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HUSAI AIŠKINS AFfilNiSTAM
ESTŲ KAREIVIS APIE KAU

TYNES AFGANISTANE
lapkričio 11 <L The New York 
Times knygų skyriuje išspaus
dintą buvusio OSI vadovo Allan 
A.- Ryan, .Jr., knygos “Quiet 
Neighbors: Prosecuting Nazi 
War -Criminals in America" 
(Taikieji-Kaimynai: Nacių karo 

-nusikaltėliai Amerikoje traukia
mi- atsakomyliėn) recenziją.

GruodziT 23 d. dienraštyje 
pasirodė Himkds laiškas, kuria
me jis rašo, jog jį “supykino vi
sos (ukrainiečių) tautds šmeiži
mas”, įteigtas straipsnyje apie 
masinės žudynes (“Holocaust”), 
kurios ^Turėjo mus padaryti 
jautresniais pavojams, su ku
riais susiduriama, kai žeminan
čios 'bbndry’bės nukreipiamos 
prieš rTatūti^es grupes”. į

,Himka cituoja šiuos recenzen
to - Bliūnenthalio žodžius: “Kai 
Holokoštą pergyvenusieji pasili-- 
ko DjP. stovyklose, iųugi-acijos. 
kvotos buvo palankesnės dau
geliui -iš jų persekiotojų — pa- 

. baltiečiams, ukrainieSams, len- 
-JoąuK”. Anot' Himkos/- “čia ke
lioms Rytų- -Europos tautoms 

; užkHjuojama žydų' persekiojimo

Bgas pasikalbėjimas su de
mobilizuotu estu kareiviu, kuris 
tarnavo Afganistane 1981-1982 
■metais, pasirodė naujo estų savi, 
laidinio laikraščio Isekiri (sąvi- 
laklinis laiškas) antrame mime

• * Iš Laisvos Europos radijo biu
letenyje- (1984.XII.18.) išspaus- 
d jutos b įsikalbėjimo santrau
kos-Susidarei įspūdis, jog eilinis 
sovietų kareivis: Afganistane žiū
ri į karo veiksmus pro “sąmyšio, 
baimės ir nevilties” prizmę įr 
jog tai neišvengiamai priveda 
prie “barbariškų” veiksmų. Jau
ną estą ypač sukrėtė masinės 
žudynės, . kurių metu sovietų 
kareiviai ^afirsdayo '‘visiškais 
‘laukiniais”. Jį-taip. pat -paveikė 
Afganistaną-rastas'lapelis estų 
kalba, kuriaįrte sovietų kareiviai' 
•buvo raginamį^panriršti-’ savo 
■ginklus, nešaudyti- j afganista
niečius ir nepadegti jų laukų. 
Tačiau, jo žodžiafe, nebuvę išei
ties: dezertyruoti sunku, nes nie
kas nežino, kuris afganistanietis 
yra kolaborantas-ir kuris kovo-' 
tojas prieš sovietus. Bet ir pate
kus į n^a^yę, nedaug vilties įš-
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Šveicarijoje, Ž nevoje, rusai turės sukintis dėl žiaurių žudjmių Afganistane.
Paktais pagristą skundą paruošė .Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komi

sijos nariai. Liudijo pabėgę sovietų kariai.

Jei reikės, suruošim kitą perversmą,
- pareiškė generolas Hugo Medina
URUGUAJŲ TEBEVALDO ORGANIZUOTI KARIAI, 

JIE NESIRENGIA ATIDUOTI VADOVYBĖS

amnestiją tiktai nuteistiesiems 
nuo 1973 metų. Pati pavojin
giausia kairiųjų partija buvo

"etifet^rAv v&tlrnerithalLs. arba - • -
(NY^fctoriai nepairojo,' ir Centro Amą.

MONTEVIDEO, Uruguajus.— ( 
Kariuomenės vadovybė vaJdan- 
ii kraštą jau 12 metų, leido gy
ventojams išsirinkti krašto pre- Uruguajaus Tupamaro partija, 
zidentą. Rinkimus laimėjo cent-į Dauguma jos narių jau buvo 
ro partijos atstovas Julio Maria,} padėti į kalėjimus dar prieš 

1973 metus. Kariuomenei pa- 
kairieji 

ekstremistai tupamarai jau bu-

-Sanguineti.-
Į Montevideo suvažiavo įta- ėmus kr ašUfc,Ataidi’;

PAGRINDINIŲ ŽMOGAUS TEISIU 
KOMISIJA APSKUNDĖ RUSUS

RUSAI SUIMTUOSIUS KANKINA, IŠVARO Iš GYVE
NAMŲ VIETŲ, NAIKINA GALVIJŲ KAIMENES

jog d£b ąrir. ji s-t supratai , , j is
vaidMob' /okupanto...vai<fiSęių. 
Kaimynių urėtu,, -sako jįfs,' ‘/aš, 
apie .tai: hspagalvojaū, poi>. giri ■ 
būt kažkur .giliai..pasąmonėje 
(aš žinojauj' . .-kad'jie-\(key£b 
jo) ūž savb?ne^Tiklą;ffiš<jm.fbĮ. > <_ 
Gal būt? dabar aš ešū. pasiruošęs, 
pripažinti; kad jie yra laisvės, 
kovotojai”? . :

RECENZENTAS APKALTIN-, 
TAS RYTŲ EUROPOS 

TAUTŲ ŠMEIŽIMU

Ukrainiečių istorikas Joh'n- 
Paul Himka taikliai reagavo į

patarimus padėti rusams, nuro
dyti kelius, duoti jiems pagal
bą. Dauguma afganistaniečių, 
neturėdami tikslių žinįų, klausė 
Kabulo ratlijo pranešimų. Vė
liau susiprato ir pradėjo prie
šintis. Kai rusai pradėjo politi
nių veikėjų areštus, tai krašti 
prasidėjo atviras pasipriešini“ 
m a s.

Nuo 1982 metų iki šios dienes 
rusų karo jėgos pradėjo žiauriau 
elgtis. Degina ištisus afganista
niečių kaimus, žudo galviju', 
plauna avis kariams maitinti, 
grobia turtą, gadina kalnų ta
kus ir kt.

Pabėgę kariai teikia žinias

Jungtinių Tautų žmogaus 
teisių komisijai tiksliausias ži
nias teikė sovietų kariai, Afga
nistane pabėgę iš sovietų ka
riuomenės. Dauguma jų negalė
jo žudyti nekaltų žmonių. Dau
guma pabėgusių sovietų karių 
laikoma Afganistane. Dalis yra 
perėjusi į Pakistaną, bet gyvena 
stovyklose, kartu su afganista- 
niečiais. ---------- - .

Raudonasis Kryžius iš Pakis
tano atvežė scvie’.ų karius be
laisvius į Šveicariją, kad Jung
tinių Tautų pareigūnai galėt i 
rusus apklausinėti. Apklausinė
jimui vadovavo Australijos;ad
vokatas Felix Ermaccra. Pra- y— 
ešime nurodoma kada, kur-ir

ŽENEVA, Šveicarija. — Pa
grindinių žmogaus teisių komi
sija įteikė skundą Jungtinėms 
Tautoms ir pareikalavo išaiš
kinti, kodėl Afganistane vyksta 
nusikaltimai prieš pagrindine^ 
žmogaus teises.

Sovietų karo jėgos įsiveržė į 
Afganistaną prieš penkis me
tus ir nuo laiko prasidėjo žmo
nių kankinimai, pripildyti kalė
jimai' •, suimti dešimtys tūkstan
čių politinių kalinių. Praeitais 
metais į Afganistaną įsiveržė 
naujos karo jėgos, kurios naiki
no gyventojus abiejuose slė
niuose, iš Sovietų Sąjungos ei. 
nančiuose į Kabulą. Be jokio 
įspėjimo sovietų aviacija apšau
dė slėniuose esančius kaimus, 
degino namus ir kulkosvaidžiais 
apšaudė pašlaitėse besiganan
čius galvijus.

■Skundą paruošė austrai ietį-į 
Felix Ermacora, kuris ėmė me
džiagą iš afganistaniečių spau
dos. liudininkų, sužeistųjų ir 
pabėgusių rusų kareivių.

Krašte^vykppasibai-
> j, sėtinos žudynės '

_ Sovietų' karo jėgos įsiveržė 
į Afganistaną 1979 metų pabai
goje be šūvio. Afganistaniečiai

LIBANO VALDŽIA 
APSKUNDĖ IZRAELĮ

BEIRUTAS.— Libano vyriau
sybė apskundė Izraelį Jungti
nėms Tautoms už nepaprastai 
žiaurų elgesį pietų Libane.

Libanas nepatenkintas Ame
rika, nes JAV atstovas Jungti
nėse Tautose pareiškė, kad Li
bano atstovas gali kalbėti, kiek 
liktai jis nori, bet jeigu būtų 
pasiūlyta rezoliucija, nukreipta 
prieš Izraelį, tai Amerika ve
tuotų. ’ • '■ • ■ -1;-

Libanas reikalauja, kad Izraelį 
lis respektuotų Ženevos konfe- 
-rmcijcs dėsnius-, ir neliesi ų pie

ši ekstremistai pasiliktų kalėji-j tų Libano gyventojų. Izraelitai 
iš 

lio 
kariai, o sužeisti šeši. Užpraei
tą naktį Izraelio tankai priartė- 

KONSTANTINO ČERNENKOS jo prie Kantarlet ai Sajad kaimo

■rikos yą&tybių vadai. Jie bu$ | vo susodini i kalėjimą. Jeigu ir Į 
pakvigir dalyvauti naujai H-į 

■«įKČKaii>-iiW^r^ėriau ži. rinkt» inauguracijo ,
-narnos,-rasnės ti-tautinės bend.'> .Monte'Kteo Pliekė ir JAV j 

j Valstybės sekretorius George j 
• Shultz. Naujai išrinktas prėzi-.j 
■ -(lentas pranešė, kad jis norįs su 
atvykusiu sekretoriumi pasitar
ti keliais svarbesniais klausi
mais.

Tuo tarpu generolas Hugo j 
Medina, vyriausias Urirgua.iaus 
kariuomenės vadas, pareiškė, 
jog kariuomenės vadovybė ati
džiai seks naujos krašto vado- į 
vybės žingsnius. “Jeigu būtų 
reikalas, tai padalytume naują 
perversmą”, pasakė generolas.

būtų paskelbta amnestija karių 
nuteistiesiems, tai patys kairiau

si V ' (Elta)

... prez/ Rešągariaš,.'nelaukda-
' ritas’jokio' oficialaus pranešimo 
'iš Managuos, pareiškė," kad pre-- 
zidėnto/.’GrfegcS; siūlomas kom-

' prorrdsas nepriimtinas. Nikara- 
guoj privalo būti laisvi Tr demo_ 'l 
kratiniai rinkimai. * ~

niuose. Manoma, kad karinome- buvo apsupę 
nes. vadovybė sutiks sv 1 i.-,x.--, r
amnestijos paskelbimu.

tekios! kuriu buvo nušauti du Izr

SVEIKATA SILPNA

MASKVA. Rusija. — K. 
nenkos sveikata silpna, 
trūksta oro kvėpuoti. Jis

ir paleido tankų artileriją, iš
griaudami visą centrą. Š:jrtai 
puola Izraelio karius, o šie atsi
šaudė.

— Penki JAV vyskupai pa
siekė Satvadotą ir kalbėjosi su 
krašto prezidentu ir bažnyčios 
vadovybe. *

čer- j 
jam 

paro
dytas krašto gyventojams bal
savimo dieną. Tą pačią dieną 
graži moteris jam įteikė gėlių 
puokštę. Jis atrodė nustebęs, bet 
gėles paėmė ir prispaudė.

JAV IMSIS INICIATYVOS 
ARTIMUOSE RYTUOSE

WASHINGTON, D.C.— Vals_ 
tyl>es departamentas paskelbė,

nebuvo pasiruošę ir nežinojo, 
kad sovietų karo jėgos užim' 
visus strateginius punktus, sos-j 
tinę, pasienį ir valstybės įsla!-l 
gas. Sovietų valdžia primetė! 
afganistaniečiams komunistinę i 
valdžią, kuri bandė sovietiškai t 
valdyti žmones. Krašte gyver.-Į 
tojai, pamalę viso krašto paver-' 
girna, pradėjo priešintis. Rusai' 
pirmiausia užėmė Kabulo radi-' 
jo slotį ir pradėjo transliuoti

kiek afganistaniečių rusai nu
žudė. Sovietų valdžios at<Įox?i 
Ženevoje nelaukė, kad būtų tįu’ 
rodyti faktai apie sovietų k:- 
riucmenės vadovybės ruošiamus 
afganistaniečių žudynes.

— Penktadienį aukso uncija 
kainavo *282.

CHINA

ii PYONGYANG

OF JAPAN",
KOREA

Pueblo seized 
Jen. 28, 1%8

Reconnaissance plane 
shot down 

April 15, 1969.
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Siaurės Korėjos nariaivis nuskendo pakraščių vandenyse. 
Korėjiečiai bandė išgelbėti jūreivius, bet jiems nepavyko.

Rengiasi paskelbti.
amnestiją

■ Rinkimams praėjus, jis vėl1 
pasirodė televizijoj, ši kartą jis j

Dvi politinės opozicijos parti-5 
jos — Platusis Frontas ir Tauti- 

. nių Partijų Koalicija reikalau
ja, kad būtų paskelbta visuo
tinė amnestija ir paleisti iš ka-1 
Įėjimo visi politiniai kaliniai.

Bet naujai išrinkto prezidm-j 
to J. Sanguineti vadovaujamai 

! centro partija ruošiasi paskelbti j

KALENDORĖLIS

Kovo 2 d.: Jovina-s, Elena, J
Eitaulas, Naida, Kiela, Galiūnas, 1
Almonė, Putrimas. i

dėkojo rinkikams, kad už jį j 
balsavo. Jis buvo vienntelisl 
kandidatas. Kiekvienas, kuris Į 
įžengė Į balsavimo būdų, turėjo ' 
balsuoti už Černenka.

Paskutinės fotografijos (ele-. 
vizijos meisteriai nespėjo pa-, 
veikslo apkarpyti. Palikta kairi 
rioji ranka nenukirpyta televi
zijai, užtat matėsi, kad černen- j 
ka kairiąja ranka laikėsi už kė* i 
dės. Kai balsavo, tai buvo išsi-1 
žiojęs, jam trūko oro. Jis serga i 
emfizema, plaučių liga. Į

PATARIA SANDINISTŲ 
PRIEŠAMS SUSIVIENYTI 
WASHINGTON, D.C.— ValsJ 

tybės departamentas pataria vi
siems sand ni'lu priešams suda
ryti vieningą sąjungą r vesti i

kad Amerika priėmė Egipto pa
siūlymą ir imsis iniciatyvos Ar
timųjų Rylų taikai įvest:.

Valdybės departamenks ban
dys suvesti Arabų Sąjungos at
stovus su Izraelio atstovais kad 
ra<u bendrą kalbą. Jeigu ara
bų valstybės nes;tars su Izrae“ 
liu, t.-i tada taika Artimuose 
Rytuose neįmanoma. Amerikos 
diplomatai šiuo reikalu jau ta. 
vėsi su IzareJiG atstovais. Atro
do, kad Izraelis jau padarė pir
muosius žingsnius ;r prižadėjo 
pasitraukti iš visų karo metu 
užimtų teritorijų. Lieka tiktai 
Golan aukštumos Sirijoje, dėl 
kur ų ne taip lengva susitarti.

— Montevideo mieste, pasi
baigus Vruguajaus prezidento 
inauguracijai, sekr. G. Shultz 
susitiko su atvažiavusiu Nika
raguos prezidentu Ortega.

Kovo 3 d.: Titjanas, Kunigun- ’ 
Ida. Uosis, Tulė, Barkan<lis, To- 
J Įeina, Daukantas, Alahaitė.

Kovo t d.: Kazimieras, Alici-! 
ja, Ginutis, Daina, Tripulė, Au- 

I jotas, Sudrė, žigeta, Ilgis, Daina, j 
Saulė teka 6:25, leidžiasi 5:12.

Oras šaltas, gali snigti.

kovę už dcinokralinę Xikara-* 
Suos vyri;u<sybę.

Vieningos Sąjungos salininkai 
renkasi Ko<a Rikos sostinėje, 
kur bus aptartos vieningos 
veiklos s;r\^<is ir bendromis jė- 
gemis bandys vesti kovą prieš 
komunistui* Nikaraguos vy- 
riausybę.

Drąsus kovotojas Eden Pašto, 
ra psreiškė. kad jk nebuvo pa
kviestas į Sun Jose miestą. Tai 
raiškia, kad sandinistų priešai 
nesudarys vieningo fronto. Visi 
pripažįsta, kad Eden Pastora 
turi daug ištikimų pasekėjų Ni
karagvoje.

Uruguajuje vakar prezidento pareigoms prisaikdintas 
poli'kas Julio Maria Sanguineti. Sekretorius Shultz 

dalyvavo inauguracijos iškilmėse.



Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai

TĖVAI IR VAIKŲ AUKLĖJIMAS

{Vitražas)

• Jeigu išskalbsite naujas ko-ima apkurti. Afrikos senis turi'} į
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erzina, 
to atsiranda nesantaikos, 
niai, įvyksta ntfe'.kiiitiinai, 
mo nelaimės padidėja.

Sudėjus- visus prieskonius, 
sriubą reikia virinti ausčiau nu-

dėl barei J

xų (parsley).
šitokią sriubą- galima valgyti

Taip pat gerSi yra. ų baigiant virti, į sriubą įdėti kelias bul- i ves. supiaustytas plonomis rie-Taip pat gerai yra išplakti šaukštą miltų su vienu kiauši nių Į skystą tešlą ir supilti šaukštu į jautienos sriubą, M. i

jis kažką daro jūsų pykčiui.Vai- kui pažeidus vieną iš pagrindų jūsų nustatytų taisyklių, vargu ar jūs pajėgsite išauginti abso- !iuėią ramybę.Geri tėvai turi išmokti savo t vaikus suvokti, kas gera ir kas bloga. Jus vaikystėje jūsų tėvai taip pat to mokė. Vaikui pažeidus jūsų nustatytą taisyklę, arba sulaužius gerą daiktą, ir jūs rteišvengtamar pasipiktinsite. Vaikas, aišku, šito laukia ir neįsižeis, jei jūsų pyktis bus teisingas ir nepavėluotas. .Atsitinka, kaa tėvai ne iš kar- * to suvokia, jog neteko kantry- } bės. Pa v., jei 'vaikas blogai el-i giasi nuo ryto:, tai jis sako, kad jam nepatinka pusryčiai, ir lyg netyčiomis apverčia lėkštę,' po to daro tą, ką jūs jam draudžia- Į te. kimba pne sesutės, jaunes-; nio brolio. Jūs bandėte jo elgesį ignoruoti, c tai iš jūsų reikalau- : ja virš žmoniškų pastangų. likai lašas perpildo taurę, jūs "sprogstate” ir patys nusteni-; bale savo įnirščiu. Po to, jus su- Į Pavyzdžiui, jei išėjęs su drau-j prasite, kad vaiką reikėjo griež i gaiš iki vėlumos vakaro negrįž- j (aį sustabdyti arba nubausti pa ! ta, neruošia pamokų iki vidur- -• • *" ■ ” <nakčia žiūri televiziją, kurioje daugiausia mato blogas filmas,, ■kurios jį neigiamai veikia. Ir jei -į- dabar tėvai bijo.jam duoįti pa: jjstabą, atimti iš jo tą malonti- Smą, jis gali ilgai terorizuoti sa- K\’o tėvus, ypač vargšę motiną, -^nepalaikydamas tvarkos per il- Igai, gaišdamas su draugais.-dažniausiai su blogais, nes geri įtaikai viską laiku atlieka. Daugiausiai motinai skaudu dėl vąi- §<o blogo elgesio, netvarkingu- Sno. Todėl tėvai privalo vaiką Saiku įspėti, jam patarti, kad ns §būtų per vėlu. Kaip medelį, kol gauną, tai lenk į gerą pusę, nes įhuaugusį jau retai kada gali pakeisti. Ir jei vietoj ir laiku tėvai tvaiko blogam elgesiui griežtai pasipriešins, tai jie gali iš tiro* įio padaryti klusniu vaikeliu ir i-jis bus daug malonesnis aplin- Stiniams, kaimynams ir draugams, kurie jį gerbs.
55- Tėvai negali mylėti savo vai

(Tęsinysiri.. a«.laina, Ėdu dėl vaikų, levai pxiversli daug ku atsisakyti n dėiio, jie turi teisę laukti ueKingiuno. Bei ne žodžiais reiškiamo dėkingumo už tai, kad juos pagimdė ir užaugmo.Tėvai jaukia iš savo vaikų meilės,jau mimu ir siekimo paveldėti jų gyvenimo principus bei idealus. Juos bruožus vaikuose tėvai nori matyti ne egoistiniais sumetimais. b todėl, kad svajoja vai- Į kits išairgiii'ti lygiateisiais ir lai- ■ maigais. , jBlogiausia tokiem, tėvam, ku-' rb nepajėgia pasipriešinti blogam vaiko elgesiui, nes yra iš prigimties nuolaidūs arba bijo, netekti vaiko >nieiiės.Tada tėvai sielos gilumoje smerkia vaiką, pykšla anl jo, bet nežino, kaip į teisingai pasielgti. Vaikas su-j pranta, -kad tėvai suerzinti, ir tai; jam kelia nerimą, baugina, ver j čia jaustis kaltu, bet tuo pačiu > daro jį dar reikalingesnių ir pik tesniu.
rioje pradžioje. Jis pato to pra* i sėsi Tėvai su savo gerais no-’ j■ rąis, bet kuria kaina išsaugoti • kantrybe tiktai skatinate. vaiką l vii nan joins .pęoyė-įarijorns; blc ‘ gam elgesiui.Tėvai visi pyksta ant vaikų, tu- ’ : rėdami nemalonumu, kai nesi-j . seka-, kaip toje komedijoje, kur tėvas parėjęs namo, blogai nusiteikęs ir ima kibti prie žmonos, toji bara sūnų,: o sūnus išlieja pyktį ant jaunesnių brolių ! ar sesutės. |Kalbėjome, kad tėvai laikėsi nuo laiko neišvengiamai nustoja) kantiybės. Bet ar gali tėvai .be! jokios žalos išlieti savo pyktį?Yra ėvu, kurie net bijosi minties, kad žmogaus kantrybė' ne bekraštė, ir mano, kad- negali}.. , . , . . ... _ ,.. . ,. ,. .. . Mto šuo arba kalvio kuits. Tecl-leisti supykti. Jeigu jie vis tiki--, - , v. v . .. Į niska pažanga atnese žmogui nepyksta, jaučias) del to kalti ar- -mcniška lrillkšmą> kuris ■ba beviltiškai stengiasi įtikinti > nemaloUus ir mon^niškas pa. patys save, kad visai esą nesusi- • Iydovas tn&do dabartinį mūsų eizinę. Stengiasi nuslopinti sa.( vo sudirginimą, ir tai priveda Į

ZENONAS KOLBA

Mūsų dvidešimtasis' amžius ratas, televizija, šaldytuvai, ga-r- yr?. triukšmingas laikotarpis. Iš į siakaloių, kavos maliuiėhsi, ven- pradžių pasaub’s gyveno tūkstanj iniaioiids ir t. t. Kada moderni čius metų visiškoj tyloj. Tą tylą šeimuiirkė įjungia- visits savo nu Organus?

Bet. įMaocuzu 
teigimu*, triukšmas yu 

viena dešįmladaJic psichiškai ne ■ 
ixxrmaliu žmamų kaltininkas. | 
TrkxXsnnas žmo^ų

1 ARBA RAŠALAS

Papr*acai jouuenoE sriubai iš
virti reikia imti po pusę svaro 
jautienos kiekvienam asmeniui. 
Paėmus gabalą mėsos (su kaulu 
genausa), neplaunant ją, įdėti į j puodą, užpūti vandeniu ir vi
rinti ant nedidelės ugnies 3 fe vai. Putę nereikia, nusemti, nes judejimas.Bet jis bemmant ima daugiausia naudin-virsti triukšmu, kada žmogaus 1 karto vanduo rei-ausims sukelia nemalonų jaus-, ^-a įpilti daugiau, kad paskui mą- r tari yra labai sarbjektyyus | uereiketų papildyti, nes nuo to dalykas. Garsas turi savo dažnu sriuba nustoja skonio.Jeigu sriuba veruama ant didesnes ugnies, tai vandens rei
kia pilu daugiau, nes jis labiau 
verca. Bet paprastai vandenis už 
lenką puses Kvortos vienam as- 
meiuui arba kiekvienai pusei 
svaro mėsos. >Kai siiuca verda valandą, ir

i reikia 
saito vandens,

per sekundę. Žmogaus ausis girdi garsus tarp 20 ir 20,000 vir- pejrtnų (Hertz ų) per sek.Žemesni garsai kaip 20 tiz. yra infiascaiHiai virpėjimai. Mės jų neįprdime, bet jie yra j žmogaus klausai pavojingi. Ši-: tie inirašoniniai garsai, pagal pUįų jaU nesimato, tada Našą, sukelią galvos sukimąsi, j šaukštą sarto « širdies pykintą ir kitus nfitna- uuo j^nrio atsiskiria taukai, ku- lonius teškintus, koriuos pari-Įrie išplaukia j paviršių. Tuos ria kosmonautai. taukus rei kia su šaukštu nuria kosmonautai.žemiau 40d Hz. gardas vadi-• gpemi.: paskui įberii pagal sko- . namas žemu, o virš 150 Hz- auk druskos, pipirų, cibulį, kuri Įšm. šitas gardas pažymi savo' Pries tai gerai yra pakepti, kas ]. intensyvumu. Tyrimai parodė, pxiauo.da skonį, bei gerai yra n* kad garso stiprumui padidėjus žalias; galima dėti bet kokį, aešimiį šimtą ar tūkstantį kai- pridėti vieną arba dvi morkas, tų, triukšmo įspūdis žmogui pu truputį petruškų, salerų, krapų.didėja tik du kart, triskart arbaketuris kartus. Triukšmo met-į- ras yra padalintas į decibels rodytas valandas, o prieš paduo- Į (alij. Triukšmingas dulkių dant į stalą valgyti, sriubą rei- I siurblys sukelia 70 db, o spiaūs-, perkošti įdėti smulkiai su į tmnis "lėktuvas 120 dB.Nulis dB pdduštytų žalių lapukų petruš- yra absoliuti tyla, Let nežmoniš jtas tnukšiųas jau pasiekiamas prie 110 dB.Absoliuti tyla, kurią galima Įįik dirbtinai pasiekti^ yrą.^ zmo-rap išvirti ryžių, kruopų, arba, gaus ausims nepakenčiama. Bu-; įįtokių, tirštai, ir įdėjus į dtį- ti visai atskirtam nuo bet kokiogarso yra He tik nemalonu, betį sukeita baimės ir net skausmo■ jausmą. Bet stiprūs garsas žmo j; gui, kaip ir gyvuliui, sukelia gy lutėmis; nimosi refleksą — pagreitėja _■ širdies plakimas, pakyla kraujo Į. slėgimas- Gamtos garsai — upe-; lis, vėjas, • paukštukai neviršija30 dB, Kada žmogus turingai kai sriuba baigia virti, kęsti 18O —■ 90 dB, sužaįojamL klausos - organai ir atsiranda pro ; ( __________ _ i fesinis kurtumas. Dienos meto jjnes pįrm nešiojimo, jų siūlai j daug geresnę klausą negu mūsų; 55 dB /^ varginantis » trukdo; bus tvirtesni ,jį bus L ebdmiesčių trisdešimt metų žmo-1 i* koncentraciją. - Naktį jau„ įigjau nešioti,gus- O ka bekalbėti apfėįones,? llsetJS r ,. .. .. . + -je, reikia įdėti truputį miltų į riebalus prieš dedant kiauši-. kuriose nežmoniškas: triukšmas; tj-^ksmas yra žemiau 49 dB. rimtai sūz^jė ž^aris WUsos iŽEaonėsI ' ' Į miegoti ir didesniame triukšme-rų ruošos talkimi.kus, ui bėkji.. žmogaus ausis nėra pajėgi ii ! Bet Wa triukšmas pasiekia 60 gą eile metu atsispind per daugi intelektualinis darbas da- ■ dideliam triukšmui, kuris kelia-t rbsi hbai sunkus’ 0 ?rie 90 dB mas fabrikuose, pvz.. mechaniš-Hr ranKų di.rbas lakai trukdomų staklių, elektriškų grąžtų irį ”12^’. 'r Nelaimių rizika smarkiai lut. Dėl to Susilpnėja klausa, at- Į Padlddia- Į siranda di dėsni s nuovargis, ne-} F ringą, pakrinka nervai. Triukš-

kartais suardydavo natūralūsgamtos garsai: perkūnas, lojau- iš namų... O kas bus, kada su- persontiki lėktuvai raižys- padanges? Atrasti ramybės oazj atostogoms, jeigu taf iš" viso galima. reikia keliauti toli. O.ką be- kalbėti apie nervus raminančius vaistus ir daktarų sąskaitas?šių laiku dideliuose praūonės maš kenikia žmogaus sveikatai, centruose gyvenantys žmones ■ tik dar nėra pakankamai ištirta.gyvenimą. Kasdieninis trinks-1 mas yra budingas ^rems laikams,!v ~ j V X d. 'KJ 1 J. J AdH • «j,Ju, jei negali jų priversti tinka- prie to. kad jis išsilieja į vidinę . kadi tyla yFa privilegija, kuriafinai elgtis, o ir patys vaikai nedali būti laimingi, jei netinka- skausmą. Motina, kuri negali mai elgiasi. .Idealistai galvoja, kad jei jie !f?atto vaikui priešiškumą, prade- nori būti geri tėvai, jų kantrybė ir medė vaikui turi būti begalinė. Bet tai tiesiog neįmanoma. Jeigu vaikas be reikalą rėkia, nesi tvarko ir neklauso patari-

įtampę, nuovargį arba galvos! fni’ža' ki . begaii liii-uerioTriukšmas yra visur. Ypač didprisipažinti, kad tarpais jaučia , iniesčiųgyventojai pasidaro tik-i da įsivaizduoti, kad jo visur ty- : ko pavojai. Ji pernelyg saugo jį i nuo infekcijų, nno gatvių ju- i dėjimu’, nuolatos rūpinasi, nesu :prasdama, kad tai gali trukdyti
ros garsų aukos- Automobiliai,) 
motociklai, lėktuvai, fabrikai ir mašinos. O gyvenamuose butuose įvairūs Įrankiai: skalbimo ir indų plovimo mašinos, dulkių siurbliai, radijas, skutimosi aps

Mama, pasakyk-man, 
kaip alyvosžydi

Jeigu po friukšmingu garsų ateina tylos, pertraukos, tada au sis greičiau gali atsigauti ir pad- j sėti- Bet kenčiant nuolatinį į triukšmą, žmogaus nervai pasidaro labai įtempti. Betgi triukšmą, kurj žmogus pats sukeliaus gali daug lengviau pakęsti. To-' ' del kovokime prieš triukšmą kaip įmanydami, Atfs kitaip liksime kurčiai ir nebyliai. Z. T.

kys pečiaus.• Jeigu bitė arba bet koks vabalas įgėlė, reikia uždėti kelis lašus citrino sulčių ant įgeltos vietos, ir skaudėjimas tuojau praeis.•- Kad nuimti žiedas itao.pirš tų, kurie satino iš priežasties žie do ankštumo, įmerk ranką. į labai šaltą, muiluotą vandenį.* Jeigu įdėsite mažus gabalėlius komparo į maisto sandėlį, neturėsite jokios bėdos su pelėm. Pelės labiau už viską neken čia kamparo.
(Sibiro tremtinės eilėraštis)

gų jį padaryti paklusniu, jūs ne 
galite vis jį užjausti. Ir tėvai

: Daug laimingesnis bus tas 
> vaikas, kurio tėvai nebijos paro-

siu, nedėkingu k* negalite nesu-

turėjo (feryli. Gal būt, jis supy
ko ant tėvų už tai. Xad jūs jam, 
kai ką uždraudele, arba jis pa- 
vydufiavj-j jaunesniam broliui (IrdEsnio jūsų dėmesio. Ir štai

da lengviau vaikas išlieja savo 
jausmus, galvojimus bei paša-

Tėvams teisingai pasipiktinus 
i išsakius visą, ką galvojate, ir iums ir vaikui palengvės. Nevi- sada tėv* gali būfi teisūs. Dažnai paklaiko grubiu tėvu, kurie

TAVO žODfS YRA TIĖSA
Jobo 17:f7

LR PAŽINSITE T1E&4, O TIESA IŠLAISVINS JU3

Jofio s.a2

ŠV. RAŠTO
NAUJASIS TESTAMENTAS

UJDINYS LWFWhr KALBA. JBiSTAS
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Obt L£*tir ttt S0454
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nesivaržydami ištisą dieną bara vaiką be jokių rimtų priežasčių. Jeigu jums brangus jūsų vaikas, bet. nepaisant to, jis .pastoviai jus dirgina, jūsų nervų sistema pavargusi ir jums reikia kreiptis pas psichiatrą.O gal-būt, jūsų irzlumą sukelia koks nors išorinis faktorius, 0 ne vaiko elgesys.Vaikams patinką, kai levai 
seka jo elgesį. Po tek daug kal
bų apie irZttmią, blogus darbus galiie suridaryli kfeėfnyą nuo
monę apie tėvų ir vaikų santykius Gyvenant, ked viskas ramu, pyksta tik retkarciai. .Vaikai tėvų neerzina. nes jie kontroliuoja jų elgesį, laiku ir griež akių jų bltr I'cks griežtu- jis yru sūdė-tai užbėgdami už giems poelgiams . ma.s yra būtinas ir unė ju irvsilės dalis.

Griežtumo tieka, jūs - vedate 
vaiką febiingo elg^ siwvaga if už 
lai vaikas tėvus mylėt* labiau- 
šiai.

(Slraipsn ų serijos pabaiga).
Magdalena šulaitieni '

Mama, pasakyk man, kaip alyvos žydi? 
Pasakyk, ar kvepia ir kokie žiedai? 
Pasakyk, ar mūsų tolimoj tėvynėj... 
Ar ten daug alyvų, ar Tu jas matei?

0 gimtinėj mūsų, ten, kur mes gyvenom, 
Ten, kur aš, maimyte, Tu sakei, gimiau; 
Ten prie mūsų naujo, prie sugriauto namo 
Ne alyvos auga? Nuotraukoj mačiau...

Naktimis man žydi kerinčios alyvos; 
Nakttfai& man kvepia jų žiedų žiedai, 
Sapnuose sugrįžtų mylimon tėvynėn, 
Sapnuose .vis vaikštau Nemuno krantais...

Užsidėk skarelę, juk lauke taip šalta.. 
0 dabar tėvynėj jau, turbūt, gražu... 
Sakor kad jau sodai nuo žiedų pabalo.. 
0 kada alyvos žydi.? ... ar kartu ?

Mama, neginti Tu??.Apie ką galvoji? 
ApsigM&bk skarelę,- grįžkim kambarih, 
šalta, nejąuku taip gegužiniam ore, 
Pučirf vis ir pučia neramus šiaurys...

Ateinantį mėnesį Indianoje

GEROJO GANYTOJO NAMAI
■ B GAUNA VALDŽIOS LEIDIMĄ

PRIIMTI ŽMONES VISAPUSEI PRIEŽIŪRAI
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Norintieji apsigyventi prašomi nedelsiant

LithBaaian Good Shepherd Home, bu.
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LIETUVIU DĖMESIUI!

i Ona'Lukauškaitė



Nežino, kad jos tėvas suskaldė 
Lietuvių BendruomenęL. B. Brighton Paj-ko spyfin- nigai, lietuvių suaukoti. Bet čia 

kės ruošiamame Vassrio IC-štasi minėjime, kuris įvyko vasario] 16 d. 11 vai. Nekalto P ra side j i- ' rr.o Mergelės Marijos parapijos mokyklos scilėje, pagrindinę kaltą pasakė advokatė Laima Nai- nytė Gaibokienė.Ji kalbėjo apie vaikystės die-' ras, kaip levai vežė į Lituanis- : tinę mokyklą ir mokino lietuvių ; kalbos. O dabar jau jų vaikai | t:s pareigas afieka ir savo vai-j kus moko Lituanistinėse mokyklose, Lemr ntr jų susirenk? ' r.p e 30*10, tad lietuvybė dar g eiiai nežlugs.Prisiminė ir Lietuves nepriklausomybės kovos dienas, kai į visi lietuviai išvien kovojo ir laisvę Lietuvai laimėjo. Ji apgailestavo, kad dabar lietuviai kovoja tarp savęs, n ne prieš okupantą.Ji paminėjo ir amenkiečių spaudą, -kaip ten? buvo rašoma apio pabėgusius iš Rusijos asmenis. Jie buvo apklausinėjami ir tie asmenys’skundėsi dėl įvairių, trūkumų ir stovėjimo eilėse po valandą Taiko, bet nė vienas nesiskundė dėl laisvės trūkumo.Panašiai L. Garbokienė prisi- m’nė ir apie lietuvių nesantaiką 1 arpušavyje, tik nerado reik alo panagrinėti, kas tą nesantaiką i sukėlė.

vėl susidaro asmeniškų nepatogumų, kiulangi L B. suskaldyme pradininkas yra Laimos Gar. bokienės levas Br. Nainys.Savo straipsnio vienoje vietoje Antanas Pleškys rašo: i“Nainys sutriuškino n? tik įstatus, bet ir bendruomenišką i solidarumą. Vaičiūnas, bendrai' pasitaręs su kitais valdybos na-. riais, vėl gavo ba*!sa ir pareiškė., kad valdyba, protestucdania j prieš įstatų laužymą ir nenorėdama nešti r ė mažiausios afsa- į kcmvbės, apleidžia susirinki- i ma“ į
Antanas Marma

- Natiurmortas. AliejusUaii. PocevičiūtėKAS ŽINO KODĖL?Chicago Alto skjniaas valdy-1 ba. ruošdama Vasario 16 dienos 
i minėjimą, be visų kitų tos die-Į nos šventei pasiruošimų, pakvie- į lė šaulius, kad prieš pamaldas pa! keltu Amerikos ir Lietuvos ve-! 

‘ * lliavas, prie parapijos bažnvč os. J Paprašė ir R- LB Marquette Par-į ko apylinkės valdybą, kad tas, t?u|jų pįnvi. Augustinas My- ■vėliavas pristatytų. O Altos ] ]ė7 paskaitė ištraukas iš lydraš- nešimuose. apie Vasario 16 die-] kuK leidėjai prisiuntė karnos programą, nieko nebuvo pa-! tu knvgomis.sakyta, kad tos vėliavos bus pa-j vįsi žfnMne? šimtmečiais Lie- keltos. ; . ■ tuva buvo didelė, kultūringa irgalinga valstybė. Eet paskuti-

Mintys iš knygos “Tikroji Lietuva”Sekė supažindinimas antrosios knygoj išleistos Chicagoie šaulių autoriaus Algirdo Gus taičio Tikroji Lietuva.j Šaulių pirm. Augustin

Taip ir nea:šku, kodėl jie kvieĮ tėė šaulius ir kodėl prašė atveš-1 ti vėliavas, jei valdyba nenore-• jo, kad žmonės žinotų, kad tą’1 rvtą bus pakeltos vėliavos? Ži-j noma. ir valdybos gana ilgame' padėkos pranešime, niekur ne-j užsiminta, kad tą rytą, prieš pa- i maldas, buvo pakeltos vėliavos,] pagerbiant Lietuvos Nepriklau-j somybės sukakties minėjimą. ‘Chicagos -Alto skyriaus valdy- ] ba, kvietė organizacijas daly-| vauti pamaldose :r laike minėjimo salėje, su savo vėliavomis. Perskaičius tą ilgą padėkos pranešimą, darosi išvada, kad val-

Nežinau ar ji skaito lietuvišką spaudą, o; jei skaito* tai ga' tik Draugą. O Naujienų tikriausiai neskaito. Nes, jei skaitytų, tai būtų pastebėjusi, kas kelia tarp lietuvių nesantaiką ir kas suskaldė Liet. Bendruomenę.O kaip tik Naujienose Antanas Pleškys parašė straipsnį, kuris buvo pradėtas spausdinti sausio 26 d. ir užsibaigė vasario 9 dieną.; To straipsnio pavadinimas buvo: JAV Lietuvių Bendruomenės suskaldymas.Tad aš manau, kad tokiu straipsniu turėjo susidomėti ir advokatė Laima Garbokienė. Ji, kaip advokatė, galėtų pagal teisės Įstatymus padaryti sprendimą, kad lietuviai tarp savęs nesipeštų, o daugiau laiko skirtų kovai su. okupantu?Be to, jau t<?s j^štypšs. atsidūrė ir AmerfcoiĮ .tpispj'ė, kur advokatams yra isBeidžiaini pt. vo iškilmingose mišiose. Bt to,

dybai buvo ne labai svarbu, kiek ir kokios organizacijos dalyvavo su savo vėliavomis?Man keista, kad Alto valdybai nekrito Į širdį, kad savano-Į riai-kūrėjai, kurie 1918-20 metais. dalyvavo Napriklausomybės kovose, tą sekmadienį, persi rišę tautine juosta, (už kurią jie au- kavošijįsu savo vėliava daly va

niais dešimtmečiais okupuota Sovietų Rusijos, gyvena kentėjimu ir laukimo stadijoje. Pa- vergtiesiems neleidžiama laisvai kinti, draudžiama skelbti didingus mūsų tautos laimėjimus, neit iedžiama planuoti šv;e sesnę savo tautos ateitįNuolat girdime pavergtųjų prašymus: padėkite mums, duokite teisingu duomenų, tikrų minčių, nurodikyte tautinius siekimus. Todėl būtina tuos pageidavimus priimti reikiamu dė mesiu, ištiesti bendravimo ran-l ’:as. garsinti tiesos pagrindus.Taip pat žinome, .dabartinė tarybinė Lietuva nęąp^ia visų lietuvių. Pavergtųjų pastangos apjungti už sovietinės^Lietuvos gyvenančius lietuvius neleidžiamos, to siekiantieji persekiojami. naikinami. įKas daryti, kaip pagelbėti savajai tautai? žinome, lietuvių tautos okupacija laikina. Reikia ruoštis būsimai nepriklausomai Lietuvai. žinotar*kokicse ribose 
* - - .9siektina Lietuva,' su tūo supažindinti kiek galint platesnę visuomenę. To negaliht^padaryti 

Ignas Petrauskas tėvynėje, tenka at.sigfiėž 1 į už-

be šauHų, su savo vėliava dalyvavo Karių Ramovės atstovai -r R. LB Marquette Parko apylir.- • kė, kurios vėliavas lydėjo, apie : tuzinas, tautiniais rūbais pasipuo šusios moterys. Apie šias organizacijas nei žodelio. Gal todėl jaunimo organizacijos, kaip skau tai ar ateitininkai ir nebedalyvauta Alto rengiamuose minėjimuose su savo vėliavom s?Dar keisčiau, kad Alto valdyba dėkojo tik dienraščiui Draugas, už pranešimus apie minėjimą. Kodėl bijota paminėti kitus? Manau, kad buvo panaudota sena tiesa: "kad vergams už iu darba. niekas nedėkoja”.

> UTeRATURA, lietuvių Htemtfiroą. meno >r možsit 
rw? m. metrašti*. Jame yri vertingi, niekuomet neeenztą, VIa*; 
Srtvea, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankot 
J. Raukčfo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* ir T. 
Keflatu įtrtipenlai bei studijas, Iliustruotos nnotraukomla t 
M. K. Čiurlionio. M. Lileikio, V. KaJubo*, A. Rūkitelė* ir JL Virst 
kūrybos poveikalaia. 865 puik knyga kainuoja tik S3.

• DAINŲ IVENT8S LAUKUOSE, poetės, rąžytojo* ir Uv 
Sulą Jokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie diba; 
Šventes bei Jų Istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir uedainuojv 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenim' 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja H.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS. Antano Rūke aprar* 
tas Juozo Adomaičio:-*- Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne saus* 
ryvenimo bruožą apralymaa, bet tiksli to laikotarpio buities Hf» 
matūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 203 puslapių knyz
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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 įs 
“The Overnight Wonder!
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rinkti duomenis, fotografuoti C tame Europos žemėlapyje Vo- lie’.uviškas vietoves, dėl ko bu-kietija negaus buvusios P.ū>i- vo Gestapo suimtas. Iki iš Eu- i opos Į .Ameriką atvykimo rinko senus žemėlapius, braižinius,| lifornj cje , 1956 metais pagrin-jI diniai pradėjo rengti naują Lie-' mu
* • 1 • •* • _ J _ ’ . Xluxes žemėk-pi, pasikvietęs pa- i tyrusi braižvtoja Buvo žinoma, ;

jos. kuri buvo atkirsta įk> Pasaulinio karo, vif’škai Vokietijos atimta jo II jo saulinio karo Taigi, Prū-ija vo vena svarbiausių nesi■ills. Vokietija, atrodo sieks buvusios Prūsios įjt mc i Vokietii'os teritoriją.
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I tyrusi braižvtoja Buvo žinoma, ! nic i Vokieti, os teritoriją. Vo- kad prie to žemėlapio retkes ais kietijai naudinga matyti b’ivii- a kinančios studijos, nes žmonėmsI sios į 
į gali būt’ neaišku dėl paskirų sri Į giškiu lietuvius Į čių ar viciovių itrauk'mo į Lie- I tuves žerr.ėlapį 1 Viskas buvo baigta. Li ’ žemėlapis išspausdintas metais, knyga Tikroji Lietuva- šspauselinta 1984 metu antroje į pusėje, ners turi 1933 metų da-J tą — per ilgai užtmko paskuti nirji spausdinimo darbai. Knj-’ iJ yra pagrobusi daug žemių s į kur čekoslovakai, ukraini ši;gudai9 Lenkijai nauding lietuvlais.su būsima Lietuv. t rėti taiką, ko tiek hetuvia'. 'i lenkai nori.Latviai mūsų broliai, j’er naudinga lietuvius matyti sti rius ir įsikūrusius buvusiose :

prūsų žemė<e jiems (' ’au- , o ne k- ki'.s slavus.Tuo atveju. Vokietija galėtų būti talkininkė, gal ne jungininkų, talkinanti I 1982 viams atgauti mūsų eimin prūsų žemesLenkija iš visu pūdų np; jai nedraugiškų valstybių, atveju Lcnk ja kažin ar Į- '.tsisp’rti Vokieti :ai. iš k

sier.vje gyvenančius, kaip galinčius pasiekti svaibius dokumentus.Dešimtmečiais kalbėta, rašyta, siūlyta užsienio lietuviams parengti i'tokumentinį veikalą, aiškiai. be didelių painiavų, nurodant mūsų tautai siektinas ribas, ir paaiškinant kedėl. Greta tas ribas apibrėžti į žemėlapį, kad duomenų nereikėtų galvoje nešiotis.Bet kas tai padalys? Kas imsis tokį studijinį darbą paruoš- teritorija. Lietuva tikrai bus ne j t ti, apjungiant geografines, isto- priklausoma, Lietuva nėra slap-j rines, kartografines, politines ži- tas dalykas, todėl nereikia bijo- i nias? Kaip tokį sumanymą įvyk lis su mūsų tautos siekimais su-

iš anksto tartis.mynais, jų vadovaujančiais men ima

p nikiai, didelo formato, kieta viršeliais, su daugybe žemėla-1 pių, iliustracijų. •Knygos autorius ragina mūsų politikus ir plačiąją visuomenę i skintis sų kai-as-juos supažindinti su lietuvių tautos siekiamomis val> stybės sienomis. Nemažiau svarj bu tais reikalais supažindinti J- AV-ių Valstybės departamentą ir kitus politikai vadovaujančius asmenis, nes nuo didžiųjų valstybių palankaus sprendimo! gali priklausyti būsimos Nepri-, klausomos Lietuvos likimas, jos įpriklausoma, Lietuva nėra slap-j
Ilgai svarstyta sudalyti korr tetai, buvo keletas bandymų,b jie neprigijo, neturėjo pagrįstų] dėstymų.Pagaliau, po daugelio metų’ toksai Lietuvos žemėlapis ir to- ( kia knyga parengta, ir Lietuvos Šaulių Sąjungos Tremty išleis-: ta- Prie Lietuvos žemėlapio iš-] leidimo prisidėjo ir Lietuvos’ I stori j os d rau gi j a. ĮPagrindinis Lietuvos žemėlapis ir knygos Tikroji Lietuva sudarytojas yra Algirdas Gus-! taitis.Trumpai pamėginkime kai į kurias mintis iš knygos Tikroji į Lietuva, kurioj esančios pagrin- ! dinės mintys taikytinos nagri- | nėjant Lietuves žemėlapį.Mūsų minimas autorius= I'rūšies Lietu vos žemėlapį 'buvoifi |=i [ pradėjęs braižyti Nepriklauso-Į SLietuvoje. Taip pat rinkti isto- g pi rinius duomens. Tuo tikslu bu-! g įš vo aplankęs daug vietovių už tuolaikinių Lietuvos admmist- J rucjamų sričių. Užėjus okupan- g tams — viską teko palikti, pa- § sitraukti į Vakaras. Vos pasle- . Šši kus Prūsiją — iš naujo pradėjo

lis su mūsų tautos siekimais supažindinti kaimynines ir kitas valstybes-, ieškant jų pritarimo.Autorius svarsto, kad sekan-
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Ukrainiečiai, manyt ina, pat talkins lietuvių tautai, dams nėra jok'c reikalo kr lis su lietuviais. Jų prieše kitos tautos, kitos vaistyk gudais svarbu iš ankstu ap> ką knygos autorius d labai Įdom ų, duomenų iš jo pa-
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E. Kardelienė— Nicaraguoj buvęs Amen kos vyskupai išskrido i S dorą, kur jie tikisi pasin su atsakingais pareigūnai.
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJ 

yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fratemalinė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus 
SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuo 

darbus dirba.
SLA —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 

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

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

SLA — apdraudžia ir Taupomąja epdrauda — 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 i savo apylinkės kuopų veikėjus, 
jie Jums mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:

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

TeL (212) 563-2210
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koiiai juo nepasitiki. JPrez. taip pąt buvo advo
katas. Jis žinojo, kad Senato respublikonų jis negalę 
valdyti krašto.

Atsistatydinimo pareiškimą jis įteikė Valstybės sek
retoriui Henry Kfeingeriui, respublikonui. Taip reikalai 
sutvarkyti, kad jis įteikė pareigūnui, kurį pats Niksona* 
toms pareigoms paskyrė. Prez. Niksonas bet kada būtų 
galėjęs pavalyti Kiaingerį iš sekretoriaus pareigų, kaip 
prez. Reaganas padarė su gen. Haig.

Jeigu sekretorius Shultz būtų informavęs pakomite
čio nariams apie įvykius ir būtų išplepėjęs ko nereikia 
tai prez. Reaganas būtų galėjęs jį atstatydinti, bet ady. 
Shultz žinojo, ko jam nėra reikalo pakomitečio demokra 
tams pasakoti.

Pakomitečio posėdyje atstovas Weiss pacitavo atsto- 
MacCarthy tada kritikavo JAV kariuomenės vįdpvybę už 
didelę komunistų įtaką Amerikos kariuomenėje. Tada se- 
dielę komunistų įtaką Amerikos kariuomenėje. Tada se
natorius Welch, kreipdamasis į sen. MacCarthy, tarė:

— Ponas MacCarthy, ar tavyje jau nebeliko nė kris
lelio padorumo? Man atrodo, kad dabartinės administ
racijos politika Nikaraguos atžvilgiu yra faktų iškrai
pymas, jų lankstymas ir visai kitokios prasmės jiems 
davimas. : ;į -j'’- •

Atstovui Weiss labai nepatiko sekretoriaus Shultz o 
tvirtinimas, kad Nikaraguos kariuomenė ginkluojasi ir 
rengiasi pulti savo kaimynus, ir kad Nikaragua oi’gani- 
zuoja narkotikų pardavinėjimą, kad galėti} - padidinti 
savo iždą. -y- <' > ‘ .

Sekretorius G. Shultz, išklausęs demokratų atstovo 
Weiss pastabas, giliai atsikvėpė ir : ”, ę; .

— Esu giliausiai įsitikinęs, kad kalbą apie Nikąfa- 
guos taktiką ir strategiją palyginti sū senatoriaus Joe. 
MacCarthy taktika yrą pats didžiąūsias tiesos iškęąĮ^y-^ 
mas. Ir kada Jūs manę jfeįrįiriatf sū’ sęfe.'doe JtacC^rtpjį' 
tai aš pasijuntu giliausiai'geistos ir &š nenoriu tuo-i-eį-^ 
kalu nieko daugiau pasakyti. ■' • jy <T( ‘

Kada pakomitečio .narys W’eis’s paklausė dar yieųą 
klausimą, tai sekr. Shultz jam atsake.į l'Aš nekomėntub-' 
siu nė žodžio apie Kongreso atstovo."klausimą, kol.^įs- 
manęs neatsiprašys už palyginimą manęs, su senatoriumi’ 
Joseph MacCarthy”. -f -z: ;• -j . ’.-i.',.

Baigus sekr. Šhuitž tarti čia paminėtusyžpdžiųs, -: pą-; 
komitečio narys Peter H. Kretchmąjer tarė sekretoriuj;

— Tamstos atstovo Weiss kritika neturi jokio pa
grindo, nes prezidentas ir tamsta šią retoriką pertempiau 
Tamsta turi daug drąsos stoti į šį koiųitetą ir kritikuoti 
komiteto narius, pavadindamas juos demagogais. Ši ącL 
ministracija daugelį vadina “rąud<maiąįaįs>...

— Aš suprantu, kad aš turėjau čia atvykti komiteto 
pakviestos, bet jeigu jūs atšauktumėte tą nutarimą, .tai, 
žinokite, kad manęs laukia visą eilė darbų...

Sekretorius Shultz pasakė, kad atstovas Weiss turi 
jo atsirpašyti. Kadangi atstovas Weiss’ nesiskubino tai 
padaryti, tai sekretoriui nebuvo prasmės ten sėdėti. Jis 
tuojau pakilo ir išvažiavo namo. Susidėjęs reikalingus 
dokumentus, jis neužilgo išskrido į Uruguajų.

Penktadienį jis dalyvavo Uruguajaus naujai išrink
to prezidento Julio M. Sanguinetti inaųguraęjioje ir jį 
pasveikino JAV vardu. Prezidento Reagaųo administra
cijos metu. Uruguajus yra šeštoji Pietų Amerikos vals
tybė, kurią minėtų kraštų kariai perdavė’civiliams. Ka- 
riti tikėjosi “įvesti tvarką”, sutvarkyti finansus, bet per 
12 metų nesutvarkė minėtų kraštų ūkio ir paliko finansus 
labai apverktinoje padėtyje. Brazilijoje kariai valdė 

pasakė prez. Niksonui/ kad Senato respubli- kraštą 20 metų ir visai jį nugyveno. Argentinoje valdė
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George Shultz - stiprios valios vyras

Praeitą antradienį Atstovų Rūmų komiteto nariai 
jį taip žiauriai įžeidė, kad jis atsisakė kalbėti su jį įžei
dusiais komiteto nariais demokratais,” o vakar jis jau 
buvo Montevideo mieste, pasveikino naujai prisaikdintą 
prezidento pasikalbėti su specialiai į Uruguajų
atskrfjūsiū naujai išrinktų Nikaraguos prezidentu.

Visi privalome įžinoti, kad Valstybės sekretoriaus 
pareiga yra informupti Kongreso komitetą arba jo su
darytus pakomitečius. Komitetas nepajėgia aprėpti visų- 
krašto administracijos klausimų. Kraštas yra didelis, 
administravimo pareigos sudėtingos, tai nei komitetas, 
nei pakomitečiai nepajėgia visko aprėpti, bet sekretorius 
privalo viską žinoti savo srityje. Prezidentas parenka 
tokį žmogų sekretoriaus pareigoms, kuris gali į visus jo 
žinyboje vykstančius dalykus atkreipti reikiamą dėmesį. 
•Jeigu jis nežino, tai jis nebetinka sekretoriaus pareigoms. 
Jeigu jis ir perdaug pripasakoja, tai taip pat nebetinka 
toms pareigoms. Opozicijos nariai pasigauna sekreto
riaus leptertą pareiškimo dalį, arba net vieną žodį, ir 
už to žodžio prasmę ar galimą interpretaciją traukia 
visą kabinetą žemyn, kartais net Į balą ir priverčia atsi
statydinti.

Visi gerai atsimename, kaip prezidentas Niksonas 
dėl paprasto policininko, saugojusio didelį namą, pareiš
kimo, buvo priverstas, nors krašto daugumos išrinktas 
prezidentu, atsistatydinti. Gal jis būtų išvengęs atsista
tydinimo, jeigu liudininkų leptelėjimas nebūtų patekęs 
į gero ir pavyzdingo teisėjo, respublikono rankas.

Mažiau informuoti mano, kad prezidentą Niksoną 
iš prezidentūros išvertė demokratai, sudarę jam Water
gate bylą. Nieko panašaus. Jį išvertė respublikonai. 
Didžiausią smūgį jam kirto senatorius Barry Goldwater, 
Senato respublikonų vadas, kai jis užėjo į Baltuosius 
Rūmus ir ‘

J. KLAUSEIKIS

LIKIMO KELIAIS SU S, RAŠTIKIU

APIE DINGUSIĄ TIESĄ

Tas man džiaugsmą sukėlęs S. Raštikio 
straipsnis yra jo: Pro memoria apie J. Klauseikio 
straipsnį gen. Raštikis tarp įvykių ir žmonių. 
Pradeda jis citata iš mano 1973 m. straipsnio 
Naujienose, tą citatą net “motto” pavartodamas: 
“Gen Raštikio knygoje kai kuriuose puslapiuose 
pasigendama kažin kur dingusios tiesos”.

Mano rašinį pavadina jo trečiosios knygos 
recenzija, bet tame pat sakinyje savo nuosprendį 
keičia, sakydamas, jog mano rašinį “vargu ar ga
lima būtų pavadinti recenzija”. Jei yargu galima, 
tai kodėl pavadino recenzija? Ar tai nėra cha
rakteringas Raštikio žodžiais žongliere vi mas. 
gudravojimas? Pats išvadą sakinio pradžioje pa
darė, pats kitoje sakinio dalyje paneigė. Juk aš 
niekada savo rašinio nepavadinau recenzija.

Generolu, patiko tas mano sakinys, kad net 
“motto” jį pasirinko, bet pagrečiu priekaištauja, 
jog r.enurodžiau kuriuose puslapiuose dingo tie
sa. Raštikis neteisybę rašo: mano yrą nurodytas 
faktas ir puslapis, kui generolas tiesą nutylėjo. 
1973 metų maro rašinyje yra toks posmas: Vit
kui: s ko temos kartojimas sudaro įspūdį, kad gen. 
Kaštik.'s kitu kai e ir atsakomybę kartkartėmis

primindamas, dengia savo vaidmenį generolo Vin
co Vitkausko karinėje karjeroje. Štai, jis knygos 
120 psl. pasakoja, kad atsiradus laisvai divizijos 
vado vietai iškilo gen. Vitkausko kandidatūra.”

Toliau rašiau, jog vargu pats Vitkauskas 
pasisiūlė į divizijos vadus. Atrodo, kas nors pa
siūlė Vitkauską tai vietai, ir Raštikis turėtų ži
noti. Tačiau šnekusis autorius užsičiaupia burną 
ir tik miglotai rašo. Sakosi atvirai kalbėjęs sų 
prezidentu Smetona ir krašto apsaugos ministers# 
Musteikio, bet kokia ta-atvira kalba buvo — ne
rašoma. Tik toliau iš Raštikio knygos sužinoma, 
jog visų pokalbininkų (Raštikio. Musteikio ir • 
Smetonos) nuomonės sutapo — Vitkauskas pa- " 
skirtas divizijos vadu.

Taip tad tą atvirą kalbą, tą faktą, katras iš 
tų pokalbininkų pasiūlė Vitkauską į divizijos vą- | 
dus, Raštikis yra nuslėpęs trečiame tome, nepa
aiškina nė ketvirtajame. Kodėl, kažin kur ties# 
nudingo?

Nepriekaištavau Raštikiui ir neįtari nejau, 
kaip jis man prikšia, kad jis būtų kaltas dėl Vit
kausko paskyrimo kariuomenės vadu. Aš aiškiai 
pabrėžiau ir tos išvados tebesilaikau, jog tas 
“kurmis”, kuris išrausė Vitkauską j paviršiu ’ 
kaip tinkamą, divizijos vado vietai, prisidėjo prie 
jo karjeros augimo. > v ' N’

’ r VITKAUSKAS IR kOMPARl TJA

Naujienose spausdintąjį mano raštą apie Vit- 
kausko ryšį su kompartija, panaudodamas savo

KOMPOZITORIUS JUOZAS NAUJALIS liras, Zenonas Narneika ir kiti, ne 
rengė, oet dažnai per pamaldas 
pagrodavo žymiųjų kompozito- 
nų kūrinius- Jo grojimas būda
vo ramus, pr;ki registracija ir 
gera technika, kuri pasižymėjo 
švarumu ir -lengvuir.u. Taip pat 
turėjo getą techniką ir su pe- 
daljais . J’S dažnai pademonst
ruodavo muzikos mokykloje ar 
vargonininkų kuisuc^e. kurie 
įvykdavo tjk.yą-oarbs metu savo 
mokinta^ns,r sakydamas, kad jis 
sų*kojomis gali§ greičiau groti, 
kaip provincijos vargonminka, 
sti rankomis.

J. Naujalis buvo geras choro 
dirigentas. Kiekvienai11 ■ jo ran - 
kos mostelėjimas bu^trprasmin- 
•gas. choristijį Ji^ buvo

MININT JO MIRTIES 50 METŲ SUKAKTĮ
. (Tęsinys)

• Pirmojo paškuHnic kare metu 
mokykla neveikė, pej J. Nauja? 
L’S jU šeima buvo pasitraukęs Į 
Švenčionėliiis, o paskui apsigy
veno Vilniuje u—mokytojavo lie- i 
tuvių gimnazijoje. Vienu laiku 
net buvo ppiiciJįjnku: Vilniuje 
būdantis sukūrė .gįcsmeį—Mar!- 
ja, Mariją“ : melodiją/- kuri tub 
metu r bu vo.’Įž^voj^. ^edtmUj, 
ĮlfyMyd ..VflųiitjV-kpįi ’nbrs Ii 

(tuv.:šką >yįeik.ufią ;<3šĮ ’Sąra rier 
murmi rf , ♦ baigė jo ,mokyklą, .apsigyveno ’

i y111“®",ir JAV'kai? s i žas. =noT15U{d,.
afrW> V>b^Pę.^;)1ajp,ir.K..d..kai A. Visnita® ir MtC-fc. Į į .)h;..£lltu pirmoie Da 
forma * dieto varganini^ai, ivvk-siDjp „
J r mokytoj Aii.U'‘-Saulės”-, o ve .koše ikrraniio-so. .Te Z- •'

“J. Naujalio Muziko- nokykla” 
vartlu. 1920 m. mokykla perėmė 
Lietuvos vyriausybė, kuriai 1934 
in. buvo suteiktos pilnos konser
vatorijos teisės.

?0t{ lietuviškų parapijų vargo
nininkai. Jie sugrįžę į savo pa- 
rarijas pradėjo organizuoti Jjaž^ 
nxlhuiis choi’us. o '.ėliaii: kai 
pas^reiske tautinis sąjųdię. akty
viai prie jo pi'isidėjo. Daug jo 

■ą-ij buvusių mokiniu, kurie lankė ir 
’ ba.igė jo „mokyki

o. ve , kęse.parapijose. 
Jjau ir Į tMip yra - buvę, mūs
Tuojau., , j^^-^ompozitųriaų - AE
Kuri veik^prib^iąiš'._tt, stengėsi j KacanaiAkas, J.
atgaivinti/- jhbkykku! nagalti’s.. V.. 

<Nors 19-17.mCjiŠIšsaūįilrroiš vč-k ė •’
'fed.- 1V 

mg a^ida]?y^
. J, Naujalis pasii^isfeė-yhe;itik 

ląiy-fn’., neš ikiIriko nesura- '' • 
pę.Jėūalpir bj ĮŠefurėjo Bųtiniati- 
siū-rųu^bš; Įnslįiftąentų. Mp- ... _ . .
lę^ąį:kri;fįfc’<^ti'^L-»5ė.?paVadjpo iTivbės metais Konradas Kaveč

airi^enta*

kaip vargonų v~i-tuozas.be t jų 
geras chorų di rigenias: 'Noistyie- 
nį koncertų, kaip ąię^nįfeūsę-

3 e ve ik dešimtmetį, ? o. dabar pamažu • kr aštąs. pradeda 
atsigauti.. -/ ' ,-r

’ -Rrįeį šių kraštų diktatūrinių režimų panaikįnirąo 
daug prisidėjo ir sekr. George Shultz. Senatoriais Kon
greso atstovai, net prezidentai turi . didelę galią, jie gąi; 
klausti įvairiausius klausimuš, bet jie neturi teisės įž^i- 
dihėti ne tik atsakingų pareigūnų, bet ir paprastų- pi
liečiu. Yrą .nustatytos taisyklės, kurios aiškiai;-pasako.; 
ką prezidentas gali ir ko jis negali. Tos pačios taisyklės 
taikomos ir senatoriams. •’

Senatorius MacCarthy pasakė daug erzinančių kal
bų, bet Kongresas pasmerkė sen. MacCarthy taktiką. Kiti 
advokatai .minėtų Taisyklių neskaitė, tuo tarpu sekreto
rius Shultz ne tik skaitė, bet jas ir atsimena. Prezidentas 
Reaganas ne be-reikalo jį pasirinko Valstybės sekreto
riaus pareigoms.

' ■ Pedagogas ■. *
įę,;-... 
M..Kai

Am- jis mu -
i'zikėjjs,r isitj'įiikė. kaip
ir-pirma, -Į Įjįdagogipį- '-darbą. 

’-'Bažnytinė muzika jis.■ dėstė Kati 
j)o Kuuign Seihlnąri j^je,. vargo- 

.-•ąiniūkų -kersupse -ir • .konservą- 
ibrijpįe.jkoriyje jis ..iki 1927 m. 

jdąr ėjo Jir^įtpiįays pareigas, iš 
kurių . pasiiyajJ'kė, .-.-.ęsiisįlpnėjus 
syeįkaįai jtpiisęrya.tox-Jjoje pasi
liko -tik rdes-tyti vargonus, litur- 
^niius ir chorb dalykiis. Moky- 
tpjavo iki savo mirties. Lietuvos 

; prezidento’ aktų jiš-buvo pakel • 
tas į profesoriaus laipsni. Tai. bu
vo pirmas tęks WuTas suteiktas 

ynuzjkos' srityje, nepriklausomo
je Liepvoje. .
-... -,(B.ųs daugiau)

— Prez. Reągano paiuoėta. 
biudžetas gerokai apkarpyta-, 
-het ji> dar turės pasitarti nes 
karo reikalams teks pridėti na u 
jas' sumas. Tai. tvirtina specia 
listai.

PIR.KITI JAV t^upvmo -x’Mvr.

žodžių keitimo, čigonišką miklumą. S.R. savanau- pabaigos ir okupacijos pradžios samprotyje. tai
diskai išverčia. Ketvirtame tome jis'rašo: “Pri
taikęs man čigonišką anekdotą, Klauseikis kalti
na mane prieštaravimu mano knygoje, kurioje aš 
esu pasakęs savo nuomonę, jog Vitkauskas ne
priklausomybės metais nebuvęs .komunistu, bet 
bolševikams okupavus Lietuvą, vienoje anketoje 
užsiregistravęs kaip kandidatas i komunistų par
tiją”..,

Ne, generolas anoje knygoje taip nerašė. Vie
toj žodis žodin pakartoms ką rašė, jis laisvai at
pasakoja, nes toks metodas tabai parankus tęisy-

Kąip .Nąujieuosę į&įfy jp. rašiau, taip ir da
bar pakartoju. Knygos 130-iųe puslapyje rašoma, 
jog nepriklausomybės pabaigoje gen. Vitkauskas 
buvęs slaptu kandidatu į komunistų partiją, gi 
kitą puslapį tik 'atvertus Jąu randamas gen. Raš
tikio pritorittias kito asmens nuomonei, kad iki 
pirmosios bolševįjoį okupacijos Uėtuvoje Vitkaus- 

! kas nebuvo komunistu. >’

šitokį Raštikio raštą klausimu pakomenta
vau, bet nekaltinau, kaip dabar jis prasimano, ir 
rąąiąu jog Vitkauskas Lietuvos
nepriklausomybės pabaigoje jąjį buvo slaptu kan
didato i.jjąrtįit k|jFgį gęp.JjĮą^tikis gali sau 
prieštarauti ir kitame, pulfepyj^,pritarti nuomo
nei, kad iki okuęa.cįjos-jifi^ūv^kpmunistos?”.

Jei aname rašte genį Raštikis, kaip dabar 
spėju, susipaitiicrjd’ ir paklydo Nepriklausomybės

derėjo klaidą pataisyti, o ne man priekaištus 
rašyti.

Šiaip ar taip, kaip Raštikis dabar apie nepri
klausomybės laikų gen. Vitkauską berašytų, bet 
veita prisiminti faktą, jog 1939 m. Vilniuje ka
riuomenės šventėje, kaip tų metų “Kario” 56 nu
meryje rašoma, generolas Raštikis Vilniaus rink
tinės vadą gen. Vitkauską viešai prakalboje va
dino ne paprastu, bet garbingu generolu.

Toks Vitkausko garbinimas, reikia manyti, 
turėjo taip pat įtakos Vitkausko populiarėjimui 
ir kilimui karjeroje.

RAŠTIKIS KRAŠTO APSAUGOS 
MLNISTERUOS IJKVII)ACIJ()J

Generolą Vitkauską ketvirtoje knygoje Raš
tikis dar mini ir ryšium su Krašto apsaugos mi
nisterijos likvidacinės komisijos darbu. 558 pus
lapyje jis rašo: “Jau nebe pirmą kaitą pabrėžti
nai sakau, Kad aš nebuvau tos komisijos pirmi 
ninku, nes juo buvo gen. Vitkauskas ’.

(Bus daugiau)

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK 
SKAITAI -pifitųąA$T| .,NA0jIPMQS'l

I Nauijencs. Sal. Mnn^Ąy. March 2-1, 1<>K5

tuozas.be
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1729 S. Halsted St
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312) 226-1344 24 Hour Service
- I

EUDEIKIS N

GAIDAS - DAIMIDM, Šileikis Žiemos vaizdas
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į

S. Mauhcim kcu »Ye>run»J1»i. Hl 
VALANDOS 3—9 darbo dienomis 

r dūlią šeštadieni 8—3 vaJ 
let >62 212. artu 562-272*
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DR. PAUL V. DAUGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

^/•sfchesUr Community klinika* 

Madicino> direktoriui

i

H. VILIAUS

Modernius poezijom knyga. Kaina 5 dol 
nršfcliaj Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigui 

okiu adresu
Naujienos, 1789 S. Halsted St., Chicago. IL 606<» ii Home and Cremation Service

HUuiUihlIliiilni

SUSIRINKIMU 
PRANEŠIMA]

■
ž

TEL 233-8555 " 

Service 461-6200, Page 06058 

DR. A. B. GLEVECKAS' 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ- AKIŲ LIGOS 

3921 West L03rd Street 
vai*aooc pagal ausi tarimą

Brighton Parko Lietuvių Mo
terų klubo narių metinis sus.- 
rinkimas įvyks ketviitad.eių 
kovo 7 d., 1 vai. po pietų, Ane 
lės Kojak salėj, 4500 S. Talmar 
Avė. Narės prašomos atsilanky
ti. nes yra daug svarbių reikalų 
aptarti. Bus vaišės.

Eugenija Strungys

Joniškiečių Labdarybės ir Kul
tūros klubo narių susirinkimas 
įvy'ks antradienį, kovo 4 d., Vy
čių salėje, 2455 W. 47th Street. 
Pradžia 1 vai. po pietų. Nariai

DR. FRANK PLECKASI prašomi atsilankyh, yra 
daug reikalų aptarti. Po susi- 

’ rinkimo bus vaišės. A. KalysOPTOMETRISTAS^ 
KALBA LIETUVIŠKA

2618 W. 71st St. TeL 737-5149 
Tikrina akis- Pritaiko akiniu* 

ir ‘contact lenses'

Dr. LEONAS SE1BUTLS
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 West 63rd Street 

valandos: antrai 1-—4 popiet.

— Turtuoliai Hunt kaitinam’ 
! sidabro kainų manipuliacijomis 

1979-80 metais.. Abiem, turtuo
liams gresia kalėjimas.

I— Pittsburgh’ yra pripažintas 
pirmuoju Amerikos miestu, kur 
bendrai geriausia gyventi, o Chi- 
eaga yra 26-toj vietoj.

/ V. Sirvydą?

bė.-sHhLAlJlMO LIETLVU AME
RIKOJE UŽUOMAZGA

('Ięajįryš) gijos: Pfy'moutho Šv. Kazimiero'
/.enybės Lietuvninkų redak-i 
a Susivienijimo parįam pra».' 
t e (189Q m4jrug>. T2), kad re- 
^ i-iūs ktuifM-,’Jųodišiauš ke-!

k ėųaūsę^. kadK, ,kur bus.

i.s; seihias, bet- iš - iBrcžokTyiie1,;
Yorke, nesusilaukė aisaky- 

: ,.o. Netrūkus |ž<fimnkas. Sdvest- 
r .• Paukštis Į»skėlĖė, kad Sau-’ 

.j e neinu k-ta i radęs, būk seimas 
i atramas į Mahanoy City ir al

odo, juo rūpinasi ne pats rėkto- 
MftSį bet Saulės’ redaktorius D'. 

. šačkauskas f r sekretorius V- Vro 
. itskas, ričrs abu nėra Susivie- 

. iiirmo nariai, kadangi Centro 
. akiybo'jė tuo metu nėra nei 
vieno- tikro ir- pilnai užsimokė- 

■ tūlo nario, išskyrus “žemiau pa- 
rrašiusi. -ŠitVėstrąj Paukštį”. Pri 
nešė, kad į ŠUsivienajimą tėra

į ir Hažle.ono Šv, Petro ir Povi-< 
lo. /.

RedakiOrius Seimą iš tikrųjų 
. šądke į Mahanoy City, 1890 
.n. sp?J:o 1. Atvyko astuoni de
legatai' i vu itėn a o valdybos 
nariai prezidentas- Tarnas Bui- 

. keyičiuš ir iždininkas Silvestras 
jjpaiikstiį. 'Delegatais buvo: >*’

Hažfetou, Pa.: Vincas LazauŠj 
kas ir Vincas Pečiulis (Šv. Pe?? 
. o ir-Povilo dr-jos).

Mahanoy City, Pa.: A- Danį-. 
; sc-vieius ir J. Zabfickąs (Šv. Jubi'

reikalauta, kad Susivienijimas 
ne vien savo gražiu varau gėrė- 
t,ų_a, bet iš tikrųjų pradėtų ką 
nauoingo lietuvybei duoti, ko 
ksxol nedarė. Kadangi iiuimcji 
Konsatucija šiuo reikalu tyli, 
maugija reiKaiavo naujos, kuri 
.saknaai organizaciją įpareigotų 
.auųntai naudingiems carbarns.

-•iatij.es koBSinucijos reiaalavo 
as iSiisaas, p±is*ųs'Laš jttaz- 
sv. i-euo if Royuo Orau- 
vaidū. i. seklė vyriaus M. 

vaiKdUskoj. šalia to, siūle “nepa- 
j udinamo skardo” pinigus uau- 
uoii pirkimui žėmės lietuvių, ko
loniją įkurti ir nęi-inkti Į Susi
vienijimo valdybą žmonių,’ ku-

SLNIAUSU LR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL >27-1741 — 1742

.i

VANCE FUNERAL HOME

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

*i) BERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOJ*

TĖVAS IR SŪNUS 
nAROUETTE FUNERAL HOME

Teief. 476-2345

Patarėjai ir laidojimo direktoriai I
JlfiAN VANCE ir GEORGE SORIN)

Aikštes automobiliams pastatyti

oPHJF BARČUS

Kas kaltas?

— AJdent

fRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS | 
fd-KŠTES AUTOM^BluiAMS PASTATYT)

A Otbo telefonas: 776-2480, 

ucioenciiM teief.: 448-5545

**. MAPLEWOOD AVW
CHICAGO, U. 4MW

.Prostatos, inkstų, ir. šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ 
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

- __ .L .

apdraustas parkraustyma? 
b tvairiy atstumu 

4NTANAS VILIMAS
I Tai 376-1882 ar 376-599R

“Lietuvos Aidai*
KAZĖ BRAZmiOMYT* 

"Al’

IjMdlefi nu© plrnwdlMiU ūd
Udjmlo 8:» vaL ▼atam 

Vta* laido* 'i wcrv fMtar 
ban* 14M AM

> St Petaraburt* FUu 12MB nL Ffc 
lifTBftfi* LUt AM b*i

ChieM>, Mmm WW • 
TetaC 778-M74

MICHALINAI BARONIENEI
mirus,

TaAIDOTTJVTŲ DIREKTORIAI

EUPHROSINE MIKUŽIS

— Naujienos, Cine

M ■
M

ELENA ir KLEMENSAS člzAl SKAI 

\ KRISTINA AUSTIN X.

. Maivli 2.1. HK'

Michalinai Baronienei

mirus,
perkraustymai

; Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charga 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. Tai. 925-8063

Wtadieniaa et tetaaalianlav 
nuo 8:30 Ud 9:30 nL rytr 
XfetiM WOPA - 14*t AM

dukrai Mildai ir žentui Antanui Vai vadams bei 
jų šeimai ir kitiems artimiesiems reiškiame gfią 
užuojautą ir kartu liūdime.

ONA ir JUOZAS POŠKOS

Mahanoy Plane, Pa.: Dominin
kas T. Bačkauskas ir J. Miliaus
kas (Šv. Jurgio Kareivių dr- 
jos)-
Plymouth, Pa.: kun Aleksand

ras Burba ir Juozas Paukštis Šv.
. Kazimiero dr-jos).

Negineijamiis-taaedatu s tetu
rėjo kurt. A-. Burba, Juozas Pau
kštis, Vincas Lazauskas ir Vin
cas Pečiulis. -Bačkausko ir Mi
liausko mandatai buvo be drau- 

. gijos antspaudo, be to, pati drau 
į gija nebuvo Susivienijimo na- 
i rys. Tačiau nutarta leisti visiem 
8-niem būti seimo atstovais, o 
sprendžiamas balsas suteiktas ir 
Kunigam- Petrui Abromaičiui ir 
Juozui Mašiotui. Bostono Šv. 
Kazimiero draugija pranešė de
legato nesiunčianti, bet pritaria, 
ką seimas nutars.

Pirm posėdžių kun. Burba at
našavo Mišias ir pamoksle pa
brėžė vienybės našumą tauti
niams reikalams Seimą atidarė 
prezidentas Tarnas Butkevičius 
trumpa kalba. Po to perskaityta 
*iys laiškai. Pirmame šv. Kazi
miero d-gija Plymouth. Pa.: pir
mininko J. Rėkaus ii sekreto

riaus Juozo Paukščio parašais,

i Utn.ro sekretoriui patarė syKi 
per mėnesį organe skelbti orga
nizacijos- pajamas bei išlaidas ir 
garsinu Centro Valdybos vardus 
bei adresus- Siūlė neleisti prie 
Susivienijimo nepriklausančiom 
'.uaugijom turėti aelegatų še
rnuose.

Laiškai buvo dviejų paskuti
nių teisėtai Susivienijime pasili- 
kusių draugijų — narių. Trečias 
laiškas buvęs “ilgas ir opybių 
pilnas” Ji parašė rektorius kun. 
M. Juodišius, kuris- sakėsi koją 
išsisukęs ir todėl negalįs seime 
asmeniškai dalyvauti. Laišką sei 
mui perskaitė kun. A. Burba- 
Juodišiaus nuomone, Susivieni
jimo “budinkas (pastatas) per
pusę suardytas, reikalauja di
džiausios pagalbos’'. Prižadėjo su 
viskuo sutikti, jei eis “toje pa
čioje dvasioje, kaip buvo pradė
ta” (omenyje, be abejojimo, tu
rėjo konservatyvinį prolenkišką 
bažnytingumą). Tik, sakė, prieš] 
vieną dalyką protestuojąs: “Vie 
nybė Lietuvninkų jokios netu
rėtų provos (teikės) vadintis 
Garsu Susivienijimu, nes seniai 
ji jau pastojo Garsu šliupo, ku
ris dėl Susivienijimo tiek gero 
žičija (vėlina), kiek šuva dėl žy
do”. Ši protestą keliąs kaip “ka
talikiškas kunigas” (V. L. Re- 

. dakcija čia klaustuką pastatė).
(Bus dangau)

2533 W. 71st Street
MAO So. 50th Ave.$ Cicero

1424 South 50th Avenue 
Cicero, I1L 60650 

TeL: 652-5245
RIJU KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

STEPONAS C. LACK ir SŪNUS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street TeL RE 7-1213

dukrai Mildai ir žentui Antanui V ai vadams, dukrai Lilijai ir 
žentui Vytautui Povilaičiams, anūkams, proanūkui bei kitiems 
giminėms ir artimiesiems reiškiame nuoširdžią Užuojautą ir 
kartu liūdime.

Josephine kriščiūnienf

Ar atsimeni, kai 
mudu prieš 25 metus važinėda
mi sėdėdavom visai piie vienas 
kito mė liai prisiglaudę.

— Vairuojantis mašiną vyras;
— Aš -š tos vietos nesu pasitrau
kęs nė vieno colio.

SERVE WITH PRIDE N 
THE NATIONAL GUARD

11028 Southwest Hwy-, Palos Hills, niinoif 
TeL 974-4410

V AS AITIS-B UTK US

1446 South 50tb Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-100 3
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KeraEetė Elzbieta II — 
lietuviškos kilmėj?

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TEBMZNAJM 
IB f KM ATS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOK AITRAI j 

DIL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

a< ijų, ištekėjusi už Ernesto Au 
gus'.o, Hanoverio Elektoriaus, 
kurio sūnus buvęs Anglijęs ka-

'Š JoCJilus sūnų buv;i 
Kazimieras, miręs tę
vos 25 melų s:nž;aus. 
n’rė ir kili jo sūnūs, ne 

;lui tvirtų ipėdi-

Vienas provincijoC’kikrašt ■ 
“Evenigs Sentinel” (Hanley. 
Staffs.) įsidėjo straipsnį apie 
Lietuvos - Lenkijos karalių Ka
zimierą, mirusį 1 192 m.

Kaip žinoma, Kazimieras bu
vo vienas iš Jogailos sūnų, 
įvirtai valdęs abu kraštu, neskir 
damos Lietuvai atskiro valdovo, 
ir palikęs labai didelę vienuoli
kos vaikų šeimą.

Vienas 
šventas 
sulaukęs 
Ark--!i iš
palikdami s 
nių.

Kazimieras mirė Lietuvoj^bet 
palaidotas Wavelio katedroje, 
Lenkijos karalių sostinėje Kro
kuvoje.

Šiuo metu buvo atidarytas Ka 
z miero kapas ir lenkų spauda 
plačiai aprašė jo valdymo laiko
tarpį ir Įtaką Europoje.

Minėtas “Evening Sentinel” 
rašo, kad lenkų katalikų laikra
štis “Slovo Powszechne” vienas 
žurnalistas įrodęs ,kad Anglijos
dabartinė karalienė Elzbieta IIĮ kiekvienas sūnus buvo

Antrasis (dr.Wdowiszewskis) 
nave'dėjimo medį išaugina iš 
Kazimiero sūnaus Vladislovo, 
Bclicmijcs ir Vengrijos kanu, 
iiaus. Jis teigia, kad Belgijos ka- 
al:us Baudouin yra kilęs iš VIa 
dislovo sūnaus Karolio, Austri
jos arcbprinco, o Anglijos ka- 
;.l r nė iš jo vaikaitės archprin- 

ec-ės Marijos. i
Karalius Kazimieras buvo ve- 

!ę-: E'zbielą Habsburgaitę, inu 
peiatcriaus Albrechto II dūk- 
M

f

Pastaroji buvo pagal ano me
lo sąlygas, labai apsišvietusi, 
ambicinga ir darė didelės Įtakos 
;avo vyrui, karaliui Kazimierui.!

Nors istorikai sako, kad Kaži-' 
mieras buvęs beraštis .tačiau EI-, 
zbiela Hafosburgietė mokėjusi 
rašyti. .Ii netikėjo į renkamus ka ! 
ralius ir stengėsi į Europos sos-1 
tus susodinti savo vaikus. Į

Ir pref. Z. Ivinskis Lietuvių Į 
Enciklopedijoje Elzbieta vadi
na ‘’karalių motina”, nes jai

gimęs
ir dar divyni kiti karaliai, ka
ralienės ar valdovai esą tiesiogi- 
niai Kazimiero giminės paliko, 
nys. Jo teigimą apie Anglijos 
karalių kilmę iš Kazimiero gi
minės yra jau seniau įrodę mok 

. slininkai prof. Dvorzacekas ir
dr. Z Wdoxviszewskis.

Pirmasis veda geneologinę li
niją iš Kazimiero dukters Sofi
jos, ištekėjusios už Brandenbur
go markgrafo Fridriko.

Kita Sofija, po septynių gene-

karalius.

laisvo Europos kampo n'pajegė

— Lietuvių Tautinių kapinių 
sklypų salininkų metin:« susi
rinkimas įvyks 1985 m. kovo 
10 dieną (sekmadienį) 1 vai. 
3(1 min. popiet Amerikos Legio
no
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ĮSTATO FOK SALa

Dariaus-Girėno salėja, 1116 
Western Ave., Chicagoje. 

Penkių direktorių kadencijai 
pasibaigus, bus penkių direkio. 
rių rinkimai. Lietuvių Tautinės 
kapinės, Čikagoje, įsteigtos 1911 
metais, pagal HLinojaus nuesta- 
tus, tvarkosi savarankiškai, nuo 
kitų institucijų nepriklausomai: 
vyksta metiniai sklypų savinin
kų susirinkimai, kur svarstomi 
principiniai reikalai, renkama Į 
10 direktorių bei kapinių tvar--ALVUDAS GRAŽI Al 
kymo vadovv'bė, kuri metiniuo- j 
se susirinkimuose duoda atskai-i p 

j tomybę.

UTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

Chicago, DL T«L 847-7742

NUOMAVIMAS
S WAMV PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VAUITKAI 

P HOTARIATAS • VERTIMAI.

1

Lietuvių Tautinių kapinių 
vadovybė

Dr. J. Adomavičius ir Kirvai- 
tytė duetu padainavo “neverk 
motinėle, kad jaunas sūnus eis 
ginti tėvynės brangios”

Vėliau visi minėjimo dalyviai

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

r. BACEVIČIUS — BELL REALT3 
INCOME TAX SERVICE '

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

Kokios mokslinės vertės lurij 
šičia suminėtieji geneologiniai ( 
išvedžiojimai galėtų tik istori-j 
kai pasakyti. Bet ir šitų nucmo- į 
nės būtų nevienodos ,kai vieni 
pripažintų Kazimiero lietuvis-, 
kurną, kiti, gal būt, sakytų, kad 
karalienės Elzbietos II gyslomis • 
teka lenkiškas kraujas.

šiap ar taip, metus žvilgsnį į 
praeiti, pasidaro gaila, kad Lie
tuva, sugebėjosi apdalinti kara-

— A.a. Anastazija šliauterie-1 
nė mirė vasario 21 d., sulaukusi! 
101 m. amžiaus. Gimė Lietuvoj, j 
Papilėje, Šiaulių apsk. Ameri
koje išgyveno 76 metus. Liko 
sūnus Artūras su žmona Helen, 
trys anūkai, trys proanūkai ir 
jų šeimos. Tarp pat liko sesuo, 
Valerija Bernotąvičienė ir dau-Į 
giau velionės giminių. Palaidota; 
Lietuvių Tautinėse kapinėse ša
lia savo vyro Vincento šliaute- 
rio ir dukters Marijos Ferrone.

LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko

ir iš vidaus.

PAA’I-
NĖJO VASARIO 16-ĄJA

( Praeitą sekmadienį, vasario 24,' 
J ALVUDAS Sodybos pažmonyje!

Įspūdingai paminėjo 
nepriklausomybės 67-m. sukak-' 
ii savo Į 
foria Avė. į minėjimą susirin
ko daugiau negu 50 vyresnio: 
amžiaus pensininkų. Pirmiausia 
visi minėjimo dalgiai pagiedo- 

{ jo Apsaugos aukščiausias... gies- 
I mę. Dr. Jenas Adomavičius va

dovavęs iškilmėms, iškvietė sa
vanori kūrėją mokytoją J. Ta- 
mulį uždegti žvakes už miru
sius ir žuvusius savanorius bei 
karius, Inirie žuvo kovose už ne
priklausomybę, Taip pat uždegė 
Elena Leskevičienė, kuries bro
lis savanoris žuvęs tose kovose 
dėl laisves.

P-lė Kirvaitytė ir dr. J. Ado
mavičius padainavo “Pilki sava
noriai ir dar vieną dainelę.

Savanoris J. Tamulis savo gra 
žioje paskaitoje priminė praei
ties laikus pabrėžė Himno žo- 

j džius “iš praeities tęstiprybę se- 
1 mia”; paskaitą baigė žodžiais ■ 
i “Vienybė težydi’’ mūsų tarpe, 
i J. Palutis;savo hūryba pager- 
'■ bė žuvusius savanorius gražiais vazonai(Alvudo išauginti). M.Š.

Lietuvos;
iL'cvni y k/to vi m. oiljvcllk-* . . . T, . .. -

* c-iP7 e r ■sutartinai paffiecbjc populiarią patalpose, 6317 So. Cali- . .„".r .. , ...

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE..
ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS. .Z

giesmę ‘Marra, Marij 
šia lelija”...

Dar kalbėjo majoras Tapulio- 
nis apie karantiną Latvijoje, 
kai grįžo su šeima iš Rusijos.

Justas Žemaitis deklamavo se
novės liaudies dainas apie Port 
Artūrą, Mandžiūriją, lietuvių 
trėmimo Į Sibirą daina prim:n-| 
.damas..

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

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.
Didelis, graliai įrengtas bungalow.; 
Nebrangus.

j ŠIMAITIS REALTY

po- 
pri- 
p-ri .
<?e-

Seneliu namų gyventoj; 
nia Oželienė, gavusi žodi, 
minė operos -‘Traviatos” 
mus spektaklius su mūsų 
riausiu tenoru Kipru Petrausku,
Kardeliene, Sodeika ir kitais j 
Tais laikais gen. Nagevičių kvies Į 
davo kauniečius i Karo muziejų 
Nariu Metu sutikimui. 1920 m. 
susiorganizavo kariuomenės gy
dytojai su dr. Oželiu, dr. Sta
siūnų, dr. Nagevičių ir kt.

Minėjimo pabaigoje savanc- 
rui J. Tamuliui ir E. Leškevi- 
čienei buvo įteikta gyvų gėlių

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

Tel: 436-7878

BY OWNER — NEWER SU
PER DELUXE BRICK 3 FLAT, 
2-3 bedrooms, 1(4 baths, 2-2 
bedroom. Excellent location. 
237’ lot. Off street parking.

Maintenance free exterior. < 
Mint condition. 1 

$168,900 or best offer.
Vicinity Garfield-Ridge.

< 585-5541

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto ■ lehfae ą, 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

(•rantuotai ir sgtlnmgaL 
KLAUDIJUS PUMPUTI!

4514 S. Talman Are, 
TeL 927-3559

DĖMESIO
62-80 METŲ AMi VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensininkam®. 

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Avk, 

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

Dengiame ir taisome visų rūk 
šių stogus, Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausii.

ARVYDAS KiELA £
6557 S. Talman Avenueį 

Chicago, IL 60629 L,
434-9655 ar 737-1717

Income tax service
Pajamų mokesčiai

Skambinti YA 7-9107

Ugramens patyrimas — sąžinindras darbas i 
Je? ruoiiatė* keliauti — kreipkitės į Lietuviu Įstaigą: 

American 'PraveJ Service Bureau 
3727 S- 5V sstorii Avt^ Chicago. IB- 60643 į 

Teief. 312 23»-*787 i
.1 v Meffiokaacj pai«rox<Bi»i mxkr.nt lėktuvų, traukinių, laivų teilo- 

(eraiaei), viešbučių ir automobilių rerervtriias: Pardunda-.
sj£ kelionių draudamos; Organizuoja-’ae keliones i Lietuva ir kitus tažtua; . 
Sudarome Atvirti mis giminių, apsilankymui Amerikoje ir teikiame Infer-1 
taac5t*‘ 'nsato kelionių reikalais.

* Taupykite skrisdami Chartered MAtuvaix tik Leiaia reKsruoc rietu 
Q anksto — prieš 45 - 60 dienų. ‘ *1®
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ADVOKATU DHAUGDA

619 puslapiu, kietų viršeliu knyga

KOVOS DEL LIETUVOS J

a

i

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Avė.
(212) ,it>-8700

ir V. BRIZGYS i 
Darbo valkndoc 

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet. 
Šeštadieniais pagal jusitarima.

M06 S. Kadzh Ava. 
Chicago, UI. 60629
Tel: 778-8000

Advokatu
GINTARAS P. ČEPiNAS

Darbo Ytlandos: Kasdien: nuc 
9 vbL ryto iki 8 v&L vakaro. 

Seštad.: nuo 9 vai f. iki 12 vaL 4. 
h pagal susitarimą.

TeL 776-5162 . 
f64J West 63rd Strwt 

Chicago, DL 6063»

Naujienose galima gauti 
AUGUSTINO PAšKONIO

knygą apie

i

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St
(Town of Lake)

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLĄ IR 
JOS KARIŪNŲ LIKIMĄ

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

Čekj rašykite ir siųskite:

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

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS

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

KAINA •— S17. (Persiuntirrnl pridėti $1)

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, EL 60608

- Liberty tedera! /evirgs
AO LOAN ASSOCKON

Filadelfijos Federaline Liberty 
Taupymo ir Paskolų Bendrovė

1984 metų sausio 29 dieną Filadelfijos FEDE
RALINĖ LIBERTY TAUPYMO IR PASKOLŲ 
BENDROVĖ, Filadelfijoje vadinama lietuvišku ban
ku, tapo pertvarkyta Į akcijų korporaciją. Jie at
spausdino ir pardavė 881,449 akcijas, tokiu būdu 
$8,400,00# 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.

C. S. CHELEDEN, 
Emeritus pirmininkas

Turintis ilgų metų 
patyrimą.

Pranas G. Meilė, CPA ;
2649 West 63rd Street

Chicago, Ill. 60629
Tel. t Raštinė — 776-5163

Namu — 636-5347

KAIP SUDAROM 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko 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 pe^ 
siuntimu).

Miko šileikio apsakymu knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

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

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

Ave., Chicago, JL 60629.

M. ŠIMKUS 
Notary ''Public • 

INCOME TAX SERVICI

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450
Taip pat-, daromi vertimai, -giTni-nių 
iškvietįįųai, pildomi pifigtybės pra

šymai it- kitokie. plarikai. ■ > v
v - i. ?** -f> t i. , • K.' tĮ-

Žiu.-

r ,

F. Zapoll*, AgaftL * 
320!% W. 95th St .

Everg. Park, 111. 
60642 - 424-865J

*

i

world on fire

6 — Naujienos, Chicago, Dl. — Sjt-Monday, March 2-4, 19f5




