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Prez. Reaganas patarė afganistaniečiams tęsti kovą prieš Sovietų invaziją 
ir turėti galvoje, kad Amerika kovotojams visuomet pritars.
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SUDANE'M. CHADAFI BANDĖ 
NUŽUDYTI JAV DIPLOMATUS

DIKTATORIUS NUVYKO Į VIENĄ, KAD GALĖTŲ 
SUSITIKTI SU KANCLERIU BRUNO KREISKY

’WASHINGTON, D;C.— Prez.. 
Ronald Reagan trečadienį pasi
rašė dokumentus, įsakančius vi
siems pareigūnams nepriimti ir 
nebandyti įvežti į JAV Libijoj 
gamintu degalų. Nutarimas už
drausti pirkti Libijos degalus 
buvo: padarytas praeitą savaitę, 
bet tiktai trečiadienį buvd pa
ruošti visi oficialūs dokumentai, 
draudžiantieji įvežti į JAV Li
bijos degalus arba jų gaminius. 
J Prezidentas ėmėsi šitokio nu-, 
tarimo; kai diktatorius Chadafi 
ėmėsi ^žingsnio nužudyti JAV 
diplomatus. Sudane Chadafio 
agentai išsprogdino amerikiečių 
klubą, kuriame rinkdavosi Ame
rikos diplomatai. ■■<’ '

Buvo pasklidęs gandas, kad 
. Libijos teroristai nori nužudyti 
prezidentą R.‘ Reaganą, Vąlsty- 

į bs sekretorių HaigMrkitus įta^ 
kįngasnius dipiapsatu^ aisakih-r 
gus pareigūnus. FBI ajgHtsupėniė- 
si apsaugoti prežidentą- ir kifu«‘ 
pareigūnus. Tuo susidomėjo ir 
specialūs prezidento sargai. Tuo 
tarpu nepavyko- Amerikoje su
rasti minėtų Libijos agentų.
/ Išėjo-viešumon, kad žinią apię- 
handymą nužudyti - atsakingus 
pareigūnus gayo’ iš Izraelio. Pra
dėta 'abejoti, kartais _k<3ks 1^- 
raelįo parėigurižs, keršydamas 
prėzį- ReagąniįU ar sekretoriui 
Haigį/gateJbr.prdDesti nstrksiias 
žinias.. Pats Chadafi/šaipėsi iŠ 
amerikiečių ir 0tštSngų.' 
rasti Amerikoje 'piItj^'terbris- 
tus. ^is- tvirtinęs, kadsjokfų tero- 
ristiį' Libija į. Arrieriką. nesįųn- 
tusi. Jis panašiai aiškinęs. ir’ ĮJ- 
bijojė dar 'užsiįiku^iems^-širtferi-/ 
kiečidms. /'•; ’ ’ \'/ U'-'/'/

Dabar, paaiškėjo, kad thadafi 
agentai, norėję iš čaidefįsiveržti 
į Sudaną, ten išsprogdino ame
rikiečių klubą. Chadafi nesiun
tęs tankų' į Sudaną, nes JAV 
permetė ten radarinius apsau
gos lėktuvus ir visą diviziją 
karių. _ ■-
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ir nekariškus plaukus.
Laikraštininkams Chadafi pa

reiškė, kad jis atvyko taikos rei
kalais, tuo tarpu austrai nori su 
juo susitarti pagyvintos preky
bos reikalais.

^Austrijos kancleris davė tik-
tai'dyf dienas Vienos 1000 žmo- Į 
nSį.^iicijąi.pasiruošti, kaip | 
sangW nemėgiamo valdytojo, j 
Aifeitrijos spauda kritikavo kanc
lerį už diktatoriaus Chadafi pa
kvietimą ir neparuošimą tinka
mos apsaugos. t

Pasiuntė savo m misteri
i Washingtons • | 

j/Kancleris' Kreisky. pareiškė, 
j^ad. alMi valstybių': atstovai yra 

11 susirūpinę pasaulio/taikos reika
lais Abu/priėjo 'išvados, kad 
taikos klausiftjas šiandien yra 
į>atš švąžbiaūsias, bet jiems 
,i t .s. *• £&■' ■ v. i

tybės.m;
vis. dėlto abu ’ nutarė kreipti

aitegal/padaryTi’.' Bėf 
’ Ų1’’ 

daugiau dėmesio į pasaulinės 
taikos klausimus. -

Chadafi' norėjo pirmtfn eilėn 
pasmerkti Ameriką už atsisaky
mą 'pirkti/Libijos naftą, bet 
Austrijos ;kahc|ęrįs .atsisakė šį 

L klapsimą svarstyti,' nes lai nėlie- 
čia/abiejų v^slybių.? Jam esą 
svarbūs, taikos.klausimas./’

Ki^k^/mori/.plačiai iapiarti: 
pliėnodirbtuviųLibijoje -rgika- 
lą. bet fuo arpu Šias reikalas 
dar neaptartas. Aust r i jos biznie
riai yra įsitikinę, jog Libija bus 
geras prekybos partneris. Tūks
tantis policininkų saugojo aertf- 
drofrią, kai atskrido Chadafi.
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India . 
1,261,597 
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310,403 

Bangladesh 
55,126

Gvatemaloje pralaimėję kandidatai 
ruošia daugiau demonstracijų

DAUGIAUSIA BALSŲ GAVĘS PREZIDENTAS NENORI 
KLAUSYTI APIE DEMONSTRACIJAS, PROTESTUS

GVATEMALA, sostinė.— Ge- teismą, tai eis skyrium. Kiekvie- 
nerolas Angel Anibal Guevara nas turi savo abejonių, bet kiti

Popiežius Jonas Paulius II gavo trečdali visų balsų. Visi kiti j jų nepripažįsta.

IKOS PAR

Kancleris kreisky
TARIASI SU CHADAFI

„ ■»- - • X » - - Ii

'VIENA, Austrija. — Libijos 
diktatorius Moamar Chadafi, 
pirmą kartą išvykęs į Vakarų 
Europos valstybes, trečiadienį 
atskridę, į Vienos aerodromą, 
kur jį pasitiko Austrijos kancle
ris Bruno Kreisky. Libijos dik
tatorius planuoja pabūti Aust
rijoje keturias dienas ir aptarti 
visą eilę abi valstybes liečian
čių klausimų. }:. -

Chadafi išlipo iš lėktuvo, ka
rio drabužiais pasipuošęs. Turė
jo kario kepurę, bet labai ilgus

Policija buvo suėmusi įtakin- 
nepatenkinti rinkimų daviniais, giausią žurnalistą Gerardo Rive- 
Rinkimai buvo praeitą sekma- ra, palaikė vieną naktį, jį gsro- 
dienį, bet tik trečiadienį buvo kai apklausinėjo ir antradieni 
aišku, kad laimėjo kariuomenės 
štabo viršininkas. Dabar pralai- 

l mėjusieji protestuoja prieš rin- 
 ( ; kimus laimėjusį kandidatą, nes

— Kongr. atstovas John Fary jie patys nesurinko pakankamai 
tikisi laimėti pirminius rinkimus balsų.
šį mėnesį ir po td vėl būti per
rinktas į Kongresą.

įsakė paskirtam gen. Dezzai .dar. kandidatai prezidento pareigoms 
kartą aiškinti’ jėzuitų provinci
jolams, kad jėzuitai yra kunigai 
ir tuo negali būti tik “iš pavir
šiaus”. Kunigas privalo klausyti 
bažnyčios vadovbės, o ne išgal
votų išsisukinėjimų.

paleido. Jis namie išsimiegojo ir 
trečadienį atėjo į darbą ir pra
dėjo rašyti savo įspūdžius. Jis 
yra įsitikinęs, kad krašto prezi
dentu bus daugiausia balsų ga
vęs gen. Guevara.

PATARĖ RUSAMS 
RUOŠTIS KARUI

MASKVA, Rusija. — Sovietų 
kariuomenės štabo viršininkas 
maršalas Nikolai Ogariov patarė 
Sovietų valdžiai ir visiems gy
ventojams ruoštis karui. Jis pa- 
tariatviska mesti, svajones iš
blaškyti ir ruoštis dideliam 
karui.
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Trečiadienį pralaimėjusieji su
ruošė demonstracijas -sostinėje. 
Policija išvaikė demonstrantus. 
Kilusius nesusipratimus jie pri
valo spręsti rinkiminėse komi
sijose, jeigu ten buvo netikslu
mų, bet ne gatvėse.

Ketvirtadienį pralaimėjusieji 
kandidatai vėl susirinko. Jie no
ri pradėti bylą 'ir rinkiminį rei
kalą sutvarkyti visiems laikams.

\ . f ■ _

Pralaimėjusieji posėdžiavo 
keturias valandas

Ketvirtadienį ir vėl susirinko 
trys pralaimėjusieji kandidatai 
ir tarėsi ištisai keturias valan
das. bet jiems nepavyko susi
tarti.

Kovo 12: Grigalius, Devėinė, 
Mina, Gožtautas, V Begimantė, 
Intis. '

Saulė teka 6:09, leidžiasi 5:53.
Oras saulėtas, kartais ūkano

tas, šiltesni*. V; L .

Prez. Reaganas paskelbė Af
ganistano Diėną, kad visas 
kraštas prisimintų Sovietų 
invaziją į Afganistaną ir at

kaklias žmonių kovas 
j?rieš okupantu.

Jie tvirtina, kad rinkimai buvo 
klastoti, bet jie neturi konkre- 

' čių įrodymų. Susirinkusieji ke- 
t turias valandas aptarė visas ga- 
. limybes, bet nerado teisinio pa
grindo klastojimams įrodyti. Jie 
ir išsiskirstė, nieko nenutarę.

Jeigu pralaimėjusieji eis į

GENEROLAS DOZIER 
GRIŽO Į ITALIJĄ

VERONA, Italija.— Generolas 
James Dozier trečadienį grįžo į 
Veroną ir perėmė Italijoj esan
čios JAV kariuomenės vado
vybę.

Generolą Dozier savame bute 
pagrobė Raudon, brigados na
riai ir pralaikė šešias savaites. 
Italų pdlicijai Ir karabinieriams 
pavyko generolą Dozier išlais
vinti. Jis grįžo namo, padėkojo 
policijai ir prezidentui už išlais
vinimą, buvo iškviestas j Wash
ingtons, papasakojo apie pagro
bimą ir išlaisvinimą, patikrino 
jo sveikatą, gavo kelias savaites 
atostogų ir išsiųstas vėl į Italiją. 
Jis pats norėjo Raudonosios bri
gaded nariams parodyti, kad jis 
jų nebijo.

Trečiadienį gen. Dozier grįžo 
į Veroną, priėmė ten esančių 
JAV ginkluotų pajėgų paradą. 
Gęnarolą saugojo gerai ginkluo-

Maršalas Ogario’v šiandien yra 
pats įtakingiausias Sovielų ka
riškis. Jam atrodo, kad preziden
to Reagano nenoras susitikti su 
Brežnevu ir bandymas sustab
dyti Sovietų ekspansiją Vidurio 
Amerikoje, Afrikoje ir Azijos 
centre yra aiškus ženklas, jog 
tai yra Amerikos pasiruošimas 
karui.

Prezidento Reagano patarim?s 
atšaukti Sovietų ginkluotas je 
gas iš Afganistano, ir jo atsisa
kymas parduoti aukštos techno
logijos rusams dėl jų įtakos skel
biant Lenkijdje karo stovį, pa
gal maršalą Ogariovą, yra ženk
las, kad JAV rengiasi pulti 
Rusiją.

— Maršalas Ogariovas reika
lauja, jog Sovielų karo pramonė 
gamintų daugiau ginklų, kad 
darbininkai rodytų daugiau pasi
aukojimo.'

— Kolumbijos sostinėje Bogo
toj sprogo auiomdbilis netoli 
prezidentūros. Apylinkės gyven
tojams išdaužyti langai, suplei
šėjo keli mūro namai.

tas karių dalinys. Generolas F>o 
zier tvirtina, kad jis gerai jau
čiasi.

JAV NEUŽMIRŠ AFGANISTANIEČIŲ 
VEDAMŲ KOVŲ,' - TARĖ REAGANAS

RE AMERIKOS PARAMOS SALVADORO VYRIAUSYBĖ 
VARGU PAJĖGTŲ IŠSILAIKYTI, — PAREIŠKĖ SEKR. HAIG

WASHINGTON, D.C. — Tre
čiadienį prezidentas Reaganas 
kovo 21-ąją paskelbė Kovojančio 
Afganistano Diena. Ta proga 
Baltuosius Rūmus buvo atėjusi 
kovojančių afganistaniečių stu
dentų grupė matyti, kaip prezi
dentas pasirašė ir visam pasau
liui paskelbė Kovojaničo Afga
nistano Diena.

Prezidentas Reaganas pasvei
kino jauną Afganistano stu
dentę Nahid Možadidi. Priglau
dęs jaunos studentės galvą prie 
krūtinės, prezidentas tarė:

—- Niekur pagrindinės žmo
gaus teisės nėra taip laužomos, 
kaip jos laužomos Afganistane, 
— pareiškė prezidentas. — Mes 
negalime ir mes niekad nenusi
suksime nuo jo kovos.

— šio mėnesio kovo 22 dieną 
qies kelsime. į erdvą “Kolumbi
ją5/ Josios Skriejimas bus afga- 
nistaniečlaths pagerbti ir svar
biai jų kovai priminti, — baigė 
prezidentas.

Sekretorius Haig trečiadienį 
liudijo Senato' užsienio komite
tui ape dabartinę padėtį Salva
dore. Sekretorius tvirtino, kad 
dabartiniu metu parama Sdlva- 
dorui būtinai reikalinga.

Senatorius J. Bennett John
son, demokratas, Senato komite
to narys, norėjo žinoti, kas atsi
tiktų, jeigu Amerikos vyriausy
bė nutrauktų visą paramą da
bartinei Salvadoro vyriausybe i.

— Sunku pasakyti, kas atsi
tiktų, bet yra pagrindo manyti, 
kad dabartinė vyriausybė nepa
jėgtų išsilaikyti, — atsake sekre
torius. Jis aiškino Senato kemi- 
teto nariams, kad dabartiniu 
melu padėtis Salvadore sunki. 
Įsibrovėliai keline vietose yra 
įsiv.ržę į Salvadorą. Salvadoro 
kariuomenės vadovybė, išaiški
nusi įsibrovėlių užimtas pasienio 
vietas, organizuoja puolimąJ^r 
bando juc's atmušti. Bet pajūfi- 
zanų grupės kartais- įsi veršiai. į 
pačią sostinę arba jos primies- 
čius ir smarkiai puola.

Sekretorius priminė komitejai 
apie prezidento sutikimą susi
tarti su Arg;ntinos ir Venecuc- 
los kariais, pasiryžus’ais ištirti 
reiksią pačioje Nikaragvoje ir 
sudrganizuc'ti pasipriešinimą ru
sams bei jų bendradarbiams. 
Tuo tarpu jis nieko daugiau tuo 
reikalu negalėtų pasakyti, nes 
lai yra labai svarbus klausimas’, 
kurio išplepėjimas galėtų tiktai 
pakenkti. Ar jie bandytų suor
ganizuoti pasipriešinimą pasie
nio garnizonuose, ar jie bandytų 
suorganizuoti maištą, t i tiktai 
vėliau galėtų paaiškėti.

SekrelJrius pabrėžė, kad pa
rama dabartinei vyriausybei bū
tinai reikalinga. Apie sustabdy
mą negali būti kalbos.

G.M. TIKRINS 519,000 
AUTOMOBILIŲ

DETROITAS, Mich. — Gen
eral Motors bendrovės vadovybė 
pranešė, kad ji turės patikrinti 
519,000 keleiviniu automobiliu.

Turės tikrinti daugiau negu 
pusę milijono parduotų auto
mobilių. Tikrinimą*'liįiiia Chevy 
Cavalier, CadillaĄ *£įrnarron, 
Pontiac J2000, Buick 'Skyhawk, 
Olds Firenza ir visą eilę kitų. 
Pastebėta, kad nėra tinkamai 
pritvinrti gazolino filtrai ir vė
sintuvų vamzdžiai.

Bendrovė turės imtis priemo
nių, kad dėl tų defektų nekiltų 
naujos ko’mplikacijos ir kad ne
būtų pavojinga tais automobi
liais važiuoti.

“TRIBUNE” PAMINĖJO^.
5 LIETUVIŲ. OPERĄ

’ ChlCAGO, ffi. fp/enriiš^s 
Chicago _ Tribune ketvirtadienį
įdėjo kelias Lietuvių operos solis
tų nuotraukas. Audronės Simo
naitytės ‘' Gaižiūnas paveikslas 
labai gražų įspūdį padarė, bet 
Danos Stankaitytės paveikslas 
trauktas ne iš tinkamo kampo,
tai ją pažįstantisji vargu atpa
žintų.

Lietuviams smagu, kad ame
rikiečiai parodė lietuvių dainos 
pamėgimą. Chicagoje yra daug, 
kitataučių, bet. lietuviai yra vie- 
ninleljai, kurie pajėgė sudėti pa
kankamai pinigų operai.

Spscialistas Peter Gorner pa
stebi, kad lietuviai ne tik labai 
gražiai pristato savo spektak
lius, bęt ir sugeba surasti savo 
tautiečių tarpe daug klausytojų.

Lietuviai dainavo “Taiklusis 
šaulys” lietuviškai, bet dainos 
mėgėjai nepastebėjo, jog tai 
vertimas..

— Senatorius Thomas Eagle- 
Ion reikalauja, kad sen. Harri
son Williams būtų išmestas iš 
Senato už kyšių ėmimą.

SekfetQpus Ilai^ pareiškė, 
kad Amerikos parama būti

nai reikalinga Salvatiorui, jei 
norime, kad jis apsigintų 

nuo rusų ir kubiečių.

— Rusai įsakė ardyti rinkimus 
Salvadore. Jie kelia protestus ir 
GValemaloje, reikalauja naujų 
rink irių.

— Ketvirtadienį aukso uncija 
kainavo $326.



Socialinis draudimas ir aprūpinimas
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RedajruoU PRANAS «ULAS
K>*usimus ir mediumą «ys*<: 4436 So. Washtenaw, Chicago, IL 60632

Iškraipytai aprašytas profesinis darbinin-! 
ką judėjimas Treprikiausormi)ės metais
?:e?en't«ni įsigijau Minties lei- 

c’ridos išspausdintą S. Čepulie
nė" knygą ^Profsąjunginis ju
dėjimas Lietuvoj” (1919—1926). 
Pkritęs tą knygą, radau, kad 
C. čeptBteriė pagal ' raudonųjų" 
akinius žiūrėdama, visą Nepri
klausomos Lietuvos darbininkų 
profesinį j udė j imą
Ypatingai tai ryškiai matyli, kai | dirbantiesiems uždarbių padi- '

ir aprašo.

atstovai paruošė įstatus ir už- 1 
registravo naują organizaciją, ’ 
vardu “Generalinė Darbininkų 
Atstovybė ”, ši organizuoja Xfei-ij 
k ė pora metų, per kūriubs tifaug ’ 
darbų atliko. Per Valdžios 
bo inspektorius Visdg ttfriūvcj « 
pašalino daug ginčų "tarp dar- Į 
bininkų ir darbdavių, iškovojo

Generalfrfės Darbininkų atsto- lygdk *dft%ovidtėjfe. Toji atsto- 
-vybės įsteiga. štai kaip pi rašo: vė paruošė Darbo Rūmų įstaty-

‘Tjždnrins profsąjungas, LKP 
vėl ėmėsi priemonių nelegaliai 
veikusioms profsąjungoms su
stiprinti bei naujoms nelega
lioms profgrupėms, kaip atra
mos taškams kovai už profsą
junginio judėjimo legalizavi
mą. sukurti.

mą projektą ir Įteikė vyriausy
bei. kad daugiau būtų susirū
pinta daibo žmonių buities ge- 
‘inimu ir konfliktų pašalinimu. 

Pr.
(Bus daugiau)

Fb.

NacKMraihė įstatymdavystes taryba 
stisiriipino socialine apdrauda

į Jau ’daugelį metų šiame kraš- 
ife vokianti NRTA-AARP įstei
gusi vad. Netionai Legislative 
Tarybą. Paskutiniame metinia
me susmukime, kuris įvyko Wa 
shington, D. C., priėmė progra
mą, kuria siekiama pagerinti 
vyresnio amžiaus žmonių gy
venimą.

Čia spausdname svarbiausias 
tos Tarybos siūlomas rekomen
dacijas. būtent:

® Federalinė administracija

JŪS klausiate,

i KL- Malonėkite pasakyt ar gali 
kontraktoriusjcuris stato namus

tų narnu stogų '(kai lija ir kū- 
4 rų metu didėja) nuleisti į 'mano 

nuosavybę, kuri yra s žemiau? 
i Tas kontraktorius neturi įren- 
; gęs, vad. “storm sewer” ir visas 
• susirinkęs kelnely vanduo teka 
į į mano nuosavybę ir žaloja ma- 
j no turtą. Vanduo teka 
t namo rūsį ir į garažą.

į vano

privalanti vykdyti antiinfliacinę 
prorgamą, turi sudaryti balan
suotą federalinį biudžetą,

ofelmes T^pdraudos, Medicare ir 
Medicaid programų sumažini
mą,

• Prašoma palikti veikiančius 
vad. “cost-of-living” išlyginimo 
nuostatus,

• Palaiko tiesioginę kontrolę 
dėl padidėjusių sveikatos ap
saugos išlaidų patikrinimo.

nusižengimus?
Susirūpinus H. • T-das

^Fašistai, siekdami padaryti 
darbininkus paklusniais fašisti
nei vyriausybei ir siekdami Ita
lijos bei Vokietijos fašizavimo 
pavyzdžiu, steigė Lietuvoje įvai
rias korporacines institucijas (at j 
skiru profesinių sluoksnių—luo- į 
mų ^atstovybes"). Taip 1934 m. į 
buvo . įsteigta Generalinė darbi
ninku atstovvbė. kuri buvo bui 
žuazdjos įrankis darbininkų kla
sei'išnaudoti ir jar pavergti 
(USrplš.-)-

Tuo - laiku aš asmeniškai gy-_ 
vebau Kaune ir dirbau vienoje' 
didžioje spaustuvėje. Tada Lie- 

-ttmrje siautė ekonominė krizė. 
Didešninoše miestuose (šiau- į

KELETAS PATARIMŲ
NAMŲ PRIEŽIŪROJE

Grindis namuose reikia1 
šluoti prie atviro lango. i

2. šluotas, šepečius ir kitokius Į
irarikiūs kreikia lakyti'pastovioj i 
vietoji - į
3. Laikas nuo laiko šepetį grin- į

dims šluoti reikia išplauti van- i 
denyje, į kurį reikia įlašinti ke- j 
lėtą amoniako lašų. j
. -L Kartą savaitėje reikalinga į 
padaryti namuose vispusišką ap J 
valymą,, ištraukiant dulkes iš j 
visų kilimų (drvonų). ištrinti j 
grindis pamirkytu politūroje ar l

S’efminmfcė Ona Š

‘ Ihicše. .-Panevėžyje. MaTrjahape-J ^ĖDICARE APDRAUDOS 1 
^■e ir kitur prasidėjo dar-‘H 'ŠĄS-KJ®Ų TVARKA

iSnirikų. .streikai, reikalaujant 
SįaęL būtų pagerintos darbinin- 
rku sąlygos, padidint i uždar
biai. Kiaune įvyko darbininkų J 
konferencija, kuri iš savo tarpo 

-^išrinko atstovus naujai organi
zacijai steigti, kuri kovotų oU 
ekonomine krize dėl dar bininku * 
buities gerinimo. Mane irgi iš-

Pagal Socialinio draudimo įs- Į 
tatymc papildymą veikia tokia į 
procedūra, pagal kurią gydy
tojai sutinką su vad. “reasonab
le (“priimtinu atlyginimu”) kad 
sąskaitos dėl. smulkesnių for
malumų nebeužsitęstų.

Dabar sąskaitų greitesniam

TORNADO

aptarnavimo

ton Parke ‘ėšafhą į^to ^yrfū. ^r jie bietūrjs liėtu^škfe
.kad'įsigyčteu 1a^u,lū kalba knygėlių. iŠ ąW^:ė,,
vad. “Aėrogram’ū*’. Eilutėje Įs- kad esą visos pasibaigė. Nuėjau 
stovėjau 20 minučių, kol į mano prie kitos tarnautojos, kurie sė- 
prašymą tų laiškų, 'tartiautoja dėjo Irž stalo -‘client - sėtvice”. 
atsakė: <snex% ir jiežiriau, kaęfa Aš jai papasakojau, kad daug 
bus”. Aš jos gal kiti kur buvau, niekur knygelių -ne-
paštų skyriai tūri?.; Ji šabloniš- gavau, o Standarte aš esu 20 me
kai atsakė: .“nežiiiau, bandykit”, tų ‘-kostiumeris”. Ji ir vėl pa- ' a'* f r . ’ . j, . , ■ i : u k <

Aš dar tūfe^aū-^ipriiokėfi . 'ūž" 
gazo suvartojimo ^Gas kompani
jos sąskaitą. Skubėjau, kad ne
pavėluočiau, nes nž pavėlavimą 
nustatyta bauda. Kai priėjau' 

į Grundwaldo taūp. bendrovės 
: duris, buvo jau 12 vaL ir 1 min.. 
• Nors aš per vienas duris įėjau. 
Į bet prie II-jų stovįs sargas už- Į 
! stojo kelią, sakydamas: *‘per- 
1 vėlu”. Aš sargo paprašiau, gal

sakė,.kad jai gaila, bet šį kartą 
ji negalinti mąnuieku padėti.. 
Pastaroji tarnautoja pasakė.kad 
kreipčiausi į Human- relation, 
istaigfa, esančia So. Halsted ir 
Canal port- Ką sužinosiu, kitą 
kartą papasakosiu mūsų ’ sky
riaus skaitytojarps.

Pr. Petitas

R. AL

cnnko į-steigėjų tarpą. Taigi, ne apmokėjimui, gydytojai priva- j man jjs duntu ?enion, hikrašti; 
.tuo Jaiku bui-usi tautininkų vy- lėtų užpildyti Part II standarti- j ‘ĄVooklv Rev'rvz" Sams at- ;

^ybė. bet patys darbininkų ne fprmą< Arpus. į nešė ;detoj prašy to įtą^righ-
~ ‘ -E ’ , |on News-\ Tada traukiau į 12-

i .:-o wardo demokratu būstinę.!
Einant Archer ir Kedzie gat- i 

• vių kampe man ištiesė ranką jau 
. rasis Richard Daley, prokuro

ras. užklausdamas, kaip 'aš gy
venu? Jis tvoi p?s;ū‘ė romina- 
cinį lapelį William Lipinski rink 
ti. Pasta'a°s irgi ' man ištiesė' 
ranką, užklausdama'’.^:p aš gy 
veiru. Aš apsakiau: 50:50 ir pra-^ 
šiau. jrs turis broš ūrų apie*- 
maisto k oriel e s m So" See. nau
jus pakeitimus. W. Wilriam La- 
pineki atsakė, kad su savimi ne
turi bet iarn paskambmus tel. 
532-7323 m paprašyti Mr. BiU. 
Toliau einant, kita i 
man itrikė k?tą lane:i i 

i tą patį puria M

Tllfė^ IV 
davė lP—e 
nuo h»-y^u

r.v

rabino

Teisėjas RICHARD S. JEMILO
* Penkerius mehis sprendė bylas' įtrauktas į. kpAdidetu 

sąrašą būtu dėkingas, jei pirminių mykimų dienązuž jį baisno 
Uunėtc. Jis baigė aukštuosius teikės mokslus, ^S inctų advo
katavo ir lietuviu^ gerai pažįsta. Dirbo liekiyiu mėsos 
kFa&fuvėše Town of Laie,apy linkėję, padėjo lieturiajAk statyti 
IJajiauh-G.rėiio centrą ir jame praleido gražiausius šayo jau 
u. dvės ipe u s.

Jis gabus, t. isingas ?r v>>*uomef yr a pasiruiSęs padėti 
Echmainv Teisėjas Jemilo pataria balsuoti už cJcmdkratus.

w JjSRfkkTT

ŠIS TAS APIE SLOGĄ IR 
KAIP JOS REIKIA^AUGCTL

tartį valdžios agentūra gali pa
naikinti tą sutartį, jei randa, 
kad firma nesiteikė įstatymo 
nuostatų. Asmuo ar firma pri
pažinti besilaikę įstatymo nuo
statų, trijų metų laikotarpyje 
negali su vyriausybe sudaryti 
parangos sutarčių, nebent Dar
bo Sekretorius kitaip rekomen
duotų. -

Be to Vyriausias prokuroras 
(Atomey General) ' gali iškelti 
gylą darbdaviams už darbinin
kams nesumokėtus uždarbius, 
arba patiekti ieškinį nusikalti
mu padarytam nuostoliui, pa
dengti, sulaikyti kontraktoriui 
priklausomų pinigų išmokėji
mą.

nuosa-ATS. Kontraktoriaus 
vybė yra kalnely, jis neturi tei
sės nuo lietaus ir nuo pastatytų 
namų stogų bėgantį vandenį 
nuleisti j jūsų nuosavybę.

Pagal Allegheny apskrities 
; Bar Asociacijos vadovų paaiš- 
į kinimą, jūs turite teisę užvesti 

teisme civilinę bylą, nurodant,; 
kad bėgantis nuo kontrakto
riaus nuosavybės ik namų van- 

į duo jums padarė jūsų apskai- 
j čiuotą nuostolį. Dėl smulkesnių 
; žinių, pasitarkitevsuTietuviu;ą<i- 

vokatu. - - ' f ; į . : : - : ; ’
Jeigu jūs nežinote advokato, 

; galite skambinti Allegheney ap- 
į skrities įstaigai, ,tęi. 261-0518.' , 

<• pr.. §• 
* * *

KL. Malonėkite paaiškinti, 
kokios yra nustatytos bausmės 
už parangos sutarčių įstatymo santaupų banke?

! 
I 
1

*- i

keistoki užrašai viešo
se ĮSTAIGOSE

Viename viešnutyje, Miami,: 
Fla-, yra toks užrašas:

Jeigu negalite pas mus už
migti; nekaltinkite iš karto mū-. 
sų lovos. Pirmiausia pasitikrin
kite savo sąžine”.

* * *

KL. Neseniai buvau pas me
dicinos gydytoją, .Įjūris mane 
apžiūrėjo ir- parašė receptą. Už 
vizitą' sumokėjau. Šiomis die

nomis gavau iš gydytojo ofiso, 
kad sumokėčiau naująi^tam gy
dytojui honorarą. Ar gydyto
jo ofisas gali ts ? manęs .paimti 
antrą kartą honorarą, iš; mano

ATS. Be teismo sprendimo 
niekas negali savo retenzžju 
įvykdyti. .o ■

Nuvykite į daktaro ofisą ir 
parodykite kvietą, kad už gyd. 
patarnavimą jau esate sumokė
jęs-

O-nė I.

kO

>■'' '■ •

Sloga’ arba “šalris? išti : 
vienus dažniau, o. kitus reč < 
Yra žmonių, kurie rtik rylą 
du r metus sloga susorpi, kd 
— užklumppa po kele ą k: 
ių.

Iki šiam laikui, buvo rn 
ma, jog slogą sukelia per 
mas. Tai netiesa. Keliaut 
patekę šiaurėje į šalčiaus; 
matą, nesuserga sloga. Eri 
slogos irgi nevargina.

Tikroji slogos priežastis 
mfekcija, tai yra gemalas ( 
liškai vad. germ) —viruass. ku
rių yra net keletas rūšių. Jų iki 
šiam laikui dar nepasisekė izo
liuoti ir rasti rinkamų priemo
nių kovai su jais.

Bet prie slogos atsiradimo 
prisideda 
rūkymas, dulkės, 
kankamai nriego, 
mas. kojų sušlaptmas šaltame 
ore. . Patinę, užsikrėtę tonsdai 
taipgi yra pavojingi sveikatai7 
ir juos reikia prašalinti.

Tuo tarpu, kol medicina tars 
paskutinį savo žodį, apsisaugo-, 
jimui nuo slogos, 'tinime prisi-f 

tafn t*krų atsargufno

aro
?š Ji-

Vienoj maisto krautuvėj Pitts-1 
burghe, Pa., iškabintas toks už
rašas lange:
“Neleiskite savęs apgauti, kur J 
įeis kitur. Pirkite pas mus”.

V.ename viešbuty, netoli ma-'j 
žd miestelio, Prancūzijoje kabo 
u»ks užrašas: į

’ LLehgvo važiuodami pama-1 
tyri:c mūsų apylinkes, kurios 
y m gražios. Važiuodami per j 
greitai — pamatysite mūsų ka
lėjimą kuris yra nešvarus ir 
dėgnas”. 1

■ ■'!
Vienose amerikiečių kapinėse 

yra užrašas ant lentos prie pa
laidoto mulo Jim: 1

“Čia ilsisi Jim, kuris betarnau-’ 
damas įspyrė vienam generolui, ■ 
penkiems pulkininkams, aštuo- ■ 
niolikai majorų, penkiems ka-‘ 
pitonams, dviem eiliniam ir vie
nai granatai.’’.

ir kitos priežastys: 
dažai nepa- 
suprakai ta vi--• ė

? t s au r pirnuJ 
nį Ten būdys' 
; ' ateičiai pir-’ 
ri :'ės k" nors 

kartu 
amThą,‘ j 4. x., LČJkl ^akivti

T dnemdnių, būtėttt; pirmiaufcia 

f kfctp1
i hė-ž

r4 Ox

12 dem

NAMINIAI KIVIRČIAI

t : nu

i Vėliau patraukiau

Ten ivklrn. 
ni. Irfoym 
kad *i ap’e 
ko nežino’* 
ros pa Ubai

J
S. K^dzie i 
't mv'ė n

reikia būti toliau iruo^Okių hs- 
menų, kurie jau turėjo elofcą:

Wifefe* 10 re,k’a vengti karšto, sau-;
so. dulkėto, blogai išvėdini? 
kambario, o taip pat ir nuovar
gio

Senas Med.kas

NUOSTABŪS RETšKINIAI
Mokslininkai tvirti fra. kad ’Žmo-

in c 
rie 
Jo

1 p)

ūofų 
62 
oši& 

oakė,
■a to’*A's nie-

5c- brošitr-
• š \ gaus OFganizme' kfetarfepąJ 

p :.n’r.” Ntė- i nutęeksploduojrifSO.OOO rtadįo-j 
n ». L^ndiovę.ų aktyvių atominių? dalelių, ku< j 

sukriu* j rios suteikia 21 bilijoną elekt 
Šiū Skaitąuri " . *1knygelės js-l 
paklausiu prie |

roe voltų energijom 
-Žroogaus kūnas suvartoja vi- I 

są pajėgą ne tiktai atlikimui

Supykęs vyras sako savo 
žmonai: I

— Ką? Pietūs dar nefšvirti? 
Jei taip, gali pati juos valgyti! 
;As efrfu f i*ėSftfrfcną.

— Palat/k {Anketą minučių!
Vyras kiek aprimęs, taria:
— O ką, ar bus paruošti už 

penkių menučių?
tai ne, bet aš būsiu 
ir eisime

— Pietūs 
pasiruošusi

i 
abu į re- ’

— Kokia medžiaga 
plačiau naudoj arfe: 
d^rtėhtas? ? ‘ 4- "į 

— Nutarimų pokeriai.
■ ■ 4 rilį I - u i Ui

►rastai didel 
losferos.

Demokratų partijos kandidates Lemont valsčiaus
> Lemonto komiteto bario pareigoms.

pas jus 
plytos ar 

1 i 
i

Gyvena 645.- 4th St, LefffoTft,,tfl ilgūs 'dfrbd 
Marquette Parko Detnokratų partijoj, Chlcagos infes- 
to^avivaldybėje, Vedė savo brcni, baigė Št. 'Rita aukš

tesnę trt&yfclą h* St Joseph kolegiją.
PriklaūSo IrTūiois-trtdianos Lietuvių Vyčiams, Illinois 
Lietuvių Prekybos dūmams, Sūsivienipmtfi Lietkivių 
Amerikoje; yra Lietuvių Futbolo klubo vkepreziden- 
taš, 6 metai dalyvauja Lemonto politinėje veikloje, 
padėjo išrinkti kelis Lemonto pareigūnus, o dabar 

prašo Lemonto ’gyvehtojųs, įhrnktj Lerponto, 
t demoki'atų komiteto nario pareigoms. ,*

Išrinktas, aš rūpinsiuosi Lemonto reika’r
Punc i 213

r trėmimui nepa 
spaudimo iš at JOE KlMVfc



r \ DETROITO
DIEVO APVAIZDOS PARA

PIJOS BIULETENIS

š. m. .kovo 2 d. paštu gavau 
Dievo Apvaizdos parapijos bu- 
leienį, dantuotą 2. 28. 1982 m. Ja
me straipsnelis 16 eilučių apie 
Tautos didžiąją šventę ir kaip 
vasario 14 rd. minėjomo metu 
atrodė. Kabina rengus trimis 
punktais, neminėdami rengėjų 
vardo. 1— Visiškai apleista sce
na, 2 — Pušku praviros užuo
laidos. 3—Kreivai nugara | pub
liką pasuktas pianas. &tai kokie* 
dideli kaltinimai rengėjams. To
liau rašo: parapijoje yra daug 
talentingų parapijiečių, tai šios 
svarbios šventės* proga siūlo'pa
tarimo ir pagalbvs. Labai girti
nas gestas ir priimtinas.' Po 
straipsneliu pasirašą Parapijos 
Taryba.

Dabar pagvildenkime negero
ves papunkčiu. Visiškai apleis
ta scena. Iš rnįnimo pasakymo 
susidaro vaizdas, kad scena ne
išvalyta —prišiukšlirrta. Jei taip 
buvo, tai kaltas salės prižiūrėto
jas, valytojas. Tikiu, kad tos 
netvarkos nebuvo. Maciau; kad 
scenoje buvo tiktai pianinas ir 
pianistui atsisėsti suolelis, kitų 
daiktų nesimatė. Turbūt apie 
tai gali paaiškinti salės admini
stratorius. Čia tai tik ieškojimas 
kokiu tai priekabių., '

Toliau rašo: pusiau praviros 
-užuolaidos. Scena plati, steena 
gali būti praveriama pagal rei
kalą, kaip menininkams ge
riau.
' Toliau rašo: kreivai nugara į 
publiką pasuktas pianinas. Kaip 
uianinas turėtų būti -pastatytas, 
tai irgi programą pildančiųjų 
reikalas- Jie pianiną paisisuka 
kaip patogiau. Tai visai nereikš . 
mingi priekaištai, rengėjams. 
Jei pianino-užpakalinė dalis bu
vo pasukta į publiką, tai tik at- 
sitiktintimžs. Būna iškilmingų 
švenčių minėjimo rhėtu ir kito
kių išdaigų, kaip tai buvo prieš 
metus: du viduramžiai vyrai, 
parapijiečiai, įsismaginę, ųskd- 
mingos šventės proga/rengėjus 
iškoliojo necenzūruotais žo-

NAUJIENOS
jus. Čia, tai, Parapijos Taryba 
turėjo atkreipti dėmesio, bet ne 
atkreipė. Praeitais metais Tau
tos šventės minėjimo proga, vie 
toje akademijos suruošė festi
valį. Kas kaltas?

MIRft VISUOMENININKAS 
J. GAIŽUTIS

Jones Gaižutis, gimęs 19 W m. 
gruodžio 16 d Lietuvoje, ute
niškis, mirė Detroite 1982 m. va 
sarto 28 <t Buvq pašarvotas Vai. 
S. Baužos laidojimo koplyčioje. 
Atsisveikinięias su velioniu įvy- 
Ro kovo 2 d. Rąžančių atkalbė
jo Šv. Antano parapijos klebo
nas Alfonsas Babonas. Atsisvei
kinimo žodį tarė ir trumpą ve
lionio b'ografiją angliškai p a- 
nasakojo laidojimo direktorė Y- 
Zaparackienė. Sekantis atsisvei
kino neolituanų pirmininkas Jo
nas Jurkūnas, išChicagos. Paži
nojęs velionį Lietuvoje, kaip 
studeritą korporantą. Detroite 
aktyviai veikė ir įsteigė neolitu
anų skyrių. Priklausė ir kitoms 
organizacijoms. Tautinės S-gos 
vardu' atsisveikino teis. Stasys 
Šimoliūnas. Velionis priklausė 
Tautinei S-gai, Respublikonams^ 
Lietusių Namų Draugijai. Da
riaus Girėno Klubui, D.L. Or
ganizacijų Centrui, Detroito 
Bend ruomenei, žurnalistams.
Inžinierių ir .Architektų S-gai. 
Vincas Tamošiūnas atsisveikino 
uteniškių kaimynų vardu, D. L. 
Organizacijų Centro vardu gra
žiais žodžiais atsisveikino* dr. 
Saulius šimoliūnas, Dariaus Gi
rėno ir Lietuvių Namų Draugi
jos vardu — Eduardas Makau
skas, pareikšdamas, kad velio
nis labai mylėjo- Lietuviu na
mus, Rietuvių Respublikonų 
vardu — Algis Zaparackas, Sta
tys Juzėnas — Inžinierių var
du, Stasys Sližys — Žurnalistų 
vardu ir LB vardu-Urbonas. Visi 
atsisveikinusieji pareiškė gilios 
ųžuojautos • likusiai našlei Pa— 
jautai, dukrai Daliai D.D.S., sū
nui Rimui su šeima. Prie vęlio- 
nieš karsto stovėjo Tautos vė
liava ir garbės sargyboj Neo Di

džiais, pečiais apstumdė rengr- tįhuanų korporacijos nariai. At-

sisve kinimo užbaigai sugiedo
tas Tautos himnas. Kovo 3 die
ną iš koplyčios nulydėtas į Šv, 
Antano parapijos šventovę ge
dulingoms pamaldoms.kunas at
našavo parapijos klebonas Al
fonsas Babonas. Po maldų nu
lydėtas į Woodlawn kapinių kre 
na tor ją.

Kapinių koplyčioje maldas at
kalbėjo Windscno Šv. Kr/mie- 
ro parapijos klebonas kun. Do
mininkas Lengvinas. Visi lai- 
dėjimo dalyvis buvo pakviesti į 
Lietuvių namus pietų.

—~RytUjL:etvvcs knygos pri
statymas įvyks Šv. Antano pa
rapijos patalpose kovo rr.ėn. 21 
d. Knyua cotars Steponas Va- 
ranka. iš Toronto. Detroito ir 
apYlink’U lietuviai kviečiami at
silankyti

— Kaziuko vxuye įvyks Die
vo' Apvaizdos parapijos salėje 
kovo mėn. 28 d^iai mugei skau
tai įtemptai ruošiasi, 
matysime daug naujų ekspona- Į 
tų, įvairių žaidimų. Bus skaniu ! 
cepelinų, atsigėrimui lietuvis^- 
kos giros. Visi Detroito ir Wind 
soro lietuviai kviečiami 
1 ingai 
jos ir 
bės.

Mugėje: AL ŠILEIKIS

skait- j 
dalyvautu Kviečia Balti- > 
Gabijos Tuntų vadovy-

K.-®.

“NAUJIENŲ” RAŠYTOJAMS 
IR SKAITYTOJAMS

pasidarė šventas. Parbėgusi iš 
bažnyčios • pasiėmiau chemišku 
paišelį ir ant visų terbelių ir dė
žučių užrašiau: REIKĖS PA
LIKTI.

O, čia ant komodos turiu dė
želę su tuo užrašu REIKĖS PA
LIKTI. Užmiršau ir kas ten vi
duj; yra. Aha: grabnyčinė žva
kė, du jungtuvių žiedai, sudilę, 
kaip popierėliai, mano ir manojo, 
gintarinė apyrankė manojo pa
dovanota po vestuvių, pirkta 
Palangoje. Kas čia dabar? Aha, 
laiškų pundeliai ir, va, penki do
leriai,. suspausti juodai dienai. 
Lai bus ir ta penkinė "Naujie
noms”. Bene į kapus nusineši? 
REIKĖS PALIKTI.... : '

Gaila .labai gaila/kad banke
tų turiu lovdje praleisti. • • , :

Linkiu visiems_‘‘Naujienų” ra
šytojams ir skaitytojams -būti 
stipriems ir darbingiems, o už
vis labiausiai linkiu neišsigąsti 
visokių neprietelių ir piemenų.

- ■ Senelė-su lazdele ;

Parėjau vieną rytą iš bažny
čios, -o kaulus taip suka, galva 
tokia supki. Pasižiūrėjau į veid
rodį ir baisiausiai persi^andau: 
nosis raitdona kaip pomidoras! 
Užsimerkiau ir įsiklausiau, kaip 

> veikia širdis. Ar ten neatsirado 
i neapykanta lietuvių veiksniaihs 
ir Amerikai? Ar nesireiškia pa
traukimas pulti ant kelių prieš 
lietuviškus jaruzelskius? Ar ne 

' pradėjo širdis geisti uždaryti 
i "Naujienas”? Tokių jausmų ne
radusi, nusirišau skepetą ir ap- 

'sižiūrėjau ausis. Ausys baltos. 
Ačiū Dievui, sakau, ne taudon- 
ligė. Paprasta sloga. Pagulėsiu 
kelias dienas, išgersiu arbato's su 
medum ir praeis. O taip norėjau 
būti bankete. Seniausiai turiu 
suspaudusi 25 dolerius bilietui, 

' tai tuos čia įdedu į voką “Nau-, 
Į jienonis”. Lai būna dovanėlė 
"Naujienoms”, kad gyvuotų 
šimtą metu. ■A.

Būtume kaip akli, jei “Naujie
nų” nebūtu. Nieko svietas nežf-. 
notų apie Vasario 16-tos minėji
mą Marijos mokykloje, nei apie 
kitus dorų žmonių darbus. Ne
žinotum kokių neprietelių įsivei
sė šaulių Sąjungoje. Kas paraki 
šytų apie sųsirgusiįją raudonlige 
dvasiškus tėvelius jėzuitus, ku
riuos šventas Tėvas dabar gydo? 
Girdėjau, kad šventas Tėvas pa
raudonavusius tėvelių organus 
planua su žaliuoju muilu. Nuo’to 
labai skauda. Dvasiški tėveliai 
cypia, unkščia, jų plaukai stati 
stovi ir akys žaižaruoja, ale kąsti 
šventam Tėvui bijo. Jei ne 

Įsišaknijęs širdyje. SLA yra jai “Naujienos”, tai nežinotume, 
taip mielas, kaip motinai vaikas. 1 kad piemenys tariasi uždaryti: 
Jos dėka SLA 72-oji kuopa, nors dorus laikraščius, o nori palikti 
Hamiltone dar jauna, bet yra] tik raudonus. ‘ j- /; Zo|. neišlajk^ kvotimų

L’ž tą dovanėlę man nedėko- literatūros Ct. Laurent kole- 
kit. Padėkdkit kunigėliui Prims- 
kiūi. “Naujienų” žmonės visi di- 
didžiai myli ALTą, o kunigėlis 
dirba ALTai- sušilęs ir tiek pini
gų sutaupo, tai jau jis tikrai,bus 
“Naujienų” .bankete. Kad ne jis, 
nebūčiau susipratusi tuos 25 do
lerius atiduoti, “Naujienoms”.

O buvo taip. Prieš daug metų, 
rodos, gavėnios laikė, kunigėlis 
Prunskis pasakė gražiausią.-pa
mokslą apie - žmtfgų,. kuris .ant 
pinigų mašnėlės, banko^knygutės 
i r ki tok i o Ja r to užrašė žddžįus > 
REIKĖSJ^AtlKTL 
gų - apšautojo?. nūo\hdą^ip- . sįū:, 
pilriid ar prisįrišimbvpriė ’‘Tėmįš/ 
kų turtų? Tas žmogus, Tnieico nu
tykojo is b' visiems daV4?irz kriųją.- 
šg B ■■ I ■ I ■■ ■ ■ L -

Waukeganas

KANADOS NAUJIENOS
(Tęsinys)

Kada Toronte lietuviai įsigijo 
• Tautinius Namus, skoloms mo- 
| kėli suko galvas, darė planus 

— Vakaronė su paskatininku į kaip greičiau išmokėti užtrauk- 
su J. Jankumi ir darbų paroda j lą paskolą. Į talką atėjo ir mo- 
įvyks kovo 20 d. D-.evo Apvaiz- terys. Jo’s suorganizavo Toronto 
dos parapijos salėje. Lietuvių Namų Moterų, Būrelį. 

Viena iš tų aktyviųjų buvo ir 
Ona Indrelienė. Tas Moterų Bū-— Detroito Lietuvių Organi

zacijų posėdis įvyks balandžio-^ išvystė didelę veiklą:* ruo- 
mėn. 4 dieną po 11:30 vai. pa- į jį ■ • - - -
maldų mokyklos patalpoje. Val
dybos nariai kviečiami skaitlin
gai’ dalyvauti. 
1982—kovo 5 <3.

Ant. Sukavskas

KAS IS JŲ IŠAUGO?
* - Amerikiečių psichologas Vic- 

’ tor Goertzei paskyrė -daug lai- 
* ko tyrinėjimui didžiųjų žmonių 

vaikystės; f Ir štai tų tyrinėjimų 
rezultatai: * ,/

Albert* Emsiein^ būdamas ,11 
metų, grojo smuiku Beettho- 
veną, skaitė Kantą, vienok mo
kytojai tvirtino, kad jo protas 
silpnai vystosi. * ?' ■

idealiste, remdama lietuviška 
veiklą ir aukomis.

Nub atvykimo j Kanadą, Onai 
Indrelienei teko daugiausia šir
dies ir darbo įdėti, dirbant be 
pertraukos 47 metus, į Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje 236 
kuopą Toronto mieste. Sun
kiausias finansų sekretoriaus 
pareigas, nežiūrint jos garbingą 
amžiaus, ji tebedirba ir dabąr.A 

Susivienijimas Lietuvių Ame-; 
rikoje Onai Indrelienei yra giliai. Marcel Proust, vienas žymiau

sių rašytojų pasaulinėje litera
tūroje, gaudavo blogus pažy
mius iš prancūzų kalbos.

■?’ ■ ‘ ■ ■ * •- ’ J~:, i ,

Enąii Zola neišlaikė, kvotimų

šė bazarus, kultūrinius pobū
vius, parodas, koncertus, kurie 
būdavo sėkmingi ir davė pelno. 
Iš gauto pelno pirko scenai užuo
laidas ir kitus reikmenis. Toks 
Lietuvių Namų Moterų Būrelio’ 
įnašas pagreitino išmokėti Lie- 

.. . tuvių Namų skolas ir žengti ki-
sueigoms ir rekreacijos re’^ tą pakopą — padaryti kapitalinį 

remontą, šiandien., tie namai sa- 
[ vo išvaizda kėlia lietuviams pa- 

’ sididžiavimą, nes visos skolos 
pilnai išmokėtos, o patys hairrai, 
šių dienų kainomis, yra verti 
virš dviejų milijonų ddlerių.

Ona Indrelienė, už atliktus 
darbus Toronto Lietuvių Namų 
Moterų Būrelyje, buvo pakelta 

U to būrelio garbės i nare, i.-> 
Į1. Ona Indrelienė savo visuome-

— Vyresnio amžiaus žmonių

lams šiame mieste veikia 900 
klubų. Tų klubų centras yra Į 
721 N. LaSalle Drive, Chicago, 
Ill. 60610.

Darbas kūną sunkina, bet dva
sią kelia.

KVIEČIAME I NAUJIENŲ

NAUJIENŲ 68 M. SUKAKČIAI PAMINĖTI
h* - ‘ : -

] ainiais ir šalpos dąrbais yra vie- 
i na iš ryškiausių asmenybių To- 
. ronte. čia sužymėta tik maža, 
dalelė jos nuveiktų ir tebedir
bamų darbų. TaL tikras -švytu- 

’ rys, švieičantis dieną h* ; naktį.
Joks svarbesnis kultūrinis ren
ginys be Onos Indrelienės neap
sieina. Ją visi pažįsta ir jos dar
bus remia.

Ona Indrelienė dirba ne dėl 
asmeninės naudots, o Tik kaip

pasidariusi' pati veikliausia Ka
nadoje, nes ji per eilę melų ak-) 
tyviai talkina SLA loterijos bi
lietus platindama. Išplatinusi .bi
lietus, visada tvarkingai at$i- 
skaitd ir parašo patriotinius 
laiškus, išreikšdama nuoširdžiUs 
linkėjimus SLA 72-ros kuopds 
gegužinės, rengėjams, pareikšda; 
ma, kad visuomet tame darbe 
talkinsianti '.'-’i-

Šios garbingos sukakties prpį 
ga sveikinu Oną. Indrelienę, lųi; 
kiu sveikatos ir sėkmės yisuoriier 
ninėją veikloje. -. ’ . - a

. " i J. šarapriickąsŽ'
. •—-—- : . >K‘

gwę- . .J J ' J
• . f 't

Vėliau pagarsėjęs dailininkas 
Cezanne, nebuvo, priimtas į: Me* 
no AkadenMją, ng£ jo. .piciniai 
pasirodė persilpni:.., .. • ' ’

Sekmadieni, š. m. kovo 14 dieną

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

KAZYS JANUTA TARS TIESOS ŽODI
• DAINOS

. i • SVEIKINIMAI " ■’-71

< • VAKARIENĖ IR GĖRIMAI

Pradžia 4:30 vai. popiet — Įėjimas $25

BANKETĄ RUOŠIA

NAUJINO
Vietas prašome rezervuoti iš anksto .

1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

arba telefonu 421-6100

Iš dviejų blogybių., pasirin
kau geriausią. .

■ i j f *

— Priimti laurų vainiką, tai 
reiškia pakeisti savo galvos dy
dį. • ■

---------—------------------------------— ■ -

— Nėra teisybės, —.kai kąfta 
pastaroji išsitaria dėl savo sap.- 

gumo. ■' ■ , • t*
--- - ----- ---------  ---- - ■ -----.-k-

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ

2608 West 69th SL, Chicago, UL 60629 ♦ TeL 925-2787 
z ’ z

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių, 

MARIJA NOREEKIENi

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

*. Ž501 W. 89th

iHuiink

JAY DRUGS VAISTINE

• BfrmiINGAI HPILDGMj RECEPTAI • FAN 
DUXYNAI • KOSMETIKOS BZZKMX

Atdara šiokiadieniais one

m.

Olimpas; Graikijos - kalnas,-ku
ris randasi graikų Makedoni
jos ir Tesalijos, . mitologijoje 
buvdl taikomas dievu būVeihė. 
Ten gyvenę visi įiėyai ir visos 
deivės, vyriausi^jdnr -dievui 

; Zėusui .■■pradedanf. 
į > '■ ■

V-j?
. .^KaikadaJpavęrgtĮgų 7žmp- 
pitį kraujas-’pakeičia nugalėtojų

---------:— - , ■ A:. . . , . -T ■ ' i 

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
- ® LITiskaTORA, : ..JietuviiĮ ‘ Htttątttfo^’-irteno* yfr. mokslo 

m. metraštis, /ame yrt vertingi, niekuomet MSenstį Vines 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V-. StwVkng, 
J. Raukčio, ‘dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipaniri bei studijos,’ iliustruotos nuotraukomis Ii 
M. K. Čiurlionio, M. Sileikio, Y KaJubos, A. Rfikitelės Ir A. Varno 
kūrybos poveikriaia. 365 puri, knyga kainuoja tik 33,

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau
tinių Jokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
iventes bei jų istoriją Ir eigą. įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems. gėrintis lutorės puikiu stiliumi ir surinktais ductmenhnll 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kalimoj< 32.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraiy- 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne sana&g 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga

įdomiai parsJyta įtudija apie Rytpfflriua, remiantis Pakalnės b 
Labguvos apskričių duomenimis,. Aprašymai Jdomfls kiekvienam

ritovardžlų pavadinimai Ir Jų vertiniai J vokleSų kalbą. Eabd 
Madingoje 335 puri. knygoje yre RytprOrių iemėlapta. KaIm M.

'• KĄ LAUMES LIME, ralytojog Petronėlės Orintaltėe attK 
minimai Ir mintys apie omenis ir vietas neprfk. Lietuvoje Ir pir. 
maišiais bolievikų okupacijos m e tall. Knyga turi 234 puriapim, 
bet kainuoja tik |3. •■’■Iv’*!

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras- 
tas ir klaidingai Interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik M 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe» 

į riją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju ui Žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 pualaplų, kainuoja <

V SATYRINES NOVELES, M. Eosčenko kttryba, 7. Vairine
m K m

•:&; ???



GIRKITE JAV TAUPYMO BONU
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Parodoje išstatytus jo darbus mačiusieji tvirtina, jog gali 
atsitikti kaip toje pasakoja apie nuogo karaliaus drabužį:

Išgirdome įspėjamąjį skambutį ir turime būti bud
rūs. Visuomenės sudedamos aukos Pasiuntinybės rūmams 
restauruoti neturėtų nueiti niekais,, perkant nieko bendra 
su lietuvybe, o gal ir su menu, neturinčius paveikslus 
(kalbame apie Domšaitį). Pirmiausia reikia skubiai tvar
kyti patį pastatą, o jei jau puošti paveikslais, tai tikrų 
lietuvių dailininkų paveikslus būtų galima paskolinti iš 
buv. Čiurlionio galerijos Jaunimo centre (kuri buvo ten 
tėvų jėzuitų nusavinta, pakeičiant raktus). Tie paveiks-'

rotacine tvarka J išstatomi Pasiuntinybes rūmuose. Pa
brėžtina,, kad tie paveikslai buvo skirti būsimai Nepri
klausomai Lietuvai, o Pasiuntinybės rūmai, eksteritoria- 
lumo teisė remiantis, yra maža Nepr. Lietuvos dalelė, 
žinoma, tai darant: reikėtų gauti" Čiurlionio galerijoj jpa- 
veikslų: tikrųjų šeimininkų (turinčių valstijos patvirtin
tą čarterį) sutikimą. ) •

ąlTUi

»cjcm<inĮpniiJ8. < eioju aiūjiemj Ben 
irove, 1738 So. Halstrd St, CŽingo, 
uL 60608. Telef. 421-6100.

tinė. orgąfljzaciją, Bolševikai- 
kos vąrife— pavadįi'mą 
keitę kelis kartus į GįPUį .NK
VD, MVD ir KGB- Tas toąięras 
I. Lešinskis nuę 19$0. iki 1976 m. 
dirbo, bolševiku čekes filiaUje, 
“Kultūros, ryšių komitete7’.. Vė

tąs turėjo reputaciją, kaip viena iš pavojingiau-, 
siu gyventi vietovių.

YOSEMITE TAUTINIS PARKAS
Susimąstymą prie Mono ežero ar Bodie mies

telio apleistų namų tarpe užbaigę, 120 vieškeliu 
vykstame j vakarus. Priekyje milžinišku masyvu 
dunkso aukšti kalnai, apaugę, pušimis ir eglėmis, 
Netrukus įvažiuojame vieninteliu rytinėje dalyje 
Yosemite Tautinio Parko įėjimu į jo aukštutinią- 
ją dalį, t.y. į kalnus, supančius Yosemite slėnį. 
Apie 12 pirmųjų mylių kylama štatoku kalnų pa
kilimu, vadinamu Tfcoga Pass if kelias čia gero
kai vingiuotas. Atsirandame Tuolumne Meadows 
vietovėje, kuri yra 8,600 pėdų aukštyje ir 12 ar 
13 tūkstančių pėdų aukščio viršūnės čia neatrodo 
tokios aukštos. Tik vidurvasarį jos mažiąu. snie
gu apdengtos.

Kalnų sritis ir masyvūs pušų-eglių miškai 
aukštumos plokštikalnyje teikia nepaprastai gra
žių vaizdų, pavėsingą aukštųjų medžių šešėlį. Tik 
kai kur atsidengia prošvaistės į vaizdus su toli
momis kalnų viršūnėmis. Nusileidus prie Tenaya 
ežero, galima sustoti poilsiui, nes tyras, kaib kriš
tolas vanduo ir supančio miško ramybė būtinai 
suvilios. Vietomis ežero dugrAŠ seklus ir lygus, 
nes tai masyvios uolos. Vanduo maloniai gaivus 
ir šaltas. . '

Daug kur aukštutinėje Yosemite Parko da
lyje yra mašinoms statyti aikščių ir stovykla
viečių. šis kelias nuo Tuolumne Meadows eina i

Stebint karnavalo nuotaikas, tenka pripažinti,- 
' kad stokojama kultūrinių renginių, gražių, humoris

tinių pramogų. Vyravo per didelis, ypač jaunimo ir 
nepilnamečių, įsiĮinksminimas stipresniais gėrimais!

Su didelių, rūpęsęiu sekė nuotaikas rdr^iiųinkė 
Irena Kriaųčeįiūmenė ir- Vaičaitis.. Ęąj kMūavąHs. 
baigėsi, kai minios išsiveržė į lauką, Jaunimo centras 
atrodė kaip po audros. Tad norėtųsi prašyti, kad būtų 
kultūros,, atsakomybės, tvarkos ir jaunimo blaives
nių nuotaikų. (Draugas, 1982 m. kovo 2 d.)
Jaunimas yra kiekvienos tautos ir bendruomenės, 

ateitis, jos žiedas. Kur bandoma vesti mūsų jaunimą? 
Jėzuitų Jaunimo Centras, pastatytas lietuvių visuomenės 
suaukotais pinigais ir būdamas atleistas nuo valdžios mo-

“Vienybėje” tarp kitko rašo:
i

“Į šį simpoziumą, pagal rengimo komiteto pir
mininko Rimkevičiaus teigimą, buvo pakviesta ir 
apie 20 paskaitininkų iš Lietuvos. Iš jų atsiliepė ne
labai didelis skaičius ir tik 4 parodė susidomėjimą 
dalyvavimu. Trys iš jų buvo įtraukti Į.simpoziumo 
pranešėjų tarpą ir jų pranešimų temos paskelbtos 
simpoziumo programiniame leidinyje. Vieno iš šių — 

l "f • -Rdmųaldo Baltrušio leidinyje įdėta; ir biografija su 
jo mokslinių darbų .bibliografija bei nuotrauka.

Tačiau nė viešas iš šių mokslininkų simpoziume 
nepasirodė ir neatsiuntė paaiškinimų kodėl. Kaip at
rodo, jie negavo išvykimo vizų.” ■ • 1 ' ■ '

(Vienybė, 1981 m. gruodžio 5 d.)
Atseit, bendradarbiavimas ir tiltų statyba vyksta 

pilnu tempu. Mūsų emigracijos politinis pasimetimas iš 
menininkų ratelio jau persimetė ir i mokslo darbuotojus. 
Charakteringa, jog apie šį faktą (mokslininkų iš okup. 
Lietuves kvietimą) beveik visa mūsų išeivijos spauda 
patogiai nutylėjo. Taip pat atkreiptinas dėmesys, jog 
šiame simpoziume buvo labai pagarbiai traktuojamas ir 
f>Vwiai su paskaitomis reiškėsi vienas bostoniškis chem. 
inžinierius, per “Rodinos” draugiją praeityje suorgani
zavęs ar ne keturias inžinierių ar šiaip mokslo darbuo
tojų ekskursijas Į okup. Lietuvą.

tumu, kad, esą, Čiurlionis buvo atrastas rusų, ę Domšaitį 
atradę patys lietuviai- štai "Drauge” tas pats. k.brd. eina 
dar toliau, ir perša P. Domšaimo darbus Liet Pasiunti
nybės rūmams Washingtone :

‘'Visuomenėje kilęs sąjūdis Lietuvos Pasiuntiny
bės rūmų Washingtone restauravimo reikalu yra 
sveikintinas ir visomis išgalėmis remtinas. Tačiau 
rūpinantis, kad per pastato stogą nevarvėtų vanduo 
(...), turi būti neužmirštas ir vidaus aplinkos repre
zentatyvus, jaukus, kultūringas įrengimas. (...) Dai
lininkams ir skulptoriams gal nė specialių užsakymų 
nereikėtų, bet tik reikėtų nuovokos ir specialisto

vakarus ligi pat Big Oak Flat įėjimo vakarinėje 
parko dalyje, kur nusileidžia žemyn ir patenka
ma į Yosemite slėnį. Labai įdomu pamatyti kaip 
iš viršaus prasideda krioklys, krisdamas nuo uolų 
žemyn ir pranykdamas iš akių. Oras čia gryniau
sias ir plaučiai, išvargę nuo miesto “smogų” ir

Tapiau yrą žmonių kurie iš ten | 
per okŲpątfnęs Įstaigas atsikvię-1 
čia m.enjpinkus, čia slaptai ren
gia jų kohjceilū% -kėljarięūis ne
rimą kaliiėčių kilitės Australu
os piliečių eilėse“. (Tėviškės ži-

■bųrisr, 19.82j I.: 7. Nr. Ž).

O- kaip yrą su Amerikos lie-\ 
tuviais? Ar be tas. pat. Ir tie 
JAV patriotai lietuviai, . kurie į 
priešinasi tėkių bolševikinių 
svečių iš okup.-Lietuvos atsi- ■ 
kivetimui, koncertų rengimui ir- 
propagandihių filmų : nurody
mui, ypač Jaunimo Centre, Chj-

akies pasirinkti. 0 pasirinkti taipgi yra iš ko, |urint 
minty ir Praną Domšaitį, ir Adomą Galdiką ir Vik
torą Petravičių ir kt. (...) žodžiu, jei jau restau
ruojame mums visiems taip brangius Laisvosios Lie
tuvos Pasiuntinybės rūmus, tai uždėkime jiems ne 
tik šaunią kepurę, bet įdėkime taipgi gyvą, menu ir 
kūryba pulsuojančią širdį.”

ANT. PLEŠKYS

SANTAROS-ŠVIISOS SIMPOZIUMAS
IR PASIKĖSINIMAS SUNĄIKINTI LIETUVIŠKĄ SPAUDĄ

(Tęsinys) dąhąininkų ir menininkų išvy
kas į laisvuosius Vakarus sąkc 
Čekes majoras Iroants. Lešins- 
kįs?' Čeką yra sovietų — bolše-

institucij as. visais įmanomais bū 
ėįais, okupantoL nąii.<Įąi sunai-. 
kinti, kaip Vąsarip I6- minėjimo 
programomis- %tikų

mui vietos, pradėdamos ekskursijos meškerioto
jams, ląipiotojąms ir jojantieihs. arkliais. Tačiau 
aukštutinė pąrko, cblis dėl sniego ir pūgų užda
roma žiemos mėtų. Tarp birželio ir spalio mėne
sių maloniausias ląikas šįaęi Yosęipįte ^stogui” 
ištyrinėti. . \ \

Is lytinės srities į vakarus teka dvi pagrin- 
dįįrięš upės 4- viršutinėje d 
graužė tarpeklį, vadinamą
Tuolumne”. Tai nepaprastai graži ir įdomi viėta, 
tik automobftiais neįmanoma pasiekti, o reikia 
keliauti arkliais arba ir pėsčiomis. Tuolumne 
upės krantais apiė 30 mylių į vakarus pakeliavus, 
randamas upės išsiliejimas :į Hetch Hetchy rezer
vuarą, nes upė dabąr užtvenkta O’Shaughnessy

;pasitaiko pamatyti ir žvėrių, daugiąusia smulkių
jų voverėlių vadinamųjų “chipmunks”. Bet miš
kuose veisiasi ir stambūs.

i "į VIRŠ KRIOKLIŲ

Į. Yosemitę Tautinis Parkas yra bene gražiau* 
šias ir įdomavusias Kalifornijoje, jeigu ne visame 
pasaulyje, nes jis žinomas ir už Amerikos ribų. 

'Pavadintas čia gyvenusių indėnų vąr^ų, o pats 
[Yosemite Žodis reiškia “grizzly loki”. Kiekviena 
f vasarą dU euvažiuoja tūkstančiai žmonių pailgėti 
ir pasigėHti reto grožio gamta, todėl būtina iš 
Anksto užsisakyti nakvynę, jeįgu numatoiųa ilgiau

Visi esame spaudoje skaitę, kad Lietuvių Fondas 
'tž gana gražią 60,000 dol. sumą nupirko dail. P. Dom- 
šaičio paveikslus. Kadangi ši labai abejotinos vertės 
transakcija buvo daroma su kelių LF ir PLB veikėjų 
ypptin0!! aktyvumu, tai kai kurie mūsų laikraščiai buvo, 
tietiog iki įkyrėjimo užversti šypseną sukeliančiais pąne- 
gvrikos straipsniais, bandančiais pateisinti šias milžiniš
kas išlaidas. Kvestionuotina dail. Domšaičio 'lietuviška” 
kilmė, dar labiau abejotina jo darbų kokybė ir vertė. Lie
tuviškos temos tuose paveiksluose ir su žiburiu nerasi.

Hanėcių,' /aSirafininkų, bendruo- 
.mėlininkų ir kitų - bėndradar- 
biautojų ir- tiltų statyto j ų yra. 
žeminami, pravardžiuojami, rė- 
orgais ir kitokiais pramanytais 
' vardais vadinami. Ar manote; 
kad JAV vyriausybe tokių sve
čių kvietėjus ir pačius svečius 
neseka ir neregistruoja?'

Ką . apie tokių bolševikiniu

Užuot auklė jus mūsų jaunimą tautiškai stiprioje, dva
sioje, kažkokios paslaptingos jėgos, jį vis labiau atitrau
kia nuo lietuvybės. Jaunimas nebedalyvauja Pavergtų. 
Tautų eisenose, nes kaip tik tuo laiku jie stovyklauja. 
Nebematome jo kartu su savo tėvais lietuviškose pamal
dose, nes kaip tik tuo metu tėvai jėzuitai turi jienąs at
skiras pamaldas, atskiroje salėje. Nepastebėsi jo įf bend
ruose Vasario 16. d. minėjimuose, nes kaip tik tomis, die
nomis jiems yra ruošiami atskiri minėjimai (pat., litua
nistinėms mokykloms ir skautams)'.

Paskutiniaisiais metais kažkas mūsų jaunimui pa
kišo dar vieną blogybę — Mardi Gras (Užgavėnių harita- 
vaią), kuris yra ruošiamas Jaunimo Centre. Chicagoje. 
Be šokių ir kaukių premijavimo, jis pasižymi pusnuogiai 
apsirengusiomis moterimis ir alkoholinių gėrimų varto
jimu. Apie šiemet įvykusį Mardi Gras “Draugo’* kores
pondentas J. Janušaitis rašė:

“Klasėse ir salėse veikė barai, užkandinės, vyko 
loterijos, burtininkės būrė kortomis “atęįtj”, buvo 
galima paragauti skanių spurgų ir kitokių skanu
mynų. Organizacijos visaip, stengėsi džiuginti karna-’ kesčių, neturėtų tapti blogos įtakos centru, 
valo dalyvius,\ kurių ir šiais metais nestokota. ‘ I • • -

galima, naikinti- pabėgėlių -iš ojęu, 
puotų šalių- poltinį vieningumą. 
Ir tas jiems sekėsi. , Juk. J.AV^ 
Lietuvių- Bendruomenės.. vado-, 
vai jau- senokai ątsisąkė -Lietu
voj laisvinimo reikaluose 'ben
dradarbiauti su ALTol įj> J VLj- 
Ku. Ne tik, kad atsisakė ben
drai veikti ir k<Wtoti; jbet pasi^į-

nūtetasj’ išręn^ - ir.; pakviečia 
rapĮę, kuįtųjoj.'
nekri^ia j prastų-' -, . ^šbjiųn^ 
kų)... Jiems apmokama kelio
nė, viešbutis,. restoranai. Gąliu 
pafvųtmti, kad “Kū^bitos 

-yėa tekęs sky
rių^..’ .ttejkja--'žiiidiaįi-’ĮjiKl' į trem
tį dute-anu kultūros darbu oto- 
■tai. visi yra_,tekos išrinktiėii •. 
kad jąe patarnaus Čekos intere
sams,Menininkai,, rnokslimri- 
kai Čekai tarnautojai ir. . smu&- 
menbmis.i. ' Pinašūs “Kultūtos 
ryšių komitetajį . yrą įsteigti pas 
visas'sovietų pavergtas tautas 
ir jiems tarpĮnmkskijant, į yi^as 
šalis plaukia tekos “kultūros 
darbuotojai” '(‘'Draugas’’ 1980. 
K 25,’Nr. 202, ątr. “‘Sovietų kul
tūrinis bendradarbiavimas”).

(Bus daugiau)

(Tęsinys)
Jeigu jau susidomėjome vaiduoklišku Mono 

ežeru, tai netoli ir kita nebegyvoji vietovė — su
grįžus kiek šiaurėn, tuoj už Conway Summit kal
no pasukus į rytus paprastu keliu, pasiekiamas 
Bodie miestelis ar kaimas. Anksčiau tai buvo 
miestas, bet dabar tik Tautinė Kalifornijos vals
tijos istorinė vieta, kurioje sulaikoma buvusio 
miesto išnykimas.

Buvusiame aukso kalėjų Bodie mieste užsi
liko 170 pastatų, įskaitant bažnytėlę, mokyklą ir 
krautuves. Nenumatoma pastatus atstatyti, bet 
tik apsaugoma nuo tolimesnio, greito sunykimo. 
Tai tikras “ghost town”, nes čia kiekvienas at
skirai gali įsivaizduoti prieš 100 metų buvusį mies
telio gyvenimą.

Anais laikais čia gyveno ir klestėjo įvairia
spalvis sunkiai dirbančių kasėjų ir juos apgau
nančių išnaudotojų kolektyvas, sudaręs apie 
10,1 XX) asmenų. Iš žemės gelmių apylinkėse buvo 
iškasta šimtai milijonų dolerių vertės aukso rū- 
<C3 ir smėlio pavyzdžiai. Baruose ir restoranuose 
rausdavo padaužos, šaudėsi nesutariančios tarpu- 

s«vy grupės '.r tvarkos saugotojai su nusikaltė- 
i a’s. o dabar viskas apgaubta dulkių sluoksniu 
r mirt’-a tyla. A.kso karštligės metu Bodie mies-

įsteigimas JAB- LB ribose para- 
i leliųię ALTq ig VLIKp,

Čękos fnąjoraą. Imants Lesin
skis, bjrželjo 8 d. (metai nepa
žymėti,

. įvyko 19SQ. O? ) sagę pąskaitoje> 
skaitytoje San Frąnčisce taip 
sako: .; '• ■.; • 7 '

“PaVykp .įkalbėti (pabėgė
liams); kad gyvenimas Latvijoj 
dabąf visose srityse kyla ir, 
kadį, ligšiolinė pabėgėlių orga
nizacijų veikla ir politinė ko
va-yra’ buvusi klaidinga, kad ir 
pabėgėliai -turį ieškoti naujų, ke- 
lių bendradarbiauti su tautatė- 
vyneje.ir-su- josi.dar- 
buptojais,kad ^tijč'įtoks: kelias 
yra teisingas tautos' ’ ateities gy-
f ’ r ****** ? . - * A << venimu* .. • ~, ■ ■ *■: . •

(Palyginkite “AkiračĮų? 1981 
f m. rugsėjo. ■ Nr.. 8 pasisakymą 
“Laikas pradėti ’ dialogųj’p. kur 

: pąskutinianiegš^^į^ sakoma: 
- ‘.‘Tiems ryžiaips i' i (su
7ckupAnto statytiftiąiš-- A. PI.) ’ 
:Iniciatyvą turime parodyti mes”.

lant ir iš vakarų nuo 120 vieškelio atskiru keliu 
’Pto Mather vietovę,, padarant iš viso 38 myliu 
‘kėlfonę. , . j - ,/

Antroji parko upė yra jau slėnyje, Arba apąį- 
iiniamą ^entfie pąjke. |ai įjereed upės, prasi
dedanti i< $ etinių |ųt&įjų kalnų viršūnių 
V miiileidžatfi į dėiįjteka t San Joaquin-upę, 
netoli Nfewman miestelio. Y ‘ ' '

(3ųs daugiau)
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pusei me tų ____
Tim* menedama

xnjtdoje:
--------  --

pusei nbetu ,

Rako vasarvietės miškas ir ižeras,

National Perk, California 95389, galima gaū& V>- 
sas inforšįacijas. Jeigu iš aikštę nėra nakvynė 
užsakyta, |ai beviltiška tikėtis gauti ją pačiame 
parke. Blpgiausiu atveju tenka ieškoti nakvynių 
nakties metu, nusileidžiant į ųž parko ribųLesan- 
Sus mieątęlrus, kaję ęį P.ortaJ, Midpipes, Usoųa 
ir Fish Ųemp, vakariniuose ir pietiniuose parko 
pakraščiuos^- ’ . ' ’

Aukštutinę Yosemite parko dalį apžiūrėti pa
togu iš Tuolumne Meadmvs, kur yra sUvyklavi-

9f January L 1^16 
Sy^cri^Uon iLitm:

Chicago $45.00 per year, 124-00 
az maltha, $12.00 per 3 months L 
&ther U£A locaJ'slea $40.00 per yeai

\00 per six months. $12.00 pe 
three months. Canada $45.00 per yeu 
pihex countries $43.00 per year.

25 cents per copy

Hue xauiiG pirmo* dienet 
Dhnrasčk IrifiWZ

Chicagoje ir priemieschwse:
metams________ _
pusei metu _____
tri mg
vienam mėnesiui

Kitose JAV vietose:
mpta mg _________
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SUSIRINKIMU

CHARLES STASUKAITIS
GESINAMA LAIDOSIMŲ KOPLYČIA

— UORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halsted Street, Chicago

AiiAHiMjix I—# oaroo Oieaaaut
A-Xi AiXW< tetfteOMU O—4

Uit. TALL v. IxaKtilO 
trūnys ir uriiKuuuAa

■ K VILIAUS

VAKAKŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus 

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

FBU 233-5893

UR. A. B. GLE V BUKAS 
UIDI 1VWMO IK V ri 1 KUKU MA 

bPMClAkTOB; AKIŲ LIGOS 

49QJ West iQ3r£ Street 

¥aut,nuo& pa^ai ^uaiuunn^.

Lietuviu Motery Apšvietos draugi
jos metinis nany susirinkimas įvyKS 
sesucueių, kovo 13 cl, 1 vau popiet 
iouo So. umon Ave. Nares Kviečia
mos daiyvauU, nes yra oaug svaroių 
leiKaių apiaru. bus ir vaisęs.

Rože Didzgaivis, rast.

I w I >

Tel. 226-1344

Dr. Donas K MazeiKa
f — dainių iiiuxiujai

40UU w. ivdių oureei 
uax x.nwn, m.

Un. teu -aAs-ddbO 
Vaiauuos ’pagai sušiiarimą

A. TAMULYNAS

TEN MERGELĖ JAUČIUS GANĖ
Sunku net patikėti, kaip vis- tai kas turėjo jaučius — ari: 

kas greit gyvenime keičiasi, ne žemę jaučiais.
išškiftaht liet ir kasdieninės Per Antrąjį Pasaulinį Uarų 
žmonių buities. Tų pakitimų1 teko gįdtefa'ti Vokietijoj ftanno- 
meS be'vsik nepastebime, nes jie veiio ūpylžn&ėje, ten ūkininkai

Per Antrąjį Pasaulinį Uarą
Amerikos Lietuviy Piliečiy Pašal

pos klubo metinis nariy susirinkimas 
įvyKs seKmaaieių, kovo 14 d., 1 vai. - a i < » *- — .
popiet, Aneies i^ojaK saieje, 45uo B. vyksta kartu su mūsų 'kasdieni- lail^e didžiulius žabrfaYgius jWn-. 
i’aiman A ve. Nariai kviečiami atsi- 
lanKyii, nes yra aaug svaioių reiKaių 
aptarti. Bus ir vaisęs. _

Rože uidžgaTvTs, rast.

■ L £ I K i S
Jaučio kultas turėjo daug reikš
mės ir semitų religijai — varžėsi 
sft šaihvės kurtu. 'Babiloniečiams 
?r hetrtams jautis -buvo šventas 
dangaus įįyvtflys — jame dievas 
buvo įsikūnijęs.

Jaučio kultas i(gaii>inmias) 
buvo ir bafttų tautošfe prieš Kris
tų įfralvCTktttfjamas — žvarbiau- | 
■fftCS "šūYšYtys ibn'vt> tvirtinamos j 
jaučio krauju. (Taip daręs ir | 
LJK. Kęstutis.)

Jaučio dieviškos galios garbi- I 
mimas yra palikęs *pėdsaikų įv'ai- I 

1 rių tautų mene ir mūsų -liaudies Į 
mene tų pėdsakų yra {jaučio ra- L 
gaiš ar -galvomis puošimas na- I 
mų ir kt.-)-.

Seniau lietuviai laikė dau
giau jaučių. Dar 19 a. pradžioj 
ūkininko turtingumas buvo’ nu
statomas pagal jaučių jungus ir 
galvijų skaičių. Ir-ūkininko vai
kai per Vedybas gaudavo savo 
daiį jaučiais -ir gyvuliais. Pa
prastai pasiturintis ūkininkas 
duodavo sūnui ar dukteriai du 
jungus jaučių ir 3-4 galvijus. Po 
1970 m. jau ūkininkai dalį mo- ■ 
kėdavo pinigais, o' gyvuliai jau 
buvo lik priedas prie pasbgos.

Nors žmogus ir nuskriaudė 
jautį:' gyvas turėjo vilkti jungą 
— traukti žagrę ar vežimą, o 1 
atsikratęs jungo — netekdavo 
savo gyvybės ir net odos — 
žmogus puošė savd kojas iš jau
čio odos “šiaučnaus” pasiūtais 
balais. Tai patvirtina ir'dainelė:

“šok šok,
Dar tu gali šokti.
Jaučio odos čevery'kai, 
Dar gali trepsėti.”

(Bus daugiau)

j čius ir jais arė žemę bei vežė 
javus. Pietų Vokietijoje daug 
kur teko matyti karvėmis aria'nl 
laukus ir vežant javus. Taigi 
Karvė turėjo ne tik žagrę ar ve
žimą traukti, bet dar Ir pieno1 
duoti.

niu gyvenimu.
štai žvelkime šiek tiek praei- 

! tin: Lietuva buvo’ žemės ūkio
• kraštas. Mūsų tėvai ir protėviai 
buvo žemdirbiai. Iš javų, "gyvy-

kovo 17 d.,,1 vai. pop.et, Anelės Ko- btl paukščių auginimo jie 
turėjo didelės naudos. Kaip vi
sur, 'taip ir Lifetūvoj, seniau ark-1 
lys buvo loji jėga, kuri traukė ’

i " " ; arklą, akėčias, pjaunamą maši-
NfebUs‘gražesnės paguodos se-i n^> ar traukė pakrautą javais 

natvėje, kai žinojimas, kad sa-į vežimą į malūną, ar < miestą, 
vo gyvenimo laikotarpyje mes^ Jėgos atžvilgiu didžiausias ark-5 
buvome pašventę laiko ir to-Į lio* varžovas buvo jautis. Žmo^ 
kiems darbams, kurie naudingi gus, kas gi kitas taip padarys, 
visiems tautiečiams. ' Į pagalvojo, kad iš jaučio naudos, 

j kaip iš to ožio: nei vilnų nei pie- 
i no, ir pajungė jautį traukti ark- 
j ią ar vežimą. Ypač jaučius lai- 
; kė dvaruose ir stambesnieji ūki-. 
l_ninkai. * - " '

f ĮdJitfū pasižiūrėti, kada jau-1
• čiais aria, kaip jie, pamažėli 
vos vos judėdami traukia žagrę, 
6 artojas iš paskos, laikydamas 
žagrę už rankenų, lyg miegoda
mas, vds juda. Artojas, ardarhas 
jaučiais, nepavargsta, nes įpratę 
jaučiai eina tiesiai; tai patvirti-, 
na ir patarlė: Senas jautis vagos 
negadina”.

Neprisimenu, kad mūsų kai- ] pė žmogaus dėmesį, kad jame 
me kas būtų laikęs jaučius ir 

Į juos naudojęs kaip traukiamą 
j jėgą. Nepriklausomoj Lietuvoj 
j antrame nepriklausomybės de
šimtmetyje jau nebuvo matyti 
ariant jaučiais. Tik po Pirmo 
Pasaulinio kr o, kada ūkininkai 
neturėjo pakankamai arklių, nes 
juos vokiečiai iš ūkininkų buvo 
•atėmę karo reikmenims vežioti, I

Žemaiciy ’kultūros klubo metinis 
nariy susirinkimas Įvyks trečiadienį,

jak salėje, 4500 So. Talman Avenue. 
Nariai prašomi atsilankyti, nes yra 
svarbių reikalų aptarti. Bus ir vaišės.;

| Rožė Didžgalvis, rašt. ,

DK. F1CA1NK. P-LKUkAS 
ori UMtš I KIBIAS 

kai'ha IJ-LTUViSKAl

2614 Vr. 71M St. Teu /37-5149 

rjJcrina &K1#. Hri i K y a aidulį

Ištekėjusi gegutės dainas pri
siminė-

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA 

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Tel. 92'7-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas S23-0440

Kada žmogus prisijaukino gy
vulius, tiksliai nusakyti neįma
noma. Pirmiausia iš laukinių 
gyvulių žmogus prisijaukino šu
nį. Archeologiniai tyrinėjimai 
Yodo, ištd Laecuvos gyventojai 
turėjo prisijaukinę karvę, kiau
lę ir avį dar prieš mūsų erą.

V-VIII a. gyi'uliai buvo pradė
ta naudoti kaip traukiamoji jė
ga laukų darbams. IX a. anglo- 
■saksŲ keliautojas Vulfstanas mi
ni, kad pz'ūsai turi gerų žirgų ir 
Tafdotūvių proga ruošia arklių 
lenktynes. Žirgas buvo lietuvių 
mylimi arusias -gyvulys. Iki krikš
čionybės įvedimo, žirgas buvo 
laitfoj&ftias ‘kartu su jo’ savi
ninku. „ RX

Nuo XI a. kronikose ir kituo
se istoriniuose šaltiniuose mini
mi jaučiai .ir kiti gyvuliai. Jautis 
(btdiūs) dėl ijo nepaprastos jė- 

i'gos jau senaisiais laikais atkrei-

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476:2345

1

PERK KAUSTYMAI

F

SOPHIE BARČUS

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

KNOW YOUR HEART
Ofiso telefonas: *

Retos Alpių kalnų gėlių rū
šys yra užtinkamos šio krašto 
WhiteMountains virsunese^New IK1JŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

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

translUmfamos Iš mūšy studijoj 
Marquette Perka.

wCiOun*i — Pilna apdrauOt 
ŽEMA KAINA 

priimam Master Charge 
ir v ISA Korteles.

L acKfentAo, ioi.

Uf. LLVi\?Lb OhdJtiUlLb 

iftiUMŲ. rusu** ik 
V PkOilAIOa CrllKUKUUA 

Wfc51 Mrs SIRfc£I 

faiMUUue. aaixau- x—< polisų

Prustams, HiKstų ir šlapumo 
takų ctururgija. 

oU2b GEN1KAL AVĖ. 
5L Petersburg, Ela. 33710 

LeL (313J 321-4200

j® “Lietuvos Aidai” 
kAŠh %feKfD)UONYTt 

Proęramoi vecUĮa

Vidutinės naminės ’katės am- 
kitos, tikėjo į jaučio galią, žiaus riba — 14 metų.

i

TftL: OE^rrtptc MOO

i

■*

(URiMl

KOPLYČIAI

MSOSE MIESTO

OALTSk

THE ODDS ARE 
AGAINST THE 
IRATE DRIVER

_ WHO TRIES TO 
GtT EVEN ON THE HIGHWAY.

5 — Naujiena*, Chicago, X, ID Friday, March 12, 1982

•WOWIIO'SIAtMTS 
HELP TO PROTECT -YOU 
IN AN AUTO ACCIDENT-?

•ACCORDING TO THE 
INSTITUTE FOR SAFER

CJ^ŪVING, AMERICAN MUTUAL 
LIABILITY INSURANCE COMPANY, THEY 
TEND TO RESTRAIN THE BODY 
FROM BLOWS AGAWST. 
PARTS OF THE CAR, LESStN 
THE DANGER OF BEING 
THROWN OUT OF THE CAR, 
AND INCREASE SURVIVAL 
CHANCES.

Apdraustas perkraūstymas 

is įvairi y atstu m y. 

Antanas viliMas 
T»i. 376-1842 »rb* 376-599*

Vedėja — Aldona Daukuj 
Telef.: 778-1543

7159 Šo. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

HELP^OUR HEART FUND | 

HELP YOUR HEART J|

ONAI ŠIDLAUSKIENEI

mirus,
jos sūnui, Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkui
<lr. Kaziui Šidlauskui su šeima gilią užuojfftftą

CHICAGOS LIETUVIŲ TARYBA

\UO

1914 tnetn

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME

Mo pirnwUfehio 1ki penk
tadienio 8:30 vbL vakaro 

Vfe« WMb < WCEV JftfiflM, 
briijfe lOO 'AlL

St Petersburg. FIa, 42:30 vaL p-p. 
U wns atodm, lllO AM banga.

2646 W. 71*t Street

Chiesffo, DlxnoM 60621 
Tdet 778-5374

Mfdrahd Savings «pt4r* 
teitfja fkdpv mo .. <idl 
pa škotu reikalus visos mu
su apylinkes. Dėkojame 
Jums už mums parodyt.] 
pasitikėjimu. Alės norėtu
me būti .Him* naudingi n 
au.'tvie.

Dei siooddo
1657 W. 69 STREET 
^hica^K JL *6062 

Y>‘ *25 7400

Bridgeview, IL &MSr 
Tel. $98-9400

AND COAN ASSOCIATION 
«M0 ARCHER AVtfRUE 

CrtlChGO. ILL. 60431 

lPWONl 754-447D
<

glūdi kažkokia dieviška galia. 
Pagal to iuiko religines pažiū
ras — jautis yra artimai susijęs 
su dangaus kūliais, kaip saule, 
perkūnija ir kitofnis oro atmai
nomis. Aukojamo jaučio krau
jas apvaisindavęs žemę, 'o jau-' Hampshire valstijoje, 
cio baubimas pašalindavęs prie
šus. Taigi įvairios tauto’s, persai 
ir

1424 South 50th Avenue 
Cicero, ILL. 60650 

let: 652-5245

jean Vance u george sorini

Aikštės automobiliams pastatyti

amsulahso 
-ATARMAV1MA5

• TO TRUST IN YOUR FELLOW MAN IS A 
NOBLE VIRTUE*EXCEPT WHENHE'S 
DRIVING, :NEVER TAKE ANOTHER 
DRIVERS ACTIONS FOR GRANTED. 
SOONt-R OR LATER HE 
MAY DO THE, 
UNEXPECTED/

Jetxiviu 

nrektoriu

Sl'EPUNAS L. LAUE IK SUN US

VY13«bl oyifl o <?<>». f
kHJZh SOUl H\YJb6T tllbriiVVAi, nutm rtth*j m, 874"441‘

MM tJo. HALSl’ED STREET

144$ So, 50th Ave^ Cicero, jUL

lea. I Artu ri>i>

PETRAS BIELIŪNAS
«4S So. CALIFORNIA X.VE. Tel: LAItyKU J-S571

GEORGE F. RUDMINAS
Ml® So. L1TUANICA AVĖ. Tel: YArtta 7-11S8 - 11M



INCOME TAX SERVICEST. PETERSBURG, FLA
W

LIUCIJA

Jaustukai ir jų rašymas

tithk;

ŽIAURŪS
$2.00

PIRKIT* +&V TAUPYMO BONUS

CROSS TOWN PLUMBING 
& SEWER MAINTENANCE

P. NED AS, 4059 Archer Avem», 

Chicle, UL 60632. Teh YA 7-5994

PLUMBING AND HEATING 
(VtmtentielcU Ir illdynm)

£4.00
£3.00

Illinois valstijoje yra dirba
mos žemės daugiau, negu viso 
j e Japonijoje.

Geriausi mūšį draugai yra tie 
kurie pasako mūsų ydas ir pa
deda iš jų pasitaisyti.

John Bųehman buvo vienin
telis senbernis šio krašto prezi. 
dento pareigose.

temai, darios!
RIAL ISTATf FOR UU

Jonas Rėvas, 
Korespondentas

A. TV ERAS
Laikrodžiai ir brangenybės 

Pardavimas Ir Taisymas 
IMi W»at rhh Sfratf 
Tai. REoublk 7-1941

— Nesąmonė! Juk falšivi au
tomobiliai jr.epardavinėjami.

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

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

šymai ir kitokie blankai.

Ltanft um of ctowMher 
»o once a day, after the 
evening meal, and out 
azcceslve use of water 
and electrictty.
Tol be a Bona L--—

Helps Shrink 
Swelling Of » 
Hemorrhoidal 
Tissues

caused by inflammation 
Doctors have found a medica
tion that in many cases 
prompt, temporary relie: 
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.

see us for 
financing 

AT CUR LOW RATE

nis ir kiti, rašome

Miko šileikio apsakymu knyga 
“Liucija” jau atspausdinta. 

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

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

Ave.. Chicago. IL 60629. ,

Richard S. Jemilo gimė 1931 
m. rugpiūčio 18. d. Chicago, Ill- 
Yra vedęs, augina 4 vaikus. Gy
vena 1212 Edgewood Ave., Chi
cago Heights, Hl. Iki 1961 m. 
gyveno pietinėje Chciagos mie
sto dalyje.

Nuo 1952 m. iki 1954 m. jis 
atliko karinę tarnybą Amerikos 
armijoje, ją garbingai baigda
mas.

Teisių mokslų daktaro laips
ni gavo 1960 m.DėPaul universi-

RENTING IN GENERAL
Nuomoj ’

REZIDENCINIŲ IR P AJ AMINIŲ 
NAMŲ PARDAVIMAS. 

INCOME TAX
INSURANCE NOTARY PUBLIC 

Skambinti teL 436-7878 
2951 West 63rd Street

ftan.1. — Parda.imwl 
15AL ĖST ATI FOK SALI

SUSIVIENIJIMAS UETUVnj AMERIKOJE
yra fenlturis, (EdžLfeusb ir turtingiausi lietuviu traternallM ar- 

fanisaclji, lietuviams ištikimai tarnaujantį j>u per 91 metux.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti Ir kitiems, kurie tuaf

Our Tax preparer has taken the 
H & R Block coarse twice. 

(1975 & 1981)
• Federal short form $10
• State form $5
• Federal long form $20 5c up.
4104 S. Archer Ave.

(% block west of California)
For. appt, call 523-3685 

Mes kalbame lietuviškai.
Eleonora Jakštas

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.
Dr A. Gussen

Visa pasaulį stebino Ameri
kos erdvėlaivių nuskridimai, iki 
kitų Saulės sistemos planetų— 
Veneros ir Saturno. Vėliau ir 
Sovietams pavyko keletą erdvė
laivių nutupdyti ant karštos Ve
neros planetos.

Iš viso Sovietai jau yra pa
leidę 1,437 Įvairių paskirčių er
dvėlaivius, o JAV-ės — tik

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prapo ŠULO 
paruošta^ — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis 
formomis-.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

— SLA 260 kuopos narių susi
rinkimas įvyks šeštadienį, kovo 
(March) 13 d. 3 vai. popietų, 
2549 W. 71 st St., Chicago, šiame 
susirinkime bus renkami SLA 
Centro Pildomosios Tarybos na-

AdTOfcatae
GINTARAS P. ČEPĖNAI

Darbo valaodoc nuo P t*L ryt* 
□a 6 ral vak. SeSUdienj ana

9 vai ryto iki 12 viL d.
Ir pašai auaitarim*.

TU. 776-6162 art* 776-51W
M4J West 63rd Street

CMeaca, ŪL IW2I

CHICAGO, ILLINOIS ffiai 
Phoosi Ylrghsla 7*7747 

33G2S| Mon.Jat.Fri.9-4 Thur.9-8 Sat. 5-1

SEBVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

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

Liability apdraudimas pensinia- 
kams. Kreiptis:

A. LAURAITIJA 
4445 So. ASHLAND AVI.

TeL 523-8775 '

tave (ak kad tave — akadtave), 
et jau, y tu (Y tu, paršo koja, 
kiši snuki ne į savo lovį), aktu, 
ak, akatavetekur, dievemylėk 
ir £t. ' •': V *

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
. PATAISYMAI .

Turiu Chicagos miesto taktus^.
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava. 
Tai. 927-3559

Galite kreiptis ir tiestai 1 SLA Centra: -

LITHUANIAN ALLIANCI Op AMIRICA
* Me* Yart, K. Y. J00C1

M7 W. 3** H. 
Ta*. Uit M-Klf

Mieli Naujieniečiai!

Siunčiu jums 100 dol. vertės 
mdney orderį. 40 dol. už mano 
ateinančių metų dienraščio pre
numeratą, ir 60 dol. jūsų para
mai. Taip pat linkiu visam re
dakcijos štabui ir jūsų šauniems 
bendradarbiams daug daug lai- 
mės, sėkmės ir ryžto jūsų dar
buose, skelbiant tiesos žodį.

Su pagarba jums,
Vytautas Kaltūnas
East Chicago, Indiana

kuose nuotykių romanuose — 
šiandien beveik viskas tapo rea
lybe: erdvės kelionės, atomi
niai ginklai, mirties spinduliai, 
ir t. t.

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS fc - • - 7

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

TeL 847-7747.

Amerika stengėsi neatsilikti ir O
buvo juos net pralenkusi: tarp 
1969 ir 1972 metų JAV-ms pa
vyko net šeši labai įspūdingi ir 
sėkmingi nutūpimai su astro
nautais ant Mėnulio- •

Pereitais metais-buvo du sy
kius atlikta labai sėkmingi erd
vės šaudyklės (Space Shuttle) 
paleidimai Į orbitą ir nutūpimai 
ant Žemės. Netrukus — kovo 
22 d. — “Columbia” ir vėl bus 
paleista į orbitą.

DANTYS, jų priežiūra, «veikata ir 
Kietais viršeliais________
Minkštais viršeliais, tik__

Dr. A. J. Go*sen — AUKŠTA KULTŪRA
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik
G*lima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus ček| arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

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 
susirinkimuose dalyvauti.

Genovaitė Meiliūnienė 
SLA Sekretorė

Quarterly

OUR SAVINGS _
CERTIFICATES

EARN UP TO ’3%

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

Plumbing repairs of all kinds. 
Drain,Jines cfpen or no charge. 

Free estimates. 
735-6361

Mūsų kalba turtinga jausiu- 
aš* čia paminėsiu tik 
artojamus jaustukus, 

būtent: aja, ajė, ojoi, najet oje, 
ojSį vaje, vaje, ajetau, ajėtau,

MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimų

Dr. A. J. Gussen 
grožis,

spinduliais jie galėtų numušti 
Amerikos erdvėlaivius ir net tais 
spinduliais šaudyti į žemės tai
kinius.

Taigi, ką prieš keliasdešimt 
metų matėme mokslo fikcijos 
filmuose ar skaitėme fantastiš-

Asmenys, vyresni negu 72 m. 
amžiaus, gaunantieji Social Se
curity išmokas, nėra apriboti 
kiek jie gali uždirbti, dirbdami 
įmonėje ar įstaigoje.

1957 m. Sovietai, patys pirmie
ji į .žemės orbitą paleido paly
do palydovą — Sputniką. Ketu
riais metais vėliau, jie į orbitą 
paleido ir žmogų — astronau-

ĄJskirai rašomi: d va, et jau, 
ei fc, tši Jau, aj-a tu mano;

ę^sikartojantys jaustukai ra
šomi atskirai: ai-ai, ai ai ai, oi oi, 
o ho ho, ui ui.: . [

Bet kada tariame’; pasikarto
jančius jaustukus sujungdami, 
rašome vienu žodžiu, pvz.: aja- 
jai, ajėjė, ėė, ojdi. Taigi tas pat 
žodelis —jaustukas vienu atveju 
gali būti parašytas kartu, kitu
— atskirai. >

Jaustukai, sudaryti iš kelių 
balsių ar pusbalsių (tęstinai ta
riamų) rašomi: aa, ėėė, oo, ššs, 
brrr, ė-e-eėė (pirmos dvi ė tęsid- 
mo&, kitos ne).

A. Tamulvnas

I rinkmu 
tanas Budrikis, 
naubkienė, sesė 
nė, sesė Marytė 
ir Jonas Rėvas.

Vasario 27 d. buvo sušauktas 
kuopos valdybos narių posėdis 
na> pirmininką Viktorą Bara
nauską. Po-ėdj aidarė kuopos 
pirmininkas V- Baranauskas, pa 
kviesdamas sekretoriauti š. J. 
Rėvą. Dienotvarkėje buvo įt
raukta kuopos valdybos pasi
skirstymas pareigomis. Vicepir
mininku buvo išrinktas š. Anta
nas Budrikis, moterų vadove — 
sesė Medlina Baranauskienė,pa
rengimų vadove — sesė Vera 
Budrikienė, kuopos iždininke — 
sesė M. Makarenkienė, kuopos 
sekretorium — Jonas Rėvas.

Per tą kuopos valdybos posė
dį kuopos pirmininkas pranešė, 

padovanoja didoką laivą, 
21 pėdų ilgio, St. Petersburgo 
jūrų šaulių “Palangos” kuopai, 
kaip nuosavybę. Sekretoriui įtei 
kė laivo dokumentus, kurie bu
vo įrašyti į protokolą. ' Jis bus 
pavadintas “PALANGA”. Lai
vas nuvežtas į remonto vietą, 
sesės M. Makarenkienės kieme. 
Pabaigus remonto darbus, bus 
nuleistas į vandenį ir padarytos 
krikštynos.

ENERGY 
WISE .

buvo išrinkti: š. An- 
Medlina Bara- 
Vera Budrikie- 

Makarenkienė

racffii pigiausioms kainom!*. neteiko pelno, 
r patarnauja tut savišalpos pcgriodo.

Klekriena* lietuviu ir lietuviu draugai pdi '* 
SsrMenijiine apsidrausti fH $10.000.

eGLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — EndointOTl 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, Heklančbui 
aukštojo mokslo ir Ju gyvenimo pradžlat

<1^ — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdraudc už 
11,000 apdraudof tuma temoka tik S^.OO roe tarną.

SLA— kuopų vyra rho*e lietuviu kolonijoje. KreiptKėf 
| savo apylinkės SLA kuopt; veikėjui jie Jums 
mielai pagelbės i SLA išrašyti.

w. rsHi m 
Bvaff. Fark, UL 
40642^ • 424-UM \

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

veiksmiais, pvz.: bežiūrint, be
veik, bepigu ir kt.

Bet jei dalelytės be, bene turi 
sakinyje reikšmę ar — rašomos 
atskirai, pvz.: Bene eisi į mišką 
medžioti (ar eisi). Išskirai rašo
me nebe pirmas, nebe paskuti- 

riai ir būsimo SLĄ. seimo dele- ’nis, ir 1.1.
gatai. Valdyba

—r SLA 134-tos Moterų kuo
pos susirinkimas įvyks šeštadie-

■ nį, kovo 13 d., 12 vai. Chicago kais. Bet 
Savings bendrovės patalpose, dažniau 
6201 S. Western Ave., Chicagoj 
Kviečiama kiekviena narė-daly 
vauti, nes bus SLA Pildomosios ojetus, vajetus, vajėzau, akad 
Tarybos rinkimai. Po susirinki
mo— kavutė. Valdyba

bedantis, bedar- CICERO išnuomojamas 4% 
kamb. butas 1 ar 2 suaugusiems.

Skambinti 652-3978

PASSBOOK 
SAVINOS... 
the best way to savvegularfyl

Kgvo 20 d. įvyko St. Peters
burgo jūrų šaulių ‘’Palanga ’ 
kucpo metinis susirinkimas L:e 
tuvių klube. Susirinkimą atdarė 
buvęs kuopos pirmininkas Jonas 
Kalpoką^; sekretoriauti pasi- 
kveitė tos pačios kuopos valdy
bos vicepirmininką ir kartu sek 
retoi ių, ir dar ėjusį kuopos re- 
v z/os nario pareigas, šaulį Al
biną Gėčių, kuris ir surašė to 
susirinkimo protokolą.

Prmininkauti buvo pakviestas 
centro valdybos narys Al
fas Šukys. Susirinkimas buvo 
pasiskirstęs į dvi dalis. Susirin
kime turėjo teisę balsuoti tik ke
turiolika narių.Priėjus prie svar 
biausio punkto — kuopos pirmi- 
nnko rinkimų, balsavimas buvo 
slaptas, Įrašant pavardę lapelyje 
už ką balsuoji. į pirmininkus 
buvo tik du kandidatai — sau-| 
lys J- Kalpokas ir šaulys Vikto- ’ kad 
ras Baranauskas. Balsus skai
čiuoti buvo pakviestas šaulys 
Stepas Lungys ir sesė Mikalau
skienė. Balsus suskaičiavus, pa
aiškėjo, kad V. Baranauskas ga
vo aštuonis balsus, o J. Kalpo
kas — tik šešis. Pirmininku bu
vo išrinktas š. Viktoras Bara
nauskas.

Po to buvo renkama kuopos 
valdyba pusiau slaptu balsavi
mu. Kandidatais buvo pristaty
ti ir senos valdybos nariai? Per

Dalelytės GI rašymas

ši dalelytė rašoma atskirai/ 
nuo visų kaitomų žodžių ir jų I 
formų, pvz.: kas gi, ka gi, dėl ko 
gi, vis tiek gi.

Bet ,pagal įprotį, ji rašoma ir 
kartu: nejaugi, taipogi, kadangi.

Deja, dalelytė gi su nekaitd- 
mais vienskiemeniais žodžiais 
rašoma kartu, pvz.: argi, bentgi, Į 
betgi, dargi, irgi, kadgi, kaipgi, 
kurgi, nagi, negi, otgi, šiaipgi, 
ugi, visgi, vosgi, , taigi, taipgi,

Kaip tvirtina US News. &. tete.Keletą metų vertėsi pnvacu 
World Report žurnalas,..Sovie- praktika, p nuo 1977. metų ge
tai paskutiniais metais į erves 
paleidžia penkis kartus daugiau
erdvėlaiviu, negu amerikiečiai. I LaįŠkaS NailjieilOmS 
Susirupmimą kelia Sovietų pla- 4 J
nuojama aplink Žemę skriejan
ti erdvės stotis, iš kurios laserio

Dalelyčių TE, BE, TEBE, 
NEBE rašymas

Šios dalelytės su vaiksmažo- 
džiais, dalyviais, pusdalyviais ir 
padalyviais rašomos kartu, pvz.:

1 tedirba, tebesneka,' nebešūkau
ja, teskaitąs, teskailydamas, ne
beaukšti ir kt.

t

! Taip pat be rašoma kartu, ka-
1 da daiktavardžio ar būdvardžio 

gūžės mėn. yra teisėjas (Asso- * galūnė sutrumpėja, pvz.: bejuok 
ciate Judge). Už gerai atlieka- ( sakau, kd tu čia kvailieji? (Beį SUAUGUSIEMS išnudmojamas 
mą teisninko darbą Mr. Jemilo juoko — bejuok). Į 5 kambarių ■butas 3415 West
yra ne kartą gerai įvertintas j Taipogi kada be virsta (su 65th Place. Telefonuoti 434-7322 
teisininkų organizacijų, Chicago daiktavardžiais ir būdvardžiais) 
Bar Associaton įskaitant. 'Į priešdėliu, pvz.

Privačiame gyvenime teisėjas bis, besmegei- 
Jemilo priklauso įvairioms or-įkartu.
ganizacijoms, kaip tai: Bloom { Na, ir rar rašoma kartu su vie- 
Township demokratams, Ame- no žodžio reikšmę, turinčiais prie- 
rikos lenkų demokratų klubui, 4
Amerikos Legionui ir kt.

Richard S. Jemilo mėgsta tei-

iNsuRzo

HOMEOWNERS POLICY

iri

Mutual Federal 
Savings and Loan

. WITH REPAYMENT 
TO FIT-ACOUR INCOME

Dengiame ir taisome visu ra
liu stogus. Už darbą garan. 
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717




