynioto ūkyje viską sutvarkytų. 
Senoji žiūrėjo pro langą įr džiaugėsi jaunų rankų 
miklumu, o jos galvoje sukosi mintis: o, kad An- 

1 tanas Mortą vestų, tai būtų tikrai gerai. Ji . tokia 
patikima, rūpestinga ir darbšti. Tai ne Ieva, toji 
pamaiva. Morta parėjo su pilnais šviežiai kve
piančio pieno kibirais. -

— Morta, žinai ką, mes važiuokime Antano 
j aplankyti- Man taip rupi jo sveikata.

— Kada? Rytoj? — nudžiugusi paklausė 
Morta.

— Na, žinoma, šiandien jau pervėlu, naktis. 
Rytoj rytą, kai apsitvarkysime, pasikinkykime 
arklį ir pavažiuokime. .. • ,

Mortai taip džiugu pasidarė, kad ji norėjo 
; ^šokinėti kaip vaikas. 1 -

— Gerai, mama, mes taip ir padarykime. — 
Ji nejučiomfei. iš didelio džiaugsme pasakė “ma
ma” ir nui^ųdą. Gerai, kad troboje buvo prietema 
ir jos raudonio nesimatė, tik baltavo ir šniokštė 
koišamas kvapus pienas, ir katė apie jos kojas 
glaudėti.

Lanke prie durų susibaldė it įėjo du polici- 
1 ninkai. Jiems reikėjo apkbuwti Mortą. Dabar se^ 
nutė Įsitikino, kad Morta sakė r alksnyne 

i prie jos rtaajų buvo nušautas žmogus Satkanis.
Be to, policija nenoromis dar piasitare. kad esąs 

. suimtas Domas u^ praeitos nakties užpuolimą ir 
Antano sumušimą, be tOt dar įtariamas žmogaus 
nužudymu prie Mortos namų.

Naktis buvo rami, pelkutės vystėsi baltais ru
ko šilkais, girdėjosi tyli varlių sutartinė, e Duby
sos kremuose linksmai čiauškėjo lakštingala. 
Morta gulėjo atviromis akimis: baisūs vaizdai 
stovėjo jos atminty ir laukiama rytojaus kelionė 
pas Antaną neleido jai užmigti Kažin ką jis gal
ioja, ar kiek nors ją atsimena? Juk jeigu ne ji. 
jie tikrai būtų jį užmušę čia pat prie jo paties 
namų, ką gi toji senutė būtų padariusi, o dargi 
ji miegojo, negreitai triukšmą, tepajuto. Gal jis 
bent iš dėkingumo pamils, o gal jis turi kitą, tą 
Marytę, kurią minėjo dar neatsigavęs. Gal ji bus 
rytoj prie Antano lovos. Ką ji pasakys jai? ži
noma, nieko ypatingo, pasakys atvežusi motiną 
Antano aplankyti- Ne. ji neparodys jokio piktu
mo tąi Maiytei. Ką gi padarysi, kad taip išėjo.

.. . Morta prisimena Marytę, kuri prieš kelis me 
tus tarnavo pas Ragaiši. Ji buvo graži, labai gero 
būdo, ir Morta norėjo su ja draugauti, tik tu dar- 
hų buvo daugybė, negalėdavo dažniau išeiti, su 
Maryte susitikti, o ir Marytė būdavo užimta, lik 
sekmadieniais į bažnyčią išeidavo h- tai tik su Šei
mininke pasikeisdamos. Taip ji'labai graži, tai 
ją Antanas pritrenktas minėjo: Žinoma, jis yra ją 
Įsimylėjęs. Jos veidas, kaip stiklinis. O jos girdis 
tokia švelni, kaip pavasario vėjas, gi jos žodžio■ 
plaukte plaukia, kaip iš rašto, kaip vikaro bažnj 
-joie.

; (Bus daugiau) - '
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H. VILIAUS

ŠIAUŠIA LR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

1605-07 ^0. HERMITAGE AVENUE 
TeL >27-1741 - 1741

'-c

Ge I mi y pasaka" (TemporalM. Stankūniene

VLIKo SĖDUS CHICAGOJE

ir 'contact reuses".

Service 461-8200, Page 06058 i

DR. K K GLAVECKAIS:
gydytojas ir chirurgą* 
SPĖČIAU Y BB; AKIŲ LIDOS 

3021 West 103rd Street
V aii-siLarirn^

1938 S. Manheim RcL, We«tcneM»xf I1L

3 ■ UmtIx) dienunu^ 
a Lai diiLrų sesuoicrų B—8 vai 

ieL. obZ-ZiZ# tiriM

dr. paul v. dargus 
gydytojas ir chirurgas 

WastchesUr Community klinikų* 

m«<ucin©a air»š3ariui

DR. KRANK PUECKAS 
OPTQMETR1STAS 

KALBA LIETUVIŠKAI

Moderniuo puezijoa knyga. Kainą 5 doL M1U fe Ey 1 
viršeliaL Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinų 

tokiu aoresu:
Naujienos, 1739 8. Halsted St., Chicago. LL oobir 

■■■»

SUSIEJUS KIMŲ 
PRAiNESliYlAl

Upytės Draugiško klubo susi
rinkimas įvyks penktadienį, ko
vo 1 <1, Anelės Kojak salėje, 
4500 S. Tai man Avė. Pradžia 
1 vai. popieL Nariai prašomi 
dalyvauti. Po susirinkimo bus 
vaišės, A. Kalys

(Atkelta is 4 psL>

VLIKo vicepirm. V. Jokūbai
tis plačiai nušvietė ryšus su lie
tuviškomis organizacijomis..

Finansinę Tautos Fondo ap
žvalgą pateikė Fondo valdybos

1985 metų Šiaurės Amerikos 
lietuvių sporto žaidynės

GAIDAS -DAI M ID
Stalo Teniso pirrr-enytių pro 

grama sekanti- vienetai—vyrų, 
vyrų sinjorų (gimusių 1935 m. 
ir vyresnių(. jaunių gini. 1966 

į m. ir jaunesnių), moterų ir mer 
gaičių (gim- 1966 m. ir jaunes
nių); dvejetai — vyrų, moterų 
iir mišus; komandinės varžy-;,1 
bos — vyrams ir moterims. •

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

Raketbolo pirmenybių, pmg- 
; rama ir klasifikacija bus nusta
tyta po preliminarinės registra- 
i-xos, atsižvelgiant,patiektus pa
geidavimus. ’ ;.

į Planavimo pirmenybės nu- 
i matomos vykdyti vyrų, moterų 

u- visose prieauglio klasėse. Ka
dangi plaukymas planuojamas 
kartu su pabaltiečįų pirmeny
bėmis, jų smulki programa bus 
paskelbta Pabaltiečių Sporto 
r’eoeracijos.

Pirmosios ŠALPAS S-gos Kėg 
.ravimo varžybos vyks tuo pa J 
čia laiku rengiamo? Lietuvos 
Vyčių metinio turnyro rėmuo
se- Varžvbų formatas ir pobūvis 
bus paskelbtas vėliau

Preliminarinė registracija vi
soms varžyboms privalo būti at-j 
iikta iki 1985 m. kovo 1 d., šiuo! 
adresu:

Algis Paigienius, 3G717 Luni 
Dr., Warren,, MI 48093. Teief. 
(313)—5739448- j

Pagal preliminarinės registra
cijos davinius bus nustatyta ga
lutinės visų varžybų programos 
ir paskelbta galutinė? dalyvių 
registracijos data.

Smulkesnės informacijc pra
nešta visiems ŠALFAS- S-gos 
klubams. ŠALFAS S-gos nepri
klausą vienetai bei individai 
dėl informacijų prašom: kreip
tis i Algi Rugieniu. C- L O

Dalyvavimas žaidynėse yia 
atviras visiems Š. A merikos lie
tuviu sporto vienetams, koman- 

ir individams at likusiems 
metinę 1935 m. regisirae ją ŠAL

35-sius Jubiliejinės S. Ameri,- valdybos, pavedimų žaidynes 
kos Lietuvių Sporto Žaidynes vykdo Dėiįroita LSK Kovas, ku 
įvyks 1985 m. balandžio 13.—14 j im šiais inętais taipogi sukanka 
d. d., Detroite- Mielų. Visuotinių 
ŠALFOS S-gos Sųvažiayimp nų- 
larimv. ir ŠALFAS. S-gos cęnjfb

Paskaitoje ;fcpie..- *B.esikęičian- 
. ėią Eųropųs pplitiaę . sdua.ąiią;’, . 
ųr. D.j.Krivrcxas Isri^hio Šp- 
netų Sąjungos vidinius sunku
mus, kylančius' iš eltonominių. 
negalavimų^'lebęsitęšUnčioš vi- 
žejančio komunistmėš- ideoĮcgi-

M. Mackevičius savo paskai- ’jos patrauklumo, oa t elitinės vai 
toje “Pasipriešinimas vokiečių -sybesy ypač R.- Vokietijų Ven- 
mobilizacijos planams,” apžvel
gė vokęčių bandymus mobili
zuoti lietuvių jaunimą ir sukur
ti lietuvių SS dalinį. Šiuos pla
nus niekais pavertė visuotinis

; lietuvių pasipriešinimas. Kalbė
tojas plačiau panagrinėjo lietu- 
vių savisaugos dalinių sudary
mą. vadovaurint gen. Plechr- 
vičiui. Jam paisipriešinus šių da
linių panaudojimu karo fronte, 
jis buvo areštuotas k eilė rinkti- .pasmerkė V. Vokietijos paštan- 
bės vyrų buvo sušaudyti. gas siekti šio suij auginio. (E.)

I nados Atstovybės pirmininkas 
A. Firavičiųs. Tautos Fondo ba- 

2t>18 W. ilsi Sk TeL 737*5149 lansas 1984 m. spalio 31 d: paja-
i mų $217,824.46 ir išlaidų $113,- 
' 483.05. A- Firavičiųs nusišktin- 

dė‘ mažėjančiu darbininkų, skai
čiumi. Nepaisant to, jis sugebė
jo perduoti Tautos Fondui 50 
tukst. dolerių.

Dr. uLUiNAJS iSKLBUTLS
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CH1RURGUA 

adud YVeei bird Street 
vaumao&. unuaa. 1—4 popiet,

Ofise raieiauas; 776-2880, 
MzicencAįe* feiet.; 448-5545

f lurida

grija ir, dalinai; Rumuniją,' ban
do plačiau megzti -ekonominius 
ryšius su Vakarais, bandydami, 
atsipalaiduoti nuo Sovietų varž
tu. nvaiim su tuo iškilo Vokie
tijos susij^mgimo problema, i 
kuria aštriai reagavo Maskva 
ir Lenkija, ir kuri sukėlė tam 
uk.ro neramumo ■ Vakaruose. 
.Maskva privertė R. Vokietijos 
v.zitą V- VokietiįoiL į( griežtai

35-mėtai riūc jo įsisteigimo.
Žaidynių programoj nuo 1985 

m. Š.ALietųvių Krepšinio, Tin
klinio, Šachmatų, Stalo Tenisų, 
Ledo ritulio Raketbolo. Plauki
mo. ir Kegliąvimo(Bowling) pir 

.menybės.
Krepšinio pirmenybes, numa- 

; tomą, pravesti šiose klasėse: Vy-- 
rų. A, Vyrų = B. Vyrų. Sesjonų' 
Jaunių 'Ą, Jaunių B, Jaunių C' . 
ir Moterų. 7

Tinklinio pirmenybės planuo- 
, james vykdyti šiose klašeser Vy-.

:tį, Jaditių- Ą, Mote*ų. Meigai- 
’ čių A, Mergaičių B ir Mergaičių?-

-330-34 SO. CALIFORNIA AVENUI
Telefoną* 523-0440

MODERNIAS OS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS .

2533 W. 71st Street
‘.410 So. 50th Avė., Cicero

Krepšinyje k tinklinyje prie- 
, auglio A. .klasė. priklauso gimu- 

■ieji 1966 ir Jattąesrj. prieaugio 
3 — gimę 1968. IK. ir jaunesni, 

ę prieauglio C — 1970 m. ir jau
nesni, vyrų senjorų—gimę 1950 
m. ir vyresni.

Vyrų A klasę krepšinyje su
daro iškilnesnės komandos, at-

■ rinktos ŠALFA S-gos Krepši
nio -Komiteto- Likusios koman
dos žaidžia B klasėje, kur gali 

; dalyvauti ir vyrų A klasės ko
mandas turinčiu klubu antro

sios. komandos. i
Krepšinyje, kiekvienoje kla- 

: sėje gali dalyvauti nedaugiau, 
kaip 8 komandos, reikalui esam, 

s atrinktos pagal apygardinių pir
menybių davinius ar pagal ŠAL 
FĄS S-gos centro valdybos pa
rėdymą.

. Tinkliny, komandų skaičius 
neapribojamas.

Šachmatų Individualines pir
menybės bus pravestos 5-kių ra
tų šveicarų sistema. Trys ratai 
bus žaidžiami pirmą dieną Ir 

du — antrą dieną.Varžybos pla
nuojamos vykdyti A ir B klasė
se, pagal žaidėrų re;tingą Taipo
gi bus išvesta ir jaunių (žemiau 
20 metų varžybų pirmą dieną) 
pirmenybės.

Teief. 476-2345

IRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
IKŠTĖS AUTOM°BI ulAMS PASTATYT1

VANCE FUNERAL HOME

i

IRAN VANCE ir GEORGE SORIN1

Aitstes lutomobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

SOPHIE BARČUS ŠALFAS S-gos centro v-b:i
Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street

Uerwett* Farta.

ENERGY
T»W., 77J-154#

Prostatos, inkstų u slopume 
takų cinrurgija.

o025 CENTRAL AVĖ.
Ji. Petersburg, Fla. 33710

TeL (813) 321-4200

RIJŲ KOPLYČIĄ LAIDOJIMO ŠERMENINI

Patarėjai ir laidojimo direktoriai’-

Ispanijos vahižia sutiko 
iečti moters kovoti su buliais, 
bet tik ne Ispanijoje.

I

i

MICHALINAI BARONIENEI LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

L
U wtS itodea 111© AM Wcm.
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Tuesday, February 26,

K*«djtc nuo pirmadiaola iki 
tadlanJo 8:80 vai vakar* 

^iaoa laidai g WCXV
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Apdraustas parkraustymai 
is įvairiy atstumu 

ANTANAS VILIMAS 

TeL 376-1882 ar 376-5996

Michalinai Baronienei

1424 South 50th Avenue 
Cicero, HL 60650 

TeL: 652-5245

PERKRAUSTYMA1

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R- ŽERĖNAS. Tai. 925-8063

•4DIJ0 IŠIMOJ VALAMDOJ

WOPA - 14M AM

*». MAPLEWOOD AV» 
CHICAGO. U. <M»e

Jį "^Lietuvos Aida*

<AZt BRAZDŽIOMYTt

mirus,

dukterims Mildai Vaivadienei ir Lilijai Povilaitie- 
nei bei jų šeimoms ir kitiems artimiesiems reiškia-. 
me gilią užuojautą ir kartu liūdime.

J. ir E. JAŠIŪNAI

A. ir M. PRANEVlcIAI

B. SKORUBSKIENĖ

i
i

11028 Southwest Hwy., Palos Hills. Ulinoii
TeL 9744410

I

VASAITIS-BUTKUS

iškeliavus amžinybėn, .
dukras Mildą Vaivadienę ir Liliją P&vilaįtienę su jšeim^nii* bei 
vksua gimines ir artimuosius nuoširdžiai užjaiieian^ ir kartu 
liūdime.

AMERIKOS LIETUVIŲ SOCIALDEMOKRATŲ 
SĄJUNGA * ./

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003



Kas šiandien valdo lwo Jimą
Inns lipo liepsnosvaidi?us tu 

skelti l\vo’ nntieji marinai ir svilino tvirto- 
DideK

HONOLULU, Havajų salos 
Amerikiečiai buvo 
Jima saloj* 1915 melų vasario j vėse buvusius japonus. 
19 d. rytą. Japonai padėjo gink
lus tiktai kovo 2(> dieną. Šioje 
sero-, saloje ėjo pačios kruvi- 
niausiŪY viso Pae fiko karo ko
vos.

Amerikiečiams rūpėjo paimti 
Suribači kalną, esanti pie 
salos dalyje. Kada Amerik1 
ro laivai, apšaudę pakrašč' 
la pdino pi;mus marinus, 
nų artilerija tylėjo. Bet kai 
Iškelta dklok i marinų dali 
ponai paleido labai taiki ą 
krijc.s ugnį ir nužudė, ši 
mar nu. Tada didžiosios 
laivų kanuolės pradėjo 
2,(MM) svarų sveriančius šovinius 
j Siiribači kalne įrengtas japonų 
tvirtoves. Artilerijai nutilus, į

kiek

1 A ' l %

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

UAL RlTATi K>1 SALS 
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siautė diena h- nak
tį vasario 10-15 dienomis. Re
zultate mokyklos neveikė ištisą 
pasidarė su.lubavi nas ir kt. ne
gerovės.

Rašant š a žinia, Kalamazoo 
miestas ir apylinkė turėjo 62 co
lius ir Granai Rapkls 59 co.iiLs 
uriego dangos. Tačiau Michiga- 
no ežero pakraštyje nuo B'nton 
Harbor - South Haven - Hol
land - Muskegon sniego privers
ta dvigubai, \ rš 1(M) coiių arba 
) pėdų. Ir žiema dar nesibaigu
si, bus jo ir daugiau.

Gamta sniego gausa atsilygi
na už praeitą vasarą, kurioje 
•ia repe prastai buvo maža lie-. 
taus. Ežero pakraščiais turime 
miego daug, bet teniparatūra 
būna šiltesnė nei tolimesnėse 
vietovėse.

Kai kas spėja, kaži čia ateinan
ti vasara irgi bus labai sausa, 
nes sniego gausa žiemą už tai iš 
anksto jau “atsilygino”, 
vensūne pamatysime.
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japonų dauguma žuvo nuo svi I
lintojų. Jie nebuvo pas:ruošę 
gintis nuo liepsnų bei dūmų.

Karui pasibaigus, amerikie
čiai atidavė japonams visą eilę 
Pači! ko s'lų. Atidavė ir šią šie

1

rtinėje K ros salą. Jie tiktai pasiliko vieną
,cs xa uostą ir aei‘C<lromą, o visa kita
us, i:- □jązino japonams.
japo- Apie I\vo .įima japonai visa;
buvo ri?ka’ba. Dabs r japonai net ne

is. ja- žino, kad saloje žuvo visa>
i a.ti- 21,000 japonu garnizonas. Kada
imtus amerikiečiai panoro pasiekti sa
ksro lą 10 metu sukakčiai paminėti

mesti lai kelionių agentūrų tarnauto-
jai net nežinojo, kur ta salą yra. 
.lapenai neturi su ja jokių susi
siekimo priemonių.

Sniego pūgos arba Blizzard ’85
1

KKAL 1ST ATI FOR SALI 
Ubui, Zwn« —

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
ra URMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIi. 

DIL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai'

f212 W. Cermak Road Chicago, HL Tail 847-7743

Ddžiųjų Ežerų srityje žiemą 
sniego būna žymiai daugiau ne
gu kitose krašto vietose. Tačiau 
televizija, jei kur “šautuose” iš
krinta sniego ar kiek lijundra 
padengia kelius, tai rodo kaip 
didžiausią naujieną — sensaci
ją. Sniego pūgos, jei siaučia 
Michigane,, tai skaitoma “nor-

savaitę, daugumoje vietų paštas Į 
nebuvo pristatomas. B'izniuosa 
malu”.

Sniego pūga prasidėjo su pir
mąja Naujų Metų diena ir snie
go krituliai—mažesni ar didesni 
buvo nuolatiniai svečiai bemaž 
kasdieną. Pati stipriausioji pūga 
— ar kitaip vadinama “Blizo

1

BRANGI VIETA JAV 
KONGRESE

1
Praėję 1984 rinkiminiai me-]

lai dabar rodo rezultatus, 
kainavo laimėti vietą JAV Kon
grese. Demokratams
$308,000. Respublikonams —
$327,500. Reikia sukaupti daug

kainavo mėn. 1 d., 7 vai. vak., Lietuvio tuvos Aidus”.

PASSBOOK 
SAVINGS

ass us for

AT 0U« 10W RATE
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Interest Rates 
on Savings

Interest Compounded
Quirtedj

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTC1X

f. BACEVIČIUS — BEIJj REALM
INCOME TAX SERVICE ?• -

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turi v Chicagos miesto leHs*.
Dirbu Ir užmiesčiuose, jrei*. I 

j« r įrituotai ir sąžiningai.
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava 
Tol. 927-3559

i
Sodyboje, 6515 So. California, 

r Nariai prašomi gausiai dahwau- banga 1490 AM per Sophie Bar 
energijos ir kapitalo, kad laimė- ti. Bus diskusijos iškeltais klsir' cus išgirsite 

Lietuviams”.
Jei norėtumėt įsigyti 10 Die

vo Įsakymų knygelę, malonėki
te prisiųsti $1.00(Čikagos kaina; 
į kitus miestus $3.00). Prisiusi-1 
me. Mūsų adresas: 321, Oak 
Lawn, IL. 60451.

jus kongresmano vietą. Tačiau j rimais ir kiti įvairūs pasikalbė- 
nestinga į ją varžovų ir reika-i jimai. * "Valdyba
lingu kapitalų. Kongrese laimėti 
vietą 1976 metais kainavo tik 
$87,000.

Spėjama, kad 1986 metais
’ ’ • • j kia visuotinį narių susirinkimą

Šv. Antano parapijos salėj, 49th 
Ct. ir 15th Street kampas, Ci
cero, III. Valdyba

laimėti Kongrese vietą jau rai
kės išleisti virš pusės milijono 
dolerių, ir tai apsimoka. Kon
greso “lobby” besisukioja įvai
rūs makleriai, norėdami savo in
teresams palankaus įstatymo ir 
jie suverčia didžiausias pinigu 
sumas, kurios su kaupu išlygi
na visas turėtas rinkimines iš
laidas. (i.)

S'kmadienį, 9 vai. ryto radijo

“Gerąją Naujieną

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

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas- 
pirkinys. !

Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 
Nebrangus.

— JAV (R) LB Cicero Apy
linkės valdyba š. m. kovo men. 
3-čią dieną. 11:45 vai. ryto sau-

— Praeitą sekmadieni Leonas 
Kriaučeliūnas surengė laba, pui, 
kų koncertą Dirvai paremti.

ži-
i
1

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

Tel: 436-7878

1 -. . n ... ........
DĖMESIO

62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensininkam*.

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

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

- .... v "

SEPTINTAS DIEVO ĮSAKY- Naujienose bus platesnė 
MAS: NESVETIMOTERIAUSI.

REPAIRS — IN GENERAk 
(vairūs Taisymai

ma.

“Santuoka tebūnie visų ger
biama ir santuokos patalas ne
suteptas; nes paleistuvius ir 
svetimoteriautojus teis Dievas.”

j Hehrajaus 13:1;
1 Maloniai kviečiame mūsų klau
j sytojus pasiklausyti šios radijo 

s j programos šiandien 8:45 vai. va
kare, banga 1450 AM per “Lie- kainavo $201.00.

— Kardinolas Berna-din
' keli JAV vyskupai nuvyko į Ni

caragua pasikalbėti su vietos vy
skupais. Popiežius pataria kuni
gams nesikišti į Centro 
kos politiką.

— Pirmadienį aukso

ir

Ąn.eri-

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.

Dengiame ir taisome visų *r0^1 
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.
f ARVYDAS KIELA<

■• 6557 S. TqlmanAvenuel 
Chicago, IL 60629 •

434-9655 ar 737-171
£

į

TeL 585-6624 *

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAISERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 ■

=1SS

— Chicagos Lietuviu Spaudos 
klubo susirinkimas įvyks kovo

uncija

■*-?

-'/T" 11 ' 11
stati

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewcod, TeL 254-7450

Taip pat daromi vertimai, guminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai. ?-

3203% W. 95thSL ’ 
Everg. Pirk, III.

40642 - 424-8654

2212 WEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO, ILL 50608
Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747

• ”5.

advokato draugiją

619 puslapių, kietų viršeliu knyga e
!

world on fire
w
t *

• Baimė ir meilė drauge ne
vaikščioja.

Advokatai

GINTARAS P. ČEPĖNAS
Darbo valandos: Kasdien: nuc 

9 vai- ryto iki 8 vai vakaro.
Seštad.: nuo 9 vai. r. iki 12 vai 4 

fa pagal susitarimą.
TeL 776-5162 

M49 West 6 3rd Street 
Chic*ge, nL 60621

KAINA $17. (Perrfur.tirrni pridėti $1)

Naujienose galima gauti 
AUGUSTINO PAšKONIO 

knygą apie

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLA IR 
JOS KARIŪNŲ LIKIMĄ

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

Čekį rašykite ir siųskite:

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

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS

KOVOS DĖL LIETUVOS

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

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, EL 60608

Liberty Federal /avings
A-C LON ASSOCIATION

Filadelfijos Federaline Liberty 
Taupymo ir Paskolų Bendrovė

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

Mūsų akcijas galima pirkti ir parduoti bet ku
rioje akcijas pardavinėjančioje 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 virš trijų šimtų milijonų 
dolerių.’ j,

C. S. CHELEDEN, ' 
Emeritus pirmininkas

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininke Prano ŠULO- 
paruošta ir teisėjo Alphonše 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legal iškomis 
formomis.

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

Miko šileikio apsakymu knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

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

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 0729 xSo. Campbell 

Ave., Chicago, IL 60629.

WINTER 
OVERCOAT.

Don’t Go Out Without lt 
©1983 A.H. Robins Conajnw Products 

DMaton, Richmond, Virfinto 23230

Ir V. BRIZGYS : 
Darbo valandos: 

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

<606 & Ktdxk Ava. 
Chkaęo, III. 40629

— .____ ~

• j-.

TeL: 778-8000

P«— Nauįiaooa, Chicago, 8, Hl. Tuesday, February 26, 1985




