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LIBIJOS DIKTATORIUS
NEMĖGSTA AMERIKOS

FINKELŠTEINAS KRATO 
MAS IR TARDOMAS

— Dr. Hsnry Kissingerio žmo
na Nancy kaltinama bandymu 
pasmaugti Ellen Kaplan, kai ši 
pasityčiojo iš Kissingerio.

79w f tol snd Cr^aujt 
Luhuanicn Duily in Amt-nca

— Izraelio kareiviai baigia iš
vežti visus kolonistus iš Sina
jaus, kad galėtų laiku perduoti 
Egiptui visus strateginius cent- 
-us, kaip anksčiau jau susitarta.

— Du Newsweek fotografai 
Salvadore atsistojo ant įstaisytos 
minos ir buvo užmušti.

— Neptūnas, apsisukdamas 
apie Saulę, nutolsta 3 bil. mylių.

— Salvadoro prezidentas N. 
Duarte važinėja po miestus ir 
miestelius, kviesdamas gyvento
jus kovo 28 dieną balsuoti.

KYŠIUS ĖMUSIAM SENATO
RIUI SUNKU GINTIS

— Ketvirtadienį aukso uncija 
kainavd $365.

trečiadienį at- 
ir tuojau pra-’

Izraelio po- - 
Miterandą 
Menachem 

prezidentas!

Senatorius Williams prašė 
Senatą leisti jam išdėstyti, kaip 
atsirado ši byla. Havajų senato
rius D. Ino'uye gynė senatorių 
Williams ir pripažino jam teisę 
plaičai išsiaiškinti. Manoma, kad 
debatai užtruks kelias

departa- 
Rytų 
Idhu-

BEIRUTAS, Libanas. — Ame
rika nori įtraukti Libiją į karą 
kurio Amerika jokiu būdu ne 
galės laimėti 
džios a t stovį

Illinois gubernatorius, ne
gaudamas reikalingų pini
gų iš \yąshingtono, nutarė 

atleisti kelis šimtus vals
tijos tarnautojus.

Ryšium su hebrajų kalbos mo-.| 
kytojų byla Sverdlovskė,' Vii—f 
niųje padaryta kratą buvusio 
Lietuvos Helsinkio grupės nario] 
Eitaho Finkelšteino butė. Kaip; 
praneša “USSR News Relief’j 
(Briuselis, Nr. 21, 1631) /spalio} 
5 dieną Flnkelšteinas. buvo' tar
domas. . ’ 1

WASHINGTON, D.C. — New 
Jersey demokratas senatorius 
Harrison Williams paėmė 50,000 
dolerių kyšį ir suliko padėti 
"■urlingą arabą vaidinusiam FBI 
agentui gauti teisę apsigyventi 
Amerikoje. FBI agentai senato
rių sučiupo, atidavė teismui ir 
teismas jį pripažino kaltu.

Senatorius trečiadienį aiškino
si Senatui, kad jis visai' nekal
tas. Jis pripažįsta, kad paėmė 
$50,000. bet jis nori, kad Sena
tas jo neišmestų, nes jis, esą, 
patekęs į FBI agentų pinkks ir 
esąs visai nekaltas.

Senatorius Howell Heflin, Še

šių mietų vasario,16 dieną Chicagos burmistre Jane By m e ir Miesto' tarybos nariai dalyvavo Lietuvos nepriklausomybės 
minėjime savivaldybės rūmuose. Fausto Strolios vadovaujamas Vyčių choras sugiedojo Lietuvos himną ir kitas gies- 
mes; solo giedojo Algirdas Brazis, akompanavo jo žmona Aldona. Balys Pakštas grojo rageliais. Minėjime dalyvavo

; . • / . ■ , ' ir Lietuvos generalinė konsule Juzė Daužvardisnė.

SUIMTI KETUM LATVIAI Už 
“BAISIŲJŲ METĮPf KNYGĄ

1881 m. vasario mėnesį Rygoje 
buvo suimti keturi jaunuoliai už 
perspausdinimo knygos ’‘Baisioj 
j£ ^melai”, kurioje aprašomas^ 
Sovietu teroras Latvijoje 1910 
metais. Apie Tai informudja 
“USSR News BrieP (Briuselis/ 
19817X1.30) .

nato Klikos komiteto pirminin
kas, pustrečios valandos skaitė 
kaltinimą. Pabaigoje pareiškė, 
kad senato’naus ‘Williams elge
sys nepateisinamas, atstumian
tis, todėl Etikos komitetas mano, 
kad sen. Williams turėtų būti 
išmestas iš Senato. Vasario mė
nesį jis buvo nuteistas trim me
tam kalėjimo ir 50,000 dolerių 
bauda.

Dr. Šidlauskas bus Baltuos 
Rūmudse ir 
m:nfe, kur 
Europos ir 
simai.

TERLECKAS PASIRAŠO 
SVEIKINIMĄ VALENSAI

Vokietijoje rusų kalba leidžia
mo žurnalo Possev (1981 metų 
Nrt/10)

TcaHniu 
iš Permės kemcen tfaci jos stavyk- 
Icfc Nr. J 36, pasiuntė Lenkijos 
darbininkams, “S o 1. i. darumo”, 
profsąjungos nariams tokio tu-- 
rinio ^teĮegra-mą: “Mes -su- jumis, 
broliai lenkai, jūsų žvaigždinėje 
valandoje“!. Astuonių pasirašiu
sių jų- tarpe buvo ir Arttanstsr Ter-

Dr. II. Kissingerio žmcVa 
Nancy tvirtina, kad ji niek.id ne
norėjo nieko smauglį*. Tai esąs 
isterikės išmistas. Nancy vis vi. n 
turės aiškintis teisme.

Valstybė 
bus liečiami 
Afganistano

t- darbo ir val- 
i trečiadienį pa

reiškė prezidentas Moamar Clia- 
dafi. — Aš pasiryžęs mirti, be- 
spiaudamas Amerikai į veidą.

Chadafi labai nepatenkintas, 
kad prezidentas Reaganas įsakė 
visiems amerikiečiams išvažiuo
ti iš Libijos, nutraukti darbus ir 
biznį. Chadafi mano, šie veiks
mai privers Libiją prie karo. 
Diktatorius paskelbė 200 mylių 
jūros zoną Libijos teritoriniais 
vandenimis. .JAV tos zonos ne
pripažino ir suruošė karo laivų 
manevrus Sidros įlankoje ir per- 
pėjo aplinkinių-valstybių lėktu
vus neartėti prie centrinės ba
zės. Chadafi nepaklausė ir pa
siuntė du lėktuvus tiesiai į lėk
tuvnešį. Li bijote lėktuvus pasiti
ko du amerikiečiai, liepė grįžti, 
o kai nepaklausė, tai nušovė.

Chadafi mano, kad nauji kon
fliktai abi valstybes nuves j karą.

Kcfvo 5: Andriejus, Teofilis, 
Giedrė, Adakria, Sigalė, Varei
kis, Kalva. ''

Saulė teka 6:20, leidžiasi 5:45.
Oras debesuotas, snigs, vė

liau lis.
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S. Over One Million Lithuanian /
N\ In The United State? f/

CHICAGO, in. — Dr. Kazy* 
Šidlauskas, ALTo pirmininkas 
trečiadienį gavo telegramą, kvie
čiančią politiniams pasitari 
mams.

radio gen. Jehošua Saguj, kuris 
yra Izraelio ginkluotų pajėgu 
žvalgybos viršininkas. Jis tuoj 
atsivertė atsineštą sąsiuvinį ir 
pradėjo pasakoti, kada ir kur 
Izraelio pasienis buvo puolam:.*, 
kariai ir gyventojai buvo žudo
mi. Žvalgyba turinti žinių, kad 
palestiniečiai dabar ruošiasi pul
ti ir Jordanijos teritoriją, žval
gybos viršininkas tvirtino, kad 
izraelitai ir dabar pastds jiems 
kelią.

Izraelio politikai yra įsitikinę, 
kad prsz. Miterandas yra Izrae
lio draugas ir džiaugiasi jo vi
zitu. Izraelio parlamentas pa
kvietė Miterandą pasakyti kalbą 
visiems Izraelio parlamento na
riams, patardamas baigti nesusi
pratimus su palestiniečiais ir 
pradėti ruoštis abiejų tautų 
laikai. ’X

Bzginas nepatenkintas prezi
dento Rcagano pozicija, nenori 
tartis su sekretc’riumi Haig^ už
tat labai š Itai priėmė prez. Mi- 
terando vizitą.

Gen. V 
buvo n 
Lenkijoje 
blušėli, i 
parnešti. Jam davė daug patari 
mų, bet patarimais šeimos ne 
maitinsi ir vištų neksinsi.

-Maskvai dar gana toli iki naikinančių 
Įasęrw^piųdu^, - sako mokslininkai
RUSAI- BANDO PAŽABOJI LASERIO SPINDULIUS NUO

1960 MEDŲ, BĖJ jKf ŠIOL DAB JŲ NEPAŽABOJO

WASHINGTON. D.C. — Ą’a- kas sumas ir įkinkė daug spe- 
kar buyfv paskelbtas^-ątstovo eialistų, bet iki šio meto jų pa 
Kenneth Krarher riugi^stas- .gy
nybos sekrefcfrląus pavaduotojo 
Richard DeLauer pranešimas 
Kongreso 'Ginkluotų pajėgų ^ko
mitetui. kad ateinančiais metais 
rusai Jaserio spinduliais ' galės 
išnaikinti Amerikos satelitus ir 
išgriaus visą gynybos sistemą.

Amerikos mokslininkai, dir
bantieji laserio srityje, juokiasi 
iš tokio atstovo Kramerio pa
reiškimo. Jie tvirtina, kad So
vietų fizikams dar labai toli iki 
laserio spindulių pažabojimo. 
Jeigu viskas gerai eitų, tai ru
sams dar reikia mažiausiai de
šimt metų laserio spinduliams 
pažaboti, sako mokslininkai.

Sovietų valdžia yra užsimo
jusi smarkiai žengti laserio sri
tyje, išleido šiam reikalui dido-

KALBA IZRAELIO PARLAMENTUI
PATARIA PREMJ. BEGINTI BKATIDĖLIOJIMO PRADĖTI 

PASITARIMCS SL KOVOJANČIAIS PALESTINIEČIAIS

LĖKTUVUI DAVĖ SILPNĄ 
LEDO TIRPDYTOJĄ

‘ WASHINGTON, D.C: — Tyri
nėjant Boeing 737 lėktuvo ne
laimės priežastis, nustatyta, kad 
sausio 13 dieną šiam lėktuvui 
buvo duotas labai silpnas ledo 
tirpdytojas. Tirpdyto’jas’ turi tu
rėti mažiausia 25%, tirpdomo 
mišinio, o šis lėktuvas turėjo 
tiktai 12% mišinio. Silpnas tirp
dytojas nepajėgė ištirpdyti ledo, 
prie jo dar prisidėjo sniegas, tai 
lėktuvas nepajėgė iškilti reika- 
lingon aukštumc’n. Lėktuvas 
trenkė į tilto kraštą, sudaužė 
keturis automobilius, užmušė du 
žmones, smarkiai trenkė į van
denį, lūžo ir 72 kaleivius prigir
dė. Buvo užmuštas pilotas, jo 
pavaduotojas ir patarnautojc's. 
Išsigelbėjo tik penki keleiviai ir 
viena lėktuvo patarnautoja.

žanga labai silpnutė. Jau nuo 
1960 metų Sovietų mokslinin
kai bando pažaboti laserio spin
dulį, bet per 20 metų jie dar ne- 
paelido nė vieno laserid spindu
lio, — tvirtina specialistai.

— Be dešimtmečio rusai ne
pajėgs pastatyti tokios galingos 
stoties erdvėje, kad galėtų nai
kinti Amerikos satelitus ir pa
grindinius elektronikos centrus, 
— sako specialistai. — Jiems 
reikės dešimt metų nuo pirmo 
laserio spindulio paleidimo, bet 
reikia turėti galvoje, kad laserio 
rusai dar neturi.

Amerikos specialistai užpylė 
gerokai šalto vandens ant vakar 
paskelbtų žinių. Sovietų valdžios 
noras turėti laserio spindulius 
gali būti labai didelis, bet tuo 
’arpu Maskvos agentai neįžengia 
i laserio dirbtuves ir neprieina 
prie fizikų vedamų bandymų.

— Izraelitai bijo, k^d jiem 
nere’kėlų kraustytis iš Gazv 
srities, kur yra daug palesti 
n iečių.

JERUZALĖ, Izraelis. - Pran 
cūzijos prezidentas Francois Mi 
terandąs su žmona Danielę pa
tarėjų lydimas, 
skrido į Tol Avivą 
dėjo pasitarimus su 
litikais. Prezidentą 
pasitiko premjeras 
Beginąs ir Izraelio 
Icakas Navonas su žmona Ofira. 
Beginąs savo’ name prieš kurį 
laiką susilaužė kulš’es kau’ą. 
Jam buvo padaryta operacija/ 
bzt jis dar negali laisvai vaikš* 
čioli. Keli tarnai turi premjerą 
vežioti iš vienos vietos į kitą. 
Beginąs buvo nuvežtas į aero
dromą, pasitiko prez. Miteran 
xlą, o vėliau jį nuvežė į kabinetą.

Prezidentas Alilerapdas pata
rė Izraelio premjerui ir prezi
dentui bai^tr nesusipratimus šu 
palestiniečiais. Jir tvirtina, kad 

su pa- 
Tzrav^d' 

kaimynas. Tlgus metus besit; 
siantieji ginčai, žudynės, puo’i 
mai ir žmonių žudymas prie tai
kos nenuves. Visą laiką ir karo 
negali būti, žmonės turi pradėti 
dirbti kūrybingą ir naudingą 
ciarbą.

Miterandas patarė Izraeliui 
imtis iniciatyvos, pradėti pasi
tarimus, padaryti reikalingas 
nuolaidas, atiduoti palestinie
čiams jų apgyventas vietas, pa
sirašyti taikos sutartį, Baigti ka
rus ir pradėti. taikų . gyvenimą. 
Kai baigs žudynes -ir naikinimą, 
izraelitams ir palestiniečiams 
bus progos prisėsti pri’e produk 
tyvaus darbo’. Jeigu reikėtų, 
prez. Miterandas galėtų įsikišti, 
bet jam atrodo, kad jau ir šian
dien galima pradėti pirmuosius 
žingsnius. Prezidentas tvirtino, 
kad palestiniečių negalima iš
naikinti, su jais reikės gyventi, 
tai r-.ikia pradėti pasitarimus, 
tartis ir susitarti.

Kad pasikalbėjimas būtų pa
remtas faktais, premjeras Be
ginąs pakvietė į pasitarimą Iz-

i . Francois Mltterand
Prancūzijos prezidentas Fr. 
Miterandas nuvyko į Izraelį 
fr patarė dabartinei vyriau 

sybei rdaryiitnuohUdas ir 
tartis su palestiniečiais. ,

AMERB3EČIAI DAIROSI 
..AKACIJOS BAZIŲ; ' .

JVĄSHiNGTD^, D.Č. — Nau
jausieji Sovietų ginklai plaukia 
į Kubą/o is tėh juos veža į Nika
ragvą-ir Salvhdbrą. Dalis kubie»‘ 
čių - partizanų su. ginklais^ įsiver
žiu į Honduros ir Gvatemalos pa
sienio sritis, kad galėtų apgink
luoti kitus įsibrovėlius.

Prezidentas Reaganas Ameri
kos VaKtybių organizacijai pa
darė platų pranešimą apie So
vietų ginklų gabenimą į Kubą ir 
Karibų jūros sritį. Kokie .nuta
rimai buvo -padaryti Washing
tone, tuo tarpu nežinia. Buvo 
pranešta, kad JAV nesiūs karių 
į Karibų jūros sritį. Tuo tarpu 
šiandien paskelbtas pranešimas 
sako, kad amerikiečiai dairosi 
Karibų jūros srityje, ieškodami 
vietos, kur galėtų įsteigti avia
cijos bazes.

Honduras ir Kolumbija yra 
pasiruošusios leisti JAV naudoti 
turimas bazes, šioms valstybėm.-, 
atrodo, kad amerikiečių buvimas 
apsaugotų jas nuo ginkluotų įsi
brovėliu. Valstybės denartnmento 

gūnai nori patirti etniniu grūp ’i 
nuolaikas užsienio politikus rei
kalais. Atrodo, kad Lenkijos 
klaus mas taip pat bus keliamas.

Jaruzelskis 
aprastai dr 

jo drąsa 
'S iis nieko

C
i

■■

; rA

a I



Redaguota PRANAS ^ULAS

Nr. 8 (210)

KlXJMmus ir medžiagą siysH; 4436 So. WasMtnaw, Chicago, Il 60632

t į ’
Darbo unijos kovosią prieš Illinois valstijos 

projektą sumažinti valdinius darbus
partarnento praeitais metais bu
vo atleista 450 tarnautojų, o 
šiais metais numatoma, atleisti 
dar 350 asmenų.

Pr. Fabius '
¥ ♦ ♦ i j

PAJAMŲ MOKESČIŲ 
FORMŲ PILDYMAS 
SU LENGVATOMIS

Kaip ir praeitais metais, taip 
ir šiais pildant pajamų mokes- j

Springfield, 111. — šio> valsti 
jos viešųjų darbų didžiausio.- 
daibo unfes — Illinois Team~ 
sterių ir vadinamoji Conferen
ce unijos vadai, šiomis dieno
mis notarė pasipriešinti prieš 
gubernatoriaus projektą panai 
kinti valdinius darbus 1933 Il
linois valstijos biudžete.

Biudžeto direktorius Robert 
T Mandeville praeitą ketvirta-. 
dienį paskelbė, kad gubėrnatd- 
riaus Thompson 1983 fiskalinių 
metų biudžete norima panai
kinti (eliminuoti) 1.300 valstijos 
darbu: be to keli šimtai valdi - -' - i
nių darbų būsią panaikinti dar 
prieš 1963 fekalinių metų 
metų pradžia —liepos mėn. 1 d.

Atsiliepdamas į šį sumanymą. ( 
Arperikos Fed. valstijos apskri-l 
ties Municipalines tarnautojų j tarnavimų kaštų bažnytinėms : 
unijos (turinčios 45.000 iš 68,00C 
tarnautojų; jie cErba tiesiog: 
nėpė gųtermttoriauš žinioje), ciarytas tuo būdu, kaip 
atstotas Hang ?5^cheff. griežta: j vimo, maisto'arba nakvynių.Jei , r ai

užprotestavė prieš S .projektą, gtr tiems patarnavimams naudo- j ^kižiųjų restoranų savininkai
k . atmeta 4 tarnauto jį unijos Kalti-

dėlė nelakifė’ dąrbo žmonėms. Į galima dar nurašyti nuo pa j a- ’ sakydami, kad jie pripa-
* 1 mu 5 centus mvlią^ [žįsta pirmumą tiems padavė-

Labdarybės tikslams galima ' W’.. išėjo eariaįsite sri-
nųrašyli ne daugiau kaip 20' i liaus tS. del fe, -lėžta jfea 
nuo turėtų pajamų, j ei. tai lie
čia tokias institucijas, kaip baž- i 
nyčios, kolegijos, mokyklos ir Į 
atleistinas nuo mokesčių ligoni- • 
nes ir kt-

Jei pajamų mokesčių formų .
užpildymo, lengvatų gavimo. per 
reikalais, reiktų lietuvių kalba
pagalbos,.tai .galite kreiptis į So . x M _ _ ____
cialinio'klubo reikalų, vedėją AA m. Kanadai sudaro pašSžwaigian-Į nadoje 
ČepuLį 3259 So. Halsted St., III čies unijų sutartys su dąrbda- 
aukšt., Chicago, Hl. Testamen- j viais, kurios palies 1,116,595 uni
tų reikalais—į Pr. šulą vakarais’jų narių, apimančias 54% darbo 
(7—9) telefonu CL 4.7969. ž sutartis turinčių kanadiečių.

Argus . Žinovai tvirtiną, kad -1982 m.
~ . ■ . — . ...........-,u taps ilgų ir labai žalingų'streikų

metais, nes darbdaviai negalės 
dėl ekonominės krizės'patenkin 
ti un'-’ns reikalavimų dėl naujų 
sutarčių.

j Kanados prasto unija išsikovo-- 
Į jusi jau dabar aukštas algas, 17-
kos savaičių beveik apmetamas 
atostogas gimdyvėms, geras 
pensijas ir eilę kitų reikalavi-

Jrs uareiške. kad-tai esanti di-

;riiif;raoše metuose neteko ner- 
.-pežufo- ką reikią daryti. 

.jo< šurastu kelią haūjiį pajamų 
vržstij&L ‘ /.. . Y ; “

Teamstėrių unjjpš. vadas Wil- 
įjianf Biands pareiškė, kad jis 
. kovosiąs; jog būtu - apsaugoti 
darbai teams4 eriams; kurie dir-J 
Jją IHiripis valstijai nes unija ne 
mano.- kėd galima būtų ką*nors 
■sumąžištSj / ? -v*

Manoma, kad didžiausri^ su- 
>mažinimas palies .Illinois M el
tai Health-departamentą, kuria- 

apieme*iš 16.500 tarnautojų, 
LOGO neteks savo darbų.
- Iš Ilinoiš transportacijos' de-

Moksleiviai kanklininkai, Anelės Kirvaitytės vadovaujami

Kelneriai protestuoja prieš diskriminaciją
šio kčašto didžioji Restoranų 

čių f Chinas galima nuo pajamų tarnautojų unija pareiškė pro- 
nu rašyti tam tikras dovanas ir testą prieš brangiųjų restoranų 
ne tik pinigines, bet ir daik-; savminkbš, kad jie pirmenybę 
tais. Į suteikia tents, kelneriams, kurie

Dabar galima nuračyti paau- .padavėjų mokslą baigė /'euro 
’ niam stiliuje” užsienyje. Ūni- 
į jas vadovybė’ teigia, kad tokia 
tendencija vedanti prie “rasinės 
diskrumjiaeijos’' samė krašte.

Šiai JAV Restpranų -^arnau-
■ to,u unijai pritaria New Yorko J - 5. -V •

kotų daiktų vertę, pagal rinkos 
kainą^ nors aukotojo kaštai ir 
būtu mažesni.

Tačiau negalima nurašyti pa-

institucijoms arba karitatyvi-
nėms,.o tik smulkias išlaidas pa . - .v. . - ..

važia- ia- kai. liečiamas
į aiskriminacijos reikalas.

geriau paruosti aptarnauti klien 
turą, kurie mėgsta europinius 
valgius ir vyną .

Padavėjų unijos atstovai tvir
tina, kad jų airiai esą nema
žiau kultūringi negu europie
čiai kelneriai, ą kas liečia kal-: 
6ų žalojimą, i&> unijos atstovai^ 
mano, kad amerikiečių publika* 
nelaukia, kad su ja būtų kalba
ma Svetimomis, kaįbomfc-

- Nuo savęs ūoriu pridėti, kad

18 gatves užkandinėj angliškai 
paprašiau sumuštinį ir kavcš;

tąsi nuosavu automobiliu, tai
tkkė tik kavos, o sumuštinio, 
negavau, nes jis tik tvirtino:- 
•^si senior”.

Jfagd. ?

Kanados uniją" vadai pranašauja 
sunkius 1982metus

mų, ko kitos unijos dar turi iš
sikovoti. T. Ž.

Žinovai spėlioja, kad norinčių

-•

IM

Demckratų partijos kandidatas Lemont valsčiaus' 
Lemonto komiteto nario pareigoms."

Gyvena 645 - 4th St, Lemont, Ilk Ilgus metus dirbo 
Marquette Parko Demokratųparti jo j, Chicagos mies- 

• td savivaldybėje, vedė savo biznį, baigė St Rita atfkš- 
tesrię mokyklą ir iSt Joseph kolegiją.

i- Priklauso Illinois-Indianos Liėtu¥ių Vyčiams, St Rita 
•Aukštesniajai mokyklai, Šušiviėnijirnui Lietuvių 
Amerikoje; yra Lietuvių Futboioklubo vicepreziden
tas, .6 metai dalyvauja beffiontcr politinėje veikloje, 
padėjo išrinkti kelis Ix»mOnto pareigūnus, o dabar 

prašo Lemonto gyventojus jj -išrinkti Lemonto 
demokratų komiteto nario pareigoms.

Išrinktas, aš rupinsiuosi Lemonto reikalais.

x . JOE KULYS

JŪS KLAUSIATE
PAPILDOMOS PMOKOS 

PAGRISTOS ASMENS 
TURIMAIS IŠTEKTAIS

KL. Mano mačiulė gauna la- 
H mažą Soc. Sėd išmokų čekį. 
Mes girdėjome, kad šiame kraš 
i e veikia Supplemental-Security 
.Income programa, pagal kurią 
šelpiami neturtingi žmonės.Mes 
būtume nustebinti, kad iš ten 
mūsų močiutė 
m'i gautų

ką nors papildo-

j ^coti apie jos 
a-‘ Paaiškinfa'lė.

< 'X.' > a^a no
ve ja?

k-i “eš'‘ rsur ai", norint gstu-
z':ippi€irenui1 SccurHv če-

’r.r. '
T smualda F-nutė 

_ ** * ' f»

15 **ATS. K d ū ’n rVF ‘ -tiifė-
•ti teis" Į v3 ;’f Irfflėht
Fe^i^i y I?rrr*rp. (3^(> :§Mo- 
k is viru reikžhvirrto’ j<'S - ŠL
i 'k’m turi būit b^U
S 1.560 . R J ku' hėį-.

j Jais
yia: namai, kuriose ašoiU*

bib*
\’vbė< aprr r 
desrėf vertė;

nedi-

P T fyL Jjrtv 
• v • ►

BfNA>f SVFTC rsĄLlD? 
KADA REIK R 'GISTBLVnS,

J t . -

KL Pasakykite man. kada aš 
TJ^ū įloti y sVėtifn- 
' ? Tuo ir įkalu kelis k.lAus

mil. 
1981 m. gruodžio mėn. 8.6% ne
darbas pakartojo 1978 m. lap
kričio pasiektą pokarinį rekor- 
dą'

1981 m- gruodžio mėn. inflia
cija buvo sumažėjusi iki 12.1%, 
bet išvedus bendrą dvylikos 
mėn. vidurkį, ji pasiekė 12.5%.

Pažymėtina, kad Kanadoje G. 
M.'fabrike dirbančių darbinin
kų uždarbis su visais priedais 
yra pasiekęs S19.65 į valandą, 
kai tuo tarpu kitų pramonės 
darbininkų uždarbio vidurkis 
tėra $8.16? T.Ž.

MES ATSAKOME
skambinau į Imigracijos ii* Na
tūralizacijos įstaigą, bet visada 
elefono linija buvo užimta. Na 
pern lie Ill., pašto įstaiga ne
duoda taip vadinamų Allien re. 
giStration kortelių. Norėčiau 
^auti tuo reikalu daugiau infor 
tnaCijų.

Valdas P-raitis

ATS. Jūs kaip svetimšali: 
aeprivalote registruotis ateity 
ie, — pasakė Imigracijos ir Na 
'uralizaęijos Įtaigos vadovas 
Pagal “Public Law 97-116”. ku- 

' □ pasirašė pr. m, ^IT. 29 prėz 
Reaganas. dabar nereikia sve 
imšaliams kas metai registrdo- 

tis. Tačiau, jeigu svetimšalis 
jersikelia gyventi į naują būtą, 
miestą, privalo pranešti naują 
įdrėką raštu Imigrąicijoš ir NaN 

' Įstaiffl 16 -diebt!1
farrkotarpy ė. TokHi adreso 
kėūitno forrrrų gafite Irk^ 
gracijos įstaigoje arba* bet kšuj 
fioj pašto įstaigoje. - ^Pr. FIk

> Neteik registruotis 
jei praeitais metais 
ravęs.

tik tadlį/
užsiregist-

PADARYTI NAMINI
TESTAMENTĄ? -

KAIP
» -

■ v , >' '3L--W” •

KX- PSšaltykitė, kokią fbrmą 
reiktu i panaudot i,. kai raSon-tas 
tė^tatnenta?. viso turto piiskir-

pasaukti gydytoją f ntous-Med.
■ gydytQM reiktų šaukti šiais aL
• vėjais:

1) Kada susirgęs asmuo skun
džiasi skausmais, kuriuos yra 

t sunku pakęsti, kaip antai: skau- 
smai viduriuose, tulžies pūslės 

i ataka, aklosios (žarnos - uždegi 
j mas, staigus skausmas krūtinėj 

ir pan.
2) Kai mažesnės rūšies simp

tomai užsitęsia keletą dienų ar 
savaitę,o jų priežastie nėra leng 
vai atspėjama.

3) Kaip simptomai pasikarto
ja, katp, pvz., kosulys ar virški
nimo pakrikimas. Vienas daly
kas yra skilvio pegalavimas nuo 
netinkamo maisto ar persival
gymo, o kitas — virškinimo pa
krikimas, nežiūrint į atsargumą 
su maistu. ‘ ’ * ■

' 4): Jei abejojate dėl savo ne- 
[ galavimo, tai geriau yra kreip

tis į med. gydytoją anksčiau, 
negu laukti kas toliau su jumis 
atsitiks.

Jei nelaimingo atsitikimo pa
sekmėje asmuo netenka sąmo
nės, ar smarkiau kraujuoja; jei 
jis pradeda sunkiai kvėpuoti ir 
kt. sunkiais atvejais, patartina 

tee. Testamentą galite rašyti ir j nedelsiant kreiptis į medicinos 
lietuvių kalba, bet jį tvirtinant] gydytoją.
probate teisme būtų sunkumų,] 
ries reiktų surasti prisiekusį ver 
vėją. Daug pigiau būtų nueiti 
pas lietuvių advokatą - teisinin
ką, kuris už nedidelį atlygini-

ATS. Viso turto paskirstymui 
pagal papročius naudojama to
kia forma, kuri angliškai vadi
nama Residuary Legatee. Tuo 
reikalu reiktų parašyti, kad vi
są turtą savo visos nuosavybės 
aš palieku savo žmonai Barbo
rai Gumbinei. Vadinasi B.G- yra 
nurodoma kaip Residuary lega-

testamentą. Testamento surašy-; 
mo reikalais daugiau žinių rasi
te teisininko Pr. Šulo paruoš
tame, Sūduvos išleistame, tei
šėjo F. WeRs peržiūrėtame lei- j
dinvįe — “kaip sudaromi testa
mentai”. . Leidinys gaunamas 
‘Naujienų'’ administracijoj^. 

♦ ♦
KL. Pagal Walsh—Healey įs-

biti -minimumai pradedantiems?

Patyręs Medikas

PAGRISTAS SKUNDAS
; 't '•> A ' ■ '

Paryžiuje’ viena poniutė pri-
Į bėgusi prie policininko ir, rody

mas pradedantiems, mokiniams}^ . ia einanti vyru.
arba praktikantams. 

♦ # ♦
KL. Pasakykite kokius maža

mečiai, atlieką suaugusių darbą, 
privalo darbovietei pristatyti 
pažymėjimus? E. B-lis

ATS. Jis turi pristatyti am
žiaus pažymėjimą (Agė certifi
cate), Tokį pažymėjimą galite 
gauti gyvenamos valstijos dar
bo ar švietimo departamentuose 
arba vietos mokyklų raštinėse.

ATS. Daugelis nustatytų už-

ciaEas mežėsnes mokėjimu nor-

KL. Kur galima gauti papil
domų informacijų apie Viešųjų 
sutarčių įstatymą 
tract Act) ? ' x

ATS. Jūs galite 
karną informaciją
iš artimiausios valstijos darbo 
departamento įstaigos.

(Publię Con-
R. C.

gauti nemo- 
ir spausdinių

34,9
33,8
32.6
32.4
30.7 
30.Š 
26.9 
25.8

yra prie

KUR YRA DIDESNI '
PAJAMŲ MOKESČIAI ■

Kartais nusiskundžiama, kad 
mokesčių našta mūsų krašte yra 
per sunki- Pažiūrėkime, kokį 
procentą nuo tautos metinės 
produkcijos paima valdžia įvai
riuose kraštuose:

Vakarų Vokietija
Švedija
Prancūzija

Olandija
Britanija
Italija

; JAV -
Kąhada > 
Japonija

Matome, kari JAV
sąrašo pabaigos. Vokietijoje ti
rada mokesčiai būdavo dideli. 
Ten mokesčiai turėtų dar dau
giau pakilti, jei nuketntėję 
žmonės pareikalautų atlyginti 
nacių paarytus nuostolius per 
U Pasaulinį karą okupuotuose 
kraštuose.

' 'KADA REIKTA ŠAUKTIS 
GYDYTOJO PAGALBOS

American Medical asociacija 
Vra patiekusi šeimoms keturis 
patarimus, kurie

ttymui ir kokia kalba reiktų ra
šyti? Už patarimą Iš anksto dė
koju/ Tadas L-tiaį srpę^ii klausimą.

palengvinš iš- 
kada ’* reikia

— Girdoj—.» *
nia nenori pin^ų!

klaidingai pastebėjo
Autobuse profesoriui kažkas 

ištraukė portfelį. Jis tuojau iš
lipo iš autobuso ir pasiskunuė 
policininkui.

kos, kai jis tamstos portfelį 
traukė?

— Pastebėti, tai pastebėjau, 
bet pagalvojau, kad tai mano 
paties rank;t.

♦ ♦ *

TEISME

Teisme buvo kai: loan u 
jaunavedžiai už trukšmo kėli
mą viešoje vietoje, tarpusavy 
apsikūlus. Teisėjas pakvietė liu
dininką ij* klausia:

. — Prašau pasakyti, kokį ga
vai tamsta įspūdį, matydama^ 
besimušančius šiuos jaunave
džius?

— Noriu būti, pone teisėjau 
visai atviras. Gavau įspūdį 
kad,apsivesti, reiškia padaryti 
didžiausią kvailystę.

* * *

ŠLAND1ENINIAI LAIKAI

Landono požeminiame * trau
kinyje senyvas vyras pasižiūri 
į stovintį prieš save jauną as
menį ir taria:

— tx keista/. Sunku bū
tų ^pasakyti ar tai berniukas ar 
mergaitė.

— Gerbiamasis;,-tai mano sū
nūs, — piktai atsako sėdintis 
asmuo.

— Labai atsiprašau, nežino
jau, kad jūs* esate * jo tėvas.

— Nesu jo tėvas, bet-jo miti
na!

TIK TOKIAIS ATVEJAIS

.------ į paskui ją einantį vyru-
! ką, nervingu balsu taria:

— Prašau jį areštuoti.. Tas 
ponas mane įžeidė! Jis pavadi
no mane... lengvų papročių as
meniu. O paskiau... Pasiūlė 
man pinigų . . . Kokia gėda!

Policininkas kreipėsi į vyriš
kį ir griežtai tarė:

Vaistininko >irfokinys: — Sa,- 
kykite, kas. čia. per .vaistai toje 
bonkutėje, ant kurios nėra jo
kio užrašo.

Vaistininkas: —Tai patys ste- 
IpūklįngĮausieji, jie duodami tsu 
da, kai negali išskaityti gydyto-, 
jo parašyto recepto.* * *

SAUGI VIETA PINIGAMS

— Pasakyk man. Jonai, kur 
tikrųjų paslepi pinigus, 
tavo žmona jų neras-

tu iš 
kad 
tų?
. — Labai paprastai, padedu į 
krepšelį po prakiurusiomis ko
jinėmis.

Teisėjas RICHARD S. JEMILO
Penkerius metus sprendė bylas; įtrauktas j kand datų 

sąražą būtų dėkingas, jei pirminių rinkimų dieną už jį balsuo
tumėte. Jis baigė aukštuosius teisės mokslus, 1$ nxtų r |.O- 
katavo ir lietuvius labai gerai pažįsta. Dirbo.lietuvių ,ės0s 
krautuvėse Town of Lake apylinkėje, padė;0 lietuvir > statv*i 
Dariaus-Girėno centrą ir jame praleido gražiaviils savo ‘ču- 
na t vės metus.

Jis gabus, teisingas ir v-sderrė! 
lietuviams. Teisėjas Jemilo pataria -talsuo'i r;

KOMITETAS TEISĖJUI JEXL

• VA L’- «



ST. PETERSBURG, FLA. i
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LIAUDIES DAINA

KilimasA. Tamošaitis

Tik'vėjelis/tik ramusis 
Tai liūdnai šlamėjo, 
Kad mergelė jau už kilo 
Vyro ištekėję?.'.. ‘ r >

Vai lai graudžios, vai tai gailios 
Mano dainužėlės — 
Lyg tas užmirštas kelelis 
žolėmis apžėlęs...

džiais įvertinti bažnyčios talką 
Lietuvos laUvinirno darbe, kuri 1 
pralenkia visas kitas talkas ir, 
sakyčiau, yra didžiausia. Pasi:-

Lyg tas užmirštas kelelis 
Į seklyčių seną, 
Kur jau niekas najiuoja, 
Niekas negyvena...

Nei ten ristasąi ^žirgelis? 
Padkavėlėm žvanga, 
Nei mergelės* linksmas juokas 

, Neskamba pas langą...

Skaitytojų balsai

J. V. Ruokio mintys frontininkams
hiž. J. V. Ruokis 1982 m. sausio 30 dieną dėstė savo nuo- ;kė ‘Europį. yatikaną ir kitus 
iMunę Los .Angeles frontininkų suorganizuotame simpoziu- kraitus i^žnvją —jus kunigai 
me jaunimui. Frontininkai norėjo, kad savo nuomonę jvai-!_ pudla; ’ k Jmunistus tiesiogiai 
riais lietuvių visuomenės reikalais pasakytų ne frontininkas. jr v,a|.o JU0S Hamo ^ kur jįe at- 
Frontininkai inž. Ruokio minčių savo spaudoje įjo. Vrsrre pasaulio religijos, bū-‘
dino. Kini lietuviai žinotų, kas lietuvių tarpe darosi, spaus- damos internacionalinės, j,ra'Li- 
dinanie inž; Ruokio ten dėstytas mintis. > N. Red.

KITATAUČIŲ TALKA LIETUVOS 
•; LAISVINIMO DARBE

/

Nei jaunimas, nei jaunimo oi - ka 
ganizacijos negali pacics vienus 
vadovauti Lietuvos laisvinimo 
darbui. Tam dar jie neparuošti 
ir neturi reikiamo patyrimo. Iš 
lengvo, kartu su patyrusiais, 
įuli juos papildyti ir, laikui at
ėjus, perimti jų darbą* Jauni* 
inrs turi aktyviai prisidėti pru . 
Lietuvos laisvinimo darbo patys 
žo'dziu ir raštu angliškai, o ne 
samdyti, mokėti didelius pini
gus .Hannaford kompanijai. Da
bar, J<ada mes turime savo pri
auginto jaunimo, baigusio aukš
tus rrrokslus čia Amerikoje, aš 
tiemok'ėčiau nė' vieno cento už 
kitataučių talką. Hannafc'rd 
kompani jos patarnavimais pasi
naudojo prezidentas Reaganas, 
pasinaudoja ir/Bob Hope/ pa
vyzdžiui, ikida važiuoja į San 
Prancišką ar kur kitur, nori, kad 
Visi žinotų, skilia. *Męsi niėkurį 
neskubam. .Kitą savaitę į Lietu
vą mes nevažiuojam ir okupan
tas musu ten nelaukia. Neuž
tenka Lietuvą tik išreklamuoti 
ir mes jos neišreklamuosiine 
daugiau, kaip šiandieną Lenkijai

■ ir jos bloga ekonominė padėtis 
yra išreklamuota.

• Lietuva reikia išvaduoti- iš 
okupanto'. Pavyzdžiui, kam rei-_ 
kalingas dublikatas, antras in
formacinis. centras, jeigu jau 
turime kitą “Joint Baltic Ameri-: 
can National Committee”.’ Rei
kia tik -prief jo prisijungti ir 
jiems daugiau padėti. Nuo pat 
mūsų emigracijos į Ameriką 
pradžios ir dar prieš ^ą Ameri
kos Lietuvių Taryba, tait yra, 
ALTas ir Vyriausias ) Lietūvoš 
Išlaisvinimo Komitetas (sutrum
pintai VLIKas) pasinaudojo tai-

•į bai įUkin-gos, padeda tautoms, *
• bet nedali ir neturi patyrimo’

* joms vadovauti. Kitaip sakant, 
j visos religijos turi pasilikti sina-

I atskirų miestų burmistrų ’ gogose, pagodose ir bažnyčiose 
(mayors), senatorių, kongres- Taip pat ir-bažnytinės drganiza- 
menų ir Lt* , *

Prezidentas Trumanas davė 
įsakymą Amerikos kariuomenės 
vadui Europoje g:n. Eisenltovye- 
riui ne’šduoti dypukų rusams, 
net nepasitaręs su Senatu ir At- 

wstovų Rūmais^ Tas kitataučių sauk 
talkos vežimas gerai rieda jaut 
virš 40 ?metų ir yra šiandieną1" 
vadovaujamas ALTo ir VLIKo. 
Pasiūlykime tik jiems mūsų jau
nimo pagalbą ir jie su .mielu no
ru ją priims, žinoma, po ketu
riasdešimt metų tautinės veiklos 
jie pavargo. Turime pripažinti 
jų didelį patyrimą ir turime įneš 
juo pasinaudoti ir jiems padėti. 
ALTąs ir VLIKas Nepriklauso’-, 
moję; Lietuvoje -bus atžymėti!.^ .v■ ,. . išžudė daugiau zmomu,aukso raidėmis, lurime pnpa-i. ..... / xr. V

T. l inkvizicija per 200 metu. Viskązmh, kad vargas Lietuvoje tie- ... T ' , k ./ . . , jis daro Dievo vardu, yra didės-ituvius \ suvienijo, o prabanga z - .. , I. ; . t i fj- • uis. susikaltai is spekuliantas n?-jAmerikoje mus suskaldė, ruo; . . . * « . , , . »
. - . r, . . . . ... . . . .gu komunistai. Rusai žada rojų ikomunistai labai džiaugiasi ir ?. t, , , .. fcia ant Žemes, o jis visiems jįmes jiems padedam — nedahn-; v . . x. ... <.. .. . . . . . . i žada po mirties, kūne jam pa-,kime jiems saldainių ir < nesi-1 , 1. r ;. į deda. Ar manote, kad zmogzu-rskaldinkime. kj- x• • ( dziui Dievas (Alachas) patikėja

Nutautėjęs mūšų jaunimas jau' rojaus raktus? Žiūrėkime, kad' 
vra kitataučiai. Mes turime, yra neatsirastu daugiau ajatolų ebo- 
mūsų pareiga, juos grąžinti at-^ineinįų pasaulyje, 
gal, mažiausia panaudoti ,juos| 

d^rbą geriausiai galizatlikti mū-. fiziką, koplytėlių ir
su Bendruomenė — išleisdarųą

Įcijos, kurios pasįrinkd savo šefu > 
Kristų, Mariją *ir* švcntuosTis, 
turi pasilikti lik bažnyčiose. Ne
maišykite Kristaus į politiką. 
Jis šventame Rašte aiškiai sako: 
“Mano Karalystė ne iš šiopa- 

io’\ t : |

Th, kurie, panaudoja Kristų- 
“ savo politiniams tikslams, daro’ 

. didelį nusikaltimą, gal ir neži
nodami to. Nežmirškime, kad 
Kristus -eina virš visų politikų ir , 
valstybių. Tik rusai slepiasi už j 
liaudies ir ją išnaudoja savo po-’ 
litiniams tikslams? Pažiūrėkime, I 
kas šiandieną darosi Irane. Aja-! ■ 
tola Chomeini Un traiško žmo-- ■ 

; nes kaip muses. Per metus jis! .- ' 
negu ]•

Perlengvai gyvendami, pakrikdome 
savo organizmą

Daugelis mūsų, palygindami 
" savo gyvenimą, kuris buvo prieš 

trejetą, ketvertą dešimčių melų, 
ii a no io. uaunuuun j nuo r • . j . . > . »

Lietuvi laisvinimo talkai.' Ta! Kada aš P^lausiau prof. Igną su dabart.mu gal ne syk} pasi.- 
rkrho".nariondoi Končių, fizika,'' koplytėlių iri dziaugiam, kad siais laikais, de-

Beach, 10.45 v. r. South Passu* 
dena ir 11.50 v. r. Gulfporte. 
Vėliavą iškėlimo ceremonijos^ 
dalyvavę didelis būrys taut iš-* 
kais rūbaisd -pasipuošusių mote
rų ir nemažas ‘ skaičius ameri
kiečių.

Visur prie iškeliamų vėliavų 
dalyvavo tų vietų burmistrai ir 
re:škė lietuviams užuojautą už 
tėvynės netekimą, primindami, 
kad neprarastų vilties vėl at
kurti laisvą‘Lietuvą.

’ L Katkus

LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBES MINĖJIMAS

»-ji
Amerikos Lietuvių Klubo na

muose, 2-13-82, buvo Vasario 16 
dienos minėjimas, į kurį atsilan
kė apie penki šimtai žmonių.

Buvo sugiedota Amerkos ir 
Lietuvos himnai, sukalbėta tai 
dienai pritaikinta invokacija.Ur 
balčio perskaitytas Neprklauso- 
mybės paskelbmą Aktas. Svei
kino Liatvijos, Estijos ir Ukrai
niečių atstovai.

Pagrindinę kalbą pasakė dr. 
H. Lukoševičius, kuris yra bai
gęs Lietuvos Vytauto Didžiojo 
Universitetą ir apgynęs ekono
minių mokslų doktoratą. Jis pa
sakė puikiai išmintytą optimis
tinę kalbą, su gyvenimiškais re
alais posakiais iš Lietuvos pra
eities, kad daug amžių verga
vus po rusų jungu Lietuva bu
vo atgavusi laisvę; kad ateis lai
kas ir Lietuva vėl bus laisva.

Į Prelegento kalba daug kartų bu 
j vo auditorijos plojimais ir ova- 
! cijomis pertraukta.
j Meninėje dalyje 10 mergai- 
| čių, pasipuošusių tautiniais ru

dais, pašoko Blezdigėlę, Dvi 
’ moterys padainavo “Plaukia 
sau laivelis piliakajriio link”. Pa 
trietinį šauksmą—“Lietuvos' lais 
vės-Varpas” gražiai išpildė, tau 
diskais rūbais pasipuošusi mer
gaitė.

Mišrus choras, 'T diriguojant 
/muzikui Armonui, išpildė ketu- 
Iris dainų kūrinius.

Aukų surinkta: ALTui $2,256,- 
1-50,-L. B. — $2.697.50 ir Tautos 
Į Fondui —$$2,173. Viso $7,127.

Viktorijos Jacobson iniciaty
va, vasario 14 d. ,10 vai. ryto ,, 
įvyko iškilmingos pamaldos 
amerikiečiams ir lietuviams Šv. 
Jono bažnyčioje, kur dalyvavo 
labai daug žmonių. Penki lietu
viai kunigai atnašavo Mišias. Pa 
mokslą, pritaikintą tai dienaj, , 
pasaikė prelatas J.' Balkūnaš. 
Taip pat tą pačią dieną Lietuvių 
Klubo užprašytos pamaldos bu
vo ir 1 vai..Holy Name bažny
čioje, kur taip pat visi' penki 
lietuviai kunigai atnašavo , Mi
šias. Abiejose bažnyčiose daly
vavo. unifotmuoti šauliai ir mo
terys, ,, pą$ijąiqšųsįos;. tautiškais 

‘rūbais.-.. ‘
Vasario 16'^., VyčiU. ir .V. Ja- ' i 

cobson iriicffll^va, ’ buvo - iškeltos■> 
Lietuvos vėliavos prie . miestų 
burmistrų ’įstaigų: 8 • ^yal- ryto 
Pieneląs Park, 9 v. r. Treasure 
Jšlapd,' 10 y,;:.f>Št. Petersburg

O jos mylimas bernelis 
Liūdesiu įkrito — 
Lyg tas pievos dobilėlis, 
Be rasos nuvyto...

nūs smarkiau veikti pagamini
muiišilurnos, viduje, p tas juos 
kaip tik sustiprina ir labiau už-1 
grūdjną.'-Žinoma, kad silpnesnių-1 
ji' turi apsisaugoti ir tokių prie
monių palaipsniui imtis.

Kas sunkiau padirbėja, tas 
priverčia stipriau veikti savo 
širdį,' kvėpavimo organu*, skil
vį, simpatingus nervus, liaukas, 
raumenis ir pkri. / ■' ■■ ■.’'

. Pasak dr. Carrel, lengvai gy
vendami, valgydami ■ minkštą, 
dažnai iš skardinių, išimtą mais
tą, mes pakrikdome šavd anate
minius aparatus,' pradedant šir
dimi; ir baigiant ' nervų sistemą, 
kurie pėr tūkstančius metų buvo 
įpratę prie sunkesnių, besikei-. 

•Čiancių gyyėnmo aplijfkybių-ir 
fiųėlątinio darbo. >'! ■, •
•Taigi,Jeigu’kuriam mūsų jau

nystės laikais’:..gyvenant’ Lietu
voje ar .šioje šalyje, .teko ir k-iek 

'sunkiau pąrjjrb^ti. ir patikti vąę, 
go,- .tai/JėF'jd. ų^pgąiiėkii^. 
Priešii^ai,/pasidžraukim, nesj|^ 
m ųm s išėj o -į n audą: mes dapom 
fiziniai pajėgesni ir.atsparesnį./

Kito - nemylėjęs,' mylimasnė: 
busi, -i-

ni.s, bet paklauskime savęs, ar

io once a day, after**
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Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
W. 69th St, Ch lauro, ECL 60629 ♦ Tri. 925-2737

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

Z608 West 69th St., Chicago, HL 60629 ♦ Tri. 925-2787

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių, 

MARIJA NOREIKIENt

istorija grąžins atgal ir kitą nu- naudoti kitataučių pagalba. Prie- 
taulėjusį čia Amerikoje lietuvį. ® nSu atveju, amerikonas pasa- 
Verta pabandyti. kytų: forget it užmiršk tai.
> Aš norėčiau nbrš kėliais žo- Juozas V. Ruok/'s

KVIEČIAME Į NAUJIENŲ

.NAUJIENŲ 68 M. SUKAKČIAI PAMINĖTI

<■

Sekmadienį, š. m. kovo 14 dieną

smuikeliu drožinėtoja, kada mes i ka mechaniškam progresui, tas 
Šapokos Lietuvos Istorija anglu ^šinae jisį nįums pa: .gyvenimas yra lengvesnis m pa
kalba. Dar ne pervėlu. Nutautė-■ sakė:' kada Taip, togesnis. Taip, jis yra lengves-

jusį Vincą Kudirka, Lietuvos}kada nesiginčysime tarp savęs,fn« bet paklausime savęs, ar 
himno (“Lietuvą tėvyne mūsų”) nesiskaldysime, mylėsime Dievą 'tie lengvumai £eina mums, j 
autorių, gražino atgal musu Lie->vienas kito pažiūras,; svei ---‘U .. , ,
tuvos ‘istorija. Graži Lietuvos tada «al n'e^ ir mums pasi: - Ats.zymej.ęs mokslininkas dr.

-----Alexis Carrel, buvęs Rockefellė- 
rio instituto New Yorke direktd- 
rius, savo knygoje “Man, the 
Unknown” teigia,’ kad moder- 
jiiška civilizacija- • su mechani
zuota transportacija, automatu 
niais apšildymais, ir atšąldymaįs

'MARTINIQUE SALĖJE
Vi

2500 W. 94th Street - : S

KAZYS JANUTA TARS TIESOS ŽODĮ
♦ DAINOS

• VAKARIENE IR GĖRIMAI
. • ŠOKIAI

ENERGY 
WISE

■ namuose, visokie įrengimai vir-
■ duvėje, iliūriė atiteka .dairbą pa? 
j spaudus mygtuką, -visa “tai sū-

: vįnažina mūsų fizinių jėgų panau/ 
' plojimą ir tuo pat. išlepina, mūsų. 
' ,-^rganizmą. Mūsų raumenys, 
; >liaukds, širdis ir kraujo apyta- 
. JĮos sistema, neturėdami pąkan-

-j"Į amai mankštos ir darbo, pa- 
tnažu pradeda ištižti ir silpnėti.

. / Žmogus, kuris žiemos metu iš
eina į lauką ne taip šiltai apsi- 
'rėdęs, priverčia savd kūno orga-

Evergreen Park, Illinois

Pradžia 4:30 vai. popiet — Įėjimas $25

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
- .* LITERATORA, -lietuvių r literatūros, meno ir mokslu
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vine* 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bed studijos, iliustruotos nuotraukomis Ir 
M, K Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rakštelės ir A. Varne 
kūrybos poveikslais. 365 pust knyga kainuoja tik. 33.

« DAINŲ ŠVENTOS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau
tiniu šokiu pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei Jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems. gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenlmll 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 32.

• VIENIŠO ŽMOGAUS g i v ENTMAS, Antano Rūke aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožu aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už 12. 4

BANKETĄ RUOŠIA

JAY DRUGS VAISTINE ""
CT59 W. Vlrt St, Chicago, IR

a sąnmNGAi hpildoic rsceftai • faknik mat bajl>
DUMTNAI • K0SMETH06 REDH

Atdara šiokiadieniais nuo

įdomiai paražyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės b 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
BetuviuL Leidinys flinstruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitovarrffių pavadinimai Ir jų vertiniai J vridefių kalbą. Laba! 
naudingoje 335 pust knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina M.

'• KA LAUMES LtMt, raiytojos Petronėlės Orintaltės ati
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir. 
maišiais bolševiku okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiu*, 

H bet kainuoja tik 13.

r Vietas prašome rezervuoti iš anksto

• JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesupras 
tai Ir klaidingai Interpretuojama s gyvenime ir politikoje; tik m 
Jurgio Jaiinako knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe- 
riją. Dabar bfltq j J galina pavadinti kovotoju už žmogaus telsea 
Kayga Ka didelio formato, 265 puslapių, kainuoja J6.

> BATTRINfS NOVKDES, &L Zoačenko kfiryba, J. VaWfia 
vertimas. JOO pdL knygoje yra '40 aąmojlngŲ norelių. Kaina

' arba telefonu 421-6100

CHICAGO, ILLINOIS 60008
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Kan. V. Zakarausko žodis, pasakytas jo 
amžiaus sukakties paminėjimo proga

Žmogaus amžiaus ir jo pasirinkto pašaukimo veik
los sukakčių paminėjimai savo pobūdžiu yra skirtingi. 
Pašaukimo sukaktis tarytum būtų riedantis filmas, ku
riame žmogus mato savo veiklos laimėjimus ir nesėkmes. 
Mato kiek jis savo nuveiktais darbais bei laimėjimais 
praturtino savo tautos dvasinės kultūros lobyną. Tame 
jo pašaukimo veiklos filme jis lyg matytų, kad siekiant 
užsibrėžtų tikslų, buvo išgyventa ne vien tik džiaugsmo 
prošvaistės, bet ir daug skaudžių liūdesio valandų... 
Pašąųkimo. sūkaktis lyg būtų kario grįžimąš iš kovos 
lauko, ryžto ir ištvermės dėka laimėtais jaunėj imaiš, kuri 
sutinka prieteliai, sveikindami ir jam ovacijaš šaukdami.

Priešingai, amžiaus sukaktis tai ne sukaktuvininko 
asmeniškas nuopelnas bei jo laimėjimai. Tai Aukščiau
siojo malonė, už kurią jis turi tik padėkoti, nes tik Dievo 
malonės dėka jam buvo leista daugiaū ar niažiau mėtų 
išgyventi. . ■

Šia proga, Jums visiems reiškiu nuoširdžią padėką 
už Jūsų maldos šiltą žodį, kuri tarėte at taršite Aukš
čiausiajam, kad Jo malonės dėka ėšū šiandien Jūsų tarpe.

Gimiau ir užaugau pasaulio gražiausiame krašte — 
Lietuvoje. To krašto gamtos grožis, žavūs gegužyje pra
žydę gėlių žiedai, sraunūs Nemurio varidėri^S) taihšū's 
.ošiantys miškai, neišsakomo žayešib paukščių aulbėšib 
simfonijos, tyliais vakarais lakštingalų suokimas, šiaudų 
stogu tėviškės mediniai namai ir joje šviesi, erdvi sekly
čia lydi mane, nepaisant kur bebūčiau išblokštas, tos is 
Rytų atūžusius ugnies liepsnomis audros. Aš ją vis priši- 
r-onn ir nakties sapnuos sapnuoju.

Be1: tėvynės meilė nėra tik sentimentas ir jausmai. 
Ji yra realus ryšys, jungiantis žmones vienybėn broliška 
meile Ji yra amžinoji teisė, Dievo įrašyta žihogaūš šir
dyje. Tai meilė, kuri išplaukia iš Dievo nustatytos tvar
kos. Todėl mano tos gražios tėvynės ir mielos tėviškės 
meilė mane lydi visą mano gyvenimą. Ir tai dėl to, kad 
toji meilė turi pradžią Dievo meilėje. Su Dievo meile ji 

gimiiiinga. Tat, suprantama, kad kas už tėvyiię miršta, 
aukojasi, ar jai aukoja savo turtą bei sveikatą, yra ne tik 
tėvynės, bėt kartu ir Dievo bei tikėjimo didvyris.

T ė vyties meilė įkvėpė ir šv. Augustiną prabilti apie 
ją šiais žodžiais: Ji yra prigimtoji Diėvb dovana. Ji sena, 
kaip senas yra Žmogus. Ji yra iš yfeų Žiemiškų gėrybių 
didžiausia gėrybė. Ji tid turi teišėš reikalauti iš savo 
vaikų pašiŠVehtimb ir pasiaukojimo/ Pirmutinė pareiga 
tėvynės atžvilgiu — meilė, pasišventimas ir pasiaukoji
mas jai, ar ji būtų laiminga ar paskendusi skurde ir 
varguose, persekiojama, plėšiama ir varginama, žaiz- 
duota ir skarmalais apšiklbSciUsi. Ir k4f jbs v&fkai kan
čiose miršta ir gyveną sunkaus kalėjimo gyvenimu, išti
kimybe, prisirišimas, pasiaukojimas ir meilė, tėvynei turi 
reikštis, ypatingu stiprumu ir h^ilėišti į jokius kompro
misus ;ir nuolaidas. ;Pirmoj vietoj tėvynė .ir laisvė ir ne
priklausomybe;-^Tėvynė, > kaip didžiausias žemėje gėris ir 
Dievo dovana, turi teisės reikalauti net savo-gyvybės 
aukos; ' . ■ c'•

Taigi, ir mums tėvynė LieteUva yra toji viėnintelė 
vertybė, lietuvišku krauju pulsuojanti, kurią- ški’odžia 
žydrusis Nemunėlis, šiandien ten lietuvis kovoja ir žūs
ta, kenčia ir viliasi laisvės grįžimu, .ir. svajoja’ apie jos 
šviesią ateitį. Tėh lietuvė motina šū dideliais šuiikūmafs 
ir pavojais mbko jaunąją kartą mylėti Dievą ir tėvynę. 
Ten lietuvis šiandien veda kietą žūtbūtinę ir atkaklią 
kovą, kovoja ne tik už savo tėvynės laisvę ir nepriklau
somybę, kaip yra buvę, bet šiuo kartu Už tautos gyvybę, 
nės bolševikinis okupantas nori ją suraikiriti, kad ji dau
giau nesipainiotų jo planų.vykdymo kely. ■ \

Šia proga iš Savo Širdies gelmių dėkoju rengėjams 
šio taip iškilmingo mano Amžiaus paminėjimo-, atseit — 
RLB-nės Marquette Parko Apylinkės Valdybai; kuriai 
Vadovmlja niekad nėpailštahtis p. Ignas PbtrauskUb, Vy
riausio Lietuvbš Isiaišvinimb Komiteto Tąrybbš hAfys; 
jo vadlmujamoš valdybos hariAmš, kurie p&šVeiite tiek 
laiko ir rūpesčių suhiosti šį jaukų mano amžiai^ paminė
jimo parengimą; dėkoju kun. klebonui Antanui, kole
goms kun. prof. Vitui, kuh. dr. Ignui; RLB-nės Centro 
Valdybos pirmininkui dr. Vyt. Dargiui it jo valdybos na
riams ; taip pat visiems TatybOš nkriAmš - Štf jos pirmi
ninku dr. V. Pliopliu. Mario nuoširdi padėka visiems čia

(Tęsinys)

Taigi, trūksta kai kuriais at
žvilgiais bendresnių leidinių. 
Reikia leidinio, apjungiančio vis
lią, kas vyksta lietuvių visuo
menėje ir konkrečių įvykių plot
mėje, ir politinėje, ir intelek
tualinėje plotmėje (Atrodo, nė
rimą sugrūsti visą spaudą į vie
ną puodą-, žiauriau kaip kc’inu- 
nistinėje diktatūroje. — A. PI.). 
“Pasaulio lietuvis”, kilk gėli, 
tai atlieka kartą į mėnesį. Bet 
neturime vieno -dienraSčio, kuris’ 
lietuvių visuomenėje ’ sujungtų 
aįslumųs, distancijas; . tai’ yra' 
distancijas tarp; išsisklaidžiusių 
lietuvių ir distancijas. tarp - jų 
galvosenos. (Tai jau tikras ko
munizmas. Išeina, kad visi lietu
viai turi vienaip galvoti ir nebe
turėti šavo nųomdnės, savo apsi- 
sprendimo. — A. PI.)

Gal būtų tikšliau Šūkaupti tai
sąs jegaš, išvyštaitt Viėną tobu
lą, plačios apimties dienraštį, 
kuriuo galėtume pasiremti- įvai
riais .atvejais. Nereikėtų pįadėti 
naują dienraštį, o geriau išvys
tyti vieną iš egzistuojančių. Ant-

IR PASIKĖSINIMAS SUNAIKINTI LIETUVIŠKI SPAUDA

tai ftirStų turėti bendrą feidinį, 
at nors neturiu jbkių iliuzijų, kati 

(■toks paših)dv-tų dabar, ar kad;
kas nt?H dabar ttriSŪr enrigijok
it ar pajė^unio jf fuorganaūoti. - 
Reikės pašitėnkinri’ ’'studentų 
skyriais įvairiuose leidiniuose, 
kaip “I)radgė!’; ‘‘AtdtyįnY “Mu- i 
sų Vyriųe” ir -taip.Jiįfiaft Tie; 
skyriai daug atlieka; bet Ubulai- 
nesuburia visų studenių,\oęi iŠ-' 
diskutuoja sttrdeirtiini& rtlpimuk; 
klausimus. Be to, niano patyli-- 
mu, daugiau- skaito'.

;studentų skyrius^'porėdaiųį Su
žinoti, ką ' jauiMma§/.gą]vojaf ir 
veikia, negu paty^į įstad«itąi“ 
skaito, siekiant sužinoti ’ ka ją, 
bendraminčiai galvdją>ir vėikįa. - 
Ir tai jTa-vięną/iš Uą-sriidentis- 
ku problemų, ,kųHr kaip tik tu
rėtų būti išdiskutuotą; - ’

Trečia, aplamai ignpruojamfe' 
gan plačią ^grųpę t lietuviu; 4ąi 
yra, jau nekalbančių ir nfeskai- 
tančių č lietuviškai. - NesakyStii, 
kad turėtume savo ■ leidinius, 
angliškai spausdinti ir ' žinau,: 
kad egzistuoja “Bridges”. ’Su
prantu, kad sunku ^surasti ir su
burti tuos žmones, bet negalima 

ra, idealiai sakyčiid, kad sfufleh- jĮ irafttiršti-, nėi It&l a&irtndš;*0 ? 4. 9 S . į:u-.. * .V ft -

esantiems dalyviams,’ ypač organizacijų pirmininkams 
bei jų atstovams. Taip pat Jums visiems iiž Jūsų ftiūn 
Įteiktą nuotraukų albumą, primenantį mano 50 metų 
kunigystės sukaktį. Dėkoju višiėins atvykūšiems iš Arti 
ir toli, kaip antai dr. V. Pliopliui ir jo. mielam palydovui.

Melsiu Aukščiausiojo malonės, kad Jūs visi sulauk
tumėte mažiausiai šimtinės metų ir, komunistiniam Ero
dui žlugus, galėtumėt džiaugtis, sulaukę kisybs ir ridpH- 
klausomos Lietuvos. '

ne kaį jte ąųrąnja ar prisimena 

rtįas jiems tampa ln|>af svaraus. 
Ai žinau tą labai ftAjųiar, nes 
manė dnrfersttHe North.- 
iVesrėni įiniVėrsHetė, mes tūri- 
me lietuvių klubą ir lėnai yrą 
pilsifunį^ lietuj, M tėkip kąjp 
nils, pirtirtte kartos lietuviai, 
bet tokie* kurie yra puriau lie
tuviai, sakysiu — trečios ar ket
virtos kartos liėlūvįai ir iš vigų 
Žmcfirių, kurie priklauso tam 
klubui, jiems yra tai khibas 
svarbiausia, nes jie yra suradę 
|ą lietuviškumą, jiems tas yra 
kažkas labai specialus dalykas. 
Tai aš manau, kad ta grupė ne
turėtų būti ignoruota. Tiksėjai 
negalėčiau pasakyti, ką reikėtų 
daryti, bet paskirtinlu metu su
tikus daug daugiau tokių lietu
vių, man susidaro jausmas, kad 
kaip nors turėtr.me stengtis jųbs 
plačiau įjungti į mūsų visuo
menę.

O dabar, ar yra leidinių,- kti- 
rių sustojimas nebūtų mūšų vi
suomenės gyvepinuu hubstolih- 
gas? Prieš atsakant į šį. klausi
mą,norėčiau pasteliėt/' kad nčt 
gėrė leidinio; sustojįfnas , nėfa 
nuostolingas, jei- tas leidinys jau 
atliko savo paskirtį. -Geriau leis
ti jdm mirti, negii pratęsti kėkį 
nprš beviltišką, projektą; j (T*ąip 
gždvpja. \dsį tfeislĄėrę įr; nėpfo- 
taują -kdmųnistaK Krikšėibnlš- 
koji erą: jau praeyov. jj ^rvą at
liko, dabšr ėtėjo “rieklaidingiio- 
]u” Aiariišo rririkAltf p.ai^mlS; ki,- 
niunizmo era. .ii< dėl to ta. krįkš- 
ėioniškoji špaūda rilri’/nimiirtį. 
/p. A? PU). Atpiratida naujų jėi- 
dihių, .pritinkančių;’ m&sU.. beši- 
k’eičianęiaiit gyvenimui,-- 
yra • kėli.' feitfiniai,' 
,du<^^r^ą'r/--nibxiS; jų s5Umtis 
lie tįAiškaį yjaianrentei nebūtų 
^ne tik nenUostoiiaga/.ėnaudin-- 
,gą. Taj -yra le-jrtirriĄi/ km'je\iie- 
ati ieka j okios Jėigiąnyjs- ^upk£i- 

: josi žkiotira,? Kas.trigiaUia -įr kas 
■n^iama---^. gana- §ubjektyyus 
;Šausiin^. Ir tidp pa( t^tiė lei- 
ųiniąiy; kųiiė yra/iįiųcfe; '.gėda; 
Pirmiausia, toks iėįdiftysy: itijdib- 
noinĮnaciją;- §iar |tetęgbri-jąi.< Bns 
‘;g£n> ųdbuchę”, tiri .--jrii iJ‘Nąu- 
jięnos’V ’ ., , ’ .< ’ :

• *- vv..*- * . - .* < rįt.-> is/..

;, IrpnišĮja, • kąd į ,?jei; kalbamą, 
jdg būtų- gerai,’kad jos jsųyfeį’ 
-greieimisiai duoda joms, erierg- 
jcA flfiaų išsilaikyti. •• Mažai; tį- 
elau, kas tą laikraštį rimtai skai
to,; (Ar gėlimą lakiraštį ir - ne
rimtai skaityti?/A.- P.), bėt. jis 
turi didęlę įtalčą- į libtuvišką vi
suomenę. (Štai kūf glūdi neaį>y 
karitos Šaknysr A-. P-j. -

. (Bus daugiau)

PATS SKAI1YK IR DAP kI 
ftš pArAgiRk SKAITYTI 

DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS*'

ANDRIUS MIRONAS
IJ «į>

KALNAIS IR TAUTINIAIS PARKAIS 
Raudonmedžiai

Posukiš dešhtėh — i lavą
Apžiūrėję dar pakeliui Jedediah Smith parko 

raudonmedžius, galime keliauti 19$ plerttu Hnk 
Oregono. Visiškai netoli Oregono sienos yra kal
nų tunelis, prakastas pro 2435 pėdų aukščio Hazel
view kalno viršūnę. Kitd artimesnio kelio i Kali
fornijos rytines štftlŠ, Už kalnų, nėra, tdde! tenka 
įvižiūcli Į Oregono Valstiją. Artimesnis, bet pras
tesnis kelias yra per O’Brien miestelį, įeinąs į virš 
6090 pėdų aukščiu kalnuš; jis yra labAi vingiuo
tas, u tuo pačiu ir nepaprastai įdomūs. .

Mat, verta vykti į Kalifornijos rytines vie
tas, nes arti Tulelake miestelio yra Lava Beds, 
arba sustingusios lavos laukai. Privažiavus prie 
Happy Camp geresnį 96 vieškelį, pasiekiamas 
In erstate 5 Greitkelis, kuriuo patažlavuš į pie
tus, ties 
-tWl-nU

Mount Shasta įhiesleiiu išsukama į $9 
o nuo Bartie mįestbifc) jau mfezėsniais 

’ rm vėl Į šMurf, Lava Rė<fs kbyptimi. 
pr*'\ ž:uo.i pro didžiulius lavos plotus 
h; kr> rį. aplenkiant Bound Mountain

Bet jau nuo Yreka miesto galima važiuoti iš 
karto mažesniais keliais link lavos laukų, arba iš 
Weed miestelio, bet būtų klaidžiau pasiekti šias 
Įdomias vietas. Pravažiuojant Yreka miestelį, 
verta pasidomėti, nės čia prieš 125 metus buvo 
rasta aukso. Miestelio muziejus turi Įdomių aukso 
ekspbnatų. Taip pat yra Siskiyou County muzie
jus, Įpimąš šios inetėnų genties istoriją.

LiOS Bedš Tžbtiftiš Pžtfiinklžš Įšteigteš, no
rint išsaugoti prieš šimtmečius šiojė KAlifOrhijOŠ 
srityje iš ugnikalnių išsipylusią lavą. Sustingusi 
ir atkilusi lava sudėtu fr AifrHį v*a!ztlĄ. Virš 
46,000 akrų plotaš Siškiyėu a^Mdrityfė tuH Aštrių 
kūgity, gilių bedugnių, Įgriuvusių praėjimų if 
Įvairiausių olų. Kai kuriose olose yra sniego arba 
lė'do, 0 kai kur užtinkama kadaise čia gyvenusių 
indėhtį Įbrėžtų iJlktOfebifU. ši Šrltlš MM few 
patogi nwmffis lavos Rwaeyas kai? 
priedWga kovose su JAV kariuomene 1872-73 me
tais. Kalifornijos teritorijoje tai buvo vieninte
lės kotos su indėnais, šiuo atveju su Modop 
gentim.

Nbrs Lavos klodus galima lankyti ištisus 
metilu bet apylinkėse sunkti gauti nakvynių arba 
gazolino, todėl reikia gerai apskaičiuoti, planuo
jant flzitą šion vietovėm JPSlŠrtfria lėirabtis šio 
Tautinio Paminklo būstinė ją. v-

Važiuojant Interstate 5 greitkeliu į pietus 
iš Yrekos arba iš IVeed, kairėje matomas kūgio 
pavidalo aukštas Mount Shasta (14,162 pėdos). 
Kaip ir Fuji kalnas Japonijoje (ir visai pana-

šus!), Mount Shasta dominuoja visą apylinkę per 
šimtus mylių Į visas šalis. Žiemos metu .ši vieta 
knibždėte , knibžda pašliūžininkų. K&dSisė ShaŠtk 
buvo ugnikalnis, o dabar užgesęs ir tūri savo šlai
tuose penkis ledynus. Iš abiejų šalių kyla ir. kitos 
viršūnės, bfet džtlg ŽbiVteshė^, rteš fieštėkia hė 9000 
pėdų aukščio. Mt. Shasta yra trečiasis aukščiau- 
šias kdliiŠS Kalifornijoje, pd Mb 1^494

ir Mt. Williamson, I4,37o pėdų. Nepapras
tai gražus lizdas į šią snieguotą kepurę iš tolo, 
bet laikas Bfeų gaištamas, norint pasiekti šlaitus' 
ir palaipioti, nes paties kalno papėdė labai toli 
nusitęsia, Apaugusi medžiais. Taip p&t šf)ė- 
Maftų ir siūlių takų, todėl turistai; d3|fiiftusiai 
pasitenkini pasigrožėję kalnu iš tolo arba apva
žiuodami jį Aplinkiniais keliais.

Kafifitriiija yra plati ir, nežiūrint milžiniškų, 
StmWSf flfbemamų Sierra Nevada kalnyno sričių, 
esama grliių ir vertų aplankyti vietovių- taigi, 
ir Mt ShhŠta miestelis yra tarsi kiyžkelė, iš ku
rios tenki pasirinkti pageidlttjadH Itry^lį. tie
siausias W greičiausias kellftš ii- IKlėrstkiU 5 
greitkelid hūdundėti į valstijos sostinę Šafcča- 
mento. Y& ir kitų krypčių, vedančių į slėnį atba 
į kalnus. Tuo tarpu imsime Sostinės kryptį ir pa
keliui esaftfeus įdomesnius taškus.

a*-.. . ■: i - y < ■ '
“ ‘ ’ Link Sacramento

Pasigėrėjus Mf. Shasta didingumu, kėliau 
jama Int 5 greitkeliu, šalia Sacramento upės
aukštupio vagos. Netrukus pasiekiamąs Lake j

Shasta regionas, nuo kurio Į pietus jau prasideda 
derlingasis.-Sacramento slėnis. Į visas pasaulib 
kryptis kryžkelėje išsidėstęs apie 35,0Q0 gyven
tojų miesEas'Redding, turįs specifinių įdomių vie
tų, kaip Lake1 Shasta CavernSj istorinį parką ir 
Shasta (602 pėdų aūkšcio) užtvanką, šiauriau 
miešto ūž 5-ę mylių išsiralzres SRastk

sMp h^Aprfeitei puikias sąlygas plau
kimo sportui, buriavimšų meškeriojimui ir bend
rai pramogaviiŽMi įbifeibi gryname ore.

bMb' fcėcfefiig liesto į šiaurę ir į vakarus plė- 
čis«f Whiskeytown - Shasta,- Trinity Recreatioh 
Area, čia miškuose .medžiotojai gali rasti sali 
daug laimikių, nes negyvenamos Vietovė? slepfti 
daug žvėrių, u kalnų ežerai teikia stambių tatmĮ- 
jlmų nOfwiOtiJlaMs. ? * ' -

Pakėlii^Red Blūį miestas (ąpiė 3,500 gyv j 
W tefiWWife, galvi jų gardalš, p^uk^iųdr pie
no ūkių sandėliais, ąū derlium i š aūlžtūtiūls 

bad^Rkia tikru kaimi. 
Aute 8 miltas | r/fM yH ttM'am’entb uf>ėą ui- 
tyąhka ir ėpęciaRi^ š^Uįino punktas. TBe 
Public Tfelėvisiėn Salmbh Vising Plaza ’taiklė 
progos povandeninių teteyižijos: aparatų pagal&i 
pamatyti ktąi thifldok lašišos ar ir'kftop’ iūvjg 
keliauja upe prieš srovę. Geriausias’^Ubdlmtii 
laikas fcipWty Hg&ft ir bUfrtaįfo/fcįfeaių.

'’Kt ? (BUi tftugiap) ’ . y ‘j* i



K. VILIAUS

VAKARU VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkau 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

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

UK, PAUL V. DAKUla 
WTDYTCMAa lit CHIRURGĄ* 

W«j»sws]«r uemmmury iiifiii®* 
ainMcrenua 

1134 K ManWeha RM* Westchester, ik 
a—a oar Do aienonua -» 

u* uwi aosuaiexu b—3 m.

SUSIRINKIMŲ

TEL 233-5893

OR. A. B. GLEVECKAb
GYDYTOJAS 1R CHIRUKGAX

SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS

3907 West 103rd Street

Valandos pasai susitarimą.

Upytės Draugiško klubo susirinki
mas įvyks šį penktadienį, kovo 5 d^ 
1 vai. popiet Anelės saleje, 4500 So. 
T aiman Avė. Nariai prašomi atsilan
kyti, nes yra daug svarbių reikalų 
aptarti. Po susirinkimo bus vaisęs.

A. Kalys, rast.

Dr. Jonas F« Mažeika
— DANTŲ UYDY1UJA5 

460U W. 10 3rd bueet
UaK .Lawn, ilk

On. wl 4Zd-d380 
Vaiauoas pagal susi tarimą

DK KKA1NK PLECKAh
OPTQMfiTRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71st St* TeL 737-5149

Tikrina axu. muuko akinius 

ix xanser'*

: Dr.LEUINAbbKIBUTlb
F INKSTŲ, JUSLES IR

PROSTATOS CMIRURGUA 
2454 WRST 43rd STREBT

' Valanaoa; aaūraa. 1—4 popiet, 
t Ketvirua. b—2 yxl vaK. 
t Ofiso telefonas; 774-2SS0, i

. šUziMBCiiUC /Otelu 4^-5543' 1 •

Jau koks bebūtų tas Vasaris— 
Iš Lietuvos, kaip zuikis, neria, 
Net spindi dviračio virbai. 
Dantų nežiūri bolševikai, 
Į Volgą išveža tir pliką, 
Tuo darbu džiaugiasi labai. 
Svajojo Putino Vasaris, 
Kaip moteririas ant kaklo karias, 
Nors ašaroja su kitais; 
Apleisdams Lietuvą tėvynę, 
Jis daužė kumščiu į krūtinę, 
Kad jis dar tvirtesniu ateis. 
Dabar tolyn nuo tų gandų, 
Nuo šūvių ir nuo priešo pinklių! 
Kaip lydeka, praplėšus tinklą, 
Jis laisvės meldžiasi vardu. 
Bet čia likimas jį apvylė — 

; Danguj granatos pasipylė.
Skeveldros krito ant galvų. 
Ir vienas švino gabalėlis 
Staiga jam smilkinį praskėlė,

Ir matės ^ant balto veido, 
kad Dievas- nuodėmes atleido.

Faustas Kirša

-MEET THE CHALLENGE! .

t -U1U XJU

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija, 

aU2o CEN1KAL AVĖ. 1
S L Petersburg, Ela. 33710 
' lel* (813) 321-4200

e KK KAUSTYMAI

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

uoidimai — Pilna apdrauOa 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Ch&rga 
ir VISA korteles.

cu sEkenax Įsi* 925-8043

Apdrlustas par kraustymas 
is įvairių atstumų.

ANTANAS VILIMAS
Tri. 376-1882 arba 37649H

4 ...... ...

SOPHIE BAUCUS
ZAOuo Šeimos valandos

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

transliuojamos iš mūs^i studijos 
Marquette Parke.

Vedėja — Aldona Daukus 
Tetek: 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, H. 60629

. ■■

“Lietuvos Aidai”
KAI6 BRAZDilONYTt 

Programos vada | s

Kssdten nn<j pirmadienio fld penk
tadienio 8:30 vai. vakaro- 

Visos laidos ii WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

ii WTIS stoties, 111d AM banga.

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinots 60621
TdeL 778-5374

Vilniaus Aušros Vartus maldininkai dar ir šiandien i uos lanko

arba Baudi- Wdengti medrilirę 
skiybėlę.« «

Kepant kiaulės šonkaulius, 
gaiima panaudoti truputį ine- 
aaus.

Sumaišant pusę puoduko me- 
-aus su puse puoduko catsupo, 
pilti po truputį ant kepamų 
onkaulių.

PRIE BENDRŲ VALGIŲ

Priimmėjant netikėtus sve- 
cms,būių neįmanoma taisyti bet 
xokius prašmatniuš ar kompli
kuotus valgius. Dėlto turėtume 
ukreipti v.sų dėmesį į estedkš- 

xą s .aio parengimą ir apeti tišką 
maigių išvaizdą, tkas dažnai pa- 
^aio, kaa ir kukliausias patie
kalas pa<enkma daugiausia išle
pintą skonį.

Čia patiekiame 
eceptų:

1. Sumuštiniai: 
niai, marinuoti 
nugarinė, dešra.

2. Omletas su žaliais 
liais.

3. Arbata ir aguorpniai 
rainiai.

4. Vaisiai.

keletą tekių

suris, kiausi- 
grybai, Silkė

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAITIS
/ĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel. 226-1344

žime-

sau-

Kaip juos paruosti
Omletas su žirniukais: Paimti 
kiaušinius, 1/8 svaro sviesto,

APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS
Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai

ŠIS TAS APIE PLAUKUS IR
JŲ PRIEŽIŪRĄ

1. Atsikėlus iš ryto, patartina 
nulenkti galvą žemyn ir gerai 
pamasažuoti • odą. Taip pat pa
traukti plaukus prie šaknų. Tai 
sužadina geresnę kraujo apyta-

j 2- Geriausia plaukus šukuoti 
šepečiu, nuleidus kalvą že? 
myn.

3. Jei norima išlaikyti visada 
blizgančius, švarius plaukus, 
patartina juos plauti dažno
kai.

4. Reikia būti atsargioms su 
plaukų paš^* esinimu. Peroksi-

‘ das gali ilgam laikui sunaikin-

ti plaukus.
5. Naudojant įvairius dažus 

pirma kartą, reikia juos būtinai 
išbandyti ant- mažo kuokštelio 
plaukų. ?■ ‘

6. Taip pat yra didelė rizika 
naudoti dažus, neištyrus odos 
ir nepasiklausus profesinio pa
tarimo. _7

7. Plaukų siaušimas — nėra 
pavojingas plaukams, tik jų “iš- 
drąskymas’’ vėliau gali tikrai 
plaukams pakenkti.

8. Atostogų metu nereikia per 
ilgai būti salėj neuždengta gal
va. Mat, saulė plaukus išbaltina 
ir išdžiovina.

Reikia naudoti galvai pri-

6 
truputį druskos.

Gerai išplaktus kiaušinius iš
pilti ant karskto sviesto spirgin- 
tuvėje ir kepti nemaišant. Kai 
kepsnys pageltonuos, perdėti 
žaliais žirniukais ir suvynioti į 
rutusį.

Aguoniniai pyragaičiai.- Paim
ti pusę svaro miltų, 1 kiaušinio 
trynį, *4 svaro sviesto, 1/8 sva
ro dalies pudrinio cukraus, 1 
pokelį mielių ir 1/10 svaro juo
dų aguonų.

Į miltus praskiestas šiltu pie
nu mieles, įdėti trynį, svie
sto, pudrinio cukraus, Viską 
greitai užminkyti, pastatyti šal
toje vietoje.

Imti po gabalėlį tešlos, ranka 
daryti pailgas lazdeles,- supinti 
jas i aštuoniukes, tepti kiauši
niu, paberti aguonomis ir kepti 
iki auksinės spalvos.

Magd. Sultenė

PAUKŠČIŲ GIESMĖ |
Tokyo miesto viešbutis Otani 

įrengė perdavimą paukščių gies 
mes į kambarius ir svečiai gali j 
jas išgirsti, pasukdami radijo į 
aparatą.
Teigiam, kad tos paukščių gie- 

mės nuramina ir labiausiai įtem 
tus svečiu nervus. i,

ONAI MICKEVIČIENEI

mirus,
josios vyrui Kazimierui, dukrai Genutei su šehira, sūnui
Jonui su šeima .reiškia nuoširdžią užnc'jautą

lAdA Cicero skyriaus
VALDYBA ir NARIAI

2657 W. 49 StREEi 
Chicle. IL IMS.

T±i 915-7400
3929 SO. MaXLEM AVtL 

Bridęeview, IL 
TeL 598-9400

Midland Savings afkar* 
nacija latjpyw a .^anu; 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
J\nn$ ui mums parodyta 
pasftikėjuną. Mes norėtu
me būti jums naudingi u 
au tvie.

PHONE 254-4470

į

f

AND LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILL. 60632

1/2

2
2
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Northwest fresh sweet cherries are popular for fresh eating 
tight off the stem, but they are also great for creating luscious . 
treats like these Cherry Dessert Nests. Sponge cake cups frosted 
with cream cheese and coconut are the neats for a spirited 
cherry sauce.

This same cherry sauce ean be used another time to spoon 
Over delicate crepes, or layer with ice cream in parfrit gfesses.

North weal sweet cherries are on the market from mid-Jun a 
lo early Avgust. To make the most of this short season, use 
fresh sweet cherries whenever the menu calls for fruit. And 
freeze t tvppfy while they Ye at their peak for use throughout } 
the year* J

, S. Oi>a Northwest fresh 
f«/4 

1/2 
v 2 tablespoons cornstarch 

2 ‘
( } tablespoons brandy, oft 
V - I/O -J- detsert capt (6 capt) 

cup flaked coconut* 
toasted

f Ptt dteriet. Combine eberHet, 8/4 cup water and 1/2 cap 
•ngar. Cook 5 minutes. Blend comatarch and 2 tablespoona • 

Add to cherries. Cook, stirring constantly, until thick*
and smooth. Add brandy. Coot Combine cream cheese, 

tablespoons sugar, lemon juice and peek Mix until smooth.
outride of dessert cups with cream cheese mixture. Roll

package (3 ot) eretm 
cbM««, toftened 

tableapoom tugar 
teaspooni lemon jtrft* 
teaspoon grated lemoa 
peel

iweet cherries 
cup water 
cup sogsr

tablespoons water

»•* ““r D«"‘ 
lo Su»®er M

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

i

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

L~.. r

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650
TeL ; 652-5245

1?KUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

VAMUE U uKUKGL SUKHNl

Aikštes automobiliams pastatyti

..dėtuvių

"'rektorių

amsulansq 
'ATARMAVIMA3

< ORIMI 

aCPLYčIAs 

»SOSE MlfiSTi 

□ALTSL

bTEPUAAS c. LACK LR SUNOS
vl>ACKAWftJ2

WfeBi &Mii Sikjhkx rlZi«
aUUTHVVESl HltvfcLnai, nuoi Milu, UL 974'441'

ėo. HAJLriTED STREET CoL I Arus 1-L91

BUTKUS - VASAITIS
TeL: OLympic 3-LPGJ

PETRAS BIELIŪNAS
<348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfiyetU 1-3673

GEORGE F. RUDMINAŠ ’
1319 So. L1TUAN1CA AVK Tel: YArdi 7-11*8 • UJ1
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HOT SPRINGS, ARKANSAS
Hot Springs lietuvių kolonija 

savo skaičiumi nė;a didelė j 
Nors daugumoje seni, pensiniu- * 
kai, bet lietuvišku* reikalus ge
rai supranta ir nesigaili kur rei
kia materialiai paremti. Žino 
ma, yra ir tokių, kuriems lietu- j 
viski reikalai visai nerūpi.

lietuvikoms kap:- . 
nėms vietą ir jau pastatė toje 
vietoje paminklą, kuriam inicia- , 
toriai sudėjo virš 5.000 dcl.Tasj 
paminklas bus amžinas liudyto
jas. kad čia yra gyvento lietu
vių.

Noriu
skaičiais, kaip Hot Springs lie
tuviai remia 
lūs:.

L. K. R. šalpai sudėjo $2,145.
Vasario 16-tos minėijimo 
proga paaukojo ALTui $1000:

pavaizduoti, maždaug

lietuviškus reika.

Vasario 16-tos minėjimo 
proga — L. B. $u00;

šv’.etimo reikalams L.B. $450; 
1981 matais BALFui $600; 
Lietuv’škoms kapinėms

paminklui $5000.
EALFui stambesni aukotojai 

buvo: kun. F laba — 25 dol., 
Petkai — 25 dol., Marcinkai — 
25 dol., Tamošaičiai — 25 dol., 
ir Jankauskienė — 15 do.

BALFui renkant aukas, dau- 
giaūsia pasidarbavo Bertulis ir 
dalinai — Dūda. BALFo centro 
valdybos ir savo, kaip BALFo 
Įgal.. nuoširdžiai dėkoju visiems 
.aukotojams bei pagelbminkams 
ir linkiu geriausios sėkmės ir 
sveikatos.

V. Tamošaitis.
BALFo įgal.

susi: inkimūose dalyvauti.
Genovaitė Meiliūnienė

SLA Sekretorė

— Chicagcs Lietuviu Spaud apie
Algirdo Budrecko pzskaita 
Š:ulių Sąjungos steigėją

klubo susirinkimas įvyks kovo j 'Isda Putvį bus kovo 7 dieną 
mėn. 5 d. 7 vai. vak. Lietuvio j - vai. poipct Šaulių namuose.*

So. California ! Programą išpildys Šaulių Sąjun- :
men.
Sodyboje
Avė. Nariai prašomi gausiai da
lyvauti ir užsimokėti nario mo
kestį. Valdyba

INCOME TAX SERVICE
Our Tax preparer has taken the 

H & R Block course twice. 
(1975 & 1981) ..

e Federal sho t form S10
® State form S5
© Federal long form $20 & u’ 
4104 S. Archer Ave.

C/2 block west of California)
For. appt, call 523-3685 

Mes kalbame lietuviškai.
Eleonora Jakštas

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA) 
NARIŲ DĖMESIUI

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje generaliniai Pildomosios 
Tarybos rinkimai kuopose įvyks
ta 1982 m. kovo (March) mėn.

Todėl visos kuopos ir SLA na
riai yra raginami kuo skaitlin
giausiai kovo (March) mėnesio

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way te saveregulsĄ!

izi 
Ccspraded 

Quarterly
OUR SAVINGS
CERTIFICATES

EARN UP TO

gos rinktinės choras, vadovauja- į 
mas muziko Mačiulio'. Šaulius ir i 
visus lietuvius kviečia dalyvauti j 
šaulių rinktinės vadovybė

Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimas Racine, Wise.

Vas. 21 d. vietos ALTo sky
rius suruošė Lietuvos nepzSklau 

j somybės 64-jų metinių minėj i- 
. rr, Tr . • T7 S mą, kuris prasidėjo pamaldomisLietuviu rauliniu Kapiniu y a- ! v . . ,, , . - „ / . ,. . Sv. Kazimiero bacnycioje. Buvo

( ovy >ė praneša s.ai^me i prisiminta kenčianti Lietuva.
tars metinis sklypu savmmkų • 3 val . p. parapijos svetai- 
visuotinis susirinkimas įvvks .. . , .v..
sekinadienj, kovo 14 d., 1:30 vai. 1 
popiet, Dariaus - Girėno salėje, 
1116 S. Western Ave., Chicago, 
Illinois.

Bus renkami-pznki (5) palikė-i 
tiniai (direktoriai) šešių metų į 
kadencijai, bus sprendžiamas5

PRANEŠIMAS

mas. Atidarė ir dalyvius savo 
ilgesniame žodyje pasveikino 
ALTo skyriaus pirmininkas Vik 

I toras Kežemėkaitis. Minėjimas 
5 pradėtas koncertine “Tėvynės 

‘ j Lietuvos prisiminimų” įžanga.
Solistė Laima Stepaitienė (sop-

klausimas konstitucijos papildy- padajnavo R Brazdžio-
mo. kapinių steigėjams pamink
lo statymo veiklos (progreso) !i > » Švaistė
pranešimas ir visų metų kapi- j p ‘ 
nių veiklos pranešimai/

Sklypų savininkai kviečiami 
skaitlingai dalyvauti ir atsinešti 
naudingų sumanymų kapinių 
gerovei. A. J. P.

see us for

AT OUR 10W RATS

nio “Lietuva, mano šiaurės pa-
‘ muzika Stp. Sodeikos, 

. B. Brazdžionio “Klajūnui, mu- 
! zika St. Gailevičiaua ir VI. Pal

činskaitės “Žemei’’, muzika K. 
Kavecko. Pianu palydėjo muzi
kas Jurgutis.

Toliau sekė JAV ir Lietuvos 
j himuai bei kun. ’ St. Saplid', 

MIC, šv. Kazimiero j parapijos 
klebono,/malda. Rima^ Janušo
nis perskaitė Wis.-• gubernato
riaus Lee Dreyfus- proklamaci- 
•ciją, skelbiančią- Vas 16-ją Lie
tuvių diena Wiš: valstijoje. Ri
ma Kažemėkatytė nerskaitė pa
našią Racine miesto burmistro 
Stephen Glsen proklamaciją.

Prof. dr. Jonas Genys, ALTo 
atstovas Washingtone, priminė, 
kad jau 25 metai, kaip jis aplei
do šias’ apylinkes, kur pradėjo 
naują gyvenimą Amerikoj. Gy^- 
veno Kenoshoje. Wic. Jo kalba 
buvo. tikrai įdomi, padrąsinanti 
palyginimais, atvira, kasdieny-

Kongreso nariams, primenančią 
Jetuvos ir kitų pavergtų kraštų j 
reikalus.

Jurgis Mdas
(Bus daugiau)

NEŠAUDO, BET SIUNČIA 
į UŽSIENĮ

TARšl’VA, Lenkija. — Gud 
riausios Kremliaus galvos pata-j 
rė kelis šimtus suimtų lenkų su- . 
šaudyti ir pasibaigs visi protes- j 
tai, bet gen. Jaruzelskis, grįžęs I 
iš Maskvos, patarė lenkams va- [ 
žinoti į užsienį, jeigu nepaten
kinti krašto stovim

Lenkijos generolai suėmė ke
turis tūkstančius Solidarumo 
unijos narių. Jiems buvo bepra
dedą ruošti bylas ir kišti į kalė
jimus, bet įsitikino, kad kalėj i- . 
mas dar labiau sumažins dar
bingumą. Jaruzelskis patarė vi
siems 4,000 kreiptis į pasų įstai-l 
gąK gauti reikalingą vizą ir išva
žiuoti į užsienį. Iki šio meto re
tam lenkui leido išvažiuoti, bet 
vakar pasižadėjo iškišti visus 
4,000.

Dabar, kada bandys priversti 
darbininkus dirbtuvėse dirbti, 
tai galės atsakyti, kad suimtųjų 
nėra, jie išvažiavo į užsienį.

į 
» 
f

£22 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ULINOB 
Pau* Ktuxtrsxm, Pmidesst Pbcnet Vlrgūsls 7.7747 

S5ūSSi Jfon.Tae.Pri.9-4 Shnr.9-8 Sat, S-l

SEBVING CHICAGO AND SGBfKSS SINCE 1905

Virš 100 metų rusai buvo Lie
tuva pavergę. Ji prisikėlė lais
vam gyvenimui. Dabar ji 42 m. 
netekusi laisvės- Reik tikėti, ji 
ir. vėl nusikratys svetimųjų 
jungo. Visas pasaulis žino, kad 
rusai yra Lietuvos užgrobikai. 
Ir dar savotiškus žinios, kad lai-

Jūsų protėviai gardžiavosi paslaptingu, 
I turtingu, švelniu, šildančiu, elegantišku 

Martell Cognac skoniu nuo 1715 m.
O kai žmonės taip ilgai ką nors vertina, 

/ jūs žinote, kad tai yra labai gera.
Sveiks.

r fl Imported by TKe Jo$. Gameou Co., N Y. N Y ? 1981. 80 proof.

. 7

MmaL — P*rtk rimui 
UAL ESTATE FOR SALE

Namai, Zami — Par*»vtawt - 
RIAL 1STATI FOR BALS

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
KR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: ‘

MUTUAL FEDERAL SAVINGS,
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

1212 W. Cermak Road Chicago, Di. TeL 847-7747 į

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

» VISŲ RCŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

svojo pasaulio komunistų par
tijos pasisako prieš rusų veiks
mus okupuotose ar jų orbitos 
valstybėse.

Tiesa, rusai turi daug ginklų, 
daug kariuomenės. Toje kariuo
menėje tarnauja mūsų ir kitų! 
pavergtų tautų jaunimas. Rusai 1 
bijo buržujų, bijo Bažnyčios, o 
ypač — kryžiaus. Tarp velnio ir 
kryžiaus nėra draugystės. Šiuo ! 
momentu, neturime valstybės, į 
bet turime tautą ir stiprią tau- ' 
tą, nes ten pasirodo daug pasy
vinės rezistencijos leidinių. Lie
tuvos kolonizavimas rusais te
bėra dar neveiksmingas, hežiū^ 
mit, kad jis žiauriai skverbiasi 
ir į Estijos, ir i Latvijos etinę, 
sudėtį.

Po kalbos, Viktutė Prochaska’ 
perskaitė rengėjų paruoštą rezo-1 suvaldyti.

i
~ Darbininkai vis reikalauja, kad .INSURANCE 

būtų grąžinti į dirbtuves suim
tieji, tai tada galės našiau dirbti.

j Kai išvažiuos į užsienį, tai val
džiai bus ramiau ir darbas 
našesnis.

ŠIMAITIS REALTY
REZIDENCINIŲ IR PAJAMINIŲ 

NAMŲ PARDAVIMAS.
INCOME TAX

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

pESŠOBBBBSSensnsaBKB&^nMBaaBEBKaBEBSDSS^SZ 

ELEKTROS ĮRENGIMAI .
PATAISYMAI ’

Turiu Chicąigos miesto lekflmą. 
Diibu ir užmiesčiuose, gr»it, 

garantuotai ir sąžiningiL 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Ava*
' TeL 927-3559

bus

JĖZUITAI NESIRENGIA
KLAUSYTI POPIEŽIAUS

ROMA, Italija. — Praeitą tre
čiadienį suvažiavusieji jėzuitų 
vadai baigė savo pasitarimą Ro
moje. Popiežius paprašė, kad 
jėzuitai mostų komunistinę poli
tiką ir klausytų nuo seno nusta
tytų konservatoriškų taisyklių. 
Jėzuitai apsvarstė popiežiaus 
prašymą ir nutarė pasielgti jė
zuitiškai. Oficialiai jie klausys 
popiežiaus, bet tikrumoje jie 
darys.savo, kaip darė iki šio me
tu, nors viešai nesakys, kad nu
krypsta nuo popiežiaus nurody
mų. Visvien manoma, kad po
piežius ras formulę ir jėzuitams 

. Sekančiame jėzuitu 
liuciją JAV prezidentui Ronald, vadų pasitarime pats popiežius 
Reagan, valdžios pareigūnams ir jiems pastatys- aiškius dėsnius.

. DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo..atsiminimus.

Dr A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 pslM liečia 1905 
metu įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir
susirūpinimą-----------------------------------------------18.00

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra. ®vPik%fR ir 
grožis. Kietais viršeliais _ __ '.... ..... ... P4.00

Minkštais viršeliais, tik_____________
Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA _ žTMTTCS

ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik ___ $2.1K>
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant JI persiuntimo išlaidoms.

NAUJIENOS,
1737 S*. HALSTKD ST., CHICAGO, IL WI88

yra aeniansi*, dKffaasi* Ir turtingiausia lietuviu traternalinė w- 
fanisaclja, lietuviam* ižtikhnal tarnaujanti jau per 92 metui.

SLA —atlieka kultūriniu* darbu*, gelbsti tr kitiem*, kurie tuot 
daibua dirba.

3LA —fttnokėio daugiau tarp AŠTUONIS MILIJONUS dolertt
■ ■ ■ apdraudu s*vn nariam*.

SLA — ipdrau<HU. pigiausiom.^ kalnomii SLA oeieJEko pelxxj, n>- 
ruma patarnauja tik aarišalpos pagrindu.

Klekrienn lietuvi* ir lietuviu draugai gali 
SuxlTienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA -y apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance/ kuri ypač naudinga jaunimui, tiekiančia* 
rūkytojo mokslo ir Ju gyvenimo pradžiai.

<LA — raikės •pdrwudSt pigia terminuota apdrauda: rf 
$L000 apdraudof romą temoka tik $3.09 metama

4 * J
£LA—knepu vyra vi«o«e lietuviu kolonijoje. Kreipkite

1 savo apylinkės SLA koopn veržėjus jie Jums 
mielai pagelbės 1 SLA U^aŽyU.

Galite kreipti* tr tJwdal f SLA Centra

LITHUANIAN ALLIANCI OF AMERICA

TaL (Tit)

i

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymu knyga 

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

kymai, 184 psj. Kaina S5.
Gaunamą “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave.. Chicaigo. IL 60629;

K AIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
išleista knyga su legališkomis 
formomis. 7 .

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

— Keliautojas II, palikęs Sa-
turno žiedus; skrieja į1 Uraną, 

| kuriam reikia padaryti du bili
jonus mylių vienam apsisuki
mui apie Saulę; Saturnui reikia 
“tiktai” 1 bil. mylių.

Helps Shrink

Hemorrhoidal 
Tissues

caused by inflammation 
Doctors have found a medica- 
tion that in many cases gives 
prompt, temporary relief for, 
hours from pain and burning 
itch in hemorrhoidal tissues, then 
helps shrink swelling of these 
tissues caused by inflammation. 
The name: Preparation H®. No 
prescription is needed. Prepa
ration H. Ointment and sup
positories. Use only as directed.

ENERGY
WISE

Organtztcarpootatt s 
MYt gaiolineu , 
Don’t b< a Bom Leeart

----- * !

4 — Naujienos, Chlcafo, B, ĮU.

jZ=======S5Bffig^E^SS=================;C 

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobHic 

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

A. LAURA J TI E. 7. 
4645 So. ASHLAND AVI.

i Tek 523-8775 > : . •

r- - ;■ * .

Dengiame Ir taisome visu rij
usiu stogus. Už darbą garan

tuojame’ ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
■. 6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

■ A. TVERAS
Laikrodžiai Ir brangenyMa

Pardavimas ir Taisymą*. ; ■ 
2044 Wwt Street / 
TeL REFŪHIc 7-1941 ~ ;

-■ .................. . ................. .. . .......a-—.. . . -—r

Siuntiniai į Lietuvą ■ 
ir kitus kraštus "

P.- NED AS, 4059 Archer Avinui,
CMcaso, IIL 40632. Tel, YA 7-59M

x' ’ ? ■ ■ *■ *1

M. š I M K U S - •
Notary Public

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood, TeL 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapoli*. A*enf 
2204^ W. 95th M 
Ev«r*. Park, (II. 
40641, * 4244654

Slat® Urm f r aM Casually Ceppa’hr

i ■   ■■■ ■—K 
Advokatai

GINTARAS P. CEPtNAI
Dtrtto valaadoc nuo 9 vaL ryt« 

iki 0 vaL rak. Sedtadieni nr>* 
9 vaL ryto Iki 12 vaL d. 

Ir pašai naitarima.
TO, 776-5162 arba 776-S1M

M4> Weat S 3rd Stnei
Chicago, ID. <062f.

PLUMBING AND HEATING 
(Vandentieki* ir žudymas)

CROSS TOWN PLUMBING 
& SEWER MAINTENANCE

Plumbing repairs of all kinds. 
Drain lines cfpen or no charge. c 

Free estimates.
735-6361

PIRKITE jAV TAUPYMC BONUS




