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SIRIJA ATŠAUKĖ 30,000
KARIŲ IŠ LIBANO

TRYS MULOS PASIRUOŠĖ PERIMTI IRANO VYRIAUSYBĘ,
- ’ BET CHOMEINI DAR NESIRENGIA JOS ATIDUOTI

PREZIDENTAS REAGANAS LABAI 
RIMTAI ĮSPĖJO NIKARAGVA 

AMERIKOS VALSTYBĖS NEGALI LEISTI KUBAI PRI
MESTI LAISVOMS TAITOMS SAVO VALIA

BEIRUTAS, Libanas. — Siri
jos* vyriausybė šiandien paskel
bė, kad ji atšaukia 30,odb karių, 
kuriuos prieš šešerius metus pa
siuntė į Libaną taikai palaikyti.

Libano vyriausybė patyrė, kad 
30,000- Sirijos karių, buvu-rų 
įvairiose Libano vietose, jau iš
važiavo'’iš Libano. Tuo tarpu ne
žinia, kuriais sumetimais Sirijos 
prįzidentas Hafez Asad atšaukė 
tiek karių iš Libano. Yra pagrin
do manyti,1 kati Sirijos vyriau
sybei kariai reikalingi vidaus 
reikalams. Pačioje Sirijoje prieš 
sukilusius šijitus, dar ir šian
dien . besipriešinančius^ Hanjos 
mieste, buvo išsiųsti kėli Sirijos 
kariuomenės daliniai. Sirijos ši- 
Ji tai yra išsiskirstę po'.plačias 
šiaurės ir rytų apylinkes.

.. Libano prezidentas 
žaokfekarinš

Libano vyriausybė nutarė su
mobilizuoti karo tarnybon 30 
tukst. karių.' Visi tarnybon .pa
šaukti. -jauni vyrai privalės pri
žiūrėti taiką. . , . ,

■ Nuo .karinės- prievolės ntgalės 
atsisakyti mobilizuojami vyrai. 
Jie privalės prižiūrėti riaiką vi
same .krašte. Jie negalės kištik į. 
kraštef valdymo reikalus; Tarriy- 
,bon..turės eiti kiekvienas pašauk- 
tas jaunas vyras. Jie bus įvairių 
tikybihių grupių, beį jie priva
lės klausyti vyresniųjų karinin
kų. Bus gerbiami pašauktųjų 
įsitikinimai; bet krašte turės būti 
viena ; karo jėga- Libanui nuo 
priešų ginti. . /

NEĮLEIDO Į VIDŲ GINK
LUOTO KUBIEČIO

MIAMI. Fla. — Gerai ginkluo
tas kubietis buvo pasiruošęs 
įlipti į keleivinį lėktuvą, bet vi
sai prieš ijo nosį patarnautoja 
uždarė duris ir į. vidų jo neįlei
do. Jis pastūmė, bet -durų jau 
neatidarė. Tada • jis išsitraukė 
savo revolverį ir paleido kelis 
šūvius į policiją.

Pasirodo, kad- akyli ir drąsi 
lėktuvo patarnautoja Jennifer 
Seaton, pastebėjusi, kad į lėktu
vą rengiasi įžengti ginkluotas 

•jaunas kubietis, paskubėjo jam 
duris užtrenkti ir jo neįleido. 
Kai kubietis, nusivylęs, pradėjo 
šaudyti į policiją ir aerodromo 
sargus, tai jis buvo nuginkluo
tai, suimtas ir iki teismo padė
tas už kalėjimo durų."

- < ■■ ■■■ ■ ■■■■ ■■ ■..■n ■■■ ■ ■ .i ,

— Manoma; Trad- N. Škotijos 
vandenyse nuskendo Sovietų lai- ■ 
vas, vežęs į Kubą tankus ir šaud
menis. . z ,

KALENDORIUS
Vasario 18: Konstancija, Si- 

meonas, Anga, Viešttfrtas, Letrg- 
vailė, Eisgilis, Andč.

Saulė teka 6:43, leidžiasi 5:27.
Orą j deb«suotasf ūkafenU&( Mš.

PREZIDENTAS APRAMINO 
PREMJERĄ BEGINĄ

WASHINGTON," D.C. — Pre
zidentas Reaganas pasiuntė laiš
ką Izraelio premjerui Mena
chem Beginui, kuriame sako, 
kad jis Izraelį skaito JAV “są
jungininku ir draugu"’. Paskli
dusi žinia, kad JAV parduos 
ginklus Jordanijai, dar nėra pa
tvirtina. Neatrodo, kad ji neto
limoje ateityje būtų patvirtinta.

Reikia manyti, kad preziden
to laiškas apramins izraelitus, 
ypač gynybos minkterį šaroną, 
kuris, kartu su premjeru aštriai 
kritikavo gynybos sekretorių C. 
Weinberger ir prez. Reagano ad
ministraciją už pasitarimus su 
Jordanijos karaliumi, apie gali
mą naujų lėktuvų pardavimą 
Jordanijai. —į

-- .• r ; \ ~ 7" TZ- ~ 
LĖKTUVAS NUMUŠĖ
ELEKTROS LAIDUS -

LOS ANGELES, Calif. — Ke
leivinis lėktdvas Boeing 737 tu
rėjo nusileisti Ontario, Calif., 
aerodrprpe,. bet j>o įvykusios ne
laimės;. ijain -Lįsąkyta mirileisti 
dideliame Los; - Angeles ‘ aero
drome. V.

Boeing 737,-vežęs 117 keleivių 
ir įgulą, priartėjęs prie Ontario 
aerodromo, nukirto elektros vie
las, sugadino nusileidimo ratus 
ir stabdžius. Ontario aerodromo 
patarnautojai dėl techniškų kliū
čių negalėjo pranešti lakūnui 
kokiu aukščiu lėktuvas skrenda 
ir, matyt, pilotas neapskaičiavo, 
kad lėktuvas birvo taip žemai.

Kai -pastebėta, kad lėktuvas 
neturi . ratų, pilotui įsakyta 
skristi į Los Angeles aerodromą, 
kur takas ilgesnis ir jame lėk
tuvas galės, greitį pametęs, slys
ti.-Taip ir atsitiko. Lėktuvas lai
mingai nusileido, nuslydo iki 
tako galo, kur buvo imtasi prie
monių, kad lėktuvas nesusidau
žytų. Nebuvo rimtai sužeistų ke- 
leiviUį nors visi pagrįstai pasi
rodė labai išgąsdinti.

— Trečiadienį’ aukvo uncija 
kainavo $371.

Buvęs prezidentas J. Carter 
tvirtina, kad prez. Reaganas 
labai aštriai kritikavo jo ves
tą finansinę politiką, tačiau 
dabar aiškėja, kad tvarka

..... yra dar mažesnė. r -

Kubiečiai ir nikaragviečiai įsiveržė į Gvatemalos Galante kaimą
ir nužudė 43 beginklius gyventojus.

SEN. HARRISON A. WILLIAMS, JR 
NUTEISTAS 3 METAMS KALĖTI

jis manė, kad galima PAnrn kyšį 
IR IŠVENGTI KALĖJIMO, BET SUKLYDO

UNIONDALE; N.Y.r— Senato
rius Harrison A. Williams, 
62 metų amžiaus, buvo nuteis
tas trims metams kalėjimo ir 
sumokėti $50,000 baudą. Sena
torius buvo demo’kratas. Bet tas 
jam nieko nepadėjo. Kada pa
ėmė $50,000 kyšį, tai ir aukštos 
pareigos ir įtakingi žmonės jam 
negalėjo padėti.

Senatorius Harrison turėjef 
progos eiti per visus teismus, 
skųstis ir aiškintis. Jis pats ga
lėjo sakyti kalbas ir samdyti ge
riausius advokatus, bet už kyšį 
jis turės atsėdėti 3 metus ir su
mokėti $50,000 baudą. Išėjęs iš 
kalėjimo, savo anūkams jis ga
lės pasakyti, kad kyšio nereikia 
imti, nes už jų paėmimą turės 
atsėdėti kalėjime savo pabaudą.

POPIEŽIUS VISUR 
RANDA LENKŲ

LAGOS, Nigerija. — Popie
žius Jonas Paulius II skraido po 
Nigeriją ir sako kalbas tūkstan
čiams juodžių, kurie džiaugiasi, 
kad jis atvyko pasižiūrėti, kaip 
jie gyvena.

Beveik kiekvienoje Afrikos 
vietovėje popiežius randa ten 
gyvenančių lenkų. Baigęs mal
das ir pamokslus Lagos apylin
kėje, popiežius užsuko pas ne
didelį lenkų būrį, juos pasveiki
no ir tarė: '

— Kaip lenkas, kaip slavas, 
jaučiuosi skolingas savo kraštui, 
kuris mane gerai paruošė šiai 
misijai. Ir Afrikos gilumoje po
piežius neužmiršta Lenkijos 
laisvas.

ARGONNE LABORATORIJOSE 
NĖRA PRIEŽIŪROS

WASHINGTON, D.C. — Vy
riausybė išleidžia labai dideles 
sumas pinigų Argonne laborato
rijai^ bet pinigų priežiūros ten 
nebėra, sako sostinėje paskelb
tas urficialus pranešimas. Išlei
džiamos didelės sumOs ginklams 
išbandyti ir energijai išnaudoti, 
bet išleidžiamos sumos nepri-

SOVIETŲ JŪREIVIUS 
PRIVERTĖ SKĘSTI

HALIFAKSAS, Naujoji Škoti
ja. — Sovietų transporto laivas 
“Mechanik Tarasov’’ pirmadienį 
pateko bėdon; kai 50 pėdų ban
gos pradėjo’ jį daužyti. Laive bu
vęs kapitonas kreipėsi į Maskvą, 
prašydamas pagall>os, nes jis 
matė, kad laivas nepajėgs vyku
siai pasipriešinti tokioms dide
lėms bangoms. Nežinia ką Mask
va atsakė kapitonui, bet jis nu
tarė pasilikti laive. Jis įtikino ir 
jūreivius pasilikti laive.

Buvo priplaukęs danų laivas 
ir pasiūlė visiems rivų jūrei
viams persikelti į didesnį danų 
laivą, bet kapitonas nesutiko, o 
jūreivių neišleido. Antradienio 
rytą laivas buvo apdaužytas ir 
nuslinko į dugną. Kartu su juo 
nuskendo 33 jūreiviai.

Danams pavyko išgelbėti pen
kis Sovietų jūreivius kurie ne
panoro’ leistis į jūros dugną kar
tu su laivu.

— Krek nužudyta žmonių So
vietų Sąjungoje, Tarptautinės 
Amnestijos organizacija duome
nų neturi, nes Sovietų valdžia 
jų neskelbia.

žiūrimos.
Bendroji atskaitomybės įstai

ga tvirtina, kad išleidžiamos 
milžiniškos sumos, bet niekas 
nekreipia reikalingo’ dėmelio, 
kaip dirbtuvėse'turėtų būti pra
vesti pataisymai ir prižiūrimos 
bereikalingos, išlaidos.

Dabar reikia, išleisti milžiniš
kas sumas laboratorijoms atnau
jinti, kada būtų buvę galima iš 
vengti didelių sumų pataisoms 
padaryti.

At’kaitomybės pareigūnai tvir
tina, kad būtų buvę galima iš
vengti didelių sumų, jeigu rei
kalas būtų apgalvotas ir tinka
mai suplanuotas. Visi dirba, bet 
nėra vienos kitefe rankos išlai
doms tinkamai prižiūrėti.

WASHINGTON, D.C. — IŠ 
Gvatemalos ateinančios žinios 
tvirtina, kad praeito pirmadie
nio vakarą iš Nikaragvos įsiver
žė j šiaurės Gvatemalą gerai 
ginkluoti, žaliomis kariškomis 
uniformomis apsirėdę vyrai ir 
padarė labai daug žalos.

Įsibrovėliai įsiveržė į beginklį 
Galante kaimelį ir pradėjo žu
dyti to kaimelio gyventojus. Įsi
brovėliai išsivedė penkis maža
mečius vaikus ir juos gatvėje 
nužudė durtuvais.

Savo laiku Gvatemala leido 
Nikaragvos kariams, vadovauja
miems Kubos agentų, naudotis 
Gvatemalos teritorija, kad galė
tų įsiveržti į Salvadorą, bet vė
liau Gvatemalos vvriausvbė už
draudė Nikaragvos kariams per
eiti per Gvatemalos teritoriją. 
Dabar Nikaragvos kariai veržia
si , į.. Gvatemalą Jr. žudo. ..begink
lius Gvatemala gyventojus. Ga
lante kaimas yra Nikaragvos 
pasienyje. Nikaragva yra atsa
kinga-už ginkluotas gaujas, besi
veržiančias į Gvatemalos ter> 
t ori ją.

> Antradienio rytą Gvatemalos 
padienio sargai apvalė visą pa
sienį 'ir pastojo kelią įsibrovė- 
liamsL I Galante buvo atvežtas 
televižijos kameros, padarytos 
žudynių nuotraukos ir vakar? 
parodytos krašto gyventojams.

Prezidentas Reaganas pirma
dienio-popietę priėmė naujai at 
vykusį Nikaragvos ambasadorių 
Francisco Fiallos Navarro, kai 
jis įteikė savo paskyrimo doku
mentus.

Prezidentas prašė naują am
basadorių, kad jo vyriausybė iš
tirtų visą reikalą. Dabar ji glau
džiai bendradarbiauja su Kuba 
ir Sovietų Sąjunga. Jie bando 
įsibrauti į Salvadorą, siunčia 

? ZIMBABVĖJE DAR YRA . 
DAUG GINKLŲ

SALISBURY; Zimbabvė (buv. 
Rodėzijay. —’Premjeras Rolled 
Mugabe, pasitaręs su kitais vy
riausybes nariais, nutarė patik
rinti kelis didelius krašto ūkius.

Viename stambaus savininko 
ūkyje policija rado 35 dėžes 
naujų ginklų ir šaudmenų. Tik
rintojai nustebo, kad tame ūky
je būtų galėję būti tiek daug 
ginklų. Aišku, kad dabar teks 
sudaryti teismą ir priversti opo
zicijos vadus išsiaiškinti, kam 
buvo reikalinga tokį didelį skai
čių ginklų ten laikyti. Ginklų 
galima laikyti savo saugumui, 
bet tokio didelio kiekio šautuvų 
ir šaudmenų laikyti negalima, 
įstatymai draudžia. Susidaro 
įspūdis, kad buvo ruošiamas per
versmas.

Joshu Nkomo, koalicijos ma
žesnės partijos vadas, tvirtina, 
ktid vyriausybė turės pravesti 
platų tyrinėjimą.

MITTERRANDAS NESUSITA
RIA SU DARBININKAIS

PARYŽIUS. — Prancūzijos 
prezidentas Fr. Mitterrand tikė
josi susitarti su valstybės tar-? 
nautojų unija, o vėliau pradėti! 
pasitarimus su kitomis unijo-Į 
mis. Mitterrandas manė, kad 
valstybės tarnautojai bus paten
kinti pasiūlytu 107/ algos pakė
limu. Jeigu jis būtų pajėgęs šį 
klausimą tinkamai išspręsti, tai 
jis būtų galėjęs spręsti kitus 
klau imus ir padėti stipresnius 
pagrindus visai Prancūzijai.

Valstybės tarnautojų unija 
nesutiko su tuo 10% pakėlimu. 
Jie iš viso apie tai nenorėjo kal
bėli. Jie taip prezidentui ir pa 
sakė.

Prezidentas anksčiau buvo pa
siūlęs padaryti trumpesnę darbo 
valandų savaitę ir užtikrino, kad 

’ nor.< valandų skaičius bus ma
žesnis, darbininkai gautų nema
žesnę algą. Jis nenori algų per- 
dideiio pakėlimo, nes dėl to gali 
padidėti infliacija. Į

— Amerikoje nuo 1977 iki 
1981 metų pabaigos nužudyti 
1 dideli nusikaltėliai, tuo tarpu 
Irane vien praeitais metais su
šaudyti 700. <

“Golumbią” atvežė į Gape Canaveral, kad galėtų paruošti 
ir paleisti dviem dienom anksčiau, negu buvo planuota.

ten >avo karius, vadovaujamus 
Kubos maištininkų ir bando pri
mesti Salvadorui savo valdžią. 
Bet Salvadoro gyventojai, ka
riuomenė ir vyriausybė neleis 
Kubai ir Sovietų Sąjungai įsiga
lėti Salvadoro. Pats prez. Rea
ganas pareiškė, kad jis pasiuntė 
Kongreso dekgariją į Salvadorą 
ištirti dabartinę padėtį.

Prezidentas pridėjo, kad ir 
Amerika yra pasiruošusi padėti 
Salvadoro vyriausybei gintis 
nuo įsibrovėlių. Jis priminė, 
kad Salvadore kovo mėnesio pa
baigoje bus rinkimai. Verta pa
dėti krašto gyventojams išsirink
ti savo vyiiausylję, ją remti ir 
sudaryti sąlygas taikai stiprinti. 
Prezidentas pabrėžė, kad jis as
meniškai' yra pasiryžęs padėti 
Salvadoro gyventojams ir vy
riausybei pravesti laisvus d.mo- 
kratinius rinkimus, todėl skau
du yra malyfi, kad iš Nikarag
vos atvykstančios ginkluotos 
gaujos siekia kelti neramumus 
Salvadore.

Ambasadorius Fiallos Navarro 
labai atidžiai išklausė prez. Rea
gano patarime? ir žadėjo infor
muoti Nikaragvos vyriausybę.

— Sušalę ir apledėję 5 So
vietų jūreiviai patalpinti į danų 
laivo ligoninę, kad atsigautų. 
Jie .prašė leisti jiems apsigy
venti Danijoje.

— Didž. Britanijos princas 
Charles ir jo žmona Diane at
plaukė į Karibų jūrą 10 dienų 
atostogų. Karališkąją porą pri
ėmė Bahamų salų gubernato
rius Gerard Gash.

— Mirė Helen Spencer, kuri 
atidavė kultūriniems reikalams 
18 milijonų dolerių, paveldėtų 
iš vyro.
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NEKAIP UŽSIBAIGIA

KUR JIE SUSISPIETĖ

GERO POLITIKO YPATYBĖS

P. S. Norį daugiau informaci

TREAT-

žmogaus 
cukraus 
kankina

CHICAGOS MIESTO TEIKIA
MA PAGALBA SENIOKAMS

keitimą 
latinis.

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

KOKIOS YRA PENSIJOS 
MAŽIEMS VERSLININKAMS

paaiškinti, 
ir sveikatos 
Walsh-Hea- 

įstatymo

Tavo mintys—kekės putino. 
Nusirpę ant šakų.
Aš lyg būčiau aguonėlė 
Iš rugių.
Prie tavęs veiaeliai rašosi
Krauju. , , v.-

širdis brenda lyg į jūrą. 
Ramią jūrą be putų.
Tu keli mane ant rankų 
Iš purvų.
Pasitikime mes dangų 
Tik abu . . .

— Jis turi atspėti kas tus ly
toj, poryt, už rųėnesio, už pen- 
kerių metų, ir taip pat sugebėti 
išaiškinti, kodėl įvyko kitaip, 
negu jis pranašavo.

Nežinau, jei nebūt saulės. 
Ar nešvįestumei man tu! 
Tavo akys be apgaules, 
Iš žiedų.
Iš rasotų paties Dievo 
Supintų.

Tavo žodžiai—šiltas rytas. 
Vasarėlės ant lankų; 
Apsikaišęs dobilėliais, 
Apsisagstęs ašarėTėmis

KAD GREIČIAU BŪTI
GALIMA UŽMIGTI

pagal 
sutarčių

tą savo sūnui, dviems liudinin
kams pasirašius. Ar toks testa
mentas šiame krašte būtų ga
liojantis?

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

savaitėje.
jei pa

būti nuo-

$.©/S PRACTICE 
HOLISTIC MEDICINA 
TREATING THE 
WHOLE PATIENT 
AND NOT JUST THE 
DISEASE OR INJURY

Senior ... ..Central Southwest 
Center. 2335 W. 63rd Etr., teL 
4363431.

Greitąją pagalbą - ambulan- 
są iššaukti, reikia skambinti tel.

ATS. Jiems gali būti mokama 
spacialios uždarbio normos, jei 
darbdavys gauna iš Darbo de
partamento tuo reikalu pažy
mėjimą.

Chicagos “Ateities” grupė, šokusi Pirmojoje Lietuvių Tautinių šokių šventėje 1957 metais

Šiame krašte yra reikalinga teismų 
reforma

DOCTORS OF OSTEOPATHY 
D-O.'S, ARE THE FASTEST 
GROWING HEALTH CARE 
PROFESSION. A KELLOGG 

) FOUNDATION STUDY
PROJECTS A 71% GROWTH 
FOR THE OSTEOPATHIC 
PROFESSION DURING 

THE isao's.____ ___ -i

ATS- Kiekviena sutartis turi 
nustatytų reikalavimų, kad dar 
bas turi būti atliekamas pagal 
sanitarines - sveikatos sąlygas. 
Jeigu sveikatos, sanitarinės ir 
įmonių inspekcijos nuostatai 
atitinka atskiros valstijos įs
tatymus, tai tuo laikomi patėn- 
kinami tie reikalavimai.

jų tuo reikalu gauti lietuviigkąi 
ba._ tesikreipia į Chicagos Socia
linio Klubo reikalų vedėją A. 
Čepulį, 3259 So. Halsted St.. 
Chicago, IL. 606C8 (Spaičio na
mai, II aukšt.)

KL. Kokie yra antyalandžių 
apmokėjimo reikalavimai?

Matas Mar-vičius

KL. Ar yra nustatyti uždar
biai invalidams darbininkams 
(handicapped workers)?

Cezaris P-kas

Ar yra geras naminis testamentas?
K L. Aš esu našlė. JL^kas man 

sakė, k'ad'^s galiu šdvo testa
mentą parašyti ant paprasto po- 
pierio lapo, palikdama savo tur-

RL. Pasakykite, kas jra La
kama darbo rtvaitė pagal Walsh 
—Healey įstatumą?

Camelius F-kas

I ATS. Nedarbingumo bylas 
j sprendžia Soc. See. Įstaiga st 
Į pagalba medicinos gydytojų, ku 
Į rie numdo kiek pensijos prašy

tojas yra ncd.’Mtigas. Naujų 
taisyklių tuo rejkalu dar riėrt 
išlcisU. Kai gau-dthe tuo reika
lu informacijas, paskėlbsfmt 
visų Sitinteerstiotzįų Žiniai.

^Manipulative 
THERAPY PROVIDES 
PATIENTS WITH 
AN ADDED DIMEN
SION OF 
ME NT-

65 metų amžiaus.
Taip pat draudžiama mažinti 

Uždarbius tiems 
kurie yra 
žiaus.

To akto priežiūra pavesta Fe- 
deraliniam Darbo departamen
tui, kuris turi savo skyrius kiek
vienoje valstijoje.

Šiame krašte draudžiama žmogaus 
amžiaus diskriminacija,^

Prieš keliolika metų Kongrę-1 kus tarp 40 
so buvo priimtas Amžiaus dis
kriminacijos aktas.

šio krašto fabrikų darbdaviai 
įpareigoti laikytis šio akto nuo
statų tose įmonėse, kuriose dir
ba nemažiau 25 ar daugiau dar
bininkų,

Yra draudžiama atleisti iš dar
bo ar naujai samdyti darbinin-

Anastazija K-nė

ATS. Jeigu jūs parašysite sa
vo testamentą ant paprasto, po
pieriaus, jį pasirašysite ir jį du 
liudininkai pasirašys, kaip įsta
tymas rekalauja, tai tas testa
mentas gali būti pripažintas ga
liojančiu.

Tenka pažymėti, kad dažnai 
toks testamentas paleika daug 
neišspręstų klausimų.

Pvz.: kas paveldėtų jūsų 
turtą, jei jūsų vaikas anksčiau 
mirtų už jūs?

Tokiais atvejais nereikia gai
lėtis sumokėti honoraro advoka
tui, diplomuotam teisininkui, ku 
ris surašytų jums tokį testamen
tą pagal jūsų nurodymus. Tuo 
atveju visi teisiniai neaiškumai 
ir visokios problemos lengvai 
galėtų būt pašalintos.

Pranas šulas

Angliški žodžiai “rise” ir “rai
še“ yra labai panašūs ištarimu 
ir prasme. Taip yra ir su lietu
viškais žodžiais “pakilti7’ ir “pa
kelti”. J

Jei kartais kam nebūna aišku, 
kada pavartoti vieną-ar antrą iš 
tų angliškų žodžių, tai primin
kite lietuviškus4 pikilti — “ri
se" ,pakelti “raise”.

Garsusis rašytojas Bernard 
Shaw kartą-kalbėjosi su pažįs
tamais apie veikalą, kurį kaip 
tik kūrė. Viena jauna moteriš
kė pakalu sė:

— Ar tai bus meilės istorijos 
kūrinys?

— Taip. Vaikinau iF mergina 
labai mylisi, tačiau jų socialinė 
kilme ir būklė trukdo jiems su 
sitdoktu

’ — Betgi viskas gerai p asi- 
baigia? — kažkas"paklausė.

—Ne. Epildgas yraj-abai liūd
nai

Įima skambini i tel. 436 3481.
Lietuvos Dukterų Draugija, 

savo namuose. 2735 W. 71 SL, 
turi raštinę, kur yra budintis 
tarnautojas. Draugija regist
ruoja asmenis, ieškančiu> dar
bų. o taip pat priima įvairių 
darbų pasiūlymus. Padeda pa
tekusiems i bėda.

KL. Malonėkite paaiškinti, 
kaip reikia suprasti darbo die
ną pagal Walsh — Healey įsta- 
tumo nuostatus?

Marius B-naitis

i — Ne, bet jis gudriai padarė:
i Jeigu atsitiktų kokia nelaimė, 

tai liudininkų pareiškimai būtų 
priešingi vieni kitems.

Maisto pagalba: valgyklos ir 
maisto pristatymas į namus.

Sveikatos patarnavimas: kli
nikos 5607 So. Pulaski, telefo
nas 581-4038.

Pigesniu butų suradimas: Cook 
County Housing Autharity, 407 
S. Dearborn, tel. 939-0742.

Teisiniai patarnavimai'— Le
gal Aid Bureau, United Chari 
ties of Chicago Central Service 
— 64 E. Jackson Blvd., telefo
nas 922?5625.

Jnformaci:a papigintiems vai
dams gauti: Chicago area of 
Senior Citizens Organizations, 

Inc., — 53 W. Jackson Blvd, te
lefonas 341-9170.

Maisto ženkliukai ir medici 
nos korteles — tel- 663-5470.

Transporto pagalba: nuveži
mas pas gydytoją į kliniką.

Kur nepažymėti telefonai, ga

KL. Pasakykite, ar galima iš
vesti visų darbir^r^o dirbtų va
landų vidurkį viršvalandžio va
landai apskaičiuoti pagal Walsh 
— Healey įstatymą?

ATS Negalinu. Kiekviena 
diena ir darbo avaūė turi būį 
pažymėta atskir a. Pvz-, jei dar
bininkas dirbo pirmadiėhį 9 
vai., ir antradienį 6 vai., tai 
paskutinės pirr adienio dvi va
landos turi būti skaičiuojamos 
kaip antvaland nės, nežiūrint i 
dienų 8 vaalndų vietarkio./

— Ką, ar vienas jų miršta?
— Ne, — atsakė Bemadr 

Shaw, — abudu susituokia.

— Kodėl pas jus gatvėse nėra 
vagių?— paklausė brazilietis ko- 
respondentas Haiti sostinės j 
Port-au-Prince gyventojo. ’

— Kadangi jie visi yra val-i 
džioje, —suskambėjo užklausto
jo atsakymas.

KL. Malonėkite 
kokie yra apsaugos 
reikalavimai 
ley Viešųjų 
nuostatus?

ji Nemiga yra daugiausia papli-j 
tęs negalavimas ypač vyresnio, 
amžiaus žmonių tarpe,

Paprastai vakarais, po dienos 
darbu ir rūpesčių mes visi esa
me pavargę ir tas neleidžia ra
miai užmigti.

Šiame krašte padaryti tyri- Į 
nėjimai parodė, kad nuovargis- 
pasireiškia tada, kai 
or ga n i zme su mažė j a 
kiekis ir to * pasėkoj e 
nemiga.

Todėl patariama prieš ei
nant gulti išgerti saldžios vai
sių sunkos, pasaldytos arbatos 
arba pasaldyto pieno su me
dumi. Jeigu jus kankina daž
nai nemiga, kreipkitės pas savo 
šeimos gydytoja.

Senas Medikas

*' Neseniai -Kongresasrpriėmė įs
tatymą. kuris normuoja pensijas 
ftų asmenų, kurie dirba savo ver 
šie. t. y. dailydžių ir stalių sta- 

dažytojų;-fc’r^ęjtįį.^ gyfty* 
;.tojų, advokatų ir kitų* ^versli - 
ninku.'. " ;■ r-
Nuo šių metų pradžios dirban

tieji savo versle- asipęnys gah 
atidėti į savo pensijų fondą 10% 
savo metinių pajamų arba iki 2,- 
S500 į met.Tą sumą gafimurašyt 
nuo savo pajamų^ kitaip sakant, 
už ją nemo#£dami mokesčių. 
Taipogi. pa j. mokesčių ats-
katoriii dividendai arba /< -tai. 
gauti nuo investuotos pensijos 
fonde sumos.

Ta pati teisė suteikta ir kom
panijoms bei dirbantiems įmo
nėje darbininkams, su sąlyga, 
jei jie d’rbo pilną laiką ir iš
dirbę mažiausia tris metus.

Jeigu įmonės savininkas ar 
darbininkas naudojasi Social Se
curity programa, pensija pagal 
pastarąjį įstatymą bus papildo
moji.

Pažymėtiną, kad Įmonių savi
ninkai nenoriai mokėjo įnašus į 
pensijų fondą už savo darbinin
kus. tačiau vėliau gi priėjo išva
dos. kad tai apsimoka.

Anatolius Č.

KL. Kai aš prieš 8 metus bu
vau nedarbingas — gavai ne
darbingumo pensiją, kuri, sakė, 
yra tokio pat dycfžio, kaip aš 
gaučiau, būdamas 65 metų am
žiaus. Tada aš buvau 60 metų 
amžiaus. Vienas mano pažįsta
mas, 60 metų amžiaus, gavo nuo 
šių metu sausio mėn. 1 dienos 
nedarbingumo pensiją ir sako, 
kad jo pensija yra gerokai su
mažinta negu jis gautų būda
mas dabar 65 metu amžiaus. Ar 
dabar tuo reikalu įstatymai ir 
taisyklės yra pakfeisti, ir riuc 
kada? J. V.

DRAUGŲ TARPE
i — Žinai, Petro automobilis iš 
i vienos pusės nudažytas melsvai, 

o iš kitos—raudonai.
— Ar tai yra jau tokia ma-

ATS. Darbo savaitė susidaro 
iš 7 sekančių dienų. Ji, neturi 
sutapti su kalendoriaus savai
tę, o ji turi prasidėti tą pa
čią valandą ir dieną 

būti keičiama 
numatomas

asmens sužeidimai, na
mų savininkų ir nuomininko by 
los ir testunentų tvirtinimai 
(probate) yra “pirmieji kandi
datai” tam tikroms administra
cinėm reformom arba arbitraci- 
jos procesams.

Jis citavo arbitracijoš progra
mą. kuri vykdoma Pennsylva- 
niios valstijoje, kuri sumažino 
civilinių bylų krūvį (backlog) 
toje valstijoje nuo 48 menesių 
iki 21 mėnesio 
apytikriai 16.000 civilinių bylų, 
daugiau, negu 12,000 bylų buvo 
arbitrą ei jos pagalba išspręsta.

Teisėjas W. Burger pasakė, 
kad visame krašte 1940 m. buvo 
35000 civilinių bylų (fillings), 
jų padidėjo iki 180,000 paskuti
niais metais. Metinis bylų ap
krovimas vienam teisėjui padi
dėjo iki 350 civilinių gylu (bu
vo tik 180). Valstijų teismuose 
apeliacijų padidėjo 8 kartus dau 
giau, negu gyventojų prieaug
lis nuo 1967 — 1976 metų.

Informacija paimta iš Chica
go Tribune)-

Pranas Fcbius

Paryžiuje buvo įrengtas pir
mutinis komputeris, kuris atspė
ja žmonių ypatybes. Vienas re
porteris norėjo sužinoti Vakarų 
Vokietijos kanclerio ypatybes.

Štai ką atsakė komputeris:
“Trokštantis valdžios, inteli-

1 gentiškas, arientuoj asi keblioj e 
j padėtyje. Tinka būti kareiviu, 
chirurgu arba mėsininku.

AT^. Dafbimnkui turi būti. _, ..... • KL. Paaiskiųkite, ar yra bet-mokama ne mažiau kaipp pusan ... .... - %,. , . . , kokie apribojimai del vaiku pa-darbininkams, r tro karto jo pagrmdmio valan- vykdyme?
40 —*60 metų am- idinio uždarbio už tas valandas,, * y B čis

‘ kurias dirbo daugiau negu 8 v. i
dienoje arba 40 vai. savaitėje,: ATS. Prie par an gos darbų 
kurios sudaro viršlaikio valam Į yra draudžiama dirbti jaunuo- 
das. j liams,jaunesniems kaip 16 metų

* ♦ * J amžiaus ir mergaitėms, jaunes-
KL. Kokios yra pagrindinės ’ nėms, kaip 18 m. amžiaus, 

uždarbio norma pagal Walsh —j 
Healey įstatymą? j

Sigitas P-kas!

ATS. Pagal minėta įstatymą, ‘ 
darbininko uždarbio pagrindinė • 
norma yra tokia pati, kaip yra i 
Federalinio Darbo įstatymo; 
(the Fair Labor Standards Act) 
reguliari norma. Ji bendrai mo- 1 
karna kai už normalų laiką i 
(straightime) sumokėti savaiti
nį atlyginimą, padalinamą iš 
dirbtų valandų. Visi išmokėji-J 
mai turi būti priskaityti šiam į 
apskaičiavimui, išskyrus bonus,; 
bona fide pensijos ir pelno pla- i 
no išmokėjimus, ir žinomus už j 
antvalandžiūs ir šeštadnienius, 
sekmadienio premijų išmokėji- 
jimus. Pagrindinė norma gali 
būti didesnė už minimalinį už
darbį, bet jokiu būdu negali 
būti mažesnė.

Kvailybių pasakojimas savai
me nėra kenksmingas. Blogu- 

W’inston Churchillio kadaise mas prasideda tiktai tuomet, kai 
ATS. Viršlaikio apmokėjimo; paklausta, kokios ypatybes yra joms kiti pradeda tikėti.

reikalui “diena'’ .yra laikotarpis 
iš 24 sekančių valandų. Pirmo
ji diena prasideda tuo laiku, 
kai darbo savaitė pradedama ir 
pasibaigia 24 valandoms vėliau. 
Kiekviena sekanti diena prasi 
deda tą pačią valandą.

š:o krašto aukščiausio teismo [ tacij 
šefas Warren Burger neseniai 
Wbė.’una> Cnicagoje Ameri
can Burr Assn, draugijos kon 
feiencijo’e, pareiškė, kad Ame
rikos teismuose civilinės bylos 
dažnai tęsiasi 1 — 2—5 metus. 
Teismuose bylą svarstant ginčai 
užsitęsia labai ilgą laiką. Teisė
jas Warren Burger pasiūlė pa
sinaudoti arbitracijos procedūra, 
kad sumažintų teismuose bylos 
laiką ir tuo būdu greičiau baig
tųsi, legališki disputai-

Teisėjas Warren Burger pa
sakė. kad jis nesugestijonuoja 
jokia prasme, jog arbitracija 
galimi pakeisti teismus; geriau 
arbitracija turėtų būti alterna
tyva. kad būtų “komplimentas” 
juridinei šio krašto sistemai.
Justicijos šefas W. Burger tarp 
Kitko pasakė: “Dabar visiems 

aišku, kad nei federalinių, nei 
vįjstrų teismų sistema nėra pa
jėgi pakelti visų sunkumų, ten
kančių tiems teismams. Sekan
tis' dešimtmetis padarys kiek
vienam reikalui blogesnius”.

Jis sugesti joną vo, kad divor-1 
so, vaikų globa (sustody),adop-

į T ’
'***’*.? jy TU K

Butkienė

■ .
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GRAIKIJA PATAIKAUJA MASKVAI
Nauji vėjai Graikijos 

užsienio politikoje

Graikiją ir Turkiją Maskva 
planavo įtraukti į savo sateliti
nių valstybių šeimą Balkanuose. 
1914 m. spalio mėnesį Graikijos 
karo jėgos, Didžiosios Britanijos 
ginkluotoms pajėgoms pade
dant, Graikiją išlaisvino iŠ vo
kiečių okupacijos. Po išlais\iui 
mo Graikijoje prasidėjo komu
nistų partizanų ir simpatikų 
veikla ir vidinė* kovo’s. Karaliui 
Jurgiui Antrajam miras ir ka
raliumi tapus Povilui I-jam, 
Graikijoje neramumai ir komu
nistų vadovaujamų jų simpati
kų pastangos įsigalėti krašte 
pasidarė labai rimtos ir pavo-

nspildė, bet melo priedanga sa- 
vd parašus ir įsipareigojimus 
sulaužė.

jingos. Karalius Povilas I krei-1 
pėsi į JAV pagalbos.

Trumano doktrina
Amerikos prezidentas Truma- 

nas, įsitikinės, kad Grakijai ir 
Turkijai susidaro rimtas pavo
jus patekti į Maskvos “globą”, 
paprašė Kongresą suteikti sku
biai toms valstybėms paramą ir 
ekonomine pagalbą. Kongresas 
paskyrė 400 milijonų dolerių 
ekonominei pągalbai ir leido pa
siųsti ginklų, šaudmenų, techni- 

. kos bei “militarinės misijos pa
tarėjų”. .• Aj, : y \ ' •'

Suteikta pagalba ir parama 
Graikijoje sustabdė komunisti
nių partizanų veiklą, pakeitė 
rimtą spaudimą iš Maskvos pu
sės Turkijai. Parama pradėta 
vykdyti 1947 m., o jau 1950 me-' 
tais abi valstybės buvo atsikra
čiusias Maskvos kombinuoja
mos, remiamos ir planuojamos 
pastangos įtraukti savo sateliti
nių valstybių šeimon Balkanuo
se Graikiją ir Turkiją.

“Trumano . doktrina” — pir
masis Vakarų bandymas sulai
kyti Maskvc’s plėtimąsi.. Balka
nuose jis pavyko, bet kitur ne
pavyko. Nepavyko dėl to, kad 
Vakarų politikai Stalino melą 
palaikė tiesa, nesusigaudė, kad 
jis savo pažadų, įsipareigojimų, 
pasirašytų susitarimų nevykdė,

Pokario Graikija

Smulkiau nesigilinsim j Grai
kijos istorija, l^ąsinaudosim vie
nu kitu istorijas bruožu pokario 
mietais. 1-9*11 m. spalid mėn. Bri
tanijos kariuomenė/ padedant 
Graikijos kariams, kraštą išlais
vino iš Vokietijos nacių okupa
cijos. 1917 m. mirus karaliui 
Jurgiui Antrajam, sostą užėmė 
jo brolis Povilas Pirmasis 1964 
melais mirus karaliui Povilui I, 
sostas atiteko jo sūnui Konstan
tinui, gimusiam 1910 metais. 
Karalius Konstantinas I-a is ka- 

I riniu sukilimu buvo nuverstas 
1957 m. balandžio mėn. ir išvy
ko į tremtį Italijc/n_ Valdant ka
ralių Konstantiną I-ąjį nuvertu- 
siai karių tarybai, 1968 metais 
ministerių pirmininku pasiskel
bė George Papadopoulos. Grai
kijos konstitucija buvo pa. kelb- 
ta ir priimta 19t>8 m. rugsėjo 
mėn. 29 dieną. Žinom*, kad 
1981 m. Graikijos parlamento 
rinkimus laimėjo socialistų par
tija, vadovaujama Papandreou, 
kuris yra ministeris pirminin
kas, gynybos, ministeris, pradė
jęs keisti Graikijos užsienio po
litiką susibičiuliavimo’ sU Mask
va; linkme.

Kelia nesutarimus NATO 
organizacijoje

nybos minįslrriiu. Graikija pa- 
Stpr.ešipą ir užbiokūvo bendrą 
komunikatą. Graikijos min. 
pirm, ir gynybos ministeris Pa
pandreou pareikalavo garantijų, 
kad NATO šays užtikrintų ir 
garantuCių, kad Turkija neuž
puls Graikijos. (Kaip žinomu 
prieš k liolika mėtų dėl Kipro 
salo- graikų ir turkų ftesu’ikiino 
ir peštynių, Turkijos karinės jė
gos skaudžiai nuskriaudė grai 
kus ir tas nesusipratimas iki š oi 
nėra sutvarkytas ir Graikija 
reiškia neapykknįą Turkijai, o, 
kadangi Turkija yra NATO or
ganizacijos narys, >avo nepa i 
lenkinimą ir kJ jnimus meta ir 
NATO organizacijai.) Dėl to 
NATO g n. sekretorius Luns pa
sakė, jog tai pirmas kartas isto
rijoje, kad vienas narys atsisa
kytų pasirašyti gynybas komisi
jos p.anavlmo komiteto’ komu
nikatą.

Graikijos reikalaujama garan
tija, kad ji bus ginama nuo Tur
kijos. tiesiog nesuprantama, ne
siderina su NATO organizacijos' 
paskirtimi. Kaip galima įsivaiz
duoti, netinka jokiai logikai, 
kad viena sąjungos narė galėtų 
pradėti agre iją prieš kitą narę, 
su nuostaba kalbėjo NATO gene
ralinis sekretorius Luns. Reikia •
suprasti ir atvirai pasakyti, kad , ..... .
Graikijos minįsterio pirmininko " Solidarumo veikėjui, likusiam 
ir gynybos ministerių Papand- Pary^iujė, kai Jhivo Lenkijoje 
reo’u elgesys Briuselio konferen
cijoje buvo skirtas “namų rin
kai” ir savo “rinkiminių paža
dų” paskardenimas Graikijos ’

*

S1UVĖJASM. ŠILEIKIS
__ _____________—i.

įvestas karo stovis, Seweryn 
Blumstajanui,- jog Graikija ban- 

į do vesti politiką, kuri būtų ne- 
1 priklausoma nuo' abiejų didžių- 
: 1 __ ' r > \ .

M Ka KITI R.AAO

IŠ KITOS PUSĖS
buvo gailina. Sovietų propagan
dą nešiko, kad, Povilaitis kalbė
jo su aukštais' karininkais, ir 
diplomatais, bet tik sų Gesta
po Mueljėritt, kuris susižinojęs 
su kuo reiktą, aįsakęs, kadį šis 
klausimas šiuo metu nedisku-

Artūras Hermann Ak/račruo- 
se, paminėdamas vokiečių kal
ba paisrodžiusias ..knygas apie 
paskutiniųjų laikų Lietuvos is
toriją, sustoja ir prie suomio 
Seppo Myllyniemi “Die balti- 
sche Krise 1938 — 1941“, kurios 
originalas 1977 m. pasirodė Hel tuotinas.. Kiek toje versijoje tįc 

vertimas vokiečių I sos, sun^u pasakyti. PovilkitiS 
' a.v-’ '

Kad ne nuo Baltijos“ valšty-

sinkyje, o 
kalba buvo išleistas 1979 m. 
Stųttgarte (Deutsche Verlangs- 
anstalt). Myllyniemi savo kny
ga norįs įrodyti, kad:

..“konfliktas tarp Sovietų Są
jungos ir Baltijos kraštų kilo 
tik todėl, kad Sov. Sąjunga 
nepasitikėjo šių kraštų neu
tralumu. I

sos, sunku pasakyti, 
buvo tardomas sovietų.

bių laikysenps priklaupė li
kimas, įrodė Myllyniemio ^ pa
minėtas faktas, kad sovietai’jas 
aneksavo Vokietijai • .pradėjus 
platesnio mąsto' karines Ope
racijos Vakaruose. Iki to laiko .

v/ O * V4 A- VA V w • 9

Sovietu savisauga Stalinas vis dar bijojo ęventua- 
vertė juos šiuos kraštus trauk. lauš .britų — vokiečių, šutan
ti bent į sava įtakos sferą. Gi! mo> paskųtnųus puw
Baltijos valstybės kaip tik '
šios sovietų- baitnės nesupra-l į . v • i
to arba neįstengė jos išblaš- pasiskinti Rįbberitropo -

hipotezei įrodyti, lotovo pakto vaisius. Tokioj si-
“ kad Soviet tųacijoje .Bąltįjospolit^ų veik- 

'■•j Jla jau nįekb negalėjo' ■' padėti, 
‘ i- i lygiai taip pat, kaip šiandteij1 sa- 

vo kraštams negili padėti', nei 
Lėnojo s, nei Afganistano poli- 

Au- M pastangas. . ■
(Iš. piyvos)

ti bent į savo įtakos sferą- Gi i

šios sovietų' baimės nesupra-

mo, įgajiričio paskutinius pulti 
» e V7 i __

tu sumažėjus, Stalinas galėjo
— JMo-

Laivų dirbtuvė “Neo'rion” pa
aiškino, kad labai smagu girdėti, 
jog Sovietų laivai vėl bus aptar
naujami Syros saloje. 1979 .ritė
tais Sovietai vien tik už patarna
vimus savo laivams paliko virš

Graikija priklauso NATO 
(North Atlantic Treaty Organi
zation) organizacijai, įsteigtai 
1949 m. balandžio, mėn. 4 dieną. 
Tai organizacijai priklauso: 
JAV, Kanada, Islandija, Norve
gija, Didžioji Britanija, Olandi
ja, Danija, Belgija, Liuksembur
gas, Portugalija, Prancūzija, Ita
lija, Graikija, Tarkijaį, Vakarų 
Vokietija ir greitai bus priimta 
ir Ispanija.

1982 m. sausio mėn. 11 dieną 
Belgijoje įvyko NATO užsienio 
reikalų ministerių konferencija 
ir vėliau posėdžiavo NATO gy-

au pasKaraenimas ura.Kijo.s . —y i
kairiesiems socialistams ir komu-! galybių. Tuo remdamasi Grai- 20 milijonų dolerių, 
nitams, kad jei jis bus išrink-1 kija atmetė sankcijas, kurias —

kyti. Šiai
autorius pabrėžia, 1
tų Sąjunga dar pop sutarčių, 
pagal kurias ji įvedė savo ka^ 
riucmenę į tas valstybes, lai
kėsi ganą neutraliai ir į vidi
nį gyvenimą nesikišo... 
torius ?nurodo,;,, kad... Smeto
na net siūlė Berlynui Lietu-į r •
va priimti Vokietijos globon ’ - Gen, Jan,Zebk.E ruošta, by.
protektoriato teisėmis... auto VtsteTO Soldarumu, vetke-. 
riui pavyksta patvirtinti tokį ja™r nmsus.etns streiką -pr,^. 
įdomų faktą, kad Smetona Į valdžią. , , ' ’ ' • • ■ .
dar 1940 m. pradžioje nurna- f ■ ' J •
te. jog Lietuva bus užimt, - fivatemąloje C.lte partiza- 
arba Sov. Sąjungos, arba Vo- jat nušovė James Arnold Mdler. 
kietijos. Todėl jis: vasario! Is .paavaziuo^cto
mėn. siuntė Povilaitį į Berly- į 1 J®- - '■ ■* 'J t.
ną, kad ištirtų, ką Vokietija į ' .... • ■. . ••• ; v .
darys, jei Sov. Sąjunga uę- Į PIRKITE JAV ‘TAUPYMO BOWS' 
pultų Lietuvą, ir. ' nurodytu,! ; - • ’ ' ■ ■ '■'
kad Lietuva orientuojasi į j
Vokietiją ir prašo jos pagal
bos-. Šis Povilaičio, pasikalbė
jimas sų aukštai s ‘vokiečių; 
karininkais ir. diplomatais tik
rai įvyko, .kaip galima-matyti 
iš išlikusio dr. Best; tuometi- . 
nio aukšto Vokietijos'; saugu- 
mo pareigūno, diehoraščio.”
Įdomu, ar-tas paskutinis. 'Sa- 

Jdnys apie pasikalbėjimą. Bet-./* 
lyne yra ' Myllyniemid ar Her- / ■ 
manno? Mat; sovietų" ’propą-. 
ganda jau .seniai'tvirtiną;., kadi . 
Povilaitis viešėjo- Bęrjyne; visai i , 
slaptu prezideųto Smeton'os .parį 
.vedimu'. Vistį.’kraštų''žvalgybąP•: 
-tarp savęs'palaiko, koritalštuš' 

net karo.
^tabu; -kad 'Ė^yilaiti&nbįvp' gą--? 
vesta, išaiškinti i tai/ ^ką -pėr^kį^ls-^ . > 
daugiau OfięijDius 'Icaųrius' riė-\ > ’ r<>- v : -***>>• ; ‘ *■?<’> A*

VYTAUTO DIDŽIOJO ŠAULIŲ 
RINKT. UŽGAVĖNIŲ BALIUS |

Vasario 13 d. 7 vai. valdybos j 
narys’ J. Mackonis visus gausiai 
susirinkusius sveikino ir pradė
jo* iškilmes. .

Į sceną pakvietė meno būrelio 
grupę suvaidinti K. Binkio “Kai 
atsarga daro gėdą”. Puikiai su
vaidino ir visi, plojome. Po to 
dalyviai su vadovais' nusifoto
grafavo.

Stalai padengti, sudėti šalti 
užkandžiai, vėliau karšti keps
niai su priedais. Dar vėliau mer
gaitės nešiojo kavutę su pyra
gėliais. ’ ’ -y '

Po vaišių prasidėjo šokiai. 1 
4 muzikantams vadovavo Eval
das Knoll. Protarpiais prie staip 
užtraukdavo ir dainą.

Atšventėm ' J. Mackonio 
žmona vedybinį jubiliejų; tą3£ 
pat p. Brazio gimtadienį. Su^į-J 
dojome “Ilgiausių metų’!. Ponią 
Brazienė ant stalo padėjo puikų' 
tortą. Vaišino ir kaimynus.

Salė buvo pilna žmonių.' Ge
ros vaišės ir puiki Užgavėnių 
nuotaika. .. ’....

Šokiai tęsėsi ligi vėlumos. 5;

■ sąjungininkams perša Amerika. 
Graikija yra maža šalis. Ji ne
gali leisti imtis sankcijų prieš di
deles valstybes, nes jos. gali Grai
kiją “nubausti”.

Iš Graikijos užsienio prekybos 
’ matyti, kad ji 1980 metais su 
Rytų Europa pasikeitė prekėmis 
10,7%. Kaip naujoji Graikijos 

prisidėjo prie reikalavimo, kad vyriausybė nekalbėtų, kokius 
Sovietų Sąjunga užbaigtų Len- ’ gražiausius pareiškimus nesaky- 
kijai daromą tiesioginį ir netie-J^’ matome ir be akinių, kad ji 
sioginį spaudimą. ‘ j linksta į didesnę draugystę su

Graikijos užsienio reikalu mi- į komunistinėmis šalimis. Net ne- 
nisterio pavaduotojas Carolos' Prašant Sovietų Sąjungai, min. 
Papoulias paaišiknd Lenkijos >irmininko Papandreou vado- 

_ _ _____ -________ Įvaujama Graikijos vyriausybė,
- j kaip balerina tūptelėjus grakštų

tūptelėjimą, pranešė Maskvai, 
kad graikų laivų dirbtuvės “Neo- 
rion”, kurios yra ir veikia Syros 
saloje, ateityje vėl aptarnaus So- 
vietų prekybas laivus ir karo 
laivyno pagelbinius laivus, čia 
Sovietų laivai bus taisomi, išda
žomi, galės pasiimti vandens ir 
maisto produktų, kaip buvo 
anksčiau. Žinome,- kad Graikija 

; aptarnavo Sovietų laivus 
1980 metų sjjalio- mėn.

Laivų dirbtuvių 
paaiškinimas

tas, pasitrauks iš NATO organi
zacijos.

Atsisakė remti 
deklaraciją

Graikija atsisakė paremti NA
TO deklaraciją dėl Lenkijos 
įvykių. Ji pasmerkė sankcijas 
Maskvai,., bet 4 “pagražinimui”, •

KVIEČIAME I NAUJIENŲ

NAUJIENŲ 68 M. SUKAKČIAI PAMINĖTI

.■ Sekmadieni, š. m. kovo 14 dieną

MARTINIQUE SALĖJE
2500 W. 94th Street Evergreen Park, Illinois

I

iki

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ

'2608 West 69th St, Chicago, Rl. 60629 * TeL 925-2787

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių.prekių.

MARIJA NOREEKIENt

2

• DAINOS

• VAKARIENE IR GĖRIMAI
• ŠOKIAI

Pradžia 4:30 vai. popiet — Įėjimas $25

BANKETĄ RUOŠIA

Vietas prašome rezervuoti iš anksto

1739 SO. HALSTED STREET 60608

arba telefonu 421-6100

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

' 2501 W. 69th St, Chicago,'ID. 60629 ♦ Tri. 925-2737

- u-~eA ' Hetavlij
1^4 m. metrašti*. Jame yta.vertingi,',
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūną, P. y/^StonJtdl, 
J. Raukfio, M Kazio GHniaris,-tampat K; llfttMeyNSana, 
Meilaus straipsniai bėi studijos, flinrtrtlotoe hnotraukomla fr 
M. K. Čiurlionio, M. Meiklo, V. Kaiuboa,'A. Rttkiteltt ir Ąi Varno 
kūrybos povedkslaia. 366 puri. Įmyga kainuoja tii $3. \

• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rtlytojoa fr tau-
tiniij šokią pirmūnės Juozės Vaičiūnienė# atrimlnimai apiė daln# 
šventes bei ją istorija Ir eigą, Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiHnmi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pūąl., kainuoja ,

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apįaly.
tu Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvtnbnak Tai. ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymu, bet tiksli to ląikutarpto buities lite* 
ra tūrinė studija, suskirstyta ririrtnriiaii, Ti 200 puslapių fatyfs 
parduodama tik ui ’ .'i

lluSm

įdomiai parašyta rtudjja apie Rytprflriu*, remtaotis (takainfe M 
Labguvos apskričiu duomenimis. Aprašomai 
lietuviui. Leidinys fliuatraotae 
vltovardtių 0avidftifmai ir Jų vertbM f 
naudingoje 335 puti knygoje yra Rytprūafti tanėhpftL Katn<

• M CAUM1S LIMt, rašytoja Petron&a OrihtaftM at*

L EAbti

« nmTOtGAl HPTLDGJC RECEPTAI 
DUMYNAI • KOaOTHKOe

Atdara žiokfadienfato nuo

• FANNTK MAY SAk

feL 476-2206

minimai Ir mintys apie asmenis Ir yfeĮai peprfL Lietuvoje fr phf* 
m a iriais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234, puslapini, 

J bet kainuoja tik 13. ' . '; z‘? 'J 4

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, U t supra! 
tas Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tiję M

-i

i , „-v - -
|| Į Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliam Janoafo gyftalnll fr po** 
Si I rija. Dabar būtu H galima pavadinti kovotoju uiimėcraf teUeiiljf. Dabar būtų JJ galima pavadinti kovotoju ui imėgaūl trisM 

(Knyga yra didelio formato, SfcS ptialapfy, kainuoja tfA.

M. EoaSenko kūryba, ?. ValaUla 
10 sąmojingų novelių. Kaina

m, 17W So. Ratetod St, Chtaiga,

tnygoje yr

gal 
O DC

MM
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Klapsimus ir medžiagą įtikti: 4436 So. Washtenaw, Chicago, IL 60632

PANAŠUMAI KALBOSE

Malonėkite

NEKAIP UŽSIBAIGIA

KUR JIE SUSISPIETĖ

P. S. Norį daugiau informaci

šįįįfy?

Butkienė

CHICAGOS MIESTO TEIKIA
MA PAGALBA SENIOKAMS

KOKIOS YRA PENSIJOS 
MAŽIEMS VERSLININKAMS

NATIONAL OSTEOPATHIC MEDICINE WEEK 
TO BE OBSERVED JUNE 1-7,1380 BECAUSE...

paaiškinti, 
ir sveikatos 
Walsh-Hea- 

įstatymo

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

Aš lyg būčiau aguonėlė 
Iš rugių.
Prie tavęs veioeliai rašo: 
Krauju.

Širdis brenda lyg į jūrą. 
Ramią jūrą be putų. 
Tu keli mane ant rankų 
Iš purvų.
Pasitikime mes dangų 
Tik abu . . .

KAD GREIČIAU BŪTĮ 
GALIMA UŽMIGTI

— Ne, bet jis gudriai padarė: 
Jeigu atsitiktų kokia nelaimė, 
tai liudininkų pareiškimai būtų 
priešingi vieni kitems.

— Jis turi atspėti kas bus ry
toj, poryt, už rųėnesio, už pen- 
kerių metų, ir taip pat sugebėti 
išaiškinu, kodėl įvyko kitaip, 
negu jis pranašavo.

pagal 
sutarčių

Paryžiuje buvo įrengtas pir
mutinis komputeris, kuris atspė
ja žmonių ypatybes. Vienas re
porteris norėjo sužinoti Vakarų 
Vokietijos kanclerio ypatybes.

Štai ką atsakė komputeris:
“Trokštantis valdžios, inteli- * <

f ̂ gentiškas, arientuojasi keblioje 
} padėtyje. Tinka būti kareiviu, 
chirurgu arba mėsininku.

Nežinau, jei nebūt saulės. 
Ar nešviestu me i man tu' 
Tavo akys be apgaules, 
Iš žiedu, v
Iš rasotų paties Dievo 
Supintų.

Tavo žodžiai—Šiltas rytas. 
Vasarėlės ant lankų; 
Apsikaišęs dobilėliais. 
Apsisagstęs ašarėlėmis

ATS. Nedarbingumo bylas 
sprendžia Soc. See. Įstaiga st 
pagalba medicinos, gydytojų, fcu 
rie numdo kiek pensuos prašy
tojas yra ned.’bftigas. Nauji; 
taisyklių tuo . re-kalu dar riėrt 
išleisti. Kai giudrbe tuo reika
lu informacijas, paskėlbshtiė 
visų sųinteerstiotbĮjfa žiniai.

Senior ^....Central Southwest 
Center, 2335 W. 63rd Etr., tel. 
4363431.

Greitąją pagalbą - ambulan- 
są iššaukti, reikia skambinti tel.

ATS. Jiems gali būti mokama 
spacialios uždarbio normos, jei 
darbdavys gauna iš Darbo de
partamento tuo reikalu pažy
mėjimą-

ATS- Kiekviena sutartis turi 
nustatytų reikalavimų, kad dar 
bas turi būti atliekamas pagal 
sanitarines - sveikatos sąlygas. 
Jeigu sveikatos, sanitarinės ir 
įmonių inspekcijos nuostatai 
atitinka atskiros valstijos įs
tatymus, tai tuo laikomi paten
kinami tie reikalavimai.

Šiame krašte yra reikalinga teismų 
reforma

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

) FOUNDATION STUDY
PROJECTS A 71% GROWTH 
FOR THE OSTEOPATHIC 
PROFESSION DURING 

THE 1980'3. ___-------I

KL. Kokie yra antvalandžių 
apmokėjimo reikalavimai?

Matas Mar-vičius

£1. PaMftylii*, yxa lai
koma darbo savaitė pagal Walsh 
—Healey įstatomą?

Camelius F-kas

būti nuo-

^Manipulative 
THERAPY PROVIDES 
patients with 
AN ADDED DIMEN
SION OF 
MENT.

būti keičiama, jei pa 
numatomas

$.©.'S PRACTICE 
HOLISTIC MEDICINE 
TREATING THE 
WHOLE PATIENT 
AND NOT JUST THE 
DISEASE OR INJURY

KL. Malonėkite paaiškinti, 
kaip reikia suprasti darbo die
ną pagal Walsh — Healey įsta- 
tumo nuostatus?

Marius B-naitis

Prieš keliolika metų Kongre-} kus tarp 40 
so buvo priimtas Amžiaus dis
kriminacijos aktas.

šio krašto fabrikų darbdaviai 
įpareigoti laikytis šio akto nuo
statų tose įmonėse, kuriose dir
ba nemažiau 25 ar daugiau dar
bi ninku,

Yra draudžiama atleisti iš dar
bo ar naujai samdyti darbihin-

jų tuo reikalu gauti lietuviuką! 
ba.. tesikreipia į Chicagos Socia
linio Klubo reikalų vedėją A. 
Čepulį, 3259 So. Halsted St., 
Chicago, IL. 606C8 (Spaičio na
mai, II aukšt.)

DRAUGŲ TARPE
— Žinai, Petro automobilis iš 

vienos pusės nudažytas melsvai, 
o iš kitos—raudonai.

— Ar tai yra jau tokia ma-

ATS. Darbo savaitė susidaro 
iš 7 sekančių dienų. Ji neturi 
sutapti su kalendoriaus savai
tę, o ji turi prasidėti tą pa
čią valandą ir dieną savaitėje. 
Ji gali 
keitimą 
latinis.

Maisto pagalba: valgyklos ir 
maisto pristatymas į namus.

Sveikatos patarnavimas: kli
nikos 5607 So. Pulaski, telefo
nas 581-4038.

Pigesniu butų suradimas: Cook 
County Housing Autharity, 407 
S. Dearborn, tel. 939-0742.

Teisiniai patarnavimai'— Le
gal Aid Bureau. United Chari 
ties of Chicago Central Service 
— 64 E. Jackson Blvd., telefo
nas 92275625.

.Informaci:a papigintiems vai
dams gauti: Chicago area of 
Senior Citizens Organizations, 

Inc.. — 53 W. Jackson Blvd, te
lefonas 341-9170.

Maisto ženkliukai ir medici 
nos korteles — tel- 663-5470.

Transporto pagalba: nuveži
mas pas gydytoją į kliniką.

Kur nepažymėti telefonai, ga

Chicagos ‘'Ateities” grupė, šokusi Pirmojoje Lietuvių Tautinių šokių šventėje 1957 metais

KL. Ar yra nustatyti uždar
biai invalidams darbininkams 
(handicapped workers)?

Cezaris P-kas

Angliški žodžiai “rise” ir “rai
še“ yra labai panašūs, ištarimu 
ir prasme. Taip yra ir su lietu
viškais žodžiais “pakilti” ir “pa
kelti”. 

j

Jei kartais kam nebūna aišku, 
kada pavartoti vieną-ar antrą iš 
tų angliškų žodžių, tai primin
kite lietuviškus4 pakilti — “ri
se” ,pakelti “raisė”.

— Ką, ar vienas jų miršta?
— Ne, — atsakė Bemadr 

Shaw. — abudu susituokia.

Neseniai -Kongresas-priėmė įs- 
įtatymą. kuris normuoja pensijas 
•ftų asmenų, kurie dirba savo ver 
šie. t. >y. dailydžių ir stalių sta- 
tiyKojer dažytojų; gj^y*
tojų. advokatų ir kitų' rverslL 
ninku. “
Nuo šių metų pradžios dirban

tieji savo vetsle. asipenys gali 
atidėti į savo pensijų fondą 10(i 
savo metinių pajamų arba iki 2,- 
8500 į met.Tą sumą gafiihurašyt 
nuo savo pajamų#* kitaip sakant, 
už ją nemojf&iami mokesčių. 
Taipogi, rtubr paj. mokesčių ats
kalom! dividendai arba -tai. 
gauti nuo investuotos pensijos 
fonde sumos.

Ta pati teisė suteikta ir kom
panijoms bei dirbantiems įmo
nėje darbininkams, su sąlyga, 
jei jie dubo pilną laiką ir iš
dirbę mažiausia tris metus.

Jeigu įmonės savininkas ar 
darbininkas naudojasi Social Se
curity programa, pensija pagal 
pastarąjį įstatymą bus papildo
moji.

Pažymėtina,. kad imonių savi
ninkai nenoriai mokėjo įnašus į 
pensijų fondą už savo darbinin
kus. tačiau vėliau gi priėjo išva
dos. kad tai apsimoka.

■ Anatolius Č.

KL 
kokie yra apsaugos 
reikalavimai 
ley Viešųjų 
nuostatus?

KL. Pasakykite, ar galima iš
vesti visu darbiai^ko dirbtų va
landų vidurkį viršvalandžio va
landai apskaičiuot r pagal Walsh 
— HeJey įstatymą?

ATS Negalima. Kiekviena 
diena ir darbo avaitė turi būtĮi 

I pažymėta atskil a. Pvz, jei dar- 
i bininkas dirbo pirmadidiį 9 
vai., ir antradienį 6 vai., tai 
paskutinės pirmadienio dvi va 
landos turi būti skaičiuojamos 
kaip antvaiandnes, nežiūrint 2 
dienų 8 vaalndų vidurkio./

— Kodėl pas jus gatvėse nėra 
vagių?— paklausė brazilietis ko- 

Haiti sostinės 
Port-au-Prince gyventojo.

— Kadangi jie visi yra val
džioje, —suskambėjo užklausto
jo atsakymas.

KL. Kai aš prieš 8 metus bu
vau nedarbingas — gavai ne
darbingumo pensiją, kuri, sakė, 
yra tokio pat dydžio, kaip aš 
gaučiau. būdamas' 65 metų am
žiaus. Tada aš buvau 60 metų 
amžiaus. Vienas mano pažįsta
mas. 60 metų amžiaus, gavo nuo 
siu metu sausio mėn. 1 dienos 
nedarbingumo pensiją ir sako, 
kad jo pensija yra gerokai su
mažinta negu jis gautų būda
mas dabar 65 metų amžiaus. Ar 
dabar tuo reikalu įstatymai ii 
taisyklės yra pakeisti, ir riuo 
kada? * J. V.

Įima skambinti tel. 436 3481.
Lietuvos Dukterų Draugija, 

savo namuose. 2735 W. 71 St., 
r 

turi raštinę, kur yra budintis 
tarnautojas. Draugija regist
ruoja asmenis. ieekančiiL daf-
/

bu. o taip pat priima Įvairių i 
darbų pasiūlymus. Padeda pa
tekusiems i bėda.

asmens sužeidimai, na
mų savininkų ir nuomininko by 
]os ir testamentų tvirtinimai 
(probate) yra “pirmieji kandi
datai’' tam tikroms administra
cinėm reformom arba arbitraci- 
jos procesams.

Jis citavo arbitracijoš progra
mą. kuri vykdoma Pennsylva- 
niįos valstijoje, kuri sumažino 
civilinių bylų krūvį (backlog) 
toje valstijoje nuo 48 menesių 
iki 21 mėnesio, t’vz., 1974 m. iš 
apytikriai 16,000 civilinių bylų, 
daugiau, negu 12.000 bylų buvo 
arbitracijoš pagalba išspręsta.

Teisėjas W. Burger pasakė, 
kad visame krašte 1940 m. buvo 
35,000 civilinių bylų (fillings), 
jų padidėjo iki 180,000 paskuti
niais metais. Metinis bylų ap
krovimas vienam teisėjui padi
dėjo iki 350 civilinių gylu (bu
vo tik 180). Valstijų teismuose 
apeliacijų padidėjo 8 kartus dau 
giau. negu gyventojų prieaug
lis nuo 1967 — 1976 metų.

Informacija paimta iš Chica
go Tribune).

Pranas Fcbins

ATb. Dafbimnkui turi būti. ., _ . * KL. Paaiškinkite, ar yra bet-mokama ne mažiau kaipp pusan ... .... . ’kokie apribojimai del vaikų pa- 
rangų vykdyme?

o * Vytas B-čisunas dirbo daugiau negu 8 v. i 
■ienoje arba 40 vai. savaitėje,- ATS. .Prie parangos darbų 
urios sudaro viršlaikio valam! yra draudžiama dirbti jaunuo- 

i liams,jaunesniems kaip 16 metų
* * * į amžiaus ir mergaitėms, jaunes-

Kokios yra pagrindinės ‘ nėms, kaip 18 m. amžiaus.
uždarbio norma pagal Walsh —į 
Healey įstatymą? į

Sigitas P-kas:

ATS. Pagal minėta įstatymą,‘ 
darbininko uždarbio pagrindinė ' /įyL j 
norma yra tokia pati, kaip yra! 
Federalinio Darbo įstatymo Į 
(the Fair Labor Standards Act) • 
reguliari norma. Ji bendrai mo- I 
karna kai už normalu laika ’ 
(straightime) sumokėti savaiti- 
nį atlyginimą, padalinamą iš 
dirbtų valandų. Visi išmokėji-.1 
mai turi būti priskaityti šiam • 
apskaičiavimui, išskyrus bonus,- 
bona fide pensijos ir pelno pla- > 
no išmokėjimus, ir žinomus už J ų-
antvalandžiūs ir šeštadniėnius, 
sekmadienio premijų išmokėji- 
jimus. Pagrindinė norma gali 
būti didesnė už minimalinį už
darbį, bet jokiu būdu negali ’ respondentą; 
pūti mažesnė.

arba pasaldyto pieno su me
dumi. Jeigu jus kankina daž
nai nemiga, kreipkitės pas savo 
šeimos gydytoja.

S enas Medikas

GERO POLITIKO YPATYBĖS’ Kvailyblxl pasakojimas savai- 
me nėra kenksmingas. Blogu- 

'Winston Churchillio kadaise mas prasideda tiktai tuomet, kai 
ATS. Viršlaikio apmokėjimo; paklausta, kokios ypatybės yra joms kiti pradeda tikėti.

reikalui- “diena” yra laikotarpis 
iš 24 sekančių valandų. Pirmo
ji diena prasideda tuo laiku, 
kai darbo savaitė pradedama ir 
pasibaigia 24 valandoms vėliau. 
Kiekviena sekanti diena prasi 
deda tą pačią, valandą.

Garsusis rašytojas Bernard 
Shaw kartą-kalbėjosi su pažįs- 

| tarnais apie veikalą, kurį kaip 
tik kūrė. Viena jauna moteriš
kė pakalusė:

— Ar tai bus meilės istorijos 
į kūrinys?

Į — Taip. Vaikįnąs^įF mergina 
i labai mylisi,’ tačiau jų socialinė 
j kilmė ir būklė trukdo jiems su 
] sitiiojcti,

— Betgi viskas gerai p asi- 
baigia? — kažkas’^>akiausė.

—Ne. Epilogas yra. labai liūd
nas.

i Nemiga yra daugiausia papli- į 
tęs negalavimas ypač vyresnio, 
amžiaus žmonių tarpe,

Paprastai vakarais, po dienos 
darbų ir rūpesčių mes visi esa
me pavargę ir tas neleidžia ra
miai užmigti.

Šiame krašte padaryti tyri- { 
nėjimai parodė, kad nuovargis- 
pasireiškia tada, kai 
organizme sumažėja 
kiekis ir to 'pasėkoje 
nemiga.

Todėl patariama pries 
nan t gulti išgerti saldžios vai
sių sunkos, pasaldytos arbatos tą pagal jūsų

Šiame krašte draudžiama žmogaus 
amžiaus diskriminacija^

65 metų amžiaus.
Taip pat draudžiama mažinti 

uždarbius tiems ^ darbininkams, ^tro karto jo pagrindimo valan- 
kurie vra 40—^60 metų am-odinio uždarbio už tas valandas, 
žiaus. ;< . ■

To akto priežiūra pavesta Fe- 
deraliniam Darbo departamen
tui, kuris turi savo skyrius kiek-; das 
vienoje valstijoje.

Anastazija K-nė

ATS. Jeigu jūs parašysite sa
vo testamentą ant paprasto, po
pieriaus, jį pasirašysite ir jį du 
liudininkai pasirašys, kaip įsta
tymas rekalauja, tai tas testa
mentas gali būti pripažintas ga
liojančiu.

Tenka pažymėti, kad dažnai 
toks testamentas paleika daug 
neišspręstų klausimų-

Pvz.: kas paveldėtų jūsų 
jei jūsų vaikas anksčiau žmogaus . J v J 

cukraus jmirUJ uz Jūs?
kankina j Tokiais atvejais nereikia gai- 

! Ietis sumokėti honoraro advoka- i
eį- į tui, diplomuotam teisininkui, ku 

ris surašytų jums tokį testamen- 
l nurodymus. Tuo 

atveju visi teisiniai neaiškumai 
ir visokios problemos lengvai 
galėtų būt pašalintos.

4’
Pranas šulas

Š:o krašto aukščiausio teismo ’ tacij 
šefas Warren Burger neseniai 
kfoėjitnias Cnicagoje Ameri
can Barr Assn. draugijos kon 
leiencijbje, pareiškė, kad Ame
rikos teismuose civilinės bylos 
dažnai tęsiasi 1 — 2—5 metus. 
Teismuose bylą svarstant ginčai 
užsitęsia labai ilgą laiką. Teisė
jas Warren Burger pasiūlė pa
sinaudoti arbitracijoš procedūra, 
kad sumažintų teismuose bylos 
laiką ir tuo būdu greičiau baig
tųsi, legališki disputai-

Teisėjas Warren Burger pa
sakė. kad jis nesugesti jonuoja 
jokia prasme, jog arbitracija 
galimi pakeisti teismus; geriau 
arbitracija turėtų būti alterna
tyva. kad būtų 4tkomplimentas” 
juridinei šio krašto sistemai.
Justicijos šefas W. Burger tarp 
kitko pasakė: “Dabar visiems 

aišku, kad nei federalinių. nei 
v^strų teismų sistema nėra pa
jėgi pakelti visų sunkumų, ten
kančių tiems teismams. Sekan
tis' dešimtmetis padarys kiek
vienam reikalui blogesnius”.

Jis su gesti joną vo, kad diver
se, vaikų globa (sustody),adop-

> sūnui, dviems liudinin
kams pasirašius. Ar toks testa 

parašyti ant paprasto po- mentas šiame krašte būtų ga
liojantis?

Ar yra geras naminis testamentas?
KL. Aš esu našlė- |^kaš man tą savo 

sakė, katf ^’^faliu savo testą.
mentą
pierio lapo, palikdama savo tur-

f
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K. VAINOTAS

GRAIKIJA PATAIKAUJA MASKVAI
Nauji vėjai Graikijos 

užsienio politikoje
Graikiją ir Turkiją Maskva 

planavo įtraukti į savo satsliti- 
niu valstybių šeimą Balkanuose. 
1UU m. spalio mėnesį Graikijos 
karo jėgos, Didžiosios Britanijos 
ginkluotoms pajėgoms pade
dant, Graikiją išlaisvino iš vo
kiečių okupacijos. Po išlaisvini 
mo Graikijoje prasidėjo komn- 
nistų partizanų ir simpalikų 
veikla ir vidinė* koveis. Karaliui 
Jurgiui Antrajam mirus ir ka
raliumi tapus Povilui I-jam, 
Graikijoje neramumai ir komu
nistų vadovaujamų jų simpati
jų pastangos įsigalėti krašte 
pasidarė labai rimtos ir pavo
jingos. Karalius Povilas I krei-l 
pėsi į JAV pagalbos

Trumano doktrina

Amerikos prezidentas Trumą- 
nas, įsitikinęs, kad Grakijai ir 
Turkijai susidaro rimtas pavo
jus patekti į Maskvos “globa”, 
paprašė Kongresą suteikti sku
biai toms valstybėms paramą ir 
ekonomine pagalbą. Kongresas 
paskyrė 400 milijonų dolerių 
ekonominei pagalbai ir leido pa- 

' siųsti ginklų, šaudmenų, techni
kos bei “militarinės misijos pa
tarėjų”. / x 4.r- Į "

Suteikta pagalba ir parama 
Graikijoje sustabdė' komunisti
nių partizanų veiklą, pakeitė 
rimtą spaudimą iš Maskvos pu
sės Turkijai. Parama pradėta 
vykdyti 1947 m., o jau 1950 me
tais abi valstybės buvo atsikra
čiusias Maskvos kombinuoja
mos, remiamos ir planuojamos 
pastangos įtraukti savo sateliti
nių valstybių šeimon Balkanuo
se Graikiją ir Turkiją.

“Trumano . doktrina” — pir
masis Vakarų bandymas sulai
kyti Maskvc’s plėtimąsi.. Balka
nuose jis pavyko, bet kitur ne
pavyko. Nepavyko dėl to, kad 
Vakarų politikai Stalino melą 
palaikė tiesa, nesusigaudė, kad 
jis savo pažadų, įsipareigojimų, 
pasirašytų susitarimų nevykdė,

n-pildė, bet melo priedanga sa
vo pa rašus ir įsipareigojimus 
sulaužė.

Pokario Graikija
Smulkiau nesigilinsim į Grai

kijos istoriją. Pasinaudosim vie
nu kitu istorijas bruožu pokario 
metais. 1-941 m. spalio mėn. Bri 
tanijos kariuomenė/ padedant 
Graikijos kariams, kraštą išlais
vino iš Vokietijas nacių okupa
cijos. 1917 m. mirus karaliui 
Jurgiui Antrajam, sostą užėmė 
jo brolis Povilas Pirmasis. 1964 
melais mirus karaliui Povilui I, 
sostas atiteko jo sūnui Konstan
tinui, gimusiam 1910 metais. 
Karalius Konstantinas I-a is ka-

I riniu sukilimu buvo nuverstas 
1957 m. balandžio mėn. ir išvy
ko į tremti Italijon. Valdant ka
ralių Konstantiną I-ąjį nuverlu- 
siai karių tarybai, 1968 metais 
ministerių pirmininku pasiskel
bė George Papadopoulos. Grai
kijos konstitucija buvo pa. kelb- 
ta ir priimta 1968 m. rugsėjo 
mėn. ,29 diena. Zinc'ma, kad 
1981 m. Graikijos parlamento 
rinkimus laimėjo socialistų par
tija, vadovaujama Papandreou, 
kuris yra ininisteris pirminin
kas, gynybos, ministeris, pradė
jęs keisti Graikijos užsienio po
litiką susibičiuliavimo' su Mask
va; linkmę.

Kelia nesutarimus NATO 
organizacijoje

nybos ministerial. Graikija pa- 
sipriešųrą ir užhlčkivo bendrą 
komunikatų. Graikijos min. 
pirm, ir gynybos ministeris Pa
pandreou pareikalavo garantijų, 
kad NATO Šalys užtikrintų ir 
garantuc'ių, kad Turkija neuž
puls Graikijos. (Kaip žinomu 
prieš keliolika metų dėl Kipro 
salo- graikų ir turkų nesutikimo 
ir peštynių, Turkijos karinės jė
gos skaudžiai nuskriaudė grai 
kus ir tas nesusipratimas iki š <>1 
nėra sutvarkytas ir Graikija 
re škia neapykhnją Turkijai, o, 
kadangi Turkija yra NATO or
ganizacijos narys, savo nepa i 
tenkinimą ir kJ tinimus meta ir 
NATO organizacijai.) Dėl to 
NATO g n. sekretorius Luns pa
sakė, jog tai pirmas kartas isto
rijoje, kad vienas narys atsisa
kytų pasirašyti gynybos komisi
jos p.anivimo komiteto' komu
nikatą, t <

Graikijos reikalaujama garan
tija, kad ji bus ginama nuo Tur
kijos, tiesiog nesuprantama, ne
siderina su NATO organizacijos 
paskirtimi. Kaip galima įsivaiz
duoti, netinka Jokiai logikai, 
kad visna sąjungos narė galėtų 
pradėti agre. iją prieš kitą narę, 
su nuostaba kalbėjo NATO gene
ralinis sekretorius Luns. Reikia ' 
suprasti ir atvirai pasakyti, kad 
Graikijos ministerio pirmininko

'• ■ V.

SIL’VĖJAS ■ :M. ŠILEIKIS

Solidarumo” veikėjui, likusiam 
ir gynybos ministerio Papand- Paryžiuje, kai buvo Lenkijoje 

įvestas karo stovis, Sewcryn 
Blumstajanui,- jog Graikija ban- 

ir savo ^rinkiminiu paži- j1’0 ve'” politiką, kuri būtų ne- 
paskardenimas Graikijos ' priklausoma nup' abiejų didžių-

reo’u elgesys Briuselio konferen
cijoje buvo skirtas “namų rin
kai'’ ir savo “rinkiminių paža
du

"=

M M KITI RAŠO

IŠ KITOS PUSĖS
Artūras Hermann Akiračiuo

se, paminėdamas vokiečių kal
ba paisrodžiusias ..knygas apie 
paskutiniųjų laikų Lietuvos is
toriją. sustoja ir prie suomio 
Seppo Myllyniemi “Die balti- 
sche Krise 1938 — 1941“, kurios

buvo gailma. Sovietų propagan- ; 
dą nesako, kad, Povilaitis kaibė- * 
jo su aukštais' karininkais j ir - 
diplomatais, bet tik sų Gęsta- - 
po Muellėrin, kuris susižinojęs 
su kuo reikįa, apsakęs, kacį šis 
klausimas šiuo metu nedisku-

originalas 1977 m. pasirodė ,Hel ■ tuotinas.. Kiek toje versijoje tjc 
■okiečių I sos, sun|<u pasakyti. PoviliūtiS 

' buvo tardomas sovietų^. . į .
( Kad ne nuo Baltijos valsty

bių laikysenos priklausė -jtį li
kimas,' įrodė Myllyntemio /pa
minėtas faktas, kad sovietai-'jas 
aneksavo Vokietijai . pradėjus 
platesnio mąsto karines Ope
racijos Vakaruose. Iki' jo > laiko ,

sinkyje, o vertimas v< 
kalba buvo išleistas 1979 m. 
Stuttgarte (Deutsche Verlangs- 
anstalt). Myllyniemi savo kny
ga norįs įrodyti, kad:

..“konfliktas tarp Sovietų Są
jungos ir Baltijos kraštų kilo 
tik todėl, kad Sov. Sąjunga 
nepasitikėjo šių kraštų neu-
tralumu. ‘ Sovietu sąvisauga Staliftas vis dar bijojo ęventua- 
vertė juos šiuos kraštus ,trauk ’auš .britų — voki^ių^ šutan
ti bent į savo įtakos sferą. Gi į mo- J;
Baltijos valstybės kaip tik Sovietiją. Tafii pavojui tuo. pae- 
šios sovietu* baimės nesupra- tu sumažėju Stalinas 
to arba neįstengė jos išblaš- pasiskinti Ribbe.ritropo - - JMp- 

hipotezei įrodyti, lotovo pakto vaisius. Tokioj sl 
kad Sovie- tųącijoje Raitijos polipų vęik- 

įj la jau nieko negalėjo'* padėti, 
lygiąi taip pat, kaip šiandie# sa
vo kraštams negali padėti' nei 
Lenkijos, nei ■ Afganistano poli- 

Au-I M pastangas. , - r
Smeto-Į ' ' . - v (Iš.Pirvos) .

šios sovietų baimės nesupra-

Laivų dirbtuvė “Neo'rion” pa
aiškino, kad labai smagu girdėti, 
jog Sovietų laivai vėl bus aptar
naujami Syros saloje. 1979 kie
tais Sovietai vien tik už patarna
vimus savo laivams paliko virš

kyti. šiai
autorius pabrėžia, 1 _
tų Sąjunga dar pop sutarčių,, 
pagal kurias ji įvedė savo ka- 
riucmenę į tas valstybes, lai- , 

i kėši ganą neutraliai ir į vidi- j
nį gyvenimą nesikišo... — ;
torius 7nurodo^,.kad... j
na net siūlė Betlynui Lietu- Į 
vą priimti Vokietijos globon 
protektoriato teisėmis.
riui

Graikija priklauso NATO 
(North Atlantic Treaty Organi
zation) organizacijai, įsteigtai 
1949 m. balandžio mėn. 4 dieną. 
Tai organizacijai p r i klauso: 
JAV, Kanada, Islandija, Norve
gija, Didžioji Britanija, Olandi
ja, Danija, Belgija, Liuksembur
gas, Portugalija, Prancūzija, Ita
lija, Graikija, Turkija, Vakarų 
Vokietija ir greitai bus priimta 
ir Ispanija.

1982 m. sausio mėn. 11 dieną 
Belgijoje įvyko NATO užsienio 
reikalų ministerių -konferencija 
ir vėliau posėdžiavo NATO gy-

au pasKaruenimas ora.luias . •—"5 i ; !.-
kairiesiems socialistams ir komu-' gnybių. Tuo remdamasi Grai- 20 milijonų dolerių.
nistahis, kad jei jis bus išrink
tas, pasitrauks iš NATO organi
zacijos.

? /Atsisakė remti
deklaraciją

Graikija atsisakė paremti NA
TO deklaraciją dėl Lenkijos 
įvykių. Ji pasmerkė sankcijas 
Maskvai,, bet., “pagražinimui”

KVIEČIAME I NAUJIENŲ

; kija atmetė sankcijas, kurias 
' sąjungininkams perša Amerika. 
Graikija yra maža šalis. Ji ne
gali leisti imtis sankcijų prieš di
deles valstybes, nes jos, gali Grai
kiją “nubausti”.

Iš Graikijos užsienio prekybos 
matyti, kad ji 1980 metais su 
Rytų Europa pasikeitė prekėmis 
10,7%. Kaip naujoji Graikijos 

*****■- m. J. LAJŲ X ~'

prisidėjo prie reikalavimo, kad vyriausybė nekalbėtų, kokius 
Sovietų Sąjunga užbaigtų Len.' gražiausius pareiškimtK nesaky- 
kijai daromą tiesioginį ir netie-! ^ų> matome ir be akinių, kad ji 
sioginį spaudimą. ' į linksta į didesnę draugystę su

Graikijos užsienio reikalų mi- • komunistinėmis šalimis. Net ne- 
nisterio pavaduotojas Carolos ’ Pra$ant Sovietų Sąjungai, min. 
Papoulias paaišiknd Lenkijos i Pirmininko PaPa^reou vado- 

į vaujama Graikijos vyriausybė, 
j kaip balerina tūptelėjus grakštų 

| tūptelėjimą, pranešė Maskvai, 
] kad graikų laivų dirbtuvės “Neo- 
Į rion”, (kurios yra ir veikia Syros 

saloje, ateityje vėl aptarnaus So
vietų prekybds laivus ir karo 

.laivyno pagelbinius laivus, čia 
Sovietų laivai bus taisomi, išda
žomi, galės pasiimti vandens ir 
maisto produktų, kaip buvo 
anksčiau. Žinome; kad Graikija 

iki

NAUJIENŲ 68 M. SUKAKČIAI PAMINSI!

j Sekmadienį, š. m. kovo 14 dieną

; aptarnavo Sovietų laivus 
1980 metų spalio- mėn.

Laivų dirbtuvių 
paaiškinimas

VYTAUTO DIDŽIOJO ŠAULIŲ 
RINKT. UŽGAVĖNIŲ BALIUS

Vasario 13 d. 7 vai. valdybos 
narys J. Mackonis visus gausiai 
susirinkusius sveikino ir pradė
jo iškilmes.

Į sceną pakvietė meno būrelio 
grupę suvaidinti K. Binkio “Kai 
atsarga daro gėdą“. Puikiai su
vaidino ir visi,plojome. Po to 
dalyviai su vadovais nusifoto
grafavo.

Stalai padengti, sudėti šalti 
užkandžiai, vėliau karšti keps- 

‘ niai su priedais. Dar vėliau mer
gaitės nešiojo kavutę su pyra
gėliais. ’ ’ '

Po vaišių prasidėjo šokiai.* 
4 muzikantams vadovavorEvai- 
das Knoll. Protarpiais prie šiaip 
užtraukdavo ir dainą. ‘^7- 

Atšventėm J. Mackonio 
žmona .vedybinį jubiliejų; taip 
pat p. Brazio gimtadienį. Sugo
dojome “Ilgiausių metų”. Ponią 
Brazienė ant stalo padėjo puikų 
tortą. Vaišino ir kaimynus.

Salė buvo pilna žmonių. Ge
ros vaišės ir puiki Užgavėnių 
nuotaika. ‘

Šokiai tęsėsi ligi vėlumos. 5;

« — Gen.. Jaruzelskis ruošia by- 
■^toiwo iūtoll1’*.. y™™ Soltauma. veik;^

riui pavyksta patvirtinti tokį! ja^; i™sus,m5 »tr«ką -pncS. 
įdomų faktą, kad Smetona Į valflrig. . : .
dar 1940 m. pradžioje numa-1. ■ ' ■ .
tė, jog Lietuva . bus užimta - (ivatemaloje Čilės putra, 
arba Sov. Sąjungos, arba Vęr ™ nusovž James Arnold Miller, 
kietijos. Todėl jis' vasario! N^tas 1» .pravažiuojam™ 
mėn. siuntė Povilaitį į-Beriy- į aulamobikb. : .
na, kad ištirtų, ką Vokietija į • ; ■ .y-.. y? /•
darys, jei Sov., Sąjunga už-^1 PIRKITE‘TAUPYMO.BONOS 
pultų Lietuvą, ir 'nurodytu/ '

• karininkais ir diplomatais tik
rai įvyko, .k£jp galima-matyti 
iš išlikusio dr. Best; -tuometi
nio aukšto Vokietijos'; saugu
mo pareigūno, dienoraščio.”.

Įdomu, ar -tas paskutinis ;Sa- 
Jcinys apie pasikalbėjimą - Ben. 
lyne yra' Myllynierhio ar Her- 
manho? "Mat; sovietų''propa-1 
ganda jau .seniai' tvirtinai-.■ kadi 
Povilaitis viešėjo'Berlyne -, visai; 
slaptu prezidento Šrųetonos. par Į 
vedimu. Vistį’ kraštų“ žyrigyboS 

.tarp sąvęs ^aikp, kontįktuš' 
net karo.
^įtabū,’
vėsta, išaiškinti i tai, .ką ^pėrzki^s- 
daužau ■ btfięžaliūs'4ca$įduš-

kad Lietuva orientuojasi į i ' 
Vokietiją ir prašo jos pagal-1. 
bos-, šis Povilaičio, pasikalbę-j 
jimas su aukštais/vokiečių I

j SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
J MAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ
J 2608 West 69th St, Chicago, DI. 60629 ♦ TeL 925-2787

Didelis pasirinkimas geros rūšies j vairių, prekių.

MARU A NOREIKIEN1

2

1954 m. metraštis. Jame yra .vertingu niekuomet nfešeMt^/Vihea 
Krėvės, Igno Šlapelio,. VincoMaciūno, P. .V^^WanjEci, 
J. Raukčio, j&. Kario(Sriniatū, taipjpat Kj^ ifetušėria^a tr-y, 
Meilaus straipsniai bei studijos, fliustnlotoa huotraukomls tl 
M. K Čiurlionio, M. Sileikio, V. Kaiubos,'A. Rūkitdtt ir Ai Varna

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rtšytoJoabtaB. 
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienė! atsiminimai apiė'dainf 
(rentes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir/nedainuojan- 
tlems. gėrintis autorės puikiu rtfflmrd lr surinktais dusmeuimlž 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pnąū kainuoja b .

/ ' * f > ■' * *7 a r 2 ‘ '* . ' ' ’

• Vienišo ŽMOGAUS G i V KNIMAS, Antano Rūke ąp^aly.
tas 7uoso Adomaičio —- Dėdės Semt) gyvtafanai. Tai ne šanatt 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta akirsnsUaią Ti ŽG0 puslapių faxyfa 
parduodama tik ui 12. - ' \ - , i

MARTINIQUE SALĖJE
2500 W. 94th Street Evergreen Park, Illinois

• DAINOS

• VAKARIENĖ IR GĖRIMAI

Pradžia 4:30 vai. popiet — Įėjimas $25

1739 SO. HALSTED STREET,
d. Zoašėnko
l sąmojingų

i doodutts

Vietas prašome rezervuoti iš anksto

neriatruotu ralcaaissM

arba telefonu 421-6100

im

CHICAGO, ILLINOIS 60608

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

' 2501 W. 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ Tel 925-27S7

BANKETĄ RUOŠIA

• FANNIX MAT IAV 
DUMTNAI • Koacmros BXEKMBm

Atdara šiokiadieniais noo

Įdomiai pirsŽyta studija apie Rytprūrina, remiantis Pakalnis 11 
Labguvos apskričių duomenimis, 
lietuviui. Leidinys fliuartruotu —
vitovardjių fnva^ūfmal Ir Jų veHŽnM’l EAVti
oauctingoje 335 puri, knygoje yra Rytprūafų Jten^ąplL Kalną |b.'

• K4 UAUMfS EIME, rašytojos Petnmdlėa OrihtaltM atį 
minimai ir mintys apie asmenis ir vietai ųeprik. Lietuvoje tr
m airiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234. puslapiui, 
bet kainuoja tik *3. ' - ' • / J

• JULIUS JANONIS, poetas tr revoliucionierius,
tas ir klaidingai Interpretuojamas gyvenime ir politikoje; m 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janotio gyfsnlnlį Ir po4* 

r būtų j) galima pavadinti kovotoju ui imėgaūf triase, 
a didelio formato, 2^5 ptialapfų, ktinuojk iA.
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i73^ Sa rUkmxs Street, tū *0*OA T^e^cm 42 J-41M

orXJOND-CLASfc PUSTAGX PAID AT CHICAGO, JLUNUZS

<* at January į, 19B6 
iU&scrlplion <at«s

wiuvcusv <p4O.UU pei TC<1. pc*
ux moLUu, $12.U(J per 3 mouLCu. Il 
jlher ULA locxi'des $4<l.uu per year

LUU pei six nonius. S12.UO pet 
inree rnonuii c&nuda $45.00 per year, 
v-Lbei countries $45.00 pei year.

io cents pei copj

wuc S4US4Q pirmas dienos 
OUnra^cic kaino*

CTica&ujt u priemiesčiuose:
u eLHms ___   ^4Č.UU
pusei metų$24.00 
trims menesiams _____ __ $1Z*UU
nenan mene&iw žč.OG

Kitose JAV vietose.
melams _________  $40-00

pusei metų ._____________ I22.0U
nms meneaiama_____ _  $15.UU
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vanftdoje.
metams $46.iz 
pusei metų _____________
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meunu _______________ __ H8.ui
juiei metų  ntLOO

■laajienoa eitu xasaiexu iirtiriiTii 
'Ccmadieniua. i >>irtais Naujienų Ben
drove, 173fi bo. HalsW St. Chicago, 
a outlet Teist 421-bJXL

migua ceixU num peiu Xmsj 

-nu cxrtu vs mkjrxi

haUJi±LNŲ rasti n^_ atdara xasdien, išskyrus lexx&xdiefil'nz, 
oho ¥ vat ryto iki 5 v*L popiet. Seitadienuii — iii 12 vaL

Nesusipratimas Clevelande
Š.m. “Naujienų” vasario 6-8 d. laidoje buvo paskelbta 

gana plati informacija apie ALTos pasiruošimus Vasa
rio 16 d. minėjimui Clevelande. Ten pažymėta, kad me
ninės programos išpildymui buvęs pakviestas Cleveland© 
vyrų oktetas, vadovaujamas R. Babicko. Deja, okteto va
dovai pasirinkę dainas, netinkančias Vasario 16 d. dva
siai. Dainų sąraše figūruoja okupuotos Lietuvos kompo
zitorių ir poetų, kaip tai Gorbulskio, E. Mieželaičio ir 
kitų kūriniai. Kai ALTa paprašiusi tų autorių kūrinius 
iš minėjimo programos išbraukti, oktetas nesutikęs ir 
net atsisakęs minėjime: dalyvauti. ■ 4

Dabar štai vasario 12 d.’-“Drauge” ir paskutiniame 
“Dirbos” numeryje (š.m.- Nr. 6/?yra paskelbti minėto 
okteto vadovų vieši- (laiškai’, pasirašyti R. Babicko ir V. 
čiedonio. Laiškuose nusiskundžiama, kad Clevelando 
ALTa paprašiusi keturias dainas iš patiektos programos 
išimti, motyvuodama, kad tų dainų kompozitoriai yra 
arba komunistai, arba nežinomi, neaiškūs. Okteto vado
vai laiškuose pareiškė, kad, užaugę ir subrendę laisvame 
demokratiškame krašte, jie esą šiuo ALTos elgesiu pasi
piktinę ir nutarę nuo cenzūruotos programos atlikimo 
atsisakyti ir minėjime nedalyvauti. Tos keturios dainos 
esančios kompozitorių A. Kleinickio, B. Gorbulskio ir 
V. Gorino.

Kaip pastebėjote, “Naujienose” tilpusioje informa
cijoje buvo paminėta ir E. Mieželaičio pavardė. Mieže
laičio pavardė okteto vadovų laiškuose nepaminėta. Rei
kia spėti, jog kai kurios Clevelando okteto pasirinktos 
dainos yra sukurtos pagal E. Mieželaičio poeziją.

Pasiremiant tarybine enciklopedija, Edvardas Mieže
laitis dar Nepriklausomybės laikais, būdamas gimnazistu 
Kaune, priklausė slaptai komjaunimo organizacijai. Pir
maisiais bolševikų okupacijos metais redagavo “Kom
jaunimo Tiesą’,’. 1941 m. SU Raudonąja armija pabėgo 
į Rusiją. Grįžęs po karo į Lietuvą, buvo komjaunimo 
centro komiteto sekretorium, o vėliau — LTSR rašytojų 
sąjungos sekretorium ir pirmininku. Nuo 1960 m. yra 
Lietuvos kompartijos centro komiteto narys. Yra para
šęs daug komunistine ideologija persunktų poezijos kny

gų. Okupuotoje Lietuvoje jis yra laikomas lietuvių tau
tos išdaviku, parsidavėliu rusams. Už nuopelnus okupan
tui, buvo apdovanotas aukščiausia Lenino vardo premija.

Benjaminas Gorbulskis, ne lietuvių tautybės, 1941 m. 
pasitraukęs į Rusiją, tarnavo Raudonojoje armijoje ka
pelmeisteriu. Po II-jo Pasaulinio karo grįžęs i Lietuvą, 
baigė kompozicijos mokslus ir pasireiškė lengvosios mu
zikos srityje. Prieš keletą metų, sovietinės valdžios siun
čiamas, Gorbulskis lankėsi Australijos ir JAV (Kalifor
nijos) lietuvių kolonijose. Viešėdamas po pusmetį ir il
giau, jis suorganizavo vokalinius mūsų jaunimo vienetus, 
rašė estradinės muzikos kūrinius ir net išleido ilgo gro
jimo plokšteles. Būdamas aklu okupanto įrankiu, jis, nors 
ir netiesiogiai, prisidėjo prie erzelio sukėlimo Australijos 
ir JAV lietuvių tarpe.

Okteto vadovų laiškuose paminėta A. Kleinickio pa
vardė šių minčių rašėjui nėra žinoma. Galima tik spėti, 
kad jis yra iš okupuotos Lietuvos. Neturėdami tikslesnių 
žinių apie šį kompozitorių, atsargūs ALTos atstovai ma
tomai pareiškė, kad jis jiems yra “nežinomas, neaiškus”. 
Trečiasis laiške paminėtas kompozitorius yra mums ge
rai žinomas kun. V. Gorinas, populiariosios dainos “Aras” 
autorius, gyvenąs JAV-se. Turime pripažinti, kad jo “iš- 
cenzūravimas” būtų tikrai apgailėtina klaida.

Bendrai paėmus, už parodytą budrumą, neleidžiant 
sukompromituoti Nepriklausomybės atstatymo minėjimo 
šventės, tenka Clevelando ALTos vadovybę tik pagirti. 
Ta pačia proga tenka nusistebėti vyrų okteto vadovų jei' 
ne pikta valia, tai bent nesusigaudymu, neatskiriant pelų 
nuo grūdų. Ar dera mūsų jaunimui dainuoti okupanto 
pataikūnų sukurtas dainas,'dargi Vasario 16 d. proga? 
Ar neturime savo kompozitorių dainų, pritaikytų tos 
dienos škilmingumui ir tautinės dvasios pakėlimui? Kur 
gi okteto vadovų taktas, skonis ir logika? Nejaugi šven
tės rengėjas ir šeimininkas neturi teisės savo pageida
vimo ir nuomonės,pareikšti? Tik 'įsivaizduokime,' kokia5 
gėda.- būtų buvusi išeivijos lietuviams, jei toks okteto re
pertuaras būtų praėjęs be ALTos “cenzūros”! Okteto va
dovų nepakankamą subrendimą ir nesiorientavimą padė
tyje parodo jų viešai paskelbti laiškai “Drauge” ir “Dir
voje”, išėjimas prieš ALTą ir atsisakymas dalyvauti Va
sario 16-sios minėjime. "

Šia proga prisimena prieš keletą metų Chicagoje 
įvykęs Vasario 16-sios minėjimas, kur, ALTai menininkų 
iš anksto neatsiklausus, į programą buvo- įtraukta viena 
J. Mikuckio daina. Kaip žinome, Mikuckis naujųjų atei- 
vių-“dipukų” tarpe veikė kaip užsimaskavęs sovietų agen
tas. Jam buvo pasisekę įsigyti pasitikėjimą ir VLIKe. 
Sugrįžęs pas okupantą, jis parašė žymiuosius išeivijos 
veikėjus šmeižiančią knygą, pavadintą “Šioje ir anoje 
pusėje”. Laimei, vieni minėjimo dalyviai tada neatkreipė 
pakankamo dėmesio, o kiti Mikuckį palaikė už “Čiurlio
nio” ansamblio vadovą komp. A. Mikulskį,

Tokie įvykiai parodo, jog tiek mūsų menininkai, tiek 
ir renginių ruošėjai turi būti akylesni. Clevelando vyrų 
oktetas turėjo būti nuolaidesnis ir prisipažinti padaręs 
klaidą, nes, kaip sakoma, klysti yra žmoniška. Okteto 
vadovams nederėjo šį nemalonų nesusipratimą kelti į vie
šumą. Clevelando ALTos skyriaus vadovybė nusipelno 
mūsų visų pagyrimo ir pritarimo.

E. Frediškis
* * * "

P.S. Politinis pasimetimas vyrauja ir kitose lietuvių 
išeivių kolonijose. Štai ‘Tėviškės žiburių”/vasario 11 d. 
numeryje, pranešime iš Brazilijos, skaitome: “Literatū
ros būrelis 1981 m. veiklą užbaigė lapkričio 28 d. Litua-

ALEKSANJDRA VAISI C NIEN ė staigmenų-
Helena anuo metu turėjo tik

12 metų. Pirmąsias dienas p ra-15.metų tarp Aukštojo Orinoko
Amazonės teri

Vienuolis salezietis kunigas 
Luis Cocco, išgyvenęs Brazili- 

plonyje 15 metų tarp in
dėnu unties ( 1972 m. parašė 
knygą“ 15 metu tarpYanomamos 
'ndėnų’’- ŠI iluistruo*a knyga 
VerezuėJos vyriausybės buvo 
•' kaip kultūrinė en-
'•ktopediia, atvaizduojanti nuo
dai primityvų Yanonamiečių in 
dėnų genties gyvenimą. Už at
liktą indėnų gyvenimo studijų 
^arbą, Venezuelos valdžios bu
vo ; apdovanotas Francisco de 
Miranda trečios klasės meda- 
Humi, Venezuelos Krašto Mini- 
^eri'os — kryžiumi ir minint 
Caraco miesto 400 metų su
kaktuves, miesto savivaldybė 
suteikė '•Draugo” diplomą.

Prie šios knygos • aprašymų 
□risidėjoč ir vietinė gyventoja 
Helena Valero, kuri indėnų bu
vo sekvestruota ir išgyveno jų 
Larpe 23 metus, norėdama nuo 
ių pabėgti, 7 mėnesius išgyveno 
viena pati džiunglėse. Įsikūrus 
misionieriams saleziečiams ir 
vienuolėms, padėjo drauge 
dirbti misijų darbą. Tai įvyko 
1972 metas.

Pirmoji Yanomąmos indėnų 
gyventojų sritis buvo labai išsi
plėtusi tarp upės Mavaca ir 
Aukštojo Orinoco link Parima. 
Pirmasis misionierius, kūri$ pa
sirodė pas Yanomamiečius bu
vo brolis Jose Antonio de Jerez, 
ispanų kilmės 1765 metais, ku
ris įsikūrė Juodosios upės pa
kraščiuose. 1800 metais, jau vo
kietis baronas Alexander Hum-

torij os indėnu
drauge su Aime Bonpland, 

atkeliavo Į Esireraldos sritį ir 
labai susidomėjo indėnų gyve- 
nj’-n

Yan omam iečiai 6giu yra že- 
-ni. nykštukai, kaip juos buvo 
oavadmęs Huboltas, tačiau bal
dos sualvos Atvykus Humbolto 
°k-pedicijai, Yanomamiečiai ne 
Leido :am toliau keliauti, kad 
susipažintų su tolymesnėmis 
apylinkėmis, nes iki tol, niekas 
arčiau nebuvo susipažinęs su 
šios- indėnų genties teritori
ja-

Yanomamiečiai, kaip vyrai, 
taip ir moterys nuogi, tik vyrai 
apatinę kūno dalį"turi persijuo
sę juostele, lygiai, kaip ir mo
terys apatinę kūno dalį turi 
šiek tiek pridengtą.

1956 metais, salezietis Lųi? 
Cocco pasakoja apie vietinės 
gyventojos Helenos Valero da 
Silva odisėją. Jam .pasakojo jos 
tėvas. Vieną dieną Helenos tė
vai prisikrovę pilną vežimą šak
niavaisių, keliavo į kitą gyven
vietę. Pakelyje juos užpuolė in
dėnai ir pradėjo strėlėmis apr 
šaudyti, sužeisdami veik visus 
šeimos narius. Jie pradėjo viską 
palikę bėgti, kol pribėgo upę ir 
perplaukė į antrą pusę. Tenai 
pat buvo užpulti kitų indėnų, 
kurie pasičiupę mergaitę ir pa
bėgo.

Helenai tikrai tiktų, kad Ho
meras apdainuotų jos odisėją, 
milžiniškuose džiunglių augme
nijos “miškuose, pilnoje misteri
joje, paslapčių, bei netikėtų

leido grobikų stovyklose, po to 
su jais keliavo link Cauaburi, 
upės., ten juos užpuolė kita in
dėnų gentis. Nugalėtojai pasi
sėmė ir vėl 4ą drauge su savi
mi, ir vėl keliavo kitur, vė- 
bau jinai su kitomis nugalėto
mis priešų mergaitėmis, .buvo 
perkeltos į kitą vietovę. Su
laukus progos, pabėgo į mišką, 
tikėdama, kad pasieks baltųjų 
apgyventas sritis- Miške išgy
veno septynius mėnesius- viena, 
maitindamasi kriauklėmis, me
dumi, laukiniais vaisiais, kol 
priėjo kitą indėnų gyvenvietę. 
Negalėdama viena džiunglėse 
gyventi,, pasidavė. Ten buvo 
vietos gyventojų apvezdinta, 
Vyras po nekurto laiko mirė,pa 
likdamas keletą vaikų- Pagy
venus ir vėl pabėgo į kit^^in- 
dėnų Tribu. Taip bėgc

.vise arčia# Brjufflijps'sienos, kur 
1gyveno jos motina.

Ateityje, Heleną iš įpratimo 
pasiliko gyventi jau su . Yąnc- 
mamiečiais, palengvindama ‘mi- 
sionieriams darbą, nes mokėjo 
jų kalbą. . 1

Baltieji indėnai. Pasižiūrėjus 
i indėnų Yanomąmietį, tuojau 
krypsta dėmesys į jo spalvą. Jie 
nėra bronziniai auksinės spal
vos, kaip kiti indėnai, tašiau tu
ri baltą odą. Jau nuo 1912 me- 
tų^ tame rajone teko paste- 

f bėti indėnus baltos spalvos. 
Sulig jų pasakojimu, jie pra
eityje buvo susimaišę su pre
kybininkais holandais ir portu
galais. ’ Dar spalvos baltumas 
priklauso nuo šių aplinkybių: 
gyvena milžiniškų medžių pa-

nikos stovyklavietėje įvykusiu susirinkimu pas R. Alf. 
Petraičius. Būrelio vadovė J. Valavičienė pasiūlė pami
nėti 1891 m. gimusį poetą Juozą Mikucki. Jo biografinius 
duomenis skaitė H. Valavičius, eilėraščius — J. Valavi
čienė.” Komentarai nereikalingi... E. F.

vėsiuose, kur saulė niekad ne
patenka, nes visos medžių vir
šūnės susipynusios. Plaukus tu
ri šiurkščius, juodus ir tankius. 
Veik visu indėnu vyrų vieno
das plaukų aptvarkymas.

(Bus daugiau)

ANDRIUS MIRONAS

SusipaHiikime su Kalifornija
(Tęsinys)

Nuo Shepherd’s Knoll metamas žvilgsnis že
myn, į vandens žydrynės įlanką, kurią pirmiau
sia pastebėjo atradėjas Cabrillo. Aukščausia kelio 
dalis, Huckleberry Hill (pagal Mark Twain per
sonažą), suteikia puikią pakrantės panoramą. 
Ispanų įlanka atrodo rami ir nekalta dabar, bet 
1909 metais čia srovės pagautas ir į uolas sudu
žęs nuskendo Roderick Dhu laivas. Piknikavimo 
vieta pavadinta Point Joe atminimui drąsaus ja
pono, kovojusio su Del Monte korporacija, kol ji 
nupirko teises į jo sklypą.

Paukščių ir ruonių pilnos salos, Vienišasis 
kedras (gal labiausiai pasauly fotografuotas me
dis, įrodąs augalo didžias pastangas kovoti su 
vėjais ir išsilaikyti), ir kelios kitos įdomybės, ne
sudaro ypatingo įspūdžo, pravažiavus pro Big 
Sur šiurpiai gražias pakrantės uolas ir skardžius, 
bet Monterey miestas bus praturtėjęs keliais do
leriais. .. Daug kas praleidžia Seventeen-Mile 
Drive. - ' ■ ’ z ■

ŠVENTOJO KRYŽI WS MISIJA

Pi o r —t Ord karinę rezervaciją ir eilę pa- 
ūlrio mic-tų miestelių, aplenkiama Monterey 
įlanka, o jo? šia Hniame iškyšulyje išsistatęs se-

Santa Cruz liestas (apie 38.000 gyv.), ku

riame dažnai įvyksta dabar Miss Amerikos kon- z 
kursai Čia 1871 metais įvyko “Rusijos žvejų 
laivų mūšis” su drąsiuoju leitenantu Jose Estu- 
dillo ir jo trylika kareivių, kurie sulaikė septy
nis rusų žvejus ir jų laivelius, neleisdami suda-, 
ryti rusų invazijos prietiltį, galėjusį pakeisti 
Amerikos vakarų istorijos eigą visiškai kita 
linkme.

Santa Cruz galėjo pasidaryti Kalifornijos 
sostine 1818 metais, kai miesto tėvai siūlė čia 
vietą sostinei, o gubernatūrai net ir patalpas 
virš Porter krautuvės visiškai nemokamai. .. 
Gal šiais laikais gubernatorius Jerry Brown ir 
priimtų tokį pasiūlymą... Mieste šiuo metu gau- ■ 
su ateivių iš San Francisco Haight - Ashbury 
kvartalo ir žydi naujojo meno studijos bei “bou
tique” tipo krautuvėlės. Pajūryje natūralūs uo
lų tiltai su gražiu smėliu yra gera vieta stebėti 
potvynius ir atoslūgius ir metinę Monarch dru
geliu migraciją tarp spalio ir sausio mėnesių. 
Capitola miestely, apie 5 mylias į pietus, tarp 
liepos ir rugsėjo žydi begonijos, nes 90% visų 
Amerikoje parduodamų begonijų auginama čia.

Santa Cruz misija yra prie miesto plazos 
ir po įsteigimo 1791 metais gyvavo kelęris me
tus. Tai yra dvyliktoji misija. Vėliau ji btivo ap-’ 
supta ispanų miestelio, pastatyto kitame upės 
krante. Po misijos sekuliarizacijos neofitai vis* 
nyko ir 1840 m. buvęs joje 400 gyventojų skai
čius sumažėjo iki 100 indėnų. Tais pačiais metais 
žemės drebėjimas ir didžiulė vandenyno banga 

apgriovė pastatus, bet jie buvo atstatyti 1851 
metais, sugriuvus paskutinėms sienoms. Lubų 
balkiai, kokliai ir net pamatų akmenys buvo žmo
nių išnešioti, todėl atstatytoji misija dabar su
daro tik pusę pirmykščio bažnyčios dydžio ir 
tik dalis vienuolyno pastato maždaug senoje vie
toje restauruota pagal senųjų brėžinių ir pa
veikslo pavyzdį.

Šalia nepretenzingo įėjimo į bažnyčią mau
rų stiliaus varpinė, su vienu varpu ir dengta te
rasa išilgai vienuolyno patalpų, imponuoja iš to
lo tik raudonu čerpių stogu. Muziejuje prie kop
lyčios laikoma senosios misijos knygas ir litur
giniai apdarai.

Kitos Santa Cruz miesto įdomybės yra Lost 
World, su specialiai augintomis įvairių medžių 
sakomis, sudarant kitokias formas; Mystery 
Spot, raudonmedžių miškelis, kur žemės traukos 
dėsnis, atrodo, neveikia; ir Santa’s Village, vai
kams skirtas kampelis.

Bet kai kam gal bus įdomiausia pažvelgti į 
natūralaus dydžio vaškinių figūrų interpretaci
ją Leonardo da Vinci garsaus paveikslo “Pasku
tinė vakarienė”, kurią gailina pamatyti Santa 
Cruz Art League Galleries, miesto centre. Po to 
keliaujama į $an Francisco didmiestį pajūrio 
Nr. 1 keliu arba 17 plentu per San Juan miestą 
Bet jau iš Monterey reikėtų pasukti pirmiau 156 
ir 101 keliais ir aplankyti dar vieną misiją.

flV. JONO IR ŠV. KLAROS MISIJOS

Iš 101 greitkelio išsukę į Kalifornijos 25 ke
lią pasiekiame Hollister miestą (apie 8,000 gyv.). 
Čia 1906 metais žemės drebėjimas sugriovė ke
letą namų ir žuvo viena moteris. Tai buvo tie pa
tys metai, kada visas San Francisco miestas bu
vo drebėjimo sugriautas ir kilusių gaisrų sunai
kintas. Hollister miestas nukentėjo huo antrojo 
žemės drebėjimo 1961 metais, bet šį kartą jis bu
vo silpnesnis ir padarė tik nežymių nuostolių.

Salią Hollister eina vadinamasis San And
reas plyšys, prasidedantis Meksikos Kalifornijos 
įlankos dugne ir einantis iš pietų per EI Centro, 
Sierra Nevados kalnų šlaitus išilgai Kaliforni
jos ir per visą San Francisco pusiasalį, skrosda- 
mas jį pusiau. Anais laikais pranciškonai netu
rėjo supratimo apie tokį žemės drebėjimų plyšį, 
todėl daugumas misijų nukentėjo nuo įvairiais 
ląiRais pasikartojančių žemės Virpėjimų.

Prie Hollister miesto randama penkioliktoji 
misija, San Juan Bąutistą (šv, Jono Krikštyto
jo) vdrdu, įBteigta tėvo Lauseno 1797 metais. Tai 
didžiausia misijų bažnyčia ir kai kurių laikoma* 
gražiausia, gal dėl apylinkės ramumo ir gryno 
oro lygioje vietoje, su tolumoje dunksančiais kal
nagūbriais.

(Bus daugiau)

PATS SKAITYK IR KITUS. PARAGimk 
SKAITYTI DIENRAŠTI "NAUJIENOS"

4 — Naujienos. Chicago. IU. —Thursday, Feb. 18, 1982
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VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijas* puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

UK. PAUL V. DARGIA 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAI 

War-UM«t«r Cav.munlty KUaIL*.

im 8. MMUMlm R< WoiTOlihi, Ik.
BALANDOS: i-o oarbo dieacumc u

SUSIRINKIMŲ

TEL 233-5893

OR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 103rd Street

Valandos pagal susitarimą.

Marquette Parko Lietuviu Namy 
Savininkę Organizacijos su$innk»mas 
u* Vasario lo-osios minėjimas Įvyks 
vasario 19 d. 7:lo vai. vakaro para
pijos svetainėje. V^si nariai ir pii- 
jdaužantieji organizacijai esate kvie
čiami gausiai uaiyvaua. Gaišioji so
liste p. iviargarna AOiwuene sugiedos 
Himnus, rrugrama dus įvairi ir pat- j 
nouiuo turimo, pricaiKyu tam va&a- ■ 
rųi. r o susirinkimo dus gamios vai- ’ 
sės, kurias yra užkaitęs inu^ų netuvis 
senacorius r r anas baviCKas.

Juozas Skeivys

žadėjo, bet nieko neištesėjo. Jo
kiu būdu m pateisinama, kai sa
kinyje ■ u jungtuku bet sujungia
mos dvi paralelės mintys, saky
sim: šiandien Jonas aplankė sa
vo arlitnubsiun kaimynus, bet jis 
aplankė ir toMmesniuosius. Juk 
Šitai na akyti priderėtų tik taip: 
šiand:en Jonas aplankė aavo ar 
timausius ir tollmesniuosius kai- 

* mynus. kurkms galams čia tas 
, bet? Jis sakinio neparyškina, o 
I (Bet) lik stlbanaiina. Matome, 

kad jungtukai bet ir o gali vi erų 
kLą if pakeisti.

Yra Ir tokių spaudas bendra- 
dšrb.ų, kurie ima Ir įsimyli į ku 
rj nors vi.ną jungtuką, sakysime 
— Bfet Kai imi skaityti ttfkj ra
šinį šii daugybe bėt, tai taip ir 
pasijunti lyg litaniją skaitąs,

J. žemaitis

ŠVENTO VAltDO DRAUGI
JOS SUSIRINKIMAS

Dr. Jonas F. Mažeika
D.D.S. — DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 W. 103rd Street
Oak Lawn, ILL

Off. teL 426-8380 
Valandos pagal susitarimą

Lietuviu Žagarės klubo metinis na- 
riy susirinximao Į<yas beKUiaCi-eixI, va
sario ZS u., 1 vai. Popiet, Aiiciei JXO- 
jok saieje, ^ouu b. i aiman. Avenue. - 
mariai Kviečiami atsaanKyn, nes yia 
švankų reikalų apuru. r o susiruiKi- 
mo Dus vaisęs.,

Rožė Didžgalvis, rast.

KALBUS KAMPELIS
‘ OPTOMETRISTAS

KAT-RA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71»t St. TeL 737-5149

ir “contact lenset”.

Dr. LEONAS SEIBUTlb
INKSTŲ, rŪSLŠS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 43rd STREET

Vr landos: antrad. 1—4 popiet, 
istvirtad. 5—7 t*L vai. 
Ofiso telefonas^ 776-2880, 

Razidcscijas t»l«L: 448-5543

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
SL Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

Jungtuko BET vartojimas
Į mūsų spaudą su savo raši

niais atkeliauja trijų kategorijų 
bendradarbiai: pajėgiantieji ra
šyti, pusėtinai rašą ir rašantieji 
nesvarbu kaip. Dėl šių paskuti
niųjų neteKtų sielotis, nes rašy
bos srityje jų žinios ribotos. Vi
sai kas kita su tais rašėjais, ku
rie pajėgia rašyti, ii kurie rašo 
.gana dažnai.

Ne kartą man tenka skaityti 
tokių rašinių, kuriuose būna pri: 
aaisidia iš eilės daug kartų vie
nas ir tas pats jungtukas, pavyz
džiui: bet, kad, ir,.o ir taip toliau.

Labai dažnai krinta į akis ne
vykęs jungtuko bet vartojimas. 
Keik žinoti, kad bet eina ne vien 
tik jungtuko pareigas; šis trum
pas mūsų kalbos žodelytis reiš
kia ir prieveiksmį, ir prieveiks
minę dalelytę (bet kas, bet kur, 
bet kada, ir panašiai). Jungtu
kas bet vartojamas tik tais atve
jais, kai sakinyje, pabrėžiamos 
dvi priešingos mintys. Imkime

-----n-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAITIS
✓SSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel. 226-1344

EUDEIKIS

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS
mįsčiėU- K&dėl mes nevertina
me to, ką turime, o netekę ima
mės nevykusiai taisyti spra
gas!

» * £
OKUP. LIETUVOJE SIAUTĖ 

SNIEGO PŪGOS

Vilniuje Rasų kapinių lankytojai didžiausią dėmesį 
kreipia į Mikalojaus Čiurlionio kapą.

nių, stoviniuojančių apie jį.

Vasario 11 d. Šv. Vardo drau
gijos nariai, vėliavomis nešini, 
nužygiavo’ į Marquette Parko 
parapijos bažnyčią. Šv. Mišias 
atnašavo ir pamokslą paakfe 
K.un. Gelažius.

Po šv. Mišių, kun. A. Marku.S 
sukalbėjo priesaikos tekstą. Po 
pamaldų rinkomės į parapijos 
salę. i

Pirm. W. Kalvaitis visus susi- i 
rinkusius sveikino' ir kunigą A.; 
Markų pakvietė sukalbėti mal
dą į šv. Kazimierą.

Pasimeldę', vaišinomės kavute 
su pyragėliais, kuriuos parengė 
iš savo lėšų šv. Vardo draugija.

J. Bacevičuis paidforipavo na
rius apie pakitusią .mokesčių' _______  ________
tvarką. Buvo' ir paklausimų. ■ Vaj-pų muzikos gaudėsys, sklin- 
Klausė p. Dzirvonas ir kiti. Be - į§ istorijos 1 mužiėjauš
to, p. Dzirvonas priminė, kad; (taip vadinamas Vytauto Didžio 
švenčiama tautos šventė ir siūlė jo mu2iėjus) bokšto. Tik dabar 
prisiminti žuvusius už Tėvynės į pastėbejau nemažą būf-į žmo- 
iaisvę. Janula priminė mūsų stoviniuojančių apie jį. 
tautos herojus—Darių ir Girėną, skambėjo Viktoro • Kuprevi-

Pirm. W. Kalvaitis pranešė, čraus “Varpų daina”, paskui 
Kad draugija turi bankuose p. Čaikovskio “Mažųjų gulbių 
81.724,26. j ^kis”, M. K Čurlionio “Fu-

Susirinkimas baigtas kunigo ’
K. Kuzminsko malda. K P.

VĮ
f.r

KAD VARPAI NENUTILTŲ...

B. Jauniškis rašo švyturyje: 
— Ėjau Kauno Donelaičio gat
ve. Orą suvirpino įspūdingas

ga ' ■ , -
Nutilus muzikai, dar kurą lai 

ką klausiausi tylos, galvoda-
— Generolas Jaruzelskis, su- mas kokių nuostabių dalykų 

sitaręs su kitais lenkų genero-1 žmogus gali dovanoti žmonėms, 
lais, Solidarumo uniją išardė, 
bet nepajėgia priversti darbi
ninkų dirbti našų darbą.

— Prez. Reaganas labai pasi-

Tuo metu mano mintis nutrau
kė bokšto duryse pasirodžiusi 
aukšta, linktelėjusi kompozito
riaus Viktoro Kuprevičiaus 
gūra. Priėjau, pasisveikinau

fi-
ir

piktinęs šarono ir Begino įsiki- padėkojau kompozitoriui už ne 
Šimu į JAV politikos reikalus.

VALERIJONUI PUODŽIŪNUI

ALGIRDAS ir LIDIJA LIEPINAIČIAI

Į SOME CHICAGO MOTOR CLUB "HRS ON

IXPKSSIVAY DK/irW&

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSLA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Tel. 927-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

• tėvas ir sūnus
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

Sausio mėnesį bkup. Lietu
voje siautė sniego pūga ne tik 
užpūtė kelius, ir namus, bet ir 
turėjo rimtų pasekmių žmonių 
sveikatai. Gydymo įstaigose 
dėl apšalimų būvo suteikta me 
dicinos pagalba 440 asmenų, 90 
žmonių paguldyta į ligonines, 
22 — nustatytas sunkus apgali
mas, keliolikai — amputuotas 
galūnės. Dešimt mirė.

Gana daug sunkiai apšalusių 
žmonių buvo neblaivys. Nuo 
alkoholio greičiau nušąlama.

Klaidingai galvojama, kad ' 
nušalusių kūno dalį reikia trin
ti sniegu. “Nukentėjusį būtina 
atvesti į šiltą patalpą, duoti iš- j 
gerti kastos arbatos”, — pata- j 
ria ok. Lietuvos gydytojas. Pa- : 
kenktą kūno sritį reikia švel
niai patrinti spiritu suvilginta 
vata ir kuo skubiausiai kreiptis 
pas gydytoją.

(Iš Eur. Liet)

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS I
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI j

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
TeL: 652-5245

l'KUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

PERKRAUSTYMAl

r

SOPHIE BARČUS
2ADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Ž/3 cup sugar 
1 quart waler

Apdraustas p«rkraustymai 
iŠ jvairię atstu m ų. 

ANTANAS VILIMAS 
Tai. 376-1 M2 arba 376-5994

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

Vedėja — Aldona Daukus 
Telaf.: 778-1543

Šeštadieniais ir sekmalieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 
Stoties WOPA - 1490 AM 

transliuojamos is mūšy ytudijoi 
Marquette Parka.

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8045

mirus,
jo žmoną Lidiją ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia 
ir kartu liūdi.

“Lietuvos Aidai” 
lUte BRA2MIONYT8 

Programos vedėja

Chicago, HHnočs 60621 
Tekt 778-5374

Sūnus Giedrius 
kompozitoriaus 
varpų muzikai 
riu todėl, kad nėra sąlygų juos
paruošti. O atrodo* tiek nedaug 
tereikia. Bokšte yra mažytis 
kambarėlis, kurį suremontavus

Cisdieė fino pirmadienio Iki penk
tadienio 8:30 vai. vakaro- 

Visos laidos fi W(^V stoties, 
banga 14M Alt

St Petersburg. FLt, 12-.30 vaL p.p. 
ii WTIS stotie*, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

pras-

pakartojamas minutes.
V. Kompozitorius nusišypso

jo, paskui, pažvelgęs pavargu
siomis akimis, paklausė:

— O kas bus toliau?
Nesuvokiau klausimo

mės. Tai supratęs, kompozito
rius paaiškino:

— Motote, metai bėga grei
čiau, negu mes norėtume. Mu
zika ir varpai, tai mano antra
sis aš. Vienintelis troškimas — 
kad varpai nenutiltų, kad jie 
skambėtų mano miestui, jo gy
ventojams ir svečiams. Pasaky
kit: ką man daryti? 
lipant į bokštą,

Pakopos, 
atrodo vis aukš 
mane pakeis?.-, 

nuėjo savitu 
keliu, mokinių 
neturiu. Netu-

JEAN VANCE ir GEORGE ŠOKINI

Aikštės automobiliams pastatyti

— Izraelid premjeras Bėgin 
aštriai kritikuoja JAV nutarimą 
parduoti naujus kariškus lėktu
vus Jordanijai.

— Deng Hslaopirtg yri flakiri- 
giausias Kinijos komunistas. 
Niekas nenori ir nesistengia ap- 
akfpyti jo galią.

— Salvadoro1 kariai, turėdami 
gabesnius ginklus, pajėgia iš
mušti įsibrovėlius iš užimtų 
pozicijų. 1

AMSULAN5Q 

PATARNAVIMAI

TURIMI 

KOPLYČIAS 

/ĮSOSE MIESTO 

dalyse.

Caleacot

Direktorių

DON'T CUT IN BETWEEN CARS T 
THAT APE ALLOWING- SAFE 
FOLLOWING DISTANCES-—

. x «

THERE'S A SUDOEN »TOP WHIUH

YOU PRrVK

mui instrumentus — kariljonus, 
ryžausi pats paruosti savo pa- 
mdmą. Bet... NeMfiti nei jėgų, 
nėi galimybių šito klausimo 
odisėjoms, o metai bėga...

Kbmj>oaioriu5 V. Kuprevi- 
čKfc šiais melais atŠVėntė aštuo- 
nesdešimt. Iškiausiaū jį ir susi-

, — Kariai atvežė duonos' if 
mėsos į Varšuvos krautū+ėš, 
bet viskas mažiausiai tris kar
tus bragiau.

— Automobilio pataisymams, 
benzinai ir apdraildlį ariierikU- 
člfii kasmet vidTiHHitkii išfef- 
dfia po $5,000.

HkKITE JAV’ TAUPYMO BOftlM

Kool-Aidk.On A Stiek
BftAAO SOFT ORINK MIX

Frotert Šbbkers
i 9^^ opeKOOL-AlD* tfesoive soft drip* and

Unsweetened Soti Drink fcuyar waler Pou? jnto 
btasiįc

paoer cup?- 
Until alm ost firm |r>$Arf 
wooden stick or socon into 
each, ^eeze untH hrm. 
Makes aoou^ 20

STEPUWA8 C LACK IK SUKŪS 
(iACKAWKU

Z424 WE6T 6Uth 8TKKET KJbį>ubb« 7-J.Zli
lllliš SOUTH VVĖST nuo. Hilu, 11L f?4-441*

P. J. RIDIKAS
«&4 bo. HAJLSTEjD STREET ffl. kAxOi 7-1111

BUTKUS-V AS ATTIS
1446 80. $Oth Avė, Cicero, HL TeL: OLympic 2-10*3
1>K r Į ■ t ■ /V i V\ ' n -ZA t., t ? . ,

PETRAS BIELIŪNAS
4MS So. CALiFtJkNlA AVt TeL: LAfayeU* J-.T57J

5 GEORGE F. RUDMINAS
So. tlTUANICA A VE. TeL: YArd* 7-11A8 - 11H

. Į, , -Į , , ... .. ■ ..
5 — Neujienoe, Chicago, 8, UI Thursday, February 18, 1982
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AURELIJA BALAŠAITIENŪ

KA VEIKIA LIETUVOS KONSULAI?

Jei 
kul- 
dip- 
yrn

Lietuvos gen. konsulo Anice- 
l to Simučio viešnagė CJevelande 

buvo ypatingai tuo įdomi, kad į 
9 “Sibiro lietuviai” pristatymo 

’ popietę pagrindiniu kalbėtoju 
-buvo pakviestas mūsų diplo

matinės tarnybos atstovas, 
pas mus nestinga garbingų 
tūrininkų, menininkų, tai 

Jomątas mūsų kolonijoje 
retenybė. • <

Nežiūrint sniego pūgos ir be- 
lveik neišvažiuojamų kelių, į pie 
;tus Gintarę susirinko gražus 
būrelis lietuv ų. Iškilusis sve- 

. čias turėjo progos apžiūrėti Cle- 
* velando Lietuvių Namus ir su
sipažinti su mūsų visuomenės 
atstovais bei atnaujinti senas 

— ^/pažintis. Vilija Nasvytytė, ėjų- 
fsi šeimininkės pareigas, daly
viams pageidaujant, pakvietė p. 
šimuti prieš pietus trumpai pa
pasakoti

padėtimi labai domėjosi japo
nas ir rodė aiškių simpatijų. Pa
minėjus, kad lietuviai linki ja
ponams atgauti savo salas iš 
Sovietų Sąjungos, japonas nuo
širdžiai palinkėjo Lietuvai išsi
laisvinti iš sovietų jungo. Vos 
prieš du mėnesius į New Yor- 
ką atvykęs Meksikos konsulas 
pasakoja buvęs anapus 
žinės 
kijoj 
buvę

gele- 
aiždangos”,. būtent, Len- 

ir Jugoslavijoj. Į Lietuvą 
neįmanoma nuvykti.

(Bus daugiau)

“ką konsulas vei-

■-

Iš ckup. Lietuvos
I žinomas prancūzų gydytojas J.

i

(Iš Eur. Liet-)

ŽUVAUTOJO PASAKA

READER—ADViSCR

IWi

3 Miegojimas atrėmus galvą 
šoną j ranką, apsunkiną

g Kas pats yra pilnas rūgščių 
■ ir nepasitenkinimų, tam ir gy
venimus atrodys nublukęs.

Advokatų įstaiga 
6247 S. Kedzie Avė.

(312) 776-8700

I
L

— Indianoje mirė 91 metų iš
radėjas Ralph Teeter, išradęs 
nudlatinį automobilio greitį ir, 
prietaisus greičiui kontroliuoti, j-

i
1?ar
’ kraujo cirkuliaciją toje rankoje,

Pardavimas fr Taisymas
2646 West F»th Sfre^ ’
TeL REpublIc 7-1*41 -

MRS.-RUTH
READER & ADVISOR

ADVICE ON ALL PROBLEMS OF 
. LIFE SUCH AS MARRIAGE, 

. LOVE, BUSINESS.
MRS. RUTH CAN AND WILL 

HELP YOU. ••

ŠIMAITIS REALTY
REZIDENCINIŲ IR PAJAMINTŲ 

NAMŲ PARDAVIMAS.
INCOME TAX

INSURANCE NOTARY PUBLIC
Skambinti tel. 436-7878
2951 West 63rd Street

. — Argentines Lietuvių B įso 
prenumerata metarps; Argenti
noje 50.000 Argentinos pesų, 
Pietų Amerikoje: 12 l S dolerių. 
Vi ur kitur 15 l’S dol. orė paštu.

— Lietuvių Prekybos Rūmai 
(Lithuanian Chamber of Com
merce of Illinois) ir šįmet, kaip 
ir ankstyvesniais metais, yra ųįi
ma tę -skirti jauniems lietuviams 
studentams (5, o gal 6) tam tik
ro dydžio vienkartines metines 
tipendijas. Norintieji (bebaigiu 

gimnaziją ar pradėję universite
tines studijas) plačiau apie vis
ką pasiinfc'rniuoti, gali kreiptis 
raštu į Mr. Bruno Gramont, 
6010 So. Fairfield Ave., Chica
go, IL 60629.

Namai, temt — Pardavimo! 
R3AL ESTATS FOR SALI

Namai, 2am4 — Pardrnaw£ 
REAL ISTAT1 FOR IALR

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR 7FMAIS NL'OSLMČLAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

U12 W. Cermak Road Chicago, DI. TeL 847-7747

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY, 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

NAUJAS INDĖLIS LIETUVIŲ 
PROFESIONALŲ LOBYNE

šiomis dienomis Oak Lawn, 
Čikagoje, dr. Jonas Mažeika 
(dr. Prano ir Aldonos Mažeikų 

sūnus) atidarė, dantų gydymo' 
kabinetą.

Dr. Jonas Mažeika gimė ir 
augo Čikagos lietuviškoje aplin- 

' koję. Vaikystėje lankė K. Done
laičio Lituanistinę mokyklą, ak
tyviai reiškėsi Jūros Skautų 
plaukimo rintkinėje, buvo akty
vus buriuotojas — Laumės ir 

-Audros jachtų įgulos narys. Du 
metus mokėsi lietuviškoje šv.

■ Antano aukštesnioje mokykloje, 
. Kennebunkporte^ o jai užsida
rius, baigė Morgan Park akade
miją. ' < %

? -

Paruošiamuosius odontologijos 
mokslus^ baigė Marquette uni
versitete, o dantų gydytojo dip- 
lomą įsigijo 1980 m. Loyolos uni- 

:versitete‘. Po to, metus laiko’ 
; gilino žinias- dantų klinikoje 
.Milwaukee mieste.
r ' -

Džiugu, kad jauno daktaro ne
suviliojo tolimi horizontai ir kad 
jis nutarė gyventi ir praktikuo
ti savo tautiečių ir draugų tarpe.

Dr. Jono Mažeikos .kabinetas 
randasi: 4600 W. 103rd Street, 
Oak Lawn, Ill. Tel. 426-8380.

M. A.«

Garsus indų, botanikas, 
prof. Singh, dėstęs Anamalai — 
universitete, sako, jog ilgų metų 
tyrinėjimai parodė, kad muzika 
turi d:dėlės įtakos į augalus, 
pagreitinant jų pribrendimą.

Lesube, priminė, 'kad tie, kurie 
valgo daugiau žalių vaisių ir dar
žovių, palaiko patrauklesnę fi
gūrą ir jų veiduose aiškiau at
spindi natūralus grožis. Jų ir 
sveikata būna stipresnė.

žinoma, ne visas daržoves ga-

Šiuos reikalus, manau, žino 
Kauno muzikos visuomenė/ ta
čiau kol kas dėmesio neparodė 
niekas. Juk vieno kambario re
montui statybinių medžiagų rei
kia labai nedaug. Jas gauti ne 
taip sudėtinga. O jeigu J. Nau- j _ _
jalio meno mokyklos klasė arba |įnie valgyta neišvirtas. Morka, 

r J; Gruodžio muzikos techniku-. rOpė, ridikas, salotos, agurkai, 
mo moksleiviai patalkintų, - ši pomidorai, celery, svogūnai yra 

.problema būtų nesunkiai iš-; viriftio, bet bulvės, kd-
r spręsta, lo visuomenė laukia, ir pūstai, burokai, asparagus ir ki-

Į ti natūralioje formoje netinka 
j. maistui. Bet daržovė, kad ir iš- 
1 virta, yra geras valgis ir jų rei

kėtų kuo daugiausia sunaudoti., z

teko
New

f. “Pereitą 
; dalyvauti 
;Yorko Konsul arinio Korpuso 
;priešpiečiuose’’, pradėjo malo
nusis svečias. Jis papasakojo 
-apie Konsularinio Korpuso tra-

mėnesiniuose
ELEKTROS ĮRENGIMAI 

PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą. 

Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 
garantuotai ir sąžiningai.
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ay®» 
Tel. 927-3559 ,

ko miesto globoje ir visi nariai, 
i? y. visų šalių konsulai, ren- 
.kasi vieną kartą į mėnesį. Kor- 
pųso valdybos rinkimuose da- 
lyvauja visi, o Lietuvos konsu
las kiekvieną progą išnaudoja 
^pamoti lietuviška vėliavėle’’. 
■Korpuso narių tarpe, šalia Lie- 

’•tuvos konsulo dar yra estų ir 
latvių konsulai, .pilnateisiai to. 
korpuso nariai. Priešpiečių me-' 
'tu paprastai apie stalus susėda 
dešimt asmenų. Pereitą kartą 
p. Simučiui teko sėdėti su Ko
pėjos, Japonijos ir Nigerijos 
'konsulais. “Kaip tai yra,' kad

DĖMESIO 
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas penrinia- 

kams. Kreiptis:- i. 
A. LAURAITI! 

4645 So. ASHLAND AVI. 
TeL 523-8775

ŽALIOS DARŽOVĖS YRA
NAUDINGAS MAISTAS "•

Jos padeda išlaikyti gyvumą 
ir veido groži

V^i sutiksime, kad grožio pa- 0 tas gaĮį sukelti bursitis ar įde- 
grin ą sudaro gera sveikata, gį.ma pečiuose, teigia dr. Ema- 
judejimų gyvumas, spindintis' nuef josephson) iš New Yorko. 
žvilgsnis, škaitesnė oda ir šyp-J 
Sena: lūpose ' ; \ - I

Kokį vaidmenį visam.
atlieka mityba, nesunku atspėti, galimybes akmenų atsiradimui

t Till JT9 ZX. A 1 i M /-s I — 1

Dengiame ir taisome visų ;rū- 
'šių-:St%gūs. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 
■7- Chicago, IL 60629 , 

434-9655* ar 737-1717o

kurie rccs

dolerit

Delno,

PIRMTS jAV TAUPYMO BONUS

HOMEOWNERS POLICY

I sure f-3Ttn Fire and Cesoafcf Comply I

PLUMBING AND HEATING 
(Vandentiekis ir iildymasj

F. Zapolia, Apent 
»2OS<6 W. 95tk M. 
Everj. Park, 111, 
60642, . 424-U54

Soft pads prolect 
from pain, white 
medicated disks 
work to remove 
corns

CROSS TOWN PLUMBING 
& SEWER MAINTENANCE

Plumbing repairs of all kinds.
Drain lines Open or no charge. 

Free estimates.
735-6361

. Notary Public
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.

Sumažindami kieki riebalų 
ie tame's370' dietoje, mes sužaminamesulas?”, užklausė Nigerijos at- 

^Įoyas. Teko aiškinti- Lietuvos

M. š I M K U S "

— 1 ------ 1"" " ... - 3

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avmhm, 

Chlceflo, III. 60632. T»l. YA 7-5980

18.00

12.00

M.00 
13.00

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta, —- teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
išleista knyga su legališkomis 
formomis;

Knyga su formomis gauna, 
ma Naujienų administracijoj*.

stato 
romantinę trijų veiksmų opera

j tulžies pūslėje, o jeigu tų akme- 
! nu jau yra atsiradę, tai sulai
kysime jų padidėjimą, — teigia' 
daktaras Robert Borgman, iš 
Clemson universiteto Medicinos 
mokvklos. . \ -

. Vienas vyrukas sėdi prie upės 
kranto su kūjuku ir laikraščiu.

— Ką tamsta čia darai ? — pa- ’ 
klausia praeinantis.

— Gaudau žuvis su laikraš- į 
čio pagalba.
. — O kokiu būdu?

— Jokių gudrybių nereikią.
Laikaii virš vandens laikraštį, o
kai žuvis, norėdama paskaityti, Į 266-7438 — 21 E. Cedar, Chgo. 
iškyla Į paviršių, tai aš tuomst į--------------------------------------
su kūjeliu... y I

— Ar daug tamsta jau paga
vai tuo būdu?

. — T-ainsta esi jau dvyliktas...

PERSONAL
Asmenų leske

TAIKLUSIS ŠAULYS

Marijos mokyklos auditorijoje 
67th & California Ave.

Spektakliai: kovo mėn.'6 dieną, 8 valandą vakar# v? 
kovo mėn. 7 dieną, 3 valandą popiet 
kovo mėn. 13 dieną, 8 valandą vakaro 

♦

Bilietai gaunami: Vaznelių prekyboje — Gifts International, 
2501 W. 71st St, Chicago, IL 60629 
Telefonas (312) 471-1424

Paštu bilietai užsakomi tuo pačiu adresu, siunčiant čeki 
Lithuanian Opera Co., Inc., pavadinimu.

Bilietų kainos: 25, 20, 15, 20 ir 10 dol.

Kviečiame visus ir is visur 
atvykti i spektaklius

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU AMERIKOJE
yn seniausi*, didžfaurir ir turtingiausia Eetrriu t^atemaline ar- 

lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 jaetux

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti tr kitiems 
dubus dirba.: - '

ŠA —Bmiokėto daugiai karų AŠTUONIS MILUONUS 
iDdreudu savo nariams.

^-A — sudraudžia nlgiausieirJs kainomis S’ .A 
rknif patarnauja tik savišalpos pagrindu

Kiekvienai lietuvi* tr lietrm’n 
Surivienijime apsidrausti iki $10.000.

SuA — apdraudžia ir Taupomąja andrauda — Enr’c'srrr.pn* 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, aiefasmclax 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai.

—vaikas apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudoa romą temoka tik S3.09 metama.

SLA — kuopq vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkite 
1 savo apylinkės SLA kuopų veikėjus jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

. Norėčiau susipažinti su 20-30 
:' f metų amžiaus bevaike lietuvaite, 

• norinčia prižiūrėti vyresnio am
žiaus pasiturintį žmogų. - Gali 
būti atvykusi iš Lietuvos, nevar
tojanti alkoholio. Galėtų atsiųsti 
savo nuotrauką ir ,gaus greitą 
ir mandagų atsakymą. Rašykite 
tokiu adresu:

Naujienos, Box 260 
1739 So. Halsted St. 
Chicago, IL 60608

Galite kreiptis Ir tiesiai 1 SLA Centra:

LITHUANIAN ALLIANCE OP AMERICA 
Mrv Y.rt, N. Y. IMTI

Tel, WJh 643-3H9

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

A. Gnssen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir 
tusirūpinimą________ ________________________

Dr. A. J. Gnssen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Ketais viršeliais_____________ ___

Minkštais viršeliais, tik______________

Dr. A. J. Gnasen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiaL Tik_

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant $1 penrinntiroo išlaidom*

int 8a. HAL8TED ST., CHICAGO, IL WIM

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymų knyga 

“Liucija” jau atspausdinta.
Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina S5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
auterių: 6729 So. Campbell 

Ave.. Chicago. IL 60629.

Advo&xtaa
GINTARAS P. CEPtNAI

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryte 
Iii 6 vai vak. Sežtedlenl dm 

0 vaL ryto Ori 12 vaL <L 
Ir pagal austtaxima.

T<4 776-5162 arba 776-5111 
2649 West 63rd Street

, '’ Chicago, m. 60629




