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’Viceprezidentas George Bush, apsigyv<-nęs Baltuose Rūmuose, informuoja 
diplomatus ir užsieniečius apie Stiprėjančia prez. Reagano sveikata: .

trečiadieni gavo JAV 
apsaugos sekretoriaus 
kuriame aiškina, kad 

prezidento R. Reagano administ
racija, matydama, kad taikos 
priešai teroro veiksmais nori už-,
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ALTAS IR VEIKAS RUOŠIA MINĖJIMĄ WASHINGTONE 
V

Amerikos Baiso lietuviškos informacijos, perduodamos 
į Lietuvę, yra ypatingos svarbos žinių šaltinis pavergtos 
mūsų tautos žmonėms, šiemet sueina 30 melų, kai Amerikos 
Lietuvių Tarybos rūpesčiu šios radijo programos Lietuvai 

‘ buvo įvestos Amerikos Balse. Sukakties minėjimą Washing
tone, Senato Rūmų salėje C207 gegužės 14 d., 12 vai. 30 ruin’ 
ruošia Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas ir Ameri- 

ckos Lietuvių Taryba. Bus sukviesta apie 100 svečių: valdžios 
žmonių^ senatorių, koūgresmanų, laisvinimo veiksnių vado
vybės, latviu ir. estu atstovai.

l Minėjimą globoja sen. Charles Percy, Senato Užsienio 
Reikalų komiteto pirmininkas. Rengimo komitetui vadovauja 
dr. L. Kriaučeliūnas. (ALT Informacija)

TEISIMAS GRĄŽINO 
Į DARBĄ

CHICAGO, Ill. — Pernai Chi 
cagos burmistre J. Byrne atlei
do iš darbo' 32 tarnautojus. At
leidimai daugiausia palietė dvi 
apylinkes — 11-tą ir 19-tą.-At
leistieji kreipėsi į teismą, pra
šydami juos grąžinti į darbą, 
nes atleidimas buvd padarytas 
politiniais sumetimais.

SUNKUMAI TEAMSTE- 
RIŲ; UNIJOJE

CHICAGO, III. — Pagal su
tartį tarp teamslerių unijos ir 
sunkvežimių savininkų, apie 300 
tūkst. teamslerių (šoferių) tu
rėtų gauti pakėlimą 77 centus 
Į valandą ($30.80 j savaitę) ir 
dar 8 dolerius į savaitę kitokių 
pagerinimų. Bet dabar atrodo1, 
kąd didesnė pusė sunkvežimių
kompainjų'negalėk- mokėtf šių* _ •- . .... x-n? -^x-;r 1 Dalis aneistųju’lCTsnro spren-1pakenmų, nes tun finansinių’ ,. ,, , 2. .* dimu buvo gražinti i darba persunkiamu. Dalis sunkvežimių . . ..,j A. ... v ., >■' nai gruodžio menesi, o praeitakompanųU gėh uzsidarvh, su-'. . °,. ; trečiadieni gražino likusius,mazeius pevezimains. i .... , .. ... I šioji byla miestui kainavo

Paskutinėje dekadoje “Team-‘ apie 500,000 dolerių, įskaitant ];o nia>.unOs Vadaš
■ sters Brotherhood’’.unijos narių ’ apmoįį^jimą. tarnautojais už]- — 
skaičiusr šųinažėjo M'^),0(10iprale^:U^. jų advgfeUną^: krėifiesE į gubernatorių J 
iki 300,000-; Iš 'pastarųjų- yra»už bylos vediinf£,% . - ‘
apie 20% bedarbių." - i <■ ----------- —

... ... į į paskirtos LĖŠČ$ JAUNI-
MADIGAN PATA^ĄInEI^- Į MO VASAROS DARBAMS 

LEISTI NU^IK^eUŲ ■ j WASIiI^ĮTOX;;p.C.-^Dąrbo
Demokratų varias Illinois sei- j sekretorius;? Raymond J. Dono- _ _ _

mėlyje Michael Ji Madigan Ivir- van paskelbė, kad ateinančios; Cook apskrities transporto sis

TRANSPORTO FINANSAVIMUI SIŪLO . PAKELTI MOKESČIUS BENZINUI
PASTANGOS DAROMOS ILLINOIS SEIME!.YJE

SPRINGFIELD, Ill. — Gelbė
jant susisiekimą su užmiesčiu 
Cook apskrityje, Illinois s.ime- 

’ ’ ; Michael. J.
M^^^>;aiernokratas is čika> . t i • '-y i
Thompsoną, prašydamas prikal
bėti J5 respublikonų atstovus 
bal^aėli už 5 nuošimčių mokos 
čių benzinui pakėlimą. Tiek res
publikonų balsų reikia sudaryti 
reikiamai daugumai gelbėjant

BURMIS'TRĖ BYRNE APSI
GYVENO CABRINI-GREEN

MASKVA TERORO VEIKSMAIS PLANUOJA PAVERGTI PASAULI
WASHINGTON, D.C. — JAV 

išvilko iš uostų Antrojo Pasau
linio karo lėktuvnešius, nariai- 
vius ir kovos laivus, o dabar 
pradėjo naujų, modernių karo 
laivu ir narlaivhv statyba/Da
bartinių metu Amerikos karo 
laivynas turi 454 ivjiraus (ly
džio karo laivus., veikiančius 
įvairiose pasaulio vietose. Da
bartinį karo laivyną rengiasi iš

kas džiaugiasi prezi
dento NELAIME

TULSA, Oklahoma (AP). —... 
Tulsa Central Academy, 7-ame 
skyriuje, buvo anglu kalbos pa
moka. Atėjęs princ-ipajas prane
šė, kad prieš prez. Reaganą 
Įvyko pasikėsinimas: Klasėje 
buvo 16 mokiniu. Iš jų apie 10, 

( išgirdę šią žinią, pradėjo ploti, 
plėsti iki ;00 karo laivų ir nąr- buvau pritrenktas. Aš ne

žinojau ką man reikia daryti”, 
pareiškė Jom Zannini, jų moky
tojas. ‘'Prezidentas sužeistas, o. 
jie iš tos nelaimės džiaugiasi”.

Aštuntame skyriuje buvo ta 
pati istorija. Mokytoja .Lynn 
Morris buvo iš klasės išėjusi. Jai 
grįžus i 8-tą skyrių, mokiniai 
jos paklausė: •‘‘Ar prezidentas

la i vių.
Texas senatoius John Tower, 

Senato laivyno’ komiteto pirmi
ninkas, 
krašto 
laišką.

valdyti ne tiktai savo kaimynus, miręs,” Ji atsakiusi, kad ne. Ta- 
bet pavergti ir visą pasaulį, nu- da mokiniai pradėjo juoktis, 
tarė imtis priemonių sustiprinti |^§įs elgesys mane labai paveikė,CHICAGO, Ill. — Burmistre 

I Jane Byrne apsigyveno ketvir- 
[ tame aukšte, 116(1 N. Sedwick. 
~ l diena Cabrini-Green 
pastatuose buvo areštuoti šeši 
asmenys už ginklų laikymą 

+1 • i -( Burmistrei einant i darbu, tretini būti. Z . / >- - 1 ėiadiemo- rytą, policijai kažkam
telefonu pranešė, kad; už-vįėno 
bloko nuo biirmislrės gyvena
mosios vietos į rnašiną krauna
mi ginklai. Policija atvyko, ąp-. 
supo masiną su joje esančiais 

; žmonėmis ir rado ginklus.
WASHINGTON, D.C. — Bal- .. n.. ... i iii i j Besikalbėdama su korespon-tieji Kūmai paskelbė, kad prez. r k . , • . , . :x« . < „j_ J 1 --| Tentais burmistre pareiškė, kadReaganas gavo apie/3.O00 uzuo-1 , . , - mK ; 1 . atsargos generolas majoias Mjautos telegramų. I žuojaulas i. r . > t . rJ ... . . . ixi- i tllealv, buvęs taip vadinamupareiškė virs bO valstybes gal-1 ‘ L„ ,1 v. ,. . .. .' ’ ; Green'JJeret vadovas, sutikovų. Treciadicpį jis jau yaakscio-į .. . . • ,

jo savo palatoje. Jis :_____ ,
svarbiausias prezidento parei
gas. Manomi, kad sekančią sa^ 
vaite jis jau gris i Baltuosius 
Rūmus. Prezidento vizitas Mek į 
sikoje šio mėnesid pabaigoje’ 
nėra panaikintas.

Tačiau visus stebina nuolat j 
gerėjanti Spaudos sekretoriaus i 
James S. Brady sveikata. Jis jau j 

5 gali kdbėti, judinti galūnes. Jo į 
refleksai reaguoja į aplinkos 
poveikius, o 
ratoriaus.

rėš rytų keleivinio geležinkelio j p* P^čią 
korporacija, ir Užmiestinių au-. 
tobusų distriktas;

* Dalis mokesčių 
naudojama greitkelių statybai ir ’ 
jų taisymui.

REAGANAS ATLIEKA SVAR- j
BIAUSIUS PREZIDENTO į

DARBUS i

Amerikos laivyną. -
* .J r a > ■ ‘

Prez. Reaganas įsakė ištrauk- i 
ti iš saugių uostų AmerikbsTa j 
ro laivus, išvalyti juos, paruošti j 
reik al in 
na u toj u 
'{fe.rtinių laivų. Tais laivais jau • 
dabar---/sustiprinti veikiantieji ; 
Amerikos laivynai Pacifike, Vi-1 v L . *. - . Iduržeifiio jūroje ir Persijos įlan
kos yąiujęnvsę. Bet to neužten-1 
ka^r/Amerikos karo laivynas iš į 
454?^kąro laivų tuojau privalo • 
būti /padidintas iki 600 pačių ! 
naujausių'. :ir mederniškiausiu 
kaį^laivų/ JAV karo laivynui 
pasiekus iki 600 karo laivų, bu 
fuojąu imtasi karo laivų staty 

^bos iki’ 700 karo labų. Iki šie 
metd\ apie karo laivyną niekas | lės sulėtėti, bet jei tarptautinis 
nieko/ nepasakojo, bet dabar,» teroras dar nebus sustabdytas, 
perkėliu klausimą Į Senato ka ' • 1 ■ ■
cq Ipįvyno komitetą, visi 
tuo reikalu pareikšti savo 
inonei

Nuo Antrojo Pasaulinio 
pabaigos, Amerika siekė taikos 
bet nieko iš tų žingsnių neišėjo 
Iki šio mėto nepajėgė susitarti 
dėl Europos taikos sutarties 
Ilgus metus tartasi dėl Helsin

Tiesiog supurtė”. .
į “Atrodo, kad mokiniai visai 
Į nekreipė dėmesio, jeigu kas no’rs 
j miršta. Vaizduojasi, kad jie žiu- 

igus minėtu laivų aptar- Į r* ‘^k vizijos. ir mano, kad vyks*
< 4- ? . 3 T ' — * 1     ? ii. • 1 _

ir prijungti prie; | ta vaidinimas”, pareiškė mok. 
L. Morris.

kio baigminio akto, bot dabar 
rusai nekreipia dėmesio’ ir į Hel
sinkio4 paskelbtus principus.

Laivyno sekretorius John F. 
Lehman Jr. pareiškė, kad pir- 
inon eilėn bus kreipiamas dė
mesys į laivyno padidinir ? 
naujais laivais iki 600 vienetų, 
šio darbo teks imtis skubos ke
liu. Jeigu nebus skubaus reika
lo ,tai tada laivyno statyba ga

vasaros nepasiturinčių jaunuo-j temą, žinomą RTA vardu. Jis 
lių darbam'į federalinė valdžia jau turi 41 demokratų sąrašą, 
paskyrė $799 milijonus. Juos kurie balsuos už gubernatoriaus 

gus. Illinois'kalėjimų vadovybė gaus: 476 miestai. Numatoma,! J. Thompson o pasiūlymus. Visi 
išleido didoką skaičių užkiėtėju- kad jie galės samdyti iki 900,000 Cook apskrities bei Čikagos de- 
................. ’ ' 1 * ” " A ‘ i -• 1 1 — 3 uj 

pasiūlymą, prie jų prisidės 4 at
stovai, gyveną už Cook apskri
ties ribų. Dalis benzino mokes- 
čiii eitų Illinois valstijos kelių 
taisymui. Būtų daromi kai kurie 
pakeitimai gubernatoriaus pa
tiektoje transported jos progra
moje. ;

Gubernatūros kalliėtojas Rob
ert K. Kjellander pareiškė, kad 
respublikonų atstovai nepritaria 
benzino mokesčių pakėlimui. 
Jis sakė, kad po gubernatoriaus 
Thc'mpsono kalbos kovo 21 d. 
Čikagoje būtų už įstatymo pro 
jok tą. balsavę apie 30 respubli
konų, b t dabar jų skaičius ’su
mažėjo iki 14.

Atstovas M. J. Madigan sn 
sarkazmu- pareiškė^ kad j is-prieš 
du mėnesini, kreipėsi į guberna
torių ir prašė spręsti RTA finan
savimo reikalus. Tačiau jis'vyko 
j Los Angeles krepšinio žaidy
nes, važiavo į Floridoje vyks
tančią AFLd'IO konvenciją ir 
skrido j Washington^ Valgyti 
priešpiečius su prezidentu Rea- 
ganu.

Priimant įstatymą, būtų pa 
daryti šie gub. 
transportacijos 
mai:

• Parenkant

- tina, kad gubernatorius padarė 
didelę ; klaidą, uždrausdamas 
samdyti naujus kalėjimų sar-

siu kriminalistų, kurie neddbda j jaunuolių nuo 11 iki 21 metų. | ipokratų atstovai balsuos

atlieki * sveikątbs sk-y-
riaus^v^dėjd -pareigas^Chicago 
Housing Authority.

Burmistre taip pat nurodė, 
‘kad ji numato ('abrini-Green. 
Įgyventi tol, kol gyventojai gales 
■ laisvai jaustis ir neturės bijoti 
I kriminalinio elemento.

gyventojams ramybės. j Čikaga ir Cook apskritis gaus
Atstovas Madigan turėjo pro

gos išsikalbėti su W. Moore, 
Chicago valdžios statytų namų 
saugumo pareigūnu. Jis nusta- 
tė, kad praeitą vasarą, kai tau- ( 
pymo sumetimais nutarta ne- j' 
samdyti naujų kalėjimų sargų, 
Illinois valstijoje išleista 3,568 
užkietėję kaliniai. Iš paleistųjų 
1,837 pateko į Chicago. Nėra ko 
stebėtis, kad-Chicagoje padidėjo 
nusikaltimu skaičius. *■ I

Didoka dalis, mažiausia 200, j 
sulindo į Cabrini-Green pasta- i 
tus, nes tai saugiausia vieta uz- 
kietėjušiems nusikaltėliams įsi
taisyti.

— užkietėję kriminalistai turi 
būti kalėjimudse, o ne Chicagos 
gatvėse, —* pareiškė Madigan.

Madigan .prašo gubernatorių 
imtis priemonių apsisaugoti nuo 
vis didėjančio kriminalinio ele
mento, išleidžiamo į gatves.

$30 milijonų, New Ybrkas — į 
$10 milijonų.

Be šių sumų, $11 milijonų 
yra paskirta indėnų jaunimui J 
dirbti1 ktltvse ir rezervatuose.

nuo-

kare*

U laivų statyba turės eiti visu 
greičiu, kol bus pasiekta 700 
moderniškų karo vienetų.

Sekretorius Lehman pareiškė, 
kad dabar kreipiamas dėine-y> 
į dirbtuves laivams statyti. Bus 
naudojamos jau laivyno turimas 
dirbtuvės. Jų, aišku, neužteks. 
Reikės naujų dirbtuvių naujo
vėms įvesti. Be to, vyriausybė 
stengsis į laivų statybą pri
traukti ir privačias laivams sta
lyti dirbtuves.

I.aivyno komiteto pirminin
kas s< n. lower pareiškė, kad lai- 
vų statybai teks įjungti apie 30 
privačių laivams staty.i bendro
vių. Krašto apsaugas sekreto- 
i ius, informuodamas Senato 
kumuotą, pa-tebejo, kad rusai 
turi 270 laivams statyti bendro
vių Am rikes laivynas turi tik
tai 51 dirbtuvę.

Rusai turi 30 dirbtuvių nar- 
’a’viams stalyti, tuo tūrpu Ame
rikoje yra tiktai 9 dirbtuves 
n a r 1 a i v i ų s t a t y I c i. Sekreto r ius 
Wenbegcr mano, kad amerikie
čiai gali hūti’priversti n^rlaivių 
statybą pavesti užsieniui.

Rusijoje laivu statyba yra di
li lė valstybinė paslaptis, 
rikoje žmonės žino, kur t 
vams statyti dirbtuvės 
Amerikoje pašaliniai neįl 
mi į 'dirbtuves, tuo tarpu 
joje net baudžiama u? platini 
mą žinių apie laivų atatybą.

mi- Ame

priežiūros taryr-

Čikagos: CTA? feaw-

idia-
Rusi-

SUSTABDĖ PARAMĄ
1 NIKARAGVAI

.1. Thompscfno 
plano pataisy-

bo< pirmininką, kad dalyvautų 
ir Čikagos merė Jane Byrne;

• Kad būtų trys transporto

VOKIEČIAI NEPASITIKI 
RUSŲ PAŽADAIS

BONA, V. Vokietija. Kanc-

HAMMOND VALYS
UŽTERŠTĄ EŽERĄ

CHICAGO--Hammond mtes-

— JAV-se naftos rafinerijos 
veikia žemiausiu pajėgumu savo 
istorijoje. Dabar jos operuoja 
68.7% savo pajėgumo, o pernai 

j tud laikotarpiu — 78%.

»KALENDORfiLIS

Balandžio 3: Ričardas, Lati
na, Minrbutė, Vytenis.

■ Saulė teka 5:31, leidžiasi 6:18.
-. Oras šiltesnis- »

Sekretorius Haig įtikino ka
bineto narius, kad jis priva
lėjo palaikyti tvarką Baltuo
se Rūmuose, kai tėn nebuvx) 
prezidento, viceprezidento, 
A tat. Rūmų ir Senato, pir
mininke, nei krašto apssu- 

k gos ^sekretoriaus.

kvėpuoja be respi- leris Schmidt pareiškė, kad vo- 
{kiečiai nepasitiki Sovietų paža- 
| dais visą laiką pristatinėti natū
ralias dujas Vakarų Vokietijai. 
Rusai gali prižadėti, liet vėliau,

. *3 , A . kilus kokiam nesutarimui, guliValstvbc s ^sekretorius Alck- .. . .i > < • t vi r 1 natūraliu duju neatsiųsti. Kanc-sandras: M.- fuug pareiškė, i, . L,. / . Ai j i- i r-* I lens išaiškino, k#d sis reikalaskadsfeindiptSlą vaJ<wa Nikarag- - - .. .. v • 1V. ? i dabar tik- svarstomas, nes pvore pažadėjo kovo pradžioje! .. .. . ~. 11 i . i i kanceliarija tud tarpu dar nega-nesiusti ginklų bei karo medžią- . c , .r.T i , v . ivusi Sovietų oficialaus pasmlv- gos i Salvadorą ar kitas Vidu i . .: .. i M v m » ' ino tiekti natūralias dujas vono Amerikos .valstybes. Tačiau , . T. n. . j t j x j 1 Kieciamsturima duomenų, kad pažado % 
nesilaiko. Senato ir Atstovų Rū
mų komitetai buvo painfor
muoti apie Nikaragvos tolimes
nį dalyvavimą tarptautiniame 
terorizme. Parama laikinai nu
traukta.

Nikaragvai iŠ 75 milijonų do
lerių liko neišmokėta $20 mili
jonų maisto' paramai ir $15 
lijonų ekonominei paramai.

į linio teisėjo įsakymu, pasirašė 
Į sutartį su Superior Construction 
į kompanija sumoje $3.3 milijo

no. Minima kompanija išvalys 
ir pertvarkys nubėgimo vamz
džius, kad nebebūtų teršiamas 
ežero vanduo. Darbus turi už
baigti iki gegužės 22 ^1., priešu 

to rsanlttrfaii distriktas, federaf- atidarant msfudymoai dęzd'ną.

Geerfe Bus?!

Viceprez. George Bush sku
bėjo j Washing toną prezi
dento pareigoms eiti, bet 
kai išaiškino stiprią prezi
dento sveikatą, lai nutarė 

tik laikinai apsigyventi 
JBaJtuose .Rūmuose.



V metai

Klausimus ir medžiagų slysti: 4436 So. Washtenaw, Chicago, IL 00632

DAUG KUR VYRESNIO AMŽIAUS ŽMONĖS 
GAUNA REIKIAMAS NUOLAIDAS’ ?

liacijt s už pacientams teikia
mų palatarnavimų dideles są
skaitas. Pvz., Chicagoje už li
goninėje prabūta vieną dieną 
pacientas turi mokėti nuo 100 
— 21)0 dol. Už visitų dydy tojui 
jo kabinete pacientui jau da
bar reikia mokėti $15—125, o 
jei medicinos gydytojas iššau- 

A & Pmaijkiamas į namus pas ligonį, 
trečiadienį [ , tai namiškiai honorai > ino- 

p rod lik- j ka net $30— $10.

Stalistik(‘< /iriomis , šiame 
krašie y:a daugiau negu 16. 
mil. vyresnio amžiaus žmo
nių, kurie gyvena iš ribotų pa- 
jamu. Gal dėl to huinaniške>- 
nčs kompanijos ar firmos se
nioraim padaro nuo prekių 10Į
- 15% nuolaidas. Mūsų turi-j 
moniis žiniomis, tokias nuolai' 
das Chicagoje daro / 
s to krautuvės kas 
perkantiems maisto 
tus, apmokant kasininkėms už j 
prekes, senimas, pasirašęs sa
vo pa varde ir adresą, gauna 
10'4 nuo pirkių prekių niio-| 
laidą.

Zears komp., esanti 42rd PI.] 
ir Achland Aye.. kas trečiadie-j savo rankas; 
nį srniorams padaro nuo pirk- jam pasakė: 
tų rūbų irgi 10L nuolaidą.; dabar cik pas 
Tačiau iš šio> kompanijos nuo' 
laidą noris gauti sciiioras turi 
išsiimti su vedėjo parašu kor
telę, turi paliirašyti, įrudęs sa
vo vyresnį amžių, kad, esąs, 
kvalifikuota^ į vadinamą “re
bate“ gauti.
Taip pat CTA senjorams ,va- į goniui 

žiiiojantiems autobusais, <luo-j 
da net 00'3 nuo bilieto kai
nos nualaidą? vietoj 80 rentų, 

. senjoras temoka 10 centų, gi 
. sekmadieniais (be transfero) į

— imka lik 20 cmlų. •
Iš garsinimų laikraščiuose 

bei T^’ sužinome, kad senio-į 
rams nuolaidas daro ir kai kuj 

.rios lėktuvų linijos,ypač skren 
Jautiems vidury savaitei die- i 
nomis.

\ ienas pacientas papasako
jo būdingą atsitikimą, būtent: 
gxdytojo kabinete buvo patik
rinta paciento sveikata, lokiu 
būdu; daktaras liepė ligoniui 
užsimerkai ir ištiesti į priekį 

vėliau gydytoja.- 
viskas tvarkoj, 
nursę, kuri tau 

’ įteiks už vizitą sąskaitą, už sa- 
i vaitės vėl pas mane ateik“. Ta 
į nursė .pacienui pasakė, kad 
Į vaistu gėdyto jas neišrašė, o 
: jai davė parėdymą iš paciento 
• paimti honoraro “tik $25, kaip 

pakartoti?».ai ateinand;am 1'-

?Miia, vi>ur šio krašto 
Federalim valdžia reguliuoja 
svarbiii giminių kainas. Jau 
būtų Itiik is, kad Washingto- 
no biurokratai pradėtų 
iiuoti sve katos 
gu k vL nei as

regu- 
srityse i dan- 

kainas, būtent, 
gydytojų honorarus ir už ligo
ninėje i rabūlą laiką užnio_

grožio v Ūmaus pr

(PUNO Polski uniwersytel 
na obczyznie) atžymėjo savo 
veiklos trisdešimtmetį.

šioje vieloje norime pareik-i 
;<ti nuostabų, kad monopoli-1 
‘ uės kompanijos, kaip antai,' 
Lgazo, cle.tros, telefono bendro
vės, jokių nuolaidų senimams 
ne tik nedaro, bet dargi nepa

siturintiems žm< nėm> dar pa
pildomai užkrauna mokesčius, 
-Jau lietuviu laikraščiuose iri 
’per radijo valandų, ♦ vadovam Į 
Janių Kazytės Brazdžionytės,! 
buyo pranešta, kad minėtos 
'Donopohnės 
rado, neva i 
prie vartotojų

.timate“, paimtų 
čius, sųskaitas, o 

’ deda sąskaitų už 
ri svyruoja nuo 
bendros sumos,.

Ta pačia pr 
ir >veika los apsaugo* ar Sy^y- 
mo srityse dėl siaučiančios in_

Kazytės
pranešta, kad

i kompanijos iš- 
negak*darni prieiti 

>kaitliukų, “es- 
“iš lubų“ skai 
be lo dar pri- 
“scrvice“, ku_ 
20 30% nuo

MIRĖ VYT. SKRINSKA

Va?^ io 20 d. Sydnėjuje 
staiga mirė dipl. teis. Vytautas 
Skrb.ska (63 m.), Australijoje 
])a<; eiškęs visuomeninėj veik-1

SOCIAL SECURITY IŠM£
KĖJLMŲ PAKEITLMAS ^

W ASHINGTON. — Kongreso j cago.s Gazo ir Eleknlros b-vių 
Social Security pakomitelis su-1 vartotojams “išgalvotas “ sąs_ 
tiko, kad išmokėjimas pabran- į kaitas.
gimo priedų būtų nukeltas į spa
lio mėn. 3 d. Dabar pabran
gimo priedas buvo mokamas lie
pos mėn. 3 dieną.

Pakeitimas, pagal kurį nu
matoma apie 700 milijonų dole
rių j 
kaliais 1982 metais., suskirsto
mas į dvi dalis., pirmasis i... _ . _ 
j imas bus gegužės mėn. 3 d., * 
antrasis spalio mėn. 3 d. Toji j 
sistema veiks tik 1982 metais.’ 
Po lo vėl bus mokama pabran-j 
gimo priedai vieną kartą į me-} 
lūs spalio mėnesį.

Naujoji sistema taip pat nu
mato technikini pabrangimo ‘ 
priedų apskaičiavimą, pagal 
kuri bus sutaupyta 1 bilijonas 
dolerių 1983 metais ir 1.1 bil. i 
dolerių 1981 melais.

LIETUVIS IŠRADĖJAS
Julius Tumavičius, iš Bosto-1 

r.o, JAV, kilęs 66 m .amžiaus 
inžinierius, yra užpatentavęs 

17 įvairių išradimu. Paskuti
niuoju, kuris vadinamas Per- 
ceptor. yra susidomavęs JAV 
laivynas ir mokslo įstaigos.

DĖSTO LIETUVIŲ KALBĄ
Londono universitete ling

vistikos mokslus išėjęs Romas 
Knika nuo praeitų metų dėsto 
lietuvių kalbą Londono lenkų 
universitete.

šiais metais tas unievrsiteras

GAZO IR ELEKTROS BENDROVIŲ PRISIUNČIA
MOS VARTOTOJAMS, VADINAMOS “ESTIMATE” 

SĄSKAITOS
SPAUDOJE PASIZVAUGIUS . kų su vaiiinamomis “estima- 

Saudaros kovo 8 d. ur. tęs“ sąskaitomis, šis reikalas 
‘ -- -5 /-»-• Chicagęje pr. rudenį įvykusioj į

gazo ir elekros vartotojų kon-| 
ferencijoje nuodugniai buvo) 
svarstytas ir kai kurių apylin-J 
kių atstovai pasmerkė tokį iš-»su vaį^ajs 
naudojimą. Bet gaila, kad nei į 
Komencijos Departamentas Va* 
šinglone, nei Illinois guberna-' 
turą iki šiol jokių žygių tuo: 
reikalų nepadarė. i

Pr. FabijanaiU*\ 
i

VYR. AMŽ. ŽMONĖMS TEL 
PAGALBA

labai teisingai aprašo Chi

,Infliacija ir didėjančios iš
laidos privirto gazo ir elektros 
bendroves sugalvoti kelių pa
vadinimų sąskaitas, kaip “es- 

Mėnesiuitimate“ ir “service“.

nulinėse, diverso, nęnnų savi
ninko nuomininko ir civili
nėse bylose. Atidaryta nuo 9 v. 
r. iki 4 v. p. p.

Casa Central, 2635 North 
Kedzie, tel. 276-0500. Čia vei
kia teisinės pagalbos vadina- 

■ ma “klinika“, kuri patarnauja 
tiems žmonėms, kurie turi pi- 

j ginių problemų.
• Chicago Womens Liberation 
ĮUnion, 3411 W. D>versy> telef. 
772-2655. Čia veikia “legali kli 
nika“ toms moterims, kurios 

' turi gyvenimišku proglemų.
1 Įsteiga veikia trečiadeiniais 
nuo 7—9 vai. vak.

Chicago Volunteer Legal 
Service, 19 South LaSalle — 
Suite 1224, tel. 332-1624. Sava
noriai advokatai čia teikia tei 

Į sinę pgalbą nemokamai toms 
I šeimoms, kurių yra mažos pa- 
•jamos. . ...

Pacific Gardens Mision, 646 
So. State St. ,tel. 922-1462.

Suteikia nemokamai laiki
nų pastogę tiems vyrams, mo
terims ir vaikams, kuriems to 
reikia, be to sutiekia jiems ne
mokamai maistų, rūbus me
dicinos ir dantų pagalbų.

Salvation Army Emergency 
Lodge, 432 W. Wisconsin, tel. 
612-9317. Nelaimei ištikus ne 

j mokamų pųstogę ir būtinų pa 
‘ galbų suteikia vedusiems vy- 
! rams, moterims ir moterims

ATS, The UUuois D^P^1' 
mept of Rehabilitation service 
(DORS) skiria panašų patar
navimą dėl to, kad nedarbin
gų asmenų nereikėtų apgy
vendinti valdinėse prieglau
dose. Daugiau tuo reikalu in
formacijų galite gauti DORS 
Įstaigoje. 

* ♦ *
KL. Jeigu pramonininkas 

parduoda savo gaminius vien 
tik vienoje valstijoje, ar tada 
taikomas jo darbininkams 
federalinis darbo samdos 
ta tymas? Petras

ATS. Gali būti taikomas,
gamybas eigoje pramoninin
kas žinojo, ar turėjo pagrindo 
galvoti, kad jo gaminiai 
išvežti iš vienos valstijos, 
slogintai ar netiesioginiai, 
kaip dalis ar ingredientas 
tiems gaminiams, tuomet 
darbininkams taikomas mini
mas fedaralinis darbo samdos 
Įsa tymas.

šis
įs-

Jei

bus
he
ar 

ki
jo

KL. Pasakykite, kokios yra 
iš federalinio darbo sambos iš
imtys ? Rožė I,

ATS. Išimtimi yra įstatymo 
nuostatai, kurie sako, kad 
tam tikriems dirbantiesiems 
nereikia mokėti uždarbių, pri 
silaikant šio federalinio darbo 
samdos istatvmo nuostatu. 
Yra tam tikrų išimčių dėl už
darbio minimumo ir antvalan 
dinio darbo nuostatų. Ten pat 
yra keletas išimčių dėl darbo 
laiko nuošalų.

KL.’- Ar šiame fed orali
niame darbo samdos įstatyme 
specialių nuostatų -^tiEdterims 
darbininkėms? •' į^^nelė 0.

» ‘ ‘ A" ’ ■ ' ’

ATS.Šiamefedėralimame dar 
bo samdos Įstatyme specialių 
nuostatų moterims darbinin- 
keėms nėra. Tas Įstatymas ly
giai taikomas tiek vyrams, 
tiek moterims darbininkėms. 
Minimas Įstatymas taip pat tai 
komas namu darbininkais, 
kaip lygiai fabrikų ir įstaigose 
dirbantiesiems.

Red Cross Disaster Service. 
43, E. Ohio, tel. 440-2120. Nu
mato suteikti skubių pagalbą, 
reikalingumo pagrįsta, audroj 
nukent ė juslėms.

Department oi immigration 
and Naturalization^^ South 
Dearborn, tel. 253-7334. Šutei 
kia informacijas, nyrintiems 
įsigyti JAV pilietybe.

Immigrants Service League 
(Traveler's Aid), 327 S. La
Salle, tel. 435-4500.

Bishop's Resent (lement Com
mittee 1200 S Vv7abash Ave.,

J prabėgus, tos b-vės pirma pri- 
sumažinti išmokėjimu^ fis- į §jun^a dolerių venės, 

rk »«*• 1 t i.kJ *) 11 *St O 1 kartais ir didesnes, savo var- 
mokė- į totojams *kestimate“ sąskaitas 

j kurios esą, skaitosi tik provi- 
Įzorinės. Tačiau ją apmokėjus, 
‘ bendrovės pasistengia vėl at- 
I siųsti vartotojui sąskaitą už tą 
| patį gazo ar elektros suvarto. 
[ tą kiekį, bet tik jau 
vardu. Atrodo, kad 
tomis sąskaitomis 
gauja iš vargšo vartotojo,jam 
uesusigaudant

Kadangi tokiomis sąskaito- 
į mis yra varginami ir pensiniu 
• kai, kurių kišenės serga “džio- 

CHICAGOS MIESTAS REN- ! va“? tai tuo turėtų susirūpinti 
ĮŠKILIUO- ir pensininkii organizacijos, 
ŽMONES I

i Wasingtonc sėdintį savo apy
linkės senatorių, prašant, kad adoptacijos, paskoloms 
jis padėtų šį nenormalų sąskai 
tų bendrovių • praktikuojamą 
būdą panaikinti. Antra, pen
sininkų organizacijos senato
rių pagalba turėtų išreikalau
ti, kad Komercijos Departa
mento biurokratai būtų renka
mi bet ne skiriami, kadangi 
sk i rt ie j i bi u rokra ta i žmonių
skundų nepaiso- 1 uo reikalu 
pensininkų atstovai 
kreiptis į pačius 
pareigūnus gubernatūros įstai 
gO$e ir net Vašingtone.“.

i šimtu procentų pritardami 
vpr. iškeltam projektui, rašyti 
paraginimus savo apylinkių 
senatoriams, kad jie Vašingto
ne teisingai siilvarkvtu gazo ir! honoraras 
elektros bendroves, kad jos asmens 
neišnaudotų Vargšų pensiniu- Reprezentuoja

IIAS1 PAGERI
VYR. AMŽIAUS

Miestas pa- 
>egažės mėn. 

ceremonijose.
ruošia

CHICAGO, Ill. 
gerbs 25 
28 dieno, 
gerbimą ruošia "Cilv’s Office 
For Senior Citizens and Handi
capped”. šioje Įstaigoje priima
mos nominacijos senjorų ne jau
nesnių kaip 62 mebj, kurie kuo 
nors išskirtinai pasižymėjo gy
vindami Chicagoje.

šį pa-

o Įsimylėjęs rekalauja visko, 
pats neduodamas nieko, o mylin
tis duoda viską, pats nereika
laudamas nieko.

Camp-Out Cuisine -
One Dish Makes It Easy

For cool kitchen cookery, 
or campsite convenience, 
there’s no need to defrost fro
zen Cod, Ocean Perch, Pollock 
or Flounder/Sole fillets . . . 
and often you can have an 

• entree or a whole meal on 
the table in 15 or 20 minutes.

Ingenious “Pot a-Stew” 
for instance, simmers frozen 
fish fillets and a variety of 
summer vegetables in canned 
chicken broth. Not really a 
recipe, it’s a whole different 
way to prepare frozen fish.

With North Atlantic fillets 
available year round and the 
bounty of each season — and 
that of the American super
market the variations on 
this simple dish are almost 
infinite.

Even easier to prepare a 
one pound package of fish 
broiled from frozen to ready- 
to-serve in only 15 to 17 min
utes. Place the low fat, high 
protein fillets about 7 inchei 
be|ow the broiler and baste 
often with lemon butter. . . 
no need to turn. Slice cross
wise into four servings and 
count about 100 calories for 
each. Usually one pound of 
fi^h will sene four, but whun 
it** barbecue time — better 
count on one-be’f pound per 
person.

Indoors or out. you'll ■ r.d:’ 
preparation fast and easy and 
the ęhetre of cooking met hodf 
wide.

Campfire *Pot-A-Stew'
can (46 oz.) chicken 

broth
can* (IQ-1/4 oz.) cream 

of shrimp soup
lb.frozen North Atlantic 
Cod, Pollock, Perch 
or Sole filleU

omon sliced
teaspoon salt
teaspoon savory 
cars com cut in thirds 

or 1 can (12 oz.) corn 
can (15 oz.) baby

Carrot*
can (1 !b.)tomato
- wedges or 2 fresh 

tomatoes cut in wedges 
£ large green peppers cut 

ip 1*’ pieces a

1

3

2

1

4

1

Combine chicken broth and 
cream of shrimp soup in 5 qt. 
Dutch Oven or Urge camp 
cook keUle. Bring to boil> then 
reduce heat and add fro sen 
fish, sliced onion, salt and 
savory. Cook, covered* over 
low heat until fish defrost* 
(approx. 4-6 minu Us), Sepa
rate fillets with, a fork and 
break into large piece*. Add 
remaining vegetables, cover 
and cook another 6. to 8 min
utes or until com in tender. 
To serve, remove vegetables 
from broth with slotted spoon 
and hdlg hro(h into individual 
cups. Or serve fish, vegetables 
and soup together in large 
eovp bowls. Mikel 8 servings.

j

i

“service“ 
bendrovės 
pasipini-

Legalinę paaglbą teikia 
gal Assistance Foundtion o
Chicago, 343 S. Dearbon,
341-1070-
Tokią pat paaglbą teikia 

cago Bar Association, 29 
LaSalle, tel. 782-7348.
Pastaroji įstaiga padeda

nėnis surasti advokatą specia-J 
lioms problemoms už prieina-Į 
mą honorarą. Už pirmą kon-Į 
sultacija skaito $10.

Legal Aid Bureau — United 
Charities, 64 E. Jackson, telef.u pensininkų organizacijos, Charities, 

kurios turėtu kreiptis tiesiai įl '122-2525.

Le- 
of < 

tel.!

Chi
So.

žmo!

Suteikia teisinę pagalbą dėl 
gavi- 

ir dėl kitų teisinių proble- 
Patarimus ii' pagalbą lei- 
mažų uždarbių asmenims 
šeimoms. Įstaiga veikia 
9 v. r. iki 2 v. p.p. pinn.-

Alien Registration. Kiekvie
nas svetimšalis privalo regis
truotis kiekvienais metais sau
sio mėn. Formas jie gali gauti 
gyvenamos vietos pašto įstai
goje.

Chicago Urban Skills Insti
tute, tel 624-7300 Organizuo- 
ja pilietybei įsigyti klases ir 
išmokti angliškai, Klasės yra 
dovanai.

P. S. Plačiau apie čia mini
mą įstatymą rasite Liet. Tei
sininkų Dr.jos leidinyje: Fed. 
Darbo Samdos Įstatymai gau
nama pas autorių, Pr. Šulą.

mo 
mu. c 
kia 
bei 
nuo
penktadieniais.

Mandel Legal Aid Clinic 
6020 So. University, tel. 321- 
5181. Advokatų štabas ir 3-čių 
metu teisės studentai suteikia

turėtų I patarimus ir reprezentuoja 
aukščiausius) tuos^ kuriems reikalinga tcisi-

JŪS KLAUSIATE,
MES ATSAKOME

nė pagalba. Reikia gauti iš 
anksto gauti apoinLmeiitą.
Northwestern University Law

KL. Aš nesu vadinamas “se
nior sitizen“, bet aš esu nedar
bingas žmogus. Noriu paklau
sti ,ar aš galiu gauti kokį pa
tarnavimų iš vadinamos “Co
mmunity Care“ programos? 
Ar aš turiu teisę? Kazys

♦ Iš darbo grįžusi žmona, ste
bėdama savo vyrų, kuris plovė 
grindis pasakoja:
— Žinai, mano direktorius dėl 

manęs visai pakvaišo. Jis .tiki- 
nėja, kad dėl manęs esąs pasi
ryžęs palikti net savo šeimą.Bet, 
žinai, jis tik juokauja.

— Nebūk kvaila, gal jis ir 
rimtai kalba. —Atsiliepė vyras 
stabtelėjęs plauti grindis.

Koncertuos šefų ansamblis 
Kapų balsai”. (Iš afišos)

649-8576. Te i kia teisinę pagal- į 
bų ličius kurieirvi reikalinga,! 

nustatomas pagal 
finansinį pajėgumą, 

asmenis kriinh

Rūstaus metalo sukas ratai 
dulkėti, purvini
Trumpa diena, su saule ir su rytu, 
begarsiai praeini.

Įsisuka svajonė tarp grandinių — 
daina suskamba neišsakomai kimi. 
Tarp ūžesio mašinų metalinių 
svajonėse paskęst imi.

Iškyla miestai, lygumos sapnuotos, 
Taurakalny karaliais vėl žaidi. 
Juliutės sniego pilys paauksuotos 
ir Užvingio šilai nakty juodi.

Tyliaj ištrauki sulanksytą lapą
>vajones ii; sapnus ir Vilnių užrašyt, 
ir paslaptis visas kur slepia 
begalio ilgesio širdis.

Algimantas Pagėgis

(Iš eilėraščių rinkinio ELEGIJOS}



TORONTO NAUJIENOS
VLADO PŪTVIO ŠAULIŲ KUOPOS VEIKLA

š.m. kovo mėn. 21 <1. 7 vai. 
vak. VI. Pūtvio Saulių kuopa 
suruošė Juozinių pobūvį Toron
to Lietuvių namuose, Mchios 
menėje.

VI. Pūtvio Šaulių kuopos šio 
pobūdžio renginys yra nebe 
pirmas ir tapo lyg kuopos tra
dicinis renginys Juozams ir Jū
rėms pagerbti. Ta proga susi
rinkę šauliai ir šaulės turi pro 
gos pabendrauti su varduvinin
kais ir kitais svečiais, lyg būtų 
vienos šeimos nariai.

Kadangi šįmet šauliai progra
mai atlikti buvo pakvietę muzi
kinį vienetą ‘‘Keturias sesute^” 
— Jdaną, Vidą, Dianą ir Teresę 
Stankutės iš Sudburio, Ont., tai 
į šį pobūvį atsilankė rekordinis 
skaičius Juozų, Juzių ir svečių, 
išklausyti pirmą kartą atvyku
sių jaunų menininkių progra 
mos. Buvo svečių ir iš St. Catha
rines — J. ir O. Karaliūnai ir 
šias eilutes rašantis.

Juozų ir Juzių pobūvio pro
gramą meistriškai pravedė- St. 
Jokūbaitis. Pirmiausia gražiu 
žodžiu pasveikino Juozus, Juzės 
ir svečius. Po to, iškvietė Juo
zus: Jankaitį, Budrevičių, Rovą,

šarapnicką, Juzę DCvid.uhenę 
(visi VI. Pūtvio šauliai) ir sve
čius Juozus: Venslovaitj, Žiu 
rinskn, Kozeri, fštanaitį, Kalins- 
kį, Bataitį, Morkūną, Petravičių 
ir červinską. Kuopos šaulės vi
siems prisegė po gėlę, o St. Jo
kūbaitis, svečiams pr tariant, 
padainavo “Ilgiausių ir svei
kiausių visiems Juozams ir Ju- 
zėms metų”.

Vėliau pakvietė keturias sesu
tes Stankutės programai atlikt i. 
Diana grojo 1-uoju smuiku, 
Joana — 2-uoju smuiku, Vida 
skambino gitara, d pianinu pa
lydėjo Teresė. Buvo 
šios, dainos: Pradės ai
ti, Pražydo jazminai, Tau sesu
te, Kur lygūs laukai, Suskyniau 
skynimą, Tėvynė Lietuva, Kur 

Kur tas kelelis, 
t re-

1981 nl. kovo mėn. 21 d. VI. Pūtvio š ui ų -kbopa surengė gražų, iškilmingą Juozų ir 
Juzių pagerbimo pobūvį. Varduvi; ink.:i Juozai (fš kairės į deš.): Jankaitis, Budrevi- 
čius, Rėvas,- šarapnickas, Juza D/vidaitienė.' Vens’ovaltis, žiurinskas, Kozeris, Stanait s, 
Lataitis, Ka'inskis, Morkūnas, Petravi ius. (St. Dapkaus nuotrauka)

re.e aus-. įjaj išpildytą programą ir pa- 
visoms šeimininkėmsį linkėjo 

jsėkmls muzikos mene. Vėl pa

■giria žaliuoja, 
Mylėjau mergelę, Negerki

Baigus programą, svečiai 
ninainkėms audringai plojo

(ne

sigirdo audringas plojimas.
šių jaunųjų menininkių išp'.l- 

d\la programa suvažėjo svečius 
ir j*c pageidavo, kad ir ateinan 
čiais
oū;ų iškviestos tos pačios meni- 
....kės publikai pradžiuginti.

Didelis nuopelnas priklausė 
Si. Jokūbaičiui už parūpinimą 

lietuviškų dainų 
Jcku- 

itis, turėdamas patyrimo mu
loje, pats prisidėjo prie gaidų 

} paruošimo.
* Reikia tikėti, 

tuvių kolonijos 
kinį vienetą — 
tės” išpildyti

metais į Juozinių pobūvįtol> Į bū 
kol jos vėl sugrįžo pakartojimui. 1 n;pj 
Visoms menininkėms saulės pri
segė po' korsažą. VI. Put vis r 
šaulių kuopos vicepirmininkas f Į1)(,nininkėms j- 
V. Bačėnas išreiškė kuopos var | instrumentam? gaidą. St 
du menininkėms padėką už gra-1 j)a

ad ir k!'.. : 
kvies ši i

muzikiniai gabumui, tai tėvų Svečiai buvo' labai patenkinti 
lovana, nes s bu tėvai muzika-1 Juozinių pobūviu ,ir atsisvikin- 
ūs. Justinas Stankus skambina ' darni vieni kitiems 
ąianlnu, o Birutė Stankierė gro- j sėkmės kelionėje, su. 

ateinančiais metais 
Juozinių pobūvyje.

J. šarapnickas

yra ak- 
kuopos

atsiran-džiaugtis, kad 
lietuviškų šaimų kaip 
Stankai, kurie sugeba

1981 m. kovo mėn. 21 d. VI. Pūtvio šaulių kuopos Toronte 
surengtame Juozinių pobūvyje gražią lietuvišką muzikinę 
programą išpildė “Keturios Sesutės” Stankutės iš Sudbu- 
rio, Ontario: Teresė — pianinas, Diana —-1 smuikas, Joana 
— II smuikas, Vida — gitara. Jos taip pat koncertuoja ir 

trompete, klarnetu ir dviem saksofonais.
(St. Dapkaus nuotrauka)

programas per 
tau! inių švenčių minėj i m us.

j Keturios sesutės Stankutės 
! dar jaunos, bet iš prigimties tu

rėdamas gabumų muzikai, pa
gal amžių, stebino svečius už 
ta:p meniškai išpildytą progra
mą per Juozines Toronto mieste.

Daugelis iš mūsų mėgstame 
muziką, dainą ir į koncertus va- 

ižiuojame šimtus kilometrų. Ne 
I vieni tėvai savo vaikus ragina 
! šalia pagrindinio mokslo lankv- 
i . .Į ti ir muzikos kursus. Vaikai, tė- 
i vų prašomi, patenkina jų norus 
i ir pradeda mokytis viena ar ki- 
«!ą muzikos šaką. Tėvai išleidžia 
i tūkstančius mokytojams, inst
rumentams, bet jeigu vaikai ne
turi iš prigimties gabumų ir 
patraukimo muzikai, tokie nu-

Nepaprastas džiaugsmas Pravieniškėse
Jozef Mackiewicz, 1980 m. nių... Dievo Motinai... Samu-.; 

Londone išleistame leidinyje > nės nenustojau. Iki tol jokia ku-
į “Nie trzeba glošno ,,mc<\ ič”

(Turiu garsiai prabilti) aprašo 
j vokiečių karo pradžioje (1911-

Vl-22 d.) džiaugsmo įvykį Pra
vieniškėse. Prieš metus, nuo ka
ro prasižios, buvęs Lenkijos poli
cijos pirmūnas Plutkbwski buvo 
NKGB areštuotas ir Pravieniš-

Ikių koncentracijos lagery patal
pintas. Priverčiamųjų darbų 
stovyklos sargai jau antrą' karo 
dieną išdūmė. Jis pasakoja:

— Norėjome jau išeiti (lais
vėn). Susirinkome aikštėje prieš 
barakus. Suprantama, kada žmo 
gus išbaidytas, kapstosi kaip 
musė klijuose... Ir štai staiga 

tankus!

ką turėjo rankose...
Kas tik 
mojavo.

lipka manęs, rodos, dar nepęr-* 
smeigė... Juk tai stebuklasĮj 
KritAu su kitais krūvon. Kirvmetl 
jau visi gulėjo kruvinoj krūvoj, 
priartėję bolševikai durtuvais 
perdūrė skausmuose dejuojan
čius. Po to, bolševikai šaukė: 
“Ej! Kas dar gyvas?- Daugiau 
nedursime! Kas dar gyvas? A£ 
siliepkite!” Aš suriestas gulė^ 
jau po lavonu ir čia pat, šalia, 
mano galvos, kito kulkų serijo
mis sutriuškinta galva. Greit už-: 
griebiau ranka kruvinų smege
nų saują iš kaukolės ir užlėš- 
kiau sau ant veido... Guliu suė 
laikęs kvapą... Bolševikai ne
turėjo’ laiko. Ačiū Dievo Moti
nai, vokiečiai ėjo greitai. Bolše
vikai įsėdo į tankus ir dingo'** 
— su giliu pergyvenimu pasa
kojo buvęs mirtininku. v

Piatkowskio manymu, bolše
vikai išžudė virš 500 žmonių-. 
Jis įsitikinęs, kad tik jis vienas 
išvengęs žudančių kulkų. Į vo
kiečių kvietimą užimti buvusią 
policijos tarnybą Generalinėje 
Gubernijoje (Lenkijoje), pa
reiškė: “Niekur neisiu.. Nei-vie
nam, nei kitam, nei trečiam ne
tarnausiu, nei, galop, banditu 
tapsiu-Ot, štai kasdien einu, pro 
Aušros Dievo' Motinos Vartus... 
Einu, k-..l eiti kur turėčiau... 
šeima išvežta Kazachstaųan. 
Pergyvensiu karą — gerai. Ne
pergyvensiu -— antras gerai... 
Pastoviu po Paveikslu (Aušros 

i Vartuose) ir grįžtu namo,.
Tai tokią dvasinė būklė žmo

gaus, gulėjusio pb lavonu tu
rint veidą užtekėtais kruvinais 
smegenimis... enkavedistų au
tomatų kulkų serijomis smei
giant nekaltų -žmonių gyvybes,..

Nepaprastas džiaugsimas virto 
baisia tragedija. Tai “civilizuo- 

(Nukelta į penktą puslapį)

: matome atvykstančius 
' Manėme — vokiečiai!

palinkėjo i kyląs džiaugsmas! ... 
viltimi i
dalyvauti skarmalais... šaukė! Ir... štai

-- bolševikai pasirodė- ... Bai
sus dalykas! Visi sustingo, ne
teko žado — suakmenėję stc’vė- 

PUIKI DR. J. ADOMAV1- {j°- - - °j ! Bus visiems negerai...
ČIAUS PASKAITA { Tankai priartėjo.1 Bolševikai iš-

Sekmadienį, kovo 29 d., R. LB aikštėje. Gi mes, kaip galvijai, 
vietoj išbėgioti,

j kaip užkerėti krūvon. Tuomet 
jie iš automatų (karabinow ma-

Marquette Parko apylinkės val
dyba pakvietė dr. J. Adomavičių

lipę, .’įsakė visieins išsirikiuoti

susigrūdonie

' paskaitai apie sveikatos patari- ___
Į mus. Dr. Adomavičius žinomas szyno-wych)..

a smuiku. B:rutė Stankienė —; 
luvalkų Trikampio lietuvaitė, 
lidelė patriotė, ir vaikai auklė
jami lietuviškoje dvasioje. Jus
tinas ir Birutė Stankai 
*vvūs Maironio šauliu 
nariai.

Reikia 
da tokių 
J. ir B.
savo vaikus iš mažens įjungti 
į tautinę veiklą ir paruosti atei
čiai lietuviškos veiklos puoselė
tojus, tėvams pavargus. Be. to, 
Teresė, Diana, Vida ir Joana 
Stankutės išpildo programas ir 
su pučiamaisiais' instrumentais: 
trompete, klarnetu ir dviem sak
sofonais. Tai trumpai apie ketu-’ 
rias sesutes Santkutes, gabias 
muzikos mene.
..Po koncerto tuojau VI. Pūt-' 

vio kuopos šaulės ėmė nešti sve
čiams maistą. Maistas buvo 
skoningai paruoštas ir įvairus: 
šalti patiekalai, sumuštiniai, 
karšias maistas — kopūstai su Į 
dešromis, ir kava su pyragais. #

Įėjimo’ bilieto-kaina buvo tik 
6 doleriai. Už tuos 6 dolerius — 
vaišės, puiki programa ir sve
čius linksminanti plokštelių mu
zika.

Be abejo, kad šaulės ir šaulių 
žmonos pačios iškepė įvairių 
pyragų ir vaišino svečius, visai 
nieko’ nepaimdamos iš kuopos 
kasos.

Turtingą loteriją irgi šauliai 
suaukojo. Visiems dirbant su
tartinai ir draugiškai, nesunku

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS Įstoja lankę muzikos pamokas, 
| greįt pamiršta ką buvot anks- 
3 čiau išmokę..

Kitaip yra su keturiomis sesu
lėmis Slankutėmis. Jų prigimti j ir didelius darbus atlikti.

UŽ DEŠIMT DOLERIU NAUJIENOS SIUN
ČIAMOS TREČDALĮ METUI

Visi lietuviai kviečiami atkreipti i Naujienas
K
r 
savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti,
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS
UŽ 10.DOLERIŲ. ' . .

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus Į plati
nimo vajaus talką!

kaip, geras kalbėtojas. Jo paskai-Į . . .. ’
tos visuomet įdomios, nenuobo-į asakotojas, matytį 
džios. Be to, savo paskaitą pa
įvairino skaidrėmis. Žmonės ek
rane pamatė, kaip atrodo sveikd 
ir nesveiko asmens kūno dalys.

Paskaitos tikslas — parodyti, 
patarti žmonėms, ką reikia da
ryti, kaipvelgtis, kad liga nepri
sikabintų,- ypač vyresnio am
žiaus žmonėms.’ 4
gus reikia kiekvieneam kreiptis} Pameliu nei šauksmų, nei dejo- 
pas gydytoją asmeniškai, nes j------ --
gydymo procesas priklauso nuo Į rodo p; 
asmens .fizinio ir dvasinio sytojų 
stovio.

Paskaita užbaigtą ti umpa me- i 
nine dalimi, kurią atliko solistė t 
panelė Kirvaitytė ir p. Šidagis. 
Daktaras norėjo, parodyti, kadi 
žmogui reikia ne tik kūnui, bet 
ir dvasiai maisto. Už tai dakta
rui buvo atlyginta ilgu rankų 
plojimu.

Po paskaitos buvo rodomas 
filmas, kaip komunistai per Ku-| 
bą, teroro pagalba, plečia savoj 
įtaką Vidurio ir P. Amerikoje.

Kad tokie parengimai reika
lingi, kad žmdnės jais domisi,

įvykio 
| pergyvenimo vizijos apliptas, 
• lyg. netekęs gerklėj oTę, pritilo 
ir tyliu, vos girdimu, prislėgtu 

garsu tęsė: - •
— Įvyko sekančiai: žmonės, 

susigrūdę krūvon, ' stumdėsi, 
blaškėsi, vieni ant kitų lipo, ap
imti klaikios mirties baimės, 

Žinoma, susir-j^1^0 Ą*enas an^ kito... Aš ne-

susigrūdę krūvon

ado parapijos salė,, pilna klau- 
. „ Į.— apie 200 žmonių.

Ignas Petrauskas

JAY DRUGS VAISTINE
275S W. 71st St, Chicago, HL .

« SūFESTINGAl IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY 
X . DŪMYNAI S KOSMETIKOS HWTCWS

Atdara Šiokiadieniais nuo

SAL-

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimu įsaltytojy 
reikalais prašomi pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

NAUJIENOS 
173$ S. HALSTED ST, 
CHICAGO, IL 60608

• Ii anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyds 
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ do’
Pavardė ir vardas _________________________ ____ __________ .
Adresai ________________________________________ ____________

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo_____________ , kuri
yra naujas įkaityto ja*. Priede  dol.
Pavardė ir vardai.................................. ..........— — ......
Adresai-------------------------------------------------- ——--------------

Spomoriaua pavardė, vardu ir vietovė -------------------------- ---

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietnviiką spaudą i
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus----- do
Pavardė ir vardu ----------------------------- -------------—-------------
'Adresas_____________ _______________ _________ ____________
Įį m ■ ii i — ■ i ' ■ ■ ■■■!■■ i ■■ i ■ — ■ ■■■■— —■■■ ■ i . ■

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi m 
raitės susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardas . .. ------- - - - . . ..
Adresu - --------- -

401 puslapių. Persiuntimas $1.

NAUJIENOS

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

iui

| i ‘ Tel. 476-2206 i ■ <. |
HlHMBIIIIIlIBniiim

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• • LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno, ir mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, 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 ŠVENTES 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 ducfmenimii 
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.

9 LIET lDTšKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitOvardžių pavadinimai ir jų vertiniai j vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina J6.

• KĄ LAUMES LEME, 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, nesupraa- 
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimų ir poe
zijų. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teisei. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

• SATYRINES NOVELES, M. ZosČenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 pd. knygoje yn 40 sąmojingų novelių. Kaina 82.

gaunamo* Naujienose, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
IL 60608. Užsakant pi i tu, pridėti dolerį persiuntimo fUiMnmi
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NAC.’il* atdara kasdien, išskyrus sekmadieniui,
a o 9 vr. iki 5 vai popiet šeštadieniais — iki 12 vaL

I Laisvės banketą neišleidžia darbininkų 4 v v
New Yorke sudarytas komitetas “Laisvės” 70 metų 

sukakčiai paminėti. Komitetui vadovauja senas komu
nistas Antanas Bimba, kitų senų komunistų padeda
mas. Komitetas jaunimo neturi. Jie turi vaikų, bet vai; 
kai neseka Markso pėdomis. Jie sako, kad jie myli savo 
tėvus, bet jiems gėda, kad jų tėvai dar vis seka visai 
nedemokratines ir labai žiaurias visuomeninio gyveni
mo priemones.

Laisvė buvo Įsteigta So. Bostone, Massachusets 
valstijoje. Pirmas. Laisvės numeris išėjo 1911 metų ba
landžio 5 dieną. Tai buvo nedidelis, keturių. puslapių 
1 ai kraitis, išeinantis vieną kartą Į savaitę. 'Tuo metu 
Bostone jau ėjo Keleivis. Vienas ir antras buvo tuome
tinių Amerikos socialistų demokratų laikraščiai. Abudu 
laikraščia buvo savaitiniai. Netrukus leidėjai išsiaiš
kino, kad nėra prasmės leisti du savaitinius lietuviškus 
laikraščius Bostone. Bet tuo metu socialistinės idėjos 
buvo madoje, todėl daugelis Amerikos lietuvių jomis 
domėjosi. Nuotaikos buvo tokios gyvos, ypač Bostone, 
kad socialistai galėjo leisti net du savaitraščius, vieną 
nuo kito mažai tesiskirančius. Dabar dauguma lietuvių 
atvažiuoja i New Yorką, bet tais laikais didelis lietu
vių skaičius atvykdavo Į Bostoną, ten susirasdavo pažį
stamų ar giminių, darbo, ir ten apsigyvendavo. Tuo 
metu lietuviai labai domėjosi kas darėsi Lietuvoje, tai 
jie pirkdavo socialistinius laikraščius, nes tais laikais 
pačioje Lietuvoje veikliausi preš caro valdžią, buvo 
socialistai.

Laisvės 70 metų sukaktį turėtų minėti ateinantį 
sekmadienį, balandžio 5 d., kai buvo atspausdintas pir
mas šio lietuviško laikraščio numeris, bet Ieva Miza
rienė nustatė, kad minėjimas bus balandžio pabaigoje. 
Antanas Bimba jau susenęs, todėl viską ruošia pavė
luotai. Mizarienė rašo, kad bus jubiliejinis laikraščio 
suvažavimas, koncertas ir banketas. Ji sako:

“Vieni rūpinamės pagrąžinti patalpas, kiti — 
koncerto talentais, dar kiti maisto paruošimu. 
Bet visi jau rūpinamės tą taip svarbų mūsų gyve
nimo įvykį puikiai paminėti. Į koncertą tikimės su
laukti iš T.Lietuvos daug dainininkų,smuikininką ir

pianistu”. (Laisvė, 1981 m. kovo 27 d., 1 pusk) 
Amerikoje Laisvę suorganizavo lietuviai darbinin

kai, daugiausia dirbusieji Bostono audyklose ir batų 
dirbtuvėse. Laisvės steigėjais ir leidėjais pasirašė šie 
lietuviai darbininkai: J. Neviackas, J. P. Valatka, P. 
Naudžius, J. Undžius ir M. Mizara Ne Rojus ar Rokas 
Mizara, bet M. Mizara.

Į Laisvės koncertą ir banketą Antanas Bimba daug 
žmonių nesutrauks. Bimbos šalininkų Amerikoje be
veik nėra. Gali būti Maskvai tarnaujantieji agentai, 
bet ne žmonės, susižavėję kokiomis nors idėjomis. Lo- 
giškiausia būtų, jei Į tą jubiliejinį banketą sueitų dar-1 
bininkai. Įsteigtoji Laisvė pasisakė už lietuvių darbi-j 
ninku reikalus, bet darbininkai Laisvės banktais nesi
domi, nes Lasvė jau kelintas dešimtmetis darbininkų 
reikalų nebegina. Darbininkų reikalai Lasvės redakto
riams visai nerūpi.

Darbininkų reikalams ginti lietuviškas laikraštis 
turėtų pakviesti ir laukti iš Lietuvos darbininkų. Miza
rienė laukia iš Lietuvos dainininkų, muziko ir pianisto, 
bet jis visai nelaukia atvažiuojant darbininkų. Komu
nistinė spauda visą laiką skelbė, kad dabartinę “tarybų 
Lietuvos valdžią” sudaro darbininkai ir valtiečiai. Da
bartinės valdžios atstovai tam ir veda kovą, kad padė
tų kapitalistų skriaudžiamiems darbininkams. Iš 
Lietuvos atvažiavo Amerikon daug Įvairių žmonių, bet'1 
mes negirdėjom, kad iš Lietuvos būtų atvažiavę lietu- j
viai darbininkai. Visiems būtų įdomu pamatyti, kaip 
tie lietuviai darbininkai atrodo; jie patys papasakotų, 
kaip jie dabar gyvena, kaip jie yra apsirengę, kaip ge
rai pavalgę.

Iš Lietuvos Mizarienė darbininkų Laisvės ban- 
ketan nelaukia, nes ji žino, kad lietuviai darbininkai į 
Laisvės koncertą neatvažiuos. Neatvažiuos ne todėl, 
kad nenorėtų atvažiuoti. Jie labai norėtų pamatyti, kaip 
tie Amerikos lietuviai, kapitalistų išnaudojami gyvena, 
kaip jie atrodo, kokiais automobiliais jie važinėja. Lie
tuvos darbininkai žino, kad ir jie gali automobiliais va
žinėti, jeigu Amerikos darbininkai dolerinėse Vilniaus 
krautuvėse jiems “maskvičių” arba “žigulį” nuperka.
Jeigu Amerikos lietuviai darbininkai mašinos jiems* 
nenuperka, tai jie dar dabar automobiliais ne- Į 
važinėja.

Lietuvos darbininkai i ruošiama Laisvės banketą. 
neatvažiuos, nes ‘‘tarybinė valstiečių ir darbininkų Ru
sijos valdžia” tiek nuskriaudė darbininkus, kad jie gy
vena didžiausioje mizerijoje. Jie pavergė Lietuvą, kad 
galėtų Lietuvos darbo žmones išnaudoti. Vietoj pakelti 
Lietuvos darbo žmonių gyvenimo standartą, jie nus-;Į 
mukdė Lietuvos gyventojų lygį, kad nesiskirtų nuo| 
sovietinės santvarkos. j

Amerikon atvažiuoja didžiausias privilegijas tu-* 
rintieji lietuviai, bendradarbiautojai su okupantu. .

Bimba pavėlavo paminėti Laisvės 70 metų sukaktį 
visu mėnesiu, bet jis būtų dar geriau padaręs, jeigu jis 
palauktų visą dešimtmetį 1911 metų balandžio 5 dieną 
įsteigtoji Laisvė nebuvo komunstinė. Tai buvo Ameri
kos demokratinių socialistų laikraštis... Tais laikais 
komunistų Laisvėje visai nebuvo. Laisvės steigėjai, pa
matę blogą apskaičiavimą, kai antras savaitraštis 
buvo įsteigtas Bostone 1914 metų pradžioje, jį perkėlė Į*

Senatorius Charles Percy globos VLIKo ir ALTo rengiamą parengimą 
žinių siuntimo į pavergtą Lietuvą 30 metų sukakčiai paminėti.

DARBININKAI NESUTINKA
SU LEŠEK VALENSA

VARŠUVA, Lenkija. — Pir

madienį Solidarumo unijos at
stovai susitiko su vyriausybės 
nariais. Nuodugniai aptarę susi
dariusią padėtį Lenkijoje, dar

munistine. Brooklyne įsteigtą Lietuvių Socialistų 
kuopą 1919 metų spalio 27, 8, 9 ir 30 dienas besitęsusioj 
konferencijoje pravedė rezoliuciją, kai vietos kuopą 
pevertė Lietuvių Komunistų Partiją ir pagrobė visą 
lietuvių socialistų turtą, Įskaitant ir Laisvę su visomis 
mašinomis ir spaudos darbui rekalingais reikme
nimis.

Brooklyno komunistai nukniaukė to meto socialis
tams $21,000 deleriu -vertės ivairiaus turto. Dalis sočia- 
listų, nuėjo su komunistais. Kita dalis numojo ranka ir 
pasitraukė, bet liko nedidelė dalis, kuri nutarė kovoti 
už savo idėtą kapitalą ir 8 metų darbą. Ta kova- jiems 
brangiai kainavo, bet jie, apmokėję išlaidas, atėmė iš 
komunistų pagrobtą visą tūkstanti dolerių.

Daugelis dr. P. Grigaiti apšaukė komunistu, bet

bininkai nutarė--atšaukti antra
dienio streiką, kai valdžios at
stovai prižadėjo netolimoje atei
tyje patenkinti kelis darbininkų 
reikalavimus. Solidarumo un:- 
jos taryboje yra 41 narys. Tir 
tapu už streiko atidėjimą buvę 
paduoti tiktai 24 balsai.

B'ydgoščio Solidarumo unijos 
atstovas Jan Riųlevski pareiškė, 
kad Bydgoščio darbininkai jau
čiasi labai apgauti ir parduoti. 
Tame susitarime buvo galima 
laimėti, komunistus išvyti.iš vy
riausybės. Tuo tarpu Valensa 
pareiškė, kad streiko' atidėji
mas darbininkams buvo naudin
gas. Jeigu premjeras Jeruzcls- 
kis nepavarys mušeikų ir jų ne
nuleis, tai Solidaumo unija juo 
nepasitikės, o streiką galės pa
skelbti, kada jam bus geresnės 
salvgos. C * <7

■ dr. Grigaitis jau 1919 metais vadovavo kavai prieš so- 
Kartu su 

Rusijoje bolševikų valdžia pradėjo savo Įtaką plėstiįdr. Grigaičiu tą kovą vedė Juozas šmotelis, Aleksas! 
Amerikoj. Bimba tiek susižavėjęs komunistinėmis idė-1 Ambrozė, Kazys Lutkus, Kostas Augustas, Povilas Mi- 
jomis, kad jis Brooklyno socialistų kuopą pavertė ko- leris,, Vincas Poška ir kiti.

Brcoklyną, N. Y.
Brooklyne Laisvė ėjo iki 1919 metų pabaigos, kaicialistinio judėjimo ardytojus komunistus. 

Rusijoje bolševikų valdžia pradėjo
— Chicagoje pranešama, kad 

i laikraščiams ir knygoms spaus- 
' dinti popierius nuo’ š.m. rugsėjo 
j mėn. 1 d. pabrangs. Už metrinę 
, toną bus mokama $500.

J. VENSLOVA

7AI YRA BALTAI?
/??s*nys)

L; / -v.: ' kalbotyros tėvas prof. P. 
Bopp savo lingv.stiniuose tyrinėjimuose priėjo 
išvados, jog lietuvių kalba laikytina atskira, sa- 
varangiška, pagrindine ištisos kalbų kuopos, 
kaip kad sanskrito, graikų, lotynų ir kitos kal
bos ir tai atžymėjo savo lyginamoj gramatikoj 
(Vergleichende Gramatik des Sanskrit, Zend, 
Griechlschen, Lateinischen, Litauischen und 
Deutschen, I d.).

Ki saulinio masto kalbininkas prof. A. 
Schleicker <39-2) nustatė: “Lietuvių kalba pri
klauso didžiai indoeuropiečių kalbų šeimai. In
dų, persų, graikų, lotynų, slavų, lietuvių ir vo
kiečių, pagaliau keltų yra šakos šios didžios in
doeuropiečių šeimos”.

Lietuvių kalbą laiko pagrindine indoeuro
piečių kalbų šaka dar ir šie kalbininkai bei mok
slininkai: prof. dr. Otrębski, prof. J. Sergi, dr. 
C. Kephart, prof. C. Blagden, prof. S. Aherc- 
romby etc.

Moderninės kalbotyros tėvas prof. A. Meil-
(Les anales dės nationaktes, 1913, 54T) nus- 

taiė: , r'a- kur nori žinoti, kaip indoeuropie
ti ‘ >do--uropiečių protėvynėj), tegu

m: v'. klauso, kaip dabar kalba lietv-

Žymus amerikiečių kalbininkas prof. dr. 
M. Pei (33-295) konstatavo: “Lithuanian, enjoys 
the distinction of being described by linguists 
as the mother tongue which comes closest to the 
original Indo-European of all the modern lan
guages of the group, (plačiai išdėstyta J. 
Venclovos “Indoeuropiečių protėvynė senovinėje 
Lietuvoje”, 1978 m.). Tat jau minėtas moks
lininkas dr. I. Taylor (47-15) priėjo išvados: 
/‘The cradle of the Aryan (Indo-european) lan
guages must been in the Lithuanian region”.

Vadinasi, lietuvių kalba yra labai sena ir su-1 
daro vieną iš pagrindinių indourcpiečių kalbų 
šeimos narį. Tad ją vadinti fiktyvniu baltų var- 

idu taip pat nėra pagrindo.
Be to, bešališki istorikai ir prie baltų pri- 

' skirtus latvius su senprūsiais priskiria he*uvių 
kamienui, kaip ir teigė prof. dr. R. Lathan ('26- 
18): “Ethnologically, the Lithuanie stock falls 
in the four divisions: the Yatshving, the Lithu- 
anic Proper, the Lett and the Prussian”.

Prūsus laiko priklausančius lietuvių kamie
nui bei lietuvių kiltimi: prof. R. Dixon (JI-T9),i 
dr. C. JurRela (17-17), prof. W. Kamieniecki (19- 
51) prof. A. Voldemaras (58-71), dr. L. Witeer 
(59-129), dr. L. Diefenbach (10-57), prof. A. 
Brueckner (9-15), prof. dr. P. Kušner (25-156), 
prof. M. Bobrzinski (7-43), prof. S. Zajączkows- 
ki (60-12), prof. dr. Matusas (29-), dr. A. Ku- 

jčinskas (24-74), prof. M. Roemer (37-11), prof.

J. Feldman (13-13), prof. J.Abercromby (1-134), 
prof. Ig. Jonynas, prof. T. Tallent, prof. S. Sužie
dėlis, dr. S. Horak, prof. M. Kojalovič, P. Se
menov, prof. G. Bienaime ir t. t.

Latvius laiko priklausančius lietuvių ka
mienui bei lietuvių kiltimi: prof. A. Brueckner 
(9-18), dr. A. Kučinskas (24-119), prof. N. N. 
Barson (4-43), prof. W. Kamieniecki (19-14), 
prof. A. Scott (41-224), prof. dr. A.Matusas (29- 
18), prof. dr. H.. Brachelli (8-36), dr. R. Lat
ham, prof. E. Powell (34-189), dr. W. Gaigalat, 
prof. A. Alekna, dr. A. Palmieri, prof. J. Gotje, 
prof. P. Semenov ir visa eilė kitų istorikų, kurių 
čia neįmanoma išvardinti.

Konkrečiai apie latvį atsiskyrimą nuo lie
tuvių kamieno istorikas prof. A. Voldemaras 
(Laisv. Liet., 19^8, 7 nr.) taip aiškino: “Vokie
čiams pavyko atskirti šiaurines lietuviškas gen
tis nuo kitų betuvių. Nuo tada amžių bėgyj du 
kamienai .sekė savo likimą be sąlyčio. Tai kaip 
tik šis atsiskyrimas nuo likusių bendragenčių ir 
davė gimimą atskirai latvių tautai”.

Todėl ir suprantama, jog G. Chaucer savo 
“Canterbury Tales”, minėdamas savo riterio ke
lionę po dabartinę Latviją 13 amžiuj, randa tik 
lietuvius, o ne latvius. Panašiai galima pasa
kyti ir apie senprūsių atsiskyrimą nuo lietuvių 
kamieno.

Apie jų kalbas lenkų metraštininkas M. de 
Mechovia (16 amž.) “Descriptio Sarmatae” 

taip liudijo: “Linguagiums Lithuanicum ėst 
quatripartium: primum esą Jaczwingorum, al- 
terum ėst Lithuarum, tertium Pruthenicum, 
quatrum in Lotwa s. Lothigola”, reiškia, prūsų 
ir latvių kalbos yra lietuvių kalbos šakos bei 
dialektai.

Apie prūsų kalbą byloja prof. L. Baczko 
(Handbuch der Geschichte Erdbeschreibung und 
Staat Preussens, Koenigsberg, I t., 64 p.): “Se
nųjų prūsų kalba, kuri yra lietuvių kalbos duk
tė, susiformavo per susimaišymą su vokiečių ir 
vengrų kalbomis”. 18 amž. pačių prūsų kalbinin
kas G. Ostermeyer (Neue Lithuische Gramatik) 
konstatavo, jog prūsų kalba yra išsigimusi ir su
darkyta lietuvių kalba.

Kas liečia tariamus prūsų kalbos paminklus, 
tai jie sudaryti svetimtaučių, kurie šios kalbos 
nemokėjo ir tuo laiku, kada germanizacija buvo 
giliali Įle’dusi savo šaknis. Todėl,žymus kalbinin
kas prof. dr. A. Patt (De Lithuano Borussicae, 
13 p.) priėjo išvados, jog tie vadinami prūsų kal
bos paminklai nėreprezentavo prūsų kalbos. Dr. 
C. Jurgėla (17-21) nurodė: “J. Dlugosz opinioned 
that the Prussians spoke Lithuanian and a histo
rian has no basis to controdict this”.

(Bus daugiau)
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ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI duoda veltui kietais 
viršeliais įrištą knygą apie Šventąjį Raštą. Pirmi atėjusieji 
į Naujienas galės gauti: 1) “Amžių planą”, 374 psl., vardų 
rodyklės, arba 2) “Kasdieninė dangiškoji mana”, 200 psl., 
kasdieniniai pamokymai, 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. Mozart Avenue, 
Chicago, IL 60632
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IJR. HAUL V. DARGIS 
GYDYTOJA. IR CHIRURGAS 

Community ItiinlL®. 
Medicinos diraktoriua

S. MeniMlm Rd, Wswcaos^r, IL 
/ALANDUS: 3—8 darbo dienoms u 

cu dura šeštadieni 8—3 v*L 
Jet. *62-1727 arba 542-27 W

TEL. 233-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71st St. Tel. 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

Dr. LxEONaS SEIBUTiS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS- CHiRURGUA 
2656 WEST 63rd STREET 

v’aianaos; antrai i—4 popiet, 
ketvirtad. 5—7 vaL vak. 
Ofiso telefonas: 776-2880, 

Rezidencijos teleL: 448-5545
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Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
. taku chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710 

Tel. (813) 321-4200

s giriasi nemažu LB-nės 
skaičiumi ALTe: “Jūsų 

L. B-nėje

t

SOPHIE BARČUS

F. J. RIDIKAS
16L lArda /-1»1a

Nuo
Tel: OLympic 2-1003

TeL: LAfąyette 3-3572

Tirus mylimai žmonai

*

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArda 7-3401

LIETUVIŲ EV. REFORMATŲ KOLEGIJA

’arap.

4
S

AMSULAHSC 
PATARNAVIMAS

4
%

v ings
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TURIMI 
KOPLYČIAS 

MISOSE MiESTu 
DALfSE.

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairių atstu m y. 

ANTANAS VILIMAS 
TeL 376-1882 arba 376-5996

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

I
I

‘‘Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Programos vedėja

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 WTIS stoties, 1110 AM banga.

. 2646 W. 71st Street

Naujienos, Chicago, 8, BL Friday, April 3, 1981

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos iš W0PA, 

1490 kiL A- M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirms- 
dienio iki penktadienio 4:00-4:30 
vai. popiet, šeštadieniais ir sekma 
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto

Vedėja — Aldona Daukus 
Telef.: HEmlock 4-2413

m

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

4040 ARCHER AVENUE
CHICAGO, ILL. 60632

Phone 254-4470

*

!

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE.

PATS SKAITYK IR DAR KI 
TUS PARAGINK SKAITYTI j 
DIENRAŠTI -NAUJIENOS’

BUTKUS - VASAIT1S
J 446 bo. 50th Ave^ Cicero, I1L

Midland i,avinas vOtar- 
iuja taupymo

paskolų reikalus visos rmr 
cų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytu 
pasitikėjimą. Mes norėtu
me būti Jums naudingi ii 
ate tvie.

Sąskaitą apdraustos 
iki $40,000

2657 W. 69 STREET 
Chicago, ft 6062 

T*' 925-7400
8929 SO. KaRlcM AviL. 

Bridgeview, IL <04}’ 
Tel. 598-9400

Aikštės automobiliams pastatvti

1914 metu
<

u

Chicago, Illinois 60629 
Telef. 778-5374

fe

> "R 5

(Mimnjum
Cendicat*

ALISAI 8ŲRBULIENEI
reiškiame nuoširdžią užuojautą kun. Kostui Burbuliui, 
sūnums su šeimmuU, ir kartu liūdime didžiojo skaus
mo valandoje.

ChicAgot

Lietuvių

Laidotuvių 

Direktorių 

Asociacijos

W54 bo. HAUS1ED S i ĮLEKI

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANTCA AVE. TeL: YArds 7-li38 -113»

(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hilla, HL 974-4414

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

Joniškiečiu Labdarybės ir Kultūros 
klubo susirinkimas įvyks antradieni, 
balandžio 7 d., Vyčių salėje, 2455 W. 
47th St. Pradžia 1 vai. popiet. Visi 
nariai ir norintieji būti nariais kvie
čiame atsilankyti. Bus daug svarbių 
pasitarimų ateities reikalais. Po susi-

NEPAPRASTAS DŽIAUGS
MAS PRAVIENIŠKĖSE
(Atkelta iš 3-čio puslapio)

to ir kultūringo” dvidešimtojo 
amžiaus raudonojo komunizmo 
žadamo rojaus pasekmė.

j P. L.
i Chicago, III. 1981.III.10 d.

KELIAMAS BALSAS 
APIE GINKLŲ-KONTROLĘ

' WASHINGTON, D.C. — Visa

ve
žu-

nu-

eilė atsakingų pareigūnų kelia 
. balsą apie reikalą įvesti griežtą 
j ginklų kontrolę. Dabar žmonės 
’ gali beveik laisvai nusipirkti 
; įvairios rūšies revolverius, o 
liau juos naudoti žmonėms 
dyti.

John W. Hinckley laisvai 
sipirko revolverį ir sužeidė

- turis žmones. Nežiūrint padary-' 
tos žalos valstybės prezidentui' 
ir kitiems pareigūnams* vis dar i ųi

_ ; atsiranda žmonių, kurie nenori į j 
įvesti ginklų kontrolės. Jie tvir 
tina, kad ne ginklai sudaro pa- . 
vojų, bet žmonės, kurie tuos

i ginklus vartoja.
Chicagos burmistre J. Bvrne i °

pasisakė už ginklų kontrolę. 
Tos pačios nuomonės yra ir Illi
nois gubernatorius Thompson,

. bet to nepakanka. Ginklų kon
trolė sustabdo'ma įvairiuosej *■

• Kongreso komitetuose, iš kurių
1 projektai nesulaukia diskusijų, 
ir atstovai neturi progos Bal
suoti. Policininkai norėtų tą 
ginklų kontrolę Įvesti, nes jie apie galimą 
dažniausiai nuo ginkluotų žmo
nių nukenčia.

VANCE FUNERAL HOME 
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
Tel.: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE ŠOKINI

LIETUVIŲ SODYBA

EAST
Naujienų š. m. 57 numeryje, 

laiške Redakcijai, J. Pečiulis 
klaidingai kritikuoja K. čiurins- 
ko aprašymą Vasario 16-osios 
minėjimų, kuris įvyko vasario 
14 ir 15 dienomis East Chica- 
goje ir Gary, Ind.

Prieš keletą metų minėtoje 
apylinkėje Jcmas Pečiulis buvo 
aktyvus subankrutavusios Liet. 
Bnės atkūrėjas ir didžiausias 
(R). LB-nės niekintojas, mūsų 
apylinkėje nuolatinis košės mai
šytojas. Jis, anksčiau dirbęs 
mūsų apylinkėje ALTe ir BAL- 
Fe, iš minėtų patriotinių orga
nizacijų pasitraukė.

J. Pečiulis labai nepatenkin
tas, jei kas teisybę atvirai para
šo ar konkretiškai aprašo (R) 
LB-nės darbus. Jis tuojau bėgio
ja pas savo draugus, tokius, 
kaip jis pats, ir lieja tulšį, o vė
liau melagingai visokias nesą
mones rašo. Pvz., jis rašo, kad 
korespondentas K. čiurinskas 
miglotai, lyg išsisukinėdamas, 
pamini, kad minėtą Vasario 16 
minėjimą suruošė Lake apskri
ties ALTo valdyba ir minėtos 
apylinkės iš lietuvių organizaei 

sudarytas komitetas. Jonelis 
tusia, kodėl, aprašant, vengta 
ms pareikšti padėką.

Atsakymas: Jeigu aprašant 
korespondentas dėkotų ALTo 
vaidybai ir Vasario 16 minėji
mui suruošti sudarytam komite
tui, tai nebūtų tik vienas Jone- 

o kartu būtų ir korespen- 
as, ir antras Jonelis lanky- 

atstovų 
mažėjančioje L. B-nėje buvo 
apie 30 narių“. Joneli, pasiskai
tyk ALTo įstatus ir sužinosi 

tstovų skaičių.
Jonelis giriasi LB-nės nuopel

nais. LB-nė sužinojus, kad ALTo

<

CHICAGO, IND.
valdyba gavo paskaitininką 
iems “nekošer”. Po to LB-nės 

atstovų posėdžiuose nemačiau 
iki paminėjimo parengimo pa
baigos.

Jonelis rašo, kad pagal kores
pondentą, East Chicago’je vėlia
vų pakėlime “dalyvavo ameri
kiečių Legionierių Postas 369; 
kodėl nuslėpėt Vytauto Postą 
289? Atsakymas: Postas 369 
yra gausus, rikiuotėje organi
zuotai atliko salvių šaudymą. 
Vytauto Posto, berods, 2 vyrai 
gausioje publikoje liko nepa
stebėti.

Jonelis tvirtina, kad tik abie
jose lietuvių bažnyčiose, Gary 
ir East Chicagoje, buvo pasi
melsta už žuvusius dėl Lietuvos 
laisvės; dviejose banžyčiose, ne 
penkio'sę, kaip mano buvo pa
minėta. Atsakymas: ALTo val
dybos pastangomis buvo pasi
melstą už žuvusius dęl Lietuvos 
laisvės ne tik minėtose bažny
čiose, bet ir St. Mary, Kouts, In
diana, Notre Lame, Long Beach, 
ind., ir St. Peter ir Paul, Whit
ing, Ind.

Jonelis rašo apie į bažnyčią 
vėliavų Įnešimą Vasario 16 pro
ga, ir visiškai pasimeta, nueina 
nuo tako, ir rašo apie profesio
nalus medžio’tojus, zuikius, apie 
Kanadoje Medžiotojų ir Meške
riotojų klubus ir daug negirdė
tų niekų. Eidamas prie laiško 
pabaigos, Jonelis visiškai meluo
ja; Jis rašo, kad nesmagu ir net 
liūdna, kai per Vasario 16-ąją, 
Lietuvos himno vienybei težy- 
dint, iškilmėse imama kivirčy
tis, ir nemažiau liūdna, kai gan
dai, virtę kivirčais, pradeda eit 
laikraščiuose.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VACLOVUI POCIUI

Lietuvoje mirus, 
jo broliui Valerijonui su žmona ir kiliems giminėms 
re škiame gilią užuojautą.

BUV. L.P.T. KLUBO “KRIVULI
VALDYBA IR NARIAI

štai, kad ir čia minėtoje ko- 
respondencijpje ,ar tiko, užuot I 
paminėjus nuopelningus daly
kus, užuominomis leistis į šalis- s 
kus, netgi demagogiškus spėlio- | 
jimus, vengiant viešai pasisa- g 
kyli, ką girdėjo ar negirdėjo; g 
kad keliems nepatiko patriotinė i 
įaskaita — kas nepatiko, kam ? 
ir kodėl? i i

Atsakymas: Čia jau demago- | 
gija, Joneli. Aš pats mačiau ir 
girdėjau Joną Pečiulį įkaitusį, 
nepatenkintą, aiškinantį poniai, 
ką paskaitininkas turėjo sakyti 1 
ir ko neturėjo sakyti. Joneli, 
pats spaudoje paaiškink, kodėl 
tau nepatiko patriotinė paskaita 
ir dar porai tavo ^draugų, kurie 
to ir neslėpė.

Jonas Pečiulis praeitais metais 
Vasario 16-os minėjime taip pat 
sukėlė nemalonumų, nesupratęs 
kongresmanų anglų kalbos, o 
šįmet rašo kaip patriotas ir de
dasi nieko nežinąs, ir mane va
dina tikru gandonešiu ir kalti
na mane kokių nors tikslų sie
kimu. Kaip tau, Joneli, ne gėda 
mūsų apylinkės gyventojų, ku
rie tą viską labai gerai žino’?

K. čiurinskas

S

CHARLES STASUKAITIS ■«
3

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA
i

- GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halsted Street, Chicago

TeL 226-1344
F

I

Mažeika Evans

Laidotuvių Direktoriai

—Reikalavimai suvaržyti gink
lų pardavimą vėl kilo Kongreso’ 
sluoksniuose, pasikėsinus į pre- 2 
zidento Reagano gyvybę. Tie į 
patys sluoksniai nurodo, kad bus ; 
sunkoka šiais metais ką nors Į 
padaryti ,nes prez. Reaganas yra 
griežtai nusistatęs prieš ginklų 
kontrolę.

6845 SOUTH WESTERN AVE 
Tel. 737-8600-01
9837 SOUTH KED2IE AVE.
Tel. 422-2000

EUDEIKIS
— Streikuojantieji angliaka

siai atmetė pasirašytą unijos 
vadovybės ir anglių kasyklų sa
vininkų sutartį santykiu 2 
prieš 1. Numatoma, kad anglia- . 
kasių streikas gali ilgai užsitęsti.

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4805-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Tri. S27-1741 —1742

— FBI kriminalo statistika 
rc'do, kad 1980 metais visoje 
Amerikoje didesni nusikaltimai 
padidėjo 13%. Chicagos krimi
nalo . ekspertai priėjo išvados, 
kad vienintelis kelias sumažini
mui kriminalinių nusikaltam 
yra pakeitimas dabartinės teisi
nės sistemos, liečiančius 
minalą.

SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

V1G BERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

— Chicagoje pranešama, 
Illinois "lalstijos Narkotikų 
misijai gali tekti atleisti tris ket- 
virtądalius savo tarnautojų, jei 
biudžetas bv.s drastiškai suma
žintas.

TĖVAS IR SŪNUS
4ARQLETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave^ Cicero 

Telef. 476-2345



Susivienijimas rengia ekskursiją - i 
kelionę Į Karibų jūrą

f usivienijimas Lietuvių Ann- 
rikoje pirmą karią reng a-orga
nizuoja kelionę Karibų j ū rojų, 
laivu “Carnivide”, nuo lupki ič o 
(Nov.) S iki 15 dienos (vieną iš

šia kelione gali pasinauddti 
visi, nežiūriai, ar jie yra ar nėra 
Sl.A nariui. ’ |

^vahu, kad neatidėliotumėt,
1 įbar tuoj užsiregistruolumėt 

iiž.ns ik vt’jmėt sau vietas
? o l 
ir

:styb< s: ‘ pa 
ub- [ nu

Kei-onės * 
t ogi kabina 
s i:luistas,

.irioje įskaitoma:
— kambarys, ska- i 
įvairūs pasilinks- •

! nai iš Cicero už nuolatinę para
mą. Dėkui už penkinę, atsiųstą 
specialiu laišku kalendoriaus

■_ # proga.

■— Povilas Tėresevičius iš
E'rightcn Parko, pratęsdamas 

' prenumeratą, savo gerus linkė
jimus atlydėjo $.’> auka. Dėkui.

—- Alfonsas Lauras iš Mar
quette Parko pratęsė, iš anksto 
savo prenumeratą ii- ta proga 
parėmė Naujienų leidimą $5 
auka. Dėkui.

Ha«n«l, lemi — Pardivlmui . Nam«l, Ž«mi — Pardivlmoi 
Jt£AL ESTATE FCR SALI | JIE AL ISTATI FOR SALI

Laivas išplaukia iš Miami, 
Floridos. Aplankys tris įdomius ! 
tropinius uostus ir 
Samana — Dominikos Bes
likoje, San Juan - Puerto Rico 
ir St. Thomas — JAV salą.

Bus progos pailsėti saulėje, 
užmegzti naujų pažinčių, aplan
kyti dar nematytas salas, ke
liauti su linksma lietuvių grupe.

Kaina, laivu, vienam asmeniui 
(po du į kambarį) prasideda 
nuo 8800 (astuoni šimtai dole
rių). Ee to, reikia pridėti kainą 

..orlaiviui iš jūsų miesto (namų) 
iį Miami, Fla. — Round Trip.

Pasinaudokite šia proga įdo
miai ir linksniai praleisti atosto-

pasidžiaugti jūra ir Iropi- 
aulės šiluma. T

Informacijai ir registracijai 
prašome jau dabar .kreiptis į:

American Travel Ser
vice Bureau

9727 S. Western Avenue 
Chicago, IL 60643 
Tel. (312) 238-9787

Atviras laiškas Darbininko 
redakcinei komisijai

Iri apibūdina ne

tikintis Tamošius ir aš netikiu. 
#cad tos dvi, 4‘ne?eisįngai ap 
imeižtes^ nekaltybėj šią bybf 

Jaunėtų... .Jos ar viena iš jų 
įeinant “G’mtuoju Kraštu*’) za- 
Siejo grįžti į gimtinę. Ten lai 
fpūtų tikra galimybė tokią bylą 
Rlr. Bob-liui iškelti. Ir jis už zai 
ipūtų labai jau griežtai nubaus
tas. Matot, kaip viskas gružliai 
*cia sus’klcsto. "’Tikroji tiesa’ 
-triumfuoja, l’ž tą “tikrosios 
teisybės paskelbimą Darbinan- < 

i k ui Aleksandras Dabšys atsiun
tė 30 dolerių. ;

T R U M ° a •

— Julija M. Rastenienė, Balti
more, Md., adv. Nado Rastenio 
našlė, pratęsdama prenumeratą, 22’2 Cermak Road 
siunčia sveikinimus ir gerus 

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
aS 2EM-US NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOEĖJIMA1S.

^£L VISŲ LNFORMACUŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KA2ANAUSKAS, Prezidentas I

Chicago, DI TeJ. Virginia 7^742

E

Prieš kLk laiko parašiau 
alums laišką, tikėdamasis, kad jį 
atspausdinsite Darbininke. Atsi
prašau, kad aš juo sutrukdžiau 
Jums rimtį. Aš, mat, nežinojau, 
kad Jūs esate įsivedė cenzūrą. 

’ Rusijos komunistai irgi turi 
cenzūrą. Juk labai jau nepato- 
gu, kad “netikroji tiesa” prasi
skverbia i liaudies mužikėlius. 
Taip atsitiko su Lenkijos muži
kais. Paskui ir terliokis su jų 
visokiais: — Eik, komuniste, iš 
Tojaus, pažink vargą ar to j aus.

Matomai, cenzoriai per vėlai 
atsikvošėjo. - Dabar ir teisinkis 
dėdei Brežnevui, ir ar išsitek 
s’nsi? Ir ar patikės? Džiau
giuosi Jūsų pasirinktu keliu. 
Tvarka turi būti ir “tikroji lie
sa” turi viešpatauti pasaulyje. 
Na, štai, kad ir ši:

tik
šiuos grašius nepasigrobkite 

vieni, bet pasidalykite: vieną 
didvyrėms, 

kurios nešventė pavergimo šven
tės būdamos pavergtoje Lietu
voje “jubiliejiniais metais”. Ki
ta dalis priklauso Gimtajam 
Kraštui — jis pirmas paskelbė 
apie tas dvi puikias lietuves, 
kurios taip jau pavyzdingai ten

Ponia P. Zalnis iš šiaurinės 
žikagos, dėkodama už neseniai 
mirusio vyro Pijaus paminėji
mą, atsiuntė *100 auką. A.a. Pi
jus Zalnis buvo nuoširdus Nau
jienų rėmėjas. Jis su savo* žmo
na visuomet dalyvaudavo jų ren
giniuose, o vėliau, dėl nesveika
tos negalėdamas dalyvauti, vi
suomet -‘ atsiųsdavo stambią au
ką. Dėkui poniai Zalnienei, vyk
dančiai vvro bei šeimos idealus.

‘Aš nešvenčiau pavergime 
šventės”... Daina Kaman'aitė. 
Darbininkas, 1981 m. kovo d. 
Jūsų redaguojamame Darbinin
ke V. Ševrukas rašo:

— Kada jauno žmogaus norą 
gyventi teisingai ir sąžiningai 
sutinka valdžios kaltinimas be-

valdžios banditizmą, bet dar dail- (jaiį duokite tc’ms 
giau valdžios bejėgiškumą nu-' 
galeli ir sutriuškinti tą mažą 
žmogų. Tai liek Lukoševičiams.

Gimtajame Krašte 1980 m.
gegužės 22 d. (Jei kartais jo na- 
turile, paskambinkite Lukoševi
čiui, jį gausite už dyką) nepa-
žymėta, kad PLB pirmininko! telgėsi. O likusi dalis tų grašių 
duktė Daina Kamantaitė daly
vavo pavergimo šventėje (Tai 
ypač svarbu skaitančiai visuo
menei). Ji lik pasakė:

- - Kelis karius buvau univer
sitete, tai tikra karalystė!...

Susimildami, nepridėkite “ne-j 
teisingos pastabos”, kad ta 
ralyste tegali naudotis tik ko-j r 
munistų vaikai, kaip ir kitose Į M 
karalystėse, kurias išvardino j 5 
Fortune 1981 m. kovo 9 d. Tų 
karalysčių ten priskaitome apie 
10. O kad būtų “tikra lygybė”, 2 
kartais į tas karalystes p&kvie- 
čiami ir tie, kurie komunistinei i 
valdžiai didžiai pastarnavo.

Dar mane labiau sužavėjo — 
Aleksandro Dabšio pasiūlvmas i 
iškelti VLIKo’ pirmininkui bau--g 
džiainaja bvla. Deja, aš esu ne- S

užtarnautai priklauso Jums. 
Bet, kiek man žinoma, tas, ku
ris gavo grašius, mažai jais pa
sinaudojo. . P. Bagdonas

i PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

— Ponia A. Grabauskienė - 
Grabas, gyvenanti su dukra ir 
žentu Kalifornijoje, atsiuntė 
šimtą dolerių: $40 metinei' preį 
numefątai ir $60 Naujienų pa
ramai. Ji anksčiau gyveno Mar
quette Parke viename bute su 
žento motina. Dar ir dabar kai
mynai negali atsistebėti jų gra
žiu sugvvenimu. Dėkodami už 
nuolatinę paramą, gerus linkė
jimus ir už gausią auką, siun
čiame velykinius sveikinimus..

-—Dėkui A. Ašokliui ir jo žmo-

linkėjimus besiartinančių Vely-. 
kų proga. j

— Arėjas Vitkauskas, World-1 
Wide News biuro direktorius,: 
savo skiltyje “American scene” , 
pasaulio laikraščiuose dažnai 
pamini pavergtą Lietuvą ir lie
tuvių gyvenimą. Globo žurnale,' 
Indijoj, jis rašo apie naujų atei
vių gyvenimą Amerikoje. Jis 
ten pat mini, kad MASH filme 
minimas nieko bendro su tikro
ve neturintis lietuvis. Jo skiltis 
pasirodo News Digest ir Speak 
Up laikraščiuose, kuriuos leidžia 
ir redaguoja lietuviai. »

BUTŲ NUOMAVIMAS
» PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI

» NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ KOŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY.
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIJA NOREIKIENĖ

2608 West 69th St., Chicago, DI. 60629 ♦ Tel. 925-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies Įvairių prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

EVANSTONE — 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
quette Parko centre. $75,000.-

4 BUTŲ MŪRINIS — 3 po 4 ir 1 -2.
— St. Petersburg, Fla., ALTo 50 pėdų sklypas. Brighton Parke.

i • i i i - on i / t $69,000. skyrius balandžio 20 d. (antrą 
Velykų dieną) rengia tradicinę* 
išvyką į gamtą — margučių, ri
denimą prie ežerėlio, Seminole 
parke (Park Blvd, ir 98 St. N.) 
9-ame paviljdne. Kiaušinių ride
nimo pradžia 11 vai. Vėliau j 
karšti pietūs. Laukiama atšilau- 2 
kant vaikučių ir svečių.

ALTo Valdvba i
— (R) LB Brighton Parko;

Apylinkės visuotinis — metinis ■ 
susirinkimas šaukiamas 1981 m.

4 balandžio 5 d. (sekmadienį) 
J{2 vai. popiet Vyt. Didž. šaulių 

rinktinės namuose, 2417 West
^143rd St. Nariai ir prijaučiantieji- 

maloniai kviečiami atsilankyti.! 
Po susirinkimo — draugiškas '

^{pasikalbėjimas prie kavutės.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

Insurance, Income Tax

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

BUSS. OPP. — OUT OF TOWN 
Biznio Progos — Už Miesto Riby

FOR SALE — WISCONSIN DELLS 
AREA. 31 unit motel, bar & restau
rant just off 190 94. Good income, 
location & terms. Cail Jo far details. 
Other investment property available.

CENTURY 21 — (608) 254-2414 
rinkimo— vaišės. . A. Kalys

RENTING IN GENERAL 
— Nuomos —

Vokietijos mokestiniai Įsipareigojimai j |

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St, Chicago, Ill. 60629 ♦ Tel. 925-2737

Paruošiame pranešimus ir prašymus 
Sveikatos netekimo, senatvės, našlės pašalpų 

Jeigu Jūs 2, 3 ar 4 metus dirbote Vakarų Vokietijoje, 
Jūs turėtumėte mums šiuo telefonu paskafnbinti 

312-271-0657

Apylinkės Valdyba j CICEROJE išnuomojamas 3t/2 
•kamb. butas vienam žmogui. 

— Penktadienį, balandžio Xuoma §120. Skamb. 652-3978.
3 d., 7 vai. vak. Lietuviu Sodv-' ‘ 
boję įvyks Chicagos Spaudus'
klubo narių susirinkimas. Bus 35-TOS IR EMERAL apylinkėje 
svarstoma VLIKo ir ALTo veik- išnuomojamas 6 kambarių bu- 
la ir šių dviejų organizacijų ar- tas, su baldais ar be baldų.

^jdytojų visiškas subliuškimas. į Tol. LA 3-1387
R j Nariams dalyvavimas būtinas.].----- *
J Valdyba * ■.!■■■ ■■■ ■■■■r rrar^

1 t------------------- --------------------- '■ ■ 1 ----------- !------------- ----- ■ ------- ------ ■ -■
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ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talrnan Avė, 
Tel. 927-3559

i m■■■■—!- inr i i..... ................. ....
DĖMESIO

62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui autcmobiHo 
Liability apdraudimas pensinin

kams. Kreiptis:
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
Tel. 523-8775

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

mento laiptai, porčiai, stogai
■ ir visa kita.

FETING5S CONSTRUCTION

J 7152 So. K?dzie Avenua
TeL 776-8505

šių Stogus. Už^darbą' garan-/ 
tubjaine ir - e$ante apdraustij:

A - 655Ž/S. TąĮmdq^ėnoeJ:įį
.3 Chicago, 4L 61)659 *^ '7

i

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 kariu su specialistais ir kanclerio 
teisininkais Berlyne.

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

Viską galime sutvarkyti laiškais arba telefonu.

Naujienoms reikalingas

SPAUSTUVĖS DARBININKAS

(Turi mokėti raides rinkti)
NEMOKANČIUS, BET DIRBTI NORINČIUS, 

IŠMOKYSIME.

Geras atlyginimas. Puikios darbo sąlygos. 
Telefonuoti darbo valandomis

421-6100

FLEA MARKET .
SPACE AVAILABLE ’

DATES APRIL 4, 5, 11, 12 
8:30 A.M. — 4:00 PAL

WALTER LUTHER H.S.
9 & Chicago Melrose Park 

For Info. Call 237-9639
Bonus !

Bring this ad for a Free Admission 
with 1 Pąid 5Oc. Admission

■ - 1
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PASSBOOK
the best way to

see us for 
financing-

1 AT OUR low RATS

asii 
Compo-jaded 

Quarterly

OUR SAVINGS
CERTIFICATES 

EARN UP TO 3%

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILLINOIS 

PjUukA IkAXAXArtKAS, PrttUtsi PhciMU Vljflnl* 7*7747

HOURS» Mon. 7a«.Fr 1.9-4 Thur.9-8 Sat. 9-1

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

' TAUPYKITE PIRKDAMI Iš PHILMAID 
FABRIKO SANDĖLIŲ

Sekmadienį, balandžio 5 d., nuo 8 vai. ryto 
iki 4 vai. popiet ,

* ' ♦ *
PIŽAMOS (nakties apranga) ir NAKTINIAI, 

TRUMPI ar ILGI APATINUKAI,
NAUJOS MEDŽIAGOS ir KASPINAI

YPATINGA ŠIŲ ROSIU APRANGA;
• ŠILTAS APSIAUSTAS — $8.

• KELNAITĖS — tik 50 centų ir 00 centų.

• TRUMPI APSIAUSTAI — $5 ir $6.

Visi būsite patenkinti bet kokiais šios fabriko 
krautuvės pirkiniais. 
. * * *

1033 W. VAN BUREN STREET
PRANEŠKITE IR ATVYKITE KARTU SU SAVO ARTIMAISIAIS 

Didelė automobiliams aikštė veltai

— Š. m. balandžio mėn. 15 d. 
(trečiadienį), 3 vai. popiet Lie
tuviu Klubo mažoje salėje ak
tualiems Apylinkės reikalams 
apsvarstyti šaukiamas (R) Lie
tuvių Bendruomenės St. Peters
burg© Apylinkės visuotinis na
rių susirinkimas. Apylinkės na
riai ir prijaučiantieji maloniai^ 
yra kviečiami dalyvauti.

Apylinkės Valdyba

— Juozo Kapačinsko atsimi-;
nimai Spaudos Baruose, Chica- ’ 
gos Lietuvių Literatūros Drau
gijos 1979 m. leidinvs. Gausiai , ... .... , ; . c paruošta — teisėjo Alphonseiliustruotas nuotraukomis, 2i6 s,’ v._ ., „c-ri •>
psl., kaina $7, gaunamas Nau
jienose. (Pr.)

— VERTINGIAUSIA D0VA-! i
I -----------J f-y— ---------

NA — lietuvio dailininko meno ma Naujienų administracijoj*“, 
kfirinj-s. ČIURLIONIO GALE
RIJA, Ine., 4038 Archer Avė., 
Chicago, Ill. Telefonas — Mid-! 
land Savings darbo valandomis 
2544470, kitu laiku 434-6155.

TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug 

padėti teisininko Prano ŠULO

WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
; išleista knyga su legališkomis 
Į formomis.

Knyga su formomis gauna-

1739 South Halsted St., Chica
go, ILL. 60608. Kaina $3.00.

Laikrodžiai Ir brangenybės 
Pardavimas ir Taisymai 
2646 West 5*Hh Street 
Tel. REpubUc 7-1541

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

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

M. ž I M K U 5
Mcttry Pvblk

INCOME TAX SERVICE
4259 S. AfaplewoccL Tek 254-745$ 
Ttlp p«t rfiroml vertimai, giminiy 
LskvfatimM, pildomi pilietybes pra- 

iymai ir kitokį blenkeL

H0ME0WNERSPOUI
F. Zapolis, Aęerrf

W. 9Sth St tj 
Ev»rg. P>rk, III. Į * 
50642, - 4244654 kZ

Chrysler korporacija pa- 
iš Japonijos imporluo- 
automobiliams kainas 2.9 
Pakėlimas laikomas tikASTROLOGIJA IR KORTŲ 

SKAITYMAS

kėlė i
! tiems i n uos.
Į tiems automobiliams ir mažiems 

Mes kalbame lietuviškai. No- “Pick’uP” sunkvežimiams, kū
rime pirkti lietuviškas, knygas, rie bus «auti dabar- 
parašytas apie Lietuvą. Nuo ,ie’ kuric Jau ^ra 
pirmadienio iki šeštadienio,! 
nuo 11 vai. ryto iki 7 vai. vak. j 
4104 Archer Avė. (pusė bloko 

į Vakarus nuo California)

— NASSA adm. A. M. Love
lace Washingtone pranešė, kad

1 raketos “Columbia” paleidimas 
į erdvę numatomas balandžio

— Agrikultūros departamen- mėn. 10 d. šioje raketoje skris 
tas pranešė, kad tuzinas sponso- astronautai J. W. Young ir R. L. 
rių ir maisto pristatinėtojų Crippen. Raketos paruošimas 
priešpiečių programoms vasaros kainavo apie $10 bilijonų, 
metu New Yorke paduoti teis
man už 20 milijonų dolerių ap
gaulę. Tos programos mokesčių kainavo $513. 
mokėtojams kainavo 120 milijo
nų dolerių.

Ketvirtadienį aukso uncija

■Šute exfeOwyiftr

--------------------  -------------—---- —\
ADVOKATŲ DRAUGIJA

V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 
2458 W. 69th St.

Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 viL 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-to« 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

Advokatai 
GINTARAS P. ČEPtNAS !

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryta 
Ud 6 vaL rak. Šeštadieni nuo 

9 vai. ryto Iki 12 vai. d.
Ir pagal s n si tarimą.

Tel 776-5162 arba 776-516J
2649 West 63rd Street

Chicago, ni- 60622
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