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Jautriu “bilingvizmo” ir, ne
tiesiogiai, rusinimo klausimu 
“Komunisto” mėnraštyje (19X1, 
Nr. 12) rašo TSRS Mokslų Aka-, 
demijos narys ko’respondentas nūs pradėti rusų kalbą mokyti
31. Butkevičius. Jis išskiria ca- (jau vaikų darželyje. Autorius i 
rinę Busijos imperiją iš kitų ko- Į baigia savo straipsnį optimisliš- į 
lonijinių imperijų, nes tai buvo ku tvirtinimu, kad baigiantis

pasitiko britu laivus ir juos lydi

Sekretorius Haig atvyko į Baltuosius Rūmus, kad galėtų informuoti pre
zidentą Reaganą apie britiĮ nusistatymą Falkland salų atžvilgiu.

šiomis dienomis VLIKo pirmi 
ninkas dr. K. Bobelis pasiuntė į 

' ^JAV prezidentui Reaganui pa-!

Chicago, Ill. — Ketvirtadienis, Taursdav, April 15, 19X2

KAIP SOVIETŲ SĄJUNGOJE PLE 
ČIAMAS “DVIKALBIŠKUMAS”

proc. rusų Latvijoje — 
kai). Įdomu, kad Butkevičius 
neužsimena apie Lietuvoje gilų 
nepasitenkinimą sukėlusius pla-

“vieningas teritorinis masyvas”, 
o, be to, nežiūrint “žiaurios na
cionalinės priespaudos”, įvairia
tautės “darbo žmonių klasės” 
vistiek suartėjo. “Dvikalbystė” 
ėmė plūsti Busijoję dar prieš re
voliuciją, kaip “objektyvus pro
cesas”. Autorius pripažįsta, kad 
“priverstinis rusų /kalbos įvedi
mas, carizmo vykdoma asimilia
vimo politika”'stabdė šį procesą 
ir i‘‘sukėlė atsakomąją bangą 
vietinio nacidnalizmo, kuris 
orientavosi į nepasitikėjimą vis
kuo ,kas rusiška, taip pat į ne
prielankumą' rusų kalbai”. Ta
čiau autorius nepamini panašių 
nuotaikų ir masinių ’protestų.’ 
šiandienos. Gruzijoje, Estijoje ir 
Lietuvoje. .

’ - - I
Sovietų Sąjungoje, tvirtina 

M. Rutkevičius, dvįkalbiškumas 
puoselėjamas “savanoriškai”, bė 
prievartos. Daugiau kaip devyni 
dešimtadaliai Sovietų Sąjungos 
gyventojų moka rusų kalbą tiek, 
jog “to pakanka tarpnacionali
niam bendravimui”; Paskelbęs, 
kad bendra, t .y., rusų kalba “jau 
tapo naujos istorinės ■ žmonių 
bendrijos 
požymiu”,

šam šimtmečiui, visi Sovietų Są-; 
jungos piliečiai mokės rusų 
kalbą.,/ ■'

* * *

LAIŠKAS PREZIDENTUI 
REAGANUI “AMERIKOS

BALSO” REIKALU

reiškimą, prašydamas jo inter-j 
vencijos pakeisti Amerikos Bal-: 
so tų programų turinį, kurios 
neigiamai pasitarnauja paverg
tų tautų ir JAV politikes reika
lams. j. .(Elta) ,

KISSINGERIS KALTINA

WASHINGTON. D.C. — Dr. 
Henry. Kissinger, buvęs Valsty
bės sekretorius, paleido gandus, 
kad Richard M. Niksonas, eida
mas prezidento pareigas, kartais 
gerokaj, nųgerdavo.

; Prezidentas Reaganas prašo Kongresą
• leisti parduoti dalis Taivanui r -

PREZIDENTAS ŽINO, KAD PEKINAS BUS NEPATENKINTAS,
BET JLS NEMANO. KAD SANTYKIAI NUTRŪKTU

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Ronald Reagan antra
dienį pasiuntė Kongresui raštą, 

Į kuriuo prašo leisti jam parduoti
Autoriųs/Sęymour Hėž&ų ku- Taivano vyriausybei reikalingas 

rio knyga. nęūžrlgd’ pasirodys, atsargines mašinų dalis. Prezi- 
Atlaritic Monthly žurnale rašo, dentas turi paruošęs nutarimą 
kad, anot Kissingerio, “Richard parduoti lėktuvų ir automobi-

NEĮLEIDŽIA JAV DIPLOMATO 
J FALKLAND SALAS ų

BUENOS AIRES, Argentina.— 
Dabar paaiškėjo, kad Falkland 
salose buvo 27 JAV piliečiai. 
Amerikos konsulas norėjo pa
siekti Falkland salas ir patirti 
koks yra amerikiečių likimas sa
lose. Argentinos vyriausybė jam 
patarė nuvažiuoti j' Comodoro 
Rivadavia uostą ir len paprašyti 
į Falkland salas plaukiantį Ar-

- tarybines liaudies ■ M. Nikso’nas Baltuose-Rūmuose liu dalis už 60 milijonų dolerių 
_ _ . Butkevičius pripa-1 kartais būdavo toks girtas, kad sumą,
žįsta, jog “iškyla dar neišspręs- nevertėjo jo kelti ir pranešti.
4-.. — T._ __ •_____________. • - . .J-; '.: *,*tų problemų”. Jų svarbiausia 
esanti ta, kad “jaunoji karia ne
pakankamai išmoksta rusų kali 
bą mokykloje”. Rusų kalba 
“dau^elyj’e ’‘nb'cįonailnių’ mo
kyklų, ypač kaime, dėstoma ne
patenkinamai”,- šiub- metu lais
vai rusiškai kalba apytikriai 5 iš 
10 viėtinių tautybių atstovų, gy
venančių Pabaltijo respublikose, 
4 — Vidurinės Azijos respubli
kose, 3 — Užkaukazės respubli
kose. i

Autkevičius išvardina priemo
nes, kurių imamasi išplėsti rusų 
kalbos žinojimą. Kai kurių “są
junginių respublikų” visose “na
cionalinėse’ mokyklose rusų kal
ba dėstoma nuo pirmosios kla
sės. Pedagoginės aukštosios mo
kyklos ruošia .vis daugiau rusų 
kalbos mokytojų. Daugėja mo
kyklų, kuriose veikia lygiagretės 
klasės, kuriose dėstoma rusų ir 
“nacionaline” kalbomis.

Anot; Autoriaus, 35.2 procento 
rusU» gyvenančių Lietuvoje, nu
rodė laisvai kalbą lietuviškai 
(palyginant su 15.5 proc. rusų 
Gruzijoje — gruziniškai, ar 20.1

VISI PARLAMENTO NARIAI 
PRIVALO DALYVAUTI

ATRODO, KAD BRITŲ VYRIAUSYBĖ YRA PASIRUOŠUSI
ATSISAKYTI NUO PIETŲ’ ATLANTO SALŲ GLOBOS

LONDONAS. Anglija. — Bri
tų premjerė Margarita Thatcher 
trečiadienio rylą įsakė sušaukti 
britų parlamentą svarbiam vy
riausybės pranešimui.

Premjerė Thatcher įsakė par
lamento pc’sėdin sušaukti visus 
parlamento narius. Negali būti, 
jokio atsisakymo. Visi parla
mento nariai — pozicija ir opo
zicija — privalo būti posėdyje. 
Joks atsisakinėjimas nepriimti
nas.

Britai žino, kad sekretorius 
Haig antradienio vakarą turėjo 
skristi į Argentiną ir tartis su 
Argentinos vyriausybės atsto
vais apie tolimesnį Falkland sa
lų likimą, bet, vietoj Busnos Ai
res, sekretorius išskrido j Wash- 
ingtoną. Kodėl’ sekretorius Haig 
staigiai pakeitė savo’ planus, tuo 
tarpu neaišku..

Kaip/žinia,. .bril^ karo laivy
nas, yra Atlanto vandenyne. Bri-» 
tų laivų dauguma pasiekė As
cension salą ir prisipildė laivams 
reikalingų degalų. Laivams dar 
lieka viena savaitė Falkland sa
loms pasiek (i. Du britų nariai- 
viai jau yra Falkland salų vari 
(knysei Iki šio meto jie dar ne
puolė dviejų. Argentinos laivų, 
kurie kiekvieną dieną aptarnau
ja salose esančius Argentinos ka 
liūs. Britų narlaiviai yra pasi
ruošę pulti Argentinos laivus, 
bei lankia .įsakymo’ iš Anglijo’.

Oficialiai nepaskelbta, bot 
manoma, kad Argentinos kariuo
menės vadovybė jau seniai buvo 
užmezgusi ryšius su Sovietų ka
ro laivynu. Vyrauja įsitikinimas, 
kad penki Sovietų karo laivai 
Atlante ly<li britii karo laivus, 
plaukiančius į pietus. Sovietą 
laivai nepuola-britų, bet jie lai
ku atsirado AĮlanto. vandenyne,

• yujHiivv jn II

* tolyn į pietus. Kitos žinies sako,
kad Sovietų karo laivai taip pat 
atsirado pietų Argentinoje. Jie, 
reikia manyti, yra informuoti 
apie Argentinos ir britų karo 
laivų judėjimą. Į

Jeigu Argentinos kariuomenės 
vadovybė iš anksto buvo susita
rusi su Sovietų laivyno vadais, 
tai Argentinos provokacija buvo 
iš anksto paruošta ir parinktas 
geriausias provokacijai laikas. 
Sekretorius Haig, patyręs šias 
žinias, galėjo pakeisti savo pla
nus ir pasekti tiesiai į Washing- 
toną. Strateginius planus turi 
keisti ne liktai britai, bet ir . 
Amerika. Jų veiksmai privalo 
būti suderinti.

Sekretorius, išskrisdamas iš 
Londono, pareiškė, kad jis pir
ma užsuksiąs Į Washington^, d 
vėliau skrisiąs į .Argentiną. Bet 
jeigu Argentinos ‘kariuomenės 
vadai iš anksto buvo susitarė su 
rusais, lai kokia prasmė su jais 
toliau tartis? Jie neturi jokių Ar
gentinos gyventojų įgaliojimo, 
jie niekad nebuvo rinkti, jų ne
įpareigoja veikiantieji Įstatymai. 
Ar neverta tartis su tais, kurie 
turi’ įpareigojimus?

NEW YORKE NUŠAUTA 
MARGARET BARBERA

NEW- YORK, X.Y. — Vakar 
minėjom, kaip Ne^v Yorkd auto
mobilių pastatymui kieme buvo
nušauti trys televizijos bendro-1 gentines laivą, kad nuvežtų į 
vės tarnautojai. Jie išgirdo pa
galbos šaukiantį moters balsą ir 
norėjo nustatyti, kuriam tikslui 
ji buvo velkama į sunkvežimį 
Netrukus visi trys buvo’ nušav/.i 
lame pačiame kieme.

Antradienį viename New Yo> 
ko skersgatvyje rastas Margaret 
Barberos lavonas. Ji buvo vaka
riniame New Yorke. Policijos 
inspektoriai nustatė, kad IX me
tų amžiaus moteris buvo nušau
ta tuo pačiu revolveriu, kuriuo' 
buvo nušauti visi trys vyrai, ku
rie domėjosi josios šauksmu.

Manoma, kad ji buvo nužu
dyta ryšium su labai didele dei- ■ 
mantų vagvste New Yorke. A p-1, ... . ‘ , , ., - . ; I tvtu laiku,skaičiuojama, kad is deimantų 
krautuvės buvo išvežta brange-, 
nybių už 6 milijonus dolerių. 
Ryšium su šia vagyste sausio, 
mėnesį jau buvo dingusi 46 me- , 
tų Jenny Soo Ohin.

— Gynybos ministeris Saron, 
tvirtina, kad Izraelis negali tole
ruoti lokio Egipto bendradar
biavimo su palestiniečiais. ^Iz
raelis grąžina Egiptui strategi
nes Sinajaus pozicijas, o Egiptas 
duodu palestiniečiams granatas.

’ Stanley uostą.

Amerikos konsulas jau pra
leido penkias dienas Comodoro 
Rivadavia uoste, bet negavo lei
dimo nuvykti į Falkland salas. 
Konsulas patyrė, kad viena ame
rikiečių šeima norinti iš Falk
land salų išvažiuoti, bet argen
tiniečiai konsului neleidžia su 
ta šeima susisiekti.

. . lt- . , . - • I Prezidentas rinkiminės kam-ap,e atejus.as telegramas. : ne.
prezidentas buvo nesukalbamas czjden|u
(M <nt.hr paĮmtt .s Ctacago 1n- r(luosfas ginkl„, legaliai Ki. 
hune paskelbto aprašymo). ; njjos „.riausyl,ei.

Reikia tikėtis, kad tuo reikalu Taivano saloje. Prezidentas tu- 
ir pats Niksonas pasisakys; j rėjo pakeisti savo nuomonę, kai

I tapo išrinktas prezidentu. Jis 
negali pripažinti dviejų Kinijų. 
Jei prez. Niksonas užmezgė ry
šius su Mao Cetungo vadovauja
ma vyriausybe, lai naujas prezi
dentas negali pripažinti ir Tai
vano vyriausybės tokiu pat ly
giu. Prez. Reaganas buvo pri
verstas atsisakyti parduoti nau
jus lėktuvus Taivano vyriausy- 

i bei, bet jis mašinų dalių neskai
to ginklais ir ryžosi parduoti tas 
dal 
sybei.

Kongresas galėtų sustab- 
dyti pardavimą

Kongresas galėtų sustabdyti 
prezidento Reagano pasiryžimį 

j parduoti Taivano vyriausybei 
! mašinų dalių už 60 milijonų do
lerių, jeigu iki gegužės 13 die- 

j nos sustabdytų pardavimą, 
j Bet jeigu iki minėtos dienos 
l Senatas ir Atstovų Rūmai ne
susitartų ir nepriimtų nutari
mo, draudžiančio pardavimą, 
tai prezidentas galėtų laisvai ma
šinų dalis parduoti.

Kinijos vyriausybė labai gerai i 
informuota apie šią prez. Rea-' 
gano poziciją. Jie bandė visof- 
kiais būdais paveikti prezidentą, 
bet neprivertė jo pakeisti užim- 
tą poziciją.

Vicepremjeras Tengas Hsiao- 
pingas nori vieno dalyko, kad

1 prez. Reaganas praneštų Kinijos

— Izraelis tvirtina, kad Egip
to pareigūnai Gazos srityje 
esantiems palestiniečiams davė 
500 rankinių granatų sausio’ 1 d.

IZRAELIS GALI UŽTRUKTI 
SINAJUJE

— Turkų oficialus pran Ši
mas sako, kad ore sprogo Ame
rikos transporto lėktuvas ir ry
tų Turkijoje užmušė visus 27 
keleivius. \

— Trečiadienį aukstf uncija 
kainavo $342 

l

Balandžio 15: Liudvika, Anas
tazija, Vilnius, Kača, Tolemo- 
nas, Banga, Mažėlis.

Saulė teka 5:12, leidžiasi 6:29.
Oras saulėtas, iiltAlftii.

Sekretorius Haig, atskridęs 
į Washington^, tuoj nuvy
ko j Baltuosius Rūmus ap
tarti su prezidentu britų 
nutarimų apie Falkland ir 

kitas pietų Atlanto salas.

AMERIKOS LĖKTUVAS 
’ VEŽĖ MAISTĄ

ANKARA, Turkija. — Ameri
kos kariuomenės transporto lėk
tuvas, nukritęs netoli Gevenzik 
vietovės, vežė maistą į Turkijoj 
esančius JAV dalinius.

Gerai paruostas turkų dalinys 
pasiekė nelaimės vietą, bet ne
rado nė vieno gyvo kario. Ame
rikiečiai skrido iš šiaurės Atlan
to Sąjungos bazės Erzurum 
mieste, bet nepasiekė Erzincan, 
apie 2X0 mylių j rytus.

Amerikos lėktuvas pakilo iš 
bazės, bet sprtfgo ore, nepasie-l 
kęs paskyrimo vietos.

vyriausybei, kada jis parduos 
paskutinį ginklų kiekį. Matyt, 
kad prezidentas neskuba ir'šio 
atsakymo Tengui pranešti.

JERUZALĖ.— Izraelio prem
jeras M. Beginąs pareiškė, kad 

i Izraelio ginkluotos pajėgos pla- 
įnuoja išvykti iš Sinajaus numa- 

, jeigu Egiptas pildys 
duotus pažadus. Jeigu pažadų 

'nepildys, tai Izraelio karių at
šaukimas gali užtrukti. Panašiai 
pareiškė ir Izraelio gynybos m - 

j nisteris, bet ir jis nepasekė, ko 
Egipto vyriausybė nepildo.

Beginąs pridėjo, kad 
bes sekretorius A. Ilaig 
turėtų atskristi į Izraelį 
akimis pamatyti, kaip 
ginkluotos pajėgos, vykdydamos 
sutarties paragrafus, traukias' 
iš Sinajaus.

Sekretoriaus pavaduotojas W. 
Stoessel trečiadienio vakarą jau 
atskrido į Izraelį, kad galėtų iš-" 
siaiškinti Izraelio nepasitenki
nimą.

Trečisdienį gynybos ministe 
ris Ariel fcaron pareiškė, kad 
Egipto vyriausybėj laužydama 
susitarimą, Gazos srityje pales
tiniečiams davė 500 rankinių 
granatų. Egiptas ginasi — gra
natų nedavęs.

Vals'.y 
būtina; 
ir savo 
Izraelio

— Egiptas pasižadėjo Sina
jaus kalnuose laikyti 22 tūksl. 
kareivių.

★ WASHINGTON
U.S.A.
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JAM SUNKU SUPRASTI

H. L.

M. ŠILEIKIS Ūkio tarpbai (Tapyba)
j

>ako: 
pasau-

h apdraųdus departa- Visiems krašto gyventojams 
nutarė patikrinti, ar! bus paskelbtas tyrinėjimo rezul- 

valstijos darbininkai ir I tatas, kad kiekvienam būtų aiš 
moka tikslią Į kus kompensacijos dydis.

V metai IMI Balandžio 15, 1982 )

Redaguoja PRANAS SULAS
Kleksimus ir medžiagą slysti: 4436 So. WashUftaw, Chicago, IL 60632

Bandys nustatyti tikslią kompensaciją
Įllmc

nientas
Illinois 
biznio

MODERNUS GYVENIMAS 
PASKATINĄ LICĮĄS 

įtempta^ modeminis gyveni
mas, skubotumas ir rūpesčiai 
padidina fizines ir protines li
gas, įspėjo McHill universite1- 
Įo prof. dr. Ęeinz E. Leh
man-

“Mes daugiau skubam, negu 
mes gi- 

nervuojamės, 
kad prižiūrėtų an- j negu mūsų sistema gaii pakel- 

Ne visuomet tie ti- Šiandieniniame pasauly gal
vosūkiai, nerimastis ir kitos jaus-

Įstaigos 
kompensacijy. Vieniems atrodo, 
kad moka mažiau negu turėtų 
mokėti, o kiti tvirtina, kad per
moka, moka daugiau negu įsta
tymai nurodo.

šių metų balandžio 22 dkna 
bus pravestas viešas apklausinė
jimas, kuriame abiejų nuomo-| 
Dių šalininkaį galė§ duoti faklięri 
savo nuomonėms patvirtinti. ,

Įdomu, kad į ši reikalą išimai 
šė prokuratūra. Prokuroras Ty : mūsų tėvai darydavo;
Faluięr yra pasiryžęs pasiųsti i bau jaudinamos, 
patikėtinį, 
klausinėjimą, 
apklausinėjimai pravedami to 
kie, kokie privalo būti. Kartais i mų problemos užėmė vietą pasi-
jie neduodą progos žinantiems - reiškusių senesniais laikais to- 
išdėstyti savo mintis ir faktus.. kių blogybių, kaip alkis ir in-. 
Apklausinėjimas privalo būti4 lekcijos, — tvirtina dr. 
rmtas ir visi privalo turėti pro- j Lehman, 
gą turimiems faktams išdėstyti. ’ 
Prokuroras Ealiner net pamanė, 
kad apklausinėjimui reikėtų 
skirti daugiau laiko, kad klausi
mą nuodugniau pastudijuoti no- j 
Tintieji turėtų daugiau laiko rei-!
.kalingus faktus patikrinti.

Illinois apdraudos direktorius 
l^ilip R. O’Connor, kuris šioje 
srityje yra specialistas, antra
dienį spaudos atstovaųiscprane-. 
šė, kad toks apklausinėjimas 
įvyks nurodyta tvarka. O’Connor 
vadovavosi viso krašto kompen
sacijos apdraudos atstovo Wil
liam C. Sirola pareiškimu, ku
ris sakė, kad dabartiniu metu 
paimama 1.6% kompensacijos 
daugiau negu reikia ir įstaty
mai leidžia. !
v Illinois valstijoj yra *249 bend
rovės, kurios yra atsakingos už cky valstijoje), 
kompensacijos sumą. Manoma, 
kadį berželio 1 d. galės padaryti '

Tas pats profesorius 
“Mūsų besike čiančiame 
iyje mes susiduriam su didesniu 
skaišiumi konfliktų, negu mū
sų protėviai, tačiau mes nebe
turim tokio užsigrūdinimo ir- 
dvasinio tvirtumo, kokius turė
jo ankstyvesnės gentkartės.”

Viso to rezpultate, dažniau su 
siduname su tokiomis ligomis, 
kaip aukštas kraujo spaudimas, 
širdies atakos,. astmą, ulceriai, 
ai thritis. 
se ir kt.

skausmai strėnuo-

Patyręs Medikas

. ‘‘Moteriškė, apsirengusi vien 
tik maudymosi kostiumu, pri
valo turėti su savim kietą įran
ki" (teisėjas Louisville, Kentu-

Taupymo sumetimais

Vienas škotas važiuoja trauki
niu ir prie kiekvienos stoties iš
bėga nusipirkti biliet|. Pastebė
jęs tą, konduktorius klausia jo:

— Ar ne patogiau tau būtų 
nusipirkti bilietą visai kelionei?

— Ne, tarųstęk. Man gydyto
jas sakė, jog tuyių širdies ligą, 
kiekvienu momentu galiu kristi.

Petriukas: — Tėveli, ar raša
las yra labai brangus?

Tėvas: — Ne, o kodėl tu klau-
. iJ

Petriukas: — Mama smarkiai 
išbarė mane, kai aš išpyliau ra
šalą ant staltieses.

* ♦ *

* -LYGYBĖS • ŽENKLAS

Du diplomatai, vienas iš Ry
tinės Vokietijos, antras *iš Kini
jos kalbasi tarpusavyje apie ko
munizmo progresą jų kraštuo-

Kelį senos lietuvių išminties pavyzdžiai
Mūsų protėviai yra buvę ir 

gana gilūs filosofai.
Jie sugebėdavo trumpais po

sakiais apibudinti gilą tiesą.
Apie tą gyvenimišką išmintį 

gana aiaiškiai paliudija ir užsi- 
likusios patarlės, kurių daugelis 
atitinka ir gyvenamoms laiko
tarpiui . /

' šiuo kartu bent trumpai pa
analizuokite keletą tu senoviš
kų patarlių.
Apie Rokiški sakydavo:

‘Nuo žmonių kalbų ir po puo-

i

tirtus nemalonumus. Ka nors 
’paskaitykite, paąklausykite mu 
Įzikos, padainuokite mėgiamą 
' dainelę.

3) Dienos metu pasimankštin
kite kiek galima daugiau.

4) Atsigulus prašalinkite iš 
galvos sunkias, slegiančias min
tis, nesivartykite ir nesijaudin
kite, kad negalima užmigti.

r. - - 5) kurią naktį ir mažai
buvo paplitusi teišmiegotumėt,

Pasvalyje buvo pupuliari ši 
patarlė:

“Aitvaras neatneš, jei savo 
neturėsi.” ''

Ši patarlė, matomai, yra labai 
senai atsiradusi, t. y. dar tais 
laikai, kuomet žmonės tikėjo, 
jog aitvaras yra realus sutvėri
mas. '

Veiveriuose 
tokia patarlė:

“Nuosava naginė, geresnė už užmigsite daug greičiau.

tai tas blogo 
jums nepadarys. Sekančią naktį

“Draudžiama gaisrininkams 
į vaikščioti gatvėmis naktiniuose! du nepasislėpti, 

nima. Jeigu bendrovės surenka I marškiniuose -pižamose, (teisė- 
1.6% daugiau negu reikia, ant- : jas Saint Joseph mieste, Mo.).
rąji šių metų pusmetį galės su 
rinkti truputį mažiau. Meilė atgaivina žmogaus sie-

Jeigu nebus pakankamai lai-* lą, kaip rytmetinė rasa atgaivi- j taciją. 
ko iki birželio 1 dienos tiksliai | na pievų žolelę. j
nustatyti imamą sumą, tai pro- • * *
kuroras mano, kad galės laiką j — Įstatymai miršta, o knygos; 
bent kiek pratęsti kad būtų nu- niekados, 
statyta apytikslė suma. Bulwer-Lytton.

čia yra kaip ir pasmerkimas 
visokių apkalbinėjimų ir me
lagingų gandų. ‘ įžeidžiančių ki- 

i t-o žmogaus gerą y .ardą ar repu-

AM77OAXZ. OSTEOPATHIC MED/C/HE WEEK 
TO BE OBSERVED JUHE 1-7, 1930 BECAUSE...

Iš Dusetų kilusi patarlė skam
ba taip:

“Pits mylima ir dešimtis my
lių ne kelionė.”

Sekanti pastaba, iš Joniškio, 
verta įsidėmėti:

"Kieno linksma daina, tam ir 
liūdesiai greičiau praeina.”

svetimą batą.” • . __________
Kupiškyje buvo tokia patarlė!

j JŪS KLAUSIATE,
‘Kas vasarą nešienauja su j 

dalgiu, tas žiemą šienauja su bo- į 
tagu/*

Kitaip sakant, kas nepasirūpi- į NUOSTATAI, KURIE LIEČIA 
na pašaru vasaros laiku, tas ne- I 
turės kuomi šerti gyvulius žie
mai atėjus.

Kaip manote, kiekvienoje šių 
patarlių yra nemaža praktiš
kos išminties, kurią galime! 
pritaikyti kiesdieniniam gyve-į stiįos nedarbo įstatymą? 
nrQe. 4 Nota Bene i______ t

MES ATSAKOME

BEDARBIO PAŠALPAI 
GAUTI ILLINOIS VALSTIJOJ

1

kite kada prasideda vadinamas 
bazės pperiodas ir bedarbio pa
šalpos metais pagal Illinois val_

Kaip pasidaryti savo testamentą

THERAPY PROVIDES 
PATIENTS WITH 
AHAOPSB DIMEN- 
^ON OF TREAT-

Doctors of osteopathy 
D.0/5, ARE THE FASTEST 
GROWING HEALTH CARE 
PROFESSION). A KELLOGG

FOUNDATlOM STUDY 
PROJECTS'A 71X GROWTH 
FOR THE OSTEOPATHIC 
PROFESSION DURING 

the isao's. ' • -

Atrodo, kam šiandien berei
kalinga tokia knyga, kurioj yra 
išdėstyti dėsniai ka:p pasidaryti 
tstamenta, kad visi 
kada 
ka^ą 
a>»ve 
rvti

raštingi, 
visur lengva rasti advo- 
ir notaro te->es turintį 
i. kure gali padėti >uda- 
testamentą. Tačiau taip

' ' -. • -nento
dėl k>d nep?.siruo- 
r n ;c n^1uri relkalm- 

infcm a^’rės r ėdžia: os ir 
mcn'o su’ ^<vmo įeikalo 
>tudi uc^a, < t k tada tuo 

m būna per-
re
‘m si domi, k ii 
vėlu.

’’il'ic r'u b'.')

s£Xnipūlative

taupyti pinigai nepatektų 
kur nenorima.

šią knygą išleido Sūduvos lei
dykla, Los Angeles, (Lalf. Gau
nama Naujiena administracijoj 

Žinovas Jonas M

ten,-

NEMIGA PASIDARĖ KEBLI 
MIS V LAIKE PROBLEMA

Didokas nuošimtis žmonių

J

PRACTICE 
ML/ŠTiC 
TREATING THE 
WHOLE PATIENT 
ANO MOT JUST THE 
01S EASE OR INJURY

Op PERCENT OF 
Aki D.O/5 ENGAGE 

mary came 
M€>tGAL PftAGTKtS 
WITH OVER 50 PER-

do’e 11 -d d r 
i r ė! fe

šimtai; 
•a teis- 
rnento 

.įminiu 
m. Jei k nvr vra nema
tei lie fimku josiei-

tl nes pretendentų Į pa1;kimą. 
į a1 4”»ie;in negu pinigu. 

J^žnni atsiranda te- 
k »’ raikėte nrc'W’entu. kukiu 

r et negalėjo numa- 
Jybs

* meprisJ-
> .^ntar.pas pa
te <. Prekei Šulo

SŪDĄ-

kaip
isrrf ą

’^ta knvjja
.ROMI TSFSTAMENTAP. galės.

i ka Armvosc pasvarstyti ir 
taip pasielgi’, kad sunkiai su-

Jonas Mr.
ATS. Jūsų pašalpos suma yra 

nustatoma pagal jūsų uždar
bius, kuriuos gavote vadinama
me b;izė> periode.

Bazės periodas susideda iš 
kalendorinių ketvirčių, į ko
rius įeina nemažiau keturi ir 
nedaugiau septyni mėnesiai 
prieš jūsų pirmą teisėtą pareiš
kimo (vad. claim) datą. Jūsų 

i pašalpos metais prasideda su 
I j.ū>ų pirma teisėta pareiškimo 
i data. Pabrėžtina, kad pareiški- 

I1 mas laikomas teisėtu, jei jūs už-
w dirbote reikalaujamą uždarbių'

binetą, nusiskundžia negalėda-1 sumą bazės periodo laikoterjy- 
mi užmigti.

Iš tikro nemiga yra mūšų 
k ‘"pogrindžio” liga, nuo kuriom 
bandoma ap.^ ginti vartojant 
įvairias piliules, kaip antai:,yąčį 
“barbiturate^*'. NemputaL Seni
nai ir Amytąl p^rętuddamas sv 
receptu, ii daug kitokių, gauna
mų be recepto.

Bet dauguma tų piliulių ilgai
niui suteikia mums meškos pa 
tarnavimą. Nors jos nuslopina 
nervų centrus ir tuo būdu pa
lengvina užmigti, * tačiau daž
niau j.is vis vartojant, jos tam
pa kenksmingos.

Geriausia pri< monė kovoti su 
nemiga, tai: ii

I) Vakarienę valgykite bent 
trejetą valandų prieš einant 
gulti Vėliau galite išgerti stiklą 
pieno ar suvalgyti obuolį.

2) Prieš einan^guįti, užmirš
kite apie dienos rūpesčiu> ir pa

dirbdamas apdraustame dar-

pr. fab.

KL. Pirdėdamas savo uždar
bių.(entelę, paokykite,koks bus 
tnano bedarbio pašalpos dy- 
ris?

Tomas S-kas

ATS. Jusu savaitinis pašal
nos dydis priklauso nuo jūsų už- 
larbų tame kalendoraus ketvr- 
yje jūsų bazės perode, kuria

me uždarbiai buvo didžiausi-

KAI TRŪKSTA GIMIMO 
METRIKŲ

Dcžna- kyla klausimas, ką tu. 
n daryti žmogus, kuris gimė 
už Geležinės Uždangos, baigė 
65 metus amžiau^ ir pasitrau
kia i penciją. tačiau neturi savo 
amžiaus įrodančio dokumento.

norėdamas gauti Socialinės 
draudos senatvės urensi ją.

Tokiu atyefb. pirmiausia 
kia kreiptis į U. S. Imigration 
& Naturalization įstaigą.

Galimas dalykas, jog' atvyks
tant į JAV-bes tas žmogus tu
rėjo kokį dokumentą, kuris da
bar yra Imigracijos ir Natūrali
zacijos įstaigos aktuose-

Tuo atveju, dėl įsitikinimo, 
ar tikrai minimą valdinė įstaaga 
tokį dokumentą1 turi, reikia tai 
ištaigai įteikti aplikaciją (vad. 
Form Nr. 385) artimiausiai Imi
gracijos ir Natūralizacijos įstai
gai, pridedant S3 mokesčių.

Prašant informacijos, 'galima 
tuo pat laiku prašyti dokumen
to kopijos su gimimo data.

pr.

ap-

rei-

fab.

NUOMONĖS
Amerikiečių humoristas, Jar 

Tie Thurber sekančiai atsiliepė 
apie gėrimą

— Vieno
Dveijų jau 
permažal..

alkoholio, 
stikliuko užtenka! 
perdaug. Trijų —

PROGA IŠSISUKTI

Moterys, užpildydamos kokią 
nors anketą, kurpažymėta “am
žius" nesvyruodamos gali atsa
kyti — “atominis’.

— taria kinietis,
— komunizmas įsiviešpatavo ne 
tik visose provincijole, bet ir 

' žmonių širdyse/ Žiųųiha, yra ir 
priešininkų, bet jų jpriskaitoma 
tik apie 18 milijonų, kas sudaro 
mažą saujelę. O kaip pas jus?

— Pas mus — pareiškė ryti
nis vokietis — veik tas pats. 
Turime priešininkų, bet kaip ir 
pas jus, jų skaičius siekia 18 mi
lijonų, bet ne daugiau.

TAI BENT PAŠOKS

Sužadėtinis: — O, kaip sma
gu bus pašokti mūsų vestuvėse!

Sužadėtinė: — Bet po vestu
vių šokti bus dar smagiau!

Sužadėtinis: — Aš tave ne
suprantu.

Sužadėtinė: — Nes tuomet tu 
šoksi pagal mano muzką.

$ * *

TINKAMAI PAAIŠKINO

Teisėjas buvo nustebir? as:
— Kaip tai gali būti? Vienas 

ponios vaikas yra 6 metų, o ant
ras 3, o tuo tarpu jūs tvirtinate, 
kad jūsų vyras mirė prieš sep- 
tynius metus!

—Taip, ponas teisėjau- Bet už 
tai aš esu gyva.

* *

— Geri vyrai, 
bet ne kokie, kai

*

kai pasigerti, 
reikia arti.

CAT

RJ$S X5U5EWJ3 
■SCRATCHiMS CQ5C 
TO RJTiWG A 
UTTLE CA3W

luursday, April L

CHAT
CALICOS ** 
CNJDO SOS AE£ W 
AOMKY3 BE RMK& K. 
A RAISE MALE DOGS 
AWEAB 0CCASO4ALŪ 
THE RASTO CF MALES 
to femals among 
GAUQQ5&JK>40QQ.

PEED1A/6 UPS
RAWRSH OOMTAJM5 

THIAMINASE, am WYMe THAT 
nesivers SOME OFTK. 
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DETROITO NAUJIENOS’ Gni&is, CA, L. Grinius, VA, J* 
Gruzdas, FL, A. ir J. Gustai
tis, CA, D, ir L. Izbikas, MA, M. 
Jaguts, FL, J. ir A. Jakučio
nis, CT, E. ir L- Jarašiūnas,

Alek-onls, MA, V.Ane 
CA. A. Andriušienė, 

Augaitis, MI, A. ir E.
Bačiulis, MA. J. Balsys, CA, 
P. P. Banionis, OH, V. Česna- 
vičius, NY, J. Dačys, MA, V.
A. Garsvs, A. ir B. Gražulis, 
OH, dr. A. Grigaliūnas, IL, kun.
B. Ivanauskas, OH, V. ir F. Izi- 
bickai, MA, dr A. Juzaitis, PA, 
A- Kardas, NY, A. Karklius, 
OH, V. ir A. Katinas, NY, J.. 
Kiznis, NY, J. ir M. Kliveeka. 
NY’, kun. R. Krasauskas CT, 
J.Kreivėnas, IL, B. Kruopis, 
MA, P- ir J. Lekutis, MI, M. 
G. Leškys, Ca. S. . Meliešius, 
MI, J. Mika, MI. J. Mikalavi- 
čius, MI, B. Miliauskas, IL, N. 
OH, M. Ostrauskas, IL, M. Pa- 
laikienė, CA, Kun. J- Pragul- 
bickas, NJ, S. ir M. Remėza, 
NY, B. ir A. simkai. CA, M. ir 
A. Šimkus, IL, E. ir S. Skobei-

Į ka, NY. E. ir M. Skorupskas, 
j MI. Smilgevičius, Kanada, D.

šumskis, IL, P. Tamulionis, 
OH, J. Urbonienė, IL, A. ir O. 
Vagelis, MA, dr. E. Vilčinskie-

tą. Po to, studijavo VD univ’rr 
si teta ekonomini us bti p Akinius 
ir socialinius mokslus.

Nuo U>27 iki J94U metų dirbo 
karo technikos štabo biblioteko
je. Buvo nuolatinis bendradar
bis spaudJ4e, rašydamas įvai
riuose laikraščiuose. Kurį laika 
gyveno Prancūzijoje. Nuolatos 

į bendradarbiavo Karyje, Kai d?, 
r Trimite ir Skautų Aide. Anieri- 

minėl:?s ’ Lord, Hertel, Sawyerd, Wolpe, koje rašydavo Naujienose, Dir
voje, Drauge, Vienybėje ir ki- 

tijos. Gauta ir iš kitų valstijų, tuose laikraščiuose. Dalyvavo ir 
iš viso 23 atsakymai. Jie visi visuomeninėje veikloje. Būvu 
pasakė Senate ir Atstovu Rū- ‘ Lietuvių I remtinių draugijos 
niHOse palankias kalbas, ginan- i ste’gėj^s. - 

cias Pabaltijo pavergtas tautas, j ' , ’ 4 . e* H į Dclrmti {steigė žurnalistų Są
jungos skyrių. Ve! au buvo iš 
rlnrc aš j Centro valdyba. Pa
ruošė spaudai kun. A. Miluko 
monografiją. Priklausė Dariaus- 
Girėro klubui, Lietuvių Namų 
draugija., š-lpos fondui. Kultu 
ros klubui ir k t^ms organizaci
joms.

Už jo sielą yra užpirktos mal- 
.. jo mirties penkmečio die

ną, balandžio' 29-ąją, Windsore, 
• Šv. Kazimiero šventovėje

D^ETROITO LIETUVIU ORGANIZACIJŲ CENTRO VEIKLA
Detroite I.i.tuvių Organizaci- r-'kus valdžios pareigūnų rūpin- 

jų Centro valdyba informuoja tis Lietuvos laisve, šiuo nretu 
Detroito jųsuomenę, kad šiuo į jau gauti tuo reikalu ir atsaky- 
metu Amerikos Lietuvių Taryba i mai iš senatorių — Don Riegle 
rūpinasi išleidimu pašto ženklo’ ) ir (’.ari Levin, Michigan State 
Dariaus-Girėno žygiui paminėti.1 ir iš Atstovų Rūmų narių — 
Reikia daryti st prų spaudimą į1 Brocherd, Brumfield, Bingeli 
JAV vyriausybę, kad 
ženklas būtų išleistai 19X3 me-’ Blanchard, visi’iš'Michigan vais
tais.

Šiomis dienomis Detroite nu- 
n mu reikalu vyksta laiškų ra- 
švinas. laiškus reikia siusti 
William F. liolger. Postmaster 
General of the United States, 
V/ashingfcn, D.C. 202W).

Būtų gerai, kad kiek galima 
daugiau tokiu laiškų būtų para
šyta. Laiškų pavyzdžius galima 
gauti pas D L. Orgaiii/alijų Cen
tro Valdybos narius: prie Dievo 
Apvaizdos parapijos pas česį 
šadeika, prie šv. Petro par. pas 
Albiną Andriušaitį ir prie šv. 
Antano par. pas Antaną Bukaus
ką. Organizarijos laiškus rašo 
ant savo blankų.

GAUTI Iš SENATORIŲ 
IR ATSTOVŲ RŪMŲ 

NARIU LAIŠKAI
’ 3 x '

Po Vasario 16-osios šventes 
iškilmingo minėjimo', buvo pri
imta rezoliucija, prašanti Anie-

Senatorius D. Riegle, kuris ir 
dalyvavo Detroite Vasario 16-os 
iškilmingame minėjime, savo 
laiške ir telefonu Detroito Lie
tuvių Organizacijų Centro' val
dybos pirmininkui adv. Ray- 
niondui S. Šakiui išreiškė padė
ką už šiltą Detroito lietuvių pri
ėmimą. Taip pat pareiškė, kad 
jis lietuvių niekad nepamiršiąs. j,)S 
Jo sekretorė, Washingtone, DC, n;lj 
yra lietuvė. . šv. Kazimiero šventovėje. Arti-

Prieš Vasario 16-ąją, senato- niiej i prašomi prisiminti velio- 
rius'pašaukė DLOC pirmininką nį Vladą, 
ir paprašė keletą lietuviškų žo- j 
tižių. Tuos keletą žodžių, senato
rius pasakė po' savo kalbos: 
“Kaip bus, kaip nebus, bet Lie
tuva nežus”.

Kaip ten bebūtų, bet vis 
šis tas.

TAUTOS FONDO AUKOTOJAI
i 1981 METAIS

(Tęsinys?

35 dol. A. Andrilionis,Po
MA, J. ir G. Baltrušaitis, CA. 
E. Baranauskas. NY, V. ir P- 
Dubauskai, NYj V. ir J, Hod
ges, MA, S. ir.’J. Idzelis, OH, 
V. Janulaitis, IL, a.a. S.Jasaitie- 
nė, MA, dr- V. ir Z. Jasys, CT, 
J. Juodis, NY, A. ir O. Keniau- 
siai, CT, O. Kiesylis, IL, K. ir 
V. Kleiva, FL, p. ir G. Krivic
kai, MD, St. irj S. Laniauskai, 
OH, dr- J. ir V. JMasilionis, OH, 

piRuns jAV taupymw bonus A. Mažiulis, MA, č. ir I. Mic-

Ant. Bukauskasi
I I

b — Amerikos žydai padeda Ru- 
. sijos žydams, atvykusiem s į 
Į JAV, šutvarkvti visus savo do-I 7 v

tik j kuinentus. Dabar žydai neva- 
Į žiuoja 'į Izraelį.

laubkas,
MA, J.

kūnai, MA. J. Mikaila; MI, 
:r J. Mikulioniai, MI. K. ir

J.
N.

Vladas Mingėla
MIRTIES PRISIMINIMAS

Rodos, ne taip seniai velionis 
Vladas Mingėla buvo su mumis. 
Neįtikėtina. kad šįmet balandžio 
mėn. 29 dieną jau sukaks pen- 
kcri metai nuo jo mirties. Jis da
bar ilsisi, kaip ir daugelis lietu
vių, Holy Sepulchre kapinėse.

i • Vladas buvo gimęs 1905 metų 
spalio 19 d. Snovsko mieste, Uk
rainoje. Lietuvai atgavus Nepri
klausomybę, Vladas atvyko Lie
tuvon ir apsigyveno Radviliš
kyje, kur mokėsi ir baigė vidu
rinę mokyklą. Vėliau Kaune' 
baigė bibliotekininko kursus, 

1939 m. įsigijo brandos atesta

Nenortai, MA. G. Penikas, NY,! .
P. ir M. Polteraitis, FL, P. Ri-Įne’ NY' °' V.lemshs, MA, K. 
zauskas, CT, P. ir R, Sakas, CA,.
V. ir I. Sniečkus, OH, J. ir P., 
Tamašauskai, CT, A. ir S.j Tu-i 
mosa4 MI, J. ir A. Vaičiulai
tis, MD, A. Vaitiekaitis, MI, J. 
ir N. Veličkai, CT, J. Vemb
rė, MA. ; 1 ’

34. 91 dol. F. Borumąs, Aus
tralija.

33 dol. I. Motiejūnas, CA
Po 30 doL D. Adomaitis

800 CUffi
»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 and put of town' 
telephones). \ V' ' J _ J ? . //';]

•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 Statės.,

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 call. ; . /

The Cost to Participate

MARIJA NOREIKIENt

NO OTHER FEES OR COSTS

• CALL NOW TOLL FREE ■

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 VISA/MASTERCARD.

$299 a month 
for Unlimited Business Usage

COQ a month 
for Residential Unlimited Usage

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ 

2608 West 69th St, Chicago, DL 60629 * TeL 925-2787

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

(

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.

THE 800 CLUB, 1710 Connecticut Avenue, N.W.
Washington, D.C. 20009

The 800 Club, Ine., a long distance sharing group
•Now legal under Federal Communications Commission Tariffs

i^ll ||<

Cosrrios Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
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DC, A. Balašaitienė, OH, J. 
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vičius, DE. E. Bliudnikas, MA, 
J. Brantas, MA. K. Brazauskas, 
FL, V. Bražėnas, FL, A. R. Bri
džius, OH, P. Bručas, FL, R. 
Budreika, MA, E. ir H. Buga- 
revičius, FL, V. Bulkaitis, NB,
B. Burba, MI, dr. E. Butri
mas, FL. K. čėsna, MA, Ch- 
Ch. Cheleden, PA, B. Ciplijaus- 
kaitė, WI, V. Damauskas, NB, 
M. Dambrauskas, AK, J. Danis,

. CA, dr. S. ir A Dimas, NY, K. 
Į Dūlys, MD, A. ir O. Dumčius,

IL, St. Dzikas, FL, V; ir O; 
Eikinas, MA, H. Fisher, NY, 
dr. E. Gasiūnaitė, FL,. K* irA. 
Gaspariūnas; FL, A. Gečys, NY,
C. Gibson, MI, F. Gielen, Bel
gija, Ed. Goodrich, MD, J.
Graužinis,. .IL, VA, P. ir M. .Žukauskas. IL.'
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ir J. Jazbutis, FL, E. Jodins- 
kas, MI, W. J. Jurgėla, CT, 
J. Juškaitis, IL, J. Kapočius, 
MA, A. ir G. Korsakai, OH, V. 
Kasčiūnas, IN, A. ir J. Kasu- 
laitis, OH, A. Keturakis, MA, 
St. Kežutis, NY, J. Kiaušas, * » 
NJ, dr. P. ir S Kisielius, IL, K. • 
Končienė, IL, dr. D. A. Kont- 
V'S, C A, B. ir A. Kremeris, IL, 
dr. A. Kušlys, Šveicarija, P. * • 
Labanauskas, MD, J. Lesčins- • •• 
kas, MI, A. Levanaitė, CT, VL. 
ir S. Levnnas, CT, D. ir S. Lie
pa, IL, R. Lučkauskaitė, Angli- 
ja.J. ir L. Lukas, IN, W. Maul,-- '* 
FL, dr. V. Maurutis, OH, V. • 
Mažeika, IL, V. Micevičius, CA, • ••
J. Mikaila, MI, S. ir E.- Miknis, " 
CT, P. Mikšys, MA, P. Minkū- 
nas, NY, A. ir E. Misiūnas, •' 
MI, J. ir N- Mockus, CA. V. 
Morris, MD, B. Mudėnas, MA,
K. Naudžius, CA, J. Naujokai- •
tis, OH, L. ir F. Oksas, CA, B. 
Olis, FL, F. S. Pakalnis, CA,
J. Palubeckas, MA^-. A>.*-ir S. 
Pautienis, CA, V. Pažiūra, CA,
J. • Petras, CĄ. i: Petrauskas, ' 
IL, St. ir I. Petravičius, CA, 
M. j'r A.. Povilaitis, NY,M. Pra- - • 
nevičius, IL, B. Prasauskienė, 
CA, J- Račius, AK, . G. Rajec- 
kas, NY, dr. P. .Raslavičius, MI, ■ •
L. Raslavičius, CA. B. ir . V. - • 
Rauckis, MI, L. Rudžiūnas, MA,'
A. Rysavy, NY, V. Šamataus- -■ 
kas, OH, A ir E. Šatraitis, FL, i 
A- ščiuka, FL, V. ir V. Senu- '' 

-ta, MA. M. Shalins, NY, dr. K.
Šidlauskas, IL, A. Šliimienė, ■ '* 
MA, H. ir K. šilinis, MI, S. Ši- - 
moliūnas, MI, Skėriai, IL, M. - ** 
ir D. Sodeika, CA, V. ir L. So-- ■ 
deika, IL, I. L. Sodeika, IL, P. - 
ir Z. Sodeika^ IL, A. Smith, - 
NY, dr. J. ir dr. A. Sniečka, ’ 
NY, V. S., OH, A. Stephens, ‘ 
IN, I. Steponaitis, NY, O. Stri- 'c '' 
maitienė, NJ, J. Strodomskis,' '1 
Kanada, J. Struopis, MA, D. ir 
S. šukelis, MI, J. Talandis, IL,-
K. Tamošaitis, MA, B. Tamu- 
lienė, CA, kun. J. Tautkus, CT, •■■■' 
V. ir VI. Tervydis, IL, J. ir P-' 
Vaičaitis, FL, D. Vaičius, NY,
J. ir L. Vainauskas, FL, J. Vai- ' ‘ 
čaitis, IL, A. Vaitėnas, MI, dr; . ’ 
A. Vaitėnas, MI,' Ą. Valis-La- 
bokas; FL,- dr. A. ir A. Vana- 
gūnas, IL, B. ir I. Veitas, MA, 
V. Vitkus, N Y, J. Zabelskis, > 
NY, M. C. Zarycky, MI,' A- Za-- ' 
vadzkas, CT. B. Zelvis, IL, B. - 1

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
f LITERATORA,• lietuvių literatūros,- meno Iri moksle 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vince 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankot, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotrankoTnis Ir 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio. V. Kašubos, A. Rakštelės Ir A. Varna 
kūrybos poveikiais. 365 pust knyga kainuoja tik S3.

• 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 duomenim!* 
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 32. i

• L1E1 (j V iš KASIS PAMARYS, Henriko Torno-Tamašanske 
Įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės h 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai Jdomūs kiekvienam 
HetovIuL Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vltovardžių pavadinimai Ir Jų vertiniai | vokleBų kalbą. Laba! 
naudingoje 335 pust knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina M.

• KA LAUMES EIME, rašytojos Petronėlės Orintaltėa atab
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje Ir pir
maisiais bolševiku okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik 33. 1

• JUT.TUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesupras
tas Ir klaidingai Interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe* 
riją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja 36.

< SATYRINES NOVELES, M. losčeuko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 psL knygoje yra '40 sąmojingų novelių. Kaina 32

Knygos gaunamos Naujienose, 17X3 So. H&lsted St, Chicago, 
IE B0688. Užsakant paštą, pridM Eokn UUMmm.
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nės ir paslika ų Mjuanl ūk pa- 
čiy rusų nuožiūrai.

Tad yra klaidmga galvoti, jog 
į SJvietų Sąjungos kar ais pajė- 
! gumas apsaugo ją nuo sugriuvi- 
■ mo. Visuomet buvo ž.uoiua, jog 
' Vakarai nelies Rytų ir kad Va
karai pervertina kylu tariamą 

1 pažangą, tačiau ne visi supran- 
] ta, kad šiuo metu Sovietų Są
junga yra giedama irimo pro
ves.. Lietuviški laikraščiai išei
vijoje negaudavo Li.tuvCs po- 

1 grndžio literatūros, 10, 50, 60 
me.ų dešimtmečiuose, o dabar 
nu: ų spauda p Ina Lietuvos po
grindžio literatūros. Man regis, 
kad Sovie ų Sąjung s irimas 
dabar yra gre.tas ir nasusfab- 
dcmas. O visa tai vyksta iš S<2-

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyros 
arto 6 vaL ryto iki 5 vai popiet, SežUdienisis — iki 12

* - - 4>Z^ir-y T% <

Sudėtingos problemos
Niekam ne paslaptis, kad Valstybės sekretorius Alek

sandras Haig vadovauja pačiam svarbausiam JAV ko
vos frontui. JAV turi daug priešų, bet sekretorius Haig 
turi pasirinkti pačias pavojingiausias fronto Unijas. Jis 
negali pavojingiausian ruožan siųsti kitą, bet jis turi 
pats stoti pavojingo ruožo priešakiu.

Niekam ne paslaptis, kad praeitų metų vėlyvą ru
deni pats svarbiausias klausimas buvo atominių raketų 
kontrolė. Sekretorius Haig viską padėjo į šalį ir skrido 
i Ženevą aptarti su Gromyka atominių raketų kontrolės 
klausimus. »•■ * /

Gromykai rūpėjo kiti klausimai.,Tik atvažiavęs Į Že
nevą. jis norėjo tuojau, įšyažiuoti,'nes’ Maskva dar nebuvo 
pasiruošusi apsvarstyti antraeilius klausimus. Sekreto
rius Haig privertė Gromyka prasėdėti 11 valandų ir iš
klausyti sekretoriaus pačių svarbiausių klausimų. Gro
myka buvo pasiruošęs stumti Į šąli antraeilius klausimus, 
o atominių raketų klausimui nustatyta svarstymo tvarka. 
Ta pačia proga sekr. Haig Išdėstė Gromykai, kad karo 
medžiagos siuntimas į Havaną, o iš ten Į Vidurio Ame
rikos valstybes, yra toks pats svarbus, kaip ir atominių 
raketų klausimas.

Pradžioje Gromyka rodė Į laikrodį ir rengėsi išva
žiuoti Į Maskvą, bet kai patyrė, kad sekretorius Haig 
dauriau žino apie Sovietų karo medžiagos siuntimą Į Vi
durio Ameriką, tai nutarė pratęsti pasitarimą.

Atėjo reikalas galimai greičiau baigti Artimųjų Ry
tu taikos klausimą. Sekretorius Haig asmeniškai skrido 
i Egiptą, Izraelį, Saudi Arabiją ir ten svarstė degamus 
klausimus, kad greičiau būtų baigti Egipto ir Izraelio 
nesutarimai.

Argentinos generolams išprovokavus krizę Pietų 
Amerikoje, sekretorius viską padėjo į šalį ir išvažiavo 
pats sudėtingo klausimo svarstyti. Tikinčiam katalikui 
Velykų šventės turėjo būti arčiausiai prie širdies, bet jis 
ne tik Velykų išvakarėse, o ir pačią pirmą šventės dieną 
praleido pasitarimuose su britų vyriausybės nariais ir 
Argentinos kariais, beieškodamas priemonių, kaip iš
spręsti Falkland salų krizę.

Vietiniai gyventojai salas pažįsta, vėjus žino, van-1 
dens nebijo. Jiems žinomi miškai, medžiai, žolės- žuvy : | 
ir spalvotieji pingvinai. Jie nekliudo pingvinams, pingvi
nai nekliudo jiems. Jie daugiau stebisi atvažiuojančiais 
pingvinų stebėtojais, negu pačiais pingvinais ir jų vaikais.

Antradienį sekretoriui buvo aišku, kad jis dar kartą 
turės skristi į Buenos Aires ir turės iš naujo pradėti 
svarstyti visą Falklando salų problemą. Jam buvo aišku, 
kad pasikalbėjimais telefonu nebus galima klausimo iš
spręsti. Naujai ateinančios žinios davė suprasti, kad rei
kalas vis labiau komplikuojasi.

Antradienį vakarė vis dėlto jam pavyko įtikinti bri
tus ir argentiniečius, kad reikia atidėti šaudymą. Argen-

AR SOVIETU SĄJUNGĄ 
YRA NEĮVEIKIAMA?

Br’rd'clinio .’’are atvejuje, 
kada išsivystė* Vakarų rasaubs 

į būti] sunaikintas ne šs:vys;ius’o'
Sovie'ų pasaulio vien dėl viekas'
kito sunaikinimo galimybės, Va-; su britais. Ji brendo tik plotuo- 
karuose atsiranda mintys, kad se
geriau nieko nedaryti prieš So- karų valstybių. Tudse plotuose 
vietus ir išmokinti save ir So- ji neįsipilietino ir savo viduje 
vietos taikiai sugyventi. Tc'kiu uri nenuraminamus prieštara- 
būdu, atsiranda logika pateisinti, vimus. Lenkų darbininkų šūkis,

Eaib v'scs praė:us os imperi
ls. Sovietų Stilinga sugrius iš 
rdaus, Ji n’ekucinet nebuvo 
lipri imperija, jri ją lyg.ns-nie

kurie jai buvo už.eisti Va-

I dviejų, nors ir nesuderinamų,. kad pavasaris priklausys darbi- 
pasaulių sugyvenimui ir gal net ninkams, turi galimybių dau-

tiniečiai prineipe sutiko pasitraukti iš Falkland salų. 
Britai sutiko leisti jiems iš salų pasitraukti. Bet atsi
rado nauja problema: Argentina reikalavo, kad britai 
'ūs^abdytų savo laivyną Atlanto viduryje ir nesiųstų jo 
i Falkland salų vandenis.“ Jeigu britai nesustabdys savo 
karo laivyno, tai argėhtiniečiai nesitrauks iš Falkland 
salų. ■ : .

-Sekretoriui Haig. paaiškėjo keli nauji dalykai, ku
riuos jis turės be atidėliojiihb spręsti. Jam paai^ėjo; Md 
argentiniečiai geriau informuoti apie britų siunčiamus 
karo laivus į pietų Atlantą, negu jiš pils žino. Atrodo, 
kad britai trauka daugiau karo ir transporto laivų į At
lantą, negu šliurės Atlanto Sąjungos karinė vadovybė 
žino. Susidaro įspūdis, kad britai yra pasiryžę ginti savo 
teises ir suverenines savo Salų gyventojų teikės daug griež
čiau, negu iš pradžių duota suprasti; _ ,

Sekretoriui kilo nauja problema, kurią jiš turi tūp
iau spręsti, nieko neatsiklausdamas ir hetulėdamąs šu 
kuo tartis, būtent: skristi į Argentiną ir bandyti Spręsti 
naujas argentiniečių bei britų taikos sąlygas, ar pasilikti 
namie ir nuodugniai pernagrinėti naujai susidariusią 
tarptautinę padėtį.

Sekrėtoriiis nusprendė heskrišti Į Biięnds Airei, o 
patraukti tibšiii į WasHngtbna ir namie iŠšMfskiriti 
naujai susidariusią padėtį. Jam teks išsiaiškinti, ką So
vietų karo laivai daro pietų Atlante, kas jiems gali larpėti 
Falkland salų vandenyse f Be to, ką Sovietų laivai daro 
Švedijos, Norvegijos ir Suomijos pakraščiuose? Taip pat 
reikės nustatyti, ar Argentinos kariai, įsiveržę į Falk
land salas, šiuos veiksmus atliko be rūsu žiriins, ar kar
tais rusai, susitarę su Argeniinos kariais, netaikė įsiver
žimo į Falkland salas kaip priemonę šilptrifiti sąjungi
ninkų poziciją šiaurės Europoje. .

Trėčiadibnio rytą sekretorius nusileido ne Argenti
noje, bet Washingtone. Ar jam bus prasmė vėl skristi į

klestėjimui. Iš tikrųjų, tos min
tys yra permetamos iš Rytų j 
Vakarus, nors Vakaruose žmo
nės į tas mintis tikrai įtiki ir 
nori jomis vadovautis, pasikliau
dami istorijos patirtim, jog Ry
tai visuomet nusilenkė Vaka
rams.

Iš tikrųjų, pavojus Sovietijai 
heiteir^ įs Vakarą, bet iš jos vi- 
dėifs. Nb Vakarai šukelė Solida
rumo sąjūdį Lenkijoje, galų 
gale -ne Vakarai šukelė pirmą 
sukilimą prieš komunizmą 1953 
metais Rytų Vokietijoje. Pačia
me Sovietų bloke nyksta iširimo 
procesas, ties Sdyiėtija nėra ko
kia ten integrali Rytų grupuotė, 
bet yra tik karo jėga primesta 
santvarka pavergtoms tautoms. 
Vokietija visuomet buvo Vaka
rų Europos svarbi dalis; ir kaip 
galima atskirti Goethės ir Schil- 
krio Rytų, Vokietiją nuo Beetho- 
yttid ir Waghbrtb ( Vakarų Vo
kietijos? Katalikiškos Lenkijos 
(ir Lietuvos) nepavers! provo- 
šlaviškomiš pro  vi’d ei jomis. Ir jei
pakeisi pYbvbŠtariškumą j ko
munizmą, visvien tas komuniz
mas ateis iš Rytų į Vakaris. Va
karietiškas Marksas prarado' sa
vo dialektinę logiką Rjtuose.

giau išsipildyti negu n s išsipil
dyti dar šį pavasarį, šią savaitę 
darbininkai pradeda savo po
grindžio transliacijas, o tai ves 
į stipresnį pogrindžio pasaulį 
negu valdžia. Lenką valdžią tu
rės tartis ir susitarti šū darbi
ninkais. Rusai nedrįs žygiuoti į 
I^nkiją, nes tuomet pralaimėji
mas bus visuotinis. Laikinai bus 
susitarta su darbininkaiš pušiAu- 
kelėje. Ateityje darbininkai pa
reikalaus Lenkijai laisvės ir Ne
priklausomybės.

Kuriais ženklais aš vadovati- 
juo'si, kalbėdamas apie Šoyiėti- 
,jos praėjimą? 1970-8^0 mėtą lai
kotarpyje Sovietų Sąjunga išlei
do 130,000 žydą. Jie daugumoje 
turėjo aukšto rango darbus So-

I vietijos v.d.-us. Dar kurį laiką 
j Akirač ai džiaugs’s Sovietų pa

darytu progresu Li.tuvoj’e, dar 
m šu vi nuodai r_. yj apie Lie
tuvos kultūrinį gyvn.mą, o čia 
žmonės vis daugiau ir daugiau 

' susipažins šu Lietuvos pogrin
džio literatūra.

Intelektualų ir vadovų parei
ga yra suprasti dabartį ir ruoštis 
ateičiai. Beje, sugriuvus Sovietų 
Sąjungai, sprendžiamą balsą tu
rės Amerika, kurioje yra Sovie
tuos dalių laisvės kovotojai ir 
išsilavinęs elitas. Taigi, jau 
šiandien yra atėjęs svarbus lėi-

vietijoje.
— Kodėl Jūs kelibujėtė į Vi

karus? — užklAušiąii pagarsė
jusį mokslininką B. Levich, ku
ris turėjo visas privilegijaš 
Maskvdje.

— Sovietų Sąjunga griūni ir
mums, žydamš, gėriau joje ne
pasilikti, — buvo prof. Levich 
atsakymas.

Žydai pamatė, jog Sovietų im
perijoje jie nepajėgs sudaryti 
naujos tarptautinės bendruome-

Argentiną, tiktai Washingtone, pasitaręs su prezidentu, 
turės nuspręsti. Reikia neužmiršti, kad sekretoriaus pa
vaduotojas, patyręs diplomatas Stoessel, yra išskridęs į 
Artimuosius Rytus, kad galėtų tikrai nustatyti Izraelio 
karių atšaukimą it Sinajaus.

kas tartis su kitomis Rytų Eu
ropos tautomis apie savo ateitį ir 
tikslus. Rytų europiečiai sudaro' 
1/3 visą JAV gyvehfojų. -Mes 
esame jėgą nuštatyti net šio 
irašfo politiką nr net jam vado
vauti. Todėl jau šiandien mes, 
liettttiaf, turime jtilLgti savo grę- 
tšš šu kitaiš rytų europiečiais .ir 
statyti pianiftš hžttjii Europai, 
b_ naujai Amerikai, khri nebe
būtą ifet Miš Hytę Ebropai.

'T^dį Slepcnc' Kairio mestas 
Wriš Veidu į ĖfetiivĮ. šiandien 
re;škia tą patį ką jis galvojo 
sunkiais piOriio taikais — ne- 
pr:tarimą rlršiŠkAi Lietuvos oku- 

b pastrngimui atstatyti 
fdiš^ ir hb^feą^fti’ą Lietu- 
y<5Š valstybę. Reikia džiaugtis, 
-<ad Amerikoje išaugo nauja 
patriotiški karta, kuri neiškrei
pė rriokšiiškoš šyiėšoš i greitesnį 
šUriditti^ kebo ^H-rkaūti ruyji 
ėkitpantąi ir kuri Šeiškreipė or- 
ganiž-ati^ Šatferbš į individų 
begėdiiką n'dri meteo
rais pa<ret|iOė krašte paskai
tomis valdiškose institucijose, 
patekimu propagandinėje encik
lopedijoje. nugariniu aerodromo 
bare. Visa tai jau buvo atlikta 
Amerikos lietuvių komunistų, 
kurie neįtikino' Amerikos lietu
vių masių. Charakteringa, kad 
irstanti komunistinė imperija 
turi ieškoti'bendradarbių iš kar
jeristų tarpo. Yra sakoma, ka'd 
skęstantis griebiasi už šukės.

(Nukelta į penktą puslapį^

JUOZAS ŠVAISTAS

PETRAS ŠIRV0KAS
Nuotykių nuotykiai žemėje, 

pragare ir danguje
TOLIMI, BET NEPAMIRŠTAMI LAIKAI

(Tęsinys)
— Ką gi sakyk? Nugi laimė! Tokia laimė 

buvo!... Bet ir ta tik pasityčiojo iš manęs ne
laimingo. ..

— Kaip tai pasityčiojo?
— Nugi taip. Grįžtu aš, žinot, ir pasukau ke- 

liūte, kad trumpiau būtų. Beržynėly, žinot, kur. 
upelis, ten Šentiuk^niš prie tilčiuko It de^a...

— Kas degži?
— A! Jam šiandie visur dega, — abejingai 

numojo vienas vyras.
— Palauk, nekliudykim! — įsikišo Petras: 

— Tegu žmogus pasako. Kalbėk, čiuti!
— Nugi pinigai degė! Ale tikrai! Išlipu, ži

not, iš ratų, prieinu — duobutė tokia paviršium. 
Pamatuosiu, sakau, botkočiu. Baksnojo — čerška. 
Bet ką gi aš: nei lopetos, nei jėgų. Taip ir pasi
uko. Gal lytoj, sakau, jeigu Suspėčiau...

Petras nežymiai pameikė du savo piemenys- 
l:s drautu- :r nusivedė i *ah*.

— Tai ka. vyra, pamėginkim!
— Ei S įau. ’<! Bene kas ten bus? Klausyk, 

ka gilta? vaualicri.

— Kodėl ne? Matai, aš pilnas, kelnes turėjau 
auksinių, tik kad spėjo tižkėikti fe's šykštttolis. 
Gal čia neužkeikti dar pasitaikys?

Pasiėmė lopetas, balanų ik nuėjo ton tirtom 
Išmetę ketetą lo^tiį, prisikasė supursi šunį, 
“Tfu, brudas!” — hūsišpiovė vyrai. Nušimin^ 
buvo beeiną rfamo. PetFaš apšigalvojd*.

— Paiftisim tą dvėšlėną if plrnėšilū feidčftltj 
Kad jis muš suvedžiojo, tad bent tuo atsigausim. 
Kas jo — jb!

SUrišo Vytelėmis-porą kartelių, užvertė mai-’ 
tą ir neša. Priėję Čiūcio palangę, sustojo ii* klau
sosi. Troboj kažkas krebžda, vadinasi; neužmigę 
dar. Vakaras šiltas, langas praviras. Atidarė jį 
plačiau. Pasūpavo šunį ir drėbė pro langą.

— Čiuti, še tavo pinigai! Pasiimk!
Tik čiit, čhi-n-n! Sutrūkti šuhš kliliš; skudu

rai ir pabiro auksiniai, ėftftis £ręrt p^sbkd iŠ 
lovos, titnagu jskėlė ughj, užšidfege baltiną.

— Na, dėkui, vyrūk, kad ptiftiė^ėt! VŽbikiĘ 
po saują duosiu. .

Draugai apstulbę suštingd. Fagtifiau užėjo.
Pti to ilgai visas kaimas pasijuokdavo iš šir- 

voko: “Tai kaip, Petrai: kas jo — jb?” Petro pir
mumas šiek tiek buvo nukentėjęs, tačiau jo gar
sas ir toliah pasiliko beskambąs.

ĮKRITO PONtH į AK{ Z

Plačios, grąžos dvaro pievoš šužafiavb, su
margavo ir nuklojo žemumas. Yra kas piauti ir 
kur pasisukti petingam vyrui Prauti buvo suva

ryti visi baudžiauninkai. Skubėjo dvaras su gied
oti šUdbPdtf šaūsą kvepianti šieną. ,

Piauti išeidavo anksti rytą, su rasa, žvingt, 
žvingt, sultingai žvtirtgėjo aštrūs i| vakaro iš
plakti dalgiai. VešR ždre tirštai virto plačiais 
pradūlgiaiš. Pėtfaš ėjo pirmūdju. Paskui jį rikia- 

;Vdsi ilga judanti vyrų eilė. *
Aį)ife pūsfyėids- ftafbb greitis sulėtėjo. Daž

niau stabtelėdavo vyrai, lyg dalgius pustydami. 
D&žnįtiū ii* Pėti'ą pfiltiikydtiVb patylomis, kad 
beskubėtų taip.

flgėšhę valandėlę gaišavo Vyrai; kai Petras 
pasigavo zuikutį. Glamonėjo jį drebantį, sustin
gusį iš baimės ir nežinojot kas daryti* ar paleisti 
ar pasidėti, kad vakarop pafsifiSštų namo.

“Petrai! Ponas!” — staiga pašnibždom įspė
ja ji žtrtkrtiažfcias vyta& Pievoje gyVai sudžarz- 
gė|d pūstdfhi dalgiai. PėtHš kaip žariją Knietė 
zuikutį ir griebė dalgį.

Potias; fetigvst iŠ&ikęs iš vitinkinkio lauko 
^vežimėlio, ėjo stačiai prie Petro. Tai buvo ne už- 
vąižtfas, BSt pūt§ Bantftitškis. Jis ėjb smaginda
mas rankoje diržingą jaučio žarnos bizūną. “Kii*s 
dabar..,” — Šiurpulingai audros vėju nušniokštė 
per piovėjų barą,

— Susitik! — gaila ramiai pasakė Bandurs- 
RiŠ, piTėjęš prie širvoko.

— kaip vadtnreši?
Petras Sirvokas,

— Iš Vifgužių?
— A-a! Tas pats...

Pratarė sau vienas Bandurskis. Užsrūkė jis 
kvapnų cigarą ir prisimerkdamas apžiūrinėjo 
Petra.

— Na, pasisuk! Sakią sukis — nebijok! Ap- 
linkui.., Taip, taip... Dar kartą! Vikriau!

Paskui suėmė už žandų kaip arkliui, kai tik
rina jo metus. Pražiodė. Atvertė vieną lūpą, ant
rą. Apsinudgirio sveikos raudonos smegenys ir 
dailiai sustatyti peHahiūtrimai daifKyš.

— Gerai. Ryt, Petrai^ ateisi po pusryčių j 
mano rūmus. Ten prisistatysi kamerdinieriui. 
Supratai ?

— Supratau, šviesiausias pone.
Pietų metu būreliais susimetė piovėjai. Prie 

jų su lauknešiais atsirado kas nors iš namiškių. 
Piovėjai atsigaudami daugiausia srėbė šalty- 
baršeius. Rupios ruginės duonos kąsniai dideliais 
guzais kraipė malančius žatiduS. Kuriš-nb-kuriš 
mažyčiais atsikandimais, kaip vaistą, kramsnojo 
lašinių gabalėlį. ■ t .

Širvokai, keli jų kaimynai pietavo pakelės 
klevo paunksnėj, čia pat sėdėjo Motiejienė, at
nešusi pietus. Motiejus buvo rūgštus ir susi
krimtęs. . .

— Tai žinai, moč, mūsų Petras įkrito ponui 
į akį. Ale pačiam Bandurskiui.

— Kas, ar Petrelis?
(Bus daugiau)

4 — SaunėtM, ChMgn, th. — Thursday, April f.', 1982



LAIDOTUVIŲ DIREKTORH ”>» VILIAUS

CHARLES STASUKAITIS
KĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel. 226-1344

VALANDOS: *—B curoo dtenoaua tf 
u. ioir* teiudieoj 8—a nd.

OK. PAUL V. DARGUS 
GYDYTOJAI <£ CHIRURGAI 

Cemtnuntty 
MMtciaes direkreriuš

DEIKIS
GAIDAS - DAIMIDKALBOS KAMPELIS

Brighton Parko Lietuvi y Moterą 
klubas rengia Bunco Karty sekmadie- 1 
nį, balandžio 18 d., Danaas ir Uireno 
saieje, 441b S. Western Ave. Prauz-a 
1 vai. popiet Bus laoai gražių ir vęr- | 
tingų dovanų laimingiesiems, ta.pgi ’ 
bus SKamų satu valgių, vii unuxų ir 
Eugeno. Kvieeame visas nares ir 
svėcius atsilanxyci ir smagiai pia- 
leiSU popietę. * E. Srrungys

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

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, 1L 6060b

MM

SUSUUNKhVlL

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

DR. A. B. GeE v ECKAb
GYDYTOJAS IK CHiROKGxS.

SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street
I 

Valandos pagal susitarimą.

SKIRIAMIEJI ŽENKLAI
Dr. Jonas F. Mažeika

‘ 1 - ■ ■ I

D.D.S. — DANTŲ GYDYTOJAS
4600 W. 103rd Street

Off. tek 423-8380
Valandos pagal susitarimą

OPTWMfcTKlSlAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st St. Tel. 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko skinins 

ir “contact lenses”.

Nemanau čia kalbėti apie vi
sus lietuvių rašomoje kalboje 
vartojamus skiriamuosius ženk
lus, o noriu tik kaiką primin
ti tiems neblogai lietuviškoje 
spaudoje besireiškiantiems žur
nalistams, kurie rašo gerokai il
gais sakiniais ir į juos dažnai 
prikaišioja tokių skiriamųjų

Di. UliOJNAb SHilbUllb 

INKSTŲ, ruSLfib lit 
PROSTATOS CHIRURGU A 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos; anxraa. 1—4 popiet.

. Ofiso telefonas; 776-2880, 
ResdesdlM tetetu 448-5545

DR. C. K. BOBELIS 
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

SL Petersburg, Fla. 33710 
Tek (813) 321-4200

PER. KRAUSTYMAI
MOVING 

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charga 
ir VISA korteles.

R. ŽEKENAS. TeL 925-8063

skliaustelių), kurie skaitytoją 
gerokai vargina. -

Vaizdžiau parodyti ko skaity
tojas nemėgsta, pacituosiu., vie
ną iš tokių sakinių, kuriame 
tiek abstu skliaustelių, kad sun
ku net ir susigaudyti, kurie žo
džiai ar sakiniai yra skliauste
liuose , ir kurie už jų.

“Berods jau nėra nieko nau
jo kai dabar (netik dabar ,bet 
jau gana geras laiko gabalas 
metų metais) išgirsti, ypačiai 
taip vadinamuose “simpoziu
muose”) , kad’ mūsų" išeivijoje 
(pirmoje vietoje — Amerikoje) 
lietuviškos spaudos (laikraščių) 
yra perdaug ir dėlto, vienus jų 
(laikraščių) reikėtų sujungti su 
kitais, gi kitus — “uždary
ti”. ♦ ”

Negerai, kai į skiriamuosius 
ženklus nekreipiama reikiamo 
dėmesio, ir jie sudedami ne ten 
kur priklauso, arba visai ne to
kie, kokie privalėtų būti. Gi 
dar negeriau, kai jų prikaišio
jama pernelyg daug.

Juozas Žemaitis

Džiaugiamės šiais metais Lie
tuvių fondo kultūrininkams, me 
nininkams bei mokslininkams 
skirtomis dovanomis. Taip pat 
azaugiamės, kad išeivijoj yra 
tiek daug meno kūrėjų, moks
lininkų bei kultūros darbuoto
jų, iš karių galima parinkti iš
kiliausius. Džiugu, kad šiemet 
lietuvių suaukotų pinigų pel
nas, ,pagal to iokiao paskirtį 

. ouvo skirtas 
mokslininkams,
Kams. Ir tikrai, juk fondo stei
gėjų ir buvo numatyta, kad 
fondo pelnas bus skiriamas lie- J 
tuvių meno ar kultūros remi-; 
mui. ♦

paskirčiai, buvo paskirti ne lie
tuviui rašytojui, ųž romaną, ku
riame buvo aprašoma Pary
žiaus paleistuvystės namai ir, 
ačių Dievui, kad ten nebuvo nei 
vieno žodžio apie Lietuvą. Be 
to, Įąs romanas jau buvo spaus
dintas okupanto 
spaudoje.

Žmonės i 
kodėl fondo, pinigai 
lietuviui ir dar okupanto spaus
dintam romanui? Fondo vado
vybės veiksmai pradėjo aiškė
ti, kada jie padarė kitą spren
dimą, dėl J. Kreivėno knygos.

Laimingu sutapimu, 
’ tremtinys Jonas Kreivėnas, iš- 

Netolimoj praeityje Lietuvių kentėjęs daug metų vergų sto- 
fondas buvo' užsitraukęs labai vykiose ir enkavedistų kanki- 
ir labai juodą šydą. Kada fon- nimus, atsirado išėivijoj. Aišku, 
do pinigai, prasižengiant fondo ‘ Sibire iškentėtos kančios giliai 

! Įstrigo jo sąmonėje. Tuos per
gyvenimus, enkayedistų kanki
nimus, jis aprašė Jcnygoje “Mir
ties lageriuose ir Remtyje”. Ti
kėjomės, kad Kreivėnas, tos 
knygos išleidimui iš fondo tik
rai gaus bent porą tūkstančių. 
Bet kur tau? Jis gauna atsa
kymą, kad fondas šiai knygai 
išleisti negal skirti nei cento. 
Tie patys asmenys, kurie sudė- 

i jo fondui aukas, turėjo dabar 
sudėti ir šios knygos išleidimui.

i O Knyga turėjo ’ ‘būti išleista, 
afsdcialiniam psichologui^ kaip kad P^odytų okupanto žiauru.

bai viliojantis dalykas.
Gal ir ne veltui vadu dukros 

naudojasi nemokamomis atosto
gomis Vilniuje.

Ignas Petrauskas

f

J.

periodinėje

1982 metų Š. Amerikos 
pabaltiečių ir lietuvių 
piaukimo pirmenybės
1982 m. Š. Amerikos pabaltic-

ieškojo priežasties, l čių ir lietuviu plaukinio pirnie- 
1 __ : — ' nulio? ixrxrLo a m nornwAc 1 Q /1

lietuviams: ar 
ar kultūrinin-

AR SOVIETŲ SĄJUNGA 
YRA NEĮVEIKIAMA?

vAtkeita Iš 4 psL)

Beje, tos šukės Lietuvai nedings, 
jos visos vėl susirinks, kai Lie- į 
tuva taps laisva ir nepriklauso-; 
ma. Tačiau ne Akiračiais ir pa- ■ 
našiais netiksliais žemėlapiais, ■ 
nors ir labai reklamuojamiems , 
čia ir anapus, šiandien vadovau- į 
jasi mūsų veiksniai, taip ir atei- 
cyje tų žmonių svarba bus įdomi I

prisitaikymas ue aktyvaus daly
vavimo momento tampa kenks-

— Illinois gubernatorius 
Thompson susirūpinęs, iš kur 
gauti pinigų, reikalingų valsti
joj keliams taisyti.

; nybės įvyks š.m. gegužės 19 d., 
Giendon CoLege, 2275 Bayview 
Ave. (kampas Bayview ir Law
rence) , Toronto, Ont. Pradžia 
9 vai. ryto. Registracija — nuo

. 8 vai. ryto'. Vykdo Toronto Es- 
Sibiro tu SK Kalev,

Varžybos vykdomos šiose kla
sėse: Vyrų ir moterų (15 m. ir 
vyresnių), jaunių ir mergaičių 
B (13-14 m.), C (11-12 m.) ir D 
(10 m. ir jaunesnių).

Dalyvavimas atviras visiems 
lietuvių, latvių ir estų plauki
kams.

skiriami ne

mus, kankinant nekaltus žmo
nes.

mingas pačiai.i prisitaikintojui. i ausunas, e uvo pim- 
intelekto negalima vadin- Į ^ °kupanto spausdintam roma-Msžo

Ii išdavikišku. Tačiau nėra jo
kio reikalo sekti tokio intelekto 
reizginius.

Juozas Nendriūnas

SOPHIE BABCUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Apdraustas parkraustymm 
B ivairlv atstumu 

ANTANAS VILIMAS 
TeL 376-1 M2 arba 37W996

ANTANAS (ANTON) GEDGAUDAS 
Gyv. 2805 - 24th Ave., Kenosha, Wise.

Seata dieniais ir sekmalieniaia 
nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto. 
Stoties WOPA - 1490 AM 

transliuojamos is musy studijai 
Marquette Parke.

Vedėja —- Aldone Diuku* 
Telef^ 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo progra
ma Naujojoje Anglijoje, iš stoties 
WLYN, 1360 banga AM, veikia sek- 
madieaiais nuo 8 iki 8:30 vai. ryte, 
perduodama vėliausių pasaulinių 
tinių santrauką. Be to, komenta
rai, muzika, dainos, ir Magdutes 
Pasaką- §’4 programą veda Stepo
nas ir Valentina Minkai. Biznio 
reikalais kreipts į Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvę, 502, E. 
Broadway, So. Boston, Mass. 02127. 
Telefonas 268-0489. Ten pat gau
damos “Naujienos”, didelis pasi- < 
rinkimas lietuviškų knygų ir lie- I 

tuviškų dovanų.

E Mirė 1982 m. balandžio 13 d. vakare, sulaukęs 85 metų 
■amžiaus. Gimęs 1898 m. balandžio 11 d. Lietuvoje, Kražiuo- 
■se, Paplauskyje.

■ Paliko nuliūdę: žmona June (Adomavičiūtė), du sūnūs — 
■Walter Gedgaudas ir Ignas Gedgaudas, gyv. Arlington 
■Heights; brolis Stanley, gyv. Kenosha, Wisconsin, ir trys 
■seserys, gyvenančios Lietuvoje — Juzefą Jagminas su šeima. 
■Jadvyga Paulavičieaė ir Sofija Majauskienė; penki anūkai 
M ir proanūkai; daugelis giiuiųių, draugų bei pažįstamą.

Kūnas pašarvotas Lindeman Mischler Funeral Home, 
3/08 - 57th St., Kenosha, \Visc. 53110. Velionį galima lankyti 
g nuo 5 vai. pdpiet iki 9 vai. vakaro.
■ šeštadienį, balandžio 17 d., 10:30 vai. ryto bus lydimas 
■iš koplyčios į kapines.

Visi a a. Antano Gedgaudo giminės, draugai ir pažįs- 
aSlami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti šermenyse ir suteikti 
■jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: tmona, sūnūs ir artimieji.

Laidotuvių direktorius L. Mischler. Tel. (411) 657-3811.

......

nui, o nebuvo nei cento Sibiro 
tremtinio, Sibiro kančių apra
šymo knygai?

Žmonės pradėjo įtarti, kad to
kiems fondo vadovybės spren
dimams ar nebus turėjęs įta
kos gen. Petronis per savo 
agentus? Juk paskelbimas kny
goje enkavedistų darbų, nega
lėjo patikti okupantui? Ir pa- 

. skyrimas, kad ir tūkstantinės, 
galėjo sugadinti nemokamų 
atostogų Vilniuje galimybę. Ir 
kas čia tokio, kad tremtinio 

, draugai ir paburnos, c mes tvir- 
i tai sėdime už vairol O nemoka- i 
mos-atostogos Vilniuje yra la-l

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

i

VANCE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

Lietuvių pirmenybės bus iš
vestos iš pabaltiečių varžybų.

Dalyvių registracija Rii 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. r- 
‘Šuolių j vandenį nebus. Klasifi
kacija nustatoma pagal dalyvio j 
amžių varžybų dieną. 11

Lietuvių plaukikų koordinavi- ! | 
mu rūpinasi šALFASS-gos Plau- į f 
kimo' komitetas, kurio vadovas' t 
yra: Antanas Grigaras, 31403 
Anita Dr., Warren, 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, e

ŠALFASS-gos C. Valdyba

1424 South 50th Avenue 
Cicero, ILL. 60650 

TeL: 652-5245
1KUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 

Patarėjai ir laidojimo direktoriai;

(BAN VANCE ir GEORGE ŠOKINI

Aikštės automobiliams pastatyti

FIGHT HEAP! DISEASE

STEPONAM L. LACK IK SŪNŪS

♦

fet XAr<U Mil/

T®L: OLympic t-lSKu

I PETRAS BIELIŪNAS
«4S So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfąyeUt 1-3971

b'-

aMBULANSO 
PATARNAVIMAI

rusuMi 

KOPLYČIA* 

/ĮSOSE miest* 
□alrsi

f

I
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?GIVC ART fun~

A 
MARIJA JUOZĖNAS 

(PAGAL TĖVUS ŽOSTAUTAS)
Gyv. Chtcagcje, Brighton Parko apylinkėje

. ■ ,m balandžio 14 d., 7 vai ryto. Gimusi Lietuvoje, Pane
vėžio apskrityje Amerikoje išgyveno 32 metus.
i-j Paiik? dukterys — Gražina ir Birutė Apke, žentas
Edward, du anūkai — Alexander ir Audra bei kiti giminės, draugai ir 
pažįstam Amerikoje ir Lietuvoje.

Velionė buvo Žmona mirusio Alfonso.
, 1x118 pašarvotas ketvirtadieni 3 vai. popiet Petre Bieliūno
koplyčioje, 4348 S. California Ave.

Penktadieni, 16 d., 10 vai. rytn bus lydima iš koplyčios
i Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčia, o po gedulingu pamaldų 
bus laidojama §v. Kazimiero Lietuviu kapnėse

Visi a a. Marijos Juozėnienės giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: Dukterys, fantas, anūkai.
Laidotuvių direktorius Petras Bieliūnas. Tei. LA 3-3572.

Liet avių 

^aidėta vių 

>irek torių

O-ACKAWICS,

o»ia OLMJiAx rizil
iV28 bOUTilWESl UlUHYVAl, t'aio. Xlllu, ill. 974*441»

BAJLSTKD STREET

BUTKUS - VASAITIS



f

t - ■ ■*

B

t

Beržas Lietuvės pajūryje

t

ENERGY

Tautos Fondo narių suvažiavi-
K. Paulius

ii - - -------- ----------~ ro-------- j--------------j

Į i prisiųsti man, kaipo Tautos I

Hm«L — P«rd«¥lmvi
MAL M STATI FOR SALIi--

_ 2an4 — P»r4wrta«į
11A1 ISTAT1 FOt SAL*

O

naujos
i

’B-
B

TAUTOS FONDO NARIŲ 
DĖMESIUI

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

JOHNGIBAITIS
Advokatų įstaiga . 

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

z* L*

' i

ui

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

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZASAUSKAS, Prezidentai

L212 W. Cermak Road Chicago, IU. TeL 847-7747

ŠIMAITIS REALTY
REZIDENCINIŲ IR PAJAMINTŲ 

NAMŲ PARDAVIMAS.
INCOME TAX

INSURANCE NOTARY PUBLIC

Skambinti tel. 436-7878
2951 West 63rd Street

I * Fondo įgaliotinei. 
Į I

diena
Prieš Mišias

--- ................ .... ........... . --
ELEKTROS {RENGIMAI j 

PATAISYMAI
Turi© Chicagos miesto

Dirbu ir užmiesčiuose, gr>itj 
garantuotai ir sąžininga L 
KLAUDIJUS PUMPUTI!

4514 S. Talman Avt» 
Tel. 927-3559

• lų didžiausios eilės stovėjo ir’ 
į laukė progo’s atlikti velykinę iš-Į 
i pažintį. Kunigams buvo d’delioj 
į darbo metas.
i m*

ugnies, mitetą, organizacijas ir užvis la- j 
blausiai bažnytinį chorą su mu
ziku A. Linu, jo padėjėju K. 
Skaisgiriu ir tą dieną vargonais 
projusia p le Eitutyte.

DĖMESIO 
62-^) METŲ AMŽ. VAIRUOTOJA!, 
Tikti! $120 pusmečiui lutomobllio 

Liability apdraudimas pensiniu- 
kims. Kreiptis:

A. LAURAITIS 
U45 So. ASHLAND'AVI. ’ 

TeL 523-8775 - x

' Lodkrodži&I tr brangenytae 
Pird&vimai ir Taisymai 
254A Wist 89th Sfraef 

J T»L RIpubHe 7-1141

vai. va-j 
parapi-

Šventoji savaitė ir Kristaus prisi
kėlimo šventės ■ Velykos

giedojo “Linksma 
Į mums prašvito*’.
giedojo “Gloria in Excelsis l)_o”.

Ketvirtadienį, penktadienį ir 
pirmą Velykų dieną pamokslus 
sakė klebenąs A. Zakarauskas. 
Reikia pripažinti, pasakė labai 
prasmingus, šventės nuotaikai 
parengtus pamokslus. Nuostabu, 
gimęs Amerikoje, su gilia meile 
ir š:rdgė!a prisimena mūsų tėvy- j 
namius, vedančius okup. Lis tu- 1 
voje žūtbūtinę kovą už tikėjimą, ■ 
laisvę ir už valstybės atstatymą, j

Perskaitė krikšto tekstą, kurį 
Tikiu, prižadu pil- i 
? Bažnyičos įsaky

Taip rašė Šv. M. Marijos Gi-|čios, 
m mo parapijos biuletenis:

Balandžio 5, 6 ir 7 <1. vakarais 
buvo misijos, kurias pravedė 
marijonas kun. A. Naudžiūnas. 
Deja, balandžio 5 d. dėl pūgos 
negalėjo atvykti. Bet užtat ba
landžio 6 d. pasakė iš eilės du 
pamokslus, apie Septynis Kris 
taus žodžius.

Ketvirtadienį 7 vai. vakare 
šv. MišiCins ir procesijai vado
vavo klebonas A. Zakarauskas, 
talkininkaujant šešiems vielos 
kunigams. Į

Kančios penktadienį 7 valandą kartojome: *•'] 
šv. Mišias atnašaro ir vėl klebo- dyti Dievo ir 
nas A. Zakarauskas. • mus“ ir pan.

Šeštadienį, Vigilijos liturgiją ■ Sveiikno seseles, parapijos ko-
— šv. Mi|ias, šventos 
krikšto vandens ir kitas švęsto’ 
vandens apeigas (l1- vai.) atli
ko kan. V. Zakarauskas, talki
ninkaujant kleb. A. Zakaraus
kui. Geroką sudėtinę apeigų da’i 
giedojo lotynų kalba. 

*
Velykų sekmadienį Prisikėli

mo procesija ir šv. Mišios pra
dėtos 5 vai. lyto. Bažnyčia buvo 
pilna žmonių. Precesijai vado 
vavo ir šv. Mišias atnašavo kle
bonas A. Zakarauskas. Jam asis
tavo: kan. V. Zakarauskas, kun. 
V. Mikolaitis, kun. A. Markus, 
kun. Gelažius, kun. K. Kuzmins
kas ir kun. J. Juozevičius. Visų bažnyčia, net ir jaunimo šiek ' 
labai puošnūs arnotai. į tiek daugiau, kaip sekmadie-

Procesijoj aplink bažnyčia <la- niais. Atrodė, kad bemaž visi da
lyvavo mokyklos seselės su ne- lyviai ėjo prie šv. Komunijos, I sjį 
mažu būriu mergaičių ir berniu-• nes buvo didžiausios eilės prie* ~ 
kų. Galingas parapijos choras, grotelių. Dalino net keli 
einant tris kartus viduje bažny- gai.

. Mišias, Biset “Agnus Dei”. Solo
• giedojo solistės M. MomkLnė ir 

A. Giedraitienė. Pabaigoje cho
ras giedojo Haendelio “Ale
liuja“. Baigiant užtraukė “Ale-j 
liuja, Aleliuja“ ir po to “Links-1 
ma dona mums nušvito“. Tošį 
pamaldos ir choro gražus giedo- i 
jinias — tikra dvasinė atgaiva.

i Altorius papuoštas baltai žy- 
' dinčiomis gėlėmis. Žmonių pilnai

t

WISE

Linft uss of diswashsr 
io ones s day, after the 
evening meal, and cut 
sxoessive use of v&tsr

vertingos medžiagos ras ne tik 
politika ir visuomenine veikla 
besidomintieji, bet ir šiaip eili
niai žmonės. Linkėtina, kad 
“Varpas“ pasirodytų ne kas ant-’ 
ri pietai, bet kasmet. Galėtų * 
būti ne tokios storos knygos pa- 

[ vidalo, kaip dabar, bet kiek ’ 
plonesnis. j

Eilinį knygos mėgėją, tiesiog 
stebina labai žema šio leidinio.’ 

’ kaina — tik 3 doleriai! Atsižvel
giant į šių laikų spausdinimo’ 
kaštus, leidinio kaina turėtų būti j 
bent dvigubai didesnė. Žurnalas . 
gaunamas pas platintojus, o taip Į 
pat pas administratorių T, 
kaitį, adresu: 1214 N. 16th Avė-Į 

» nue, Melrose Park, 111. 60160. 
l’žsisakant paštu, reikėtų pridė-f 
ti bent 1 dol. pašto išlaidoms 
padengti. E. J.

1

BALFo

<

— Ponia Skorubskienė buvo 
i sėkmingai operuota, pasitaisė ir 
1 grįžo į namus.
i

i — Marquette Parko Lietuvių 
Namų Savininkų draugijos na
rių susirinkimas įvyks penkta
dienį, balandžio 16 d., 7 
karo’ Marquette Parko 
jos salėje.

— Marquette Parko
į 5-to skyriaus valdyba kviečia vi- 
! suotinį metinį narių ir prijau- 
į čiančių susirinkimą, kuris įvyks* 
. š.m. balandžio mėn. 18 d., 11:30 j 
vai., tuoj po pamaldų, šv. Mer-Į 

j (Tol o e Xfaiginc Gimimo norom i r>c

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

net žydų. Juokdavosi, kad net ir tas seniai lauktas ‘“Varpo” žur- 
į liberalas siuvėjas Mišėikas kas- nalo 17 numeris, apimąs 1980-81 
.met ateidavo pasižiūrėti pro.ee- metus, žurnalas 184 psl. dydžio, 
sijos...

; Nukankintas vysk. M. Reinys 
kuni- jr kiti kunigai. Iš profesorių ži-

į nau prel. V. Tulabą Romoje ir
I prof. G. Dambrauską Gonnec-i Komi lėtas rinko aukas, 

j to Vardo draugijos dalis 
j ketvirtadienio vakare adoraci-' 
! jos metu budėjo prie išstatyto 
» šv. Sakramenlo.
j Nustatytu laiku prie klaūsyk- Į d0jO. Nepaprastai liūdnas prisi

minimas tų malonių* prošvaisčių 
ir kančių.

jį pasigėrėtinai kruopščiai sure- i 
dagavo Antanas Kučys. . 
nistratorius T. Briškaitis. Leidė-; 

t 

jas — Varpininkų filisterių 
draugija. Spaudė M. Morkūno ■ 
spaustuvė Chicagoje. Žurnalas! 
skir 
vai, tautinei kultūrai ir lietuvy--, 
bei. ii 

šį “Varpo” numerį gana pla-1 
čiai parecėnzavrf S. Jūškėnas j 
“Naujienų” balandžio 9 d. nu-’ 
ineryje. imas įvyks 1982 metų gegužės

Bendrai paėmus, ir^Žis “Var-‘mėn. 1 dieną Kultūros Židinyje, 
po” numeris, kaip ir kiti praei- ( Brooklyn, New York.
tyje, yra puikiai suredaguotas, I Tautos Fondo' nariai, gyve- 

Prieš tris savaites buvo išleis- medžiaga aktuali ir įdomi. Jame ' nantieji Chicagoje ir apylinkė- 
 —--------- ---------------------— se, kurie negali suvažiavime da- 
■■ ■ —.r, ,,,,----------------------------------------------lyvauti, prašomi kaip galima

greičiau savo proxy - įgaliojimą.

Šven-
naril?:ticut valstijoje pas seseles. Baž- 

(nyčia nugriauta. Miesto sodas 
, padarytas. Maldos namai — ru- 
I su cerkvė, kurią gimnazija nau-

Neiškenčiu neprisiminęs Vii-į 
kaviskio parapijos bažnyčios, čia 
belankant mokyklą, kun. Petri- 

į kas (vėliau komunistų nužudy-j 
I tas) su kun. dr. Dabrila ir kun.’ 
I Balsiu 12 vaikų mokė Mišioms 
} tarnauti. Čia baigiau gimnazijos 
? II laidą ir dirbau atsakingose pa- 

■ reigose prie visokių valdžių. Pri- 
Įsikėlimo šventėje apie bažnyčią 
į ėjo procesijoje: vysk. M. Reinys, 
’ su seminarijos profesūra, klieri- 
ikais; didingas katedros choras.
Pakaitomis grojo pulko orkest
ras. Pilnas šventorius žmonių,

jjįj-RRil*, concentrated
DEODORIZER

is so effective 
that

2 DROPS DEODORIZE 
A SKUNK!

Just think of the odor 
problems it could solve

for you ... bathroom, pets, cooking, mildew, 
garbage, diapers c £°L nn

OST SHAKER

gėlės Marijos Gimimo parapijos 
salėje. Bus CV pirm. M. Rudie
nės žodis, valdybos, revizijos 

į ko’misijos pranešimai,
UJ L LA V I IV-* C^V/J V—. ZjUI 11UAUO t 111 • 1 • • .

. . i ’• * i • j valdybos ir revizijos komisijosrias Jautos bei žmogaus lais-; . . r . J Jrinkimai. valdyba

“LIUCIJA”
- J ,i

Miko Šileikio 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 Kainą S5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave.. Chicago. IL 60629.

KAIP SUDAROM 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali dauį 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos*; 
išleista knyga su legališkomit 
formomis;

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoj*

Siuntiniai į Lietuvą ; 
ir kitus kraštus

- . i

*. NEDA5. 4059 Archer Avenue, 

Chlcaęo, I1L 50632. Te!. YA 7-59W

Antanina Repšienė 
1016 Linden Ave.
Bellwood, IL 60104

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

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

lusirūpinimą_________ _ __________ : . J8.00

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

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

ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik _____
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

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

i

EAST CHICAGO, IND.

R. Liet. Bendruomenės East
į Chicagos skyriaus valdyba šau
kia visuotini apylinkės narių 
susirinkimą sekmadienį, balan- 

' džio 25 d., 2 vai. Susirinkimas 
įvyks K. ir J. čiurinsku reziden
cijoje, 11233 W. 80th Ct, St.

Į John, Indiana. Nariai ir prijau- 
. čiantieji maloniai kviečiami da
lyvauti. Valdyba

$4.00
$3.00 M. ŠIMKUS

$2.00

One V« oz 
boTfle eęual 

to sixteen 
16 02 

aerosol 
cans 

POSTPAID

To order send check or money O'der to SCHMID PRODUCTS CO., Div of 
SCHMID LABORATORIES. INC . Box A. Route 46 West, Little Falls, NJ 07424.

3

CALLOUSES?
Medicated Disks work 
to. remove callouses, 
while cushioning pads 
protect from painful 
shoe friction.

Notary Public • » r 
INCOME TAX SERVICE ; "

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

šymai ir kitokie blankai.

173? 3«. HALSTED ST., CHICAGO, IL INB8

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS CN

EXPRESSWAY DMW&

Guiness Bok of Records žinio
mis, didžiausias stadijonas pa
saulyje yra Strahova stadijonas 
Pragoję, Čekoslovakijoje. Jame 
gali tilpti 240,000 žiūrovų ir 
000 sportininkų.

DrSchoirsZind-pads HOMEOWNERS POLICY
P. ZjtpoUie Afent f 
32O8$4 w. m It f' 
įveria Park, III, 
£S64X * 424-UM V

40-

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra »en5ausl>, aidžiausia tr turtingiausia lietuviu Mternalln^ or- 

tanixaclja, lietuviam* IŠtikLnii tarnaujanti jau per 92 metui.

SLA. — atlieka kultūrtiiha darbiu, gelbsti tr kitiems, kurie tuos 
dubus alrtx.

5LA — fhnokėle daugiai karp AŠTUONIS MILIJONUS doleris 
ipdieudu oEritmJL

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. S£A neieško pelno, n*- 
ruima patarnauja tik savišalpos pagrindu-

iUekTienas lietuvis ir lietuviu draugai fili 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

— tpdraudzls ir Taupomąja apdrsuda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, aietoanftas 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai

apdraudžia pigia terminuota apdrauda: ui 
apdraudoc ruma temoka tik $3.00 met&mi

vyra vtao«e lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
apvlinkės SLA kuopn veikėjus jie Jums

mielai pagelbės 1 SLA isrrašytt

■XA — Thlkru 
$1,000

SLA — tooOT 
J savo

Galite kreiptu Ir tiestai t SLA Centra.

LITHUANIAN ALLIANCE Of AMERICA 
N«w Yertt. N. Y. low

-TU

THERE'S A SUDDEN STOP WHtt-ff 
ycmzre follow n g too

>\\l/

DON'T CUT PS BETWEEN CARS 
THAT ARE ALLOWING- SAFE 
FOLLOWING DISTANCES.

žo-

Slate Farm Gr* ano Casualty Compsrv9 Kanados Ontario provinci
ja iki XIX šimtmečio vidurio 
vadinp'si Canada West.

Advokatu
GINTARAS P. CEP1NA3

Darbo talaDdoa: nuo S nL ryte
1H 6 vai. rak. SeXadieni nrw

9 vaL ryto iki 12 vaL i 
tr pakai rualtarlma.

TU. 776-5162 irta 776-51W
M49 W«*t 63rd Strwsi

CMeagi, IB- W«2f

Cortaid

— Naujiena, Chicago, 8, DI Thursday, April 15, 1982

ALL YOU NEED 
FOR MINOR ITCHES 

AND RASHES.

CORNS?
Soft pads protect 
from pain, while 
medicated disks 
work to remove 
corns

Vartojamae šiame krašte 
dis “botleg” yra kilęs is “cow- 
boy’ų papročio slėpti kai ku
riuos daiktus batų auluose.

Ilgiausias povandeninis tune
lis Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse, kuriuo važinėja automo 
liai, yra Brooklyn Battery tu
nelis jungiąs N. Y. Manhattan 
centrą su Brooklynu po East 
plačiąja upe.

Tas tunelis yra 9,117 pėdų il
gumo.




