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LENKAMS ATSIGAUTI REIKIA 
ŠEŠIŲ METŲ SUNKAUS DARBO

LENKAI NEJUČIOMIS ŪKĮ IŠGRIOVĖ, O DABAR NETURI 
. TIKRO PLANO IŠGRIAUTAM ŪKIUI ATSTATYTI

VARŠUVA, Lenkija. — Jerzy 
Gviazdzinski, dabartinės vyriau
sybės ekonominis planuotojas, 
pareiškė, kad Lenkijai reikės 
idėtį 6 metų sunkaus darbo, kad 
išgriautas ūkis galėtų atsistoti 
ant kojų. ■ ■ ;

Vyriausybė; buvo pasiryžusi 
traukti teisman buvusį partijos 
sekretorių Edy. Giereką, bet su
sidaro įspūdsi,;- kad tuo tarpu 
:eismo jam nebus. Sovietų val
džia patarė jam atvykti į Sovie
tų Sąjungą ir pailsėti, tel-jis ne- 
'čdo jokio noro važiuoti į So
vietų Sąjungą?

Gviazdzinski apskaičiavtf, kad 
•erkią 4 metų, kad lenkų ūkis 
jasiėktų 1980 metų lygio, o vė- 
iau reikės dar 2 metų, kad ūkis 
iradėtų daryti' pažangą.

“Kolumbija” nusileido, apsisuko ir nutūpė saulės apšviestu taku
TRYS AMERIKOS SPRAUSMINIAI LĖKTUVAI PASITIK( 

ASTRONAUTUS IR ATLYDĖJO Į NUTŪPIMO VIETA 
- —r* ’ •

ALAMOGORDO, New Mexico.  -------- _— — ,■ - —

Tas pat Gviazdzinski tvirtina, 
:ad Leiikija yra labai atsilikusi 
u, butų statyba. Dabartiniu mė
li visoje Lenkijoje butų statyba 
rra labai atsilikusi. Jeigu kas 
ion .-gauti} būtą, tai turi ma- 
iaųšia laukti 20 mėtų. -
Kiekviena pjauna lenkų pora 

Brisi .-gauti butą,^bet ;siąlybinė$ 
iifedžiagos-stoka-yra tekia dide- 
ž, kad- apie buto gavimą ir kal- 
tos^nęgali būti. Iki šio meto- bu- 
aj rvisų Jiirmą eidavo komunistų 
ajtįj oš \ nariams' arba .partijos 
taftų vaikams.' šilas reikalas 
uv6 tiek ’.įgrisęs lenkams, kad 
iė atėmė, partijos nariams visas 
urėtas privilegi j as. Jos, aišku, 
amažu bus,grąžinamos partijos 
ąriams, bet patys komunistai 
esiskuba eiti prie šio reikalų 
preudimb 'savo naudai.
Maistui pabrangus, partijos 

aidams vėl. bus teikiamos įvai- 
ios privilegijos, bet vyriausybė 
u privilegijų vengia.

— Islandijos moterys vadina- 
i tiktai pirmais vardais. Kittfs 
rideda, kad jos esančios tokio 
ivo dukros.

— Prokuratūra nustatė, kad 
ikagoje būta kelios apgaulingos 
ylos, surištos su Medicare, b?l 
ėl teisininkų stokos nepajėgia 
aruošti bylas teismui. '

— Ištikimi kunigai padeda 
ardinolui Cody spręsti visus 
rkivyskupijds reikalus. -

— Kolumbijos užpakaliniams 
atams pasiekus , taką; vanduo 
ško 3 pėdų aukžtumdn.

KALENDORIUS
Balandžio 1: Teoddras, Rin- 

audas, Daunora, Gafvūnas, Dai- į 
>na. Mindaugas, Pergrūdė.
Saulė teka 5:35, leidžiasi 6:14. |

Oria delHtfuott*,

BENDROJI RINKA 
NEPRITARIA IZRAELIUI

BRIUSELIS, Belgija.— Bend
rosios Rinkos atstovai antradie
nį svarstė Izraelio pastangas 
pritaikyti sunkesnes sankcijas 
Lenkijai. Rinkos atstovai yra 
įsitikinę, kad bendymas pakenk
ti -Lenkijai yra žalingas visai 
Europai.

Briuselyje susirinkusieji taip 
pat’svarstė ir pagrindinių žmo
gaus teisių klausimą. Mini st e- 
riams nepatiko, kad pagrindinių 
teisi ū klausimas neimamas dė
mesin Vidurio Amerikoje ir pa

nčioję Turkijoje.
& Ministerial patarė Izraeliui 
baigti prievartos veiksmus deši- 

l niafame? Jordano upės krante, 
Gazos srityyė.ir Golano aukštu- 

raeflfai varfoja prievartą, visos 
okupuotose žemėse.

KARDINOLAS VĖL IŠVEŽ
TAS Į LIGONINĘ

CHICAGO, Ill.-—.Kardinolas 
John Cddy antradienį ir vėl bu-

Argentinos policija išvaikė tūkstančius protestuojančių peronistų
- REIKALAUJA TAIKOS,. DUONOS IR DARBO, JIEMS JAU 

Y’RA ĮGRISUSI DABARTINĖ KARIŠKOJI BŪKLĖ
BUENOS AIRES, Argentina. Kiek vėliaū reikalai pablogo 

• Aittradi’šnį - Mendczos . pro- 
vincijoj įvyko pati didžiausioji 
nuo 1976 metų perversmo Ar
gentinos peronistų demonstraci
ja. Matyt, kad dabartinė vyriau
sybė nežinojo apie peronistų 
ruošiamą didelę demonstraciją. 

-Savo laiku peronistai -turėjo
vo .išvežtas. į Northwestern Me-- didelės .įtakos visuomeniniame 
mdri’al ligoninę. Manoma, kad ši Argentinos gyvenime. Reikalai 
ligc«iihė-yra geriausiai paruošta’ visai pasikeitė 
kardįnplo turimai ligai nustatytu 

Kardinolo: ligą geriausiai pa
žįstą; ..dr. Benjamin Lumencitf. 
Kaip -ilgai :74 pietų kardinolas 
turės-Jjfiti ligoninėje, Ttūp tarpu 
nenustatyta; bet kol jis bus ligo
ninėj ė, tai gydriojaikreips ypa- 
tigą .dėmesį į. jo negalavimą.

Kol kardinolas buvo namie, 
jis galėjo spręsti bėgamus arki- 
vyskupijos reikalus. Kardinolą 
kankina; silpna širdis ir cukri- šarvavusių plieninėmis kepurė-
nė liga. mis, išvaikė peronistus. Policija 

buvo pasiruošusi šauti, jeigu dc-
— Trečiadienį aukso uncija monstrantai būtų policijos ne

kainavo $311. paklausę ir nesiskįrstę.

Amerikos vėliavą
T6 dieną, Ldk Ang

iafaiafc

Sprausminiai Amerikos lėktuvai sutiko “Kolumbiją”.

■, kai vyriausybę 
perėmė kariai. Jie išvaikė pero
nistų -vyriausybę, suėmė prezi
dentienę, konfiskavo visus pini
gus ir pareikalavo atsistatydinti. 

• • Peronistų unijc's buvo uždary
tos, o veiklesnieji partijos ■ vei
kėjai padėti- už grotų. Krašte 
trūksta darbo,-maisto, ramybės.

Demonstrantai buvo sužeisti

Tūkstančiai policininkų, apsi- 

J. Paškauskienė pasiruošusios pakelti 
a Lietuvos vėliavos, minint Vasario 

(L. Kanto nuotrauka)

rantams, kad pradėtų skirstytis, 
o šie pradėjo susirėmimus. Tada 
policija panaudojo šautuvus ir 
sužeidė apie 30 demonstrantų.

Iš Mendozos sostinę pasieku
sios fotografijos rodo, kad poli
cija žiauriai apdaužė pasiprieši
nusius demonstrantus.

Argentinos kariuomenės va
dovybė visai nesirengia daryti 
jokių nuolaidų peronistams nei 
Mendozoj, nei kitose provinci
jose. Vyriausybė ,neleis, kad pe- 
ronistai pradėtų iš naujo' kelti 
nerimą visame krašte, sako pa
skelbtas pranešimas.

Mendozos provincija yra apie 
700 mylių j vakarus nuo Argen
tinos sostinės Buenos Aires.

KETURI PARAŠIUTININKAI 
UŽSIMUŠĖ

LOS ANGELES, Cal. — Ant
radienį JAV kariuomenės vado
vybės lėktuvai atnešė ir paleido 
3,000 Amerikos kariu. Viskas, 
rodos, buvo gerai nurodyta ir 
apskaičiuota, liet iš 3.000 apmo
kytų parašiutininkų 4 užsimušė.

Kariuomenės vadovybė tiria 
nelaimės priežastį. Nori tiksliai 
nustatyti, nuo’ ko paleisti kariai 
žuvo. Kiti 6 kariai nusileido gyvi, 
bet susitrenkė kaulus. 18 kariai 
tik šiaip susitrenkė. Jie atsikėlė 
ir galėjo nueiti.

Karius į nusileidimo vietą at
vedė 90 didelių transporto lėk
tuvų. Jie skrido vienas po kito, 
o vėliau vienas po kilo leido ka
riams šokti iš skrendančio lėk
tuvo.

Po Antrojo Pasaulinio karo, 
tai buvo pirmas tdks didelis ka 
rių iššokdinimas.

IZRAELIO KOVA SU PALES
TINIEČIŲ JAUNIMU

HEBRON, okupuota Jordani
ja. — Antradienį vienas jaunas 
palestinietis paelido granatą į 
Jeruzalėje esančią didelę krau
tuvę. Nusikaltėlis sužeidė daug 
žmonių, bet pats paspruko.

Pdlicija tuojau apsupo visą 
rinką ir suėmė didoką skaičių 
jaunimo. Izraelio karinė vadovy
bė mėmė didoku jaunimo akio

NESUTARIMAI TARP ANGLI
KONŲ IR ROMOS KATALIKŲ

LONDONAS, Anglija. — l.-|14 
metais kilo nesutarimai tarp Ro
mos katalikų ir anglikonų. Ne
sutarimai1 tęsiasi jau virš ketu
rių šimtmečių, be) neatrodo, 
kad klausimas dabartiniu metu 
galėtų būti išspręstas.

Prieš 16 melų vėl pradėti ves
ti pasitarimai baigti konfliktui, 
bet neatsižvelgiant į geros va
lios žingsnius, nieko konkretaus 
iki šiol neatsiekta.

Popiežius planuoja vykti į 
Angliją gegužės mėnesį. Jis ti
kisi susitikti su anglikonų baž
nyčios įtakingiausiu dvasiškiu. 
Iš pradžių buvo susidaręs įspū
dis, kad popiežius Jonas Pau
lius II galės svarbiausius klausi
mus spręsti arba bent juos nuo
dugniai aptarti, bet dabar neat
rodo, kad pasitarimai duotų 
pageidaujamų vaisių, nes paste
bėta. jog patys tikintieji nenori, 
kad anglikonų bažnyčios vado
vybė tartųsi.

PEČIAI ATOMUI SKALDYTI 
. YRA PAVOJINGI

WASHINGTON, D.C. — Kon
greso komitetas nustatė, kad 
atomo energija .varomi pečiai 
elektros energijai gaminti (ato
minės jėgainės) yra pavojingi. 
Tyrimai parodė, kad apie 40 to
kių pečių jau yra išsinešioję ir 
sudaro pavdjų žmogaus svei
katai.

Nustayta, kad skaldomu ato
mu varomi pečiai tūri silpnus 
karšto vandens vamzdžius, išlei
džiančius pavojingas dujas. Be 
to, tie vamzdžiai yra silpnoki. 
Pro vamzdžius einantis karštas 
vanduo, nešąs suskaidytą ato
mą, labai greitai išneša nuodin
gas dujas. Tos dujds pirmiausia 
sugadina pačius vamzdžius, o vė
liau paliečia ir žmones, liečian
čius išeinantį vandenį.

Kongresas turės imtis griežtų 
priemonių šiam pavojui pašalin
ti. Bet tai kainuos s'embias 
sumas pinigų.

čių ir kituose miesteliuose. Visi 
suimtieji tardomi. Bandoma nu
statyti, ar jie turėjo kokių ryšių 
su bombds metėjų.

Į Jeruzdę buvo atvykęs Izrae
lio krašto apsaugos ministeris 
Ariel šaron. Kartu su juo į Jeru
zalę atvyko didokas skaičius 
Dirželio ktfriuomėcės,

— Du Amerikos aslponautai nu
tupdė galingąją Amerikos “Ko
lumbiją” baltojo smėlio take, 
išjungė visus elektros ir elektro
nikos laidus, atidarė duris ir 
išlipo ant tako, kur laukė keli 

šimtai Erdvės įstaigos tarnauto
jų, specialiai atvykusių į Naujo
sios Meksikos valstijos baltuo
sius takus, kad padėtų didžia
jam erdvėlaiviui nusileisti.

Dvi dienas Naujosios Meksi
kos Baltojo smėlio laukuose 
laukė dešimtys tūkstančių žmd- 
nių ,norėjusių pasveikinti nusi
leidžiančius astronautus, bet 
“Kolumbija” negalėjo nusileisti 
dėl nepaprastai stipraus lietaus 
ir įvairiai besiblaškančio vėjo. 
Kartais vėjas buvo toks stiprus, 
kad būtų galėjęs pakenkti besi
leidžiančiam ercĮvėlaiviui. Nusi- 

pirma
dienį buvo atšauktas, o tūkstan
čiai suvažiavusių žingeidžių 
žmonių, sušlapę,?o kai kurie ir 
permirkę, išvažiavo namo, nrs 
buvo ieškoma kita vieta “Ko
lumbijai” nusileisti. Buvo kal
bama apie “Kolumbijos” nulei
dimą Mojave dykumoje Kalifor
nijoje, o gal Floridoje...

Pirmadienio naktis pakeitė 
planus. Vėjas Naujosios Meksi
kos laukuose šiek liek aprimo, 
bet lietus ir toliau teverta van 
denį į Baltojo Smėlio takus. 
Erdvių vadovybė nutarė panau
doti antradienio rytą “Kolumbi
jai”, nusileisti, nors dar nebuvo 
galutinai parinkta vieta astro
nautams nusileisti. Antradienio 
rylą buvo paskelbta, kad “Ko
lumbija” baigs savo kelionę, 
bet tiktai dešimtą valandą ryte' 
didysis erdvėlaivis paskutiniai 
dviem ratais pasiekė žemę.

“Kolumbija” apskriejo žemę 
129 karius, kai Erdvių kontrolės 
įstaiga davė įsakymą leistis že- 
myn ir ruoštis nusileisti. “Ko
lumbija” buvo virš Australijos 
erdvės. “Kolumbija” pradėjo 
leistis 9:13 valanda rvlo. Už 22 
minučių “Kolumbija” jau buvo 
191,000 pėdų aukštumoje, bet ji 
jau buvo pralindusi prd patį pa-

Prez^ Reaganas gavo labai 
daug sveikinimų už JAV
‘Kolumbijos* skriejimą įvai
riomis orbitomis ir nusilei
dimą Baltojo Smėlio takuo
se New Mexicd valstijoje.

SUNKU SUDARYTI SAL
VADORO VYRIAUSYBĘ

SAN SALVADOR, Salvadoi 
Daugiausia balsų praeitą s 

madienį gavo krikščionių der 
kratų partija. Krikščionys 
mokratai turėtų teisę sudar 
krašto vyriausybę, bet visa 
krašte vyrauja įsitikinimas, 1 
dabart’niu metu reikia sūdai 
koalicinę vyriausybę. Jeigu 
bus koalicinės vyriausybės, 
vargu bet kuri vkna grupė 
jėgs išvaryti iš krašto įs‘b 
vėlius.

Bet yra ir kita probler 
Jeigu sudaroma koalicinė ’ 
riausybė, tai dešiniosios parti 
neleis krikščionims demok 
tanąs pravesti jokių žemės ū 
reformų. Be tų reformų neįr 
noma pagerinti dabartinės si 
kios padėties.

Duarte padalė klaidą, kad 
rinkiminės kampanijos melu ] 
sisakė prieš politiką Robe 
d’Aubison. Jis labai dešinus, 
mėgsta krikščionių. Kaip dal 
jiems sudaryti tą koaliciją?

vojingiausią atmosferos šiuo 
nį. Už 15 minučių vakarų An 
rikos radijo stotys jau buvo' 
mezgusios ryšį su besileidži 
čia “Kolumbija”.

Netrukus “Kolumbija” ; 
užmezgė radijo susisiekimą 
N. Meksikos Baltojo Smėlio s 
bėjimo’ stotimi. Astronau 
Lousma pranešė, kad “Kolom 
ja” dar yra 12,000 pėdų aukš 
moję ir kad ji slenka žem 
331 mylia į valandą. Naujos 
Meksikos stotis patarė astron; 
tui kaip leistis žemyn ir paša 
kad netrukus pastebės saule ; 
šviestą Baltojo Smėlio taką*

Pasukus “Kolumbiją”, asT 
nautus pasitiko 3 sprausmin 
Amerikos lėktuvai, pasveikt 
grįžusius astronautus, nure 
kelią ir palinkėjo drąsiai leis 

10:01 vai. ryto užpakaliniai 
“Kolumbijos” ratai pasiekė : 
mę, o už pore’s minučių žemę į 
bele pirmieji ratai ir visas ei 
vėlaivis, tarytum lėktuvas, p 
Įėjo riedėti nurėdytu laku, 1 
galutinai sustojo.

Astronautas Lousma paėl 
:rdvėlaivic’ rankinę kontrolę 
uistabdė. Pasirodo, kad “Kolų 
biją” sustojo 3 m’nutėm anl 
čiau, negu mašinos buvo apsk 
čhvusics.

“Kolumb jj”, —pranešė II i 
\)n Erdvių įstaiga. — “Dari 
gerai atliktas! Sveikiname sug 
’rusins!”

“Kolumbija ’ skriejo pro vi< 
pasaulio valstybes. Visi ame 
kiečiai gr»li džiaugtis!

Abu Amerikos astronaut 
žmonų sutikti N, Meksikoje, 
pačią dieną išskrido į Hausto 
pas savo šeimas, o vėliau prad 
atsakyti į visos savaitės apkla 
sinėjimą, kad kiti galėtų pa 
naudJii nauja erdvės patirtin 
Visas pasaulis labai plačiai k 
montuoja apie “Kolumbijos” i 
hktę žygį. 1
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PRODUKTAI, KURIUOSE 
YRA DAUG VITAMINO A

Jeigu jūs susituokiate dėl pi
nigų, tai gąl būt jūs juos uždir. 
bate.
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. Gėrimas gali sutrumpinti žmo
gaus gyvenimą, tačiau mažiau
sia dvigubai jis per tą laiką pa
mato.

AKTORĖS A. FRANCES 
MĖGIAMI JUOKAI

Rūpestis budina žmogų

OLGA R Y PRUS 
XAURAINE VEZIS 
LILLIAN Ax TOTH

KL. Ar būtų gera idėja įdėti 
pinigus į vadinamą “Temporary 
trust” savo vaikui, bendrai ap
mokėti jo studijas kolegijoj .Pa
sakykite, kas yra vad. “Tempo
rary trust”? _ "■

numa- 
filmai

K. M. AUGUST
JOHN E. HARTNETT
EVELYN LYTHCKE
NORBERT JANKOWICZ ARTHUR R TU MOŠA 
PAUL J. RIDIKAS . > • • •' •

(žiūr. Sun-Time 82.3.27) 
pr. fab

apkvaišus, 
mėnesius

SIŪLO APSAUGOTI 4,200 
DARBŲ ILLINOIS VALSTI 

JOJE
Alimonijos atsiranda, kai du 

žmonės padaro klaidą ir vienas 
jų tęsia, už ta klaidą mokėji
mą. V

Washington, D. C 
valstijos Kongreso delegacija 
praeitą savaitę laukėsimas prez. 
Reaganą Baltuose Rūmuose. De 
legacija prezidentui' pareiškė, 
kad JAV-bių uždėtos sankcijos 
prieč Sovietų Sąjungą nieko ge
ro nepadarė, bet atnešė žalą 
dviem Illinois didelėms kompa
nijoms.. Daugelis darbininkų 
buvo atleisti iš darbų. Tos fir
mos — Caterpillar Tractor Co. 
ir Fiat Allis N. America - Ine., 
eksportui gamina-sunkius maši
nų įrankius- Dėl sankcijų tos 
firmos buvo išjungtos iš tų įran 
kių eksporto. Japonų firma Ko
matsu parduoda ’Sovietams to
kius pačius sunkius mašinoms 
įrankius. Dabarminėtų firmų 
4.200 darbininkų neteko ar ne
teks darbų šių sankcijų politi
kos dėka. Tokią nuomonę prez. 
Reaganui pareiškė Illinois Kon
greso delegacija.

arba mediumui.
(Informacija gauta iš Sun-Ti 

mes, 1982. 3.28.)

KL. Ar reikia pranešti darbi
ninkams, kad jie dirba fedara-i

Teresė (telefonu): O, Mary
te, tu turi ateiti pažiūrėti, kokį 
gražų žiedą Oliukas 
vė.

Maiyttė: —Nebūk
— aš tą žiedą net du 
nešiojau.

KAIP STEIGIAMAS “TEMPO
RARY STRUST’? .. -

bo reikalų vedėjas A. Čepulis 
(3259 S. Halsted St-, Chicago, 
Illinois. 'Testamentų reikalais 
informuoja teis. Pr. Šulas (tel. 
CL 4-7965 — po 8.vai. vak.)

Soc. See. Administracija pra
neša tiems asmenims, kurie dir? 
ba šeimininkų namuose ir kurie 
samdo darbndninkus, kurie dir^ 
bą privačiuose namuose.

Tie darbininkai*esti namų tar
naitės. šoferiai, sodininkai, vai
kų dabotojai Ung. vad. baby 
sitters) ir kiti.

Čepulis, 3259 So. Halsted 
Cnicago Iii.; testamentų 
lais — Pr. Sulas (teU 
< po 8 vai. vak.)

CATERPILLAR TRAKTORIŲ
KOMPANIJA ATLEIDINĖJA

DARBININKUS

KL. Praeitą metą vadinamas 
“psychic” ekspertas patalpino 
mane į “long-lost’’ šeimą. Aš 
pasveikau ir už tą rūpestį aš 
Įteikiu $5,000 bažnyčiai, kuriai 
jis priklauso.Rr tokia auka yra 
laikoma dovana labdarai? Tą 
dovaną noriu įrašyti, kaip pil
dysiu pajamų mokestinę formą.

Nor. Ret.

ditorium, arba po valdinių egza
minų išlaikymo. Užsiregistravęs 
agentas taip pat ir vadinarhas 
certified public accontant ir ad
vokatas yra autorizuoti jus at
stovauti, jei IRS tarnyba jus 
kaip oficialų atstovą priims jūsų 
mokestinėje byloje.

Pr. Fabius

KL. Kaip ilgai rekordus rei
kia saugoti?

kad jam paskirtų advokatą by
lai vesti:

Jeigu karo metu buvai subom 
barduotas.tai negali prašyti kom 
pensacijos, kaip tautiniai nuken 
tėjęs; tuo atveju reikia prašyti 
karo invalido (rentos) išmokų.

P- S. Adv. Amanienė, gyv. 
Baltimorėje, Md., minėtas bylas 
veda ir nukentėjusnfs tautiečius 
V. Vokietijos teismuose atsto
vauja. Jos tikslų adresą galite 
gauti VLIKo raštinėje, Washing 
ton. D. C.

ATS. Keturių metus. Rekor
dų mikrofilmų kopijas galima 
laikyti, jeigu darbdavys 
to, kad inspekcijai tie 
galės lengvai būti patiekti ii 
padarys nuorašus, Darbo depar
tamentui reikalaujant.

raporto formos ia^ku, paskam
binkite arba užeikite į Soc. 
See. ofisą ir ten galite tą formą 
užpildyti. pr.š.

ATS. Taip, jei bendrai atatik- 
site aplinkybėms. IRS leidžia 
labdarai išlaikydas nurašyti dėl 
vadinamų psychics ir mediums 
veiksmų, jei a ta tinka dviem 
reikalavimsma, būtent:

< jei tie asmenys yra susiję 
kokiu nors būdu su bažnyčia;

• Pinigai yra duoti bažnyčiai

Kiek galiu uždirbti, 
man esant pensijoj?

KL. Mano kaimynai sako, kad 
aš turiu Soc. See. įstaigai pra
nešti, kiek aš praeitais metais 
esu uždirbęs. Aš to šešių metų 
laikotarpyje nedariau ir visada 
gaudavau pensijos čekius kas 
mėnesį. Aš turiu pažymėti, kad 
per metus teuždirbu |l,000. Pa
sakykite ar aš esu bėdoje?

Petrei T.

Dr. John F. Mšiton sako, kad 
penkių savaičių. kursas “turės 
sumažinti vėžio ligos proble
mas iki 70$^ kurie turi tokią 
riziką.”

Pr. Minton teigtą, kad jis no
rįs apmokyti savo studentus gin 
tis ir kaip identifikuoti sa
vo imunologišką hpsaugą ir kaip 
tuo pasinaudoti, pasirenkant pa
prastą deitą. x

Prof. dr. Minton pasakė, kad 
vadovėliai (texbook jo klasėje 
nebus naudojami

Magd. Šatienė

REIKIA TURĖTI
. PAPILDOMĄ APDRAUDĄ

Amerikiečių spauda praneša, 
kad apie pusė milijono galinčių 
pasinaudoti Medicare vertinga 
apdrauda. raginančių laiškų ne
gaus, nes jų adresai nežinomi.

Soc. See. administracija pra
neša, kad daugelis privačių ap- 
draudos kompanijų. Blue Cross
Blue Shield įskaitant, paskelbė 
specialius papigintus apdraudos 
planus, kurie padengs išlaidas, 
nenumatomas Medicare progra
moje. Tačiau yra viena sąlyga 
— reikia būti apdraustų Medica
re. Be to, tenka pažymėti, jog 
Medicare apdrauda.rūpinasi ir 
ligoniais uų ligoninių ribų, mo
kėdama už jų elektrokardiogra
mas. taip pat už kraujo bei šla
pumo analizus? Smulkėsnių in
formacijų anglų kalba teikia vie 
tos Soc. See. įstaigos, o lietuvių 
kalba paaiškina Cocialinio klu-

Amerikietė aktorė Anne Fran
ces, kuri vaidino Broadwey tea
tre, New Yorke, neseniai pas
kelbė savo mėgiamuosius juo
kus.'Jie yra būdingi, todėl čia 
juos patiekiame:
'Viengungiai apie moteris žino 
daugiau, negu-vedę vyrai. Dėlto 
jie pasilieka nevedę.

“Journal of Nutrition” praneša, 
jog daugiau vitamino A yra kai 
kuriuose maisto produktuose. 
Tas vitaminas suteikia tam tik
ro atsparumo prieš slogos susir
gimą. Yra patirta, jog orui arba 
išorinei temperatūrai atšalus, 
žmogaus kūnas mažiau tesuge
ba tuo laiku sunaudoti su mais
tu vitaminą A, todėl palaiky
mui normalaus kiekio, privalo
me gausiau tuo vitaminu ap
sirūpinti.

Vitamino A. yra daugiau ke
penyse (liver), cod liver oil, sū
ryje, slyvose, špinatuose, mor
kose, žirniuose, ; obuoliuose.Var
tojant balansuotą dietą, mes 
gauname pakankamai ir vitami
no A.

Pasikalbėjimas tarpe dviejų 
merginų:

— Agota nuolat giriasi, 
ji gali susituokti su kuo 
nori.

— Bet visa nelaimė, kad 
kas jos nenori.

Dabar pajamų mokesčių for
mų užpildymo metas ir valdinė 
vad. Internal Revenue tarnyba 
tuo reikalu duoda piliečiams ne 
mokamus patarimus, ypač, jei 
kas ners jums užpildo mokesti
nes formas. - •
Reikia atsiminti, kad nežiūrint 

kas jums užpildo mokestines 
formas, jūs esate atsakingas^ 
kad toks užpildymas yra teisin
gas. Todėl suteikite tikras žinias 
mokestinių formų pildytojui, 
kiek iš pajamų yra atskaityta 
mokesčių, kartu įteikite praei
tų metų užpildytą mokestinės 
formos kopiją.

Pažymėtina, kadmokestinę 
formą užpildęs cEtst&Vas, kurį 
.patvirtina IRS tarnyba, po 5 
darbo metų, vadinamas IRS au-

PAUL J. RIDIKAS.................................... Prezidentą:
OLGA RYPKUS  ........  Sekretorė ir biznio vedėj:
NORBERT JANKOWICZ, Vykdomasis Viceprez. i

Sekretorės pavaduotoja;
GRAŽINA MICEVR'IUS ___ Viceprez. pavaduotos

ir Sekretorės pavaduoto;.
Iždinirik1

Socialinis draudimas ir aprūpinimas
V metai ATS. Nereikalaujama, kad as 

meniškai kiekvienam dirbnačia- 
jam būtų pranešta. Bei aaibesi
vys turi iškabinti skelb muq,ku
riame turi pranešti, kad u u a 
dirba federalinės valdžios dar
bus-

Kaip išvengti mirties 
nuo vėžio ligos

Columbus, Ohiš (UPI)—Vie
nas Dhio universiteto profeso
rius pradės skaityti paskaitų 
seriją nuo š. m. balandžio 5 d., 
nurodant savo studentams kaip 
išvengti mirties nuo vėžio li
gos. ’ i

Jau spaudoje buvo skelbta, minėtą įstaigą (V. Vokietijoje) 
kad Vakaių Vokietijos valdžia 
yra milijardus markių išmokė- 
ju pagal veikiantį Naštos išlygi- 
n‘mo įstatym (Lastenausgleich- 
gesetze). Pagal minėtą įstatymą 
daugelis nukentėjusių asmenų 
gavo ompensacijas.

Tuo atvejų, jeigu karo metu 
nukentėjo Vokietijoje, o dabar 
gyvena užsienyje, tai jis turi 
kreiptis į patyrusį advokatą ir 
jam pavesti reikalą aiškinti V- 
Vokietijos valdinėse įstaigose. 
Tie asmenys, kuriė nežino gerai 
Vokiečių ^veikiančių Įstatymų 
bei bendros tvarkos, jų valdinė- 
,se įstaigose nieko nelaimėsi, 
pors ir rusinėsi laiškus į V. Vo
kietiją ąrba į konsulatus.
v Reikia pažymėti, kad V. Vo- 
ykietijos įstatymai yra gana pai- 
-nus, komplikuoti ir be vokiečių 
^teises žinovo, čia nieko nelai- 
ųnėsi, ypač laiškais ir dargi gy
venant užsienyje.

Norint gauti beturčio teisės 
Xvad. Armrecht) pripažinimą. 
’Teikia kreiptis į jų Finansų val
dybą (Finansamt). Iš ten reikia 
cišlmti pažymėjimu, kad neturi 
jjokio turte. Vėliau su tokių 
pažymėjimu jau gali kreiptis į 
Speciale įstaigą (Rechtsauskunf- 
rštellę). Iš tos įstaigos reikia 
prašytį, l&id paskirtų advokatą 
Jyienokiai ar kitokiai civilinei by-

vesti.-
Taigi JAV-bėse gyvenąs lie- 

'■Juvns savo vietovėje turi issiim- 
beturčio pažymėjimą ir vė

liau reikia kreiptis į Koelno J

Praeitą penktadienį Caterpil
lar traktorių kompanija Illinois 
valstijoje, pranešė,, kad numato 
atleisti iš darbo kitus 3,000 dar- 
oininkus gegužės ir liepos mėn. 
Paaiškėjo, kad kompanija ne
gavo anksčiau žadėtų užsaky
mų. Be to kompanijos numaty
tas pirmasis ketvirčio pelnas 
esąs tikrenybėje mažesnis, 
negu buvo numatytas-

Teigiama, kad kompanijos 
produkcija mažinama dėl padi
dėjusios užsienio konkurencijos 
ir dėl aukšto paskolų procento.

oi kompanija gamina mašinas, 
motorus, alyvos perdirbimui ir 
transportui.

Krdaguuia PRANAS ^ULAS
Klausimus ir medžiagą siusti: 4436 So. Washtenaw, Chicago, IL 60632

ATS. Ne, jūs neturite kasmet 
pildyti pmaneSmo apie savo 
uždarią, nes jūsų uždarbis yta 
mažesnes, negu pensininkui !e>- 
džiama uždirbti. Turime pažy
mėti, kad 1981 m. žmonės, vy
resni negu 65 ttl, galėjo uždrb- 
t i S5.500 ir vis dar gali gaut savo 
pensijas čekhis. Jaunesnį negu 
85^ tn amžiaus, galėjo uždirbti 
tdūft 'Gi iSti? parišfrunlių 

(65 rn. amž.) vra 
įgiau uždirsite, tai 

Secunty i štai-

Jeigu tokiam darbininkui šei
mininkas mok. $50 per kalen
dorinį trijų menesių laikotarpį, 
jis yra apmokesfinamks Social 
Security reikalams ir dirban
tieji įgija'už saVo darbą kreditą.

Norintieji gauti' daugaili tuo 
reikalu informacijų, tesikreipia 
į vietos Soc. See. įstaiga 
kitais socialiniais rele a 
tuvių kalnia inforrhacl 
kia Soccialmio klubo vc<

— Kaip matau, tai tu visai 
pražilai- Ar iš nusiminimų?

— Ne, priešingai, dėl savo 
šeimos linksmybių...

Viadukas^.
ATS. Jis yra legalus pinigų 

pervedimas, mokestiniais reika
lais- kdi pajamų mokesčių mo
kėtojas perveda pinigus kitam 
asmeniui (šiuo atveju jūsų vai
kui) . Populiariausią; laikino 
trusto forma vadinama“Clifford 
Trust”. Toks trustas turi galio-1 
ti 10 metų ir 1 dieną. Jūs turite 
pasirinkti laikiną trustą, daž- 
niausiai .banką,, kuris ima ally* 
ginimą (fėe) už patarnavimą (už 
trusto administravimą).' Iš tų 
pinigų apmokama beneficiaro 
(ūsų sūnaus) išlaidos esamu .lai
ku (gali būti mokama vad.lump 
sum tuo laiku). Trusto pajamos 
apmokestinamos pagal jūsų sū
naus mokestriię ratą, bet ne jū
sų. Šios rūšies trustas tik tada 
turi prasmės būti atidarytas, jei. 
beneficiaras turi mažai pinigų 
arba mokestinis vad. bracket’as 
yra mažesnis, negu jūsų. Tokį 
paaiškinimą padarė Carol Ma
thews

m jį > - *■ -J
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JUOZAS ŠARAPN’ICKAS

HAMILTON, ON?.
(Tęsinys)

R žis'erė E. Kudabienė i mė
gėjų teatrą ‘‘Aukuras’ yra įtrau
kusi ir daug jaunimo. Toks jau- 
n'inas, priklausydamas "Auku
rui”, privalo išmokti ne tik vai
dinti. bet ir švariai kalbėti lie
tuviškai. Tokiu būdu jinai pasi
daro ne tik režisiere, let ir lie
tuvių kalbos mokytoja. Antra 
didelė reikšmę yra ir ta, kad 
jaunimas vaidindamas turi pro
gos susipažinti su tąja didvyrių 
žeme.— Lietuva. Toks^ jauni
mas, žinc'daiuas Lietuvos istori
ją, jos garbingą praeitį, jaus pa
reigą, esant reikalui, tarti pro
testo žodį prieš Lietuvos 
pantą rusą.

Cii pažvelkime į anuos
okupacijos metus, kada lietuviš
ka spauda buvo uždrausta,, o‘ be 
lietuviškos spaudos lietuvių nu
tautėjimas sparčiai reiškėsi. 
Tais metais patriotai, išsimoks
linę lietuviai kaip įmanydami 
dėjo pastangas palaikyti lietu
viuose tautine dvasią ne tik per 
draudžiamą spaudą, bet ir per 
vaidinimus bei chorus. Vienas 
iš tų žymiųjų šių idėjų aktyvis
tų buvo vėliau tapęs Lietuvos 
prezidentu dr. Kazys Grinius. 
1905 metais dr. K. Griniaus na
mai virto revoliucionierių demo
kratų ir socialdemokratų užeiga. 
Tais pačiais metais' Grinių rū
pesčiu Marijampolėje įrengta

oku-

caro

patalpa lietuvių teatrui ir gegu
žės mėn. 28 d. pirmą karią vie
šai, chorui dalyvaujant, suvai
dinta Amerika Pirtyje. 1905 me
lų pabaigoje Suvalkų karo ge
neralgubernatorius gen. Gulkov- 
skij Grinių ištrėmė į Poltavą vi
sam karo melui. Reiškia, tud- 
metinis Lietuvos okupantas — Į 
caras atkreipė dėmtsį į dr. K. 
Griniaus veiklą, kuris organi
zavo chorus, teatrą, kaip prie
monę žadinti lietuvių tarpe tau
tinę dvasią, ir griebėsi priemo
nių šį patriotą lietuvį ištremti.

Mes dabar gyvename didžiau- J 
šioje laisvėje: turime laisvą 
spaudą, žodžio ir susirinkimų 
laisvę. Eet mes, gyvendami pra-1 
bangiai, ne tik patys žengiame į 
nutautėjimą, bet ir vaikus ta 
linkine pastumiame, nepajėgda
mi ar neturėdami laiko juos 
auklėti lietuviškoj dvasioj.

Tenka pastebėti, kad dabar} 
mums trūksta tokių Eleną Daū- 
guvietyčių - Kudabienių. Labai 
būtų džiugu, kad tokių būtų 
ne tik Hamiltone, bet ir kitose j

Jeigu}lietuviškose kolonijose.
Liet. B-nė j tai kreiptų daugiau 
dėmesio, nutautėjimas būtų tik
rai lėtesnis. Dėl greito jauni-1

R. Liet, li-nės St. Pelersburgo apylinkės valdyba su Centro 
organų atstove. IŠ kairės: Vai. Vaitiekūnienė, dail. Vladas 
Vaitiekūnas — apylinkės pirmininkas, Z, Juškevičienė — 
Centro organų atstovė, T. Liutkienė, An. Šukienė. Stovi:

A. Vidutis — apylinkės sekretorius, J. Butkus.

VLADAS PCTVIS

(Tęsinys)

Jis neketino tenkintis vien lie 
tuvių kalbos vartojimu. Konf- 

mo’ nutautėjimo. Liet. Bendruo-1 liktas su dvarininkais buvo gi- 
menei tenka didelė atsakomybė. įj lesius. Jis jautė visuomenės pa-

Laureatei režisierei Elenai
Dauguvietytei Kudabienei linkiu 

sėk-sveikatos, ilgo amžiaus ir 
mės kultūrinėje veikloje.

ST. PETERSBURG, FLA.
: Ida ir Jonas Valauskai, ilgus Lietuvių klubas būtų gražus,
metus gyvenę ir dirbę Chicagoj, 
maždaug prieš dešimtmetį per
sikėlė gyventi į St, Petersburg. 
Fla., kur reiškiasi visuomeninė
je veikloje, pasišventusiai dirba 
savo7! autos:: labui.

J. Valauskas yra S f. Peters
burg© BAEFo skyriaus pirmi
ninkas jau eilė metų. Jis tauti
niu pasišventimu telkia aukas 
savo artimui, vargstančiam lie
tuviui. Jonas kasmet aplanko 
lietuvius, gyvenančius St. Pe
tersburg© miesto platybėje, ir 
šitaip pats surenka jų metinę 
auką BALFtii. Jonas BALFO va
jaus metu surengia plataus mas
to pikniką. Jis jau yra surinkęs 
apie tris tūkstančius dolerių ir 
pasiuntęs BALFo centrui. .

Neatsilieka ir jo žYnoiia Ida. 
Ji nuoširdžiai talkina save’ vyrui 
eiti BALFo pirmininko pareigas. 
Ji BALFo posėdžiautojams pla
čiai atidaro savo namų duris *r 
širdingai , j uos vaišina. Ida visa
da sielojasi, rūpinasi, kad vietDS

erdvus ir finansiškai stiprus; 
reikalui esant, ji jame ir padir
bėją, patalkina ir aukos nepa
gaili.Net keli Idos tapybinio 
meno kūriniai puošia šio klubo 
sienas. Idai rūpėjo ir klubo orga- 
nizuojamoš* tautinės reprezenta-j 
cijos reikalas Tautų festivalyje, 
kuris, kaip iš spaudos žinoma, 
vyko’ net keturias dienas, š. m. 
vasario' mėn. 25—28 d.d. Bay- 
fronte, kur lietuviai pasigėrėti
nai pasirodė — laimėjo premiją. 
Ida nuoširdžiai talkino, prisidė
jo ir prie maisto paruošimo* iš
kepė net kelis lietuviško skonio 
tartus. Festivalis sulaukė apie- 
50,000 lankytojų ir lietuviško; 
maisto skyrius buvo tiesiog gul-i 
te apgultas, visi gyrė, lietuviško; 
maisto gerą skonį, j - /

Koresp. A. B.'

reigas, kas. būtų, jeigu -visi tat 
atjaustų ir darytų. Tai j’s ryžosi 
savo pavyzdžiu pasaulį kitaip 
sutvarkyti- Negali likti po seno
vei. Jisai savo pažiūromis pri
siartino prie tų, kurios skelbė 
darbo pareigas. Bet jam mažiąu 
rūpėjo programos, skirtumai te
orijoj, o labiuas galimybė įvy- 
inti ruoštis prie jos .vykinimo 

gyvenime.
Idėjas,gerus sumanymus leng

va paskelbti ir išplatinti, o sun
kiau, kad jos prigytų, .kad ma
tytų praktikoje. Jis dirbo kaip 
ūkininkas ir kaip pedagogas — 
vaikų ir suaugusiu auklėtojas. ;

Jis gavo ič tėvo rodos apleistą

— Afrikos pietuose yra žuvis, 
kuri apvirsta aukštyn kojom, 
kad galėtų ėsti vandens pavir
šiuje plūduriuojančius uodus. *
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Negali pasiekti senos darbo 
sąlygos, kaip buvo apylinkėj^ 
Darbininkai turi būti aprūpin
ti geriau, negu iki šiol, butai svei 

tul 
ii

or

kesni, priaugančioji jų karta 
ii būti sveika, tvirta kūnu 
dvasia . . .

xSu tuo surišta jo siocialė 
ferma, noras kitais pamatais
ganizuoti didelį dvaro ūkį, kad 
oaskui galėtų eiti į naudą vi 
s’err.s, kurie dirba.

Bene nebus sekęs literatūroj 
panašių eksperimentų aprašymą 
bene ^nepažino R.Owen’o bendy

ūki — du dideliu dvaru, reikėjo 
jie pataisyti. Jis ėmėsi ūkio dar
bo; ūkio žinovas, agronomijos 
mokęsis, mokąs abservuoti ir 
žmones ir gamtą. Jis turi pats 
savo reikalus pataisyti, elgtis ki
taip, negu kiti dvarininkai. Že
mė — tai kapitalas, turi duoti 
naudos, turi išmaitinti ir tuos, 
ką dirbapjr turi ’dar likti ki
tiems.

Ir jis pradeda dirbti. Jis pami
lo* žemę: "Užvedęs kokią naują 
ūkio šaką, padauginęs kiekį že
mės tinkamos kultūrai, jis 
gėrėjosi savo ^/laimėjimu, su 

'džiaugsmu* rodę tas vietas lau
kuose, kurias jis gamtai atka-. 
jiavo. O padaryti buvo ko.

Jq .darbininkai matė, kad nū-, 
simano ūkyje, pagalvojo ką da
ro; jie.įsitikino, kad juos laiko 
savo padėjėjais, kūrybos daly
viais.

žandarai kaltino riaušių kėli
mu.

Praėjo 1905 m. revoliucijos 
bangos. Atsirado laisva lietuvių 
spauda, savo .mokyklos. Putvin- 

varė toliau savo organišką 
iarbą: ūkyje, mokyklose, žmo- 
lėse. Ne dramatiškai, bet inten- 
yviai be išsišokimų varė savo 
eformų darbą.” (TRIMITAS. 

1929 m. Kovo mėn. 28 d., Nr. 13, 
kp. 200-201).

PREZIDENTAS ANTANAS 
SMETONA RAŠO:

“Atitrūkus nuo dvarininkų 
luomo, su kuo susitikti? Aplin
kui nebuvo lietuvių inteligentų, 
ir iš viso jie Lietuvoje tuomet 
buvo pirštais suskaitomi. Jie 
buvę daugiausia gydytojai, la
bai toli vieni nuo kitų gyvenę. 
Tik vasarą juos papildydavę lie
tuviai studentai, paleisti atosto
gų. Tuomet būdavo daugiau gy
vumo: susirinkimai ir kitos mokj 
sleivių jaunimo su inteligentais 
pramogėlės. ’ Per jas susiekdavo 
iš visur, kaip iš kokių salų, susi- 
oratę lietuviai veikėjai, kaip 
tuomet sakydavo. ’ Pramoga-ap
simetę; jie tardavosi apie viso- 

: kius tautinius reikalus, daugiau
sia kpie raštus, jų gabenimą ir 
platinimą, apie moksleivius ir 
jų šelpimą,’apie būdą apsisau
goti nuo rusų žandarų; ir polici
jos.

Studentai domėdavosi sociali
ne ir politine lietuvių programa, 
nors negalėdavo aiškiai sufor
muluoti savo minčių. Rusai ir 
lenkai turi tokių programų, tai 
reikia ir lietuxdams turėti. Kal
bos galėjo būti, žinoma, tik apie 
slėptinių partijų programas, nes

tin’o Airijoje. Vėliau j’s jats 
ori e to priėjo, kas ten daroma. 
Naujų idėjų be naujų žmonių 
negausų negaivinsi, tik žmones 
reikia ne importuoti, o pasiga
minti iš vietos žmonių, iš savo 
žemaičių, Ir prasideda perdir
bimas. Tas darbas eina metų 
metais. Kaip geras pedagogas, 
gabus psichologas, imasi dorinio 
rasės darbo.

Pagerino darbininkų būvį, ap
rūpino juos geriau, negu kai
mynai — dvarininkai. Jų tarpė 
nepasitenkinimas, triukšmas, už 
puldinėjimai iš visų pusių: kai
mynai, klebonas. Ir čia jis turė 
jo jakelti audrą, ją perkentė
ti . ? .

Pasikeitė santykiai su darbi
ninkais. Bet jis negalėjo būti pa 
tenkintas, šitoji karta negalėjo 
būti priaugusi . . . Jam rūpėjo 
priauginti sveika, stipri, nauja 
karta, Augo jo vaikai, susirūpi
no vaikų auklėjimu, dvaruose 
kumečių vaikų, aplinkui so
džiuose jų pilna, tai vis busi
mieji darbo žmonės. Je turi pra
mokti, virsti geresniais žmonė
mis. Tąi steigia mokyklas, jomis! Rusija tuomet buvo vieno caro 
pats rūpinasi;

Lietuvių raštijoje maža vai
kų, knygelių, jis pats kelia netik 
tai teoretinius pedagogijos klau- 
simsil,, kiek: tokius, kurie 
vaikams patiems tiktų. Jo plunk 
sręa-'„randame parašytų vaikams 
dramatiškų veikalėlių . . .

Jis EuVo ir kalėjime: rusų

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

. autorius, /į -

paruošė,: sutvarkė ir išsp ausd in o geriausią •. 
Chicagos lietuviu istoriją n*

1(186^ — 1959 metai); ; b
664 psl., vardynas. ; t ;

Minkšti viršeliai. Kainą $15. :
Persiuntimas — $1.
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1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Inž. LIŪDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

ATEINA LIETUVA,

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. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

ir patarė mums toliau studijuoti.

Kaina f25. Kieti virietiat Paštas

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608
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valdoma, be seimo, ir be atsa
kingų ministerių. Slėptinės par
tijos — tai socialistai ir revoliu
cionieriai. Lietuviai studentai 
turėjo gavoj jų programas ir no
rėjo pagal jas sudaryti lietuvių 
socialistų partiją ...

VI. Putvinskiai buvo didelė 
paguoda tos “pramogėlės”, kur 
galėdavo plačiau pažinti lietu-. 

. vius> kur galėdavo ir pats pasti
printi savo, dvasią. Kaip jam at

rodė .studentų ginčai, šiandien 
pasakytume, studentų tautinin
kų, ir socialistų, suriku pasa
kyti. Nors jis buvo radikalus; 
(griežtas), tačiau reikia .abejoti, 
kad būtų lindęs j ‘socialistus. 
Jam patiko ’ bėkvienas . studen
tas, ’ kuris buvo judrus ir darts* 
tos,^socialistas ar " tautininkas. 
Jo nuomonė buvo, kad tik. dirb
tų, kad tik daugiau' judėtų lietu-

visi inteligentai. Daugiausia jis , 
bendravo su studentu Povilu ; 
Višinskiu, sakytuipe, tautinio- ‘ 
ku radikalu. J

VI. Putvinskis netikėjo, kad : 
dvarininkai atvirs lietuviais, dėl 
to jis nėjo į juos su propogan-^ 
da. Visą savo energiją nukreipė 
į vastiečius, sų jais bendravo. 
Pats būdamas agronomas ir ves- 
dams pavyzdingą ūkį, jis buvo 
jiems šviesos žiburys visokiais 
atžvigiajs: poitikos ir kutūres. 
Jo žemės reformos idėja, ano 
meto akimis žiūpnt, buvo gana 
radikali: apkarpyti dvarai už 
teisingą atlyginimą. Čia gal ir 
studentų radikalų buvo įtakos. 
Įdomu, kad dvarininkas taip gal 
vojo lietuviškai tautiniais ar 
ekonominiais sumetimais. Dva
rai nešviečlą savo pavyzdžiu kai 
mui, nemyli valdonos žemės, 
nepalaiką lietuvių judėjimo, tai . 
ko jų gailėtis ...

Ne per daug pasitikėjo VI. 
Putvinskis ir kunigais. Jiems, 
girdi, rūpi daugiau luomo, ne
kaip tautos reikalai. Bet ir ne? 
vengė sų jafs dirbti, kur galėjo/ 
Buvo sukalbamas.
/Bęt iš savęs reikalavd dau-'j 

glausis. Tai rodo jo griežtas žy
gis šeimoje. Vieną Hieną nutarė 
abu su savo jauna žmona, taip 
pat karštb’ lietuve (p. Emilija'iš 
Gruzdžių bajorų), kalbėti' na- 

,mic tik lietuviškai. .Parsikvietė 
i . • -i * *rašytoją Žemaitę, 6 paskum vie 
na. vasarą pasiėmė studentą (J. 
šlapelį),, kad išmoktų taisyklin
gai rašyti. Ir mokėsi abu labai 
stropiai. pačią vasarą '(tai, 

‘ rodos, 1899 -m.) viešė;o Putvin- .
skiuose J. Jablonskis su savo 
visa seirna. -Jis rašė tuomet, ir' 
parašė lietuvių kalbos gramati- ' 
ką’Tam reikalui buvo pristaty
ti keli studentai į darbą/ Ręikia * 
atsiminti, kad .jei rusų, vąldžia 
būtų nutvėrusi bedirbant tą nu
sikalstamą darbą; tai būtų kliu
vę Putvinskiams, Jablonskiui ir* 
studentams. Konspiracija buvo 
išlaikyta,o gierpą Tezėje išėjo iš 
spaudos RigiškiųJono gramatika;' 

Tai didelis buvo atsitikimas. '
Žandarai su policija "juto, kad • 

Putvinskiai litvomanai ir juos 
sekė, bet nesugebėjo nutverti 
Putvinskis pats saugojosi ne- *Ęutvinskis pats saugojosi 
įliūti ir kitus mokė saugotis.

(Ęus daūgiaūj* •.
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Dar apie dideli šaulių laimėjimą
Karoliui Milkovaičiui, buvusiam ir esamam Lietuvos 

Šaulių Sąjungos Tremtyje pirmininkui, arba vadui, -jeigu 
toks terminas demokratinėj Amerikoj lietuvių tarpe pra
deda Įsigalėti, gavus didesnį atstovų skaičių šeštadienio 
konferencijoje, tai tuojau pripažinome, kad laimėjo Mil
kovaitis.

Laimėjo ne jis vienas, bet laimėjo šaulių dauguma, 
kuri pritarė tai -pačiai politinei LŠST linijai. Ką jie lai
mėje. būtų sunku pasakyti, bet, manome, nesuklysime, 
jeigu pasakysime, kad laimėjo visa Milkovaičio vedama 
politinė šaulių linija. , ■ ,. '. ■

: Visi atsimename, kad Milkovaitis'prieš kelias savai-, 
-tęs rado reikalo susitikti ir tartis su Amerikos Lietuvių 
Taryba apie reikalą^paruošti, pasirašyti ir paskelbti vie
šą pareiškimą, kad Milkovaičio vadovaujama LŠST vado
vybė bendradarbiauja su Amerikos Lietuvių Taryba. ’

Nuo ALTo įsteigimo ir LŠST atkūrimo Amerikoje 
■riša laiką lietuviai šauliai glaudžiai 'bendradarbiavo su 
pačia galingiausia ir Įtakingiausia lietuviška ■ organiza
cija. ALTas Stengėsi galimai daugiau šaulių atgabenti į 
Ameriką, o šauliai visuose riešuose darbuose dirbo kar
tu su ALTu.

Reikalas pradėjo vėsti, kai lietuvių iniciatjva buvo 
sudaryta ‘Pavergtų Tautų Savaitė. Mažesnis jų skaičius 
pasirodydavo šios savaitės demonstracijose. Kartais jie 
pasukdavo į Rako farmą, kur nuvykdavo ’ir lietuviškas 
jaunimas. Žmonės pradėjo apie tai kalbėti, o Milkovaitis 
nutarė padaryti viešą pareiškimą apie reikalą bendradar
biauti su ALTu. Toks nutarimas oiivo paruoštas ir pa
skelbtas. Reikia manyti ,kad pasirašytas susitarimas ga
lios, ir žymiai didesnis lietuvių šaulių skaičius pasirodys 
Pavergtų Tautų Savaitės eisenose.

Šaulių dvasios vadui gali ir nepatikti LŠST vadovy
bės paruoštas susitarimas, bet jis galioja, jis gali būti 
patvirtintas. Be susitarimo su ALTu, Milkovaitis padarė 
ir kitą labai svarbų viešą prisipažinimą. Visi girdėjome 
apie Milkovaičio seniai parašytą laišką Šaulių rinktinės 
vadui Išganaičiui. Milkovaitis veik ištisą dešimtmetį prie 
laiško Išganaičiui neprisipažinęs. šauliai

laišką kopijavo ir į konferencijas riūntinėdavo, kad lie
jai prisaikdinti vadai žinotų naujai kylančio šaulių vadbį 
nuomonę apie patyrusį šaulių vhdą;jau įpacioje Lietuvoje.

Kol Milkovaitis prie to lai&b ^prisipažino; tai ’vie
šai tuo reikalu negalėjai jokių komertt^ų daryki, kalėjai
■pasmerkti šaulių vadus, slaptai sitnitinėjančius WBw-. 
vaičio nuomonę apie daug nuveikusį didelę patirtį tu-' 
rintį šaulių vadą. Šaulių Namuose Vykusioje šauliu kon
ferencijoje Milkovaitis viešai prisipažino, -kad minėtą 
laišką apie šaulį Išganaitį parašas ‘pats ^Milkovaitis ir tą 
laišką savo pažįstamiems išsiuritinėjęs. Iš Kanados, Dėt-; 
roito, Los .Angeles ir kitų vietovių Suvažiavusieji šaulių; 
atstovai patyrė, kas tą laišką rašė .ir kdkibs nuomonės .'jis1 
buvo apie balto plauko sulaukusį ątakingiausią Šaulių' 
rinktinės vadą.

Vien dėl to Važiuoti 900 mylių -gal it ‘nevertėjo, bėt 
Chicagon suvažiavusieji turėjo progas patirti šaulio Mfl- Į 
kovaičio nuomonę apie kitą šaulį, kada ^is ^laušimas pte- į 
buvo įtrauktas į šaulių konferencijos dienotvarkę ir ne
pranešta, kad bus ''svarstytas.

Tenka džiaugtis, kad šaulių vadas Milkovaitis turėjo • 
drąsos riešai prisipažinti, kad savo laiku :jis tokį laišką4 
rašė, prie laiške skelbiamų klausimų prisipažinęs, bet pa
stebėjęs, kad jiedu su Išganaičiu laiške skelbtus dalykus 
“išlygino” ir jau kelintus- metus glaudžiai bendradar
biauja.

Visai kitaip reikalas būtų atrodęs, jeigu reikalą būtų 
’‘‘išlyginęs” pats Išganaitis ir pdpasakoję's kaip šaulių Są
jungos vadovybei tenka dirbti su naujai į'Sąjungą įsto- 

‘jahčiais . jaunais žmonėmis ir kaip .-jis niekintas, “įygin-1 
‘tas”'ir “išlygintas”, yra priverstas dirbti nu taip galvo
jančiais šauliais, su tokią ateitį-šaulių vadovybei mosian
čiais naujais vadais.

Pripažįstame šią gerą Milkovaičio chafakterio ypa
tybę ir norėtume, -kad jis prisipažintų prie paskelbtų 
Savo nuomonių ir apie kitus šaulių vadus ir vadukus.

Iškėlę viešumon šią slaptų laiškų rašymo paprotį ir 
.pripažinę Milkovaičiui šią teigiamą-charakterio bruožą, 
turime 'pasakyti, kad nepritariame 'Visai jo vedamai 
LŠST politikai. Milkovaitis "savo dvašids patarėju pasi
rinko kum J. Boreričių,kada esame ųšitikmę, ‘kad" Jis 
■būtų geriau padaręs, jeigu vieton BprėriČiatis, Jis ’būtų 
■paėmęs kitą kunigą, kuris nieko bendro neturėtų su jė- 
žtiitais, pasisavinusiais-Chičagos Lietuvių Čiurlionio Ga- 
ferijos paveikslus. . -

Kuh. 'Bonevičiūs nukniaukė‘visus- ČittrlioniO;GaIėrijos 
.paveikslus, kuriuos Galerijos vadovybė, susitarusi ‘‘su jė
zuitais buvo padėjusi į jėzuitų duotą kambarį saugoti. 
Atrodė, kad Chicagoje saugesnės vietos negalėjo būti., 
©affininkas ZėnotšLS Kolba, ^tfrĖdiiib galerijos ’pifnii-- 

‘ninkas, turėjo raktus. Bet kun. -BoreviČiaus vadovaujami 
jėzuitai pakeitė raktus ir pasisavino saugoti padėtus "pa
veikslus. Kunigėlis, negalėjęs .pakęsti tokio,pa veikslų nu-^ 
sarinimo, pranešė čiurliOniebiamš, kad jo sąžinę -graužia; 
'raktų pakeitimas, jis negalįs būti ramus dėl tokio elgesio,, 
bet jis, vadovybės įsakytas, raktus vis (Įeito 'pakeitė ir 
svetimus paveikslus nusavino. Tai buvo jiats didziaurias 
protingos lietuvių visuomenės pasipiktinimas.

Jeigu jau kun. Borevičius taip labai „-jau norėjo būti 
šaulių dvasios vadas, tai Milkovaitis galėjo gražiuoju 
jam patarti, kad atiduotų Čiurlionio galerijai nukniauk
tus paveikslus. Jis būtų įft*ivėrtęs jėzuitus atit^is^ti pa-t 
darytą skriaudą ir bent dalinai išlyginęs Jau seniai'besi
tęsiančius nesusipratimus. Bet Milkovaitis ir-šios Jėzuitų'

M. ŠILEIKIS LATVELIAI

VUKo pirmininko dr. Kazio Bobelio 
pranešimas VLIKo darybai j

Pirmininfets išreiškė pasitten- :rtštč-vo Madrido korifgerėricij’oj 
kinirną, kad bųvo. pen-inktas di-f 
Jelę balsų- "dauguma. Pavaikęs 
VLTKo šfeiinas • ir pbseftninėsr 
nuotaikoj esančios ’ vis labiau- liį 
labiau palankios. VLIKui. Taiį 
atsispindėjo lietuviškos' išeivijos 
spaudoje. Gauti palankūs ir 'pa-i 
drąsinanti. atsib’epiniai iš Angli
jos. Prancūzijos, Pietų . Ameri
kos. VLŽkąs -darosi vis labiau ir, 
labiau- matomas, nors jo darbai, 
nėra -pakankamai zmariii įįėtu- 
viškąi - iše'i’vijai.; - Vy riausias -Lie-1 
tuvoš1 ’. fišĮąisvinflnb", Komitetas 
kuris visą.-savo laiką Tr energiją: 
skirdamas- pavergtai ' iljętųVai^ 
dažnai tūri -ūžmiršti':'ahtraeilius 
dalukus.v- fe'%;'.-

■ ■ V ' . - . ■ J

3I.-Ka!hpelmabb. Užtikrinta, kad 
LfetųVds ir viso Pabaltijo t«įiitųi 
fęfkaląi 'nebus "ir tdliau užmiršę 

' ti. Valstybės . šėkrdtbtitts . A.į 
Ti'alg'.perUii'odamas LfetUvOs 'rnii.I 
"S. Bdčkiūi 'sN'ėikinimą Vasario 
16 proga, pasisakė'štipriam'nggti; 
jo pirmtakai. -Sveikinime 'sSkO-į- 
ma, kad JAV Lietuvos atžvilgiu 
nesikeis —- “remains fixed and 
Will not '•change”. • . . . ■

Dp. Bobeliui'prieš;, kėlias sa
vaitės lankantis’ -Europoje, ne- 
-pavyko artimiau sueiti į ktmtak- 
tą ’-šu ^Europos -Parlamentu, 'dėl 
tiio'metu vykstančių -ilgokai Arž, 
■sitęšusių. Europos Parlamento 
•pirinininko^rhikimų. Turbūt dar 
-karią nėtoliihbjė ''ateityje 4ek& 
vykti ū'Europą‘-tuo tikslu. :Pir-: 
■nbre'i santykiai su -parlamentu 
buvo užtbegsti ;ankstyVešiiėslk'e 
•lionėspo -Europą metu, -prieš 
prasidedant -Madrido konfėren-. 
-’cįjėi.. . . j

Pįrrnininkas- išreiškė1 savo -ne-.

se” Instituto veikla. :-Pareitais 
metais,kai institutas turėjo spau 
'dos kbnferėncją Madride, -pabal 
tiečiai nebuvo pakviesti h? mū- 
sskiams į konferenciją teko įsi
brauti beveik: jėga.' 'Sausio tnėn. 

■•buvo 'išleistas žemėlapis, kiiria- 
mė. Pabaltijo -tautos' “Visai • neat- 
žymėtps. Pb to,.•sugrupuotų lai
svų, jpusiaū laisvų, .ir -- pavergtų 
tautų sąraše LĮette?a..yišdiiėfį- 
guruoja. Prbtėsto laiškai susi
laukę . tik nedraugiško, atsaky- 

. mo.. Jiems esą nęsyafbu JAV Vy
riausybės pareiškimai. Institii- 

tas turįs savą nuomonę ir ją ne
žada keisti. VLLKas parašė N.Y. 
senatoriui, -kuris’-jflirba sų insti
tutu. : Rengiamssį^žt^nbrandu-

jai,
.House” - vejklįu ^^ jAmerikos 
Lietuvių Tarybos- atstovą *Jung
tiniame P.ąbaHfeciųJ.Komitete 
dr. J, Genį buvo'^paprašyta, kad 
ir Šis' reaguotų 1. Instituto igrio- 
'rayimą Iięttiyois..3ift^esų.

Atrodo-,. kad VLIKo; Veikla ‘ vis 
labiau 'ir libiaiI'/domsi JAV už
sienių *fėikaij ‘SitĮįftiste-rija. Gąu- 
'va.ik^ėtas'užklhųsųfrų,'ir iiėretai . 
prašbiba infornįacrų Jr nuofnb- 
iiėš ‘įvairiais . pbjįfg^aiš kl‘aūš’- 
ttfais. Pasitiėifavirną';?gžuha ir iš 
Pietų AlbeHkbs'vaTstybių.

. Keiciariti$;pėfc=ošalųi, buvo su 
Sidarę sunkumų ^suj-.paruosimu 

r transliacijų paverįial-’.Lietuvai 
iš Romos ir Vatfkžūo radijo sto
čių. Talkininkaujant, diffl. . šefui 
min. St. Lozoraičiui,.-ižHjbuvb iš
spręsta ‘palankia įprasme. Bus 
padazninlas ELTos laidlmas Is-

Lanky damas Europoje, d r. K. 
■Bobelis tutėjo ptogdš dešimt "iŠ

padalytos didelės skriaudos lietuviams nesistengė patai- nes ihėtu pats Milkėricitislšaūbų-nuotaiką galėjo pajusti.-

dę, -buvo ^įteikti 'mėthbrsridumai' 
'JAViprež.žRė^dnui Ir^žašniųj 
reikalų ‘‘iffih.

riis T^kĮjbsdikiiAū, 'bdvb'- tpra-. 
soma neužmiršti •Lietuvos ir -ki-:' 
tų Pabaltijp valstybių, 
Sovietmib. .■'Kržtriūhi^ftio
Gautas gražus- Stsakymas iš JAV basitėiikiriimia ‘ Freedom Hou- -Tf ---- ' rr~ 1 ' •»-------

syti. J&Ikovąitis primetė kauliams jėzuitą Borevieių. suj 
Yjsbhiiši-jo '.padarytomis, skriaudomis ne tiktai lietuviams'' 
katalikams,: bet ir visai Sėtuvių visuomenei. Ankštėnis: 
popiežius žinojo apie‘Chičagos.jėzuitų padarytą nedorą1, 
elgesį, oMabar naujam pbpiezitii -ir vėl-eis ■'riuotfašai 'sūši-r 
tarimų ir jėzuitų dienos metu.'padaryto^ 'paveikslų -hū-į 
kniaukimo.; - K L; ’’ '■ ,Į

Milkovaitis būtų, galėjęs šauliams pasakyti, kad;
parinktu “dvasios vadu” galima'.pasitikėti, jis atitaisė lie-
'turiams padarytą skriaudą, bet dabar bus labai -sunku Pa™i kalba^ 
įtikinti ne tiktai šaulius, liet ir lietuviškąją /visuomenę, .

•kad .nau jų ‘‘dvasios vadu” bus galima pasitikėti. Vakario-

i
ii.
-i

VORKUTOS SUKILIMO 
ORGANIZATORIUS

Henrikas prisimena: “Kad būtų nors šiek 
baimės — nė trupučiuko. Tik stoviu ir galvoju, 
ką gi pasakyti, kad tie žodžiai ilgam įstrigtų į 
žmonių širdis”. Karininkui beliko ištarti žodį “ug- v 
nis”, kai jį pašaukė. Ir taip ketveriukė išstovė-. 
jo 3 vai. ant duobės krašto prieš automatų vamz
džius. Po 3 vai. pribėgo tas pats karininkas ir 
sukomandavo: “Visus į mašiną!” Kai H. atsisuko 
ir pasižiūrėjo į pulkininką Kinzerskį, Šio galva 
buvo “balttit 'bahhitehi. Visus suvarė ‘į tą pačią • 
mašiną, iš kurios dar netilo Leviindo rsiūdbš. Ve-' 
žė į Vorkutos miesto kalėjimą. Prasidėjo tardy
mai. Jų metu nebuvo naudojama jokių •smurti
nių 'priemonių. Jie ‘niekaip “negalėjo patikėti, kad 
protesto iniciatorius ir organizatorius tebuvo c 
vienas kalinys. H. nedavė ramybės vienu ir tuo 
pačiu klausimu: “Iš kur gavai nurodymus, kas 
davė mintį”. H. tvirtinimai, kad tai tik jo suma-' 
nymas, buvo veltui. Tardymai vyko toliau. Ir. 
štai vieną vidurnaktį, kai H. miegojo kameroje, 
i įėjo karininkas ir du kareiviai. Prisikėlė H.

kui juos. įsodino į mašiną, kuri 
ko (tundros). Važiavo ilgai. Pri
us medelius, sustojo. H. išvarė iš 
i os už nugaros buvo surakintos.. 
Y 3? karitiinkas privedė H. prie

duobės. Liepė apsigręžti į duobę ir stoti ant jos Beriją areštudtas, Stalino;/sveikata griūvą o čia . 
kraštb. Tada karininkas įrėmė H. į nugarą pis- jokių pakeitimų. Jam kilo mintis suorganizuoti 
toletą ir pasakė: “Prisipažink, iš kur agavai iiu-\ 
rodymus veikti. Jeigu ‘tylėsi, nusSušiti 4čaip -šunį* 
ir niekas nė nežinos, kad Sk Spūni^. ft. ^paskutinį <•’ 
kartą pakartojo, kad viską sugalvojo'vienas. Ta-1 
da karininkas tarė: “Skaičiuoju iki 15, U) ;pšSlttfi t

t ikrai: stalininio tipo lageris, _■ kadangi Stalino re
žimas gritrvp, tai ir H. su savo, draugais liko tei
sus. Ir dar Maskva atkreipė dėmesj į tąi,'kati su
sidūrimo su -administracija metu ‘nebuvo pralie
tas kraujas. .Tokie ir panašūs protestai kilo ir 
kituose TSRS lageriuose, bet jie nepajėgė iš- 
■vengti kraujo įprstfiėijitho.

nrtrs hėdidėlį protestą, težinoma, kurios abėcė- 
■lė& pagalba. -aT kaip įįfeaip, kad jiems pavyko. 
VIS Vladimiro kaliftiai kokį mėnesį nieko neval- 
gėįk) Įpttškiirittį ‘bfafctų lyriko būsimoms .“atakos”.

. . atėjo ‘ta dieni. Visds kalėjimas aidėjo ritxr
nesigailėk”. Ir, tebelaikydamas baliniai i masiškai reiškė_______  ________________ __

Titenkinifem, spęikahvo su jais elgtis kaip [kelia į kamerą Nr. 13, kurioje jau sėdi bendra- 
padėjo daužyti grotas, 

kamerų duris. Išsigandusi tokio kalinių ’kovin
gumo, administracija, iššaukė pastiprinimts. Bet 
Toš'&k katteiviukai įeidavo pro kalėjimo Vartus, r 
jbos kaip ‘’kruša iš viršaus pasitikdavo įvairios 
maisto atliekos, košė, silkės.. . Po to sąmyšio tik- 
aai Ištek tiek buvo palengvintas kalinių gyveni-

įremtą pistoletą, pradėjo skaičiuoti. Iš ‘pradžių 
nbrmhliu tempu, o Tttto ’b tpradėjo lėčiaii 1 
čiuoti. Ir štai 6, 7, 8, "9 lydėjo ^16’’ — ir šūvis." 
Karininkas šovė aukštyn, bet prie pat H. ausies. 
Po šūvio, keikdamasis H., karininkas čiiipb ‘Jį 'ūž' 
apykaklės, kad neįgrūstų į duobę ir Vilkte horil- > 
'kb’prie mašinos. Įstūmė ir nuvežė atgal J kalėji-, 
mą.*51. prisimena: “Sėdžiu ant narų kafneJojfeuVv 
galvoju — sapnas. Bet ne, viskas taip IfiScfcfi. * 
Įsikandau į ranką — skauda. Reiškia, nemiegu. 
'Bėt vistiek nesuprantama. Pasiktiečių prižiūrė- j 
to ją fr klausiu, ar buvo mane šiąnakt} išvedę iš, 
kameros. Jis pasižiūrėjo. į manė kaip į beprotį:, 
“Ką tik grįžote”. -Tai-taip -Henrikas du kartus p 
buvo pastatytas ant 'duobės krašto. Visus pen
kis -trise karo tribunolas. Henrikui ir Xevando 
po 25 metus kalėjimo. Kinzarskiui — 3 metai, 
Ignatjevui ir Kniazevui atrodo davė po 10 me-1 

■tų. Henrikas jau nuo pirmo nuosprendžio buvo 
atsėdėjęs 6 metus. 1954 m. juos nugabeno į "Vfe-J 
dimiro kalėjimą. Tuo metu čia irgi buvo baisios 
sąlygos, lovas prirakindavo di'enbs rtiefu. mals-' 
tas neapsakomai šlykštus. Henrikas pagalvojęs.

bylis Feliksas 'Kinžerskis. Iš dienoraščio: 1955. 
II.5 ’—manė ir'Kirtzėtškį i*yt^'apife 7 vai. išve
žė j Vladimiro tstotį. Apte Wią*^aafttią dienos 
•mes 'atvykom įį Maskvą — 52 km. G ‘ ■

1955. IL 11 — išvykom po piėtų iš Maskvos.
1955. II. 12 — apie 7 vai. atvykom į Mor- 

dovskaja ATSR, ’posiolok Javas Zubovo — Po-

kindavo pne sienų, daug įvairiausių kitų Sttiuik-. 
menų. Bet H. nuteistas dy -kartus, neiittmmo. 
Jaip pasisekė pėrcluoti .pėr Meną prižithflitoją 
didžiiriį -laišką-ar tai Maakvos CK, ar tai^gene- 
ralinidm prokubprui -dėl Vorkutos bylos. Čia bu
vo smukdai atprašyta, kas dėjosi Vorkutoje pro
testo meta. Atsakymo iŠ Maskvos teko laaKti il
gai. Bet štai gautas laiškas 1955 m. 9J27 H. vi
siškai atmainė Vorkutos sprendimą, pasalki no, 
antrąją bylą. *-T

,'VųrkBtos lagerio viršininką Derevenkb Ureš- i 
tavo. Maskva pripažino, kad gis protestas ture- , 
jo įtykti, gyvenant tokiomis sąlygomis. Maskvai I 
neliko nieko kito, kain prinažinti. kad

H. 14 — maždaug nuo ‘iki 11 ,val. mus •& 
leido nešti šlako, po pietų nešėm vandenį. Vaka
re į mūsų zkamerą įmetė graiką — vagį, 1935 & 
gimimo. ' ■ "

II. 18 — su savo bendrubyliU rytą’^90 išvy
kau iš 16-tojo la^bTib į 7-tą lagerį: Adresas: Mor- 
dovskaja ST9R, Javas, Zubovo-PoRarikskij ra

(Bus daugfeų) ' '; ,*
------------------ — ........ n ■■■■ n «■
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Maidas earwcrenut

TeL: 652-5245

FERKRAUSTYMAI

/

SOPHIE BARČUS
AADIJO ŠEIMOS VALANDOS

lo srity gabumus. Jis jaunas, 17 
metų, baigęs Plienu gimnaziją, 
drauge su A. Maceina įstoję į 
Kunigų dvasinę seminariją, tuo
met Gižuose (Vilkaviškio aps.).

VLIKO PIRMININKO PRANE
ŠIMAS VLIKO TARYBAIOH. teL 4Z3-8380

Valanaos pagal susitarimą

UK. PAUL V. DAKGlfl 
GYDYTOJA* IR CHIRURGAI

Dr. jonas F. Mažeika
DJJ.S. — DANTŲ CrYDYTUJAS 

4600 W. 103rd Street

DR. A. a GLEVECKAib 
GYDY1QJA5 IK CHIRURGAS.
SPECIALYBE; AKIŲ LIGOS 

2907 West 103rd Sfreoi 

VAUUldQS P&gal enI'tarirn.

Vedėja —. Aldona Daulcut 
Taltfų 775-1543

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charts 
ir VISA, korteles.

R. ŠEK1NAS. TeL 925-SO63

nA. N UOžii s S u&ruo dienontia x* 
mtn MUOiexu b—4 na.

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

transliuojamos iš mū*v studijot 
Marquette Parke.

LTLUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

DU. FRAxNK PLECKAS 
OPTOMETR1STAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 

261S W. 71M St. TeL 737-5149 

HJcriaa Fnuiko &kuuua 

' ir “coaUct leDseg\

Šv. Pranciškaus Seserų Rėmėjų me
tinis banketas su programa įvykį ba
landžio 4 d., 3:30 vai. popietį Nekalto 
Prasidėjimo Šv. Mergelės Marijos pa
rapijos salėje, 44th ir Fairfield. Ren
gimo komisija ir valdyba kviečia vi
sus dalyvauti ir paremti seseles pran- 
ciškietes.

Rožė Didžgalvis, rast.

Dr. LEOiNAS SElBUTJJb
INKSTŲ, rUSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGMA 
2654 WEST 63rd STREET 

\ Valandos: uuraa. 1—a popiet, i 
aetvirtad. d—7 Tai. vai.

~ Ofiso telefonas: 77S-2M<^ 
RsadencitM ralsU: 4M-5545

♦or you batbroom pets. coo* *g
Garbage /«

OVE SHAKER O 4
BOTTLf V

I To O'Otk send cbecK or money orde* to SOV'O PPOOUCTS CO O* o<
k MJ 07424

BUTKUS - VASATTIS
TeL: OLympic 2-1H4

K VILIAUS

VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus !

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

SUSIRINKIMŲ

*<*!«*"

Brighton Parko Lietu viy Motery j 
klubo nariv susirinkimas įvyks ket
virtadienį, balandžio 1 (L. 1 vai p.p.,) 
Anelės salėje, 4500 So. T aiman Avė. 
Narės kviečiamos atsilankyti, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti; taipgi 
prašomos sugrąžinti Bunco knygeles.

E. Strungys s

(Atkelta iš 4 psl.)

“Vaice of America” programų 
skirtų‘Lietuvai. Per dešimtį die
nų tik tris kartus buvo paminėr 
ti klausimai liečiantys Lietuvą 
ir lietuvius: persakitytas VLI- 
Ko pirmininko ir Tautos Fondo 
pirm, atsišaukimas, pasikalbėji
mas su lietuviu inžinierium 
apie kompiuterius irkomenta
rai apie mūsų teniso žaidėjo V. 
Garulaičio nemandagų pasielgi
mą rungtynių metu, už ką šis 
buvęs nubaustas pinigine baus
me. Kita programa sukosi apie 
automobilių bendrovių bėdas, 
kas daroma sumažinti -automo
bilių katastrofoms ir net apie 
Amerikos pagalbą totalitari
niam 'režimui San Salvadore. 
Kyla klausimas, kiek verta šito
kia programa objektyvių žinių 
trokštančiam kraštui ir kiek ji 
naudinga pačiai Amerikai. VLI- 
Kas į tai reaguos.

v (Iš Krikš. Dem. Biuletenio)

A.a. Kazį Senimą prisimenant
mino, džiugino. Atrodė, jis iš
gyvenęs stoką šeimyninės šilu
mos ir jaukufiio. -

Antradienį, vasario mėh. 23 d. 
vakare prisiminiau telefonu pa?; 
klausti, kas atsitiko, kad jau 
antras iš eilės sekmadienis ne
tenka jo sutikti p-.gal sveikata 
sušlubavo? Kazimieras atsakė, 
kad su jo sveikata “pusė bėdos”, 
bet jis turėjęs.p8.pamaldų sku
biai kitur išvykti.''Jis paklausė, 
ar teko man “Draugo” dienraš
tyje skaityti kaip dr. A. Macei
na vanoja Šv. Rašto vertėjus,

Supažindino mane su velioniu 
gal prieš trejetą metų J. Venclo
vas — jo bendras iš Prienų “Ži
burio” gimnazijos laikų. Sek
madieniais po liet, pamaldų 
Brighton Parko bažnyčioje, mes 
tryse besidalindami visuomeni
nio bei politinio gyvenimo' nau
jienom, ar žinutėm, užeidavome 
čia pat kavos išgerti, kartais ve
lionis Kazys sava mašina nuvež
davo į tolimesnį restoraną pa
pietauti. Jis mėgo paskaityti ir 
anglų kalba dienraščius, pasida
lyti ten skaitytom svarbesnėhi
žiniom ir valdžios projektais, ypač prel. kun. Tulabą, už lie- 
Nors atrodė esąs kietų, neatlai- tuvių kalbos nenuoseklumus. Jis 
džių principų asmenybė, bet, prisiminė A. Maceinos—jo bend- 
iš tikrųjų, jis buvo geros, jaut- raklasio, dar jaunuose metuose 
rios širdies paslaugus džentel-, pasireiškusidš ypatingus moks- 
menas. Gyvendamas blaiviu 
viengungiu, jis ilgėjosi ir džiau
gėsi galįs išsikalbėti, su kitais 
pabendrauti. Jo gražioji būdo 
ypatybė, įdiegta iš pat jaunų
dienų, jo tėviškės —Šventupio Jo dėdė, motinos brolis kun. 
upelio — puošnios gamtos, jo. Garmus, buvo Lekėčių klebonu, 
meilė jos atstovams plunksnuo- pas jį dažnai atostogavęs, be to, 
čiams-paukšteliamS. Ir čia (Či
kagoje) prie savo gyvenamo na
mo, kieme, įrengęs jiems lesyk
lą, jies mėgo juos atlėkusius ste
bėti, pažino kiekvieną jų ir jų el
gesį, ramiai bendraujant, o kar
tais ir kovingai pasipešant, dėl 
patiekto' jiems lesalo. Jį tai do-

TAISOME KLAIDĄ
Antradieniu numeryje nepa

žymėta, kad šaulių konferenci
jos pradžioje solistas V. Moni
kos sugiedojo Amerikos himną, 
o suvažiavimo pabaigoje sugie
dojo Lietuvos himną.

K Paulius-

Apdraustas parkriustymas 
iš įvairi v apstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
TeL 376-1 m arba 37M996

Greičiausi elevatoriai (keltu
vai) yra šiuose didžiuliuose pa
statuose: RCA, New Yorke ir 
Prudential, Chicagoje. Tie ele
vatoriai keliasi 15.9 mylių grei
čiu per valandą.

PETRUI ARELIUI

mirus Brooklyne, New York,
jo motinai Marijonai, dviem broliams su šeimomis, tetai 
Bronei Spūdienei Ir artimiesiems reiškiame gilią užuo
jautą.

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL «0«29 EUPHROSIXE ir NANCY MIKUŽIS

ELENA ir KLEMENSAS CI2AUSKAI

Lietuvos Aidai
KAlt BRAZDžIONYTR

ProgratnM

cadieale MO vakar*.
Visos laMoa S WCBV rtotiM. 

banga 1450 AM.
St Peterkbuf. Us., 12JO v*L p.p.

<« WT18 atottee, 1116 AM banga.

2646 W. 71st Street

SUPER.CONCENTRATED 
11 D£ODOR,ZER L 

is so effective 
lhat 

ft) 2 DROPS DEODORIZE C 
A SKUNK!

CMe*<e, LHinora 60629 
T*M. 778-5374

•r-/įįfrOf {».

it tėvai norėję jj — vyriaus 
sūnų — turėti kunigu.

Metus praleidęs seminarijoje, 
įsitikino — pašaukimo neturįs 
ir išstojo, o jo draugas A. Macei
na buvo priverstas išstoti. Kai 
kuriems sfininarijos profeso
riams atrodė, kad A.M. perdaug 
savarankiškai galvojąs ir savo* 
aiškinimais galįs sukurti erezi
jų. Vėliau jis grįžo seminarijon, 
bet ir vėl buvo priverstas ją 
apleisti.

Aš jo paklausiau,’ kiek čia yra 
tiesos, kaip teko girdėti, kad 
A.M. okup. Lietuvoje palikęs 
žmoną su šeima, gyvenąs Vokie
tijoje susidėjęs su kita moteri
mi. žmoina buvo jį aplankiusi ir 
kvietusi grįžti, bet jis atsisakęs. 
Kazimieras trumpai atsakė, kad 
tai netiesa, jis gerai pažįsta A. 
Maceiną :jis yra labai padorus 
asmuo. Jis atsisakęs grįžti pas 
žmoną (okup. Lietuvon), gerai 
žinodamas, kad ateistai jį prie
vartausią ir, galop, nudaigosią.

Baigiant mudviejų pokalbį, 
Kazimieras užsiminė, kad jis 
turi parašęs, sekant Reader’s 
Digest, straipsnį apie Braziliją, 
kaip naujai iškylančią pasaulio 
galybę. Jis prenumeruojąs ‘Nau
jienų” dienraštį, bet nėra tikras 
ar tiktų jį “Naujienose” at
spausdinti. Aš pažadėjau ryto
jaus dieną paklausti redaktorių 
ir jo nuomonę telefonu pranešti.

Vasario 24 d. 10 vai. paskam
binau . “N.” redaktoriui M. Gu
deliui, pasakiau, kad straipsnį 
apie Braziliją turi parašęs bu
vęs Lietuvos gimnazijos istorijos 
mokytojas K. Senikas. Jis pasa
kė: “Aišku, gerai, raštingas as
muo, tegul siunčia, mielai at
spausdinsiąs. Tik vėliau man 
paaiškėję#, kad spaudos darbe 
K.S. buvo nenaujokas. Apie tai 
tuoj pranešiau Kazimierui. Jis 
pasisakė blogai besijaučiąs, gal
va svaigsta, rytą valgęs kriaušių 
ir viską išvėmęs, dusulys jį kan
kinąs, net sunku esą kalbėti ir< 
atsikvėpti, ruošėsi kreiptis į gy
dytoją. ..

Vasario mėn. 25 d. rytą jo pus- | 
brolis kpt. K. Rimas paskambi
no, kad Kazimieras Senikas pa- 
simirė vakar 3 vai. popiet, ve
žant ambulansu į ligoninę. Mirė 
nuo pasikartojusio širdies prie-' i 
puolio. Bus pašarvotas Petkaus | 
šermeninėje.

(Bus daugiau)
Vincas žemaitis

-- Egipto prezidentas Muba- 
rakas nevyks į Jeruzalę, nes be 
pagrindo nenori pyktis su Izrae
lio! priešais.

WHAT IS THE FASTEST GROWING 
HEALTH CARE PROFES SION-AND WHY?

©5TEOPATHIC MEDICINE/ 
DOCTORS OF OSTEOPATHY 
D.O.'Sz WILL MORE THAN 
DOUBLE THEIR PRESENT 
NUMBER-GROWING FROM0 16,000 TODAY TO MORE 

w THAN 56,000 PHYSICIANS 
IN THE NEXT 20 YEARS/

I

&

ty.O.'S ARE FULLY LICENSED TO PRESCRIBE 
DRUGS, PERFORM SURGERY AND UTILII1 
ALL OTHER SCIENTIFICALLY ACCEPTED 
MEANS FOR TREATING INJURY AND DISEASE 
INCLUDING THE USE OF MANIPULATIVE J

l THERAPY. '

Primary reason 
FOR THE PROFESSION'S 
RAPID GROWTH IS THE j 
EMPHASIS IT PLACES 
ON TRAINING GENERAL, 
PRACTITIONERS. z'

.. /Although only nvt
* ’ PERCE NT ©F THE PHY- j 

.SIČIAM POPULATION, 
fD.O.'S PROVIDE TOTAL

H CARE FOR MORtf 
TEN PERCEN

SCM
DM

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAITIS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

TeL 226-1344

EUDEIKI
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
, Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

a
«

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
■ AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

JEAN VANCE ix GEORGE SORINI

Aikštėm automobiliams pastatyti

AJWSULA NSQ 
PATARNAVIMAI

t

Direktorių

TURIMI 

KOPLYČIAI 

/ĮSOSE MIESTO 

DALYSE.

STEPONAS C. LACK IK SŪNŪS
ILACKAWlCJj

VYKSI daih S'rKKK'l KJEipuUbc J-1ZU
11VŽ8 SOUTHWEST HIGH WAX, raJoe H th*, ILL 97 4'441»

So. ttALSTLD STREET TeL XArdj 7-111J

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayHU 1-8571

GEORGE F. RUDAŪNAS
1319 8oi UTUANICA AYR TeL: YAri* 7-1138 -1131

Naujienos, Chicago, 8, Cl Thursday. April 1, 1082



LIETUVOS ŠAULIAMS TREMTYJE
Iš “TREMTIES TRIMITAS” Priespauda ne slopina, bet di- 

i dina laisvės ir geresnio gyveni
mo ilgesį. Mes turime ne tik g 
tvirią viltį, bet ir įsit k'nimą.

(Tęsinys;

Išaugo ir išsišakojo mū>ų tau
tos ir valstybės jėgos. Išaugo ir kad Lietuvos vergijos pančiai 
tiulių gretos. Nemaža paramos 
gavusi iš Amerikos lietuvų. šau 
lių Sąjunga savo būrių ir rink
tiniu tinklu padengė visa išla:- 
švinta Lietuvos dalį ir slaptai 
ve kė okupuotose vietose, šau
lių namai, šaulių chorai, orkes
trai ir teatrai, šaulių knygynai, 
šaulių spausdiniai ir spaudos tal
kos, tautodailės ir tautiškųjų 
rankdarbių kursai ir parodėlės, 
tautiniai drabužiai ir šokiai, tau 
tin'ų papročių ugdymas, s'ovyk 
los, tautinio auklėjimo, sporto, 
karinio parengimo, tiek;mo ir 
Sanitarijos kursai, stovyklose ir 
visame krašte.sporto komandos, 
ugniagesių komandos, rikiuotės 
ir šaudymo pratybos,šaul;ų šven 
tės. tautos švenčių ruošimas, 
šaulių talkos rinkliavoms ir ki
tiems bendriesiems tautos rei
kalams per Šaulių Sąjungą pri
pildė Lietuvos gyvenimą. Eet 
svarbiausia, šaulių gretos išsau
gojo savanorišką pasiaukojimą 
Tėvynei ir pasiryžimą ją ginti 
pavojaus metu. Nelaimingos po
litinės aplinkybės neleido mums 
atvirai pasipriešinti nei rytų,net 
vakarų pavergėjams. Su visa 
tauta buvome priversti pergy
venti didelę tragediją ■— sveti
mųjų valia buvome nuginkluoti 
ir išformuoti. Bet išugdytoji ko
vos ir pasiaukojimo dvasia išli
ko. Partizanų kovose ir susidū
rimuose su priešu, — ir su bol
ševikais ir su vokečiais,— daug 
šaulių, kai kur ištisi šaulių 
būriai paguldė savo galvas už 
Lietuvos laisvę. Daug jų žuvo ir 
dabar kenčia kalėjimuose ir iš- 
rėmime.
Lietuva velka žiauriausios ver

gijos jungą ir kenčia didelį skur 
dą. Bet nėra pavojaus, kad Ji 
apsiprastų, su savo pavergėjais. 
Daug tūkstančių metų žydų tau 
ta neužmiršo ir kasmet prisime
na Egipto ir Babilono nelaisvę. 
Ir mūsų vaikų vaikai neužmirš 
savo tautos pavergimo ' kančių.

anksčiau ar vėliau nukris ir 
Lietuva vėl bus laisva.

Pasaulyje žuvo daug tironų. į 
Žuvo ir šių laikų grobeniški Hit.
lerio siekiai užvaldyti Vidurio 
r Rytų Europą ir dominuoti li
kusiems kraštams, žus 
no — Stalino sukurtoji 
tavimo sistema pavergti

viešpa- 
visam

pasauliui. Mes netikime Laisvo-' 
jo Vakaru pasaulio supuvimu, 
jojo pagrindai remiasi krikščio
niška kultūra. Mes netikime, 
kad laisvam pasauliui praregėti 
ir labiau suaktyvėti reikėtų bol
ševikų valdymą patirti ant savo 
pec'ų. Net ir dar labiau išsiplė
tęs komunizmas pasmerktas iš
nykti. nes pačioje savo prigim
tyje jis nešioja mirtį. Jis neša 
ne tobulėjimą, bet nužmogini
mą. ne meilę, ir taiką, bet neapy i 
kantą ir kitų naikinimą, o tuo Į 
pačiu ir sau pražūtį. Pagaliau,} 
mes tikime, kad neteisybė ir 
smurtas turės pralaimėti prieš

„ Tuip dviejų griežtai prieš- 
taraujančiiį nuomonių yra daug 
įvairių kitų. Bet gyvenimas ei
na toliau savu didėjančios de
presijos ir įtampos keliu. Pran
cūzų nuomonei, kad ir prita
riant, per pereinamąjį laikotar-j 
pį, visgi kaip nors reikės žmo
gui gyventi ir ekonominiai ir 
politiniai.

<amaL tamė — Pirdavlmvį 
IfAt kSTATI FOR SALI

N«m«L Semi — Ferdedmi 
MAL ISTATI FOR SAL*

LAIŠKAS IŠ NOTTINGHAM!)
Retai pasitaiko, kad ne vie

nas ir ne du ir ne trys, bet daug 
gal net istorinės reikšmės įvy- 

| kių susitelkta vienu tuo pačiu 
j metu ir daro įtakos į mūsų gy

venimą. Štai taip yra dabar. Vi- 
smurtas turės pralaimėti prieš sll įvykių fone yra pasaulinė 
teisę ir Dieviškąją tiesą, nes tau ek<>nomlnė depresija, 
tos ir visa žmonija yra sukurtos j ^us_ kimiausios ] 
ne vergijai, bet laisvei ir kūry
bai, o kūryba be laisvės nėra 
įmanoma. Tik laisvasis pasaulis j 
savo politika ir mes visi vieša-j 
me ir privačiame gyvenime tie-į 
stoginiai ir netiesioginiai netu
rime komunizmo maitinti, jo 
žlugimą nustumdami tolimesnei) 
ateičiai — mūsų vaikams, o gal i 
ir vaikaičiams. Blogybė papra
stai laikosi tol, kol prisipildo 
saikas, kurio jau nebegalima pri 
dengti nei grožio skraiste, nei] 
ateities vilionių miražais. Nelau.1 
kime to saiko prisipildymo, plėš j 
kime tą skraistę energingiau,! 
nes kiekvieną dieną didina mū
sų ir kitų pavergtų tautų nelai- atgauna laisvę.
mę, mūsų artimųjų vargus, aša- t kada ir kaip, bet sutrupės ir mū 
ras, kraują ir belaikę mirtį. ! Sų pavergėjo kumštis. Todėl 

Nuo Balkanų tautų išsilaisvi-, Lietuvos ir kitų pavergtų tautų 
nimo praeitame šimtmetyje iki t būsimos laisvės dienos yra tik- 
dabar žmonija gyveno pavergtų1 
tautų išlaisvinimo dvasioje. To-' 
ji laiko dvasia neišriyko.ir šian-

gĮ.'.i tiek pat politiniai bei socia
liniai.

Prancūzijos vyriausybė, pa
vyzdžiui, nemano, kad bedarbė 
yra pripuolamas trumpalaikis 
blogis, kuris praeis beveik sa
vaime — pasaulinė rinka tik lai
kinai yra perkrauta prekėmis; 
esamas perkrovimas sumažės, 
paklausa atsiras, mašinos pra
dės vėl suktis ir darbininkai vėl 
dirbti. Ne! — sako Prancūzijos 
atsakingi sociologai ir ekonomi
stai. Teisingai — mašinos pradės 
vėl suktis, tik joms aptarnauti 
bus reikalinga žymiai mažiau 
žmonių. Nauji technologiniai iš
radimai, laikui bėgant, pakeis 
ne tik įmones, bet ir visą dabar- 

Šie skaičiai turi palankumo aug- ( tinę žmogaus bendruomenės so
ti. Bet kuri 
darbe yra labai pavojinga kraš- 1 mojo amžiaus žmogus bus labai 
tui ne tik ekonomiškai, bet ly~ p

. Kokios
; artimiausios pasekmės 

(kiekvienam krašte skirtingos, 
priklausomai nuo to, ar kito kra 
što. sąlygų) ir kada š. m. depre
sija pasibaigs, niekas nežino, ir 
ar ji išvis pasibaigs?! —...yra vi
sai pagrįstai protingas klausi
mas be atsakymo.

Vakarų Europoje jau priskai- 
čuiojama virš- 10 milijonų be
darbių, Amerikoje virš 8 mil.

in palankumo aug- / 
didesnio masto be- l cialinę struktūrą. Dvidešimt pir t

* * *
J. A. V. prez. Reagano admi

nistracija vis dar galvoja, kad 
lengviausias kelias Sovietų Są-i 
jungai kaip nors “paklupdyti” 
būtų prekybinių draudimų įve
dimas. Vakarų Europos valsty
bių vyriausybės gi galvoja prie
šingai, — kad bet kuris draudi
mas būtų betikslis, nes Sovietai 
galė'ų jiems reikiamų prekių 
nusipirkti kitur, o Vakarų* Eu
ropa, prekybos su Sovietais nu
stojusi, turėtų milžiniškų nuo
stolių. Šioje nuomonių skirtumo 
plotmėje dar ir tebevyksta įvai
rūs nesusipratimai tarp Vakarų 
Europos ir J. Am. Valstybių ad
ministracijos. Pastaroji laikas 
nuo laiko smarkiai pasišausią, 
bet ... ar su geru pagrin
du?

Juk ne kas kitas, kaip JAV 
prezidentas Nikson buvo Ame
rikos—Sovietų draugystės (de- 
tantės) > pradininkas. Po to sekė 
Johnson ir Carter. Jų preziden
tavimų bėgyje Sovietams buvo 
priskolinta arti 10,000 milijonų 
dolerių; vakarų Europos preky
ba su Sovietų bloku nuo 6,000 
mil. dol. 1970 m., pakio iki 80,- 
000 dol-, 1980 m. Vien tik Vak. 
Vokietijos 30,000 darbininkų 

tik Sovietų užsaky-dirbo 
mus.

(Bus daugiau)
(Iš Eur. Lietuvio) i

dienr kai net laukinės ir nekul
tūringos tautos viena po kitos 

Niekas nežino,

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMU 
IR tkmais NIJOSIMČIATS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS. .

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l: \

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

1212 W. Cermak Road Chicago, DI. Tel. 847-7747 ■

BUTŲ’ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

ŠIMAITIS REALTY
REZIDENCINIŲ IR PAJAMINTŲ 

NAMŲ PARDAVIMAS.
INCOME TAX

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

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimu 
Dirbu ir užmiesčiuose, 

garantuotai ir sąžiningai 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Ta Ima n Ava. 
Te!. 927-3559

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

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

- D Ė M E $ I O 
62-30 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJĄ! 
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

X LAURAITIS
> v W5 So. ASHLAND AVI. , 

TeL 523-8775
■■■ ||lll,|

£= ■ ■" " ’‘H —■UI......... . I I ■ 1IIII.I ■ ■■■ I ..............    IT^
F nu n f iii 11,111.Lutį ■ iiijj II I

DK. ANTANO J. GUSEN0 RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr< A< Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psk liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir

nebūkime 
laisvės ry-

po visą pa-

susirūpinimą.________ j_________ |8.00

Dr. A. J. Gųssen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais$4.00

Minkštais viršeliais, tik 53.00
Dr. A. J. Gnssen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS

ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik___  £2.00
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus ček| arba 

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

NAUJIENOS,
ITO St HALSTSD ST, CHICAGO, H. SCSSJ

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON

tMRESSMiyMMMr
DON’T CUT IN' BETWEEN CARS 
THAT ARE ALLOWING- SAFE 
FOLLOWING DISTANCES.^, e

TMERE^S A SUOOEN STOP WHTLff

IF yOU PRIVE AT THE 
/VZW/WZZ4/ SPEED ST 
THE /?/gV7~ LANE.

ros ir jos metai iš metų artėja. 
Tik neužsiimkime tautine savi
žudybe, nes tada niekas mūsų 
nebeprikels. Patys 
kliūtimi būsimam 
tui.

Todėl, išsiblaškę
šaulį šauliai ir šaulės, jau atėjo 
laikas vėl susispiesti krūvon ir 
organizuotai įsijungti į laisvojo 
pasaulio kovą prieš visos žmo
nijos ir Lietuvos priešą komu
nizmą.

(Bus-daugiau)

skirtingas nuo šiandieninio. Iki t 
dvidešimt pirmojo amžiaus be-1 
liko tik 18 metų.. Todėl jau da- ’ 
bartinės valdžios pareiga pra-; I 
dėti ruošti naujas sąlygas, ku- 
riose dvidešimt pirmojo am-- 
žiaus žmogus galėtų tarpti.

Prancūzijos šocialogų supra
timu, pagrindinis pasikeitimas 
bus tas, kad žmogus žymiai ma
žiau dirbs. Didžiausia problema 
bus ne tiek jo darbas, kiek jo

Todėl jau dabartį-,
vyriausybėje Prancūzija — Juzė Gulbinienė, iš Mar_ ,. 

į ąuette Parko, Chicago; e, ilga- ’ 
metė Naujienų skaitytoja ir rė
mėja, pratęsė prenumeratą me
tams ir pridėjo 55 dol. Naujie
noms paremti. Nuoširdi padėka 
už nuolatinę paramą.

i 
1

A FUN NEW KOOL-AID" RECIPE
, X

$2 /eospoon Kool-Aid * Brand 2 tablespoons sugdT 
'Unsweetened Soft Drink , Va cup water
Mix, any flavor cup milk

DissoVe soft drink mix and sugar in water in glass. Stir In milk.
Serve at once or chill and stir before serving. Makes |cup
or 1 serving. Į * •

C t?B2 General Foods Corpc'c*>e.x
Kool-Aid. end the Smiling Pitcher Design are registered
trademarks of General Foods Cocpora*<crL

— Domicėlė Bubelienė prane
šė,kad Jurgis Trukšnis, iš Rock
ford, buvo ligoninėje, o dabar 
yra prieglaudoje (Nursing Ho
me). Linkime jam greit pa
sveikti.

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymu knyga 

“Liucija'* jau atspausdinti 
Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo, 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

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

Ave.. Chicago, IL 60629.

Dengiame ir taisome visų rū
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talmon Avenue 

Chicago, IL 60629 

434-9655 ar 737-1717

liuoslaikis. 
nėję 
turi liuoslaikio Ministeriją.

Dabartinėje Dž.Britanijos vy
riausybė visai priešingos nuo
monės. Dėl naujos, kad ir labai 
išradingos technologijos jokių 
naujų darbo problemų nekils. 
Nauja technologija panaikins _Per Antaną Sukanka (Dėt 
daug darbų, bet tiek pat duos, Naujienų korespondentą)

i naujų. .. gavome ^4lb Radijo Klubo va.
“ ——————— j Detroit, Michigan,

. $20 Naujienoms paremti. Klu- 
i bo pirminiųk^s yra Kazys; Go

gelis. Dėkojame už paramą.
— ALTo Cicero skyrius, per 

' sekretorių Stepą. Paulauską,pri-i 
' siundė 20 dol. Naujienoms pa 
; remti. Dėkui.

— Cėsys Sodeika, iš Farming 
i ton Hills, Michigan, atsiuntė są- 
; rašą asmenų, kurie pinigais pa-
■ rėmė Naujienas: Stasys Simo- 
! liūnas—$15, Elzbieta- Jodinskie-
■ nė — $10, J. M. — $5, Antanas 
Norus — $5 ir Apolonijos Sko. 
rubskienė — $5. širdingai dėko

• jame visiems.

— Bernice Velickaitė - Yen-i 
kelun, iš Miami, Florida, pratę
sė prenumeratą vieneriems me* 
tams ir pridėjo $10 už kalendo
rių. Nuoširdi padėka už paramą 
ir prisidėjimą prie Naujienų 
Banketo programos knygai iš
leisti.

SUSBTENUIJIAS LIETUVIŲ AMERIKOJ?
yn nenteuste, dldžteuste Ir ttirtingtausU lietuvį traternalDM or- 

rankxdia, lietuviam/ ištiktoji! Umxuj&nti Jm per » metui.

SLA —- atlieki kultūrinių^ darbui, ęelbrd tr kftfenu, karte tool
. dubai dirbu ' j .V

SLA— išmokėto daugiau terp AŠTUONIS MILIJONUS doterte 
tpdraudu savo nariam*.

SLA — apdraudžia pigteusiomte kainomte SLA netekto pelno, 
riaittf patarnauja tik sa^iialpos pagrindu.

Kiekvienai lietuvis ir lietuviu draugo gal 
Susivienijime apsidrausti iki SKkOOO.

dLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, uetawčlaw 
aukštojo mokslo Ir Ju gyvenimo praffiai.

<LA — vaikui apdraudžia pigia terminuota apdrtoda: ui 
11,000 apdraudoc rūmą temoki Ūk $3.00 metama.

SLA —kuopa vyra vteoae Beturiu kolonijoje. Kreipkite* 
1 savo apylinkės SLA kuopa veikė]ui jie Jxrmi 
mielai pagelbės I SLA Isiražytl

Galit* kreiptis tr tieatal i SLA Centre:

LITHUANIAN ALLI A NCI OF AMMICA

TN. (HI) MJ-ttll

— Chicagos Lietuvių Spaudos 
klubo susirinkimas įvyks balan
džio mėn. 2 d. 7 vai. vak. Lietu
vio Sodybdje, 6515 S. California 
Ave. Nariai prašomi gausiai da
lyvauti ir užsimokėti nario mo
kestį. Bus bendras pasikalbėji
mas ir diskusijos. Valdyba

— Padėkime Atstovybės rūmų 
remontui. R, LB-nės Marquette 
Parko apylinkės narių susirin
kime buvo įsteigta Atstovybės 
rūmų remonto fondas, atidarant 
Midland Savings Assn., 2657 W. 
Lithuanian Plaza Court, einamj 
sąskaitą Nr. 3974-9, įnešant ?240. 
VUi lietuviai prašomi priiidlti

KAIP SUDAROM] 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko . Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonsf 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos? 
išleista knyga su legališkomis 
Formomis:

Knyga su formomis gauna, 
ma Naujienų administracijojĄ

— Aliaskos elnias nulenkia 
storą medį, kad galėtų ėsti ža
lius šakų lapus. '

Cortaid. Cream

ALL YOU NEED 
FOR MINOR ITCHES 

AND RASHES.

prie mūsų Atstovybės rūmų re
monto. Visi psiridėkime pagal 
savo pajėgumą. Aukas prašome 
įnešti į einamą sąskaitą Nr. 
3974-9. Tarnautojai sutiko kiek
vienam mielai padėti.

Valdyba (Pr.)

— Dailininkės Marijos Strase- 
vičius .McBride dailės darbų pa
roda įvyksta š.m. kovo 30 d. iki 
balandžio 11 d. Galerijoje, 744 
N. Wells, Chicago. Ill. 60610. 
Valandos: nuo 11 ryto iki 6 vak. 
— nuo antradienio iki šeštadie
nio; sekmadienį nud 1 vai. p.p. 
iki 4 vai. popiet. Priėmimo va
karas balandžio 2 d. nuo 5 vai. 
popiet iki 8 vai. vak. (Pr.)

| — Naujteaaą Chteafo, 1, HL

Ldkrodžlaf tr brsngenyMt
Pardavimai ir Taisymas

W«1 «9fh Street ■ - 
Tat. REpvbllc 7-1X1 "" .

t - - . • . .. - X 1
Siuntiniai j Lietuvą 

ir kitus kraštus
P. N EDAS, 4059 Archer Avtnd*, 
Chicago, IIL 60631 TaL YA 7’59« 

/■ ■— ■' - — / -' i fS v - J

M. ŠIMKŲ S< -Il
- - .V - )

; ; s Notary Public; ĄV !
INCOME TAX SERVICE 

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

Šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Afcnf

,notw w- s* I •

• ani Casualty

c y Advoft&tAS

GINTARAS R ČEP1NA1
Dtrbo ntendoc dilo 9 nL ryh 

iki 6 vai vak- šeštadieni nr* 
i v*L ryto iki 12 vai d. 

Ir pagal nudUrim*.
Tel 776-5162 art» 776-51W 

K4> Wt*t 63rd Štnet 
Chfcaur®. Hl- <M2f

Thnriday, April iį 1JM




