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ALTo pirmininkas protestuoja prieš 
sovietinės informacijos naudojimą

ALTo pirmininkas dr. Kazys 
Šidlauskas 1981 m. lapkričio 
3 dieną pasiuntė JAV-ių Valsty
bės sekretoriui A. M. Ihig la’š- 
ką, kuriame protestuojama prieš 
Amerikos valdžios įstaigų pasi
tikėjimą sovietiniais šaltiniais 
vad.’ “karo nusikaltėlių” bylose. 
Pavyzdžiui, pareigūnai siunčia
mi į Sovietų Sųjuilgą rinkti jn- 

. formacijos, kjari yria nepatikima.
To pasėkoje, rašo dr. Šidlauskas, 
buvo nateisingai apkaltinti po 
1941 m.' birželio sukilimo suda
rytos Lietuvos laikinosios vy
riausybės nariai.

Panašaus turinio' laiškas buvo 
pasiųstas š.m. kovo 23 d. prezi
dento Reagaso patarėjui Edwin 
Meese ’ll!,' kuriame paTarėžiama, 
jog JAV-ių Teisingumo departa
mento Speciali ' Investigačijos 
įstaiga bendradarbiauja su So
vietų KGB. Ji siunčia JAV-ių 
pareigūnus, advokatais į Pabal
tijo kraštus,, . kurių .aneksijos 
JAV-ės nepripažįstą, rinkti. “įrd-

“liudininkus” su KGB parama. 
ALTo pirmininkas, iškeldamas 
šį reikalą, pažymi, kad toks 
bendradarbiavimas ^padeda So- 

. vietų klaidinančios informacijos 
siekiniams ir siūlo' perduoti šį 
reikalą JAV. Kongreso tyrinėji- 
nw. . . . ■_ •
<.S?.. A.’’’

, LIETUVOS KOMJAU- 
r ~ NIMO VALYMAS

Maskvos laikraštis Komscmol- 
skaja Pravda (1982.111.12) pa
skelbė, kad pernai Lietuvoje iš 
Komjaunimo pašalinta 19 narių 
už tai, kad jie tuokėsi bažnyčio
je, dalyvavo pamaldose ir tuomi 
pažei dė organizacij os ateistinius 
principus. Laikraštis užtikrino 
skaitytdjus, kad “išvalytieji” 
komjaunuoliai nebuvo pašalinti 
iš darbo ar iš mokyklos.

(Elta)

— Beginąs užtikrino JAV 
Valstybės sekretoriaus pavaduo
toją, kad Izraelio kariai pasi
trauks iš Sinajaus balandžio 
25 dieną.

— Penkiadienį aukso uncija 
kainavd $368. z

—Beirute sprogo galinga bom
ba ,užmušdama kelis žmdnes.

KALENDORfcLIS

Balandžio 17: Anicetas, Sigu
tė, Taujotas, Želtė, Įgaudas, Vy- 
gaila.

Balandžio 18: Atvelykis, Apo
lonijus, Nomėga, Aistra, Ger- 
tautas, Totilė, Suvartas,

Balandžid 19: Simonas, Nam- 
gaila, Kariautas, Naumė, Alvy
das, Plėtra.

Saulė teka 5:08, leidžiasi 6:34.
Oras debesuotas, vėjuotas* lis.

FRANK SAVICKAS GINA 
MARQUETTE PARKĄ

CHICAGO, Ill. — Senatorius 
Frank Savickas kelis metus gy
nė Marquette Parko apylinkę, 
jis jos rūkalais rūpinusi ir šian
dien.

Visi žinome, kad Marquette 
Parke buvo’parduoti du gyvena
mieji namai miestui, kuris ne
tiesioginiu būdu būtų pradėjęs 
ardyti gražiai ir tvarkingai už
laikomą’ Marquette Parko apy
linke. p ;

SenatoTius Savickas pasiuntė 
Kongreso atstovui M. Russo laiš
ką, .prašydamas Kongreso para-, 
mos, kad CHA galėtu nuvertinti 
minėtus-du namus ir parduotu 
juos privatiems asmenims. Jeipu 
CHA: pradės ten siųsti netvar
kingus žmones, tai ilgus metus 
Marquette _ Parke gyvenusieji 
žmonės pasitrauks ir aplinką iš
ardys. Savickas prašo atstovą.

gos gyyenamųjų namų įstaigą ir 
sustabdyti miesto ardymo dar
bą; Savickas yra įsitikinęs, kad 
Kongresas turi imtis žingsnių 
apylinkių ardymams sustabdyti.

Rimtas perspėjimas apie 
’ miestų, ardymą ?

Senatoriaus’' 'Savicko raštas 
yra rinitas perspėjimas Washing
tone veikiančiai Gyvenamų vie-, 
tų įstaigai, kad būtu pakeisti pa- 
tvarkymai, ardantieji tuos mies-| cūzijpn kovoti prieš nacius, pa

siekė’ kapitono laipsni. Vėliau 
ėjo aukšto komisionieriaus pa
reigas prancūzų okupuotoje Vo
kietijos zonoje. Buvo prancūzų 
atstovas Jungtinėse Tautose, Vi
sur pavyzdingai ėjo pareigas,* 

žiaus žmones siunčia j kitas bet nervai neišlaikė.

tuSy- kuriuos nori pataisyti. Ins
trukcijos privalo būti taip pa
keistos, kad jos, užsimojusios 
pagerinti miestus, jų neardytų.

Be to, yra dar vienas svarbus 
klausimas.. Dabar vyresnio am-

Senatorius Frank Savickas prašo Kongresą nekisti gyvenamų 
namų įstaiga- ardyti Chicagos apylinkių.

Nauja konstitucija vis vien 
yre nepatenkintas Kvebeko 
premjeras Rene Levesque. Jis 
tikėjosi Kvebeką paskelbti pran
cūziška laisva provincija, o nati- 

I joji konstitucija sugadino visus 
į jo planus. Dabar visa Kanada 
yra nepriklausdma, nuo ko reį-

’ kės jam Kvebeką atskirti?

Premjeras Levesque nepasira
šė Kanados premjero Trudeau 

Į paruošto projekto, bet dabar jo 
Į teisinė padėtis yra žymiai sun- 
i kesnė. Anksčiau jis galėjo skir- 
1 lis nuo britų kolonijas. Dabar 
į Kanada jau ne koltfnija. JLeves- 
j que judėjimui nebus prasmės 
skirtis nuo Kanados, nes visa 
Kanada jau yra laisva ir nepri
klausoma.

* Atvykusi karalienė planuoja 
2

miesto apylinkes, toliau nuo sa
vųjų. Pe.kėlimas jų j kitas apy
linkes, sutrumpina vyresniųjų 
gyvenini? atskiria juos nuo sb-j 
nų draugu bei pažįstamų ir ki-Į 
tai apylinkei primeta nepagei- , 
(faujamą žmogų. s

Reikia patvarkymus taip su-1 
tvarkyli, k^d vyresnieji pasilik-- 
tų visai neitą tos apylinkės, kur 
jie ilgus melus gyveno, kur yra’ 
jų šelmes, artimieji ir draugai. '

Savickas šiuos klausimus iš
dėstė ir prašo 'imtis priemonių 
patvarkymams pakeisti.

NUSIŠ9VĖ BUVĘS PRAN 
CCZŲ MINISTERIS

PARYŽIUS, Prancūzija.
Ketvirtadi.nį savo namuose nu-j 
sišovš buvęs prancūzų užsieniai 
reikalų ministeris Louis de Gui-J 
ringaud. Prieš kelias savaites vi
siškai pairo 71 melų vyrui ner
vai. Pragulėjęs ligoninėje kelias 
savaites, Guiringaud grįžo na
mo’, bet jis nepajėgė pakęsti 
nervų įtampos- ir nusišovė..
- kilni prez.^ Valery Gis- 

vžšį'effitf re&alū
ministerio pareigoms, Guirin
gaud buvo labai stropūs ir pa
reigingas, bet dažnai pareigin
gumas, pertempdavo jam nervus.

■ Guiringaud gimė Limoges“ 
mieste. Jis baigė ui versi tetą ir 
Studijavo politinius mokslus. 
1948 metais, vokiečiams okupa
vus Prancūziją, jis išvyko į Al- 
žiriją ir įsijungė į Laisvųjų 
Prancūzų judėjimą. Grįžo Pran-

r

Anglijos karalienė Elzbieta II atvežė Kanadai 
konstituciją, nutraukiančią kolonialinius * 

ryšius su britais.

KARALIENĖ ELZBIETA ATSKRIDO 
KETURIOMS DIENOMS KANAD0N

ATVEŽK NAUJĄ KONSTITUCIJĄ KANADAI, NUTRAUKĖ
KOLONIALINIUS RYŠIUS SU BRITANIJA

OTTAWA. Can. — Anglijos 
karalienė Elzbieta II ketvirta
dienį atskrido į Kanadą, kur ji 
planuoja praleisti keturias die
nas. Ji atvežė Kanadai naują 
Konstituciją, kuri nutraukia ko
lonialinius ryšius su Didžiąja 
Britanija.

Dabartinis Kanados premjeras 
Pierre Trudeau kelis metus 
glaudžiai dirbo su parlamento 
komisijomis, kol paruošę galu
tinį projektą, nuvežė Londonan 
ir palaukė kelis mėnesius, kol 
britų parlamentas apsvarstė 
pasiūlytą naują konstituciją, 
davė kanadiečiams žymiai di
desnes teises ir nutraukė kolo-! gyventojų teises 
malinius ryšius. ----- —

pasakyti kalbą kanadiečiams. 
Manoma, kad josios kalba už
truks apie 30 minučių. Kara
lienė kalbės parlamentui, 
apie parlamentą esančioje 
voje susirinks apie 100,000 
nadiečių. Daugelis nežino, 
karalienės atvežtas raštas reiš
kia, bet kiekvienam bus aišku, 
kad britai davė didesnes laisves 
kanadiečiams, negu jie turėjo 
anksčiau.

bet 
vie
ką- 
ką

ManoMia, kad bus užbaigtas 
britų ir kanadiečių konfliktas. 
Manoma, kad kanadiečiai pritars 
britams ir pasiūlys padėti britų 
vyriausybei ginti Falkland salų

NASSAU, Bahamų salos. — 
62 metų Lawrence Holloway pa
pasakojo policijai, kaip jis su 
savo žmona Alice savd jachtoje 
nušovė tris įsibrovėlius, o kai 
pasibaigė apklausinėjimas, tai 
prokuroras pasakė, kad Jis gali 
sau grįžti į savo jachtą laisvas, 
byla jam nebus keliama.

Holloway su žmona, atvykę iš 
Miami, parišo savo jachta ir nu
ėjo’ žemyn. Jie pastebėjo, kad 
kažkas įlipo į jachtą ir pradėjo 

i vaikščioti palubyje. Kai Hollo- 
Į way priartėjo prie jų, tai vienas 
vyras priartėjo prie Holloway, 
pridėjo peilį prie kaklo ir pra
dėjo reikalauti pinigų.r Ten bu 
vusi užpultojo žmona davė jam 
revolverį, kuriuo Holloway nu
šovė užpuolikus.

SEKRETORIŲ PASITIKO UŽSIENO 
MINISTRAS N. COSTA MENDEZ

ARGENTINOS KARO LAIVAI IŠPLAUKĖ Į PIETŲ GEORGIA 
SALAS, ESANČIAS 800 MYLIŲ NUO FALKLAND SALŲ

BUENOS AIRES, Argentina.—
JAV Valstybės sekretorius A. 
Haig atskrido j Argentiną ket 
virtadienio vakarą. Aerodrome 
jį pasitiko "Argentinos užsienio 
reikalų ministras Nicanor Costa 
Mendez ir tuojau nuvežė sekre
torių tiesiai pas prezidentą Leo
poldo Gallieri. Prezidentui rūpė
jo patirti sekretoriaus Haig 
naujus planus Falkland ir Pietų 
Georgia saJų likimui aptarti.

Visi žinome, kad Argentina 
atmetė britų pasiūlymą sudaryti 
britų, argentiniečių ir JAV ko
misiją, turinčią suverenines 
Falkland salų teises. Argentina 
sutiko atšaukti savo karius iš 
Falkland salų, ]>et norėjo, kad 
britai pasižadėtų tas teises per
leisti Argentinai. Britai pareiš
kė, kad jie minėtų teisių neper
eisią Argentinai, norinčiai Falk
land salas padaryti naujomis 
Argentinos kolonijomis. Kaip 

’"britai, taip ir* Argentina
kė norą-iohfliktą spręsti taikiu 
būdu, be-karo veiksmų.

Argentinai atmetus trijų vals
tybių suverenines teises Falk
land saloms, sekretorius Haig 
pranešė prezidentui Galticri, 
ka<l dabar lieka išspręsti britų 
rUargentiniečių teisinį klausimą. 
Sekretoriui prezidentui ir užsie
nio reikįlųL ministeriui priminė, 
kad britąk nesitars su Argent i 
nos atstovais, kol Argentinos 
ginkluotos pajėgos nebus išvež
tos iš Falkland salų. Argentin-!. 
negavusiu britų pažado perleisti 
Falkland3 salas, neatšauks savo 
karių iš salų. Vienintelė viltis 
yra ta. kad abi pusės pasižadėjo 
tartis irt taikiu būdu bandyti 
problemą' išspręsti.

Sekretori.us Haig, pailsėjęs il
goje kelionėje, praleido kelias 
valandas posėdyje su preziden 
tu Gallieri ir užs. reikalų minis- 
teriu N. Costa Mendez.

Amerikiečiai patyrė, kad keli 
Argentinos. Itaro laivai, stovėję i 
Belgrano lĄstė, išplaukė į van- ‘ 
denyną. > Beįmano uostas yra

Pierre Trudeau

Kanados premjeras Pierre Trudeau iškovojo 
iš britų pačią la;sviausią konstituciją ir išardė 

visus atsiskyrėlio Levesque planus.

j
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NIKARAGVA NORI 
TARTIS SU JAV

WASHINGTON. D.C. — Ni
karagvos ambasadorius Francis
co Navarro trečadienį buvo at
vykęs į Valstybės departamentą 
ir tarėsi su sekretoriaus pava
duotoju Thomas Enders. Amba
sadorius norėjo pasitarti su JAV 
atstovu apie reikalą sumažinti 
įtampą tai p abiejų valstybių dėl 
įvykių Salvadore.

Ambasadorius pastebėjo, kad 
platesnis pasitarimas turėtų vyk
ti Meksikoje galimai greitesniu 
laiku. Nikaragva norėtų žinoti, 
kas atstovaus JAV tuose pasita
rimuose.

Nikaragvos vyriausybei rūpi 
gauti ekonominę paramą iš 
JAV, bet ji žino, kad ta parama 
priklauso nuo Nikaragvos in
tervencijos į Salvadorą.' Nika
ragvos atstovai norėtų galimai 
greičiau Amerikos
attovaiTriišsiaiškinti, ar yra ko
kios vilties gauti minėtą ekono
minę paramą.

425 mylių atstumoje nuo Argen
tinos sostinės.

Tuo tarpu britų televizija pra
nešė. kad vienintelis Argentinos 
lėktuvnešis, trys narlaiviąi, vie
nas kreiseris ir du naikintuvai 
išplaukė į vandenyną. Manoma, 
kad Argentinos karo laivai plau
kia į Pietų Georgia salas, esan
čias 800 mylių atstumoje nuo 
Falkland salų. Manoma, kad Ar
gentinos laivynas tikisi pasiekti 
Pietų Georgia sklas anksčiau 
negu britų karo laivai. Argen
tine’s karo la;vai yra seni.

Argentinos transporto7 laivai 
pasiekė Falkland salas ir.atvežė 
kariams reikalingo maisto ir 
medicinos. Argentiniečiai gru
puojasi netoli Stanley uosto, kur 
buvo Falkland salų britų admi
nistracija. Iš salos išvežtas gu
bernatorius ir 82 kariai, bet visi 
kiti gyventojai palikti.



E JAS1CNA8

JAV PADĖTI
Didelis buvusiųjų valdžių iš- darbas mažai tesumažės. Jo nuo

laidumas ir įbridimas į tūkstan- mone, tiek Ifrezidentas, tiek ir 
čio bilijdnų dolerių skolas pri- Kongresas žaidžia tik žodžiais, 

ekonominės nepasiūlydami konkrečių darbų 
ir planų.

Įsidėmėtina, jog 11. Stein siū
lo žymiai padidinti ftderaiinius 
mokesčius už gazoliną, alkoholi
nius gėrimus ir tabako produk
tus. šis jo pasiūlymas yra gana 
konstruktyvus, nes šių mokesčių 
pakėlimas palengvintų subalan 
šuoli valstybinį biudžetą. Suma
žėjus gazolino sunaudojimai, 
į užsienį būtų išmetamos mažes
nės sumos pinigų, p tuo pačiu 
būtų paskatintas ieškojimas Bu
dų skystojo kuro taupymui nau
jų energijos šaltinių suradimui. 
Padidinus alkoliolinių gėrimų Į 
mokesčius, sumažėtų alkoholio į atošiūg 
suvartojimas ir pagerėtų eilinio j tik pašJ 
Amerikos piliečio ekonominė pa- j jos sBitalęv 
dėtis ir sveikatingumas. Tas pat Cik L. ^clidllžf

vedi krasia pi.e 
s.’TulS slenksčio. Dabartiniam 
prvz. Reaganui pasiūlius įvesti 
kaikurias ekonomines reformas 
ir taupumi prieinoms ir vos tik 
pradėjus jas įgyvendinti, libera
lų k putrelėje esanti JAV spau
da, radijas ir televizija pradėjo 
didžiule jo ekonominės politikos 
kritikos akciją.

Nors infliaciją jau yra pasise
kę truputį apstabdyli, bet kraš 
tą tebekamuoja labai aukšti pa
lūkanų procentai, nedarbas ir 
federalinio biudžeto nesubalan 
sayimas.

Santūresnę liniją palaikantis 
žurnalas VS News & World Re
port buvo paprašęs kaikuriuos 
žymesniuosius Anierikos ekono
mistus pasisakyti, kas darytina, 
kad sugrąžinus Ameriką į ger
būvio laikus. Š.m. balandžio 5 d. 
numeryje USN & WR paskelbė 
jų pasisakymus, kurie yra gana 
įdomūs.

H. Štein iš Amer. Enterprise 
instituto galvoja, jog pirmoje 
eilėje turįs būti subalansuotas 
biudžetas, o tai atlikus, savaime 
sumažės ir palūkanų nuoš. Jis 
numato’, jog krašto ekonomija 
ateinančių trijų metų laikotar
pyje nedaug tepagerės, o ne- 

• Finally you can make unlimited long 
distance calls from any telephone to any 
place in the United States, at unheard of 
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 out of town 
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.

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 oh each call. x

r------ The Cost to Participate;-------

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

Your SCfo 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

Tb< 800 Club Inc . a long distance sharing group
’Now legal under Federal Communicahons Commission Tariffs '

a month
for Residential Unlimited Usage

amonth a month
for Unlimited Business Usage

NO OTHER FEES OR COSTS

ENERGY 
WISE .

How to Start Service:
• The 800 Club needs your name, or company name, address, telephone number, and 
the first months fee.
• The 800 Club can accept only a limited number of participants. So call Toll Free and
sign dp NOW. , * ' qh

• The 800 CLUB accepts VISA/MASTERCARD.

Į CALL NOW TOLL FREE j
j 1-800-824-7888 !
I tn California 1-800-852-7777—ask for Operator 73

pasakytina ir dėl tabako gami
nių mokesčių, ypač atsižvelgiant 
į jau įrodytą tabako durnų žalą 
žmogaus organizmui.

H. Stcin siūlo nenaudoti val
džios pinigų dirbtiniam ūkio ga
minių kainų palaikymui, nes 
JAV ūkininkai nėra skurdžiai.

D. Kendall, JAV prekybos ra paniiklREi nliniatytą J983 nifejtų 
mų pirmininkas, giria prez. Rea- į ied. niofhstių . šmnąžinihią. . Jis 

taip pt šiaip bent -i % sumąžih- 
ii ^Hidmatišką , Soc. draddinio 

Kon- išmbiEfl padidiiimią. Pav., pri

ganą ir tvirtina, jog jis jau esąs' 
ant tikro ekonominės būklės su
tvarkymo keiio. Jis bara 1

gresą, kaiu Šis kelia tokį didelį 
triukšmą dėl biudžeto deficito, 

o tuo pačiu metu priešinusi bet 
kokiam Prezidento bandymui tą 
deficitą sumažinti. D. Rendall 
žodžiais, jei būsime kantrūs, o 
Kongresas nepadarys kokių ne-, 
apgalvotų žingsnių, ekonominė j 
padėtis savaime turės pagerėti.

K. brtiunei\ Rocheslerio univ. i 
ekonomijos profesorius, sako, ■ 
jog v,so oiogio priežastis esanti ; 
dėl ncukrumo, kokius ėjimus 
daiys F_d. Rezervų bankas. Tas 
netiKrumas ir laikąs palūkanų 
nuošimtį tokiame aukštame ly
gyje. Jis teigia, jog per edę me
tų valdžios išleidumas ir mokes
čiai vis augo, o paskatinimo in
vesticijoms ir privačių asmenų 
taupymui nebuvo’. K. Krunner 
taip pat palaiko dabartinio prez. 
Reagano ekonominę politiką. Jo 
nuomone, š.ao metu t nereikėtų 
imtis jdŽiB prjViiibliių ūkinio

dĮib šilHiažlpimui, neš t4i
kilio

institulo tbigit, jog be tris Gilė
tus jilttuKtlšiS iįkidio Htbžlugid, 
infllSčl^ol ir eko-
normniš alši§avin^ds nepūs 
noul^s. Esd, reikia t drastiškai

1 Dilidzėto cleHčitž. Ib
h .

yra
!š — _E.J.). Jo 
S krašto gyny-

_____

gyvenimo kaštams pakilus 9%, 
jis 3itilo Šoc. maudimo išmokas 
ęadimnli tik. 5%. Tuo būdu, per
daug rieniiskrilfiHžiaht žmonių, 
būtų sūtaiipomlž Kuijoninės su- 
ni8s i>inj§į. Jei Fe. Rfezervų ban- 
kM siek tiek jĮflefeltį varžtus, 
pdlukaha. niloliffitiš,. tebūtų tik 
3-i/Į aukštesnis Jil infliacijos 
Huoliihij Uiūb. ih&tu-s jis 
8-10% auks*’ ’ 
iidbrtione, ill T_ .
Blii taip pat tfiUttj Būti suma- 
zHitos.,

L. Jehklfiš, Ąiuerikos banki- 
niiikĄ <frJbš. pirJBinin^, 
ja, jog gtięžtešiiės v^Šži 
štangos b'iųdžfeto šiiblllns____
krjbtiiiii būtų labai teigiamas 
reiškinys, neš sbikėlttj didesnį 
Jlį^ierią t ir lihŽBšinifikų pasiti- 
kejimĮ, kid, ėilMina gbra link- 
ine._7uo į>dčiu brldMij mažėti ir 
paliikahd nuošimtis.

galvo-

amo

univ. 
nuo- 
defi-

^kbfa6niii.<^ ppbTešoį^Us 
Hiorie, didžiulis liiiiilžėto 
^iUš,! numatytas IfiBB metams 
ir vėliau, labai pi^&Įihs aukš
tą palū^anij hūošimH ir tuo pa
čiu žymiai j^rištabays. greitesnį 
išėjimą iš fikįhio atcElūgio. Jis 
gaĮvoįa, jog vifeniflfeii galimybė 

.dėfitilo sumažinimai yra dalinis 
šveikaibš, šoc. (IraH^itiio ir gy- 
nybos išlaidų apkarpymas. Ir jis 
siūlo bent dalinai sumažinti nu
matytus fed. mokesčių paleiig- 

j vinimus, arba laikinai įvesti pa- 
1 pildomus mokesčius krašto gy- 
I nybos stiprinimui. Labai svarbu 

paskatinti investicijas ir priva
čių asmenų taupymą.

R. Lekachman, Lehman ko
legijos New Yorke ypatingas 
profesorius, galvoja, jog šiuo

Lbnft um o< cFr«*s#w • 
*> onęę « day, after 
•wminę rneaUind oM i

tad iMeciričift.
A’’’ «»»*•'• f f r C — •U- -£ I

ba « Bėm UiMMf I
Gzr ‘ f C

. ' Quį0 fTWK

jgor m water In glass Sffr to rrwfk.

A FUN NEW KOOL-AID ’ RECIPE 
koo*- * 2 ro&asgoons sugar

<x f semng.
Cfnipj f jprX Corporator

metu daugelis finansinių insti- saulių Sąjungos reikalai 
tucijų yra lengyai pažeidžiamos, 
taupymo ir skolinimo bendrovės 
yra pavojingoje būklėje, o dau-Į 
gelis didelių korporacijų ’yra! 
arti bankroto. Jei palūkanų nuo
šimtis liks dabartinėje aukštu
moje, tai pasaulis gali priartėti 
prie ūkinės krizės. Jis ragina 
prez. F
atšaukti numatytus pajamų mo-Į Mes, Lietuvos šaulių Sąjungos 
kesčių sumažinimus ir apkar-j Tremtyje išrinkti atstovai, 1982 
pytkišlaidas krašto gynybos rei-j 
kalams. Sumažėję palūkanų 
nuošimčiai paskatintų automo
bilių ir namų statybos^ pramo
nių atkutimą. Nuo apmokestina-

Reagano administraciją Vitkaus pasirašytą:

niU pajamų nurašomoms palu- teiktos ir suvažiavimo priimtos 
kanoms jis siūlo nustatyti ribą, darbotvarkės klausimus,
pav., 5000 do’l. metams. Kad 
Amerika su savo gaminiais ga
lėtų konkuruoti pasaulinėje rin
koje, jis skatina, kad mūsų dar
bo linijų vadovai ir įmonių ad
ministracijos nesijaustų esą prie
šai, bet draugai, kaip, pav., yra 
Japonijoje. Jis sveikina neseniai 
įvykusį susitarimą tarp automo
bilių pramonės unijų ir auto 
bendrovių.

* s}: *

Visi šie specialistų pasisaky
mai yra gerai išmąstyti ir, su 
mažomis išimtimis, vienas kitą 
atitinka ar papildo, 
vienas iš pasisakiusių pažymėjo, 
kai tik bandoma ką nors ta 
kryptimi daryti. Kongreso na
riai pradeda protestuoti, ir geri . 
sumanymai dažnai nueina vėjais.

Dar viena nepaminėta blogy
bė, kliudanti biudžeto’ subalan
savimui, yra ta, kad apie 90 bil. | 
dolerių mokesčių kasmet yra J 
nuo valdžios nuslepiama. Į tą 
sumą Įeina įvairūs darbai ir pa- 
tarnaviinai, atliekami už gry
nus pinigus, o taip pat ir dalis 
prekybininkų pajamų, neįrašo
mų į knygas.

Prie biudžeto deficito priside
da bilijoninės sumos pinigų, ku
riuos Amerikos bankai yra pra
eityje paskolinę Sov. S-gai ir jos 
satelitiniams kraštams. Pasko- 

i los buvo duotos už žymiai ma
žesnį nuošimtį, negu kad pati 
Amerika turi mokėti už savo j 
skolas. Be to, vargu ar kada tos 1 
Komunistinių kraštų skolos bus! 
sugrąžintos. Kitaip sakant, to
kias paskolas dalinai turi finan
suoti Amerikos mokesčių mokė
tojai.

Prie deficito prisideda ir pini
ginė parama užsienio kraštams, 
ekonoYninės ir karinės pagalbos 
formoie. žinoma, tokia parama 
da Ugfejiui valstybių yra gyvybiš- 

! kai reikšminga, tačiau yra kraš
tų, kurie tą Amerikos dosnumą 
išnaudoja iki dantų apsignikla-

Lietuvos Šaulių Sąjungos Tremtyje 
suvažiavimo rezoliucijos

šauliu suvažiavimo sekreto
rius Aug. Myla atsiuntė šią re
zoliuciją, suvažiavimo priimtą 
ir Kazio Karužos bei Mykolo 

m. kovo mėnesio 27-28 dieno
mis susirinkę Čikagoje, Vytauto 
Didžiojo Rinktinės namuose, iš
klausę bei išdiskutavę Centro 
Valdybos šiam suvažiavimui pa-

Konstatuojame:

1. Musų pavergta Tėvynė Lie
tuva neša sunkų okupanto už
dėtą jungą. Ten likusieji mūsų 
broliai ir sesės kenčia tautinį ir 
religinį persekiojimą, yra teisia
mi, kalinami ir tremiami, bet' 
kovojantieji ir žūtbūtinėje kovo
je tautos laisvės ir valstybės ne
priklausomybės idealui lieka iš
tikimi.

2. Jie piktinasi karjeros ar ki
tais kokiais sumetimais Tautos 
pavergėjui parsidavusiais ir ypač 

Tik, kaip; smerkia laisvajame pasaulyje
V' - • • * J 1 _

gyvenančiuosius savo tautiečius, 
nuo okupanto savo gyvybę išne
šusius, o dabar su tuo pačiu oku- 

vimui ir savo kaimynų užpuldi
nėjimui.

Kool-Aid:..On A Stiek
BRAND SOFT DRINK MIX

Frozen Suckers
1 envelope KOOL-AID® 

Unsweetened Soft Drink Mix, 
any flavor

2/3 cup sugar
1 quart water

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS CX

IKPRESS^yD^/^

e
THAT ARE ALLOWING SAFE 
FOLLOWING DfSTANCES*^

there's a sudoen stop VMMU g
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•F YOU DRIVE AT TMH 
Mf M UM SS^E^> ST 
THE LANE*

pantu bendraujančius, jam tal
kinančius, pavergtųjų kovą sun
kinančius ir išeivijos vienybę 
skaldančius. . , - -v •

3. šis suvažiavimas apgailes
tauja, kad okupanto infiltruotos 
piktos išeivijos vienybės;skaldy
mo bacilos yra užkrėtusios ir 
Lietuvos šaulių Sąjungas Trem
tyje buvusį sveiką ir atsparų 
kūną.

Suvažiavimas kviečia:

1. - Tautos nelaimės aJjjyaizdo-
je suvažiavimas į vi
sus seses ir hrz^^ šąimįls savo 
kovos ginklus nukreipti f tikrąjį 
mūsų visų priešą — Lietuvos 
okupantą. To reikalauja šaulid 
priesaika, tautinė ištikimybė ir 
žmogiškoji sąžinė. .

2. Suvažiavimas kviečia vie
ningai suglaudinti savąsias gre
tas ir drauge su Lietuvos laisvi
nimo veiksniais — VLIKu, ALTu 
ir Lietuvos Diplomatine Tarny
ba bei su vargan patekusiųjų 
šelpėjų BALFu ryžtingai siekti 
greičiau sulaukti Lietuvai -lais
vės ryto.

— Neteisingas yra tas, kuris 
pirmas supyksta.

Wilimn Benn.^.

GIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

Dissolve soft drink mix and 
sugar in water Pour into 
plastic ice-cube trays or 
small paper cuds Freeze 
until almost firm. Insert 
wooden stick or sooon into 
each. Freeze until firm. 
Makes about 20.



DETROITO NAUJIENOS
DETROITO NAUJIENOS _ — kie asmenys paskirtu Siųskite 

1)L(M1 sekretoriui Stasiui šhno- 
liūnui. 16847 Slopel, Detroit 
Mich. 18221.

ŠVYTURIO JŪRŲ ŠAUUŲ 
GEGUŽINĖ PO STOGU

‘ Gegužinė? po’ stogu įvyks ba
landžio 25 d L eluvių naniucs?; 
prasidės tuoj po 11:30 vai. pa- 
ua-tių. Tą dieną šeim ninkės ne
gaminkite namuos? maisto, at
eikite į gegužinę po slogu, kur 
bus šaulių sesių prigamiųta 
daug visokio lietuvišku skonio 
maisto': cepelinų, koldūnų, b- 
landėlių, dešrų^su kopusiais «’r
nat kepto zuikio. Bus ga vinan- ■ sundėL’u visokiems reikmenims 
ėip gėrimėlio, kurį maloniai pa-' sudėti. ĮskaiLant savanorišką tai

ŠVYTURIO JŪRŲ ŠAULIAI 
RUOŠIASI PAGERINTI STO

VYKLOJE SALĘ

š.m. balandžio 10 d. švyturio 
ėiai šauliai nutarė šį pavasar 
Namų salę’Ąe tik padidinti,-be 
ir prie jos įrengti modernišk: 
virtuvę, apie 20 jiėdų ilgio, si

tarnaus broliai šauliaį. Be to, 
rasite turtingą dovanų sN^a, lai
mės šulinį. Nu<>bodžiauti\.ne- 
teks, n:s susitiksite, su sen&s 
dtėugais, pasišnekėsite ir išglr-1 
site gerą muziką, o jei norėsite, 
galėsite ir smagiai pąšekt!.

Seniai jau tokia gera proga 
tebuvo. Visi detroitieėiai ir apy- 
1 akiu bei Windeoro lietuviai.ba
landžio 25 dieną laukiami Lie 
tuvių Namuose. Rengėjai — 
Švyturkėiai šauliai. Maloniai 
lauksime jūsų atsilankant.

« * »
MOTINŲ PAGERBLMAS

Molinų pagerbimas įvyks ge
gužės mėn. 9 d., tuoj po 11:30 
vai .pamaldų, šv. Antano para
pijos salėje. Visos motinos kvie
čiamos dalyvauti. Motinoms pa- 
gėrbimą ruošia “Aušros” litua
nistinės mokyklos vedėjas Anta
nas VaitėnasTr Tėvų komitetas.

Maloniai ’kviečiama Detroito 
visuomenė pagerbime gausiai 
dalyvauti.

ką, tas priestatas kainuos apū 
5,03(1 doleriu.

Projektą paclafė inž. M. Aba 
riu£?. Darbas turi tūli atliktu 
iki liepcs 1 dienos, nes liepo> 
5 Geną įvyks švyturio Jūrų sau 

kuopos 15 metų sukaktie^ 
minėjimas ir šauliu Jūros die 
na. Kaip jau numatyta, šauiiv 
stovykloje “Pilėnai’’ suvsžiuo! 
daug svečių iš įvairių Amerikon 
ir Kanados vietovių, šiam dide 
iiam įvykiui jau dabar pradėta 
ruoštis.

Visi šauliai ir šaulės kibkim* 
į talką. Darbo užteks visiems 

s* sk *
DETROITE RENKAMAS 

PLB SEIMAS IR TARYBA 
Iš MICHIGANO

Šventadienis (Angį, piešinys)M. ŠILEIKIS

A. Kašuba, FL; I*. 
; J. Kavaliauskas,

E. Braziūnienė, Ml: A. ir, S. Kežcnius, OH; J. Kiaunė, ; 
Bublailie- K. ir M. Kikutis, IL; A. Kiršonis, 

CA; E. Kleinas, MA; K. Kcndra- 
tas, N Y; E. Kontautienė, MA; A.

A. ir M. Krutu

lartk’.is, OH; J. Bartkus, FL; ir J. Karal's, Oil; V. O. Kara- 
V. Bartuška, OH;'V. G. Raukys, liūs, CA; N. ir O. Karaša. NJ; 
Ml; J. Eeinoris, CT; R. ir P. Bin- J. ir A. Karmuza, CT; J. Kaspa- 
kcwski, MI; E. Blsndytė, IL; ritmas, FL;
P. O. Bložis, FL; A. A. Bliu- Kaunas, OH
džius, CA; M. Blynas, OH; A. IL; R. Kazakaitis, CT; P. Kaz- 
Bortvikienė, FL; V. ir V, Bra- lauskas, NB; J. Keblys, Austra- 
dūnas, CT: J. ir A. Brazauskas, Ii ja: H. I. Kemeklis, CA; L. ir 
CT
M. Brūžinąs, FL; 1
nė. NY; <lr. VI. ir S. Bub’ys, Ml 
V. Budnikas, NJ; A. Ęudreckas 
MA; V. BudiN’Ę, NJ; R, Bukaus- j Koje'aitis, FI 
kas, MA; S. lių’.garis, MI; R. J.įlis. IL; M. Krutulienė, MA; V. ir 
Btut’.a. MI; I. ir E.' Bumelis, FL;. B. Kubihiis, MA; V. Kuliešius, 
D. ir K. Burba, IL; A. Biškus,‘CT; J. Kulikauskas, FL; V. ir

XI; O. B. Maželis. OH; E Mi
kienė, OII; A. Mickūnienė, MA; 
VI. Mieželis, AZ; J. Mikalaus
kienė, IL; J. Mikalauskas, MA; 
V. ir B. Miklas, FL; A. Mrkoliū- 
niene, Oil; A. Miliauskienė, FL;
Z. ir T. Mišauskas, MI; J. Miš
kinis, NY; J. Močiskis, IL; J. 
Murinas, MI; A. Musteikis, Ml;
J. Musteikis, NY; V. Nakutavi- ■ 
ėius, NY; K. Narbutaitis, OH;
J. Narkevičius, CA; O. Navasai- 
tienė, Ml; N. Navickas, FL; Ne- 
nius, MI; B. Neverauskas, Ml; • 
P. Normantas, NJ; kun. A. Ol
šauskas, CA; M. J. (įrantas, MI;

__  ______ ___ ,___ E. ir B. Pakštas, IL; S. Palėk i c- • 
J. ir E. Kuncaitis, MA; [nė, IL; J. Paliulis, CA; J. ir M.

FL; D., ir V. Butėnas, DC; F 
Butkus. FL; kun. K. Butkus 
FL; S. čarkauskaitė-VVilde, IL

čius, FI
E. ir V. Nuodys, MA; J. Kuolas,. Palūnaš, OH; V. ir A. Patalaus

G. V. Čepas, MA; H. Čepas, MA;Į FL; A. ir K. Laikūnas, OH; A.
F..Černius, IL; S. E. čėsna, FL;
E. Clmiieliauskaitė, FL; K. Čiur
lys, NJ; O. Dailydienė, OH; P. 
Dalinis. FL; L. Dambrauskas,

D. LIET. ORGANIZACIJŲ.
CENTRO PRANEŠIMAS 

■f \ ų. t

Pranešame, kad Detroito' Lie
tuviu Organizacijų Centro atsto
vų metinis-susirinkimas šaukia
mas gegužės 9 d. 12:30 vai. Ąv. 
Antano parapijos mokyklos 
kambaryje. Organizacijas pra
šome paskirti 1982 metams savo 
atstovus ir paraginti juos susi
rinkime dalyvauti.

Organizacijos užpildytus man
datus prašoma anksčiau atsiųs-
tij- nes valdyba noki žinoti, ko- galės tuos laiškus su balsais pa-

Į Seimą išstatyti: A. Darnusis, 
V. Kutkus, A. Rugienius, V. Pet
rulis ir J. Urbonas. Į Tarybą 
vėl tie patys: V. Kutkus, A. Ru
gienius, J. Urbonas ir S. Anužis 
(iš jaunesnių). Visi tie patys, ku
rie būdavo pristatomi prieš 30j 
matų. Deja, jaunimo nesimato. 
Kur gi jie dingo?

Anksčiau būdavo pristatomi Į 
Seimą ir į Tarybą grupių. Kas 
gi tuos kandidatus dabar prista
tė, spaudoje nepastebėjau. Skel
biama per radiją, kad balsavi
mai įvyks švHiė- gegužės- mėn. 
8-17 dienomis. Balsavimai tik
vienos partijos; balsuos laiškais j pildyti. Jokie balsavimai netei- 
ir asmeniškai. Per tas devynias J.sėti ir nedemokratiški, 
dienas balsai stdvės 
skaičiuoti.

Kas gi tas dėžes 
saugos? Atrodo, kad

TAUTOS FONDO AUKOTOJAI 
1981 METAIS

(Tęsinys)
•V . * t

Po 10 dol. — M. Abarius, MI; 
N. Abro'mas, IL; A. V. Abroma
vičius, MA; St. ir S. Adamonis, 
CA; V. Adomavičius, NJ; A. ir 
J. Aidukas, CT; Ambraziejus, 
NY; J. O. Andrius, CA; V. Ano-

ir V. Laniauskas, IL; G. lape
nas, FL; V. Laurus, MI; A. Lin- 
gis, NY; M. ir V. Liulevičiai, IL; 
J. Lukas, IL; P. Lukas, NJ; S. 
Lukas, NY; J. Mačiulai'.is, MI;

Daugvila, IN; J. Daukaitė, MI;jV. Mackevičius, NB;, B. Malea- 
V. Daukantas, FL; V. Daunis, nienė, OH; L Malcius, FL; B. 
CT; J. Dayalga, FL; V. ir T. Dc- Markęliūsas, NY; A. ir M. Mas- 
gulis, OH; E. Depenbrock, DC;
V. Didžbalys, FL; V. ir D. Dilba į vičius, 

,MA; P. D. Domkus, CA; L. C. j 
Eurkoos, DC; Elsbergas, FL;j 
P. Gaižutis, CT; S. Galdikienė, Į 
MA; A. N. Gargasas, OH; B. S. 
Gapliauskas, J. S. Gedgaudas, 
CA; J. Girdžiūnas, MI; K. ir S. 
Gliozeris, IL; Alg. Glodas, MA;
K. ir Z. Gobis, Oil; K. Gogelis, 
MI; A. Grabauskas, FL; V. Gra
jauskas, NJ; L. Graužinienė, 
CA; K. Grigaitis, FL; T. ir K.! 
Grikinas, CA; V. ir J. Gurka.Į 
MI; J. ii- K. Gurskis, FL; M. Icš- 
mantienė, OH; O. Ivaškienė, 
MA; V. Jacobsen, FL; K. Jakš
tas, MI; P. A. Janulaitis, CA; 
-dr. B. Jankauskas, NY; M. Jan
kevičiūtė, NY; R. Jariukaitis, Į 
MI; A. Jakutis, CA; V. Januškis, Į 
OH; J. ir F. Jasinevičius, ’
P. Jaudegis, NB; Janeckas, MI; j už pamokaS( ‘J dabį ’ulaukus

koliūnas, CA; B. ir A. Matule- 
FL; A. Matulevičiūtė,

kas, MI; K. Paukštaitienė, NB; ■ !
L. ir J. Pečiūra, MI; P. ir A. Pel- 
kelis, CA; J. Petrauskas, MI;
A. ir S. Petravičius, FL; S. Pit- ' 
rulis, NB; A. Pinkus, CĄ; J. Pi- ; 
piras, MA; I. ir V. Pocius, IL; A .. 
Poderienė, MI; A. Polikaitis, CA; .. .
J. Popelička, FL; S. ir L. Pranc- 
kevičius, IL.

(Bus daugiau)

Intelektualas verčia iš vokiečiu
Lietuvos intelektualas A. M., REJKAŲĄVIMAI — .MALDA, 

baigęs Kauno gimnaziją ir uni- ATGAILA IR VISO PASAU- 
versrtetą, daug skaitęs ir rašęs, 
dabar pradėjo versti iš vokiečių 
kalbos misterijas apia šventųjų 
pasirodymus.

Vokietijoje teko sunkiai gy-

dėžėse ne- Ant. Sukauskas

nis, NY; I. Anužis, MI; A. Aniu- 
lis, CA;' A. Ašoklis, IL; V. Apei- 
kis, CA; A. Atkočaitienė, MI; 
St. Augonis, MA; J. Augustas, 
OH; S. K. Aušrota, CA; Ed. ir V. 
Austras, MA; V. Aviža, NY; K. 
Baeauskas, NY; J. ir R. Bagdo
nas, FL; J. Bagd?ius, .IL; .H. Ba- 
jalis, CA; J, Balbotas, OH; D. 
Baltienė, MA; P;_ Balčiūnas, CA; —, - • T —, .
B. B. Banaitis, MA; J. Banys, i IL; S. Juzėnas, MI; J. ir E. Ka- 
MA; J. M. Barniškis, OH; J. činskas, MA; D. Kamm, FL; K.

i venti, o Amerikoj pradžioje bu
vo dar sunkiau. Buvo tikintis, 
bet dabar pradėjo tikėti “šven
tųjų pasirodymais”. Chicagoje 
buvo n e p a žįstamo žmogaus 
smarkiai sumuštas, kraujavo', 
bet pinigų jam neatėmė.

skis s Perskaičius jo vertimą, kyla 
„pp’ klausimas, ar reikėjo trinti uni- 

’. versiteto suolą, mokytis, mokėti

J. Jokubaitienė, FL; I. M. Jonai-, 
tienė, OH; J. Juodis, FL; V. ir 
.A. Jurgėla, MA; O. Jurskienė, 
PA; P. Juška; Z. A. Juškevičius,

76 metų, leisti laiką ir domėtis 
“šventųįy. pasirodjfinais’L

su balsais 
kas norės,

SIUNTINIAI Į LIETUVA s
KAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ

2608 West 69th St, Chicago, BL 60629 ♦ TeL 925-2787

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MARIJA NOREIKIENt

f Cosmos Parcels Express Corp.

Z501 W. 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2737

ilIlIilIiĮIIIĮillIlilIlIlIllilIlIlIlililIilllllHIIIIH/

Atdara, šiokiadieniais noo

Sečmsdlėnuif nuo 9 vaL ryto iki 8:30 y*L irai.
D, U HUMAN, BA., ReglFtruote* VMtetbdnfaf

’ TeL 476-2206

SUPEP. CONCENTRATED 
n DEODORIZER 

wrf is so effective
that

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIU ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 —1959 metai).

664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai. . Kaina $15.

j ■ * -' w- . i ,

Persiuntimas — $1.

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

MmaoiMafEiaiidiKKižKi wi i«

50 metų studijavęs, kaip

r Iš PRAEITIES ŪKANŲ
ATEINA LIETUVA,

įf - >

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

ir patarė mums toliau studijuoti.

Kaina $25. Kieti viršeliai. Paštas $2~

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

Pats svarbiausias Dievo Moti- 
. nos pareiškimas Bohane ir Mor- 
tsely tai FATIMOS TREČIO
SIOS PASLAPTIES ĄTIDEN- 
GIMAŠ, kurią, Dievo Motinai 
pageidaujant, turėjo paskelbti 
šv. Tėvas. Tačiau, kaip sakoma 
Bohano — Mortsel biuletenyje 
“Avė Maria’’, iki šiol laiko ne
gauta iš. Vatikano jokio atsa
kymo. Todėl Dievo Motina FA
TIMOS ' PASLAPTIES f DALĮ 
ATIDENGĖ MORTSELY,. prie 
Antverpeno, Belgijoje.

Paslapties dalinis turinys:
“JEI. MANO ĮSPĖJIMAI IR

LIO ATSIVERTIMAS' NEBUS " ' 
IŠGIRSTI, TADA ATEIS MA- ’ 
NO SŪNAUS VIETININKAS,, •• 
KURIS PASIRINKS TOKI 
VARDĄ, KURIO EILINIS NU
MERIS BUS “6”. PO SUNKIŲ - 
KOVŲ IR KANČIŲ, JIS BUS 
APLINKUMOS (KARDINO
LŲ ) VERČIAMAS MANO SŪ
NAUS MOKSLĄ PERLEISTI 
PRIEŠININKAMS; TADA DIE 
VO TVARINIAMS TEKS PER
GYVENTI TĄ, KĄ APAŠTA
LAS ŠV.: JONAS YRA PA- 
RAšgS... IŠ ŽMONIŲ BUS 
ATIMTAS PROTAS- - IR IŠ
MINTIS. ŽMOGUS SUGYVU- 
LĖS. JOKIO SKIRTUMO NE
BUS TARP ŽMOGAUS IR GY
VULIO. ŽMOGUS NUSTOS 
NUOVOKOS APIE LAIKĄ IR 
ERDVĘ. SUGYVULĖJĘS ŽMO 
GUS KOVOS DĖL SAVO SA
VISAUGOS IR EGZISTENCI
JOS, VIENS KITĄ UŽMUŠI- 
NĖS. NETEKĘ NUOVOKOS 
APIE LAIKĄ IR ERDVĘ LIKS 
ILGESNIAM LAIKUI SĖS
LŪS. SAULĖ, .MĖNULIS IR 
ŽVAIGŽDĖS APTEMS. ŽMO
NIŲ KŪNAI PRADĖS IŽU, 
ODA SPROGINĖTI IRI KRAU
JAS VERŽTIS IŠ SUDŽIŪVU
SIŲ KŪNO DALIŲ. ŽMONĖS

(Nukelta j šeštą puslapi)

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
f LITERATŪRA; lietuvių literatūros, meno Ir mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vincą 
Krėvės, Igno Šlapelio,' Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Slankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V, 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis b 
M. K. Čiurlionio, M. Šileikio, V. Kašubos, A Rakštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pust knyga kainuoja tik 13.

• DAINŲ ŠVENTĖS 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 duomenimll 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašy
tas Juozo Adomaičio Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne sausaa 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodam* tik už |2.

• LIE1! U V15KASIS PAMARYS. Henriko Tomo-Tamašansks 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės b 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
ritovardfių pavadinimai ir Jų vertiniai į vokleSų kalbą. Labai 
naudingoje 335 pust knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina H.

• KĄ LAUMĖS LĖMĖ, rašytojos Petronėlė* Orentaitės *t*F
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševiku okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik W. 1

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras- 
tas Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ns 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir por
ciją. Dabar būtų Jį galima pavadinti kovotoju ui žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja S6.

• SATYRINĖS NOVELĖS, ML Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertima*. 200 ptL knygoje yra. 40 sąmojingų novelių. Kaina H

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Related St., Chicago, 
IE pinkant l«*tu, pridėti Bote) MnstuČmo UUktomą

f 3 — Naujienos, Chicago, Ill., Saturday-Monday, April 17-19, 1913

2 DROPS DEODORIZE 
A SKUNK! <*%« 

bo*** nouai 
Jusi think of the odor to 

p*obfe*ns it coukj so»ve ig «
for you . i. bathroom, pets, cooking, 

-—’^$300™“” 
To trder send cMct or o*der to SCHMID PRODUCTS CO , Div of
SCHMID LABORATORIES, INC , Box A, Route 46 Wttt, UtUe F»<ls, NJ 07424.
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viro « ątnęšė
praiym|, Jęą<Į nuteis! ųjų mirtį 
p&sigailėlų. Ka,ėjiflio seržantas 

, pa4inė advokatų parasri* prašy
mą, paskaitė ir tarė:

— Ęęr vėlų. J ę jau gas 
’Dięvą.:;
' Sąraąntąg g^sąkp, kad nąteisr 
^tięįi.bųyo nųš>uji ar pakarti 
| ankstyvą rytą. Teisme šijitaj fa
natikai pareiškė, kad įnirti, jie 
nebijo, nes esą tikri, kad jie tuo
jau bus pas Dievą. Seržantais 
tiktai pakartojo pačių nuteislų- 
. ų žodžius.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išikynu ae'rmadienlsa, 
oho 9 vaL ryto iki 5 viL popiet Šeštadienii;g — iki 12 raL

rašo Sigita Vaitiekutė, Vanda šatkovįenė, Saulius i TuJ^ — VANPĘNY^ę j;s aįių nuo krikštytejų nenu- 
r: 1 LAIVŲ TK'AR^TąiA^ ( Įraukė.

tlQNG į<QN^AS. — KeĮviękĮ- pajuto krūlwiėjc ir petyje skaus-

Sąžinė ir ministeris Kūris
Dr. Zenonas Rekašius, vienoje Amerikos mokykloje 

dėstęs matematiką, panoro, rašyti apie politiką ir lietu
viškus laikraščius. Pagrindinius matematikos dėsnius jis 
pramoko ir pajėgia mokykloje dėstyti, bet apie laikraš
čius ir politiką nieko nenusimano, nors panoro rašyti kaip 
apie žinomą dalyką.

Prieš pirmąjį Akiračių numerį, jis pasirinko Nau
jienas. Jam tada atrodė, kad Naujienos yra geriausias 
laikraštis, kuriame jis galės dėstyti dalykus, kurių ne
studijavo ir apie kuriuos neturėjo jokios nuovokos. Apie 
matematiką į Naujienas jis nerašė, nes ten buvo Ąlek- 
sandra# Zujus, kurio logika buvo gilesnė; labai greita’ 
Rekašių būtų pristatęs prie sienos ir tylos-.

? i ** *' h • * •

Dr. Rekašius parašė straipsnį, apie lietuvišką poli
tiką. Logikos ten veik nebuvo, bet dėl įvairumo dr. P. Gri
gaitis dr. Rekašiaus rašinį paleido, kad skaitytojai ži
nomų apie arenon norintį išeiti jauną, mokytą žmogų. Su 
antruoju straipsniu buvo kiek sunkiau. Dr. Rekašius taip 
ji parašė, kad Naujienoms jis netiko. Dr. Grigaitis tą 
rašinį dr. Rekašiui grąžino ir patarė pasiųsti tada, dar 
Andrulio redaguojamai Vilniau

Dr. Rekašius dar ir šiandien šito epizodo negali už
miršti Jis buvo įsitikinęs, kad Naujienos buvusios kai
rios, bet kai Naujienų kairumas buvo kitoks, negu Re
kašiaus, tai jas paskelbė sudešinėjusias ir gruodžio mė
nesį patarė jas uždaryti. Jis manė, kad kairiu, žurnalu 
galės tapti Akiračiai, bet jam nesisekė. Kol dar buvo 
gyvas Vincas Rastenis, taip pat studijavęs matematiką, 
kaip ir Rekašius, tai Akiračiai dar turėjo rastenišką 
liniią, bet Rasteniui susirgus ir mirus, dr. Rekašius vis 
tebeieško kairaus lietuviško leidinio.

Amerikoje kairų laikraštį būtų sunku surasti, bet 
mes dr. Rekašiui patariame susidomėti; Vakarų Vokie
tijoje leidžiamu Nemuno Kraštu. Atsakingu šio žurnalo 
redaktorium yra Hans Nasalskis, o artimiausi jo bendra
darbiai yra dr. Raimund H. Drommel ir Aldona Holm- 
stein Gustas. Nors paskutiniame numeryje nėra nė vieno 
šių dviejų pavaduotojų rašinio, bet paskutiniame nume
ryje kairumo yra labai daug. Paskutiniame numeryje

tuoka, Petras Goučas, Vytautas Volertas, M.. Dranga, 
Birutė Baltrušaitytė ir kiti kairūs žurnalistai.

' Nemuno, Krašte yra daug įdomių rašinių, kurie d-r. _ 5- « ' -•----.’ r>„
v. . , . ... . ?• , • —1 dįenį nuo s ruies smųg®. aagre na?, i asveikmus karakskąją. po-

Rekasiui turėtų patikti, nes kiekvienas paminėtas aųtoy-į^ Tung — CyTų^— '................. ’ ~ ’
rius pasakė ką nors labiau į kairę, nusistatęs. Pats įdoę. t vandenynų laivų
miausias bene bus Volerto “Apie, virvės tempimą’1., Įdo- [tvąpką-^s or adtoaįąįstgątoęiu^. 
mus ir M. Drangos “Amerikoje -=. svečįąį iš Ljetuvęs’1. 
Bet mes norime padėti dr. Rekašiui Prano. Kūrio “Sąžine 
ir paragrafais”. Kūris yra dabartinės pavergtos 
teisingumo ministeris. Apie jo. 
jokios kalbos. Jis, kaip Leninas, 
ministeris privalo atlikti ir kokios yra 
bingumo ministęrio pareigos. Jis privalo saugoti kiek
vieną nuostatą, kad ne tiktai įstatymai, bet ir paragrafai 
būtų kiekviename posėdyje prieinami.

Yra pagrindo manyti, kad pats Neraųųo Kęąštp, rę- 
iaktbrius užklausė teisingumo ministerį Kūrį pasakyti* 

:kuri yra pagrindinė kryptis jo vadovaujamoje teisingu
mo ministerijoje. Pats Kūris, padaręs ilg-ą. Įžanginę pa

JUOZAS ŠVAISTAS

PETRAS ŠIRVOKAS
Nuotykių nuotykiai žemėje, 

pragare ir danguje
TOLIMI, BET NEPAMIRŠTAMI LAIKAI

(Tęsinys)
NAUJAS MOKSLAS, NAUJA ‘VISKAS
Kitą rytą Petras atsistojo prieš kamerdinie- 

rių. Tas vėl kraipė ir apžiūrinėjo ji visą. Kamer- 
dinierius mažai tekalbėjo, bet griežtai. Išdidus, 
galingas pasirodė Petrui. Jis lygino kamerdinie- 
rių su pačiu Bandurskiu ir negalėjo susivokti, 
katras jųdviejų didesnis ponas. Nors šiokia die
na pasitaikė, bet kamerdinierius buvo apsivilkęs 
švariai ir gražiai: juodas ilgas švarkas, tram^os 
per pakinklius susegtos kelnės, baltos blauzdinės 
kojinės, pirttmiuotos rankos. Visur ant jo apdaro 
daugybė paauksuotų sagų, juostelių ir nertinių 
brindų, kaip lengvomis jūrų putomis nutekšnota. 
Žvalios tamsiai rudos akys, plona vanagi^kai už
lenkta nosis. Galva ir tankūs ilgi žandiplaukiai 
šerkšnu nuberti. Tik antakiai pasilikę juodi. Kak
toje ir apie akis gausu raukšlių, bet jos smulku- 
■ Imgvos. Jis pats aukštas, tiesus ir. judrus. 
Gt iv, , -r:kęs riandurskis visada vadindavo — 
Pkrim Ja n. i (s lesusis Perkūne).

Abudu si jo priešais ir abudu vienas antrą 
pž’ū. ineio. ?! keliolikos minučių kamerdinie

VOKIEČIAI PADĖS 
AMERIKOS KARIAMS

BONĄ, Yak. Vokietiją — Vo-. 
I įę’čių vyriausybė įsipareigojo 
j padėti amerikiečiams, jeigu kil

tų karas Europoje ir Sovietu 
ginkluotos pajėgos bandytų verž-

Amerikos kariuomenės vado
vybė pavojaus- metu pasižadėjd 
lėktuvais atgabenti į Vak. Vo
kietiją kovai paruoštus k-arius, 
o vokiečiai pasižadėjo paruošti 
vietas, kur Amerikos kariai nu
sileis ir galės rasti reikalingą 
prieglaudą. . \ . ‘ '

Amerikos kariuomenės vado
vybė.. per Ift- <įęnų didėliais 

* UfanspoiTd lėktuvais permestų 
ų Vokietiją 2’50,000. ‘kasai - pasi;. 
ruošusių karių, bet vokieėiaį tu- 

rtėūį. ]»ajĮHoštus aerpdroy.
nyis,; į kuHųps aiųerikieeiaį ga- 
lėtų nusileist: ir nuo., netikėto 
užpupftmo bųtų akinti..

Vc^eiąį pasižada paruošti 
; 9^,tt»..atsą?gįių karių, kad ga
lėtų paruošti vietas kiekvieną 

; dieną nusileisti 4,000 Amerikos 
trąii^orto lėktuvai

Pakrikštijus laivą, Cy Tung tis j Vakan* Vokietiją.
•. 1 41A. — C u I - L-m i « Amerikos kariuomsi

rą, nuskubėk) namo. O. kai 
dar- labiau suspaudė krūtinę, 
tai jį nuv.žė į ligoninę, kur- jis 
ir mirė.

“PER VĖLU, JIE JAU 
PAS DIEVĄ...” '

KĄŲRĄSj Eįįigtas.— Visi mir
ti nuteistieji už, prezidento Sa 
dalo nužudymą pakeitę savo 
nuomones ir pasiuntė preziden
tui Hosni Mubarakui prašymą, 
kad nuteistųjų- pasigailėtų- ir pa
liktų- juos gyy-us. Bet preziden
tas Mubarakas jų prašymą ate

i syti- nenorėjo. Du kariai sušaū5 
dyti, !d trys 'civiliai buvo pakarti 

____ ___________ , kalėjimo ketvirtadienio rytą.
“Pirma — tai organizacinis vadpyavįmąs rėš- •P.4i^. kųn’gąikščig gracija, kad Apie 10 valandą-ryto į karei- 

publikos liaudies teismams. Noriu pabrėžti: minis-:
terija vykdo šią,funkciją, griežtai; laikydama^ $rin- visai kitas daįyk-as-.

nynų kebais veždavo įvairia u- 
prekes. tūrėjo, nuostabai

hjonų to’nų.

Cy Tungą mirtinai sujaudino 
dabai paprastas dalykas.'Ketvir- 
jtądięnį į ūįong Kongą, atskrido 
‘Mopėko kunigaikštis Rainieras 
įiy- kuuĮgaikštienė Grace pakrikš- metė ir apie- pasigailėjimą- klaū;
tyti vieną didesnių Tungo laivų. ~ »■
Tungą. tiek paveikė buvusios 

stabą, teisingumą ministęrio .darbo kryptį, šitaip nusakė^: švelnmnąą -ir

cipo, kad liaudies teisėjai yra nepriklausomi ir; klau
so tik įstatymo. Tai reiškia, kad nei Teisingumo 
ministerija, nei apskritai joks valstybės organas, pa
reigūnas ar privatus asmuo., jokių būdų nesįkįša į 
konkrečių teisminių bylų nagrinėjimą.. Antra dide
lės apimties veiklos sfera yra bendrasis vadovavimas 
teisminiam darbui liaudies ūkyje ir teisės propagan
dai bei. gyventojų teisminiam ąųĮ^Iėįimui”
Nepaaiškinta, kaip ministeris Kūęįs. org^įęjioją Va

dovavimą liaudies teismams ir kaip jis turi įtikinti tei
sėjus, kad jie nepinkląųspm.į nuo pašalinių ąąmenų iję 
organizacijų. '

Antrame paragrafe aiškiai pasakyta, kaip teisėjai 
privalo vadovauti darbui “liaudies ūkyje’’* bei teisės pro
pagandai. Jis dar prideda, kad teisėjas privalo, būti 
teisės auklėtojas gyventojų tarpe. Teisėjai prįvaįa. ne 
tiktai taikyti įstatymus žemės ūkyje dirbantiems dubi
ninkams, bet privalo vesti ir teisęs propagandą.. Teisėjas 
pirma privalo įtikinti teisiamąjį, ką reiškia teisės pro
paganda, kaip ji suderinama su teisės principais, tai- ne
sunku juos suprasti. Kūris turi išaišk-inti teisėjams, kad 
teisės principai, yra vienodi, o komunistinė praktika yv^^vąi, dirbantieji agentai.

į..
~ ‘ > .* b,7 . 1 - - : - ■

Mmisteris Kūris šiandien aiškiną, teisės, principus, 
teisėjų pareigas lygiai tais pažnaisų metodais;.'kaip juos 
ąįškiųp t^ninąsį’Įįgčkįš ir Zinovjevas darė prieš 63 me
tus. Savo, kalbos pabaigoje ministeris Kūris net virtino, 
kąd tik vąjštybė.1 bęt„ it teisė visai
nębųš. reikalingą.. Jis yrą įsitikinęs, kad komunistinę s£s? 
tema teisę visai eliminuos, jis. šįtąip. tyirtjmą:;

“Teisės; likimą ko^un.^mo sąlygomis nepnanoma 
apibūdinti keliais, sakiniais, todėl norėčiau paminėti 
tik porą esminių šios problemos aspektų. Pirma — 
teisė, kaip klasinis politinis fenomenas, tikrai išnyks, 
tąps;nereikalinga, nes nebus .ir pačių klasių. Įr antra 
— komunistinėje visuomenėje labiau, negu socialize 
mo sąlygomis, pasireikš reguliuojamasis teisės vaid- 
tnuftt išsiplės jos pozityviosios funkcijos”. (Ten pat) 
Kūris tvirtina, kad teisė išnyks, bet jis nenori pri

pažinti, kad josios jau dąbąr nėra. Helsinkio baigiaiius 
aktas rusus šiandien prie sienos pristato dėl pagrindi
nių žmogaus ir tautų teisių mindžiojimo. Jas mindžioja 

‘komunistų partijos vadai, nužudę Zinovjevą ir Trockį, 
mindžioja komunistų partija, Sovietų maršalai ir Mask- i

: V BELL MATUOJA • ■ 
, ; TĘA-ŲSU LAIK.^

PHOENIX, Arizona. — - 
laboratorijos spec; aEstai: tyirtt- 
na, kad jie pajėgė išmatuoti pa tį 

tarpą. Labo- 
ratGRigose specialistai;galį isrrfa- 
taofe labai - mažus laikotarpius, 
bet niekur jie nepajėgią-- isniai 
tūpti tokio trumpį laiko? .tarpo, 
.koki pajėgia išmatuoti : Beit 
meistrai ? ' '• j' . i;- ■ z;

Laikui matuoti-jie' naudoja ne 
paprastą šviesą,. i bet. Lašeno 

^spindulį. Pagrindas., paimamas 
blykstelėjimas, .kuris tęsiasi 30- 

imi Kjdnirię bilijoninės sekundės 
dalies. Kad .palyginimas būtą 
suprantamesnis, tai galimą pa
sakyti, kad mažiausioji laiko-da
lis, kuri būti reikalinga šviesiai 
nukeliauti vieną trečdalį žmo
gaus plauko. ■ .- /--. ’-į .

• — East Chicagojė sugrius 
•statomas tiltas. Nelaimėje žu^ 
vo žmonių,, 37 sužeisti.

rius pasišaukė vyresnįjį lekajų ir pasakė Petrui:
— Dabar klausysi tu jo! Ką jis palieps, tą 

ir darysi! Supratai?
— Hm-m!
— Ne “hm-m”, bet tui*i atsakyk:: taip, po

ne kamerdinieriau! Juk aš kartu sų tavim kiau
lių neganiau!

Lekajus nusivedė Petrą g bendrąjj tąrnų 
kambarį, čia paaiškino jam, kąd nuo §ijoh bus yą- 
dinamas tik “Lukasz”.. Vįsi: Bandurskiu rtįmų 
tarnai, vyrai, buvo vadinami Lukošium, Kad iš
skirtų, pridėdavo dar: didysis, mažasis, kablelis, 

i taškuotas, klumpantis, spiegliukas. kr kUbkiųč-. 
| Tai*naitės gaudavo vardą “Marysią”., Priedėliai 
-n-, cukrinė, bačkutė, riestanosė, putnioji, burbu
liukas, smilga.

Arklius, gyvulius Bandurskio d.vąre raudo
nai įkaitinta geležimi kleimuodavo ant kulšių. 
Kartais ir baudžiauninkai, kurie bandydavo pa
bėgti, gaudavo tokius kleintus^ toje pat vietoje. 
Tarnų nekleimavo, bet, jiems duoti, pavadinimai 
tolygu buvo kaip kleįmas —. visam laikui

Petrui prie Lukošiaus pridėjo ‘‘smuikinin
kas”. Tad gavosi: Lukošius Smuikininkas, arba 
Lukasz Skrzypacž^ Atlikus kriketą, buvo vykdo
mi tolesnieji parefagimai. Tuojau panaikino atsi
neštą laukų, tvartų kvapą ir pakeitė išvaizdą. Bu
vo suruošta maudyklė. Liepė gerai nusimazgoti. 
Davė tamsius, panešiotus, neaiškių kvepalų prisi
sunkusius drabužius. Rūmų kirpėjas apkirpo, ap

dailino ir daugiau , surangė-minkštai banguojan
čius šviesius Petro plaukus. Toliau aiškino jam: 
kam ir kaip bučiuoti į ranką, kam nusilenkti tik 
Įg^rą, o kada visų pusįąuju, ištiesiant į priekį 
desmiąją va&k.ą ir ą&a$ąnt atgal kairiąją koją.

ę&UĮpsįoą; ęattąrąąyęno pamokos buvo vykr 
tarnų st&to., jį mokė, kaip paruošti, 

;Pūtuoti ir pąskui nųkraūstjyti stalą. Vyrai ir-mer- 
^?s. jų piMų, sėdėdavo už stalo, o Petras 
;(riųsday<x Yfeį pritvinkę, smalsiai sek-
'dąvą Petrai ^ąfesž^,. jį sųbartkėdavo krisdamas 
peilis ar šakutė, užtekdavo pikto vyresniojo to
kajaus žodžio: “Griozdas!” Prasčiau, kai lėkštė 
'wdūždavo. Stambesnės šukės bematant susmul
kėdavo į Petro pakaušį. Triukšmingas kitų tarnų 
Juokas urmų pratrūkdavo. . ■

TĄrasie cirkas prasidėdavo prie arbatoj Su- 
cįės padėklo dvylika ar mažiau sklidięiį stik
linių. Padėklą turi laikyti iš apačios anlį vtonoė 
rankos piritų ų iškėlę mąždaug sulig krūtine. 
Atokių būdų, paleidžia ^etrą pasivaikščioti sIL 
džiu nuvaškuotu parketu. Liepia apsukti kelis 
'kambarius atsiradanf ir uždarant duris. Nei vię- 
nas lašąs is stiklelių neturi išsilieti. Bet liejasi 
dąug lašų — ir iš stiklinių ir nuo paraudusio 

’Petro, veido, kai i&.visu atsidėjimu besistengia, 
l&cį hep»rgnū(ų/T\&r^^ foįį* Ž*tf- 
rėk, pamiršta padėklą su stiklinėmis. Susikaups 
ties padėklu, tuojau kojos nebešusivaldp ant par
keto ir verčia vy*ą i* pakinklių. Aplinkui, žino
ma, purkštauja, klykia. . ‘

‘ Kartą, atsilapojusiam juokui bękvątojant> 
’■staiga griežtai šūktelėjo Verutė Klonytė, pavadin
ta “Marysia Nedostępna” (nepaliečiamoji):

.. ~ begėdei,U JūK čia t^ bež-
•dzionė kokia rodoma, bet toks pat žmogus vargs
ta. jis irgi prievarta čion įbruktas., A kokie gi 
jau jūs atėjot į šiuos ramus? Tikri keverzos bu
vot: reikėjo tik pasižiūrėti Veikiai pamiršot. 
Petras, nors ir naujokas dar, bet daug žmonto- 
kiau atrodo....

— Na jau! — nieko nelaukdamas' atsikerta 
vyresnysis tokajus: Ar tik nesirengi iš’ karto 
mylimuoju apsirūpinti? .. y ‘

— Dėl mylimojo — mano dalykas! Petro ap
mokymas — visų bendras reikalas ir komedijom 
čia ne vieta!

Verutės sudraudimąs padėjo;, tarnai Susival
dė Hf aprimo. Petraa ifcftžtafr beslj^į&r 
kas geriau jam sekėsi Už tai dėkingu žvnlgšnni
a______ ______ T _ • 1 ♦ i' w

po artrniią^į 4dažniau 
^odžiąis susdtalbįdami.; • •

tKĄITYK KR KtTUS. PJMteGWK
SKAITYTI DtENRASjft T,NĄUJlfcNQS° '' :‘

i ’-*^riT*** j*ė-" **
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SUSIRINKIMU

Žmogus, kuris tegalvoja tik

PERK KAUSTYMAI

Oft. teL 423-8380
Valandos pagal susitarimą

Dr. Jonas F. Mažeika
DJXS. — DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 W. 103rd Street

užaugti tikrais lietuviais, 
ou aukšta pagarba,

Mantas Aukštuolis
4 Elizabeth Avenue 
Springdale, Conn. 06907

y Ofiso telefonas; 774-2880, 
• r Re&de&ciįes feieU 441-5543 *

Dr. LKUN AS SKLBUTlb 
INKSTŲ, rUSLĖS IK 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2*54 WEST 63rd STREET 

yaianoM; antraa. 1—a popxe'.

Lakamai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. SERENAS. Tai. 925-80tt

Prostatos, inkstų, ir šlapumo 
takų chirurgija. 

5025 CEN l'HAL AVĖ. 
St Petersburg, Fla. 33710 

Tel (813) 321-4200

DE. FRANK PLECKAS 
. OPTuMe TKISTaS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st SL TeL 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko skinins 

ir “contact lenses”.

t

SOPHIE BARČUS^
STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS

ŽADI JO ŠEIMOS VALA

įtAckiviež)

rwoe i

AMBULANT 
PATARNAVIMAS

TURIMI 

KOPLYČIAI 

/ĮSOSE MIESTO 

DALYSE.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Vedėja — Aldona Daukut 
Teist.: 778-1543

Apdraustas perkraustymae 
is Įvairių etstumy. 

ANTANAS VILIMAS 
TeL 376-1882 arba 37M994

1
■

• TO TRUST IN YOUR FELLOW MAN IS A 
NOBLE VIRTUE’" EXCEPT WREN HE'S 
DRIVING. NEVER.TAKE ANOTHER 
DRIVERS ACTIONS FOR GRANTED. 
SOONER OR LATER HE 
MAY DO THE, 
UNEXPECTED/

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

transliuojamos is mūsv 
Marquette Parke.

• Degree o f difficulty: Easy 
Time: 1 hour, plus 1 day of 

marinating
Ingredients: i v

6 pounds sparrri os.

n, VILIAUS

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

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

MllttlllllillflllllHIIIIIlMimW ratai ir kad j

PRAŽO IRENGTi nemoka
mus TELEFONUS NEPASI- 
SITURINTEMS 2MONŲMS
New York, N. Y. — Jungtinė 

Gerovės (United Welfare Lyga, 
kuri veikia žio didmeiscio vaka

rinėje dalyje ir ir aukštutiniame 
Manchatan priemestyje, papra
šė Telefono kompanijos, kad 
nepasiturintiems žmonėms būtų 
įvesti nemokami telefono apa? 

įų pasikalbėjimus 
apmokėtų šio didmiesšio savi- 
pas visiems neturtingiems žmo
nėms.

LAiboTUVIV blREKTORHIh

CHARLES ŠTASUKAITIS

/ftSINAMA LAIDOTI’VIV F3PLVHA

- GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halsted Street, Chicano

Tel. 226-1344
UK Jt'AUJL V. UAKtrlO

• itL CHUIUK&A£

TEL. 233-8553

DR. A. B. (xUE Y ELKAb 
GYUTJUJAS IK LHlKUKGAS.

SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą

• Kad aiškiai žinotum mūsų tau
tos tikrąją praeitį, jos kilnumą, 
jos viršžmdnišką būdą ir jos 
gamtos nesugriaunamais dės
niais sukurtą gyvenimą bei tik
rą visatos pastovumo nustaty
tą amžinumą, remdamasis mū
sų tautos padavimais, tikra tau
tine valia ir sveiku, tarptautinių 
šmėklų neužburtu protu, aš pa- 

| Y— 1-^_ ___
Chicagos Lietuviu Suvalkiečių drau- j 

gijos nany susirinkimas įvyks penk
tadienį, balandžio 23 (L, 6 vaL vaK., 
Vyčių saieje, Z4oo W. 47ih St. Nariai 
kviečiami atsilankyti, nes yra daug kai mus puolė žiaurūs kryžiuo- 
svarbių reikalų aptarti. Fo susirinki
mo bus vaisęs. < ,.x

Eugenija Strungys

Brighton Parko Lietuviu Motery 
klubas rengia Bunco rarty sekmadie
nį, balandžio 18 d., Danaus ir uireno 
saieje, 4^1d S. Western Ave. Praoz.a 
1 vai. popiet. Bus laoai gražių ir ver
tingų aovanų Lamuugie^ems, ta.pgi 
bus skanių šiltų valgių, virtinuKų ir 
kugeuo. Kviečiame visas nares ir 
svečius atsilansyti ir smagiai pra
leisti popietę. E. Srrungys
----------------------------------------- Įrašiau šias knygas:

1) Karalienė Bii’utė. Čia apra
šomas jos kilnus gyvenimas,

čiai, naikindami viską, ką mūsų 
kilni tauta gerbė ir mylėjo.

| 2) Po Galindų Skydu. Galin
dų kovos ir gyvenimas, išlai
kyti mūsų tautą kilnią ir savi- 

j stovią.

3) Kalnų Dievaitė Ledyną. 
j.Ledynos kilni pagalba apsaugo- 
. ti mūsų tautą, pradedant nuo 

į j ledų slinkimo.
į 4) Lietuvių Sostinė Vilnius.

Kada reikia kreiptis 
i teisės gynėją - 

advokatą?
Kyla klausimas, kokiose ap

linkybėse patartina keiptis 
teisės gynėją — advokatą?

Į patiektą klausimą galima | Kilni kova karaliaus Kęstučio, 
būtų taip atsakyti: į pradėjus statyti Vilniaus mies-

1) Kada reikalas-sukasi apie į tą.
didesnę sumą, negu porą šimtų j „5) Lietuvos Senovė. Kimus ir 
dolerių, jautrus lietuvių tautds gyveni-

2) Kada reikalas (byla) atsi- tuo ir jos kovų aprašymas, 
duria Generaliniame Jurisdikci
jos teisme.

6) Karaliaus Vytauto Vaini
kas. Kruopštus vainiko aprašy- 

imas, kaip lenkai ji pagrobė ir 3)Kada asmuoJtauk,amas | a-. įa imas vaini_
vorso bylą, arba buna kaltina- k bažn čioj p^ėptą, 
mas didesniu nusikaltimu, i surado 1

Kada bęj; j£ąkįs,tęisipp,pro-jt*,. J 3 j.', -
cesas turi nemažos reikšmės. , Mieli Lietuviai, padėkil man

Čia pat iškyla kitas klausimas: i šias knygas išleisti. Tos knygos 
ar visada reikalinga samdyti ad-; tikrai pagelbės mūsų jaunimui 
vokta divorsų byloje?

Į pastarąjį klausimą kai kurie 
teisininkai atsako, kad nevisose 
skyrybų bylose reikia advokatą! 
kviestis. Nebūtų reikalo kreip-; 
tis ir advokatą, jei kaltinamasis' 
(defendant) nenori gintis, arba ’ 
neturi stambesnio turto.

Taip pat nebūtų reikalo sam- ’ apie save ir užmiršta apie kitus 
' dyti advokatą, jeigu žmna ne- — negali būti laimingas. Mūsų 

reikalauja alimentų arba pašai- pačių 
pos vaikų išlaikymui.

pr. s.

j gyvenimas pasidaro 
daug šiveseLnis, kuomet atlie
kame ka nors gero ir kitiems.

■

A. A. skautą Eugenijų Kriaučeliūną 
prisiminus

Saulutė leidos už kalnų, 
Nusileido ir stovyklos vėliava, 
ĮJžgeso ir stovyklos žiburėlis _ 
Ii* su juo, Eugenijau, užgeso ir Tava širdis. 

Bet ir vėl pakilus saulei anksti rytą, 
Pakils ir vėl stovyklos vėliava, 
Tik nepakils Tavo jauna širdelė, 
Kuri užmigo amžiams ir neprisikels jau niekada.

" Eugenijau, Tu mielas ir brangus, 
Tu jaunas ir žavus buvai, 
Tačiau mirtis pakirto jauną 
Ir nematysime daugiau Tavęs.

Tu palikai žaizdas širdyje 
Tėveliams, seserims ir artimiems, 
O mes netekom šaunaus vyro, 
Dar jauno skauto, kaip Tavęs.

Tu palikai žaizdas širdyje skautams, 
Tu palikai mūs’ tautai ir visiems, 
Nes jauną žiedą greit nuskynė 
Žiauri mirtis, taip nelaukta.

Aš žinau, kad mes nerasim šiandien 
"Nė plunksnos, nė žmogaus, 
Kuris galėtų aprašyt tėvelių skausmą, 
Kuriuos taip palietė staiga.

Aš pasižiūriu į rožytes,
Kurios taip žydi pas mane, 
Jos primena man Tavo veidą 
Ir brangų skautą, kaip Tave.

Tikiu, Eugenijau, kad Tavo veidas 
Paliks pas skautus amžinai, 
O mes-bandysime keliauti, 
Kur neseniai dar keliavai ir Tu.

Tebūna lengva, Eugenijau, ši žemelė,
Kuri Čia prislėgė Tave, 
O mes keliausime per kalnus 
Ir prisiminsim vis Tave.

Skautė akad. Regina Krutiilytė

^cySznerzcazi/^chez? (
^Anthony Dias Blue

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60829

J

RADIJO PROGRAMA

Sepi^usia Lietuvių Radijo progra
ma Naujojoje Anglijoje, iš stoties 
WLYN, 1360 banga AM, veikia sek- 
midleniais nuo 8 iki 8:30 vai. ryte, 
perduodama vėliausių pasaulinių 
nnių santrauką. Be to, komenta
rai, muzika, dainos, ir Magdutės 
Pasaką. Šią programą veda Stepo
nas ir Valentina Minkai. Biznio 
reikalais kreipts į Baltic Florists — 
gėlių bėf tfovanų krautuve, 502, E. 
Broadway, So. Boston, Mass. 02127. 
Telefonas 2684M89. Ten pat gau
namos ‘"Naujienos", didelis pasi 
rinkimas lietuviškų knygų ir lie-

4. Mvlškų d8yanų.

THE ODDS ARE 
AGAINST THE 
IRATE DRIVER, 
WHO- TR.IES TO 

GET EVEN ON THE HIGHWAY.
*HbW DO SEAT BEITS .a 
HELP TO PROTECT.YOU, 
IN AN AUTO ACCIDENT!

‘ACCORDING TO THE 
INSTITUTE FOR SAFER 

^LIVING, AMERICAN MUTUAL 
LIABILITY INSURANCE COMPANY THEY 
TEND TO RESTRAIN THE BODY^ 
FROM BLOWS AGAINST /)/, 
PARTS OF THE CAR, LESSEN 
THE DANGER OF BEING ’ A 
THROWN OUT OF ThE CAR. //t 
AND INCREASE SURVIVAL 
CHANCES

Pineapple spareribs
Pork and fruit go well together, and the combination of 

spareribs with the sweet and sour taste of pineapple is a natural.
Before being cooked over a charcoal outdoor grill, spare

ribs should be precooked by being boiled until tender. This 
process of partial cooking is called parboiling. w __ _

If you are unable to devote the time or the refrigerator 
apace to the marination procedure in this recipe, just omit the 
step^ The riba will taste a little less of pineapple, but they’ll 
still be quite.delicious. - • • w

This rather robust dish is ideal for a barbecue party. For 
larger groups, allow 1 pound of spareribs for each person and 
increase the amount of basting sauce accordingly. Accompany 
the ribs with cold potato or macaroni salad, sliced tomatoes, 
toasted French bread, and the pineapple sauce for dipping.

Serve beer, iced tea, Sangria, chilled rose wine, or the white 
wine you used to make the sauce — a cold Chablis or Soasa*

Grilled Pineapple Spareribs
Sennngsr Six 
Cost: Moderate

GAIDAS - DA1MID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

W Telef. 476-2345

VANCE FUNERAL HOME 
' 1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
TeL: 652-5245

DUJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINE 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORIN!

Aikštės automobiliams pastatyti

Jdeajof

.odetuvin

; «4zl vijai L
i idA sbui'8 ; nt In-Mu

i
I s
i

fit: 8t$inpk

Naujienos, Chicago, HL, Saturday-Monday, April 17-19, 1982

eup lempa hite* t. 
cloves garlic, minced 
tablespoons soy sauce 
tablespoon molasses or 

brown sugar 
tablespoons vegetable 
oil

teaspoon pepper

% 
2 
2 
1

pound* tpareritjs,
trimmed of excess fat

large can ( 46 oz.) 
pineapple juice 

can (8Vi oz.) crushed 
pineapple, undrained 

cup dry white wine 
Parboil the spareribs in simmering water for 30 minu tea. 
Place the ribs in a roasting pan and pour the pineapple 

juice over them. If the juice doesn’t quite cover the ribs, top 
off with water. Refrigerate for 24 hours.

9 Meanwhile, prepare the basting sauee. Combine the 
crushed pineapple and its liquid, the wine, lemon juice, garlic, 
soy sauce, molasses or sugar, oil and pepper, in a saucepan. 
Bring to a boil and simmer for 10 minutes.

e When ready to grill, place the ribs 6 to 8 inches above a, 
medium hot fire, and cook, turning frequently, for 30 minutes.

e During the laat 15 minutes of cooking, baste often with 
the pineapple sauce, saving some of it to serve with the ribs.

e Remove ribs to a warm platter, cut into individual riba, 
and serve.

A Consumer Service from the CYAN AMID Agricultural 
Divificn. 4

1

2

%

PETRAS SffitiONAS
teL: LAfitveUe I-M7J C



Prisimenant pasireiškusią lietuvių 
veikla Clevelando mieste C-

Metant trumpą žvilgsnį į pra-. Rakauskas. Tada ii gvardija bu- 
eitį, galima pasakyti, jog lietu : 
viai, atvykę i Ameriką, viseke-; 
riopai stengėsi išugdyti visokias 
draugijas. Atkeliavęs iš I et 
Pranciškus Er^imanas 18S1 
tais apsistojo CIevelande. 
dangi šiame mieste jau st 
buvo atvykęs nemažas kkk'si 
lietuviu, tad P. Ereimanas sten-‘ . . t’ . . Igesi sukurti vadinamųjų sve.i’.j ' 
Jurgio draugiją, kuri buvo fakti 
nai įsteigia 1X87 metais 
31 diena. šic*s draugijos 
skaičius iš pradžių buvo 
1892 metais turėjo nar 
žmonrs.

švento Jurgio draugija 
susirūpinusi, kad lietuviai 
likai turėtų savo atskirą parrpi- 

. ją. Tuo reikalu labiausiai rū^i- 
kurio 
iielu-

vo pavadinta: Lietuvos sūnų ka- i fc
rt'vių šv. Kazimiero gvardija.

1
kariškas unife-rmas
formuotų narių buvo pu ė šim
to. Kaį gvard’eeiai viešai pa- 
v odvdavo gatvėje, tad iš visu 
pis’ų prekiavo daug žiūrovų. 
Dar buvo įsigyta pabalnoti ark- 

nt kinių t e gvardLč.’ai jo-

tok u uni-

nariu
27, o

uosi kunigas Balkaitis, 
inieatyva buvo sudarytas 
vių parapijos komitetas, 
chug po trijų metų buvo pasta
tyta ir tinkamai sutvarkyta 
Švento Jurgio bažnyčia, kuri ir 
dabar gyvuoja.

1912 m. šv. Jurgio (bausfįa

Daug kam tada buvo’ įdomus* 
dūdų orkestras, kuris buvo va-1 
d namas “Ch ve’ando lietuv škas ! 
tautiškas Benas”, suorganizuo
tas 19(b) m. kovo 28 dieną. Or-j 
kestre buvo 16 narių, kuriucs’ 
mokino pasamdytas čekas J. ■ 
Narovcc. šis orkestras iškilmin- ‘ 
gai sutikdavo naujai atvykusius 
lietuvius į Ameriką. j

1915 metų pradžioj įsisteigė 
vadinamoji Vyčių kuopa, kuri 
buvo labai Įdomi mūsų jauni
mui. Vadinamieji vyčiai visiems

Įdomūs, nes jie mo- ■ 
cižlai padainuoti, ir 
idinti paruoštose see- ?

Vyčių salėje, 2155 West 47th St. 
Klubo nariai kviečiami susirin
kime dalyvauti. Yra svarbių rei
kalų aptarti. Klubo Va’dyba j

I —Cicero R. Lietuviu Bendruo-'. 
menė balandžio 18 d., 12 vai., • 
parapijas salėje ruošia pobūvį 
su įdomia programa. ;

' — Lietuvių Tautinių Kapiniu 
t Vadovybė praneša, jog šiais me- J 
Į tais Kapų puošimo diena (Me- * 
i įnoriai Day) šiose kapinėse bus į 
atžymėta (minima) sekmadienį, 
gegužės 30 dieną. Bus paruošia , 
tinkama programa ir, kaip vi- J 
suomet, programa prasidės 11-tų 1 
valandą ryto*. Vadovybė taipgi j

i praneša, jog kapinių steigėjams 
paminklo darbas jau eina visai l 
prie pabaigos. Taigi šiais metais, 
Kapų puošimo dieną, bus it nau
jo paminklo atidengimo ceremo-

, „ l«m4 — P»r4erieNi J* 
l;. t>AL KSTATS FO1 SALI

Hutai. lemi — Perdavimu! 
RIAL K ST ATI FOK SAL5

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
LR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: ’ ->

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZAKAUSKAS, Prezidentai

U12 W. Cermak Road Chicago, IU. Tek 847-7747

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTAR1ATAS • VERTIMAI.

buvo

metais ;
25 nie 

'mindai

grsz:.
nose.

Į nijos. Plačiau apie visą progra
mą bus pranešta kiek vėliau, šį. 
kartą tiktai prašome įsidėmėti I 
diena ir laika. A. J. P. c

— “GEROJI NAUJIENA LIE
TUVIAMS” radijo’ programos

ses-

VISŲ RŪŠIŲ DRAUp&lO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
_ -------------------~ - Į ------------- ... - .£.

ŠIMAITIS REALTY
REZIDENCINIŲ IR PAJAMNIŲ 

NAMŲ PARDAVIMAS.
INCOME TAX

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

ELEKTROS(RENGIMAI 
pataisymai

Turiu Chicagos miesto leidimu. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžininga L 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tel. 927-3559

MANE, TIE .NEŽUS, BUS IŠ
GELBĖTI.

1975 m. rugpjūčio mėn. 17 d. dalyviai kviečia visus klausyto- 
Išganytojas regėtojui Theu-’jus atsilankyti į PAVASARIO 
nis’ui pareiškė: AŠ PRAŠAU, j VAKARIENĘ, kuri įvyks šių i 
GYVENKITE TAIP, LYG; metų balandžio mėn. 24~ d.,
KAD PO SEKANČIOS NAK- tadienį, 7 vai. vakare, 3647 West

NEBEIšVYSITE DAU-j83rd St., Chicago, Ill. (83rd ir 
GIAU DIENOS ŠVIESOS! žl-j South-West Ihvy.) bažnyčios 
NOKITE, KAD LABAI ARTI salėje.

Po karštų valgių seks įdomūs 
NAUJAS PASAULIS BUS f asmeniški paliudijimai su solis- 
SUTVERTAS!

TIES

INTELEKTUALAS VERČIA 
IŠ VOKIEČIŲ

(Atkelta iš 3-čio puslapio)
BAISIOSE KANČIOSE KO
VOS SU MIRTIMI, PAVYDĖ
DAMI ' MIRUSIESIEMS. PA-

įsižvmėjo’ draugija, ■ GALIAU ŽEMĖ S PAVIR- 
‘ =IAUS PLUTA, PERSFROGU- 

Kunigaikščio Vvtau- SI LYG LAUKINIS ŽVĖRIS 
s draugystės nariai, ka- SAVO ATDARU’ SNUKIU VIS- 
i apsirengę, maršucdavo, KĄ PRARIS. IR NU GARMĖS 

gatvėmis. Dalis šių narių turėjo I ŽEMĖS VIDURIUS. O VISI 
gerai pabalnotus arklius, ir vi-; TIE, KURIE KASDIEN PRISI- 
siems žmonėms buvo Įdomu juc’s MINS MANO SŪNAUS KAN- 
pamatyti jodinėjant. j ČIAS IR KASDIEN KALBE-

1916 m. kovo 18 d. susikūrė į DAMI ROŽANČIŲ ŠAUKSIS Į
Lietuvių tautinės sandaros kuo-5
pa. 1917 m. kovo 18 d. šios kuo-j Daugiausia lietuviu privažiavo 
pos globoje buvo sudarytas’į Qcvelanda 1890-1910 m. 
“Varpo choras”. ‘ į ”

1916 m. balandžio 8 d. buvo J 
: sudaryta vadinamoji 
j Lietuvių Rymo Katalikių Mote
rų Sąjunga, kuri buvo suorgani- 

| žuvusi vakarinius kursus, ku- j 
iiuose moterys buvo mokinamos] 
įtinkamai atlikti namų ruošos?

-IP
>I.K

1

msl ‘"Draugystė Didžio

narius. Kadangi tais 
vo sukakę draugijai 
tad šita sukaktį išk 
šventė. Tose iškilmėse dalyva
ir kitos lietuvių organizacijc 
Lietuvių dūdų orkestras, Te; 
ralų choras, švento Kazimiera 
gvardija, šios organizacijos mar
ša vo Clevelando gatvėmis ir pri
traukė daug žiūrovu.

1906 metais buvo’ įsteigta 
švento Kazimiero gvardija, ku
rios sumanytojas buvo Jonas

YRA VALANDA, KURIOJE

— Zarasiškiu klubo nariu su-& - «- 
sirinkimas įvyks šį sekmadienį,

j tais ir instrumentalistais. Dran-: 
giškoje šeimos nuotaikoje turė
site progos pažinti tuos, kuriuos j 
girdite šioje programoje. Įėji-j

Į mas — laisva auka. *
i Dėl rezervacijų skambinkite 
Tel. 735-4048.

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

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

DĖMESIO
62-e0 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensinin

kams. Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVX 
' 4 i ‘ TeL 523-8773..............

■■■ ■■■

STASYS ŠAKINIS
LIET UVIS DAŽYTOJ If

Dažo namus iš lauko

ir iš vidaus.
Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St. •
(Town of Lake) *

Skambinti YA 7-9107

A. Kelmutis balandžio 18 d. 9 i . ... ALBUMĖLIS APIE LIETUVA2 vai. popiet, j
- ■ 1 Neseniai okup. Lietuvoje buvoI ‘ ' " J ” ~ ““” ■   ’■ ■ 1 1 ■ ■ ■ ■■ ■ ■ ■■ ■ ■ j -b. V LlJCli V*X LXX-J J V- LU ▼ kz j te X/vl V \j

ji Hetuviq> rusq ir ang1q. —----- --- , — ~ --
Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas ‘ kalbomis gražus albumėlis, pa- i
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių. įstaigą:

American Travel Service Bureau 
8727 S. Western Ave., Chicago, li|»: 60643 

Telef. 312' 238-wfe^feu

3 Nemoknnm patxnuvlmas užsukant lėktuvą. trsukiįttt~ttivUv keliPirmasis Clevelando lietuvis-j
kas laiKrastis pradėjo’ eiti 191 1; (cruises), viešbučių n automobiliu nuomavimo rezervacijas^ ParaūocL 
mofoią   n f p, L o n -nn^ i ai n ! axe kelionių draudimus; Organizuojame keliones 4 Lietuvą ir' kitus kraštui 

O lAd, U LILIO 1.7 10 ičV-rrinf7miIC oSmiTifn arvaiIPYit-cmnl Amprikrii* ir tiMVifciruC irrffir

metų — savaitraštis “Dirva”.
Sudarome iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoje ir teikiame Infer. 
nacijai visai* kelionių reikalai!. '* ' - ■ •••>''•

« Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik letru rezervuos. rietaa 
£ anksto — prieš 45-60 dienu.

“LIUCIJA”
Miko šileflUo apsakymų knyga 

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

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

Ave.. Chicago. IL 60629.

SUSIVIENIJBIAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yr* seniausia, diežtauste tr turtingiausia lietuviu ^aternslinč nr- 

lietuviams ištikimai tamauianti jau per 92 jnetui.

SLA — atlieki kultūrinius darbut, gelbsti tr kitiems, torte tuc3 
dubus cšibK

SaA — išmokėle daugiai tarp AŠTUONIS VTI UOKOS dolerį 
iDdrsuda savo nariams

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to savejegulariyI 
./„ o/

see us for 

uflWt fmanc!ns 
n AT OUR 10W RATES

yadintas “Lietuva iš paukščio] 
. skrydžio”. Redagavo A. Sutkus, 
stangos žodis Č. Kudabos, dail. 
TApipavidalinimas A. Grubevi-

'JSaus. Išleido “Mintis” 1981 m.
Albumėlio popierius liuksusi

nis, spalvotų nuotraukų techni
ka labai aukštos kokybės. Be 
puikių Lietuvos gamtovaizdžių, 
neapsieita ir be propagandos, 
parodant tariamai aukštą okup. 
Lietuvos g wen tojų gerbūvį. !

Kadangi šis albumėlis neturi 
sovietiniams leidiniams įprastos pa(Jėti teisininko Prano ŠULO 
metrikos, tai akylesnis skaity- paruošta^ — teisėjo Alphonst 
tojas paskutiniame puslapyje WELLS peržiūrėta, “Sūduvos* 
pastebės smulkiomis rusiškomis jgieista -knyga su legališkomi:-

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Tuo reikalui jums gali dauį.

11
raidėmis įrašą, jog spausdintą1 fnrmoTmV

apdraudžia pigiausiomis kainomis &.<A neiežko pelno, na
riams pa Ūmauja tik savišalpos pagrindo.

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gili 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOME

Budapešte, Vengrijoje.
B
1

— ej

tfLA — ipdraudžla ir Taupomąja apdraudė — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, nefosnčiis 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradai i

^LA — valkus
$1,030

•pdrsudžta pigia terminuoti apdrauda: už 
apdraudo? auma temoks tik $3.09 metamu

vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
apylinkės SLA kuopn veikėjus jie Jums

Conpawsded
Quarterly

OUR SAVINGS _
CERTIFICATES

EARN UP TO '8%

SEPTYNI PATARIMAI
AMERIKOS LIETUVIŲ

BENDRUOMENEI

Praverkite diktatūriškai 
demokratiškiausius rinki-

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje

SLA —kuopų
♦ savo 
mietai pagelbės i SLA išgyti.

Galite kreiptu Ir tieste! 1 SLA Centru

LITHUANIAN ALLIANCE CF AMERICA
Y«rk, K Y. iCOST

TMF AWI C* * AMP Ml i 
WT KS KHX1P TV MOTC# X 
VTMKXI* M TM4F U.J.' 
CMAALKft M. KAY®».( 
FSruOGNT OF TX O»6*

tlNSURJJj

Mutual Federal 
Sayings and Loan

Balsuotojus parinkite iš

S2Q WEST CE2MAK ROAD
Pro Lworsru, Prta&at Phaxi Vlrtftda 7«7747

BOOTSt M3B.Tua.fti.9-4 Thur. 9-8 gat. 9-1

SEBVMG CHICAGO AND SUBUBĄS SINCE 1905

DR. ANTANO J. GUSEN0 RAŠTAI ■ 
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atiiminimus.

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARŠAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas b 
susirūpinimą'

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, įveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais____________ ;__

Minkštais viršeliais, tik

Dr. A. J. Guasen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik----
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekj arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri- 
dedaat 61 persiuntimo išlaidoms.

68.00

64.00
63.00

62.00

ITS* 8e. HAL8TKD ST., CHICAGO, IL 666W

Dengiame ir taisėme visu rū- 
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.
Ė ARVYDAS KIELA
^6557 S. Talman Avenue

- Chicago, IL 60629 • 
434-9655 ar 737-1717

Pardavimai ir Taisymu 
2644 Wtjf rWi StTMf 
Tel Republic 7-1*41

Siuntiniai į Lietuvą

F. NE D AS, 4059 Archer Arenos, 
Chictgc, m. 60632. Tel. YA 7-5966

M. ŠIMKUS

ALB' 
mus.

2) 
abonentų knygų, skiriant kiek
vienai šeimai mažiausia po du- 
ar tris balsus.

3) Atsargumo dėlei,, nemė
ginkite abonentų knygose ras
toms lietuviskoYns 
skambinti, nes 
nuo balsavimo.

4) Paruoškite 
balsų žvejojimo 
visas devynias dienas jiems rie 
bokai atlyginkite, paskelbdami, 
kad anie dirba iš pasišventimo.

5) Nekreipkite dėmesio į pi
nigines išlaidas, nes tų pinigų 
uždirbti nereikėjo; jie gerašir
džių suaukoti.

6) Nutarkite iš anksto kiek 
lietuvių balsavo, o' po balsavimo 
paskelbkite, kad balsai suskai
čiuoti kompiuteriais.

7) Balsavimams užsibaigus, 
visur, kur tik bus galima, pa
skelbkite, kad visi lietuviai ėjo 
balsuoti, arba laiškais balsus 
siuntė su didžiuliu entuziazmu. 
Visus davinius ir nuotaikas iš- 
verskite į anglų kalbą ir pasiųs
kite į Baltuosius Rūmus.

Demokratiškiausias 
balsuotojas

\ t

CALLOUSES?
Medicated Disks work IjOW 
to remove callouses,- f 
while cushioning pads į
protect from painful j
shoe friction. SA I

DrScInS'sZin&pads
šeimoms 

gali atsisakyti

enkavedistiškai 
agentus ir per

PATS SKABYK IR DAR KI

TUS PARAGINK SKAITYTI
DIENRAŠTI “NAUJIENOS^

— Nesigirk audeklu, kol dar 
ligai nesėti.

šeštadienis-pirmadienls
~ - ‘T *

' • Notary Public , i'<
INCOME TAX SERVICE

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

šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. l^polis. Agent « 
noil/i W. Wth M

40642, . 424-6654 k
>?ate Farm F« ar4 Casually Compart

GINTARAS P. ČEPINAI
Dcrbo nbodm: mio 9 vaL ryt* 

iki C vaL vak. šeštadieni

Ir pagal auritarimą.
TO, 776-5162 art* 776-5161 

2641 Weat 63rd Stnc<
Ckleac”. BĮ- 6062*

Cortaid.

~ ALL YOU NEED 
FOR MINOR ITCHES 

AND RASHES.

Saturday-Monday, April 1749, 1982




