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UKRAINIEČIŲ MAŽUMA LENKIJOJE REIKALAUJA TEISIŲ
' Pasinaudodama nauja padėti-: 
mi Lenkijoje, ukrainiečių ma
žuma išsikovojo iš valdžios svar
bių nuolaidų kultūrinei veiklai 
ir švietimui pagerinti. Apie tai 
rašoma Lenkijos ukrainiečių 
savaitraštyje Naše slpvo.

Sausio 30 d. -Varšuvos radijas 
pranešė, kad po ketverių metų 
užtrukusių derybų, lenkų val
džia sutiko atstatyti 130 sulen
kintų ukrainietiškų vietovardžių 
pietryčių Lenkijoje. Ukrainiečių 
bendruomenė pasidalijusi į dvi 
grupes; vienį mano, kad reikia 
apsiriboti kultūrine veikla, kiti 
nori imtis politikos.

EMIGRANTŲ RUSŲ ŽUR
NALAS APIE LIETUVĄ 

IR LATVIJĄ
Vokietijoje leidžiamas žurna

las Possev 1980 m. gruodžio lai
doje rašo, kad sovietinių res
publikų' tarpe Lietuva, užima 
.pirmąją vietą gyventojų aprū- 
■jinime gaminiais -ir buitiniais 
reikmenimis. Svetur viešėjęs 
lietuvis pasakojo, kad Sniečkus 
priešinęsis. plačiai naudojamų 
gaminių išvežimui, todėl apsi
pirkti iš kitų respublikų važiuo
davę Lietuvon, i :.Poj Sniečkaus 
mirties, :prie Griškevičiavįs, vis
kas pasikeitė. Pxz2 į Leningradą 
kasdien vežama. 80 tonų.-rąesos. 
Nusiteikimas rusų atžvilgiu blo
gas ne tiek Vilniuje, kiek- mažes
niuose miestuose, ypač Kaune!

Rygoj vietinių gyventojų san
tykiai su rusais žymiai geresni, 
negu kitose ; Pabaltijo miestuo
se, — tvirtina Possev. Kai kurie 
latviai net tarpusavyje kalbasi 
rusiškai. Bet ir Latvijoje ryškus 
priešiškumas rusams. Daugelis 
latvių galvoja, kad dėl visų jų 
nelaimių kaltas ne bolševizmas, 
bet rusai. Be to,, imigruojantys 
rusai’lengvai gauna butus, kai 
daugeliui rygięčių tenka laukti 
savo eilės po 10 melų, šeimos 
su vaikais dažnai gyvena viena
me kambarėlyje, komunalinia
me bute. (Elta)

SUKEIS 672 MOKYTOJUS
Chicagos viešose mokyklose 

672 mokytojai bus perkelti į ki
tas mokyklas, remiantis deseg-‘ 
regacijos sutartimi su federali- 
ne vyriausybe, pareiškė laiki
noji mokyklų superintendentė 
Angelina Caruso.

LOTYNŲ AMERIKA 
GAMINA GINKLUS

SAO PAULO, Brazilija (UPI). 
— Lotvnu Amerika tyliai, bet 
pastoviai kelia koją į multimi- 
lijoninę ginklavimosi industriją. 
Nors laikraščių pirmuose pus
lapiuose dar tebedominuoja nau
jausi išradimai karo srityje, bet 
Brazilija pirmoji ten pradėjo 
gaminti lengv’ųs tąnkus, lėktu
vus ir kitus karo reikmenis, be 
didelės reklamos.

Šis biznis, davė Brazilijai apie 
$500 . milijonų grynų pajamų 
1980 metais. Daugiausia buvo 
parduota taip vadinamam Tre
čiajam Pasauliui. Nors tai yra 
ląšas juroje, lyginant su $25 bi 
lijonų pajamomis, kurias gauna 
didžiųjų valstybių ginklų gamy
bos bendrovės, bet Švedijos 
Internacionalinis Taikos Insti
tutas Braziliją pristatė 10-toje 
vietoje 'aprūpinimu . ginklais 
Trčiojo Pasaulio valstybių;

Pavyzdžiui," Vid. Rytai — Li
bija ir Irakas pasirinko Brazili
jos “Cascavel” šarvuotą aulo 
mdbilį, vietoje prancūzų tokio 
pat modelio.

Kit^* Rptencialūs ; pjękėjai, 
įskaitant Tf' Š^udi Aral^ąį^ą?;. 
bar stebi kaįp-j^iK^ minimas 
šarvuotas 'autombfiilis smėlio 
dykumoje kare prieš Iraną.

Cascavel ginkluotas 90 mm. 
patranka, Belgijoje sukonstruo
tas ir paruoštas, ir gaminamas 
Brazilijoje. Greitis — 60 mylių 
per valandą.

Koks kiekis šarvuotu sunkve
žimių yra parduotas Irakui, lai
koma paslaptyje. Spėjama, kad 
Irakas nupirko tarp 200 ir 400 
vienetų.

Cascavel konstrukcija nėra 
kombinuota ir labai paprasta, 
pritaikinta kariuomenei, kuri 
nėra perdaug išprususi.

“Brazilija turi savotišką filo
sofiją ginklų gaminime, jie turi 
būt nekombinuoti ir pigūs”, pa
sakė F. Bernardini, direkto’rius 
San Paulo mieste įmonių, ku
riose pagamintas ir pirmasis 
tankas. “Lengva mūsų tankus 
valdyti. Svarbiausia, kad daug 
tokių daliu, kurios yra lanke, 
naudojame ir 
traktoriuose ir 
liuose”.

Atrodo, kad 
pirkti iš Brazilijos Cascavel tan
kų. Argentina irgi pradėjo ga
minti tankus ir lėktuvus.

mūsų gamybos
net automobi-

ir Kinija nori

Atnaujinti, apginkluoti ir 
sijos įlanką, Indijos 

ten

i Amerikos karo laivai plauks Į Per- 
ir j Viduržemio jūrą, sustiprinti

JAV laivyno jėgas.SOVIETAI IŠLEIDO I ERDVĘ NAUJOS RŪŠIES SATELITĄ
JIS-"GALI SUNAIKINT! KITO'ŠATT.LIT0r4RENGnn’S

'WASHINGTONAS (AP). — 
Trečiadienį Pentagonas išleido' 
raportą apie nauia Sovietų pasi
sekimą, erdvėse. Naujasis sateli- 
tas,’į4fadjnąmaš medžiotoju, bu- 

;Įviti '-bandomas' nuo 1977 metu, 
bet tik dabar atsiekti praktiški

■ rezultatai.
Principe, satelitas medžioto

jas priartėja, prie taikinio ir su
sprogdina, tuo sprogimu suga
dindamas savo numatyta taikini 
bei labai jautrins jc įrengimus: 
foto aparatus ir elektro'nines 
priemones.

Medžiotojas ypatingai pavo
jingas Amerikos žvalgybiniams 
satelitams, žinomiems Spy-in- 
the-sky vardu. Be to, amerikie
čiai turi specialios paskirties 
satelitų su aukštos kokybės jaut
riais Įrengimais. Tai įvairios ko
munikacijos ir erdvių tyrinėji
mo satelitai.

Yra žinoma, kad Sovietai 
naudoja priartėjimui prie taiki-1 
nio infraraudonų spindulių išto
bulintą aparatą. Be to, šsšta- 
dienį susprogdintas medžiotojas 
naudojo radarą, kuris padėjo. 
amerikiečiams sužinoti ir sekti 
operaciją. Tai buvo seno mode- 

į lio medžiotojas, vartotas 1977 m. 
, bandvmučsc. 
»

o dabar nor 
tik Sal 
Vidurį

pa sin

— Prez. Reagano kabinėto na
riai, apsvarstę Japonijos auto
mobilių importą į JAV, reko
mendavo šį reikalą tvarkyli lais
vu susitarimu tarp JAV ir Japo
nijos automobilių firmų.

KALENDORĖLIS

Kovo 20: Joakimas, Vadūnė, 
Gilvydas/Žibartas. .,. .

*’ Sąulė teka 5:55, leidžiasi 6:02.
Oras ne toks šaltas.

KOMITETAS NUBRAUKĖ 
VIRŠ $35 BILIJONŲ

WASHINGTON, D.C. — Se
nato Biudžeto komitetas • trečia
dienį peržiūrėjo Ųarterio prista
tytą 1982 m. biudžetą ir jį-su
mažino pagal prez. Reagano pa
geidavimą $35.2 bil. dolerių. 
Daugiausia paliestos šios pozi
cijos:
- Panaikinimas visuomenės 

apmokymo darbų ir sumažina
mos CETA programos sutaupys 
$3.8 bil.;

- Sumažinimas .maisto korte-

Pentagonas pripažįsta, kad 
naujasis Sovietų satelitas me
džiotojas sudaro pavojų ameri
kiečių žvalgybos, ankstyvo pa
vojaus pranešimo ir kitiems 
specialios paskirties satelitams.

— Vasario mėnesį JAV dirb
tuvės panaudojo tik 79.3% savo

• gamybos pajėgumo.

tūkstančių dolerių, biudžetą su
mažins $1.5 bil.;

- $1.6 bilijono sutaupys pa
naikinimas priešpiečių turtin
gų tėvų mokinains;

- Bilijoną dolerių sutaupys
atšaukimas netikslių medici
nos, gerovės ir Socialinio drau- 
dmo išmokėjimų: *

Daugelis pozicijų sumažinta
lių programą papeš 400,000 f ei- šimtai^ dėSimčiais milijonu 
mų, uždirbančių nuo 11 iki 14 ddfeHųt* ?P :54 -

VAKARIEČIAI STIPRINS 
LENKŲ EKONOMIJĄ

_ WARSAW (AP)'. — Vakarų 
Vokietijos užsienio reikalų fni- 
nisteris Ilans Di trieh Genscher 
planuoja skristi j Lenkiją. Nu-

VETERANAl NEPATENKINTI'matu tarhs su Lenk,j°s vynau- 
. pi PI ANŲ . kreditų pndidinimo reikci-

jlu. Vakarų Vokietija jau yra su-' 
WASHINGTONAS (AP). —įteikusi Lenkijai.6.9 bilijono pa-, 

•skolų. Kitos 15 valstybių yrą._pa-: 
j skolinusios mažesnes sumas.’-, ? .

sferos numato.-

Užsienio karų veteranai ) 1 
indorsavę^ R. Reaganą į prezi- į 
dentus, apkaltino jį "balansuo- J 
jaut Veteranu Administracijos •, ^am ro .----- T<TT
biudžetą, sulaužant veteranu,'ju ita<l Pasilar.ma. tarp JAV D. 
žmonų 'ir našlaičių nugarkan-!Eri,anijos’ Pranei-|Zijns?ir kitn| 
lius„ ‘ i kreditorių pagelbės Lenkijos

j ekonomijai atsistoti ant tvirtes- 
Art Felhvock, vyriausias VFW j nio pagrindo’. Tuo tarpu Čekoslo- 

komanderis, savo naujai išleis-į vakijos užsienio reikalų ininis- 
tame pareiškime nurodė, kad i toris, viešintis .Maskvoje, .pa- 
eliminuojama 7,000 medicinos - reškė, kad yri. daug,panašumo 
peTsonšFo iš 1981-1982 m. bu-f tarp dabartinės Lenkijos ir če- 
vusio prez. Carterid pateikto koslovakijos įvykių 1968 
biudžeto. Reaganas, keletą mė- tais, nurodydamas: 
nešiu atgal įvykusioje UFW na- pju jūsų dėmesį į antisocjalistini 
cionalinėje konvencijoje, pa
reiškė:

me-
Aš atkrei-

nusistatymą ir konirrevoliuei
‘Man yra nesupranta- nius įvykius Lenkijoje”. O I.en 

ma, kai veteranams atsakoma kijos premjero pavaduotojas 
medicininė pagalba, pareiškiant, Į Rakowski pareiškė: “Mūsų part- 
jog neturima pakankamai prie-Į neriai ir draugai Sovietų Sąjun- 
monių”. Jis kaip tik dabar tą ir'goję turi pilną teisę paklausti 
daro, — pasakė Felhvock. Įai- dabartiniai įvykiai I-enkijoje 

Cooper T. Holf, politinio ko-J sustprins ar susilpnins socialis- 
miteto pirmininkas, nurodė, įtinę bendr-uomenę“.
kad “mes nekeičiame savo nuo-!i 
monės apie R. Reaganą, bet m a-1 
nome, kad Veteranų administ-j 
raciją pakankamai apkarpė bu-1 
vęs prez. Cart oris, 
mas savo biudžetą. ‘ ' j ,H:ioJa5

„ n x i ji , . 'kovo mėn. 23 dienosHolt pareiškė, kad piezidentoi , . , . z-, ,•„ 4 . ,T , stabdytos ChryslerioCarteno biudžete Veteranu Ad-: 
minislracijai buvo nukirpta 1.8 
bil. dolerių, tuo eliminuojant
'10,000 ligoninių lovų ketverių Į pranešė, kad šio mėnesio pabai- 
metų bėgyje. Tai yra pagrindas, [ goję pradės veikti sustabdyto- 
kodėl mes j prezidentus indor-.sios Lansing, Mich., Oldsmobile 
savome R. Reaganą, o dabar jis j ir Fisherio fabrikai; bus grą- 
numato papildomai apkarpyti žinia j darbą 1,500 darbininkų. 
Veteranų administracijos biu
džetą vicUu bilijonu dolerių.

PAKILO AUTOMOBILIŲ 
PARDAVIMAS

pristatvda-1 Chryslerio korporacijos kal- 
j liėtojas pareiškė, kad nuo š.m. 

visos su- 
irnonės 

pradės veikti be sutrukdymų.
General Motors korporacija

BRAŽINSKŲ TEISMAS -
Vasario 23 ir 24 dienomis Los 

Angeles teisme buvo spendžia- 
;na Bražinskų deportacijos by- 
’a ,nes Sovietai iš naujo iš Ame- 
rikos valdžios pareikalavo grą
žinti Prana ir Algirdą Bražins
kus j Rusiją. Teeisme Bražins
kus gynė advokatės E. Armonie- 
nė ir N. Brinkienė, liudininkais 
buvo S. Kudirka ir V. šakalys.

Amerikos televizijos ir spau
dos ' reporteriai susidomėjo ta 
byla. Dalyvavo televizijos 2, 4 
ir 7 kanalų filmuotojai, Los An
geles Times ir Examiner pla
čiai aprašė teismo eigą ir apie 
Bražinskus.

Teisėjas nutarė Bražinsku ne- 
leportuoti, bet patarė jiems 
kreiptis i Valstybės departa
mentą, kad jiems būtų suteik
tos azylio teisės

SALVADORAS. HONDURAS, GVATEMALA, NIKARAGVA SUDARO DIDELĮ PAVOJŲ
SEKRETORIUS HAIG LIUDIJO KONGRESO KOMITETUI

APIE TERORISTU ĮSIGALĖJIMĄ AMERIKOJE
WASHINGTON, D.C. — Sek- 

j re torius Alexander Haig liudijo
Senato užsienio komitetui, kad 
Sovietų teroristai sudaro rimtą 
pavojų ne tik Salvadorui, lion 
durni, Gvatemalai ir Nikarag
vai. Nikaragva, anot sekreto
riaus, jau visiškoje Sovietų įta
koje.

Antrojo karo pabaigoje Sovie- 
j tų Sąjunga pririnko didoką kie 
kį jaunų vyrų, juos apmokė var
toti pačius naujausius ginklus, 
naujas kovos priemones, siun
čia į kitus kraštus, ruošia maiš
tus, vartoja teroro veiksmus ir 
atima vietos gyventojams pa
čias pagrindines teises. A^ieto 
mis naikina ūkius, žudo šeimas 
terorizuoja apylinkių gyvento 
jus. Panašiai tie agentai įsistip , 
fino Nikaragvoj,
praplėsti savo įtaką ne 
vadere/ bet ir visoje 
Amerikoje.

Sekretorius Haig yra
žęs kelti viešumon Sovietų va’ 
džius organizuojamas terorist 
grupes, kurių pagalba band 
primesti savo valią įvairios 
strateginėse vietose. Apmokyt. 
teroristai pirmon eilėn planuc 
ja įsigalėti Vidurio Amerikoje 
o vėliau veršis į kitas Piet: 
Amerikos valstybes. Terorizm< 
veiksmai, žudynės ir perversmai 
rusų ' naudojami strateginėm

i pozicijoms užimti. Ginklai plau
kia į -Centro Ameriką iš Kubos 
Sovietų agentai vadovauja visa 
kovai, bet kubiečiai šilinei, 
ginklus, agentus, glaudžiai dir 
bančius su pilietinei kovai vesti 
apmokytais rusais.

Sekretorius Haig nori liudyti 
Senato komitetui, duuii išsa 
mius duomenis apie Sovietų 
agentų veiklą Centro Arherikoj. 
ir apie jų pastangas įsistiprini 
Vakarų žemyne. Rusai band. 
Įsistiprinti ne tik Vidurio Amt 
rikoje, bet ir Afrikoje, Indi jo. 
vandenyne, Pietų Azijoje, Bra

KARINIAI MANEVRAI 
LENKIJOJE

WARSAW.— Didžiausi \Tar- 
.uvos pakto valstybių kariniai 
oanevrai, nuo invazijos į Čeko
slovakiją 1938 metais, prasidėjo 
:ovo 18 d., trečiadienį, Lenkijos 
.eritorijoje.
7 r it ori j as 
djos, Rytų 
vakijos ir
Lenkijos premjeras išleido įsa
kymą visiems Lenkijos karei
viams, kurie dirbo žemės ūkyje, 
<ad paliktų kariuomenę ir griz
li atgal į žemės ūkį.

šie manevrai-palies 
šių valstybių: Len- 
Vokietijos, čekoslo- 
Sovietų Sąjungos.

— Rusai užtikrino Valstybės 
departamentą, kad manevrų 
metų Sovietų karo jėgc’s neban
dys okupuoti Lenkijos.

Ketvrtadienj aukso uncija 
kainavo $512.

Chrysleris taip pat pranešė, 
kad ne lik visos įmonės pradės 

I veikti, bet Belvidere, III., fabri- 
— Chicagos taksi šoferis už ■ kas pradės dirbti net viršvalan 

moters išprievartavimą nuteis- j džius. Pardavimas modelių Gro
tas 40 metų kalėjimo. Krimina-1 ni-IIorizon per pirmąsias kovo 

10 dienų padidėjo 31 $7.
las 40 metų kalėjimo. Krimina
linio teisnid teisėjas M. D. Pom-

ry Minniefield, kad jis buvo tei
siamas jau trečią kartą už mo
ters ižniekinimą, už tai prie bu- 
vutfy ankstyvesnių bausmių pri
dėjo dar 30 tnetų.

— FBI direktorius William 
II. Webster pareiškė, kad nerei
kia jokio specialaus įstatymo 
valstybės- priešams- sekti. Vai- 
kiinčių įstatymų užtenka.

Sekr. Haig pataria suval
dyti Sovietų teroristus, 
besiveržiančius i kaimy

ninės ir taliau gyve
nančias tautės.

dlijoje ir kitur.
Sekretorius pareiškė, kad JAV 

vyriausybės nutarimas padėti 
šalvadoro vyriausybei gintis 
nuo įsiveržėlių buvo padarytas 
aiku. Paaiškėjo, kad i SalvadJ- 
ą buvo pasiųsta žymiai (lau
pau maištininkų, ardančių Sal
vadoro ūkininkų gyvenimą. Ni
karagva prižadėjo sustabdyti 
naištįninku siuntimą i Salvado- 
ą, bet dėl to turi sunkumų pa
loje koalicinėje Nikaragvos vy- 
•iausybėje.

Bv to, sekretorius Haig pra
nešė, kad ateinantį mėnesį jis 
pats rengiasi skristi į Artimuo
sius Rytus ir tęsti dnrbą, kuris 
buvo pradėtas David stovyklos 
štisitarimu. Sekretorius mano, 
kad JAV vyriausybei gali pri
reikti. siųsti karius į Sinajaus 
strategines pozicijas. Sekreto
rius Haig yra įsitikinęs, kad Si
najaus pozicijos yra labai 
svarbios ir be amerikiečių ne
bus kas jas gintų. Sekretorius 
kiek nepatenkintas Izraelio už
sispyrimu, bet jam tuo tarpu 
svarbiau atrodo pačio Egipto li
kimas. Jei nebus apgintas Sina
jus, tai pralaimės Egiptas.
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DIDESNIO SVORIO VYRESNIO AMŽIAUS
ŽMONĖMS NAUDINGI PATARIMAI

Vyresnio amžiaus žmonėms, kurie yra didesnio svo 
žinovai pataria 1—2 kartus per metus nuo 1 iki 2 mė

nesių laikytis griežtesnės dietos. Tuo laiku jie neturi 
nėr daug valgyti duonos, nevartoti cukraus ir kitų sal
dumynų, makaronų patiekalų, kruopų, bulvių, vynuogių, 
kiaušinių, arbūzų ir kitų valgių.

Tokiems asmenims leidžiama valgyti daržovių sriubas, 
mėsą arba žuvį, tačiau tik virtą arba paskui išvirus kiek 
pakepintą, 1 — 2 kiaušinius per savaitę.

Valgymo laiką tokiems žmonėms reikia pritaikyti 
jų darbo sąlygoms.

Paprastai per pirmuosius pusryčius (8 — 9 valan
dą)" valgoma mėsos pašteto (100 gramų mėsos ir 10 gra
mų sviesto), troškintų kopūstų (100 gramų kopūstų, 5 
gramai pomidorų 5 gramai sviesto, 10 gramų grietinės) J 
ir 1 stiklas arbatos. I

Tokie asmenys per antruosius pusryčius (12 va
landą valgo 100 gramų veršienos su 15 gramų grie
tinės.

rio

RAMUSIS EŽERĖLIS

Social Security sistemos problemos
•' Vis tik yra rimty balsų ir pa- me, kad visokiais padirbtais ęį- 
' grindų, nurodančių, kad jeigu mimo metrikais ir imigrantų 

“žaliomis kortelėmis” sukčiai 
išsirūpina po 34 ar daugiau So
cial Security kortelių ir su jo- 

' mis išdirbinėja visokias machi
nacijas. Pagaliau daktarai ir 
ligoninės, kad visuomet jose 
pilnai būtų užimtos vietos, gydo 
reikalingai ar nereikalingai se
nius ar prirašinėdami sąskaito
se nereikalingų skaitmenų, labai 
ištuština Social Security fondo 
išteklius.

Dabartinė administracija pa
sirengusi visokioms suktybėms 
užkirsti galimybes. J. J-tis

. į Kaip pačiam patirti!
Laikantieji dietos vyresnio amžiaus žmones pie 

tauja 3 vai. p. p.; tuo metu jie suvalgo daržovių sriubos 
(100 gramų daržovių, 5 grrmus sviesto, 5 gramus grie- j 
rinės). be te, suvalgo virtos. ' 
sos (100 gramų mėsos), ICO gramų daržovių, 10 gramųįine 
grietinės, 13 kiaušinio, ir 100 gr. obuolių.

Tokie asmenys pavakarius valgo 5 vai. v.; tuo metu 
jie tevalgo vieną obuolį, kurio svoris netur viršyti 100 
gramu.

Šie akmenys paprastai vakarieniauja
Tuo metu tokie asmenys s
kurie pae’ammti su 19 granų aliejaus, 
fines r 1 8 kiau-inio
mų daržovių, 10 eramų sviesto, 5 gramų pomidorų) 
t geriama 1 stiklinė arbatos.

Viena valanda prieš miegą tokie asmenys išgeria 
stikl ne rūgusio pieno.

Arbatos apetitui mažinti' sudėtis yra tokia:
Fuci vesidulosi. Stig, Haydis, Rad. Bardance, Flor. Į 

Calendule aa 50.0, M.f. sepc. šie dalykai gaunami su gy- j 
dytojo reeeptu vaistinėse.

D. S. Š.’o vaistų mišinio valgomą šauktą reikia už
pilti verdančiu vandeniu. Po to, kai šis mišinys atžala, 
reikia ji iškošti ir tada galima gerti 
šaukštus prieš kiekvieną valgi.

Kanadoje leidžiamas Win
nipeg Free Press įdėjo dr.Paul 
Popenoc straipsni “How You

argumentą, kaip tiesą.
Jei tavo atsakvmas i nors 

vieną tų klausimų yra “taip64, 
tai saugokis! Jei atsakymas

vėliau kiek pakepintos mė-j 1 Vou;.,rt. ()hl., Ta.į"«iP“ yru j pu.ę šių klausimų,
1 w ' laibas skubėti pradėti atsijau

ninti!

vak..
suvalgo 100 gramų varškiečių Į 

i

straipsnyje sakoma, kad 
senėjimas nėra vien gimtadie
nių skaičius.

Senėjimas yra, kada vis 
daugiau ir daugiau darbą pra 
dėti dirbti paskutinį kartą ir 
vis mažiau b’ vis mažiau ir ma 
žiau darbų pirmą kartą.
Taip pat senėjimas pasireišJ namą Hospital Insurance Be

nefits, būdami vyresni negu 
65 metų amžiaus dabar gali 
užsiregistruoti gydytoju hono. 
ranams apmokėti apdraudai, 
vadinamai Supplemental Be
nefits.

19 o-ramu 2Tie- O
be to duodamas šutinys (100 gra

irj pirmoje eilėje pradedi skaityti 
ickrologų skiltį.

j Bet n< rint pačiam save pa
tikrinti ar esi sęuas^ patiekti 

i dešimts tikri įtikinančių že
miau sekančių punktų’:

1. Jautiesi senas;
2. Manai, kad jau vi>ką 

k i, ir nebėra daugiau ko
y studijuoti;

Pradedi sakyti “Aš 
senas tam
Jauti, kad

nebežada;
5. Nepatinka 

mai ir erzina jų triukšmingas

po 2 valgomus i
per

atskleides laikrašti v- v

nio-
mo-

jau
darbui“;
rytojus nieko

Magd jaunųjų žaidi-

& ❖

DAR DĖL MEDICARE 
APDRALDOS

Tie pensininkai, kurie turi 
tik ligoninės apdraudą ir gau
na nemokama gvdvma vadi-C. <• w t *

- Illinois gubernatorius Ja- ikambinti 
Thompsonas praeitai 252-8(^3.

.....................  Lietuvių 
lino poliu
macijų ualite gauti

mes H.

uijo> Departamentas yra pas-t 
kvręs Illinois valstijai 15,051-,t 
000 dol, kaip dalį vadinamai} 
the Weatherizing .Assistance 
mažu pajamų asmenų progra
mai. 
ruo>
Community 
Pašalpos bu 
in>oliacij< s 
durims ir kilu
darbams atlikti 
gerinimui, kad 
Jumos nuostoli 
energi jos k nd 
infomacijom<

toll-free tel.

kalba

(800); į; yiėgsti daugiau kalbėti,ne 
kaii) klausytis;

7. Jauti, kad “senieji laikai 
buvo geriausi laikai";

Jei jūs norite gauti gydyto
jų honorarams apmokėti ap
draudą, jei tokius apdraudos 
neturite, tai paskubkite iki. 
balandžio 1 dienos užsiregis
truoti bet kurioje Soc. See. 
įstaigoje. 

* * *
C HIC A GIEČIV V YRESN10 

AMŽIAUS ŽMONĖMS 
ĮSIDĖMĖTINA

Cliįcagiečiai vyresnio

SOCH1- 

infoi -

Ci,a-nl ir valdžios )s:ai‘-‘(dns 
Įvairias formas užpildo) LB 
^ocl'iluuo klubo vedėjas A. 
Čepulis, 3261 S. Ilalsted Str.,

nyiums, draugams 
bendruomenei; **

ben-

rvto-

am
žiaus įmonės gali prašyti, kad 
juos atleistu nuo mokesčio už 
kanalizaciją.

Žmonės^ norintieji tokiomis 
lengvatomis pasinaudoti, turi:

a) būti vyresni negu 65 
amžiaus;

b) gyventi tokiose patalpo
se, yra to žmogaus 
dinė gĄ’venamoji vieta;

c) Žmogus turi būti 
.ivininkas;

m, 
č

IIL 69609.
jui;

10. Labiau laimėti

— Ar jūs žinote, kad al-
»i turi didesnę gali- 
susirgti tuberkulio- 

kepenų ligomis ir daū- 
> formų vėžio liga? Iš- 

linksmiau gyventi

šia programa administ- Į 
Illinois K< inercijos ir vad.l 

Affairs islaigo>.! 
. duodamos namu; 
i i engimus, and rod

mažu remontu i nivbe 
bei namu pa-i^e 
>mnažmhi ši-' gv

ir Mitapyių mokite
<i. Piatesm ins’be akoholio 

gauti galite Daugiau informacijų apie

Midland *4. vi ng* i»un 
narna taupymo . .ami; 
paskoai reikalus visos mū
sų apyhnkė^ Dėkujanu 
Ionic ūf mums parodyt » 
pasilikėiina. Me- norėtu
me būti dums naudingi it 
-r U* a i<

Sa>l<4ilc>4 apdraustos 
kf $40,000

2657 W. 69 STREET- 
->• c*y«. lt 6062 

T?« 925-74v0
7929 SO -m Avė.

il
T.l 598 9400

1911 metu

B N 

um SmM

m
i MIDLAND 

AVINES
ANO LOAN ASSOCIATION 

4C4C ARCHER AVENUE 
CHICAGO. ILL. 6C632

pagrin-

alkoholį jums pasakys jūsų* 
šeimos gydytojas Jc gu jūs: vietė> 
tokio neturite, skambinkit! <0 žmogus turi turėti 
tek 542-2724. vandens matavimo

Skubiais atvejais skam-Į kų.
binkite tel. 512-2030. Norintieji šia lengvu

atskirą

dabartinėje Social Security sis
temoje nebus padaryta žymes- 

j nių pakeitimų, tai ji jau bai.ru- 
tuosianti 1982 metų pabiroje.' 

' Dabartinė administracija ^■.rs- 
I to visokias tos sistenioi^Ser- 
tvarkymo galimybes. ^M.ia 
pastebėti, kad prieš tai bu^Bps 
valdžios administracijos 
lengvapėdiškai švaistėsi sureh- 

I kama^ j Social Security fondą 
pinigais.

Pagaliau, pastebėjęs blogą si
tuacijų toje sistemoje ir buvęs 
JAV 9(i-asis Kongresas, užbaig
damas darbus, priėmė įstatymą 

į Public Law 96-473, kurį prezi- 
Į dentas J. Carteris tuoj ir pasi- 
' rašė. Šiuo įstatymu uždrau- 
į džiama iš Social Security fondų 
! mokėti kalėjimuose esantiems 
“nedarbingumo” pensijas. Taip
gi ir studentai, atsidūrę kalėji
me, negaus išmokas už kalėji
me praleidžiamą laiką. Lig to 
laiko tokias “nedarbingume? pen
sijas” kalėjimuose gaudavo apie 
30d tūkstančių asmenų ir maž
daug apie $300 į mėnesį.

naudoti, turi kreiptis į Chica-| 
go Department of Sewers, C»-j 
ty Hall, Room 406, 121 North Į 
LaSalle, Chicago, IL. 60602, 
arba skambinti tel. 744-7156.

Pr. FabiJonaitis

SEPTYNI PENSININKAI BU-! 
VO GRAŽIAI PAGERBTI 
Apskaičiuota, kad šioje vai-Į 

stijoje yra 200 tūkstančių vyj 
rti ir moterų 55 m. ir vvres-l C Cy * 1
nių, kurie nori dirbti, bet pa-į 
silieka bedarbiais. Šią žinia \ 
spaudai pranešė ABLE, vieti-1 
nė darbų ieškojimo centras.,; 

! ‘‘Jie nori dirbti, bet jie neran-Į 
da darbų,“ — pasakė tos įstai-1 
gas atstovas Landbert Botts, • 
pridėdamas^ kad -infliacinė 
ekonomija, mažina amerikie-^ 
cių įsidarbinimi.“ s

Atstovų Rūmų narys Claude 
D. Papper (D. iš Fla.), pats' 
būdamas 80 m.amž., yra A< RJ 
Vyresnių (Agi n) komiteto pir-j 

■ niinirikas, savo kalhoįe kovo 
14 d. minint “Hire Older Wor 

' ker savaitę pagerbė tuos pen- 
i Mninkus, Įteikdamas jienfs 

specialius pažymėjimus, vad. 
“C. D. Peppers Distinguished 
Cęrvice Award“.
Pepper savo trumpoj kalboj 

pažymėjo, kad seniorai pada
rė šiame krašte didelę ekono
minę pažangą, dirbdami ilges
ni laikotarpį. Seniorai savo 

į darbštumu ir dideliu punktua 
luinu Įrodė, kad jie yra verti 
pagarbos ir alžymėjimo.“ Jis 
yra sponsoris Soc. See. įstaty
mo papildymo, padidinti išė
jimo pilsjn amžių iki 70 metų 
ir leisti pensininkams uždirbti 
didesnę sumą pinigų, nesuma
žinant gaunamų beenfitų.

lenką pažymėti kad šiame 
j krašte šiuo metu yra 10% se- 
! niorų, o 1900 m, jų tebuvo 
| 5 J . Petitas

NUOMININKO SKOLA

— Ką? ar tu manai parduo
ti savo namą ir apsivesti “bur_ 
diengierių? Iš ko jus gy
vensit?

— O, nieko tokio. Jis man 
tiek prasiskolino, kad galėsim 
gyventi abu visus metus!

Dar kitos blogybes glūdi ta-

— Visi kalba, kad mano vyras 
mane vedė tik dėl pinigų.

— Turi džiaugtis, kad jis nėra 
toks kvailas, kaip atrodo.

»g ^-- ■<'-

IT’S AMAZING!
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Kas mėgdžioja protingai, be stebuklo gali
Iš to naudos sulaukti.

Be proto betgi pamėgdžiauti —
Dieve, neduok sau skirti tokią dalį!
Šio pavyzdį pateikiu čia iš tolimų šalių.

Kas matė Beždžiones, tas žino,
Kaip aršios jos pamėgdžioti, ką matė, ar pažino.
Taip Afrikoj, kur daug Beždžionių prie kelių,

Visa jų kaimenė tupėjo
Ant stuoblių bei kerų ir medžių linkių*

Ir kilpininką niekadėją jos stebėjo, 
Kaip ant vejos jis vartėsi aplinkui.

Čia susiries,
čia išsities,

Čia visas kamuoliu pavirs jis,
Ir kas stebės jį iš šalies,
Nei kojų ir nei rankų nematys.

“Ar mes ne visos išmoningos?
Tokių bet išmonių dar nėr mums dėta,

Gražuolės palaimingos!
Nebloga būtų mums ir šitai paveldėti.
Atrodo, jis jau žaidę, kiek tiktai pat’ko.
Gal būt, nueis, tuomet .ir mes galėsim žaisti, 
iš tikro, jau nuėjo, tinklas pasiliko.
“Tai ką gi, — sako jos, — ar gaišti?

Tad eikim pamėginti!“
Gražuolės nusileido, o viešnių žaidynėms 
žemai ten tinklų patiestų daugybė.
Ir leidosi josios varteliotis bei vaidinti,

Vyniotis tinklais, ritinėlis, 
Įsisiaučiant net kilpininku dėt;s. 
Cypimas, rinksmas, — linksma perpilnai! 

0 betgi — ar žinai —
Nelaimė — reik iš tinklo jom ištrūkti!
Čia pat ir šeimininkas buvo besilaikęs, 
Mato — laikas į maišus viešnias įbrukti.
Artėja — nori sprukti paikės.

. Vienok jų nei vienai,pabėgt neteko: * 
Jos, rankom suvarytos, į maršus pateko.

(Vytautas Petraitis, PASAKĖČIOS. 217 psl., 
kaina $3, gaunama Naujienose.

Clue; Fridav, March 20. IMI

v* ,»4.;-47i u. ■« ^,hu.. <v<^’ -♦♦-



Amerikqs Rietuvių Tarybos St.. 
Petcrsbiiryb skyriaus naiių 

atsirinkimas

Amerikos Lietuvių . Klubo 
didžioje salėje 19X1 m. kovo 5 
d. buvo sušauktas metinis na
rių susirinkimas, į kurį atsi
lankė nariu ir svečiu 75 žmo
nės. •

Susirinkimą atidarė sky
riaus pirm. dail. A. Rakštelė, 
kuris perskaitė ir tos dienos 
dienotvarkę. Pirmu punktu 
buvo dr. Bobelio pagerbimas, 
bet kadangi 'dr. K. Bobelis dar 
nebuvo atvykęs, tai buvo ati
dėta jam atvykus.

Valdybos pranešimą pada
rė A.Rūkštelė. Praeito; susirin
kimo protokolą perskaitė sky
riaus sekretorė O. Galvydienė. 
Apie finansinį skyriaus stovį; 
pranešė finansų sekertorius p. 
Plepys.

Revizijos komisijos praneši
mą padarė Linartas, perskaily 
damas protokolą, kad patiekti 
kasos pateisinami dokumentai' 
atitinka kasos knygų įrašams.

Dr. K. Bobelis buvo pagerb
tas, apdovanojant jį įspūdin
gu, kaip gėlė žydinčiu, dideliu' 
tortu. ALT vadovybė vienbal
siai buvo perrinkta ta pati; 
valdybos pirm. A. Rukšlelė, 
sekretorė O. Galvvdienė. iždi- 
ninkas Plepys. Rev. kom. kun. 
Gasiūnas, Linartas ir Palta- 
raitis.

Organizacijoj pirmininkas 
peržvelgė praeitų metų ir tu
rėtus nesusipratimus su kitų 
organizacijų žmonėmis, taip 
pat dėkojo ir tiems ALT žmo
nėms, kurie prisidėjo prie or
ganizacijos darbo. K, L. 

z
Amerikos Lietuvių Bendruo

menės susirinkimas

Kovo_mėn. 11 d. klubo sa
lėje buvo sušauktas metinis 
narių susirinkimas, į kurį na
rių ir svečių atsilankė 66 žmo
nės. Susirinkimą atidarė L.B. 
pirm. M. Krasauskas, kuris 
perskaitė ir tos dienos dienot-

A. TAMULYNAS

PATARLĖS IR PRIEŽODŽIAIvarkę, Praeitp susirinkimo' 
protokolą parskajtė sekreto
rius. Valdybos parnešimą pa
darė LB. pirm., kuris pami
nėjo, kad buvo 7 valdybos po
sėdžiui. Uetį Vas. 16 gimnazi- 
pai pasiuntė $50 auką ir bandė 
paveikti kitas organizacijas,1 
bet nepasisekė ir gavo užmeti
mų, kad gimnazija organizuo.1 
ja į okupuotą Lietuvą ekskurJ 
sijas. Gimnazijai šelpti veikia 
du būreliai; p. Valauskienė 
vadovauja 13 narių ir p. Vaš
kienė vad. 18 narių. Kvietė pii 
sidėti prie gimnazijos išlaiky-^ 
mo. Nusiskundė dėl priekaištų 
ir visokių trukdymų jų veiki-1 
ine.

Urbaitis padarė pranešimą 
apie L.B. finansini stovi. Litu-! 
anistinės mokyklos vedėja D. 
čibienė pranešė, kad turi 12 
mokinių, kurių amžius o- 12 Antanas KUKstete
m. Mokytoja p. Kliorienė pa-l 
sidžiaugė, kad pasisekė gauti
is Amerikos Sviru,„o k „>isij jucĮ{(Įarė Carol Bumett nori $10 milijonų 
jos 300 dol. pašalpą ir, kad J . ~
100 dol. gauta aukų. A. RageJ LOS ANGELES, Calif. — Ar
lis pranešė, kad Lietuvių ]• on-tistė-komediantė Carol Burnett 
dui, nuo 1976 m. iki šiai die- prieš penkerius metus pradėjo 
nai surinkta viso $10,002, be ieškinicF bylą prieš žurnalą Na- 
to, vėliau jis parnešė, kad at-'tional Enquirer už tai, kad tas 
sisako iš rinkėjo ■pareigų. P/žurnalas viename straipsnyje, 
Palčįauskas perskaitė revizU aprašydamas jos elgesį restora- 
jos kom. protokolą. i ne, ją pristatė kaip buvus'ą gir-

P. Gruzdys paminėjo kelias, tą. padūkusią ir nerimtai besi- 
Amėrikos kolonijas, kuriose’elgiančią. Žurnalas darį pridėjo, 
buvo Vasario 16-tos minėji-' kad Carol Bumett kabinėjosi 
mas, kad Altui ir Vilkui buvo'Prie dr. Henry Kissingerio, bu- 
aukota labai mažai o L.B. la-! vusio tame restorane, ir prie kP ją sutikęs, lyg tyčia, garsiai šu- 
bai daug, Tai išgirdė bendruo.1 už tokį biaurų apšmeižimą 
menininkai labai apsidžiaugė komediante dabar vykstančiame 
ir už tai paplojo. Visai būtu'teisme reikalauja iš-žurnalo $10 
tvarkoj, jei p. Gruzdys būtų milijonų atlyginimo. - 
nepamiršęs paminėti iš kokių 
šaltinių ir kada tas žinias pri
ėmė, taip pat nepaminėjo' 
kad tuos minėjimus ruošė L.!
B. Kodėl p.Gruzdys nepranešė’šaukiančių klaidas. Dar siekė 
apie Miami sulupsią minėji-' privačiai kaip nors šį reikalą su
mą 1981 m. vas. 15 d., kur bu-j tvarkyti, kad nekiltų kokių kom- 
vo gauta aukų; ALTui surink-* plikacijų. Bet tada Bumett. jau 
ta $l,870? o L. Bend, tik 8377. < buvo nusistačiusi žurnalą 'pa- 

r x traukti teisman ir atmetė pasiū
lytą susitaikymą.

Dabar, kada Los Angeles 
mieste eina tuo- reikalu teismas, 
Carol Burnett aiškino prisieku
siųjų teismui kiek nemalonumų 
jai atnešė neatsakingų žurnalis
tų atspausdinti melai. Nuo pat 
mažens ji labai kentėjo, nes jos 
tėvas ir motina buvo alkoholikai 
ir dėl to abu mirė gana jauni,

Žumalas, atspausdinęs melus 
prieš komediante ir patyręs apie 
padarytą klaidą, vėliau jos atsi
prašė ir talpino porą žinių, at-

vos 46 metų amžiaus būdami. Ji 
nuo tada buvo pasiryžusi kovoti 
prieš alkoholizmą. Kokio pasiti
kėjimo toje kovoje ji gali lauk
ti iš tų, kurie skaitė tokius įžei- 
dinėjančius, žurnalo atspaus
dintus pasakojimus? Kada ji 
sužinojo apie tai, negalėjo susi
valdyti, verkė ii nenorėjo susi
tikti su draugais bei pažįstamais. 
Dar labiau jos vidinį skausmą 
padidino vienas taksį šoferis, kai

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

GERA PROGA NAUJIKAIS SKAITYTOJAMS
UŽ DEŠIMT DOLERIU NAUJIENOS STUN-

i CIAMOS TREČDALĮ METŲ!
'* Visi lietuviai kviečiami atkreipti i Naujienas 
savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS

suko: “Hei, Carol, aš nežinojau, 
kad tu mėgsti įsivelti j pešty
nes!” Ji nieko negalėjo atsakyti, 
jautė ją apgaubusį didelį prislė- 
gimą ir pradėjo nesulaikomai 
verkti. C. Burnett paminėjo dar 
kitų panašių pergyvenimų, ku
riuos jai teko kentėti dėl žur
nalo-atspausdintų melų.

-■^■-Žurnalo advokatas bandė' įro
dyti, kad Bumett savo vaidini
muose yra vaidinusi girtuoklį ir 
tuo sukėlė', nemaža juoko, bet 
ji rimtai atkirto, kad vaidinda
ma girtuoklį, ji tokį charakterį 
visuomet pristatė kaip pasigai
lėjimo vertą, niekad nebandė 
girtuokliavimą išgarsinti.

Teisėjas padarė pastabą, kad 
žurnalas nestovi tokioje pačioje 
kategorijoje kaip dienraščiai, 
kuriems atsiprašymas .ir atšau
kimas atspausdintos žinios sutei
kia lengvatų, kai reikalas atsi-

Daug patarlių ir priežodžių Į darytos iš trumpų sakinių ir iš
reiškia vieną mintį, pvz.: “Siū
loma prekė pigi”. ■ Dvinarės pa
tarlės sudarytos lyginimo būdu, 
pvz.: “Vargas kojas taiso ■—'

yra kilę iš pasakų, dainų, mįs
lių, jiašakėcių. Pasakos turi iš
vadas ir tos išvados kartais virs
ta patarlėmis, pvz., V i įkas ne
staugęs negali iškęsti”, “Senas vargas ir proto duftda”. Daugi* 
yilkas į eketę uodegos nekiša”, 
^Tani pasninkas, kas kojomis 
žęinės nesiekia”. Iš mįslės kilu
si patarlė: “žiema pečius bro
lis, vasarą molis”. Iš pasakėčių 
yra kilusių patarlių ir priežodžių, 
Ęiyz.: “Pažink ir asilo nagą”. Tu- 
fįme patarlių ir priežodžių, ki
lusių iš lietuvių literatūros ir 
poezijos, bet nedaug. X 

Turime patarlių ir priežodžių, 
įflusių iš Biblijos, pvz.: priežo
džiai: “Neviernas Tamošius”,

NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS 
UŽ 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus i plati1 
nimo vajaus talką!

' Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimu įkaitytųjų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

1739 S. HALSTED ST, 
CHICAGO, IL 60608

9 H anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede____doL
Pavardė ir vardas ----------------i---- ----------------------------------------
Xdresa a  —  ——-------- -----------------------------------------------

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo _ 
yra naujas skaitytojas. Priede --------- dot
Pavardė ir vardas --------------------- ----- - ——
Adresas ------ ----------------------------------------

kuris

Spon»oriat» pavardė, vardas Ir vietovė

• Plątinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus------dol.
Pavardė ir vardas----------------------------- ---------------------------- —
Adresas------ -------------------------- ——-—------------- - ----------------

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
pavard* ir nrdo M --------- ——........
AdrMM . ■ -- ................... — ---------- --—■— -----

narės patarlės tori’ daugiau ne
gu du nariu. |

Patarlė — trumpas vaizdus’ 
posakis, išreiškiantis tiesioginė 
ar alegorine prasme tam tikroj 
mintį — žmo'nių patirties dėsnį} 
pagristą tikrove. Patarlės vai^ 
duoja kasdieninį žmonių gyve* 
nimą, jų santykius, perspėja; 
moko kaip elgtis su žmonėmis; 
išvengti blogybių; vienus rami
na, paguodžia, drąsą kelia, pa
juokia jų blogas ypatybes — nu
rodo priešingumą tarp gėrio ir 
blogio, ir kt. Patarlėj “Su saulė 

moko, kad žmogus

• f 
j “Eina kaip Judesius, pinigais 

Iš Biblijos pa-
“Kas nedirba, j negyvensi”

‘Kito akyje ma-l nebūtų turto vergas, 
___________ tas krislą, o savoj 
duria teisme, žurnalas turį dau-j • 
giąu laiko savo medžiagą paruoš- ’' 
ti ir privalo pirma žinoti ar gau
tos informacijos yra patikimos,.

t i 1 ga kalba. Palvginimai ir alego-negali viešai paskelbti nepama- .r. ■■ •" - -P
■ tuotų šmeižimų. '>

- .Carol Bumett buvo kiek nu-

į barškindamas”.
: imtos patarlės

tas ir nevalgo”,
- nė rąsto”.

Patarlių kompozicija

H Patarlės — ]x)ętipis. kūijnysv
: kuriame mintis išreikšta vaįzdin- t , ,. . . . .

rijos-dažnai turi ritmą ir rimą.. 
Vienų patarlių, priežodžių turį-

siminusį, nes-ji nesitikėjo, kad ni suprantame tiesiogine pras- 
j at reikės teisme iškelti tiek daug 
dalykų apie save ir savo tėvus- j n

Savo laiku paklaustas apie šįx 
incidentą restorane; buvęs Vals-1 
tybės sekretorius žįlenry Kissin- 
geris tvirai -pripažino, kad tada vienanarėsr dvinarės ir daugia-; 
Carol Bumett nebuvo prisigė
rusi .ir jokio, triukšmo nekėlusi.

Byla dar nebaigta ir prisieku
sieji teisėjai dar nepaskelbė sa-Į 
vo sprendimo;. Kiek vėliau teks] 
grįžti prie šios bylos ir pranešti 
skaitytojams apie sprendimą.

Dievo medin su botagu, neišpra
šysi nė su pyragu”, arba “Še tau, 
Dieve, su marškiniais, duok 
man, Dieve, su kailiniais”.

Patarlės padeda pažinti tau
tos nueitą kelią — tautos išgy- 
venim'Us'- jos kultūrą, -papro
čius, žmonių santykius, teises. ..

Patarles kūrė liaudis ir visais 
laikotarpiais, todėl, jose ir atsi-

ETNA VĖL PRADĖJO 
VERŽTIS

me, kilosi vartojamos perkelti- laikotarpiais, todėl, jose ir atsi- 
; ne, alegorine prasme. Kartais spindi įvairių laikotarpių gyve- 

j1 patarlių mintį kaip, mįslės rei- nimo būdas — žmonių buitis. .
i kia atspėti. k," ’ 'Patarlių amžius, kada jos buvo

sukurtos, yr$ sunku nustatyti. 
Kiekviena gyvenimo epocha turi 
savo' charakteristiką.' Be to, pa
tarlės; kaip liaudies kūriniai,.iš 
vienos vietos keliauna į kitą, 
laiko eigoj jos pakinta savo 
prasme, prisiderina prie gyveni- . 
mo pakitimų; kitos visai iš

gyvento-j nyksta.
Stebėtojas ^lu^' vusunąme Keus

i įkartus buvo sunkiai sukrėsta.
j Kiekvieną kartą po’ stipresnio

nimo būdas — žmonių buitis. .

Patarlės pagal kompoziciją

narės. Vięnanarės patarlės su-

žimąsi. Prof. Mario Consentino, 
■ apžiūrėjęs slenkančią lavą, tvir- 
: tina, kad ji iki šiol nesudaro

pavojaus apylinkės f
I jams. Etnos,. viršukalnė kelis (Bus daugiau)

s Penkios minutgs. pagalbos
sukrėtimb lavos veržimasis tru- yra geriau negu: paskui penkios 
pūtį apsistabdo

CATANIA, Sicilija. — Miego
jęs Etnos ugnikalnis, am 
nio vakarą pradėjo garsia 
kytis, prasimušdamas iš 
viršukalnės vietų, o vėlų 
rą pradėjo • veržtis lava, 
kalnis prasiveržė 7,500 
aukštumoje, pačioje '-----
je. Didokas lavos kiekis jau už
liejo pusę kalno pakraščio.'. Vie
tomis lava Užpildo slėnius ir 
duobes, o vėliau Veržiasi žemyn.

Ugnikalnio žinovai sėdo į ma
lūnsparnius ir. stebėjo' lavos ver-

dienos užuojautos.

vaka
.. i= n. i ibi eu, uiucag’O, ilkpėdų t = ____ i

virSnkalnė ® KCPĖSTTNaAI ISPUJX>3fI RECEPTAI s PANNIE KAY SAL
virsukaine .= DūKYNAI * KOSMETIKOS P.UTXVUNVS

' " .Atdara šiokiadieniais nuo
/ ■JfTto iki 10 vai. vakaro.

Sekznadieniait nuo 9 vaL ryto iki 8:30 vai

Persiuntimas SI.
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NAUJIENOS

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

S • LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jdniko, V. Štankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis ir 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais ducrmenimia 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja £2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūko aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už $2.

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitcfvardžių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pust knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina 16.

• KĄ LAUMĖS LĖMĖ, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik $3.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

• SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zoečenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 pri. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina |2.

gaunamos Naujienose, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
IL 60608. Užsakant ptitu, pridėti dolerį perduntimo lllaldoma.

1 — Naujienoa, Chicago, s, ffl. Friday, March 20, 1081
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Teisybę pasakius, taip atrodo iŠ pirmo jo įžanginio. 
Bet jei viską sudėjus į vieną eilę ir išleistum brošiūrė
lę, tai tuojau pamatytum,*kad p. šoliūnas geriau orien
tuojasi, negu visi kiti nauji gairių nustatinėtojai. Sky
rium paimtas jo įžanginis neaiškus. Niekas nesupras, 
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džiai iš eilės paskatyti, tai tuojau paaiškės, kad jis vis
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rovės dėsnių. Popiežius ne tik Vokietijoje dirbantį švei-1 
carijos maištininką suvaldė, bet jis nokėjo į savo vietą, 
padėti kelis Olandijos vyskupus, šoliūnas padėjo į šalį 
visus iki šio meto leistus Šv. Raštus ir regulas, o pa- l.ietuvos pajurys
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Šoliūnas taškosi savo draugų 
palietame piene

Naujai veiklos gaires nustatantis J. Šoliūnas pra
dėjo kilti, kaip ant mielių. Jis pradėjo rašyti pačiais pa
grindiniais pavergtos Lietuvos ir net Amerikos politi
kos klausimais. Daugelis nesupranta, ką jis rašo ir ko 
jis nori, bet reikia i jo skelbiamas mintis įsigilinti, 
bandyti jas aprėpti, tai reikalas greit paaiškės.

Ko šoliūnas nori ir ko jis siekia, vargu ar bent vie
nas lietuvis galės suprasti. Šaliūno draugų ir bendra
darbių sukelta konftizija yra tokia didelė, kad pačios di
džiausios, .galvos pametė kompasus ir nepajėgia rasti 
siaurės: hJie viską bandė, bet visos tos prienomės nieko 
nepadeda. Vienuoliai pradėjo ' samdyt i kiekvieną 
plunksną vedžioti pramokusi jaunuolį, bet rezultatai 
nepaaiškėjo. ‘ Jaunuoliai sukėlė dar didesnę konfuziją. 
Pamažu pagalbon įkinkytus jaunuolius pradėjo stumti 
į šalį ir kviesti atgal pensijon išstumtuosius. Vienus 
grąžino iš ligoninių, kitus priprašė grįžti ir bandyti su
statyti išvartytas gaires. V’sko atstatyti, aišku, dabar 
negalima, bet vadovybė būtų patenkinta, jeigu liktų 
bent keli pagrindiniai principai, kurių iki šių metų lai
kėsi. Bet ir tai neįmanoma.

Ne tik skaitytojai bėga, bet ir patys ištikimieji no
ri šiokios tokios tiesos. Keleivį į kapus nuvaręs “jau
nuolis” pradėjo mokyti tikinčius vienuolius, kaip neti
kinčius įtikinti bent ant kojų stovėti. Amerikoje tikėji
mo pavyzdžių Uetuviškuose vienuolynuose nerasi. Išim
tį galima padalyti vienolėms kazimierietėms, kurios 
laikosi ne tik senų nuostatų, ir dirba tą patį darbą. 
Džiaugiasi ne tik jos, bet ir artimieji. To paties negali
ma pasakyti ne tik apie 55-tos ir 63-čios gatvių vienuoly- 
nus.Ten kilo didžiausia konfuzija.“Saujos-skatiku“ scenos 
ir įnešti naujausi Paryžiaus žėgliai net ir ankščiau gal
vas iškėlusiems protą apsuko. O kai Andriekus atvežė 
Milijoninio Fondo komunistui duotą tūkstantinę, tai 
ir pats įtakingiausias dvasiškis nesusigaudė.

Susidaro įspūdis, kad ir Šoliūnas nesusigaudo. Kar
tais vienas jo rašinio paragrafas yra priešingas anks
čiau pasakytam, bet taip tik iš pirmo žvilgsnio atrodo.

grindan padėjo labai padorų abejingą lietuvį. Jis cituo
ja prieš dešimt metų abejojančio spausdintus straips
nius ir bando nustatyti naujas gaires. Visa tai rekalin- 
ga dar didesnei konfuzijai pasėti. Šį kaitą jis kelia kon
fuziją nesusigaudančių katalikų tarpe.

Keturiuose įžanginiuose kalbėjęs apie diletantiz
mą ir diletantus, niekur nepasakydamas, ką jis turi 
galvoje ir ką jo skaitytojas turi turėti galvoje. Jis ža
da rašyti apie Dainavą ir Alabamą, nedrįsdamas užsi
minti, kas tose užsienyje įsteigtose dainavose dirba, 
jis, kaip Pilypas iš kanapių iškyla su Česonio veikla] 
Washingtone ir Madride. Jis yra įsitikinęs, kad keliais
sakiniais įtikins savo skaitytojus diletantizmo pačiu 
naujausiu stebuklu. Jis įtikins skaitytojus, kiek daug 
Romas česonis padarė, kada jis pats pareškė, kad jis 
nieko nepadarė. Šoliūnas savo kelių įžanginių studiją 
baigia šitokiu netikėtu tvirtinimu:

“Ir štai turime visą būrį diletantų, kurie nepri
sitaikę ir nepažinodami šio krašto politinės veik
los, bando atstovauti mūsų visuomenę tarptautinė
se arenose.

Tiesa, yra ir išimčių. Bene geriausia — tai Rimo

ALTo pirmininko dr. K. Šidlausko kalba, 
pasakyta Los Angeles lietuviams

Kovo 7 d. Amerikos Lietuvių Tarybos Los Angeles sky
rius minėjo veiklos 40 metų sukaktuves. Buvo atskri- 

v dęs Amerikos Lietuvių tarybos centro valdybos pirmi
ninkas dr. Kazys Šidlauskas ir minėjimo dalyviams 
perskaitė susirašytas mintis ir faktus apie ALTo veiklą. 
Dr. Šidlauskui leidus, jo prakalbos tekstą persiunčiau 
Naujienose išspausdinti. — J. Klauseikis.

(Tęsinys)
Kaip žinote, Helsinkio Akto 

vykdymo patikrinimo konferen
cijoje Belgrade jau buvo JAV 
delegato sen., Dole prisimintas 
šiam Aktui prieštaraujantis Pa
baltijo valstybių pavergimas, o 
Madrido konferencijoj JAV de
legacijos vicepirmininkas ir pa
grindinis delegacijoj Valstybės 
departamento atstovas Zimmer
man labai griežtais žodžiais pa-

Česonio veikla Washingtone ir Madride. Dėl jo- smerkė Pabaltijo valstybių už- 
veiklos komentarai nereikalingi. Tačiau jis buvo grobinią, -pažymėdamas, kad 
ir mėtytas ir vėtytas poltinių diletantų vien tik to-, smurt®s -niekuomet, negali i pa- 
del, kad jis yra patyręs ir supranta šio krašto po-f (|ovalldanMsis Hdsinkio Aktū 
litinę sistemą ir mus atstovauti labai sėkmingai šio principais — laisvo tautu apsi- 
krašto politinėje veikloje. ■ sprendimo, teritc'rijų neliačia-

Jo kritikus psichologiškai pateisiname, bet iš mybės ir žmogaus teisių apsau-
lietuvisko taško žiūrint, jokie jų protestai nėra pa
teisinami.

Diletantai mokytojais negali būti. Kai kurių 
laikraščių verkšlenimas dėl Česonio veiklos išdavė 
tik tų rašeivų diletantiškumą. Jie turėtų grįžti

gos, nes negali būti kalbos apie 
žmogaus teises tautoje, kuri yra 
pavergta svetimos tautos.

Jūs esate girdėję pranešimus 
Madrido konferencijos dalyvių 
Romo Česonio ir Vlado šakalio,

sustoti. Noriu tik pastebėti, kad 
Madride mums buvo laisvas ke
lias prieiti beveik prie visų Hel
sinkio Akto signatarų delegaci
jų, kuo pabalticčių delegacijos 
ir pasinaudojo.

Todėl tenka pastebėti, kad 
vien tik Madrido konferencijos 
metu Lietuvės ir kitų mūsų kai
mynų laisvės bylos reikalas bu
vo daugiau išgarsintas negu ka
da nors praeityje mums būtų 
buvusi proga turėti toki tarp
iau tūri .forumą.

4) Kokios lietuviu visuo
menės nuotaikos?

Laisvojo pasaulio liętųviąnis 
buvo norima sukurti idealią or-
ganizacinę struktūrą pagal dar
bi) pasidalinimą: VLIKas yra 
vvriausias Lietuvos laisvinimo 
veiksnys, įkūręs Pasaulio' Lietu
vių Bendruomenę kultūriniams 
reikalams, BALFas vykdo lietu-

mokyklon ir pradėti studijuoti visą iŠ naujo apie todėl prie smulkesnio Madrido vių šalpos darbą ne tik Ameri- 
Šio krašto politinę veklą ir būdus.- Kitaip jų toli-- konferencijos aiškinimo nenoriu koje, bet ir globaliniu mastu, o
mesnis veikimas ir pasišovimas atstovauti lietu--
viškajai visuomenei tebus tik nevykęs mėgėjiškas 
taškymasis savo pačių palietame piene.

Gali atsitikti, kad jie.ir ateityje . nieko neiš
moks, nes, anot lietuviško priežodžio, “ar taip asi
lui dėsi kepurę, ar kitaip—-vis tiek ausys matyti...” 

(Draugas, 1981 m. kovo 16, 3 psl.)
Bagiamąjį savo straipsnį J. šoliūnas pavadino “Di

letantizmą ugdo tautinis šovinizmas”. Didesnio šovi
nizmo niekur nerasi, kaip šiame straipsnyje. Jokių 
rimtų faktų joks cituotas' sakinys nepagrįstas. Šoliūnas 
taip tvirtina todėl, kad jam taip užėjo. Šiuo savo straips
niu jis įtikino Draugo leidėjus.Jis ir jie mano, kad didelė 
Amerikos lietuvių dauguma patikės. Patys Draugo lei
dėjai turi spausdinti rimtesnių skaitytojų stipresnius 
protestus.

Kad skatiytojui būtų lengviau orientuotis, nurašo
me iš “Tarptautinių žodžių žodyno” pacituodami dile
tanto kelias reikšmes:: “mėgėjas, dirbantis meno arba 
mokslo darbą be pakankamo pasirengimo, reikalingo 
nuodugiam reikalo žinojimui, turintis tik paviršutiniška 
kurios nors meno ar mokslo srities supratimą”

Šoliūnas visus kitus vadina diletantais, bet žinios 
rodo, kad jis pats yra diletantas. Labai liūdna, kad da
bartiniai Draugo leidėjai geresnio neturi. Reikia 
džiaugtis, kad tiktai jo neatleistų. Diletanto ausys iš
lenda iš po jo kepurės, bet tai yra geriausias ką vie
nuoliai šiandien gali surasti. Katalikus iš Draugo jie 
jau baigia išvaikyti.

Kol faktais neparems tvirtinimų apie Česonio žyg
darbius, diletanto vardas neatlips nuo J. šoliūno.

ALTas pagal ilgametę tradiciją 
vykdo politinę veiklą J.A. Vals
tybėse.

Kiek šitokia išeivijos lietuvių 
veiksnių sąranga atrodė ideali 
teorijoje, tiek ji pasirodė bloga 
praktikoje. Nesuprantu, kodėl 
mums prireikė tokią plačią de
mokratiją įvesti į mūsų egzili- 
ftius veiksnius, kai mes jds ne
suskubome turėti laisvoje Lie
tuvoje per jos neilgą nepriklau
somybės laikotarpį.

Man rodos, kad mūsų nelai
mės kaimynai latviai ir estai, 
kurie turėjo panašius į mūsų re
žimus laisvose savo valstybėse, 
buvo daug praktiškesni pasi
tvarkyti su savo egziliniais 
veiksniais. Jie pasirūpino, kad 
jų egzilinei veiklai būtų vienin
gos vadovybės.

Atsimenu, kuomet prieš ke
liolika meti) teko dalyvauti 
Jungtinio Amerikos Pabaltiečių 
Komiteto posėdyje Amerikos 
Latvių Tarybos būstinėje Wash
ington, D.C. Nedidelėse kelių 
kambarių patalpose sukrautos 
didžiausios krūvos vadovėlių 
Amerikos lattių šeštadieninėms 
mokykloms, šalia jų sąrašai šel
piamųjų latvių Amerikoje, o 
kartu tose pačiose patalpcise 
ruošiami Amerikos Latvių Ta
rybos politiniai memorandumai 
ir aptariama Jungtinio Ameri
kos Pabaltiečių Komiteto veikla.

Jei nieko neigiamo negalim?, 
būtų pasakyti dėl BALFo veik
los, kuri neišeina iš jiems pa
skirtu veiklos ribų, lai to nega
lima pasakyti apie Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės ir jos pa
dalinių veiklą. :

Jau prieš eile melų buvo pa
skleistos labai kontroversinės ir 
•klaidingos’ mintys apie Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenę ir Vy
riausiąjį Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetą. Buvo sakoma, kad 
VLIKas atstovauja pavergtą lie
tuvių tautą, o Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė atstovauja visus 
išeivijos lietuvius, lyg jie nesu
darytų pavergtos lietuvių tautos 
dalies. Jei VLIKas negali atsto
vauti laisvųjų lietuvių, tai, žino
ma, tik PLB gali vesti Lietuvos 
Išlaisvinimo politiką laisvuose 
Vakaruose, todėl VLIKas lieka 
iš -tos politikos išstumtas, nors 
jis turėtų būti Lietuvos laisvi
nimo globalinis veiksnys.

Aš tikiu eilinio mūsų išeivijos 
lietuvio sveika politine nuovo
ka, kurią mas esame paveldėję 
iš šimtmetinių mūsų garbingo
sios tautos tradicijų, ir tikiu, 
kad mūsų tautiečiai susigaudys 
mūsų ĮX)Ii tikos painiavose ir pa
sirūpins, kad mūsų pastangos 
būtų vaisingos.

Lietuvių tauta nusipelno tų 
mūsų pastangų. Ačiū!

(Pabaiga)

vokiečių karinis senzorius). Diktatorium čia dera palyginti, kaip Lietuvos gynimo 
viecvj A. Sme- 1 reikalu buvo pasisakęs ir prof. Voldemaras savo 
sekančią dieną 'pirmosios vyriausybės deklaracijoje. Ta vyriau

sybė veikė 1918. XI. 11 — 1918 XII. 26. Deklara
cijoje prof. Voldemaras dėstė “Karo mes su nie
kuo nevedame ir nei vienas iš mūsų kaimynų — 
vokečių, lenkų, rusų ir latvių — neturi pamato 
ant mūsų užsipuldinėti. Taigi didelių spėkų ru- 
bežiams sergėti mums ir nereikalinga. Bet vis- 
tiek, kaip aukščiau pasakyta, sargyba reikalin
ga, kad mūsų valstybėn neįsibrautų vogčia tas, 
kas neturi teisės mūsų kraštan atvykti.” Lap
kričio 28 d. V. Taryboje prof. Voldemaras pra
nešė, kad apsaugos reikalu vykdomi paruošia- 
miej darbai, niekė realaus nėra padaryta.

Lietuvių karinių pajėgų, kurios galėtų ginti 
Vilnių, nebuvo. Vilniaus komendantas L. Gira ir 
kar. K. Škirpa organizavo pirmuosius kareivius

(buvęs
pasiskelbė St. Šilingas (palikęs vietoj A 
tonos), bet pritarimo nerado ir :
paveiktas grupės kariškių atsistatydino. Tą pa
čią dieną V. Tarybos raštu, pasirašytu vicepir
mininko 
mas M. 
ževičius

St. Šilingo, dktatoriumi buvo skiria- 
Sleževičius. Išsiaiškinęs padėtį, M. Sie- 
atsisakė būti dktatoriunji, bet sutiko 
ministerių kabinetą. Tada prof. Volde-

RAŠO A- A.

ATRADO KĄ IR UŽ KĄ GERBTI
(Tęsinys)

Tada (1926 m.) jau ne pirmą kartą M. Sle
ževičiui teko imtis pareigos ir atsakomybės su
daryti vyriausybę ir jai vadovauti. Tad gal dera
čia bent kiek prisiminti žinomų ir spaudoje at- sudaryti 
žymėtų to laiko įvykių, faktų, kad padėtume maro kabineto likučiai, jam pačiam išvykus į už- 
susivokti, S. J. žodžiais tariant, ir tiems,. kurie sienį, atsistatydino ii’ V. T. Prezidiumas pavedė 
jų nežino ir tiems, kurie yra paveikti neigiamos [M. Sleževičiui sudaryti ministerių kabinetą. Ka- 
propagandos, įskaitant ir jį matį.

M. Sleževičius grįžo iš Rusijos į Vilnių 1918 
m. XII. 19. Nuėjęs į Valstybės Tarybos rūmus, 
patyrė,kad V.T. prezidiumo pirmininkas A.Sme- 
tona, kabineto pirmininkas prof. A. Voldemaras 
ir M. Yčas išvažiuoja į užsienį. M. Sleževičius

binetas buvo sudarytas plačios apimties, kad 
būtų atstovai visų politinių partijų ir grupių, 
kurios remia Lietuvos nepriklausomybės idėją.

Laikinosios vyriausybės 1918. XII. 26. dek
laracijoje pasisakyta kokia padėtis krašte ir ką 
ir kaip vyriausybė mano daryti, tvarkyti. Dekla-

bandė įtikinti A. Smetoną, kad reikia
Vilniuje ir organizuoti gynimą. A. Smetona lai
kėsi savo nusistatymo, kad dalis valdžios turi iš
važiuoti į užsienį. Taip tą naktį ir išvyko.

Padėtis buvo kritiška — nebuvo nė valdžios, 
nė kariuomenės, nė policijos, nė tvarkos. Bolše
vikų gaujos artėjo, mieste siautė lenkų legionie- 
iai i; kiti nedraugiški lietuviams gaivalai.

Eilėje lietuvių polt. partijų, visuomenės gru- 
r*ų. kolūkių ir .skirų visuomenės veikėjų pasi
tarimų buvo varstoma, kas darytina, kaip su
kurti valdžią. Buvo siūloma pavesti vadovauti

pasilikti racijoj skelbė ir kad “Laikinoji vyriausybė pri
pažįsta visų tautų lygybę. Demokratinėje Lietu
voje negali būti tautų teisių skirtumų”. Tuo me
tu tautų lygybės principo pabrėžimas buvo ne
paprastai svarbu tiek vidaus, tiek užisenk) poli-
tikos plotmėje. Ir toliau deklaracijoje sakoma: 
“Nuo anarchijos apsiginsime statydami valsty
bę demokratiniais pagrindais, o Lietuvos sienoms 
apginti organizuodami kariuomenę.” Deklaraci
ja baigiama: “Laukiame paramos ir pritarimo, 
Laikinoji vyriausybė šaukia Lietuvos piliečius 
vienybėn ir kviečia neprikalusomos demokati-

diktatoriui Tam postui siūlėsi Aukštuolaitis nės Lietuvos atstatymo darban.”

ginti Vilnių nuo bolševikų. Tebuvo apie 50 as
menų būrelis. Vilnių faktiškai užvaldė ginkluo
ti ir prganizuoti lankų partizanai. Laimei, lie
tuvių jie nelietė, nors būtų galėję visą vyriausy
bę suimti. Vokiečiai pasitraukdami rengėsi pa
likti Vilnių ne lietuviams, bet lenkams. Tokiai be
viltiškai padėčiai esant Ministerių kabinetas 
1919 L 2. paskutiniuoju vokiečių traukiniu per
sikėlė Kaunan. •

Kaune padėtis buvo irgi chaotiška. Vokie
čiai jau rengėsi ir Kauną apleisti, komunistai or
ganizavosi perimti miesto valdžią, karinių pajė-

posėdyje svarstyta karinių pajėgų ' organizavi
mo reikalas. Sekančią dieną Kaune išlipinami vy
riausybės atsišaukimai į Lietuvos piliečius ir 
kviečiami savanoriai į karines pajėgas.

Laimingų aplinkybių ir ddelių yvriausybės 
pastangų dėka Vokietijos vyriausybė nusprendė 
Kauno neapleisti ir vokiečių karinei valdžiai 
davė įsakymą drauge su lietuvių kariuomene at
mušti bolševikų armijas. Tai buvo mūsų vyriau
sybės laimėjimas, kuris nulėmė visą Lietuvos 
likimą.

1919. L 16. buvo sušaukta II-ji valstybės kon
ferencija, kuri sustiprino valstybės politinės va
dovybės teisinę padėtį. Vyriausybė savo pastan
gas ir veikla apginti krašto nepriklausomybę 
vykdė dar ryštingiau. Vasario 13 d. paskelbė pir
mąją naujokų mobilizaciją ir tuo reikalu atsi
šaukimą į Lietuvos piliečius.

Konferėncija priėmė rezoliuciją, kad vy
riausybė artimai bendradarbiautų su V. Tary
ba. V. Tarybos prezidiumas ėmė labiau kišt’s į 
vyriausybės darbus. Dešiniųjų grupės pradėjo 

į propagandą visuomenėje prieš kairiuosius. M. 
I Sleževičiaus kabinetas atsistatydino. Kitą kabi
netą sudarė kr. dem. P. Dovydaitis. Nepajėgęs 
aprėpti valstybinių uždavinių šis kabinetas at
sistatydino po 3 savaičių.

• (Bus daugiau)

gų apsiginti nebuvo. Sušauktame min. kabineto 1 — Naujienoj Chicago, 111.. Friday, March 20. 1981



T»U 542-2727 arba 542-272?

‘‘Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽIONYTE

Programos vedeia

DR. PAUL V. DARGI S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Community klinika 
Medicinos direktorių*

1T» K MdinMUn R< WestcbMHr, U 
VALANDOS: 3—9 darbo dienom!* 1

Kasdien nuo pirmadienio iki penk 
tadienio 8:30 vai. vakaro.

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p. 
iš WT1S stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI duoda veltui kietais 
viršeliais įrištą knygą apie šventąjį Raštą. Pirmi atėjusieji 
į Naujienas galės gauti: 1) “Amžių planą’, 374 psl., vardų 
rddyklės, arba 2) “Kasdieninė dangiškoji maną”, 200 psl., 
kasdieniniai pamokymą!, arba 3) “Laikas prisiartino”, 358 
puslapių.

Knygas veltui gaus pirmi atėjusieji. Kas norės daugiau 
šios rūšies knygų, tai prašoma kreiptis į:

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI 
5421 So. MozartA venue, 
Chicago, IL 60632

ir aš pats, galiu eiti lažybų ir 
už daugumą sakau, jog šoliūnas 
mūsų vardu nebekalba! O jeigu 
dar kartą prakalbės, rezultatus 
pamatys prenumeratorių karto
tekoje, nes tie, kuriuos daugiau
sia talonėliai liečia, “Draugo” 
neskaito.

Kai paskaitai tokius rašinius, 
iškyla klausimas: Kuris žmo
gus daugiau nuskriaustas, ar 
tas, kuris skonio nejaučia, ar 
tas, kuris spalvų neatskiria?

P. ž. l d

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel 226-1344
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į
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DR. A. B. GLEVECKA- 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ) 

SPEC LAL YB1 AKIŲ LIGŲ* 
3907 West 103rd Street 

Valandot pasai nfitarim*.
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374

D1L FRANK PLECKA 
OPTOMKTRISTAt 

KALBA UETUVI8KAI 
2614 W. 71 St. T*L 737-5149 

Tikrir.i muito fckiniiM 
"conuct lemei5* 

V*L agni šusterimą. Jidaiyu

u

Dr. LEONAS SEiBUTlb
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURG'.JA 
2405 WEST 63rd STREET

Valančios: amrad. 1—4 popiet, 
Ketvirtad. 5—7 vai. vak- 
Ofiso telefonas: 776-2880y

Rezidencijos teisi.: 448-5545

r
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SUSIRINKIMU

Upytės, Draugiškas klubas reng.a 
žaiminų poouvi (Bunco rarty) seK- c 
macLeių, kovo 2Z a., 1 vai. popiet 
išariaUo-Gireno posto saieje/4-txo b. 
western Avenue, i^anai svcc_ai 
KViecxaini acsiianKyu. ous geiu uova- 
nų ir Kavuie po zaicumu. ylSus KVie- 
cia rlcLigjiio Komisija.

Marquette Parko Lietuviu Namu 
SavinuiKy organizacijos vaiQjua Kvie
čia savo naiius ir noriuCivtS u>tua 
nariais, Į susn’inkima kovo aU cueiią 

į 7:oū vai. vaK. parapijos svetainėje, 
1 obz.0 S. vVasntenaw a ve. Tik aps.mo- 
I Kejusiems nariams Dus matuojamas 

Kraujo spaudimas (atvyKite oem -2 v. 
aibAsciauj. xvraujo spaudimą tiKims 
registruota specialiste — guntsi.i.^O’ 
ji besuo poma una atikus. iousirniK.- 
mo metu išgirsite svaroių naujienų. 
Kurios liečia ir narius, r o susirinK.- 
rno — vaisęs. Juozas bKeivys

š.m. kovo 6 d. “Draugo” lai
doje buvo paskelbtas sekančio 
turinio straipsnelis:

MAŽIAU TOKIŲ VEDAMŲJŲ

■ Vasario 24 d. (Nr. 45) “Drau- 
! go” vedamajame, pasirašytame 
Į J. šoliūno, autoriaus išlieta daug 
daug nepasitikėjimo' ir kritikos

; dėl naujosios JAV vyriausybės 
' siūlomų reformų programos. 
„J jų gali būti ir skirtingų 
nuomonių. Anot seno lietuviško 
priežodžio: “Kas galva, tai pro- 
.as”.

Tačiau yra visai neaišku, kie
no vardu autorius kalba, savo 
s a m p roiavimus išreikšdamas 
įvardžiu “mes”. Įdomu, ką jis 
atstovauja: savo profesinės sri
ties darbuotojams, “Draugo” re
dakcijai ar visiems jo skaityto
jams?

pats 
kaip 

neatsakingas tipas,

Kai aklas kelią nurodinėja 
bo nariai, kombinatoriais; 
prezidentas apibūdinamas 
kažkoks
“šaudantis nuo šlaunies”.

Sunku suprasti, kaip J. šoliū
nas gali tikėtis, kad jo straips
nyje minimas JAV užsienio rei
kalų sekretoriaus pavaduotojas 
turėtų žinoti, kur yra Medvėga
lio kalnas. Įdomu, kiek net ir 
mūsų tautiečių, ypač jaunesnės 
kartos, žino, kur yra Medvė
galis?!

Beje, autoriaus pacituota. C‘ 
cerono posakis anuomet buvo 
užrašytas taip: “O tempera! 
O mores!” SoL Jelionienė

be to, šio vedamojo eilutėse 
esama daug skaitytoj ui nesu- 
pran amos tendencijos, k. a.: 
p; ežiden tinio kabineto nariai va- 

ministrais” (kam čia 
ės?), milijonierių klu-

IEŠKO PATARIMO ATSI
MINIMAMS RAŠYTI

PRINCETON, N.J. — Buvęs 
prezidsntas Jimmy Carter atvy
ko j Princeton universitetą pa
sitarti su profesoriais, kas jam 
galėtų , padėti rašyti atsimini
mus. Jis pasisakė, kad turk la
bai daug įdomios medžiagos, 
bet nori žinoti, kokią medžiagą 
buvusiam prezidentui derėtų 
panaudoti.

Stiprūs prezidentai patys nu
stato, ką jie turi rašyti ir ko 
neverta, tuo tarpu Carteris nori 
rašyti pagal mokslininkų nuro
dymus.

Prez. Carteris turi gerą at
mintį, yra pasidaręs magnetinė
se juostelėse daug pasikalbėji
mų užrašų, tai gali įdomiai nu
šviesti savo prezidentavimų lai
kotarpį. Lietuviams būtų labai 
įdomu patirti, kaip “Ray Ceno
sis” buvo prez. Carterio paskir- 
.as Amerikos žmonių atstovu

Madrido konferenciją.
Buvęs prezidentas atsakinės 

Į studentų klausimus universi
teto salėje. Kiekvienas studen
tas galės klausti po vieną klau
simą.

Mažeika S' Evans
Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVE
Tel. 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Tel. 422-2000

EUDEIKIS
GAIDAS - DA1MID

GENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGAPrez. Reaganas graso nutrauk
ti davimą talonėlių, kuriais ga
lima papigintai, pirkti maisto. 
Dabar didelę tų talonėlių dali 
sunaudoja įvairūs sukčiai ir tin
giniai. Dėl šito dabartinės admi
nistracijos užmojo, matomai, ir 
šoliūnas pajuto mazolio skaus
mą. nes vasariu 24 d. “Drauge’ 
išpylė visos “Draugo” redakci
jas tulžį ant prez. Reagano ad
ministracijos. Iš .kitos pusės, o 
kaip kitaip, jis gali rašyti? Būtų 
didelis nedorėlis ir diletantas, 
jri£u savųjų neužtartų. Sof. Je- 
lionienė klausia, kodėl šoliūnas 
savo samprotavimus išreiškia 
įvardžiu “mes”? Visai papras
tai, todėl,, kad šiame reikale 
visa redakcija už jo nugaros 
atsistojo.

Visai kitas reikalas dėl to 
$ i “mes” yra su skaitytojais. Kaip

— Devyni asmenys apkaltinti 
Cook County apskrities grand 
jury už apgaudinėjimą, išmo
kant
dolerių iš Medicaid ir maisto- 
kortelių fondų. Šios malversa- 
rijes tęsiasi nuo 1976 metų.

jiems neteisėtai 195,000

1605-07.SO. HERMITAGE AVENGE
T.L ,27-1741 — 1742

ma-34 SO. CALIFORNIA V EM 4
Telefonas 523-6440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KuPLYCKfc

les

$

VANCE FUNERAL HOME

PERKRAUSTYMAI

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI
1 . ' ’ ■

Aikštės automobiliams pastatyti

g

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

y. a uzsxiuoxetj. nario duokles. Bus ir jvai- 
Rcžė Didžgalvis, rast.

Lietuviu Žagarės klube eilinis na- 
j rių susnmkimas įvyks sesmacLenį, • 
7 kovo 22 d., 1 vaL popiet zvneies Ko- 
: jaK saleje, 4500 S. laiman Avė. ixa- 

nai Kviečiami atsilankyti, nes 1
_  svarbių reikalų aptarti ir jau laiKao sės-

♦

SOPHIE BARČUS

let: YArdx 7-3401

TeL: OLympic 2-1003

Tek: LAfayeUe 3-3572

L

t

>354 So. HALSTED STREET TeL TArdj 7-1311

Duktė, anūkai ir kiti giminės.

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

TURIMI 
' KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO
DALYSE.

■ • 
( K

*159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629
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ChlCafOe 
Lietuvių 

Laidotuvių
Direktorių 

Aaociaeijos

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS " 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hilk, HL 874-4411

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos is WO PA, 

1490 IciL A.M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 4:00-4:30 
vaL popiet šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto.

Vedėja — Aldona Daukus 
Telef.: HEmlock 4-2413

Snug holds 
loose dentures- 
comfortably snug 
Ease sore gums from loose-Mtmg 
dentures with soft easy-to-use 
Snug* Brand Denture Cushions 
Snug gives tempo- .
rary rehef until you qXVq 
see a dentist Now 
avertable in the 2- *
cushion or new 7^ - 
4-cushion ecorv \
omy package ^^3

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE.

JONAS JASAITIS
Teisininkas, visuomenininkas, liet spaudos bendradarbis

Mirė 1981 m. kovo 17 d.
11 vai. 20 min. rytą, būda
mas 51 melų amžiaus. Gimęs 
Lietuvoje. Amerikoje 
veno 31 metus.

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. UTUANICA AVĖ. Tel: YArds 7-113S -1139

BUTKUS - VASAIT1S
1446 bo. 50th Ave^ Cicero, ūl.
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DR. C. K. BOBELĮ
Prostatos, m katu u 4>apiim< 

takų chirurgija.
502b CENTRAL AVK

St. Petersburg, Fla. 33718
TeL (313) 321-4206

1424 South 50th Avenue 
Cicero, ILL. 60650 

TeL: 652-5245
TRIJŲ. KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

i FUND

TĖVAS IR SŪNUS
VIARQUETTE FUNERAL HOM*

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Avė., Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairių atstūmę.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1882 arba 376-5996

23 METŲ MIRTIES SUKAKTIS

AUGUSTAS M. BARČUS
(Velionės Sophia Barčus vyras)

Gyveno 7159 South Maplewood Avenue
Mirė 1958 melų kovo uiėn. 20 dieną, sulaukęs 70 metų 

amžiaus.
• Gimęs Lietuvoje, Kretingos apskr., Gargždų miestelyje.

Palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse.
Paliko nuliūdę: duktė Aldoną Daukus, 3 anūkai: Terry, 

Michael ir Sophia; sesers sūnus Anthony Steeples, jo žmona 
Helen ir jų šeima; dukterėčia Valeria Sebastian, jos vyras 
Edward ir jų šeima; mirusio švdgerio William Lawrence 
žmona Connie su seimą; švogeris Chester Lawrence, jo žmo
na Elizabeth ir jų šeima bei daug draugų ir pažįstamų. 
Lietuvoje hko daug kilų giminių.

Mūsų brangiajam tėveliui ir seneliui pagerbti buvo lai
komos šv. Mišios šiandien Tėvų Jėzuitų koplyčioje.

Mes Tavęs, mūsų Brangiausias, niekuomet neužmiršime. 
Tu pas mus jau nebesugrįši, bet mes anksčiau ar vėliau 
pas Tave nueisime. Tebūna Tau lengva ši žemelė.

Pal’ko nuliūdę: žmona Bi
rutė (Užgirytė), dvi dukte
rys: Jūratė Budrienė, jos 
vyras Antanas, ir Aušra; 
sūnus Algirdas, sesuo Agnė 
Kižienė su šeima, teta Bri- 
gyta Natkevičienė, pussese
rės: Stasė Medelienė su vy
ri!. Grožvyda Kirby su šei

ma, Dainė Augustailytė ir Galinda Horvct su šeima;” pus
broliai: Jonas Vaičiūnas su žmona ir Jurgis Augustaitis su 
šeitua^ brolienė Elena Jasaitienė, Užgirių šeimos, ir kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Lietuvių Bendruomenei, ALTui, BALFui ir 
Šaulių Sąjungai.

Kūnas pašarvotas Pelkaus-Marquelte koplyčioje, 2533 
W. 71 si SI. Atsisveikinimas penktadienį 7 vai. vakare.

šeštadienį, kovo 21 d., 9 vai. rylą bus lydimas iš koply
čios į šv. M. Marijds Ginrmo parapijos bažnyčią, o po gedu
lingų pamaldų bus laidoj; mas Šv. Kazimiero Liet, kapinėse.

Visi a.a. Jono Jasaičio giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir šutei Iki jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, dukterys, sūnus, sesuo, giminės.

Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus. Tel. 176-2345.

PHILLIPS - LtkBANAUSKAS
3307 So. WUAN1CA AVE.



1981 metų Šiaurės Amerikos lietuvių 
ir pabaltiečių varžybinis kalendorius

Žemiau patiekiame papildytą 
bei pat kslinta 1981 m. ŠALPAS
S-gos ir Š. A.'Pabaltiečių sporto 
fed - racijos varžybinį kalendo
rių, pagal 1981 m. kovo 10 d. 
stovį.

1981 m. š. A. Pabaltiečių ir 
Lietuviu Alpinistinės ir Cress- 
Country slidinėjimo pirmenybės 
įvyko 1981 m. vasario 7 ir 8 die
nomis Moonstone Ski Resort, 
Ont., Kanadoje. Alpinistines var 
žvbas vvkdė ŠALPAS S-gos Sii- 
dinėjimo komitetas, o Cross- 
Country — Toronto Estų spor j 
to klubas Kalev. Lietuvių pir
menybės buvo išvestos iš pabal
ti.čių varžvbu.

31-jų š. Amerikos Lietuviu 
sporto žaidynių pirmojo rato 
varžybos ivvks gegužės 16 ir 
17 dienomis Baltimore, Md. 
Vykdo Baltimorės Lietuvių at
letų klubas. Žaidynių progra-

dymo pirmenybės numatomos 
1981 m. rugsėjo 12-13 dienomis, 
greičiausia Kanadoje. Vykdyti 
išpuola estams, iačiau iš jų pa
tvirtinimas dar nėra gautas ir 
yra galimybė, kad jas vykdyti 
prisieis lietuviams, šiuo laiku 
dar nėra paaiškėję ar lietuvių 
pirmenybės bus vykdomos at
skiru laiku, ar išvestos iš pabal- ’ 
uec.ų varžvbu.

1981 m. š. A. Pabaltiečių klu
binės tinklinio pirmenybės nu- 
matonics 1981 m. rugsėjo 26 ir 
27 dienomis. Vykdyti turėtų ? 
latviai, greičiausia Vidurvaka- 
riuose. Data ir vykdytojai pa
kol kas tentatyvūs. '

1981 m. š. A. Pabaltiečių klu
binės krepšinio pirmenybės nu
matomos š.m. lapkričio 7-8 die
nom :s. Vykdymas išpuolia lat
viams, tentą tyviai Vidurvaka- 
riuos?. Patvirtinimas dar nėra į

— Dėkui C. Rinkevičiui iš į 
Jersey Citv, N. J., už ankstyva 
prenumeratos pratęsimą ir už 
ta proga atsiustą $10 auką.

šo neskelbti. Nėra ko jų bijoti 
ir reikia drąsiai skelbtis. Linkiu 
•Jums ir Naujienoms ilgiausių 
melų ’. Bėkųi už laišką ir už 
auAą, kuri, kaip tas našlės ska
tikas, auksu ži Ja.

— Charles Brazaitis iš Mar
quette Parko, lietuviškos veiklos 
veteranas ir spaudos rėmėjas,

apie komunistų veržimąsi į Pie
tų Ameriką. Kviečiame daly
vauti. >

(R) LB Marquette Parko 
apylinkės valdyba į

— Viktoras Šimaitis pildo 
INCOME TAX Šimaitis Realty 
Įstaigoje, 2951 \V. 63rd Street. 
Darbo valandos kasdien nuo 
10 vai. ryto. Tol.: 436-7878 arba 
763-0337. (P-) l

— VERTINGIAUSIA DOVA
NA — lietuvio dailininko meno 
kūrinys. ČIURLIONIO GALE
RIJA, Ine., 4038 Archer Avė., 
Chicago, Ill. Telefonas — Mid- 

, land Savings darbo valandomis 
.254-4470, kitu laiku 434-6155. Į

METINIS SUSIRINKIMAS
Chicągos Lietuvių Tautinių 

1 Namų keturioliktasis metinis 
Į narių susirinkimas šaukiamas 

1981 m. kovo 21 d. (šeštadieni) ; 
4:30 vai. p.p. nuosavuose na-, 
muose, 6122 S. Kedzie Avenue, ’ 
Chicagoje, III. j

NmmI, Ž»m4 — Firdtvlmvi . - N*mat, žemi — P*rdavlrowt 
HEAL ESTATE FOR SALS 1 REAL ESTATS FOR SALS . ‘

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
iB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS. <

^£L VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: 8

MUTUAL FEDERAL SAVINGS .
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

22’2 W. Cermak Road Chicago, DL TeL Virginia 7-774J

BUTŲ NUOMAVIMAS J
' t

• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS
• NOTARIATAS • VERTIMAI.

HSŲ ROŽIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 7

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY 3
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
‘moję 1981 m. š. A. Lietuvių; 
krepšinio, tinklinio, šachmatų ir 
plaukymo pirmenybės. Plauky-1 
niu varžybos bus kartu ir 1981 
metų š. A. Pabaltiečių pirme
nybės.

1981 m. š. A. Pabaltiečių lau
ko teniso pirmenybės numato
mos 1981 m. liepos 25 ir 26 die
nomis. Vykdyti turėtų estai, ta
čiau jų sutikimas dar nėra gau
tas. Jei estai atsisakvtu, varžv- 
bas vykdytų latviai, gal net 
skirtingu laiku.

1981 m. š. A. Pabaltiečių ir j 
Lietuvių lengvosios atletikos i 
pirmenybes 
š.m. rugsėjo 12 ir 13 dienomis! 
Clevelande ar Toronte, ši data 
yra patvirtinta pabaltiečių var
žyboms, tačiau dar vra galimy
bė, kad lietuvių pirmenybės, 
visoms klasėms ar tik vyrams ir 
moterims, gali būti pravestos 
š.m. birželio 27-28 d.d.

1981 m. š. A. Lietuvių indivi
dualinės ir tarpmiestinės golfo 
pirmenybės įvyks 1981 m. rug
sėjo 5 ir 6 dienomis Silver Lake 
Country Club, Orland Park, Ill. 
Vvkdo Chicągos lietuviu golfo 
klubas. Data ir vieta galutinai 
patvirtinta.

1981 m. š. A. Pabaltiečių sau- i

gautas.
1981

i teniso pirmenybių data ir vieta Į 
dar nenustatyta

1981 m. š. A. Pabaltiečių indi
vidualinių šachmatų pirmeny
bių data, vieta ir vykdytojai dar 
nepaaiškėjo. Yra planuojama 
pravesti 1981 m. š. A. Pabaltie- 
čir golfo varžybas.

1982 m. š. A. Pabaltiečių Al
pinistinės ir Cross-Country sli
dinėjimo pirmenybės numato
mos 1982 m. vasario 6-7 dieno-

— Bronius Skorupskis iš Gult- 
m. š. A. Lietuviu lauko j porĮ apylinkės> St. Petersburg,

I Fla., kartu su metine prenume 
rata atsiuntė gerus linkėjimus 
ir juos atlydėjo $10 auka. Dėkui 

i už viską.
— Ona Didžbalienė, Addison, 

Ill., pildydama savo šeimos tra
dicijas, kartu su prenumerata 
atsiuntė $10 auka. Dėkui už 
nuolatine paramą.

— Dėkui poniai Onai Kontau- 
j tas iš Marquette Parko už anks

tyvą prenumeratos pratęsimą ir 
"" už ta proga atsiųstą penkine. 

Taip pat dėkui to’s apylinkės tau
tiečiui už Naujienų ir jų plati- 

i nimo vajaus palaikymą.

i bei papildvr I — Ponia Frances Mituza iš 
i 1 Bloomfield, Conn., atsiuntė tokį 

laiška: ‘"Matau, c

šis kalendorius apima tik me- 
. tines pirmenybes. Apygardinės, 

' lutuvai.i lokalinės bei paskirų sporto vie
netų tarpusavio varžybos į šį Į 
kalendorių neįtrauktos. Kalen- j 
dorinus pakeitimai 
mai bus nuolatos skelbiami.

Pribrendus laikui, paskirų pir-j Orišką: “Matau, kad baigiasi 
menybių platesni pranešimai Į Naujienų prenumerata. Siunčiu 
skelbiami spaudoje ir smulkios J pusmečiui ir pridedu penkinę, 
informacijos i š s i untinėjamoš 
sporto vienetams.

šALFASS-gcs Centra V-ba

kad tik Naujienos eitų. Gaila, 
kad daugiau negaliu, nes esu 93 
metų ir esu slaugymo namuose. 
Kas galite daugiau, tai paauko-

—Chicagoje, Taupymo ir sko-i kite. Ką mes darytume be Nau-
lininio bendrovėms š.m. vasario 
mėnesį pinigų kaupimas buvo biautojai 
prasčiausias. Indėlių išėmimas 
buvo du kartus didesnis, 
įdėjimas. ,

Vokietijos mokestiniai Įsipareigojimai
Paruošiame pranešimus ir prašymus

Sveikatos netekimo, senatvės, našlės pašalpų
Jeigu Jūs 2, 3 ai' 1 metus dirbote Vakarų Vokietijoje, 

Jūs turėtumėte mums šiuo telefc'nu paskambinti 
312-271-0657

Hansa Travel Bureau
4727 North Lincoln Avenue 

Chicago, Illinois 60625
Atdara kasdien nuo 10 vai. ryto iki 5 vai. popiet, 

išskyrus sekmadienius.
Reikalų vedėjas: Werner Zahn

Dirbame kartu su specialistais ir kanclerio 
teisininkais Berlyne.

Nebūtina, kad Jūs asmeniškai atvyktumėte į Hansa Travel 
Bureau. Galite mums parašyti arba tiesiog paskambinti. 

Viską galime sutvarkyti laiškais arba telefonu.

jinų? Komunistai- ir bendradar- 
mums suliptų ant 

sprandų ir skelbtų visam pa- 
neSu j šauliui savo melagystes. Naujie

nos skelbia teisybę, kurios ko- 
J munistai ir bendradarbiautojai 

Skabiausiai bijo ir neapkenčia, 
g Jie matomai tero'rizuoja net 
g naujus skaitytojus, kad jie prasi i'

I

V

PASSBOOK sae us for

savo prenumeratą ir gerus lin
kėjimus atlydėjo $5 auka. Dėkui.

A. Bortkevičienė, Wood
haven, N.Y., prie prenumeratos 
pridėjo $5 auką už kalendorių. 
Dėkui.

Susirinkime sprendimo teisę 
turi tik LTN nariai, bet jame 
dalyvauti ir 
pareikšti kviečiami visi Chica- 
gos lietuviai-ės. ’ mį vienetai. Didelis garažas.

Susirinkimui pasibaigus (ca ųuette Parko centre. $75,000.
7 vai. vak.), visi jo dalvviai su 4 BUTŲ MŪRINIS — 3 po4 ir 1-2.
šeimo-mis ir bičiuliais maloniai sklypas‘ Brighton Parke’
kviečiami šeimyniškai vakarie- • 
nei toje pat salėje. Mokama $6 j 
už asmenį. Vakarienei iš anksto Į 
registruotis pas Juo^ą Andra- 
suną, tel. 523-0227 (laiške na
riams buvo nurodyti kiti tele-' 
fonai).

savo pasiūlymus
EVANSTOISTE — 3 butų mūrinis, 

20 m. Gražiai užlaikytas. Arti ligo
ninės ir universiteto. $130,000.

MŪRINIS — 2 po 6. Atskirai šildo
mi vienetai. Didelis garažas. Mar-

— Dėkui Juozui Mackoniui iš 
Brighton Parko už ankstyvą 
prenumeratos pratęsimą ir už 
penkinę kalendoriui.

— Aldona Biretaitė iš Toron
to laimėjo Vilniaus karalaitės 
titulą ir $1 JOGO stipendiją. Jos' 
princese išrinkta Birutė Nakro- 
šiūtė. Rinkimų komisiją sudarė: 
Lina Kuliavienė, Žibutė Šilinin
kai tė, Vaida Vaitiekūnaitė ir 
Ada Vekterytė.

_ Sol Slava žemelvtė akom-: Heritage Cook Rook. Būsiu dė- apsimoka. Įkainotas mažiausia kaina
* v? _ . V OOO nnci'ūlirmnC

panuojant muz. J. Govedui, įre- kmga, jeigu kas man parašys, 
kordavo ilgo’ grojimo < 
plokštele.

— Nepriklausomos Lietuves
savai traščio spaudos balius įvyks j gamįnįį būdas bus atspausdin- stiklai, žemi langai. 3 miega- 
gegužės 2d. Aušros Vartų para- įas ruošiamoje knygoje su Jūsų

LITHUANIAN HERITAGE Į 
COOK BOOK

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public'

Insurance, Income Tas

2951 West 63rd Street
Tel. 436-7878 arba 839-5568

I NORTH OAK PARK — savininkas 
Ruošiu spaudai Lithuanian paduoda 2 "butų mūrinį nam?- Vįsas 

atremontuotas lauke ir viduj. Pats

S88 500. Joks priimtinas pasiūlymas 
nebus atmestas.

Skambinti 3S3-2562dainų kaip lietuviai senovėje gamino
J maistą. Už geriausią parašymą į
’ skirsiu $25. | KAMPINIS

Geriausiai aprašytas maistui tuonkampis bungalow,
geltonų plytų iš

dažyti

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicągos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Avė.
Tel. 927-3559 ' ’

- Hi,    ......... ———

DĖMESIO
62-80 METŲ AMž. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

A. LAURAITIS 
+645 So. ASHLAND AVĖ. 

Tel. 523-8775

GENERAL REMODELING
• Alumin, langai, durys, medžio 
apmušimai. * Staliaus darbai, ce

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETING1S CONSTRUCTION 
7152 So. Kadzie Avenue 

Tel. 776-8505
I

the best way tn savyegulariyl

a

AT OUR LOW RATES
.gi WITH REPAYMENT i 

ęrr.YojoR Mcm

PriJ asd 
CoEipauaded 

Quarterly

OUR SAVINGS
CERTIFICATES

EARN UP TO 8%

ųnsm> c-

22U WEST CERMAK ROAD CHICAGO, HIJN'OiS OS* 

Fhooet Ylrflnl* 7-774?
Thur.9-8 Sat. 9-1

SEBVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905
Mon.Frl.9-4

pijos salėje. Balandžio 4 ir 5 die
nomis ten bus Montrealio skau
tu Kaziuko mugė.

— Sekmadienį,
29 d., 11 vai. 45 min., tuoj po 
pamaldų, parapijos salėje, 6820 
S. Washtenaw Ave., dr. J. Ado
mavičius skaitys paskaitą svei
katos klausimais, paįvairinda- ] 
mas skaidrėmis. Po paskaitos J 
bus rodomas trumpas filmas I

mieji. Pilna pastogė. Žaidimų
vardu ir adresu. Maisto krautu- kambarys sU virtuve; maudynė, 
vės, valgyklos ir užkandinės bei

1 privatūs asmenys turės vetlui
kovo mėn. 1 knygoje garsinamą adresą.

Siųskite informaciją
ELEONORAI JAKŠTAS 
4104 Archer Avenue 
(pusė bloko į Vakarus
nuo. California) (Pr.)

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

25G3 West 5fti gt, CHczc*. EI 60«2> « RL 
Dlčellr pzairinkiaiM geroi rūžleę ĮvairiĮg prekių.

KASTAS B EUP-OFŪS SAND2LIŲ

j Cosmog Parcels Express Corp.
, MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
i mi W. SHk Ckkago, EL +5622. — TeL WA 1-2737

SUSIVIENIJIMAS LIETUKU AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietrvitj traternalinė or- 

tfaniLacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

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

SLA —išmokėte daugiau kaip ASTUGNIS MILIJONUS doleriu 
apdraudų savo nariams.

ŠIA — apdraudžia pigiausiomis kainomis SLA neieško pelno, 
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvi® ir lietuviu draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

SLA — apdraudžia Ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, riekiančiam 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai.-

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
apdraiidos suma temoka tik $3.00 metanu.

SLA — kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
į savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, Jie Jums 
mielai pagelbės i SLA jslrašytt

il,000

Galite kreiptis ir tiesiai 1 SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
York, N.Y. 10001 

M7 W. JOCh »t.
TH. (Ill) 54J-MH

na

gulimasis, šildymas gesu. 2 ma
šinų įvažiuojamas mūrinis gara- 

j žas. $88,900. Skambinti pirma- 
; dieni ir penkt. po 6 vai. vak.

434-0055

Mes kalbame lietuviškai. No-x 
rime pirkti lietuviškas knygas,! 
parašytas apie Lietuvą. Nuo 
pirmadienio iki ketvirtadienio, 
nuo 11 vai. ryto iri 7 vai. vak.
4104 Archer Avė. (puse bloko 

į Vakarus nuo California)

CARTERIO PAREIŠKI
MAI PRINCETONE

Buvęs prezidentas Carteris 
trečiadienį lankėsi Princeto’n 
universitete pasitarti su politi
kos ir istorijos profesoriais dėl 
savo rašomos atsiminimų kny
gos. Ta proga jis matėsi su uni
versiteto žurnalistikos studen
tais ir atsakinėjo į jų klausi
mus.
Jis pareiškė, kad reikėjo griež

čiau elgtis su Iranu, tačiau tam 
dalykui pakenkė JAV spauda. 
Kalbėdamas apie ekonomiją, 
sakė, jog neturėtų būti ignoruo
jamos . socialinės programos. 
Jis bendrai gyrė prez. Reaganą 
ir jo politiką, tačiau atsisakė 
komentuoti Salvadoro reikalus. 
Jis norėtų, kad prez. Reaganui 
pavyktų atstatyti pagrindinius 
Amerikos principus.

WANTcD
Darbininkiy reikia

FEMALE

LIVE-IN 
HOUSEKEEPER

GENERAL HOUSEKEEPING 
& CLEANING DUTIES. 

Also CHILD CARE for 3 & 4 yr. olds. 
Own room. Call in the morning 

between 9 & 12 
471-9750

IRANE SUŠAUDĖ TRIS 
BAHAI ŠALININKUS

TEHERANAS, — Irano laik- 
! raščiai praneša, kad praeitą pir- 
! madienį širaz mieste buvo su- 
' šaudyti trys Bahai tikėjimo šali
ninkai. Suimtiesiems buvo su
ruoštas teismas.

Musulmonai fundamentalistai 
yra įsitikinę, kad geras yra tik
tai jų tikėjimas. Jie nenori, kad 
Baliai šalininkai būtų jų admi
nistruojamame mieste.

Trijų Bahai tikinčiųjų sušau
dymas labai plačiai komentuo
jamas ne tik Irane, bet ir kitose 
arabų valstybėse, šijitų tarpe- 
fanatizmas labai stiprus. Jie ne
gali pakęsti kitaip tikinčių ma
hometonų.

— Dvi namų remonto firmos 
kaltinamos apgaudinėjimu se
nesnio amžiaus piliečių, remon
tuojant jų namus. Ieškinys 
siekia tūkstančių dolerių. JĮ iš
kėlė Illinois valstijos generalinis 
prokuroras Ty Fahner. Kaltina
mi yra David ir Peter Feorcnko, 
taip pat Ch. Majewski ir Stan 
Kraveski. Jie paimdavo rankpi 
rugius ir darbo nevykdydavo.

PERMAŽA PELNO

/ 
DAŽYMAS IR REMODE- 

LIAV1MAS
Į Nėra darbo permažo. Visus paimu. 

Iš lauko ir vidaus.
Kainos labai prieinamos.

GEDIMINAS BARANAUSKAS 
4514 So. Talman Avenus 

Tel. 523-0383

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymu

West 6^h SMmI 
T«L REpublIc 7-1941

■ —

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

Notery Public
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Mipl«wood. T«I. 254-7454 
Taip p«t daromi vertiny!, srindn'V 
Iskviatimal, pildomi pilietybės pre- 

tymai ir kitokį blankai.
__________ i _______il m iwrewwa

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 

2458 W. 69th St. 
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-to» 

arba pagal susitarimą. 
Telefonuoti 778-8000

NEW YORK (AP). — Ame
rikos Telefonų ir Telegrafo kom
panija pareiškė, kad jos pelnas 
už 1980 m. gruodžio mėn. ir 
1981 m. sausio bei vasario mėn. I 
padidėjo 9%, lyginant su tuo 
pačiu 1 aikotarpiu prieš metus 
laiko. Kompanijos atstovas nu
siskundė, kad pelnas yra nepa
kankamas, reikės telefonų mo
kesčius pakelti. Praeitais melais 
kompanija turėjo G bilijonus do
lerių pajamų.

tiek daug lavos, kad sudaro pa 
vojų vienam kaimui.

Advokatai ,
GINTARAS P. CEPtNAS i

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryta 
iki 6 vaL vak. Šeštadieni* nuo 

9 vai- ryto iki 12 vai d. 
Ir susitarime.

Tel 776-5162 arba 776-516J
2649 Wed. 63rd Street

Chicago, UI. 60629

— Etnos ugnikalnis išvertė 6 _ Naujienos. Chicago, 8, DL Friday, March 20, 1981




