
liuojamo erdvėlaivio.

MAJORAS NORĖJO SUVAL- 
GYTI DOKUMENTUS

n

■— Amerikos kariuomenės va
dovybė įsakė nustatyti kokius 
spindulius vartoja iškelti Sovie
tų satelitai.

CHICAGO, Ill. — Chicago
Sun-Tiw»x dięnrašUa, koxnen-

— Ketvirtadienį aukso uncija 
kainavo $31 (k

itar mai, kaip tą sušvel- 
įrašyti į įstatymo ribas, 
kad jis būtu teisė'as ir 
suprantamas.

SOVIETŲ SĄJUNGA PADIDINO
SAVO SKOLAS IKI $20 BILIJONŲ

SOV. SĄJUNGA NELEIDO RYTŲ EUROPAI SIEKTI TAIKOS, 
BET LEIDO Iš VAKARIEČIŲ SKOLINTIS PINIGŲ

Egipto valdžia sutinka mokėti rusams už karo medžiagą, bet egiptiečiai)
- . - atskaitys milijonus už rusų pagrobtus paminklus.. j

susidaro ir 
skraidantiems did’e

KALENDORtUS

Kovo 1$: Kyrilas, Eimutis, 
Vaigailė, R’ykvaldis, Saidra, 
Vainis. '• *■

Saulė teka 5:59, leidžiasi 5:58.
Orti deWtucti^ |

Edv. Dervinskis neapsižiūrėjo, kaip 
nelauktai prakišo Kongreso vietą

JIS TIKĖJOSI LAIMĖTI DAUGIAU BALSŲ, BET UŽSISPYRĘ 
AIRIAI ATĖMĖ Iš JO KONGRESO VIETĄ

VOL. LXIX

. NAUJA VLIKO VALDYBA * 
IR UŽSIMOJIMAI .

WASHINGTON, D.C. — Kovo 13 d. Vašingtone septynių va
landų ilgio’ posėdyje buvo aptartos sekančių trejų metų VLIKo 
valdybos darbo gairės ir pasiskirstyta pareigomis.

Valdybos pirmininkas dr. Kazys Bobelis plačiai išdėstė ateities 
darbo galimybes ir pabrėžė, kad jis remiasi buv. VLIKo vice
pirmininko inž. Liūto Griniaus formuluotu darbo’ plano ir valdy
bos struktūros pasiūlymu. Šis pasiūlymas buvo pristatytas VLIKo 
tarybai 1981 pietų gruodžio 12 d. posėdyje.

THE
111. — Ketvirtadienis, Tliursaav.

Thg ^ftd Grwtot
Lithuanian Daily in America

The LithuAnim Daily News 
by Tb« N«w« FublhhJni Co^ Inc.

1739 So. Halsted Street, Chicago, Ill. 60608
HAymarket 1-6100

Over One Mill tun I uhimi^an 
In The United States

Valdybos posėdžio pabaigoje, 
aptarus ateities reikalus, pirmi
ninkas paprąšė dr. Domą Krivic
ką priimti pastovaus valdybos 
pirmininko pavaduotojo parei
gas ir pakvietė dr. Kostą Jurgę- 

. ląi pasilikti vicepirmininko parei
gose politiniams reikalams. Val- 
dybc’s' sekretorium pasilieka dr. 
Jonas Sliklorius. o teisine pata
rėja dr.- Elena Armanienė. 
Į-valdybą įėjo du nauji nariai: 
p. Nijolę Šlape lytė-Vaitekūnie- 
nė, kuri priėmė vicepirmininkės 
pareigas žmonių teisių reika
lams ir dirbs komisijoje su dr. 
Aleksandru. PlaferhlT ir ^ Elvyra 

- šikšnyte-Vaddpaliene; ir-Vytau
tas J ok ūba i lis, '■ kuris priėmė 

■ vicepirmininko - pareigas beturiu 
tarporganizaciniams reikalams. 
V; Jokūbaitis sudarys šienas 
reikalams -tvarkyti komisiją

. Člvelande sų nariais iš Kanados. 
Dr. Jokūbas Stukas priėmė vice
pirmininko pareigas- informaci
jai amerikiečių, gaudai ir radi
jui; ,’Agr. Jonas tfeugėk '.§>osę- 
dyję. medalyvąvęs) / sutiko ■ būti 
valdybos’ riari-ū- ir rūpintis lietu
vių -spAiĮrids informacijos reika- 
laisi dhX Lffitūr Griniui pirmi
ninkas • .siūlė; prįintičl yicepirmi- 
ninko titulą, tačiau j iš jau 'prieš 
tris mėnesius buvo: pareiškus 
asmeniškas rezervacijas ir tik 
vasario -in ėnesį sutiko įeiti į yat 
dyb|jnaęiu; ^Praeitoje valdyboje 
inž. L. Grinius buvo vykdomojo 
vicepirmininko pareigose.' Buv. 
vicepirmininkas i n f.o.rmacijos 
reikalam^,, ,dr. Jonas Balys, iš 
VLIKo valdybos pasitraukė pra
eitų metų gruodžio' mėnesį:

Naujos valdybos pareigų pasi
skirstymas rodo gerą kryptį. 
Pirmiausia, pavyko išspręsti pa
stovaus pirmininko pavaduotojo 
klausimą. Valdybos pirmininkas 
dr. K. Bobelis yra praktikuojan
tis crirurgas ir gyvena Florido^ 
je. Jis aktyviai dalyvauja JAV 
Respublikonų partijos įvykiuose 
ir jo laikas yra labai ribotas.

Dr. Domas Krivickas jau 1979 
metais buvo kviečiamas priimti 
pareigas VLIKo valdyboje, bet 
iki šio laiko jų atsisakydavo. 
1978*metais jis buvo Lietuvių 
Fronto Bičiulių ir Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės valdybų 
remiamas VLIKo valdybos pir 
mininko pareigoms. Priėmęs pir
mininko pavaduotojo pareigas, 
jis žada išspręsti VLIKo-PLB

santykių klausimus ir vystys 
1981 metų VLIKo seime savo 
paskaitoje išdėstytą programą.' 
Kaip pirmininko pavaduotojas, 
dr. D. Krivickas taip pat vado
vaus “mažajam VLĮKui”, lai 
yra, Vašingtone gyvenančiai 

’ valdybos daugumai ir šauks jos 
posėdžius maždaug kas pora sa
vaičių, ši pakaita turėtų smar
kiai padidinti valdybos darbin
gumą. Dr. D. Krivickas taip pat 
patars vicepirmininkės N. Vaite- 
kūnienės vadovaujamai žmonių 
teisių komisijai, šiuo būdu bus 
išspręsta anksčiau dr. D. Krivic
ko-' pirmininkautos žmonių teb 
siu koniisijo’s padėtis. Galop, dr.: 
D. Krivickas patars "vieeplrmi 
ninnkui V. Jdlūbaičiųi vėtant 
VLIKo ryšius su lietuvių orga- 
iiižaęijomis. ' - U

VLIKo valdyba šiame posėdy
je taip pat nutarė pakeisti Eltos 
raštinės vedėjos p. Margaritos 
Samatienės.s'titulą iš . .‘‘Office 
Manager’’ į .“Executiye Manag
er’’, .bet paliko lietuvišką-parėi-

> gų pavadinimą. Raštinės reikalų 
priežiūra buv'O pavesta valdybos 
pirmininko pavaduotojui dį. .D?

.Krivickui/.’. ’ ' ■ r ”. 7.
■Naujos vadybos iždininko pa

reigas priėmė’ dr.;E. Armariiėnė. 
Kelios dėmesio reikalingos pa
reigos -kol kas-liko nepaskirtos. 
Jų tarpe yra Eltos priežiūra ir 
jos tobiilihimas, ’ informacijos 

■rinkimas, Lietuvos, padėtimi stu
dijos, leidinių moša, VLIKo oT- 
ganizacijos reikalų vystymas.

Nauja valdyba turi teisę ko
optuoti dar tris valdybos narius 
ir gali savo pajėgumą praplėsti 
sudarydama komisijas. Sp.

PAVYKO GAUTI SALVA
DORO DOKUMENTUS

WASHINGTON, D.C. — Vals
tybės departamentas antradienį 
gavo svarbius dokumntus, lie
čiančius Salvadoro’ vyriausybės 
darbus. Tuos dokumntus buvo 
gavę apdairūs Boston Globe re
porteriai, buvę Salvadore ir no
rėję iš pirmų šaltinių patirti, 
kaip ten iš tikrųjų reikalai ėjo.

. Pasirodo, kad prieš du metu 
minėto laikraščio žurnalistai ga
vo kelis autentiškus dokumen
tus, priklausiusius Salvadoro ka
riuomenės majorui Roberto 
d’Aubuisson, Ddkum.entai liečia 
Salvadoro vyskupo Arnulfo Ro
mero nužudymą, ir kitus vals
tybinius nusikaltimus. Tie doku
mentai priklausė minėtam ma
jorui.

Boston Globe davė tikslius re
portažus, nes turėjo valstybinius 
dokumentus. Per du pietus dien
raštis davė tikslias informacijas. 
Dabar visi dokumentai Valsty
bės departamente. Tikimės, kad 
netrukus bus paskelbta, kaip 
tie dokumentai pateko į amen- 

' CHICAGO? IU. — Kongresu 
atstovas Edward Dervvinski net 
nepajuto, kaip jis prarado savo 
vietą Kongrese. 55 metų am
žiaus lenkų kilmės geras teisi
ninkas ir kalbėtojas visai nety
čia prakišo labili svarbią vietą 
Kongrese. Jam pavojus seniai- 
buvo ruošiamas, bet jis nekrei
pė reikalingo dėmesio. Jis pats 
nenorėjo tikėli, kad jam susida
rytų didelis pavojus.

Dervinskis gerai pažino Kon
greso atstovą George O’Brien iš 
Jdlieto. Jis buvo tikras, kad jam 
pavyks įtikinti naujo distrikto 
balsuotojus atiduoti savo balsus 
už jį, o ne už gerai senstelėjusį 
O’Brien.

Dervinskis yra geresnis kalbė
tojas negu O’Brien, bet šis jau 
keturis terminus atnstovavo Jo- 
lietą, d Dervinskis, nors ir 10 
metų jaunesnis, nepajėgė pa
traukti į savo pusę reikalingo 
balsų skaičiaus.

Dervinskis viską buvo apskai
čiavęs. Pagal savo planus, jis ir 
rinkiminę kampaniją. vedė. Jis 
apvažiavo visas Joliet apylinkes 
ir sakė kalbas. Bet jau balsavi
mo dieną jam buvo aišku, kad 
reikalingo balsų skaičiaus jis 
nesurinks. Jam buvo aišku, kad 
airių jis neįtikino, nors jie ati
džiai. sekė jo kalbas. Airiai bal
savo už airį, nežiūrint į auksa
burnį lenką.

Rinkiminės kovos metu Der- 
▼taikįt pud4 mo O’Brien n*-

vykusią elgseną, bei antradienio 
vakarą jis O’Brieną pasveikino. 
.Jis pats savaitės pabaigoje va
žiuos į Washingtctiu, atsisvei
kins su kitais Kongreso atsto
vais.

Edv.>Dervinskis yra labai ge
rai informuotas apie užsienio rei
kalus. Jis galėtų gauti atsakingą 
darbą Valstybės departamente. 
Preziedntas galėtų jį įpareigoti 
vesti bent vieną skyrių, liečianti 
Sovietų Sąjungą.

Kongreso atstovas Para
gavo daug balsų

Kongreso atstovas John Fary 
antradienio vakarą buvo pa
skelbtas laimėtoju, bet rytiniai 
Chicagos laikraščiai paskelbė, 
kad laimėjo William Lipinskis.

Paskutiniai radijo pranešimai 
nutilo apie Kongreso atstovą J. 
Fary, o spauda laimėtoju pa
skelbė Li’pinskį. Sekantis prane
šimas sakė, kad balsai dar galu
tinai nesuskaičiuoti.

Lipinskis paskelbė, kad jis tu
rėję gauti daugiausia balsų. Bu
vo užuominų, kad burmistrė J. 
Byme buvo j reikalą įsikišusi, 
bet tikrovė yra kitokia, nes 
prokuroro R. Daley paskirti 
pareigūnai balsavimd eigą tik
rino.

PREMJERAS BEGIN PRAŠO 
MUBARAKĄ ATVAŽIUOTI

JERUZALĖ. — Izraelio prem
jeras Menachem Beginąs, anks
čiau pareiškęs, kad jeigu Egipto 
prezidentas Mubarakas nenori 
atvažiuoti į Jeruzalę, tada ge
riau kad iš visd neatvyktų į Iz
raelį, dabar pakeitė savo nuo
monę ir vėl paprašė Mubarakui, 
kad vis dėlto atvažiuotu.

Atvykus į Izraelį Egipto už
sienio reikalų ministeriui Kamai 
Hasan, premjeras Beginąs labai 
jau nuolankiai paprašė minisle- 
rio, kad prez:d:ntaš Mubarakas 
vis dėlto atvažiuo’tų.

Ministeris, vėliau kalbėdamas 
su laikraštininkais, pareiškė, 
kad prez. Mubarakas atvyks į 
Izraelį, tačiau ministeris atsi
sakė duoti daugiau informacijos 
apie galimą kelionę. Laikrašti
ninkai pažymėjo, kad šiandien 
Mubarako atvykimas labiau rei
kalingas Izraeliui, negu Egiptui.

tuddamas apie majoro Roberto 
d’Augusson paimtus' dokumen
tus, tvirtina, kad jis norėjęs 
tuos dokumentus sunaikinti, bet 
jam nepavyko. Negalėdamas jų 
sunaikinti, jis pradėjo juos val
gyti, bet buvo jau vėlu.

Salvadoro militarinė policija, 
gavusi vyriausybės leidimą, už
ėjo į majoro Aubusson butą ir 
pranešė, kad jis bus tardomas, 
turės papasakoti kelis dalykus. 
Militarinė policija iš,’jo paėmė 
visus ddkumehtus. Yra pagrindo 
manyti, kad maj. Aubusson tu
rėjo tikslių žinių apie Salvadoro 
vyskupo nužudymą bažnyčioje, 
šis reikalas bus-keliamas vie
šumon. C

80 Bill
ŽENEVA, Šveicarija.— Sovie- 

(tų Sąjunga neleido Rytų Euro- 
; pos valstybėms pasirašyti tai
kos sutarties, bet rusai leido 
Rytų Europos valstybėms ieš
koti paskolų ir pirkti maisto ir 
mašinų iš Vakarų valstybių.

Iš viso Rytų Europos valsty
bės prasiskolino Vakarams 80 bi
lijonų dolerių, o pati Sovietų 
Sąjunga tuo pačiu laikotarpiu 

į padidino savo pasko'ias iki $20
• bilijonų.
j Sovietų Sąjunga vis atidėliojo 
į taikos sąlygas, bet ji reikalavo,
• kad Vakarų Europos valstybės, 
! negalėdamos pasirašyti taikos 

skolinga Vakarams $22.1 bil.
Ekonominė Europos komisija 

tiksliai nustatė Lenkijos skolas 
Vakarams. Kada lenkai pajėgs 
tas skolas sumokėti, luo tarpu 
dar neaišku. Dalį skolų už per
kamus Amerikoje javus garan? 
tavo JAV ž;mės bankas. Kad 
Lenkija nebūlų paskelbta bank
rote. prezidentas Reaganas įsa
kė, kad Amerika procentus įra
šytų į skolų sąskaitą.

Jugoslavija yra prasiskolinusi 
Vakarams $18 bilijonų. ?

Vengrija yra skolingą įvai
rioms Vakarų Europoj valsty
bėms 7.7 bil. dolerių. ®

Rumunija skolinga Vakarų 
Europai 10.8 bil. dolerių. Dalį 
savo pinigų Rumunija yra inves
tavusi Amerikoje.

Čekoslovakija skolinga Vaka
rams 3.5 bil. dolerių, Rytų 
Vokietija skolinga ’’ Vakarams 
13 bilijonų dolerių. Jau minėjo
me, kad Sovietų Sąjunga skolin
ga Vakarams 19 bil. dolerių.

Dabar Sovietų Sąjunga nori 
paskolos padidėjo labai didelė-! išsiderėti, jai pačiai ir kJic’ms 
mis sumomis. Visus ekonomi-! Rylų Europos valstybėms žy
nius reikalus tvarkė komunistų Į miai magesnius nuošimčius, 
partijos sekretorius Giereka?. Paskutiniais- penkeriais metais. 
Jis vyriausybės nariams įsaki- įvairios valstybės padidino savo 
nėjo’ pirkti viską, kas buvo ga- skolas virš 100%. Kada tas 
Urna pirkti, šiandien Lenkija skolas grąžins? >

sutarties, “bendradarbiautų“ su 
Rytais, kaip sakydavo' rusai. Jos 
galėdavo parduoti javus, rieba
lus, drabužius, sunkvežimius, 

^automobilius, elektroniką, ir kj* 
tirs būtįpus* dalykus. Tuo tarjiu 
Jiksliaa Bustafyfds - tiktai dabar- 
tihės Lenkijos skolos.

Lenkija 1975 metais buvo sko
linga Vakarams 7.7 bil. dolerių, 
bet paskutiniais metais lenkų j

SOVIETŲ SATELITAI SUDARO i 
PAVOJŲ AMERIKOS LAIVAMS ?'

AMERIKOS DIDIEJI KARO LAIVAI IR LĖKTUVAI PADAN
GĖSE RUSŲ GALĖS BŪTI LABAI LENGVAI NUMUŠTI

WASHINGTON, D.C. — So- Pirma reikės nustatyti, ar 
vietų valdžiai iškėlus į erdvę I laserio spindulius geriau leisti 
kelis radarinius satelitus, susida- nud Žemės paviršiaus, ar juos 
ro didelis pavojus didiesiems paleisti iš judančio ir kontro- 
Amerikcs karo laivams, — aiš
kino susirinkę JAV laivyno eks
pertai ir satelitų specialistai.

Didelis pavojus 
erdvėje
siems lėktuvams. Sovietų sateli
tai labai lengvai galės užpulti 
skraidančių lėktuvų grupes.

J igu Sovietų satelitai galės 
sekti didžiuosius Amerikos karo 
laivus ir lėkluvis, niekas nepa
jėgs sustabdyk Sovietų naikin
tuvų, jeigu jie bus paleisti į 
Amerikos karo laivus ir lėktu
vus. šilas klausimas plačiai ap
tariamas Washinglcne.

Be laserio negalės apsici'i

Siūlomos dvi priemonės So
vietų laseriams suvaldyti. Vieni 
specialistai siūlo iškelti galimai 
aukščiau satelitą. Jis turėtų pa
siekti 
laivus 
laivai 
galėtų 

Bet
dėtų, tai kiti specalistai tvirtina, 
kad taria reikėtų paleisti erdvėn 
laserio spindulius, šiuo reikalu 
amerikiečiai jau yra žymiai to
lau pažengę, negu rusai Jiems 
atrodo, kad laserio spinduliais 
nebūtų sunku išmušti Sovietų 
satelitus, sekančius Amerikos 
karo laivus.

Sovietų satelitą, sekantį 
ir lėktuvus. Amerikos 

bei lėktuvai šitokiu būdu 
apsisaugoti.

jeigu ši priemonė nepa-

NAUJI ĮSTATYMAI APIE
CIGAREČIŲ PAVOJŲ -

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Rcaganas rengia nau
jus patvarkymus apie pavojų, 
kurį žmonėms sukelia rūkomas 
tabakas. Dabar verkiantis įstaty
mas įsako ant kiekvieno cigare
čių pakelio pažymėli, kad rūky
mas sudaro didelį pavojų svei
katai.

Dabar aiškėja, kad ne visiems 
rūkantiems žmonėms sus’dsto 
pavojus. Yra žmonių, kurie rū
ko visą gyvenimą ir jU.<;a liga 
neserga. Cigarečių gamintojai 
reikalauja, kad tas griežtas įspė
jimas būtų sušvelnintas, nes jis 
esąs netikslus.

Atrodo, kad prez. Reaganas 
savo laiku yra pasižadėjęs šį 
įspėjimą sušvelninti. Dabar eirta 
ilgi pas 
n mimą 
Reikia, 
visiems
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NATIONAL OSTEOPATH/CMEDICINE WEEK 
TO BE OBSERVED JUNE 1~7. 1930 BECAUSE...

Ivai- 
pads

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

nistracija praneša, kad Soc. Sec. 
išmokos galį būti mokamos pa
gal paprociųą gyvenančiai (Com 
mon Law) žiuonai pagal jos vy-

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

1 foundation study 
J PROJECTS A 71% GROWTH 

FOR THE OSTEOPATHIC 
PROFESSION DURING 

THE ________ _________

pagaminti 
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puikų
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kuri£
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KL. Pąsakykitę, 
darbininkų rekordus

? ATS. Taip. Kreipkitės į 
miausią 
jūs turite 
patiekite įstaigai 
kurias jūs turi'e 
mas bus pilnesnį*

KL. Ar valdinėse įstaigose aš 
galėčiau gauti atsakymus-į spe
cifinius klausimus, dėl Darbe 
Parangos Samdos įstatymo nuo
statu?

Du vyriškiai susitinka Mad
rido gatvėje. Vienas ima pasa
koti:

d* kvailumas vienu 
taku vaikščioja ir tą patį žiro^ų 
kabinėta-

skelbimą, 
kad fir-

par angos 
reikalavimo 

nurodyti uždarbio

vėją, kuri turėjo sulopyti dr 
bužius. Pusę metų ji mus i 
vargino.

Vos tik vakar nuo 
kratėme.

— O Kaip ilgai ji dirbo pas

Viename Londono rinke di
delė atrakcijai moteriškė jau iš 
gyvenusi 35 dienas be valgio. 
Žiūrovų tarpe pastiaikė ir vie
nas gydytojas. Pastarasis klau
sia direktorių:

— Ar tiesa, kad toji moteriš
kė jau 35 dienas nieko nevalgo?

— Taip, iš tikrųjų.
— Ir nieko jai neatsitiko?
— Šis tas. Keletas škotų jau 

pasisiūlė su ja susituokti.

PASUKOS — NAUDINGAS 
ŽMOGAUS ORGANIZMUI 

MAISTAS

Redajtuoia PRAN4S *ULAS
KUu^mus ir metftiaęą 4436 So. Washtetuw, Chicago, IL 60632

KL. Pasakykite kokius 
dus reikia' laikyti pagal 
Panmgoy įstatymą?

LIGONYS, NEDARBINGI — NETURĖTŲ BŪTI 
IŠMETAMI Iš SOCIALINĖS APDRAUDOS GLOBOS

Motina: —.Nelabai gerai. Jie 
klausė tokių dalykų, kurie atsi-

V^ANIPULATIVE 
THERAPY PROVIDES 
PATIENTS WITH 
AN AbDED DIMEN
SION OF TREAT
MENT. •

Jeigu seni oras įsirašys į vadi
namą Halt draugiją, tai pirmais 
metais jis gaus vadinamą Citi
zens Legal Manual, be to nemo
kamai gaus keturių mėnesių ra
portus. Pažymėtina, kad prane
šime nurodyta’ jog nario mo
kestį galėsite nurašyti nuo pa
jamų mokesčių.

Platesnių inforūiačijų sutei
kta Halt. Stiit 319. 201 Massachu 
setts A ve.. N. Y., Washington 

4> C. 200002.

ATS. Parangos kent faktorius 
turi laikyti šias žinias apie kiek
vieną primtą darbininką pagąl

. Kaiminka: — Kaip pasisekė 
jūsj sūneliui instorijos egzami
nas?

- — Prisiekiu, kad tu esi 
masis vyriškis, -kurį taip

žuvie* 
sosams%

KL. Malonėkit pasakyti, kiek 
mętų privalo vyras ir moteris 
ičgyventi kartu Illinois valsti
joje, kad jiedu būtu lakiomi le- 
gališkai susituokę, pasiremiant 
papročių teise (Common Law)? 
Man rūpi sužmoū, ąr tokia žmo 
na gali gauti Soil Soc. išmokas 
pagal savo vyrp-įkartą -

j - - Jonė Wė

Turistas (klausdamas sutiktą 
moterį): Atsiprašau, kiek yra 
kelio iki artimiausio, miesto?

Moteris; — I tęn lygai 2 my
lios, o atgal, tai 3 — taip bent 
sako mano vyras. Tenai jis pa
prastai tiesiai nueina, o 
grįždamas vargšas, - kelią 
n ai truputį pakeivna.

Pagarsėjęs Hollyw<x>d akto- 
ius Bob Hope sykį pareiškė:
“Jūs nematysite manęs lo

šiant iš pinigų arba švaistant 
dolerius arklių lenktynėse. Juk 
iš turiu išlaikyti valdžia*’.

Sylvia Porter. Sun-Time III 
15 d. išspausdino tokius iūdnus 
avęius. kurie kelia visų apdrau- 
^ųjų susiįūpmimą ir nuostabą:

1) 44 metų amžiaus stogų 
dengėki vaikščiojąs su remen- 
čiaįs dėl nugaros disko sužeidi
mo, kęsdamas didelius skaus
mus po įvykusios darbe nelai
mės. Minimas asmuo grįžo dar
ban po kelių nugaros operacijų. 
1973 m. jįs krito nuo stogo į 
karštą asfaltą, nudegė kūno virr 
šutinė dalis. Jis gulėjo kels akr- 
tus ligoninėje, bet jo gydytojas 
bijojo daryti daugiau jam ope
racijų dėl to, kad operacijos re
zultate galis įvykti paralyžius. 
Soc- See. administracija jam 
pranešė, kad peržiūrėjus jo 
bylą, konstatuota, kad jis galįs 
dirbti. Jam parnešė, kad jo Soc. 
Sęc. išniokos, . jo žmonai ir 
dviem vaikams yra terminuotos.

2) Baisi istorija: Moteris su 
vadinama pulminary hyperten
sion su keliomis širdies atako
mis ir plaučių liga, gaunanti 
deguonį yra išbraukta iš nedar
bingumo išmokų sąrašo. Jai taip 
pat pranešta, kad ji yra darbin
ga (capable to work).
• Tai yrą 'baisių nelaimių 
kus pavyzdžiai^ žmonių, 
yra išbraukti iš 

‘bingumo išmokų Sąrašų po to. 
kai jų, bylas peržiurėjo ir admi- 
'bistrącija pripažino juos galin
čius dirbti už algą. i į 
•\ Sbc, Sėc<-' r.ed^^^gu^ *iš- 
mokoms gautų-niekados nebuvo 
lengva procedūrą; ir - ankstes
niais metais. Tik pusė -iš besi
kreipiančių tokias išmokas gau
ti. būdavo pripažinti nedarbin
gais asmenimis ir turį teisę į iš
mokų gavimą.

Šiuo metu ši procedūra pasun 
kėjo. Tš dešimties besikreipian
čių į S. S. įstaigą nedarbingu- 
mer pašalpai gauti praeitais me
tais, septynių prašymai buvo at
mesti- Kai administracija patik
rino nedarbingųjų 26.000 bylas 
(apie pusę iš.55.000 peržiūrėtų 
bylų), jie buvo išbraukti iš pa
šalpų. sąrašų, kartu su jų išlai
komais asmenimis (angliškai va 
dfnamais dependents).

Nedarbingumo definicija pa
gal Soc. See. įstatymą yra daug 
sunkesnė, negu ta sąvoka nau
dojama Veteranu Administraci
jos arba bet kurios nedarbingu
mo pensini, programas vykdan
čiu privačiu' kompanijų.

3) Kad pripažintu darbininką 
nedarbingu pagal Soc. Sęc. įsta
tymą. jo fizinė arba mentalinė 
negalia turi būti taip bloga, kad 
jį išjungtų iš bet kurio pagelbinį

tarėme, ar apsįmoka su “ĄĮ1 Sa
ver*’ certįfikatais vajyti “biz- 
yięr” cęrtifįkatai> varytį 
uį‘\ kai dabąr už pinigų taupme
nas visi Chieagos bankai ir tau- 
pynio ir skolinimo bendrovės 
Už didesnes pinigų sumas maka 
po 16—17%, o lkAll Šaver” vi
sus metus mokės tik 12% , gi kh 
ti net už 90 dienų terminą mo
ką 14—15%.

. Gal jūsų bet ,-kuris (korespon- 
d#n|as galėtų tuų reikalu dąur 
giąu 'informacijų pątėikti. Be to 
gal žinovai parašytų į 'kokias 
taupymo ir skolinimo lietuvių 
bendroves įdėtinos seni orų taup 
mėnos, kurios būtų saugesnės-

Pr. Petitas

kiek ilgai 
reikia sau-
Jurggis I.

ATS. Keturis metus. Rekordų 
: mikrofiįmų kopijas galima ląi- 
l kylį, jeigu dą^rd^vys numato, 
į kad Darbo dep-to inspekcijai 
i tie filmai galės lengvai būti pa- 
i tikti ir jie pasidarys jų ko- 
I pijąs.

KL. Pasakykite, ar firmos tu 
rimi rekordai 
komi nustatyta 
ma?

PĄS GYDYTOJĄ

— Turi lamstą, daugiau at
kreipti į save. iai o t-
ko baisaus; tik pradžia psichi
nės depresijos, Šalinkitės kino, 
teatrų, paskaitų, radijo, televi
zijos, moterų-... Ir kuo dau
giau pramogų!

valdinę įstaigą, jeigu 
be tkok i ų problemų.

visas žinias,' 
tai ir atsaky- 
ir išsamesnis.

Įf laukinių |ver<ų 
o taip pat ir 
$u pasukomis vlgių 
katei, gauna ypatingai

Amerikietis milijonierius gi
riasi savo pažįstamam:

— Neseniai įrengiau Long Is
land vilą su trimis plaukiojimui 
baseinais.

— Kodėl su trimis?
— Vienas su šaltu vandeniu, 

kitas su šitlu ...
— Tai suprantu, bet kam gi 

tas trečias? , ’ < .
— Tas .trečia?: be vandens.Ma- 

tote tamsta, kai kurie mano 
draugai nemoka plaukioti.

me|ų 
kartu.

CommęA 
unas prasidėjo 

b dbtliv 30 d., ir 
okios Common Law 
ritose šio krašto val-

ATS. Turiu pasakyti, kad ąis 
klausimas yra gąną kojnptikup- 
tas. Po 1905 metų birželio 30 d. 
Illinois valstijoje^ pasiręnūapt 
papročių teise (Common 
jungtuvės nėra laikomo- 
liškomis. nežiūrint kiek 
vyrąs ir motens gyveno 
Tačiau Illinois valstybe 
žįsta tokia* vadinama 
Law manąg 
nrie^ 1966 rr

Socialinis draudimas ir aprūpinimas
v metai Kovo 18, 1982. — Nr. 10 (212)

Manoma, kad nedaug žmonių 
pagalvoja, kad pieno pasukos 
kai kada “maslionkomis” vadi
namos, turi ypatingą maistingu
mo vertę.

Paskutinių metu mokslipip- 
kų paryti pasukų tyrinėjimai 
įrodė* P^Ukos, ąu jų mąi- 
Stingmpo ypatybėmis, turi dide
lės reikšmės kaulų augimui ir 
įų sustiprėjimui

Suaugusiems pieno pasukos 
sužadina apetitą ir padeda virš
kinimo procesui.

Dalyti bandymai patvirtino 
spėjimus^ kad pasukos tinka ir 
Sriubai “pabaltinti”.

Vokiettojo yra apylinkės, 
kuriose iš pasuku, bulvių bei 

guobos gaminami įvairūs ir mai 
stingi valgiai.
Vartojant,vieton pieno,pasukas 

galima visokausias kepsnius il
gai išlaikyti šviežius ir nedžiū-

AR MOTERIS. ’GYVENANTI į 
SU VYRU, PAGAL ‘COMMON
LAW', GALI GAUTI SOC.

SEC. IŠMOKAS?

Šis tas apie “All-Savęr” certifikatus
Paskutiniuoju laiku Chciagos metams, nes dąyp.nėra žinių, ai 

anglų ir lietuviu kalba radijo ir po šių metų tas'pianis dar veik 
TV skelb% informacijas,, kad siąs. 
už “All Saver” certifikatus ne
reikia mokėti federąlinių par 
jamų mąkesčių net iki 006(ve 
dusiųjų p<M4i, o. viengungiam— 
iki SI.000) Tup reikalu šiomis 
dienomis? nųėja^įAd^and Są^ 
ving oefkirbvę ir už $500 “Ali 
Savier” ęertįfikatą nusipirkau. 
Kadangi nągąvaų išsamių -paiū&r 
kinimų, kitų dieną tuo reikalų 
kreipiausi į First- Federal of 
Chicago taupymo if sk^Kpimfi 
bendrove- Ten dirbanti gajiįi.in
teligentiška lietuvė irfąif "paaiš
kino, kad ąš galiu padėti net iki 
$10.000 taupymui, o’ už gautas 
palūkanas nereikėsią mokėti fe- 
deraliriei valdžia: pajamų mo
kesčių; tai esą tik. vienerięms

sąlygos yrą išlaikytos, būtent 
1) abudu — ji ir jos vyras yra 
laisvi susitųoįdi; 2) tarp jų yra 
sutartis arbą sutarimas, kad jie j 
nori gyventi kartu pagal pap
ročių teisę (Common Law) kaip 
vyras .ir žmoną; ir 3) tokios, va
dinamos Common Law marria- , i ge buvo nustatytos toje valsti
joje, kur pripažįstamos tokios 
sutuoktuvės.

Dėl išsamesnių paaiškinimų 
galite kreiptis' į lietuvį advoka
tą. f ..... pr. š. j

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

— Apie penketą dienų. Visą 
gi kitą laiką ji ateidavo pas 
mus, reikalaudama užmokes
čio.

sutartį: jo vardą, pavardę, ad- 
resąįlytį, užsiėmirą, jo ginimo 
datą, tiems, kurie yra jaunesni 
19 metų, jo uždarbis ir dirbtos į KL. Malonėkite pasakyti, ar 
valandos savaitės bėgyje ir kt. į reikia pranešti dar bininkaims, 
išmokėjimai. , kad jie dirba vyrausybės paran-

Bus laikoma įstatymo laužy- j gos sutarties darbus? R. T-tus 

tarnu, arba netikruafklaswlus) i ATS tad. -
rekordu s • menis^ai kiekvienam dirban

čiajam būtų pranešta. Bet darb
davys turi iškabinti 
kuriame turi pranešti 
m a dirba valdinius 
darbus, įstatymo 
metmenis
minimumą, je: toks yra nustaty. 

ir jo priedai, nu
rodą uždarbio minimumą, gali
ma gauti iš Federalinio Darbo 
departamento nemokamai.

Pasukos vartojamos ir 
nems mėsos 
žams

Pasukos vasaros karščių me
tu yra troškulio nuraminimo ir 
atsigaivinimo priemonė.

Kai nuo karščių kartais pa
krinka virškinimas, tai jo sure- 
reguliavimui naudinga gerti tas 
pačias pasukas.

Kenčiantiems nuo nutukimo 
ai ba norintiems beręikalingą 
svorį numesti, patartina vieton 
pieno, gerti pasukas- 4

Pieno pasukos-^nebrangios ir 
sveikatai naudingos.

Pasukose yra daug lecitinp, 
žmogaus organizmui būtino ele
mento.

Pasukos paverstos mįlte|iąi$, 
duodamos penkių - šešių, ipęjįt- 
siu kūdikiams.

Šiame produkte tėra tik vie
nas nuošimtis riebalų, bet už
tat yra daug šio amžiaus 
kams reikalingų baltimų.

turi būti lai 
tvarka ar for-

• C.W

— Tikiu, tikiu tavimi, mano 
brangioji...

— Keista, brangusis, — bet 
tu esi taip pat pirmasis vyriš
kis, kuris patiki mano žo- tiko dar prieš jo gimimą

ATS
kos ar formos, bet rekordai turi tas. Skelbim 
būti prieinami Darbo departa
mento atstovui.

pelną duodančio darbo ir tas 
nedarbingumas turi tęstis ne
mažiau 12 mėn., o to nedarbin
gumo pasekmė gali bųfi mirtis- 

Pažymėtina, kad šio krašto 
Kongresas (pagal pre^ Carterio 
administracijos rekomendaciją) 
priėmė tokius nuostatų^ pagal 
kuriuos buvo nurodyta pakreip
ti Soc. See. sistemą ta prasme, 
kad kas.pęnkeri metai būtų pa- 
Įjkfinta teisė į nedarbingumo 
išmokąs nuolatiniu nedarbingų 
asmenų. Tuo laiku Kongresas 
nustatė, kad nedarbingumo by
los būtų pradėtos peržiūrėti nuo 
1982 metų sausio mėnesio. Ta- 
?au, Reagano administracija šią 
procedūrą pagreitino ir ppradė- 
įo nedarbingumo bylas peržiū
rėti nuo 1981 metų pavasario, 
kad anksčiau galėtų panaikinti 
nedarbingumo išmokų čekių 
išsiuntimą invalidams.

Standartinė teisė dėl vad. car- 
dicvasculiarinio ir psychiatrinic 
nedarbingumo pripažnimo da
bar ypatingai pasunkėjo.

Nedarbingi žmonės, kuriems 
^tįrnta teisę gauti išmokas, turi 
galimybę 60 dienų laikotarpyje 
prašyti, kad jų bylas persvars
tytų ir 60 dienų laike prašyti 
apklausinėjimo procedūros. prie 
administracinio teisėjo. Tcįfcfų 
bylų procedūra gali-tęstis mė
nesiais-

Teigiama, kad minėtų bylų 
apklasinėjimas gali būti su 50:50 
galimybėmis.^ Nors bylos atme
timas gali būti peržiūrėtas, bet 
tas gali būti greitai pakeista.
- Oficialiai apskaičiuojama, kad 
daugiau negu 30% asmenų, gau 
nančių nedarbingumo išmokas, 
esti išbraukti iš sąrašų.

Pr. Fabius



(Iliustracija)

ŠAULIŲ REIKALAI

KALBOS KAMPELIS
KAI KAS ■ APIE "SAKINIUS

Diena vakaru giriasi

TeL 925-2787

MARIJA NORI

ATEINA

ENERGY
WISE :

— Paskutiniai pranešima? sa
ko, kad Kongreso atstovas John 
Fary surinkti mažiau balsų-.

— Žinovai tvirtina; kad ant- 
radienį Demokratų partijos pa
reigūnai klausė prokuroro Rich
ard Daley patvarkymų. - 1>

Visais taisfp>rąsąis yra netikri?
O vienas iŠ • užkl’ausėjų, kuris

Aš tiems visiems už- 
atatinkamai Stsa- 

visi klausimai 
aktualūs vi- 

aulėms, todėl 
tuos atsakymus

atsakiau, kad ne 
skaičiau ir 

siū-

—-. Nusinuodijęs John Belusni 
palikp sžtvo žinoriai dviejų mili
jonų dolerių apdraudą, jeigu jis 
mirtų. Apdrąudos bendrovės 
abojejo, ar ji galės tuos du'mi
lijonus gauti.

—•_ Sovietų Sąjunga ypa pasi
ruošusi skolinti Lenkijai dar 
kelis šimtu.s milijonų dolerių, 
ndrs jai pačiai reikalingi pinigai.

— Fort-Wayne srityje, dar ė ■* S ~4,000 žmonių privalėjo palikti 
narnąs. Prez. Reaganas atskrido 
apžiūrėti potvynio. Jis pats ten 
gerokai sušlapo.

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St, Chicago, IIL 60629 ♦ TeL 925-27S?
■ * > ' '
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’• KĄ LAUM2S LIMA, rašytojo# Petronėlė# Orintaltta ataS 
minimai ir mintys apie aamenia ir vietas neprfk. Lietuvoje ir pir- 
malajais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiui, 
bet kainuoja tik 13. f į 11

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, dc gupiai 
tai ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik M 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe> 
riją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju ui žmogaus tetaea. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja fA.

5L Zoačenko kūryba, 7. Vata&fc 
JQ Minojingų novelių, Ęataa

• DAINŲ ŠVENTAS LAUKUOSE, poetės, rašytojo* Ir tau- 
tintų Šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenim!* 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašy
tas Juozo Adomaičio
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik ui 82. ’ - . ą

Praeitą sekmadienį Dariaus- 
Girėno salėje įvyko Lietuvių 
Tautinių Kapinių sklypų savi
ninkų metinis susirinkimas.

Prisirinko ididokas skaičius 
sklypų savininkų. Paprastai į to
kias susirinkimus ateina apie 
pusantro šimto žmonių, bet šį 
kartą atėjo virš dviejh šimtų. 
; Juo salėje daugiau žmonių, 
tuo salėje geresnė nuotaika.

šį kartą turėjo išrinkti penkis 
direktorius virtoj tų, kuriems 
pasibaigė kapinių direktorių pa
reigų laikotarpis. - ’

Susirinkimą pradėjo Jonas Jo- 
kubonis, Lietuvių Tautinių ka
pinių pirmininkas. Jis jau eina1 
86-uosius mėfus, bet iki šiol ge
rai orientavosi ir galėjo- laisvai 
kalbėti. t.

Matyt, kad Jokuįionį .suspau
dė praėitc'š žiemos didieji šal
čiai ir sniegas. Jam buvo slinku 
ant. kojų ilgiau pastovėti, bet jis 
norėjo pats vesti susirinkimą. 
Jo mintys buvo aiškios, idėjos 
suprantamos, bet darėsi aišku, 
kad jam nebuvo’ lengva laisvai 
judėti, buvo sunku eiti.

Jonas Jokubonis, trumpai ap
taręs kelis pagrindinius kapinių 
reikalus, pakvietė Motiejų Ba- 
tulį perskaityti direktorių rapor
tą. Jis. trumpai papasakojo, kas 
buvo -praeitais metais padalyta. 
Buvtf palaidota 110 žmonių. Me
tai anksčiau buvo palaidota 120. 
, Vėliau Balutis .'pęrskąrtėį/ ką 
pernai jis padarė Tautinėms ka
pinėms. Jis papasakojo; kiek jis 
protokolų parašė ir kokie klau
simai buvo patys- svarbiausieji.

Vėliau trumpai žodi tarė kiti 
direktoriai.’ Kiekvienas galėjo 
pasakyti, ką jis rengėsi naudin
go padaryti.- Keli neturėjo nieko 
naujo pasakyti, todėl visi reika
lai greitai pasibaigė. ■

Kilo nuomonių skirtumai dėl 
naujų .direktorių išrinkimo. Ka
pinių valdovai direktorių rinki
mus ątidėj-d pačian gąlanx o susi
rinkusiųjų. dauguma norėjo pas
kutinį darbotvarkės , punktą 
Spręsti anksčiau. ’ ’ 
į Vienas gudragalvis norėjo 
aiškinti, kad darbotvarkei pa
keisti reikia dviejų, trečdalių 
balsų. Tačiau tuojau paaiškėjo, 
kad tokio nuostato nėra. Buvo 
pasiūlyta direktorių rinkimą 
pravesti tuojau, ir šis pasiūly
mas gavo susirinkusiųjų prita
rimą.

Vienas dalyvis, prisilaikyda
mas Robert Rales, panoro pada
ryti. papildymą. jį$ patarė pir
ma svarstai Valdybos, pasiūly
mą, o vėliau nutarti, kurį klau
simą pirma svarstyti.

•Į Pirmininkaujantis sutiktf su 
nuomone, kad ^direktorių rinki-

K. PUMPUTIS .-• ! '

ŠAULIŲ KLAIDINIMO ĮRODYMAI

Dėl tu rKštų 
tik mačiau ir ne tik 
nagrinėjau papunkčiui tą 
lomą naują saulių statuto pakei 
limo projektą, bet turiu jį 
save, pilną iš 5 puslapių (su lyd
raščiu) ir visais 5 Statuto Komi
sijos parašais. Drąsiai galiu vi
siems pareikšti, kad juos tikri
nau ir lyginau su jų iš anksčiau 
pas mane turėtais parašais ir 
galiu kiekviena užtikrinti, kad 
jie nėra padirbti ar suklastoti, 
bet tikri. :

(Bus daugiau)

NIAŠLIU, jNAŠLIUKIŲ IR 
PAVIENIŲ KLUBAS - ,

Našlių, klubo susirinkimą? 
įvyko' penktadienio vakare/ ko
vo 12 d. Vyčių salėje, 2455 West 
47th Street 1

Susirinkimą atidarė pirminin
kė Etellė McNamee. 6:30 vali 
Vakare. .

Tylos minute buvo pagerbtos 
dvi mirę narės — Sopihie- -Ra- 
davičius ir Delia Dųt>ėk,: o jų 
Šeimoms pareikšta gili užuojau-

— Raudonosios brigados»na
riai žinojd, kad policija juos 
supa, bet jie generolo J. Dozi.r 
dar nešovė. t • )' <’

Dėl mano straipsnio “Sauliai 
yra klaidinami’’, Naujienose š. 
m. vasario 25 d., Nr. 39, kur ap
rašiau, kokiais metodais kai ku
rie mūsų šauliu vadovai deda 
vsas pastangas iš šaulių organi
zacijos išstumti garbės teismą, 
gavau keletą telefoninių ir ak
meninių atsiliepimų. Dauguma 
iš jų sveikino manė už teisingai 
ir laiku patiektą informaciją. 
Viena šaulė net'.priminė man, 
kad ir ji turi tą istoriko dr. J. 
Matuso knygą “šauliiį Sąjunga? 
istoriją” ir pritaria, kad viskas 
buvo teisingai surašyta.-Tačiau, 
ne tą noriu iškelti, nes tarpe at
siliepusių buvo iv tokių,L kurie 
mane užklausė ir kitą dalykų-

nes klaidas. Kartą besikalbant 
su ne eilmiu laikrąščiucįse straip 
snių rašėju, ir jam’ priminus, 
kad lietuvhf kalba mūšy laikraš 
čiuose gerokai suterliojama, te
ko išgirsti šitokį jo atsakymą: 
“Laikraščių tikslas nėra kalbos 
mokymas; skaitytojui svarbu, 
tik, kad jis suprastų apie ką ten 
yra rašoma, zo ne krfip rašo- 
ma.

Vakar dienas Naujienose bu
vo perspausdintas iš “Lietuvos 
Žurnalisto’* prof. dr. P. Joniko 
straipsnis “Gera dovana laikraš- 
tihinkains” Jkur buvo labai tei- 

-k ■ r ■ - ’ #

ringai pasakyta, kad kultūrin
ga tauta negali išsiversti be puo
selėjamos, kultūriškai apdoro
tos kalbės.

Skaitant musų laikraštinę spau
dą, krinta į akis, kad daugumo
je/strapisnių labai mažai krei
piama dėmesio ne tik į sakinių 
sudarymą, bet net ir į gramati-

Ko perdaug, ir ko trūksta šia
me sakinyje, spręskite ‘ tie, ku
rie turėsite kantrybės ji‘ per
skaityti. į

J. žemaitis

- ■ autorius, . . J . ■ • ;
paruošė; sutvarkė : ir i^spaušdipė geriausią

Chięagoš lietiįyią istoriją ’ <
'V (1869 —1950 metai).; ■

- 664 psl., vardynas: ' ; ’ ■ <_ ■■ -
Minkšti viršeliai. , Kaina $15.

Persiuntimas — $1: '.
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Kaip tik apie tokius klausimus 
noriu čia pasisakyti. (

Man buvo išreikšta kai kurių 
atsiliepusiųjų: abejo j imas, ar tik 
rai tie 5 Statuto Komisijos na
riai yra padėję savo parašus po 
tokiu nesąmoningu raštu? Ar 
čia nėra tų 5yių šaulių vądpyų 
šmeižto akcija? Ar aš mačiau,, 
ar ąš pats, skaičiau tuos; saulių;' 
statuto pakeitimo raštus, ar ma
čiau pats tuos parašus. Ant kiek 
jie yra tikri? O gal jie yra pa
dirbti? Čikagoje yra platinami 
Visokie anonyminiai laiškai- ir 
karikatūros apie Tnūsiį;-'-šaulių-

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. KL 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

ir patarė mums toliau studijuoti. l .j

Valdyba pasveikino . visus at- 
siląnkiūsiąs narius;, jigms *palip- 
kėdamą Jihkririų rįVely^ą 'šven
čių bei geros sveikatas^. •'./. r U; ■

— Taip nebus, — tarė vienas 
sklypo savininkas. — Pirma 
rinksime direktorius, o vėliau 
svarstysime kitus klausimus. * w

— Tai mes pradėsime su pa
pildymu, — vėl pareiškė Balu
lis. IMrmiausia pakelsime ran
kas už papildymą.

— Nieko panašaus, — tarė 
Bruno Klemka. — Mes jokio pa
pildymo neba’suosime. Aš pasiū-j 
liau pirmiausia rinkti direkto-l 
rius, tai juos ir rinksime. Turė
kite galvoje, kad mes šiame su-, 
sirinkima sudarome jėgą..-. I 
šiandien jus žaisti negalite. Yra 
pasiūlymas, jam pritarta, tai 
mes turime jį ir svarstyti.

Balutis dar pažymėjo, kad 
reikėtų pirma, pasisakyti, dėl pa
siūlymo, o kitus reikalus vė
liau. ..

Salėje pasigirdo protestas. Pir 
mininkas privalo laikytis daugu
mos nutarimo, negali erzinti 
žmones, kaip darė iki šio ,meto. 
Salėje pasigirdo balsas apie rei
kalą pakeisti pirmininką, kuris I 
nesilaiko daugumos nutarimų. | 
Tada pirmininkaujantis baigė 
žaidimą ir leido rinkti direk
torius.

Buvo išrinkti visi nauji kan
didatai.

Tektų pasakyti, kad toks at
sakymas, žiūrint per kai kurių 
laikraščių skaitytojų akis, gal ir 
teisingas. Nepamirškime, ki’d 
kiekvienas Ūaikraščio skaityto
jas nori ne tik naujų tžinių, bet 
ir tų žinių sklandaus aprašy
mo. “Sieksimai” sakiniai skai
tytojų nemėgiami, nes sunku 
juose susigaudyti-Be to, tokiuo
se sakiniuose dažnai pasitaiko 
net dvi priešingos mintys, jau 
nekalbant apią sintaksės ar gra
matikos klaidas, t 

čia pacituosiu vieną rašyti 
mėgėjo sakinį, kuris aiškiai pa

pas rodys kaip nereikia rašyti.

“Susižinojęs ? (kodėl ne suži
nojęs? J. Ž-) apie mano priete- 
liaus bėdon . įkritimą nusiskubi
nau jį gelbėti, pasikviečiau dar 
savo kaimyną Povilą, kuriam 
buvo sunku iš namų, išeit/,.; nes 
kaip tik jis dažė buto sienas, 
nuvykome į nelaimės vietą, o 
jau ten radome* .prisirinkusių 
žmonių, bet jo ten jau nebu-

tnan ir savo pavardę pasisakė 
ir kuris i$ viso pasikalbėjimo

Į atrodė, kad tai gerai išsilavįnęs 
j i asmuo manęs štai ko užklausė: 

oš tap pat skaičiau tą nevykusį 
projektą ir Stebiuos, kaip nusi- 

ihį \Į gyveno mūsų ėaulių sąjungos 
5*1 vairuotojai, bet, gerbiamasis, 

kodėl tamstelė iš karto ėjote į 
spaudą? Kodėl negalėjote išaiš^ 

Si’W; kinti tucs visus netikslumus su 
rj ta komisiją; jai reikėjo parašy- 

i ° paskui į spaudą. Taip 
MJ I darydamas aš galiu būt pakal- 

* tintas, kad aš šmeižiu vadovus 
r ^arau saulių organizaci- 
;ai ir t.t.

JpZi klausėjams
J kiau. Kadangi tie 

r atsakymai 
Į*T jiems šauliarii:

^a^ar skcluiu 
M viešak

Aditė < /Arina?
buvo ’ vędamps ■ tvarkingai.* 
tinki maf 'rievjzi jds^;^k^? prięftiė:

Walter Slenčius labai norėjo' 
valdyti Lietuvių Tautines kapi
nes ir apsigyventi su sūnumi 
kapinių name, bet sklypų savi
ninkų dauguma kitaip galvojo. 
Walter Slenčius nepajėgė pri
mesti savo valios sklypų savinin
kams. Jis parodė, kurion pusėn 
jis traukė. Buvo laikotarpis, kai 
Slenčius nendrėje net kapinių, 
direktoriui leisti tarti žodį skly-. 
pu savininkų susirinkimuose.

Slenčius savo giesmelę sugie-! 
dojo. Jis dabar negalės kabinę-, 
tis prie naujai paskirto kapinių 
administratoriaus ir negalės kiš
tis į daugumos nutarimus.

Slenčius ir keli kiti įsivaizda
vo, kad jie gali, turėdami tiktai 
70 sklypų, valdyti kapines, tu
rinčias-; 1,000 sklypų. Kapinės 
yra Amerikos lietuvių, d ne sleh-. 
činių. Tą turi žinoti ir tie, kurie- 
šu slenčmiais bendradarbiavo./

Kapinės valdybai turi rinkti 
pačius geriausius sklypų saviriin-i 
kus, kad kapinių reikalai būtų 
tvarkomi pagal sklypų savinin
kų nutarimus. '

Reporteris

Btimadienlata nuo | v&L ryto i 
Q KJHLHAN.

GYVAS TAUTINIŲ KAPINIU SKLYPU
SAVININKŲ SUSIRINKIMAS

inai butų palikti pačiame susi
rinkimo gale.

— Kaip paprastai, mes pirma 
svarstysime klausima, — tarė 
Batutis, o vėliau svarstysime su-

į vakuojančią valdybos vice* 
pirmininko vietą, buvo išrinkta^ 
Kostantas Lesevičius. Naujant 
vicepirmininkui palinkėta geroj 
sėkmės darbe. 2

Sckjuitls ' susirinkimas įvykę 
gegužės 14 d; Vyčių salėje. *
Klubas nutarę.- suruošti gegu-* 

žinę liepos mėn. 25 dieną. ’
Po susirinkimo, buvo kavutė. 

Nariai, draugiškai pasikalbėję, 
vsl patenkinti išsiskirstė į > na
mus. ;

Koresp. Anna Condux

;3S.W.V XiV’XV'VVWWX- «► » WTTS
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NAUJIENŲ rištinė Btdrra kaadteru isškyrui

Paremti “Dirvos” reikalavimą
Savo vedamajame “Dirvos” savaitraštis apeliavo į 

PLB vadovybę, reikalaudami paremti Australijos Lie
tuvių Bendruomenės nutarimą dėl Australijos vyriausy
bės reikalavimo nutraukti įvairių iš okupuotos Lietuvos 
agentų kvietimą, sudarant jiems sąlygas vesti ardomąjį 

Z darbą išeivių tarpe.
“Dirva” savo vedamąjį rėmė paskelbtu Australijos 

Pabaltiečių Tarybos tekstu, iš kurio teks imti citatas, 
nusakančias klausimo esmę. Australijos vyriausybė savo 
rašte APT ir Latvijos konsulatui “prašė paaiškinti dėl 
L .^stijos, Latvijos ir Lietuvos atvykstančių’menininkų 
bei dainininkų”. ,

“Australijąs vyriausybė visrida dbmėdamasi pri
ima Pabaltiečių bendruomenių memorandttmus bei 
prašymus dėl nepriklauosmybės atstatymo Estijoje, 
Latvijoje ir Lietuvoje arba dėl jūsų kraštų inkorpo
racijos Į sovietų Rusiją nepripažinimo, bet jūs turite 
žmonių, kurie atsikviečia iš ten per okupacines įstai
gas įvairius menininkus, kurie čia slaptai rengia kon
certus ir kelia nerimą tarp jūsų kilmės Australijos 
piliečių”. (Pasaulio Lietuvis, 1982 m. Vasaris)

Kaip teisingai toliau pažymi “Dirva”) “panašūs da
lykai Vyksta ir kituose kraštuose ir jau kelia tų kraštų 
valdžios susidomėjimą”. Tuo klausimu buvo daug kartų 
rašyta “Naujienose”, keliant visai identiškus samprota
vimus dėl čion kviečiamų iš okup. Lietuvos menininkų, 
rašytojų, mokslininkų, kurie atvažiuoja ne savo valia, 
bet su okupantų paskirtimi palaužti išeivijos ryžtingu
mą kovoti už savo tautos laisvę bei sukelti nesantaiką 
jos tarpe.

Į visus “Naujienų” puslapiuose keliamus protestus ir 
reikalavimus sustabdyti agentų infiltraciją Į mūšų tarpą, 
buvo atsakoma absoliučia tyla ar piktais išpuoliais. Da
bar “Dirva” užėmė visai panašią poziciją, paremdama 
Australijos Pabaltiečių Tarybos nutarimus, kuriuose yra 
aiškiai pasakyta:

“Australijos Lietuvių Bendruomenės Krašto Ta-

rytos suvažiavime buVo vtenbaletai atitarta ktid Visų 
svečių iš užsienio pasikvietimas turi eiti per ALB-nės 
Krašto valdybą. Kas šito ntitariiho sąrtbtitagai hėši- 
laiko, atsistoja u^ savo Beridruomehės rib4”. (H>)

“Dirvos” vedamasis paaiškino, kad tokio hūsistaty 
mo nuo seniau laikėsi VLIKas, ALTaž ir veik visos sto
vinės ir nesrovinės organizacijos, i^kyrtis PLfe ir JAV 
LB. Išeivijos organizacijos bųvri pramtiMusibs okupantų 
kėslus, savo atsiųstomis sirenomis palaužti kbvos dvasią 
prieš Lietuvos pavergimą, įnešti dezorientaciją išeivių 
tarpe ir netiesiogiai ieškoti aheksijds įteisiriiriio. tbliati 
“Dirva” rašo:

“Todėl panašūs renginiai būdavti vengiairii ir tie' 
piketuojami. Tas, žinoma, nepatiko labai nežymiai, 
bet atkakliai liberalų rnažuinai, kurtą savo fettsilai- 
kymu lyg ir drąsino Liettivių Bendruomettė? Vado
vybė”. (“Dirva”, 1982 m. kovo 4 d.)

Šioje vietoje reikia įterpti pastabą, hes liberalų tėti 
minas buvo pavartotas ne vietoje. Čia tritiititą tieikalė sti 
kvislingais ir kolaborantais, o ne sū “Vtii’pti” tipo libe 
ralais, kurie buvo ir liko iŠtikiriii laisvo žm'Ogtitiš prin
cipams.

Bendrai imant, Australijos vyriausybės žygis yra 
labai reikšmingas ir įspėjantis visiems mūsų veiksniams 
politikams, ideologinėms srovėms ir tautinėms organiza
cijoms. Negalima iš vienos pusės reikalauti iš savo kraš
to vyriausybės okupacijos nepripažinimo, daryti žygius 
nepriklausomybės atstatymui, ar bent priespaudos pa
lengvėjimui, ir tuo pačiu laiku, pro užpakalines duris, 
slaptomis atsikviesti tų pačių okupantų tarnus ir sū jtaš 
broliautis. ’■ v .

Visai rimtai ir pagristai “Dirva” stato tokį reika
lavimą: . , 7 '' į _ A ; ... / 7' *./

“Negi, lauksime) kad ir JĄ V vyriausybė parei
kalautų paaiškinti, kaip padarė Australijos valdžia. 
Šiame krašte reziduojanti PLB valdyba, o gal ir ta
ryba,. tutiętų ąrtimiaubiu metu Australijos LB nusi
statymui7 Viešai' pritarti.' Tokį sprendimą esame linkę 
sveikinti iš anksto,-nes jis žymiai palengvintų paša-

: linti mūsų ’nesantaikos priežastis’-: • . J -
(“Dirva”, 1982 m. kovo 4 d.)

- ------ - - - ", K- * - L * ’ V f r ' .

Pareikštą “Dirvos” vedamojo reikalavimą “Naujie
nos” paremia visu nuoširdumu ir kviečia mūsų veiks
nius, tolygiai politines ir nepolitinės organizacijas tuo 
klausimu susirūpinti ir tarti savo žodį Padėtis pasauli
nėje politikoje rimtėja, bet drauge Lietuvos laisvinimo 
politika sunkėja. Negalima leisti neatsakingiems politi
kieriams, dar pasišovusiems kalbėti visos lietuvių tautos 
vardu, vesti pragaištingą žaidimą, kuris lošiamas Oku
pantų naudai. Šios padėties rimtį turi numatyti plačioji 
lietuviška išeivija ir sukrusti. . - i--...  - -

Svarbu šioje vietoje priminti pavergtos lietuvių tau
tos balsą, kuris pasiekia išeoiviją žodžiu ir per kitatau
čius turistus. Tėvynainiai šaukiasi pagalbos, nes, pasku
tiniais metais okupantai sustiprino lietuvybės riaikiriitaą 
ir pačios lietuvių kalbos pašaliniriią iš Viešo gyvenimo. 
Jie reikalauja iš išeivijos jų kančias ir peršekiojitaą per
kelti į pasaulio opinijos platybes, iš kūr tikisi bent Mora
linės paramos. Jų pranešimuose nerasime • mažiausios- 
užuominos apie “bendradarbiavimą su. kraštu” ar “tiltų 
statybas” bei pritarimą siuntimui tarybinių menininkų 
užsienio lietuviams pagiiosti.

..- '‘’L.-.ė . . 'z

M. MLEiius “Anksti rytą”

ANDRIUS MIRONASSusipažinkime su Kalifornija
Be to, miestelyje išplito prekyba raguočiais ir 

kitais naminiais gyvuliais, išdygo viešbučiai, pa- 
’ silinksminimo vietos. Tik 1868 metais Lone Pine 

gavo miesto teises, o nuo tada prekyba labiau 
suklestėjo.

Smarkus žemės drebėjimas 1872 metais su- 
2 griovė visus miesto namus, nes jie buvo moli- 
2 niai, statyti meksikiečių pavyzdžiu. Žuvo 2o žmo- 
- nės, bet po kelių metų miestas vėl atsistatė. Si

dabrui kalnuose, išsibaigus, beliko raguočių pre
kyba ir žemės Ūkis, o taip pat medžiotojams lt 
meškeriotojams išeities punktas.

Pradėjus Hollywoode gaminti filmus, Lone 
Pine apylinkės pradėta naudoti “western” ir ki
tokiems filmams kaip dekoracijos arba fonas. 
Viena nuošali gatvė, tiksliau dulkėtas kebas, 
pavadinta Movie Flat vardu. Čia daugiausia fil
muota. nes aplink nėra jokių pastatų ar civiliza
cijos pėdsakų, gatvė negrįsta, o grupės uotų ir 
Išbarstytų akmenų, vienas kitas medis ar krū
mas charakterizuoja kairių negyvenamas vietas, 

kelyje buvo nufilmuoti žinoitif filitihi, 
kalt “i j -n Dir/’, “High Sierra”, “The King 

*’3es , “Hopalong Cassidy” ir pa- 
i < reklaminiai filmai Marlbo- 
ip.t arba Mercury automobiliams.

«<T. PLEšKYS

SANTAROS-ŠVIESOS SIMPOZIUMAS
IR PASIKĖSINIMAS SUNAtKINTI LIEtUVISKĄ SPAUDĄ

. ■ (Tęsinys) ' . ■ • Pažinti su,ten esamu gyvenimu,
m., .> . ./ v «ai • • negu eilinis turistas, kuriam fe-Tikrai nesupranta gerb. ‘Aku ®.. „a.’, . - l„ j ,, , , . r, leista pabuvoti Vilniuje tik.-5račių' redaktoriaus prof. dr. -Z., . -ui rs.4 .; :/ i dienas, ar paraše bent vieną .is-Rekasiaus, ar ųš is tikrųjų yra . c . . .. _» - J v ’ cnmocm ciroincni otmp, . ., ... . samesni straipsni apie ten savotoks naivus, ar tik tokiu apsi- . , .. \. - viešnagę, ka jis ten mate, apie neta, ar gal pataikaudamas oku ".A. - - ,i -•’ . . .. patirtus įspūdžius, surinktas z»-lantuft-’ų- . ųoredarpas-' Įsiteikti, r. . ., , .■ ; 1 .. < ■ , aias> kokios- zmomų nuotaikos,’tad vėl leistu pavažinėti po ok.. ...,. “ ;. . :. x . -t - I senesniųjų, jaunesniųjų, mteli-Lietuva, stengiasi lietuvių įser- . u- -_3 -- • Vui,&.. . . x“' T.. gentros, darbininkuos, koksvių spaudą vicar suniekinti. Jei. I,. ., ; v. , j j- ■ žmonių ekonominis gyvenimas:■hdujžiu .valstybų, didiesiems & ■, ., u gyvenamieji- butai,; apranga,

ia.krascams ar amų. agentu-, uždarbiai, ; kai-j
rotus nelesa oktųv Ltetuywl n 
turėti nuolatinių koresponden- L . .? ,. -i - . -. .. , . ., , . i tautinis susipratimas, ar-jis'auta, tai kurgi ne' leis “reakcio- - ■. . , ■ ;; ... į ; ga. ar blėsta, kokidš. .Jaisifepn©•venų, kontrareyoliucmmkų; fa- - - - - ■ -
šistų, natehį kolaborantų ir liau
dies priešų” laikraščių, kores
pondentams nuolatinai buvoti 
okup; Lietuvoje ir apie ją teikti 
tvarios rūšies žinias ir. infor
maciją ir dar necenzūruotą. Ir 
kokia iš ta būtu nauda, korės- 
nondentui sėdėti tik Vilniuje it: 
valdžios oficialias teikiamas ži- ( 
niaš, persiųsti į Ameriką lietu- 
višk. spaudai.Tai vienas dalykės. 
Kitas dalykas-—kbks lietuvlaik-. 
rastis pabėgtų tokį korespon
dentą išlaikyti? Reikia galvoti ’ . . , ..u-v , .**•; moderatorius M. Dranga papra-re&fiar, o nesisvaistyti tuščio- ... , ' i. -- • - • i se >s eiles kalbėti p. J. Soliunamis fantazijomis, štai jau it,. ...A „ ... „ Jo visos kalbos nepetduodu, tikdienraštis .‘Draugas , del finan-i . . f .., T .. vieną trumpą ištrauka--u. sou!< stmų sunkumu ir nepriteklių.į , . , . .___  ,♦ , ' , , . ■ i nas, būdamas Draugo rėdak-nuo s. m. kovo 1 d., pirmadie- . . . x . . , ,fonumr, pats save nūplaka, kal

bėdamas apie nepagarbą, skaity
tojui. Jo pasisakymai; jo veda

nte, kad ir šitokį' stmposiume 
pasakojimą, kur jis paėmęs ir . į 
viršų lškėlę> “Naujienų” dieh- 
rasčio nūtiiferį ,li rodydamas au- 
ditorijai, ten įdėtą, 'antrame Pa
sauliniame kare’ naudotų prope- 
leritiių. lėktaiAi tittofcratiką, lyg 
koks iayiaSijčfe 'ėk^ertasr, aima- 
nuojanciu. tragfskta balsu sii— 
ranka: Viešpatie jJbanti, nugi 
kas jriofs ta^us?;,? Jūk pažyetg- 
kite į tabs lėktuvus, kas juos ga 
betų sugauti,

■ ųuette Parkė.’\'• ;■ •
- j- . ' ' li<L\ • .,£-, . r

tilgartrs išsireiškimas- 
trepagarba. auditori- 

uu. . ' ••

priemonės ir još pasėkos; Be
veik nieko. “Akiračiuose” buvo 
atspausdintas vienas io pa.rašy- 

. tas skurdus straipsnelis, apsiri- 
boj anti beveik vien Trakais.

Tat kam, mielas pone redak? 
tariau, turėdamas galimybę su
sipažinti su okup. Lietuvos gy- 

j vėnimu ir beveik nieko'.apie, tai 
neparašei, tat kuriems galams 
priekaištauji savo kolegoms;, ki
tų laikraščių redaktoriams/ • ir 
špaUdos bendradarbiams

Baigus prof., dr. Ž. Rekašiuj,

Aptariant; spaudos repoj^ažą 
ir reportažo Įpveęt^Įę^’^fpatik 
rtaįmą)-;.prinojf^aHiėjo 4^^- 
te iš- rašto £>-te ?< -fe: Rėmeikyte. 
NiėkO įdbtnesnio'
ko ' ypaUngdsWo'-’n^asake Ir 
prof. dr. Ž-. R^fašįtis. Jų kalbų 
neperduodu. -y"'' • ’

niais nebepasirodo-; beišeina tik 
penkis kartus savaitėje-

Redaktorius, prof. dr. Z. Re- mieji ’’Drauge”, dažniausiai bū- 
kąšius 1981 m. viešėdamas sU, nd skystoki ir užgaulūs (išsky- 
“Tėviškės” draugijos favoritine ms socialų draudimą). Apie tai; 
ekskursantų grupe apie dvi sa- net pačiame “Drauge”, skaityto- 
vaites okup. Lietuvoje ir turė- jai kelis kartūs jatti padarė 
damas daugiau galimybių sus?- pnekaiŠtų. Pavyzdžiui, pSftftli-

• Uūniii. , tuojau kuž. .užkliūna ir 
kaltina -ri^aųjinaįį,”. 'Neva tai, 
skaitydamas ’ p. Eniilijos Saka- 
dolskįenės raštą, j^ėt sunku ėt- 
skirtu kur kalba Sakadolskienė. 
kur Ąjliūnas. . (Fife • yfęiĮblė .riė- 

, toįė • taip sakot.. ^“Dažnai įa- 
įOncia. gandai vieną ar ki- 
ta'į grupę; •• kad ji.'mėsązlningai 

.leidžia surinktus pinigus, kad 
meluo;a, kaip- pavyzdžiui “Nau
jienos” apie savo-Tiražą. Buvo 
paskelbta . (ChicagbJ Tribūne, 
‘‘Naujienos” lutii'į skaity
toju,.“I^ąugaš 7 .tūri 9,M0, o 
“Laisvė” turi -

. Kuo Lkaltaš “Naųj-tenos”, įęi 
“Chicago Tribuįe į, .Įaip paraše? 
Gaunasi įspūdis, lęacL.P- J- Sd- 
liūnui. “Naujienos^, kaip Ispa
nijos buliui — rau’dbrta skara.

(Bus (iąugiaū)

Iš Lone Pine netoli šiaurėn į didesnį centrą 
Bishop (3,700 gyv.), to pat vardo ir Owens upių 
santakos artumoje. Į vakarus yra Bishop Creek 
Canyon, kur uolos iškyla abipus tipeli© tipiė 1000 
pėdų aukščio. Toliau upelis krinta slenksčiais pėr 
14 mylių. Serija užtvankų gamina elektras ener
giją kone visai Mojavė dykūmai, iki ptit Sari. I 
Bernardino ir Riveršide tatestų-. ' :

Bishop miesto šiaurinėse dalyse randame se
novės indėnų petroglifų uoltisė. Jų kitfriė iki šiol 
tiksliai nenustatyta, ritirt ktii kas manė; Jbg tiri 
irašai turėjo magiškos reikšmės seniesiems gy
ventojams. Taip pat šis miestas turi ir geležin
kelių muziejų, su senovišku garvežiu ir vagonais. 
Apylinkės labai įdomios. Iš čia visiškai arti 
June ežerai. ■ , .

tarp Bishop ir Lone Pine yra Har vienAs 
miestelis, vardu Independence (apie 4000 feyVx), 
kur yra Mt Whitney State Hatchery (žuvų pe
rykla), atdara ir ItihkytrijtirriS; sfiHtij ūkfs, kti- 
riame auginama keltas jų rfilys ir yra Veiktam 
parkris, kur galima šitioš gyvultak pašerti iš rtiti- 
kų; ria, ir Rytinės Ktaifortais ta'tifeiėjuš, parodas ; 
šios valstijos istoriją, antropologiją, taigtiltis; ŽVė-

sidengia žemyn einąs kelias į pati Mirties Slėnį.
MIRTIES SLĖNIS

Patogiausia iti saugiausia lankytis Mirties 
Slėnyje (Death Valtey National Monument) va- 
dinathos Kaltfrirhijos žiemos metu, tarp spalio 
pabaigos it balandžio pradžios. Mat, vidurvasarį 
Mirties Sietas įkaista ir siekie beveik 200°^ karš
čio satilėktiitrijė, 0 apie 1Š0 laipsnių Fahrenheit© 
pavėsyje Itii yra karščiau, kaip lietuviškoje pir- 
tyje-. žhetitita arita lietingaisiais mėnesiais tempe
ratūra dažniausiai maloni, kartais net pėr vėsi. 
Dažnai nemalonūs ir stiprūs- vėjai, sukelią dul
kių debesis.

Didžiulė Inyo apskritis apima vakaruose 
SiOtra Nevarios kalnų rytinius šlaitus tarp Bish- 
0p Eniestelio ir China ežero, o rytuose į ją įėifia 
kutie vlstis Mirties Slėnis, tik mažu trikampiu į$i- 
rėždamas j Nevarios valstiją šiaurinėje dalyje ir 
HtidMeffij ktiturkrimpiu ' Įeidamas į didžliusią 
JAV Bari Btifnardirio Apskritį. Pats Slėnis yra 
tarp keHų Žerriėsriių ft* ankštesnių kalnagūbrių.

VMtiftaė slėhio dalik pribusi žemiau jūros 
lytiio tiHta lygi jūras ptivirštai, o vienoje vietoje 

ris ir geologiją. - • . ■ ygą hėt 282 p£dos žemiau jūros lygio, ši nedidelė
Iš Lone Pine keliaujant į Slėni, rei- 1 bala pavadinta Badwater vardu ir yra žemiausia 

kia įhiestelio pietinėje dalyje stati | 186 viekeli T visti ji Kalifornijoje. Nors pavadinimąs saki, kad 
ir Už Owens ežero įsijungti i 190 plentą, kuris vanduo bjogas. bet jis tik sūrokas ir iš bėdos įma- 
nuveda tiesiai į Mirties Slėnį. Tik taMi tiefetirtias»j horiils gėrti. Įdomu tai, kad tik 100 mylių į va- 
vingiuojasi, pakyla ir vėl Stalgiai lėidžiMi į Ptiria 
mint slėnį, o peržengus Panamint kalnagūbrį, at

lių, o plotis jvairuOja, plačiausioje vietoje yita 
apie 40 taylių. '• ,

Žemės drebėjimų ir kitokių geologinių pasi
keitimų išdavoje, Mirties Slėnis atsirado maždaug 
prieš 70 milijonų ifietų. VMĮau Oar fabi'au iškilti 
aplinkiniai kairiai/o klimatui vis karatėjant, iš
džiūvo upės ir ežerai, palikdami paviršiuje daug 
d ruskos ir purvo.

Mirties Štėtife labai vsrtltitaft'as gėoltigų it 
paleontoldgiį. Kadaise čia Buvo aukso ir kitokiu 
naugių kasyklų, bet karštligei praėjus-/ žmonės 
išsikėlė kitrir, ties slėnio klimatas yra vienas iŠ x 
sausiausių ir karščiausių pA^ūfyįė. Kai visoje 
Kalifornijoje rasi griivftiti vfei aiuįtitehiją, tai 
Mirties Slėny jos nė lašo nebūna. 'r.

Apie Mirties Slėnį esančiuose kainuose vei
siasi riestaragiai ožiai, o dar daugtah čia esama 
asilų. Mtt> ritiri atiku* feifaį ta
kų palikti, šie gyvuliai vėl.pasidarę laukiniai It 
ėmė laimi thtigfotfo ^mhdfen laitai /dažnai lai
kytojai mato nedideles asilų bandas slėniuose 
kalnų tarpeklhloše. Yra Mirties Slėnyje ir smal
kesnių Žvėrelių, b H žuvų rthbžtftatama ’mažuti^ 
ežerėliuose nuo ledlaiki® gadynės išlikusi mažųjų 
žuvelių veislė, vadinama Pupfish. . '

. (Bus daugiau)

I karus yra aukščiausias Kalifornijos kalnas; M t. | 
I Whitney. Iš v ion t

PATS SHAI 
SKAITYTI

IR KIWI **HvG<MK 
ENRA(T) "NAUJIENOS"



LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAITIS
KĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel, 226-1344

Tsli M2-ZZ27 arba 543-272$

VLADAS PCTVIS

DR. PAUL V. DAUGIO 
GYDYTOJA* IR CHIRURGAS 

CMunuotty knatkaa 
MMciaaa WrektoriiM 

tm K Manbata RA, WoatoHatai, iv 
VALANDOS: 3—8 darbo dienoaua u

K VILIAUS

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

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

TEL. 233-5893

DR. Ą. B. GLEVECKAb
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.
SPECIALYBi: AKIŲ LIGOS 

3907 W«ct 103rd Street

V rančos pagal susitarimą.

Dr. Jonas F. Mažeika
DJkS. — DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 W. 103rd Street

011. teL 423-8380
Valandos pagal susitarimą

OPTQMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI 

2618 W, 71«t St. TeL 737-5149 

Tikring skus. PnlaikO a kimių 

Ir

Dr. LEONAS SE1BUT1S
i , INKSTŲ, rusus IR 

PROSTATOS CHtRURGUA 
2656 WEST 63rd STREST

Valandos; antnd. X—6 popiet,

itelefoną*; 776-23*0, 
Razidescijoa taleL; 448-5545

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
SL Petersburg, Fla. 33710 

TeĮ. (813) 321-4200

PERKRAUSTYMAi

Laidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TaL 925-8063

Apdraustai perkraustymes 
Iš įvairių aMumy.

ANTANAS VILIMAS
Tat. 376-1882 arba 3745996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Šeštadieniais ir sekmalieniaia 
nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto. 
Stoties W0PA - 1490 AM 

transliuojamos iš mūšy studijos 
Marquette Parka.

Vedėja — Aldona Dauku* 
Telef.: 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

“Lietuves Aidai”
KAZ8 BRAZQttONYTI 

Prognmoa vodėja

1446 So. 50th Avė, Cicero, HL T*L; QLjTnpic 1-1043

Kaadiea nuo pirmadieato IM penk
tadienio 8:30 vaL vakaro- 

Visos laidos ii WCBV stoties, 
banga 1460 AM.

St Petersburg, Fla., 12:80 vaL P-P- 
U WTIS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

Chicago, Dliao*» 60629 
TateL 778-5874

KAI KURIE ŽMONĖS YRA 
ĮPRATĘ VADINTI DIA

BETĄ CUKRALIGE

Visų žmonių kraujuje yra tam 
tikrų cukrinių dalelių kiekis. 
Vieni žmonės turi normalų tų 
cukrinių daielių kiekį, o’ kiti — 
viršnorminį kiekį. Viršnorminis 
cukrinių daielių kiekis yra vadi
namas diabetu. Kai kurie žmo
nės klaidingai diabetą vadina 
cukralige.

Man pačiam Leko sužinoti šį tą 
apie diabetą 1910 metais (Lietu
voje). Tada aš buvau nuvyKęs 
pas pažįstamą gydytoją patik
rinti savo sveikatą. Tada aš jau 
buvau sulaukęs 21 merų am- į 
žiaus. Tas gydytojas, kuris 
aukštuosius medicinos mokslus1 
buvo baigęs Vokietijoje, ištyręs 
mano sveikatos būklę pasakė, 
jog aš tunu diabetą, kitaip sa
kant — viršnorminį cukrinių 
dalelių kiekį savo kraujuje.

Tokiu atveju tas gydytojas jo
kių vaistų nepriraše, o uk nu
sakė, kokių priemonių reikia 
prisilaikyti norint Dūu sveikam 
vsada. O tos priemonės buvo 
nurodytos tokids; niekad negerti 
jokių alkoholinių gėralų, degti
nės, alaus, krupniKO, nevalgyti 
stipriai pasaldytų cukrumi pa
tiekalų; nerūkyti cigarečių bei 
pypkių; saugotis nuo pasitaikan
čių tirštesnių dūmų. Norint ap
sisaugoti nuo tirštų dūmų, rei
kia tokiais atvejais pridėti prie 
nosies sušlapintą skepetaitę ir 
per ją kvėpuoti; nors toks kvė
pavimas'susidaro sunkesnis, bet 
jis suteikia tinkamą apsaugą.

Kai aš visada prisilaikydavau 
gydytojo nurodymų, tad visada 
nuo senesnių laikų ligi .dabar 
turėjau gerą savijautą.

A. Kelmutis

Kai atlyva iš žemės patenka 
pavyzdžiui, į automobilį, jai iš
valyti ir vartojimui pritaikinti, 
tunri būti atlikta apie 1,800 įvai- 
vių veiksmų.

Pirmas kino teatras Amerikoj 
buvo atidarytas 1905 m., Pitts- 
burghe, Pa.

mirus,
Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkui dr. Kaziui Šidlaus
kui su šeima reiškia gilią užuojautą ir kartu liūdi

VYRIAUSIAS LIETUVOS IŠLAISVINIMO 
KOMITETAS

OLGA PETRIKĖNAS

Ą, t A. ONAI ŠIDLAUSKIENEI, 
mirus,

įjos sūnui, /Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkui dr- Kaži 
šidląuskui su šeima ir visiems artimiesiems šioje liūdės 
valandoje nuoširdžią užuojautą reiškia t /

R. LIETUVIŲ BENDRUOMBNftS 
CICERO APYLINKĖS VALDYBA 

ir NARLM '

(Gimusi JASINSKAS)

Gyv. Humboldt Parko apylinkėje

Mirė 1982 m. kovo 1G d. 5;15 vai. popiet, sulaukusi 581 
[metų amžiaus. Gimusi Amerikoj, Illinois, Auroroj.

Paliko nuliūdę: mytiijias vyras Albertas, molina Martai 
[Ja.sin.skas, brolis Albert J asm, žnidna Ruth ir daugelis anūkų,] 
[proanūky ir artimųjų. Velionė bUY’O duktė Ą.A. John Jasrnsko.

Kūnas bus pašarvotas ketvirtadienį Petkaus koplyčioje, 
[1410 S. 5ūth Ava., Cicero, III.

Šeštadienį, kovd 20 d., 10 vai. ryto bus lydima į Lie- 
Ituvių Tautinas kapines.
■ 's.

I Visi a.a. Olgos Petrikėnas -giminės, draugai ir pažįstami 
[nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai 
[paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: Vyras ir giminės.
Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus. Tel. 863-2108.

AMSULANSQ
PATARNAVIMAS

T
rURlME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

STEPONAS C. LAUK LR SŪNŪS 
(LAC&AlnClį,

4434 VYKSI tiSU SlKEkl KKpnhtac
SVUltiWEST HIGHVYĄĮ, rato. Milu, HL f74*44A»

BUTKUS - VASALUS

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE, Te L: LAfąyeUa 1-3571

’ ~~ bu i imu einu ■*■*■*——■no——,

GEORGE F. RUDMINAS
U19 So. L1TUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138 -1199

, Vladas Pūtvis
“Dar esant jaunikiu, man te

ko padėti ligoniui tėvui valdyti 
porą dvarų. Teko sueiti su visos 
apylinkės dvarininkų draugija. 
Iš jų atmosferos mano sielai pū
tė nepakenčiamas vėjas.

Nesupftotatna, bet'graži liau
dies kalba žavėjo' mane ir trau
kė į save, lyg kokia paslap
tis. ,<

“Ameriką surasti” man padė- 
jO patys dvarininkai. Iš jų išgir
dau apie kažkokius “litvoma
nus’’, pusiau maištininkus, pu
siau bepročius, kurie svajoja iš 
“chamiškojo žargono” “padary
ti” kultūringąją kalbą- Jie esą 
nusistatę prieš “polską” tėvynę, 
leidžia kažkokius raštus Prūsuo
se ir t.t.

Žandarai r tirpinėjo maldak
nyges. Kražiuose kazokai žudė 
žmones.

Širdis man virė ir galų gale 
pradėjo atspėti, kur yra mano 
teisybė ir laimė.

Jie
Kelmėj (Raseinių apskr.) 

vo daug kontrabandininkų, 
gabeno iš Prūsų manufaktūrą, 
arbatžoles, revolverius, maldak
nyges. Pavyki surasti kontra
bandininką, kuris vargais nega- 
’ais suprato, ko š jo reikalavau 
ir už gerą užmokestį atnešė 
man lietuviškųjų laikraščių pun 
delį. Tai buvo “Apžvalga”.
Mano rankos drebėjo iš džiaug

smo, palietus pirmą kartą už
burtą brangenybę, tik deja: ne
mokėjau suprasti nė vieno po
sakio. Pradėjau mokytis “žemai
tiškai”, ir gabentis daugiau Til
žės raštų.

1897 metais man pavyko su
kasti gyvenimo ir idėjų draugę 
— Emiliją Gruzdytę. Pradė
jom kartu energingiau j ieškoti 
priemonių įkūnj^i savo svajo
nėms ir širdies trošguliui. Bet 
laikomas ant stalo vienas kitas 
neskaitomas lietuviškas raštelis, 
tai dar ne tikslo atsiekimas. Rei 
kalinga buvo kažkas didelio.

Čia likimas mums padėjo.
į artimą kaimynų dvarą at

važiavo vaikų mokyti mano se
nas gimnazijos" draugas, tuomet 

, mirus,
įjos seserį kuopos finansų sekretorę Elzbietą Jodinskienę su 
šeima ir kitas gimines giliai užjaučiame ir kartu liūdime

SLA 352 KUOPOS NARIAI:
A. Norus, B. ir P. Januškai, N. ir M. šnapščiai,
V. Tamošiūnas, A. Radzevičius, A. Vasilauskas,

B, Burba ir A. Grinius

jau studentas juristas, susipra
tęs Vincas Kalnietis.

Jis painformavo mus apie lie
tuvių atgijimą ir taip paprastai 
lengvai išsprendė visą klausi
mą:

— Jei jūs jaučiatės lietuviais 
esą, tai kalbėkite lietuviškai, 
steikite lietuvškus namus, da
lyvaukite visais būdais tautos 
gaivinimo darbe.

Lengva jam buvo taip kalbė- 
tilBetmums reiškė tai didžiausią 
perversmą. Mes tai norėjome 
įvykdyti palengva, pamažu, ka
da nors ateityje- Bet jausmas ir 
protas nugalėjo. Laukti negali
ma buvo. Mums jau buvo gimęs 
vaikas, ir jis savo lopšyje netu
rėjo girdėti garsų tos kalbos (t. 
y., lenkų kalbos), kuri jį skirtų 
nuo jo tautos. Jis turėjo būti 
laimikis, sveikinamas brangiais 
savosios kalbos garsais. Stojom 
į “litvomanus.” Tiltą paskui sa
ve sudeginom: sugrįžimo nebe
liko.

(Bus daugiau)

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA L AIDO J LM O ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

— Senas balsams skaičiuoti 
mašinas siūlo parduoti Pietų 
Amerikos valstybėms, nes ten 
balsų skaičiavimas eina labai se
nomis priemonėmis.

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

' Telef. 476-2345

I f TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
S ■ AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME 
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL, 60650

UKLJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

Lietuvių

ąadetavių

direktorių

P, J. RIDIKAS

——■

«^4 bo. HALSTKU STREET Let Yards i-in,

5 — Naujienos, Chicago, 8, UI Thursday, March 18, 1982
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Mūsų kandidatai Į SLA Pildomąją Tarybą 
ir jų kvalifikacijos

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje Gerovės Komite
tas rekomenduoja šiuos asmenis Į SLA Pildomąją Tarybą: 
Povilą Dargį i prezidentus, Aleksandrą Chapliką į vice
prezidentus, Genevieve Meiliūnienę i sekretores, ir Eu- 
phresinę Mikužiūtę i iždininkes. Christine Austin ir 
Josephine Miller siūlomos vėl į iždo globėjas. Dr. Degė
siui atsisakius kandidatuoti, siūlomas jo vieton dr. Vy- 
autas P. Dargis.

Nuo pat pirmų dienų Amerikoje Povilas Dargis iver- 
ino Susivienijimo reikšmę lietuviams ateiviams. Jis greit 
stojo Į SLA narius ir ilgus metus dirbo SLA labui su 
lepaprastu pasišventimu. Nuo 1956 m. jis rūpestingai 
ina SLA prezidento pareigas. Jis taip pat ALTo valdy- 
ioje atstovauja SLA, eidamas ALTo vicepirmininko pa- 
eigas. Be to, Povilas Dargis eina atsakingas pareigas 
Sandaroje ir Tėvynės Mylėtojų Draugijoje.

Gerovės Komitetas džiaugiasi tuo, kad SLA prezi- 
entas Dargis ne atskirai stato savo kandidatūrą, bet 
ina į rinkimus su kitais kompetentingais veikėjais, 
nž. Aleksandras Chaplikas yra plačiai žinomas visuo- 
lenininkas. Jis anksčiau ir dabar eina ALTo Bostono 
kyriaus pirmininko, So. Bostono Lietuvių Piliečių Drau- 
ijos pirmininko pareigas ir yra SLA ir Sandaros kuopų 
irmininkas. Inž. Chaplikas daugiau kaip 20 metų va- 
ovauja SLA 2 apskričiai ir Sandaros Massachusetts 
pskričiai. Jis žengia į 14-tus metus kaip SLA vieepre- 
dentas.

Genevieve Meiliūnas jau - ilgus metus dirba SLA 
mtre. Nuo pat atvykimo Į Ameriką ji dirbo prie SLA 
ikretorių dr. Mato Viniko, Berthos Pivaronienės ir Al-' 
.rdo Budreckio, išmokdama SLA knygvedybę, aktuari
jus apskaičiavimus, įvairių valstijų draudimo įstatymų 
‘įkalus, ir daugelį kitų procedūra, surištų su fraterna- 
nio- draudimo draugijos darbais. Ji sėkmingai eina SLA 
kretorės pareigas nuo 1973 metų.

Euphrosinė Mikužiūtė turi didelį patyrimą investa- 
mo, ūkio ir gaminių prekybženklių srityse. Ji pirminin- 
ivo ALTo skyriui Čikagoje, o taipgi yra ALTo direk- 
rė. Per eilę metų p. Mikužiūtė buvo SLA investmentų 
imisijos narė ir SLA iždo globėja. Ji sėkmingai eina 
LA iždininkės pareigas Pildomojoje Taryboje nuo 1966 
etų. Grįžus gyventi Čikagon, ji įsijungė į vietos SLA ir 
LTo veikla. ’

Josephine Miller yra baigusi komercinius kursus ir 
uziką. Ji yra American Travel Service įstaigos Chica- „ 
►je vedėja, SLA 336 kuopos iždininkė ir sekretorė; .... 
Milleriūtė reiškiasi SLA Čikagos apskrityje ir Čikagos ^viet,nių vėliavų suplėšymu 
tuvių operoje. Ji yra SLA Pildomojoje Taryboje ir 
na iždo globėjos pareigas nuo 1966 metų.

Kristina Austin (Aukštikalnienė) yra ilgametė SLA / 
ikėja Čikagos apylinkėse. Ji yra NAUJIENŲ administ- . 
tore. Ji buvo išrinkta į Pildomąją Tarybą ir nuo 1974 
?tų eina iždo globėjos pareigas.

Dr. Vytautas P. Dargis yra naujausias kandidatas, 
čiau jisai nėra naujokas Susivienijime, 15 metų reiš- 
asi dviejose SLA kuopose ir Čikagos apskrityje. Šiuo 
?tu jis yra SLA Sveikatos komisijos pirmininkas. Ne- 
irint to, kad vadovauja savajai medicinos klinikai, 
. V. Dargis randa laiko dalyvauti daugelyje organiza- 
ų. Jų tarpe: Sandaros Centro Valdybos vicepirminin- 
s, Tėvynės Mylėtojų Draugijos C.V. vicepirmininkas, 
nerikos Lietuvių Taryboje. .

Šis naujas pilnas sąstatas į SLA Pildomąją Tarybą 
a nuoseklus, rimtai apgalvotas ir, svarbiausiai: suge- 
s darniai dirbti visuose Susivienijimo klausimuose. Šio 
stato išrinkimas duotų gerą toną visam mūsų organi- 
ciniam gyvenimui, tiek pačiame Susivienijime, tiek ir 
ntykiuose su kitom lietuvių organizacijom. Tokios su
ries Pildomosios Tarybos reikia Susivienijimui; tokia 
dovybė įves SLA i gi'ažią šimtmečio sukakti. Šiuo 
aiškinimu, manome, atsakėm į klausimą, kodėl mūsų 
mitetas kviečia visus SLA narius kovo (March) mėn. 
Isuoti Susivienijimo rinkimuose ir išrinkti mūsų siū- 
nus asmenis.

SUOMIAI IŠDUODA SOVIETAMS
VILNIETĮ PABĖGĖLI

Vakarų Vokietijoje rusų kal
ba leidžiamame žurnale Possev 
(1981, Nr. 12) pranešama, kad 
Vilniaus gyventojas Viačeslav 
čerepanov pernai gegužės 11-15 
dienomis buvo teistas už “tėvy
nės išdavimą”. Bausmė — dvy
lika metų sunkaus režimo konc- 
lageryje ir trys metai ištrė
mimo.

čerepanovas Sovietų Sąjun- 
gos-Suomijos sieną perėjo 1980 
metų birželio mėnesį, bet buvo 
suomių pasieniečių sulaikytas. 
Jie jį primušė ir perdavė sovie
tiniams pareigūnams. Tai jau 
nebe pirmas toks įvykis Suomi-. 
jos-So'vietijos pasienyje, rašo 
Possev. ‘

* * *

JAUNUOLIŲ TEISMAS
ESTIJOJE '• '

Vakarus pasiekė žinios apie 
devynių estų (vieno suaugusio 
ir astuonių jaunuolių) teismą, 
kuris įvyko praeitų metų gegu
žės mėnesį. Jie buvo kaltinami

1980 m. spalio mėnesi įvykusių

Dr.

SLA GEROVĖS KOMITETAS
4018 Franklin Road
Pittsburgh, Pa. 15214 (Pr.

Kool-Aid:..On A Stick
BRAND SOFT OrUNKMDC

FrozenSuckers
1 envelope KOOL-AID® Dissolve soft dr’mk mix and

Unsweetened Soft Drink Mix, sugar m water. Pour into 
any flavor

2/3 cup sugar
1 quart water

plastic ice-cube trays or 
small paper cups. Freeze 
untfl almost firm. Insert 
wooden stick ot spoon into 

‘ each. Freeze until firm.
Makes about 20.

alganų laisvės kovotojai! Taip 
jūs padėsite išsaugoti Afganista- 
no laisvę ir kartu priartinsite . 
laisvės dkną pavergtoms Pabal
tijo valstybėms — Lietuvai, Lat-. 
vijai ir Estijai. Afganistanas 
afganams! Pabaltijys — pabal- 
tiečlamsT (Elta) >

— Padėkime Atstovybes rūmų Į 
remontui. R. LB-nės Marquette » 
Parko apylinkės narių susirin-j 
kime buvo įsteigta Atstovybės 
rūmu remonto feodas, atidarantį 
Midland Savings Assn., 2657 W. j 
Lithuanian Plaza Court, einanti I 
sąskaitą Nr. 3974-9, įnešant $240. j 
Visi lietuviai prašomi prisidėti 1 
prie mūsų Atstovybės rūmu re— 
monto. Visi psiridėkime pagal Į 
savo pajėgumą. Aukas prašome j 

i įnešti į einamą sąskaita Nr.
3974-9. Tarnautojai sutiko kiek
vienam mielai padėti.

Valdyba (Pr.) i —
i —Reg. LB-nės Cicero Apylin- 
f ♦ ■

J kės visuotinis narių susirinki- jdemo'nstracijų metu.
Visi jaunuoliai buvo Haapsalu mas įvyks š. m. kovo mėn. 21 j 

gimnazijos mokiniai. Jie buvo deną 11:15 vai. ryto, Šv. Antano j

MamaL lemi — Perdavimui Hemai,
HAL E5TATI FOR ŠALĮ | OAL ISTAT1 FOR: MU

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

U12 W. Cermak Road Chicago, m. TeL 847-774

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BĖLL REALTY
• • 1 « ' ’ •

INCOME TAX SERVICE
6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

ŠIMAITIS REALTY
REZIDENCINIŲ IR PAJAMINIŲ 

NAMŲ PARDAVIMAS. 
INCOME' TAX

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

nuteisti nua vieno iki pustrečių parapijos salėje, Cicero, HL Na-i 
metų paprasto režimo lageriuo
se; tris bausmė buvo atidėta. 

=:< *
ATSIŠAUKIMAI Į LIETU

VIUS AFGANISTANE

Laisvų Latvių Pasaulinės Fe
deracijas informacijos. biuras, 
drauge su afganų laisvės kovo
tojų sąjūdžiu Hezbi-islami, pa
ruošė atsišaukimus afganų, ru
sų, latvių, estų ir lietuvių kal
bomis, kurie bus paskleisti Af
ganistane.

Atsišaukimo tekstas lietuvių
kalba ^“LIETUVIAI! Tarybiniai j _ Didžiausias Sovietų vai-! ANTRAME AUKŠTE išnuomojamas 
imperialistai verčia jus dalvvau- džios ramstis vra Sovietu sink- '5.kamb,arių butas suaugusiems žmo-J . • u 5 idiiibiib ouvieių gmk nems, Marquette Parke, šiluma ir
u Afganų tautos pavergime. At- luotos pajėgos. Sovietų kariai karštas vanduo. Dienomis skambinti 
siminkite: afgapąi, kaip ir lie-^ paruošti ginti vyriausybę.
tuviai, latviai bei estai, trokštai 

įgyventi laisvi savo’'žemėje. Ne- 
prisidėkime prie rusų imperia
listinės politikos — nešaudykite

rius ir prijaučiančius kviečiame 
dalyvauti. Valdyba (Pr.)

Į VERTA ŽINOTI, JOG ...
Malajaus- archipelangas suda

ro didžiausią grupę salų — 3,000 
Indonezijoje ir 7.000 Filipinuo
se. I

Kai prieš keliolika metų vice
prezidentas Humphrey buvo at
vykęs į Chicagą, tai jį lydėjo 15 

į patarėjų t 50 keliaujančių, ko-i 
{ respondentų.

JOHN GIBAITĮS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

RENTINGIN GENERAL 
Nuomos

5 kambarių butas suaugusiems žmo
nėms, Marquette Parke, šiluma ir

i iki 12-tos, /o vakarais nuo 7-tos 
landos šiito telefonu: L - -L 

776-9180

va-

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI p ■ 

Turiu. Chicagos miesto lafcfiy 
Dirbu Ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sęžininsėl. 
KLAUDIJUS PUMPUTI!

4514 S. Talman Avė.
t : Tai. 927-3559 '•

DĖMESIO
62-SO METŲ AMŽ. VAIRUOTO!
Tiktai $120 pusmečiui automobl

Liability apdraudimas yr-sina 
kims. Kreiptis: ’

A. LAURAITIS .
<645 So. ASHLAND AVI.

TeL 523-8775 -i LS-

....

Dengiame fir taisome visu 
siu stogus. Už darbu

MOTERIES LOGIKA

_ . . Garsus amerikiečių humoris-
į afganus, nenaikinkite jų namų ’ tas Mark Twain parašė feljeto-1 
ir laukų! Palikit savef ginklus ną apie moterų nelogiškumą. | 
ten, iš kur juos galėtų pasiimti į Pasakaitė prasideda taip:

— — ■■■ / '■ ~ n .. Adomas ir Jieva susėdo ant j
. kalnelio, rojuje, pasišaukė visus ' 

gyvūnus; apžiūrėti juos ir su-
Į teikė jiems vardus.
| Pirmas stojo milžinas su ko-

i [jom, kaip rastai, o nosim įsiki-j 
J šusia, kaip sraublys, ilgom au? < 
r sim, išlengvo judąs. Iš akių • 
į spindėjo tam tikras išmintingu- ‘
: mas.

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

A. Gussen MINTYS IR DARBAI, 259 psl, liečia 1905 
metŲ įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
iiisirūpniiiiia _ _ ______ .

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir
— grožis. Kietais viršeliais ___ ___._______ . .

Minkštais viršeliais, tik
Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONĖS. Kelionės po Europą -įspūdžiai Tik___ _
G*lima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri- 
dedant SI persiuntimo išlaidoms,.’'

$4.00
$3.00

>

“LIUCIJA”
Miko šileiklo apsakymų <knyga 

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

kymai, 184 psl. Kaina 85..
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell 

Ave.. Chicago. ,IL 60629..

TESTAMENTAI'
Tuo reikalu jums gali daug!

... padėti teisininko Prano ŠULO su mka r
atsirado Paruošta, ~ teisėjo Alphonse
ir kodėl peržiūrėta, "Sūduvos’’

, išleista knyga su legališkoinis
forinomit

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

S». HALSTED ST, CHICAGO, IL «CXf58

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJ!
Tn •eniausi*, fr t&rtingiautfa lietuviu mtprniilir>4 nt-

nslaclja, lietuviam, ižtiktaal tarnaujanti jau per n metna

SLA — atlieka kultūriniu, darbut, ?e!b<M tr kitiem*, kurie toot 
darbus dirba.

SLA —Smokėjc daugln kaip AŠTUONIS MILUONUS doleri* 
tpdraudu savo nariama.

SLA — <pdrau<ffia pigiausiom.’, kafnomla. neįeito pelno, aa- 
rum, patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu dranga, »iH 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

dLA — apdraudžia Ir Taupomąja apdraudė — Endov-rr.efrt 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, tiekiančia® 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai

<La — rafltur apdraudžia pigia terminuota apdrauda: ui 
$LCOO apdraudoa tuma temoka tik $3.00 metama.

SLA — kuopu vyra viit*e Uetuvhj kolonijom. Kreipkite 
1 savo apylinkės SLA kuopn reikėjus jie Jums 
mielai pagelbės 1 SLA is^aiytL

Galit, kreipti, tr tJesdal 1 SLA Ceatrc

LITHUANIAN ALLIAKI OF AMAtICA

tuo jame ir esame apdraus

ARVYDAS KIELA
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629 ■

434-9655 ar 737-171
* -----  —-4_’ - ----- J

Pardavimas Ir Taisymai
2445 Wart Stš»®t-X
Tal.REpuMlc 7-1941 W

Siuntimai į Lietinį 
ir kitus kraštus

F. MEDAS, 4059 Archer Avįm^uc 

CMm9u, IIL 60632. Tek YA 7-59t

1 “Jau žinau, — surinka pasi
tenkinančiai J ieva. — “Pavadin- 
kum jį drambliu.”

! “Gerai, mieloji. —
Adomas. — bet iš kur 
tas žodis “dramblys”, 
jis čia vartojamas?”

“Nežinau”, — atsakė Jieva.
“Na, tai kaip galime pavadin- :

ti tą gyvūną drambliu, jeigu
( nežinome ką tas žodis reiškia?”, ’
, rūstokai parbilo Adomas. j Paiki juokai ašarom išvirsta.
į Pamąsčiusi kiek laiko, Jieva----------- ---------- - ------------- -
ištarė šypsodama: į

Į “Bet juk jis atrodo kaip dram- , 
į blys!”

ENERGY 
WISE .

LX of ‘
to ones a day, after į

and cut |

M. ši M K U S <
- - ? ,/r

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, Tek 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminu; 
iškvietimai, pildomi pilietybes pra 

šymai ir kitokie blankai.

F. ZswlU 
tZOiMi w. M I gft I

Helps Shrink 
Swelling Of » 
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.

CORNS?

coms

Soft pads protect 
from pam. while 
medicated disks 
work to remove

40642, . 42AM54
'Sate Mtg-tgej-red CasaaUy Ccmpa«-yi

GINTARAS P. ČEPĖNAS

Ir paį&l ■ mMtarinuL { 
, Tci 776-5162 77F-51O

CMeafs, Hl- I0S2?

PLUMBING AND HEATING 
(VendentfoMs Ir lildymo)

CROSS TOWN PLUMBING 
& SEWER MAINTENANCE

Plumbing repairs of all kinds 
Drain lines dpen or no charge 

Free estimates.
735-6361

PIRKITa tM TAUPYMO BONUI

N» IS,
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Mūsų kandidatai Į SLA Pildomąją Tarybą 
‘ ir jų kvalifikacijos

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje Gerovės Komite
tą* rekomenduoja šiuos asmenis į SLA Pildomąją Tarybą: 
Povilą Dargį į prezidentus, Aleksandrą Chapliką Į vice
prezidentus, Genevieve Meiliūnienę i sekretores, ir Eu- 
phresinę Mikužiūtę i iždininkes. Christine Austin ir 
Josephine Miller siūlomos vėl Į iždo globėjas. Dr. Degė
siui atsisakius kandidatuoti, siūlomas jo vieton dr. Vy
tautas P. Dargis.

Nuo pat pirmų dienų Amerikoje Povilas Dargis Įver
tino Susivienijimo reikšmę lietuviams ateiviams. Jis greit 
įstojo Į SLA narius ir ilgus metus dirbo SLA labui su 
nepaprastu pasišventimu. Nuo 1956 m. jis rūpestingai 
eina SLA prezidento pareigas. Jis taip pat ALTo valdy
boje atstovauja SLA, eidamas ALTo vicepirmininko pa
reigas. Be to, Povilas Dargis eina atsakingas pareigas 
Sandaroje ir Tėvynės Mylėtojų Draugijoje.

Gerovės Komitetas džiaugiasi tuo, kad SLA prezi
dentas Dargis ne atskirai stato savo kandidatūrą, bet 
eina Į rinkimus su kitais kompetentingais veikėjais. 
Inž. Aleksandras Chaplikas yra plačiai žinomas visuo
menininkas. Jis anksčiau ir dabar eina ALTo Bostono 
skyriaus pirmininko, So. Bostono Lietuvių Piliečių Drau
gijos pirmininko pareigas ir yra SLA ir Sandaros kuopų 
pirmininkas. Inž. Chaplikas daugiau kaip 20 metų va
dovauja SLA 2 apskričiai ir Sandaros Massachusetts į

SUOMIAI IŠDUODA SOVIETAMS 
VILNIETĮ PABĖGĖLĮ

Vakarų Vokietijoje rusų kal
ba leidžiamame žurnale Possev 

apskričiai. Jis žengia Į 14-tus metus kaip SLA vieepre-j (1981, Nr. 12) pranešama, kąd 
zidentas.

Genevieve Meiliūnas jau ilgus metus dirba SLA dienomis buvo teistas už “tėvy- 
centre. Nuo pat atvykimo Į Ameriką ji dirbo prie SLA 
sekretorių dr. Mato Viniko, Berthos Pivaronienės ir Al- mstų sunkaus režimo konc- 
girdo Budreckio, išmokdama SLA knygvedybę, aktuari- 
nius apskaičiavimus, įvairių valstijų draudimo Įstatymų 
reikalus, ir daugeli kitų procedūrų, surištų su fraterna- 
linio-draudimo draugijos darbais. Ji sėkmingai eina SLA 
sekretorės pareigas nuo 1973 metų.

Euphrosinė Mikužiūtė turi dideli patyrimą investa
vimo, ūkio ir gaminių prekybženklių srityse. Ji pirminin
kavo ALTo skyriui Čikagoje, o taipgi yra ALTo direk
torė. Per eilę metų p. Mikužiūtė buvo SLA investmentų 
komisijos narė ir SLA iždo globėja. Ji sėkmingai eina 
SLA iždininkės pareigas Pildomojoje Taryboje nuo 1966 
metų. Grižus gyventi Čikagon, ji įsi jungė Į vietos SLA ir 
ALTo veikla. "" '

Josephine Miller yra baigusi komercinius kursus ir 
muziką. Ji yra American Travel Service Įstaigos Chica- 
goje vedėja, SLA 336 kuopos iždininkė ir sekretorė; 
p. Milleriūtė reiškiasi SLA Čikagos apskrityje ir Čikagos 
lietuvių operoje. Ji yra SLA Pildomojoje Taryboje ir 
eina iždo globėjos pareigas nuo 1966 metų.

Kristina Austin (Aukštikalnienė) yra ilgametė SLA Į Į 
veikėja Čikagos apylinkėse. Ji yra NAUJIENŲ administ-1 
ratorė. Ji buvo išrinkta Į Pildomąją Tarybą ir nuo 1974 
metų eina iždo globėjos pareigas.

Dr. Vytautas P. Dargis yra naujausias kandidatas, 
tačiau jisai nėra naujokas Susivienijime, 15 metų reiš
kiasi dviejose SLA kuopose ir Čikagos apskrityje, šiuo 
metu jis yra SLA Sveikatos komisijos pirmininkas. Ne
žiūrint to, kad vadovauja savajai medicinos klinikai, 
dr. V. Dargis randa laiko dalyvauti daugelyje organiza
cijų. Jų tarpe: Sandaros Centro Valdybos vicepirminin
kas, Tėvynės Mylėtojų Draugijos C.V. vicepirmininkas, 
Amerikos Lietuvių Taryboje. .

Šis naujas pilnas sąstatas Į SLA Pildomąją Tarybą 
yra nuoseklus, rimtai apgalvotas ir, svarbiausiai: suge
bės darniai dirbti visuose Susivienijimo klausimuose. Šio 
sąstato išrinkimas duotų gerą toną visam mūsų organi
zaciniam gyvenimui, tiek pačiame Susivienijime, tiek ir 
santykiuose su kitom lietuvių organizacijom. Tokios su
dėties Pildomosios Tarybos reikia Susivienijimui; tokia 
vadovybė Įves SLA i gražią šimtmečio sukakti. Šiuo 
paaiškinimu, manome, atsakėm Į klausimą, kodėl mūsų 
komitetas kviečia visus SLA narius kovo (March) mėn. 
balsuoti Susivienijimo rinkimuose ir išrinkti mūsų siū
lomus asmenis.

Vilniaus gyventojas Viačeslav 
Čerepanov pernai gegužės 11-15

nės išdavimą”. Bausmė — dvv-

lageryje ir trys metai ištrė- 
mimo.

čerepanoVas Sovietų Sąjun- 
gos-Suomijos sieną perėjo 1980 
metų birželio mėnesį, bet buvo 
suomių pasieniečių sulaikytas. 
Jie jį primušė ir perdavė sovie
tiniams pareigūnams. Tai jau 
nebe pirmas toks įvykis Suomi- 
jos-Sc'vietijos pasienyje, rašo 
Possev.

* * *
JAUNUOLIŲ TEISMAS 

ESTIJOJE

Vakarus pasiekė žinios apie 
devynių estų (viėiio suaugusio 
ir astuonių jaunuolių) teismą, 
kuris įvyko praeitų metų gegu
žės mėnesi. Jie buvo kaltinami 
sovietinių vėliavų suplėšymu 
1980 m. spalio mėnesi Įvykusių

SLA GEROVĖS KOMITETAS
4018 Franklin Road
Pittsburgh, Pa. 15214 (Pr.)

Kool-AicT...On A Stick
BIWO SOFT DRINK MIX

Frozen Suckers
1 envelope KOOL-AID® Dissolve soft dr‘mk mix and 

Unsweetened Soft Drink Mix, sugar in water. Pour into 
any flavor

2/3 cup sugar
1 quart water

plastic ice-cube trays or 
small papercups. Freeze 
until almost firm. Insert 
wooden stick or spoon into 

’ each. Freeze until firm.
Makes about 20.

afganų laisvės kovotojai! Taip 
jūs padėsite išsaugoti Afgardsta-1 
no laisvę ir kartu priartinsite 
laisvės dieną pavergtoms Pabal
tijo valstybėms — Lietuvai, Lat-1 
vijai ir Estijai. Afganistanas —į 
afganams! Pabaltijys — pabal- 
tic<<amsr’ (Elta) j

Kamal, f»m4 — F»rd«vimrt 
UAL ESTATS FOR SALI

Kamai, 2*mU — FarEavimd 
UAL ESTATE FOR SALE

— Padėkime Atstovybės rūmų ! 
remontui. R. LB-nės Marquette . 
Parko apylinkės narių susirin-į 
kime buvo įsteigta Atstovybės 
rūmų remonto fondas, atidarantį' 
Midland Savings Assn., 2657 W. į 
Lithuanian Plaza Court, einarrai I 
sąskaitą Nr. 3974-9, įnešant $240.! 
Visi lietuviai prašomi prisidėti I 
prie mūsų Atstovybės rūmų re-’ 
monto. Visi psiridėkime pagali 
savo pajėgumą. Aukas prašome j 
įnešti į einamą sąskaitą Nr. 
3974-9. Tarnautojai sutiko kiek
vienam mielai padėti.

Valdyba (Pr.)

—Reg. LB-nės Cicero Apy'lin- 
r kės visuotinis narizį, susirinki
mas įvyks š. m. kovo mėn. 21 
deną 11:15 vai. ryto, Šv. Antano 
parapijos salėje, Cicero, III. Na-

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
LB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L ‘ .

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

1212 W. Cermak Road Chicago, UL TeL 847-7747

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS

• NOTAR1ATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
~   '■ - -  ■ .'..z: ':j,

demo'nstracijų metu.
Visi jaunuoliai buvo Haapsalu 

gimnazijos mokiniai. Jie buvo 
nuteisti nuo-vieno iki pustrečių
metų paprasto režimo lageriuo-i rius ir prijaučiančius kviečiame 
se; tris bausmė buvo atidėta. 

* *
ATSIŠAUKIMAI Į LIETU

VIUS AFGANISTANE

Laisvų Latvių Pasaulinės Fe
deracijos informacijos . biuras, 
drauge su afganų laisvės kovo
tojų sąjūdžiu Hezbi-islami, pa
ruošė atsišaukimus afganų, ru
sų, latvių, estų ir lietuvių kal
bomis, kurie bus paskleisti Af
ganistane.

Atsišaukimo tekstas lietuvių 
kalba

dalyvauti. Valdyba (Pr.)

ŠIMAITIS REALTY
REZIDENCINIŲ IR P.U.V>HNIŲ 

NAMŲ PARDAVIMAS. 
income’ tax

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

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI- • 

Turiu. Chicagos miesto 
Dirbu ir užmiesčiuose, jr»ll, 

garantuotai ir sąžiningcL 
KLAUDIJUS PUMPUTlf 

4514 S. Talman Ava, 
Va TeI. 927-3559 : '

! VERTA ŽINOTI, JOG ...
Malajaus- archipelangas suda

ro didžiausią grupę salų — 3,000 
Indonezijoje ir 7,000 Filipinuo
se.

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Ave.
(312) 776-8700

I*
DĖMESIO : 1 

62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensinį^ 
kams. Kreiptis:

A. LAURAITIS > ;
<445 So. ASHLAND AVI.

TeL 523-8775 ; ’

Kai prieš keliolika metų vice
prezidentas Humphrey buvo at
vykęs į Chicagą, tai jį lydėjo 15 

j patarėjų ir 50 keliaujančiu ko-i 
{ respondentų.

LIETUVIAI! Tarybiniai]

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

— Didžiausias Sovietų vai-’ANTRAME AUKŠTE išnuomojamas 
imperialistai verčia jus daly vau.- džios ramstis yra Sovietu gink-
H Afrtnnn \ x , . ? - s nems, Marqueue. rarxe. suuma irii Aimanų tautos pavergime. At- luotos pajėgos. Sovietų kariai karštas vanduo. Dienomis skambinti

5 kambarių butas suaugusiems žmo
nėms, Marquette. Parke, šiluma ir

siminkite: afgajiąi, kaip ir lie-, paruošti ginti vyriausybe.
tuviai, latviai bei estai, trokštai 

.gyventi laisvi savo’žemėje. Ne- 
prisidėkime prie rusų imperia
listinės politikos — nešaudykite į

i iki 12-tos, .o vakarais nuo 7-tos 
landos šiuo telefonu: -:-

776-9180

MOTERIES LOGIKA
Garsus amerikiečių humoris- j

į afganus, nenaikinkite jų namų ’ tas Mark Twain parašė feljeto- 
ir laukų! Palikit savtf ginklus, ną apie .moterų nelogiškumą, 
ten, iš kur juos galėtų pasiimti j Pasakaitė prasideda taip:

Adomas ir Jięva susėdo ant j 
kalnelio rojuje, pasišaukė visus! 
gyvūnus apžiūrėti juos ir su
teikė jiems vardus.

Pirmas stojo milžinas su ko-
DR. ANTANO J. SUSENO RAŠTAI

Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl^ liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
rusirūpimmą_________1 jg qq

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais ■__ _____ _  .

Minkštais viršeliais, tik
Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

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.

17SJ S». HALSTED ST, CHICAGO, IL fOfOS

ya

Dengiame ir taisome visu rū
siu stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Taiman Avenue.

Chicago, IL 60629
434-9655 ar 737-1717

$3.00

SUSIVIENIJIMAS lietuvi V AMERIKOJ?
yn samiausi*, tr turtingiausi lietuviu tratemalini or-

rminčlja, UetuvUnu IžtūtiLnal tarnaujantį jau per 92 metry

SLA — atlieki kultūriniu* darbut. geRwtj tr kitiem*, kurie 
GMinua dirba.

SLA —Bmokėjc kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleri*
apdraudę savo nxriirtML

SLA — tpdrauffia pigiausiomis kainomia. SLA ndeiko pelno. n>- 
nami patarnauja tik aariialpos pagrtndu-

Klekviena* lietuvis Ir lietuviu draugo rah 
Susivienijime apsidrausti iki 110.000.

dLA — apdraudžia Ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, tiekiančias 
aukštojo mokslo Ir ju crvenimo praduti

<LA —valkus tpdrrodžia pigia terminuota apdriuda: už 
ILCOO ipdnudof ran< temoka tik $3.00 metama.

SLA —kuopu vyra riaoae lietuviu kolonijom Kreipkite* 
1 savo apylinkės SLA kuopų veikėjus jie Jums 
mielai pagelbės i SLA bCraiytL

Galit* kreipti* tr tiedal I SLA Ontrv

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

t jom, kaip rastai, o nosim įsiki- j 
į šusia, kaip sraublys, ilgom au?« 
r sim, išlengvo judąs. Iš akių į 
į spindėjo tam tikras išmintingu- ’
■ mas.

1 “Jau žinau. — surinka pasi- 
tenkinančiai J ieva — “Pavadin-J 
kum jį drambliu.’’

Į “Gerai, mieloji. — 
Adomas. — bet iš kur 
tas žodis “dramblys”, 
jis čia vartojamas?”

“Nežinau”, — atsakė Jieva. 
“Na, tai kaip galime pavadin- : 
ta gyvūną drambliu, jeigu

( nežinome ką tas žodis reiškia?”,! 
. rūstokai parbilo Adomas.
j Pamąsčiusi kiek laiko, Jieva 
ištarė šypsodama: į

Į “Bet juk jis atrodo kaip dram- 
į blys!”

“LIUCIJA”
Miko šileiklo apsakymų knyga 

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

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

Ave.. Chicago. IL 60629.,

A. T VERAS
Laikrodžiai tr brangenybes 

Pardavimas Ir Taisymas 
2644 Wist fWiSttwt 
T»(. R E pu bll c 7-1W W

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

F. NEDAS, 4059 Archer Aymm, 

Chicago, Ilk 60632. T*l. YA 7-59M

Tuo reikalu jums g&fi daug 
... padėti teisininko Prano ŠULO su* m Ra

atsirado Parcošta, ~ Alphonse
ir kodėl peržiūrėta, “Sūduvos’’

, išleista knyga su legališkomis 
formomis. " "
Knyga su formomis gauna

ma Naujienų administracijoje.

M. š I M K U S " \
1 . A • • 'v

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

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

šymai ir kitokie blankai, v

Paiki juokai ašarom išvirsta.
HOMEOWNERS POLICY
F. Zc*»IU. Atent 
MO«ft W. Wti M. 
Iv«tS. Fwfc, IU, 
60642, . 424-W54

WISE

LMt uw of dl swasher

Swelling Of 
Hemorrhoidal 
Tissues

caused by inflammation 
Doctors have found a medica- 
tion that in many cases rives 
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.

STaU f SR1 !i<e anS Casualty <

. Advokatas
GINTARAS P. CERtNAI

Dirbo valandoc ano 9 v*L ryt*.
Iki 6 taL vak. Šeštadieni um

9 vai ryto iki 12 vai <L 
Ir pasai maitariin*. (

TO. 776-5162 arba 77M1W
M4S Weat 63rd Strae*

CMcaca. m. KM29

PLUMBING AND HEATING 
(Vandantiakl* ir illdywm)

waning *nd cut
axoesslvt um of wah

Soft pads protect 
from pain. white 
medicated disks 
work to remove 
coms.

CROSS TOWN PLUMBING 
& SEWER MAINTENANCE

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

Free estimates.
735-6361

kito jAV taupymo bonus




