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Vokietija turi ilgą sieną 
Lenkija. Jeigu amerikiečių 
riai išeitų, tai Lenkijai 
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POLITINĖS KALINĖS SVEIKINO 
PREZIDENTĄ R. RE AG ANĄ

Vakaruose gautas moterų po
litinių kalinių sovietiniame konc- 
lageryje ŽCH-385/3-4, Mordo
vijos ATSR, parašytas sveikini
mas prezidentui Reaganui. Ka
linės sveikina su perrinkimu į 
JAV-ių prezidento postą ir rašo:

“Mes viltingai žvelgiame į Jū
sų šalį, žengiančią laisvės ir 
žmogaus teisių gerbano keliu. 
Linkime jums sėkmės šiame ke- 
lyjė".

Sveikinimą pasirašė dešimt 
kalinių, j u tarpe Edita Abrutiė- 
nė bėi Jadvyga BieTiauskienė. 
Laisvos Europos Radijas su svei 
kimino tekstu supažindino ir 
Lietuvos klausytojus.

* * *
“SĄŽINĖS KALINIŲ” ADRE
SAI FLORIDOS DIENRAŠTY

.Dienraštis St. Petersburg Eve
ning Independent savo lapkričio 
29: k gruodžio 5, 7 bei 14 d. lai
dose išspausdino ilgus Sovietų 
Sąjungoje “už tikėjimą perse
kiojamu” asmenų sąrašus. J up- 
se randame 24 Lietuvos katali
kus, žydus ir sekmininkus. Pa
vardes ir adresus suteikė f šios 
organizacijose National Inter-

NUTARĖ IŠTIRTI
ĮSIBROVĖLIO SVEIKAĄ

WASHINGTON, D.C.—Inau- 
. guracijos dieną į Washingtona 
iš Denver, Colo., atvyko 45 me
tų Robert Letta. Jis atvažiavo! 
2.000 mylių, pastatė savo ma-!

• šiną parkinimo kieme ir nuėjo į 
Baltuosius Rūmus.

i Ceremonijoms pasibaigus,pats ■ 
prezidentas su ponia užėjo į vai. 
gomąjį, kur rengėsi ką nors į 
lengvo užkąsti. Juodu nustebo, j 
kai šalia virtuvėje esančiame1 
valgomajame rado jų belaukiau ; 
tį Roberą Lettą.

—- Na, kaip tu čia patekai?— 
paklausė prezidentas.

— Kvietei Į inauguraciją, tai’ 
’ ir atvažiavau.

Tuojau atsirado prezidento 
asmens sargai, išprašė Lettą iš 
valgomojo ir pradėjo jį klausi
nėti. Jį klausinėjo iki vakarykš
čios dienos. Nieko įtartino ne- 

: rado, betnėpaleidžia. Dabar jį 
^pėlduos, ištirti psfcholpgains.Jie
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TREČIADIENĮ GENŠERIS SUSITIKO SU 
PREMJERU JARUZELSKIU

Nori informuoti Gromyką dar prieš artėjančią 
Ženevos konferenciją

JNA, Vok.—Vokietijos kanc- 
s Helmut Kohl praeitą sek

madienį paskubomis pasiuntė 
Vokietijos užsienio reikalų mi
nister} II?linul Dietrich Genše- 
rį , kad pirmadienį galėtų susi
tikti su A. Gromyka ir infor- 

' m uotų ji apie kelis svarbius da- 
. lykus dar prieš kovo 12 dieną Že
nevoje planuojamą Amerikos ir 
Sovietų Sąjungos ginklų kont
rolės konferenciją.

Ką kanc. Kohl įsakė
' Gromykai, tuo tarpu nežinia, 
bet reikia 
tas pats kancleris Kohl praeitą 
savaitę įsakė mesti Europos rin
kim $700 mijonų dolerių, kad

i dolerio vertė gerai nuslvstu, 
bet nieko iš to neišėjo.

i Aukso pirkliai siūlė unciją už 
j £250, bet savaitės pabaigoje 
' kiek nusmuko, bet sustojo prie 
' $280.

Pradžioje patys vokiečiai pa-: kybą su Lenkija. ' 1 • J • I 1 ! 1 1 - - Ii leido gandą, kad doleris eina 
! žemyn, bet’ jis nusistovėjo prie 
■ $288.00 už unciją. Kuriais su- 

.» . , x -4ę^Iin^^vbŠiečia£taip pasielgė,R u M A N 1_ A J, [ sunku suprast. Mal„ ^"d M.

tartis. Kai pasirašys 
sutartį,tai amerikiečiai p 
važiuos.

Rusai primetė
valdžia visai Rvtu v 4.
jie tą pačią vyriausybe*
tų ir Vakarų Vokietijai, 
kieuių kariuomenė rusų 
stabdytų.

Pirmadienį ministeris
ris pasimatė su A. Grcmyka. Jis 
dar kartą su juo susitikp anl- 
radienį.

Trešiadienj Genšeris susit.'c; 
su premjerų Vaitiekų Jaruz -

^^T^ęrste-

SkMĮy tdąaV iii fo rimuojami'{kaip- 
raš^'č. lankūs' /‘s^inės ĄlfcaK. 
nianfe” bei ’jų.gįmirižinš: ir ragi
nami pranešti apie , savo i patirtį 
šiuo ądresu: ‘'SLįfelĮne Letters, 
the Evening Independent j P; 0, 
Box T121, St.T Petersburg, • Flo-

Soviet
mus

į^jsiyeržė į-Baltuotus Rū-'

----------— g?

Už AsWtO VĖŽĮ - ■ 
GAVO $§04,000

Trečiadieni ‘ vokiečių ministeris Gešneris, skrisda
mas iš Maskvos, sustojo kelioms valandoms Varšuvoje, 
pasimatyti su gen. Jaruselskiu ir gris Į Boną.

• \ *. ■ , -'z ■l

DELS PIRMININKAS KREI
PIASIĮ MIN. PIRMININKĘ ' 
MARGARET THATCHER

Gruodžio mėnesį D. Britani
joje lankėsi SSRS Aukščiausios 
Tarybos atstovų delegacija su 
Michailu Gorbačiovu priešaky, 
šia proga D. Britanijos Lietiiyįų 
Sąjungos pĮnriininkas J. Alkis 
laišku kreipėsi .į ministerę pir
mininkę MargaretThatcher, 
prašydanias 'atkreipti dėmesį į 
tai,: kad. Sovietų Sąjunga, nebe-

CHICAGO ,IL.— Donald Lip- 
ke.nuo 1954 metą iki. 1980 me
tą dirbo Forty-Eight ■ Is taimen t 
C<x Jam teko įdėti asbesto plok
štės sienose, , asbestu apsukti 
karštu vandes’,vamzdžius.

. į Bedirbdamas -prie : ' asbesto 
.plokščių jis .gayo plaučių vėžį. 
; Vienas plautis jam visai suės
tas. ' :

Prisiekusių teismas išklausė 
liudininko ir gynėjų teikiamas 
žinias. Anksčiau žmones nežino
jo, kad "asbesto plokščių dulkės 

‘.sukelia vėžį.
Asbesto' -plaučių sukeliamas 

vėžys išaiškintas’ tiktai 19801 
nietais. č* ■ . ./

ŠEŠTADIENIO NAKTĮ UŽDARĖ JAV-BIŲ 
• - . > MEKSIKOS SIENĄ

Meksikiečiai pagrobė <Įu Amerikos pareigūnus, 
nuvažiavusius’ ieškoti narkotikų agentų

Meksika, sostinė. — Praeitą 
šeštadienio naktį amerikiečiai 
uždarė visus venynius perėji
mo punktus.

Amerikiečiui 
monių, nes iki 
išaiškinti, kur 
agentai, kurie 
ką, kad galėlų
kiečius, organizuojančius 
kotikų įvežimą į Ameriką.

Paaiškėjo, kad tie agentai 
nieko nerado, bet jie patys bu
vo pagrobti ir iki šio melo neiš-

Prišiekušiųjų teismas paskyrė' 
l>endrovei sumokėti Lipkei $804,

ali-

ETIOPIJOJE SUĖMĖ
9 PRANCŪZUS

Etio. f 
atsi-

ėmėsi .šią prie
šių meto' negali 
dingo du JAV 
įženė i Męksi- 
surasti meksi-

nar-

čiai dar nesurasti. Reikalas 
dėliojamas.

Visi supranta, kad policija 
pati reikalą atidėlioja.

Iš Meksikos į Ameriką kas
dien įvažiuoja apie milijonas 
žmonių. Jie čia turi visas r 
nybes. Dauguma dirba.

Darbą atlikę, jie grįžta 
mo. Jie nešasi uždarbį, 
pirktus įrankius, Amerikoje 
minamus.

ali-

na*,
nu-

ADIS ABABA, Etiop — 
pijos policija, norėdama 
kratyti įtariamais užsieniečiais, Įjng vokiečiu k 
suėmė 9 prancūzus. :

Jų tarpe buvo 4 gydytojai ir 5 . 
dvasiškiai.

Prancūzai suimti Lnlebala 
miestelyje, esančiam 200 mylių, 
atstumoje nuo sostinės.

Vietos policija turėjo įsaky
mą visus suimtuosius sušaudy
ti, bet paskutiniu metu atėjęs 
isakvmas liepė visus suimluo-

■— Ministerio Genšerio skr: : i 
mas į Maskvą ir parima ty;
su Gromyko buvo toks net i ’ ii 
tas, kad artūniausieji ben : -

rėjo padaryti didesnės įtakos į i darbiai hėžindja' aip-’e Gcn- 
Europos. ripką.

Gadiniąs daiktas, kad Gense- 
ris yra. pasiryžęs-pradėti kom
paniją, kad Amerikos karo jė-j 
gos. t rauktus; iš -Vokietijos. Jeigu’ 
tai būtų, lai vokiečiai turės pa-! 
sisakyti šiuo svarbiu klausimu.; 
Vokiečiai 'pakankamai pažįsta' 
rusus. Jie 'supranta, kad dabar-1 

ariuoinene viena* 
nepajėgs sustabdyti rusų. I

Kancleris Helmut Schmidt aiš 
kiai pasisakė prieš amerikiečių' 
išvykimą iš Vakarų Vokietijos, 
kol nebus pasirašyta

atskririima; „

— Sudano’ prezidentas 
meiri -įsakė sustabdyti visu 
dyniųš; • nes ’ viceprezid 
Georgė B’Jsh -atskrenda i i 
ną. ..

— Prezidentas Reagan.'; 
šo Kongresą pusantro 
dolerių naujiems lėkluv 
tyti.

dama Helsinkyje- padarytų įsi-1 000 už darbo metu gautą vėžį* 
pareigoj imu, ( persekioja Lietui1 ir $175.000 baudos už neprižiū- . 
vos katalikų.dyasiškiją ir tikin- rėjimą; ir nevalymą vėžį suke- 
čiuosius. I liančiu arlxisto_duJkių.

Laiške išvardinti 13 lietuvių
sąžines

Yra 70 darbininkų, dirbusių 
sovietiniuose, toie psčioje bendrovėje, kurie 

koriclageriuose, pabrėžiant, kad iškėlė bylas dėl gauto vėžio, 
jų skaičius yra žymiai didesnis.
J. Alkis pra'ė tą žmogaus teisių 
pažeidimą išk.-lti per susitikimą 
su Gorbačiovu ir priminti jam, 
jog kalinių paleidimss prisidėtij

’ — Dabar fermeris G. Colt 
gauna paties prezidento asme
ninį £250.00 čekį, su patarmių 
neatiduoti paskutinių pinigų.

Pasirodo, kad tuos du ameri
kiečius pagrobė Meksikos -poli
cija.

Meksikos policija žinanti, kur 
tie du amerikiečiai yra laiko
mi. J

Buvo rasti keli paaiškinimai, 
pasikeista vardais.

Bet tie du pagrobti amerikie-

Amerikiečiai mano, kad 
punktų uždarymas privers Mek
sikos paliciją imtis priemonių 
surasti pagrobtus amerikie
čius ir juos paleisti.

Amerikiečiai nesustabdė di
džiųjų perėjimo punktų, kur 
žmonės važiuoja automobiliais, 
sunkvežimiais.

šiu

Sustabdyti mažesni punktai, 
kur rytais i Amerika ateina dar
bininkai ,o vakare grįžta namo, 
Meksikon.
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Amerikiečiai turi žinių, kad 

pagrobti JAV pareigūnai dar 
gyvi, bet policija nesiima prie
monių juc' išleisti iš 
kos.

Meksi
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Kovo 5 d.: Teofilius, Gerasi- 
ma, Vydolas, Giedrė, Adakris, 
Sigalė, šareikis, Kalva, Andrie
jus.

Saulė leka 6:20, leidžiasi 5:45.

Vėjuotas, lis, perkūnas tran- 
kysis. ■; 5 • ’

— Reagino šalininkas Gerald 
Cold pasiuntė respublikonui 
partijos rinkiminei kompanijai 
$1,200. Tai buVO. visos farmerio 
santaupos.

— U ragu 
pranešė, k 
priimti jsta

iaus karo vadovybė 
ui ji leis parlamentui 
yrnus.

Pirma dien;
taikos su- kainavo- $290.00.

J

įei
tai 

mir-

sius atvežti:
Tuojau įsiterpė Prancūzijos 

ambasadorius. Visus -suimtuo 
sius paleisti.

Diktatorius Mūram įsakė tuo
jau išleisti visus penkis dvasiš
kius, n-s Etiopijai iš jų nebuvo 
jokios naudos.

gu gydytojai ligą atspės.lai 
jiems verstis medicina, bet 
gu gydomasis nepasveiks, 
bus atsakingas už ligonio

— Vladimir šeibickis vakar 
atskrido j JAV praleisti 10 die
nu.

— T.ima priemiestyje Peru po' 
licija nušovė 10 vagilių, ban-i 
džiusių pavogti automobilį.Suri
šo rankas ir peršovė š užpaka- 't 
lio.

— Artimieji Rylai dar nepa
ruošti laikai, pareiškė Valsly-' 

departamentas.

Britu angliakasiai 
nelaimėjo ir baigė streiką,

4 Ji 
f t

t 
ii

i f i

Mississippi žemupyje vanduo tiek pakilo, kad • 
nieko nes galvijus susivedė ant antro aukšto. Galvijai ir ; 

nės turės laukti, kol potvynis atslūgs. z
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creiptis pas eilinius gydyto
ji bus tik laiko gaišinimas

TVIRTA SVEIKATA- PASTOVI
Kūno, proto ir jou&mv darnos pagrindai

Naujausių moksle žinių populiarus perteikimas 

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.
į Monrealio 

UNIVERSITETO odos ligų kli-

Dešimt milijonų alkoholikų (7) ra u

bar ateina pavasaris, xuncjc k* 
liga pagerėja. Ten jis gaus ge
riausia dabar medicinoje žino-

Eikime bent vienam alkoholio raiste jklim- į 
ptisiam mūsiškiui pagalbon, net septyne
riopai jam pagalbos ranką ištiesdami.

I
(Visuomeniškai mediciniškas raginimas)

dienų medicinos pajėgumui gy
dymą. Sėkmės! Vėl parašykit.

Dr. Jonas Adomavičius

Net dešimt milijonu amei

Mes profesionalų baliuose, su
ėjimuose kokteiliais savas gerk- 
le> mirkome; klubuose, parengi
muose degtinę maukiame, o iš- 
sigėrę geriausius žmones, įskai
tant savo šeimos narius, purvais 
drapslome. ir tariamės tėvynę 
vaduoją, sdve gerais žmonėmis 
laiką, net pavyzdžiu kitiems 
save laiką__

Jei žmopės nuo pat mažumės 
subręstų savais pusi telkimais Į 
tikrus žmones ir žinotų šių die
nų tiesą apie alkoholizmą, tai 
miljonai alkoholių tokių kančių 
nekentėtų. Maišines galime IŠ
VENGTI tų mšijoninių vargų, 
SVEIKA asmenybę (nusiteiki- Į
mus) įsigydami, SVEIKU protui maisto, 
vadovaudamiesi, tikrą, dar ne- 4. Mankštinkimės pagerinimui 
sugadintą LIETUVIŠKĄ ^^als ą | *n d i u e^ ii o lio —. — - —  — • . — r . 1 . •

Al. ŠILEIKIS Karvės sode

2. Naudokime tik maistingą 
valgį.

3. V enki m e nemaistingo

ant pečių užsidėdami, šitam 
darbui nereikia Galijoto jėgos 
ar Saliamono galvos: .jrakaks 
mums sveiko, lietuviško nusitei
kimo ir nesugadintai lietuviškos 
galvosenos alkoholizmui išveng-

kiečių, jų tarpe nemažai mūsiš-į 
kių, yra patekę į alkoholinį var-j 
gą. Jie į alkoholio vergiją įkrito, ( 
nuslydo ar nučiuožė, kartais į 

"palaipsniui, bet visada nelaimm*, 
gai. Dešimt milijonų alkoholinių 
vergų eina pro mūsų akis ir mes 
matome jų kančias, suirusias; 
Šeimas, susmukusi gyvenimą,! 
vienatvę, neišsipildžiusias sva
jones ir neišpildytus pažadus.
Kiekvienas alkoholikas turi sa-^ ti. Net SEPTYNERIOPOS prie- 
vitą gyvenimo istoriją, ©ar/n^ .^ponės ryrą prį^rįa^os*<i^^^Vi^ 

“simteriopai daugiau kefiėi^ aF»-natfi iš mūsų taUb^toližlSui >3^ 
“icholikų artimieji ir tolimieji. vengti. Kiekviena tu priemonių

O mes, ką darome jų kančių į yra pajėgi savyje, o visos jos. 
palengvinimui?! Labai nedaug,! kartu septyneriopai padidina al* 
arba visai nieko. Nė vienas reli 
gi n is ar nereliginis žmogus dari štai tos priemonės.
neišpildė savo religijos ar ne- I. Kiekvienas laikykime save 
religijos jam uždėtų pareigų. SAVITU asmeniu.

koholizmui išvengti galimybę.

5. Ugdykime elgesių viduti
niškumą ir vidinę ramybę.

(j. Kai būtinai reikia, naudo
kimės PRIEDINIU maistu.

7. Reikalui esant, naudokime 
MEDlfeiNIšfvAS priemones.

Taip septyneriopai atliekant 
savas pareigas, mes kiekvienas 
galirsa išvengti alkoholizmo ir 
visų tos blogybės sukeltų ne
gerovių.

Alkoholizmas yra dauge
riopa negerovė

Visi atsiminkime tiesą, jog 
žmogus NEGALI suteikti savo

Dream 
achir e.

foe can buy aha-ee ir your parti 
-dlar draarc try y/. rig the Payroll 
'ortnge Plan arhe^ you work, or th* 
^ABd-a-Mocth plar vhare you bank.

įt puc’’ that U
Ar i. I’-S. Saving* 

Sond* hav» Newn helping to mac* 
<ppr dream* ocxn.j cue for yeara.
Now, Bond* ma: ir* in lam than 

<tx yean. That m* na your dream* 
os® oxne true fftgter th an ever before.

(Dabar šioj vietoj O’Hara Aeroportas)

kūnui reikiamą mitybą, jei jis 
stipriai išsigeria. Toks išsigėri- 
msa veda prie alkoholizmo. Pas
tarasis yra daugeriopa negero
vė, vienokiu ar kitokiu būdu 
neigiamai paveikianti kiekvieno 
žmogaus veiklą.

Kiekvienas žmogus yra iš pri
gimties sava kūno gyvybine 
chemija labai SAVITAS tvari
nys. Nebuvo, nėra, nebus, nes ir 
negali būti visai vienodų žmonių 
savo kūno sudėetnni ir savo kū
ne vj-kstanėįais cheminiais reiš
kiniais. Už tai, kad žmonės yra

yra p r i valoma SKIRTINGA 
maisto sudėtis ir savitas vitami
nų, mineralų bei kitų maistingų 
darių kiekis, šitokios tiesos pri
silaikant, žmogaus bendra svei
kata gerėja ir palinkimas gir
tauti mažėja bei- visai nyksta.

Jaunose dienose jaunimą 
nuteikime savu elgesiu .

Jau iš pradžios reikia j a imt
iną nuteikti svarbiausiąjn. daly
kui: nevalgymui* PAKEISTO 
(processed) maisto ir negėrimui 
Įvairų BIRZGALŲ (soft chinks).! 
Tik taip elgiantis žmogus turės 
mažesnę galimybę patekti į al
koholizmo glėbį jaunose dieno
se, o taip pat smarkiam išsigė- 
rimui vėlesniame amžiuje. Ypač 
negerai daroma, kai jau nuo 
mažens saldžius valgius valgo
ma. Vėlesniame savo amžiuje 
tokie žmonės šliejasi prie svai
galų. Pastarieji taip vęikia, kaip 
juos veikė saldumynai jaunose 
dienose, net dar blogiau.

Alkoholizmo gydymo negana, 
reikia apsaugos nuo jo

Atsiminkime, kad vien alko
holizmo gydymo toli gražu NE
GANA. Būtina yra APSAUGA 
nuo įpratimo girtauti. Mes Pa
tys tiek namie, tiek už namų gir
taudami visuose parengimuose 
gausiname alk^įhpĮikų skaičių ir 
iki pasibaisėjimą didiname jau
nų girtuoklių ^ętas. Taip ir ga
vosi NLOLATSNIS gausėjimas 
alkoholikų, nežiūrint jų gydy
mo. Todėl visi tvirtai uusistafy- 
kime laikytis nesugriaunamos. 
liesos, kad APS.UlfiaWMAS 
žmogaus n no Įpratimo girtauk, 
y ra geriausia priemonė PANAI- 
KINLMLT girtaviBĮO-

Nuteikime jauną žmogų 
tinkam on cnitybon

Tokios apsaugos viena pra
monių yra NUTEIKIMAS žmo
gaus tinkaiuon žmogui mitybom 
Tokia gera žmogaus mityba turi 
prasidėti nuo žmogaus dąr esan
čio MOTINOS j-čioęe — ir įęsia- 
ma per visą žmogaus gyyęmmą<

Tai nėra nepasiekiamas'reika
lavimas. Tai nėra kel
tis ant mėnulfo atsikratymui 
nuo alkoholizmo. Būkime visi 
«vo esamose vietose, tik įsigy
sime bent minimumą žmoniš-

tėvą ligotą, 
sena, irgi visokių ne

DĖMESIO MUZIKOS
STUDENTAMS

Balzeko Liętuyių Kultūros

nuvežti pas daktarą arha į ligo
ninę, tai kai atvažiuoja, tai jo. 
nosis ir veidas būna tamsiai 
raudonas.

Atsiprašau, Daktare, kad truk
dau brangų laiką ir už tokią

, jienose gausiu atsakymą. Tik 
gaila, kad Naujienų raidės išdi
lę ii be rašalo, gal jau jų negali

kūmo (asmenybės, nusiteikimų 
tvarkos) ir j __
eiti be svaiginimosi.

Čia tūli dvasiškiai turėtų liau- j 
lis niekus skelbę, net vienuoliai! 
turi šioje srityje susitvarkyti f 
netvirtinti, būk tai girtavimas 
NĖRA nuodėmė. Mat, tai kas ta-i 
da yra nuodėmė, jei per girta-Į 
rimą šiame krašte didesnė pusė 
mirtinų susisiekimo nelaimių 
Įvyksta; jei dėka girtavimo ne
suskaitomi skaičiai savižudysčiųj 
ir žmogžudysčių nuolat esti paT! 
pildoma; o kur dar kitos per| 
girtavimą susilaukiamos blogy
bės?... Tuo reikalu vienuolių 
skelbiami niekai yra pagalių kai- 
šiojimas į prieš girtavimą veža
mus ratus.

Paveldėjimas irgi savo 
trigrašį prideda

Žinoma, paveldėjimas irgi yra 
veikli jėga patekti į alkoholiz
mą. Todėl asmenys, turi ar tu
rėję artimus kraujo gimines ai- i 
kdholikus, turi būti dvigubai at- į 
sargesni: tokie turėtų NIEKĄ-į 
DA nedėti čerkutės prie lūpų, Į 
ar bent NENŪRYT I PIRMO j 
gurkšnio degtinės (ar kitokio: 
svaigalo) iki savo 21 vardinių.

Išvada. Kiekvienas iš mūsų 
susiduriam tiesiogiai ar netiesio-i 
giai su girtavimu ir jo pasėko
mis. Kiekvienam yra svarbu ži
noti veiklias priemones prieš to
kią blogybę. Iki šiol alkoholikų 
vien gydymas, o menkas apsau
gojimas nuo alkoholizmo NIL 
DAVĖ norimų paseku. Reikia 
kiekvienam suprasti ir gyveni
me pritaikyti nuo alkoholizmo 
apsaugos pagrindus.

Kiekvienas mūšų visuomenės 
narys turi taip nusiteikti, jog 
jam reikia imtis PAČIAM atsa
komybės dėl savo sveikatos ir 
tolimesnio likimo. Bendradar
biaujant su gydytoju, tvarkant 
savus nusiteikimus (asmenybę 
nuo dar negimusiųjų pradėjus 
ir reikiamai ąpsišvietus nuo al- 
koholizmo apsaugos reikalavi
muose, ypač mityboje susitvar
kius, mes pajėgsime sėkmingiau 
keltis iš mus irisus mirtinai ža
lojančio alkoholizmo huno.

Pasįskaįtyti. Dr. Roger J. Wil
liams: The Prevention of Alco-. 
holism Thro ūgli Nutrition.

mes pajėgsime apsi- j j- •

Atsakymas. Aeiu Tamstai uz 
taip gražiai ir aiškiai išdėstytą 
reikalą. Dėl raidžių be rašalo, 
tai Montrealyje suorganizuokite 
Naujienoms paramą, tada šį 
skyrių bus lengviau įskaityti. 
Tegul palikimus senesnieji ne
mėto vėjais, o teikia rimtam 
reikalui. .• » į

Jokios odos Egos joks gydy
tojas pasaulyje negali gydyti 
nematęs paciento. Taip yra ir

yra nepagydoma, tik apgydoma 
tiek, kad pacientas jaustųsi lai
mingas. Gydymas yra sudėtin-

STENKIJ^S GERU PATA
RIMŲ PASINAUDOTI

SŪNAUS GALVOJE ŠAŠAI, 
JO NOSIS RAUDONA, 

O DAKTARAI NEPADEDA

Klausimas. Gcrbiąniąs Dr. 
Adomavičiau, aš skaitąu Taps- 
tos sveikatos skyriuje vi^us pa
tarimus, nekurtuos net po du
syk, ir vis tikėjausi, kad kartais 
bus ir ąpie mano sūnaus ligą, 
bei iki šiol Naujienose nebuvo. 
Tad kreipiuos su prašymu, gal 
paaiškinsi t, kaip ir ką daryti. Jo

ria $750 muzikos stipendiją lie
tuviu kilmės merginai, esančiai 
paskutinėje aukštsniosios mo
kyklos klasėje arba jau kclegijo- 
;ė studijuojančiai muziką. Sti
pendija bus skiriama atsižvel
giant į gabumus ir reikalingu
mą. Prašymo formą galima gauti 
iš muziejaus muzikos vedėjo, 
skambinant 523-5523. Užpildyta 
forma pristatoma Balzeko mu
ziejui, 4012 S. Archer Avė. iki 
1985 kovo 15 dienos. Perklausa 
Įvyks 1985 m. kovo 31 d., 3.00 
vai. popiet Marijos akštsuiosios 
mokyklos patalpose, 6727 S. Ca
lifornia. Stipendija bus įteikta 
1985 m- balandžio 27 d. Moterų 
Sąjungos metinio parengimo 
metu. ‘ .

— Premjeras David Lange

įplaukti ‘j Naujosios Zelandijos 
uostus, jeigu tie laivai turės ato
minius ginklus. JAV įsake- iš-

® Girtavimas — tai savotiška 
beprotybė.

Mečislavai Vaišvilienei matuoja kraujospūdį Anelė Kirvai- 
tytė Alvudo ambulatorijoje Lietuvio sodyboje.

(M. Nagio nuotrauka)

Mirtis pamiškėje
Pasislėpę mūsų namai skarotose eglėse, 
Tankūs eglynai gieda jiems pasakas amžinas. 
Upės teka vėsios per mano eglynus, 
Leipsta man širdis iš graudulio baisaus.

Girdėjau už eglyno esą nuostabūs pasauliai, 
Bet aš palikau čia, kaip eglės paliko, 
Kaip mano dienos po skarotomis eglėmis. 
Upėms vėsiai tekant, aš vis ilgėjausi..
Saldu tik, kad likau amžiams po sava skarota egle.

Mirtis netoli tėviškes sodybos
Miriau ant raudančios rudens žolės 
Ir sapnuose kasnakt einu namolei,
Kyr ųiirštantis sodas šiurena
Savo graudumu neišpasakytu.

Kai rudgps (iienos graudžiai (įveikia.
Galvoju apie gegužiniu naktis ...
Lapai krinta ir kripta, kaip rpdens dovgjįgg, 
Aįįrinta jįe ir mągp k^pą sunkia užmarštimi.
Ir savo rudu £3$uįumu.

“ * ***; »* w- . į r «,

(Iš Kritusių partizanų testament ’)

2 — Naujienos. Chicago, 8. TU. Tuesday, Ma v.h 5, 1085



Mintys iš knygos “Tikroji Lietuva
, (Tęsinys)

Kaip žinome, 1945 metais Pot
sdame pasirašytų sutarimų JAV 

-bės, Anglija tik la:kiita.i adnii- i 
i.istrąciįai perleido šiaurinę bu-j 

us.os Prūsijos dalį Sovietų Są
jungai, o pie.inę uali laikinai 
Lenkijos ajiministracijai. Lietel

iams reikia pasistengtu kad sė-J 
kančioje taikos konferencijoje,' 
nustatant Europos valstybių sie
nas, vigą buvusi Piūsiju, imti
nai iki Vvslos, būtų perleisti'

ickti.
SENOJI I-1ETUVIŲ TAUTA

Dabartiniame Baltijos pajūry
je senosios lietuvių gentys gyve
na daug tūkstančių metų. Seno
vėje ir lietuviai laikyti viena tau 
ta. Ištisa tTė pirmųjų duomenų, 
aprašymų pakliuvusių į senųjų 
rašto žmonių palikimus, dažnai 
nurodo link prūsų, kurie turė
ję savo religiją, savo raštą, ver 
tingus papročius. XIII amžiuje 
Kiyžiuoėių ordinui pradėjus pul 
ii prūsįts, tie mūsų giminaičiai 
gynėsi ne vien žemėje, bet nar
siai kovojo ir jūroje, dažnai nur 
skandindami priešų pasiųstus 
karo laivus..1 šie istoriniai duo
menys buvo sulinkti, paskelbti 
nepriklausomos Lietuvos laikais, 
bet nepakankamai' išgarsinti — 
ilgainiui dingo Iš atminties ir is- 
tori’os vadovėlių. Dabar stengia
masi surinkti visus duomenis 
apie buvusius Lietuvos laivus,
jūrininkus, tai juo labiau busi drobėje įrišta, aukso raidėmi; 
Įdomus apie senuosius lietuvių i-Įrašai. Tokiu būdu leidėjas par 

davinėja po 22 dolerius Ameri- 
kos valiuta, Kanados 30 dol. ne-j 
galima suprasti. Spėtina, norė
dami, .kad knyga būtų kiekvieno 
lietuvio'namuose. Ja įsigiję Įsi
tikinsite, kad šioje trumpoje ap-

kytai 
kurių 
truks 
daug, 
sausais duomenimis, bet ir vai
zdingais aprašymais, įdomiais, 
net literatūriškais išsireiškimais. 
Knyga taikoma ne tik išrink
tiems’ mokslininkam?, bet dar 
dauginu plačiajai visuomenei.
Lietuvos Šaulių Sąjunga Trent-! 
lyje atliko neįkainuojamos ver-i 
tės darbą, išleisdama labai vei -. 
tingą knygą — Tikroj i Lietuva. ’ 
Ja turėtų Įsigyti ne tik kiekvię-' 
na šaulių šeima, bet ir kiekvie- j 
nas asmuo. Atmintina, atskirai' 
išleisti keli istoriniai Lietuvos 
žemėlapiai, Lietuvos miestų her . 
bai — visa tai privalėtų būti ' 
kiekvieno lietuvio namuose, įs-Į 
taigoje, salėse. Tokios rūšies lei-J 
dinių nebuvo net nepriklauso-’ 
mos Lietuves laikais. Knyga —j 
Tikrc-ji Lietuva, verstina, išleis 
tina svetimomis kalbomis. Tai’ 
veikalas, kokių ne visos vMsty-į 
bės gali didžiuotis Mums nepap; 
rastai malonu, kad knygos —j 
Tikroji Lietuva, ir Lietuvos že-i 
mėlapių parengėjas, aiškintojas 
yra mūsų tarpe gyvenantis Al
girdas Gustaitis, kuris, be kitko, 
buvo šauliu nepriklausomoj-o' 
Lietuvoje, šauliu tebėra ir da-| 
bar.

dar g, svarbiu duomenų, 
pilnesnis nagrinėjimas 

ilgai. Knygoje p-liečiama 
skilimų temų, ne vien
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Lietuves nepriklausomybės laikais 1937 metais Kėdainiuose pastatyta gimnazija

, SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AME
Į RIKOJE UŽUOMAZGA

tų seime dalyvauti. Seimo pir- 
| mininku išrinkta Silvestras Pau
kšti'. sekretorių Vincas Vročins-

įima' turi art mįslių. Dėlto 
-ivr draugų uždeda kaip 
džiausiąs pavidnastis (care

>nę (rūpesti) apie Ba 
r Mukslinyčias, kaip i

dr

ny-
Itf-

Knygoje — Tikroji Lietuva, 
yra 79 seni žemėlapiai ir dar 
j 72 Iliustracijos, Priedo, puikiai
atspausdinta, gerame popieriuje,

tautos jūrininkų žygius, net ka
rines kautynes. ..

Knygoje, Tikroji Lietuva, yra 
vertingas lietuviškų vietovių, lie
tuviškų pilių ir miestų skyrius- 
Tenai, nuotraukomis ir kitaip 
duodama vertingų duomenų, at- 
sigrįžiant į jų istorinę praeitį. 
Nedingstantieji įrašai, nesens- 
tantieji, tinkamai mokslo 
knygoms, istorijos, nagrinėto- 
jams.

Knygoje — Tikroji Lietuva, 
duota daugybės žinomų lietuvių 
laiškų ištraukų, kurių didžioji 
dalis jau pasitraukė s gyvųjų 
pasaulio. •

Apie knygą — /Tikroji Lietu
va, galima kalbėti ne tik^riagri-

(Tęsinys)
Rektorius laiške toliau nurodė, 

kad organas Susivienijimui bū
tinas, nes jame būtų proga per 
'štisus metus svarstyti organiza
cijos reikalus, saki,- “jeigu neieš 
kasime iš mūsų gyvenimo faktų, 

i tai iš savo galvų neišmislinsinie 
i per vieną ar porą seimo dienų”. 

. Į seimus delegatai jau galėtų at
sivežti per metus organe svarsty

> 
žvalgoje, aš tik trumpai, tik pra-] 
bėgomis ši bei tą suminėjau iš 
didingo, nesenstančio veikalo — - 
TIKROJI LIETUVAI

Buvo labai Įdomu paklausyti 
dr. P- Lukoševičiaus paskaitos ir 
A. Mylės apie knygą — Tikroji 
Lietuva.

Gaila kad žmonių buvo ne
daug. Viena buvo dar ir kitokių 
susibūrimų, o kita — mūsų Mou 
trealio lietuvių kolonija tirpsta 
ne dienomis, - bet valandomis,

nėjant paskirus jos skyrius, bet Vieni per dažnai miršta, kiti pa
neigi svarstant- paskirus pusią- likę gražųjį Montrealį, krausto- 
pius. Tenai sukaupta neišpasa- si kitur gyventi. Redos, taip ne-

seniai statėme antrą Aušros Vari 
tų bažnyčpf^-p -dabar jau kalba
ma, kad Į užtektų ir vienos... 
Liūdna! Bot? mes visgi atsigaivi
nę pereitą sekmadieni, paklau
sę- paskaitų apie išleistas gražias, 
auksinėm raidėm papuoštas kny 
gas, pasivaišinom dar kavute su 
pyragais ir laimingi, kad dar lei
džiamos tokios, vertingos kny
gos, išsiskirstėme iki kito sekma
dienio — iki 16 vasario minėji
mo, ir vėl džiaugsimės vis: susi
rinkę.

V. Sirvydas būk "mūsų broliams trūksta ap- j 
švietimo”, bet kažin ar patys 
supranta žodžio reikšmę? Ka
dangi Amerikos lietuviai labai 
nelygaus apšvietimo, ar “profe
soriai” žino nuo ko pradėti ir 
pristatyti apšvietimo būtinumą 
ir naudą? Čia reiktų giliau Įsi-j 
žiūrėti Į Amerikos lietuvių gy-; 
venimą ir jų elgesius. Puikiai 
čia pasitarnautu Susivienijimo 
organas (“garsas”), nes “jame 
galėtumėm pranešinėti vienas 
kitam savo mintis bei projektus 
ir viešai apsvarstyti jų vertę”-

Tačiau, “profesoriai”, girdi,1 
pradeda ne nuo pagrindų, bet! 
nuo “kraigo”: būtent-,, “sugriebė- 
kokią vokišką knygą, kiek gali! 
išverčia, likutį apleidžia, ii- pri- 
tepl.oję į laikraštį, leidžia inte
ligentams stebėtis”. Amerikos O
lietuviai tikrovėje gi trokšta' 
‘širdies apšvietimo ir pildymo 
krikščionišku darbu”.

Kun. M. Juodišiaus laiškas, ta
čiau, buvo skęstančio žmogaus g 
šauksmas prieš nepermaldauja- a 
mą tautinės pažangos bangavimą | 
Amerikos lietuviuose, kuri šį g 
kunigą ir daugelį jo bendramin-! j 
čių, šlavė iš “parodavietės” Į už f 
kampi us.

ta medžiaga Organu galėtu bū- 
ti Saulė, jei sutiktų apsitvarky
ti, o jei ne, tai -‘turėtumėm savo 
locną užvest’”.

Astramskas plačiai pacituo
ja kun. M. Juo-dišiaus laišką 

.1890 m. Seimui. Jis pateikia įdo
mios šviesos šio kunigo galvose
nai ir pobūdžiui. Gaila, kad jo 
asmeninės silpnybės sukliudė 
rasti naudingus kelius Amerikos 
lietuvių visuomenėje.- Hektorus 
teisinosi, Į organą nerašąs to
dėl. kad “aš pats-savo žodžių ne
suprantu, kada-'-Jū-ds^^^audžia 
Vienybėje". Girdi, “s?.kp,|kad rei 
kia mokinties Uėtų^kki”, bet 
netiek reiktu skubėti'kliba to
bulinti, kiek rūpintis “kaĮ mums 
reikalingiausią, tai yra, ipie or
ganizaciją lietuvių Amerikoje”.

Prašė šeimą išaiškinti kliūtis, 
trukdančias lietlUriam eiti į vie
nybę- Girdi, “profesoriai”, (dr. 
Jonas Šliūpas ir naujasis, kun. 
A. Burbos pove kiu įstatytas, Vie 
nybės Lietuvninku redaktorius 
Juozas Andziulaitis)^ jskeibia,

kų: apšvietimo, kuri • aukštinti: 
mus pakels akyse kitų žmcnių> : 
ir skarbo, kuris turi didelę ga*

4 kas, o Juozas Miliauskas tvark-‘ ‘ybę. Tuo^ du dalyku Susivi?ni- " 
dari i. Kuvgom peržiūrėt: pas- 

į kirti: kun A. Burba. A. Dunite-* 
vičius ir kun. P. Abromaitis.

Į Pirmuoju dienotvarkės klau
simu buvo Juozo Paukščio (fcv. ■
Kazimiero Plyrnoutbe rfr-jos varį nius tikro- švesyoės, ir apk 
cu) įnešimas parašyti naujų! didinimą kasos Susivieniji 
konst:tuciją, nes ketvirtojo sei- 

. mo taisymus ir prižadą konsti-l 
į tuciją perrašyti rektorius kun. 
!lvl. JuoJšius su se’mo protoko-Į 
i Ju, sako, nūs

ir užmigęs. Balsu dauguma nu
tarta įsigyti naują konstituciją

Senoji, 1888 spalio 30-to^į 
Juozo Paukščio išspausdinta kon 
slitucija skelbė:

‘‘Susivienijimas Lietuvninku ! 
į Amerike prasidėjo iš geros va- 
: Los apsvietesnių sūnų Lietuvos, 
, kurie būdami atskirti nuo savo 
Tėvynės plačiomis 
išsiskirstę po Ameriką, 
suprato visą reikalą, svarbumą į 
ir naudą vienybes tarpe savo 1 vengė. Kokiu būdu 
brolių. Teisybė riša mus i vieny-j seimui konstitucija atrodė ne- 
bę vienas ir tas pats vardas “Lie f- tinkama, Astramskas 
tuvnin-ko”. tas pats katalikiškas | 
tikėjimas, kurio provas (tiesas) i 
jei išpildysim. atneš mum laimę 
netik amžiną, bet ir ant šito 
>vieto; riša mus į vienybę tie 
patys papročiai paimti nuo pro- 1 
seniu mūsų, atminimas drauge . i iškentėtų nelaimių ir prispaudi
mas nuo neprieteliu Lietuvos’. j 

“Bet idant stoti tvirtesniais I 
mūsų nelaimėje, idant visiems’ 
laikytis tiesaus kelio, pakelti mū 
sų vardą ir gerą buvimą, idan+, 
ant galo pribūti kada reikalas su 
pagalba prispaustai Tėvynei, 
yra sutvertas Susivienijimas. La 
biausia mum reikia dviejų daly-

30 . 
ara- 
.ate,

Šią kcnslituciją, atrodo. } 
šė kur M Juodikius Ji ra:- 
<ad i Susivienijimą nariu 
ii prigulėti “arba tikri l'eti

ivežęs Į Brooklyną i iš prigimimo, arba tie iš ki. a 
čių, kurie priėmė visą bud I <- 
tuvių, per gyvenimą tarpt jųjų 
ir suvrii' pavirto j lietuvi:-’. 
Nariai, tačiau, turi būti k; tan
kai, nes po vardu lietuvic ne
suprantame kitokio tikėjmo 
kaip tik katalikišką”.

?i posakį ketvirtas seimas iš
braukė, o Juozas Paukštis su

mariomis ir j Butkevičium Susivienijimą val- 
giliai ■ disko j e įstaigoje Įčarterucdamas 

'oazių apie katalikybę vis-.i iš
penėtam

neparys- 
Į kiną. Ketvirtas seimas tnir pat 

ja buvo nepasitenkinęs ir buvo 
pavedęs kun M. Juocišiui para
šyti naują, bet uždavinio jis, 
kaip matėme, neįvykdė.

(Bus daugiau)

— Naujosios Zelandijos ir 
Australijos gyventojai bijo kad 
Kinija gali planuoti kėsir.tis i 
^’sująją Zelandiją.

. — Naujosios Zelandijos prem
jeras David Lange tvirtina, kad 
JAV nori jį pašalinti iš prem
jero pareigų. Jis yra darbiečių 
vadas.

e

HxjUlirUlUAWJ, UL1 TLllilDUUU imi U VU 
■g LITERATCRA. lietuvių Htentūros, m«no ir mažu 
m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet ne*enstą. Vln« 

irėvėt,. Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. StmktM 
/. Rankfio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* ir V 
Sėliam atralpsnlai bei rtudfjos, Iliustruotos nuotraukomlf l 
S. K. Čiurlionio, M. šflelklo, V. Kaiuboa, A. Rūkitelš* Ir A. Van?

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir te* 
fialą lokių pirmūnės J uorės Vaičiūnienės atsiminimai apie datei 
.rentei bei jų.istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojv? 
tiems, gėrintis autorės puikiu itiliumi ir surinktai* duomenim^ 
bei uikuliiiaii. Studija yra 151 pusi., kainuoja KL

•f VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraf; 
te? Tuok) Adomaičio' — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne 
gyvenimo bruožų apraiymw, bet tiksli to laikotarpio buities tft« 
ratftrinė įtudija, luskintyta. skirsneliais. Ta 200 puslapių fcnyp 
parduodama tik už EL \ • ■■■ < v*’!'-

t LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamai*e& 
Įdomiai paralyta įtudija apie Rytprūaiua, remianti? Pakalnė! ■ 
Labguvoa apskričių duomenimis Aprašymai Įdomūs kiekvienas 
Setuviul Leidinys Ūluatruotm nuotraukom^*, pabaigoje duodami 
Titcrrardžių pavadlnlmaJ^tr jų rerttnlai j vokiečių kalba. Labs 
saulingoje 335 pust knygoje yra Rytjsrūatų temėlapia. Kaina B*

■> M CAUMl? LIMA, rašytojo* Petronėlės Orintaltėl atk 
mintinai ir mintys apit asmenis ir vietas neprfk. Lietuvoje ir pi) 
maišiais bolševikų okupacijom metais. Knyga turi 234 puslapis, 
bet kainuoja tik tl.

-> JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierių*, nesupra; 
its ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje? tik a 
Margio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir po» 
alją. Dabar būtų Ji galim* pavadinti kovotoju ui imogaus teis* 
Knyga y—* didelio formato. 265 pu*lapią, kainuoja M.

> ■ATTTOi^S NDVTUES, M. loečenko Ifryb*. J. VaJaia.
J»L tnyfoj® yn M tąmoįlao bov«1Im. KaSm

itHyfBB N»wyi«®o*, 1TW 8a. H, CJihM*
gg USwfaAl raJMx irtedi WHcm

E. Kardelienė

D. JCHLMAN.B.S., Registruotas vxlstinmkzj

JAY DRUGS VAISTINE
2759 W. 71st St., Chicago, Ill.

» BCTESTINGAJ iSPlLDOiC RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI * KOSMETIKOS RRTKVTWS

Atdara šiokiadieniais nuo 
J y ai. ryto iki 10 vaL vakaro.

Penktasis Susivienijimo Sei- Į 
mas pat pradžioje pasidalino Į | 
du sparnu, kurių vieną Astrams- £ 
kas krikštija “tautiečiais” ir “pir 1 
meiviais”. o antrąjį “lenkinin- » 
kais” ir ‘-atžagareiviais”. Tą iro-’t 
dė kilę smarkūs ginčai dėl Juo-J f 
zo Paukščio siūlymo Seimui pre | 
zidiumą rinkti vien iš Susivieni-J 
jimo narių. Prezidentas Tarnas 
Butkevičius kirto, kad tada i ve-1 
dėjus galį pakliūti tokie, kurie 
“nieko neišmano”. Pc smarkių 
ginčų, nutarta rinkti iš visų leis *

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra - seniausia, didžiausia ir -turtingiausia lietuviu fraternalir i 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metu?
^LA — 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 pelne, 

nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietu,vis ir lietuviu 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 S3.00 metams,

SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose.
Kreipkitės Į savo apylinkės kuopų veikėjui, 
jie Jums mielai pagelbės I 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 t

Ex-Lax helps restore your system’s own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight. 1 
You’ll like the relief in the morning.

’ Chocolated or pills, Ex-Lax is 
“The Overnight Wonder^

Read label and follow 
directions.
C Ex-Lax, Inc., I9S7

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI
1. Dr. Kazio Griniaus, ATSIMINIMAI IR MIN LYS,

Ųūi tom**............................................. .......    $10.00

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

3. Miko šileikio, LIUCIJA, proza. 178 psl. _ __ .____ -

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

$6.00
$6.00

$5.00

$5.00

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

6. J. Venchvo*, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.
60 psL  $2.00

NAUJIENOS, 1729 So. Halsted St., Chicago, DL 60606 slųs-
Hfe Čeki h- pridžkH vien% dolerj pertiuntimo ičlakiomi, 

i

t

II

t*

įj

Inl UODAS MIKŠYS, 
50 metu studijavęs, kaip

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kaa Bet kada Ir 
&et kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
Ir lietuvių kalti*. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. R, 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

tr patarė mums toliau studijuoti.

FM. Kkfl HrieJiaL iMtaa iX

SSDJIERO3
GIS B. Halsted St, Cfiieago, EC tfūO
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— Ąmerikęs įuiro jęgęs įsjvę^lti |
ra^uą, — pareiškė pęeąidmąą, -r .. Bęi
ąiųerikiečiai privalę pądėti Nikaraguos gyveąįjąm^ įįi- 
laUvinti. Eusąi neturi teisės būti nęgatęnįuutais. Mys j>ą- į 
dedame Nikaraguos gyventojams. k-Qvoj^xitįęiaA.s 7$) ręy- i 
Uų atstųmoje nuo Amer ikos, o rusai padeda sandinįstaęas, 
Įsikūrusiems 5,000 mylių atstųmoje nuo Sov. Sąjųngęs. I

Be to, prez. Heagano administracija pareiškė, kad ji j 
nesustabdys vystymo naujų ginklų, reikalingų karo §ąte-' 
litams sustabdyti arba visai iš erdvės išmušti Dąbąrti-1 
niu metu amerikiečiai erdvėje neturi jokių ginklu o So- Į 
viętų Sąjungos valdžia jau reikalauja, kad tokių ginklų i 
statyba įr bandymas būtų sustabdyti- Prezidentas pa- i 
reiškė, kad tokių ginklų vystymas nebus sustabdytas. -Jei i 
jų statybą bųtų sustabdyta, tai rusai reikalautu specialių 
privilegijų atomo raketoms. Rusai ir dabar vedą propa
gandą amerikiečiams iš Europos išstumti. Kąi bus ap
tarta Europos taikos sutartis, ji bus pasirašyta ir patvir
tintą, tada amerikiečiai sutiks tartis dėl nąąju gįak|ų 
erdvėje. Gromyka specialiai skrido i Romą, kad galėtų 
pasimatyti su popiežiumi ir Įtraukti ji Į Europos taikęs 
propagandą, kuri visai neliečia rusų karo jėgų. Rusai 
nori, kad Amerikos karo jėgos būtų atšauktos iš Vakarų 
Vokietijos, o buvęs vokiečių kancleris H. Šchmidt surišo 
amerikiečių atšaukimą iš Vakarų Vokietijojs su sovietų 
ginkluotų pajėgų pasitraukimu Į prieš karą lįuvusiąs so-

KOMPOZITORIUS JUOZAS NAUJALIS »r 1 °J lža k0 °
. ' ‘ ‘ : išpildytos ir svetimtaučių para-

NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieniui, 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai popiet. Šeštadieniai — iki 12 vau

Nikaraguoje privalo būti demokra
tiniai rinkimai

Prezidentas Ronald Reaganas pareiškė, kad Nikara- 
guoj privalo būti laisvi ir demokratiniai' rinkimai. Sekre
torius Shultz sukiko .šeštadieni Montevideo: mieste pasi- 
l'albėli.^Įid.abartimu sandinistų vadu Ortega, bet iš tę. 
pokalbio nieko naudingo neišeis.

Pranešimas sako, kad dabartinis Nikaraguos prezi
dentas Ortega siūlo išsiųsti iš Nikaraguos šimtą Kubos 
patarėjų, bet šitas pasiūlymas yra bevertis. Pranešime 
reikalaujama, kad būtų pripažinta dabartine Nikaraguos. 
vyriausybė ir josios prezidentas Ortega. Prezidentas 
Reaganas šiuos reikalavimus atmetė.

Nikaraguos gyventojai du dešimtmečius kovoio už 
demokratijos atstatymą, už teisę turėti laisvus ir demo
kratinius rinkimus Nikaraguoje. Ką krašto gyventojai 
išrinks, tas, kuris gaus daugiausia balsų, bus krašto pre
zidentu, turės naujai išrinkto parlamento daugumą ir 
tas valdys kraštą. Prezidentui Ręaganui taip pat labai 
nepatiko kelių JAV Atstovų Rūmų narių pastabos apie 
sekretoriaus George Shultz padarytą pranešimą pako
mitečiui.

Prezidentas Reaganas savo pareiškime spaudos at
stovams reikalavo, kad Kongresas paskirtų 14 milijonų 
dolerių Nikaraguos patriotams, kovojantiems už laisvus 
ir demokratinius rinkimus. Šie Niekaraguos kovotojai 
yra lygūs amerikiečiams, kurie prieš 200 metų kovojo uį 
krašto laisvę ir nepriklausomybę. Prezidentą- Reaganas, 
daug stipriau negu sekretorius Shultz, pasisakė už reika
lingą paramą kovojantiems Nikaraguos piliečiams.

Laikraštininkai pastebėjo prezidentui, kad šitoks jo 
pareiškimas nepatiks rusams. Jie teikia paramą sandi- 
nistams, o dabar prezidentas reikalauja Kongreso para
mos sandinistų priešams.

vietų žemes. ' ;

Sovietų karo jėgoms pasitraukiu iš Rytų Europos, 
visos Rytų Europos tautos būtų patenkintos, nes turėtų 
progos atsikratyti sovietinio išnaudojimo. Būtų paten
kinti ne tiktai lenkai, vokiečiai, čekai-ir'kitos pavergtos 
tautos, bet Rytų Europos teirtorijoję pasiliktų ir dau
gelis rusų, kurie nenorėtų grĮžti Į sovietinę Ęusij^.1N ;

Dabar rusai bėga į Vakarus, jeigu tiktai turį progos 
Pasilikus rusų “karių pavergtose tentorijo^ę, jiems bęgti 
nereikėtų. Pradžioje jiems būtų sunku, nes lenkai, čekai 
ir lietuviai vytų rusus namo, bet komunistinės sistemos 
priešams gal ir leistų ten pasilikti. ■

Lenkijos bajoras Jaruzelskis, pariti’ąųkus sovietų .ka
riams Į Rytus, turėtų trauktis kartu su s^yįetų divizijo
mis. Jis Lenkijon grįžo kartu su koipunį§h| i^i^į^mis. 
Kartu turėtų trauktis ir Rytų Vokietijos komūnistų par
tijos vadai. Maskvai pasišovę tarnauti čekai1 taip pat 
bėgtų, bet gyventojų dauguma būtų patenkinta.

Sovietų karo vadai žino/kad jiems reikės trauktis, 
nes laisvasis pasaulis neleis rusams jo sulyginti su išnau
dojamais ukrainjęčias, gruzinais ir kifeiis pavergtaisiais. 
Per 64 metus sovietinė sistema nepąjįĮjė-sau duonos pa
gaminti, o ką jau bekalbėti apie lietuvius, latvius įę estus, 
kurie turėjo progos pasidžiaugti neprj^ląųsomu ir lais
vu gyvenimu. • ;

O v

Nuo rusų pavergimo išsilaisvino Indonezijos salos, 
Egiptas, Turkija, Kinija ir kiti kraštai. Sovietinės siste
mos jie nebenori, nes ji paremta sunkesniu išnaudojimu 
negu juodžiausiais praeities laikais. Komunistai manė, 
kad jiems pavyks pavergti visą pasauli, bet jiems griež
tai pasipriešino Amerika. Jeigu jie patys nesitrauks at
gal, tai juos privers trauktis. O kai visus komunistus 
suvarys Į Rusiją, tai patys rusai sukils prieš žiauriau
sius išnaudotojus.

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKI! ĖS NAUJIENOSE

MININT JD MIRTIES 50 METŲ SUKAKTI P jos baznvciose kaip Cievelm- 
v 1 J i ųe, Elizabethe ir net Washingtc-

(Tęsinys)

Būdo savybės
J. Nauj.ilis buvo ramaus bū

,ilo žmogus, savimi pa>iti.kis, kiek 
v ieną ųžjaUčiąsųr suprantąs; tau. ' 
rus? giliai tikįs ir Įiraktikdbjan- 
Ms" kataliką>_ diuesnus pašalpos 
reikalams, kalboje sauįturus, nu,o 
šūdus, bešališkas, kiekvienu pa-

Harmonizavo ir liaudies dai- ue per Šiluvos koplyčios pašven 
pas. Jis buvo pirmasis kompozi- tinimą. Jaj išpildė 
tūrius; kuris pradėjo jas harmo- 
iiizūot;. Yra suharmonizavęs

! na , daug, būtent. “
karklai siūbavo”, "Oi žiba žibu-, 
rėjis”. "Loja šunys’’ ir daug ki-j 
tų, kurios dainojamos net per į 
surengtas dainų šventes tiek Lie •

“Dainavos” 
ųrs’iąiJis' :su Alices Stephens 
mergaičių ir Vvčiu chorai', <l\- .J ** *

Ant kalno: lyvaujant ir holi-tams Pr. Bičkk- 
nei Pt. Macienei, A. Pavasariui 
ir J. Vazneliui. Vargo^a’sįaiv’ 
dėjo M- Mondeikaitė — Kutz.

Mišios sniikios^Sr ins te sali ii a. * bl" > » , - Ositikįs, -laį'bštų^ ir atsidėjęs dit- n- čia Amerikoje. . pildvti ti'k gėHs choras. Ta! p
. bo tėvynės garbei per yisąęsav#. Ba-^iyti'ęeje muzikoje jh yrū ! kičinės ' jo
gyvenimą. Tai toks ,maždaugJ parašę^ nęt -1^1-ką. htišių, išleido^ priės mirtį.
onvo J. Naujalis, kurio gjpsmynas”, dau’g' gTės'f'--“Didysis ,-gieąmyhąs ' buvo iš-

ųė, Dasii'ėiškėrvi^š jgerosioš žfily ‘mha ir kitii kūrihim j leistas dar prieš I-mąjį pąįaul:r i
'gaus'būdė ypatvb.ės.^ / | .' ’į; Firmąs rfiišias./Jftąeš J’:' y^'Si^-^fcnų pa-

J. Naiįlis yr.. ,ukurv. .-.PnW /į ,wįra” ^sįj griųdrnisjieu/ttjgiesmi;. ■
žaj v.eik&. TČ Ai visoje Lietu
;iėpaS5Sį.všlii8įiai’4rinStf-u’'HP?5 Vabahirjre. DiSelio pusi-| vo?o teėryun.ų g.esmių gis.L - 
meuLniftjiuzįSi/y*klasikinio » gedulingos f.
stilMŠ eijtoje; kuriuose-nlia3-. .^sse-prv«<uetgj ,?a-1 
iabiū gė&fts' sąskambiai.- gili' *

■mintį tiek bož.iy-i ™3ias' *»"*» Mkdi-se jįs I _ . ... . .
bažnytinės muzikė

. ię Įkūnyta Įjėtyviška dvasia. Pepuliąriąusips jo mišios "Mi- i . 1 s- 
Nors jo sūkįflToįe,. melodijoje šipsšvenčiausių Kristaus.-Žaizdų 1 Kai kuriuos 
jaučiamas šiek tiėfcir’ lenkų įta- garbei’'’. į'šias misiąs jis-įdėjo-vi '-kūrintu 
kos. bet jos mėgiamos ir. reikia są savo sielą ir Tęūąyįinę galią- 

. pasakyti,. Įsistiprino mūsų cho-. Jos-parašytos mišriam‘cijorui su 
rinėje literatūroje, - nes jaučia ' vargoniĮ_p.:dyda.. Jos pirmą kar-j muzikes kolegij 
mas švelnus romantizmas, ku- ta būva išpildytos 1934 m, vasą-!-.Dog^";'I,'-gą‘j-'- 
ris tuo metu, kai-jis kūrė, pasi- ros meUi Kaune Pc^'o Vileišio ipstituto.. gaudamas -■ 
reiškę lietimų, atgimimo sąjū- aikštėje per įvykųą-kat^ikų Eu- - tę , . ____
dyje. Daugiausia jo sukuti u mę j. charist įni Kęųgresą. Joms diriga- Jis .juos-siųsdavo gryn 

vo pats jų autorius. Vietoje-vaf- į asmeniniam.pasitenkir.:.“

jo mišios, pai

mą.
Visi jo bažnytiniai kūriniai š

liięe. Iš -ę kai kurie įėjo net .

lodijų buvo prieš I-mąjį pašau-, 
lini karą. Jos labai išpopuliarė
jo ir pasidarė lyg liaudies dainb 
mis, pvz.. ‘‘Už Rasei ir u ant Du
bysos”, "Eina garsas nuo rube- 
žiaus”f "Jaunimo giesmė ", - Kur 
banguoja Nemunėlis”, “Jau sla
vai sukilo” ir kitos. ‘ Jau slavai 
sukilo” 1892 m. buvo išpildyta 
Petrapilio dvasinės akademijos 
choro (parašyta vyrų

gonų pritarė dūdų orkestras. Mi 
šios padarė didelį Įspūdį. Spau
da plačiai ir garsiai apie jas at
siliepė.

Tos pačios mišios buvo atlik
tos net JAV katalikų parapijų 
bažnyčiose- Pirmą kartą jos bu
vo išpildytos 1934 m- rudenį šv. 
lurgio parapijos bažnyčioje. Cle- 

chorui). velande. J. Naujalio mokinio var

■avo bažnytiniu- 
neriorėdanus turėti k j 

krų nors abejonių; jis'niįsiusda
vo susipažhitt net i bažnytine < 

jas veikusi p r i j 

Regensburgo bažny-nės muzik;
pasų - 

tą veikalą Įvertinimo nuomonę.
d sav j 

’ikinimu*.
Nemažai yra s’ikūręs solo :■ 

mišriam choiaii dainų, giesmių 
ir kantatų, vargonams trio, pre
liudų ir fugų, pianui — naktin - 
nu, styginiam orkestrui — 
jone”, o simfoniniam orkestn i

-poema “Ruduo” ir daug ki 
ve'krulų. Dalis jo kūrinių paFko 
rankraščiuose, neatspaus!inti.

(Bus daugiau)

J. KLAUSEIKIS

LIKIMO KELIAIS SU S. RAŠTIKIU
(T^sjnĮĮą)

Taip, Vitkauskai tuijėjo tos komisijos pirmi
ninko titulą, bet likvįdacijos darbą dirbo gen. Raš
tikis, turėjęs tos komisijos pirmininko pavaduo
tojo titulą ir galią veikti komisijos pirmininkui 
suteiktų teisių ribose. Savo veiklą toje komisijoje 
pats Raštikis yra aprašęs 1942 m. Kaune išspaus
dintoje Lietuvių archyvo knygoje, kartu pabrėžda
mas, jog Vitkauskas buvo pirmininku, bet toje 
komisijoje nedirbo, nė viename posėdyje neda
lyvavo.

Lietuvių archyvo knygos antrą ląiįda 1952 m. 
išspausdinta Broklyn. N.Y., iš jos čia citatos pa
imamos. Raštikis aprašo atliktus darbus ir bu
vusius sunkumus. Vitkauskas nedalyvavo komisi
jos posėdžiuose, nes negalėjo iš Vilniaus pasi
traukti ir likvidaciniam darbūi vadovauti, tad 
“iš Vilniaus Į Kauną buvo atsiųstas d. gen. Raš
tikis, kuriam bolševikai nedavė jokios vietos lie
tuvių korpe, ir kurio dar nebuvo paleidę Į atsargą. 
Kaun* n gsejo 26 dieną jis buvo paskirtas K.A.M. 
Vyriausios Likvidacinės komisijos pirmininko pa- 
vtc’u“toju, leidžiant jam veikti komisijom pirmi
ninkui suteigtų teis ų ribose. D. gen. Raštikiui 
prašant, komisija buvo papildyta dar trimis na-

1 j tais

Toliau, savo darbą likvidacinėje komisijoje 

aprašydamas, Raštikis mini, jog pavyko tik vieną 
posėdį sušaukti: “Daugiau tokių posėdžių nega- 
hm^a buvo sukviesti, todėl visus likvidacinius 
klausimus tekdavo spręsti d. gen. Raštikiui, b. 
gen. Barzdai-Bradauskui. pik. Rajeckui ir Į>lk. 
Itn. Urbeliui”.

Savo knygose Raštikis yra perspausdinęs ne 
vieną raštą, tik ne tą. kuriame aprašė darbą 
K.A.M. likvidacinėje komisijoje. Mat, ilgas. Ra
čiaus perspausdino netrumpus savo gerbėjų, kaip 
jis vadina, palankių recenzentų raštus, tartam 
anie geriau nusimanytų, negu pats Raštikis yra 
Lietuvių archyvo knygoje aprašęs. 0 kokią 

j turėjo, kai Krašto apsaugos ministerijos likrida- 
vimą baigė, parodo Raštikio pasirašytas Įsaky
mas, kuris čia perspausdinamas. •>,

KRAŠTO .\PSAl<K)S MINIS TEBIJOS VYKIAI MOS 
LIKVIDACINĖS KOMISIJOS PIRMININKO

ĮSAKYMAS Nr. 29
I Kaunas, 1940 m. spalių mėn. 27 <L

Bendrieji nurodymai
5 1 '

Visas Krašto Apsaugos Ministerijos ir Lie
tuvos Liaudies Kariuomenės dalis, Įstaigas ir imo^ 
nes, išskyrus Įmones, paskelbtas 29 š. T. Korpo 
š. m. slaptame Įsakyme tyr. 018 p. 2, laikyti 
š. m. spalių mėn. 28 d. išformuotas ir turtas per
duotas RKKA dalims.

Pagrindas: LTSR Liaudies Komisarų Tary
bos 1940.VIII.30 d. nutarimas ir PRIBOVG š. m.

Įsakymas Nr. OM/00590.
. ’ §2

Liktinius puskarininkius ir civilius tarnauto
jus, nepaskirtus arba nepriskirtus Į 29 Š. T. Korpo 
dalis bei kitas naujai suformuotas dalis (Įstai
gas), nuo š. m. spalių mėn. 28 d. iš tarnybos at
leisti.

Ęyšium su Kariuomenės Tiekimų Valdybos 
Įšfojųnąvimu, Kariuomenės, Tiekimų Viršininko 
teisės nuo 1940 nj. spąlių mėn. 2£ d. pereina 29. Š.T. 
Korpo Tiekimu Vųsinjn^ųi.'

------ - -'-■-5-4
Visi Liaudies Kariuomenės dalių bei Įstaigų 

kąrįęiųkąi, netĮ^ntieji pakyrimo, bet neatleisti 
iš kariuomenės, nuo š. m. spalių mėn. 28 d. lieka 
2^ š, J. vadovybės valdžioje.

§ 5 
kariuęm£uę$ dąlių ų įstaigų ga

lutinį atsjįąiįapą tvarkys 2$- $. T. Korpo štabas. 
- ” - •« • r

MWt^vijos Vyriausios 
Likvidacinę^ kęmįsųęĮs fdnkeijos nuo š. m. spalių 
tnėn. 28 & perina Ž9fe. š. T. Korpo vadovybei.

Krašto Apsaugos Ministerijos Vyriausioji 
Likvidacinė Komisijų mm Š.ni spalių mėn. 28 d. 
nustoja veikusi. » , * N

. P»v. generolas RaštiKis
K. A. M. Vyf. Likvidacinės Komisijos 

Pirmininko Pavaduotojas.

B. generolas Barzda-Bradauskas.
L. e. Kariuomenės Tiekimų Viršininko v,

- DAR APIE GENEROLO RAŠTIKIO
POLITIKA TUM Ą

1973 m. paminėjau porą faktų, kaip gen. Ras 
tikio politikavimo pavyzdžius: 1) jo aiškinim . 
arba išdėstymą prezidentui Smetonai, jog reiki, 
pakeisti valdymo formą—išrinkti seimą ir Įtrauk
ti i valdymą opoziciją; 2) kai jis Smetonos patar
tas atsisakė iš Lietuvos išvykti ir kelionei duoti: 
tūkstančius dolerių pasiliko raudonosios armijos 
užimtoje Lietuvoje.

Ketvirtame tome, kuriame jis išspausdino 
“pro memoria”, antrojo politikavimo pavyzdžk 
nemini, bet pirmąjį platokai aiškina, jog ta1’ ne
buvo politikavimas, o tik atlikta jo, kariuomen 
vado, pareiga. Taigi, ir vėl vos nesižegnoja, poli
tikos besibaimindamas.

Apie Raštikio politikavimą yra nemažai • 
kinama Aleksandro Merkelio parašytoje knyg 
— Antanas Smetona. 1964 m. New Yorke išleis
toje. Verta šiek tiek iš jos pacituoti.

(Bus daugiau)

SKAITYTI DIENRASTJ "NAUJITNCo" <•

l Nmijieuo“, < irea^t U. ' March ū,
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Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS I

5IKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI ■

-
v

i

Ofise telefonas: 776-2880, 
nazioencijos telef.: 448-5545

Dr. LEONAS SE1BUTIS
INKSTU, PUSLRS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
’ 2656 West 63rd Street

Valandos; antead. 1—4 popiet,

■

OPTOMETRISTAS 
KALBA LIETUVIŠKAI

3618 W. 714 SL Tek 737-5149
Tikrins alrig Pritaiko akiniiif 

a contact lenses".

H. VILIAUS

Modernius poezijom knyga. Kaina 5 dnl Minns 
viršeliai Pasiųsime poezija, kai atsiusite pinigu- 

<okiu -uLresu
Naujienos, 1789 S. Halsted SL, Chicago. LL 60Ku>

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikoa 

Modicino* dirokterius

iW« S. Manheim R<L, WeatcheMar. III. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

ieL. .*>2-2721 arba 562-272h

Service 461-8^00, Page 06058

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS 

3921 West 103rd Street 
Vaiandnfi pagal susi ta rimą

4!

VANCE FUNERAL HOMEIlgametei Chicagos Lietuvių Tarybos narei

t

Michalinai Baronienei
i

/EAN VANCE ir GEORGE ŠOKINI

likstes automobiliams pastatyti

-~T*5

CHICAGOS LIETUVIŲ TARYBA

*DIJO iilMOS VALANDOJ

■teitidimiali tr sekoulianlaja

Parka,

I

'*^•1* — Aldo* Daates
TaWu 778-154?

mirus,

1424 South 50th Avenue 
Cicero, HL 60650 

TeL: 652-5245
RIJU KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

luesday, March 3, 1U83

tedieuio 8 JO raL Tthrt 
vi*» laido* tt WCEV itetha

St Petersburg. iX80 nd.
Ii WTIS (totiea. 1110 AM te&ca.

M46 W. n»t
ChicMr*, HMo*« M<W

T.UL 77B-M74

^rosiaiu^, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija

-A>23 CENTRAL AVK
4i. Petersburg, Fla. 33710 

Tel (813) 321-4200

Apdraustas perkraustyma* 
iš įvainy atstumy. 

ANTANAS VILIMAS 
TeL 376-1882 ar 376-5996

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles, 

R. iERĖNAS. Tel. 925-8063

SOPHIE BARČUS

WOPA - 14H AM

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street TeL RE 7-1213

” *«. MA PLS WOOD AYS 
CHICAGO, IL MC29

rjetuvos AidaT
KAZt BRAZOtlOMYTS

SUSIRINKIMU 
PRANEŠIMAI

Brighton Parko Lietuviu Mo
tery klubo narių metinis sus - j 
rinkimas įvyks ke t vii laden.'
kovo 7 d., 1 vai. pa pietų, Ane-1 
lės Kojak salėj, 4500 S. Talman 
Avie. Narės prašomos atsilanky
ti. nes yra daug svarbių reikalų 
aptarti. Bus vaišės.

Eugenija Strungys

Joniškiečių Labdarybės ir Kul
tūros klubo narių susirinkimas 
įvyks antradienį, kovo 5 d., Vy
čių salėje, 2455 W. 47th Street. 
Pradžia 1 vai. po pietų. Nariai 
prašomi atsilankyti, nes yra 
daug reikalų aptarti. Po susi
rinkimo bus vaišės. A. Kalys

ABORTAI ANGLIJOJE ? L ' - 4
.Per pirmuosius- praėjusių me

lų 9-nis mėnesius buvo užregi
struota 116,328 abortai.

Kas 6-tas nėštumas buvo abor 
tu sunaikintas.; Gimimų per tą' 
laiką buvo virš ?pksė . milijo
no. '' ‘

Pažymėtina, kad mokyklinio 
amžiaus 15 metų ir jaimesnės 
mergaitės turėjo per tą laikotar
pį 2,227 abortus, o 16—19 metų 
amžiaus — 20,527 abortus. E. L.

— Edwin Meese Jr. dvi savai
tes dar dirbs Baltuose Rūmuo
se, o vėliau perims prokūratū 
ra. r

dukras Mildą Vaivadienę ir Liliją Povilaitienę su 
šeimomis bei visus kitus gimines ir artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame.

Michalinai Baronienei

mirus,

Mildą Vaivadienę, VLIKo bendradarbę, jokios 
vyrą Antaną ir jų šeimą nuąširdžįai užjaučia ■-

VYRIAUSIAS LIETUVOS IŠLAIS
VINIMO KOMITETAS

- t 1985 metų Šiaurės Ajnerikos 
heįuvių sporto žaįįjTięs

;35-sies .JubjĮiėjinės Š. Amjeri- omą pravesti Išse ki 
ios Lie.uvių Sporto Žaidynės ų A; y.vrij' B,-Vyrų ‘Senjorų,

■.ks 1S85 m. balandžio 13— 14 Jauniu A, Jauniu B Jauniu C 
d., .Detroitą. Mich. Visuotinto ir Moterm.; • . . ,

A.LFO§. S-gos Suvažiavimo nu- Tinkliriro'^įSn^'nybės,;planuo.
:<mų ir šALFAS S-gos centro jąmos vykdyti'šte.setklasė=e: Vy^ 
ildybos pavedimu, žaidynes rų, Jaunių A, Mate“u(; Mergai 
kdo Detroito LSK Kovas’ ktl čių A, Mergaičių B n Mergaičių 

m šiais m.etais taipogi su Kanka C- ■' ’ ’ ■ x ‘■
j metai nuc jo įsisieigirr.G.

žaidynių programoj nuo 1985 
. §.A-Lietuvių Krepšinio, Tin- 

’.nio, šachmatu, Stalo Teniso, 
e; o ritulio Raketbolo. Plauki

mo ir Kegliavimo(Bowling) pir 
e..ybės.
K p-pšinio pirmenybes numa-

Krepšinyje ir tinklinyje pr e 
auglio A. klasei priklausė gimu
sieji -1966 ir jaunesni, prieaugio 
B.— gimę 1968 m. ir jaunesni, 
prieauglio C — 1970 _m. ir jau
nesni, -vyrų senjoru—gimę 1950 
m. ir vyresni. ’

Vyrų A klasę krepšinyje su
daro iškilnęsi^v-k.oiųandos, at
rinktos ŠALPA S-gos ‘ Krepši
nio Komiteto- Likusios koman
dos žaidžia B klasėje, kur gali 
dalyvauti ir vyrų A klasės ko
mandas turinčių klubų antro- 

■ ios komandos.
Krepšinyje, kiekvienoje kla

sėje gali dalyvauti nedaugiau, 
kaip 8 komandos, reikalui esant, 
atrinktos pagal apygardinių pir 
menybių davinius ar pagal ŠAL 
FAS S-gos centro valdybos pa-

NATIONAL OSTEOPATHIC MEDICINE WEEK 
TC BE OBSERVED JUNE 1-7, 1330 BECAUSE...

Doctors of osteopathy 
D.O/S, ARE THE FASTEST 
GROWING HEALTH CARE 
PROFESSION. A KELLOGG

FOUNDATION STUDY
J PROJECTS A 71% GROWTH 

FOR THE OSTEOPATHIC 
PROFESSION DURING

V&ANI PULATIVE 
THERAPY PROVIDES 
PATIENTS WITH 
AN ADDED DIMEN
SION OF TREAT-

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ

11028 Southwest Hwy., Palos Hills. Ulinoh
Tek 974-4410

VASAITIS-BUTKUS

.D0jcLTX13S«

in amatu l/id.virinalines pir~ 
r. enybės bus pravestos 5-kių ra
tu šveicarų sistepia. Trys ratai 
' is žaidžiami pirmą dieną \i 
' ; — antrą dieną.Varžybos pla- 

■i u jamos vykdyti A ir B klase- 
p?.gal žaidėjų re-tingą Taipp- 

i hus išvesta ir jaunių (žemiau 
C r-!ctų varžybų pinną dieną) 

> rmenybės.

funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitb

■"ama sekanti- vienetai—vyrų, 
u s m j orų (gimusių 1935 m. 

’-yr<*niu( jaunių gim. 1966 
.. ir jaunesmų), moterų ir mer 

ičių (gim- 1966 m. ir jaunes- 
n.ų); dvejetai — vyrų, moterų 
> mišv-s; komandinės varžy- 

s — vyrams ir moterims.
Ir ’!*illin v'JTŽv1 os vykdo- 
vyru kkuėje ųm žilis neri- 

s) Komandų skaičius neap- 
’( iumas.

'312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608 

24 Hour Service

Juketbo/o pirmenybių piog- 
; a ir klasifikacija bus nusto

ta po preliminarinės registra- 
atsižvelgiant patiektus pa- 

a avimus.
Planavimo pirmenybės nu- 

atomos vykdyti vyrų, moterų 
visose prieauglio klasėse. Ka- 

’ ji gi plaukymas planuojamas 
rtu su pąbalUečių pirmeny- 

is, jų smulki programa bus 
..skelbto Pabaltiečių Sporto 
'•-aeracijos. " , .

širmosios RALFAS.S-gos Kėg 
ž imo varžybos vyįs tuo pa 
^.'Jaiku • irėhgianio>f Lietuvos 
veiu 'mėtinio turnyro rėmuo- 
- Varžybų formatas' ir pobūvi 
is paskelbtas vėliau 
Preliminarinė registracija vi

s varžyboms privalo būti at- 
ėia iki 1985 m. kovo j, d., šiuo 

adresu:’ U
Algis Rugienius, 36717 Lunį 

• r., Warren,, MI 48093. Telef. 
313)—5739448.

Pagal preliminarinės registrą- 
jos davinius bus nustatyto ga- 

.Anės visų varžybų programos 
1 paskelbta galutinės dalyviu

■^NIAUSIĄ IK DLDŽ1AU81a I.AlD(jJ1MO ĮSTA1G/ 

1605-07 so. HERMITAGE AVENUE 
TeL 927-1741 - 170

1330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

-‘OEKNltKOS AlĮt-CONl'MTlUNED KOPLV^Kl

1
■

I 
I I■

>i ARQUETTE FUNERAL HOME

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

Smulkesnės ini'ormacijo pra-Į 
nešta visiems ŠALFAS- S-g?s 
klubams. ŠALFAS S-gos nepri
klausą vienetai bei imlividaij 
uėl informacijų prašomi kreip
tis į Algį Rugienių.

Dalyvavimas žaidynėse yia| 
atviras visiems Š. Amerikos lie-j 
tuviu sporto vienetams. koman-Į 
corns ir individams attikusiems! 
metinę 1985 m. registrae ją ŠAL; 
r’AS S-goje.

ŠALFAS S-gos centro v-bi

—L

i$.a'S PRACTICE 
HOLISTIC MEDICINĄ 
TREATING THE 
V!HO L E PATIENT 
AND NOT JUST THE 
DISEASE OR INJURY

90 PERCENT OF 
ALL D. O-'S ENGAGE 
W PRIMARY CARE 
MEDICAL PRACTICES 
WITH OVER 50 PER
CENT LOCATED IN 
SMALL TOWNS 
AND RURAL AREAS

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003



. A' * .*! 1,0. .v,.

į programos šiandien 8:45 vai. va- 
i kare, banga 1450 AM per “Lie

tuves Ardus”.
-Sekmadienį 9 vai. ryto radijo 

banga 1190 AM p?r Sophie Bar
čus išgirsite "Gerąją Naujieną 
Lietuviams”. (

Jei norėtumėt įsigyti 10 Die
vo Įsakymų knygelę, malonėki
te prisiųsti .$1 (Čikagos kaina; 
j kitus miestus $3). Prisiusime.1 
Mūsų adresas: Lithuanian Min
istries P. O. Box 321, 
Lawn. IL 60151.

DETROITO NAUJIENOS

1

‘‘Santuoka tebūnie visų ger.

SEPTINTAS DIEVO ĮSAKY
MAS: NESVETIMOTERIAUSI

suteptas; nes paleistuvius ir 
svetimoteriautojus teis Dievas”. 
(Hebrajaus 13:4).
Maloniai kviečiame mūsų klau

sytojus pasiklausyti šios radijo

a

t-

Vladais Rasčiauskas

1

Tel. 585-6624

i

— Taivand vyriausybe pa-

I

« T

11

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

world on fire

UM iac of dl* washer Į 
to once a day, after th* < 
evening meat and cut 
•xcesAive use of water i

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

Tel: 436-7878

gūną, prisidėjusi prie žurnalisto 
Henry Liu. Trečiasis gyvena Fi
ladelfijoje ir vadinasi Ting Kuel 
Sen.

REPAIRS — IN GENERAL 
Įvairūs Taisymai

BUTŲ NUOMAVIMAS 
e MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

» NOTARIAT Al • VERTIMA L

RIAL ■RTAT1 FOR SALI 
. w NmmM, £mm4 — Ptrim—l

— Ohlahomoje perkūnija ir 
audra užmušė 19 žmonių.

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

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.

Didelis, gražiai įrengtas bungalow; 
Nebrangus.

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICI

4259 S. Maplewood, Tai. 254-74ŠC

Taip pat daromi vertimai, gūnias, 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir-.kitokie-'blankai.

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS ;

BEI KROSNIS.

KLAUDIJUS PUMPUTI!
4514 S. Talman Ava.

T»L 927-3559 ‘ ..;Uii...iigsS3BBaaM

ELEKTROS ĮRENGIMAI I
PATAISYMAI -•

Turtu Chicagos rniarto ItKaį, ; 
Oirpu w užmiesčiuose, trait

Dengiame ir taisome visų rfl^ 
šię;Stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA S’ 
6557 S. Tqlman Avenueč 

n: " Chicago; IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

-------------------------------- J

— Amerikietė Mary Lee Mc-I 
Boam praleido ištisus metus Ni-| 
geri jos kalėjime.

M——— r ■ . .

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

Kreiptis: A. LAURAITIS
4651 S. Ashland Ave^ j 

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

— Accardo praeitais metais 
neteisingai liudijo Senato komi-’. “ 
tetui, bet teisman jis nebus trau "" 
kiamas.

Komeowners insurance 
Goad service/Gtxxl price 

F. Zapolis, Asent 
3208% W. 95th St J 

Evers. Park, IH. 
60642 - 424-8654 

SUM Fva FH tat taMr C—twr

ADVOKATU DRAUGU A

KAINA i— $17. (Persfuntiirni pridėti $1)

Advokatai
GINTARAS P. čEPiNAS

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

Seštad.: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL i.
b pagal si iki tarimą

; TeL 776-5162
W49 West 63rd Strwt

Chicago, HL 60621 
-CSBSaesaMnMBBMMMMBBHQHAHHaBMBflRMa

— Lenkai tvirtina, kad Les 
Valensa informuoja Vakarus 

j apie Įvykius.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINĄ— 
IB IEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKUIMAia. 

DtL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

;mutual federal savings
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

♦ ■. t- »

Chicago, BL TeL 847-774]

— Pietų Afrika paleido iš ka
lėjimo 23 metus prasėdėjusį! 
Dennis Goldbergą. Jam leido, 
tuojau išskristi i Izraelį.

Popietė su svečiu 
iš Čikagos

Vasario 16-osios iškilm ng.o 
minėjimo proga Detroitant bu
vo pakviestas kalbai pasakyti į 
garbingas svečias, Amerikos Lie-1 
tuvių Tarybos sekretorius, San-i 
daros redaktorius inž. Grožvy-j 
das Lazauskas. Svečio priėmi
mo prega buvo sukviesti D^troi-i 
to Lietuvių Organizacijų atsto-j 
vai pa-sitarimui, kaip geriau irj 
sklandžiau atšvęsti ša mums.1 
brangią šventę. Apkarti šie kla:i-. 
simai: 1) kaip patraukiau ir' 
įdomiau suruošti Nepriklauso
mybės atstatymo minėjimo Šven
tę, kad būtų galima į ją pri
traukti dajigiau publikos, ypač 
jaunimo; 2) dalinai pakeisti ■ 
aukų vajaus metodą; 3) kažko. | 
kiu žyminiu ženklu pagerbti į 
stambesnius aukotojus.

Pirmsa klausimas bene 
klausias. Jau buvo bandyta 
nors.-paįvairinti meninę 
Dėl vietinių pajėgų

ners pul'kos ženklu, taip pat. 
bus galima įgyvendinti. Tik rei
kia žyminius pagaminti.

Popūtyje dalyvavo: pirm. dr.
A. Barauskas. E. Bulotienė, A. 

rus, A. Misiūnas, A. Vaitie- 
itis. S. šimoliūnas, P. Pago-

A. Grinius. V. Tamošiūnas

Sekančią d eną po iškilmingo 
Va-ario šešioliktosios minėjimo 
svečias buvo pakviestas j Onos 
ir česio šnieikų rezidenciją pie- ‘ 
turns. Da'yvavo ir dalis Detroito 
\ ioicinenininkų. Besisvečiuojant 
pokalbiuose pasidžiaugta šven
tės pasisekimu. Apgailestauta, 
kad šįmet nepasisekė gauti ame
rikiečio kalbėtojo. Po vaišių ir 
nueširdižų pokalbių s-večias iš
vyko j Vašingtoną, atstovauti 
lietuvius Kongrese Vasario 16-os 
šventės minėjime.

Ant. Sukauskas

UAL 11TAT0 FOR SALR 
hmuK, Amm — Far«vi«wi

|212 W. Cermak Road

TUSŲ ROMIŲ) DRAUDIMO AGENTŪRA 

r, BACEVIČIUS — BELL REALM 
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave.— 778-2233
sun.
kaip 
dalį.

trūkumu
nebuvo lengva įvykdyti. Antras 
klausimas, tai patobulinti aukų į biama ir santuokos patalas ne- 
vajaus darbą, rinkti aukas per! 
visus ištisus metus, šis klausi
mas gal ir įgyvendinamas. Tre
čias klausimas, apie stambes
nių aukotojų pagerbimą kuriuo

Walter Rusk praeitą savaitę 
išskrido į Frankfurtą, Ciurichą, 
Stockholmą, Maskvą, Vilnių ir 
Romą,kad galėtų sutvarkyti šių Į 
metų keliones Lietuvon. Jis iš-j 
tirs ir sutvarkys skridimo sąly-1 
gas.

Ateinančią savaitę jis tikisi 
grįžti j Chicagą, kad galėtų pa
ruošti šių metų keliones po vi
są pasauli.

St. Petersburg, Fla
Įdomi popietė

Naujosios Zelan dijos vaizdelis
LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

Naujienose galima gauti
AUGUSTINO PAšKONIO

knygą apie

Bobelis padarys pranešimą apie traukė teisman dar vieną parei-, 
Pabaltiečių Taikos ir Laisvės 
Ryžio Žygį Skandinavijoje lie
pos 22 — rugpiūek) 2 dienomis.

Tautos. Fondo valdybos pir- 
i mininkas Juozas Giedraitis pa

pasakos savo Įspūdžius iš Aust
ralijos ir Naujosios Zelandijos 
lietuvių gyvenimo.

Stambesniems aukotojams ir 
savo testamentuose prisiminu
siems Tautos Fondą bus Įteikia
mi specialūs pažymėjimai. Po to 
seks meninė dalis, kurią atliks 
vyrų vienetas, vadovaujamas 
muziko Alberto Mateikos, ir 
vaišės.

Maloniai kviečiame visus atsi
lankyti į popietę ir savo dalyva
vimu paremti Tautos Fondą.

Bilietai gaunami pa's visus 
T.F. atstovybės bei skyriaus

Floridos Tautos Fondo atsto-l darbuotojus ir prie įėjimo.
Auka S5. ~ V. U.vybė ir St. Petersburgo skyriusI 

rengia įdomią .popietę, kuri j 
įvyks 1985 m. kovo 20 dieną 
3 vai. popiet Lietuvių klubo sa-

VLIKo pirmininkas dr. Kazys

1

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali daug: 
padėti teisininko Prano ŠULO’ 
paruošta ar teisėjo. Alphonse^ 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomisl 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje 
Knygos kaina — $3.95 (su per-

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLA IR
JOS KARIŪNŲ LIKIMĄ "

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

Čekį rašykite ir siųskite:

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

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS

KOVOS DĖL LIETUVOS

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

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

Liberty Federal /avinas
AND IDAS' ASSOCIATION

Filadelfijos Federalinė Liberty 
Taupymo ir Paskolų Bendrovė

1984 metų sausio 29 dieną Filadelfijos FEDE
RALINĖ LIBERTY TAUPYMO IR PASKOLŲ 
BENDROVĖ, Filadelfijoje vadinama lietuvišku ban
ku, tapo pertvarkyta i 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 jr paskelbiamos daug laikraščių finansų 
skyriuose ir “Over-The-Counter market” (0TC) 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.

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*80. Campbell

Ave., Chicago, IL 60629.

ENERGY
WISE

C. S. CHELEDEN 
Emeritus pirmininkas

i

Ir V. BRIZGYS
Darbo valandoa: ’ 

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet 
Šeštadieniais pagal jusitarūaą

4606 S. Kadzk Ava. 
Chicago, I1L 40629
TeL: 778-8000

— Naiiiienoą Chicago, 8, Hl. Tuesday, March 5, 1985




