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ITALIJOS PREMJERAS REIKAIAUJA 
IŠ AMERIKOS GARANTIJŲ

VVDREI GROMYKOS KELIONĖ { ROMA PAVEIKĖ 
ITALUOS PREMJERĄ BETINO CRAXI

’’was
LOMA, Ji talija- — Premjeras j tartų ml Amerika Ženevoje, 

Bei Ino Craxi pareikabvo, kad- 
JAV,' bėsirengdamos ‘.‘žvaigž
džių karai”, duotų garantiją ne 
tik Sovietų Są.jtingai, bet ir Ita
lijai; , kad ■ tie pasiruošimai ne
bus ‘kitiems pavojingi.

Craxi patarė Amerikai tuojau 
pranešti Sovietų. Sąjungai, kad 
pasiruošimai kovoms . erdvėj ne
sudarys jokio pavojaus Sovietų 
Sąjungai. Italija taip, pat norinti 
tokios ’garantijas.’ Craxi pabrė
žė, kad JAV privalo įtikinti So
vietų Sąjungą tuojau, dar prieš, 
ruošiamius pasitarimus: Ženevo
je.. Jeigu rusai ne^ūs laiku įti
kinti tai Ženevos konferencijos 
gali visai nebūti.
_ ; Italai nepritaria anglų

pozicijai ~ ’

. Premjeras Craxi viršuje pa
skelbtą pranešimą paskelbę ant-; 
radienį, tuo tuo tarpu premjero

DEMOKRATĄĮ NORI 
PADĖTI FARMERIAMS

WASHINGTON, D C. — Dc- j 
iDiokratų partijos vadovybė ruo
šia įstatymo projektą, kuriuo 
vyriausybė g-iėtų padėti praši, 
skolinusiems fermeriams

Dėme k r., ta
. to

dėl jis ir patarė įtikinti rusus, 
kad minėtas “žvaigždžių karas” 
yra liktai JAV apsisaugojimas.

Rusai taip pat nori garantijų, ‘ 
kad amerikiečiai nepultų rusų 
arba rusų užimtų sričių. Svar
bu, kad dvi didelės valstybės 
rastų bendrą kalbą ir nepradėtų 1 
naujo karo. Jeigu Ženevoje ne- ■ 
pavyktų susitarti, tai Vakarų ! 
Europai susidarytų pavojus.; 
Craxi tačiau pastebėjęs, kad ■ sakė prieš paramą farmeriams. 
prez. Reaganas laikos reikalui! Jam- atrodo, kad sutvarkius pą- 
nadares kelis svarbius žingsnius) skolų reikalą, fermeriai lengvai

I Į 
susitarę su ke-j 

liais respublikonais, n?sutiko j 
balsuoti už Meese’o patvirliniiųą j 
vyr. prokuroro paeiygoms^ jėi- 
gu prezidentas ir 
partija nepadės 
siems- farmariarns.
valstybių bankai.atėmė fermas 
ir sukėlė d’dtū-į nepasitenkinimą.

Sėnator’us RrGert Dole pasi-

respublikonų I 
p,-asiskolinų- 
Visoje eilėje ~

padaręs kelis svarbius žingsnius) skolų reikalą, f
' ■galės gauti pinigų ir išepręstine tik Europoj, bet ir Artimuo

se Rytuose.

I

kino, kad Ttalija nepritaria
Žvaigždžių karui5Ų kaip
ria. Anglijos, premjerė Margaret 

rol .

Wasb^tdnel' ji
pihjiįĮįsai' -pri taria r'.ptta^ieiItd

pręžidgnto ;R. Ręa^ąpįr jąbzįfcija 
privertė rusus pradėti pasitari
mus apie atoniinių rąkętų - kon
trole. Jeigu ne /griežta Rėagąno 
požiciją, tai rusai būtų .Visai Ine* 
vykę 4 Ženevą. Dar ir dabar jie 
grasina ąrnėrikiėcisms. ■

•Matyti, kad ministerio Gro- 
mykbs pokalbis paveikė prem
jerą Craxi ir kitus kabineto na
rius. Ženevos konferencija pra
sidės kovo mėnesį.

Nori, kad JAV susitartų ■; 
f ’ su rusais • V

IZRAELIO IR LIBANO
KARIŲ SUSIKIRTIMAS

JERUZALE, Izr.— Trečiadie
nį Izraelio kariai gana aštriai 
susikirto su libaniečiais.

Kavythariet ąs Šaygad kai-: 
muose jie susikovė.

TžraeFoTistrfef priešu? sakaites 
pasitraukė iki Litanijos upės.. 
Bet izraelitai pasiųsdavo patru
lius, fei^.nūstatytų, ar priešas. 
kahnI^* "'męs- g-

^ądovyt^T- usta- 
ano kaimai 

yra- apgyventi' siyttų. Jie nuta^ 
rė patikrinti ir išaiškinti šijitų. 
Vadus. Bet ttid tarpu Libano ka
riai užėmė abu" kaimus. Liba
niečiai apšaudė priartėjusius 2 
izraelitus. Jiems pavyko.- pasi
traukti iš kaimų.'

Prie kaimų priartėjo šarvuo
tis Izraelio automobilis. Jis bu
vo sutiktas ugnimi. Visą naktį 
tebešaudė. Tada izraelitai pa
siuntė tanką prie namo ir palei
do visą eilę šovinių. Tankai ap
ramino šijitus.- Buvo užmuštų 
iš abiejų pusių, bet iki šio 
to oficialūs pranešimai dar 
paskelbti-

Izr;

me-
ne-

Italijos premjeras Craxi, pa
pildydamas savo antradienio pa. 
reiškimus, trečiadienį pastebėjo, 
kad jis nori pasaulyje, ypač Eu
ropoje, taikos. Pirmon eilėn jis 
nori,. k;M Sovietų Sąjunga susi-

visas savo bėdas. Galima kal
bėti apie lengvesnes paskolas, 
bet ne apie paramą taimeriams. 
Jei -taip būtų, tai ne vien ferme
riams reikėtų padėti, sako sena
torius Dole, šitas klausimas 
karšiai diskutuojamas. ,

■ j

— Gub. Thompsonpasiūlėįs-
tatymp ng ojektą. kuris peiivar- 
kytų mokyklos administracijos*" 
reikalą. ' i

— ĘįLtąbųrgb. paskelbtas pą? 
ėiu- miestų, kuriame
galima' gerai gyventi. Mažiau- 
šia Vagilių1, ''/mažiausia sniego, 
pigiausias maistas.

— Atstovų .Rūmai, iš Senato 
priėmė įstatymo projektą, k u ris 
teiks prasiskolinusiems farme- 
riams paskolas lengvomis sąly-

— Diktatorius Manicu krei
pėsi i Kanadą, kad suteiktų pa
ramą . badaujantiems . Etiopijos 
gvventojams- Iki šio meto jie 
gavo tiktai trupinius.

— Filipinų karių advokatai 
tvirtina, kad komisija Aquino 
mirčiai ištirti neturi teises pa
traukti teisman 26 karių. Tei€< 
jai pirmiausia šį klausimą spręs.

— Dorothy Tillman laimėjo 
c-čio distrikto al(i°rmano teises. 
Ji jau dalyvavo pirmame posė
dyje. Ją parėmė meras H. Wa
shington.

—Erdvėlaivis “Callenger” ne
pakils be kvvc 7 dienos. Reikia 
pakeikti porą dalių.

RUSAI NORĖJO, KAD POPIEŽIUS 
PASMERKTŲ KARĄ ERDVĖJE
POKALBYJE POPIEŽIUS REIKALAVO BAIGTI 

PERSEKIOTI KATALIKUS SOV. SĄJUNGOJ
, ROMA, Italija. — Andrei Grcr 
myka, antradienį pasimatęs su 
Italijos vyriausybės p 
trečiadienį nuvyko i Y 
pasimatė su popiežiumi 
Paulium II.

Popiežius kalbėjosi su nrn s- 
dvitj ų va- 

prašė 
to-

Antradienį popiežius Jonas Paulius II priėmė į Vatikaną 
atvykusį Sovietų Sąjungos užsienio reikalų ministerį

i Andrei Gromvka.
____ '__________ _________- _____________________ —

rmkon 700 mili-

paaiškėjo, kad 
veikė ne vienas

dolor o alsai“ 
rinkon, kancleris

teriu Grcmyka vi 
laĄdų. šį karią Gromy 
pasimatymo su popiežiumi, 
dėl jis, pasisveikinęs, įteikė 
piežiui visą eilę lapų, kuriuose 
buvo keliami Įvairūs klaus

Sovietų Sąjungos mini 
kalbėjosi su popiežiumi p 
lio taikos ir kovų erdvėje klau
simais, sako oficialus Vatikano 
pranešimas, o pokalbio metu 
popiežius nukreipė dėmesį į 'ka
talikų persekiojimą Sovietų Są
jungoje.

Nepasakyta, kokie kili klausi 
mai buvo liečiami, bet praneši- 

i mas aiškiai sako, kad pokalbio 
! metu buvo paliestas Lietuves 

.J klausimas, v*-T ' y - T'*-’' ‘ f
Visi žinome, kad Lietuva prie

varta sovietų karo jėgų buvo pa
vergta. o visa valstvbė buvo 

. 'įjungta į Sovietų Sąjunga. Ru-
• sai kcmutifetai įsijungė Lietuvą'

ti aukštus dividendus. Kai vyks
ta natūralus finansinis judėji
mas. lai mokesčiai savaime išsi.

Vakar paaiškėjo, kad kancle
ris Kohl buvo didžiausias dole
rio nuvertimo organizatorius. 
Vokietijos bankai dar turi dole
rių atsargų. l>et aliejojama. ar 
jie dar mes rinkon atsarginių 
dolerių. Kaip ten -bebūtų, di
džiausiuose bankuose doleris 
dar karaliauja. Rusų rublio joks1 
bankas neima, o auksas jau ne
bekyla.

SHULTZ NESITIKĖJO
SMARKAUS PUOLIMO

j rergonis. Jis yra gs

KALENDOReLIS

—Tvirtinama, kad prezidentas 
vetuos šį įstatymo projektą. 
Kongresas yra pasiryžęs atmes
ti veto. —

odžiai, pardavinėj usieji narko
tikus

Helmut Schmidt

— Louisiacos senatorius Rus. 
sell B. Long pareiškė, kad jis, 
40 metų praleidęs Senate, dau
giau ncb'kand d.ituos šioms pa- 

j rergoms. Jis yra galin tas finan
sų komi lėto narvs.

WASHINGTON, D. C.—Ant
radieni sekt*. George Shultz liū- 
dijo Atstovu rūmų užsienio ko 
mitetni apie panelį Nicaraguoj. 
Jis pareiškė, kad dabai tino san 
dinirtu vyriausybė ragina Ku
bos ir Nicaraguos agent 
t i kaimynines valstybe."

Henry Labo!
kęs 82 melų, trečiadienį mi
rė savo namuose. Ilgus me
tus jis buvo Massachusetts 
valstijos senatorius Wash
ingtone, D. G Paskutinius 
dvejus metus sunkiai sirgo 

savo namuose.

Kovo 1 d.: Albinas, Antanina. 
Tulgaudas. Rusnė, Amalis, Gra
žuolė, Hgvaris.

Saulė teka 6:26. leidžiasi 5:40.

Saulėtas, ne toks felt as.

VOKIEČIAI METĖ RINKON 
r 700 MILIJONŲ DOLERIU

VOKUSIU KANCLERIS KOHL, GELBĖDAMAS MARKĘ/ 
METĖ EUROPOS RINKON DOLERIŲ ATSARGAS

BONA, Vakarų Vokietija. — patiktų, kad reikėtų iš užsienie- 
Kancleris Helmut Kohl, norėda-čių skolintiems pinigams mokė- 
mas ’gelbėti gerokai nusmuku
sią markę, antradienio vakare 
metė Europos 
jonų dolerių.

Trečiadienį 
kancleris Kohl
Prieš mesdamas 
gas Europos 
susitarė su l>elgais, olandais, ita
lais ir kitais Vakarų Europos at
stovais numušti dolerio vertę.' 
Jie negalėjo pakęsti, kad už do
lerį būtų reikėję mokėti tiek 
daug aukso.

Metė rinkon bilijoną dolerių j

Vak. Vokietijos kancleriui 
pavyko l>endrai mesti Europos 
rinkon bilijoną ir daugiau do
lerių. V sa tai atsilienė į dolerio 
verte. Prieš porą dienų aukso

— Chicagoj suimti du juoda- unc^j^ g^lLl^i nusiphkti u/J 
$270. o vokiečiai buvo priversti Į 
už dolerį mokėti 3.44 markės.

Rinkon melus bilijoną dole
riu ne lik xuslaixle, l>et ir y ei-j 
vertė dolerį smukti žemyn nuo I davinėja narkotiku 
pakilusios vietos. Europos ban-Į 
kai už auk<o unciją 
$230. bet žemyn doleri 
ko. Jo vertė 

. liau dolerio 
Federal ir< 

' pirmininka
vo s us; r ū pi i 
prez. R?agai 
monių doh i 
Jis nebijo 
dar kiek nusmukti 
lūralus rink s žingsni? 
rinkas V< 
S3 S 

riką. B lijonas nuvertino dolerį, 
io atplaukęs auksas 
erio vertės kritimą. 
Icker yra susi rūpi“ 
lividendai

Vokiečiai prisimena kancle
rį Sclunidtą, kuris patarė 
ruošti apsaugą prieš sovietu 
karo jėgas ir neklausyti so
vietinės “taikos politikos”.

par-
iždui

gavo po 
s nešinu- 
. bet to-1 suplonėjo 

vertė nekrito.
o atsargų banko!
Pairi A. Volcker bu- 
nęs. Jis bijojo, kad 
nas nesiimtu prie-j 
no vertei palaiky Ii. I 

. kad doleris galėtų 
lai būtu na~|

Pirmi-j
Vicker žinojo, kad auk-* 

š užsienio plaukia j Ame-!

padidinti.
Aštriausiai sekretorių

New
Weiss

kari nomen-
Jis tvirtini

puolė 
Tad 

Savo laiku atstovas Ted 
bendradarbiavo su J.Mac 

ino* kad Amerikos 
e e >a komunistu, 
kad Shultz neprisi- 

Savo tvirtinimu C- 
neabejotinus fakrėmu

Aš i 
atstovo kl 
prošv- m;

aky-iu į kongreso 
va kol ii> neatsi-

f

k su kon<Į’ 
IC (i 11 th V.

bet iš nžsi<
suslalafė <1

Dabar \
nęs didokas

stovu Joseph 
sakė sekreto 
z.

Maniloj ir vėl gen. Fabiano 
Jam ne-' Ver teismas dar kartą ati<lėta>-

darė 15-ąja sovietine respubli
ka. Popiežius Lioluvcs įjungi

žįsta, nes jis buvo padarytas be 
lietuvių sutikimo.

Pasikalbėjimo metu popiežių- 
taip pst nrimmė, kad didole l ie- 
tuvos gyventojų dauguma 
daro lietuviai katalikai. Jis 
pat Gromykai priminė, kati 
eitais-metais jis norėjęs nu 
į Lietuvą ir pasimatyti 
kupais, bet sovietų valdžia jam 
neleido nuvažiuoti Į Lietuvą.

su
lipi

Andrei Gromyka dvi v a Urė
das trečiadienį kalbėjosi su 
popiežium Jonu Paulium II.
Jiedu palietė ir Lietuves 

reikalus.

Į Vatikaną, atvykusį sorieių 
užsienio .reikalų mrnsterį pasiti
ko ir išlydėjo šveicarų gvardi
ja, kuri jau seniai saugo VaU.- 
kanąį Dabartiniu metu šveicarų 
gvardijai vadovauja Piancūzi- 
jes vyskupas Jacques Martin.

Ministeris Gromyka, išeida
mas iš Vatkiano, praėjo pro^fcš- 
rikiuotų šveicarų gvardijos

Uysk ūpas M n rlį n 
tamsta bijai po

rių dvi eiles. 
nsHansp: ;’ A

skupui ats.tke, 
ksd šios armijos jis nebijąs,- o 
kiek palaukęs jis pridėjo:

—Mes žinome, jog lai yra ma
žiausiai' pavojinga ann-ja visa
me pasaulyje.

(Vrcmvka

Al BotYwn/B

Xc-v

B Jcb<

Soękba

Bbcirut į

Lm Dtn»«r

jhi Sidoc k

imas kruvinas susirėmimas tarp Izraelio 
n Libano kariuomenės dalinių

MILES

15

“ Wweiiw'.

TriM

LEBANON •

BElxUT

® MMASCtS

C

SYRIA'

ZcęScrM’

ISRAEL

AI Hermai

Al Lobvah

Ytinm

Kelcbckk

oMuseus
e

SYRIA

ĄJ

*
ISKAEU OCCUPIED «

USUEM

UNITED ARAB REP

S AMUAM f

ISRAEL Al Cvok

MILES



t

VI metai

(busimus ir medžiagą siusti: 443d So. Washtenaw, Chicago, IL 60632I

Socialinis draudimas ir aprūpinimas
Kovo mėn. 1, 1985, Nr. 9 (312) 

Redaguota PRANAS $ULAS

“Erdvėlaivių stotisPovilas Kaupas

AR PREZ. REAGANAS GALI ‘ UŽŠALDYTI” 
SOCIAL SECURITY APDRAUDĄ?

Daugiau ne,gu prieš 40 melu.j 
p. z. Franklin Rosevelt įvedė 
Arn ikoje Soc. See. apdrauda, 
luti k pindamas kiekvienam d^rj 
bininkui su šeima, ^niaukusiam j 
65 m. ainž.. pensiją pragyveni- 
nitii. Iš didedo džiaugsmo žmo
nes Hcncrėjo tikėli, kad la p j

( nijų vadai ir dar bo žmonės 
pradėjo garsiau kalbėti ir Įsitiki 
no ,kad Soc. See. apdrauda yra 
realus dalykas. Per visą tą lai
kotarpį mūsų politikieriai— de-

pasisavino tą idėją, kartodami, i žinoma, kad 
kad jie tai padarė ir -tuo būdu ‘ Kongresas tuo 
Isiinėdavo sau poziciją per rin
kinius.

Net prez. Reaganas laimėje 
šiuos antro termino rinkiniu 
tik dėl to kad tvirtino, jog Šoc.' 
See. apdrauda nebus paliesta -dė j 
vykstančios ekonominės krizės ir' 
biudžeto balansavimo. Dabar gi 
prez. Reaganas pasirodė poli
tiškai, kad jis yra gudresnis, 
nes po paskutinių rinkinių už-’ 
dėjo kitą plokštelės pusę, pri
taikydamas muzikių sakydamas, 
jog reikią “pataisyti” Soc-s-Sec.

dos panaikinimą.
Neseniai prez. Reaganas per 

TV pareiškė, kad reikią “užšal
dyti” Sec. See. apdraudę be Kon 
greso atstovų pasisakymo bei 
nutarimo. Dabar v.ešai kalba
ma, kad Soc. See. apdrauda yra 
skolinga T24 bilijonus dolerių 
Federaliniam Iždu. Gi pagal vei. 
kiančius įstatymas, jei skolinta- j

- kas (Soc .See. apdrauda) nesu-j 
moka pagrindinės skolos su nuo j 
šimėiais,tai Teisingumo dep-tas| 

į turi teisę legališkai priversti j
— į skolą apmokėti su nuošimčiais.: 

' ‘ J ' ’1 mūsų federalinis!
reikalu laikosi'

į neutralumo, atsižvelgiant į Kon- > 
I stitucijos nuostatus. Niekas šio;
i politinio “skimo” nesusstabdys, ‘
* o tik šio krašto žmonės — bal- i 

su-otojai.
ąę-yį- -.f<gysgg|, į

AVashingtone, D. C.., jau įsi-;
kūrė nauja organizacija, kurią • Qeneral Accounting ofisas. Ja 
vadovauja buv. prez. Franklino 
Rooseveltc sūnus jau išėjęs po- j 
ilsta iš federalinio Kongreso) iri 
dabartinis kongresmanas P‘-p-;
■per. Ta organizacija apsiėmė

KIEK PAVEIKI PACIENTAI, ligoninių išlaidas, jos gali padi- 
Iš LIGONINIŲ SIUNČLAMI dinti kitas federalinės išlaidas, 

NAMO sąryšyje su vad- home liealth
aprūpinimu, senelių namšs 
kitais patarnavimais.Washington, D. C. — Medi-

reigojar.čios ligonines vyresnius 
pacientus siųsti greičiau namo, 
nors ir sergančius, kuriems kai 
kada reikalinga intesyvinė pa
galba, — pranešama Kongresui.

Toki pranešimą padarė va d.

ir.

Daugelis žmonių ant savo kai
lio patyrė, kad ChJcagoje reik
tų Įvesti bent maisto kainų koii- 
Erolę. . •

Pradėkime nuo kavos-arbatos

-ne sakoma, kad Medicares ‘pa-.
cientai yra nuskriausti čei natri' 
ių griežtu ...tašvklrū , vv'kdymo..- . .
n- kai kada- blogai -OėfpretaM P««b*o kabm. Kalbėsiu pa-

i -vyzdžiais. A.rią dieną buvau nu-
ėjęs ų

sininkus bei jų šeimas. Ji yra
,, Toš^^i^^^iės’^reštric , _
tions) gali “ sumažinti Medicares v?> Py5“* žmoiios

?

j'ia išgąsdino visus darbininkus 
2r jų šeimas. < •
$ Tačiau mūsų atstovai.- - kon- 
jgresmanai ir senatoriai dar les- 
žo” kitos ‘demokratiškos” plok 
Stelės, kuri yra “tylos plokštė
ję”, vedant i Soc. See. aparau-

pažėdaina atšĮkifš!?' pries poli-: 
•tinj “skimą”. R-agįnu luo nei-: 
kalus suinteresuotus1 kreiptis į 
savo senatorius bei kongresma- 
nus. Man atrodo, kad visi šio 
krašto pensininkai greitu laiku 
gausite šios organizacijos-kvieri

t imą būti nariais.
Pabaigai noriu pažymėti, kad

išsigelbėjimas nuo politinio “ski- 
mo” priklauso nuo mūsų visų 
pensininkų bei šeimos narių.

Adv.' Charles P. Kai.

-atvykau 51 ir Kedzie gatvę.Ten 
paprašiau mažą kavos puoduką 
išsineštinai (cdffe-to-go ir pada
vėjos uižklaušiauįloėk turiu mo
kėti? Ji atsako*40. cents. Aš jar 
sakau: Gal apsirikote, nes mie
sto centre, McDnnaide parduo
da už 32 c., o With-Castel-27 c.

Padavėja atsikerta:—Ten eik., 
kur pigiau.

šio patarimo paklausiau ir 
perėjau per keletas Chicagos ka-' 
ieterijų. Patyriau, kad vienur 
už mažą kavos puodeli “lupa” i rv t t •

/»

E g
S

-jesters

wtl

60 — 80 centus.
Maisto kainol irgi Įvairuoja^ 

Pvz., vištienos -pvaras (Butera,

terą rrtitrihio dažnumo netvao- 
krngumui. Žinoma, tie vaistais 
tari būti gydytojo receptu išra
šyti. Dalia Š~nė, M-D.

P.S- Plačiau žiūr. John Bren- 
nani skilty “Pharmacy” Sun- 
Times dienraštyje.

rimą sąskaitą 
mokėti pilnai

išmintingo vartotojo priemenės

KL Pasakykite kekių prie
monių reikia imtis, kad aš ir ki
ti vartotajai, kad gautume gere
snius rezultatus?

Jonas M-kas

ATS 1. Jei eini pas gydytoją, 
o jis prirašo, kad reikia caiyu 
ojieracų-ą, tai gauki kito gydy
tojo nuomonę;
2) Jeigu gydytojas priima Me- 

eicaie kortelę ‘apniokejimui už 
rizitą, tai gerai; jei jis neprii
ma, ieškoki kitą, kuris priims

3) Klaūtek savo gydytoją, kad 
apskaičiuotų '(estimate; ir reko
menduotų 'gydymą, vadinasi in- 
vestimuotų gydymą per vadin. 
Health Matenahče organizaciją, 
Home Health (namų sveikatos) 
draugiją ir ligoninėje, o gal ki
ta sveikatos taryba, su pigesnė
ms išlaidomis;

3) pirkit vadinamus generic 
vaistus, tuo būdu gali sutaupy
ti 50% pigiau, negu “rand” var
du vaistu;

4) Daryk namuose gimnasti
ka, daugiau vaikščiok gryname

• J5). Vartok dietinį maistą, nau 
dok mažiau' druskos ii- riebalų,.

Brighton Pake) 19 c. ,o už po
ros bloku — 75 (Dominick, Je
well). Tas pat yra ir su kitomis 
■mėsų kainomis.

Kyla klausimas, kedėl toks 
didelis maisto kainu mevieno-

jduinas? Iš skerdyklų atvežimas, 
transportacija visoms krautu
vėms vienodai kainuoja. >

■Savaime prašosi išvada: —Ari 
jau nepribrendo miiitis Įvesti! 
maisto, kainų kontrolę, jei ne!_____
visame krašte, tai'bent Illinois Į angliukai—low-salt, lowfat die- 
valstijoje, ypač Chicagoj? ■ .

į ; Jonas Jonaitis ~
: ? iš Brighton Parko

i|®S KLAUSIATE 
’ MES ATSAKOME..

- pretenzją ap- 
ar tik dalinai.

FARMERIS NENORI TA- 
VERŽTI DARBĄ IŠ MIESTO

DARBININKO

Neseniai “Good Morning Ame- 
ea” TV kanalu iš North Dako- 
tos užklaustas farmeris, ar jis 
nori darbą, ieškoti mieste, at-

—Aš neriu būti farmoj, o nei
siu į miestą pragyvenimo ieško
ti, nenoriu atimti darbą rš mie
sto darbininko, — 'pasakė far
meris Tinerman.

Garsusis rašytojas Bernard 
Shaw dirbo savo darže. Toly- 
mesnė kaimynė, praeidama pro 
ša^, rašy tojo nepažinojo ir jį už 
kalbino: i

tą; Tikrink savo kraujo spaudi
mą reguliariai;

6) Jei geri alkoholinius gėra-
I lūs, tai moderuotai vartok;

7) Jei nerūkai, gerai Sarai; 
reikalui ištildiš,padėk kitiem nu

' >

P. S. Sub reikalu daugiau pa
tarimų gali gauti, parašius laiš-; 
kėli. Amerikan Association of: 
Retired Persons, 1909 K. Street, Į 
N.W., Washington., DC. 20049.

» * *
KL. Paaiškinkite,’ kokias tei-Į 

sės aš turiu sąrišy su medicinos
Petras P-kas

— Jau 25 inetai, 
šytojas B. Shaw. .

klausiapraeivė? ■
— Gaunu maistą ir kambarį — 

atsako B. Shaw. Į
— Ateikit <SrO ijas ihane, aš 

daugiau mokėsiu, —-pasiūlė pra 
eivė ; - / T !|j

AJA a.^.,7 XA.A.K/AAAA.K/ATAJL4«, 
H 

' » ' r "JKL. Pasakykite, koks gerešmsi 
vaistas dėl širdies negalavime, { 
bet blokeris arba visiems žino- 
riias digitalis?

. Antanina 'M-čtufė.

ATS. Farmacininkai teigia,’ 
gydytojai abudu vienodai pri-,'apdrauda?

ATS. Kai tamsta prašai, kad ’ 
sąskaitą apmokėtų Medicare 
apdrauda, tamsta privalai pa
siųsti specialų reikalavimą, vad. 
request sąskaitai apmokėti vad. 
“carrier” organizacijai, veikian
čiai tamstos apygardoj, vadin. 
claim arba vietos Soc. See. ad- 
ministraijai. Vadinamoji “car
ries” organizacija gauna reika- 

s lavimus iš gydytojų, ir Ttitų as-, 
j menų, ar Įstaigų, kurie pacien- 
į tuš aprūpina medicinos reikme- 
■ niirtik. *

Toji- “carrier“ organizacija ap 
moka pretenzijąs (claims , jei 
patarnavimas yra pripažintas 
pagal Medicares apdraudę ir 
sąskaita (iiž gydytojo apžiūrėji
mą — honoraras) yra “reason
able” — įstaigai priimtina. i

Dėl šių terminų naudojimą, 
]iaaiškiiiimus galite rasti Soc- 
See. leidinyje, ,‘Hpw to Claim 
Insurance Benefits”, kurį galite 
gauti nemokamai bet kurioje gioji. 
Soc. See. ofise.

Miriėtoii “carrier” organise)- ha, 
ją praneš Tamstai apie jų nuta- irgi nesisekė.

- • — * — “ • — į

rašo, tiek beta brokerį -ir digita. į 
lį, širdies negalavimui gydyti ’ 
pažymėdami, kad pastarasis yra 
labai senas vaistas,, kuris dar ir 
dabar yra No. T vaistas, skiria 
inas širdies negalavimų gydy
mui. Gi beta bld£eriov vaistas, 
kaip ir populiarusis Inderal,yra 
veikširiiftgas Vaistas kraujo spau 
Simui sumažinti, atgaivinti (re
lieve anginą ir koreguoti tam

Motinai Lietuvai
Vaitoja kas?
Naktie, sakyk, 

tu girdi?
Per tavo beribę platybę 
girdžiu ateinančius atodūsius — 
*Kas tai, naktie, sakyk.

Man šnabžda lyto vėjas. 
Tai ji — tavoji motina, — 

‘sušunka, krintanti žvaigždė.

t

- Kodėl negalit?, — norėjo

-— Todėl, kad mano sutartis

— Tai tikra vergija1, — ’tarė 
moteriškė.

— Tai ne vergija, — atsakė 
Bernard Shaw. — Poną Shaw 
yra mano tikra žmona.

♦ *
Gatvėje

£jo žmogus pėr gatvę, dairy
damasis į debesis. Jį sustabdė po 
Jicininkas;

—Gerbiamasis, jeigu jūs ne
žiūrėsite, kur einate, tai atsidur
site ten, kur žiūrite!

Pokalbis

Kalbasi dvi damos:
— įdomu, ką moterys vertin

davo vyruose anksčiau?
— Kada anksčiau?
— Tada, kai dar nebuvo išras

ti pinigai.

Žmona stengiasi išmokyti šu
nį, kad šis tarnautu. Vyras pas
tebi:

— Tau niekas neišeis, bran

Nesijaudink, — atsako zmo 
iš pradžių man su tavim

Motina,

tetek ViAttčhiodr

w f r - Vir savo ašaromis 
nuplauti jbs-žaizdas.

Gailutė Gasifiniėnč

žilus sugėlus plaukus 
iai ji, tai ji! — 
šaukiu ir aš.

tu 111CU1 CVA avivtci,

kad nemokėjau tavęs ks daugiau nfylet

ktrdflcim 
ttMfc.

Pasiutui Sukūrėjau. 
į Tave šaukiuosi, 
nors vieną kaitą 
clar prieš mirtį



TURTINGA TAUTINIŲ LOBIŲ PARODA
’ i

Lietuves Tautodailė^ Institu- 
u Cl):c?>gos skyrius išstatė- pa- 
u;dai gausHLs tautodailės d-rbif 
ius: įvairius ir įvairiaspalvius 

audinius, -drožinius, velykinius! 
margučius, šiaudinukus, natū-j
Jus šiaudo, pažėrė apsčiai g<n-| 

taro. Išstatė parodai ir audėjų1 
kuraančų-ėiu darbus. Išstatė net j 
ir žmogaus dydžio manekenus, Į 
pasakiško grožio, etnografinių j

i.ių kostiumais aprengtus. Kast 
visa drauge sudaro tikrai didelį, Į 
pasigėrėtiną meno lobvną, akį! 
viliojantį ir širdį džiuginantį, i 
£ s visas meno turtai pasi 
grožėtinai meniskai išilėytytas I 
net trijose didžiulėse Čiurlionio 
galerijos salėse J.C. rūmuos'“. |

* v JLietuvos etnografinių sričių į 
tautinius drabužius, savo pačių 
fukiirtus, išaustus išstatė: Že
maitijos — Anastazija Tarno. 
'aitienė, dailininkė, audinio mei- ' 
trė, Aukštaitijos — Aldona Ve-j 
selkienė, T. Instituto Chmegosj 
skyriaus pirmininkė ir audimo* 
kursų steigėja, vedėja; Vilnijos:

A. Tamošaitienė, Dzūkijos — 
Birutė Arčiauskienė, Kapsų — 
Al. Veselkienė, Zanavykijos —Į 
AL-Veselkienė ir Vida Remienė,j 
Mažosios Lietuvos — A. Tamo-i 
Šakienė, šis kostiumas yra tik.; 
rai reto grožio spalvų derinio ir, .. . . , ,.■ 6 , - ... i tvti ir jos meno lobius kitalau-paties darbo kruopštumo kuri-’ - ■ ' -
nys, originalas.

Vertus dėmesio audimo dar-j 
bus išstatė ir kūTsantės. !

Vyriškus drabužius — Viole-.

išstatė: J. Daugvi’a ir A. Raško- 
čimas. i

Kai kurie šių darbų yra ir par- 
rhiedsmi bet jų karnos yra ne- 
žemos. Bet, ką gi, juk tai. tikro 
pas:igrožėjrnio originalai, varli 
prašomų kainų. Į

Parodoje stovi ir originalaus’ 
dydžio nuotakos kraičio skr-l 
nia, tai Antano Tamošaičio, (ai - * 
todailės meno meistro darbas ; 
Ir daug, daug kitų meno verty, 1 
bių. Ant sienos iškabintas Lie- 1 
tuves etnografinių sienų žemė 
lapis, padarytas D. Varankailės ■ 
tr R- Brod.

Išleistas ir parodos katalogas, ’ 
kuriame yra pateiktas Lietuvos 
žemėlapi ir prgrindinės žinios 
apie Lietuvą, tautas praeitį ir ■ 
dabarties okupuotos Lietuvos į 
neteisėtą politinę padėlį. Aišku, Į 
jog žemėlapis ir šios žinios skir- į 
tos kitataučiams. Tai iš tikrųjų Į 
yra puiki ir vietoje informacija. {

■Visą reikalą suglaudus, tenka! 
pasakyti, kad Tautodailės insti-Į 
tuto surengta paroda yra tikrai { 
aukšto kultūrinio lygio repre-Į 
zentacinė paroda, verta ne tik 
savųjų (ypač jaunimo), bet ir 
kitataučių dėmesio. Visi ambi
cingi lietuviai turėtu nepraleisti1 
progos šią parodą palys paura-:

Lietuvos generalinis konsulas Vytautas Čekanauskas

LIETUVOS GENERALINIO KONSULO 
VYTAUTO ČEKANAUSKO KALBAčiains draugams, pažįstamie’m.sn 

parodyti, juos į parodą atsivesti.
Ši tautodailės ir liaudies meno 

paroda buvo iškilmingai atida- lo inž. Vytauto Čekanausko kal- 
ryta š.m. vasario mėn. 15 dieną 1 ba, pasakyta per Los Angeles 

ta Smieliauskaitė-Atkinson. Kai-i ir btis atidaryta iki kovo 3d. ■ 
sytus kilimus, juostas. ir kilus j 
audinius išstatė šios kursą n t ės: j 
Birutė Arčiauskienė, L. Smie-' 
iiauskaitė - Atkinson, Dragūnai-; 
tienė, A. Jakimavičiūtė, R. Ve-? 
selkaitė-Jeffers, D. Karužaitė - 
Gogola, D. ‘Kojelytė, L. Liepi-Į 
naitė, Ir. Markvaldienė, H. Nor-; 
kūtė, D. Pareigienė, V. Rimienė, j 
11. Rūbienė, A^-Taniulienė, Al. Į 
Į’nderienė, Kr. .Vaičikonienė, A.' 
Veselkienė, L. Vėžienė.

Keramikos darbus išstatė r M. 
Gaižutienė, J. Smilgienė, I. Stcn- ! ouriuojanti sala, 
čienė, A. Vaitkevičius. Į Bangavimui pakilus, ji pasi-

Lietuvos generalinio Kcn>u- 
y

j lietuvių radiją — minint vasa- 
. , , 1 rio 16-ta A7!. Bakūno radijo pro-Į Parodos lankymo valandos:!
penktadienį nuo 7 vaL vak. iki !
9 vai. vak.; šeštadienį ir sekma
dienį: nuo 11 vai. ry to iki 7-tcs Į 
vai; vakaro. (Paroda,-kaip aukš-j 
čiau pažymėta, bus uždaryta 
kovo mėn. 3 d.).

Z. J.

PLŪDURIUOJANTI SALA

Rytų Vokietijoje, netoli 
nacho Hautsee ežero yra

Eise- 
plū-

Velykų margučius — L.' Bu- kelia n;'° ežcrc d-igno prade- 
iikienė, R. Daukienė, M. Gocai-, da.keliauti, 
iienė, M. Kriauchunienė, 
Petkūnaitė, I. Stančiėne,' P. Vai
tai tienė, Z. Žilevičienė.

Medžio darbus (rankšluosti
nes, verpstes, smūtkeliiis ir kt.)

grameje 1985- II. 16 .d.
Vasario mėnuo naujųjų laikų 

Lietuvos istorijoje paliko savo 
neišdildomą ženklą^ Lai tauta 
po ilgos .123 metus ^užtrukusios 
svetimųjų priespaujios, paskel
bė. pasaulini,kad ji ryžtasi keltis 
naujam gyvenimui ..‘ir, kad jos 
sūnūs ir dukros jTa pasiruošę šį 
ryžtą ne tik įgyvendinti, bet jei
gu reikėtų, tai ir krauju apginti. 
Ir taip ilgus metus tautoje bren
dusi valstybinės minties idėja 
virto realybe kai, 20-ties didžiu 
pasii-yžėlių drąsa. 1918 metų va
kario 16-tcs dienos aktu Vilniu-

D. j- Salos paviršiuj auga beržai, 
pušys’'šilojai, ir kt. augalai-

Tokios rųšles sala ir ežeras 
yra gana’ didelė botanikas rete
nybė.

■r

■g LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir moki-c 
nu metraiti*. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vina> 

irėvėt, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. S trakos. 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus Ir T 
Meilaus rtrtipenlai bei studijos, ffiustruotos nuotraukom!/ b 
M. K. Čiurlionio. M. šūeikio, V. Kaiubos, A. Rūkitelės ir A Vam

> DAINŲ ŠVENTUS LAUKUOSE, poetės, raiytojoa hr ts» 
dnli tokių pirmūnės Juorės Vaičiūnienės atsiminimai apie dairu 
ivente* bei Jų Istorija ir eigą, {domi skaityti ir nedalnuojar 
tiems, gėrintis autorės puikiu įtOiumi ir surinktais duomenim*' 
'~c! užkulisiai*. Studija yra 151 pusi., kainuoja F2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprats 
Isv Juozo Adomaičio—Dėdės šerno gyvenimas Tai ne mub» 
gyvenimo bruožų apraiyina*, bet tiksli to laikotarpio buities Ht» 
rstūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 200 puslapių kny»

> LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamalssn 
;eomlal parašyt* studija apie Rytprūsius, remiantis Pakito*! 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai {domūs kiekvienai 
lietuviui Leidinys Iliustruot** nuotraukomla, pabaigoje duodam, 
fitovardžių pavadlnlmat^b jų vertiniai | vokiečių kalbą. Eab> 
undlngoje 533 pust knygoje yra Rytprūsių Umėtopfi. Kaina ►

> KA LAUMES L1M1, nulytojo* Petronėlė! Orintaitė! stl 
mlntaal ir mintys apie tamenla ir virtas neprlk. Lietuvoje ir pb 
maišiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 pualapiv 
bet kainuoja tik tJ.

? JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierių*, nertrpr* 
lai ir klaidingai interpretuojama* gyvenime ir politikoje] tik * 
■*’nrgfo Jailnako knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir po* 
tlją. Dabar būtų j| galima pavadinti kovotoju už žmogaus teis* 
Knyga y-a dideMo formato, 265 pualapią, kainuoja M.

V KATYWNtS NOVELtS, M. žoeėenko ktryba, J. Valaffll

p*j f— (mamos K«vJI«eoM, tfW 8*. W<*»W lt, ESM?

buvo vetos pilnai laisvai ir ne- 
i p iklamomai Lietuvai. Užtai ne 
( teko nei pirmu nepriklausomo 
: evve’.iirio metu sukakties su- 
į laukti, kai kovoje su priešu savo

gyvvbę paaukoto pirmasis Lie-, 
luvo* karys — Povilas Lukšy.-., 
o kiek i’ėl'au — žūna ir karinin- 

‘ kas Antanas Juozapavičius Tai 
j pirmo* aukos kovoje prieš bcl- 
, ševikinj priešą, kuris, negalėda- 
j mas ginklu užgniaužti tos naujos 
j gyvybes, po 22-jų metų tai smur 
j tu atliko. O tai, kaip laiko įvy-, 

kiai vėliau parodė, būta tik pra-1 
j džia mūsų tautos keves prieš di

džiausią šio šimtmečio žmonijos 
. nelaimę — bolševizmą; kovos 
, kuri dar ir šiandien tebėra tę-I I
’ siama sovietų okupuotoje Lietu-;

voje kur laisvės troškimas dar 
neužgeso, ir kur tauta visomis 
galimomis priemenėmis kovoja 
tą laisvę atgauti.

Tokiems aplinkybėms
į ši brangi valstybinė šventė nėra 

mums per didelio džiaugsmo 
šventė, ypač kada žinome, jog

esan.

kurių p*įklausys "r musu t: 
likimas —jos laisvės atgav 
Mes turime įsipareigojimą 
tai, ruo kurio nei vienas ; 
me atleisti. Tad veikime s 
tinai, nes tik vienybėje ga

I*ler.u, ir kai kinių isrširras rei
kalauja ne tik Dieviškos kantry
bės, bet ir saliamoniškos gudry
bės. Šios dienos proga tad ir 
meskime, kad ir trumpa žvilgs
nį i tą mūsų dabartį, tuos mūsų
nuveiktus darbus, ir tuos pasi- veikime linkme, kuri su?i 
šventėlius — dirbančiuosius. Pa tų tautai įjos vaMvbinę 1 
žiūrėkime, ar tikrai žodžiai ir ir nepriklausomybę. Tam 
darbai tinkamai papildė vienas, lui įgyvendinti jokia auk 

po neturėtu būt
mūsų kritika dirbantiesiems bu-l didelė 
vo iš vis nuoširdi7 Būkime jiems į 
ir sau šiandien teisingi ‘paginki-: 
me ir ta šykime kas reikia ne- 
kuomet nenuslopindami savo 
sąžinės balso. Išmokime džiaugę 
tis laimėjimais; išmokime pri-i 
imti ir nepasisekimus. į

Deja, ar dėl mūsų pačių nesu-} 
sipratimo, ar del pasalinės Įta
kos, atsitinka, kad keltiškas balo i 
sas tampa garsesniu kaip protas 
reikalautų, ir padaro daugiau 
žalos ne kaip nauaos mūsų visų 
bendroms pastangoms Būkime1 
tad nuosaikūs, kaip darbuose,1 
taip ir pasigarsinimuose, nes1 
teisybė visuomet yra km nor; 
tarp jų dviejų. Neužbėkime tei- J 
sybei už akių, kad tuo neprara
stume tikro kelio, kuriuo mums 
reikia eiti Gal būt dėlto ir daž
nai vartojamas išsireiškimas,' 
kad. “jeigu kritikai visuomet bū> 
tų teisingi, tai mes gyventume! 
didelėje bėdoje”, yra paties gy
venimo sukurtas ir mums, ypač; 
šiandien, daugiau įsidėmėti-! 
n as-

1 ’• r 
ik -

Prisinurdami šiandien r 
tuos, kurie žnvo, kad me> 
'^ėie galėjome aiiiics 22 r. 
gyventi, bet ir tuos, kurie 
laisvei vėl sugrąžinti, m. u ja 
koja savo gyvybes, neš 
sunkią okupanto priespau 
jų vardan, tad, siekime L 
vos, laisvos Lietuvos. — si 
line Vilniumi kaip tai buv 
t kelbta nepriklausom vbėi 
latymo akte; siekime L:e 
— vienos bet no padalintos 
džiąją ii mažąja; siekime 
tuvos su Klaipėda— langu 
šaulį; siekime Lietuvos, ku 
tuvis bus pats savo ateitie, 
rėjas, kur lietuviškas žodi 
daina skambės nuo Baltre '

1 €41-

ya- 
iie- 
ka- 

ir 
iki

V:lijcs, nuo Mūšos iki pie inių, 
O 

bu 
ilŽ

je tapo atkurta laisva tt nepri
klausoma Lietuvos valstybė.

Visa tai Įvyko atrodo dar taip 
neseniai. Dtįa, jau nė vieno iš 
nepriklausomybės aktą' pasirašm 
siu nėra gyvųjįi tarpe,. Ir tik vis 
mažėjantis skaičius Jg^ių-sava- 
iroriu bei šaulių, jaunos
valstybės gynybos tari^rhbn, I id

tingą istorinę dieną ip pirmuo
sius nepriklausomo ^gyvenimo 
žingsn ius, kurie buvo kubini en
tuziazmo, ryžto ir, vilties: i nau^ 
ią gyvenimą, i"/£-;Y.^. '

Bet šis viltingas vasario mė
nuo su naujai žėri neįų laisvės 
spinduliu netrukus atris ir pir
muosius bandymus, nęĮ -vos ai

kaimvriai, kuriu; užm^ąkse ne-n-------—

D. ZUHLMAN, B.S., Registruotai vaistininko

2759 W. 71st St, Chicago, I1L 
atFSSTTNGA’ iSPILDOMI RECEPTAI * FANNIE MAY SAL

DUMYNAI • KOSMETIKOS RETKAfEVYS

Atdara šiokiadieniais nuo
J pal. ryto Ud 10 vaL vakaro.

ir kalbėti negalima. Todėl bent 
mes, laisvame kraštą gyvenda
mi, tinkamai ją prisiminkimė, ’ 
nes juk tai diena kada ryžtas ir j 
Ijasišventimas laimėjo, nes jokia 
svetimųjų priespauda nepajėgė 
sužlugdyti lietuvio tautinio są
moningumo, ir, kad tas neužslo 
pinamas laisvės troškimas “Auš 
ros“ bei “Varpe’’ padrąsintas, 
davė vaisiu — nepriklausomą
Lietuvą — kurios mes visi esą- j 
me vaikau ir tokiais tmėtume 
visuomet išlikti. j

Šiandien dar d lugelis mūsų 
žiūrime Į praeitį su ilgesiu tų 
dienų, kada vaikščiojome myli-i 
mais gimtojo krašto laukais? 
gėrėjomės jo grožiu, rodėm jam 
savo meilę bei prisirišimą dar
bu; kiti gi, viso to nematę ir ne
pergyvenę. bet girdėję apie tą 
tolima kraštą tik iš svetimu lū
pų. žvelgiame į jį kitokių jaus- 
rnų vedini; jausmų, kurie dau-j 
giau išreiškia užuojautą, o ne 
meilę. — užuojautą tartum sve- ą 
timam žmogui patekusiam į ne
laimę, o ne savo kraujo ir kil- | 
mės broliui ir sesei, kurie, žiau- | 
raus likimo ištikti, viliasi mu-’g 
mis laisvėje gyvenančiais. Jų 8 
vardan, tad. šiandien atkreip- i 
kime akis į mus pačius; į mūsų ? 
sąžines, i mūsų dar nenutauto- j 
justas lietuviškas širdis, ir pažiū 
rėkime kaip ir kuo kiekvienas L 
iš mūsų prisidėjome prie tautos ' 
kančių sumažinimo, ir kaip atei- j 
tyje mes jai dar geriau galėtu-1 
me pasitarnauti.

Laikui bėgant ir pasaulinei po' l 
litikai keičiantis, ne tik svetimų11 
valstybiij vadų, bet ir mūsų tar-1 j 
pe įvyko nuomonių pasikeitimų, I 
kurni pasėkoje iškilo naujų prob į

Žymus mūsų tautos sūnus ku| 
nigas Juozas Tumas Vaižgantas 
yra pasakęs: “Ir mylėti, ir at.d-; 
dėti tautai reikia blaiviai’’.Taip,1 
blaivus žvilgsnis i praeitį, iš ku
rios mes semiamės- stiprybę, pa 
dės mums blaiviau suprasti
nustatyti ateities kelius, nuo

•ikštutinio Nemuno kran 
tai atsieksime tik bendru. < ; 
ir nepaliaujamu pasiryžirn 
miršdami teises, o piisirr. a-
;ni tik pareigas. A:statyma . a- 
sario 16-tosios akto, kurio 17- 
tąją sukakti, minime šiai-, me
tais. tebūna aukščiausiu 
mūsų
Tegul jo dvasia stiprina 
kelyje Į Lietuves laisvės atga
vima-”

■i

•Sill

ayve /me.
ms

s Kas daug gauna, o n sžiai
ir duoda priklauso skrudžio 

nei.

SUSIVIENIJIMAI LIETUVIŲ AMERIKO.
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviŲ fratemaliu - 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 meto
?LA — atlieka kulkiriniūš darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tau 

darbus dirba.
SLA—išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS ^KLUONUS doleriu 

apdraudų savo* nariams.
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno 

nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietu,vis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

•SLA—apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — 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 kuopj veikėju^ 
jie Jums mielai pagelbės į SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:
<■

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

TeL (212) 563-2210

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

Ex-Lax helps restore your system s own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight. 
You’ll like the relief in the morning.
Chocolated or pills, Ex-Lax is 2-rgg^> 
“The Overnight Wonder!’ I

Read labd and folio* 
directions.
© Ex-Lax. Inc.. I9S2

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:
1. Di. Karlo Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS,

JI tom a a____—_________ — ------- ------------ 110.00

2. Prof. Vaclovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl. —
n dalis, 229 psl....____ _ ____________ ...-------

3. Miko šdeikio, LIUCIJA, proza. 178 psL----------- —

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

5. Prof. P. Pakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI 176 psl. _________________

6. J. Venctevat, 5. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.

J6.00
£6.00

$5.00

$5.00

60 psl. noo
NAUJIENOS, 1729 So. H&lsted St, Chicago, Hl 60608 rfų»- 

kite čeki Ir prkJėkH vieną dolerį perduotimo fTaidorni.
1
I

50 metų studijavęs, kaip

?arašė 700 poslapių knygą, kurion sudėjo viską, kai bet kada U 
$et kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie I.Jetuvą, lietuvini 
Ir Sėtuvių kalba. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium tr prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padari 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė '‘iksliua vertimu! 

ir patarė mums toliau studijuoti.

KaIx IM. tfetf rtrieliaL

8 — Naujienos, Chicago. 8. IB. Friday, March 1, 1985
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Draugo liniją nustato ne samdiniai, 
bet katalikai

Dr. P. Kisielius siūlė telefonu skambinti, kviesti lie 
tuvius būti Draugo prenumeratoriais. O M. Dr. Įžeidi
nėja moteris, jas išvadindamas “be galūnių”. Kaip, pvz.. 
jis. užgaulioja‘ir vieną Draugo garbės pre-
r.urheratoręf didelę jo rėmėją, .kuriai, kaip jis pats rašo, 
už gražią auką buvo ’tartas nuoširdus ačiū. Jis ją išjuokia, 
būk ji nesugebanti net ant čekio pasirašyti, žinoma, tokia 
jo makaulėje gimusia fikcija jis siekia pasityčioti iš jos 
vardo. Betgi mes žinome tokius, kurie netikrais, fikty
viais faktais spaudoje kam nors bando “įgelti” ar panie
kinti. Tokį užmojį vadiname spaudos chuliganizmu. Ne
jaugi Draugo vedamųjų rašytojui -net tokia priemonė 
nesvetima?

Tiesa, jis tokį Drauge pasišaipymą bando pridengti 
morfologijos principais. Niekas jam negali uždrausti 
aiškinti gramatiką, bet ne tam. kad toks aiškinimas būtų 
panaudotas įžeidinėjimui bei pasityčiojimui net ir iš 
Draugo garbės prenumeratorių, nes tai nėra lietuvių 
kalbos mokymas, o tik nešvarios pastangos tokio asmens 
garbę niekinti

Pagaliau, M. Dr. įgriso tokiais nuolatiniais Naujienų 
bei jų redaktoriaus pasityčiojimais. Matyt, jis tuo siekia 
ar jam kartais nepavyks ir šį dienraštį nutildyti taip, 
kaip tapo nutildytas, jam redaktoriaujant, Bostone "Ke
leivis”. Betgi mums, gyvenant išeivijoje, kiekvieno anti
komunistinio laikraščio “mirtis” yra didelis ir skaudus 
smūgis, o ypač pavergtiesiems.

Mums visiems yra aišku, kad toks “kandžiojimo” me
todas yra naudojams ir mūsų tautos pavergėjo. Jis tokiu Į 
būdu suniekina mūsų veikėjus, net ir tuos patriotus, ku
rie savo sunkiai sutaupytais centais prenumeruoja ir re
mia išeivijos spaudą. Jis apšmeižė okupuotoje Lietuvoje

uOMAS GALDIKAS
..

"GAMTOVAIZDIS^ ČTąp^ud)

vyskupus, kunigus, o kaip gi juos kitaip 'apšmeiš, jei ne KinimnoRius ,it:oz.vs nai.iai.is 
artima draugyste su moterimis, ypač mos, kurie jam 
nenusilenkia. Ar nepanašiai yra, apšmeižtas arkivyssk. [" 
Povilonis, ir dar kaip?! Kitus žydų-žudikais, bendra
darbiavimu su naciais, partizanais; Dar kitus apšmeižia, 
melagingais 0SI liudijimais, kitus grūda į kalėjimus, 
kitus naikina Sibiro gulaguose. Bet kodėl M. Dr. rado 
reikalą niekinti, tyčiotis iš tų, kurie skaito ir remia lietu
višką spaudą, atseit, ir Draugą? Mes’to nesuprantame, 
todėl mes laukiame iš jo į šį klausimą paaiškinimo.

Reikia labai nustebti, kodėl jis tjdi, kai spaudoje 
buvo užklaustas apie tuos keturis tūkstančius ’ dolerių,- 
kuriuos jis paėmė už sutartą parašyti knygą. Manau, 
kad jis nesupyks, jei šį klausimą pakartoju, nes tokius- 
klausimus demokratinėje šalyje ir demokratinėje spau
doje galima viešai paklausti. Jei tai tiesa,-kad už sutartą 
daibą buvo paimta minėta suma, o darbo..neatlikus, tai 
savaime aišku, kad reikia sumą grąžinti; Juk tie pinigai 
yra visuomenės suaukoti. 0 jei toks faktas tik iš piršto 
išlaužtas, taip pat M. Dr. neturėtų tylėti, nes. tai .padaryta 
visuomenei didelė skriauda. Ir jei tiesa, tai ką tada tenka 
kalbėti apie sąžiningumą? O jei toks nelemtas faktas į 
yra tikras, tai M. Dr. neturėtų jo dangstyti kažkokiomis 
dviprasmiškomis insinuacijomis ii- tyčiotis iš? Draugo- 
garbės prenumeratorių bei jo rėmėjų. I t v/'

Tokiais ir panašiais rašiniais M. DriDiiaugo skaity
tojams Įgriso. Tad tenka klausti šio dienraščio vadovybės 
ir kartu Lietuvių Katalikų Spaudos draugijos, kodėl to
kius jo rašinius toleruoja? Argi nepribrendo laikas i jį 
pamokyti ką ir kaip jis turėtų rašyti rašinius? Manau.

v ..t; / .; , '
3ifNI&T. JO MIRTIES 50 MČį^ SUKAKTI 

.-btTęsįny^) '>7-.

. • Vėl Į^ąūuo-- kftf-ėdfoje [ ■

lietuviškoje 
s;.vo sh aip- 

slapyvm- 
cž-ais. ki.ip ben;.s V;.rounniu-
kas. L^nlo ar kitais. Rcše straip- 
»niu>, recenzijas, kritiką ir ap- 
zv.Jt-a;-. kuue buvo spau-dm.i- 

e, VilmaiLs Žiniose ar 
Dalyvavo n Lit.uvc, 

ižiav.’me ir bu

j ai \ ilty 
kituose
LIokMo d juo su

iiKinu korri.-iją.

Htiy^yno c* ui n k ds

J. Naujalio buvo popuiiaiiLs. 
ji kreipiu ne lik p:uapijų var- 

p įvairiais
i

Į got lininiai, cei ir šia p 
re.kalats. Kad padėtų Lietuviams 
Įsigyti knygių gaidų ir kitok ų 
dalykėlių. 1905 m. Rotušės Aikš
tėje Nr. I, Kaune, jis atidarė 
knygyną, pavadindamas jį ‘‘Juc- 
zo Naujalio Knygynas” vardu. 
Per jo knygyną eidavo dar kny
gų siuntiniai į Rusiją. Ameriką 
ir kitus kraštus. Knygyne jis 
dirbo pakaitomis su žmona, o 
vėliau, kai šiek tiek pagerėjo jo 
ekonominė padėtis pradėjo sam 

adyti tarnautoją, nes visas atlie
kamas valandas -inc tiesioginių 
vargonininko pareigiu praleis- 

; davo knygyne, neturėdaiųas vi
sai atsiduoti kūrybai, Kb? Kau
ne atsidarė daugiąulihygynų. J.

chpras^-|žnTp^dai-į Naujalis*sajvd kHygyną 1912 n;. 
nlLCklaVo<3^uviškas i *• - - r J ... < / • . f L • -17 * i ’ į” L-

~ ;š -.i.- pradžių -'ehprap btvvb•rnmaaio tusias., kai sugrąžo. į- >3-- -•< c.a... - - r •' < ’ ••> J. . j-het-vėlw choristu skajptus dide;UsR.egei’išcarsfol pertvarkyta feae- ... T. ■ -x.-' ' -'. r'r "' loo. Is to.choro ..v’enaa.-asąugo irnahmrigjfeimKmaiTtradejo - ;į/ L - - ’ ’.{-J-'. . . si ?... ... ‘‘Bamos:t:>a^!go,-;r kari .veikoj
. knnrgtr sėmfnaiijosr Jas semnra-, -r rf; i .tnnP • . j-, i r - ’ >!>•; •- a’—. i slaptai,190a m.-aevolui-:rijos au-detmiris. subazindmo. te- . t.>. ■ ■ - ■.& .J\.„ .. lcinro sa3Ja^io .J; .Napjalis,-.issi-
ci’etskai ir praktiškai su gngą. ■ . .■ - r -• - - - -V- i,- <L.-, .- . , ' trupines isuubenratonaus lei-Imnt'-jyiedoftmu. Taip pat-per.-; •. r , , -.r. V-/ - J dimą, pradėjo veikti.vtpsži...Taistvarkė ir -’katedros-- chorą,-Motė-.. v . r- .. v .m'-,. pačiais metais kove-.men, a cu
ds pakeitė berm-Hku balsai, it- fį - / • • ; -- v-r„z v- ■?., - -,.. . Kaunu mięsto teatejt -Damos [ raukdamas ir ktąnrnąrjaos- kleri-1 - -• ..e ,
kų .-chorą. 1895 in-peri Pidžjąją 
Savaite katedros- ■choriK strgiė-i , , V? . buvodojo izvmitųu ..bažnytines, muzi- į. ;;,

iifto

t varkė-Tr 'katedros< e|įor§.- Motė

ę€ja. vadwanjupt J-uNauįjaliui, 
surengė 3?ę-ręsą;. vakarą; ’kuriame 

suyaidhita Keįiirakiu i
’1 ■ ‘‘Amerika chorai pa

los Kurejti. kaip G.. Paiestnnos, , . - .\ A -v7i- . ^.r" r *_ - ----- . dainavo, jcr-letaf lieUiyisKii .damų.O.-Lasso vr kitu veikalus'. Kir-t_ . „ . • ■ ■> ' - -Vį ’ , , ,.", , -k i Tai ouvo.pmuus vięsas vakaras,
.tearos choras nfectaj pagarsėjo , ..-ų ū , • i) ....... ; sutraukęs-.keLs šimtus.lietuvių.. ■ 'Dainos’, ir su. .Grt-gahans 

d-jvr steigėjas''-' i
J. Naujalis dirbo slaptoje lie

tuviu Veikloje...-1898 m. siiaugain 
zjėko slaptą lietuvišką'chorą, ku-. 
ri ‘ išmokino lietuviskųdainų.

1 Taip /pat pradėjo rengti, skaptus 
fiėtifviū • susiburrmuš, kurtuose

. ;.lo9o p. t. Naujai B Įsteigė šv- 
Grigaliaus d.-tąėrkųrį i gavusi iš 
gubematdiąjlts.leidimą-, šaukda
vo metinius-^ suvag’^vihaus, ku- 
r’ucce būdavo aptariami muzi
ko'- veiklos, reikalai. L šią drau
gi’? isii'ašė’ beveju, visi . Lietu
vos vargui lift inkai. 1909 dnbdrau-j

keliavo,-M/Dr. redaktoriaujant?, Bostone ;“Kelėivis”J‘ 
.Manįrodos, kad' samdyti vedamųjų rašytojai tfenu-

kad tokie jo rašiniai nesiderina nei su vienuolių mari-j-sta^ laikraščio linijos. Ją, atseit, Draugui nustato- vie- 
jonų, nei su Katalikų Spaudos draugijos laikraščio linija, j šuoliai marijonai ir Lietuvių Katalikų Spaudos draugi
nei su to dienraščio paskirtimi. 0, be to, tokie rašytojai vadovai, 
laikraštį nususina ir jį veda tuo pačiu keliu, kuriuo nu- ‘ Ai Svilonis

V argoiūninku muzikos 
f. , ,. mokykla ■

Caro okupacijos metu varge 
ninmkax, išskyrusAneną kitą, b. 
vo mažu išslavinimo ir savo pl
ieniniame darbe nepasiruošę. Jų 

, taipe buvo net. ir tokių, kurie 
nei gaidų pepažinero-Jie groda 
vo atmintinai išmokę f,ar:nk!as 
ir paprastas melodijas Bažnyti
nės muzikos padėtis, nekalbam 
jau apie pasaulinę, buvo apverk
tinoje padėtyje, apėmusi visą 
Lietuvą Jo itaka muzikiniam ■ 
gyvenime buvo didelė. Pampi.:., 
klebenai pradėjo daugiau domė
tis bažnytinia muzika ;r siųs' 
savo vargonininkus pasitobuiiu 
ti pas J. Naujalį. Norėdanv 
kad vargonininkai įgautu šiek 
liek muzikini išsilavinimą. 1397 
m. Įsteigė Kaune vargonininkų 
mokyklą- Ji iš pradžių veiki 
slaptai, prisidengdama vargem- 
ninkų kursų vardu. Viešai jis 
pradėjo veikti tik nuo 1913 m . 
kai -jo rūpesčiu ji buvo Kanu > 
gubernatoriaus patvirtinta.

(Bus daugiau)

J. KLAUSEIKIS

LIKIMO KELIAIS SU S. RAŠTIKIU

(Tęsinys)

Neaišku, ar Raštikis buvo skaitęs knygas apie 
Putvinskį taip kalbėdamas, bet po jo kalbos at
pasakojimo yra priedelis, jog yra išleisti keli to
mai Pūtvio raštų, “bet turime prisipažinti, kad 
daugelis net inteligentų ir šaulių tų raštų iki šiol 
dar nėra skaitę”.

Tad tegul gyvena Raštikis geroje nuotaikoje, 
geromis viltimis, kad jo raštus laisvi lietuviai 
mieliau griebs skaityti negu Putvinskio, negu 
Yčo. Gal pasikeis laikai, pasikeis ir žihonės. Tuo 
tarpu būtų įdomi statistika: kiek Raštikio raštų 
leidėjai Akademikai skautai turi narių ir kiek 
iš jų yra pirkę bei perskaitę savos leidyklos 
knygas?

PATRIOTIZMO IR ŽMOGAUS 
NUODĖMIŲ MATAVIMAI

S. Raštiki - raštų ketviitasis tomas Los An
geles mieste visuomenei pristatytas arba “pakrikš
tytas” prakalba. Ji buvo išspausdinta “Dirvoje”. 
IŠ Likraščiu cituoju: “Vienas geri. Raštikio kri
tikas pavadinęs jį patriotizmo mokytoju”. 
Manau (sakėsi prav dbininkasj, tame yra šiek 
‘iek tieses. ?inrrna, niekas neabejos paties gen. 
R-i,š"’kio pnfrioti' mil. Tačiau vdrgu ar kas turi 

teisę matuoti kito žmogaus patriotizmą, ar ne pat-, 
riotizmą. Kaip niekas neturi teisės matuoti kito 
žmogaus nuodėmes, nors dažnai žmogus yra gun
domas ir vieną, ir kitą daryti”.

Tai “naujoviškas” teisių aiškinimas. Šv. Jono 
Evangelijoje yra skirsnelis apie Kristaus garbės 
apsireiškimą prisikėlime iš numirusių. Mokyti
niams tarė: “Kam nuodėmes atleisite, tam jos at
leistos, ir kam sulaikysite, jos sulaikytos”. Ta 
apaštalams suteikta teise naudojasi jų įpėdiniai 
popiežiai, vyskupai ir kunigai. Jie matuoja žmo
nių nuodėmes.

Atsimenu atsitikimą bažnyčioje. Nuo klau
syklos moteris verkdama atsitraukė, kunigas dar 
vis garsiai burnojo, nuodėmių atleidimo nedavę^ 
Mano klasės draugas gimnazijos kapeliono nuo 
klausyklos buvo be išrišimo atleistas, nes pasise
kė perskaitęs katalikams draudžiamą knygą, ta
čiau kapelionas pataręs eiti išpažinties pas tad< 
rekolekcijas vedusį jėzuitą Bružiką, gal tas nuo
dėmę atleisiąs? Ir tikrai atleido, paaiškindamas, 
jog mokslan einantis žmogus draudžiamą kny
gą paskaitęs mirtinai nenusidėjo.

Prakalbininkas nepaminėjo, katras žurnalis
tas Raštikį pavadino patriotizmo mokytoju, bet 
prisipažįstu ir aš taip padaręs, nors ir žurnalistu 
nebūdamas (Kadangi prakalbiniękps ipanęs ne
paminėjo, nepagerbė, tai ir aš' atsilygindamas 

i Čia jo pavardes nepaminėsiu). Ir ne tik gen. Raš- 
tikį. bet ir buvusi karo mokyklos bataliono vadą 
pik. A. Surkų, vėliau raudonosios armijos didvy

riu tapusį, esu savo rasiniuose patriotizmo mo
kytoju pavadinęs. . j

Pasklaidžiau i£ paskaičiau šiek tiek karinės 
Spaudos iš Lietuvos .nepriklausomybės laikų. Ra
dau raštų, kuriuose kariuomenė patriotizmo, mo
kykla vadinama, tad kas. toje mokykloje mokyto
javo ar lektoriavo gali būti ir patriotizmo moky
toju pavadintas, visai su teise Į konfliktą nesu-. 
einant. Savo knygose S. Raštikis jau ne patrio
tizmo, bet tautos mokykla kariuomenę vadina. 
Baisiai sumenkinta ir taip maža mūsų tauta. Juk 
į kariuomenę buvo imami tik sveiki jauni vyrai, 
o buvo Paikas, kad ir tų buvo perdaug — loterijos 
būdu atrinkdavo, katras turi stoti į kariuomenę. 
Moterys, vaikai, fizinių trūkumų turį vyrai į tą 
S. Raštikio “tautos mokyklą” netiko. Nesąmonė 
kalbėti, jog kariuomenė buvo tautos mokykla, nes 
tik maža dalis tautos tiko kariuomenėn.

A ’ - PATRPO lVvM.AS IK m
I (rEN. RAŠTIKIO HtAKAUROSE

Abejonę “vargu lįąs turi teisę-matuoti kito 
žmogaus patriotizmą ar nepafriotfz'mą” išsklaido, 
praeities faktai, istorija virtę. Patriotizmo mati
ninkų būta apstu. Vienas^ jų,'gili ir žymiausias, 
buvo gen. Raštikis. Tai rodo jo prakalbos, ‘‘‘Kario’x 
žurnale išspausdintos. Ir dąr kaip:;gener()las savo 
fnieru surūsiuodayo patidofizmą.

1939 m, “Kario” TO nr. išspausdintoje gene 
rolo kalboje minimas .“grupinis ir asmeninis” pat
riotizmas. Tryliktame numeryje išspausdinta 

gen. Raštikio per. radiją pasakyta kalba su patrio 
lįzmo rūšiavimu: “mūsų tautiečiai turi savo nuo 

pątriotini protą”; ginklų vajų reikia “patrio 
tiškaį’Pasiturintieji turi remti ginklų 
iondą\;nę tik iš patriotinių jausmų”...
^>5 ’Sveikindamas “Kario” žurnalą 20 metų su
kaktuvėse, gen. Raštikis rašo apie “tautiškai pai 
riotinę karių- šeimą”, karo mokyklos pirmos lai 
dos 20 metų sukaktuvėse gėn. Raštikis kalbėjo 
apie “tautiškai palinkusią dvasią”, 1939 m. “Ku
rio” 37 nr. gen. Raštikis savo matu išmatavę- 
mini “patriotinį pasiryžimą ’.

Taigi, neigiant teisę kito patriotizmą ma
tuoti. pasisakyta ir prieš tuos gen. Raštikio jau 
isterijoje esančius kaip patriotizmo matuotoje 
pasireiškimus.

- Anų laikų karinėje spaudoje, lyg gen. kaš 
tikto patriotizmo žodyną sekant, yra ir kitų kai 
bėtojų bei korespondentų išsireiškimai; “kn’ 
mokykla formavo patriotine sąžine”, “patriotu, 
mo blyškus-lėkštumas”, “patriotini?- pasisuko; 
mas ginklų fondui”, “aukščiausias patriotizmą*” 
vdiHelį patriotizmą parodė Tolimųjų Rytų lien: 
viai, dovanodami karo mokyklai patranką”, “vai 
.kams' skirta knygelė “Aš karys” naudinga “k 
riškai pa'triotinęi dvasiai keiti”. Ir taip toliau 
fyg litanijoje, patriotizmas linksniuojamas, m; 
tuojamas, rūšiuojamas.

• , ė” . (Bus daugiau) <

Xaujicftot.’ Mm Il\ !?rMnv, March 19X5
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DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 

2618 W. 71st Si. Tet 737-5149

Upytes xLaug^c — 

rinkimas įvy*s ptniiaraiU^ 
vo 1 d., Anelės Kojak ?aiė 
4500 S. Ta iman Avė. Pradžia 
1 vaL popiet. Nariai prašomi 
dalyvauti. Po susirinkimo bus 
vaišes. . A. Ralys

Brighton Parko Lietuvių Mo
terų klubo narių metinis susi
rinkimas įvyks ketvirtad.enį, 
kovo 7 d., 1 vai .po pietų, Ane
lės Kojak salėj, 45U0 S. Talman 
Avė. Narės prašomos atsilanky
ti. nes yra daug svarbių reikalų 
aptarti. Bus vaišės.

Eugenija Strungys

nždaiymas vienuoly ' 1 
^.uė^imas su vihco i 
. v leridoi.'kos d: augų | 

sa.uentų Varšuvoje organizuo
jama Lietuvos draugija leisti 
lekrašti Varpa (1888 m kovo 
z8).

Shenandoah pasiekęs, kun. A. 
urnrba su keliais lietuviais nuėjo 
pus šv. Kazimiero parapijos kle. 

.ną ktm. A. Lenaikevrčių pa- 
p. ašy f i-pi i imti svečia tūlą laiką 
v.-cain. įžūlūs lenkas . klebohas 

juoke iš lietuvių ir patarė 
įrinonų” nusivesti i anglių ka- 

i parūpinti dar-

KStt-34 SO. CALIFORNIA A VENŲ h
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYčIO

ai

aJiOl'ETTE funeral home

relet. 476-2345

fRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
<KŠT£S AUTOMOBILIAMS PASTATYK

VANCE FUNERAL HOME

metais vasario 16 buvo paskirtas 
vikaru į Adutiškį, -bet čia tik du 
mėnesiu ištinto, ries vietos dvar
ponis įskundė rgsu gubernato
riui,'© šis vyskupą privertė ku
nigą. kel 'i -į Vįdkrninkus XtMaii- 
džio 14). ' ; .

Dar vienuolyuėn 'uždarytas 
kv.n. Burba gavo iš Shenando- 
ah apsigyvertos!o’ Jono šliupo 
laišką, kad vietos lietuviai nori 
atsiskirti nuo lenkų ir suorgani
zuoti 'savo parapiją su L etų vių 
kunigu. Lietuviai parapiją čia 
suorganizavo 1872 motais, bet 
per neapsižiūrėjimą ji buvo už- 
rėkorduota/Polish’’. .Lietuviam 
kažkodėl, išsiilgus lietuvio ku
nigo senelio A. Struprnskio, pa
rapijos 'Idebonu'rafji' nekrikščio
nišku lenkišku Įžulumu pasireiš 
ęęs kųn. A. •Lerrafkeričius, ku
ris, tačiau, 'bent trek 'lietuviškai 
pramoko, kad pamokslus šia kai 
oa sakydavęs.

Šliupas nepatenkintiems lietu 
viam pranešė, kad pažįstąs lietu
vį patriotą kunigą, kurį lenkai 
ir rusų valdžia persekioja už lie
tuvybę, ir kuris tiktu organizuo
jamai naujai parapijai, nes jau 
nebuvo vilties atgauti senąją, 
nors pasiekta arkivyskupas New 
Yorke ir teismo salė, ši nauja 
parapija, tačiau, teįsikūrė 1891 
m. vasario 12, šliupui iš Shenan
doah jau išvykus į Baltimore.

Be abejojimo, Šliupo pasakoji
mai džiugino šenadoriečius ir jie 
įi prašė pakviesti kun. Burbą Į 
Ameriką.

Kun. A. Burba laišku Šliupu: 
1888 m. spalio 26 pranešė, kad 
laivakortę (kainavusią $40) ga
vęs. Ameriką pasiekė, tačiau tik 
po metu (1889 m- nigpiūčio 6), 
kada Šliupo Shcnandoahyje jau 
nebuvo. Dar iš rienuclyno kun. 
Burba Šliupui rašė: “Ai! Kaip 
laimingas būčiau, ^kad mudu 
drauge dirbdami galėtumėm vi- 
Jfn’s'rr.ūšu'broliuj is miego’pakil 
dinti ir ėnt kojų pastatyti prieš 
rriūsn priešus" (1388'm. rugsė
jo 5).

Kunigui išvykimą sutrukdė

ti • . (Tęsinys)
Vyskupas 1884 nujj,gegužės 25 

paskyrė kūli; Biifbą- į Ukmergės 
■ūpskrides Labanorą. Iš čia jis 
rašė eilėraščius iri kbrešpcinden-

Joniškiečių Labdarybės ir Kul- i 
tūros klubo narių susirinkimas ' 
įvyks antradienį,’ kovo 4 d., Vy-, 
čių salėje, 2455 W. 47th Street, i
Pradžia 1 vai. po pietų. Nariai; ėi*?.s Ausrai/torią tuomet reda-’

Dr.LEOiNAS SE1BUT1S prašomi atsilankyti, nes yra

u contact leases'

INKSTŲ, PŪSLES IR
PROSTATOS CHIRURGIJA

X66b West 63rū Street 
yauaoos. aątrad. 1—popiet.

Ofiso rolei anas: 776-2880, 
^cxioencii©i įeis t.. 44^-5545

i

?

daug reikalų: aptarti. Po susi
rinkimo bus vaišės? A, Ralys

y— Demokratų nacionalinis 
komitetas atleido 30 žmonių iš 
Centro komiteto. Vietoj 80, pa
liko tiktai 50 veikėjų.

ISgavo Jenas Šlitrpas. Šalia to rin- j 
ko liaudies dainas m ■ 'tautosaką, 
•kilpą Vėliau išspausdino Ameri- 
*koje savo leistoje Valtyje (18S4- 
, ] 895). Pa ruošė iietuviškąs Mi
šias? kurias Išspausdino Tilžėje. 
:887 m.

. Už lietuvybės gaivinimą ga
na aplankintoje parapijoj vėl. 
buvo rusų policijai įskųstas ir i 
vyskupas buvo priverstas jį už- ; 
daryti (1886 .m. lapkrityje) į] 
v.enuolyną Gardine. Iš čia eilė.-] 
. aščiu .pasx^cikino Šliupo Lietu
višką Balsą New Yorke 1887). 
bei parašė poemas Vilniaus Tau 
a ir Senkus Jurgis. R5šė ir eile- 

. aščius, kuriuose 1889 spausdino 
Vienybėje Lietuvninkų.

Iš vienuolyno buvo paleistas 
1888 m. lapkričio 29 d. Kitais

. -

XT25 CENTRAL AVĖ 
ji. Petersburg, ELa. 33710 

lei (S13) 321-4200

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

MOVING
^oar«u>u^ perkraustym^ 

tb patriy atstumu 
ANTANAS VILIMAS

ar 376-5996

HEAhlFUND
Sunkios ligos išvargintas, sulaukęs 68 m "'tų amžiaus, 

1985 m. vasario 25 dieną mirė

PERK KAUSTYMAI

Leidimei — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. Tel. 925-S063

AUn. Burba todėl apsigyveno
Alanaiioy’City kleboną, kun. 

r. Abromaitį, ir čia gyveno iki 
. j j „m išrūpino (1889 m. spa-

a) 
. ,e.ą mis t 
J--JCJ. Būnamas drąsesnis lietu-Į 
vls, negu Varnagiris. kini. Bu r-1 
z., pirmąjį sekmadienį (spalio j i 
x-) peiskaiiė lietuviu kalba' 
e\angelųą. Tai išgirdę lenkai nu;’ 
brigo ir užrakino kleboniją. Per 
<ns savaites’klusniais lenkų pa
daryti negalėdamas, vyskupas,* 
galiausia, leido (spalio 27) lietu
viam organizuoti savo parapija, 
kiebonu paskirdamas kun. Bur-i; 
La. Lietuviai iš apleidžiamos baž 
r.ydcs spėjo pasiimti kai ku-Į 
i.uos priklausomus dalykus. Čia 
p. ssidėjo kun. Burbos naši veik
iu ousiv.enijimui.

un. Vamagino apleistą' i 
š-ioje Plymoutho para-1 g 
mamas drąsesnis lietu-II

>OPH1± BARČUI

‘AxtaQiexiuuA

reti#, WORK 1494 AM
•’*v«|enw» it «tO«v Hv*** 

Paric*

Mdada O*uc&

* ^Ur-viWOOO AVO 
4ICAGO H 44CH

Juozapas Bausys

e
1 sius

Tinginys du kart 
u kan iccka

dirba,

“Lietuvos AidaT
KAZt MAZDŽIONYT*

tedianlo ItJO tkL rtona 
vtotw laidos fl VCKV cMIm

W Viii rtotiaa. 1110 AM baao.
M44 ▼. 71M Otnaf

i
k

2533 VV. 71st Street
’-4»o So. 50th Ave^ Cicero S 

fI

*

1424 South 50th Avenue
Cicero, I1L 60650 

Tel: 652-5245
KUV KOPLYČIŲ LAIDOJIMO SERMENIN2

Patarėjai ir laidojimo direktoriai ?

&Afr VANCE ir GEORGE SORIN)

Gyv. South Holland, UI. Anksčiau gyveno 

Chicagoje, Roselando apylinkėje.
Velionis buvo kilęs iš Vilniaus krašto, Daugėliškiu I 

aps., iš Vasulių. Amerikoje išgyveno 20 metų.

I.iūdesio prislėgti liko: žmona Katrė, pagal tėvus Mel- | 
nikaitė, sūrius Petras, -duktė Raty ir žentas Kenneth Bain- j 
$ey, anūkas Christopher Ramsey bei daug draugu ir pa
žįstamų. Lietuvoje liko brolis Petras su žmona Naste, sesuo | 
Valia su vyru Algiu Meniškiu ir daug dukterėčių l>ei sūnėnų, d

•Priklausė International Brotherhood of Electrical ; 
Workers Local 794.

Kūnas bus pašarvotas trečiadienį ir ketvirta h ertį nuo ' 
2 vai. poP’et 9 va^- "vak- DeYoung-Vroerh koplvcieje, > 
649 E. 162nd St. (R t. 6), So. Holland, Hl.

Penktadienį, kovo 1 d., 9:15 vai. ryto bus lytums*; iš' 
koplyčios į Šv. Dvasios (Holy Gliost) parapijos rbrznyč^, 
170th-Cottage Grove, feo Holland, HI. (Mišios 10 vM.). o po 
gedulingu pamaldų bus laidojamas Šv. Kazimiero T.leth-: 
vių kapinėse.

Visi a.a. Juozapo Bausio giminės, dratrgfli h* paAptami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidcruVeše Ir m f teikti jam 
paskutinį patarnavimų ir atsissveikinimą.

Nuliūdę lieka: ’ ‘
i žmona, sūnus, duktė, anūkas, giminės.

Laidotuvių direktoriai Leoiwd Bukauskas ir sūnus 
Frank J. U-onard. Tel. 333-7000 arba 261-2228.

liks^es automobili ants pastatyti

J

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

Tek RE 7-1213

11028 Southwest Hwy., Palos Hills. Ulinob

I

Nuo 1914 metu

ti

4

2657 W. S9th STREET 
Chlejęo. IL 60629 

Tel. 925-7400 ANC LOaN ASSOCIATION 

<040 ARCHER AVENUE 

Chicago, TL 60632 
CHICAGO. Il 60632

8929 SO. HARLEM AVĖ. 
Bridgeview, IL 6045S 

Tel. 598-9400

Sę Mos apdraustos 
Iki SlOOjOOO.

DflDlĄND FEDERAL SAV- 
[TVGS aptarrauja taupymo ir 
parąŲ paskolą reikalus visos 
mūsų apylinkės. Dėkojame 

pams ui'mu'ns Palodyta pa- 
p’tfkėjim^ Męs norėtum bfl- 

Jums rūdingi ir ateityje.

SERVE WITH PRIDE IN
the guard

MIDLAND 
FEDERAL 
SAVINGS

----------------- ——

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003

' ■ ■ - - -



DETROITO NAUJIENOS jai Linųdanis už dabartinę p?rt> 
mą. Ant. Sukau kas

Metinis visuotinis susirinkimas j į 
įvyko vasario mėn lu d. šv. An.» x 
tano parapijos salėje. Susirinki- į 1 
mų prasiėjo klubo p imu n ’akas j k

rcigc nu.

u. i

UAL ISTATI FOR iALB | RIAL RSTATf FOR 8ALB

kvietė pirmininkauti Antaną 
kauską, .sekretoriauti Biru’.ę 
FJiiskienę ir kasininką Loons 
Šulcą.

Atsistojimu ir tylos niir 
pagtibti klubo įnirusieji. Praci-j 
tų metų metinio susirinkimo 
pro.okclą perskaitė sikrolorė 
Birutė Barauskienė. Rankų plo
jimu protokolas priimtas be pa
taisų. Toliau sekė klubo pirmi
ninko K. Gogelio pranešimas. 
Pirmininkas savo apžvalginia
me pranešimo smulkiai iš<iėstė 
visu metu nuveiktus darbus. 
Praeitais melais buvo pasikvies
tas iš Toronto vyrų clior"s 
“Aras” Į Crestwood auditoriją. 
Su pasisekimu praėjo gegužinė 
Dievo Apvaizdos parapijos rajo
no ir gegužinė po stogu parapi
jos salėje. Per metus turėjo pen
kis posėdžius. Klubo finansinis 
stovis labai geras. Turimos 15 
minutės pilnai apkrautos. Dirba 
pasivaduodami du redaktoriai: 
Jonas Kriščiūnas ir Albertas Mi
siūnas, tarpais talkina pranešė
jas Kęstutis Miliūnas.

Pirm. K. Gogelis veiklus, šį
met numatyta suruošti 40 me
tų klubo veiklos jubiliejų. Pra
nešimais papildė kiti valdybes 
nariai: kasininkas L. Šulcas per
skaitę detalią apyskaitą. Išlaidų 
vien, tiktai radijo stočiai išmo
kėta per metus £12,000, o kur 
kitos išlaidos, čia neminėsiu. 
Metų pabaigoje banke buvo 
^789.38 likutis. Klubas išsilaiko 
iš aukų bei skelbimų. Revizijos 
komisijos aktą perskaitė Kazys 
Ražauskas. Akto daviniai atitin
ka su kasos stoviu. Be to, trum
pą pranešimą padarė valandė
lės redaktorius Albertas M’siū- 
rias ir pranešėjas Kęstutis Mi
liūnas. Iš jų pranešimų atrodo, 
kad juodu savo darbu paten
kinti.

’ Sekė diskusijos dėl praneši
mų. Ypatingų pastabų nebuvo. 
Visi pranešimai priimti rankų

Su-

A.L.B. RADIJO Kl-L'BO METINIS SUSIRINKIMAS

; nri. Naują 1985 metams’ 
<lv!>ą pristatė pirm. K. Goge-j 
Perskaitė sąrašą pavardžių, ’ 

ddy ją ir kokiomis « 
p'nnininku Kazys j

Gogelis, vicepirm. — Antanas, 
Sukauskas, Pranas Petronis ir 
Juozas Raėiukaitis, sj>ec. reika
lams <lr. Algis Barauskas, sekr. ■ 
Birutė Barauskienė, fin. sekr.; 
Leonardas Šulcas. Direktoriai: i 
Vincas Kankalis, Albinas Pus-’ 
drš-i'. Antanas Pesys. Tvarkda- * 
rys — Alfonsas Lukas. Valdybos į 
nariai: Ona Šad"iikienė, Pranas j 
Povilaitis, Magdalena Bemeta:- ; 
tienė, Juozas Maėiulaitis ir Pra-, 
nas Viršila. Revizijos komLija: 
Kazys Ražauskas, Jonas Markus 
ir Stasys Račiukaitis.

<
— Chicagos Lietuvių Spaudos 

klubo susirinkimas įvyks koyo 
mėn. 1 d., 7 vai. vak., Lietuvio 
.Sodyboje, 6515 So. California. 
Nariai prašomi gausiai dalyvau
ti. Bus diskusijos iškaltais klsii- 
sim'is ir kiti įvairūs pasikalbė
jimai. Valdyba

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKUIMAJA.

* DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

fc.TII

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

2212 W. Cermak Road Chicago, HL TeL 847-7741

Vrsi išvardinti sutiko paminė- Į 
tose pareigos dirbti. Susirinku- 
Jeji nariai ranklų plojimu mi
nėtoms pareigoms valdybą pa

Klausimuose - sumanymuose j 
Stasys Garliauskas paklausė: i 
uJei šiais metais Radijo klubui 
sukanka 10 metų nuo jo įstebi
mo, ar nebus sukaktis paminė
ta? Pirmininkas K. Gogelis pa
aiškino, kad valdybos jau pa
viršutiniškai aptarta, jog jubi
liejus bus paminėtas rudenį, 
spalio mėnesį. “

Nesant daugiau paklausimų, 
susirinkimas baigtas užkan
džiais ir kavute.

SVEČIAS Iš ST. PETERS
BURG, FLA.

Šiomis dienomis Detroite lan
kėsi Stepas Lungys. Aplankę čia 
gĄ'venantį sūnų Antaną su šei
ma, draugus bei pažįstamus.. 
Taip pat aplankė Šv. Antano pa
rapiją ,pasimatė su senais drau
gais bei pažįstamais. ,5

S. Lungys buvo ilgametis 
Detroito gyventojas, švyturio 
jūrų šaulių kuopos aktyvus šau
lys, kuopos vicepirmininkas, 
due-nūs Fetuviškų reikalų rė
mėjas. Jis nepamiršo spaudos, 
visa laika rėmė ir skaitė Nau- 
jienas. šia proga Joms paauko-

— JAV (R) LB Cicero Apy
linkės valdyba š. m. kovo mėn. 
3-čią dieną 11:45 vai. ryto šau
kia visuotinį narių susirinkimą 
Šv. Antano parapijos salėj, 49th 
Ct. ir 15lh Street kampas, Ci
cero, Ll. Valdyba

— Elzbieta Klehienė, gyv. 
Marquette Parke. Lietuvos ne
priklausomybės šventės proga, i 
įteikė Naujienų redakciiai-admi- I 
nistracijai paramai 20 dol. auką 
Nuoširdžiai dėkot ame Adm.

MB
įgpį.
Myris

BUTŲ NUOMAVIMAS
A MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

> NOTAR1ATAS • VERTIMAI

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪH 

I, BACEVIČIUS — BELL REALTS 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. -— 778-2233-

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

PADĖKA

Dėkoju už pareikštą rūpestin
gumą man esane ligoninėje: j 
p.p. Audrcniams. p,p. Gaubams, 
p. Gustienei, p. Rainienei-Rob- 
erts, p. Kaributui, p.p. Žemai
taičiam s, ir didžiausią padėką 
skiriu p. K. Janutai už pagalbą 
ir sugaištą laiką man grįžtant 
iš ligoninės namo.

Dėkinga,
P. Yelich,
Los Angeles, Calif.

Širdingai dėkojame už atsiųs
tus $40 Naujienoms paremti ir 
už nuolatinę paramą. Linkime 
greit pasveikti. Adm.

PAVERGTOJE TĖVYNĖJE
TURISTAI

Švyturio Jūrų šaulių stovykloje “Pilėnai”, Manchester,

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

! 3 butų mūrinis su garažu. Pelningas- 

į pirkinys.

BL.EKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turto Chicagos miesto lehKso, 
Dirbu ir užmiesčiuose, jrsti, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė, 
Tel. 927-3559

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensininkams. 

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Ave^ 

Chicago, Ii).
Tel. 523-8775 arba 523-9191

lankysis daugiau kaip 
lika tūkstančiu turistų 
vos.

Kaip ir ankstesniais

keturio- 
iš Lietu-

metais.

rijai buvo perskaityti 
pranešimai.

Lietuvos valstybinė

devyni gražiai įrengtas bungalow.!
-Nebrangus.

tarpia
numatoma rengti atkiru sričių i nvbinė resoublikinė biblioteka O c *» *. —
darbuotojų specializuotas kelio
nes-

POETO A. BARANAUSKO 
METINĖS

Profsąjungų tarybos užsienio 
turizmo skyriaus vedėjas Jonas 
Koženiauskas Eltos korespon
dentui pasakė, kad šiais metais 

jo 10 dol. Ačiū Stepui ir Emili- Europoje, Azijoje ir Amerikoj?

Naujienose galima gauti
AUGUSTINO PAšKONIO

knygą apie

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLA IR

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

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. (Pcrsfuntiirni pridėti $1J

Naujienos, 1739 S. Halsted St.

INSURANCE — INCOME TAX 
2951 W. 63rd St 

TeL: 436-7878
sausio 8 d. surengė mokslinį j 
knvgctyros seminarą —pirmuo-! 
sius Mažvvdo skaitymus. Ji ati- i 
darė kultūros ministras J. Bie-, 
Ijnis 1 BY OWNER — NEWER SU-

! PER DELUXE BRICK 3 FLAT, 
SeminrasnagrinėjanČJus Lie- 2_3 bedromn3; baths,'2- 2 

tuvos rasštus ir knygas nuo se- -bedroom. Excellent location, 
niausiu laiku iki mūsų dienų, 
numatoma rengti periodiškai.

“Vagos” leidykla šių metų' 
pradžioje išleidžia pakartotinį į 
leidinį Balio Sruogos “Dievo 
miškas”. J

Knygos iliustracijų autorius—
Gausiai susirinkusiai audito- dail. Edmundas Žiauberis.

Sausio 17 d. sukako ISO meta, 
kai gimė įžymus lietuvių poe
tas vysk. .Antainas Baranaus
kas. '. ■

Sausio 16 d. Lietuvos Mokslų
I Akademijoje įvyko mokslinė 
I konferencija, kurią buvo pažy- 
I mėtos liQtuvjvĮ literatūros klasi

ko Antano Baranausko 150-šios 
gimime metinės.

237’ lot. Off street parking. 
Maintenance free exterior. 

Mint condition. 
$168,900 or best offer. 

Vicinity Garfield-Ridge.
585-5541

Dengiame ir taisome visų 
siu- st ogūs. Už darbą gar^u 

rituojame ir esame apdraus^ 
f 1 ARVYDAS KIELA f

6557 S. Tqlman Avenues 
L t Chicago, IL 60629 .f _ 

434-9655 ar 737-1711

REPAIRS — IN GENERAL 
{vairūs Taisymai

Liberty federal Jevings
AND LOAN ASSOCIATION

Filadelfijos Federalinė Liberty 
Taupymo ir Paskolų Bendrovė

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

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

C. S. CHELEDEN, 
Emeritus pirmininkas

•H*

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO - 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS H

BEI KROSNIS. U
II e.'man Dečkyg ; 

Tel. 585-6624

M. ŠIMKUS --
Notary Public 

INCOME TAX SERV1CI

4259 S. Maplewood,. Tai. 254-7450

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

TESTAMENTAI
. Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininke Prano ŠULO 
paruošta ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

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

Horn eowners Insurance
Good service/Goad price

F. Zapolis, Agent 
ttOS’A W. 95th St

Everg. Perk, 111;.
40642 - 424-8654

Fr» FH Mt C*wMy
Maa* 0T4CM «Mt

Advokatu
GINTARAS P. CEPXNAS

Darbo valandos: Kasdien: nne 
9 vaL ryto iii 6 vai vakaro. 

BeStad.: nuo 9 vaL r. iki 12 vai. d. 
h pagal susitarimu -

TeL 776-5162 
®H9 West 63rd Street 

Chicago, HL 60621U

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

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

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

Ave., Chicago, IL 60629.

ADVOKATU DRAUGIJA
V. BYLAITIS

ir V. BRIZGYS
Darbo valandoat 

Nuo 9 ryto Dd 5 vai. popiet 
Šeštadieniais pagal susitaria*.

1606 S. Kedzl* Ava. 
Chicago, III. 40629

TeL: 778-8000

• Plunksna yra galingesnė už 
kardą.

WINTER
OV^RCO/!

Don't Go Out Without It
O1M3 A.H Robing Con**'**’ R>Xj0icti 

DMaftoas, R lehnwond, v*^»*»*« 2JD30

DOFT set Ml
world on fire

6 — Nauįieooa, Chicago, 8, UI. Friday, March 1, 1985




