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KINGSTON,. Jamaika. — Pre- kimą Jamaikos saloje. Amerika 
zidentas Reaganas, ištrūkęs iš užsakė net 1.6 milijono tonų 
šalto ir vėjuoto Washington©, 
atvyko į Kingstohą, pasidžiaugė 

. šiltu klimatu ir žmonių pasi
ryžimu ; siekti .laisvės ir ger- 

. būyid. i, į.
— Nancy ir aš esame labai pa- 

tenkihti, kad pakvietėte mudu 
atvykti į šią Karibų. salą, pasi
džiaugti maloniu klimatu ir pa
tirti, kaip Jūs drąsiai ryžotės 
tapti laisvais,.— pareiškė prezi
dentas Reaganas.

— Jamaika yra žinoma Jung- 
. tinėse Amerikos Valstybėse ne

tiktai dėl . savo .grožio, bet ir dėl 
gyventojų drąsos ginti savo 
laisvę, kurią jie taip brangiai 
vertina, — tarė prezidentas.

bauksito savo aliuminio pramo
nei Gautomis pajamomis Ja
maika išvengė sunkios ekono
minės krizės. .Premjeras už tai 
nuoširdžiai dėkojo JAV-ėms ir 
prezidentas Reaganas pažymėjo, 
kad visa tai turės pagerinti eko
nominę būklę ir. sustiprinti abie
jų šalių gerus santykius.

WASHINGTON, D.C. — Vy
riausybė labai atidžiai seka dė
žių viršelius, kurie sudaro pa- 
vo'jų mažiems vaikams. Gami
namos medinės dėžės, į kurias 
vaikai sudeda savo žaislus. Kai

įkelia koją arba įlipa pats vai- 
kąs. Pavojus ^susidaro, iai,m<-. 
dinėš dėžės viršelis nukrinta ir 
užsidaro. • < ?

Jeigu kas dėžės viršelį atida
ro, tai nieko blogo neatsitinka. 
Blogiau, kai viršelis nukrinta ir 
niekas, jo neatidaro. Dėžėje pa
likęs vaikas nesusigaudo' kaip 
tą viršelį atidaryti ir išlipti. To 

-nepadaręs, j iš užtrokšta.
> . Pastaraisiais metais Ameri
koje taip užtroško 21 vaikas.. 
Dėžės privalo ;būtį taip padary
tos. kad visą laiką įeitų oras ir 
'viduje esantieji j vaikai neaž- 
trokštu. / ; \ .

-r- Etilų Jėktūvnėšis Hermės 
turi 60 įvairių lėktuvų!

tame sakinyje,;tiek>paHetė susi-, 
rinkusius gyventojus, ksdploji-

Vėliau Jamaikos, premjėras 
Edward Seaga, baigęs Harvardo 
universitetą, ne titkai padėkojo 
prezidentui už šiltus žodžius, 
bet ir paaiškino ekonominę JAV 
pagalbą.* ; į . '4 y

Seaga laimėjo Jamaikos 
rinkimus , į -

Edward Seaga .yfa geras kal
bėtojas metu rrinkir
muose sumušė, -Maskvos agentą 
Michael Manjęy, kuris buvo Ku
bos pasta lytas :‘‘»ėiaHstų’’.!sąrą^ 
šu. Manley turėjo, pinigu propa
gandai, bet nepajėgė jtikmti Ja
maikos gyventdjią, kad jiš atneš“ 
“rojų ant žemės”. Seąga rinki
mus laimėjo ir išgelbėjo Jamai
ką iš Kubos kontrolės. ' . ' '

Prez. Reaganas pirmas pa
kvietė Seagą j Baltuosius Rū
mus. Tai buvo paprastas kvieti
mas, bet jis' labai daug padėjo 
premjerui Sįeaganui sustiprinti 
savo poziciją; Po vizitd į Baltuo
sius Rūmus ir gavęs JAV para
mos, premjeras sutvarkė kilu
sius nesusipratimus tarp vieš
bučių savininkų ir jų tarnautojų, 
baigėsi streikas ir tai pagyvino 
turizmą saloje. Tai buvo didelė 
parama Jamaikai ir pakėlė nau
jo premjero prestižą gyventojų 
tarpe. z
Be to, Seaga padėkojo preziden

tui Reaganui ir už bauksito pir- snigs.

. — Iš Gibraltaro paimti nau
jausi. ginklai perkeliami į kitus 
britu laivus.

KALENDORELIS

Balandžio 9: Did. Penktadie
nis, Kleopas, Dalia, Rasa, Kau- 
nas< Dalia, Jomantas, Užsparinė.

Saulė teka 5:21, leidžiasi 6:22.
Oras debesuotas, vėjuotas,

—- Argcntiniečiai manė, kad

LINKSMŲ PAVASARIO ŠVENČIŲ

Naujienų” Administracija. Sekr. Ilaig išskrido į Londo
ną, kur bandys įtikinti bri
tus užvartoti jėgos Falkland 
salų srityje, o siekti taikiai 

išspręsti konfliktą.

— Argentinicčiai dvi dienas 
neišleido R. Falkland salos gy
ventojams įkelti kojo-, iš namų. 
k'Jvirtatfenį pakeitė nutarimą.

— Kclvirladienj ir vėl prasi- 
j veržė St. Helen ugnikalnis, iš
mesdamas pelenus mylios aukš- 

I tumon.

Sniegas užvertė pievas ir kalnų pašlaites, bet avys moka pasiekti žolę 
ir jos užkąsti. Avis visą laiką saugo piemenys.

PIETŲ DAKOTOJE VAKAR IŠVERTĖ
DEVYNIS COLIUS TIRŠTO SNIEGO

MENKAS VĖJELIS PASUKO DEBESIS Į VAKARUS, 
PATEKO Į VĖPŪTINĮ IR APKLOJO PIETŲ DAKOTĄ

CHICAGO, III. — Oro prana
šautojai tvirtino, kad ketvirta
dienis bus labai šaltas ir snie
guotas. Jie tvirtino, kad Chica- 
goje ir jo’s apylinkėse pradės 
snigti paskutinėmis trečiadienio 
valandomis ir snigs visą dieną.

Radijas pakartotinai tvirtino, 
kad vakare Chicagoje gali būti 
nuo 4 iki 7 colių naujo sniego. 
Miestas buvo pasiruošęs prava
lyti didžjausio judėjimo’ gatves, 
kad nenukentėtų susisiekimas. 
Tikrovė, tačiau, buvo kitokia. 
Kilęs nestiprus vėjas snieguotus 
debesis nunešė į vakarus. Apie 
Minnesota jie pateko į didelį vė
pūtinį, kilo j padanges, o kai pa
siekė Pietų DakoLą, tai visoje 
valstijoje išvertė 9 colius tiršto 
ir šalto sniego. Visi Pietų Dako- 
los keliai užversti. Kalnuose šal
ta, o slėniuose negalima išva

žiuoti, nes vietomis yra net po 3

ir 4 pėdas sniego.

Sniegą vertė N. Anglijoje

Sniego laukė, Illinois, India
nos ii’ Michigan valstijose, bet 
jis buvo išvertas Naujojoje Ang
lijoje. Daugiausia sniego iškrito 
kaimuose ir ūkiuose, kur vieto
mis sniego klodas siekia iki 
dviejų pėdų. Keliais pravažiuoti 
negalima, nes automobilių ratai 
neišbrenda iš sniego.

Trečiadienį New Yorko pa
kraščiuose iškrito 17 colių snie
go. Gatvės nepravažiuojamos. 
Valymas eina labai lėtai. Miestai 
nepasiruošę tokiai sniego galyl>ei 
balandžio mėnesį. Laimė, kad 
šaltis ne toks didelis. Naktį buvo 
šalta, liet apie vidurdienį oras 
šiek tiek atšilo, tačiau sniegas 
dar netirpo.

Visoje Didžiųjų Ežerų srityje 
siautė didelės audros. Vėjas ne
šiojo sniegą įvairiomis krypti 
mis. Atrodė, jcad sniegas neša
mas į ežerus, bet prie pakraščių 
jis pakildavo, kartais labai aukš
tai iškildavo, o vėliau pasiekda
vo gretimus miestelius ir užvers- 
davd kelius, namus ir sodus.

ROY INNIS IŠVENGĖ 
KALĖJIMO

NEW YORK, N.Y. — Roy In
nis, 47 metų amžiaus, Lygių tei
sių skirtingų rasių žmonėms ko
miteto pirmininkas, per stebuk
lą negavo 7 metų kalėjimo.

Pernai rugpjūčio mėn. 14 die
ną Roy Innis, išėjęs iš posėdžio, 
pastebėjo, kad komiteto auto
mobilyje krapštosi 25 metų juo
dukas Armstead Rice. Jis jau 
buvęs išsukęs mašinos radiją ir 
buvo jį besinešąs. Innis jį pasi
vijo. atėmė iš jo radiją ir jį tiek 
apkūdė, kad Rice jau nepajėgė 
atsistoti. Po to, reikalai taip susi
dėjo, kad Roy Innis pateko į 
teismą už tokį vagies sumušimą. 
Jis neturėjęs teisės taip daryli, 
o turėjęs tik pranešti policijai 
apie nusižengimą. Rice dar pa
reiškė teismui, kad lai buvęs jo j 
“amatas” — jis išlupinėdavo ra-1 
diją ir parduodavo. Darbo ir ki
to “amalo” jis neturėjęs.

Už sumušimą prokuroras rei 
kalavo, kad Rdy Innis būtų nu
baustas 7 metais kalėjimo. Pri
siekusiųjų teisinas 11 valandų 
svarstė šį klausimą, kol, paga
liau, prieita nutarimo Roy Innį 
išteisinti.

LONDONAS, Anglija. — Bri
tų vyriausybė trečiadienio vaka
rą paskelbė, kad Falkland sa
loms skelbiama laivyno blokada 
200 mylių alstumoje. Nuo pir
madienio ryto britų karo laivai tai nuo pirmadienio visi laivai, 
skandins kiekvieną laivą, kuris 
bandys 
salų.

Britų vyriausybė pakartotinai j 
paskelbė, kad ji sutinka tartis! 
su Argentiną visais britų ir Ar-

Į gentinos klapsimais, bet kas lie
čia Falkland salas, tai britai: 
stato vienų sąlygą: pirma priva
lo išsikelti visi Argentinos ka
riai, įsibrovę į Falkland salas, 
o tiktai vėliau britai sutiks tar- 
I ■ l-v I v- I w L I Ir I A I I T I 1 t I

sutikti 2(10 įnyl ų alstmnoje nuo 
priartėti prie Falkland Falkland salų, bus skandinami.

Atstovų Rūmai labai šiltai suti
ko sekretoriaus Py m pareiš
kimą.

Britų spauda praneša, kad 
sekretorius A. Ilaig, trečiadienį 
Washingtone išsikalbėjęs su Ar
gentine’s užsienio reikalų minis- 
toriu N. Mend .z, ketvirtadienį 
skrido j Londoną. Sekretorius 
nori išvengti bereikalingo krau-

lis bet kokiu Falkland salų klau
simu. Kol Argentinos kariai ne
bus iškelti iš Falkland salų ir 
nebus atstatytos suvereninės bri
tų teikės* .-{aį jokiį kalbų tarp 
britų ir argeniinTėčfų’ negali buli.

Britai iš anksto įspėjo ne tik
tai Argentiną, bei ir kitas vals
tybes, kad yra paskelbta Falk
land salų blokada ir kad bus 
skandinamas kiekvienas laivas, 
bandąs pasiekti Falkland salas. 
Britai laiku perspėjo visus, kad 
vėliau nesiskųstų. Britai paste
bi, kad per pusantro šimto’ metų 
joks Argentinos pilietis negyve
no Falkland salose.

Naujai pąšKirtas britų tošie 
nio reikalų sekretorius Francis 
Pyni padarė pirma pranešimą 
britų parlamentui. Jis papasako 
jo, kaip Argentinos kariuome
nės vadai, visai nesitarę su Falk
land saloje esančiais britų pa 
reigūnais, pasiuntė galingas ka
ro jėgas į Rytų Falkland salą, 
įsiveržė į Stanley uosto sritį ir 
užėmė sostinę. Papasakojo, kaip 
britų gubernatorius Rex Hunt 
įsakė sustabdyti besiveržiančius 
Argentinos karius, bet vėliau, 
matydamas žymiai galingesnę 
jėgą, pasidavė.

Sekretorius Pyni pareiškė, 
kad britų vyriausybė nedaro jo
kių koncesijų diktatoriams, jų

Falkland salų gyventojai kalliė- 
jo ir ispaniškai, bet įsitikino, 
kad mažai kas jų supranta is
paniškai.

SKANDINS KIEKVIENA PRIE SALŲ 
ARTĖJANTĮ LAIVA

SEKRETORIUS IIAIG IsSKRIDO Į LONDONĄ, 
SIEKIANT IŠVENGTI KARO VEIKSMŲ

nedarys ir šį kartą. Britai siun
čia galingas karo jėgas į Falk
land salas. Jeigu Argent irtos 
ginkluotos pajėgos iki pirmadie
nio neišsikels iš Falkland salų,

Romot vaiedai parodo kelius pačiame jūros pakraštyje.

NAUJIENŲ” SKAITYTOJAMS,
BENDRADARBIAMS,

BIZNIERIAMS IR RĖMIMAMS

jis planuoja tartis apie v^s^ln* 
vaziją į Falkland salas. Sekre
torius nori išvengti kruvinos 
konfrontacijos. Kaip jis bandys 
įtikinti įtakingus Argentinos ka
riuomenės vadus, šiandien sun
ku pasakyti. Aišku, A. Ilaig tar-* 
sis su atsakingais valstybės_yy- 
rais ir ieškos taikingo' sprendi
mo kilusiai krizei baigti.

BUENOS AIRES. — Argenti
nos vyriausybė, patyrusi apie ' 
britų nutarimą skslbti blokadą 
Falkland saloms, paskelbė jaunų 
vyrų mobilizaciją. Kiekvienas 
jaunuolis, “kinis skaitė vyriau
sybės pranešimą”, privalo būti 
skaitomas mobilizuotas. Keistas 
mobilizacijos paskelbimas, bet 
iš jo aišku, kad kariuomenes va
dovybė nenori imti kariuome
nėn skaityli nemokančių j rimų 
vyrų, nors nežinoma, kiek daug 
tokių yra.

Trečiadienį Malviną salų gu
bernatorium buvo prisaikdintas 
generolas Mario Menendez. Pra
džioje buvo planuojamas labai 
ištaigingas pareigų perėmimas, 
bet vėliau nutarta visa tai pra
vesti labai paprastai. Matyt, kad 
kariuomenės vadovybė, patyrusi 
apie galimą kovą su britais, pri
saikdinimo iškilmes padarė la
bai paprastomis. Nebuvo jokių 
iškilmių.

Argentinoj kelia susirūpinimo 
nlės pozicija. Čilė nori atsiimti 

ne tiktai tris salas, esančias pa
čiame žemės Ugnies gale, bet 
dar reiškia pretenzijas į dalį.Ra 
tagonijes. Argentinai būtų labai 
sunku apginti ne tiktai Rio Ga
llegos miesto sritį, bet ir bend
rai Palagoniją.

Argentines kariuomenės vado- 
vylieje yra ir ketuvių, baigusių 
mekslus Argentinoj ir lamavu- 

’ šių Argentines kariuomenėje, 
ypač aviacijoje.



Po ilgesnės pertraukos, ir vėl 
pasirodė Antano Kurio redaguo- 
jajuas, Tito Briškąičio (1214 W. 
Mth Ave., Melrose Park, Ill. 
tipi 60) administruojamas, 17-as 
Varpo numeris.

Turinyje: P. Jonikas — “Var
po” kova dėl lietuvybės pagrin
de

kai b;

lietuvių kalbos. Gana il- 
straipsnis. liečiąs lietuvių 

ir liip\- “Varpe” straips-

Juozas Audėnas Sovietinė 
propaganda ir gyvenimo tikrovė.

Kotrynos Grigaitytės penki 
eilėraščiai

Dr. Kazys Karvelis — 40 me
tu po H^jų ir piautuvu. Straips
nyje nagrinėjami Griškevičiaus 
ir Groldčiovo melai.

Balio Augino penki eilėraščiai.
Jonas Daugėla --- Komunizmo 

prępagąncįa nąujęmis gairęn^ix.
Antanas Kučys — Pokalbis 

apie pliuralistinę visuomenę.
Vacys Prūsas — Truputis iš 

ąnu laikų, pjisimynant Emiliją 
Prūsienę (1872-?).
.r Vaclovui Giziūnui mus aplei
dus (1900-1980).
A Dr. Zenonas Danilevičius 
(Į915-Į981). Straipsnis baigia
mas šiais žodžiais: “Dr. Zenonas 
Danilevičius buvo vienas šviesių 
ifino ir dvasios gydytojų, kurio 
darbais mes didžiuojamės”.

J uozas Urbelis (1903-1980), 
buvęs ‘‘Sėjos” ir dr. Kazio Gri
niaus Fondo leidinių administ
ratoriumi.

Kazys K arazi j a (11X35-1980). 
.p Pcfetą Nadą Rastenį prisime- 
-įant (1891-1980).
,7^5Juozas Audėnas — Ilgai lauk
ąją knygą jau turime. Rašo 
jSpie dr. Juozo Pajaujio anglų

kąlba parašytą knygą "Soykt 
Genocide in Lithuania*.

J. Daugėla — Dvi knygos apie 
reformaciją Lietuvoje. Pasisako I 
dėl Jokūbo Kregždės parašytų ; 
knygų: Lietuvos reformatų raš
tija ir Reformacija Lietuvoje.

Stasys Maziliauskas — Kuni
gaikštis tapęs vyskupu. Rašoma 
apie vysk. Merkelį Giedraitį.

J. Dgl. — Mūsų visų tragedi
jos romanas. Nagrinėjamas J. i 
Kralikausko romanas “Po’ ulti
matumu”.

Įvairūs pasisakymai dėl šių 
leidimų: “Naujoji Viltis”, 12-13 
nr.; pogrindžio “Vąrpp” (du nu
meriai); Anatolijaus Kairio 
’Vysk. >(. Valanėiūs dramose”; 
Kotrynos Grigaitytės eilėraščiai 
“Marių vėjui skambant”; Balio 
Aug.no “Grožio ir vilties” poe
ziją.

J. Dgl. ųeįgiainai pasisako dėi 
Vinco Mazurkevičiaus romano 
ir Povilo Gružo penkių novelių 
rinkinio.

J. Dgl. daro gerų ir blogesnių 
pastabų dėl Juozo Andriaus su
daryto if Deveniu Fondo išleis
to žemėlapio.

Anatolijus Kaitys — Po Da
moklo kardu. Išleido Lietuvos 
Saulių Sąjungą Tremtyje. Re
dakcija daro' pastabą: Atliko ge
rą darbą, kultūrinį darbą išleis
dami šią knygą.

Jonas Kreivėnas —Mirties la
geriuose ir tremtyje — Atsimi
nimai. Redagavo E. Jasiūnas. 
Viršelį ir aplanką piešė daiL J- 
Tričys. Išleido J. Kreivėno kny
gai leisti Komitetas. Apie šią 
knyga redakcija rašo: ‘Po S.RŪ- 
kienes ir E.Juciūtės, Jonas Krei
vėnas yra bene trečiasis, palių-

dijęs istorijai atsiminimų 
apie tai. kękia didelė dalis mū
sų tautos buvo okupantų bolše
vikų kankinama tardymų ka
merose bei kalėjimuose, kaip 
niekuo nekalti žmonės buvo nai 
kinamį pair ties lagęriupsę, kaip 
po ,tiekos kančių bęi pergyveni
mų neleidžiama grįžti į savo 
kraštą. Milijonai žmonių žuvo, 
o dar daugiau kentėjo ir tębeken 
čia valstybę’e, kuri sakosi ku
rianti žemėje rojų.

Jonas Kreivėnas tik laimingų 
būdu išliko gyvas. Tūkstančiai 
ir milijoriai kitų krito Sjbiro tųn 
drose, 
džiamo^p parągrąf^-Tas
paragrafas buvp . sugalvotai pa-

j knygą Į lijonus nekaltų žmonių. Nąųja
. sjs bolševikų kodeksas pakeitė

paragrafų numeraciją, bet jąmę. 
nors ir su kitokiu numenu, 
bėra paragrafas, kuris- bet kurį 
žmogų gali nuausti į katajųną, i 
Sibįrą arba leisti čekistams tJfe 
Jiai nugalabyti “liaudies prie- 
šą’?. . a . .1

’ Gerai, kad prįę knygos pridė
ta įr- santrauka anglų kalbą-.
gul ir svętimautis paskaitys, ąr- 
bą įš tarpo Og lietuvių, lPį- 
rięms tėvų kalba rastos skaitys 
ti jau yra sunkų. Šią biįiy-gą

da žmonių, kuri® piktai kalba 
apie Tarybų Sąjungą, kaip tai 
padarė vienas buvusio? PLB vąl 
dybos aukšto pareigūno vado
vaujamos grupės (pagal “Gim
tąjį Kraštą*7) delegacijos na
rys. ■ . '

Didelis nuopelnas priklauso 
Edmundui Jasiūnui, kuris šią 
knygą suredagavo ir pasirūpino 
išleidimu, suorganizavęs kny
gai leiski komitetą. Be jo, J. 
Kreivėno rankraštis dar turbūt 
ilgai pasiliktu neišsspausdintas. 
Buvo, pasirodo, kreiptasi ir į 
Lietuvių Fondą, bet tokios rū
šies literatūra yra, matyti, prie
šinga tos organizacijos rašy
tiems ir nerašytiems įstatams. 
Negauta iš jo nei cento. Laimė, 
kad turime žmonių, kurie su
prato bolševizmo kankinių liū
di imo reikalingumą ir savo au- 
kęmis prisidėjo prie knygos iš
leidimo. Jų pavardės išliks kar
tų su knyga.”

Vytautas Voleiląs — Greit- 
kęlis — rųmąnąs. Redakcija bai
gia tokia dėl šio romano pasta
ba: "Skaitytojas šiame romane 
aęras, nei ę§ĮĮęti»ro, nei dvasinio, 
nęi, pagaliau. pramoginio pasi- 
gęrę^imp.v

Paminėti: O» V- Milašiaus — 
Septyrūps vienatvės, J- Savasis 

■— Ląrsyos atostogos. Jonas Ba
lys — A’aĮkystė ię y^ybos; Ja
niną Jprūnė — pirmūnės aka-

ii ir tiems, kurtę hnl^&t
vwė kąip “TįM&ės’ dyąųgU^ 
svečiai- Gal jau tada nęatąrrąs-

X / / _ L. • -n

tukoti tų tokių.

riutait^ — Įr ąVW volungė; 
“TėYynės Į88Ū 1—5 nr
ię 198j rų. Į nę.; “jtiūsų Sparnai” 

į ir “Dirvav 6'^rių m. sukakties
leidinys 1Š15—193Ū m.

Jonas Daugėlą — Aukų rin
kimas tautos laisvinimui skaldo 
Y^uomėdė- — Straipsnyje' sti
priai past§ąk°. dėl L Bendruo-

LINKSMU VELYKŲ ŠVIEČIU, aukų rinkimo. Lituanistikoj ka-

VELYKOS - DIDŽIOJI ŽMONIJOS

PRISIKĖLIMO ŠVENTE

Pąkylą saulė, čiulba sugrįžusieji paukšteliai, 
susprogsta medžiai, sužaliuoja pievos ir darželiai.

Kiekvienas jaučiame artėjančią šią prisikėlimo šventę. 
Mūsų taupytojąms, draugams ir visiems lietuviams 
linksmai atšvęsti ŠVENTAS VELYKAS linki —

DIREKTORIAI, PAREIGŪNAI IR TARNAUTOJAI

Union Federal
Savings and Loan Association

3430 S. Halsted Street • Chicago, 111. 60608.
Phone 523-2800
4647 W. Lincoln Hwy. (at Lincoln Mall) Matteson, DI.
60443 - Phone 747-4100
Country Side Mall — 1214 W. Northwest Hwy. (at Bald
win Rd.) — Palatine, Ill. 60067 —Phone 991-4800
Meadowbrook Mall—2121 W. 63rd St.—Downers drove, 
I1L 60515 — Phone 964-8400

’ i » .ą -... C. I «l-
i. -.iąjįuotf wž juos aizyrret- 

ęukąmųju vardus »r visą me 
I® AK P513 iuc^ nunešti į rii 
kūBipę būstinę. Savo apylinkė 
je aš pats mačiau, lp:p viena.- 
veikėjas rinkimų salėje ant sta
lą pažėrė virš 50 tokių “balotų” 
ir dar čia pat pasigyrė, kad dau
gelį tų “rinkėjų” jis pasiekė te
lefonu, o už tuos, kurių nerado, 
pats savo nuožiūra užpildė rin
kimų lapus. Žinoma, šitaip “bal
suojant” yra ne tik pažeidžiami 
visi demdkratiškų rinkimų rei
kalavimai, bet ir sudaromos ga
limybės tam pačiam asmeniui

J.UK.C tal'.-.viir.ucse .eko nu
girsti toks pokalbis: “Ar jau bei 
savai.” “A balsavau uz sj,ve, 
žmoną ir abi duk/eles . Ar 
jau tavo ciukre.»ie - 
“Ąr jįęjsti svą’.bu į<ul.: e 
lių amąįtis? Svarbu kuisai’ 
Nesant opoąic jp=>, tokie balsa
vimai tik demokratijos išnieki
nimas. (S- J.).

Be to, dar yra įdomių straips
nių: Petronis kursto lietuvius, 
Nulėmė partinis interesas ir ki
ti. Šis “Varpo” numeris daugu
mai lietuvių būtinai reikėtų per
skaityti.

Stasy* Jušfcėn«j

SOLDATOVAS PASAKOJA
jam reikalingas namų židinys, 
gydymas ir pastovi draugų glo-

Alkidas Gustaitis — Surviliš- ‘ 
kio Milašius — Nobelio premi
jos laureatas.

Jonas Daugėla — Ar “Pasau
lio Lietuvis” tarnauja pasaulio 
lietuviams?. — Tarp kitko auto
rius rašo: “Varpo” vertintojas 
(RK) redaktoriui prikiša, kad 
kai kurie “Varpo” straipsnia’ 
tiktų “Naujienoms”, o ne “Var-

Tačiau mūsų galva matuo-
. .■jgl jant, Šešėliai Vlike” ir dar kai 

kurie kitų pareiškimai daugiau 
liktų vilniškio gen. A. Petronio 
leidžiamam “Gimtąjąm Kraštui”,

^ĮĮt nei laisvojo pasaulio išeivijos

Sjtris leidžiamas PLB organizacijų 
lėšomis-

•SĮ- Jonas
trūksta.

•Sh juos

(tuo jis save laiko) organui, ku-

Daugėla — “Kam ko 
’• LB. giriasi, kad pas 

vadovai išrenkami demo
kratišku būdu. Autorius jų de 

__ i pasmer
kia ir tuo klausimu taip, tarp 
kitko, rašo: “Juk tiesioginiuose

mokratiškumą griežtai

(Tęsinys)

Po didelių sunkumų Petrui 
Pąųlaięiųi pavydo įsktatbinti 
Kauno vaisių —kpnsęrvų fabri
ke kūriku, po to sargu miškiniu 
kystės ūkyje, netoli Kauno . . . 
Tačiau neilgam....

Netrukus vienas studentas, 
bendravęs su Petru Paulaičiu, 
sukombinavo skundą, kad Pet
yas .skleidžia “nacionalistinę ir 
antisovietinę propagandą”. Ir 
tais pačiais 1957 metais, pabuvęs 
laisvėje Lietuvoje vos tik kele
tą menesių, jis buvo vėl suim
tas. Nuosprendis — 25 metai! 
Iš kuriu didesnę dalį laiko Pet
ras išbuvo ypatingo režimo sto
vyklose.

1982 m. rudenį baigiasi Petro 
kalinimo laikas, iš kalėjimo iš
eis jis visišku seneliu, palaužta 
sveikata. Baigia kalėti didvyriš
kas, daug pergyvenęs žmogus, 
nepalaužiamos valios, širdy ne
šiojąs neužgestačią meilę savo 
Tėvynei!

Norių kreiptis į Lietuvos it; 
v5so pasąųlip pažangiąją visuo
menę su prašymu ir rajgihimū 
suteikti Petrui Paulaičiui visa
pusišką paramą, ir sudaryti są.

1 lygas jam išvykti Į užsienį. Nes dilas esti vandens paviršiuje.

Vienas iš mūsų stovyklos

Lietuvos ir visos žmonijos pasi
didžiavimas”. šiais žodžiais aš 
ir noriu užbaigti savo pasakoji
mą-” •

(Iš “Europos Lietuvio”)

KAIP KROKODILAS TVERIA 
ILGAI BE ORO VANDENYJE

Zoologus ilgai domino mįslė: 
kaip krokodilas išbūna po van
deniu net ir tada, kai jo plau
čiuose baigiasi oras. Vieningos 
nudmonės šiuo klausimu iki šiol 
dar nėra.

Įdomų pranešimą padarė nor
vegas profesorius Andersonas. 
Kai krokodilas pasineria į van
denį ir oras plaučiuose baigiasi, 
gyvūno organizme pradeda veik
ti savotiški bidregulatoriai, ku
rie sustabdo oro tiekimą visiems 
audiniams ir organams, išsky
rus širdį ir. sinęgb&is. Po kiek 
laiko,. oro gaB.J?nėbegauti ir - šir* 
dis: jos ritmas sulėtėja iki dviejų 
dūžių per minutę. Tik smege
nys iš turimų atsargų gauna oro 
tiek pat, kiek ir tada, kai kroko-

Atbudanti Gamta
Kaip dideli, balti sidabro paukščiai
Plasnoja debesys nušvitusiu dangum_
Ir jų šešėliai skrieja lygumomis.
Kaip dideli, balti laivai jie plaukia
Baltom, šviesiom, lininėm burėm/ir lengvu 
Skambėjimu palydi juos bažnyčių bokštai.

Ir iš plačių, juodų ir nelaimingų ąžuolų 
Pasikelia dar silpnas, kaip plaštakė, vėjas 
Ir pučia prūdo vandenin. .. Tada pakyla išdidus

£
® rinkimuose kiekvienas balsuo-
S tojas turi pats asmeniškai atvyk 

ti į rinkiminę būstinę ir pats, be 
įtp jokio tarpininko, atiduoti savo

ti Į rinkiminę būstinę ir pats, be

jė:; balsą. Tačiau Bendruomenės rin 
k; i kiniuose kiekvienas gali surinkti 
«• ne tik savo šeimos narių balsus, 
Įgjjlbet pereiti ir per namus, res- 

taranus, barus ir visų sutiktųjų

Ber lygumas, ir glosto stogus šiaudinius, ir didelių 
Klojimų atplėšia plačiai duris, 
Ir per pabudusių beržų alėją 

. Jisai nubėga siausdamas. .. Ir keturi 
Seni sparnai užsnūdusio malūno, vėjo sūkury. 
Dejuodami, iš lėto imą suktis ir mirgėt saulėteky.

Ir šviesiaplaukė moteris iš tolo artinas keliu_
Auksinė jog galva tai suliepsnoja, tai užgęsta saulėj — 
Ji rankoj neša puokštę mėlynų mažų gėlių.
Staiga sustoja ji. Prisidengia akis. Ją šaukė?
Ak taip! Ji mato kaip per lygumas klampiu keliu 
Žmogus ateina: vėjas taršo rūbus jam ir plaukus, 
Ir akyse jo atspindi skrendantis pavasario dangus!

Henrikas Nągy«

Linksimi ir Laimingų Velykų Švenčių 
VISIEMS DRAUGAMS, BIČIULIAMS, PR1ETEIJĄMS 

IR VISIEMS CHICAGOS LIETUVIAMS

POVILAS ir SALLY RIDIKAI
3354 So. Halsted St., Chicago, III 60608. Tel. Y A 7-1911
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NO OTHER FEES OR COSTS

• The 800 CLUB accepts VISA/MAS1ERCARD

I

l 800 CM

kuri 
moti-

biržie-
Lanus

jau 
metų 
į šių 
būdų

I
Į

dųoaj ■.•“rinktinę”. Sąjungos G. 
Teismas minėtame 1980. 2. 20 d. 
Nutarime skatino Centro Val
dybą, įkad? ši prižiūrėtų “Nau-

“pri-j 
Juk j

How to Start Service:
* The 800 Club needs your name, or company name, address, telephone number, and 
the first month’s fee.
« The 800 Club can accept only a limited number of participants. So call Toll Free and

žmogus, savo gražius namus pa* 
gal testamentą paliko savo gi- 
mena i t ei.

(Bus daugiau)

Argentinoj mirė Juozas Švenčionis
Juozas Švenčionis, žezmariš-menės pulkininkas, su šeima, 

duktė Liliana su

. (Tęsinys)

Jis, A. Marma, laikė savo pa
reiga įspėti mūsų spaudos skai

..

; CALL NOW TOLL FREE •
I 
I

ty tojus, ė ypač LsST narius,» 
kad ateity;e visi vengtų tokių 
ar panašių* bendradarbiavimų 
su komun staiš, kad vengtų te-' 
nai asmeniškų pokalbių, išsiple- 
pėjunų, ypatingai šio Laisvo ir 
svetingo krašto dergimo, o ko
munistinės sistemos bei jos san
tvarkos garbinimo. Tik tuo tiks
lu jis parašė į “Naujienas*" ko
respondenciją. Jo nomone š. V. 
Urbonienė taip pasielgė, kaip iš 
viso nedera elgtis šaulei.

Š. A. Marma prašo Sąjungos 
Garbės Teismą:

1. Panaikinti jo nubaudimą,
2. Pasmerkti, papeikti ar ati-’ 

tinkamai iša-škinti tiems 3 B- 
nės pareigūnams, kurie taria
mai veijcė v-bos vardu — V. Iš- 
ganaičiui, Jz. Mackoniui ir Ju
liui Pociui, kad nesant kvoru
mo, jie veikė nelegaliai ir pasi
elgė neteisingai,

3. Kad šie trys pareigūnai at
siprašytų š. A.Marmą už jo įžei
dimus, apklausinėjimus, kvotas, 
baudas, laiko gaišinimą ir ner
vų gadinimą,

4. Padaryti viską, kad V. D. 
Rinktinėj pagaliau būtų įvyk
dyta Statutinė tvanka,

5. Detaliai painformuoti kitus 
saulių dalinius, kad jų^ valdo
mieji organai žinotų kaip nele
galiai “tvąrkoš1*” V. Išganaičio 
pirmininkaujama rinktinė.

Sąjungos Garbės Teismas, iš
nagrinėjęs bylos davinius, ran
da: /

I. Vytauto Didžiojo Rinktinės. 
i\\ klausimas 1

Ši rinktinė šiuo metu, ifnant 
statutiniai bei teisiniai, tėra tik 
Vytauto Didžiojo Kuopa.

Ji tik kaip tokia ir tegali būti 
traktuojama, nes, jokia kuopa 
negali- tapti rinktine vien tik 
dėlei to, kad ji suskirsto savo 
narius pagal vietoves (teritori
niai) į būrius. Statutas įsakmiai 
nustato, kad “nemažiau kaip 
dvi kuopos gali sudaryti' rinkti
nę”. O tai reiškia, kad minimum 
du pilnateisiai daliniai,kurie yra 
savistovūs, tegali būti rinktinės 
sudarytojais.

Kaii Centro valdyba 1974. 3. 
22 d. Aplinkrašty Nr. 1 paskel
bė, kad V. D. Kuopa persiorga
nizuoja į rinktinę, kurią sudaro 
3 būriai — kuopos, tąsyk buvo 
aišku, kad to persiorganizavimo 
pilnam užbaigimui, pagal Sta
tuto reikalavimus, skaitlinga V. 
D. Kuopa, kuri teritoriniai pa
siskirstė Į būrius — kuopa.-, tik 
tam, kad būtu suskaldyti i nau- 
jus sudarytinus dalinius — savi-

( Ill., koris yra 85 mylios nuo Chi 
cagos. Taigi lie bin iai nebuvo j 
tinkamai atstovaujami vįsuoti- 
miine “rinktinės* susirinki
me. (Jie ir nėra pilnateisiai vie
netai • daginiai, nes jie “tvar
komi'* nestatutiniai. Jie neturi 
statutiniai išrinktų valdomųjų 
organų — valdybų ar Kontro
lės komisijų. Jiems būrių “va
dus”, “vadu padėjėjus” moterų 
vadoves, jų pade ėjas etc. “ski- 
nia”, net ir pats velnias'’^rink
tinės” . p-kas Tšganaitis. Kei> 
čiausia, kad Le “skirtieji” “ra 
dai” ar jų padėjėjai, kai pava
duoja f vadus”, įeina kaipo ‘ prie 
das’* į; "rinktinės” valdybą, nes 
biuletenyje išskaičiavus valdy
bos narius parašyta: “plius bū 
rių vadai’\ (ž>ūr. IJr. 3, 1977).
Sąrangos Garbės Teismas 1980. 

2. 20 d. Nutarime konstatavo tą 
nelegalią pedėtį ’r suspendavo 
V D. Rinktinę nuo teisės būti 
atstovaujama Suvažiavimuose 
bei Konferencijose. Ji buvo įpa
reigota iki 1980. 5. 1 čL įvyk
dyti nestatutiniuose ' būriuose 
v’buotinus susirinkimus ir įs
teigti pilnateises. ir nepriklauso
mos kuopas ir tuo užbaigti rink
tinės sudarymą. Deja. V.D. Rink 
tinė ir toliau tęsia nei šiokią, nei 
tokią, sakytume, “kontrobandi- 
nę” egzistenciją, nes kaip mi-

stovias kuopas. Vytauto Didžio
jo Rinktinės statusas yra su- 
teikiamai ne “senai” V. D. Kuo
pai, bet tik iš jos suformuotų 
Naujų Kuopų išrinktai 
Rinktinės Valdybai. Todėl V.D. 
Kuopos valdyba privalėjo 
ii ūkti naujuose teritoriniai pa
dalytuose “būriuose - kuopose” 
visuotinus susirinkimus, kuriuo
se privalėjo būti išrinkti visi 
valdomieji organai. Kadangi 
“būriuose - kuopose" buvo po 
125 — 130 šaulių, tai te nauji 
daliniai būtų užtikrintai kuo
pos, kas ir buvo reikalinga nau
jai org?nizuojamai rmktlnei.Su- 
fermuotos kuopos būtų išsirin
kusios rinktinės valdybą ir tik 
tąsyk būtų buvęs užbaigtas sta
tutinis rinktinės sudarymas.

To persi formavimo prašėsi 
pati* V. D. Kuopa- Ji pati ir pa
darė pirmą žingsnį, t. y. terito
riniai padalino savo narius į 
tris lygias dalis, pakankamas 
trims naujoms kuopoms, 1973 
m. gale.

Deja, V. D. Kuopa tolimesnių 
persiorganizavimo veiksmų ne
vykdė. Taigi ji tik* ‘‘pasiėmė” 
rinktinės vardą, kuris teisėtai 
priklauso tik Naujų Kuopų iš
rinktai rinktinės valdybai, ir to
je vietoje tūno jau 8 metai. To-įnėta, ji būdama tik kuopa, va*z- 
dėl ši V. D. Rinktinė yra tik “iš '‘ ~ ~
vardo” rinktinė, taigi “netik
ra”.

V. D- Kuopa, alias rinktinė, 
persiorganizavimui leistą 
rįų” komplektavimo teisę pikt- 
naudojo didindama jai 
klausančiu” būriu skaičių. W V
žinome, kad statutiniai būriai 
tvarkosi lygiai kaip ir kuopos 
(St. 114 str.). O. V. D. rinktinės 
būriai jokių valdomųjų organų 
nerenka. Taigi V. D. rinkinės 
“tvarkymasis” yra visai prieš- 
statųtinis.T , “Vaįzdąvįmąs'’, kad 
ji būk tai yra ne kuopa, o rink
tinė tėra tik farsas. Gi tie, kurie 
tos padėties nesupranta yra ap
gaudinėjami.

V. D. Kuopa 1973. 2. 11 d. vi
suotiname sus-me išrinko 30 na
rių valdybom Tų pat metų 1973. 
XI. 11 d. po kooptavimų ji tu
rėjo valdyboje 32 narius. Tąsyk 
metų pradžioje buvo 366 nariai, 
o metų pabaigoje 386 šauliai. 
Ta pati V. D. Kuopa tik “iš var
do“ rinktinė 1930. 2. 3 visuot. 
su^-me išsirinko valdybon 36 
narius. Tuo metu kuopoj - “rink 
tinėj” buvo “per 800” šaulių, 
bet salėje buvo tik 300. Taigi 
rinkimai vyko neturint kvoru
mo- Tai pilnai suprantama, nes
kps gi galėjo atvykti iš 4-to 

Būrio iš Soa Paulo, Brazilijos, 
ar iš 6-to Būrio, kuris yra Vo
kietijoje, arba kiek daug galėjo 
aavykti iš 5-to Būrio, Rockford,

i-

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

2608 West 69th SL, Chicago, UL 60629 ♦ Tel. 925-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių, 

MARIJA NOREIKIENt

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

Z501 W. 69th SL, Chicago, ID. 60629 ♦ TeL 925-2737

JAY DRUGS VAISTINE
1759 W. 71gt St, Chicago, HL

a BtmsrwGAJ apnjx>xi receptai • favnik kai rak 
DUMYNA1 • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

Kefmadienl&Is duo f &L ryto Dd
D. WHLMAN ~t « flat nA m

W ide mieste. Palaidota Avcl- 
lanedas kapinėse. Liko vyras 
Balys Repecka ir 2 sūnus: Juan * 
Boleslao ir Carlos Julio stf Šei- 
momis ir kiti giminės, draugai m

•j- Veronika Kregždienė Pau- 
žienė - Karpinsky, mirė 8U.30. 
Ituzaingo mieste. Liko vyras J. 
Karpinsky.

-Į- Marija Sakalauskaitė Bile- 
vičienė, kėdainiškė, 73 m., po il
gesnės.ligos mirė 81. 9. 25. Bue-* t 
nos Aires mieste. Liko vyras 
Petras Bilevičius ir brolis, vete
rinarijos gyd. Julius Sakalaus
kas su šeima Kanadoje. Taipgi 
liko krikštasūniai:Roberto ir Bo 
lando Katunskiai ir daug drau
gų tautielių, kurie gausiai daly
vavo palydint j Chacarita ka
pines.

-į- Jonas Noreika mirė 81. 8. 
L Buenos Aires mieste. Palaido
tas Flores kapinėse. Liko vai
kai: Janina. Francisco, Nelly ir 
Teresė .su* šeimomis.

■j- Severia Kmitaitė Bardaus- 
kienė mirė 81. 8. 3. Buenos Ai
res mieste. Palaidota Chacarita 
kapinėje. Liko dukros: Monica 
ir Juana su šeimomis.

•j- Alfonsas Jakubonis, rokiš
kėnas, ,75 m., mVė;8L 8. 16. Ci
ty Bell m., Argentinoje. Liko 
žmona Marija Mardosaitė.

-j- Paulius Mainoniš/pasvalie
tis, 80 m., mirė Avellanedoje 81. 
9. 11. Palidotas Sarandi kąpinė- 

. se. Velionis, kaip sąmoningas

je. Jį ligoninėje globojo B. Sur
vilai, vėliau J.Eratfogel - Žvirb
lių ir Vaicekėnų šeimos, kurie 
ir pasirūpino jo palaidojimu. Jie 
dėkoja visiems laidotuvių daly
viams, kurie a. a. Karolį paly
dėjo paskutinėje kelionėje.

-J- Juozas Kaušilas, uteniškis, 
77 m., mirė Lanus mieste 81. 6. 
L Palaidotas Linus kapinėse. 
Liko žmona Antanina Miklašy- 
tė ir podukra Ana Aldona De
veikytė (DeVerkus), kuri patė
vį kantriai slaugė iki 
ties,

-Į- Ernesto Jasinskas, 
tis, 71 m., mirė 81. 9. 15.
mieste. Palaidotas Lanus kapi
nėse. Liko žmona Konstancija 
Aleksiūnaitė ir 2 dukros su šei
momis.

-į- Jonas Pečiulis, suvalkietis, 
82 m-, mirė 81. 4. 27 JAV. Liko

' sūnus Algirdas ir dukros Albi- 
j na ir Lillian su šeimomis. Ve- 
1 lionis buvo veiklus visuomenin- 

vyru Arturu kas, apįe kurj0 gyvenimą ir mir- 
Mičiudu, dukromis ir kiti gimi- t pačiai parašė Tėvynė, įdėda- 
.nės. Velionis savo laiku buvoi ma jr didelę nuotrauką..
liet- spaudos aktyvus bendradar j -į. Ona Žalytė Vaitekūnienė, 
bis, rėmėjas, visuomenės veikė-Į gruzdietė, 81 m., mirė 3L9. 27.

Palaidota Pablo Neges kapinė- 
Liko sūnus Leopoldas su 

žmona Janina Jankauskaite, su 
sūnumis ir duktė Albina, 
kantriai slaugė sergančią 
na iki pat mirties.

ę Elena Mankevičiūtė 
minienė, šiaulietė, 73 m., 
81.7. 5, San Justo mieste-

¥s- 82 m.. mirė 81. 4. 7. Pagal 
velionies pageidavimą, jo palai
kai sudeginti ir pelenai palaido
ti Boulogne kapinėse. Liko žmo 
na Veronika Paršonytė, sūnus 
Faustinas, Argentinos karino-

jų Kuopų” V.D. rinkiminėje vai 
domųjų organų rinkimus, o taip 
gi ir tų “naujų kuopų” narių tik 
rosios Rinktinės Valdybos išrin
kimo, tačiau, kaip matome ta 
kryptimi nepajudėta nei vieno 
centimentro-

(Bus daugiau)

* * *
• ’ < '
-j- Lakūnas Karolis Žukaus

kas, anykštėnas, 73 m., mirė 81. 
7. 14. Palaidotas Lanus kapinė
se. Velionis kelis metus tarnavo 
Argentinos karo aviacijoje, vė
liau perėjo' į civilinę aviaciją. 
Paskutiniu laiku gyveno robin- j 
zonišką gyvenimą Tigres Salo

Finally you can make unlimited long 
distance calls from any telephone to any 
place in the Unitęd States, at unheard of 
savings... . ; ; < J
• As a participant in THE 800 CLUB you or your firm will be assigned a toll free number
that may be usedfrom any telephone inthe United States. (Includes pay arid out of town' 
telephones). ... TTT, 's‘ .<
•To make your long distance call dial the 800 CLUB TOLL. FREE NUMBER and give: 
the operator lhe number you wish to talk with Anywhere in the United States.

UNLIMITED USAGE:
Make as many Long Distance calls as you want using the 800 CLUB’s high quality lines/ 
Service is available 24 hours a day, seven days a week. * ;
* No limit on calls you make, ;

No limit on how long you talk on each cal]. w . ... Ą

-The Cost to Participate:

$299COO a month 
for Residential Unlimited Usage

,.?a month
for Unlimited Business Usage'

I In California 1-800'852-7777—ask for Operator 73

Give the Operator Your Name, or Company Name, address, telephone y 
number, and Visa/MasterCard Information, or billing information

Your 800 Club Service will begin In a matter of days 
after receipt of payment.

Washington. D C, 20000

....... - — — ~ Pa-1 
laidota Villegas kapinėse. Liko 
2 broliai: Juozas ir Vladas su šei 
momis ir sesuo Marcelė Jurie
nė su sūnumis ir jų šeimomis.

-j- Danielius Jakubonis, 68 m., 
ilgesnį laiką gyvenęs Argenti- 

j noje, mirė Kaune 81. 5. 18. LL 
ko žmona, vaikai, o taipgi se
suo Marija Šlikienė, gyvenanti 
Argentinoje. _

-Į- Marija Karpinskienė, vil- 
kaviškietė, 71 m./ mirė 81.7.9. 
Palaidota Sarandi kapinėse. Li
ko 2 dukterys: Adelė Deveikie
nė ir Veronika Barzdienė. su šei 
momis ir kiti, gimės Lietu
voje.

-į- Juozas Sinkevičius, uteniš
kis, 72 m., mirė 81. .5. .21. Quil- 
mes mieste . Palaidotas Ezpele- 
ta kapinėse. Liko žmona Irena 

j Runimaitė, žmonos sesuo Bo- 
nesa Aneliauskienė, svainis Ve- 
nustas Runimas su žrnoųa On£ 
Aneliauskaitė ir šeima bei . kiti 
giminės. Velionis visą gyveni
mą veikė su pažangia visuome
ne. - * >;

J- Nataliją Baranauskaitė Re- 
pečkienė, 75 m., 81. 6. 13 mirė

APGALVOJIMAI
T . ' *’■

— Žmonių protavimas 
yra daugelio tūkstančių 
senumo, tačiau, pažvelgus 
laikų žmones, tam jokiu 
neįtikėtum.

LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ‘ ir mokslo 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vines 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. S tanios, 
J. Kaukėto,1 dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus Ir V, 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis b 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rakštelės ir A, Varna 
kūrybos paveikslais. 365 pusk knyga kainuoja tik. 13.

e DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei Jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 32.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašy
tas Juozo Adomaičio—Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už S2.

r'ls U f 
'-t 

V

{domiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės b 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitOvardžių pavadinimai Ir Jų vertiniai J vokiečių kalbą. Laba! 
naudingoje 335 pusk knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina M.

9 KĄ LAUMES LEME, rašytojos Petronėlės Orintaltės ati
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševiku okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik 83. a

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupran
ta* ir klaidingai interpretuojamas gyvenime Ir politikoje; tik m 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už Žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja fft.

L Zosėenko kūryba, J. Valaičio

Knygos gAunamot Naujienoje, 173* So. Halste
(E mIj.k | a - —

St., Chlcx v

■j Chirxgo, L ID. Friday, .April 9, 1982
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Amerikos politikos nesekmes
Išrinkus prezidentą R. Reaganą žymia dauguma, 

daug kas tikėjosi, kad vidaus ir užsienio politikoje įvyks 
staigūs pakitimai gerojon pusėn. Ypač lietuviška išeivija 
sutiko naująją administraciją su didele viltimi, nes pa
galiau bus atsisakyta nuo neryžtingumo ir amžino tūp- 
čiojimo prieš Sovietų agresiją.

Praslinkus 15 mėnesių nuo inauguracijos, nieko es
mingo nepakito. Pradžioje pasakyti kieti žodžiai Sovie
tų adresu, pažadai sustabdyti komunistinę'"'penetraciją į 
Centrinę Amerika, norai išlaikyti Lenkijoje “Solidaru
mo” iškovotas laisves ir pastangos pastatyti visą laisvąjį 
pds&ulį Veidu prieš kylančią militarinę; Soviėtų grėsmę, 
esminiai nedavė lauktų rezultatui’-.* '■ ‘

Priešingai, užimta Reagano adminsitracijos kieta 
pozicija prieš Sovietų agresiją ir paskelbus plataus masto 
apsiginklavimą, sukėlė Vakarų Europoje ir visame liku
siame laisvajame pasaulyje nerimą ir baimę, nes tokioje 
Amerikos politikoje įžiūrėjo pasiruošimą atominiam ka
rui, kurį skaito pražūtingu. Valstybės sekretorius A. 
Haig padėjo milžiniškas pastangas paveikti sąjunginin
kus, o lygiai taip pat ir Trečiąjį pasaulį, kad sudarius 
bendrą frontą prieš Sovietų grėsmę, bet be apčiuopiamų 
rezultatų. Visur susidūrė su dideliais sunkumais ir ne
rado pritarimo naujos administracijos numatytai pasau
linei politikai.

Pačioje pradžioje sekretorius A. Haig pasirinko Sal
vadorą, kur turėjo būti sustabdyta Sovietų ir Kubos orga
nizuojama teroristinė aksija, su tikslu sudalyti tolimesnį 
prietiltį visai Centro Amerikai užvaldyti. Tokiam planui 
griežtai pasipriešino Meksikos, Venezuelos ir Prancūzi
jos prezidentai, aiškindami, kad Salvadore vyksta pilie
tinis karas, nukreiptas prieš oligarchų viešpatavimą ir 
karinę chuntą. Reagano administracija nesutinka su to
kiu aiškinimu, bet viena nesiryžta imtis karinių žygių, 
kad užkirstų Sovietams kelią į Amerikos žemyną.

Panaši padėtis susiklostė, įvykdžius karinį pervers
mą Lenkijoje. Prez. Reaganas pirmas pasmerkė įvyk
dytą smurtą, apkaltinęs Maskvą kaip karinio perversmo 
organizatorę, bei pritaikė visą eilę sankcijų Lenkijai ir

dalinaį Sovietų Sąjungai, bet joms nerado pritarimo Va
karų Europoje. Palikta viena, Amerika turėjo susilaikyti 
nuo tolimesnių sankcijų pritaikymo ir neoficialiai, huma
nitariniais sumetimais, kai kurias ėmė švelninti.

Artimuose Rytuose, įsiveržus Sovietams į Afganis
taną, susidarė tiesioginė grėsmė kaimynams, kas turėjo 
sukelti ant kojų visą islamišką pasaulį. Vietoj susirūpi
nimo Sovietų grėsme, prasidėjo Irano-Irako karas, pa
didėjo neramumai Libane, įsitempė nesantaikos tar: 
arabų valstybių ir padidėjo neapykanta prieš Izraelį. Ir 
šioje pasaulio dalyje sekretorius A. Haig padėjo pema 
žas pastangas įrikiuoti islamų pasaulį sudarant bendrą 
frontą prieš Sovietų agresiją, nedavė jokių rezultatų.

Prie šių nesėkmių dar prisidėjo kilusi įtampa tarp 
Raud. Kinijos ir Amerikos dėl modemiškų ginklų par
davimo Taivanui. Prez. Reaganas savo rinkiminėje kam
panijoje buvo pažadėjęs atstatyti tautinės Kinijos teises 
bet tapęs prezidentu buvo pastatytas prieš kietą spren 
dimą. Remiant tautinę Kiniją, Raudonoji Kinija būtų pa
stūmėta grįžti į Sovietų orbitą, kas sudarytų didžiausią 
pavojų visam likusiam pasauliui. Reikėjo susilaikyti nuo 
tautinės Kinijos rėmimo.

Reagano-Haig pasaulinė politika buvo grindžiama 
ideologiniais pagrindais, kuriuos išpažįsta konservaty- 
vinio ir antikomunistinio nusistatymo gyventojų sluoks
niai. Pagal šią ideologiją, tarptautinis komunizmas su
daro mirtiną pavojų likusiam laisvajam pasauliui, kuris 
turėtų apsijungti ir sudaryti bendrą antikomunistinį 
frontą. Toks ideologinis klausimo statymas ir jame ieš
kojimas sprendimų iš anksto buvo pasmerktas nesėkmei, 
nes komunistinis pasaulis yra suskilęs, kuriame Raud. 
Kinija pasidarė didžiausiu Sovietų Sąjungos priešu, jau 
nekalbant apie Jugoslaviją, Albaniją ir kitas komunie- 
tines partijas Vakarų Europoje. Užėmus griežtą anti
komunistinę poziciją prieš visus komunistinius kraštus 
ar jų veikiančias partijas laisvajame pasaulyje, priverstų 
visus , vėl susiburti T vieiią ‘komunistinį internacionalą, 
kaip tai būta Stalinė, laikais.

" t Dėl šios priežasties Vakarų Europos politikai nepri
tarė užimtai ’Reagano .administracijos pozicijai ir pasi
sakė už lankščią politiką, kuri buvo-išbandyta pastarųjų 
dešimtmečių bėgyje. Po 15 bandymo mėnesių, sekretorius 
A. Haig gavo įsitikinti, kad prez. Reagano ideologiniais 
pagrindais grindžiama pasaulinė politika.negali būti įgy
vendinta. Pasaulis, kaip komunistinis, taip ir laisvasis, 
nėra vienalytis ir vien dėl to negalima planuoti vientisos 
pasaulinės politikos, bet reikia atsižvelgti į paskirų pa
saulio dalių specifinę padėtį ir atitinkamai veikti,

Prie grynai Amerikos politinių nesėkmių, tenka pra
dėti sankcijų pritaikymo nesėkmes. Prezidentas J. Car- 
teris buvo sustabdęs grūdų pardavimą Sovietams ir pa
skelbęs olimpinių žaidimų boikotą, kad priverstų Sovie
tus pasitraukti iš Afganistano, bet tuomi tikslo nepa
siekė. Išdavoje paaiškėjo, kad viena Amerika yra ne
pajėgi sankcijomis privrsti Sovietus atsisakyti nuo savo 
agresingų žygių, jei tam neranda pilno pritarimo iš savo 
sąjungininko pusės,

Amerikai sustabdžius grūdų pardavimą Sovietams, 
trūkstamą kiekį lengvai nusipirko Argentinoje, Kana
doje, Australijoje ir kitur. Tuo tarpu grūdų embargo 
atnešė Amerikai 11 bilijonų dolerių nuostolių, prie kurių 
reikia pridėti papildomus 11 bilijonų dolerių, kurių far? 
meriai neteko dėl susidariusios kainų depresijos. Rezul
tate ne Sovietai, bet Amerika nukentėjo nuo grūdų em
bargo. Pasiremdama šia skaudžia pamoka. Reagano ad
ministracija atsisakė nuo panašių sankcijų taikymo So-

“n|žbs vaizdas i| Panemunės žiūrint

Pavergtoj Lietuvoj
Kaimo statyba

M. Ėąuląitis rašo Valstiečių 
laikraščio redakcijai: -

— Į vieną Alytaus rajono liau
dies kontrolės komiteto posėdį 
buvo pakviestas būrelis gana at
sakingų rajūno darbuotojų: ra-

jono arChiUktas inspektorius L, 
Alekserišnas, savanoriškos gais
rininkų draugijos inspektorius 
A. Sventiekas, sanitarinės, epidę- 
inįploginės stoties gydytoja R. 
Burneckytė ir. rajono .žemės 
ūkio valdybos vyresn. inžinierius 
statybininkas G. Rinkevičius, 
šie žmonės sudarė labai atsakin-

vie tams.- . - į.
’ " Kita' painoka atėjo su Lenkijos įvykiais. Prezidentas 
Reaganas rinkiminės .kampanijos mėtų kaltino demokra
tus,ypač liberalus,. kąd jie gelbsti bankrutifojaūčiaš ko
munistines santvarkas, suteikdami lengvomis sąlygomis 
kreditus, modernią technologiją, grūdus ir kitką. ?.'

Pradžioje prez. Reaganas buvo atsisakęs gelbėti griū
vančią Lenkijos ekonomiją, bet ir vėl nerado pritarimo 
tokiai politikai Vakarų Europoje, kuri pabūgo netekti 
Lenkijos skolų ir rinkų Rytuose. Vėl susidarė-paradok
sinė situacija, kurioje, taikant sankcijas, daugiau nuken
tėtų Vakarai negu Sovietų blokas. - -

Priedui Reagano administracija ėmė skelbti, kad 
Amerika yra nuo Sovietų toli atsilikusi apsiginklavime, 
kuris bus išlygintas po kokiu penkerių metų. Reiškia, ir 
milltarinėje plotinėje Amerika negali’ stoti į konfronta
ciją su Sovietais. ’ ' \ < .

Po šių visų nesėkmių ir bandymų pasukti pasaulinę 
politiką antikomunistiniais keliais, teks sugrįžti.) išban
dytus kelius ir mėginti kompromiso keliu su/sąjunginin
kais suderinti bendrą politiką ir laikytis prieš Sovietų 
agresiją, ieškoti galimumų išvengti atominio karo. Tai 
didžiulė staigmena konservatyviams ir lietulvių veiks
niams, kurie buvo sudėję daug vilčių į Reagano. admi
nistracijos didžiulius užsimojimus pakeisti vidaus ir už
sienio politiką.

gą valstybinę Jfomiįiję, kuri' pri
iminėjo HjdividuSlinHis gyvena
muosius namus kaime.; ' \

Tik nežinia, kaip" jie ten pri
iminėjo, j si, pavy^d?iiiį, iš ketu
rių “Santaikos.’’ kolūkyje priim
tų namų tik vienas buvo pasta
tytas, Vienas narnąs be. apšildy
mo, be elektros, be grindų, o š. 
Marcinkevičiaus ir V. Bagdžiū- 
ho' namų — vos.;>nūro darbai 

■baigti. < t :J ■■,
“T.vįrtoyės”: kolūkyje tas-, pat: 

iš penkių pAįmtų namų ūk- dvie
juose galima buvo gyventi, , ■ • 

žodžiu, tie jų.priėmimo'^tai 
—- gryniausia fikcija.;.J j L;

(Iš Ęur. Lietuvio).

GALIMAS BRiTŲ IR ARGĘyt-
; 7 TINOS KARAS

NEW YORK, N,Y; į Jeigu 
Argentinos ginkluotos pajėgęs 
nepasitrauks Falkland salų iki 
šių metų balandžio 20 dienos, tai 
prasidės karas tąrp Didžiosios 
Britanijos ir Argentinos,' sako 
anglų pranešimas?. ■ " , • A ;

Britai turi 343,646 karius, o 
Argentina — 185,500. Britų ka
riuomenės .vadovybę skiria’ par
lamente rinkta vyriausybė,-tuo 
tarpu Argentinos karius •škiria 
patys generolai, nuvertė demo
kratinę vyriausybę. į.

Britai turi 02,701 lakūną,' Ar
gentina— 15,000.- • ”■■ 'i;

— Ketvirtadienį aukso uncija 
kainavo $319.

JUOZAS ŠVAISTAS

PETRAS ŠIRVOKAS
Nuotykių nuotykiai žemėje, 

pragare ir danguje
TOLIMI, BET NEPAMIRŠTAMI LAIKAI

(Tęsinys)
PADEBESIŲ KERDŽIUS

Petriukas pasijuto lyg pusbernis, kai iš žąsų, 
veršelių ir kiaulių skyrių perėjo į galvijų klasę. 
Daug tų raguočių turėjo Bandurskis, daug ir pie
menų reikėjo. Didesniame būryje linksmiau buvo 
ganyti. Čia ir žaidimai įdomesni, ir pasipasako
jimų visokių.

Nuostabiausias vis dėlto buvo pats skerdžius: 
aukštas, plačiamentis, tamsus, apžėlęs — lyg dir
vonas neartas, lyg koks kelmas tankumyne, pra
žilęs, apsamanojęs. Kai eina, visada tiesus, išdi
dus, nelyginant armijos vadas. Kai pakelia savo 
sunkius antakių želmyno užgultus vokus ir gilu
moj paslaptingai suspindi nesugaunamos akys, 
visada šiurpulingai nukrato žmogų, tarytum di
džiausio burtininko galios turėtų. Dažnai jis taip 
pažvelgdavo, rečiau paprastomis, žmoniškomis 
akimis, žiemą, vasarą ta pati kareiviška failinė 
'r kei c plačiab** b' skrybėlė, ligi antakių už
maukšlinta. ; 4

t'isada ty.u ir nuošalus laikėsi. Piemenys jį 
garbino, net ir o. jojo. Su vyrais prašnekdavo tik 

prie baltosios stikliuko, o su piemenimis, jei ati 
nešdavo gero tabako, nudžiovę iš namų. Mėgo 
šituos dalykus. Čia jau jo silpnybė ar įpročiai. 
Ilgai tarnavo kareiviu, gal tada ir priprato.

Moterys beveik neatšildydavo sukretėjusio jo 
vidaus ledo. Kodėl nelabai mėgo jų, niekas neiš
klausė ir nesužinojo. Buvo ir daugiau keistų da
lykų bei paslapčių. Sakysim, visai neaišku; kaip 
jis čia atsirado? Kiek jam metų? Koks jo var
das? Kokia tikroji pavardė? Kai kas kai kada 
susidomėdavo, bet daug nekvaršino sau galvos. 
Yra žmogus — gerai, kaip, sakysim, medis pa
kelėj. Nebus jo, jei reikės — atsiras kitas.

Vyrai vadindavo jį Pulkauninku. Kai kurie 
ar iš pagarbos, ar tyčia net į “jenerolus” buvo 
pakėlę. Moterys ir piemenys paprastai šaukdavo 
— “dėdė”4 Jis, rodoe, visiem* tolygiai atsiliep
davo, jei, aplamai, panorėdavo atsiliepti. Bet Jei
gu ne, niekaip jo nepriaiŠBukdąvo. Eina sau tie
sus, išdidus ir abejingas, nors čia plykk bešaukda
mas. Todėl, niekas nesužinojo, kuria pavadinimas 
jam geriau patinka.

Palikini ir mos šitą knirinėjimąM, verčiau 
grįžkim prie patieą žmogaus, kada jis gyvena. 
Beje, pamiršau pasakyti, kaip Marijona apie 
Pulkauninko amžių kalbėdavo, žinoma, kaimy
nėms. “Tik pamanyk tamsta: aš piemenaite prie 
jo ganiau! Nugi užaugau, Už Motiejaus ištekėjau, 
dabar Petriukas gano, o dėdė vis toks pat ir toks 
pat Nei ji» sensta, nei silpnėja. Jau tikrai kokius 
burtus turi!”

—JIIJW . R,|Į.^ ■/’ ■ X . ML. ■ į,........................................ ........ .■ ~

Dabar — į laukus, į pagirį!
Piemenų šešėliai susitraukė, kiek tik begali. 

Ar šiaip matuok juos, ar kitaip trumpesni ne
bebus, Vadinasi, pats vidudienis. Vešlioj žolėj pri- 
putusios karvės šniokšdamos sudribo. Jų akys 
mieguistos, žandai iš lėto, tačiau be paliovos ma
la. Čia pat susimetė avys, susiradusios paunksnę. 
Jų snukučiai skubiau dirba.

Pulkauninkas sėdi ant kelmo, nugarą atlošęs 
į drebulėa liemenį. Jis apėjo Jau prisikimšti ta
bako į maktingą savo pypkę. Trumpais papsėji- 
mais su malonumu varinėja dūmui. Oras leng
vas, skaidrus. Pypkės dūmai - iš lėto sklaistosi, 
banguoja, lyg apsigalvodami' df čia į viršų kilti, 
af driektis į šalis. .

Šiandien tabako atnešė Petriukas, ryt pasi- 
rūpina kita*. Piemenys neša paeiliui, susitarę, DA- 
bar jie gyvai kovoja dėl kfaulikls, vieni ginasi, 
kiti stengiasi įvaryti. Protarpiai jie dirstelia į 
‘’fcevO dėdf", ar fiįkVieČU dar galfos mėsČioji- 
maia ką nors pasiklausyti. Patys niekad nedrįsta 
kreiptu, ia patyrimo tino: tik pagadinsi, jei jis 
pato nepradėk Prašomas supyksta ir jau visą 
dieną nebešneka.

Staiga Pulkauninkas pakyla ir, atidžiai žiū
rėdamas priešais, eina prie putino kfūmo. Priėjęs 
is pradžių basnoją botkočiu, pa&kuį įnirtęs ima 
šveisti šmaikščiu botagu. "Ar neisi tu man į rais
tą! AŠ tau parodysiu kiauUkę!” ■

Piemenys metė žaisti ir subėga.

— Nugi velniūkštis, toks mažas kaip, zuikis.; 
Matyt, vaikas dar. Tik žiūriu — strikt, strikt nuo 
vieno medžio ant kito ir įšokavo į putiną? Mai
vosi ir vis rengiasi pribėgti prie jūsų. Kai pra
dėjau badyti botkočiu, labai jau gražiai prašo ? ir 
jis, girdi, norįs nors truput) kiaūlikę pavarinėti. 
Aš jam parodysiu nuo mažens piątihtiš prie 
žmonių!

Pemenys mato, kad Pulkauninkas gerai nusi
teikęs ir norėtų pašnekėti, tad jie klausia:. •

— Dėde! a kaip tu matai tuos velnius? Gal 
turi kokį juodo gaidžio ar šikšnosparnio kauliu-, 
ką po liežuviu? '

— Neskubėkit,, vaikai — pamatysit dar' ir 
jūs. Velnių daugiau žemėje, negu pragare. Tie 
patys žmonės tampa velniais, kai į jų kailį įlenda 
piktoji dvasia. Labiausiai ji pasireiškia per mo
teris. Taip jau eina huu Ievos. Toji pirmutinė 
susidėjo su velniu. Vyrai švaresni;ir padorūs, 
tad velniai vengia jų, bet per moteris savo pek 
daro ir tiek. * ’ ,

Tuo metu pamiškėje pasirodė moteriškė; su 
krepšių. ėjo kerdžiauk link ir sustojo. Valandėlę 
pastovėjo, piktai nusisuko ir dingo už krūmų/ .

— Matėt, vaikai? ■ . * > - ■ *. ‘
— Matėm, — atsiliepė keli balsai. . .

. — 0 žinot, kas tai buvo?
- Ne!’

(Bus daugiau). . ”
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MIELĄ TAUTIETĮ POVILĄ 
BURNEIKĮ AMŽINYBĖN 

PALYDĖJUS

OK PAUL V. UAKUlb 
teYOYlCMA* 4BL CHIRURGAI 

Cwfcjxwain Kilau—

a. iwaniwua, KC. WmUMw, tu 
#• darbo dienoaue u

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

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 & Halsted St, Chicago, IL 60608

TEL. 233-5893

OR. A. B. GlaEVECKAfc
GYDYTOJAS IK CMIKUKUAX

SP5CIALYBE: AKIŲ LIGOS 

3907 W«t 103rU Street 

Vtl&ncios pagal suaitarimą.

Drs -Jonas K Mažeika
— UAJNTŲ GYDY1UJAS 

46(MJ W. I03rd bueet

Ott let 423-S380
Valandos pagal susiuruną

TEL. 233-8553 
Service b35-45v6, rage 06058

DR. A. B. GUS VELKAS 
GYUTIUJAS IK UflIKUKUAJ, 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

Dr. LEONAS SElBUllb 
INKSTŲ, rU$LĖ> IK 

i PROSTATOS CH1RURGUA 
2454 WEST 63rd STREET 

V alandos: anttad. 1—4 popieų

Ofiso telefonas: 774-23W, 
Bradendl** leist.: 444-5545

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St Petersburg, Fla. 33710 

Tel. (813) 321-4200

Mielas tautietis Povilas Bur- 
neikis su žmona mokyt. Ona ik 
gesnį laiką gyveno Bridgeport, 
kui’ turėjo gražią reziuenciją. ( 
Po sunkios ligos mirė š. m. ko-! 
vo 25 d., sulaukęs 75 metų am- į 
čiaus. Šiame krašte išgyveno ^2 
metus. Diaeliame nuiiuaime li
ko žmona mokyt. Ona (gimusi 
Juozelskytė), sūnus Romualdas, 
anūkai: Paulius, Vincas ir Alek
sas, duktė Zita ir jos vyras Juozas 
Petkai,svainio dukra Albina Že
maitytė; Lietuvoje dvi seserys 
su šeimomis ir kiti giminės An- į 
glijoje bei Kanadoje-

Povilas Burneikis tremtyje 
buvo aktyvus LKVS Ramovės 
Chicagos sk., eidamas sekr. pa
reigas, R.L-B. Brighton Parko 
apylinkėj ir BALFo Bridgepor- 
to skyriuje sekretoriavo; akty
viai talkininkavo ALTui VLI- 
Kui bei “Sandarai“.

Su velioniu atsisveikinimas 
įvyko kovo 28 d. Atsisveikinimo 
žodžius tarė minėtų organizaci
jų atstovai: Dundulis, V. Navic
kas, Repšienė, Balčiūnas ir kt. 
Kui ir “Sandarai”.

Sekančią dieną velionis buvo 
nulydėtas iš koplyčios į Šv. Jur
gio parapijos bažnyčią, kur įvy
ko gedulingos pamaldos. Po pa
maldų didelės vilkstinės mašinų 
buvo nuydėtas į Šv. Kazimiero 

’lietuvių kapines.
Pagal šeimos pageidavimą, vie

toj gėlių, daugelis tautiečių au
kojo šv. Mišioms ir Tautos Fon
dui, tuo įamžindami gero tautie
čio Povylo Bumeikio vardą.

Ilsėkis, mielas Povilai, toli 
nuo Tėvynės, svetingoje šio 
krašto žemelėj ei

Magdalena ir Pranas Šulai

ELVIRA KRIAUČIUNAITĖ - 
KARKLIENE AMŽINYBĖN 

IŠKELIAVO

APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS
Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai 

Margučių dažymas buvo malonus 
darbas kaimo žmonėms

M augučiai, tai yra piešti ir da
žyti kiaušiniai, yra vienas gra-

uencijo^e, St. Joseph, Michigan, 
š. m. balandžio 3 d. Ji gimė Lie
tuvoje, Panevėžyje.

Velionė buvo pašarvota-Stepo- 
no C. Lack ir Sūnaus koplyčio
je, kur su velione atsisveikino 

į u.aug tautiečių.
Pasiliko diaeliame nuliūdime 

vyras Juozas, sūnus Rimas, mo
tina mokytoja Rožė Kriaučiū
nienė, brolis Romualdas su šei
ma, sesuo Vita su šeima, anyta 
Jolanta Karklienė,pusbrolis Ze
nonas Šukys ir kiti giminės Ka
nadoje ir Lietuvoje. v <

Laidotuvės įvyko balandžio 7 
d. iš koplyčios buvo atlydėta į 
bvenč^ Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčią. Gedulingas pamal 
das už velionės sielą atlaikė kan. 
Vacį. Zakarauskas, paskydamas 
įspūdingą pamokslą. Po pamal
dų, velionė buvo didelės auto
mobilių vilkstine nulydėta į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines am
žinam poilsiui.

Daugelis laidotuvių dalyvių 
, vietoj gėlių aukojo šv. Mišioms, 
Skautų šalpos Fondui ir kt. or
ganizacijoms.

Ilsėkis, brangi Elvira, toli nuo 
savo Gimtinės šio krašto žeme-

jusią” gyvybę, o jes papuo
šimas— tai netolimo pavasario, 
gražaus ir margaspalvio, nu- 
brąįžyinas.

Velykinių kiaušinių dažymu 
lirųtąi buvo užsiėmę daili- 

•niųĮsai jau nuo 17-tojo Šimtme
čio.

1682 metais išėjusi Heidelber
ge, Vakarų Vokietijoje, knyga, 
aiškino, kaip marginti kiau
šinius ir kokias spalvas nau
doti.

Jię naudojo svogūnų žievę, 
kuri suteikia kiaušiniams rudą 
spalvą.

Žalios, melsvos geltonos spal
vos buvo gaunamos iš džiovin
tų gėlių, lapų, šaknų, Ne- 
t ūko specialistų, kurie iš mar- 
gučiu padarydavo tikrus meno 
kūrinius.

tru-

laiš- 
(ridi-žesnių Velykų papuošalų.

Margučiais papuošiame vely
kinį štai, teikiame juos kaip 
dovaną, daužome, ridinėjome, 
vienu žodžiu—pritaikymų jiems 
nerūksta.

Lietuvoje margučiai buvo da
žomi įvairiai Kaimo gyvento
jai naudodavo šieno pabiras, 
gaudami rusvą, gelsvu antspal- 
viu kiaušinį. Beržų vantų lapai 
suteikdavo aiškiai gelsvą spal
vą, o tik sprogstančių beržų la
pukai — žalią, svogūnų lakštai 
— rausvą, ąžuolo žievė — tam
siai pilką ir pan. /

Paįvairinimui pridėdavo dar 
pelkių rūdos, alūną, rūgštį, šer
mukšnio,lazdyno, drebulės, alk
snio žieves ir samanas. Visa tai, _ 
reikalavo . nemažai ųgudimo iuvluose, sudėti.mėson; kartu su 5-

TUVIŲ DIREKTORIUS

/fiSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

TCT

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

« 

Sw ■

rVRJMl

KOPLYČIAI 
'ĮSOSE MJESTc 

DALYS*.

AM6ULANSO . 
patarnavimai

Uetavię 

^idet^viiį 

Direktorių

RIDIKĖLIŲ STOTOS

Ridikėlių salotoms pagaminti, 
reikia paimti: du pundukus ri
dikėlių, keletą svogūnų laiškų, 
vieną kietai išvirtą kiaušinį, pet
ražolių lapelių, grietinės, 
puti druskos.

Ridikėliu ir svogūnų 
skus apiplauti, supiaustyti
kėlius plonais griežinėliais, svo
gūnų laiškus — smulkiai) už
pilti grietine ir išmaišius sudėti 
į salotinę.

Ridikėlių salotų viršų reikia 
papuošti kiaušinio skiltelėmis ir 
petražolių lapeliais.

D.
KAIP PARUOŠTI SKANIAS 

LIETUVIŠKAS DEŠRAS
Lietuviškoms dešroms paruoš

ti reikia paimti:
Penkis svarus liesos (kudos) 

.kiaulinės.
Kiaulieną reikia smulkiai su

kapoti, bet nemalti.
Paskui paimti vieną viduti

nio dydžio svogūną, kurį su
piaustyti ir pakepinus rieba-

meniško apipavidalinimo.
Kiekivena šeima mėgdavo da

žyti margučius; po kelis kartus, 
yis skirtingomis spalvomis, taip, 
kad sudėjus visus dažinius, jau 
gaudavosi tikrai gražus kū
rinys.

Nemažai pasitaikydavo ir to
kių, kurie kantriai ir ištvermin
gai “išrašinėdavo” margučius su 
peilio smaigaliu, nulaužtu stik
lu ir šiaip kokiu instumen- 
tu, savotiškai nudažant braiži
nius -''

Daug tokių nudožytų kiauši
nių matome ir šiais laikais ir šie, 
be abejo, yra daugiau verti
nami.

Šių laikų lietuviškus margu
čius yra pamėgę amerikiečiai ir 
apie juos dažnai parašo laikraš
čiuose. . -'

PERKRAUSTYMAI M. gdalena šulaitienė

Lridimai — Pilu* apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Ch*T£* 
ir VISA kortele*.

R. iERSNAS. Tai. 925-8043

Staigiai mirė Elvira Kriauče- 
liūnatė - Karklienė savo rezi-

Apdraustai parteriuatymaa 
S įvairių aMvmų.

ANTANAS VILIMAI 
T*L 374-1882 arba 374-5994

h

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
visiems lietuviams linki

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

šeštadieniais ir sekmalieniaia 
du* 8 JO iki 9 JO vai. ryto. 
Stoti** W0PA - 1490 AM / 

iruuliuojatno* iš mū«v *tudijo« 
M*rqu**t* Parka.

Vedėja —- Aldone Deukuu 
773-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

V 
t —

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo progra
ma Naujojoje Anglijoje. iš stoties 
WLYN, 1360 banga AM, veikia sek
madieniais nuo 8 Ui 8:30 vai. ryte, 
perduodama vėliausiu pašauUniu

tai, muzika* dainos ir Magdutės 
Pasaką, ša programą vada Stepo 
nas ir yaicūLaa Minkai- Biznio 
reikalais knrif4s į Baltic Vlonsts — 
gėlių bei dovaaų krautuvę, 502, E. 
Braadwwy, $*. Mast. 0212/.
Telefonas 268-0489. Ten pat gau 
aam<* “Naujienos”, didelis pasi 
rinkimas lietuviškų kny^ų ir lie

tuviukų dovanų.

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

649 EAST 162nd ST.
South Holland, Illinois

Phone 264-2228

MĄRGUČIAI — PAVASARIO 
ŠVENČIŲ SIMBOLIS

Kiekvienos didesnės šventės 
turi savo herbą arba simbolį, 
kuris atvaizduoja tų švenčių 
nuotaiką arba jų gilesnę pras
mę.

Kaip žmome, Yęlykų simbolis

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

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

Telef. 476-2345

kiais šaukštais druskos. Pridėti 
keletą žirnelių, sumaltų juodų 
pipirų, pusę uncijos šaknelių, 
gerai sumaltų.
Nupirkus kiaulių žarnas pa

mirkyti 24 valandas, kurias vė
liau prikimšti sukapota kiaulie
na ir palaikyti kokią vieną 
landą.

Kiaulieną su prieskoniais 
kia gerai išminkyti, užpilti 
lionu ir sudėti į molinį indą, pa
liekant per naktį šaltoje vie
toje.

Sudėjus karštame vandenyje 
dešras, reikia virti 20—30 minu
čių ant stiprios ugnies, dažnai 

. pamaišant.

Išvirus dešras, nupilti vande
nį, o ant dešrų užmesti kiek 
sviesto, pakišti į kaštą krosnį ir 
palaikyti ten keletą minučių, 
kad pageltonuotų.

Magd. šulienė....

va-

rei- 
bu-

NIEKO YPATINGO

Viena poniutė paklausė gar
saus vokiečių poeto Heine,ar sun 
ku yra išmokti prancūziškai.

Poetas atsakė:
—Nieko komplikuoto.Tik vie

toje vokiečių žodžių, reikia var
toti prancūziškus.

SKIRTUMAS
Du vyriškiai kalbasi apie savo 

žmonas:
— Mano 

ko; a apie 
ra.

— Mano 
Simą.

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

Tel: 652-5245
1KUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti.

STEPONAS C. LACK IK SŪNŪS
(LACKAWJCJJ

^4^4 yVJri&T bifLb SXMJbkMfX
11028 SOUTHWEST HlfcHWAX, raim UJU, UL

gi žmona — apie bū-

KM So. HALSTED STREET Tek laroa ri>i— Per akis meluoja.

►

žmona nuolat pana
šavo buvusį vy-

Parinki ma> jų hera atsitiktr 
nas dalykas.

A FUN NEW KOOL-AID RECIPE
teospdoo <cd-Atd* Brand 2 fa&espoons sugar 
u'lswoe'&rtea Sot! Dank cup water
Mit.atyHcvor cup mtUc

O^oM soft d^»nk mot and super in wafer in gloss Shr in mrfk.
Sen< or one* gr abtf and s&before saving. Makes 1 cup 
OHfcWj^.

Genro) Foods Corpo'<?oa

k xt- Aid and >*c*w Oe*^ ore registered
sodemateel G^wd Foods CoėofaNy\

BUTKUS - V AS ATTIS
1448 So. 50th Ave, Cicero, ILL Tri.: OLjrnpic PIMM

PETRAS BIELIŪNAS
*MS So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAI«yel> J-MTJ

5 — Naujienos, Chicago, 8, EL Friday, April 9, 19X2

Nuo
1914 metu

h

Bddgevfew, IL 46^51 
Tek 598-9400

Midland bavings .^ptar- 
nauja taupymo u narni; 
paskolų reikalus visos mtr 
su apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodyta 
pasitikėjimą. Mes n orė t ir 
me būti jums naudingi 
ate įtvie,

iki $180,080
2657 W. 69 STREET 
micao*. )L 6062 

Ye« *25-7400

SAVINGS
AMD LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO. ILL. 60632

PHONE 254-4470M.



MIEGAS IR NEMIGA kui "s miegodamas vaikščiojo.
Tai retas atsitikimas, bet p?.si-

i-peja

pervargimas, 
gėri- 

kitų stirnų-! 
nemigos priežas -1

Ne visi žmonės vienodai mie- nuovargis, savaime aišku, pade
ga. Vaikai — ilgiau. vyre§niji da užmigti, jeigu žmogus nėra 
miega mažiau valandų. Miegoji- i susirūpinęs, 
mas priklauso dar ir nuo papra-! 
timo ilgiau ar mažiau miegeli. 
Yra žmonių, kurie įpratę keltis 
į darbą, atsibunda beveik tuo 
pačiu laiku ir be žad ntuvo. Yra 
pr’elaidų.kad darbinmkai pramo
nės srityje tarp 40 ir 50 nuošim
čių gerai nemiega. Nemigos pre 
žasfs — rūpestis,
prieš einant gulti, kavos 
mas arba gėrimas 
liantu, yra 
tvs.

Nuo 6 iki 8 valandų miego' 
daugumai žmonių pakanka. Nor 
malku miegodami pereiname 4 
miego laipsnių ciklą. Pirmiau
sia, užmiegame lengvu miegu ir; 
laipsniškai prieiname prie gilaus ’ 
miego. Tada vėl pasiekiame 4- 
tą laipsnį, patį giliausią miegą. Į 

Miegas miegui nelygus- Yra- 
ramus miegas ir veiklus miegas, ’ 
kai sapnuojame.Per sapną žmo
gus gali kalbėti ir net išsigandęs ‘ 
rktelti, iš miego pašokdamas. ’ 
Miegančio žmogaus kraujospū
dis žemesnis ir pastovestis. išsky t 
rus tuos atvejus, kai mieganty-’ 
sis ką nors baisaus susapnuoja. 
Miegančiam raumenys ir įtam- ’ 
pa sulėtėja, bet smegenys visai 
laiką pasąmonėje veikia. Nera
mus miegas neleidžia kūnui pa
silsėti. f ;

Kodėl kai kurios fizinės for-* 
mos trukdo miegą? Pa v.. Hypo-’ 
glycemia, arba žemas cukraus ‘ 
kiekis, gali būti taip pat nėmi- 
goss priežastimi. Per didelės fi
zinė įtampa. Je’gu kas dienos t 
metu prisnūsta. naktį sunkiau 
užmiega.Senesrūo amžiaus žmo-’ 
nėms pakenkia dienos miegas— 
naktį trukdo normalų miegą. ’ 
Neišsimiegojęs žmogus d’eną 
jaučaisi ne kaip. Dienos darbai 
mažina produkciją; jis greičiau 
pavargsta. }

Ką daryt; su nemiga? Reikia 
vengti to, kas jau aukščiau pa
sakyta,
kia ore pasivaikščioti, šilta 
nia padeda, lengvas pasiskaity
mas, išgėręs šilto pieno, pasukų 
arba vyno. Kai kam padeda ma
sažas gerai išsimiegoti. Fizinis

Daug kas vartoja plačiai gar
sini mus miego vaistus. Tačiau 
gydytojai skeptiškai žiūri, net 

nežinomų miego
vaistų, kurie gali padaryti dau
giau blogo, negu gero. Gali su
daryt’ įproti, tai tada be jų var- 
tcymo nebus galima užmigti- 
Tada reikės imti didesnę 
vaistų dozę. Pasėkoje gali 
nešti rimtų negerovių.

Nuo veiklos ir gyvenimo
linkyb’ų daug priklauso ir mie
go norma. Reikia atsiminti, kąd 
Žmogaus orgaaizmas 
to, kas jam netinka 
daug.

Aš pažinojau vieną

tu 
at-

ap-

nepriima
arba per-

berniuką,

tais atsikelia iš lovos, vienmarš
kinis laukan išeina arba laipio- į 
ir kupstais. Tėvai jį turėjo sau
goti, kad nevaikščiotų kaip nak
tibalda. Tas berniukas taip da- ‘ 
ryd ivo sapnuodamas. Kai jis 
paaugėjo, žinoma, ir gydyotjo > 
prež’aroje buvo, jo nepapras
tas “košmaras” pranyko.

Sapnas yra žmogaus prigim
tis. Daugais žmonių tiki sap- < 
nais ir burtais. Būna atveju,kad , 
sapnas “išsipildo”, jeigu sapnuo-. 
tojas atsimena, ką sapnavo. Sap- • 
nas yra psichologinis įspūdžių 
refleksas, t. y. pasikartojimas. 
dienoc metų įsigytų įspūdžių, ( 
tačiau būna ir visai su įspūdžiais ; 
nesurištų sapnų.

M. š-kis

ST. PETERSBURG, FLA
••SAULES” LITUANISTINES 

MOKYKLOS PASIRODYMAS
š. m. balandžio mėn. 3 d. 3 v. I 
p. Lietuvių Klube įvyko mo- ’ 
kielės mokinių pasirodymas.! 

Programoje: montažas '‘Lietuva • 
mūsų žemė”. Programą atliko j 
visi mokiniai ir dvikalbė klasė.; 
Pradėta šokiu suktinis.
x Toliau ėjo tautiniai žaidimai,! 
daines, deklamacijos. Dvikalbės t 
klasės mokiniai skaitė savo pa- Į 
rašytus originalius referatus. Pa J* ° v • ibaigai, visi mokiniai iškėlė tau-1I tines vėliavėles, praėjo sceną, j 
dainuodami — “Į Tėvų žemę. į. 
Tėviškėlę nešam trispalvę sau-* 
lėn iškėlę”-

Pagaiau, tautinių šokių 
jai “Banga” pašėko labai 
žiai keletą tautinių šokių, 
vaujami mok.

D

Mildos

šoke-1 
gra- į 

vado- 
Sandar-

Paskutinius 
lėlės direktorė 
tienė tarė

mokyk-
Peterai-

žodžius
Marija

“Lietuviu kalba neš-

4645 ,So. ASHLAND AVI.
:TeL 523-8775 '

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

MARQUETTE PARKE išnuomo- 
----- Į jamas 4 kąmb. butas, šiluma ir 

karštas vanduo, šaldytuvas ir 
sakyti!

plaukia du Sovietų narlaiviai.

kelias

namo,

INCOME TAX SERVICE Laikrodžiai tr branfenybit
Pirdavtmat ir Taisymu
2646 W.if 49th Stmt 
T»L REpubllc 7-1941 ‘

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAŠ, 4059 Archer ĄvantM, 

Chic»Sc, III. 60632. T»L YA 7-5980

— Argentinos vyriausybė ati
dėjo ištaiginga generolo Menen
dez įkūrimą gubernatoriaus pa
reigoms Stanley uoste.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONU’-

s:

FUxitl — PirtUvImui
REAL ESTATt FOft SALE 1IAL 1FTAT1 FOfc iAL>

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DALOMOS ILGIEMS TERMINAMS 
fR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

1212 W. Cennak Road Chicago, HL TeL 847-7747

BUTŲ NUOMAVIMAS 
.« NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

kymui suaukojo virš 800 dole-;
lių.

Mokyklėlę lanko apie 26 įvai
raus amžiaus mokiniai, nuo 4— 
18 metų amžiaus.

Mokykloje dirba patyrę šie ’ 
mokytojai: M. Peteraitienė, A J 
Breimenienė, R. Moor, E. Bobe- Į 
lyte ir. E- Bogutienė. j

Tėvų komitetą sudaro: Dalia
R. Dr. Vytautas P. Dargis, dr. Va- skelbė, kad į Mar del Plata at- 

Al- lentinas Plioplys, dail. 5Jonas
j Tričys, žurn. Zuzana Juškevičie-
1 nė, pedag. Antanina Repšienė.

Džiugu, nors ir pensininkų 
kolonijoje, bet yra pasišventu
sių žmonių, kurie aukoja savo 
jėgas jaunimui mokyti ir ugdy
ti tautinei dvasiai.

Parengimas puikiai pavyko. Trečiadienį [Nablus mieste, Iz- 
Linkim mok. direktorei M. Pe- raelio okupuotoje Jordanijos žę- 
teraitienei ištvermės.

Petersburgietis V.

Babelienė, E. Radvilienė, 
Moor, A. Didžbalienė, A. 
čiauskas ir K. Samulis.

PRIMINS DR. ZENONĄ 
DANILEVIČIŲ

Mišios už buv. Reorganizuotos

i ' VIENUOLYNAN ĮMESTA 
j BOMBA SUŽEIDĖ DU 
į." TEL AVIVAS, Izraelis. -

mėje, buvo įmesta bomba -į 
. graikų vienuolyną. Buvo’ šužeis- 
! ta viena graikė vienuolė ir. vie-
i ,. nas arabas vyras.

Bomba buvo Įmesta pro plyšį, 
kai vienuolynas buvo pradary-

V 4 A JLK-. * V . -A—i i X- V Vi V A UX. KZ . X A . ” t « .’r

k!me kaip gėlę ant altoriaus; be Lietuviu Bendruomenės garbės tas turistams įžengti į vidų. Nu
lietuvių kalbos nebus Lietuvių

Prieš einant gulti, rei- Tautos
vo- ’ Programa baigta mokinių ir j 

pubikos sugiedotu Lietuvos him
nu.

Publikos susirinko pilna salė, 
kuri aukomis mokyklos išlai

pirmininką A.A. dr. Zenoną Da- sikaltėlis pabėgo, kareiviams nė- 
\ nilevičių vyks šeštadienį, gegu- pavyko jo pagauti.

! žės 15 d., 7:30 vai. ryto, šv. M. 55 mėtų vienuolė Filateja
I Marijos Gimimo bažnyčioje. . Kapiske buvo sunkiai sužeista 
j . Minėjimas vyks gegužės 22 d., ir tuojau nuvežta į Izraelio’ li- 
! šeštadienį, 6 vai. vak., Lietuvių goninę.
Tautiniuose Namuose, 6122 So. j —- ---------------

•r Kedzie. Minėjimą ruošia Komi- — Argentinos vyriausybė pa
te tas Dr. Danilevičiui pagerbti: 85 ■ ■

HINCKLEY TEISMAS PRASI
DĖS BALANDŽIO 27 DIENĄ

WASHINGTON, D.C. — be
žiūrint į visus advokatų trukdy-! 
mus, John W. Hinckley Jr. teis
mas prasidės balandžio 27 dieną. 
Jis bus teisiamas už pasikėsini
mą .nužudyti prez. Reaganą ir 
už .sužeidimą kelių valstybės1 
tarnautojų.

| ; -Hinckley Jr. paleido 
kulkas kovo 30 dieną, kai prezi
dentas Reaganas, baigęs 
kalbą, išėjo važiuoti 
^Ginkluotas Hinckley Jr. jo’ laukė 
prie viešbučio.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
’ INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
X

ŠIMAITIS REALTY
REZIDENCINIŲ IR P AJAMINIŲ 

NAMŲ PARDAVIMAS.
INCOME TAX . į

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

HOUSE FOR SALE — 3663 S. 
Marshfield. Totally remod., new 
electric, new interior. Full base
ment. Central hot water heat. 
2 car brick garage. $35,000 — 
owner will finance. 927-2020

pečius. t

Telefdnuoti iki B- vai vakaro
RE 7-7720

i

I

— Mintis yra sėkla veikimui

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

(1975 & 1981)
® Federal short form $10
< State form $5i? '
• Federal long form $20 & up.
4104 S. Archer Avėį

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

Mes . kalbame lietuviškai.
Eleonora Jakštas

a

ftl
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ n

šia proga Naujienų paramai skiriu $20.
F.

ĮCortaid

FREE ESTIMATES

334-0771
Hxxvd by TKe Jot Goroeou Co . NY, NY. « 1981 80 proof.

«
8 
K

ALL YOU NEED 
FOR MINOR ITCHES 

AND RASHES.

ft
« 
a 
ft

ft 
ft 
ft 
ft 
ft 
ft

Roofing • Carpentry ♦ Electrical • Plumbing • Tuck Pointing 

Brick Block Masonry

Tlie sweetness of price does not compensate 
for the bitterness of poor quality.

LICENSED, BONDED AND INSURED CONSTRUCTION
INDUSTRIAL / COMMERCIAL / RESIDENTIAL

Financing Available
1344 W. BRYN MAWR AVE.

CHICAGO, ILL. 60660

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
linki savo klientams lietuviams

NORMAN BURŠTEINAS
KAILIŲ KRAUTUVĖ IR SIUVYKLA

185 NORTH WABASH AVE. - 2 aukšta 
Telef.: 263-5826. Rezid.: 677-8189

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagcs miesto leidimu 
Dirbu ir užmiesčiuose, 

garantuotai ir sąžiningai, 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avi.
TeL 727-3559

DĖMESIO 
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai <120 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensinio-, 
kamk Kreiptis:

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

excessive use a *cr

Jūsų protėviai gardžiavosi paslaptingu, 
turtingu, švelniu, šildančiu, elegantišku 
Martell Cognac skoniu nuo 1715 m.

O kai žmonės taip ilgai ką nors vertina, 
jūs žinote, kad tai yra labai gera.

Sveiks.
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“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.

j

M. ŠIMKUS. • 
• *•’<<• 4 •' *.

• J Notary .Public .ššv

INCOME TAX? SERVICE

4259.S. Maplewood/Tel. 254-7450
Taip pat daromi Vertimai, įminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra - 

šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Ztptlia, Aeenf 
W*Vi W. 95th M

Cor-; 2-.y

LINKIU VISIEMS DRAUGAMS 
IR PAŽĮSTAMIEMS.

Antanas Marma

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos*1 į 
keista knyga su legališkomis 
formomis

Knyga su formomis gauna, 
na Naujienų administracijoje,

. AdKofctUt

GINTARAS P. čEPtNAf
Oarbc. valandoa: nuo 9 vaL ryV 

IM S vaL rak. SeStadienl
B vaL ryto Dd 12 vaL 4

Ir pagal auMtarima.
TO. 776-5162 arba 778-51M

U4> Wert 63rd Street
, CMeac*, Ui. 10629

A-l ANDERSON
Designers COMPANY Engineers

« — Nettfieae*, ChJttfo, S, HL Friday, April 9, 1981




