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salės rūpesčiai. Bet kitos 
lies jau nebuvo — reikėjo 

sale ir

la — viii bilietai jau išparduoti 
beliko tik stovimos vietos” - 

sako mandagi kasininkė. - N 
tai rezervuokite man dvi st 
mas viataš’’ — paprašo suintere
suotasis. Tik, tik taip neatsitiko 
man pačiam ši kartą — vasario 
16-to-ios proga -

(N’JKeita į 4-(ą p>’L)

O’NEILL PRISIPAŽINO, KAD NE 
PAJĖGS PANAIKINTI VETO

Prezktentas Reaganas uždėjo veto įstatymo projektui, 
,užduodančiam paskolas farmer jams.

Prasiskolinę farmeriai gali gauuti lengvas paskolas, 
sako prezidentas

WASHINGTON, D- C. — Ne
spėjo kongresas atnešti Į Bal
tuosius Rūmus naujai priimtą 
įstatymo projektą pras-skclinu-l 
siems farmeriams duoti naujoms l 
legvatomis paskolas, preziden
tas Ronald Reaganas tuajau už
dėjo veto ir grąžino į kongresą.

Prezidentas sako, kad naujai 
priimtas Įstatymo projektas pa
deri prasiskolinusiems farme-| 
riams nieko gero nepadarytų,; 
bet žymiai padidintų dabart’nioj 
biudžeto deficitą. Ji.-, ap-kaičia-i 
vo, kad tas deficitas padidėtų 
keliais bilijonais, nes įstatymas) 
taip surašytas, kad dviem ar Tau 
giau bilijonais dolerių. Preziden 
tas yra įsitikinęs, kad prasisko
linę farmeriai labai lengvai gali 
pasi n a u (I oti daba r esančioiris 
lengvomis paskolomis. Farine
riai turi įrodyti, kad jiems pas
kola, būtinai ręikalinga. Jie pri
valo įrodyti, kokios paskolos yra 
užrūkto* ip kada, jasprivalo

išėi- 
te-n- 

scena, 
□gėjai jautė, kad bus

Vasario šešioliktoji Pacifiko 
krante 1985 metais

Los Angeles lietuvių nedide
lėje (palyginus su Čikagos, Cle-
velando ir kt.) lietuvių -koleni- kintis parapijos 

j nors visi rei _ 
nepatogumų ir menininkams see 
noje ir publikai salėje. Pažiūrė 

' kime kaip viskas pasibaigė-
Pirmiausia —- pamaldos šv.; 

Kazimiero bažnyčioje: čia pub
lika taip pat netilpo — daug kam 

' teko pastovėti prie perpildytos 
bažnyei'js durų. Iš parapijos mo

]oje šiemet (1985 m.) vasario 16' 
-tą'i buvo atšvęsta ‘‘atgimimo’ir 
pakilime” nuotaikoje. Tiesa, čia 
jau daug metų vasario 16-toji' 
iškilmingai .švenčiama, bet šie
met ši-kiekvienam brangi lietu
viui šventė — čia (Los Angelei) 
praėjo ypačiai skirtingai pakilto 
Įe nuotaikoje. Tai liudija rekor
dinė Lietuvos laisvinimo darbui; 
sudėtoji aukų suma (gerokai vi r 
sėjanti pernai metų rekordą) ir 
nepaprastas entuziazmas, sthi- 
grudusios beveik iki netįlpimo, 
parapijos salėje gausios publi
kos1 — minėjimo programai. To
kių pakiliau7 ’išgyvenimo* - progų 
č i a, Los Angeles,- niekada nesą-' 
me; turėję, net ir • viisario-f6-tes 
minėjimuose, kurie -čia daromi 
i au ^mažiausiai 40 metų.

šiek tiek smulkmenų apie šie-, 
metinį vasario 16-tosios minėji-. 
mą, kuris -įvyko 17 d-, sekma
dienį, lietuvių šv. Kazirpiero 
parapijos salėje,-Daug mėtų čia. 
vąsario 16-tosios minėjimui AL- 
To buvo užsakoma prie pat pa
vapi j os salės, Vos .‘už kampe”

1
ORTEGA LENGVAI vrikmo.. .

CHICAGO. Ill- — Iš Nicara- 
guos sugrįžęs kardinolą.-, Ber
nardui pasakojo laik: aštinin- 
kams. kad pietų Amerikos gy- 

kyklos kiemo i pamaldas atžy- ventojai <0 klausia, kodėl ame
rikiečiai veržiasi į Pietų Ameri
kos valstybes. Jis tuiėjo progos j 

su Nicaraguos prezi-<

giavo organizacijų atsovai su 
vėliavomis, jų buvo devynios. Pa 
maldos, kaip ir kiekvieną

: rnadienį. šv.^r Mišias atnąšaya 
kebonas kun dr. Alg. Olšaus
kas. Jis pasakė ir pamokslą. Solo 
giedojo Janina <ekahavskienė

<■??<

jo^-di 
lūkst

Be to. prezidentas yra pasi
ruošęs padėti farmeriams gauti 
paskolas lengvesnėmis ^ąlygo- 
mi-. negu ye turi užsitraukę da
bartines paskolas. Prezidentas 
privers prokuratūrą kad nevar
totų veikiančius nuostatus fer
meriu m skandinti

Ko ngresc si noks n iuose vyra u 
ja įsitikinimas, kad demokratai 
bando panaudoti Amerikos fer
merių bėda prieš respublikonus. 
Respublikonai siunčia farrneįių 
užaugintus javus badu mirštan
tiems etiopiečiamš rriait nū, b 
Amerikoje nori atimti iš farme- 
liu žeme.

pasikalbę 
dentu Daniel Ortega. Ir tas joj 
klausia, kuriais surųetimais ame J 
rikiečiai veržiad i Centro Ame
rikos valstybes. Kardinolas jo- 

—gen. konsulo Vyt. čekanaus- klausėsi, bet nežinojo, ką jom al
ko žmona. Parapijos; choras = mi- sakyti.
šių pabaigoje sugiedojo Lietuvos, Amerikiečiai nesiveržė i Grc- 
himną1-vasario 16-tosios mineji-' tiek įsii:kino. Ku- j

' bos kariai ir specialiai paruošti, 
agentai Grenadoje turi didelius J 
ginklu sandėlių*?, kad kasdien ii 
Kubos pakraščius iškeliami ka-i 
riai pasiruošę kubiečiai, tai. p re-1 
zidentas pasiuntė marinus, kurie 
suėmė kubiečius ’r rusus, norė
jusius Grenados gyventojams pri 

is , . .... . mesti-/i^šųnistų sistemą. Jie
t Y1W‘ • i™ Grenados premj<1
clai .ra .irr^-mmisterhis.. Tik ameri-.
tų, o Los-Ange- jnos<išlaisvin0 ir išplauk
les kaimyninių apskričių, bet ir 
iŠ už Kalifornijos ribų. Akadę - - - _______
mija parapijos salėje turėjo>ra- REAGANAS APGAILESTAU- 

. ridėti 12:30vąr.; tai jau gana. JA N ZELANDIJOS BŪKLĖS J 
ankstokai salėn pradėjo . riektis j *
pabb’ka — nujausdama, kadįvė-| 
hau atėjus, gal negalės gauti? sė- zidentas"Reaganas pareiškė, 
,dimos vietos, arba net išx^išo-ne-; jis apgailestauja dėl dabar susi- 

■ įeisi. Aš pats i salę nuėjau; la- 
bai anksti užimti -ėdimą yiet y 
mano žmonai — kai ji 
bažnyčios, nes kitaip 
mudviem atsitikę, kaip 
anekdote iš amerikinio 
mo: “noriu gauti du bilietu įjū-j 

. su renginį” — skambina suinte
resuotas į bilietų agentūrą. “Ga

mo progai. . y. jĮ i 
Kai vėliavų paradas po mišių.

grįžo iš bažnyčios į hrekyrdos 
kiemą — apatinė salė prisipildė

■ UiniTuĮtėl€''pQtriikOs’'prie'spaudos 
.stalo ir kavos bei lengvų užkan
džių bufeto. Buvo dar beveik va 
landa laiko, dėlto atsirado, pro
ga pa^žiaą^yrnams ir pokalbiams

SVARBUS Liudininkas Agni-.

MANILA. Filip. — Vakar gtn. 
Ver ir kitu 26 kariškių byloje Ii u 
dilo 30 metu lėktuvu mechani
kas R. Balaroj. Jis buvęs visur 
prie lėktuvo, kuri atnešė Benig
no Aquino iš Aliaskos į Mani-

vieną ' su d^fe

prię^nrinėjimh
ndnjžiistracija  ̂ĄLTe, pirū^kui 
inz: A.••'Mažeikai praneseykad sa
lę atsako; nes 'ji būsiantį'reika
linga jiems patiems. Susidarė 
kebli padėtis,, nes Marshall High 
salėn visada vasario 16 minėji
mo proga susirinkdavo tarp še
šių jr astuonių šimtų žmonių, 
kurį skaičių sutalpinti parapijos 
salėje nėra įmanoma — tai vie
na. Antra, šiemet iš anksto-bųvo 
sutarta ir rengta didelio mastui 
meninė'minėjimo dalis, kurios 
dalyviams parapijos salės scena 
taip , pat permaža. c Taigi — prie 
daug darbų, prisidėjo dar nauji

WASHINGTON, D.C. — Pre-

Meksikoj rastas JAV kovos prieš narko
tikus atstovo E, Camarena lavonas

KARTU SU JUO RASTAS J| LYDĖJUSIO MEKSIKIEČIO 
LAKŪNO ZAVALA AVELAR LAVONAS

Prane- •

, [ los'karo aerodromą." mokėti. Jie galės gauti Tengvės-t
nėmis sąlygomis naujas pasko-

ateis iš
būtų su

aname'
gyveni*

•dariusios būklės tarp Naujosios 
Zelandijos ir JAV. Prezidentas! 
pageidautų, kad Naujoji Zelan-I 
dija atstatytų buvusius santy
kius ir glaudžiai bendradar
biautų su JAV.

Dabar santykiai visai nu
traukti. JAV žvalgybos ir tarp-

ko rėmimas tarpįvy su
__ ________ ___  karių. Turėjo įsikiš 

Tailando pasienio sargai.
i♦

Kambodijos ir Tailando pasienyje 
Kainbodija okupavusių Vietnamt

MEKSIKA, sostinė.
Šimas iš Guadalajaros sako, kad 

j Michaocan valstijoj. Villa Iler- 
| mesa ūkyje rastas JAV atstovo^

• 1 Enrique Camarena Zalazar la-! 
vonas. Jis buvo JAV atstovas, 
kuris pačioje Meksikoje turėjo 
nustatyti, kaip meksikiečiai įve-. 
ža į JAV įvairius narkotikus.

Toje pačioje vietoje rastas ir j 
m e k sikiečio Alfredo 
Avelar lavonas. .lis buvo ameri 
kiečio Camareno vadovas ir pa-j nas 
lydovas. Jiedu turėjo teisę važi- 
nėti po Meksiką ir nustatyti, 
kaip buvo organizuojamas nar
kotikų pervežimas į JAV Jiedu!

lą. Buvo pa- Į 
grindo nranvti, kad Meksikos |

‘ -Ipolicija buvo juos pagrobusi,’ 
•buvo suimti trys policininkai, j 
bet iki šio meto nieko konkre- į 
taus

■tautinės žinios visai išjungtos iš į dinę,0 va5ario 7 dien 
Naujosios Zelandijos. JAV anks-Į 
čiau nepaaiškindavo Naujajai ( 
Zelandijai, ar į jos vandenis 
įplaukiantieji JAV laivai varo-' 
mi atomo energija ir ar laivuo
se yra atominių bombų, o da
bar premjeras lo reikalauja.

Kai N. Zelandija pareikalavo, 
kad pasakytų, o kai JAV nepa
sakė, tai premjeras uždraudė, 
JAV laivams įplaukti j Nau.io- 

_ sios Zelandijos vandenis ir uos
tus. Pasirašytoje ANZI S gyny
bos sutartyje nebuvo reikalau
jamo, kad JAV praneštų, ką ji 
savo laivuosveža. Dabar JAV, 
laivai įplaukia j Australijos 
aplinkinių salų uostus, bei ap-' 
lenkia Naująją Zelandiją.

nenustatvta.

Jis matęs kairė1,e stovintį Ro- 
ir mokėti spaudžiamas sko-- lando Gclman. Ten buvo kiti ke- 
Demokratams atrodė, kad] turi liudininkai, mačiusieji Ac- 

ūkimas fariuino nužudvmą. Roland Gal- 
netekimas. 1 man buvęs-kairėję Laiptų pusėje.

Jis jokiu bi’.du negalėjęs paleis
ti kulkos į. laiptelia-is lipanti že-

i, naujos paskolos užtr. 
' mėčiams vfa ūkio

- i Jie reikMavo. kad paskola būtiį; 
kad galėlų nustatyti nužudymo (|;!Ota neatimant žemes ir pa 
aplinkybes. Tai .pirmas aukštas 
JAV-iu nareigūna>, nužudytas 
Meksikoje.

Nužudymas kelia naujus 
klausimus

Kovos prieš narkotikus parei
gūno E Camarena Salazar nu
žudymas kelia visą eilę naujų 

kad CaJ 
pareigu- 
n arkai i- 

aer sieną

Zavala j klausimų. Tvirtinama, 
marena, aukštas JAV

Meksikoje ieškojo 
kų organizacijos, kuri j 
vežė narkotikus j JAV.

Ka:p galėjo JAV pareigūnas 
ieškoti tokių ryšių Meksikoje? 
Kas jam leido klausinėti Mek
sikoje įtariamų žmonių? Kas 
jam davė meksikietį palydovą? 
Kodėl Zavala Avelar 
kartu su Camarena?

Lavonai atpažinti 
iš drabužiu

Abu lavonai rasti ūkio 
ne. Pirmas pranešimas

k'.uo- 
sako,

ksd lavonai atpažinti iš drabu
žių. Juos radusi vietos policija. 
Miėoakan valstijoj karšta. Lavo
nai jau pradėjo tinti ir pūti. 
Matyt, kad drabužiuose rasti 
kokie dokumentai, iš kurių nu- 

jr* žudytieji buvo atpažinti.
Į

— E. Camarena Salazar g mė 
Meksikoje. Jis tapo JAV piliečiu 
1971 melais. Vedęs turėjo Iris 
vaikus, 1980 metais buvo pa
skirtas į Gnadalajarą sekli nar
kotikų pardavinėjimą.

— Piety Libane Izraelio ka
reiviai sustalxlo kiekvieną auto
mobilį Tyre srityje ir tikrina, 
ar kartais neveža sprogstamos 
medžiagos.

Kitas p:\nSinias sako, kad 
lavonus radęs ūkio darbininkas. 
Jis pranešė seimininkui, o pas
tarasis pranešė policijai.

Amerikos ambasadorius Mek
sikoje paciiškė, kad vargu ar iš 
drabužiu būtų galima atpažinti. 
Žinom u kad jiedu buvo narko
tikų pardavinėtojų pagrobti šie 

žmones nužudyti ir 
u drabužius.
'rius tuo reikalu 

Meksikos valdžios
Pats ambasador in j

galė jo k i 
palikti t<

Ambas 
kalbėjęs 
atstovais,
nutarė skristi j Guadalajarą.l šiltesni

, _________ ]T

dargų. I mvn Aquino Aquino . }au. buvo
Pasipiktinę farmeriai suruošė Į

gana gerai organizuotą demens^į 
traciją Washingtone Jie tvar
kingai pramaršave svarbesnėmis, 
sostinės gatvėmis, bet nešė h-j 
bai aštrius plakatus, nukreiptum 
prieš prezidentą ii- respublikonų į 
partijos vadovybę.

Prezidentui lutai nepatiko pa-’ 
grindinėmis -omnes 
suruoštoji demerit m c i ja. 
farmeriai prasiskolinę, t 
turėio daboti >avo ūkr>. 
suruošdami 1

nušautas iš kitur, o‘ Galman’ ne* 
turėjo progos į jį šauti Tai ma
tęs ne jis: vienas, bet ir kiti Iž
dininkai.

T°i<mo pirmininkas Manuel 
Pąsman isakes nrokurčr ui t&- 
j*au pribtatvti teismui kitu- 4 tfu 
dininkus. Jeigu jų nępristatjL> 
tai teismas turės spręsti be ją 

gairėmis1 liudijimo, nes teisėjas tur ba- 
Jcigu ’ kymą šios bvlos. nevilk’mi. bet 

galimai gre:čiau išspręsti. Ka
reiviai ten pat vietoje r.ušcve 
R. Galman jr įšoko 'i tą potį 
sunkvežimį, i kuri buvo Įkeltas 
aušnv.tas Aąiūno.

KALENDORĖLIS

niu nuo<tob'u.

— Zavala Alevar buvo Me k si- [ 
kos Žemės ūkio ministerijos pa- Į 
reigūnas. lėktuvais vežiojo pay 
reigūnus į įva’rias Meksikos

ūune

Georg e Bash

Viccpmz <i Bush Sudane 
onių gyvenimą

Ta 6:17, leidžiasi 19,

Oras vėjuotas.

— Trečiadienį Vakarų Vokie
tijos užsienio reikalu rr.ini<teris 
Gcnšer buvo Sustojęs kelioms 
valandoms Varšuvoje. Maskvoj 
jis užtruko ilg:au negu t:
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Rcdajjuvia PRANAS ŠULAS

ATAKOSŠIRDIES
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KIjumotus ir medžiagų siysti: 4436 So. Washtenaw, Chicago, IL 60632

lik i.lmok-ia
l kJ. kai perneša šir-

; akį. T? p sako gyūy- 
d \ i. T:;: p;ilii’.dij«\ ir anglas nio 
ky.Ori> E. Priest, kuris du kar- 
.u širdies aukos nelu buvo pei 
žensęs mirties U e nk^tį. GrįziH 
iš poiKo namų. bu\o pasakyta, 
kad daugauria j?.m hkę gyven
ti t;k 18 mėnesių.

Tada jis niutojęs rūpintis ka> 
die!ušk;:i- reikalai- ir medžiagi-
iiėm’s vertybėmis.

“Pradėjau gyveni: iš naujo 
vertinu tik žmogų ir dvasini 
pasaulį — visą kitą mažai man 
tereiškia”,

Šiuo> žodžius E.Priest pasakė, 
pradus koturem> metams nuo 
to laiko, kurį gydytojai jam bu
vo davę džiaugtis šio- žemes 
linksmybėmis.

Pų)ie pusantro šimto Lakstan
čių žmonių kasmet miršta Didž. 
Britanijoe nuo širdies atakos. 
Daugiausia jų miršta, galima sa 
kyli, pačiame amžiaus stiprume 
— sveiki, energingi vyrai. Žy
miai mažiau miršta moterų, ne
su vyra.

Dar prieš 50 metų šitoji mir
tos priežastis buvo, palyginu, 
retas dalykai. Daugiausia papil
to karo metu 1939-45 mętųlai
kotarpy. Tas rodo kad .karo bai 
mė, oro pavojai: pcivarg.mai. 
nenormalus kaistus turėjo Įta
kos.

Bet vis dėlto ir karui pasibai
gus. mirimų skrylius nuo šir
dies atakc> nesurruazėjo. Prie
šinga; — kasmet vis daugiau 
miršta ‘širdimi”.

Ne visuose kraštuose širdie- 
atakos paplitusios vienodai. Pa
lyginti, maža’ ju yra Portugal!-, 
joje. Ceilone. Japonijoje, c taip 
pat Prancūzijoje- Daugiausia — 
JAV (iš'kvrus negru). P- Af- 
rikce (baltųjų tarpe). 
ioje. Pvz. Suomijoje 
nuo širdies a tako- 120
•š 1,000 gyventojų, c Japonijoje 
Hk 20. Anglijoje taip pat apie j 
ketvris kartus daugiau širdies; 
atakų, kaip Japonijoje.

Keista, kad tame pačiame 
krašte ne v’suose rajonuose vie 
uodas mirtingumo skaičius.

Škotijoje mirsU. daugiau, 
nei pietinėje Angiijjįe ir Šiau-! 
rineje Airijoje daugiau., negu 
pietinėje.

rfin kitaip buvo stis tnrę,
būtu išvengti, jei sudu- priimu aidėjimą V&4- cortofr 

u’ieš living — pragyvenimo iSaidųrytų legalinį susitarimą, 
pat sudarant testamentą, 
šiuo atveju, reikia turėt 
advokato pagalbos

Dėl kokaino vartojime
-kaičiau laikrašty, kad 
šio krašto sportininkų 

atletų vartoja kokainą. Ar tas 
jiems oadeda pasiekti geresnių 
-poilo rezultatų?

Simas K-tavičius

KL.Aš 
daugelis v*

a dėtų sumažinti deficitą”.
Aš turiu daug geresnį pasitl- 

! lymą: kaip, jeigu visiems lede- 
11 ai., valstijų ir miesto tarnau- 
* tojams 10^ algas (įskaitant kon 
gresmanus bei senatorius) ki- 
mažinus.Tas iš tikrųjų padėtų, su 
stiprėti viso krašte ’ ekonomi
niam gyvenimui atsigauti.

Virginia Lieb, iš Hermosa 
S. T.

At-ižvelgiant į šituos įvai 
mis. gydytojai bando našta? 
iksiiai širdies atikų priežastis. 

Tų priežasčių priskaičiuojama 
du u e ir visok’u. bet galutiniu 
i nok > I i šk ai a p i b rėžt u išvadų
nėra iki šiol padalyta.

Suomijoje vartojama labai 
g gyvulinių riebalų, nuo ku 
<ikoma, atsiranda kraujo in- 
užkerosiąs cholesterolis. Ja

ponijoje jų vartoja mažiau, tail 
ir širdies atakų mažiau- Bet ja
ponai tai]? put vartoja bent ke
turis kartus mažiau cukraus, ne 
g u anglai. Taigi cukraus pertek
lius* taip pat gali būti širdie.J 
atakas priežastis.

šiauri nėj e Au gi ii oje iskrint. i 
daugiau lietaus ir ten mažesnis 
kalkių pTocemas vandenyje — 

vanduo taip pat 
vi- 

vamzdžiai —- kur jie se
ku r tirpstančio švino pa- 
i vandeni, ten širdžiai 

esą daugiau pavojaus.
Pa^kutiniuoju laiku i-nuėtaty- 

ta kad nepaprastos reikšmės Tū
ri rūkymas: iš 100 žmonių, mi
rusių nuo šį r dies atakos, 72 yri 
rūkoriai suvartoja 12— 25 ' eiga- 
. e^es "per dieną.

f . ‘ 4
Tik alkoholis jei vartojamas 

.m.ižaj-y kiekiais, nesąs .C lesi o girte 
širdies atakos priežasdmi, nors 
c perteklius yra pavcj.ngesnis 

už rūkymą ir vSas, Kitas prieža
stis. sudėjus kariu..

Jei pasikktušime jgydy|Ojų,tai 
išgirsime,kad širdies1 atalįos ym 
per gero gyvenime ’ rezultatas. 
Perdaug cukraus, perdaug rie- 
galų perdaug rūkalų ir gėrimo, 
perdidelis kūno svoris ir krau
jo spaudimas. O svarbiausia - - 
perdaug baimės ir rūpesčio.

Beimė netekti darbo, susidur
ti su automobiliu, susipykti su 
viršininku, neturėti pakanka
mai pinigų, netekti žmonos ar

atseit, kietasi
“.iii neveikti širdi. Arba net*• *• “t *
ainiai
nešiu,
.enka

Sucmi- 
mirstal 

žmonių

Tolumoje matyti Vytauto Didžiojo pastatyta bažnyčia

ŽINIOS IŠ KANADOS

Kanados teisingumo miniote • Į 
tis J. Crosbie pranešė parlameni 
t ui, kad II D. karo nusikaltė
liams ieškoti sudaroma Kvebe
ko Aukščiausio teismo teisėje J. 
Deschenes vadovaujama komisi
ja. Iki šių metų gruodžio 31 d., 
ji turės surasti nusikaltėlius,| vasario 28 d., bet knygyne nie- 
paskelbti kiekvieną nuteistą uz|kur neradau. A- K.

KL-Ar aš galiu paduoti skundą, 
kad Brighton Parko vad. Public 
Library -negaunu “Naujienų> 
pasiskaityti, o tik “D.” perša? 
Kanadiškių “T. Ž.” radau tik II. 
23, gi vedėja sakė, kad esą atėję

rider stolen". Dėl -’N:” dienraš
čio tamsta asmeniškai turi krep 
tis i Public Library .centrą—mie
sto centran; dėl kitų laikraščių, 
kai kurie knygyno lankytojai 
“labai mylį spaudą ir retkar
čiais “pasisavina”-

ATS.Mes nežinome kiek spor 
tininkų (atletų) naudoja kokai
ną. Mes girdėjome, kad' tokių 
dauguma, k'trie taip daro ir pa 
prastai po to jie sumoka fizinę 
kainą, mes manome, kad tokių 
asmenų yra nedaug.

Paprastai, kokainas atrodo, 
vieniems asmenims suteikia ge-' 
rą jausmą ir jis taip pat padi
dina reakcijos greitį — reflek
są, jei sportininkas pageidauja. 
Tačiau už jį pastarasis turi su
mokėti didelę duoklę. Atletas 
privalo greit reaguoti, bet jis 
tai nepadaro su normalia koor
dinacija priekin Taip galvoja 
atletas, kad jis jaučia atliekąs 
geriau su kokainu, bet iš tikrų
jų — atvirkščiai. Psichologiškai 
pavojus yra gerai ištirtas ir do
kumentuotas.

Dr. Paul G. Donahue

KURIO AUKŠTESNIS f
TITULAS? 1

rei-
iš-

akių kitose valstybėse, rekomenl 
duoti Įstatymo pakeitimus, kad 
kaltinamieji giilėtų pūti teisia- 
.•ni-^Kaiisižojel^iažiūti į jų 
kalaujaik-itis kraštui arba 
remti ią Kanados. į

LĮgtŠi$>l. pacįii sujadimu
'pinosi RONlPipolięlja. Ištrem-| 
tas Va'k. Vokietijorf buvo tiki 
H>. Rauvą apkaltintas Kauno Į 
žydit žcdymu.Ten Jis vež-iū mi-] 
rė kalėjime, dar nesulaukęs tei
smo.

Mira. J. Brosbie" remdamasis 
RCMP d liemenimis, teigia,kad! 
įkiriamu nusikalteeliu Kanadoi 
tėra SO—40 ir kad jų nurikalti 

pakanka-mams Įrodyti trokšta 
mai medžiagos.

Kitokios nuomonės 
vVie.-enthalio centro
Kanadoje S. Littmanas,

Kaip sudaryti ktimpi.kuplesni I 
- , L . .- testamentu? ivedeja; atsake, kad

KL Pasakykite, kaip sudary
ti tokį testamentą, kuris turi 
šeimyniniu problemų?

P Į.-; Ona K-tienė.

xATS. Aneniškai užklausta ta 
knygyno
‘Naujienų'’ knygynas negau
nąs,- tik. ‘‘Dr.’Vgi Kanadoj T-. Z. 
atėjęs II. 28/numeris, bet‘jo^ne- 
sant knygyno lentynoj,, vądina
si kas nors ‘£pasisk(įino”—u^me

P. S. Tuo reikalu plačiau 
skaitykite^Sa n-Times mano ko
lų mnat b

kuriu atsisakė E. Priest po pir
mos širdies atakos-

O jeigu tikrai nenorima nu-? 
mirti nuo širdies atakos, tai ge
riausia nustoti visiškai vaidyti-; 
gerti ię rūkyti. Tada akis u':-! 
merkdamas žinosi, kad mirei na
t>:

• Ne vynas n u.-įkaitimas 
liairtvsi© kaltas-

yra 
atstovas

kalbai! Į 
j lis apie 3.000 tokių nusikaltėlių. Į 
i Komisijos sudarymą paskatino 
l keršto siekiančių Kanados žydų 

padidėjęs spaudimas naujajai 
konsei \ atari u vyriausybei.

Spaudoje pasigirdo gandų, 
kad 1962 m Kanados ambasadoj 
Buenos Airės vizą atvažiuoti 
Kaiiadon norėjo gauti “mirties 
angelu’ Aušvicco stovykloj va
dintas gydytoja- J. Mengele, i 
<hr’u kamerą pasiuntęs 400,000. 
atlikinėjęs ckspei imentus su 
dvynukais.

Taip pat rašoma, kad Kanada 
pokaryje įsileido nacius, iš ku- K

rių Vakarų sąjungininkai buvo 
gavę prieš Sovietų Sąjungą nu
kreiptų žvalgybinių duomenų.

Teisėjo J. Deschenes vadavau 
jama komisija turės nustatyti 
tikslų nusikaltimais įtariamųjų 
nacių ir jų bendrininkų skai
čių, surinkti įrodomąją medžia
gą. Lig šiol buvo vadovaujama
si 1946 m. Kanadoje priimtu 
karo nusikaltimų įstatymu.’

(Bus daugiau)

Iš dbrtos kraujas išsiveržė

KL'.^ Paklausti noriu apie 
k ra u jo, išsiveržimą aortoj e,ypač 
esąnčjpje prtvo^srky. Kaip pa- 
cientasSgąli apie tai patirti, kad 
tą ligą turįs? A.r gali reguliarus 
K-ray ((rentgeno peršvietimas) 
pasakyti?. Ar. aneurizmas išsau
kia ligoniui didelį skausmą, jei 
atsiranda pilvo srityje?

Agota S-nė
ATS. Ilgą laiką ligonis neži- 

gyvasis arba gyvieji turi f n(\ kad turi aneurizmą; paty, 
‘ nimas vietoje silpnina arterijos 
sieną. Jūs kalbate apie aortą — 

nerijų, kari ei- 
į pilvo sritį. Dažnai gydyto- 
gali patirti tokį patinimą,kai 
tįrineja pacieto vidurius, Ar- 
jis gali girdėti iš tos srities

L ATS.. Jei šeimoje yra kompli- 
kuotesnių aplinkybių, pvz.. jeij 
vyras arba žmona yra buvę ankj-i 
sčiau susituokę ir turi vaikų iš i 
ankstesnių sutuoktuvių,— tadaj 
reikia ypač atsargiai sudalyti 
testamentus.

Priežastis yra ši: vienam 
rus, 
visišką teisę pakeisti savo testa
mentą met kunuo metu- Tokiu 
atveju, likęs gyvas dalininkas’ '-’ieną didesnių 
tą pasilikusį turtą gali užrošyti 
savo, šėimai. susitubkėHai anks-

. ?• NURIMĘ VANDENYS
J. Kuzmioni

I

Nurimę vandenys ramiai jau rytuliuoja. 
Pripląukusi banga bučiuoja baltas kojas, 
žiūri Į saulę grimstąnčią. Ranka pamojus, 
matai gal mėlynus krantus, sidabro bokštus, 
kaip vandenys įšėlę mintys subanguoja.

I

I

Traukinyje kardinolas nesu
tarė su ministeriu, kurio jų 
aukštesnė padėtis visuomenėje.

— Mane tituluoja “Jūsų Eks. 
celencija”, — sako minįsteris,

— 0 mane “Jūsų Eminenci
ja“, — įrodinėja kardinolai.

Tame pat kųįiė^ važiavęs ko« 
nrivojažg^ii£siliepė:

— Iš’ mūsų visų trijų, aukš
čiausia visuomeninė padėtis yra 
mano! Kai tik as nuvykstu pas

ne žocžžiais: “Dieve ' m-ano! 
Tamsta ir vėl čia!”.-

❖ *

geras ganytojas

Lyg peteliškės lėksmas numirė jaunystė, 
palikus žvilgančių blizgučių pilną saują. 
Saulėleidžio tyloj pavargusi širdis vis nerimauja:- 
kodėl paparčio žiedo rast nebuvo lemta, 
kodėl ireikėjo klaidžioti ir skaudžiai pasiklysti.

Kai tiesėsi ranka i rzusva rožės žiedą, 
sukrusto ją t.štrūs ir pikti erškėčiai.
Lig š'-ilei graudulys šiurkščia ranka paliečia, 
o viduje pravirkęs gailesys nerimsta, 
viduj nusivylimas, kaip naktis nusėda.

Tylėjo lūpos. Griaudė griausmas: griauti, laukti! 
Nuo rankų pančius Hepsnoją žaibai nutirpdė.
Dienovidžio laisvūnai paukščiai vėjai virkdė, — 
ir kaip nuvainikuota karalienė Eglė 
skubėjai vienišą prie jūros išsišaukti.

Nurimę vandenys ir audrią dvasią nuramino, 
tiktai išdžiūvo Įauksino gaiviną šaltiniai. 
Pakrantėj draikosi voratinkliai šilkiniai...
Norėčiau tau paduot gaivaus vandens stiklinę, 
pridėt prie lūpų pakeistu j džiaugsmą vyną.

nes man sparnų plieniniai pančiai nerakina, 
kai aš, palikęs slėnį, vis kylu į saulę. 
Nesuvilioja auksu žvilganti apgaulė, 
tiktai išdžiūvę ežerai, žiedai nuvytę 
ir medžiai nesprogsta pavasarį kankinaL

Vai niekas ų^atspės dūętetų ^ilįi'trRų, 
kurie praeidami manam *šorie sustoja 
ir rūpesčius bei džiaugsmą pila man po kojy 
Laivina mano dvasią jų sapnai viltingi, 
kvepią javų.laukais ir vagomis arimų.-

na 
jas 
lis 
ba 
einantį triukšmą, ypač patym-
mo srityje

Kai kada aneurizmą aiškiai 
parodo reguliarus X-ray,bet gy
dytojas geresnį vaizdą patiria iš 
vadinamo ultra sound bal>o, Pa
cientą- skausmą patiria, kai pa
tinimu padidėja pilvo srityje 
arba kai prasideda kraujaplū- 
dis kuris parodo gyvenimo 
trumpėjimo faktorių — kraujo 
įsiliejimą iš aortos indų, kas 
gali būti išorės ar vidaus krau
jo netekimo išdava.Dėl to reika
lo ypatingas dėmesys yra nuk 
reiptas i aneurizmo ligos pradžią, 
j e v Dalia š., ?4.D.

Sumažinkite jų algas
Kaip geli Senato daugume- 

vadas Robert J Dale (R. iš 
Kan.) .-akyti, kad “dauguma

— Kaip jums patinka mano 
pamaldos ir mano pamokslai? 
— paklausė kunigas parapijietę.

— Gerai. Labai gerai, — at
sakė ji. — Jūs tiek išvystėte sa
vo aktyvumą parapijoj, kad aš 
pradedu galvoti, jog prieš jūsų 
atvykimą mes visai nežinojom, 
kas yra nuodėmė....

* * *. :' ;

MAUDYKLĖ
- 1— Na, matai, sūneli, pasiro

do, kad ir tavo tėvelis sugeba 
gerai tave išmaudyti. O tu sakei, 
jog be mamytės nieko nebus, —• 
patenkintas džiaugiasi tėvas.

— Taip, tėveli, tik .mamyte 
kažin kodėl prieš Sodindama 
mane vo-nien, visada man atj
audavo batelius.

z * *
Skirtumas '

— Ar tu žinai skirtumą tarp 
anglo, škoto ir airio?

— Ne, pasakyk.
— Ogi, išlipdamas iš trauki

nio, airis nepasižiūri, ar yra ką 
nors palikęs; anglas pasitikri
na, kad nebūtų ko palikęs, o 
škotas gi visada pasižiūri, ar kas 
ko nors nepaliko.
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Liūtas Girinius
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Ši;ndi:n, Vasario šešiolikto- 
c os dienos proga, mes susirin
kome atnaujinti savo tikėjimą 
Dėtuvių tautos nemarumu ir 
pi'.jisemti jėgų tolimesniam dar
bui tautos ir Lietuvos naudai.

Pesimistai ir daugelis kitatau- 
:ų stebisi lietuvių atkaklumu ir! 

prisirišimu prie mūsų tautos 
vertybių. Mes gi, šventai tikime 
savo kelio tiesumu, kad Lietuva 
prisikels, kad nuožmaus <>ku- 
'panto padarytos žaizdos užgis, 
kad tauta ras kelius į nepriklau
somybę ir būsime laisvi Euro
pos laisvų valstybių lygūs na
riai. Pesmi’stai sako, kad never
ta stergtiSj o kitataučiai žvelgia 
i lietusrius su nuostaba dėl jų 
organizacinių sugebėjimų, są
moningo tautiškumo ir pasauli
niu politinių siekių.

Pagrindiniai pastovūs, patva
rūs ir ištikimi Lietuvos laisvės 

' skelbėjai ir darbininkai, nežiū
rint protarpiais atsirandančių ir 
dingstančių įvairių junginių, 
šiandien, kaip ir virš keturias
dešimt metų, buvo ir yra Ame
rikos Lietuvių Taryba ir Vyriau
sias Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetas.

Amerikos Lietuvių Tarybai 
mes turime būti dėkingi už daug 
ką, bet svarbiausia'— trz pastan
gas, kad Jungtinas - Ąm^eikos; 
Valstybės mid pat .pradžios ne..
pripažino Sovietų Rusijos -įvyk-' Helsinkio akto sykdymo posė-

. .i

■

Vilniaus Katedra

KETURIASDEšD! PENKI METAI 
LIETUVOS OKUPACIJAI

(L ūto Griniaus pasakyta kalba Čikagos Amerikos Lietuvių 
Taiy.bos surengto Vasario 16-osios minėjimo dalyviams 

Maria High School, 1985 m. vasario 17 d.)
dytos lietuves okupacijos tei
sėtu veiksmu; už tai, kad JAV 
vvriausvliė 1912 melais paveikė 
Didžiąją Britaniją Letuvcs ne
parduoti Sovietams; ir už tai, 
kad šiandien, mes ir mūsų vai
kai ir anūkai esame čia, o ne 
Sibiro tremtyje. Redos, vien šie 
nuopelnai turėtų būti apmoka
mi Amerikos Lietuvių Tarybai 
amžina pagarba, dėkingumu ir 
jos rėmimu.

Vyris usias Lietuvos Išlaisvi
namo Komitetas yra ne ameri
koniškas ir ne emigracinis orga
nas. Jis tvirtai remiasi Lietuvo
je suteiktu mandatu atstovauti
ir vadovauti Lietuves laisvės j 
pastangoms. Jis yra gyvas ir 
yra vienintelis veiklus Lietuvos 
reikalų vj-stytojas užsienyje. 
Nėra klausinio, kad VLIKas yra į 
atsakingas ir patvarus lietuvių; *■ , i
gyvenimo derintojas svetur.] 
Nėra klausimo, kad VLIKą rei-i 
kia visomis jėgomis remti todėl, 
kad niekas neturi tolygios atra
mos Lietuvoje ir užsienyje kal
bėti pavergtos tautos, o ne emig
rantų, vardu.

Birželio penkioliktą sueis ke-1 
turiasdešimt penki metai nuo’ 
Sovietų Rusijos pykdyto gėdin
go smurto prieš Lietuvą — visų 
tarptautinių sutarčių sulaužymo 
ir brutalios Lietuvos okupaci
jos. Keturiasdešimt penkis me
tus Lietuvos vardas nėra mini-j 
thas pasaulio valstvbiu tarpe; į , . L _ ......, , v. , ■ '■ L ,-l skirto Laisves radijo i Laisvo-keturiasdesimt penkis metus lie-1 . ,.. 4, . .... t sies Europos radiją — buvusiutuvių tauta yra naikinama, ru-j -' ... , nepriklausomu, o dabar susovie*smama, jos įskiliems atstovams! , . Į, _ , .... , . tintu valstybių radijo saslata.net nėra leidžiama pasaulv.ml , \ ;:v . .'

^ \! c\ I o T’^’r • Iz'lTviAn mn l7"C*ntni7 O

rodytis lietuvių vardu. Rodos, j 
per tiek laiko net Lietuvos var-! 
das galėjo būti užmirštas, bet 
šiandien, daugiau nei praeityje, 
Lietuvos politinė padėtis ir lie
tuvių tautos kančios yra pasau
liui geriau žinomos, nei bet ka
da anksčiau.

Juk nuo Antrojo Pasaulinio 
karo pabaigos, nepriklausomy
bės teisę Lietuvai pripažįsta be
veik liek pat valstybių, kaip ir 
anksčiau. Juk Amerikos Lietų-

džtuos
šiai ir drąsiai buvo keliami Lie-Į 
tuvos okupacijos ir mūsų tautos 
teisių klausimai. Jungtinėse! 
Tautose Lietuvos laisvės reika
las y-ra po kelis kartus metuose 
pabrėižiainas. Vakarų valstybių 
parlamentai yra veikiami, kadi 
primtų Lietuves nepriklausom;, 
bes reikalaujančias rezoliucijas, 
kad veiktų savo vyriausybes 
mūsų klausimo neužmiršti. Per
nai JAV valdžia, pripažindama 
Lietuvos teisę būti laisva, per
kėlė Miuncheno paballiečių ra
dijo programas' iš sovietams

Valstybes, j kurios anksčiau ne
atsakinėdavo* Į mūsų klausimus, 
dabr pabrėžia, kad jos Lietuvos 
okupacijos nepripažįsta teisėtu 
ivvkiu.

Ne rusai ir ne svetimieji iš
laikė Lietuvos nepriklausomy
bės klausimą gyvą, bet tik mes 
patys — mūsų broliai ir seserys 
Lietuvoje ir mes, pasaulyje išsi
blaškę kukiių išteklių, bet tvirto

pasiryžimo, savo tautą mylintys 
lietuviai. Jūs patys, mieli šio mi
nėjimo dalx-viai, prie šio darbo 
taip pat prisidėjote!

Šalia jau paminėtų,' Ameri
kos Lietuvių Tarybos ir Vyriau
siojo Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto. šiose Lietuvos politinių 
. r'kalų pastangose nereikia už
miršti VLIKo kurtų ir vystytų 
ir dabar daugelyje vietų tvirtai 
įsipilietinusių lietuvių bendruo
menių ir daugelio patriotiškų 
lietuvių organizacijų, čia ypač 
reikia pabrėžti Australijos lietu
vių bendruomenės, Didžiosios 
Britanijos lietuvių sąjungos ir 
Kanados lietuviu befit&č^imenės 
pastangas. Tai, tačiau, «yra tik 
trys valstv.bės, kurinei šalia 
Amerikos, Lietuvos politinė by
la yra judinama pačių ten gy
venančių lietuviu ir VLlko. Pa
saulyje yra kitos 'demokf-atiškos 
valsty bės, kuriose . yfa f būtina 
kelti Lietuvos reikalus, kurių 
draugiškumo mums reikia. FaS 
tą daro ? — Tik VLIK^s, tas ne- 
didokas savanorių sambūris, ku
ris remiasi labai ribotoji jis Tau
tos Fondo surenkamom^ auko-

■ 1
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"Meksleiviai gi'jžo i mokyki t 
po žemos atostogų. Grižo 
lūs, pasilsėję. Vėl prasidėję 
mokos

i .... . .,,štai vieno laiško istra
1 "Antį , metai mūsų sūnūs ir 
i ros mokosi naujoje Alytau 
j jono Butr monių vidurinėje 

kykloje Iš orės jauki, bet 
ateina žiema.... Neaišku, kaij 
kykloje įrengtas šildymas, 

testamentuose prisiminu.i binet’iose labai šalta

VLIKo pirmininkas dr. Kazys 
i Bobelis patiarys pranešimą apie 

1'abaHiečių Taikos ir Laisvės 
Rjižto Žygį Skandinavijoje lie. 
pos 22 — rugpiūiio 2 dienomis.'

Tautos Fom’.o valdybes pir
mininkas Juozas Giedraitis pa
pasakos savo Įspūdžius iš Aust
ralijos ir Naujosios Zelandijos' 
lietuvių gyvenimo.

Stambesniems aukotojams ir į 
savo
siems Tautos Fondą bus Įteikia- j 
mi speci- lūs pažymėjimai. Po to ! 
seks meninė dalis, kurią atliks 
\y u vienetas, vadovaujamas 
muziko Alberto Mateikos, ir, 
vaišės.

Maloniai kviečiame visus atsi i 
lankyti Į popietę ir savo dalyv.'- 
vimu paremti Tautos Fondą.

Bilietai gaunami pss vis:;- 
T.F. atstovybės bei skyriau? 
darbuotojus ir prie įėjimo.

Auka $5. V. U.

mis Lietuvos politiniam darbui 
vykdyti. •

Ar nenuostabu, kad per ke- 
turiasd.-'šimt penkis metus besi- 
tęsianičą Lietuvos okupaciją Lie
tuvos laisvės reikalai ne tik ne- 
užsimiršo, bet jų atgarsiai vis ■ 
didėja! Ar neįstabu, kad prieš 
milžinišką karišką galylię, prieš, 
imperiją ir okupantą, drįsta pa-j ' 
sišiaušti mažyčiai žmogeliai be’ 
ypatingų lėšų, be didėtų jėgų. • 
Tik savo dvasios stiprybės ir ti-l 
kėjimo vedami, jie pajėgia savo 
tėvynės ir tautos engėją sudre
binti tvirtai skleidžiamais žo
džiais Sovietų Rusijai:

Jūs meluojate! Jūs ne taiką, 
bet vergiją, ne žmoniškumą, 
bet nužmoginimą skleidžiate! 
Jūs, ir niekas kitas pasaulyje, 
esate didžiausias pavojus žmo
nių ir tautų laisvei! Jūs milijo-; 
nūs fiziškai ir dvasiškai laužote! 
Jūs visą pasaulį savo valdanti 
klikos diktatūrai norite paj ung- 
ti ir stengiatės kiekvieną jums 
skersai kelio stovintį sunaikinti!

Šie mažyčiai žmogeliai yra tik
ri dvasios milžinai. Lietuvoje ir 
svetur jie šiuos žodžius beria 
keturiasdešimt penkis metus ir g 
žodis po žodžio jiems sekasi!

(Bus daugiau)
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Pavergtoj Lietuvoj
“BALTIJOS GINTARfLIAI-85’ i riai uždarysime duris. Ta:

Lietuvos moksleivių pramogi
nių šokiu konkurso “Baltijos 
gintarėlių:85” laimėtojais pupa-j 
žinti Edita Balčaitytė ir Sau-, 
liūs Rubeživs.

i svarbu
į kyklose.
i na ”

vaiku darželiuose, 
kur auga mūsų •

ar-

it

Moksleivių atostogų dienomis Į 
Sporto halėje vykusiame kon- I 
kurse dalyvavo per 300 jaunųjų’ 
saviveiklininku iš visos Lietu-, 
vos Devyneriu — aštuoniolikos • 
metu šokėjai atliko klasikinius, i 
Lotynų Amerikos ir tarybinius’ 
pramoginius šokius.

VAIKAMS TURI BŪTI
ŠILTA

'‘Tiesoje” B. šaknys rašo:

ATMINIMAS
Vilniaus miesto vykdau: 

korr.’fe'--i pavesta Įamžinti 
lytojo Jono Dovydaičio at ’ 
roą — Įrengti memorial ir 
tą prie namo Vilniuje, An 
nio C?
J. Dovydaitis, ir pastatyt’ 
kapį ant jo kapo.

kuriame

nJTl

1

no
nt-

> Drabužiai, kurie turi 
greitai suprosinti, reikia arki

būti

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKO.-
yra seniausia;' didžiausia ir turtingiausia lietuviu fraternalint 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metu.’

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

SLA—išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudų savo nariams.

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

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

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

SLA—kuopų yra visose lietuvių kolonijose.
Kreipkitės i savo apylinkės kuopų veikėjus, 
jie Jums mielai pagelbės į SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai j SLA Centrą:

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

TeL (212) 563-2210

Leno apklausinėjimais įrodė sę- 
į.viėfų smurtą ir agresiją. Juk

CJ; a hlii .8 k % in <N M ii

» LIKTU V UK ASTS PAMARYS, Henriko Tomo-Tam*I>w 
domiai parašyti rtudija apie Rytprūsius, remianti/ Pakalui 
Jibgnvos apskričių duomenimis Aprašymai Įdomūs kiekvieno 

netuvful Leidinys Oiuatruotu nuotraukom!*, pabalnoję duodam*

’Si m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet neaenat^, Vin«i 
rtvėa, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Starko?.
Rąukčlo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* ir V 

ieŪąus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis % 
L S.. Čiurlionio. M. Kelkio, V. Kaiuboa, A. Rūkitelėi ir jL Vars’

® DAINŲ SVeNTES LAUKUOSE, poetės, nJytoJos Ir te 
Jų Jokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie datas 
rentes bei Jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojar 
’cms, gėrintis autorės puikiu etiliuml ir surinktai* duomenim'- 

M užkulteiate. Studija yra 151 pusk, kainuoja S2.

> VIEN ISO ŽMOGAUS GYVENIMAS. Antano Rūke apraf? 
2w Juoso Adomaičio-—'Dėdės šerno gyvenimas Tai ne saun 
crvenimo bruožų apraiymaa, bet tiksli to laikotarpio buities Htr 
•'•itūrinė atudija, ausktrstytA'skirsneliais. Ta 200 puslapių knya

For constipation relief tomorrow 
, reach for EX’LAX tonight ,

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

Read label and foHov 
directions.
C Ex-Lax. Inc.. 19S1

ritcvardilp pav*dlnlm*%’r jų T.-»rtird*1 | ▼oklečip raibį.. Eib«' 
landlngOje S35 pu*L knygoje jt» Rytprūtlų Umėhpl*. Xa1m B*

JAY DRUGS VAISTINE t
2759 W. 71st St., Chicago, HL

3CFESTINGAX iSPILDOMJ RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI » KOSMETIKOS REIKMENYS

Artdara šiokiadieniais nuo
5 y ai. ryto iki 10 vaL vakaro.

D. KLHLMAN, B.S., Registruotai vaistininku

TeL 476-2206

NAUJIENOSE GALDIA GAUTI:

St. Petersburg, Fla.
Įdomi popietė

Floridos Tautos Fondo atsto
vybė ir St. Petersburg© skyrius 
rengia Įdomią popietę, kuri 
įvyks 1985 m. kovo 20 dieną 
3 vai. popiet Lietuvių klubo sa
lėje.

ini UODAS MIKŠYS, 
50 metjj studijavęs, kaip

IŠ PRAEITIES ŪKANŲ
> m (AUMt? LIMB, re lytojo* Petronė^ Orintaitti *tr- 

mlnAnai tr mtnty« «pie t*mente Ir vietas neprfl. Lietuvoje Ir pb 
maietate bolševikų okup*cijo» metate. Knyga turi 234 puslapiu- 
bet kainuoja tik

JULIUS JANONIS, poetai ir revoliucionlerlua, nerupw 
tea tr klaidingai interpretuojamai gyvenime ir politikoje) tik a 
rsrglo Jaiineko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimu Ir po« 
dj^. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju ui imogaua tete« 
Tayga y~a didelio formato, 2(55 puslapių, kainuoja M.

V MATTTWNES NOVUJES. « žoečenko kkryba, J. V*bf».t 
yarftmaa. knygoje yra tąmojlncų novelių. Kaina

Įfisypa gaknamoa Naujlc^nva, ITW Ba. SL, CKle&gt
'*’**U! 'eargvs Ar-?# W.5a-

1. Dr. Kazio Griniaus, ATSDIETMAI IR MINTYS,
m tomas........... ..................................      >10.00

2. Prof. Vaclovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl. 86.00
II dalis, 229 psl._________________________ 86.00

3. Miko šileikio, LIUCIJA, proza. 178 psL _ 55.00

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

5. Prof. P. Pakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl. .......  84.00

6. J. Venelevo*, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.
60 psl. |2.00

ATEINA LIETUVA,
parakė 700 paute1 piq knygą, kurion radėjo viską, k&a Bet kada tr 
Set kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui 
Ir lietuvių kalb&. Jis mokėsi kartu su kuru Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuviu kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslini vertimai 

tr patarė mums toliau studijuoti.

lalaa JM. Kieti rtrieliiL P«Jtu> KX

NAUJIENOS, 1799 So. Halsted St., Chicago, HI. 60606 siųs-
kite čekį Ir pridėkH vienį dolerį pereinritimo Pteldooal.

I

W xn J I E R O fl
EIS B. HaJsted St., Bhicagn. IE

3 — Naujienos, Chicago, 8, Hl. Friday, March 8. 1985



THf LITHUANIAN DAILY N*WS 

btibiisĄęd Daily, Except Sunday, Mnoday and Holidayi 
oy The Lithuanian Newi Publishing Co., Inc.

/W *•, Halarwa Stnwt, Chicago, IL tMCt T«l*phon« 421-41 CM.

Vasario 16-oji Pacifiko krante 1985 metais

■CCUND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS, USPS 37494000- 
Postmaster: Send address change* to Naujieoo*

1738 S. Halted St, Chicago, IL 60608

metam* . ...
pusei _n&tQ ____
trims mėnesiam* 
rienam menesiui

$22.00.
$12,

(1 ęsinys iš 1-ino pusi./

Publikos prisirinko anksčiau! 
negu reikėjo — sausakimšai... 
Buvo 400 kędžių, o uespėj usiems 
jas užimti — teko stovėti, pasic-Į Jv. .
' • ■ . ♦; i i < dzni pradėjo minėjimą — aka-,ipais ir gale sales — tiek kiek, j ,.r , .JA ' 

k >d bu I kvietimu sopstą Ą, Po-
’ Q Į likaitį sugiedoti Amerikps him-' 

į ną. Klebonas kutu dr- Ąig. OI-1 
šauskas sukalbėjo maldą — in-1 
vekaeiją.

Atsistosimu buvo pagerbti žu

dėta beveik punkfualiąi, upes u s 
l vėliavas seen on. Amerikai Lie
tuvių Tarybos Los Angers .sky
riaus prmminkas inj. Antanas 
Mažeika trumpu $vt ikinirąo žo- i

‘■S
sausakimšai tilpo. Spėju 
vo vįrš 5Q0 toję didžiojoje para
pijos salėje, kuyi, palyginamai' 
pasidarė “mažoji;’ — publikos 
reikabyimams šiuo kartu.

Minėjimąs — akademija pra

. As of January 1, IMO 
Subkcription RitMi

Chicago $45-00 per year, $24.00 per 
_x months, $L2.0U per 3 months. In
ither USA localities $40.00 per year, Kanadoia: 
22.00 per six months, $12.00 per 
iree months. Canada $45.00 per year; metam* -----------
•her countries $48.00 ner year. | pusei metų —

’ - vienam menesiui

25 cents per copy

Nuo šaulio pirmoc dienos 
Dienraščio kainos:

UžsiemucM*;

metami ___
pusei metų

HS.QD
$28.00

metams________
pusei metų.------- .
teima, mėnesiams

vienam mėnesiui 
kitose JAV vietose;

$24-00
$15.00

Naujienos eini kasdien, išskirtam 
sekmadienius, pirmadieniai ir šven
tadienius. laidžia Naujienų Bendro
vė, 1738 So- Halsted Street, Chicsjo. 
IL 60608. Telef. 421-6100.

Pinigus, reikia, siųsti pašto Money 
Orderiu kartu lū užsakymu.. -

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrai sekmadieniai.

Prezidentas reikalauja bilijonų erdves* 
pramones, susisiekimo centrų apsaugai

WASHINGTON, D. C.— Papildomas Baltųjų Rūmų 
pranešimas sako, kad Į skolas visiškai suklimpusieii far- 
meriai negaus jokių lengvatų, nes valdžia nenori didinti-, 
dėįticiita' ■' < - H - : •

Valdžia yra pasiruošusi žymiai padidinti krašto ap
saugos išlaidąs bilijonais dolerių, nes tai yra pagrindinis 
gyvybės klausimas. Amerikos karo vadovybė nesirengia 
pulti Sovietų. S-gos teritorijos, bet nori sustabdyti visas 
rusų raketas, paleistas Į Vakarų Europą arba i Mmę- 
rusų raketas, paleistas Į Vakarų Europą arba Į Ameriką.. 
Prezidentui opozicija primetė, kad ir rusai gali iškelti 
Į erdvę raketas ir pulti amerikiečius.
Andrei Gromyka pasimatė su popiežium ir jis turi nuo-- 
voką. ko Gromyka norėjo Ispanijoje ir Portugalijoje. 
Prezidentui aišku, kuriems tikslams Vakarų Vokietijos 
užsienio reikalų minister is buvo, pasiųstas i Maskvą ir 
kuriais sumetimais jis buvo sustojęs Varšuvoje.

Prezidentas negali leisti JAV Kongresui palikti 
Amerikos erdvės, pramonės ir susisiekimo centrų be jo
kios apsaugos. Reikia turėti galvoje, kad sovietų specia
listai veikia- visoje sandimstų kontroliuojamoje Nicara- 
guos dalyje. Rusų laivai, veža kapo medžiagas i Nicara
gua, rytinius ir vakarinius Nicaraguos uostus. Iš Nicara- 
guos paleistos raketos gali, pasiekti JAV per 15 minučių, 
važiuoją...

Prez. Reaganas privertė rusus atsiųsti savo atsto.- ’ 
vus kovo 12 dieną Į Ženevą ir tartis visais atomo, raketų! 
klausimais. Rusai, kaip atsimename, nenorėjo dalyvauti; 
Ženevos posėdžiuose, kol amerikiečiai nepasižadėjo at- ■ 
šaukti Amerikos atomo raketų iš Europos. Prezidentas 
jų neatšaukė, ir rusai sutiko tartis visais atomo raketų i 
reikaalis.

bar jie jau. reikalauja, kad JAV-sustohdytų gamybą la šo
rio raketos, kuri galėtų pavyti erdvėje ir išsprogdinti 
rusų siunčiamas raketa^.

Rusų atstovai dar neatvyko^ Ženevą ū jokio wreiš- 
kimo dar nepaskelbė, bet su jažsrviskaą galimą. 4ie gali į 
atvykti, posėdį pradėti ir ten pirmiausia pranešti, kad į 
jie Ženevon atvažiavo, bet čia pat praneš, kad iš- 
važuija... ' . -u -

Nutarimas neskirti pinigų MX raketoms padeda tik
tai rusams. Ręjkąlavimas, kad vyriausybė skirtų, pųsąnt- 

, ro bilijono dolerių skoloms ĮkUmpusiem.s fąrmeriams 
gelbėti, o. neskirtų pinigų modernioms kovos priemo- 
priemonėms, neturi prasuks.; J , . /.

Demokratai pradėjo ypasItgriijuis apie dabartinio 
: biudžeto Įšaldymą. Jie nori, kąd kąrb- išląidos pasiliktų 
j tos pačios, kurios yra šiaią. mebHs.'.'

Infliacija kainas pakelia,:' Įrankių pagaminimas 
brangsta,, bet pinigų suma įrankiams pagamini? lieka

- ta pati, ji “Įšaldoma”. •• Visos; pręžidentb ir krašto ap-1 
saugos sekretoriams kalboj-buVo bėpi^asmės, jos nepa- 

; keitė deihokratų dąbąrtiniąihe; Kongrese: Jei. knašio ap
saugai skiriamos sumos “Isalddihos”, tai reiškia;; ' k0d;

’ įrankių gamybą yra sumažinama. . p- ■ ’ y
Antradieni gi-upė senatorių pasiuntė pr^i$^tųi ; 

; laišką, prašant, kad: jis Įstatine nęvėtuotų. jfię miro-. 
d.ę, kad vėlavimą^ pakenks. farmeriam^s:Nę®kt^šavp že- \

•. rūpins. farmpmis ir neprižiūrės ja^. a i^į i^ėigiamąvat- 
■ silieps visam kraštu ūkiuk . ;ii .

Prezidentas Reaganas yra tiek susirūpinęs ' krašto 
apsaugos išlaidomis, kad jis nutarė ąntrąįįeųĮ, trečia
dienį ir ketvirtadienį sukvtėsti V'5altųosius JRūniųg itA- 
kingesnius abiejų partijų. aį^^s. ar jienjA aiškino, šią

kalbęs apie suDių, Įšaldymą. Jis būtų naudingas tiktai 
Amerikos priešams. Vieniem^ prezidentas suruošė pus
ryčius. o su kitais bandė tik logika Įtikinti. Neatrodo, kad 
jam būtų pavykę, nes ne tik prezidentas, bet ir sekreto
rius Weinbergeris yra smarkiai Susirūpinę.

Atrodo, kad atstovas Jim Wright demokratų daugu
mos vadąs Kongrese, išklausęs prezidentą, pareiškė, kad 
iki kovo 12 dienos negalime mažinti apsaugai skiriamų 

!’ sumų ir negalime jų ‘‘Įšaldyti".
Atstovas Wright pasiūlė pasiųsti į Ženevą porą Kon

greso atstovų, kad jie patvirtintų Amerikos Kongreso, na
rių Įsitikinimą apie reikalą susibarti atominių ginklų 
kontrolės reikalu. .

Pasitarimai su rusais jau reniai prasidėjo, bet negali 
prieiti prie konkretaus susitariiiio- Dabar prezidentui 
kliudo rusų nepažįstantieji Kongreso atstovai. Reikia

Dabar rusai jau pradėjo giedoti naują giesmelę. Da- turėti vilties, kad jie susipras ir padės susitarti.

J. KLAl’SEIKLS,

LIKIMO KELIAIS. SU S. RAŠTIKIU
(Tęsį»y«)

Po 193A nj. baidyto, perversmo A. Smetona 
šudrai giminaitį genijų,, liuris išgelbės ir išlai
kys jį prezidentūroje. Laikai buvo sunkūs. Rugių 
centneris iš 40 litu kritęs Į penkis litus, kartais 
krisdavo kaina net Į keturis su puse. Raštikio 
genijus, nepaisydamas, ar jo. sumanytos išlaidos 
kariuomenei atitinka krašto ekonominį pajėgu
mą, kaip A. Merkelis rašo. 1935 m. Valstybės gy
nimo taryboje pasakė grasiuatičią ir ultimatyvią 
kalbą. Min. pirm. Tūbelis priešinosi, bet Smetona, 
bijodamas, kad po Raštikio gali atsirasti kitas 
kariuomenės vadas ir jį nuversti, nusileido, nors 
valstybei pinigų trūko, skolinosi iš užsienio, net 
degtukų monopolį atidavė švedams.

Buvusio krašto apsaugos ministerio Kario 
Musteikio “Atsiminimų fragmentuose ’ yra apra
šytas pavyzdys, kaip ir kokio pablūdimo Raštikis 
buvo apimtas švaistydamas valstybes pinigus. 
Sėaitykim Musteikio raštą:

’Buvo taip. Čekoslovakijoje Škoda fabrike 
! u"’<) užsakyta grupe sunkiosios artilerijos. Kaina 
— milijonai litų. Sumokėti reikėjo dalimis 
Per tri' karius po du milijonus. Pirmoji dviejų 
’pjlij^nų aja bavosuw>keta_ Atėjo laikas mokėki 

■ įtikiu J” a. Mokėti jokių sunkumų nebuvo, nes

pinigai biudžete buvo numatyti. Fabrikas prane
šė, kad pabūklai greitai bus pagaminti-w- juos 
atsiimant reikės sumokėti paskutine ra^. Čia 
Štai ū" iškilo nauji klausimai ir nuomonbį sk.ii'- 
tumai. Klausimas atsidūrė Karo taryboje^ Krašto 
apsaugos ministro pareiga buvo išrūpinti hėsas. 

i Išrūpinti kas galima, kas įmanoma, Bet ęįti pas 
i Finansų ministrą ar valstybės biudžeto tfrdįor 
; rių Lipčių ir prašyti negalimo aš nenorėįjRiiįis Ifer 
| siog gėdinausi pasirodyti jų akyse nenuašnana®t- 
. čiu apie mūsų ūkio išgales. Šiuo gi reikalu^ gavus 
! pabūklus, reikėjo daug pinigu. Kam? Pi-r#H»ueia 
pabūklų traukai įsigyti. Pabūklai slinkį t>ig> 
jų traukai reikėjo ne arklai, bet traktoriųjjų kai- 

! na keturi milijonai litų. Sviedinių pagaj- gątaitį 
firma davė tik po 50 kiekvienom pabūklui — tik 
pabūklams išmėginti. Taigi reikėtų užsakyti svie
dinius. Gavus pabūklus, reikėtų įsteigti naują ka

riuomenės dalinį: parinktoje vietoje išpirkti že- 
'mę, pastatyti kareivines, pabūklams, trakto
riams, sunkvežimiams garažus, šeriniams sandė
lius, benzinui tankus ir 11 Visam tani reikėtų 
daug milijonų..’

“Buvo nutarta sunkiųjų pabūklų i.tsisal^yti. 
I Mūsų karę atstovas Berlyne gen. štabo pik-. Gri
nius greitai surhdo pirkėją^ Pabūklus nupirko 
Rumunija. Iš tos operacijos išėjom su mažu 18.000 
dolerių pelnu”.

K. Musteikio aprašytoji Raštikio sunkiųjų 
patrankų įsigijimo svajonė primena \ inco Ku

e,

vusieji už Lietuves iaisvę. Truni’.damas grynai aclministra.cuię Gamtos apsaugos draugijos 
pą .įveikinimo žodi tarė Lietu-’ eigą lietuvių veikloje jau keli plakatai, iškabinti trrlelbusuo- 
vos generalinis konsulas tąž.:.dešimtmečiai ta kryptimi net se- se. autobusuose ir kitur,’., kuri 
Vytautas Čekanauskfš. taip pati nosies lietuvių kartos besinau- susiburia žjnonėsj kviečia ir'ra-’ 
jis perskaitė Valstybės Sekreto- 
įjaus (Atherikos). ’ pareiškimą, 
atsiustą per Lietuvos’'.Pasiunti
nybę. Washingtone D, C; — 'Va- 
sa Vi p 16'to^efe' ppiga? Nieko; h aū 
jo — trafaretinis valstybės vyro 
sveikinimas kaip jau ir daugPotsdamo konferencijos), kuria 
metų. r . i

Generalinio konsulo VyL.Ce-

dujančia. Pastebėjo, tarpe kita gina: padėkime žvėnrr 
J<o kiek demokratu prezidentą į 
H. Truman. apie kuri, sakesj 
skaitęs, H. Trurnanoj dukters 
knygą, kurioje buvęs pacituotas 
H. Trumano laiškas žmonai, (iš

nie H. Ti-ŲĮūajj.as esąs apie Sta
liną atsiliepęs ganą teigiama

kanausko' sveikinimo žodis'bu-f Pra^mę*,‘ (Kaip- ž.nomę Potsda- 
vo labai trumpas, kaip ir pras- 
miįgtišį. nbs minėjirtio išvakarė
se -jis. pasakę puikią, kalbą, per 
yėpĖiyišką Aradijią (Los Angeles), 
rųaho radijo. valandėlės progra
moje. |Maco _radi jo, t valandėlės 
prądžioje'buyo sugiedotas Ame- 

žrikbs himiiąs,. pabaigoje — Lie
tuvos himnas,

ALTo valdybos narys;- vienas 
iš jaunimo ARN. Rungys, pra
vedė' vėliavų Įvedimą ir jų iš
nešimą vadovaujant Ramovėmų.

; pięraiųjnkui VL Šimo liūnui. To
lesnei akademijos programai va-, 
do-vayo taip pat jaunimas (jo ats 
tovė) Daina Petronytė (Lietu-, 
vių.Tautinių Namų valdybę s pir 
mirf.nkc Jono Petronio dukra). 
Buyp pristatyti estų ir latvių 
konšulai. bei latviu Bendruome-. « . . . - - , - - ■

paukš* 
ėjamsdfetivims šiuo sunkiu, .žie-. 
ynos metu. ’ ’ A t

■'I * . - v t

Televizi’os, radijo laidose^ 
spaudos puslapiuose gamtt^ąii-? 
gos speciaHstai_aiškįha, ką’ iri 
kaip daryli, kę,d miškų, laukų; 
vandens gyyęntojai po "žiemotų 
sveiki ’,is?stiį>rūs. .. f

a 4 >-1^ ’ ’ ' a'-- .; ' |
yvūnija—— gamtos turtas,, 

kraštovaizdžio puošmena, j •;

Ant azavė -Įauki a šte-' 
GATVIŲ

-“Vcl mečių laikraštyje’ 
Sntikiškienė rašo:

“Antazavės .gyvenvietė

me buvd paši/ialįrita įtakos ’sfe
rom i b pokarinėje hAfropoj^y, Nie
ko neužsiminė apie generolą 
D. Eisėnhę-t^ęiį, kuris 1945 m. i. 
sustojo prie Elbės ir. rusams lėi- į. 
do užimti- Berlyną;.ko pasėkoje 
buvo’ ne tik Berlynas(anot -D. i ' 
Eisenhowerio -.‘nėtarįs ’ jokio?

ūstrateginės, reikšmės^’ bet. ir vi-
są jVokjetjja padalinta į Rytų ir šaligatviams pakloti, 

..Vakanj, sektorius). |'š;o.s. dienos sali gaivi n:
■ Priminė prelegentas Lietuvą, ti. o lėšos,;kaip teko < 

'pagyrė ten gyvenančius liętu- naudotos. L klausimą 
J vius. kad jie net dainuos šiemet atĖkti darbai; buvo p 
Aen rengiamoje daipų šventėje, kąd “aptaza,v:škia; 
/taip, jie lietuviškai dainuos -

asfaltįuejania h
buvo 
lėšos 

Dega, '. iki 
. nepaklo- 
zirdėti,. iš-

-’šaipyta, 
nemokės

■ vaikščiot i ša Ii gatv;a:s’'. Argi -- ga- 
bet kas tą dainų šventę rengia’; įima taip neatsakingai mėtytis 
Ta'šventė rengiama-40tmetu LiėJ pažadais?’’ r”/:
i.uvos okupacijai paminėti sdgre-;r” - * * * A k
tinio okupanto įsakymu, .pagalt NAUJA ŽUVIES APDOROJ1- 

i'kŪFi lietuviai privalo toje šven-j T, MO ĮMONĖ 

i T. -■ ' G— į. Klaipėdai atiArrvta "Baltijos’
puotos Lietuvos ketu vi ai tea . . •5 , -y j- zvei-it kolūkio -mnuerni žuviesdabar rengtu dai-uu sverte savo i ,’. , . . .... => - - . i aiMhrbimo įmone.
miciatyva — jos -repertuaras f ‘

su Lietuvos) Per pamainą nauje" įmonė 
numato patiekti šešiastonas, 
karšiai rūkytos žuvies. Į.’’?-

Šprotų cecho metinis najėgu-- 
m.as — du mil ienai sutartinių, 
dėžučių konservu- ?/; i

Ta šventė rengiama-40tniętu Lie

Amerikos (chorai} gyvauti.
Vetęrahu Baltų legijonc sky
riaus pirmininkas, kurie publi
ką pasveikino žodžiu “labas" — 
kuo pasinaudojo po jų svečia^ 
(pagrindinis .-kalbėtojas) proi.. 
d r. J. Genys-—- taip pat Į pub
liką su “lahaš”.

Prof- dr. J. Genys, geras kal
bėtojas Amerikos Lietuvių Ta-i 
rybos atstovas Washingtone D. 
C., nieko Įpatingai naujo, lietu
viu kovoje už Lietuvos laisvės 
atstatymą, nepasake, peržvelg-

H būtų visai kitoks
- hjmhu, maldomis, giesmėmis, i 

dangų šauksmu laisvės Lietuvai. 
O dabar? Garbinimas Lietuvai 
atneštos rusiškos vergijos..., 
nors ir lietuviškai dainuojant..."

I *

PAVERGTOJI LIETUVA...
GAMTOS APSAUGA

— Rylų Vckielijgj keliamas 
klausimas, ar R. Vokietija'tu-. 
retu gauti suvereniteto teises.

dirkos “Tėvynės Varpuose” išspausdintą satyrą 
apie armotas. Kudirka rašė Kražių skerdynių lai
kais šitaip: ->

“Netrūksta Lietuviams nė artilerijos. Štai ką 
vąšo “Vienybėje” turįs, kaip sakiau, didę liuosybę 
korespondentas: “žydiškoje Kalvarijoje Masko
liai nori atimti stebuklingiausią koplyčią, o Lie
tuviai ginasi su dviem arraotom, kitais ginklais 
ilr minomis, atgabentomis iš Prūsų”. Jeigu Lie- 

įtųyiai jau su dviem, arųiotom atspiria Maskolių 
‘galybe, tai kad prasigyvenę nupirktų kur ant liek 
'taeimda porą arinotų, tada galėtų sau švilpauti, 

arų srie*o nebijodami, nelyginant "apžyaL 
erinmkai” pasigerinę Prūsų prokuratorijai if po
licijai.” ... v ; f .

Ne tik mano rašyta apię Raštikio išlaidiugą 
.kariupK^nę^ pą Uk, gen. Musteikis ėmėsi suval
dyti .Ra&ikį. ir neleisti valdybes pinigų mėtyti, 
bet šiaip žmonių plačiai buvo*, kalbama, jog ka- 
(iųom^nė yra valstybei, persunki našta, nes vis- 
vien nepajėgtų su lenkais, vokiečiais ar bolševi- 
k-ais kariauti.

APLĘiyrAS.
AR’ PAIALEXTAS’

Tokį klausimą kėliau; 19^3 m. rašte ir nuro
džiau ęągrindą. Trečio tomo 30-me ir 31-me pusi. 
Raštifts rašo, jog prašėsi atleidžiamas, bet ^2-me 
pusi, jau rašo, jog buvo pasalintas. Katras teigi
mas teisingas’’

Tokį klausimą paaiškindamas ir komentuo
damas, Raštikis ketvirtame tome rašo: “... 1939 
metų pabaigoje nepaprastose aplinkybėse buvau 
pašalintas iš pareigų ir po to, man pačiam pra-j 
šant, buvau paleistas iš tikrosios karo tarnybos 
į atsargą”. A-. J

i

Kai žmogus rašo apie praeitį ne. taip, kaip 
buvo, bet taip, kaip dabar norėtų, visada kada 
nors prieis liepto galą ir susipainios, išryškės ne
teisybė. Taip nutiko ir Raštikiui.

Karo mokslo žurnalo “Mūsų žinyno“ 1940 m. į 
pirmame numeryje yra išspausdinti trys Naujų 
metų proga sveikinimai ir visuose yra Raštikio, 
uayašas. Pirmame Respublikos prezidentas svei-| 
feijaa kainuomenę. Parašai: A. Smetona, Respub
likos Prezidentas, brig. gen. Musteikis, Kraštd 

ppsg. ministras, brig. gen. S. Raštikis. Raritio 
menės vadas. Antrasis sveikinimas bar. omeneš 
vadovybės: Brig. gen. Mu'triLis, Kra’to apsg. 
ministras ir brig. gen. S. RaMikis, Kar uomenės 
\ adas ~~~ sveikina karius ir šaulius. Trečias Ir * 
pats ilgiausias raštas yra pasirašytas tik vieno 

I ?en. SL Raštikio, jis kariuomenės vardu sveikina, 
I 'kscelenciją piezidentą, vyriausia .ginkluotų paJ 
j jėgų vadą. . *

’ r *

(Rus daugiau'' \ r""1
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THžėg vaizdas ii Panemunės žiūrini

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS 

3821 West 103id Street 
Valandos pagal aąua tarimu

1938 S. Minheim Rd^ Wesfcnsatir, IIL 
VALANDOS: 3—U cLltPo dienunus 
ir kas antrą šeštadieni 8—3 vai- 
leL; 562-2727 arba 562-2728

OR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinika* 

Medicinos direktoriui

m rtaisceo ->i 
’hicago iL 6060 
44 Aour Ssrvn-

TEL 233-8555

Service 461-3200, Page 06058

KA1AUS1A ® DIDŽIAUSIA t-AiDOJTMO [STAIG# 

1605-07 ^0. HERMITAGE AVENŲ* 
rei. 827-l74> t?4?

Modernios poezijos knyga. Kaina 5 dot Minkau 
viršeliai Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigut 

tokiu adresu;

LJeiuvua ^Lia>

r ii. yuai*
:•** uLiaua ii WCXV 

bang* x<du /uk

Utaieag*, Utinei WCM 
778-M7*

________________

Mineral Hunu -4(1(1 < rvinatKin Service

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

Dr. ALG. KAVALIŪNAS
Vidaus ir kraujo ligos. Nechirui- 
ginis venų išsiplėtimo gydymas.

5540 S. PULASKI KL>.
Chicago, UL 60629
TeL; 585-28V2

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Pašalpos klubo narių susirinki
mas įvyks sekmadienį, kovo 
10 d., 1 vai. popiet, Anelės Ko- 
jak salėje, 4500 S. TalmanįAve;' 
Nariai kviečiami dalyvauti. Bus 
ir vaišės. ,

Ben. Jurėnas, rast.

V. Sirvydą?

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AME
RIKOJE UŽUOMAZGA

■ OPTOMETR1STAS
<• KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71st St.-TeL 737-5149
Tikrina axis Pritaiko akinius 

:y. Ar “contact lenses”.r. , < :

— Jugoslavijos teismas davė 
prokurorui 30 ./dienų pasiruošti 
85 metų Andriejaus Airtaiįpvį- 
čiaus bylai, kuris nacių laikais 
buvo Kroatijoj vidaus reikalų

■ Į ministeris.
Dr. LEONAS SE1BUT1S

INKSTŲ, PUSLSS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 West 63rd Street

Vmnaos: antrao. 1—a popiet,

KNOWYOURHEARL

1330-34 so. California aveniji
Telefoną* 523-0440Hazleton. Pa.: šv. Petro ir Po

vilo draugija,
Plymoutn, Pa.: Šv. Kazimiero 
draugiją, . .
Phnaaeipnia, Pa-: Vainų lietu- 
vių draugija, t|
Wanamie, Pa.:. Gedimino drau' I 

’ -gi; ą. I ;
Šiame sąraše penkios vsai nau- | 

jos. draugijos, tapo Susivienijimo 
nariai, Vieną jų buvo tautiniu | 

yąyaiĮ, o kita buvo kuopa pla
tesnes do. šliupo suorganizuotos 
vi gaiiizacijos Būni vieni j imas rys 
Kiai ’augo, tik, gaila, nėra žinių, 
Kiek šios įsirašiusios draugijos 
turėjo išviso tada narių. Tiesa, 
ne: šventųjų vaidais draugijos 
ncsknbėj'o rašytis prie katalikiš- 
Kojo Susivienijimo, nes dauge- 
-is leiikmosi vie-imc “patriotiz
mu' leikąląis, būtent, gretą vie- 
tinės broliškos savišalpos ir savo 
bažnyčių statymu ar parapijų 
crgąmzavimų. Ypač pasigesta 

'didžiules Shenandoah šv. Jur-'č^ 
gio draugijos su 480 narių, kuri I 
dalyvavo pirmose Susivienijimo ! 
seimuose. 1 I

Tačiau, Susivienijimas, atsidū-'j 
ręs į tvirtas kun. Aleksandro j I 
Burbos rankas, tautinė idėja grįš 
tas pradėjo augti ir plačiau rėp-

AlK-l ONIHTlIlNKI* »

; UŽKakmtoje-salėje lįkę ;be tei
sėtų 'mandatų Tarnas But^eyL 

.ih’s irkiti iššrrhko savo Centro
4 ‘ * •V y ■ -Y - 1 v - . ' 1 ' * -

< Valdyba, o SavĮeje paskelbė 
išąuksiąiSusiyiehiiiind Seimą. Ta 
Jčiaū, šhškžddymo pastanga gimė, 
negyva,, nes jos ■ prfK&k\q€Usto- 
vėjo- ne Susivienijimo nariai, 
sntra. vyskupas kun. Jnodišiii 
suspendavo ir'jis dėk o tapo ne- 
beitakingu.

Organe, nevilkinant buvo pa-' 
šelbti’ seirfio protokolas ir išrink 
toji Centro Valdyba. Netrukus 
(V. L. nr. hž) buvo paskelbia 
ir kun. A. Burbos parašytoji nau 
joji konstitucija, kurią paruošti. 

:^ėiiaa2s nutarė- ji susiaurino pri; 
•manų narių įsitikinimų laisvę,; 

.o.es organizacijos vardą pakei.e 
būti. “Susivienijimas Lietuvnin
kų Katalikų Amerikoje”. Tiks
lais skelbė pirkimą žemės ir nar 
mų mokykloms, taip pat. sene
lių prieglaudoms ir našlaity- 
nams, be to, padėti ir bažnyčių 
statyboms. Buvo įsipareigota

■z-'d^Įi. (Tęsinys) ę-.
> . f c ■ £

Lemiarriięji'' gihčęr įvyko dėl 
Centro valdybos rinkimų.' Teisę.--’ 
a delegatai buvo nuompnės- rink 
li^iš. Sušiyieriįjiiiįo narių. Presą-' 
a.ęntas Butkevičius, kum Mašio
tas. B. Bačkauskas, J. Mllrauskąą 
t J. Zabliaekas norėjo rinkti jįš 
šerno dalyvių. Be tb, pastarieji 
siūlė rinkti, ir rektoiįų, kurio 
pirmieji jau nebenorėjo. As- 
:ramska.' .pasakoja: >

“Veikliųjų draugijų delegatai, 
matydami', kad rinkimų užbaig- 
j nebus galima, apsisukę išėjo 
š italės, laukan ir pirmininkas 
(Silvestras Paukštis), uždarė dų- 
.)s. Gatvėn išėję apsiskaitę, kad 
^e.mui baigti nėra reikalo kitos 
salės ieškoti, kadangi Centro 
Valdybą galima išrinkti namo 
.ažiuoji’.nt vagone. Taigi, iš Ma- 
ianoy City viename vagone va
žiuodami šrinko Centro valdy
be n :

Prezidentu kun. Aleksandrą 
Burbą. Plymouth, Pa.
Vicepr'zjdentu M. Oškinį, So 
Boston. Mass.
Sekrctoriu M. Vilkauską, Haz
leton, P.
Iždininku Silvestrą Paukštį, 
Edwardsville, Pa-

h

i

!|

r

tėvas ir sūnus
arui un t KUNERal HUMr

1*0

1RTS

W. ilsi street

So 50 tL

relei. 476-2345

MODERNIŠKOJ KOPLYČIOS

Ofiso tsielonas; 776-2330, 
^sziaenciios telef.: 443-5545

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija,

5025 CENTRAL AVĖ
St. Petersburg, Fla. 337i o 

TeL (813) 321-4201’

Nuo 1914 metų

SOPHIE BARČUS
RADIJO iEIMOi VALAMOO*

MIDI <A ND FEDERAL SAV- 
gjlNGS aptarnauja taupymo ir 
R namų paskolų reikalus visos 
K mūsų apylinkės. Dėkojame 
3 Jums už mums parodytų pa- 
Hsitikėjimų. Mes norėtum bu
ll ti Jums naudingi ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos 
iki $100,000.

0 ™
PERKRAUSTYMAI

8929 SO. HARLEM AVE. 
Bridgeview, IL 60455 

TeL 598-9400

nuo 8:30 iki 9M tbL ryte
ftetiac WOPA • 14« ĄH

<ramet li ®0*v
Park*

Laidhnil — Pilna spdrsucb 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Chargf 
ir VISA korteles. 

UL iERĖNAS. TeL 925-8063
2657 W. 69th STREET 

Chicago. IL 6062$ 
Tel. 925-7400

i lorida

Apdraustas p* r kraustymą’ 
iš įvairiu atstūmę. 

ANTANAS VILIMAS 
TeL 376-1882 ar 376-5996

I

fe

VANCE FUNERAL HOME

IIDLAND 
FEDERAL

ANL LOmN ASSOCIAIIOM 

(Mr aQCHEP AVEWtE 
fh IL 60632 
f araf-O 'L 60632

Vedėle — AJdeae CUHrv** 

Wt 77MM7

715* >•< MAPLKWOQO AV< 
CHICAGO. ML 4AW

steigti darbo biurus ir parūpinti L1. Sekmei ypač patarnavo trum- 
vadovėlių mokykloms. Pomirti- parn iajku;
nė nustatyta ,$100. Ją sudė-ų darblli veikJos vienybė tarp Su^ 
a i . ....... _i . sjvienjjlmo būrėjo Jono šliupo

ir Susivienijimo iš lenkintojų 
išlaisvintojo, kun. Aleksandro 
Burbos.

Tą laikotarpi prisimindamas, 
Su.'ivėnijimo prezidentas, kun. 
Jonas Žilinskas (žilius), savo 
1893 m. veikale Lietuviai Ame
rikoje rašė: "J tris metus, 1890- 
1893. Amerikos lietuviai nuo len 
kų jau b tvo atsidalinę, buvo at
skira tauta. Mos patys nepasiju- 

ne kaip pa-tojome lietuviais, 
Iba apie laikus dabar ne vie- 
< T lietuvių' -

draugijos pagal narių skaičių, 
švietimo reikalai pastatyti greta 
broliškos savišalpos. Bendrai, ga 
įima sakyti, kad veik visos Ame
rikos lietuviu suorganizuotos 
Įvairios pašaipūnės draugijos vu 
turėdavo rr švietimo sėkių sa- 

, vo įstatuose. Nevengė jų ne Su
sivienijimas.

Pirmas naujai valdybai rūpes
tis buvo rasti pinigų išmokėti 
nusitęsusią pomirt inę našlei Juk| s 
nelienci. Tai pavykę, HazletonoĮ t 
draugijai sumokėjus $53.04. o 
Plymoutho — $2652. Centro vai 
dyba paskatina draugijas išsiim
ti iš Centro karterius, kurie įtei 
siMit jų Strsivienijimišką veik
lą. jų n.,reikdavo septynios drau 
gijo*:

, Baltimore, M£>.: Lietuviu mo
kslo draugijos kuopa, 
Edwardsville, Pą.: Šv. Antai: t 
draugija,’
Sorest City, Pa.: šv. Jurga 
draugija,

sužibusi tautiniam

((bus daugiau)
— IIlino’s teismas leido hiro- 

praktki.ms užeiii i ligonines, 
pas gydytoji^, bet jie turi būti 
gydytojų pireziūroje.

— John Wayne Gacy prašė 
teismą sumažinti jam baiųsmų, 
bet teismas atmetė jo prašy
mą.

Good Health Habits, Begun Early, Can
K Add Years to Lives of Your Children

rv* c*
SP"»*5 
COCTOR ’ 

BtGULAOLY.

LFSJ JmUPA FD WT. svemTurx ims . mt./<T FACTS MO
THEM M7M M3UR O«LD©FM.

HEART AND HEALTH habits started early ta th h At nd tte 1969 Heart Faad Campaign here and in 8500 other 
can rednee the risk of heart attack in later life, according commiinft>*“s through February. The Heart Fund support* 
V» rpnr Heart Association. The Associatiaa Is eandatttaf rasearch. •Vacation and caimatnaity tarvice pcoęraiMSy

£.

■z

1424 South 50th Avenue 
Cicero, IE 60650

Tel: 652-5245
•uu KOPLYČIŲ LAIDOJIMU ŠERMENINJ

aurėjai n laidojimo direktoriai

VANCE u GEORGE SUKIM)

eilutes automobiliams pastatyt;

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

laidotu vių Direktoriai

2424 West 69th Street

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, fllinoj*
Tel. 974-4410

—

(AIDOTUVTI1 DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois

Telefonas — 652-1003

au;icno\ ( !>ic3a;o,
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Minėjimas

BBAJL BSTATB FOt SAUUAL ■STATI FOM SALI

i

Mikas Šileikis Jesicca
Stasius Zaleckis

BUTŲ NUOMAVIMAS
B MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

> NOTARIATAS • VERTIMAI.

metinis susi. 
įvyks 1985 m. kovo 
(sekmadienį) 1 vai.

G rimski o.
3 vai. po pietų m nėjimas bu

vo tęsiamas p ir.-pijos svelainė-

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERWWAwet 
EB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSJMOKUIMAIl.

DtL VISŲ INFOBMACUŲ KREIPTIS p

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

*212 W. Cermak Road Chicago, HL TeL 847-7741Senelei siūlo stip
resnę lazdelę

Gerb p. Redaktoriau!

MalcnėKite artimiausiame

čia pi įdėtą Senelei su lazdelė at 
virą laiške ir išreikšti jai pagal
bią padėką.

Pridedu penkinę Senelei stip
resnei lazdelei nusipirkti.

Vasario 21 dieną pietryčių 
Wisconsino lietuviai pani nėje 
Lietuvos nepriklausomybėm at
statymo sukaktį. Minėjimas pra
dėtas Sv. Kazimiero bažnyčio
je, kur pamaldas už žuvinius 
dėl Lietuves laisvės laikė kun. 
J. Augimas, MIC. Per pralaidas 
giedojo Šv. Kazimiero parapi
jos chcras, vedamas muziko J.

Paukšteliene. Aukų Lietuves 
laisvės bylos reikalams surinkta 
virš 1,500 <L;1. Aukos <hr teb?-1 
rcnkamxx.

Minėjimas pavyko gerai. Da
lyvavo daug žmonių, kurie bu
vo patenkinti ir minėjimu, ir 
po jo įvykusiu vakarojimu.

Jurgis Milas

— SLA 124-osios Moterų kuo
pos susirinkimas įvyks ketvir
tadienį, kcvo 11 d., 12 valandą, 
Great American Federal Savings 
bendrovės patalpose, 6201 So. 
Western Ave., Chicagoje. Malo
nėki !e dalyvauti. Bus kavutė.

pirmininkas V. Ksžemėkaitis. 
Sugiedojus Amerikos ir Lietu
vos himnus, kun. J. Augimas, 
MIC, perskaitė maldą. Bima 
Kažeinėkaitytė perskaitė \Vis- 
consino gul>ernatoirau.s Antho
ny J. Earl, o Būta Larson — 
Bacine miesto burmistro Ste
phen II. Olson proklamacijas. I

Vilija Kerelytė, viešnia iš Či
kagos, pasirinko savo kalbai 
laisvės temą. Ji apibūdino lais-’, 
ve kaip būtiną reikmenį žmo-. 
gaus ir tautos vysti gyvenime.! 
Tautos daug praranda, jei ne-į 
tenka laisvės. Laisvę reikia ypa-’ 
tingai branginti ir dėl jos ko
voti.

Po paskaitos buvo perskaity
ta rezoliucija JAV prezidentui 
ir Kongreso nariams, dėkoj an Ii 
už JAV nepripažinimą Lietuvos 
Įjungimo į Sovietų Sąjungą. 
Tylos minutės susikaupimu bu
vo pagerbti žuvę .dėl Lietuvos 
laisvės ir jos gerovės. j

Meninę programą atliko Dai
nuojančios Žemaitės — Bronė 
Stravinskienė, Danutė Varanec-1 
kienė, Aldona Underienė, solis
tas Bronius M a c i ukevičius, 
akompaniatorė AlvĄ’dė Eitutylė 
ir vieneto muzikinis vadovas 
Kazys Skaisgirys. Programa bu
vo gerai atlikta ir įdomi. Per 
atskirus išėjimus pasirodė solis
tas, duetai, trio ir net visi pen
ki menininkai. Nuoširdi padėka 
svečiams dainininkams už ma
lonią valandėlę, praleistą besi
klausant mielu lietuvišku dainų.

■ Minėjimą ruošė ALTos sky
rius. Vaišes pagamino Moterų 
klubas, kuriam vadovauja St. odą.

! sklypų srvininAU
* rinkimas 
Į 10 dieną

30 min. popiet Amerikos Legio- 
j no Dariaus-Girėno salėje, 4116 

S. Western Ave., Chicagoje.
’’ numeryje patalpinti ■ Penkių direktorių kadencijai 

pasibaigus, bus penkių direkto.' 
rių rinkimai. Lietuvių Tautinės 
kapinės, Čikagoje, įsteigtos 1911 j 
metais, pagal Illinojaus nuėsta- ’ 
tus, tvarkosi savarankiškai, nuo' 
kitų institucijų nepriklausomai: 
vyksta metiniai sklypų savinin-

ATVIRAS LAIŠKAS

Senelei su lazdele

Iš 
taip
Draugelis pas 
nakt beveik

I . t
Į kų susirinkimai, k-ur svarstomi 
principiniai reikalai, renkama I1 I
10 direktorių bei kapinių tvar-

kur ta Senelė su 
gerai ir žino kad mūsų 

Santvaras kas-!
ki pat aušros, užsi-j

amas arbatėle, šviesdavosi? į 
Taip, tikrai taip ‘r buvo. Čia jis! 
tų moKslu ir meisteri ir daktara
tą gavo. Nereikėjo nė į Harvar
dą vaikščioti. Be Santvaro Šviek 
sos Mykoliukas nebūtų taip greit 
iki pačių Bendruomenės virsti-j 
niu prasimušęs. Nebūtų ir Insti-Į 
tuto užėmęs...

O gal Senelė su lazdele žino.o 7 J

EI. ir J. Purtuliains, East Chica- les iš Pušaloto parapijos. Pane- 
gos, Ir.d., R. Lietuvių Bendrup. vėžio vyskupijoje.
.menės skyriaus valdybai, Olg.l Jaunystėje kaip savanoris da-

lazdeie* kymo vadovybė, kuri metiniu©-1 Mažeikieneą'-Kr. ir St. Filips, lyvavo Lietuvos nepriklauscmy-j 
Į se susirinkimuose duoda atskai-t Karveliui, Albrechtams, M.j bės kovose.

tomybę. j jr p Dunkinson, širdingai dė-

Lietuvių Tautinių kapinių, kojų.
vadovybė 1

gos, In d., R. Lietuvių Bendruo. 
.menės skyriaus valdybai, Olg.

i
J. Girdžiūnas 
ir šeima

TAISOME KLAIDA

Šių meti] vasario 22 dieną pus 
lapyje Chicagos Lietuvių Tary
bos padėkoje, pirmame parag-

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪKA

I. BACEVIČIUS r- BELL REALM
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie; Ave. — 778-2233 . _

{ LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

i 
kaip iš paties seneLo belzebubo} 
tą Raudonąją šviesą išpūsti. Galt 
ji šv Petro bažnyčioje kryžiumi 
ištiesti? Gal jį ten prieš pat ai-Į 
tori ii ant lyrikos paklupdyti? O 
gal tik kokiu nors žolelių skysti
mėliu pagirdyti užtekti.!?

Be to. ar tas Belzebubas, kaip 
Belzebubas, tėvo taip visai ir 
neturėjo?

Stasius Zaleckis

—Lietuvių Mokytoj-į Sąjungos 
35 metų Įsisteigimo sukakties 
minėjimas įvyks kovo 10 d. pa
maldomis Tėvų Jėzuitų koply
čioje j 2:15 min. Po pamaldų ma 
žoje salėje bus minėjimas. Kai-j
bės J. Masilionis, dainuos trys r<tfe, vietoje RLB, atspausdinc- 
žemaitės. padeklamuos savo kū me PLB. Vienos raidės korek- 
rvbos eilėraščius A. Bagdonas. 
Visi atvykę bus pavaišinti ka
vute ir sumuštiniais. M. Š.

tūros klaida sukėlė kebų skai
tytoju susirūpinimą. Atsiprašo
me. Naujieną Red.

Baigęs Kauno Kunigų semi
nariją, vikaravo katedroje ir ka 
pelionavo Saulės mokytojų se
minarijoje.

Perkeltas vikaru į Kristaus 
prisikėlimo parapiją Žaliakalny
je, čia suorganizavo ' antrą Ža
liakalnio parapiją, kąri l 
vadinta šv. Antano Paduviečio 
vardu. Kun. Želvio rūpesčiu bu
vo pastatyta nauja šv. Antano 
bažnyčia. Uoliai dirbo įvairiose 
katalikiškose organizacijose.

E. L.

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

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas- 
pirkinys.

Didelis, gražiai įrengtas bungalow- 
Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY '
i buvo pa-1 DURANCE — INCOME TAX 

2951 W. 63rd St 
TeL: 436-7878

REPAIRS — IN GENERAL 
{vairus Taisymai

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto
Dirbu Ir užmiesčiuose, f 

garantuotai ir s<iinln«aL 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avw 
TeL 927-3559

DĖMESIO
62-8G METŲ AMt^VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiu r automobilio' 
liability draudimas pensininkams.

Kreiptis: A. LAURAITIS
465] S. Ashland Ava^ 

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

Broliui Povilui į Amžinybę iš
keliavus. mane ir šeimą paguo-| 
dos žodžiais suraminus ir span- > 
doj, telefonu ,raštu ar asmeniš
kai užuojautą pareiškusiems: 
St. Juodakiui, D. ir St. Liepams, 
Br. ir Edm. Vengiartskams, O. 
ir K Kronams, Teof. ii- Z. Mi- 
šauskams, J. ir Vk. šimaičiams,

MIRĖ KUN- J. ŽELVYS

Vasario 5 dieną Kaune mirė 
šv. Antano parapijos altaristas, 
jubilia.tas kanauninkas Juoza
pas želvyns. “

Velionis buvo sulaukęs 85-ke- 
rių metų amžiaus, kunigu įšven
tintas 1925 metais- Jis buvo ki-ziciju-

i I ——----------------- 1

DAIL. G. KAZIMIERĖNO 
PARODA

Vakario mėn. Lietuvos vals. ’ 
bibliotekoje Vilniuje vyko dail.į 
Giedriaus Kazimierėnc tapybos‘ 
paroda.

Eksponavo per 30 paveikslų,- 
daugiausia — figūrinių kompo-

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS Š

BEI KROSNIS. i
U e’ma n Dečkys

TeL 585-6624 •

■ Dengiame ir taisome visu 
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrauslį

ARVYDAS KIEL A | 
6557 S. -Talman -Avenue į. L 

; Chicago, IL 60629 Į ■

434-9655 ar 737-1 7TZ

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

y

Homeowrteirs-insurance^

F. Za polis. Agent 
JZO&Vi W. Wth St

• Sušlapinus žalias bulves, ga
lima daug - ploniau nulupti jų

Notary Public V 
INCOME TAX SERVICI

4259 S. Maplewood, Tel. 254-74K

Taip pat daromi vertimai, gimlnh, 
iškviertmai, pildomi pilietybes pra

šymai ir kitokie., Mankai.
... linini......... .........................................................^ į̂ihhhb ... ■

knygą apie
1

r

U

Naujienose galima gauti
AUGUSTINO PAšKONIO

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLA IR 
JOS KARIŪNŲ LIKIMĄ Liberty tedera! Žavias

AND JDAN ASSOCIATION

IĮ

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

Čekj rašykite ir siųskite:
J

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

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS

619 puslapių, kietą viršeliu knyga
I

KOVOS DEL LIETUVOS
i

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

KAINA $17. (Persluntiirnl pridėti $1)'

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, BL 60608

Filadelfijos Federalinė Liberty 
Taupymo ir Paskolų Bendrovė

1984 metų sausio 29 dienų Filadelfijos FEDE
RALINĖ LIBERTY TAUPYMO IR PASKOLŲ 
BENDROVE, Filadelfijoje vadinama lietuvišku ban
ku, tapo pertvarkyta Į akcijų korporaciją. Jie at
spausdino ir pardavė 881,449 akcijas, tokiu, būdu 
$8,400,000 padidindami atsargų fondą, kuris dabar 
siekia 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 įstaigoje. Kas nori 
gauti finansines informacijas, prašomas rašyti šiuo 
adresu:

LIBERTY FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 
Att: Mrs. Barbara L. Elias, 

Director of Shareholder Relations
202 North Broad Street, Philadelphia, Pa. 19102

Suorganizuota, kaip Filadelfijos Pirmoji Lietu
vių Namų Statymo ir Paskolų Bendrovė 1901 metais, 
sufederalinta 1942 metais su $360,000 kapitalu, o 1984 
metais josios turtas siekia virš trijų šimtų milijonų 
dolerių. ,

C. S. CHELEDEN, 
.. Emeritus pirmininkas

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta ir teisėjo Alphonse? 
WELLS, peržiūrėta “Šūduvos’V 
išleista knyga su legališkomis. 
formomis. ' ■ ■

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje. 
Knygos kaina — $3.9? (su per 
siuntimu).

Miko šileikio apsakymu knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

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

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

Ave., Chicago, IL 60629.

Advokato
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

Seštad.: nuo S vai r. iki 12 vai i. 
h pagal susitarimą.

TeL 776-5162
1649 West 63rd Street

Chicago, HL.60621

ENERGY 
WISE

- - -.1 nin——fti

ADVOKATU DRAUGIJA 
V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGYS į- 
Darbo y*l>ndb«; < 

Nuo 9 ryto ic 5 vai. popiet 
Šeštadieniais pagal susitariau 

M06 S. Kadzl* Ava. 
Chicago, I1L
TeL: 778-8000 •

«XC«8Aive UM Q< 
electricity.

0 — N&ujMooa, Chicago, 8, m. Friday, M|rch 8, 1983

to once a day. after tfw




