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MASKVA, Rusia, 
šrchniatininkas A. - Karpovas 
pralaimėjo žaidimą ,sij so.vietų 
žaidėju Gary Kasparovu, bet 
surado būdą ’ nutrauk ti dabar
tines žaidynes ir vėl jas pradėti, 
šių jnėtų pugsėjo mėnesį, pra
neša diplomatai, labai atidžiai 

■sekę Karpovo ir Kasparovo 
šachmatu žaidynes. . -

iSovietų valdžia apgaudinėja 
politikus^ mokslininkus, rašyto
jus, įvairių organizacijų vadus, 
karius,. komunistus, o. dabar 
pradėjo apgaudinėti net-ii- šach
matininkus. Kada jie matė, kad 
Karpovas nelaimės, tai būtų ga, 
Įėję paskelbti teisybę, kad jis 
pralaimėjo. Vistiek janą būtų rei
kėję 1 pirmiausia persiimti su 
'Kasparovu, bet sovietų valdžia 
nori, kad laimėtoju pasiliktų 
Karpovas, o vėliau rudenį galė
tų 'dar kartą žaisti.'

’Karpovas buvo- kelis metus 
sovietų šachmatų čempionas, o 
dabar 'geriausiu žaidėju tapo 
maišytos žydų ir armėnų kilmės 
Gary. Kasparovas: <Ęąd joks ar-

šach'

MASKVA VISUS APGAUNA,
- APGAVO NET ŠACMATININKUS

ANATOLY KARPOV’ PERVARGO IR PRALAIMĖJO, 
BET VALDŽIA ATIDĖJO ŽAIDIMĄ RUDENIUI

— Sovietų, reta išgelbėti Karpovą, 
šachmatų pirmenybė pasiliktų ' 
rusų rankose.

ČILĖ VALO ŽEMES 
DREBĖJIMO LAUŽĄ

SANTIAGO, Čilė. — Praeitą 
sekmadieni žemės dre-bėiimas 
Čilėje buvo labai stiprus. Pa
prastai, drebėjimo metu visi 
žmonės išeina laukan iš na
mų- Kada žemė dreba po kojo-j 
nūs, tai žmogus gali bėgti i tąsi 
vietas, kur ji nedreba. Kad že-j 
mė pradeda smukti žemyn, tai J 
žmonės staigiai atsistoj 
aukštesnės pakopos-ir gali pa- 

i bėgti ten, kur ji nedreba.
Žemė drebėjo vienoje katali

kų bažnyčioje, kai kunigas pa
tarė klausytojams nebėgti lau-. 
kan. bet pasilikti bažnyčioje. 
Bet ne visi bažnyčioje buvusie
ji paklausė-kunigo. Jie išėjo iš' 
bažnyčios ir stoviniavo šalia baž 
nyčios.

margintas plytomis. Jis yra sun. 
kęstas. ^Priešakyje esančios ply
tos ir karnizai pradėjo' kaišti že

k ,“J

, Senų Romos miesto rūmų vaizdas, šiuose rūmuose 
vykdavo Italijos aukštų valstybės pareigūnų posėdžiai. 

. ..Rūmai seni, bet dar stiprūs. Šiuose rūmuose posėdžius 
šaukia premjeras Croxi.

“GORBAČIOVO MANIEROS, STALINO 
NUSIKALTIMAI, IR LIETUVA’^

duria, jog “nekaltybės” aureolėEltos biuletenio anglų kalba 
sausio numeryje išspausdintas jani netinka, 
staripsnis "Gorbačiovo manie
ros, Stalino nusikaltimai, ir Lie-

nine
. .. .......... ..

tį Flq^GigtCanipdniares. T^rP"- 
šachmatų.'-: fecferagijos 

pirnBtiinką. Jis pasniifoi-mayo

. ėj o laukanį .štoV^ąvo. Ki įntan
: vįbs pŲ'toš -juos .užmušė, o ki-. 
t-its sunkiai sužeidė-

. ’ ; i : - • - s
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NEW YORK, N.Y. — Italijos 
premjeras Betino Craxi a'.skri-! 
do į New Yorką ir tuojau nuva. Į 
žiavo pasimatyti su New 5 orko I 
gubernatoriumi Mario Cuomo, i 
Atrodo.kad gub. Cuomo planuo-j 
ja į Amerikos Demokratų parti- į 
jos vadus. Jis nori tapti JAV • 
Demokratų partijos kandidatu! 
prezidente pareigoms. Ik: .‘do
mėto demokratai neturi kito po- j 
puliaraus žmogaus, kurį galėtų' 
parinkti kandidatu prezidento; 
pareigoms.

Cuomo yra populiarus Nets Į 
Yorko valst gubernatorius, pa-' 
sakęs labai gražią kalbą pasku-Į 
tiniam? demokratų suvažiavime i 
ir raginęs visus laikytis vieny- j 
bes neužmiršti Amerikos idealų. ■

Betino Craxi yra sicilietis. So.;
SANTJAGO. Čilė. Praeitą sek- cialistu jis tapo karo metu, kail 

madienį Čilėje gana smark-.ai komunistai bandė pagrobti Ha" 
drebėjo žemė. 1 iįjos socialistų partiją. KomuniS-

Pirmadienio vidudienį ir vėl ta.m nepavyko, o tie socialistai 
sukrėtė visus drebėjimo metu 
apardytus miestus.

Wmaxlleni buvo -sttsfetičnio-betteturėdamas liau
ta, kad drebėjimo metu žuvo gUi]nos parlamente, sutiko išaiš- 
’124 žmonės. Žuvusiųjų vardai, -

KALBĄ JAV KONGRESUI
KLAUSO ITALUOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJAI ' 

PREMJERAS SAVE SKAITO SOCIALISTU, BET NEPRI.

kyti kalbą JAV Kongresui, liet 
dar nebuvo nustatytas laikas 
abiem rūmams sušaukti. Vice
prezidentas yra išvažiavęs. Pri
imti premjerą galėtų ir Atstu".ų 
Ptūmų pirmininkas Thomas O' 
Neill, .Ir., bet jis vienas nenorė
tų užsienio .premjero, pirmą kar
tą atvykusio į Ameriką.

Gubernatorius Cuomo yra gi- 
rpęs New Yorke, Italijos emig
rantų sūnus, bet jis jau nebe
kalba itališkai. O premjeras B. 
Craxi angliškai nemoka. New 
Yorke du italai turėjo pakviesti 
vertėją, kad jiedu galėtų susi- 
Kalbe.i.

traųįtLžajęlynes-. Jos. Jabąij ilgai 
Ąižžtfsušibsr. .'Prasidėjo tpraertų 
fmeJįĮ'rugsejo mėnesį ir tęsėsi iki 
valiarykščios dienos. - - »- ;
- Maskvoje vyrauja įsitikini
mas,- kad Kasparovas- pradėjo 
atsigriebti. Savo laiku Karpovas 
buvo laimėjęs 5 taškus prieš 1 
Kasparovo, bet prieš nutraukiant 
žaidynes, jau buvo 5:3, nors 
vis Karpovo naudai.

- Didysis britų meistras 
pritaria Kasparovui

(Sovietų valdžia iškvietė
Maskvą britų didmeisterį Ray 
mond Keane. Jam apmokėjo 
kelionę lėktuvu -ir gyvenimą 
viešbutyje.

Rusai manė, kad Keane pri
tars Clpinicčio Gamponares-po
zicijai. ..Didysis britų meisteris 
Keane išklausė abi puses, pasi
kalbėjo su abiem šaclunatini-n- 
kais ir pasisakė pritariąs Kaspa
rovui. Keane’ui atrodo, kad no-

dar

i

CHICAGO/TL. —Buvusi Chi- 
• eagos įnėrė' Jane-By-I'nėį - neno
rėdama skirti sčikagiečip' mįesto 

'-mokyklų ądmirristracjjai^ - pa
samdė Kalifornijos juodę Ruth 
Love, mokėdama jai didelę al
gą.. Kada Jane Byrne prakišo 
rinkimus mero pareigoms. ko
misija atsisakė nuo Rirth Love 
patarnavimų.

Mokyklų administruoti jai 
neleido, bet algą jai mokėjo iki 
kovo 25 d. Ji nutarė suruošti at
sisveikinimo banketo.- Ji tikisi 
sukviesti 500 turtingu čikagie- 
čių.kuriesu išvažiuojančia Ruth 
Lovė galės atsisveikinti. Ji žada 
kiekvienam atvykusiam į ban
ketą paskirti dovaną. gerai pa
vaišinti :r prisimint-,kaip jai 
buvo gera administuroti Chica- 
gos mokyklas. Bet josios admi
nistracija buvo nepatenkintas 
dabartinis Chicago-? meras Wa
shington Neatrodo, kad jis eitų

— Praeitą naktį Westinghou
se bankete geriausiu mokiniu 
pripažintas Ala John Hu, o an
troji vieta priklauso ' Axnai 
Asher Penn. A.bu yra užtikrinti 
baigti aukštuosius mokslus ge
riausiose Amerikos mokyklose.O kaip su Gorbačiovo ligšioli- i 

ne karjera? Ar ji pateisina bri-i 
tgyą”,- Jamę,.raspnuK jog pavie- tų politikų ijį žurnalistų opti-1 
iriai britų politikai ir žurnalistai mizmą? Elta primena, kad Gor-j 
susižavėjo Gorbačiovo maniero- "baciovą ypatingai protegavo- 
mis ir.jcr zjuones elegancija. Kai Andropovas ir Suslovas — KGB } 

ir ideologinė ortodoksija. Tai tas Į 
pats Suslovas, kuris asmeniškai į 
vadovavo kruvinam lietuvių Į , . 1 
“malšinimui’’ pokario metais iri 
kuris, kaip daugelis tvirtina, pa- ; 
reiškęs, jog “bus Lietuva, liet! 
lietuvių nebus“. Kažin ar lokių Į 
“didžių humanistų” augintinis j 
nusipelno \ akarų pasitikėjimo.j 

Kas žino, priduria Eita, gal tas Į 
mandagiai besišypsantis polit-* 
biuro narys, atėjęs į valdžią, ims 
ir pasuks Sovietų Sąjungos vai
rą humaniškesne ir racionales-Į 
ne kryptimi? l ai tikrai butų j 
gera naujiena. Kaip gaila, kad 
Gorbačiovo elgesys ir vieši pa
reiškimai iki šios dienos neduo
da jokio pagrindo optimizmui —; 
jis nei per plauką nenukrypo nuo i 
tradicinės totali'arinės ir impe-j » 
rialistinės linijos. į

Anot Eltos, tarptautinė įlam.-( 
pa sušvelnės ir karo pavojus su- [ 
mažės lada, kai sovietinė vy- j 
riausybė esminiai pakeū savo ( 
ligšiolinę politiką. Vakariečiai ; 
turėtų telktis į šį pagrindinį > 
klausimą, o ne į trivialias j 
smulkmenas. O Maskva galėtų 
geriausiai įre-dyli savo taikingus Į 
siekimus, pradėdama parcel uo- i ti savo imperiją. (Elta)

— Australijos, N. Zelandijos 
ir JAV Sąjunga yra baigta. N į 
Zelandijos premjeras jau nesi-į 
tiki ją atgaivinti- Prez. Reaga- ■ 
na> priėmė .Australijes pareigu- j 
na. Jis ga į si kad neleido JAV 
karo laivam.' globoti N. Zelan
dija. Dabar patys tmės iihnno-

prie komunistų neprisidėjo. Be- 
! lino Craxi su komunistais nenu. —City-corp Sayings už viene- 

riems metams, padėtus pinigus 
moka 9.54%.

i kinti mafiją Italijoje ir pravesti j 
žemės reforma. Krikščionys de
mokratai yra bejėgiai žemės re
formai pravesti, bet jie padės- 

r p ra-j

—M i nebotos farmeriąi/pedii bs 
jei valdžia vasaros?darbams ne
įleis mekS’kieeiu. ' L.r

kurie ^Ąjfcrąseiai svečiui uždėjfįč 
“nekaltybės” . aureole, oabrėž- 
darni, jog dėl savo apyjaunio 
amžiaus jis nebuvo įsivėlęs į Sta
lino -Aisikaltimus. Tokius balsūs 
Elta vadina Vakaruose “regu
liariai pasikartojaničomis iliuzi- 
jonris”, kurios ’ prašosi kritišku 
komentarų ir istorinės perspėk; 
tyves.

Bolševikinio režimo nusikal
timai neprasidėjo ir nesibaigė su 
Stalinu. Kaip sovietinio polit- 
biuro narys, Gorbačiovas yra 
tiesiogiai atsakingas ir už dabar
tinius nusikaltimus. Vienas,to
kių nusikaltimų yra tebesitę
sianti Lietuvos bei kitų tautų 
okupacija, išnaudojimas ir tero
rizavimas. Teisybė, kad pagrin-( 
dinė atsakomybė už Lietuvos 
užpuolimą gula ant Stalino pe
čių. Tačiau tarptautinės teisės 
požiūriu, Maskvos nusikaltimai 
nesibaigė šiais veiksmais, o tę
siasi ir toliau, kol sovietiniai 
okupaciniai daliniai ir okupaci
nė administracija tebėra Lietu
voje. Lietuvių ėmimas į okupa
cinę armiją; jų areštai, trėmi
mas, kalinimas ir žudymas; ti
kinčiųjų persekiojimas ir kultū
rinė priespauda — visa tai kas
dien įsirašo į okupanto nusikal
timų knygą.

Elta sutinka, kad Gorliačio- 
vas, palyginant, jaunas, bet pri-

Bet antradienio rytą ir vėl i- 
sudrebėjo tose pačiose vietose 1 
Po didelio žemės drebėjimo. že-; jam p3^kinti inafija 
mė ir vėl. pasikloto, ^kad galėtų Ye.ti ref();mas.
išlyginti vietas ir užversti >:e- Gubernatoriui Cuomo taip Į 

santy- {
Richterio instrumentai rodo. I 

kad žemės drebėjimas buvo 7.6. ; 
Sužeistųjų skaičius siekia 1,200. •i
Drebėjimo centras buvo Alga- j 
roto mieste. Išgriauti beveik vi- i i si gyvenamieji namai. Kiek ten j 
žuvo dar neapskaičiuotd.

JERUZELSKIS PAKĖLĖ
MAISTO KAINAS

! pat rupi- pala 
kius su italukius su

- Pirmadieni euųpjęėia' pa
leido 5 prancūzus 'ivą^įknjs, o 
antradienį paleido 4 ,lakūnus.

kova Dries .mafiją. G ube mato-1* k . . _ 1 rius jį Labai gražiai priėmė, c-j 
premjeras jį- plačiai informavo; n,U. 
apie dabartinę Italijos būklę. !

—Pirmadienį' Libano muzėjuj 
sprogo bomba,- užmušė 1,4 žn->

— Anlradieūį aukso uncija 
kainavo $279-00.išvažiavo i Baltuosius Rūmus,. . i kur susitiko su prez. Reaganu iii 

sekretoriumi George Shultzu. j
Premjeras Craxi planuoja pasa-j minėjo 74 metų sukaktį;

—-Pirmadieni prez. Reag '.i

KALENDORĖLIS

£ ■ > v , * K ta -Biriį- r

• ;
«t 4 - B 

ik : f *<■.
Ž y

ti salos gynybą

Lietuviai savanoriai, dalyvavę Chicagoš Lietuvių Ta
rybos suruoštame Vasario 16 dienos minėjime.

Nuotrauka Martyno Nagio

Kovo 6 d.: Marcijonas, Rėžė. 
Norvilas, Raminta. Pcrpetua. 
Algaudas, Sunigilda, B'arvydas.

Saulė teka 6:20, leidžiasi 5:46.

— Prez. 
gresą skir' 
ššto apsati.! 
šeri ii.

Rcaganas prašė Kon- 
i daugiau pinigu krn 
n Jam reikalingi ia-

Saitas, vėjuotas, snigs.

— Pranta avutę buvo palei 
sta kulka i Aukščiausiojo teis 
mo teisėja Henry A. Black 
man, bet j-m nepataikė.

★ WASHINGTON

U.S.A.

MEXICO —

CENTRAL- 
AMERICA —

'kėlė maiste kaina-. Tik 
rtą tos kainos ne tokios

n buvo priversta Da
ma i -ta) pakėlimą, bet 
ovo 3 dienos nokti. r<

tai
jau
se duona pakelta 30%. o geriau
sio' rūšie- arbatos kaina pakel-

prote-tavi, ir re-.ške nepasiten- 
kin ma visame krašte-

— HAITI

HAUL
svventoiu

m; 
k ė Vnldži
dėjusi mokėt visas eta

— Specialistai nutarė isaky- j 
ti išvalvti deąaln^ nuo švino. De 
galų pardavėjai turės išvalyti 
90r/' švine, o 1998 metais dega-’ 
lai turės būti visai be švino. • ®

SAO 
PAULO 

PAIAGUAT J

VARšUV.A lenk:ja. — Prem
jero Jaruzelskio vadovaujama, i 
vyriausybė nuo vakarykščios ' 
dienos pakėlė maisto kainas.

Prieš porą mėnesių ji pakėlė ; 
k; i’.a' visiems ma sto produk
tams. t-,i prieš prieš didelį mai-

ali apmo
vi.-i pasiža- 
komunistų 

pirkėjai 
nenc t variuoti į Jaltą. Sovietų 
valdžia siūle v žinot i Jaltą pa- 
atostogauti. bet jie bijo ten va
žiuoti.

— CUBA

BLCUIANA

BALBOAT<
^^^—ACOLOMBIA

^ECUADOR fe

CHILE

IOLIYIA

FI. GUIAMA

BRASILIA

BUENOS
Ayn/oimiY

A1CENTINA

Čilėje žemės drebėjimų metu žuvo apie 200 žmonių, 
sužeistų skaičius siekia 3.000.



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS I
Dėsto šio skyriaus redaktoriai

MANO DRAUGO NUOTYKIAI
FELJETONAS

ntot. pats užsienyje 
todė! negaliu jums 
kas ten tokie darosi.

ne- 
pa-

As l 
buvau. 
:uškinti

Bet štai nesenai, mane drau
gas T prietelius iš užsienio At
vyko, tai jis daug ko origi«>ūliš- 
r.o papasakojo.

Svarbiausias dalykas sako, 
kad ten kapitalizmas este ėda 
žmones. Ten be pinigų stačiai, 
galima sakyti, atsikvėpti neduo
da. Ten pas juos.pinigai pirmoj 
vietoj, šniurkštelėsi — ii* už tai 
varyk centą.

Pas mus taip pat pinigai šian
dien gana dažnai reikalingi. Ga
lima sakyti, kur tik ne nu.ris- 
ptouk — už visą trauk iš kišenės 
portmcrię. Bet ris del to pas 
mus. kaip ir kitur, kur kas lerig- 
viatk. <

Pas mus, pavyzdžiui, galima 
ant arbatos neduoti. Po te nieko 
lokių neatsitiks. Na padarys ofi
ciantas kreivi snuki arba stums 
kėdę. — girdi... — sėdėjo irgi 
velnias raguotas... Ir viskas-

O kai kurie, labiausiai susip
ratę ir kėdžių nestumdo, c tik 
atsidus- — vadinasi, publika.

O ten. pas juos užsitnyj, jeigu, 
pavyzdžiui, neduoti ant arbatos, 
■ai didelis nesmagumas gali įvyk 
ti. Aš, žinoma, nebuvau užsieny 
— nežinau. Bet štai kas su antie 
mano sebg^^^'dl^^tąUio; 
biivoy'Np^^^M^ksimą ČrdfkĮ "pa 
žiūrėti. Tačiau iki jo nedavažia-j 

i vo. SusihervavOr Atgal sugrįžo- 
£ Viskas atsitiko del arbatpini-

Ar mano prietelis mažai pini- 
3 gų teturėjo, ar jo įsitikinimai siu 
5 bavo ir neleido, nežinau. Bet jis 
5 niekam ant arbatos neduodavo. 
| Nei restoranuose, liėi viešbii- 
f čiuose — niekam.

— Na. mano, pradėsi visiems 
į davinėti — plika kišene namo 
f sugrįši.

Juk ten tarnaujančių žmonių, 
j velniškai daug. Čia pas mus pa- 
“ sakysim, sėdi prie dūrių vienas 
X šveicorius, ir niekam nekliudo, 
j Jo net nematyti už laikraščio.

Ten gi, gal but vienas duiis tris
dešimt žmonių atidaro. Na, pa

s' negink, juk visus aprėdyti rei- 
į kia-
i Tokiu būda mane prietelius 
. niekam nieko neduodavo.

Atvažiavo jis į pirmą viešbu
tį. Priėmė jį ten.labai tvarkhi- 
gai. Mandagiai. K entires nusi- 
imA kai jis praeina.

Pragyveno jis tokioje pagnriob 
je kehiriaš_dineas ifr h'ūvažiavo 
i kitą mieštą. Ant arbatos, ži
noma, niekam nedave. Is princi
po. Atvažiavo į kitą miestą. Sū--; 
tojo viėšbutyj. žiūri — jau Be 
tas muilas. Kepi

Kalba šaltai. Nemeiliai. Lokajai 
mukius į šalį suka. Ir nieko 
greit neduoda.

Mano prietelius galvojo siu: 
chamiškas viešbutis. Paimsiu, 
mano, ir pervažiuosiu į kitą. Pa
ėmė ir pervažiavo. Žiūri — visai 
blogai. Tik ką per.snukį nemu
ša. Valizę išmeta iš rankų. Blo
gai paduoda. Skambini, niekas 
neateina. Grubijonija.

Daugiau dviejų dienų mano 
prietelius negalėjo išgyventi ir 
baisiai nusiminęs nuvažiavo į ki 
tą miestą.

šitame mieste viėšbutyj švei
corius vos tik neprispžudė prie- 
telio durimis — taip greitai jas 
uždarė. Numerį jam davė prie 
pat paiiiazgų duobės, greta vir
tuves. Be to koridoriaus tarnai 
taip triukšmavę, kad mano prie
telius stačiai-silsirgb nervų sui
rimu. Ir. nediAažiavęs iki Mak
simo Gorkio -grįžo tėvynėn.

Ir tik prieš- išvažiuojant. pri
puolamai sutiko jis savo mokyk- 
lob draugą, kiuriam jis ir papasa
kot o anie savo nelaimes

Mokyklos draugas sako: v O,
— Labai, sako suprantama. Tu, 

žinau, ant arbatos blogai duoda* 
vai Už tat jie tau,- matyti brūkš
nius aut-valiziį^ttė. Jie visuo-

duoda — kryžiukus, kiune cha- 
ahavę-ja..tiems; briikštiftiš.
į Atbėgo mano prietelius-..na
mon. Tikrai..,^Kairiajam vaiizės 
kampe — keturi brūkšniai. Nu
trynė brūkšnelius mano prote
lius ir nuvažiavo atgal tėvyi.ėn-

VIENODI KIEKIAI DIS
DENTŲ

Kai Kinijos komunistų vadas 
lankėsi Rumunijoje, prezidentas 
Ceausescu, be kita ko. paklausė 
jį:

— Pone pirmininke, kiek jūs 
turite politinių d’sidentų savo 
krašte?

— Galvoju, kad kokį 20 mili
jonų.

— Koks sutapimas! Aš pats tu 
viu 20 milijonų.

1 jrLJTrk I ICO-n

Laivo kapdouąą, pastebėjęs 
vairininką girtą, įrašė | dieny
ną -‘Vairininkas šiandien bfcvo 
girtas”.

Išsiblaivęs vairininkas, pama
tęs, kad jo vardas suteptas, pra
dėjo maldauti kapitoną ištrinti 
pastabą, Žadėdamas niekuomet 
nebebūti girtas.

— Nieko nebepadarysj. Kas 
įrašyta — įrašyta; d 
iikra tiesa. — atsakė 
liaš.

K tą savaitę vėl atėjo
rininkui vesįi laivo dienyną.

Kitą rytą kapitonas skaito die 
hyne pirmoj vietoj Stambiomis 
raidėmis:
/‘Kapitonas šiandien 

blaivus*'.

įrašyta 
kapito-

eilė vai

buvo :

* « - *
KARŠTY REIKALINGI i 

SKĖČIAI •
. ■Jugoslavija turi savų kuror-’ 

tų. Tačiau jugoslavai mėgsta pa
važiuoti pasidairyti į kaimyninę 
Bulgariją. Taip vasarą, karščių • 
metu vaikščiojo, jugoslavas po 
Bulgarijos sostinę Sofiją ir ma
to, kad bulgarai visi šū skė
čiais-

-- kiifrijgl jrirriš dit>ar .tie 
skėčiai? — klausia jis susitikęs 
bulgarą. . ..

— 0 g: d ė! tp, kąįi, Maskvoje 
iyja, šiai dėl (Iš ' įjews',)y

KAM

PER ŽEMAS VIEŠBUTIS
Škotas, atvykęs į svetimą mie 

stą ieško nakvynės.
— Kokios kambarių kainos?

— jis klausia viešbučio port j e-
APIE LENKU KOSMONAUTU

— Vieno skridimo į erdves 
rtietu. kaip atsimename, šalia ru 
so kosmonauto erdvėlaivyje bu
vo pasodinta^ ir lenkas, 
skridimo buvo nemaža 
Lenkijoje — gera, nauja 
šnekučiams kavinėse.

—Kas tuo skridimu buvo įro
dyta? — klausia lenkas savo po
kalbininką.

— Įradyta. kad lenkas gali at
siskirti nuo žemes, bet negali

uo Sov. Sąjungos.

Po to 
kalbų 
tema

ro.
— Pirmame aukšte’ 15 šilingų, 

antrame aukšte 10, trečiame 5- 
ki šilingai, — paaiškina portje
ras.

ten visko yra.
Ten ant lentynų guli ryšuliai 

šji maisiri,čia. vienas dar atsiun
tę džiovintų - pydaga’čių, gie
žiai suvyniotų, ten stovi bonka 
Vyrio.., ... , ‘

— Na tai leiskit man aki me-

Padainuosim ty dainelę

Padainuosim tą dainelę, paukščiukų , 
Kokia buvo ten grožybė, paukščiukų linksmybė.

Juoda kuosą bevainikė ženytis norėjo,
0 apuokas kavalierus ją vesti žadėjo.

Mandra varna pasiputus norėj’ svočia būti;
Kad ir šokti nemokėjo, nor kerčioj, nutūpti.

Vanags svotas, kamandierus vią kamandieravo.
Garnys, piršlys, ilgakojis vis tik špacieravo.

Viturikai, ^muzikantai tai gražiai apeliavo,
O dudutis lekiodamas barabanščikavo. .__ _

Kregždės dručkos dainuodamos gražiai tancevojo.
O gauronas didis ponas su jom baikavojo.

0 berniukai titilvikai, jauni jaunikaičiai,
Įsipustę, įsirėdę visi kaip ponaičiai. ,

Jau j šliūbą išvažiavo visi šūkaujamu
Viši davė labas dienas galvas palenki

Pas gegutę stovėdami visi linksminosi;
Kregždėj dručkos su berniukais vis tik kibinosi.

tie berniukai pėrka, neša Vis Ąarcavą alų;
Gerkit sešes geltonkšsės, juk tai taip privalo.

Tarė garnys į varnelę, ko’ varnele snaudi?
0 varnele iš šarniafeis vi^ Į šalį spiaudė.

O tu garny, tu begedi, Žiūrėk kaip tu sėdi!
Savo snapą tik užkoręs vis tik mėsą ėdi. 

0 genelis niar^spamis tiktai vaikštinėjo, f 
Pas gegutę stovėdamas vis linksmai šnekėjo^

Ant rytojaus parvažiavo j šaVo namelius,
Kožnaš saVo pasakojo koks ten buvo .balius, 

Žąsinėlis gaspadoriųs klausė: “ką ten Veikėt? 
Vakar buvau biskį girtas; tai jus mane įeikėt”.

O žuvėdra kukarkėlė pietus ^atąvdjo.
Dagiliukai mažuliukai šaukštelius nešiojo.

0 mečerkif sluginaitė Šaukštus sumazgojo;
- V i * i Z* C~- -Z ' —-r* *■ * A W • . - ■ - • -
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— laikaisi; Maiki?
— Ąš taikaus gana gerai, bet 

gal vądar AŠl'uda.
— įTūę lb? .

. — Vaksr buvau užej^ į Ka- 
žiūkč.Oif^. .. ...

— Tai nuo to gžilvą škaii-
ča?...v . .. .

— Man patiko mugėje, buvp
daug žmonių. Eūyc dang '^oų 
jr jaunų- Aš ęsų,.š«iaš, bet mari 
patinkA-jaunimai. IŠ Bostono 
atvykau'*! Chicagą vien dėl se
numo. Jaunų ten nesimato, ‘ b 
reniai -jau baigia iškeliauti. Visa 
■šilė žmonių išvyko į amžinybę. 
Senių; jau nėra-; Man geriausiai 
patiko ■'Mrch'eišbnas,' su juo bu
vo apie ką pakalbėti. Man pati
ko vienas daktaras, pas kurį pa
nos net iš Chicagos atvažiuoda
vo, o dabar iš vyresniųjų likau 
as vienas. Kad man neatidarytų 
vartų ir n^iakviestų j vidų; tai 
išvažiavau, Patekau į Chica- 
gą- ■ I

Man Ch cagdje daug jaūkiaii. į 
Čia dabar yra keli seniai Likę, ( 
tai galiu ir apie Merkinę pc.si-1 
kalbėti. Bet Chicagoje iriau ta- ' 
blausiai patinka jaunimas. Apė-: 
jau visus.kaihbarius viršuje,apė- i 
jau apačioje, visas jatmimaš 
grūste prisigrūdęs. • 1 -

— Nepatiko,, kad visur reiki-' nimo,tai Lietuva. neprąžus.Skau 
tauja pinigą. Priėjau prie jūrų tai skaito knygas, o skautės gio- 
skaučių. — reikią pirkti tikėtos.; sto kačiukus.
Be tikėto neleidžia.Su.stojau tiesi 
atvažiavusiais Gary skautais iri 
ten reikia tikėto. Pagaliau p.n-’ 
ėjau prie Marquette Parko škau 
tų. Gražu žiūrėtL Prie duiu-stc-l 
vi apydrūte inotina, j

— Ims te tikietą, tai gaiisite ’
gerą dovaną. , . . , .

— O kas tas dovanas duos7— 
paklausiau. ;

— Skautės duos. — mail a', a-
kė. - 4-^ - * ^‘1
.— O ką Jūs senkm žmogui ] 

duosite? -
— Pasižiūrėkite ant lentynų,

— Tik pasižiūrėkite, bet i vi-| 
ilų neįeisi. ,

— O kodėl aš negaliu įeiti? 
ir nustebau. : t-

— Dar tikėto nepirkaj..
> ‘"f Š; įri’.

Aš visdėito pro duris įžengiau
— Ar patinka?
—Vaje, beiyiiĮŠiąu tu mano? | 

To tai aš niekad nemačiau.
— Ar pataika? _
— Na, kaip nepatiks. Penkios 

pačios gražiausios mergaitės,dar 
? 7 neperžengusios, o visos su
sėdusios eilėj ė ant kėdžių ir a-r 
nitai glosto savo kačiūkūs. Pa
mačiau, kad vienas dar bė plau
kų, plika galva, bet ir tokio vei
dą glosto ir šypsosi žiūrėda
ma.. ...

Toliau manęs neįleido, bet aš 
džiaugiausi. Padėkojau, kad 
man parodė geriausius.

i

i

Man. patiko. Kad tokių skau-
čių bus, tai. Liettiva- negražus. 
Yra ne tik jaunimo; bet. jauni-

i nio ir Ateity bus. Kada yra jaū-

Vt^^syodBa ant tų pietų sėdokuo^^^ausia,
6 apuokas a’tsivilko-ledva.p^^^č^ušia.

0 pelėda užpeŠtyje kampb sėdėdama,
Kas tai Ynane nevadina ! taip sau dūmddama. 

šikšnosparnis pasigėręs tiktai strapinėjo;
O žvirbliukai piemenukai skūrą'gorėjo. 

Tie žvirbliukai piemenukai taukačiką šoko,.’ į: - 
Už tai kad jie taip pliovojo, netur burnoj’ šmoko.

Tie bekasiai kraitininkai šarvų atvažiavo;
Šarvus rašė, skrynias nešė Į vežimus savo.

0 kieliukė gaspadinė šarvus suderėjo 
Už trisdešimtis Skatikų; taip ir užmokėjo.

Apuokėlis prieidamas prie bekasio klausė: 
jdahd pačios visą šarvą ar brangiai surasėt: 

Ar.t to baliaus tiktai vienos kurapkos nebuvo, 
Bž vanagas svotas piktas vis ant jų užkliuvo.

Ant palydų į karčiamą visi nuvažiavo;
Šinkarkėlė nuo vanago ko mušti negavo.

Tokio, tranko neturėjo, ko visi norėjo,
Būtų bernai pamylėję savo geradėjuš:

Svočią varną ir vanagą, ką gerai riktavd,
Bernus, mergas ir jaunikiui, visą pulką savo. 

Po. tų balių, po veseilių reikėj pagirioti.
Galvoj ūžė — turėjome atpakutavoti.

—Tai matai, kad Kaziuko mu
gė tau patiko?

— Kaip nepatiko. Tiktai Jo- 
(lelis Būvio susiraukęs- Jam ne
patiko,kad skautes jo nepaklau
sė, Jis norėtu, kad visos jo k.ląu 
sytų,bet nežino; kad gyveninias 
eina savo keliu.

KANIBALIŠKI ANEKDOTAI tus virti, — pataria viena kani-

— Žiūrėk, kad man kitą kar
tą parneštam baltaodį su nupli
kusia galva! — duoda savo vy- 
riii kareiviui įsakymą kanibalo 
žmona.

— Ar plikis tau gardesnė? —• 
klausia vyras kareiva.

— Ne. tai kad gardesnis, bet 
man mažiau darbo, nereikia 
pešti!

balo moteris kitai kanibalo mo
teriai, — paimk boksininko lui
tą, tuomet tau nereiks mėsos 
mušti; gatavi kotlietld!

škotas apsigrįžęs,. eina pro 
duris-

— Ar tamsta randi, kad kai
nos yra per brangios — klau
sia portjeras, svečią palydėjęs 
ligi durų.

— O, ne. kainos yra žemos,tik 
pats viešbutis nepakankamai 
aukštas. — atsakė škotas.nei

KONGRESMANAI SAVO 
TARPE

Pcicijos atstovas, opozicijos
kolegai taria."

— Tu, kolega^ šiai! dien visai 
burnos rieatvėrėi!

-£ta- • ‘ . o . - ■ — Aiekur gine. Tau kalbant
-neturiJųiko ilgai.p>e- visą laiką žiovavau

IS LIETUVIŲ TAUTOSAKOS

March 6. 1985

W a**'*- «-**« . *

• Nekask kitam duobės, pats 
įkriši.

• Ne kitą kąsk, o s»vo liežuvi 2_ Nauiienos. Chicago 8 HI
prikąsk.

1K

ir-
NUO
Jūsų protėviai gardžiavosi paslaptingu, 

turtingu, švelniu, šildančia, elegantišku 
Martell Cognac skoniu nuo 1715 nt

O kai žmonės taip ilgai ką riors vertina, 
lūs žinote, kad tai yra labai gera.

• Sveiks.

• Liežuvis skaudešriis už laz
dą. z

• Liežuvis be kaulų, bet kau
lus sulaužo.

• Bloga< draugas kuris pila 
vandeni priešo malūnui.

I B -T“- t r • v *I ; . Liezuy^zniogaas gydyįo-

Hported by The Jos Ggtm<Ou to . N.Y



VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS MINĖ
JIMAS MONTREALYJE

Lietuvos nepriklausomyWAat- 
1 arimo 67 metu sukakiies mi-l 
i ėjimas prasidėjo vasario 17 e|. 
.V šios Varių bažnyčioje. Vises 
x liu-ves, kiek tik jų p;$ mus 
' apsupo altorių, prie kurio | 
iv. Mišias atnašavo ir gražų pa_

» Krlhis cJ, irgi šventiškai pa- 1 
f trokš tuulriiais rašUt- išsiir Į 
' tta s'aila. Maldas lietuvTj iri 
1 ir.cūzu kalbomis sksitė d r. i

. nas Mališka ir Albinas ILauz-i 
<’ iūnas. . į

'bažnytinis choras, Aleksandro
S 'kevičiaus v a d ovauj?.m:s. j 

xil'.si giedojo parinktas didžiai i 
? entei .gi^išies ir vieną Novic- i 
L:;> giesmę. “<£?<! širdi tau skaus-' 
i as”.- su mūsų solistu baritonu | 
.Antanu Kebliu. į

Eglė Žalčių KaralienėA. Tamošaitis
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Pirmą kartą po daugelio- nic- 
!: pamldcse dalyvavo labai daug 
jaunimo. Sužinojau, kad pasi
keitus naujai skautų vadovybei: 
vyrų skautų vadovui Rimui Pie- 
čličiui ir moterų — Astai Kii- 
čiutei-Staškevičienei, buvo labai 
gražiai nutarta dalyvauti orga
nizuotai su uniformomis Vasario
16-osios pamaldose už tėvynę dainas: St. Šimkaus. St. Gaile- 
Lietuvą. Pirmą kartą psmalėm, 
kiek daug mes turime jaunimo.' 
Bažnyčia buvo pilniausia žmo
nių ir pamaldų pabaigoje kartu 
su choru visi sugiedojome Lie
tuvos himną.

Minėjimo aktas — koncertas

Ir šįmet, kaip ir pernai, minė
jimas vyko toje pačioje Verdu-j 
no kataliku aukšt. mokvklos

genuose. Ragino reaguoti rašant 
protesto laiškus kur tik galima, 
nes t3s padeda kenčiantiems.

Paskaita tęsėsi 30 mm.
Svečiai sveikintojai prancūzų 

ir anglų kalbomis: seimo atsto
vas Gilbert Chartrand, Vili? de 
LaSalle atstovė ponia Louise Be
rube, Federacijos organizacijų 
atstovas Andis Spura ir atsto
vai: Baitų federacijos. Estų 
bendruomenės, Lenkų cgzilmės 
valdžios, vengrai ir ukrainiečiai.

Meninėje dalyje, pradžioje 
padainavo margaičių choras Pa
vasaris, A. Stankevičiui akom
panuojant (Gal reikėtų pasaky-; 
ti, kad gana garsiai). Savo jau-.’ 
nučiais balsais jos padainavo 
keturias dainas: dvi Sližio, J.! 
Sankūno ir J. Gaidelio.

Po jų sekė vyrų choras, irgi 
akompanuojant A. Stankevičiui.! 
.Aštuoniolika vyrų, kaip ąžuolų,!
su gerais, stipriais balsais, turin- į 
čiais gerą praktiką dainavime,Į 
kuriems netenka baimintis net;
ir garsaus akompanimento. ener.Į 
giškai padainavo irgi keturias’ leidžia (jaUg ;

j viešose paitalpose. T oi
Į šai matuoti dar nėra jokių mata- 
Į vimui pritaikintų priemonių

Šiai taršai priklauso: tabako du
rnai. anglies dvidegiii-z. azoto

ORO TARŠA VIDAUS PATALPOSE
Iki s ol oro tarša vis buvo ap

tariama lanke, ne vidaus patal
pose. 90% miesto gyventojų pra- 

aiko privačiose ir

vičiaus, M. Petrausko ir .1. Nau
jalio.

'Po 15 minučių pertraukos an-j 
samblis Gintaras, kuriam vado
vauja Silvija Akstinaitė-Slaške- 
vičienė, Kristina Kličiutė, Milda 
Bilevičiūtė-Ruffo ir Rimas Pie.

: čaitis, pašoko grojant iš plokš
telės (Gintaro muzikantų įgro
tos ir mergaitėms dainuojant) 
šešis šokius.s-'

Publika, kurios buvo apie 
400, visiems koncertantarns en
tuziastingai plojo ir džiaugėsi, 
kad Montrealyje visgi dar yra j 
tiek daug veiklaus jaunimo, ku-i 
ris gali suruošti Vasario 16-osios 
šventei toki gražų koncertą.

‘Pasibaigus’ programai, K T.R 
Montrealio apylinkės pirminin
kas Arūnas Staškevičius padė
kojo viešniai paskaitininkei Gin
tei Damušytei už turiningą pa
skaitą, svečiams už sveikinimus, 
visiems dalyvavusiems progra-;

dvideginis, radono nykimo pro
duktai. formai dehydas, asbesto 
plroštai, microorganizmai ir ae- 
roalergijcs (ore esančios daleles, 

ckiai t:«r- iššaukiančios alergiją).
Vidutiniškai mes namuose pm 

leidžiame 16 valandų i parą Jau 
priešistoriniais laikais užterštas 
oras buvo žinomas. O tai buvo 
atidari židiniai, nuo kuriu lubos 
ir sienos buvo suodžiais apau
gusios. Ir dabar, kai verdama, 
kepama ant medžių, anglių, 
mėšlo, žibalo ar kitokių degalų

Radono sunykimo produktai ga 
Ii prisijungti prie acrosclų (dū
mai, migla, ūkuia) savo mažiau
siomis dalelėmis ir radijucti 
plaučius ir aplinkinius kūno au
dinius. Daugiausia radono du’ut 
yra riisiucse; visokiose po žeme, 
esančiose patalpose, kur mažai 
oras mainosi. Maine valstijoje 
radono dujų produktų yra 20, 
30 kartų daugiau negu Kalifui - j

t i kro- aleergi jos.
Fnrmaldchydss ir kitokie 

janiški junginiai: Iš tokiu < 
ginusia paplitęs urea form; 
aydas, kuris Įtakojamas ter 
ratūrcv ir drėgmės, jauči;
4 4 metus. Jo yra daug tai 
dūmuose. Statybinė medž 
kilimui, langu uždengimai, 
kios lyg pvtos insuliacijai n; 
j.'.mos. turi foimaldebydo.

mgliakasiai gauna 1 kios yra to pasekmės? Akių 
zinimas jei ilgesnį laiką 
erzinimas gaunamas, tai gal. 
veikti žemesni no-ius kvėpae 

,tn"!
netekimą, padidėjusi baimii 
si. akims darosi sunkiau [ 
!a !:v:i prie šviesos.

Ill

)C-

'K« >

Apie 3 vai. scenoje pasirodė 
pranešėja, gražiu tautiniu kos
tiumu pasipuošusi, graži lietu
vaitė Daiva Piečaitytė.

Lietuvių, prancūzų ii- anglų 
kalbomis puikiai kalbanti, ji la
bai sklandžiui pravedė progra
mos pirmąją dali, kurioje šįmet 
mus sveikino aštuoni svečiai 
sveikintojai, kalbėdami net 40 
minučių.

Pradžioje buvo pakviesta pa
skaitai viešnia iš JAV Gintė Da- 
mušytė. Savo paskaitą ji prade- moję ir visiems atvykusiems į j 

šventės minėjimą, perskaitė dar

sirašytą, kad pasižymėjusiai sa-, 
. vo veikla lietuviškose instituci- * 

’■ jose ir organizacijose bei meni
niuose vienetuose lietuvaitei

; Kristinai Kličiutei skiriama 200 ir nėra ventiliacijos, tokiose pa- 
: doleriu premijai

Laiškas |u čekiu jai Įteiktas.
šventės aninėjimą suruošė

KLB Montrealio apylinkės val
dyba, vadovaujant jaunam, jau 
Kanadoje ^gimusiam ir mokslus 
baigusiam pedagogui, tobulai 
kalbančiam" lietuvių, prancūzų 
ir anglų kalbomis, pirmininkui 
Arūnui Staškevičiui.

Aukų Tautos Fondui ir Mont
realio Bendruomenei surinkta 
S2.500.

jo nuo karo Įaįkų, mūsų, išsi 
sklaidymo pos pasąulį, apie da- laišką, gauta iš Toronto Kana- 
bartinį viešpafe^-j’i^ą žiaurių ko- dos Liet. Bendruomenės, Kultū- 
munistų LieiūĮojė^ ar ne^ųb- ros komisijos pirmininkės Ra- 
nišką elgesį su ištremtaisiais la- sos Lukoševičiūtės Kurienės pa

t LTTERATCRA, Hetnvių literatūros, meno te mok® 5 
iv§4 m. metrtiti*. Jame yra vertingi, niekuomet nesenrtą, Vtw, 
ArftvM, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V, 5 tanked 
?. Raukčio, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* Ir Y. 
Nfeilau? straipsniai bei rtudijos, Muštruotos nuotraukomis e 
f. K. Čiurlionio, M. šūeikio, V. Kalu bes, A. Būkite! ė* ir A. Van- 
-.irybos poveScalals. 365 pu*!, knyga kainuoja tik H.

f DAINŲ IVENTfiS LAUKUOSE, poetės, išlytojo* ir tn 
•inlą Jokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie datm 
švente* bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuoju- 
tiems, gėrintif autorė* puikiu stiliumi Ir surinktais duomenim), 
bei užkulisiai*. Studija yra 151 pusi., kainuoja H.

9 VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprzJh 
ra? Jucio Adomaičio— Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne *au» 
gyvenimo bruožų apraiymaa, bet tiksli to laikotarpio buities lft< 
■'atūrinė *tudija, suskirstyta skirsneliais. T* 203 puslapių knyj

ę LLETUVBKASI8 PAMARYS, Henriko Tome-Txm*la®C 
Aomlii psraiyt* rtudija apie Rytprūsių*, remianti* Pakslrte t 

Labguvo* apskričių duomenimis Aprašymai Jdomū* kiekvienai 
detavToL Leidiny* flluatruotu euotraukooa!*, pabaigoje duodami
ritorardtlu pavarfinlmASlT Jų rertlnlaj | rokležlų kalbą. Lab*. 
būdingoje 53S pu«L knygoje yr* Ryt?rt>hj UmMapl*. KaIm t*

« K4 LAUK®? L 1M>, raiytojoa Fetronftiea Orintaltėf ttr 
minJtnal tr minty* apie aamenia Ii vietas neprfk. Lietuvoje Ii pb 
malaiala bolievlkų okupadjoa metai*. Knyga tori 234 pualapla 
bet kainuoja tfk H.

> JULIUS JANONIS, poetaa Ir revoliucionierių*, nerspr®' 
t£4 ir klaidinga! interpretuojama* gyvenime ir politikojei tik i 
Snrgio Jalinsko knygoje apie Juliau* Janonio gyvenimą Ir po* 
<<ją. Dabar būtų jj galimi pavadinti kovotoju ui tmogau* tei** 
Any y a y-a (fidelio formato, 265 puAlapii, kainuoja

V BATTMTNtS ROYKLŽS, M. Ic^čenko ktryb*, J.
yarflrn**, fM, knygoje yru W «<inojln<^ novelią. K*in* S3

įtnyfM ganemce Wsnjleaam, 1TW 8a. M*Mo4 IL, OOcst- 
•j U&akM»< MM as<«| SkAbk

E. Kardelienė

Sintetinė statybinė "mędži'aga, 
sandari insuliacija* Numaži
na oro pasikeitimą VlSuie, viso
kie šildymo ir virimo peniai, kai 
jie neturi į orą išleinžianąos prie 
monės tų chem7kalų. kurįuos jie 
sudaro, teršia gyvenamų patal
pų orą. Iš tokiii plačiai vartoja
mi žibaliniai ir medžiais kūre
nami pečiai. Jie palieka daug 
karcinogeniniu ir nuodingų du- 
n į bil:

Insuliacijai naudojamas urea 
formaldehydas labai galingas

- ’ y’ i

plaučiu vėžiu, nriklauso n-u 
praleistu valandų kasyklose.

Mikrcoi ganizmai ir alergenai 
(dalelės, kurios yra priežastimi 
alergijos). Įkvėpimai biologinių, 
aero.solu mažiausių dalelių), ku-j 
rie kyla iš žmoauų ir gyvulių,*, 
yra pirminė priežastis užsikrės
ti kvėpavime, ligomis. Džiovu j 
gerklės ir kvėpavimo ligos gau
namos daugiaašė per vent ilia-i 
ei ją mokyklose, ligoninėse. Oro! 
vėsintuvai, drėgmtuvai, išviečių; 
vandens n leidimai ledo maši
nos, visokie divenai gali turėti 
savyje visokių aerosolų. Pav., 
Legiona:r’s Ilgo — pasekmė oro 
vėsintuvų bakterirų. Įvairios maj 
žos augalų dulkelės, maži vaba-^ 
lėliai, chemiški priedai, gyvulių džių insiiliaciioje, cemente s 
mėšlas, grybeliai, visoks apsama-j tinei ir šilimos insuliacijai, s: k- 
nojimas, vabzdžių dalys — tai lo pluoštas — visa tai įjaurriaa 
vis priežastys sukelti alergijai | žmogaus odą. Dirbantieji pre to 

kių darbų gauna plaučių vėžį, 
žarnų vėžį. Dirbančiųjų šeimos 
asmenys taip pat yra paveikia
mi asbeste pasekmių. Taigi gy
venamieji namai, mokyklos, di
dieji pastatai, visi vienam ar ki
taip yra užkrėsti asbesto plau
keliais, siūleliais, nes 85% asbes
to yra Įjungta į statybinę me-

akus, irumpą laiką

Žrronin būrys taip pat 
džia visokiu chemikalu: a 
no, ethylio. methylaikoholk

•oholiu.

i

Naudojamas pesticidų ir ' 
metikos produktų — labai c 
visokį: chemikalų pa lei d. 
orą.

Asbestas naudojamas lub’. 
relėse, grindų plytelėse, \\

žmogaus sveikatai. Kanadoje jo 
vartojimas uždraustas. Pav., vi
sokie gyvenami namai ant raiu ' 
turi tokią insuliaciją. Gyvendą-į 
mi tokiuose namuose žmones 
gauna liguistumą, gaivos svaigu
li. jos skaudėjimą, blogavimą, ’ 
viduriavimą, išbėrimą, krūtines ’ 
ir pilvo skaudėjimus, gleivinės 
suerzinimą. Patalpose, kur daug 
dujomis ir žibalu verdama, susi- 
telkia daug azoto dvideginio 
(NO2) ir anglies viendeginio • 
(C0). Nuo azoto dvideginio gau 
nam plaučiu ir jų bronchu nega-1 
lavimai, greičiau gaunamos in-!7 O j
fokcijos Anglies viendeginis su
mažina deguonies priėmimą į 
kraują-

Sakoma, kad 33% žmonių rū-j 
ko. Apie 200 visokių junginiui 
yra tabako dūmuose: tai karei- j g 
nogeniai, erzinantieji ir slopi- s 
nantieji. Ir nerūkančiam tabako ( 5 
dūmai paliečia* kvėpavimo 
kns. Dažniausiai tabako dėmuo-i g 
se yra nikotino, chemikalų kaip į 
benzino, naftalino, bifenilic. CO f 
( anglies viendeginio), NO2 (a- | 
zoto dvideginio) ir dar daug ki-: » 
tų chemikalu. Nerūkantieji tarp | 
rūkančiųjų jaučia akių perštėji- / 
mą, nepatogumą nosyje, gauna | 
kosulį, skaudančią gerklę, čiau-, I 
dūlį. Taip pat žmogaus širdies s 
plakimas kraujospūdis paliečia-.g 
mi, gaunamas taip pat kitoks oro ! “ 
taku veikimas. Nerūkančios žmo 
nos gauna plaučių vėžį nuo rū-, 
kančių vyrų.

Radonas ir jo nykimo produk- ' 
tai gaunami iš statvbinės medžią 
gos. Jo yra žemėje ir akmenyse. ' 
Daugiausia jo susitelkia rūsyje 
ir žemėje. Pav., plaučių vėžys 
gaunamas uranijaus kasyklose-

( (įsijautrinimui), žmogaus pa
mėgti žvėreliai paukšteliai, lai
komi gyvenamose patalpose, skal | 
bimo priemonės, kaip skalbimo Į

. milteliai ir viskas kita, visokių! 
grybelių ir pelėsių augimas,’ 
vabzdžiai prisilaiką dulkėse ir! 
plyšiuose, kai viskam tempera-!
tųra ir drėgmė yra palanki — tai!
V's įsijautrinimą* sukeliančios džiagą- Įstatymai draudžia asbes- 
priežastys- Pastatuose, kuriuose j tą naudoti purškimams ir viso- 
nėra užtenkamai šviežiaus pro,jkiam palaidam vartojimui.
artina žmones prie infekcijos ir (Perkelta į 5-tą pusi.)

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJ"
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fraternab‘n< 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metuF
SLA — atlieka k ui kūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurte tuos 

darbus dirba. *
SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 

apdraudę savo nariams.
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 

nariams patarnauja tik savišalpos pa grin du. 
Ksekvienas lietuyis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki S10.000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja cpdrauda — 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 veikėjuj- 
jie Jums mielai pagelbės į SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai j SLA Centrą:

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

TeL (212) 563-2210

Read label and follov 
directions.
C Ex-Lax, Inc.. 1982

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

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

JAY DRUGS VAISTINĖ •
2759 W. "1st St., Chicago, Til

♦ atTBSTCS'GAJ IŠPILDOMI RECEPTAI « FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
J yal. ryto iki 10 vaL vakaro. 

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vaL vak<
D. XT HLMAN, B.S., Registruotas vaistininku

NAUJIENOSE GALDJA GAUTI:

1. Dr. Kario Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS,
(TT tomai____ —___________ ——.........     J10.00

2. Prof. Vaclovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl.  £6.00
H dalis, 229 psl. ___ ____$6.00

3. Miko šileikio, LIUCIJA, proza. 178 psl. ________ _ $5.00

4. Janinos Narūnės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psl. $5.00

5. Prof. P. Paknrklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl. _________________ $4.00

6. J. Vencbvo*, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.
60 psl. $2.00

NAUJIENOS, 1729 So. Halsted St., Chicego. Hl 60606 siųs
kite čekį te pridėk!* vietuę dolerj pereiuntimo iž’^Įdomi.

50 metų studijavęs, kaip

E PRAEITIES ŪKANŲ
ATEINA LIETUVA

garaže 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas ISet kada Ir 
feet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui 
Ir lietuviu kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium tr prof. R 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuviu kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

tr patarė mums toliau studijuoti.

KfJm* 621. KJeti rtrletiaL Paltu IX
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narni mirų nešamieji tr biaurias figas gy^uttejį m5ti-

metamą_________
pusei metų ____
trimg mėnesi a rr^
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vienam mėnesiui
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$26.00

$24.00
$15.00
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Dienraščio kainos:

As of January 1, 1W0 
Subscription Katei:

Chicago $45-00 per year, $24.00 per 
ji months, $12.00 per 3 months. In 
other USA localities $40.00 per year, 
$22.00 per six months, $12.00 per 
Jiree months. Canada $45.00 per year; 
'ther countries $48-00 ner year.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu m užsakymu.

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, IT .1,INGIS USPS 37494000 
Postmaster; Send address changes to Naujienai 
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tadienius. Leidžia Naujienų Bendro
vė, 1739 So. Halsted. Street, Chicago, 
IL 60608. Telef. 421-6100.

Žinome, kad šiomis dienomis Cliieagoje minusiam , 
dr. Juozui Jerome, be gydymo, Amerikos gydymu drau
gija buvo uždėjusi labai atsakingas pareigas. Jis priva
lėjo prižiūrėti, kad vaistininkai parinktu tinkamus var-! 
dus vaistams. Angliškai tie vaistai galėjo gražiai vadin- 

j tis, bet daktaras turėjo daboti, kad kitomis kalbomis tas 
vaidas negražiai neskambėtų. Jeigu buvo įtarimas, tai 
daktaras uždrausdavo tą vardą vaistams naudoti. Jo 
sprendimas buvo galutinas. Galingiausios ir turtingiau- Į 
sios vaistų bendrovės negalėdavo to uždrausto vardo vais- i 
tams naudoti. Lietuviams būtų nesmagu, jeigu Leizerio 1 
vardu būtų vadinami mirti ar didelį sprogdinimą sukę- 
liautieji vaistai. Mums atrodo, kad mes “laserio” spindu
lius turėtume vadinti laserio spinduliais, o ne Leizeino 
spinduliais.

Pastaraisiais metais laserio spinduliai tapo svarbesni

b

-% :

Laserio spinduliai
Iki šio meto atomas ir jo dalelytės buvo svarbiausioji • 

jėga ne tik pramonėje, bet ir žmogaus laisvės bei paver-1 
gimo problemoj. Visi turėjome arčiau^ susipažinti su 
atomo galia. ,Mės atomo nematom, jo dalelyčių neisivaiz- 
dubjiaih^’^et žinome, kad atomo ..galia yra' ftejaprastai 
didelė. Kai atemas pradeda sproginėti; nėra vietos nuo jo 
pasislėpti. Jis,yistis-pasiveja, jeigu ne šiandien, tai už 
metų, dviejų ar dešimties, ir paguldo.

Visi, kurie sekame spaudą ir paskaitome mokslinin
kų leidžiamus žurnalus, žinome, kad paskutiniais 3 ir 4 
metais naujausias ir galingiausias yra laserio spindulys. 
Pirma negu aptarsime jo galią ir reikšmę žmonių gyve
nime, mums atrodo, kad turėtume susitarti, kaip nau-; 
ją spindulį ar jo spinduliavimą turėtume vadinti 
la'serio spinduliu, kirčiuodami pirmą šio žodžio skiemenį..

Amerikos mokslininkai daugiausia prisidėjo prie la-> 
šerio suradimo, nustatė jo pajėgumą ir paskutiniais ket- 
veriais metias jį jau taiko praktiškame gyvenime. Tą 
spindulį naudoja įvairiems, reikalams, šiomis dienomis 
jau viešumon paskelbė apie įvairius laserio spindulius. 
Kaip savo laiku pastebėjo, išaiškino ir atomo dalelytes, 
taip ir šiandien jau kalba apie įvairius laserio spindulius 
ir jo dalelytes, turinčias skirtingus savumus. Tie savu
mų duomenys dar tiksliai nenustatyti, bet mokslininkai 
jau žino, kad jie yra.

Laserio spindulį amerikiečiai rašo laser beam, bet 
vadina amerikietiškai. Jie nesako “laser”, kaip lietuviai j
taip parašyta žodi ištaria, bet sako “leizer bym“. Lietu-.; gudo nepaprastas ūžimis 
viškai išeitų^ “leizerio spindulys”. Lietuviškai ’’leizer” | tenkintas, nes visi specialistai girdėjo nepaprastą besiver 
nieko nereiškia, tokio žodžio nėra. Bet jei parašytume i žiančio spindulio “stenėjimą-’. " / ’ -
“Leizerio spindulys”, turėtume tokį Lietuvos piliečio var- 1 
da — Leizeris. Leizeris turi kelias prasmes, bet kažin stein jam nurodė. , • . v.-
ar tas Lietuvos pilietis norėtų, kad jo vardu būtų vadi- Iš kontroliuojamų laserio spindulių atsiiado n jaučias žvaigždes.

.............      -- I II II II , __  - --L"" ■ r-r. j u wm if , ų<CLS>. -Sfa    ..1 i B—

negu atomo bombos, nes tie spinduliai gali sustabdyti 
atomo bomtbas. Jeigu, sakysim, Sovietų Sąjunga paleistų 1 
į Ameriką kelias atomo bombas, tai laserio spindulius 
kontroliuojantieji žmonės ar mašinos gali pasitikti į Ame-, 
riką skriejančias atomo bombas ir :jaš išsprogdinti. La
serio spinduliai neprašauna pro šalį. Jie kyla ir pastoja 
kelią skriejančiai pirmyn atome bombai. Ne tik pastoja, 
bet ją paliečia ir išsprogdina. Sprogimas vyksta Atlanto 
padangėse. ■ - J* • ■ < ,

Laserio spinduliai tokie greiti, kad Jie suspėja pa
kilti ir pasitikti paleistą bombą. O kai paliečia, tai atomo Į 
bomba sprogsta. Sovietų valdžia.- labai'- susirūpinusi tais 
spinduliais, nes. jie niekais paverčią, visas sovietų atomo: 
bombas. - . • .vččču O'yur. j ; > /n.

■Matematikai apskaičiavo, kad jeigu rusai paleistų i 
daug atomo bombų į Ameriką, tiktai penktadalis .rusų 
paleistų bombų pasiektų Ameriką. Bet jos visos būtų 
niekais paverstos dar prieš pasiekdamos Ameriką?

' ■ 4 .N' j Z-į- > -r 4N ■Laserio spindulius išrado; galvojantis modernios .:fį,- : 
zi-kos ir chemijos specialistas. Apie laserio spindulius jau: 
anksčiau fizikai žinojo, bet nežįhpjoį kas tas ląsęri? yra. 
Bet jaunam mokslininkui fizikui Peter L. Hągelst^įp, 
baigusiam fizikos-chemijos fakultetą -Chicagoję ir įsą-4 
kviestam dirbti Kalifornijos Ląvęrinore institute, pavyko 
tuos spindulius nustatyti. .> - ' ■ '

Lavermore institute dirba daugiau negu šimtas jau
nu fizikų. Fizikas Hagelstem paruošė laseiųe spinduliams 
tokį kelią, kad jie. stenėdami, turėtų klausyti' žmogaus 
•nurodyto tiesaus kelio. Kiekvienas-bandymįš branįįžrii 
kainuoja. Reika išleisti milijonus dolerių. '..Jaunas, links-' 
mas, retais dantimis Hagelsteinas turėdavo aiškinti yy-

KOMPGŽITūiUUS JUOZAS NAUJALIS j
i ■ r ' i koncemi ?Vyko Bostone. Dėt-

MIN^i^feRtlES 50 METŲ- SUKAKTI ŲuVisi koncertai

A į Į&riįėrluoti- Ji ne ptTleido, ’bet
■ ' k ®ilis ls‘antl <AŠ1'

ar jis tikrai
. U922 mi , j Ąia 'jihizikaj-ir moka valkūnais
»yįcęs i-jis-'-grciū.- Tekiu.-rielajttriigu. kaij)

-x. ._• ......... lVįį>^įįx'i iilankė

praėjo su dideliu pasisekimu. 
Chivagtyįe jo koncerte dalyvavo 
apie 2.000 žmonių, šis koncertas 
davė giyuo pelno 1X200i 'del. Iš 
to -matyti; kad gj 'Naujalis visų 
lietuvių tąfpė-bitvt) populiarus 
ir Jį«ikį2ra;dįs. Nors jis buvo kvie-

, r ižo “i

buvD-^ugiau, jų. taiJiėL.___ .. ...

ELrfe>jąjyk,..^ląžniuinr nepriėmė ir

Kad jrodytų, pamėgęs įr -įgavęs sii Vi- 
-Brizgiai, -site ' r ■ c

leiįač kuris įvyku •; J ntryviro pr
5 meno kūrėjų d-j

f P,salėje. J. Ml Tai birva 
StFpęsfcis, gfejo*ys^piiais tuos kū
i o IdjgclnizatuitiIW h* • vadovas;1 Kati- ū-jjs :žd:n>nku

'kim..s-^žaūskažjff;;.l^gw6ininŽų-Kri9;.^rtedrG4ef^f'-ą;’7_.; ' 
$4junga. Ju .pak^įet^ai Jduvo «
if-sutartu Jailėi--^ptaiikė/i '-’kurj-M
.Yorką, TJcstę/’jo nįėka?- nęšutf-j yž4ęjęš- r^feJaffjąlįusv SOO dėt -^jo ėiėn.. 9;d. Mirtis ištiko Kalt 
ko. Jis atadiir&iaoąi blogoje ptfj Ph- n° Vžtfšty&iiHaihė teatre sven-
dėtrie. VaidiiiHiltąi*-ja jo' koiK'ėrtės Įyv^'Ėrockly-, čiant Tautos šventę ir kai ru mi-

io, kad jis atvykęs i.-si -kraštą ne,.New-Yorkė? \tąssrio ^nėn. .22UuiVLietiiyos 4>rezidenrc Anta- 

' ' .■ ’'y, ■ - ' jknri šūšiiinko žvmi dali
resniesiems. kodėl bandymą jis nori taip, o ne kitaip da- j žvaigždžių 'karas , “žvaigžde”, .pavadino; nedidelį sate- 
ryti. Jis turėdavo atsakyti akyliems kritikams. - ' litą, turintį didelį j r greitą kompiuterį. Tas satelitas, pa-;

Iš Lavermore visi išvažiavo į Nevadą, kur išleido stebėjęs atskriejančią ‘atomo bombą, tuojau paleidžia 
apie milijoną dolerių fiziko Hagelsteino bandymui. Visą įkištą laserio tūtelę. Ta tūtelei kaip pamišuši 
reikalą sekė dr. Edward Teller, kuris daug prisidėjo prie 
atemo bombos pagminimo. Jis atidžiai sekė 1981 metais akyje, tai laserio tūtelė ją pasitinka, stuktelia viena kitai i 
Nevadoj daromus bandymus. Kada Hagelsteinas paleido ir pasigirsta'milžiniškas sprogimas. Jeigu bomba yra už- 
nežinomus X-spindulius per paruoštus vamzdžius, paši- 

Jaunas fizikas buvo labai pa
te Šitas laserio ir atomo, bombų sproginėjimas erdvėje ir 

. Tai buvo pirmas kontro- pavadintas žvaigždžių karu. Nuo Žemės žiūrint, šie spro- 
liuojams laserio spindulys. J s ėjo ten, kur fizikas Hagel- ginėjimai bus labai panašūs į Žvaigždžių karą. Žmonės 

sprogimų negirdės, matys tiktai šviesias, tarytum kariau-

jo M^.?į^sūr-Afač^niiiin-' Kawwa pile savo darbo
.b^[ka|;. j.' Cų

:Vp- kaulio- Kuntgir ^mffi#£ijojevka^ie *W
klierikais. VfiftHa-tadkė ir'. iiadė-I rerfetč .aqu ■inkti 

i au- 
jo svarbiausias 

šos jis'nuo 1920 m. buvo

■MŽiąlcias. Kai r . ‘ . -Mirtis

J. ;SEai»jd'Hs mirė 1934 m. rug-

ryti. Jis turėdavo atsakyti akyliems kritikams. -

nę Smetonos 60 metu sukaktį, j 
i> Kauno 

dukslesnės, visuomenės, jų tarpe 
ir J. Naujalis, užsitarnavęs mu
rkus vėterairas.. Laike prakalbų 

skrieja Natiįaiis įštko širdies n-.iepuo 
artyn prie atomo bombos.. Jeigu bomba yra Josios prieš-' hs:•I?Uvo !1Z P^^nkiii is salės iš- 

; vestas i užkulisi. Nors žymieji 
i gydytojai, kurie dalyvavo tame 

... ’!.minėjime;.: suteikė jam pirmąją
pakaimėje dalyje, tai laserio tūtelė tuojau ją pasiveja, 'pakibą, bet vežant i ligoninę pa 
stuktelia į pasturgalį ar šoną ir pasigirstą sprogimas. ..kelyje mirė. Tai buvo tauri as- 

ynenyt>ė. kuriom priklauso gar
binga vieta Tetuviu muzikos, is- 
torijere. Jc Įnašas į muzikinę lie 
tuma kuJtūrą pilnai pateisina 
jum suteikta Lietuves muzikos 

(Nukelta į 5-tą pnslj
................. . a.nnafiML'TL,,, y... a i j".: _ .-----~—

i]x>litines ambicijas, geriau galėtų susipažinti su 
gVfr « IšTUTITI I Lretu™5 vidaus bei užsienio problemomis ir joms 

LIKIMO KELIAIS SU S. KAS I IK W I spręsti ribotomis priemonėmis, o drauge būda-

J. KLAUSEIKIS

(Tęsinys)
1939 m. pradžioje gen. Raštikis lankėsi Esti

joje. o grįždamas buvo sustojęs ir Latvijoje. Tų 
jo vizitų fotografijomis papuoštas “Kario” 10 nu
meris, yra išspausdintas ir Raštikio pasakojimas 
apie tuos vizitus.

Smetonos knygoje A. Merkelio išspausdinta: 
“Per tris dienas gen. St. Raštikis spėjo įsitikinti, 
kad Estijos politiniame gyvenime persona prima 
ne respublikos prezidentas Patsas, bet kariuome
nės vadas gen. Laidoneris. Kiek toji kariuomenės 
vado pažiūra teisinga ar klaiefingi. jo asmens rei
kalas, bet svarbu tai, kad jo santykiuose su res
publikos preizdentu A. Smetona ji buvo lemtinga. 
Jei Estijos kariuomenės vadas gali būti persona 
prima, tai kodėl tokiu negali būti Lietuvos ka
riuomenės vadas? Sugrįžęs iš Estijos, jis ir ėmė 
jaustis tokiu, kariuomenės vado su respublikos 
prezidentu santykiuose prasidėjo trečias tarpsnis, 
pats i u npiausias, bet ir audringiausias ’.

■Respublikos prezidentas A Smetona, maty- 
'amas dideles kariuomenes vado gen. St. Raštikio 
rlitines ambicijas bei veržlumą, ir suprasdamas, 

i-.iek v?a tai gali uuti žalinga kariuomenei ir vi
suomenei. ne vieną kartą jam siūlė Ministrų Ta- 
■.irihTF iwrwr linko pareigas. Būdamas ministru 

■ a - v m trnn patenkintu savo. , i”.v mi . I. I 4 > I i . l . VO iv Iin I JI tų w v

mas ir krašto apsaugos ministru, kariuomenėje 
būtų persona prima ex officio, o ne iš ambicijos. 
Tačiau kariuomenės vadas prezidento jam siū
lomų ministro pirmininko pareigų kratėsi. Iš to 

į buvo galima suprasti, kad gen. St. Raštikis ka
riuomenės vado pareigas laikė labai svariHŠmis, 

, Įtakingomis, daugiausia galinčiomis lemtiJfr hie- : 
kam jų nenorėjo perleisti, būdamas Įsitiki^, kftd f 
jis tesąs vienintelis tinkamas žmogus toms parei
goms”.

“Iš visų ligi tol buvsių kariuomenės vadų ar 
jų pareigas ėjusių kariuomenės štabo virgiliftikų 
gen. St. Raštikis buvo labiausiai politikuojąs ir 
savo politikoj nenuosekliausias. Savo polltfk&vi- j 
mu jiš plačiai reiškėsi spaudoje, Įvairiomis- pro
gomis sakomomis kalbomis ir mėginimais įtaigoti 
respublikos prezidentą, kad jis pagal kariuome
nės vado pageidavimus tvarkytų Lietuv os vidaus 
ir užsienio politikos reikalus”.

Toliau A. Merkelis, knygos autorius ir btivęs - 
prez. Smetonos asmens sekretorius, daro išvadą: 
“Iš tikrųjų kariuomenės vado santykius su res
publikos prezidentu lėmė ne tautininkai, bet pa
ties kariuomenes vado Įvairiais atspalviai besi
reiškianti hipokrizė, jo savinimasis jam nepri- 

|, klausomų prerogatyvų, ii 
’rymas neteisingų išvadų 
cirrhimnQ ir kiti žmcrtraiL

melogamijos” (Megalomanija? — J. Kl. — išdi
dumo liga, asmeniško ypatingo pripažinimo rei
kalavimas, etc.).

Klaidingo S. Raštikio politikavimo pavyzdys 
išspausdintas toks: “Ir pats St. Raštikis (be K. 
Bizausko — J. Kl.) buvo įsitikinęs, kad Sovietų 
Sąjungos ultimatumas esąs nukreiptas prieš res
publikos prezidentą ir jo tariamai'tautininkų vy- 
iiausybę. Kad taip jo manyta, be kitko, galima 
spręsti ir iš jo atsiminimų, kur jis sako pareiškęs (lyg kardu —

nenuoseklumas, nenuo 
būdo savumai, kyla ii

mus pirkau Čikagoje gyvendamas, iš ten kraus- 
tydamasis ten ir palikau — kaimynui dovanų da
viau. Nėra “įvykių ir žmonių” tomo, nebus mano 
lentynoje ir “Lietuvos likimo keliais”.

Raštikio nuosprendis, kad nesu skaitęs visų 
jo atsiminimų, puikiausias pavyzdys, kaip gene
roliška didybe sprendimai daromi. Juk galėjo ir 
taip būti, jog skaičiau, bet užmiršau, tyčia ar 
netyčia praleidau nepaminėjęs. Bet Raštikis kerta

• jo teisybė, tai pasaulinė tiesa ! Taip 
i^espublikos prezidenttri savo nuomonę, “kad vienų įgi generolui atrodo (žmonės sako, jei atrodo ar 

jau rodosi, reikia žegnotis), jog aš pasisakastautininkų vyriausybė dabar būtų ftasja demons!- jau rodosi, reikia žegnotis), jog aš pasisakąs 
racija prieš Maskvą, tai būtų ne santykių švelni- bendrai prieš kariuomenės reikalingumą. Tegul
nifnas, bet naujo aliejuos pylroi as į UgtlĮ”.

IŠLA1DINGA KARIUOMENĖ .IR’VINTAS 
KCIJfRKA APIE ARNOTAS

. •*.

Ačiū aną kartą pasakiau^. Raštikiui, kad jis 
treciame tome prisipažino, kad ir po ląiko, nors- 
iš dalies prisideda prie tų, kurie ųetik dabar, bet 
ir anais laikais rimtai pagalvoję sakydavo, jog 
Lietuva su kaimynais negautų. kariauti ir jai. 

jišiaiftinga kariuomenė nerefkšfinga.

Ketvirtame tome jis pasisako, jog jam matyti, 
) kad aš nešąs skaitos visų jo, atsiminimų. Nereikia 
i nė g^flėrolo. kfckrierras maŽvnikV taip gali pa
sakyti. Skaičiau visus Raštikio raštus, bet nė vie
nas torsas nerado vietos net žemiausioje maho 
1

girąri generolas, kad jo sąžinė rami, bet kas sve
timo raštus iškreipia, to sąžinė nėra skaisti. Mobi- 
rriacijos metu Ynačiau. kokia netvarka, Uk$ ne
pasiruošimas, tai nuo to laiko tikrai t* besu tos 
nuomnės, jog tokios kariuomenės, kaip Raštikis 
jos kovingumą pakėlė,.Lietuvai tikrai nereikėjo.
j :• (Bus daugiau)'

>: SKAITYK IR KITUS PARAGINK /j

SKAITYTI DIENRAŠTI ''NAUJIENOJ " ’H

irtais padedu knygas, kurios I 
neskaitvs. Pirmuosius du to-



flfflffllWMTIIIIIIHIIIIIIW
sžMMiifHiHJHiinmt

H. VILIAUS kapinių reikalais

I

•eiuvoh Alda’
<• *RaIDTIO>-

liLLUun H>bė-
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•rlieaio 8:80 vai rak**.

tidjt u WCKV e—-

tuvertburg, FUL, 12:80 rax 
KtoUej mo am 
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JOHN JOKUBONIŠ

Modernios poezijos knyga. Kaina 5 dot Minkšti 
viršeliai Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu
Naujienos. 1739 S. Halsted St, Chicago. IL 6060* į

OR. PAUL V. DAUGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wastchestar Community klinikom 

Medicinos direktorių*

1938 S. Manheim Rd, WeMch^t.r, IIL 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis 
ir kas antrą šeštadienį 8—3 »aJ 
Tel: 562-2727 arba 562-2728

TEL 233-8553

Service 161-8200, Page 06058

DR. A. a GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3921 West 103id Str&ei 
Valandos pagal susitarinia SUSIRINKIMU

PRANEŠIMAI

x-JsKUtiiuu ižuka. spaudoj til- k f „ # • <* ■
Kc-icicls llpiC G1K.H-

^u6 i_ae<.aViQ i auiiiiž 'KLq/liit^.

Dr. ALG. KAVALIŪNAS
Vidaus ir kraujo ligos. Nechirur- 
gims^venų išsiplėtimo gydymas. 

5540 S. PULASĖi KD.
Chicago, HL 60629 
TeL: 585-2802

Brighton Parko Lietuvių Mo
terų klubo narių metinis suši- 
rinknxi^">-?įvykš ketvirtadienį, 
kovo 7 d., 1 Vai. pietų, Anei 
lės Kdjak salėj, 4506 S. Talman 

j Avė. Narės prašomos atsilanky
ti. nes yra daug svarbių reikalų 
aptarti. Bus vaišės.

-Į Eugenija Strungys
DR. FRANK PLECKAS

OPTOMETRISTĄS 
_ KALBA LIETUVIŠKAI 

2618 W. 71st St TeL 737-5149

ir “contact lenses”.

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 West 63rd Street

Valandos: antrai 1—4 popiet 
ketvirtai 5—7 raL vai.

Ofiac telefonas: 776-2880, 
xeziaendjo* telef.: 448-5545

Florida

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Pašalpos klubo narių susitinki- 
mas įvyks sekmadienį, kovo 
10 d., 1 vai. popiet, Anelės Kb- 
jak salėje, 4500 S. Talman Avė. 
Nariai kviečiami dalyvauti. Bus 
ir vaišės.

Ben. Jurėnas, rast.

KOMP.. JUOZAS NAUJALIS

(Atkelta iš 4 pslj

patriarcho vardą. Jau 50 m. pra
ėjo nuo jo mirties, bet jis lie
tuvių tautoje pasiliks gyvas, ne
užmirštas, nes jo sukurti muzi
kos kurmiai kėlė lietuvio širdy
je dvasinį atgimimą ir ugdė lais 
vės idėją.

Petras Matekūnas

OHO Tl^RSA VIDDAUS 
PATALPOSE

(Atkelta iš trečio puslapio)

Taigi vidaus taršos kontrolę 
.dLų gaimia sūgreduti į šiuos 
^uc-.us: ventdiacijja, taršos prie- 
•.asiies pasoliriitną, oro svaiirii- 
iią, vengti patekti į taršą, nepa- 
.eKii į tabako dūmus.

Iš žurnalo Science sutrum
pino:

Prostatos, inkstų ir Šlapumo 
takų chirurgija.

4)25 CENTRAL AVĖ
m. Petersburg, Fla. 3371b 

Tel (K13) 321-4200

GINKIME LIETUVIŲ TEISES
Nepamirškime savo aukos Lietuvių Teisėms Ginti Fondui

Prašome pasinaudoti šia atkarpa. Čekius rašyti “Lietuvių : 
Teisėms Ginti Fondas” (arba “American Lithuanian Rights 
Fund, Inc.”) ir siųsti adresu: 5620 So. Claremont Avenue, į 
Chicago, Illinois, 60636

Auka Lietuvių Teisėms Ginti Fondui

Adresas .

uPHlb BARČUS

M£X

Pavardė,

Stoti*. WOPA HM AM 
»*liuoj«nw» ki nOęy

**M|a — Aldona Davt» 
Wt 778-1 SA>

'Ddroustas parkraustyms, 
iš |v«iriį> atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 

fei. 376-1882 ar 376-599*

^HBSSSSSMOBaaHSKl SgKSB 

PERKRAUSTYTAI

Loidimai — Pilni apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charga 
ir VISA korteles. , 

R. ŠERĖNAS. Tai. 925-8064

e

15V *•. MARL8WOOD AVT 
-HlCA&O IL MM*

p; Sibalgi

Gerbiamieji sklvnų savinin
kai, hub jūsų rūpestingumo pri
klauso Lietuviu Tautinių Kapi
nių gerove ir ateitis, Visi daly
vaukite metiniame Aivpų savi
ninkų šii surinkime!.

Jonas Jakubonis

Br. Kuzminskaitė

SAKIAU

Sakiau rinksiu 
akmenėlius 
kaip tikrą brangenybę

Sakidii, statysiu
riditielį
tik ant Nemuno krantų, 
is astuonių kraštų, 
kai Nemuno dukrelė, 

mane lankys, 
dargus phįjiios, 
džiugią dainelę 
dairiiioš, 
kvapios pušelės 
kvepėti neliūstos.

Avu-Aiti ce'Lcuej šjiiuUt i lauu-

JL-ūxLUL£

Ld*oi<iIilcL gl*u.£I

2 elnę*

A. Ldviibibs, Ė. Klemka ir B. 
xvxciLtiiS tuiii - pxvjc^.Ldi' buvo ir 
vcbvxa griežtai piieSih^T. Det di- 
%azIulLa du bivlvjLiu. KaziuKocei 
i<S’ bi įtarė. DiužiTij^ioš ilare-. 
w<12> po.oiiUu.e J. LkUŽcS,kttils liet* 
o uu1\ wtlljitrllUSv pcJi’aSe 11’

Kili yra aj.iiekaii±as fauai

šiandien nežinau.... 
Žibutės sužydės, 
konvalijos; varpeliai 
suskambės, 
Ar teks jas matyt, 
pasikvepinti?

o Geri draugai
. ’ -G . o

'use per pusę.
ir

o žmogų pažinsi iš jo drau- 
?4-i viena ‘ gera

geras darbas ir _ kapinėms “nei 
cefito riekaiilcos”.

Pagal mano supratimą, tie ce
mento piekštai turės būti iškąs
ti ir iš kapinių žemės išvežti. 
O tas kainuos ne centus, bet šim 
tus dolerių. Man prisimena, ka; Į 
prieš kelis metus išrinko J. Kū- • 
zą į kapinių -direktorius ir, trūni 
pa laiką•įgąbuves direktorium, 
pradėjo agit‘ifiją, .kad reikia vi- 
•ūs kapinių pinJgU.^ iiivestuo-i 

.kur už
dirbtų didesnį nuošimtį. Sako 
reikia p-Eiguš įdėti į Bevėrly 
Banką, Sįut J- Kiižaš savu s, pini
gus laik'Cu ■’Gitdi už Įnfe patšr- 
haviiną-kcįj’tiėmš' nžkč nėkėš- 
iibš; Porą sykių į direktorių po 
sėdžiūs buvo Hriivedeb banko at 
stovus, kad. dirckiOĮi-ar.is dalyką 
išaiškintų.. Banko atstovai labai 
gražiai aiškino ir direktoriai ati 
dži'ai pasiklausė, bet kai išaiški - 
no tai .pasirodej Jęad už toki pa- 
larnąvimą kapinėms kainuoti i 
virs $4.000 į metus. Na, ir tokių 
būdu J. Kuze -‘gęrasr_ sumany
mas (skynras) užsibaigė.

Dabar aš kreipiuosi į gerbia
mus sklypų savininkus., kad mė
li niame sklypų savininkų susi
rinkime 1985 kovo 10 d. kuo 
skaitlingiausia dalyvautumėte ir 
išrinktumėte geriausius parei
gūnus — direktorius, nes pen-

Em. Gorėniene

U1J.LIU.1JUJ ■ ■-------- - 1 f- „ m.1________ . _-2lybria K. Lo-rx N-H-f-L. ”

w Sytoic K.Low^, s member of the National Home Faehic^
Liapxc, Floor Faehion Specialist, GAP Corporation.

Thi ’Great Room’ Latest Trend In Interior! 1

About the
jouse

WalTi between room* in 
the home b>£an to disappt ai 
tn the early ISoO’s when t u 
i6<alle^ H6pen floor plan.’ 
In interior* enjoyed gn at 
popularity. An acceleration 
of home building was caused 
by returning veterans of World 
War IL |

JTht^ 8e<|p for something 
different Irom the two-5tcry 
her. Ji many tervicemen had 
left wheiij they went off to 
wgr turwd^ttie new “ranch- 
Mvle*’ hottMl into a trend. 
(, ring etaJr* became piso 
•i afkphi-Uvel living 4* 
efAbneedc^bu, heyr famil es 
coping with the poit war baoy 
boom. į v

Now V we eerier th* 
-con^cicua tr*

pi pr floor' plan reappe 
looking freak and new, licw- 
ever, thia lir/ie it bes^ * 
different )t la A:al
*the great room” whim in* 

UvlnJL Jini

food prepa-ation activitie* !a- 
to one huge space, * <

7 he spacious “j.eM room* 
shown here feature* an ecleo- 
tic group of cpn^rupaiaxT' 
furnishings. Thą open-phk 
concept is further enhanced 
by joining the kitchen \nsuklly 
with the living and dininf 
areai through the use of th« 
same elegant I rick-pattern 
floor covering. It » GAF'l 
handsome sheet vinyl in the 
“Newburgh Brick** pattern l> 
White.

This GAFSTAR Softmi 
floor has an easy-care no-wu' 
surface. The deeply textured 
puriem has the look of 
real brick, yet retains its 
natMra! shine with little main» 
tentn^e. Th* ęuia>Cor foam 
interlayer provide® comfort, 

and noise reduction. 
Available in 9* end 12* widths 
at your nearest nome improve* 
ment center <\r bmMinr ruocij

7 ___________ _____ _________________________.__________ _

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasnkaltis 1729 8. Halsted St.
FD. LE. Chicago, EL 60608
rOI OX OOO 19^^ 0 4 TJr,,,.. C1.1,1 zw,

I GAIDAS - DAIMID
^KNIAUSLA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

j 4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE |
TeL S27-1741 — 1742

j 4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE J
Telefonas 523-0440

IBl •**" • - wl

JttODERNIiKOS AIR-COMDITIONED KOPLYČIOJ
I

. I

TĖVAS IR SŪNUS 
viARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
;< U w So. 50th Ave.s CiceroM

Telef. 476-2345

1 IRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
tUCSTĖS AUT0MOB1 JAMS PASTATYT)

I

VANCE FUNERAL HOME

I 
I

1424 South 50th Avenue
Cicero, ILL 60650 

TeL: 652-5245
(RIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

PatorėjaJ ii laidojimo direktoriai:

I

I

-KAN VANCE ir GEORGE SORIN1

Aikštes automobiliams pastatyti

—TN.

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street — TeL RE 7-1213

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinoi» 
Tel. 974-4410

vasaitts-butkus
fzATDOTUVTU DIREKTORIAI

|j 1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois

Telefonas — 6 5 2 -1 0 0 3

J — Naujienos, Chicago, 8, UI. Tedne-d v. March 6. !98i
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UAL BSTAT8 FOB BALSUAL MTAT1 FOR BALI

valdybą, j
Butkevi-1

knygas 
pranešė 
■6218.4'!.
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MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

£212 W. Cennak Road Chicago, HL TtL 847-7741

abejojimo, vildamos, kad sp< 
dc> d u bas teksiąs jam. Tas įkai
tino k\ą knygų leidėją, Don-i- 
rinka Bačkauską, kuris tiek įsi 
karšė vę< kad kėde taikstėsi 

už --tilo sėdinčiam kun. 
bai, tikra}.-,m Paukščio 

lietuvybės įkvėpėju 
a: pradėjo iš sales ei d,

bet kun. P. Abromaitis juos pa
sivijęs gatvėje pi iyrašė sugrįžti, 
pr žadėdama pate tvarką palai-

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AME
RIKOJE UŽUOMAZGA

(Tęsinys)
Ginčuose Juozas Paukštis kal

tę dė! nykai** Susivienijime >to 
vio (per tr>s metus iždan teįp- 
laukė $228) kaltino ne 
_4ituc> ą kiek Centro 
ypač prez dentą Tarną
cm. kuriam prikišo siekimą “par | 
duoti lietuvius lenkams”, r rėk-į 
torių kun. M. Juodikių. Iškėlė. ■ 
kad Centre valdybDje tik vienas 
.teisėta^ Susivienijimo narys, bū- Į 
lent, izdm nkas Silvestras Pau-j 
kštis. Nestebėtina, jei Susivieni 
aime teliko tik dvi draugijos:] 
Plymoutho ir Hazletono. Rekto
rius kun. M. Juodišius, savo ke 
liu, organizacijos reikalus vesti 
pavedė Bačkauskui, kuris “iš Su 
si vienijimo ’dėjos begėdiška: 
šaipėsi, kad -'tiktai vyras 
pačia tegali susivienyti”.

Juozas Paukštis pasūlė, 
Astramsko žodžiais, “gam 
širdies gulėio’
<!inamo fondo pinigais išleist 
Letuvybei naudinga knygą, b

SU

ka-, 
prie 

būtent, nepaju-

Dėle patrini sugrįžus, 
peržiūrėjusi komisija 
Si!'ivieeijimo ižde esą

Kadangi dienotvarkės nebuvo,
o buvo nutarta leisti visiem kal
bėti kokia nori tema, prasidėjo, 
A-tram-kc žodžiais, “išsipasako
jimas jausmų, kurie seimininkų, 
širdyse pritvinkę slėpėsiJuo
zas Paukštis paantrino siūlymą 
išleisti lietuvybei naudingą lei
dinį. Pasiūlė ‘‘visasrtetinę isto
riją, ar gerą abėcėlę”. Kun. Juo
zas Mašiotas čia pašokęs, sušu
ko:. “Tu, Paukšti, už savo lietu- ,

I Iki aukščiausio laipsnio puk 
! !ę ginčai įrodė, kad peukeriu 
įmetus išgyvenusiam Susivieniji 
mui pi brendo perversmą- 
griežtai ir galutinai aUikratyi 
visokio^ lenkiškos įUkos. Tai ge 
rai suprato prezidentą0 Tania 
Butkevič’us. kuris jautria kai 
b a pareiškė:

‘‘Aš -torojausi daug apie lit 
vinus, o š-andien jie mane rie 
kiną! Gėda man nešiot, prezi 
dento vardą tarp tokių kvailų 
žmonių. Laikraštis Vienybe mūs 
suJkimą su paliokais ardo; tas 
ką apie tuos nesutikimus ir ar- 
dvma rašo, pirmutinis yra zdrai- 

rikas) Mes ženoti su pa 
kur podėsime savo 

Ar pakarsime? šliupas 
Lietuviškas Balsas), 
ant jo vietos užgi* 

vienv-

1 iokėmis 
vaikus? 
numirė (’o 
kun. Burba
me — jis yra ardyto j 
bės”.

Kun. A. Burba rimtai atsi
liepdamas pareiškė, kad jarn 
rūpi ne lenkai, bet savo tautos 
apšvieta ir gerovė. Tiesa, jis ne*

LIETUVIU DĖMESIUII
J

D Ateinanti mėnesi Indianoje
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D GEROJO GANYTOJO NAMAI
GAUNA VALDŽIOS LEIDIMĄ

PRIIMTI ŽMONES VISAPUSEI PRIEŽIŪRAI.
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BUTŲ NUOMAVIMAS
E NAMŲ PIRKIMAS « PARDAVIMAS • VALDYMAI- 

» NOTARIATAS • VERTIMAI.

JBŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA.
___ _

I. BACEVIČIUS — BELL REALT3
INCOME TAX SERVICE - S

6529 So. Kedzie Avė. — 778-2233 - ’ ’
mas savo lėšomis išleido (319 Penkių direktorių kadencijai 
pusi., 6.000 egz.), Kun. P. Abro- j pasibaigus, bus penkių direkto- 
maitis linko išleisti gerą elemen rių rinkimai. Lietuvių Tautinės 

sąs lenkų neprietelis, tik neno-1 torių vaikam, o kun. Mašiotas 
rįs jais apsileisti. Kada lenkai! šaukė už Gyvenimą šventųjų,

arba evengelijas. Seimas-nutarė tus, tvarkosi savarankiškai, nuo 
leisti istoriją ir po egzempliorių 
dovanoti kiekvienam nariui.

(Bus daugiau)

nustosią sapnuoti lietuvių sulen- 
kinima, tada tik bus salima su 
jais, kaip lygus su lygiu, politi
niai susitarti ir bendrai dirbti.

Penktame Susivienijimo Sei
me kompromisų, atrodo, neieš
kojo nei Astramsko tautiečiai—j 

 ..... ‘ ‘ ’ -at 
_ Hazletono atstovai

patarė Butkevičiui ateityje len
kystės nekišti i lietuviu reikalus. 
Nors jau nutarta įsigyti naują 
konstituciją, bet klausimas vėl 
buvo netvarkingai iškeltas ir vėl j 
sukėlė ginčų audrą. BačkauskasĮ 
šaukė palikti viską po senovei, 
o Paukštis nurodė, kad tą seno
vę rektorius kun. Juodišius nu
sivežė i Brooklyną ir palaidojo- 
Dauguma balsų vėl nutarta Įsi
gyti organizacijai naują konsti
tuciją. .

Juozas Paukštis paantrino sa
vo siūlymą nepajudinamo fon
do pinigais išleisti “visasvietirię 
istoriją”. Mintyje turėjo Vieny
bės Lietuvninkų skiltyse jaū 
spausdinamą naujojo redakto
riaus Juozo Andziulaičio iš ang- 

lų kalbos išverstą Edvardo A-. 
M Freemano “Europos Istoriją”. 

Sekančiais metais ja Susivieniji

g pirmeiviai, nei lenkininkai —
2 žasareiviai. Hazletono atsto-
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— SLA 134-osios Moterų kuo
pos susirinkimas įvyks ketvir
tadienį, kovo 14 d., 12 valandą, 
Great American Federal Savings 
bendrovės patalpose, 6201 So. 
Western Ave., Chicagoje. Malo
nėkite dalyvauti. Bus kavutė.

Valdyba

kapinės, Čikagoje. įsteigtos 1911 
metais, pagal Illinojaus nucsla-

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.kitų institucijų nepriklausomai:
yyksta metiniai sklypų savinin-U.
kų susirinkimai, kur svarstomi Dilelis butas savininkui. Geras Jinves- 
principiniai reikalai, renkama tarimas. _____
10 direktorių bei kapinių tvar- 3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
kymo vadovybė, kuri metiniuo- pirkinys.  
se susirinkimuose duoda atskai- 
tomvbe.

Lietuvių Tautinių kapinių j
vadovybė

9 butų mūrinis. Labai geros pajamos.

Didelis, grašiai įrengtas bungalowi 
Nebrangus.

—Lietuviu Mokytoju Sąjungos 
3a metų įsisteigimo sukakties., 
minėjimas įvyks kovo 10 d. pa- 
maldomis Tėvų Jėzuitų koply
čioje 12:15 min. Po pamaldų ma I 
žoje salėje bus minėjimas. Kai- | 
bės J. Masilionis, dainuos trys j 
žemaitės, padeklamuos savo kū . J

INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St 
TeL: 436-7878

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto ’tHtartt 
Dirbu Ir užmiesčiuose, grail, 

>«rantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava.
TeL 927-3559

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

Kreiptis; A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Ava.,

- ■ Chicago; III.
Tel. 523-8775 arba 523-9191

Dengiame fr taisome visų

iNorintieji apsigyventi prašomi nedelsiant

registruotis, nes vietų skaičius ribotas.

Lithuanian Good Shepherd Home, Inc.
M. Š/

P. 0. Box 438, Cedar Lake, IN 46303

1

Skambinti iki 9 vai. ryto arba po 9 vai. vak.

- Jeigu žmogus gerai apskai
čiuotų — pamatytų. kad smili-

rybos eilėraščius A. Bagdonas. 
Visi atvykę bus pavaišinti ka
vute ir sumuštin’ais.

Chicagos telefonas: 436-6376

Naujai pasirodžiusi

619 puslapių, kietų viršeliu knyga
1

Naujienose galima gauti 
AUGUSTINO PAšKONIO

knygą apie

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLĄ IR 
JOS KARIŪNŲ LIKIMĄ

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

Čekj rašykite ir siųskite:

NAUJIENOS, 17.39 So. Halsted St, Chicago, Ill., 60608

i
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KOVOS DEL LIETUVOS

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

KAINA — $17. (Persfuntirrni pridėti $1)

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, EL 60608

JOHN G1BAITIS
advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Ave.
(312) , <o-d700

— Lietuvių Tautinių kapinių
sklypų savininkų metinis susi-

J rinkimas įvyks 1985 m. kovo
I 10 dieną (sekmadienį) 1 vai.

30 min. popiet Amerikos Legio
no Dariaus-Girėno salėje, 4116
S. Western Ave., Chicagoje. kus grobstymas neapsimoka.

KAIP SUDAROM: 
TESTAMENTAI ■ 

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininke Prano ŠULO ; 
paruošta ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos”; 
išleista knyga su legališkomis' 
formomis. . r-j U

Knyga su formomis gaunat 
ma Naujienų administracijoje. ■ 
Knygos kaina ■— $3.9f (su per 
siuntimu).

4£ t

Liberty federal /aviną.
AND LOW ASSOCIATION

Filadelfijos Federalinė Liberty 
Taupymo ir Paskolų Bendrovė

1984 metų sausio 29 dieną Filadelfijos FEDE
RALINĖ LIBERTY TAUPYMO IR PASKOLŲ 
BENDROVE. Filadelfijoje vadinama lietuvišku ban
ku, tapo pertvarkyta į akcijų korporaciją. Jie at
spausdino ir pardavė 881,449 akcijas, tokiu būdu 
$8,400,000 padidindami atsargų fondą, kuris dabar 
siekia 523,900,000. 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 ištaigoje. 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. " * ' M >

L 1 C. S. CHELEDEN,
Emeritus pirmininkas

tuo jame ir esame apdrausti;

ARVYDAS KIELA
k ■ ■-*

'6557 S. Talman Avenue-;.
■Chicago, IL 60629 

434-9655 ar 737-1717

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, 7®L 254-74K

Taip >at daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra-

Šymai-ir kitokie blankaL j

Homeowners Insurance
Good service/Goodprice 

F. Žabelis, Agent.
3208’A W. 95th St '.

Evfeig. Pirk, III.
40642

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

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

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

Ave., Chicago, IL 60629.

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

i Darbo valandos: Kasdien: noa 
9 vaL ryto iki 8 vai vakaro.

Šeštai: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL < 
h pagal susitarimą.

TeL 776-5162
4449 West 63rd Strwt

• Tarp butelių atsiradę drau
gai sudūžta.
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ENERGY 
WISE

Ltaaft um of dl«w&ssw |

waning meal, and cut 
excessive uae of

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS i 

irV. BRIZGYS 
Darbo valandos .

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet 
Šeštadieniais pagal susitariau 

8606 S. Kedzl* Avė.
Chicago, III. 60629 

Tel: 778-8000




