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1 - JAV nepripažino Lietuvos įjungimo 
į So v. Sąjungą, - pasakė Kampelmanas • ✓

JAV-ių delegacijos Madride kalbą, primindamas Sdvictų val- 
konferencijoje pirmininkas Max dovains, kad valstybės, kurioms 
M. Kanipelman kovo 3 d. pasakė teko “eksperimentuoti su impe

rializmu, patyrė, kad imperialis
tiniai atsiekimai yra labai ribo
ti. Tie, kurie atsisakė imperia
lizmo, drauge atsikratė ir jo 
naštos, nesigailėdami savo nuos
tolio. Pasaulio opinija šiandien 
atmeta bet kurios valstybės tei
sę užkariauti ir pavergti Įeitas

svarbią kalbą apie Pabaltijo 
valstybes. Jis priminė, kad pra
eitą savaitę, paskutinę konferen
cijos darbo dieną vasario mėne
sį, Sovietų delegacijos galva kal
bėjo' apie “imperializmą”. Kam- 
pelmanui tai pasirodė įdomus 
sutapimas, nes vasario mėnesį, 
lietuviai, latviai ir estai visaiiie tautas. Be to, buvusios imperia- 
pasaulyje minėjo savo valstybi- listinės valstybės patyrė, kad 
riės nepriklausomybes paskelbi
mą. Jo žodžiais:

“Latviją, Lietuva ir Estija su
pranta.ką reiškia imperializmas 
ir pagrindinių laisvių praradi
mas jo pasėkoje.: Tarp ĮRlS-ųjų 
ir 1939-ųji] metų, tos trys Pabal
tijo respublikos buvd išdidžios 
pasaulio laisvųjų tautų bendruo- 
menės. narės. 1910-ąis metais, 
rėiriįantis MolotovoRibbentropo

_ pakto, Sovietų Sąjungą^tastau-

- . ipės patvirtiname 'mūsų optfejl- 
ęija jai dabar. Mes. pęprijpižįs- 

u tąme prievartinio Pabaltijo vals- 
tj’bių įjungimą į. Sovietų Są- 

’ jungą,;.
Kampelmanas pacitavo Leni

ną, kūris, ‘‘užėmęs valdžią,, tą 
pačią -dieną paškėibė savo pirmą 
dąkJrelą'Aiftrajam Visos Rusijos 
Tarybų Suvažiavimuj, j ktoname 
jis pareisite; ‘Jei bet kuri tautaę 
nepaisant jos isreikšĮo pageida? 
yihio, ■ prięvąrla. -tebelaikoma 
(užimta)’..- jeigu jai nedudda- 
ma teisė,- be jokios prievartos, 
laisvų Tinkimų būdu, be "ją in- 
kofpėrąvitšios ar kitos galinges
nėj valstybės karinių;.pa jegųjbu- 
vimoį* laisvai- apsispręsti, kokia 
bus jos valstybinės egzistencijos 
forma... tada tokios valstybės 
įjungimą reikia vadinti aneksi
ja, užėmimo ir. smurto vėiks- 
mu’?’ Anot Kampelmano, Pabal
tijo valstybės buvo tokios “anek- 

i sijos, užėmimo ir smurto” aukos.
“Aš gerai žinau”, tęsė Kam

pelmanas, kad Sovietų Sąjunga 
vadina save “socialistine” vals
tybe ir kad pagal... jos pačios 
definiciją, ji niekad nepadaro 
imperiolistinių nusikaltimų, ne
žiūrint ką ji bedarytų... Bet ag
resijos veiksmai, nukreipti prieš 
Pabaltijo valstybes, buvo impe
rialistiniai veiksmai”.

Kampelmanas užbaigė savo

jos iš savo pastangų mažai tepa- 
sipeįnė.. . Ir Sovietų Sąjunga 
dabar pradeda patirti, kad jos 
imperialistiniai-siekiai ir jąs pa- 

-vpjngas nuotykių ieškojimas 
pasirodė esanti nepaprastai iš
laidi ir nereikalinga, našta. Kai 
ta pamoka bpš -.galutinai įsisa- 
vįn ta ir ją seks • reikiami veiks
mai,Helsinkio Baigminis Aklas 
mums ysiems įgaus naujos-pras
mės-ir tvirtybės”. \ 5

Soyaėty atstovas Ujįčiovas sa- 
va a įsakyme pareiškė, jog Kam
pelmanas, matyt; pamiršo tą 
Helsinkio' susitarimų" dali.. ku
rioje sakomą, kad pasirašiusieji 
pripažįsta po. Antrojo, Pasaulinio 
Karo nubrėžtas sienas: Kampel
manas atsakė, jog jis nieko’ ne
pamiršo: kai prezidentas Fordas 
pastoąšėyTĮė&mkid susitariinus, 
jis spėeialiai 'pabrėžė,' kad; JAV 
niekąiymėpripžįžiiid -Pabaltijo 
vals|ybią iyxtp^rno Sovietų 
Sąjųfl$$.'. Todėl; t virt-ipo Kam- 
pelritĮnCas, -SeUkokiė, susitarimai 
api^'MbriętU; Stepas -neliečia Pa- 

. baltij6< yalstybim -; s(Ęl la)
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; LpNŲONAŠ,- Angnją;^- .Bri- 
tų vyriausybė nepatebkinta JAV 
pozicija dėl argentiniečių įsiver
žimo. 'į-Falkland salas?. iPrežiden- 
tąs pareiškė,;kad JAV yra drau
gingos šu britais ii’ argentinie- 
čiais? ji ..

Britai negali suprasti, kaip 
Amerikos prezidentas gali užim 
ti tokią poziciją, kada jis žino, 
jog argentiniečiai įsiveržė į bri
tų valdomas Falkland salas.

Jeigu britai panašiai galvotų, 
tai tūrėtų išprašyti amerikiečius 
iš Anglijo's arba visos eilės pozi
cijų, kuriose amerikiečiai yra 
įsitaisę britų žeųiėse.
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GENEROLAI RENGIASI ATŠAUKTI 
KARIUS Iš FALKLAND SALŲ 

ADMIROLAI RIJO, KAD BRITŲ LAKŪNAI 
NENUSKANDINTŲ DIDESNIŲ KARO LAIVŲ

DRAUDŽIA VALGYTI 
i ALIASKOS SALMONĄ 4

WASHINGTON, D.C.— Mais
to ir Vaistų įstaiga uždraudė gy
ventojams valgyti į skardines 
sudėtas ir didelėse krautuvėse 
pardavinėjamą Aliaskos salmo- 

j na. Nustatyta, kad jau nusinuo- 
• dijo keli žmonės, valgę skardi
nėse pardavinėjamą 
salmoną.

Vasario mėnesį mirė vienas 
belgas, suvalgęs Aliaskos šalmo-1 

i na, paruoštą su grybais. Nusta- 
{ lyta, kad Wayne Pines bendro

vės paruošta ir į skardines sūdė- į 
ta žuvis turi toksinus, kurie yra i 
mirtini. Ypatingai yrą pavo'jin- i 
ga žuvis, sudėta į skardines su 
raidėmis HDBA ir numeriais. 
Maisto ir vaistų įstaigą pataria

LONDONAS, Anglija. — Sek
retorius Haig, išsikalbėjęs su 
britų premjere Thatcher ir už
sienio reikalų s kretoriumi Pym, 
priėjo išvados, kad britų vyriau
sybė yra pasiryžusi pulti Argen
tine's transporto laivus 200 my
lių alstumoje nuo Falkland sa
lų. Niekas nepajėgs priversti 
britų pakeisti šį nutarimų.

Aliaskos; Vakare sekretorius buvo Ja- 
j bai išvargęs. Jis turėjo kelis 
1 svarbius pasitarimus su Arganr 
t tinos užsienio reikalų ininiste- 
| riti Washingtone, o vėliau 
‘žinias iš JAV šaltinių ap:e mĮQT 
Į taikas Argentinoje. Pasitarimai 
f Londone jį lai]) pat gerokai iš- 
į vargino. Jis nutarė pailsėti Lon
done, o penktadienio rylą iš
skristi j Buenos Aires.

Manoma, kad sekretorius A. 
pirkėjams grąžinti nupirktasHaig patars Argentinos vyriiu- 

-vies^kar-dinesJr alsiimji pinigus, | sybei atšaukti savo karius iš 
Be'to, ČorJova mieste, Alias- f Falkland salų. Argentiniečiai, 

koje, yra kompanija, kuri deda i patyrę apie britų karu laivų pa- 
.į dideles skardines Aliaskos žu- siriiošimus, suprato, kad britai 
|vis. Federalinė .sveikatos įstaiga < nedarys jokių nuolaidų. Jeigu 
j pataria ir šios bendrovės kon-j.nori tartis apie bet kokias Ar- 

‘ servuotos žuvies nevalgyti, nes Į gintinos teises Falkland, Pietų 
beveik neįmanoma apsisaugoti 
tuo tose žuvyse atsiradusių tok-

•sinų;
| Aliaskos salmonas pardavinė
jamas Chicagos ir apylinkių 
krautuvėse. Perkant reikia būti 
atsargiems ir pasitikrinti, kad, apie 10,000 Argentinos kaęių. 
vėliau nereiktų nuo botulizmo Vieni buvo permesti iš Ugnies 
nukentėti.

Georgia ir kitee salose, apie tai 
derybos bus vedamos vėliau,-Kai 
Argentinos kariai bus išvažiavę.

Buvo' pasklidęs gandas, kad 
Argentinos kariuomenės vado
vybė permetė į Falkland salas

Sekr. A. Haig yra, Įsitikinęs, 
kad Argentina turi atšaukti 
wo karinį # F*lįd*nd salų,-

- Kuba stengiasi primesti saloms komu
nistinę sistemą, - sako prez. Reaganas

PREZIDENTAS PLANUOJA PAILSĖTI PORĄ DIENŲ 
PAS SAVO SENĄ PAŽĮSTAMĄ C. COLBERT

BRIDGETOWN, Barbados. — 
Prezidentas Reaganas ketvirta
dienį pasakė labai gerą kalbą 
Kingston mieste, kuria sukėlė 
didelio’ džiaugsmo Jamaikos gy
ventojų tarpe. Prezidentas pri
žadėjo padėti pataisyti kelius, 
kad salų gyventojai galėtų leng
viau susisiekti.

Prezidentas savo kalboje labai 
aštriai kritikavo Kubą, kuri 
bando primesti Karibų srities 
gyventojams komunistinę savo 
sistemą, kuri nieko gero neat
neša. Kubds atveju prezidentas 
buvo labai aštrus, nes jis gerai 
žino apie Castro bendradarbia
vimą su Sovietų Sąjunga, ir Ku
bos karių siuntimą į Angolą, 
Etiopiją ir kitas Afrikos vietas. 
Dabar Kuba 
sams primesti 
rio Amerikoje.

Prezidentas
porą dienų atostogų pas savo 
seną pažįstamą, kino artistę 
Claudette Colbert. Barbados sa-1 
loję artilė Colbert turi vilą, ku
rion ji pakvietė prezidentą pra
leisti Velvku šventes. 1

Nurodė Nikaratrvos ban
dymus maištauti

Be Kultes, savo kalboje prezi
dentas keliais atvejais palietė 
ir Nikaragvo agentus, bandan
čius įsibrauti į Salvadorą ir pa
kenkti vietos gyventojams tvar 
kyli $|vq reikalus. Pačioje Niką- iokihį bamo stovėjusį jo auto

nori padėti ru- 
savo valią Vidu-

nutarė praleisti
KALENDOR&LIS

Balandžio 10: Ežekielius, Min 
tautas, Dygūnė, Paisė, Sigiždas, 
Kilnutė.

Balandžio 11: Velykds, Leo
nas, Daugaila, Gydeikis, Kirsna, 
Vislis, Daugailė.

Balandžio 12: Julijus, Jūratė, 
Ųimlis, Vanalga, Nemunas, 
Liepsnelė.

Saulė teka 5:20, leidžiasi 6:23.
Oras debesuotas, Šiltesnis,

i . - .

ragvoje dar nepravesla jokių 
rinkimų, nors jie buvo prižadėti.

Nikaragva niekad neturėjo 
didelės kariudmenės. Pačioje 
pradžioje buvo sudaryta 10,000 
karių kariuomenė, o netrukus 
suorganizuota net 25,000 karių. 
Dabar aiškėja, kad ir šio skai
čiaus neužtenka. Dabartinė Ni
karagvos vyriausybė planuoja 
sudaryti 50,000 karo jėgą, kuri 
galės padėti vyriausybei gintis 
nuo bet kokių maištininkų. Ni
karagvos karius paruošė iš Ku
bos atvykę specialistai. Jie ruo
šiami įsiveržimams į Salvadorą 
arba į kitas Centro Amerikos 
valstybes.

Prezidentas Reaganas rengia
si aplankyti SL Vincente salą, 
Grenadines, Antigua. Barbados, 
Dominica, St. Christopher-Neves 
ir dar kitas. Prezidentas pasi
mato $u salų rinktiniais atsto
vais, pasikalba apie ekonomi
nius sunkumus ir galimybes pa
gerinti vietos gyvenimą. Prezi
dentas planuoja aplankyti kelia 
salų ūkius.

Preky-

SUNKIAI SUŽEISTAS 
TURKŲ DIPLOMATAS

OTTAWA, Kanada.
binis turkų patarėjas, 50 metų
Kcmaletim k'ani Gungor buvo 
labai sunkiai sužeistas j petį ir 
koją, kai jis įlipo j Salia dviejų

PATVIRTINO GENERAL 
MOTORS SUSITARIMĄ

DETROITAS, Mieli. — Auto
mobilių darbininkų unijo's nariai 
patvirtino jų vadovybės paruoš
tą susitarimą su General Motors 
bendrove. Unijos vadovybė pa
tenkinta narių pasisakymu, nors 
nemaža darbininkų pasisakė iri 
prieš susitarimą.

Už unijos kdntraktą buvo pa
duota 53% unijos narių balsų,! 
o prieš ji pasisakė 17% . Toki" 
maža persvara pasiektas kon-' žius, 
trakto patvirtinimas vadovybei džius, tartus paskutinės vaka- 
kelia kiek susirūpinimo. I pienės metu.

Darbininkams nepatinka, kad. Apie 10,000 žmonių susirinko! . . . .. , . , . . .
savo santaunu dali iie nrivalės'; koziNVo ‘ a ,ai s’1?5*1 daugiau kanų į jni-

nė tas sritis?

POPIEžIUS NUPLOVĖ 
IR BUČIAVO KOJAS

ROMA, Italija. — Ketvirtadie-j 
nj popiežius Jo'nas Paulius II, 
pris;mindamas paskutinę vaka
rienę, nuplovė 12 senų žmonių 
kojas, žemai nusilenkė ir pa- 

I bučiavo.
— Aš parodžiau jums pavyz- 

-4,-di, kad jūs padarytumėte tai, 
kia j ką aš padariau, — tarė popie- 

. , pakartodamas Jėzaus žo-

žemės ir Rio (rali, gos miesto 
sričių. Ten yra keli parankūs 
uostai, iš kurių Argentinos ka
riuomenės vadovybė gali leng
vai permesti karius. r

Kiti pranešimai sako, kacLjš
Į Bahia Blanca srities keli tūks

tančiai karių buvo’ susodinti. I 
Argentinos transporto laivn^Hir 

Į išvežti į skirtingas Falklandjsa- 
i lų vielas. Pasakojama, kad jar- 
genliniečiai išyežė dalinį šarvo 
karių į Pietų Georgia salas,-bet 
sios žinios nepatvirtintos. Jautu 
Argentinos kariuomenės vj2ai 
planuoja atšaukti savo karius iš 
Falkland salų, tai kuriam galui

savo santaupų dalį jie privalės1 į baziliką. Kiekvienas pasodintas! 
investuoti į General Motors. Tai vyresnio amžiaus^žindgus lurė- 
bus darbininkų paskdia General I j0 nuslimO/d^!^ kojos balą 
Motors bendrovei. Už investuo-|jr kojinę. Popiežius nuplovė ko
tus pinigus jie gaus 10% divi-'ją švariu vandeniu, nušluostė 
dendą. Bankai moka žymiai di- rankšluosčiu, o vėliau žemai i ryžiino išstumti

nusilenkė ir kojų pabučiavo'. Ta/ 
simbolizavo nusižeminimų, ne
turtą ir paklusnumą.

Kiekvienais meta s apie mili
jonas turistų atvyksta j Romą 
dalyvauti Didžiosios Savaitės 
ceremonijose.

dzsnį dividendą. Sutartis apima 
3 bilijonus dolerių.

mobili.
Atsakingi turkų pareigūnai 

pareiškė, jog pasikėsinimas ga l 
Įėjo būti armėnų keršto šunie- 
tintais. Tuojau po Pirmojo Pa
saulinio karo turkai išžudė di
doką skaičių armėnų, o dabar 
žuvusiųjų šeimos keršija tur
kams bet kdkia pasitaikiusia 
proga.

Sąmonės netekusį sužeistą dip
lomatą rado pro šalį pravažiuo
jantis automobilistas. Be sąmo
nės rastą žmogų jis nuvežė į li
goninę.' Policija tvirtina, kad 
niekas nematė pasikėsinimo Po
licija nustatė, kad šūviai buvo 
pąlgįsti iš arti.

Sekretorius Haig pareiškė sa
vo įstikininu- apie reikalą baigti 
nesusipratimus dėl britų paši- 

i Argentinos įta
rius iš Falkland salų. Sekreto
rius bijo, kad karo veiksliai 
neigiamai atsilieptų ir kitose 
sritys?. Sekretorius yra įsitiki
nęs, kad reikia išvengti kiro 
veiksmų. Ta kryptimi jis yra 
pasiryžęs dirbti.

LINKSMŲ PAVASARIO ŠVENČIŲ

r: 4*

SKAITYTOJAMS,
BENDRADARBIAMS,

BIZNIERIAMS IR RĖMĖJAMS
Naujienų” Administracija



P. LENGVENIS

JUOKAI PER AŠARAS, SUKELTI

Labai karingi tie mūsų aptem- Prijojęs prie vieno sparno,

gerai. Seka prabočių keliu. Tik

Įminiau, kai skundžiantis mamai 
gavau atsakymą:

— Valkeli, už vieną luptą, de
šimt neluptų duoda...

Ir daug laikd prabėgus, kai 
sėduosi kieton kėdėn, jaučiu tėvo 
gniaužtų pasekmes. Ir nuo to

panucte raudonųjų rusų vergo- 
vėn.

B-t mes, esantieji laisvame 
krašte, būkime karingi ir kieti 
kaip titnagai. Ir vis kovokime, 
tik <u broliu lietuviu. Nepasiduo
kime, kaip Don Kichotas, vėjo 
malūnams, ar būriui avinu. O 
kad aš sakau tiesą, gali patvir
tinti mano kovos trumpa istori
ja. Tik pasirodžius Lietuvoje 
Don Kichoto vertimui, įnykau 
to’ puikaus stiliaus ir dar puikes
nių kovos vaizdu klausyti. Bu
vau 7 metų, skaityti nemokėjau.

Brolis skaitė, aš gi klausiau ir 
dėjausi mažiausią smulkmenų 
galvelėm Vakare nugulęs lovon 
ruošiau karo žygius gelbėti šiau
riuose požemiuose uždarytai Dul 

. ėinėjai. Vieną gražų vasaros vi
durdienį, parsivedęs r ošinau tą 
prie kaladėlės, šiaip taip užsi
raugiau anl belgiškos kumelės, 

’ kardo* vietoje nusitvėriau bruk- 
•tuvę ir. išjojau į karo žygį prieš 

’’vėjo malūną, kuris kūksojo vfe- 
jnoje iš trijų mūsų ūkio kai-, 
'veliu.

drožiu bruluve ir šaukiu visa gniaužtų pasekmes. Ir nuo to 
gerkle: Dulcinėja. kur tu esi, at-, laiko nesvarbu kas prieš ką ko- 
siliepk. Tai vėl prie kito sparno Į voja: šviesa prieš* tamsą, san- 
— iki iš mano bruktuvės beliko (tara prieš pakrikimą, brolis lie- 

brolį lietuvį aš vi-j 
kariaujančiųjų pu-j f

šipuliukai. Tada visas išprakai- tuvis prieš 
tavęs nulipau nuo rosinanto,1 sada stoviu 
pririšau jį prie sparno, užsiriog- sėje. 
linau ant jo, ir vėl kovon. 1 Man gi

Tuo laiku pakilo smarkus vė-! Santaros-Šviesos sinpbziumo ka 
jas, sparnas pasisuko: galvoju,! riaunmkai: sakosi jie norį su- 
dabar kilsiu aukštyn. Bet mano, naikinti lietuvišką spaudą, čia 
rdsinanto būta labai jau stip t 
raus. Įsispyrė atbuliniu greičiu, 
žemėn kad Lniktetejd, pavadis 
trūko. Arklys'atsisėdo užpaka
liu žėmėn, aš ku t virčiais huvir- 
lau, įsikąsdamas liežuvį ir -susi
trenkiau sėdimąją.

Visa nėlaimė tuo U Ar nepasi
baigė. Kaip iš žemės išdygęs, tė
vas nutvėrė už eiuprynos, pasi
guldęs anl kelio įkrėtė 5 gniauž
tus, tardamas: •

— Snargliau, sutraukei briz-| 
glią, ir kad kiek, būtum arkliui Į 
koją išsukęs!

Kad sutraukiau brizgilą, 
tuo tuojau pat sutikau, bet kad Į 
toks snarglys galėjau kumelei ‘ ? 
koją išsukti, tai ir šiandien ne- Į 
tikiu. Taip, kiekviena kova rei-1 - ;■ 1 . - v.’

kalauja auku. Dar labiau nusi- į kovotojui, kaa. arba tas moky-- safe ,s tų laivų kraunama. Po 
.... . /...  t tojas — Rekašius, jo pačio

žodžiais tarant. savo klausyto- 
.us ]aiko įuyje davė-
si vedžiodami už nosies. Tik to-: 
kiems, kurie duodasi vędžioja-i 
mi už nosies aš, kaip didęlisĮ 
kariauninkas, nerodaū jokios 

A ’ i • • pagarbos: o kartu ir .tiems, ku
t/ > rie jodinėja ant. Jt^Arinų rosi

• nantų-

nepaprastai patiko

• ;au tikrai suktas dalykas. Koks 
tai nešvankus galvojimas. Žiū
rėkime kaip jie “kilniai*’ rūpi
nasi lietuviška spauda.

— Labai trūksta informacijos,
— skundžiasi Rekašius, — ku-

i ri būtų paruošta su pagarba 
skaitytojui! Kai dažnai paimi 
la’kraštį, pradedi skaityti, su
pykęs trenki, kadangi, matai, 
kad tave vedžioja už nosies

Į (Kaip tas Pinčiukas girtą po 
| pelkes P. L.), kad tau gaiši- 
! na la’-ką. kad tave skaito kvai- 
j liu ir kad nejauti pagarbos iš 

su; laikraščio redaktorių pusės. ;
O kaip būtų malonu, kad 

šis santūrus ir šviesus moky-: 
tojas būtų patiekęs pavyzdėli.

• Kitaip atrodo ir man, dideliam

dė Amerikos pęhtką visai ne- 
spaudydami, o pilnai sąmo- 
ningaf, ktd daugintų komunis
tę galybe ir susilpnintų Ame-Į

1 rikos karinę galybę.
I Mūsų žurnalistai moka nuty

lėti ir prezidento pareiškimus.
* Kai prezidentas apdovanojo žy- 
! meniu Vietname kariavusį karį,

tai jis jam pasakė, kad kariai 
j kariavo narsiai, bet jiems ne- 
1 buvo leista to karo laimėti. Ko- 
! dėl to karo nelaimėjo, mums 
Į jau labai aišku, iš to, ką kariai 
, tame kare dalyvavę pasakė ir 
’ aprašė. Bet šito prezidento pa_
* reiškimo nei mūsų žurnalistai, 
j nė televizija nekomentavo. O

mažas lapsus liguae prezidento 
klaidas mūsų žurnalistai tuojau 
pat pataiso-

Svarbius dalykus spauda ir 
televizija nutyli, o mažmožius 
tuojau pataiso, viešai paskelb
dami, kaip labai svarbų ameri- 
kai lemiantį faktą.

Jei nepasisekė prezidento nu
šauti tik dėl “merginos*, ku-

- rios tas žudikas Hinkley nieka- 
r dos nematė ir nesapnavo, tai 

reikia kitaip prieš prezidentą

KAIP TELEVIZIJA MUS ŠVIEČIA
13 kanalo simpatiškas pranešė
jas statydavo klausimus: “Ar 
tiesa, kad pas jus yra tiek ir 
tiek tūkstančių Kubos armijos?’ ir jo politiką kovoti. Bet ar pa- 
Ambasadorius atsakydavo, kad ' " “
taip nėra. Kitas klausimas: “Ai 
tiesa, kad pas jus yra tiek ir

Kai prieš kiek laiko televi
zija pranešinėdavo mūsų val
džios informacijas apie Niką 
raguą, kiek ten esą tūkstančių 
Kubos kariuomenės ir kiek ru
sų. o taip pat skelbė, kad, kai 
atveždavo laivai karo amunici-

siseks gresiančią recesiją suma
žinti ir prezidento politinę iš- 

nuslopinti, tai ateitis pa-
ją, tai Nikaraguos uostus Uždą- tiek rusų specialistų?’’ Amba- 

. rydavo, kad žmonės nematyti},

tokios, * -pėr rytinę televizijoj 
Good Morning America, pro
gramos. tudjšu' pastatydavo Ni- 

! karaguoš ambasadarių, ir jam

informatorius skundžiasi, kad 
neparašo lietuviški ' laikraščiai 

-.apie elektrifikacijos pilhtaią, 
kad karves melžia elektrinėmis 
mašinomis. Pridedu nuo savęs, 

; žinovas:H’ — Daugiausia ko trūksta, tai l kaip tikras ^ėlekros ______
g sąžiningos (sąžiningos ar. komu-j-.melžėjos |ir ‘ primelžia vis du 
g. nistmės? Pr L.) informacijos, kart daugiau. Matai tamsta nux 
g apCe gyvenimą tėvynėje (Ru-j vyktum ten, pristotum kolcho- 
g su pavergtoje P, L.) Lietuvoj ze už melžėją^ Ne tik gerą at- 
A . a . . ... lyginimą .gauti®, -bet ir- Leni-
g Tikrai vargšelis, tas įpūsų is-' no ordiną. O *jėigu pristotum 
g mintingasis Rekasus. Nori sa-įuž kiaulių šėrėji, gautum ne tik 
ji žiningos raudonųjų diktatorių' Lenino, bet ir ■Stalino ordeną. 
g 'informacijos. Na, jūs raskite Tik leisk ■ mielasis?.paklaust: 
g: tekį kvaila, lietuvį, kuris pavy.J kas šitokias nesąmones skaitys?!

dėtų Rekašiui skaityti Gimtąjį1 -
g. Kraštą, Laisvę. Vilnį. Galima 
g' užsirašyti Valstiečių laikrašti.

Tiesą, Mūsų sodus ir kitus. Nei
vienas is jų nebus perkoštas 
per antikomunistinę prizmę.
Turėsi tiesą kaip ant delno iri S,

Žft kalėsi būti patenkintas ir bei ei.galėsi būti patenkintas ir 
į^i simpoziumo. Toliau gudrusis |

JEI JŪS NORITE SIŲSTI

SIUNTINĮ - DOVANI I LIETUVĄ IR USSR DALIS 
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI 

ŽINOMOS FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC
■ (LICENSED BY VNESHPOSYLTOKG)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA:

paskyrinio vietą pasiekia trumpiausiu lai- 
nuiliii a.nnt kami ftlflšų įstaigose, guvėjas

rasite žemiausiomis kainomis Į?as‘rinkini ui

’ 1776 Broadway, New York, N.Y. 10019 — Tel.: 581-6590, 581-7729
Siuntiniai, siunčiami per musu firmą, 

ku. Siuntinių pristatymas gai antucins. Vi. i 
; XIEKO NE5IOKA.

Prie firmos skvriu vra krautuvės, jose
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos av.Iyrci ir kl’ų daiktu.

Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais ir sek
madieniais — nuo 9 valandos ryto iki 1 valandas popiet.

MCSŲ SKYRIAI:

17 SL 
Street 
Street

(Bus daugiau)

mintį 
rodys.

sadoriūs irgi tuojau atsakydavo, 
kad nėra. Bei trečio klausimo: 

/“Kodėl jūs uždarote ūostąr kai 
atplaukia laivas su karinev me
džiaga?”, &ttsų Good;/^foning 
Amėrica pr&nėsėjas “pamifšda- 
v'6‘’ užklausti, nes po tolao 
klaiisiiho vikriai reikėtų suktis
Nikaraguos ambasadoriui, arba nybės įvyks š,ni: gegužės 19 d. 
jis neturėtų ko atsakyti. >-

Ir taip lengvai mūsų televiži
ja atmeta mūsų valdžios kaili- relicė), Toronto, Ont. Pradžia 
nimus komunistinei Nikaraguosj 9 vai. ryto. Registracija — nuo 
valdžiai, kuri tapo prietilčiu] 8 vai. ryto’. Vykdo Toronto Es- 
Šusijos ir Kubos komunistams SK Kalev. ’ 
supti Jungtines Amerikos Vals-‘ 
tybes.

Labai teisingai mūsų žurna
listas Vilius Bražėnas 
televiziją 
nes ji, tikrai, kvailina žmones. 
Deja, tik viskas ne iš kvailu
mo, o viskas eina tuo senu ke
liu, kuriuo per 40 metų, kaip 
Prezidentas Reaganas sako, ve-

Kurtinaitis

metų Š. Amerikos

»«g3

Miami Beach, Fla. 33139 — 1201 
Allentown, Pa. •— 126 Ti^hman 
Baltimore 31, Md. —. Fleet 
Brooklyn, N.Y. 11118 — 4S5 McDonald Avenue
BuHato 12. N.Y. — 701 .Fillmore Avenue ...... . .
Chicane 21, 111. — 1241 No. Asblmd Avenue .. ......
CbteMo. IU- 60679 — 2608 West 69 Street -
Chicago, III. 60622 — 2222 West ChtcAge Ave. 
Cleveland, Ohio 44134 — 5689 State Rd. .L_________

12, Mich. — 11601 Jos Campav Avenue 
HerHfner, N.Y. — Me Kennan Rcj. ____;________
. t i. M*cn — 11339 Jos. Campau Avenue 

« K/3 — 2819 W. 3 St..................... ....
ins A**^ in ’ r-’:; —.159 So. Vermont Avenue ..

Y*»k a fcY - - 7t Seco id A>enue -
New Y.fk v \ Y - 4 ti 9th St.

tAS * ■ 4^4 • . <4tj M Marshall St.
Yi i 8tO27 - 2^047 N. Slack Canyon I"

j{j J — OjESw J6;Lon Avtnp* < ;
*** * • 4 - ;

~• — 4’ t'hrM Avem*e 
o * Y 13204 _ SIS Ma celivs Street

(305- 
43? 
?4>-6’<!)

8»5-0ČO

ii7 *850 
845-6078 
365-6780 
866-3*39 
365^740 
478-2871 

3S5 6550 
674-1540 
475-7430 

(215) WA 5-8878 
..... (602) 942-8770 
a_____  381-88Č0

T <301)“ 589-4464 
257-632D 
475-9766

1312) 
(2U)

(315) •w w
1 (302)

sėsė: Vytų ir moterų (15 m. ir 
vyresnių), jaunių ir mergaičių 
B (13-14 m.), C (11-12 m.) ir D 
(10 m. ir jaunesnių). s T

Dalyvavimas atviras visiems 
lietuvių, latvių ir ėstų plauki
kams.

Lietuvių pirmenybės bus iš
vestos iš pabaltiečių varžybų.

Dalyvių registracija iki š. m. 
gegužės 22 d., šiuo adresu: Mr. 
Paul Reinsalu, 391 Ruth Ave^ 
Willowdale, Ont M2M 2J1. Tele
fonas 416/224-0497.

Programa apima visus stilius, 
šuolių į vandenį nebus. Klasifi
kacija nustatoma pagal dalyvio 
amžių varžybų dieną.

Lietuvių plaukikų koordinavi
mu rūpinasi šALFASS-gos Plau
kimo' komitetas, kurio vadovas 
yra: Antanas Grigaras, 31403 
Anita Dr., Warrtn, MI 48093. 
Tel. 313/268-0585.

Smulkios informacijos praneš
ta visiems sporto vienetams. 
Klubams nepriklausą plaukikai 
gali kreiptis į P. Reinsalu, A. 
Grigarą arba į bet kurį sporto 
klubą.

1982
pabaltiečių ir lietuvių 
plaukimo pirmenybės
1982 m. Š. Amerikos pabaltie

čių ir lietuvių plaukimo pirme-

Glendon College, 2275 Bay view 
Ave. (kampas Bayvie^ir Law-

mūsų 
vadina kvailavizi ja. ?
- ■ ’ - ' .1®

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

Euphrosine Mikužiūtė
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje iždininkė

f VELYKŲ ŠVENČIŲ PROGA

sveikiname gimines, draugus, pažįstamus 
ir lietuviškų organizacijų bendradarbius. 
Taip patrsveikinaihe mūsų Elektros Įren
gimų ir Pataisymų Bendrovės klientus.

Visiems linkime LAIMINGŲ

4514 So. Talman Avenue 
. -. Chicago, IL 60632. Tel. 927-3559

ŠALFASS-gos C. Valdyba

SKAIČIAI

— Na, Laimute, kiek tau duo
ti saldainių?

—• JNe tlis, bet tris. Kol tik
rai neištarsi,neduosiu. Na kiek?

— Dvylika.

BENT TUO GALI PASIGIRTI
Prieš .^fTu^gfeiant kišenvagį, 

teisėjas-paklausia jo:

gero padaręs žmonijai? .. i
— Taip, pone teisėjau. Mano1 

dėka, trys ar keturi detektyvai 
turėjo, pastovaus darbo.

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ

W linkime mūsų klientams, draugams fl 
H ir pažįstamiems §

i g RAMUNĖ DELIKATESŲ KRAUTUVE § 

g IR RESTORANAS |
Namie gamintas maistas visoms progoms. M 

i® JONAS IR AUDRONĖ VIKTAI § 

:£2547 Lithuanian Plaza Ct Tel.: 925-42511

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

W.L* ,! SrM&4

JOHN JOKUBONIŠ



ANTANAS MARMA IŠTEISINTAS
I *

II. DALINIO VALDYBOS 
KVORUMO KLAUSIMAS

Kiškelio gyvenimas yra įvairus, 
nors ir ne taip lengvas

saika yra laužoma, nes jes nesi
laikoma. |

Kadangi 11)8122 d. nutarime* 6. š V. 1’rbor.ieųė, lankyda-Į 
minėtų apskundimo nurodymų mosi 1980 m. ukup. Lietuvoje, 
nėra įrašyta, todėl .net ir tuo at- davė interviu —= pasikalbėjimą 
veju š. A. Marma (formaliai tarybiniam savaitr-ėžiui ‘ Gim- 

apskundimo tasis Kraštas” (1980. XI. 13 d. į
Nr.- 45/71 C). Tame pat numery-j 
je buvo palaipinta ir jos (-u I 
drange) nuotrauka, š’s ‘‘kultu- ■ 
riniu ryšiu su taulieė.a’s užsie
nyje” laikriž.is vra leidžiamas 
‘Tėviškės” Draugijos. Vilniuje, i 
Tilto skrg. X 2. Jo vyr. r dakto- 
rius — Vacys Reimeris. “Tėviš
kės” I>ja yra filialas-kyrius I 
maskvlnA; “Rcdinc.s”, kuri pri- j 
klauso Ag’itpropui.

7. Mūsų' laisvinimo veiksnių 
yra duotas aiškus ir r.cdvipra - 
miškas nurodymas, kad mes, 

oran tieji laisvuose kraštu o- 
prlvalcme bendrauti tik su 

belu- 
s pa- 
atvta 

tiečius susilaikyti nuo lankymo-Į tarybine valdžia, tos valdžios 
si pavergtoje Lietuvoje 1980 įstaigom bei jų pareigūnais, 
metais, kadangi Tarybinė Lie-j Suprantama, kad tas pat tai- 

visom “tarybinėm 
įkurdintam laisva-

Dalinio valdyba gali naudoti»imant) nutarimo 
Statuto jai įeisią baudimo teisę,' L rmino nepraleido.
Let tik tada, jei tame baudžia-' IV. š. VANDOS URBONIE

NĘ VEIKSMAI
1. V.D. R nės 19X1.1.17 d. raš

te nurodyta, kad š. Vanda Ur
bonienė buvo' iškviesta pasiaiš- 
kintis Išlos bylos reikalais) ke
lias dienas prieš 19S1.L2X d. •

2. Š. V. Urbonienė buvo nuvy
kusi okupuoton Lietuvon 19X0 
m. vasarr^i č^agos “pažangių
jų” “Vilnis“ laikraščio suorga-J 
nizuota ekskursija, (žiūr. “Vie-

majame posėdyje, valdyba turi! 
reikiamą narių skaičių, t.y. kvo
rumą, taigi, jei posėdyje daly
vauja bent pusė valdybos giariti 
piius vienas. V.D. r-nės šio ter
mino valdybon visuotinis meti- 
rib sus-mas 19X0.2.3 d. išrinko 
36 narius (Žiūr. V.D. r-nės 19X0. 
2.IX d. Oficialų, pačios valdybos 
1 ndžiamą biuletenį Nr. 2/19X0, 
kuris buvo nusiųstas kiekvienam
r nės šauliui). Taigi tos valdybesnc's iškylos kronika” straipsnį, 
kvorumas yra 36^-2 — 18, plius 
I "19, Į.y. minimum 19 narių 
Kadangi 1981:2.2 d. baudžiama jį 
nutarimą “valdybos vardu” darė 
f k trys valdybos nariai, tai toks 
jų nutarimas yra niekinis ir ne
turi jokios- galios.

čia būtina priminti, kad ne 
tik valdyba pilname savo sąsta
te, bet net ir visuotinis metinis 
dalinio' narių susirinkimas to 
minimumo neturi teisės jokiais 
atvejais pakeisti, nes toks yra 
Statuto reikalavimas. Vienintelė 
išlimtis yra galima tik tuo atve
ju, jei Sąjungos Garbės Teismas 
interpretuotų to straipsnio 
kalavimus. kitaip. Deja, to 
ka§ neprašė.

III. DALINIO VALDYBOS 
KVORUMINIO NUTARIMO, AP

SKUNDIMO TERMINAS

‘Viešnagę prisiminus” Skyriu
je, tilpusį tarybiniame laikraš
tyje “Gimtasis Kraštas” N r. 46/ 
716, 19X0.XI.13 d.)

3. VLIK’as ragino mūsų tau- ’ vergėjais rusais* ar su pe 
m n i Vn I • v. > « Innl’irmA • ini’l’h nrt f/lt? 5

S0, 

pave g’a s tauti ečiais — 
viais, bet ne su misų.taut

rei- 
nie-

Akivaizdžiai aiškaus nekvoru- 
minio valdybos sąstato’ baudžia
masis nutarimas yra neteisėtas, 
nelegalus ir niekinis. Tokiam 
nutarimui negali būti taikomas 
tas,pats dviejų savaičių apskun
dimo terminas, kuris yra nusta
tytas teisėtiems bei statutiniams 
nutarimams. Tais atvejais gali 
bjdti naudojamas St. 11 Skyriaus 
76 štr-nio numatyti apskundimo 

/ terminai. Tąsyk skundėjas turi 
laukti bent mėnesį skundo pa
sėkų ir tik po to skųstis sekan
čiai aukštesnei instancijai.

Todėl A. Marinos skundas 
R-nės G. Teismui privalo* būti 
priimtas ir svarstomas.

Be to, Sąjungos G. Teisinas 
savo 1979.4.9 d. Statuto Inter
pretaciniame.. Sprendime įsak
miai nurodė, kad instancijos, 
kurios daro baudžamuosius nu
tarimus,, privalo nutarimo pa
baigoje nurodyti — kam, kuriuo 
keliu (t.y. per ką) ir per kurį 
laiką tas nutarimas ar sprendi
mas gali būti apskundžiamas.' To 
nepadarius, baudžiamieji nuta
rimai neįsi teisėj a, nes tąsys 
skundėjas turi teisę ir vėliau 
pasiskųsti.

tuva tais metais šventė Lietu-’kiūtina ir* 
vos okupacijos 40 metų sukaktį agentūrom” 
kaip “išvadavimą“ bei “išlaisvi- Į me pasaulyje, 
nimą”. Deja, š. V. Urbonienė to j 
nepaisė.

4. JAV prez. J. Carter’is tais 
pat 1980 metais ragino sušilai-! -
kyli nuo turizmo ir sportininkų Į laikraščio 198LXI.I2 d. \eda- 
siuntimo į Tarybų Sąjungą dėlei inasISA tokią^frazę 
Afganistano okupacijos. Kiek-, - -
vienas susipratęs lietuvis džiau
gėsi tokiom sankcijom prieš 
Tautų pavergėją — Tarybų Są
jungą. Deja, š. V. Urbonienė 
tai sabotavo.

o. Kiekvienam sąmoningam 
lietuviui, o’ ypač šauliui, turi 
būti aišku, kad nedera broliautis 
ar bendrauti su komunistais — 
taip vadinamom “pažangiųjų” 
ar “liaudies” organizacijom bei 
jų padaliniais, o taipgi įsijungti 
į jų rengiamas ekskursijas pa
vergtam Lietuvon. Kada to ne
paisoma, ypač norint sutaupyti 
kelis dolerius, tai tąsyk parodo-1 
ma, kad laisvo lietuvio principai 
ir privaloma laikysena yra jiems 
pigesni nei tie keli doleriai. Jei 
visi lietuviai tremtiniai, kurie 
patys asmeniškai patyrė tarybi
nės santvarkos terorą, neparo
dys reikiamo politinio atsparu
mo bei šitikimvbės, tai gen. Pet
ronio agentai ne tik daug ką 
savo pusėn palenks, bet net ir 
nupirks, o gal net supirks. ..

šauliai tame atsparume pri
valo pirmauti, nes to įsakmiai 
reikalauja ir priesaika, kuri sa
ko: “Nesigailėdamas savęs ko
vosiu su Visais Nepriklausomos 
Lietuvos priešais, ypač kbmu- 
nistąis...” Taigi priesaika reika
lauja kovingumo ir atmeta bent 
kokius kompromisus. Jei kovin
gumas nėra parodomas, tai prie-

Čikagos laikraštis “Vilnis” yra 
produktas “Workers Publishing 
Assoc.,/ Inc.” Jis save vadina 
‘‘Lietuviu liaudies laikraštis”.

“Pietry-
Azijoje Vietnamas, Leosas 

jau socialistinės šalys. Kampu
oją (taigi" Kambcdžiją) valdo

Argentinoje mirusieji lietuviai
(Tęsinys)

y Teofile Vršilaitė Vaniū-| 
nienė staiga mirė Eeįisso mies
te. Palaidota Berisso kapinėse. 
Liko vaikai: Pedro ir Adelė de 
Cuello su šeima

-j- Kazimieras Kanapienis, 
vilniet:s, 73 m., likęs vienas, bū
damas senelių prieglaudoje, ku
rion jį patalpino gydvlojas, ku- 
’‘am jis paliko savo namus, nu
sišovė.

-Į- Emilija Adomaitytė Pet
rauskienė, šiaulietė, 80 m., mirė

K:šk s, tas rainus, tylus gyvu
liukas, visų bijo ir turi galingų 
neprietelių. Bet pagauti ne taip 
jis lengva. Iš bėdos jį išneša grei 
tosios kojos.

I Pirmutinės kojos trumpesnės 
už paskutiniąsias, užtat kiškis 
privalo šokinėti bėgdamas. į 
kalną kiškiui lengva bėgti, bet 
į pakalnę — labai sunku, šokda- 

‘ mas kūliais apsiverčia ir nurie- 
k da nuo kalno.
Į Dieną kiškis slapstosi ir mie- 
I ga kur tyrame lauke. Ten jis 
pasitaiso piršto gilumo guolį.

Žiemą kiškis pasidaro tokio 
gilumo guolį, kad atrodytų lyg 

Palai- gelsvai pilkas kelmelis.
Kai žmogus eina pro kiškio 

guoi, tai kiškis nebėga, bet pri- 
vabalnikietė, mirė 81.’ krinta, kad jo žmogus nematytų

pažangiosios jėgos”. Kokios 
krypties spauda taip rašo — kor 
mentarų nereikia. ,

(Bus daugiau) Palaidotas Caseros kapinėse

J

• Finally you can make unlimited long
distance calls from any telephone to any 
place in the United States, at unheard o£ 
savings... *
• As a participant in THE 800 CLUB you or your firm will be assigned a toll free number
that may be used from any telephone in the United States. (Includes pay arid out of town1 
telephones). ?•
•To-make your long distance call dial the 800 CLUB TOLL FREE''NUMBER and give; 
the operator the number.you wish to talk with Anywhere in the United States. - y

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. 1
• No limit on how long you talk on each call. . .• ?

-The Cost to Participate:——

800 C

ir praeitų pro šalį. Ir žmogus La
bai dažnai nepamato kiškio, nes 
;o spalva susilieja su žemės 
spalva. _

Pabag£f|
Jeigu i 
kis stfųfer-jpa 
mas. MM 
damas.|/?fes’

šunų šokinėja,
mėto pė^a^ iąro kilpas^ Tajp jis 
dažnai ^klaidina- nepiitymisius 
sums. : į * > . • - -. > t

Ilgomis ausimis kiškis n£t 
per miegą.nugirsta ką prisiarti
nant. f * .i—* >

Prietemais kiškis apleidžia 
vo guolį ir lekia maisto ieškoti/ 
ftda kiškis žolę, želmenis, kopū
stus. graužia ropes. Iš bėdos kis. 
kis tenkinasi jaunučių’' medžių 
žieve ir brazdais. i .

Iš bado kiškis lanko sodus ir 
apgraužta medelius. Kiškio nu
ėsti medžiai nudžiūsta,jeigu žie
vė aplinkui pagraužta. - -

Kasmet, nuo kovo mėnesio iki* 
rugpjūčio,kiškė veda keturis an , 
ckiūgiau vaikų. ’ Prie' mafžiukų ji 
esti kokią savaitę, paskui juos 
pameta. Bet. laikas nuo laikoms, 
dėlto atsilanko prie mažiukų, 
prišaukia juos ypatingai danti
mis kalendama ir žindo. '7

Pavojuje mažiukai išlaksto^ 
Yra matę, kaip kiškė gynė savo^ 
vaikus nuo gruobuonių paukš^

i čiu ir varnų.
Kiškis patinas bėga šalin tik* 

nuo stipresnių neprietelių. Nud 
su savim lygių, jis ginasi, mušė
juos per snukius su pirmutinė-? 
mis kojomis. S**.

ĮįšsiOekia šalin, 
kiš- 

fiąžėjfu^ tu pinėda-

* t /

81. 10. 5. Avellanedc’e.
dota Avellanedos kapinėse.

| -j- Valerija Vadapolailė Tos-1
kūnienė,
7. 30. Berisso mieste. Liko br. I
Juozas Vadopalas, gyv. Bs..Ai-l 
res mieste ir kiti giminės.

-į- Vlad;is Verseckas, marijarn ’ gj 7 4 
polietis, 75 m., mirė 81. 8. 15. 
Palaidotas Sarandi kapinėse.
Liko žmona Olga Sadauskaitė,
2 sūnūs ir duktė su šeimomis, j Juozas Aurila, tauragiškis, 
f Valerija Banylytė Braziu-'86 m > -mirė gi : 5 ; 25. Llavallol 

lienė, mirė 81. 7. 2 Rem. de Es-' mieste Palaidotas Bonte Gran- 
calada m. Palaidota Lanus ka-. kapinėse-
pinėse. _j_ Kazys šventickas, marijarn
f Juozas šlefertas, ' telšiškis. poljetis, mirė 81.21.6. Palaido- 

74 m., mirė 8L6. 6. Caseros mie- ^as VTllegas kapinėse. Liko žmo 
ste. Liko žmona, duktė ir sūnus. . na Marija Dragūnaitė ir kiti ar

timieji.
+ Julijona Itupaitė Dagienė, 

kaunietė, mirė 81. 7. 4. Berisso 
mieste. Palaidota Berisso kapi
nėse. Liko vyras Martynas Da
gys, sesuo 

j ru Stasiu 
į nės.

-f- Ona 
mergiškė, 
Palidota Libertad. kapų nišoje. 
Liko vyras Juozas Saldunavi- 
čius.

-Į- Antanas Mačanskas, 82 m., 
mirė Urugvajuje 81. 8. 14. Liko 
žmona ir sūnūs: .Gvidas ir Ro
mas su šeimomis.

y Vladas Druskis, uteniškiu 
85 m., po ilgos ligos mirė 81.9, 
28. Caseros mieste. z Palaidotas 
Podesta kapinėse. Liko žmona 
Rozalija ir 2 dukros: Ana ir Ju
ana su šeimomis.

-į- Ricardo Zareckas, ’ 46 m-;, 
mirė Bs'. Aires mieste 81. 9, >25. 
Palaidotas Chacarita kapinėje. 
Liko motina Ona Kapežiriskai- 
tė, broliai Carlos ir Francisco su 
šeimomis.

(Iš Arg. Balso)

-Į“ Domicėlė Jotautaitė šul- 
j nienė, panevėžietė, 75 m., mirė 

Palidota Avellanedos 
kapinėse, šeimos kriptoje. Liko 
sūnus Jose su šeima ir kiti gimi-

-J- Kazys šventickas, marijarn

Ona Zaukienė su vy- 
Zauka ir kiti gimi-

Saldunavičienė, uk-
73 m., mirė 81. G. 2.

a month 
for Unlimited Business Usage

NO OTHER FEES OR COSTS

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

Boe

i
The 800 Club. Inc., a long distance sharing group 
aNow legal under Federal Communications Commission Tarrlffs

SIUNTINIAI I LIETUVA 
a KAISTAS IS EUROPOS SANDĖLIŲ

2608 West 69th SL, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2787 
i * *.

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių

MARUA NOREIEIENt

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

1501 W. 69th SL, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2737

a month 
for Residential Unlimited .Usage

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
sign up NOW. ,
• The 800 CLUB accepts V1SA/MASTERCARD.

| CALL NOW TOLL FREE •

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

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

— Falkland salų gubernato-ę 
rius Rex Hunt pirmadienį jauį 
buvo atvežtas į Londoną

&

f

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS :
• LITERATORĄ, lietuvių literatūros, meno Ir mofariol 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinc<T 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stmkm>'~‘ 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V«2 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkitelės ir A. Varna £ 
kūrybos poveikslais. 365 pust knyga kainuoja tik $3. *

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, ralytojos Ir tan-*
tiniij Jokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų” 
iventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan- Z 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimll“ 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12. Z

9 VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraJy^I 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas* 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite- Z 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knygai 
parduodam* tik už £2.

9 LIETUVTšKASTS PAMARYS. Henriko Tomo-TamaJausks 
įdomiai parajyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės tr 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam • 
lietuviui Leidinys iliustruotas nuotraukom!*, pabaigoje duodami - 
vibroardžfų pavadinimai ir Jų vertiniai J vokfefių kalbą. Labai ” 
naudingoje 335 pust knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina M. »

• KĄ LAUMES LfMR, rašytojos Petronėlės Orintaifės it*}- * 
minimai Ir mintys apie asmenis Ir vietas neprik. Lietuvoje Ir pir- » 
maišiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiu*, « 
bet kainuoja tik $3.

irt

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras-
tas Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik n« 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe- 
riją. Dabar būtų J J galima pavadinti kovotoju už žmogaus teisea. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja F6. •»

'♦ SATYRINIS NOVEDES, SL ZoeČenko kUryba, J. Valatie 
vertimas. 200 pat knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina O.

nygos gaunamos Naujienose, 17X> So. Hj

IE Užsakant paltį, prfditi Sofa

CM-

— $

3 — Naujienos, Chicago, HL, Saturday-Monday, April 1(112, 1933
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Atėjo Velykos!
Atsinaujino gamta! Saulė jau žymiai anksčiau teka, 

vakare ji vėliau leidžiasi! Dienos jau darosi ilgesnės, 
naktys trumpėja.

Praeitą savaitę jau buvo pranešta, kad Žemė jau 
persirito kiton pusėn. Atgimė gamta. Atgimė ir žmonės 
Kiekvieno žmogaus krūtinėje daugiau šilumos, krūtinėr 
Įeina daugiau oro, jis šviežesnis. Ateina iš pietų, šiltes
nis, pats krūtinėn lenda.

Medžiai pumpurų dar neturėjo, bet jų oda jau nusi
lupo, išsilygino, sublizgo.
«■ jfr^Ea^asdris turėjo būti kaip kiekvienais metais, bet šis 
pavasaris-kitaip žingsniavo.'Vietoj šilto vėjo,' patraukė 
šaltis, pasirodė snięgsę/.-. Jo tiek privirto, kad buvo sun
ku pravažiuoti. Miesto pareigūnai buvo apskaičiavę, kad 
pavasaris čia pat, kad mašinas žmonės galės statyti ir 
didesnio judėiimo gatvėse; kad automobiliai dėl to nebus 
velkami Į sodus ir nebus jiems kraunamos baudos... Pa
reigūnai buvo Įsitikinę, kad pavasaris jau čia pat, kad 
reikia leisti žmonėms atsikvėpti šiltu oru, ištempti 
krūtinę.

Šaltis, sniegas, vėjas ir audra ši pavasari viską su
maišė. Net ir atskridusieji pirmieji paukščiai čirškė iš 
bado, nes sniegas buvo apklojęs kiemus, sodus, o ledas 
aptraukė ežerus. Susimaišė ne tiktai gamta, bet ir žmo
nių protas. Protas- žmogui duotas, kad ji naudotų protin
giems sprendimams daryti, bet šių metų pavasaris la
biau sumaišė protus, negu bet kuriais metais.

Rytoj Velykos, o galingiausios valstybės sekretorius 
skuba Į Pietų Ameriką, kad galėtų Įtikinti jokio karo per 
šimtmečius nevedusius generolus atšaukti Įsiveržimą Į 
svetimas žemes ir atšaukti tolimon salon išsiųstus karius. 
Jeigu trys generolai būtų turėję Argentinos gyventojų 
pasitikėjimą, tai jiems būtų nereikėję veržtis Į svetimas 
žemes. Jiems būtų užtekę karo prieš beginklius savo 
krašte gyventojus. Bet laikai keitėsi. Ne tiktai žmonių, 
bet ir pačių karių nuotaikos keitėsi. Argentinos kariuo
menės vadams reikėjo parodyti, kad jie gali užpulti ra
miai gyvenančius savo kaimynus.

Viskas būtų ramiai pasibaigę, jeigu britai būtų ran

kas nuleidę it nesipriešinę kariuomenės Vadams, nepajė
gusiems nieko naudingo padaryti savo tautai. Bet britai 
buvo kovotojai. Jie pasipriešino Vokietijos naciams, kai 
šie Įsiveržė Į Lenkiją ir bandė užimti gražiausią pajūrį 
Antrojo Pasaulinio karo pradžioje. Jie nutarė pasiprie
šinti ir šiandien. Britai ryžosi ginti savo tautiečius, pus
antro šimto metų ramiai gyvenusius-Falkland salose, 
auginusius avis ir savo šeimas.

Valstybės sekretorius Haig, išsikalbėjęs su naujai, 
britų užsienio reikalų sekretoriaus pareigas pradėjusiu 
eiti Francis Pym, priėjo išvados, kad britai neis Į jokius 
pasitarimus su Argentinos kariuomenės vadais, jeigu jie 
neatšauks Argentinos ginkluotų pajėgų iš Falkland salų 
Britų premjerė M. Thatcher, priėmusi sekretorių Haig 
oficialioje premjerės rezidencijoje, aiškiai pasakė, kad 
negali būti jokios kalbos apie derybas su dabartine Ar
gentinos trijų generolų vyriausybe, kol jie neatšau1 -s 
savo karių iš Falkland salų.

Kaip sekretorius Haig galės išvengti kruvino kon
flikto Falkland salų srityje, šiandien sunku pasakyti. 
Vienintelė viltis gali būti sekretoriaus pokalbis, prieš iŠ- 
skrendant į Londoną, su Argentinos užsienio reikalų mi- 
nisteriu N. Costa Mendez. Jis buvo optimistiškai nusi
teikęs, bet tas optimizmas galėjo būti paremtas tikrai 
Argentinos generolų nutarimu paskutiniu metu atšaukti 
savo karius iš Falkland salų.

Velykines nuotaikas gadina paskutiniai pranešimai 
apie Argentinos prezidento Leopoldo Galtieri ketvirta
dieni naujai pasirašytą “draugingumo sutarti” su Sovie
tų Sąjunga. Tas “draugingumas” Įgyvendinamas tiktai 
tuo atveju, jeigu jis naudingas Sovietų Sąjungai. Sovietų 
larlaiviai negalės apginti Falkland salų, bet jie galės pa- 
iėti Argentinos kariuomenės vadams pasilikti nerinktos 
Argentinos vyriausybės priešakyje. .

Atšaukus Argentinos karius iš Falkland salų, visi 
Argentines generolai, .Įvėlę kraštą Į dabartinę avantiūrą, 
turėtų eiti į.-kžf&. teismą.’ Sutartis šit Sovietų Sąjunga 
gali , sudaryti sąlygas kariuomenės vadams ir toliau val
dyti kraštą be krašto gyventojų sutikimo. Jie nuvertė 
Argentinos. vyriausybę ‘‘tvarkai Įvesti”, “finansams su
tvarkyti” ir sudaryti sąlygas demokratiniams rinkiniams 
orą vesti. Krašto ūkis visai nugyventas, Argentinos pezaė 
visai nuvertintas ir kraštas Įveltas Į naują avantiūrą.

JAV gyventojams'labiausiai rupi taika Centro ir 
Pietų Amerikoje. Į Karibų vandenis išplaukė pats prezi
dentas Ronald Reaganas, o Buenos Aires mieste taikos 
reikalus sprendžia britai. Bėt Argentinos taikos klausi
mus sprendžia ne vien britai, bet ir Žiemos atostogoms iš 
paslaptingos ligoninės išvažiavęs Brežnevas. Apie savo 
žiemos atostogas paskelbė he pats Brežnevas, - bet Brež
nevo jau anksčiau Įpareigotas Andrei Gromyka.

Kovo 25 d. Brežnevą Taškente ištiko priepuolis, ne
leidęs jam baigti kalbos. Priepuolis neleido jam kalbėti) 
nors Brežnevas išlaikė ant sergančių kojų; Iš ligoninės 
Brežnevas nuneštas ne į jo butą Kremliuje, bet Į jo 
vasarvietę Maskvos apylinkėse. Išvežamas Brežnevas ne
padarė jokio pareiškimo. Rusai net nežino, ar Bfežnevhš 
gali ištarti žodi. Tiek težinoma, kad apie Brežnevą ži
nią paskelbė Gromykos vadovaujama užsienio reikalų 
ministerija.

Kaip būtų gražu, jei Pavasario šventės metu atgim
tų rusų tauta ir galėtų prašnekti ne Gromykos, bet savo 
vardu. Rusų tauta turi tdkią pačią teisę kalbėti savo var
du, kokią turi amerikiečiai, britai, švedai, suomiai ir nor- 

I vegai. Rusams nereikalingas.: paraiižuotas Brežnevas, 
kalbantis apgaulingo Gromykos vardu, kad patys rusai
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paver<;toje lietuvojė
NEGELBSTI “GAMYBINIS 

PAKILLMAS”

Vasario! 15, d. LKP pirmas 
sekretorius: R. Griškevičius pa
sakė Vilniuje kalbą, kurioje iš
kėlė “tarybinių žmonių aktyvu
mą ir gąhiybiiiį pakilimą” pėr 
praėj usiuš "fnėttls. Jis pasakė, 
jad tar-
Difliojų it uarbinhskų vidutinis, 
mėnesini*) uždarbis buvo 169 
rubHai, o'libl3kieĮMtĮz— 140 rb.

Žymiai šurmmjd gtvulių, ypač 
karvių, produktyvumas. t)ėl blo
go šėrimd kalvių banda papil
doma menkeSfiio produktyvu mb 
gyvuliais.' Todėl ir praėjusiais 
fnetais, nors vasarą.karvės buvo, 
šeriamos geriau,'jų produktyvu-, 
mas daugelyje, ūkių nedidėjo. 
Vidutinis metinis pieno primil
žis iš karvės visuomeniniame 
Sektoriuje 1981 metais sumažė
jo palyginti sti 19?7 metais 454 
kilogramais, ir sudarė 2913 kilo-1

gramų. • ,
Panašių sunkumų buvo ir mė

sos gamyboje... Kartais susida
ro sunkumų aprūpinant rinką 
atskirų' rūšių mėsos ir pieno 
produktais. A. •_ '.‘>-

Praėjusių įlietų , rudenį,* kai 
dėl Lenkijos paaštrėja tarptau- 

:4inė padėtis, parduotuvėse pri
trūko sviesto. .

P. Griškevičius šakė;. .
“Nemažą vaidmenį .papildant 

niaisto produktų išteklius mūsą 
respublikoje iš seno vaidina 
kaimo gyventojų ašmeniniai pa
galbiniai ūkiai. Deja, per pasta
rąjį dešimtmeti, visų pirma su
mažėjus kaimo gyventojų skai
čiui. gyvulininkystės produktų 
gamyba ir pat-davimaš valstybei' 
iš kolūkiečių ėmė mažėti”.,- ? ■

Valdžia savo ruožtu ėmėsi pa
pildomų priemonių sudaryti pa
lankesnės sąlygas -pagalbinių 
ūkių vystymuisi.. Padidinti že

mės sklypų prie sodybų plotai.

gali pasakyti savo nuomonę ne tiktai apie savo, bet ir apie- 
komunistę pavergtų tautų laisvę'

Gromyka gali pratęsti Argentinos generolų galią, 
primetančią savo valią Argentinos gyventojams, bet rei
kia neužmiršti, kad tokią pačią teisę turi ir Argentinos 
gyventojai, jie gali gyventojų vardu taiti Savo žodį ne 
tiktai apie pačią Argentiną, bet ir apie pietų Atlanto salų 
gyventojų teises ir norą tvarkyti savo reikalus.

Būtų gražu, jeigu per Velykas atgimtų visų pavergtų 
tautų žmonės ir patys imtųsi tvarkyti pagrindines savo 
teises, '■c ' 1 \

tvirtai jgyvęhdinąma vienbučių 
gyvenamųjų namų.^"būtinai su 
ūkiniais' patšatais.i— statyba kai
me: Viši rajoninio . pavaldumo 
miestai (buvę rajonų centrai) ir 
ihieštb tipo gyVęnvIėtes pertvar- 
kyti.į ąrtiniiauSių Saif centrinės 
-gyVefivieteš,:šiekiant,'kad jų gy- 
■VįąĮtėjąi Įgytų -viėnb{ią;teisę vy-s- 
ty ti pagalbinį, ūkį.: ų . ‘‘' s >

Kai kurių trtatutną 'ir sūbktir 
mų, neiššp^ęštąj'^ėjhleiriū yra 
iįr»prihitfei^e.' Pefnsš; heįyykdy- 

odų, odi
nės avalynės, ir kftjį; gairfiriių ga- 
■inrybęfe^planas. ' į .

LAIŠKAI VALSTIEČIŲ LAIK
RAŠČIO REDAKCIJAI

Išgšrato kai$ kardparas
1980 iifetū gruodžio pabaigo

je Kelines rajono Užvenčio ta
rybinis ūkis flūšipirkd iš Rašėi- 
nių rajoninio gamyKnib sūšivie- 
hijimo naują; ififtidrtmę šiena- 
pjoVę E-SŪl. Praėjo daugiau rfe- 

■gu Inetai, o ta įlaši ir ūkiiii rei
kalinga mašina tebestovi rienau- 
ddjaifia. ir priežastis, atrodo, 
mėttka — tr&kšts kėlių detalių. 
; • ‘ ' ■ r »

Vietoj, tų detalių, iš susivieiii- 
jimd gavome į-aštį, kad jos būt 
artimiausiu metu pinstatytc's. 

„Tačiau toliau pažadų .. nežengta 
nė žingsnio. Detales išgaravo 
tarsi xkamparas, 6 iš raštelio 
anokią, nauda.. V" ? .

A. Rimkui, Kelmės ra
jono Užvenčid tarybinio 

■ūkio santechnikas
(Iš Euri Lietuvio)

JUOZAS ŠVAISTAS

PETRAS ŠIRVOKAS
Nuotykių nuotykiai žemėje, 

pragare ir danguje
TOLIMI, BET NEPAMIRŠTAMI LAIKAI 

(Tęsinys)
— Ragana! Tikroji ragana, kuri velniui tar

nauja. Jau norėjo kurią nors karvę pagadinti, 
ar ką nors kit padaryti. Bet aš apgalėjau ją. 
O žinot kaip? Nugi štai!

Kerdžius ištraukė iš užančio špygą.
— Tik su špyga pažinsi, kuri ragana, kuri ne. 

Raganos špygos nekenčia Ir labai pyksta, nes jos 
galios tada nustoja, kai špygą padarai. Visai kas 
ki*a su velniu: tam špygom niekad nebadykit ir 
be reikalo jo vardo neminėkit. Galit smarkiai 
nukentėti...

— Dėde, o bažnyčion ar nueini kartais?
Kažkaip ištrūko Petriukui. Kiti vaikai pa

būgo, kad kerdžius, taip stačiai paklaustas, gali 
labai supykti. Jie pradėjo Petriuką kumščioti ir 
pašnibždom drausti: “Ką tu čia dabar!” Bet ker
džiuje jokios atmainos nepastebėjo, nors tiesio
giai į klausimą jis neatsakė. Visada taip, toks jau

Kartais ir artimesni žmones dažnai-nesu- 
j.rasdavc: i r čia ,is apie ką nors naują pradeda 
kalbėli, ar dc-j to paties klausimo aiškinasi.

Ramiai, p; oksliškai Įsileido kerdžius:
— Neieškok t. taikai, didžių dalykų labai 

toli ir aukštai, nes visa tai čia pat, tik reikia mo
kėti suprasti ir matyti. Bažnyčia didelis ir šven
tas dalykas, o mūsų žmonės nesupranta to. Baž
nyčioj nusidėti kur kas didesnė nuodėmė. 0 dau
gelis nusideda. Tad kam eiti dafr ten?

Jis apsižvalgė, pabraukė delnu sau burną, 
akis, lyg nubudęs, ir atmaukė plačiabrylę sku
bėlę.

— AŠ matau, vaikai, kad jūs tarytum nuobo
džiauti pradedat. Bet palaukit — tuoj blls Įdomu.

— Nė. dėde! Nenuobodžiaujam!
Gyvai atsiliepė keli balsai. Jie atvirai kalbė

jo, nes visada rifntai klausėsi ir tikėjo, ką šis, jų 
I akimis žiūrint, nepaprastas žmogus ir žiniuonis 
pasakydavo.

— Na tai va... Keletą vasarų atgal buvau 
sutikęs miške tokį sen|. Geras tai buvo senelio, 
kaip ir atsiskyrėlis koks. Mito jis Šaknelėmis, 
grybais, uogomis. Nieko daugiau nedirbdavo, tik 
šokinėdavo per griovĮ: Op! op! Vienon pusėn per
šokęs sak^dfivo:-“Čia tau, Dieve!” Arttron pusėn 
— “čia rfian, Dieve!” Gražiai gyveno.

— Nusibodo velniui žiūrėti j toki gražų se* 
nelio gyvenimą. Pasivertė jis moteriške. Toji, ta
rytum grybaudama, priėjo prie i*enelio ir sako: 
“šiandien didelė švęntė. Visi žmonės eina bažhy-‘ 
čion pasimelstų, o tu čia, pėr griovį šokinėdamas, 
nei šį nei tą šneki”.

— Pakaušė senelis ir eina bažnyčon. Priėjo 
didelį ežerą. Visi žmonės eina aplinkui, O sefletfs 
tiešiai perėjo per ežerą, nė kojų nesušlapęs. Nu

ėjo bažnyčion, rado pilną žmonių. Pakėlė akis 
aukštyn ir pamatė bažnyčios pakreklėj du velniu
kus besėdinčius. Juodu,.paositiesę jaučio odą, rašė 
visų nuodėmes, kas tik ką nūsidėjo bažnyčioj. 
Niekas jų daugiau nematė, tik vienas senelis...

— 0 kunigas irgi nematė? susidomėjo 
Pfetriukaš.

— Nei Taigi >. Prirašė .pilną odą ir jau nebetu
rėjo, kur rašyti. Paėmė tada vienas velnias, Įsi- 
kAiido vieną odos kraštą, ahtras antrą ir ėmė 
tempti. Matyt, kad bUVO pertėftipę, nes oda trūko 
pusiau, ir abu velniai Hūbutbejo Žemėn. Vienas 
ftet ragą nusilaužė.
. Keli piemenys šyptelėk*.

— Seftelis ėftiė it sūšijuoke, kaip jūs, yd, dabar. 
Velniukai bežiūrint vėLtiŽslrepėčkėno pakreklėn 
it Užrašė to senelio huodefnę. Po vilam grįžta se
nelis Į mišką. Priėjo ežerą, vėl borėjo taip perei
ti, kaip buto atėjęs. Voš tik įžengė | vandėftj, tuoj 
pradėjo grifriltl. Turėjo Uiti aplinkui, kaip ir vi
si žmonės. Niekad daugiau rtebejo jis bažnyčion, 
9 tik šokinėjo per griovį, kalbėdamas tuos žodžius: 
“čia tau, Dieve! Čia mah, Dieve P

Kerdžius nutilo valandėlę, patraukė dūmą 
ir kostelėjo. Piemenys su baime ir pasigailėjimu 
sužiuro: “Na, dabar užsikosės, tai ir baigta.:

Dažnokai atsitikdavo, kad kerdžius, patrau 
kęs pypkę, baisiai užsikostt Taip ima košėti, kad 
susiriečia visas, griebiasi už krūtinės, draskosi, 
ls aklų ašaros pasipila. Tada ilgokai nebeatgau- 

Jna žodžio, ir visi pasakojimai pasibaigia. Šįkart 

jis net šyptelėjo, bet savotiškai, paslaptingai.
— Na, vaikai, kuris paakys: kodėl tas sene

lis pradėjo grimsti? Kodėl nebegalėjo jis tiesiai 
sugrįžti per žereą? R ’* . > R • ‘ i

Bematant keli balsai atsiliepė kartu :
— Kad susijuokė!
— Kad sunkiai nusidėjo bažnyčioj!

— Teisingai, visai teisingai! Na; jūs gerai 
klausotės, varliai.;. Taigi,-turėjo eiti aplinkui, 
kaip ir risi kiti ..

Pulkatihlrtkas akylai apsidairė, paskui, lyg 
Įteigdamas, perskrodė pietrtefdš savo • giliomis 
akimis ir, juo totyh, juo daugiau pakeldamas bal
są, pasakė: • .

— Tik, vaikai : čia mes kalbam, čia ir palie
kam, Khd man niekur ir niekam nė šnipšt Su
prantat? Jri tikt išgirski, tai kad tfėfrūt, tai 
nebūt! Ir -paminėsit jūs mano žodį! .

— Ne, ne, dėde! Įtaigos paveikti-patvirtiho 
vaikai. *• z. /;

— Tai gerai.. ; Aš pasakoju; kad jus mylim 
Suprantat? Ir Kristuj labai labai mylėjo vaikus. 
Visada sakydavo: “Lriskit mažiesiems ateiti pąs 
mane”. Visada vaikai* būdavo priešakyje, kai jis 
mokydavo žmones. Daug kartų yra pasakęs: 
“Būkite ir jūs tokie, katį) šitie mažieji, tad bū
site palaiminti per amžių amžius.. '

• ’ (Bus daugiau) x.
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K VILIAUS

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

z * tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608
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OIL PAUL V. DARGIA
eYDYTOJA* <B CHIRURGAI

PASIRODO — SUKLYDAU

MMicUm etrxrenui

J AI aaIa^; >■" < oarDo (Ueooaus

OR. A. B. GLEVELKAS 
GYDYTOJAS ik CHIRURGAI. 

SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS 

J907 West 103H5 Street 

-v*ianaos pa^ai susitaruną.

Dr. Jonas F. Mažeika
DD.S. — PANTŲ GYDYTOJAS 

4600 W. 103rd Street

Off. tet 423-8380
Valandos pagal susitarimą

TEL. 233-8553 
Service 855-45u6, rage 06058 

dr. a. b. gle velkas 
GYDY TUJAS IK CrtlKUKUAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

Ra$y damas Nauj ienose apie,» iwvmn 
mano iš Saulių Sąjungos suva
žiavimo išprašymą, uzbaigda- 
ma$ jį, paminėjau, kad pagal 
V.D. šaulių tynKtinės pirmmin-

BALFo apskrities susirinkimas
Apskrities pirmininkas St. Va- rengti pikniką-gegužinę ir vėl 

nagūnas 1982 m. balandžio 4 d.
ko Vi. Išganaiėid viešą spaudoje 2 vai., šaulių salėje, pradėdamas 
pareiškimą, šių metų saulių j>ą-. susirinkimą, visus atstovus pa- 
j ungos suvažiavime galės daly- ‘ sveikino.
vami ir ne šaudai, bet jie 
rėš teisės balsuoti.

Tikrenybėj taip p. VI. 
nams neouvo pareiškęs, 
mintis man Kilo tiK Kai perskai
čiau jo Naujienose pareiškimą, pataisų. Vienos minutės atsi- 
kad •,visi raeiuvos Sauuų Sąjun-1 stojimU pagerbti mirusieji: p. 
gus 1 remtyje atstovai galės da- Zaiiskienė, P. Burneikis, J. Ja-

necu- Į prezidiumą pakvietė ilga
metį BALFo darbuotoją p. Bru- 
žą pirmininku ir a.a. J. Jasaičio 

0 žmoną — sekretoriauti. į
Patiekė dienotvarkę. Priimta i 

. VipnruQ minufpc ahii- '

Dr. LEONAS SElBUTlb’ 
INKSTŲ, PŪSLĖS IK 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Falandos: antr&C. 1—6 popiet,

lyvauti saunų r» amuose jvyK- 
sianciame LsSi' suvažiavime”.

Visa tai perskaitęs, nega±ejau 
suprasti, kooėi reixejcr ioks pa
reiškimas padaryti, Kai visiems 
punai aišku, kokias teises tun 
bet kurios organizacijos padali
nių atstovai, kai jie vyksta į tos 
orgamzasijos visuotinį suvažia
vimą. Pasakymas spaudoje, kad 
“... atstovai gaies dalyvauti su
važiavime. ..” man sukėlė abe- 

1 jonių, ar tik neuus čia ko’ks 
spaudoje nesusipratimas, todėl 
tokį įvykį ir savaip interpreta
vau, visai nemanydamas p. VL 
Išganaitį įžeisti.

: Juozas Žemaitis

saitis ir kiti anksčiau mirę.
1981 m. kovo 29 d. suvažiavi

mo pro'tokolą perskaitė G. Gied
raitytė. Priimtas be pataisų.

Truputį vėliau atvykusi BAL- 
Fo Centro Valdybos pirmininkė 
M. Rudienė sveikino ir paminė
jo’ kad padidintas siuntiinaš 
paketėlių, nes ryšium su Lenki
jos politine ir ekonomine krize 
jaučiamas trūkumas rūbų ir net 
maisto. Baigdama dėkoj d rinkė
jams ir aukotojams už vargšų 
šelpimą. Be to, priminė Detroi
to visuotiniame suvažiavime iš
rinktus 32 Tarybos narius.

Valdybos pranešimas. St. Va- 
nagūnas padarė savo kadencijos 
veikios apžvalgą. Valdyba turė
jo’ 11 posėdžių, vieną parengimą 
Jėzuitų namuose ir du parengi-

Suktas žmogus ugny nedega, 
vandeny neskęsta, tik nuo savo 
godumo žūna. j mus vajaus proga. Ketina sū-

Ofiso telefonus: 776-2880, 
RnidraciiM ?^*L: 448-5545

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

visiems draugams ir klientams linki

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
ŠL Petersburg, Fla. 33710

Tel. (813) 321-4200

V & G HARDWARE
1733 S. Halsted St. Chicago, Ill. 60608 

Telef. CA 6-0970

PERKRAUSTYMAl
i MOVI

Leidimai — Pilių apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA kortele*.

R. žERĖNAS. TeL 925-8063

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

linki visiems savo klientams, draugams

ROYAL BLUE STORE
Apdrausta* p«rkrau*tymM 

ia įvairiy atstumu* 
ANTANAS VILIMAS 

TeL 376-1882 arba 3745996

EDDIE & TINA QAZZAZ
4359 S. Campbell Ave. Chicago, Hl. 60632 

TeL BI 7-9475

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

šeštadieniais ir sekmai ipniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto. 
Stoti** WOPA - 1490 AM 

transliuojamo* iš mūšy atvdijoi
Marquett* Park*. į

Vedėja — Aldona Daukus 
T*l*f4 778-1543

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ
f, ■- - - T

7159 So. MAPLEWOOfe AVE.
CHICAGd, 11 &K29

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Uėtbvlų Radijo progra
ma Naujojoje Anglijoje, i stotieš 
SVLYN, 13® banga AM, veikia sek
madieniais b«® 8 iki 8:30 tai. ryte, 
perduodam* vėliausiu pasauliniu 
tinių santrauką. Bė to, kpmėnta- 
rai, rmatka. tiaints, fir Mariutės 
Pasaką. S3 pregrami Veda Stepo 
nas ir Vttefltir.a Minkai. Biznio 
reikalfil kfHpts į Baftie Florists — 
gėlių Bfet krlutūvę, 502, E.

So. Mass. 02127.
Telefonis 268-O4S9. Ten pat gau- 
aamos didelis pa
rinkimas lietuviukų knygų ir lie- 

turisku dovsmĮ.

QUALITY NEWSPAPERSERVICE COMPANY
Quality Photo Engraving

Same Day Service

517 S. Jefferson < '
Chicago, Illinois 60607

461-9055

Kadangi turėjau išvyktų tai 
pabaigos neganu aprašyti. Ma
ciau, šeimininkės rengėsi ka
butei.

Apskritai suvažiavimas buvo 
gana nasus, išalausyta praneši
mai, istiDKui nauji organai ir 
mošų Vargstantiems tautiečiams 
paueti lupesuugai diruama. Imi 
pagarba. oaimunKams!

suvazavimas Daigias Tautos 
lumnu.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUI

CHARLES STASUKAITIS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halsted Street, Chicago
K. Paulius

TeL 226-1344
lietuvis Milašius

NEIŠMOKO LIETUVIŠKAI __
Aooeno premiją už poeziją 

larnites Gėrovas maasius cin- 
sagus miiveiaiieucf saieje balan
džio 13 dieną skaitys savo poe
zijos pavyzdžius.

jis s-Kvsi e2>ąs Vilniuje gimęs 
iieiuvu, u sud^yvu gilesni 
£&PUU|, U1L Verai ueuUl 
Kitu j^nąs s.as n.aioao:
AišKai, o laisvai Aama angi.ŠKai, 
pi aiiLiižiSi\.ai, ruaiSx^ai, luiyiiis- 
ka*> grdULisAcLi ir neoxdju Ka±- 
uoiiiis. rastmesite, Kad neKaiDa 
ntiuvJjKai.

lUiidŠLus-Milosz atvyko į JAV 
isvu nutais ir priėmė nmeri- 
Kvs pAAievynę.

DEIKIS
pasKeioe, 
rašo ien- GAIDAS - DAIMID 

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Jėzuitų namuose, nes likvida
vosi buvusieji parengimų dar
žai. Numatyta liepos 18 d.

Kasininkas B. Andriukaitis 
perskaitė piniginę apyskaitą.

Kadencijos metu su saldo bu
vo $54,075.63 (vajaus metu 
gauta $41,845.50).

Išlaidų: $48,859.73. Centro
Valdybai įteikta $46,160.10. Ko
vo 25-tą, kontrolės dieną, buvd 
kasos sa.do: $5,215.90. Pinigai 
.aikomi bankuose.

Perskaitė sąrašą aukojusių 
skyrių ir įneštas sumas.

Rfegistracijre komišja prane- Pavergtoj LietUVOl 
šė, kad suvažiavime dalyvauja o j j

9 atstovai. Z Į Kovo 7 dieną nuvykome į Kel-
Kontrolėš kdmisiją sudarė:' mę pirkti daržovių sėkių. Turga- 

K. Povilaitis ir J. Skeivys. (J. vietėje esantį kioską su iškaba 
a, , a. “Sėklos” radome be didelio var

go, nes eilutė buvo matyti jau 
iš tolo.

Buvo jau po devynių, bet nie-.. 
kas neprekiavo. Kada atidaro 
kioską, niekas nežinojo. Ir jokio 
užrašo' apie darbo laiką nebuvo.

Matėm dvi dideles spynas ir 
mažą raštelį “Pašarinių runke
lių, burokėlių, morkų sėklų 
nėra”.

Pastoviniavę valandą, nuspren
dę, kad jau tikrai šiandien ne
atidarys, . išsiskirstėme. Kovo 
9 dieną vėl ryžausi pamėginti 

j laimę. Vėl veltui. Nežinia, ar kas 
sulaukė ateinant tą dieną par
davėjos, ar ne.

Kiek tai gali tęstis?
A. Misiulienė

Jokubka nedalyvavo.)
K. Povilaitis perskaitė kon

trolės aktą. Siūlė apyskaitą pri
imti.

Buvo paklausimų. Inž. E. Ja- 
siūnas klausė apie prof. K. Ėrin- 
giui skiriamės lėšas. Atsakė pir
mininkė M. Rudienė. Į kitus pa
klausimus atsakė valdybos na
riai. ”

Nominaėijbs kdiriisija — A. 
Dzirvonas, J. Blažys ir V. Balei- 
šytė patiekė valdybos kandida
tų sąrašą.

įslinkta balsų-skaitymo komi
sija. Į valdybą išrinkti šie as
menys: St. Vanagūrias gavo 83 
balsus, J. Mackevičius — 83, K. 
Januška — 81, Rožanskas — 82, 
G. Giedraitytė — 78, p. Pajede- 
nienė — 63, Br. Andriukaitis — 
62, A. Repšienė — 57, J. Bag- 
džius — 48, F. Sereičikas — 47.

Į kontrolės komisiją — K. Po
vilaitis, J. Tamulis, J. Skeivys. ’ esantieji joje pareiškimai galt 

Valdyba rinkta slaptu baisa- paveikti į teismo sprendimą” 
vimu. Kontrdlės komisija — pu- (teisėjas Okanogane, Michigan 
siau slaptu balsavimu. valstijoje).

U s
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME

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

’ Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI Į

(Iš Europos Lietuvio) ■.

“Svarstant bylą, teisėjams 
draudžiama skaityti Bibliją, nes

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

Tel: 652-5245 •
l'HUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINE 

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORLN1

Aikštės automobiliams pastatyti.

AM6ULARSO 
PATARNAVIMAS

Nuoširdžiai sveikinu visuš savo draugus, pažįs
tamus it artimuosius, sulaukusius gražių 

Pavasario švenčių ir linksmų Velykų. 
Linkiu-visiems geros ir stiprios sveikatos.

Julia Sačauskas-Ramanauskienė

UMvvių

direktorių

TURIMI 

KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

ALDONA DAUKUS, DUKRA SOFIJA, 
ir bditodarbial TtlTA LIKAbJDfeRYTĖ

; bei ROBERTAS VITAS:

" Linkstrtų Šv. VfelyktĮ švenčių
linki visiems lietuviams

SOPHIE BARČUS RADIJO ŠELMOS PROGRAMOS 
IŠ WOPA 1490 kil AM.

Lietuvių kalba: šeštadieniais ir sekmadieniais 
Tufo 8:30 iki 9:30 vai. ryto.

7159 S. Maplewood Ave. TeL 778-1513 
CHICAGO, ILLINOIS 60629

STEPONAS C. LAUK IK SUNŪS
(LACKlWICi

b MA ŠTM&& A K&pHfKM. Z**1Z14
dŽK SUL'lliWESl HIGH Wai, Pimo» Hilu, m IH-44J*

Uoa 30. HALSTED STREET lAroa i iii

BUTKUS - VASAHTS
T*L: OLympic 2-1943

PETRAS BIELIŪNAS
048 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayMta I-M7I

— Naujienos, Chicago, m_» Saturday-Monday, April 10-12, 1982
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Laikūnas, iš Cleveland, Ohio, To
mas Miglinas, iš St. Petersburg 
Reach, Fla., Alfonsas Piežinis, iš 
Hoi Springs, Ark., ir dr. Jo. eph 
Sidagis, iš Sebewaing, Michigan.

— Julius Feiingis, iš Mar 
quette Parko, Chicagoje, pratęs
damas prenumeratą vieneriems 
metams, pridėjo $55 Naujienų 
paramai. Nuoširdi padėka.

Cicero Medžiotojų ir žu
vautoje klubas “Ešerys” per pir
mininkų A. Kizlaitį atsiuntė $25 
Naujienoms paremti. Dėkojime.

— Jonas Virpša, iš Brighton 
Parko, Clūcagoje, užsisakė Nau
jienas vieneriems metams. Dė
kui už vizitą ir už $20 Naujie 
noms paremti.

— M, Chopulienės duktė, iš 
Rockford, Ill., pranešė, kad jo’s I 
Mamytė buvo sunkiai susirgusi, 
bet dabar eina geryn ir pratęsė 
prenumeratą ir pridėjo auką. 

•Dėkojame ir linkime geros svei
katos p. Chopulienei.

— Tony Survilla, iš Allegan, 
Mich., žiema pra! ioo Chicagoje. 
.Jis užsisakė knygų ir pridėjo $15 
Naujienų paramai. Labai ačiū.

-— Sekantieji skaitytojai pra
tęsė prenumeratą ir pridėjo $10 
Naujienoms narėm!:: Klemensas i
Baltrušis, iš Rochosler, New 
York, Petronėlė Brazaitis, iš 
3Iarquette Parko, Chicagoje, 
Romanas Druktenis, iš Omaha, 
Nebraska, E. Jankauskas, iš St. 
Petersburg Beach, Fla., Alekse

John Masses, gyv. Union 
Pier, Mich., dabar yra Wood
view R jhabilitation ('enter, 
Michigan (-ity, Ind. J. Massas 
yra !41 metų amžiaus ir jam lin- 

Įk- le sulaukti šimtmečio. Jo’ 
j duktė ir žentas -- Johanna ir 
Edward Zytka, gw. Spring Hill, ■ 
Fla., užsakė jam Naujienas, sir-' 
dingai dėkojame.

— Balys Klovas, iš Marquette 
Parko, Chicagoje, pratęsė pre- j 
nunieralą ir pridėjo ^30 mašinų ’ 
fondui. Nuoširdi padėka. j 

t 1
— Bronė Spūdienė, iš Wood- ' 

haven, NY, pratęsė prenumera- * 
tū vienerkms metams ir pridėjo t 
$20 Naujienų paramai. Dėkoja-1 
me Bronei už nuolatinę paramą. I’

— Kalendoriaus išlaidoms pa
dengti atsiuntė $10 J. Dilys, iš 
St. Catharines, Ont., ir $5 — K. 
Januška, iš Marquette Parko’. 
Sekantieji skaitytojai pratęsė 
prenumerata ir pridėjo už ka
lendorių: Irene Rimkūnas, iŠ! 
New’ Buffalo, Mich. — $10, Al-Į

I fensas Andrušaitis, iš Geneva,! 
Ohio — $5, Felix Jurgutavičiusj 
iš Victoria, B.C. — $5, Edward! 
Kačinskas, iš Baltimore, Md. — 
$5 ir $10 Naujienoms paremti, 
Anton Shakenis, iš Bhrighton ? 

as Parko, Chicagoje — $5, E. Wall- |

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
4el ruošiatės keliauji — kreipkitės Į Lietuviu Įstaigą.:

ŠIMAITIS REALTY

— P,rd«»lmu|
B1AL ESTATf PO* SALI

Namai, 2mr4 — Pardavimai 
HEAL ESTATE FOE SALE

BUTŲ NUOMAVIMAS
♦ NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTAR1ATAS • VERTIMAI.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI. .

Turiu Chicagos miesto leidimu. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSB1OKEJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETKAS KAZANAUSKAS, Prezidentą.

1212 W* Cermak Road Chicago, ŪL TeL 847-7747

DĖMESIO
62-SO METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobiliu
Liability apdraudimas pensifli&į 

kams. Kreiptis: -7x
A. LAURAITI! ’

, <645 So. ASHLAND AVI.
* 7 ; TeL 523-8775 77-

REZIDENCINIŲ IR PAJAMINIŲ 
NAMŲ PARDAVIMAS. 

INCOME TAX
INSURANCE NOTARY PUBLIC 

Skambinti tel. 436-7878 
2951 West 63rd Street

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY.
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

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

American Travel Service Bureau nėr, iš Marquette, Parko — 
8727 S- Western Ave^ Chicago, HL 60643 

Telef. 312 238-1787 
j

© užsafent lėktuvu. traukirJ.u, latrų kelio-
Hių (cruises), viešDučių ii automobilių nuomavimo rezervacijas; P&rduodJt- 
jbe kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kirus kLustus; 

darom e. iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer 
tnaciįas visais kelionių reikalais.

® Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reservuon vietas 
S anksto — prieš <3-60 dienų.

mėn. 1 dieną Kultūros Židinyje, —-J. Andriaus sudarytą Lietu- 
Brooklyne, N.Y. Suvažiaąvime vos žemėlapį ir išleistą Deveniu j 
bus VLIKo atstovo, Tautos Fon
do tarybos, valdybos, kontrolės 
komisijos ir atstovybių pranešk 
niai; naujos tarybos ir kontrolės

Tautos Fondo narių šuva-.j komisijos rinkimai bei aptarti 
žiavimas įvyks 1982 m. gegužės į naujų darbų planai. 1

" _____ • ,  . . A*-

K. Škirpa, iš Washington, D.C. 
— $3, ir V. Kavaliūnas, iš Det
roit, Mich. — -$2. Dėkojame vi
siems.

Kultūrinio Fondo, galima įsigyti 
siunčiant užsakymus šiuo adre-! 
su: Devenių Kultūrinis Fondas, 
P. O. Bdx 10782, St. Petersburg, 
FL 33733. Kaina $6 4- 65c per
siuntimo išlaidoms padengti.

KAD GVENIMAS NEBŪTŲ 
MONOTONIŠKAS

Linksmu ir Laimingų Velykų Švenčiu
draugams ir pažįstamiems

Linksmų Velykų švenčių linki savo 
klientams, draugams ir pažįstamiems

THE CONTINENTAL
RESTORANAS ’ ’

Skaniai pagaminti lietuviški valgiai, kaip gamindavo 
senovėje.. Užsienio’ alus ir vynas.

Kuo plačiau mes pažvelgiame, 
tuo daugiau visko pamatome; 
kuo daugiau domimės, tuo dau
giau visko patirįajne. ,

Blogiausia yra su tais žmonė
mis, kurie užsidaro nuo aplin
kinio gyvenimo i r pasitenkina 
tik asmeniniais, nuosavais rei
kalais. O tokiu žmonių mūsų v- C* **

JOHN GIB AITIS
Advokatu įstaiga 

6247 S. Kedzie A ve.
(312) 776-8700

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

. Dažo namus iš lauko
ir iš vidaus.

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St
(Town of Lake)

Skambinti YA 7-9107....... - ------------ *

Dengiame ir taisome visų rū- 
j šių stogus. Už darbą garan

tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

Laikrodžiai tr bnsfenyW 
Pardavimu ir Taisymai , 

^46 StMT
TaL REpubllc 7-W41 

w nn 11 !■ —fcF

BEVERLY HILLS FLORAL CO.

GENE ir BARB DRISH

4306 W. 63rd St. Tel. 582-8055

Telef.: 326-1183
3139 So. Halsted Street, Chicago, III.

Jsž

PASSBOOK 
SAVINGS... 
ths best way to

DISCOVER A CAREER f
Learn Truck Driving

The full course runs 4 weeks full time, or 10 weekends on a 
“part time” basis, altogether 180 ihours. We^honor VA $100 
payment at registration. Knowledge of English required for 

examination. Classes are conducted at

Savaime aišku, jog panašios 
rūšies žmonių būvis nėra pavy
dėtinas. Ilgainiui jie pajunta sa
vyje dvasinį skurdą, kuris savo 
keliu alsilimia į jų nervus ir 
nuotaikas. Ypač tą lengvai ga
lime pastebėti vyresnio amžiaus 
žmonėse.

Tokių negerovių išvengimui, 
reikėtų įsigyti daugiau pažinčių 
savo tautiečių tarpe, įsijungti į 
bet kokią socialinę bei kultū
rinę veiklą, būti pasiruošus 
padėti kitiems ir neišleisti iš 
akių aukštesnių tikslų, kurie nu 
šviečia ir praturtina mūsų 
venimą.

ir smarkiausia žiema bijo 
vasario-

gy-

pa

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus ’ :

P. N EDAS, 4059 Archer Avsnoa, 
Chicago, tIL 60632. Tat YA £5999

MARQUETTE PARKE išnuomo
jamas 4 kamb. butas, šiluma ir 
karštas vanduo, šaldytuvas ir 
pečius.

Telefo'nuoti iki 8 vai. vakaro 
.RE 7-7720

PASLAPTIS

Kiene dėka tamsta sulaukei 
tokio ilgo amžiaus? — buvo 
paklausta vieno šimtmetinio 
senuko.

— Tuo, kad užgimiau pusėti
nai seniai, — atsakė tas.

M. ŠIMKUS .i
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 

4259 ^Maplewood, Tel. 254-7450 

Taip pat'daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pilįomi pilietybės pra • 

Šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Ztpelit, Agent +

W. 95th lt P

40642, 4244454 V
fainį a<»d Casual?,

see us for 

financing 
U AT OUR 10W RATES

CERTIFICATES 
EARN UP TO 3%

ei

Quirterly

OUR SAVINGS

22U WEST CERMAK KOAD CHICAGO, ILLINOiS €IK8

r*m Kawuxxkm, PretU^a Pbonet 7-7747
BOCRSt Mon.Tu«.Frl.9-4 Thur.9-6 S*t. 9-1

SEBTOiC CHICAGO AND SUBUHBS SDiCE 1905

COMMERCIAL DRIVERS INSTITUTE
24645 State Rd. 23, South Bend, Ind. 

CHICAGO OFFICE: TEL. 238-9832
Ask For Ted • .

ENERGY 
WISE .a

A-l ANDERSON

“LIUCIJA”
Miko Šileik'.o apsakymu 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 
auterių: 6729 So. Campbell

Ave.. Chicago, IL 60629.

AdvoK&taa < < . .

GINTARAS P. CEP1NAI
Darbo valandos: nuo 9 tiL qrt> 

Ud <5 v*L vak. SeSUdieni of, 
> vaL ryto Dd 12 vai d.

- Ir pašai susitarimą.
Td. 776-5162 arba 776-51«J 

2449 West (3rd Stnet 
ID- MX2!

Braižytojai BENDROVE Inžinieriai

Stogai • Kilimai • Elektra • Vandentiekis • Pildom Plytų Tarpus 
Juody Piyty Sienos

Kainų saldumo neišlygina blogo darbo kartumas.
LEISTA, UŽTIKRINTA IR APDRAUSTA STATYBA

PRAMONINĖ / PREKYBINĖ / GYVENAMOJI

VTIRTINTMAS VELTUI

334-0771

Galimas finansavimas

1314 W. BRYN MAWR AVĖ. 
CHICAGO, ILL. 60660

LMt uM of dUw33hcr 
io one* ■ day, altar the 

meal, and cut 
excessive use of water 
and electricity.
Deal be a Bosa Laeetf

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTS

Tuo reikalu jums gali danę 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta, — teisėjo Alphons* 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’' 
išleista knyga su legališkomit 
formomis

Knyga su formomis gauna, 
tna Naujienų administracijoje,

6 •— NfftŲicsuv, Chicago, ffl, SeturfayAfaaiBy. April 14M2, IStt




