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LENKIJOS GENEROLAI PALEIS . 
1,000 SUIMTŲ DARBININKŲ

POPIEŽIUS JONAS PAULIUS II PRANEŠĖ, KAD JIS 
ATIDĖJO SAVO KELIONĘ Į LENKIJĄ

ARGENTINOS KARIAI NORI
SKELBTI KARA BRITAMS

L ŽS. REIKALŲ MINISTERIS PAREIŠKĖ NORO SUSIPAŽINTI 
SU NAUJAIS SEKRETORIAUS HAIG PASIŪLYMAIS

VARŠUVA.— Lenkiją valdan- į stovyklą išsiunčiamas vien už 
tieji generolai paskelbė, kad Šio
mis dienomis jie paleis .iš kalė 
jimų ir stovyklų visą tūkstantį 
suimtų Lenkijos darbininkų.

Oficialiai skelbiama, kad nuo 
praeitų metų,gruodžio mėnesio 
Lenkijos karių vyriausybė su
ėmė virš 3,000 vyrų ir moterų. 
Keliems buvo suruošti teismai, 
bet dauguma buvo laikoma be 
jokio teismo, f ; ■

Balandžio Then, pradžioje gen. 
Jaruzelskis 'buvo pasiūlęs suim
tiesiems važiuoti ,į užsienį. Jis 
tvirtino, kad vyriausybė sutik
sianti duoti pasus ir leidimus iš
važiuoti. Jaruzelskio pasiūlymu 
pasinaudojo tiktai keli suimtieji. 
Pasirodo, kad jie negalėjo be do
lerių išvažiuoti, o dolerių vy
riausybė nedavė. : Jaruzelskio 
pasiūlymu nepasinaudojo nė 
dešimties suimtųjų. Kovotojai

- iš kareiviniu *

Lenkų generolai sutiko išteisti 
apie tūkstantį suimtųjų, bet Le- 
šėk Valensa, buvęs Solidarumo 
Unijos pirmininkas ir vyriausias 
pirmojo, streiko . organizatorius, 
tebelaiko'mas Varšuvos prie
miestyje esančių kareivinių 
kambaryje. Jo žmona laikraš
čiams pranešė, kad ’josios vyras 
į tą tūkstantį paleidžiamų suim
tųjų skaičių neįeiną.

Galimas daiktas,-kad prie pa
leidimo yra prisidėjęs Varšuvos 
arkivyskupas Jozef Glemp. Prieš 
porą ^Avaičrų' j is, prašė .paleisti 
stovyklose laikoma§s;moteris, bet 
Jaruzelskis atsisakė tai padaryti'. 
Jis kviętė lankus diržus susi
veržti ir glaudžiau bendradar
biauti* su Lenkijos kariais. Jis 
buvo nuvažiavęs Į Romą ir ilgai 
kalbėjosi su popiežiumi. -

Vatikano kanceliarija paskel
bė, kad šiais metais popiežius į 
Lenkiją nevažiuos ir čenstaka- 
vos Dievo Motinos 600 metų su
kaktyje nedalyvaus.

Tiktai po to lenkų kariuome
nės vadai sutiko paleisti iš sto
vyklų tūkstantį suimtų kalinių.

Lenkams leis judėti 
visą naktį

Vyriausybė taip pat paskelbė, 
kad nuo šio savaitgalio kariškoji 
vyriausybė leis lenkams -laisvai 
vaikščioti visą naktį. Jeigu kuris 
lenkas, kad -ir vedamas šunį pa
sivaikščioti, būdavo suimamas, 
tai buvo tardomas ir kartais net

Leonidas Brežnevas galėtų susitikti su prezidentu

KALENDORIUS

Balandžio 30: Kotryna, Venta, 
Virbu tas, YkŠtąltė, Tureitis, 
Venta, Rimkantas.

Saulė teka 5:49, leidžiasi 7:48.
Orai dabėauotas, gali lynoti. 

tai, kad išeidavo Į gatvę už
draustu laiku. Iš stovyklų bus 
paleisti visi tie, kurie buvo su
laikyti už tai, kad nesilaikė karių 
nustatytų taisyklių.

Lenkijos kariuomenės vadovy
bė suėmė didoką inteligentų 
skaičių. Kažkokiu būdu jie-tapo 
ant greitųjų organizuojamos So
lidarumo unijos nariais. Didžiau
sia bėda tiems, kurie ryžosi pa
kalbėti susirinkimuose ir kriti
kavo komunistų partijos atsa
kingus pareigūnus. Bylos jiems 
nedrįsta sudaryti, teismui neati
duoda, bet kadangi jie galėdavo 
susirinkimuose pakalbėti, tai da
bar jų nenori išleisti. Išleidžia 
buvusius unijos darbininkus, 
bet neišleidžia apdairesnių kal
bėtojų. -- -’

IRANE SŪNŪS PARINKO 
TĖVOĮPĖDINĮ Ruskoje Šlovo spausdina įdomią 

ilgą, istoriją a£>ie jąuniausio J*. 
Brežnevo snnaiis, 48 metų Juri- 
jo Leonidovo Brežnevo Įsivėli
mą Į didelę spekuliaciją. Pasiro- 

jaučia ir negali sakyti pažadėtųdo, kad jį įvelė tas pats Mask-

j riaca. Maskvoje jį visi vadino 
čigonu, nes jis elgėsi labai či
goniškai.

šitas čigonas, kurį laiką pabu
vęs Maskvoje, Įsigijo Fordą. Ru
siški automobiliai jam buvo vie
ni niekai. Bet netrukus jam ir 
Fordas nusibodd. Fordą jis iš-

Mu
la Chomeini/fuHaukė 83 melŲ 
amžiaus. Dažnai jis blogai pasi-

jis jau turėjo du Mercedes Benz 
automobilius.

Jurijus .Brežnevas, Leonido 
sūnus, per savo seserį Eleną su
sipažino su Čigonu, o pastarasis 
labai lengvai Įtraukė Į Įvairias 
spekuliacijas ir Jurijų Brežnevą, 
kuris buvo visos Tarybinės Ru-

kalini ir. atidžiai sekti višūome-^vos teatro direktorius Boris Ba- 
ninį gyvenimą? .

Vienais kite^^anė/į kad Ah- 
medas. Choineini save: pasiskirš 
tėvo Įpėdiniu. Tėvas sū sūnumi 
gražiai sugyvena.Tėvas veik vi
suomet pritaria sūnaus sumany
mams ir pasiūlymams. V- \-

Bet sūnus, Ąhmed nauju mu
los Choineinio įpėdiniu, iparinko., . .... . . , „ . , .
mulą Husejima Alli Mdotazarį. :keite » MtrM<fes • ° nelr"kus 
Jis buvo didelis šacho Pahlevi 
priešas, b dabar-nuoširdžiai pri
taria mirtos .Chomeini vedamam 
darbui. < šią: sėto nuomonę Ah- 
medas paskelbė viename Tehe
rano laikraštyje. Tėvas paskaitė 
sūnaus paskelbtą' niioTnonę, su
siraukė,1 bet nieko viešai nesakė. 
Tėvas dar gali pakeisti sūnaus 
nuomonę. Jis gali pats pasirinkti 
žmogų Irano dvasios vado” pa

Reaganu liepos mėnesį, bet gydytojai mano, kad iki 
to laiko jis gali būti nepilnai sustiprėjęs.

Britu lėktuvnešis neįleis nė vieno laivo ar lėktuvo j Falkland salas.

JAUNIAUSIAS BREŽNEVO SŪNUS
SPEKULIAVO BRILIANTAIS *

BREŽNEVO DUKTERĮ IR SŪNŲ SPEKULIACIJON ĮVĖLR r 
VISOJE MASKVOJE PAGARSĖJĘS.i‘ČlGONAŠ" ‘

NEW YORK, N.Y. — Novoje sijos vidaus prekybos ministerio 
pavaduotojas, čigonas parodė, Į 
kad kibai lengv^r galima.-jpekjr:: 
tiuoti briliantį*£

Jauniausias Brežnevo sūnusiT-45 tankų. Irano valdžia žino- 
mėgo plačiai gyventi. Tapęs’ jo, kad JAV vyriausybė Iranui 
ministerio pavaduotoju, jis ga-j tankų neparduo’s, bet ameri- 
lėjo dažnai išvažiuoti į Paryžių, j kietis užtikrino, kad jis tuos 
Pasirodo, kad jaunasis Brežne- tankus gaus ir Iranui parduos, 
vas, čigono' pamokytas, įsigijo Jis tvirtino, kad Amerikoj viską 
porą vilų Liuksemburge. j galima pirkti, tiktai reikia tu- 

Dabar visas šitas reikalas iš ! rėti pinigų.
ėjo aikštėn. Jaunąjį Brežnevą į 
sunku pamatyti Maskvoje, nes 
jis dabar daugiausia sėdi namie, 
prižiūri sergantį tėvą, Taškente tankai geriausiai būtų tikę {ra
gavusį širdies priepuolį. kiečiams sumušti.

Bet neužtenka šių dviejų Brež
nevo vaikų bėdų. Nemalonion rašinėja, kad į vokiečių banką 
padėtin įveltas ir Kuzma Cvi- reikėjo padėti 46 milijonus do- 
gun. Daugelis jį maišė su Čigo-Į lerių už tankus sumokėti. Iš 
nu,-nes abiejų pavardės panašiai vokiečių banko buvo išimti 30

reigoms. Jis gali paskirti sūnų 
Ahmedą.

skamba. Leonidas Brežnevas 
turi žmoną, o žmona turi seserį, 
kurios vyru buvo Kuzma Cvigu- 
nas. O Cvigunas visą savo' gyve
nimą buvo KGB saugumo virši
ninko pavaduotoju. Cviguno jau 
nebėra. Pasakojama, kad jis 
pats nusižudė, kai paaiškėjo jo 
spekuliacijos. Atrodo, kad š-tas 
reikalas dar nebaigiąs. Brežne- I 
va kankina ne vien širdies prie
puoliai.

JAV PATARIA ATŠAUKTI 
ARGENTINOS KARIUS

NEW YORK, N.Y. — Niekur 
oficialiai nepaskelbta, bet sako
ma, kad JAV patarė Argentine's 
vyriausybei atšaukti' visas karo 
jėgas iš Falkland salų. Sekreto
rius Haig įtikino britų užsienio 
reikalų miniskrį uždrausti britų 
karo laivams pulti Argentinos 
karius, nuvežtus į, Falkland sa
las, iškeltus Stanley uosto sri
tyje ir pasilikus be jokios ap-J Jeigu Brežnevas nesustiprėtų' 
saugos.

Visiems aišku, kad Argentina 
neturi modernios armados ir ne
pajėgtų sėkmingai pasipriešinti 
atplaukusiems britų karo lai
vams, lėktuvams ir artilerijai.

Britams paskelbus Falkland 
salų bldkadą, jokia kita valstybė 
nemėgins nuvežti Argentinos ka
riams reikalingo maisto, ginklų
ir amunicijos.

Manoma, kad šią savo nuomo-

IRANAS PRARADO
* $30 MILIJONŲ

CIŪRICHAS, Šveicarija. — 
(Praeitais metais ir šį pavasarį 
i Iranui tankai buvo tiek reika- 
Į lingi, kad Irano valdžios atsto
vai leidosi sukčiams juos ap
gauti.
- švėie&rę ir Amerikos-, sukčiai 
prižadėjo gauti 50 Amerikos-

Irano kariuomenės vadams 
buvo Įsakyta laimėti karą ir su
mušti Irako karo jėgas. M-45

šveicarų laikraštis “BJick” ap- 

milijonų dolerių, bet Iranas ne
gavo nė vieno tanko. Irano val
džia Įsitikino, kad reikia su 
Amerikos valdžia tartis, o ne su' 
nepažįstamais spekuliantais, ku- j 
rie neturi teisės pardavinėti i 
Amerikos ginklų.

PATARIA TARTIS SU RUSAIS 
BE BREŽNEVO

WASHINGTON, D.C.— Gerai 
į informuoti Kongreso sluoksniai j 
tvirtina, kad šiais metais vertė
tų tartis su rusais atominių 
raketų kdntrolės reikalais net ir 
tuo atveju, jeigu Brežnevo svei
kata nepagerėtų ir jis negalėtų 
tame pasitarime dalyvauti.

Brežnevas labai norėjo susi
tikti su prez. Reaganu, bet šir
dies priepuolis ir nemalonios 
vaikų spekuliacijos su Sovietų 
cirko direktorium čigonu, Brež
nevui kiek sutrukdė, sykdant 

! savo planus.

iki rudens, tai prez. Reagnnui 
būtų naudinga susitikti sii Sovie
tų Sąjungos premjeru Nikdlai 
A. Tichonovu. Tichonoyas yra

■ vyresnis už Brežnevą, bet jis 
gerai orientuojasi.

nę sekretorius Haig vakar iš
dėstė Argentinos užsienio reika
lų ministeriui Costa Mendez, 
kuris jų perduos Argentinos vy
riausybei. -. I

LONDONAS, Anglija. — Tre
čiadienį britų vyriausybė prane
šė Argentinai, Sovietų Sąjungai 
ir visoms kitoms valstyliėms, 
kurių laivai galėtų būti Falkland 
salų vandenvse ar 200 mvliu at- 
stumoje nuo tų salų, kad nuo 
penktadienio 6 vai. ryto tie lai
vai bus puolami. Bus puolami ne 
lik Argentinos karo ir transpor
to' laivai, plaukiantieji j Falk
land salas, bet ir lėktuvai, ban
dantieji suNisiekti su Falkland 
salose esančiais Argentinos ka
riais. Bus puolami ir Sovietų 
Sąjungos transporto bei karo 
laivai, jeigu jie neišplauks iš 
Falkland salų vandanų prieš 
penktadienio 6 vai. ryto.

Oficialus pranešimas sako, 
kad dabartiniu metu britai jau 
turi pakankamai karo jėgų šiam 
įsakymui vykdyti. Sprausminia 
britų lėktuvai gali pulti jie tik 
karo bei transp§jrto Argentine's 
laivus, bet-Ir lėktuvui

l’įriiy'bos mm«f^s fofirt 'NoŪ 
trečiadienį informavo prernjen 
Thatcher apie britų karo jėgas 
pasiekusias Falkland salas ii 
apie galimybę vykdyti Falkland 
salų blokadą. Nuo penktadieni 
britų karo jėgos atskirs Falk 
land salose esančius Argentine', 
karius nuo žemyno.

Britų vyriausybė galėtų ilgesnį 
laiką laikyti izoliuotus Falkland 
salose esančius Argentinos ka 
rigs, kol jie bus priversti mest 
ginklus ir iškelti baltas vėliavas 
bet .britų vyriausybė ilgai ne 
lauks. Argentiniečiai skelbia, 
kad Falkland salose jie turi nu< 
5,000 iki 10,000 karių, bet dau 
guma karių yra išdėstyti St an 
ley miesto ir uosio apylinkėse

Britų laivyne vadovybė yr. 
iškėlusi savd žvalgus įvairiose 
Falkland salų vietovėse. Iškel 
tieji žvalgai apžiūrėjo apylinke 
ir informavo britų laivyno va 
dovybę. Salose esantieji Argen 
tinos kariai žino apie britų žval 
gų vedamą darbą. Argentinie 
čiai nori nustatyti, kur britą 
bandys iškelti savo karius. Bri 
tai parinks tokias mažesnes sa-

Dabartinis Egipto preziden
tas HVsni Mubarakas, pa
skelbdamas taiką su Izrae
liu, keliais atvejais pagyrė 
prez, Sadatą, drįsusį imtis 
iniciatyvos faikai įgyven
dinti tarp Egipto ir Izraelio. 

las Falkland salyne, kuriose ar
gentiniečių visai nėra.

Britai be mūšio paėmė nelais
vėn kitą grupę Argentinos karių 
Le’th uc’slo apylinkėse. Dabarti
niu metu britai Pietų Georgia 
saloje turi 180 Argentinos karių. 
Britų žinioje yra sužalotas /Ar
gentinos narlaivis ‘‘Santa Fe”.

Vienas Argentinos karys, pa
imtas nelaisvėn praeitą sekma
dienį, nelaisvėje mirė. Britų ka
riuomenės vadovybė tiria aplin
kybes. kuriose jis neteko gyvy
bės. Šveicarijos ambasadorius 
Buenos Aires mieste bus infor
muotas apie nelauktą nelaisvėn 
paimto argentiniečio mirtį.

WASHINGTON, D.C. — Ar
gentinos vj’riausybė pakeitė sa- 
70 nuomonę. Prezidentas Galtie- 
ri pranešė, kad jis nenori nieko 
žinoti apie naują sekretoriaus 
Haig pasiūlymą Falkland salų 
konfliktui spręsti, jis pate sek- 
e t o Ogus. U a i&jjepri i m.s Jrlj okių. 

hąujų ’pasiūĮymū jis nenorįs 
dausyti.“

Tuo tarpu užsienio1 reikalų mi- 
listeris Nicanor Costa Mendez 
>akeitė Argentinos poziciją ir 
pranešė, kad norįs susitikti su 
;ekretoriumi Haig ir patirti apie 
įaują britų pasiūlymą tartis su 
iritais Falkland salų reikalu.

BUENOS AIRES. — Argenti- 
ios kariuomenės vacįovybė, ap
arusi naujai susidariusią padė- 

'.Į, patarė pulti britus, pasiryžu
sius Malvinų salose esančias Ar- 
>etinos karo jėgas visiškai izo
liuoti nuo pačitfs Argentinos. 
Argentina turinti suverenines 
eises Malvinų salose, britai, esą, 
Teturi teisės izoliuoti ten esančių 
Vrgentinos karo jėgų.

Susidaro įspūdis, kad Argon-^ 
inos kariuomenės vadai, špren- 
lę visus vaLslybės reikalus, ne
puri drąsos skelbti karo bri- 
ams. Matyti, kad ne visi Argen- 
inos generolai pri taria tekiai 

odzicijai/ Pietų Georgia saloje 
iuvę Argentinos kariai taip pat 
urėjo ginti suverenines Argen- 
inos teises, bet jų negynė. Po 
15 minučių susišaudymo, argen- 
iniečiai iškėlė baltą vėliavą, nu- 
eido Argentinos ir be šūvio pa- 
idavė britų nelaisvėn.

PREZIDENTAS TARĖSI 
SU TOM O’NEILL

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Reaganas gana ilgai 
talbėjdsi su Atstovų Rūmų pr- 
nin'nku Thomas O'Neill biudže- 
o klausimais, bet nesusitarė. 
Atstovų Rūmai sutiko su kai kū
jais prezidento reikalavimais, 
»et abu nesusitarė dėl biudžeto 

klausimų tvarkymo.
Thomas O’Neill norėjo, kad 

būtų sudaryta komisija iš demo
kratų ir respublikonų, kuri ap
tartų kylančius klausimus ir ta
da siūlytų Atstovų Rūmams.

— Illinois valstijos guberna
torius J. Thompson paskelbė, 
kad jis nepriims asmeninių do
vanų rinkiminei kampanijai dau
giau kaip $100.

J
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KUR YRA GERIAU

Kaip išvengti didesnių išlaidų ligoninėse

TEIGIAMAI
NĖRA KO JAUDINTIS

Kazimieras K

MIRTIES PRIEŽASTIS

Nuo ko mirė tavo dėdė
Pr. Fabius

nes

MES ATSAKOME

WHATIS THE FASTEST G/ZOW/MG 
HEALTH CARE PROEESS/ON-AND WHY?

PRIMARY Reason 
for TMt wormian 
RAPID GROWTH U TH t 
EMPHAStS fT PLACE S 
oa T9UMMI tmSRAU 
PRACTlTlOHIRi,

• The 800 Club needs your name, or company name, address, telephone number, and 
the first month’s fee.
• The 800 Club can accept only a limited number of participants. So call Toll Free and 
sign up NOW.
• The 800 CLUB accepts V1SA/MASTERCARD.

ARI FULLY LICENSED T3 PttSCWBt 
DRUGS, PtftFORM SUWERY AND UTlLtZl 
ALL OTHER SCIENTIFICALLY ACGtPYED 
MEANS FOR TREATING INJURY ARP WSEA5C 
INCLUDING THE USE OF MANIPULATIVE | 
THERAPY. —

©steopathic z&edicine/ 
DOCTORS OF OSTEOPATHY 
D.O.-S, WILL MORE THAN 
DOUBLE THEIR PRESENT 
NUMBER-GROWING FROM 
1&,OOO TODAY TO MORE 
THAN 56zOOO PHYSICIANS 
IN THE NEXT 20 YEARS/ «

Kas darytina del nepatikimų “bendrovių 
sveikatos reikalus tvarkant

1972 metų liepos 2 dieną Chicagoje įvykusios Lietuvių šokių šventės vaizdas.
į - (Martyno Nagio nuotrauka)

. bdj. Kur as galiu galit sdefali 
nZus reikalais pntarintų?
/ Koste* J-tl*

j ATS. įvairitis socialiniai*, mo 
Įkrsc’U. testamentų reikalais ga

kreiptis j Soc. klubo vedėju 
AACepuų. 3239 S. Halstad St., 
pajamų mokesčių reikalais — p 
klubo vicepirm. Algirdą Aglin

ską “Margučio’’ raštinėn) ir tes
tamentų reikalais — Pr. šulą 
tel. CL 4-7965 (vakarais 8 v. v.)

Vienas čikagietis. nuvykęs į 
Los Angeles, Calif., aplankyti 

Į savo seserį ir švogerį, buvo pa- 
_______ t iš miego pasigirdusio
Į triukšmo ir braškėjimo.

Pribėgęs prie durų ir atidaręs 
' jas, garsiai suriko:

“Kelkitės! Man rodos, kad va
gys įsibrovė į namus!”

— “Nesijaudikite, tai yra tik 
žemės drebėjimas”, — atsakė jo 
švogeris.

KL Malonėkite nurodyti, kur 
vš galiu padalyti dokumento 
totostatine kopiją Bridgeporte? 
Iki šiol tokių kopijų pasidaryda
vau vietinėje taupymo ir skoli
nimo bendrovė e: dabar esą pa
gedo fotostatinis aparatas, o kur 
tok* yra. neteko sužinoti.

Lnas D-na*

KL.,Pasakykite, kaip yra Cft:- 
cagoje su Medicare npdraudos 
sąskaitų apmokė mu: kas jas 
užpildo, kur gaunamos išsames
nės informacijos?

Susidomėjęs Jonas K.

— Ne. Apsigalvojau ir pakei
čiau nuomonę.

— Kodėl?
— Įsitikinau, jog divorsas bu

mą, kaip yra Europoje ir Pietų 
Amerikos valstybėse; tuomet 
niekam nereiktų dejuoti, kad li
goninėse buvimas — nepakelia- 

ima našta visiems šio krašto žmo 
nėms-

nors naudingą veiklą, tam ir vy-} 
resnis amžius nėra sunkeny- 
nybė. ;

Vėlesnį gyvenimo laikotarpi 
pagražina ir prisiminimai iš pra-[ 
cities. O jų kiekvienas turime 
tiek ir tiek!

Kiek visokių įspūdžių yra 
užsilikę atmintyje iš jaunystės!

$299 a month 
for Unlimited Business Usage

nės išlaidas:
1) Saugokite savo sveikatą 

naudodami tinkamą maistą, tu
rėkite pakankamai poilsio, spor
tuokite, ir tinkamai pasimankš- 
tinkte,

2) Periodiškai apsilankykitte 
pas savo šeimos gydytoją svei
katai patikrinti,

3) Taupykite tai dienai, kad 
prireikus vykti į ligoninę, arba 
iš anksto pasirūpinkite tinkama j žadintas 
sveikatos apdraudė.

Mes iš saVo pusės siūlome 
šio krašto federalinei Vyriausy
bei su Kongresu priešakyje, kad} 
greičiau išleistų bendrą, visuo-|

atsiliepia ad- 
toks nuosprendis 

daug geresnis 
iki gyvos gal-

ATS. Mos patyrime, kad er- 
limiausias prie Halsted gatvės. 
*arp 35 St.:r L-tūAnfcOs g.nvėSto 
knygyne yra foloslatiHls apata. 
tas ir už dešimtuką jūs ten ga- 
ite bet kokio našio kopiją pa
sidaryti.

PAKEITĖ NUOMONĘ

Ar persiskyrei su savo vy-

CQQJr a month 
for Residential Unlimited Usage

drove” pasiskelbia bankrotą ir 
joje apsidraudę žmonės nieko 
negali gauti.

Norime įspėti tautiečius, jei
gu kuris mūsiškis į tokią “ben
drovę” įsirašytų, bandykite ap- 
sižūrėtų ar tokia “apdraudos 
bendrovė” yra fihansiškai stijpri 
ir ar patikima?

Reikia pasakyti, kad net pa
stovios didelės apdraudos ben
drovės veiną gražią dieną išsiūh 
čia savo apdraustiesiems laiš
kus, jog “jūsų policies pasibaigė, 
kadangi jums suėjo 65 metų 
amžius”. Tačiau apdraudos tu
rėtojas iš “policies” taisyklių to 
nesuprato.

f Ir 
, ATS; Del Medicare apdraudos 

sąskaitų apmokėjimo ir sąskai
tų sutvarkymo Chicagoje pata
riama kreiptis į jums artimiau
sią Soc. See. įstaigą.

Kai kurį laiką šį reikalą tvar
kė Lietlivio Sodyboje žinovai. 
Tuo reikalu jūs asmeniškai ten 
turėtumėt kreiptis. Chicagoje 
jau daugau 10 metų gražiai vei
kia Socialinis klubas, su A. Če- 
puh’o ir kitų valdybos narių pa
tarnavimu. Apie kitas lietuvių 
įstaigas, kurios panašų patar
navimą atliktų, neteko girdėti- 
Beje, viena Chicagos L. B.'apy
linkė ir Brighton Parko Namų 
Savininkų D-ja spaudoje buvo l tų suteikęs jam nemažai sma- 
paskelbusios, kad steigia sočia- Į gurno.
linio patarnavimo biurą,bet konj * * *
krečiai to sumanymo neįgy- o Duona ne vėju ateina.

bando juos įrašyti nariais.. Jie 
gauna didelius procentus. Tuo
met tie agentai nepaiso, kiek ta 
“pagauta žuvis” laimės.

Jeigu žmogus įsirašo į tokią 
“apdraudos bendrovę”, jis vė
liau gauna vadinama “policies”, 
kelių puslapių, smulkiomis rai
dėmis išspausdintas taisykles, 
kurias jis neskaito arba jas pa
skaitęs vistiek nesupranta.

Mums yra svarbu, kad mūsų 
tautiečiai neįkristų į tokį “ap
draudos bendrovės’’ tinklą, iš 
kurio vėliau negalėtų išsinar- 
palioti. Nors patekęs tokion bė
don vėliau tautietis atsilankytų 
pas advokatą, bet ir pastarasis 
nieko negalėtų padėti, kadangi 
tos “apdraudos bendrovės” pri
sidengia po legališku dangčiu ir 
vykdo tas operacijas.

Reikia pasakyti, kad panašios 
“apdraudos bendrovės” per ga
na trumpą laiką susikrauna di- 
didelius turtus ir jų viršininkai 
■pasiskiria sau dideles algas, o 
vėliau tokia “apdraudos ben-

daug šviesos, 
nusitverti už 
pakarpos, 
laiko laimę 
su šilkais 
ir apgauti ją 
pinigais, 
linki spaudai, 
varpui gaudžiant, 
jūs šiaurys, 
Jėzaus rytą.

Šavrys

DUTHOU^H OULY FlVt 
PFRCKNTt^THK J 
SCIAN POPULATI6H, W 
D.O/S PROVIDE TOTAL 
HEALTH CARt MORt 
Than tin percent 
THE PUBLIC SOMS 2d

Iš to visko galėtumėm supinti 
sau įdomesnių programų, negu 
kad matome televizijoje.

Tokie prisiminimai gaivinan
čiai veikia į mus ir išblaško pa
sitaikančius neramumus bei ne
smagumus.

Taigi, kol širdis sugeba jausti 
grožį, linksmumą ir kol joje pa
sireiškia palinkimas ką nors 
kurti ir atlikti, tol žmogus nėra 
senyvas.

Bet kai visi tie siūlai tampa 
nutraukti, kai širdis tampa ap
dengta neramumo, pesimizmo ir 
beviltiškumo skraistele, tada ir 
jaunesnio amžaus vyras ar mo
teris jau būna pasenę.

Dalia Šulienė. M. D.

Pasku'iniu metu Chicagoj at- 
nda periodičkai kis dešimt

mete vadin. apdraudos “ben
drovės”, kurias įsteigia keletas 
gudrių vertelgų. Jie skelbiasi, 
plačiai paudoje, kad tai “medi
kai iška bendrovė” Jie žmonėms 
siuntinėja laiškus, paaiškindami, 
jog sergantiems “Nursing” na
muose už 100 dolerių jie sutei
kia kambarį, maistą, ligoninę 
X-Ray. laboratoriją, testus ir kt. 
patarnavnmą- Toks patarnavi
mas tęsiasi esą 90 dienų, be to 
esą dar ekstra 275 dienos, bet 
vietovės nenurodo.

Žmonės gavę tokius sujauk
tus pranešimus, greitai stengia
si įsirašyti į tokias “apdraudos 
bendroves”, kurios suteikia me 
dikališką patarnavimą tokia pi
gia kaina.
Žinovai teigia, kad toki skelbi

mai. galima sakyti, yra apgau
lingi. Pažymėtina, kad tokios 
“apdraudos bendrovės” pasi- 
samdo ivairių tautybių agentus, 
kure eina pas savo tautiečius ir

Jaunatvė nėra kokia nors skir
tinga mūsų gyvenimo dalis. Tai 
yra tik laikotargiį, kuriame vaiz 
duotė, jausmai, svajonės, drą
sa ir valia žymiai stipriau pasi
reiškia.

Mes nesenstafne vien dėl to, 
kad pergyvename tam tikrą 
metų skaičių.

Senatvė įsivyrauja, kai mes! dienų ir vėlesnio mūsų laikotar- 
pradedam dvasiniai sunykti, ne- pio 
tenkame idealų ir gražesnių tik

Julius eina gatve nusiminęs. 
Sutinka draugą adveokatą, ku
ris jį klausia:

— Kas tau yra, kad taip nu
siminęs? Ar sergi?

— Ne. Mergina, kurią labai 
myliu, atsisakė už manęs te
kėti

— Tai kas čia tokio?
— Man tas reiškia mirties 

sprendimą,
5 — Mielasis, 
vovokatas, — 
dažnai būna 
už kalėjimą 
vos!

•Finally yoii can make unlimited long 
distance calls from any telephone to any 
place in the United States* at unheard of 
savings.
8 As a participant in THE 800 CLUB you or your firm will be assigned a toil 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 on each call.

KL. Ar dar galima ieškoti kom 
pensacijų iš V. Vokietijos? Mat, 
aš karo metu esu nuo naciu nu
kentėjęs tr iki šiol pašalpos ne
su gavęs.

Vaclovas K~rys

ATS. Jungtinių Ti ntų parei
gūnas Pabėgėlių reikalams — 
UNCHR. pranešė, kad dėl kom
pensacijos iš Vak. Vokietijos ter 
minas jau baigėsi. Bet kas yra 
oadavęs prašymus anksčiau, tų 
asmenų bylos dar svarstomos. 
Savo bylos reikaals patariame 
kreiptis j savo teisinius patarė-

— Dėl nuomonių skirtumo.
— Ką, ar jis susimušė su kuo 

nors?
— Jis manė, kad yra svei

kas, o gydytojas manė, kad jis 
serga.

— Tai pasirodė, kad gydyto
jo nuomonė buvo teisinges
nė-

— Bet tai paaiškėjo po šer
menų...

IŠ ĮPRATIMO

Vieno garsaus prancūzų mate
matiko tiMairanię namuose, 18- 
te ;šimttnečio pabaigoje, iškilo 
gaisras. , j

Mokslininkas, nepastebėdamas 
nieko, sprendė Višokids proble
mas., į

• Staiga įbėgusi į kambarį 
naitė suriko:

— Bėkite iš šio kambario, 
namas greitai sudegs!-..

— Pakalbėkite apie tai 
žmona. Aš nesikišu į tos rūšies 
dalykus, — ramiai atsakė moks
lininkas.

ĮVERTINO

— Kaip patinka tavo naujas 
tėvas? — paklausė -4 metų ber
niukas savo draugą Holly- 
woode. j J

— Visai neblogas. Aš beveik 
jį pamėgau.

— Taip, visai neblogas, — su
tiko pirmasai berniukas. — Aš 
jį turėjau pereitais metais.

Visi žinome^ jog gydymasis 
ligoninėse šiandien labai bran
giai kaštuoja. >

Į tuos užmetimus gydytojai ir 
ligonihių administratoriai atsa
ko, kad ligoniams jie suteikia 
geresnę priežiūrą i, moderniųjų 
aparatų ir vaistų parinkimo pa- 
galbo.

Tuo pat kartu j e tvirtina,kad 
daugiau esą reikią mokėti vi- 
sfems tarnautojams, slaugėfris 
inursėms) bei laboratorijų per
sonalui.
Ligoninių administracija teigia, 

kad nuo 1936 m. honoiaiai gy
dytojams padidėjo 1122 proc., 
tuo tarpu, kaip įvairių prekių | tiną sveikatos apdraudos įstaty 
kainos pašoko 123 proc., btrans- 
portaerjos patarnavimas padi
dėjo 141 proc.

American Medical Association 
leidžiamas žurnalas “Today’s 
Health” patiekia tokius pata
rimus, kaip sumažinti ligoni-

Tiesa, prabėgantis laikas pa
lieka mūsų veiduose raukšlės, 
kiek apsilpnina fiziniai, bet vi
sa tai dar ne taip blogai atsilie
pia į mus, kaip vidinis sumenkė
jimas.

Nusivylimai, apatija^ -neteki 
rnas pasitikėjimo į nuosavas jė
gas, baimė, visa tai yra kaip tie 
sunkumai, kurie palenkia mū
sų galvas ir prieš laiką pasen
dina.

Jei kuris, ir sulaukęs 70 me
tų, sugeba pasidžiaugti gamtos 
grožybėmis, pasitenkina, kad ir 
kukliomis gyvenimo aplinkybė
mis, draugauja su kitais tautie
čiais ir būna įsijungęs į kokią
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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, X.W.
Washington, D.C. 20009

The 800 Club. Inc . a lonq distance sharing group
’Noub Jegri under Federal Comrriunications Tarriffs



MANO TĖVO PORTRETAS i
X * * ’ ! I
Gegužės mėn. 1 dieną sueina nistus pasigirsta balsai, jog Lie-

80 metų mano tėvui Stasiui ši- 
moEūnui, gimusiam Bar\ ainių 
kaime, Pakruojo valsčiuje, Šiau
lių apskrityje, kuris 1919 metais 
stojo savanoriu į Lietuvos ka
riuomenę, ba^gė Karo mokyklą, 
išėjo atsargon artilerijos kapi
tonu; 1928 melais baigė LU lei- 
s:ų fakultetą, tarnavo Lietuvos 
te smuose ir buvo Šiaulių apy
gardos teismo skyriaus pirmi
ninku, 1911 metais pasitraukė 
Vokietijon, kur nuo 1915 metų 
buvo Jlanau lietuvių stovyklos 
tesėju, vėliau Lietuvių Bend
ruomenės Vokietijoje vyr. teis
mo teisėju; 1919 metais atvyko 
į,JAV ir tapo ūkio darbininku 
\ enoje Miehigano farmoje, 1950 
metais persikėlė gyventi į Det
roitą, kur dirbo paprastą darbą 
fabrike iki išėjo pensijon 1967 
metais; Detroito lietuviu kolo
nijoje buvo pirmu Lietuvių Ben
druomenės pirmininku, tautinirh 
kų ir ramovėnų pirmininku, 
Detroito Lietuvių Organizacijų 
Centro* ilgamečiu se] 
esminiais Lietuvos 
reikalais rašančiu JAV valdžiai, 
Dirvai ir JAV laikraščiams.

Mano motina Stase Jariūške- 
vičiūtė - šhnoliūnienė, dvejais 
metais vyresnė už tėvą, buvo lie
tuvių kalbos mokytoja Kėdainių 
gimnazijoje, o vėliau tik šeimi
ninkė. Vyresnis sūnus Algiman-J

tuva yra perdaug mažas kraštas, 
kad joje žmonės galėtų sukurti 
save ‘išsilaikančią ekonomiją. 
Tačiau mano tėvo karta padarė 
stebuklą Lietuvoje, nors lenkai 
iš Lietuvos buvo pagrobę Vil
niaus krąštą. Kaip tai įvyko?

Mano tėvas iš tikrųjų turėjo 
du darbus Uetuvoje. Vasaros 
atostogos jam nebuvo' atostogos, 
bet žemės Ūkio darbų planavi
mas ir jų vyktlymas jo nuuiylė- ’ 
tuose Barvainiuose. Teisėjo alga 
ten dingdavo naujų mašinų ir! 
trobesių įsitaisym**, o mes, vai- ( 
kai, artimai susijungdavome su 
savo kaimiečiais pusbroliais ir 
pusseserėmis. Šeimininkai taip 
pat taisąsi ir taip pat valgą kaip 
ir darbininkai. Rudenį, žiemą ir j 
pavasarį praleisdavome šiau-, 
liuese, kur nuomavome butą. J 
Tėvas mus vesdavo į teatrą, į! 
biblioteką, į muziejų. O jis pats ; 
vakarais vykdavo į tautininkų' 
ar pogrindžio susirinkimus. | 

__________ Nežiūrint visų komunistinių į 
Pretorium;' melų, mano tėvo karta neturėjo 
laisvinimo lengvo gyvenimo Nepriklauso

moje Lietuvoje. Jie visi turėjo 
du darbus ir tekiu būdu per 20 i 
metų įvedė Lietuvą į Vakarų 
Europą. Išeivijoje vėl atsirado 
tie du darbai — vienas pragyve- i pajuįaUj 
nimui, o kitas Lietuvos laisvini-Į 
mui ir savo bendruomenės puo
selėjimui. Tai yra žmonių karta, 

tas?’f gimęs 1031 metais, yra' kuri turėjo ne vien tik viziją 
elektros inžinierius ir gyvena su 1 planingai tautos ateičiai, bet 
savo šeima Bostono' artumoje;' kuri tą viziją ir įgyvendino, 
o aš, jaunesnis sūnus, gimęs 1934 
metais, esu filosofas ir chemikas,k kūrybą. Ypač man patinka jo 
gyvenu Detroite. Mano žmona užburiančiai" sentimentali auto- 
Dalia Juknevičiūtė mirė nuo vė- bio'grafinė knyga Le Livre de 
žįo ligas 1975 metais.__________ mon ami (1885), kur jis, būda-

•' Tai tokie mano tėvo ir jo šei-' mas 41 metų (žodžiu, nelyg aš 
mos metmenys. j dabar savo metuose), aprašo sa-

Kas yra nuostabaus apie mano f vo tėvus iš Vaiko akies. Tačiau 
tėvą ir jo gyvenimą? Per jo gy
venimą pasaulis dvigubai pa- Į mano tėvas neegzistuoja 
daugėjo gyventojais,; vienas 3>a- tik pasąmonėje ir nekaltos vai- 
saulįnig karas atnešė.. Lietuvai j kystės miglose’,' Ket yra gyvas į 
laisvę, o kitas ją užgesino, pats įkvėpimas mano suaugusiai są-J 
tėvas, giliai įleidęs šaknis nau- mehei šiandien, kaip kad jis bu- 
jbjon Lie tu votį, buvo išblokštas vo tokiu pat Lietuvoje, Vokieti- 
užsienin su nepritaikoma prof ė- jos . lageriuose ir prasikūrime 

Amerikoje. Ir jis tokiu brandžiu 
įkvėpimu nėra tik man, bet ir 
visai Detroito lietuvių kolonijai. 
Savotiškai aš džiaugiuosi, kad 
teko gimti lietuviu, d ne, saky
kim, prancūzu, kaip kad Anatole 

Viktoras Petravičius

Mėgstu aš Anatole France

man toks metodas netinka, nes 
vien

sija, žodžiu, galima sakyti, kad 
ne jis kūrė gyvenimą, bet ne
ramus gyvenimas visa nulem
davo. Tačiau tai nėra tiesa. Tas 
pats idealizmas, kuris paskatino 
septyniolikmetį ūkininkaitę stoti 
į naujos .valstybės kariuomenę, France, nes gali kalbėti apie tai, 
vedė tą patį asmenį į naujos . kas buvo ir kas yra, o ne ką ro- 
vals lybės tvarkymą ir savo ūkioj mantiškai susigalvoji.
kėlimą,. į rezistenciją vokiečių Tad 80 metų sukakties proga 
ir rusų okupacijoms, į nųolatL sveikinu Tave, mano tėve, ir 
nį laisvinimo darbą išeivijoje; Į sakau: Tavo tautinis auklėjimas 
Mano tėvo kartos žmonių didy- nutautintoje aplinkoje įleido gi
be yra ta, kad jie savo tikėjimu, lias šaknis. Mes irgi kovojame 
valia, darbu pergalėjo likimą.

Štai šiandien vienur kitur pas ir nepriklausomybės, ir dėl to 
lietuvius ir kitataučius nekoniu- mes esame žmoniškumo turtin-

ir dirbame dėl Lietuvos laisvės

M ARU A NOREIKIENt
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Atdara šiokiadieniais nuo

JURQIS J^INSKAS-

Palydėjus amžinybėn artimą 
gim’nę, šeirąos narį, ar mums 
nuoširdžiai tarnavusį spaudos 
leidinį, jų gedsmę,. iki laiko 
slinkstis to gedulo ekausmą pa
mažu sušvelnina ir uždengia kas 
dieninio gyvenimo rūpesčių 
sluoksniu. Tačiau Bostone nu
mirusio Keleivio atmintis ir gai 

1 tęstis tebėra skaudus ir šian- 
i d^eną. Tą skaudulį nuolat dir

gina to leidinio, buvusio Bosto- 
no kolonijos vienytojo ir jos vi
sos veiklos, — politinės, visuo
meninės ar meninės pranešėju 

į Ir po to vertini toj u, nebūvi-
mas. j

Paklauskite bet kurį bostoniš- 
kį lietuvį ap;e padarytą žalą nu- 
marinus Keleivį, kiekvienas jų 
dar ir šiandien gedulo skausmo 
dirginamas, pripažins sunkiai

Linų rovėjos, grafiku
irgi pripažino mano autoritetą 
ir išsirinko mane savo viršinin
ku.” i

Šitokiais ir panašiais perlais 
išmarginta ir likusi knygos da
lis, kurią perskaityti ir įvertinti 
gaila laiko. Baigsiu jo nuošir
džiu skundu: Į

“Labai gerbiu visus rašytojus 
(Aš gi nesu toks geras, mato-| 
mal, nesu stiprios galvos), bet 
nęjuriu širdies tiems jaunuo- ’ 
liams, kurie mano kandidatūrą 
atmetė, — nepriėmė rašytojų 
sąjungom Tuo ir baigsiu savo 
atsiminimus- Pasak mano pus
brolio agronomo Vaclovo But
kaus, aš turėjau būti “šiška”,ki
taip sakant, turėjau būti viršų- j 
nėse, o palikau prie sudužusio 
lovio (Gaila, tikrai gaila, bet 
kartais taip jau gyvenime nu
tinka. Jodei patariu nuo širdies 
kiekvienam:

. Nesikelk su arais į padanges, 
kad-su vištom į mėšdyną nenu
kristum,)

(Pabaiga)

K.BAGDONAS

IŠ KNYGŲ PASAULIO 
(Tęsinys) 

v

— Kai mes išėjome Į gatvę, 
, kad mano pūslė be- 

} veik sprogo nuo visokių gėrimų 
(Ar visi Dievo apdovanoti sti
pria galva tik gatvėn išėję, pa
junta pūslės perpildymą? K.B.) 
Aš porą žingsnių žengiau nuo 
šaligatvio, gatvės vidurin ir puo 
liau gelbėti savo perpildytą pūs
lę, o čia tuo laiku varpai skam
bėjo ir einančios pro šalį pamal

gesni variantai. Tai kas, kad ru
sai sudegino Tavo sodybą ir su
varė gimines į kolcho’zus, bet jie 
nesugebėjo pakeisti nei Tavęs, 
nei mūsų. Lietuviško patriotiz
mo srovė gyvai \tebeteka per 
XX amžių. Tavo portretas, Tėve, 

{yra šviesus lietuvių sąmonėse.

Saulius Šimoliūnas

džios moterėlės, mane pamačiu- 
sios, spaudėsi:

— Dar būtų studentas; Besar-^ 
matis, tikras arklys (Komenta
rai nereikalingi, jei pajėgia ši
tokius perlus pertiekti skaityto
jui. KB.).

— Pulkininkas Chorosovas, 
matyti, mano darbu nepasitikė
jo ir paprašė leisti peržiūrėti 
mano bylas. Peržiūrėjęs, pa
klausė. kokiame teisme aš ankš
čiau dirbau. Nenorėdamas že
minti savo autoriteto, pamela-j 
vau, kad praktikavausi Mask
voje. Nuo to laiko aš tapau tar
dytojų autoritetu (Tikrai ma
žai reikia pasidaryti tardytojų 
autoritetu; pamelavai ir jau esi. 
K.B.). • .
-A'Nuostabiausia-rTnan pačiam 

(O. ir man. K.B.) buvo tas, kad 
raštinės tarnautojai bei sargai

Aleksas Ambrose,
•« • * ■ - - ■'•; ;;

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS
■ ' ' ' ■ ’ ■ ■

autorius,
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią

Chicagos lietuvių istoriją ’
(1369 — 1959 metai). į

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

Persiuntimas — $1.
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

. i

n ‘ Inž. Lien AS MIKŠYS, .
• ' 50 metų studijavęs, kaip į * i

IŠ PRAEITIES ŪKANŲ
ATEINA LIETUVA, 1

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. x ? _

Kaina 325. Kieti viršeliai. Paštas 32?" "* ,"~F

INAUJIENOS
; 1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608 7 

įvertinamą nuostolį, padarytą 
dėl to spaudos organo netekimo. 
Jame, kaip skaidriame veidro
dyje, atsispindėdavo lietuviškos 
veiklos ir gyvastingumo pulsas. 
Dabar to lietuviško gyvastingu
mo poreiškius ar jų įvertinimo 
duomenis prisieina sekti ir skai
tyti toli nuo Bostono leidžiamuo 
se lietuviškuose laikraščiuose. 
Ir laiko nevienuodumas, ir nuo
tolių ilgis tuos Bostono lietuvių 
kolonijos gyvastingumo poreiš
kius ir jų pagarsinimą visiškai ’ 

| aptemdo. O ne vieną kartą Bo- 
1 cstono lietuviai dėl tų nuostolių 

būna suklaidinami.^ Pvz., Chica
goje, New Yorke ar Clevelande 
leidžiamame lietuviškame laik
raštyje pranešama apie Bostone 
rengiamą visuotinį ar metinį pa 
rengimą,būsiantį tokią tai mene 
šio dieną, tuo tarpu vietoje susi
dariusios kliūtys verčia tą ren
ginį atidėti vėlesniam laikui. To 
renginio organizatoriai skubą 
pranešti aną datą tolimesniame

TUVIAI VIS DAR TEBĖRA 
GYVI IR VEIKLOS

Nežiūrint didžiulių kliūčių, at- • 
siradusių po Keleivio mirtos, 
Bostono lietuvių kolonija dar 
nęra paskendusi letargo miege...- 
Čia dar vis nestokoja įvairių mi
nėjimų, visuom. ir meninio po
būdžio renginių.Tą vaizdžiai pa
rodo ir šių metų sezono paren
gimų kalendorius:.

Vasario 13 d. buvo surengtas 
mokyklinio amžiaus vikams 16 
Vasario minėjimas Lietuvių Pi
liečių d-jos namuose So. Bosto
ne. ! ’

Ten pat 14 d. vasario įvyko 
iškilmingas 16 Vasario minėji
mas. a ■ . .. /

Vasario 27 d- Moterų Federa
cijos Bostono klubo susirinkime 
buvo paminėtas nepriklausomos 
Lietuvos laikais Šiauliuose vei
kęs valstybinis teatras. Apie jį 
pranešimą skaitė > to teatro bu
vusi aktorė Liucija Tvirbutlenė.

Kovo mėn. 7 d. Bostono skau
tai, surengė tradicinę “Kaziuko 
Mūgę”

Kovo mėn. 14 d- Tautinės Są
jungos namuose Bostone Lietu-

'y
nW

tW
iV

Vi
iri

g

lakias yje pagarsintą, atgauk J 1 Moterų Federacijos klubas
pranešti vėlyvesnę to rengi I surengė dr. Algirdo Budreckio 

nio įvyksimią data. Ir kas iš to^ 
išeina? Pakol į tą pranešimą 
kviestieji Bostono lietuvių ko
lonijos lietuviai tą atidėjimo ži
nią paskaito, tas parenfimas jau 
yra anksčiau atliktai. Ir dėl to 
graudžiausiomis ašaromis to pa
rengimo organizatoriai aplaisto 
jo nepasisekimą dėl apgailėtinai 
mažo skaičiaus dalyvių į tą ren
ginį atvykusių- . < . .

šitokių pokštų Bostone jau ne 
vieną kartą yra atsitikę. Tas 
pats, lietuvių visuomenę klaidi
nantis ir tuo pačiu ^silpninantis 
lietuvišką veiklą, reiškinys; pa
sikartos, ir daug didesniui mastu, 
jeigu, pagal anksčiau čia pami
nėtame “simpoziume” dalyva
vusių Metuvių intelektualų troš
kulį, bus nužudyti ^aiLųrie lie
tuviški periodinia^efdaiiaL Ne- 
žiūrint, -kur tas atsitiktu: Chica
goje, New Yorke, Kalifornijoje, 
Clevelande ar kur kitur..;

♦ * * ' f ‘;

BOSTONO KOLONIJOS LIE-

parašytos knygos apie Lietuvos 
kunigaikštį Algirdą, kaip'apsuk
rų politiką ir užkariautų slaviš
kų teritorijų valdovą ir kaip di
delį tuometinės Lietuvos patrio
tą. Tomis savybėmis D. L. ku
nigaikštis Algirdas buvo pralen
kęs net garsųjį savo šuneną — 
Vytautą Didįjį,

Be abejonės, Šis dr. Algirdo 
Budreckio f veikalas padarė skir
tingą posūkį mūsų istorijoje, 
vertinant ne vien to kunigaikš
čio asmenybę, bet ir visą ano 
meto> Lietuvos valstybės pavaiz
davimo Idikotarpį.Užtat tas vei
kalas turėtų sukelti didelį susi
domėjimą ne tik mūsų; istorijos 
inoksininkų, bet ir visų lietu
vių, besidominčių Lietuvos pra- 
’eitinii; ./ ; A
.., -^ns<dangiad)

Chicagoje suėmė dar 250 
meksikiečių, nelegaliai įvažiavu-J 
siu į JAV ir nelegaliai čia dir
busiu. . -

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
_ V t *. ., ’ f ' t, • ' * ” -. * -* ' .T y

Naujienose galima gauti nepaprastai įdomina gydy
tojo, vianamenės veikėjo irrašytojo Btriminimufe

Dr, Ą. Gusien — MINTYS IR DARBAI, 259 paL, llėfia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienai ir 

susirūpinimą L. ' |8,00
. •?/. < '• ' ■ -

Dr. A. J. Gussen —DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Ketais virfiebaw . a$4.00

•- Minkštais viršeHaia, tik ___—|3.00

Dr. X J. Gnasen — AUKŠTA KULTŪRA -X ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik — - ?2.00

Gulima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
money orderį prie nurodytos kainos pri- 

-iedaut penaantim® išlaidoms.

A’t -ra m a w M,

1TW Se. HAL8TXD ST^ CHICAGO, IL IMIf

yra arai taria, dldiiaurii ir turtingiaurii beturiu traternaliM er« 
ganisaclja, lietuviam* fitiknnal tarnaujantį jau per metui.

_________ J

_L---------------

SLA atlieka kaltfirininf darbu*, gelbsti tr kitiema, kurta tuea 
darbu* dirba.

SLA — Išmokėjo daugiai tarfp AŠTUONIS MILIJONUS doiorii 
; apdraudu naro nariam*.

SLA — apdriucSSi Indnnmlg 3LA peisą,

XJektiensw lletnvU Ir lietuviu dnuw stil 
grudvienijime apsidrauMi iki 110.000.

— apdraudžia Ir Taupanti* apdraudė — EndcmceM 
Insurance, kuri ypač naudingi jaunimui, dekiančLoa 
aukitojo mokslo £r ju crvenlmo pnčSKaL

<A —vtikut apdraudžia pifla terminuota apdrtuda: ui
fLOOO apdraudė tuma temoka tik SX00 metama.

KA ~ kucou vyra vi>oae beturiu kokmiJoM- KrefpkItAf 
į ravo apylinkės SLA kuopu veikė jut jie Jum 
mielai pagelbėt 1 SLA bdralytL I

I Mite krelptia fc tieaUl 1 SLA Cestrt: ~

’***--^ LITMUAM1AM ALL1AMCI OF AM1OCA
t M.Y.1WI JT s

— w. m *
TeL mn MLBU * ~

■ ■ ■ -1 r »■' - ....
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$40.00

Adolfas Va Iešką Natiurmortas. Aliejus

(Bus jaugiau)

M8JJ0
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Kitose JAV vietose:
metanss ________

giai pareikšta padėka ir pirmi
ninkui F. Masaietui, kuris toms 
parūgoms pašventė daug laiko

pstėsi, vargo Petras, Apie vidurnaktį pri- 
■’•'ndamas kaip vagis, užklysdavo Į 

ir.'.us. ' -us nusiminusius, bejėgiškai pa- 
. Motina tiesiog draskėsi ir 
evūliau! Vž ka Tu čia dabar

M.Dr. (Mykolas Dranga), pajėgęs iš Draugo iš
stumti J. šoliūną ir Gintą Remeikytę, pradėjo marijonų 
dienraščio skaitytojams aiškinti, ką jie turi daryti, kad 
Įtikintų JAV Kongreso atstovus būti naudingiems Lie
tuvos ir kitų Pabaltijo valstybių laisvei.

Jis parašė ketvirtadienio Draugui Įžanginį, kuriame 
dėsto, ką lietuviai turi daryti, kad patrauktų savo pusėn

vų, trečiųjų akys kaip ugnies liepsnos, čia Vėl 
kitos tokius didelius nasrus vartė, kad lengvai 
galėjo praryti jį su visais drabužiais ir su klum
pėmis. Visos tos baisybės dūko, puldinėjo. Toks 
smarkus triukšmas ir bildesys kilo, kaip didžiau
sios perkūnijos metu, tarytum dangus ir žemė

Pataria aplankyti pagrindinius 
asistentus

netyčia, viens pribėgdamas su Uodega užkerta 
Petrui per galvą, kita peršokdamas su kojom už- 
kąbįpą. Petrą* r^beištųrėjp ir įuriko: “Ko jūs čia 
dabar trapkaUs kaip pragare? Kad suėjot, pasi- 
šnekėkit ir eikit sau T’

• Ale kas duos: velniai nesiliauja. Pradėjo ka
binėtis, trintis, laižyti Petrui burną. Petras įsiuto, 
atsistojo, sugriebė savo kirvį.;. T^ykužgiedojo 
gaidys, ir viskas, išiiyko. Ramiau išsimiegojo, 
pasilsėjo Petras. •'

Antrą naktį subėgo, sulėkė visokių žvėrių ir

$32.00
$ŪMX)
$

į naują valdybą išrinkti ir pa
reigomis pasiskirstė šitaip: inž. 
Antanas Mažeika — pirminin
kas (jis yra buvęs dvi kadencijas 
Amerikos. Lietuvių Tautinės Są- 
jungos Centro valdybos pirriii-

nimas, o pirmasis žingsnis—ruo
šimasis išvežtųjų minėjimui, 

! Nukelta j .

$«J»
$24.00
$12.00
W.Q0

mų ir sumanymų tarpe buvęs 
vienas žymiausių Lietuvos anti- 
bolševikinės ir antinacinės re
zistencijos vadų Mykolas Nau- 
joka»tėpriminė,kad čia, Ameri
koje, keliama byla buvusiam 
Kauno miesto burmistrui K. Fal 
čiauskui, kaltinant jį “karo pu- 
sikaltėliuF. kurio padėtis darosi 
labai sinki, nes daug kainuoją 
advokatai jo bylai ginti. . M. Nau 
iokaitis siūlė šiuo reikalu susi
rūpinti ir sukęiti lėšų K. Pair 
čiausko advokatais-. bent dili
naiapmokėti.’• f’

$4Č.U0
$24.01 
r

PATS <KA!T¥X IR 

SKAITYTNSIČNRASTI "NAUJIENOS"

Kinijoje: 
mątima _ _
pusei mctĮi ____
■naram

laisvų savaitgalių. Taip buvo .'jr 
šio ALTo metinio- susirinkime 
dieną: ALTo susirinkimas^, pa
rapijos mokyklos p>atalpose.Atei 
tininkų šeimos pietūs parapijos 
didžioje salėje,' BALFo posėdis 
parapijos mokykloje .ir SLA 7S- 
tos kuopos pietūs (nėt• sė šo
kiais) TautiniūOse ; Namuose. 
Kaip tik dėlto šiųmetiniame 
ALTo susirinkime dalyvavo ma
žiau atstovų nes pernykščiame 
susirinkime dalyvavo'41 atsto
vas nuo 25 organizacijų ‘ (šį
met 34 atstovai nuo 19 organi
zacijų). . r

Naujai skyriaus valddybai

stoge. Pasirinko žmoniškesnio ūkininko, Jurgė- 
noj jaują. Pąąiėmė grabnyčios žvakigalį, patikrino 
ant kaklo rožančių, škaplierius ir persikraustė. 
Naktis sunki, tokia nerami. Lauke pragariškai 
tamsu ir vėtrą dūksta. Staiga subraškėjo jaujos 
langelis ir kažkas sunkus bumpterėjo.

Žybt užsidegė Petras grabnyčią, žiūri — šlei- 
vąs, kreivas, pražilęs velnias. Petras nusisuko ir 
(ąrytuip snaudžia. Ą|e tąs velnias atsirioglino, 
atsitūpė priešais, išvertė jaučio akis, spokso Į 
Petrą ir bupsi, mataškuodamas uodega. Pętras 
pasisuko j kitą pusę, tas velnias drybtelėjo ir vėl 
sttbedė Į jį savo. akis. Išsivertė tos akys ant vir
šaus, kaip nulupti žąsies kiaušiniai. Petras dar 
cįąųgiau pasisuko Į šalį, velnias vistiek lendą jam

pirminihko pranešimo matosi' — 
paskutinieji metai buvo labai 
darbingi įvairiais renginiais.

Revizijos komisijos praneši
mą padare Ed. Balceris, kurio 
pranešimas, kaip ir pirimeji du 
(pirminiiiko ir iždininko) pri
imtas be pataisų ir pastabų. Po 
pranešimų, kurie visi buvo “už- 
girti”, neatsiradus- ■ paklausimų 
ar <iiskusijų,. pereita prie naujos 
valdybos ir rezivijos komisijos 
rinkmių., Valdyba buvo, renka- 
kama slaptu balsavimu, revizi
ja — viešu balsavimu, rankų pa
kėlimu. Pagal balsų daugumą,

Petras nudūmė Į mišką ir įsitaisė tankioje 
žiloje eglėje. Neilgai tesidžiaugė savo saugumu. 
Bematant apnyko varnos. Kaip maistą suuodu- 
sios pulkais suko jos aplinkui ir plyšojo kranksė- 
damos. Rodos, už kelių mylių buvo girdėtis. Pa
keitė savo slėptuvę. Nusidangino giliau į mišką 
ir susirangė po tankiais surizgusiais krūmais, čia 
varnos nebesirodė, bet kita piktybė.atsirado. Mili
jonai uodų pasiuto gilti. Nieko nelaukęs būtų su
naikinęs tą raganų veislę, tik bijojo laužą užkurti.

studentavimo amžiaus narių -*• 
į R. Paškauskas tr A. Kungys, 
> taip, kad niekas negali sakyti, 
kad mūsų ALT» sensta prie- 

. šingai jaunėja. Tai labai aonna- 
i ir sve kintmas procesas, kai 
tu vyresniaisiais veikėjais' ne
lengvą visuomenini darbą pra
deda dirbti jaunieji taikiniu-

Nors susirinkime buvo kde- 
rioDai padėkota pirmininkui ir 
iždininkui, o taip pat ir visai val
dybai bendrai, tai vištide čia dar 
noriu pastebėti, kad tokios pa
skiros padėkos buvo užsitarnau- 
Vusi ir senąsias valdybos sekre
torė Rūta Šakienė, kuri įdėjo 
labai ir labai daug darbo ne tik 
nopierip iunce (ra«vrro), reika
luos. bet ir kitose srityse, kai 
rr-n-ėio ALTo vardu ką ruošti, 
bet kokius minė'imus. pagerbi
mus ar kt. j> tas pareigas ėjo su 
dideliu pasišventimu, ypačiai

dėdavo jį suredaguoti. Jis aprašo, kaip Kelęivį reda
gavo Dranga, o ne kas kitas, kaip kai kurie sakydavo. 
Iš žurnalisto Jašinsko galėtų ir marijonai pasimokyti. .

pusei metų ____
trims
riešam mėnesiui

mus taip baudi?” Tėvas piktai, priekaištingai; 
pats nežinodamas, kam taiko, atverdavo savo so
pulį: “Argi aš nesakiau, kad geruoju čia nesi
baigs, jeigu taip ūmai Įkrito ponui Į akį.. .*■

Namuose išgirsdavo Petras jr kitokių sayo 
apylinkės naujienų. Nieko džiugaus nesakė jus. 
Juo toliau, juo nepalankesnių žinių gaudayo. 
Apie dvylika Bandurskio dvarų jaunuolių jau 
buvo suimta. Beieškojo tik trijų, jų skaičiuje ir 
Petro.

Į darbą buvo paleisti Šunkepis ir Kanabėkas. 
Jie visur šniukštinėjo ir zujo kaip medžiokliniai 
šunys, stengdamiesi aptikti žvėries pėdsakus, ši
tie ištikimieji Bandurskio vergai gyveno visai 
skyrium nuo kitų baudžiauninkų. Dvaro pasodėj 
juodu turėjo dviejų galų trobą. Visą ‘užlaikymą 
ir dar magaryčių gaudavo iš pono. Už tai nakti
mis turėjo saugoti jo rūmus, paliepus plakti bau
džiauninkus, rekrutų laikui atėjus, gaudyti vyras.

Niekas jų nekentė, ir jie pątys yengdayp žtao- 
nių. Gyveno kaip laukiniai, dienos šviesos bijoda
mi. Visaip buvo pravardžiuojami. Galiausiai nusi
stovėjo anie pavadinimai, šunkepis buvo žemo 
ūgio, kresnas, žvairų akių, rauplių išėsto vęido. 
Kanabėkas — aukštas, sausas, palinkęs, sū kum
pa kaip kablys nosimi.

Vėliau išgirdo Petras, kad ir Dono kazokų 
būrys apsistojo dvare. Dieną naktį triukšmavo, 
gėrė ir kirkino dvaro mergas.

Priartėjo ruduo. Prasidėjo lietingi orai, šal
tesnės naktys užguldavo. Petras susirūpino pa

buvęs ir ALTo so skyriaus, Ur
mininku), Antanas Skiri)L$ H»Vi- 
cepirmininkas, Elerfa ” Sed^au- 
dienę—egžek. sekretore,- Ramū
nas Bužėnas — iždininkas, Si
mas Kvečds, ■—š finansų sekreto
rius, Rimantas PaScaurkas tr;Ar 
nokiąs Kunkys — nariai, kaiįdi- 
datu liko Juozas Ruokis.' Tokiu 
būdu didžiumą valdybos sudaro 
nąuji žmonės, nes tik A Skirius 
ir S. Kvęčas buvo perrinkti ; iš 
senosios valdybos, kitiems nau- 
jon valdyboĄ nekandidatavuš-

Į revizijos komisiją ' išrinkti- 
Edy. Balceris, Algis Raulįnaitis 
(abu iš s&nosios ręv. komsijos) 
ir naujai išrinktas Alb? Mar
kevičius'. . ■ . - • .

Kaip ir naujosios valdybosjaip 
ir revizijos komisijos sudėtih 
įėję įvairių organizacijų atsto
vai yra žinomi visuomenės vei
kėjai ne tik čia vietoje, koloni
joje, bet ir toli už jos.ribu.Nors

TH* UTHUAMIAN DAH.T M*W$
D*Hy Exoept Saaday T*a UtbuinUa .-^n Pa*. O»_

1734 So. Hateod Street, e*. K- T»l«f »i ip> 431-413$

Verutė sugriebė už kraštų savo baltą prijuos
tę, užsidengė veidą ir, atsirėmusi koridoriaus 
palangės, gailiai, kukčiodama pravirko. Visai 
taip pat verkė ir ten — viršuje, poušnaus piet
vakarių bokšto prabangoje.

NELAUKTI, NETIKĖTINI PADARINIAI

Ai of January 1, 
Subscription SUiwi

Chici^o ^45-00 per year, £34-00 
az moLih*. $12.00 pe-r š monūu. Ir* 
other USA loc&l’slea $40.00 per year,

"V00 per six uiaaLiis. $12.00 pci 
three months. Canada $45.00 per year; 
Xher countriea $43.00 per year.

turėjo išbraukti iš M.Dr. Įžanginio tokį ąakini d^bar 
čia pacituosime, bet jie tą visą eilę kitų sakinių paliko 
Įžanginiame, nes jie žinojo mažiau už Drangą.

Dranga ketvirtadienio Drauge šitaip rąžo:
“Jei ilgiau negu minutę apie tai pagalvotume, 

galėtume lengvai sudaryti ilgą sąrašą darbų, kurių 
iš mūsų reikalauja politinės pagalbas Lietuvai teiki
mo principas. Galėtume pradėti ne nuo vienkartinių, 
o nuo rutininio pobūdžio darbų, kurie visi mums bū
tini, Įkandami, bet, deja, nepaisant trijų “laisvinimo 
veikla” suinteresuotų veiksnių buvittio, labai prastai 
ar ir visiškai neatliekami.

Pvz., juk reikėtų — 1. kas mėnesį aplankyti (ar 
išsikviesti pietų) kiekvieno iš 537 JAV Kongreso na
rių pagrindinius asistentus

(Draugas, 1982 m. balandžio 29 d.)
Kuriam galui Amerikos lietuviams aplankyti Kon

greso atstovų “pagrindinius asistentus”? Jeigu jau eina 
lankyti Kongreso narius, tai kuriam galui laiką bereika
lingai leisti su asistentais?

Dr. Grigaitis, važiuodamas Į Wąshingtoną, pirmon 
eilėn pasimatydavo su senatorium Paul Douglas, kuris , 
buvo Įtakingas užsienio komiteto narys. Jam nereikėdavo ! 
eiti pas asistentus; jis eidavo pas patį vyriausiąjį ir tuo 
metu Įtakingiausią senatorių.

Dr. Grigaitis taip reikalus sutvarkydavo, kad sena
torius Douglas dažniau užsukdavo pas dr. Grigaitį, negu 
Grigaitis pas senatorių. Dr. Grigaitis buvo baigęs Chica- 
gos universiteto teisių fakultetą. Bet pirma negu gavo* 
Chicagos universiteto daktaro laipsnį, jis buvo baigęs 
Ciuriche, Šveicarijoj, teisių fakultetą. Kaip vienur, taip 
ir kitur, jis baigė geriausiu studentu ir buvo paskirtas 
baigusių studentų atsisveikinimo kalbai pasakyti.

Senatorius Douglas savo projektus parodydavo dr. 
Grigaičiui, kad jis duotų projektui tę.išinĮ žargoną, kad 
mintys kuo aiškiau ir trumpiau būtų išdėstytos, kad ne
būtų jokių nesusipratimų ar abejonių. Tai ne toks leng
vas dalykas. Dranga apsukresnis už šoliūną, bet ne Dran
gai Įstatymų projektus ■ siūlyti. Dranga, mieraodamas 
pagal savo galvos, išmieras, pataria lietuviams -susĮtjkti. 
su Kongreso atstovų, “pagrindiniais asistentais”; ■

Be to, jis pataria tuos pagrindinius Kongreso atsto
vų asistentus išvesti pietų. Panašiai elgėsi ir ponia Zerr. 
Ji sukviesdavo Kngreso atstovų sekretorius ir sekretores 
ir jiems “bankuchenus” raikydavo. Jeigu ji būtų bent 
karštų lietuviškų blynų ar virtinukų pakįšųsi, tai bent 
būtų žinoję, kad gauna lietuviško valgio užkąsti, b dabąr 
“pagrindiniems asistentams” ji vyniodavo Į specialų po
pierių vokiškus pyragus.

Kai senatorius Douglas užeidavo Į Naujienas, išalk
davo, tai dr. Grigaitis senatorių nuvesdavo pas ^rętą Nau
jienų restoraną turėjusią Ievutę, pavaišindavo barščiais 
ir kitokiu lietuvišku maistu. Senatorius džiaugdavosi, 
skaniai pavakarieniavęs. Grigaitis niekad nevešdavo nei 
pagrindinių, nei antraeilių Kongreso atstovų asistentų.

Dranga ištisus metus už nosies vedžiojo Bostono so
cialistus, o dabar pasigavo aukščiausią marijonų vado
vybę. Kaip socialistai nematė, kad Dranga vedė Keleivį 
Į kapus, taip šiandien moderatorius Garšva nemato^ kad 
Dranga tyčiojasi iš geraširdžiu Draugo skąitytųjų. Vie
toj Įtakingiausio Kongreso atstovo, jis siūlo vesti pietų 
pagrindinius Kongreso atstovų asistentus.

Beje, visiems patariame atidžiai paskaityti Bostone 
gyvenančio Jurgio Jasinskio straipsnį, liečiąptį Bostono 
lietuvių gyvenimą. Jis dažnai užsukdavo Į Keleivį ir pa-

PETRAS ŠIRVOKAS
Nuotykių- nuotykiai žemėje, 

pragare ir danguje
TOLIMI, BET NEPAMIRŠTAMI LAIKAI

bjauriausios gyvatės, šliužai ir visokie driežlai 
aplinkui vyniojasi, Čia vėl meška sniąukrodama 
sudraskyti puola. . ' ,

Petras laiko rankoj rožančių ir Šapina botę- 
į rius. štai išmušė dvyliktą. Kūlverčiais išpoŽčėjo 
i baisybės, net jaujos langelį išbogino.

Petras apsigalvojo ir nutarė: “Verčiau ėisiu 
įr pasiduosiu negu tai biąųjVfeės čia mane’Mn-

K-.- Prišmantas ALTo valdy
bos iždininku išbuvo net devynis 
riiettfs is eilės ir del to jam pri- 

, valdybos iždininku išbuvo net 
9 metus iš eilės ir dėlto jam pri
klauso tie tik visų altinijikų, bet 

į<Ek}(U organizacijų, su.- kurio. 
, mis tiirejo piniginių-reikalų, 
dėlė padėka. ?' Susirinkime j am

Nu« muUo pirt&os dieoec 
Dunxtotic kainos;

Chieagoje ir priemiesčiuose: Naujienos aina zudien, Jatanant 
įerrriartynius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1732 So. Halsted Sų Chicago, 
1L 80606. Teiet 01-8100.

riuos Amerikoje gyveną lietuviai turėtų atlikti.
Dranga taip kalba, tarytum jis būtų Ameriką ati

dengęs* „Bando sudaryti Įspūdi, tarytum Amerikos lietu-, 
viams-tokia mintis.4 būtų iieątęjuąi Į gąįyą'rir jie tokią 
svarbią veiklos srit| būtų visai apleidę.

Jeigu dr. Pijus*. Grigaitis ir Leonardas Šimutis'ne
būtų užmezgę ryšių su Kongreso atstovais, tai ne tik 
Drangos, bet ir dypukų daugumos Amerikoje nebūtų 
buvę. Be šių dviejų vyrų Įtakos Kongreso atstovų tarpe, 
nebūtų buvę nei BALFo, nei ALTo, ir nebūtų galėjęs 
VLIKas patekti Į amerikiečių zoną - m'-išvengti "depor
tacijos Į Sibirą, kaip buvo išvežti rusai iš Prancūzijos, 
Čekoslovakijos, Jugoslavijos, Vengrijos, Bulgarijos ir ki
tų kraštų. Jiedu važinėjo pas buvusius JAV prezidentus, 
administracijos atstovus, Kongreso komiteto pirminin
kus, Valstybės departamento Įtakingesnius pareigūnus ir 
rūpinosi ne tiktai nuo bolševikų pabėgusiais mūsų tautie
čiais. bet ir tolimesniu pavergtų tautų likimu.

Dranga organizavo simpoziumą ir ragino mažiau 
apie lietuvių reikalus, nusimanančius Draugo bendradar
bius Įsitraukti Į kovą prieš Amerikos lietuvių spaudą. 
Pirmon eilėn tiems lietuviškos spaudos specialistams rū
pėjo numarinti Naujienas, todėl kiekvienas jų pirmon 
eilėn prieš Naujienas ir kalbėjo. Jis Įtikino dr. Rekašių, 
kad ir Akiračiai nėra tokie, kaip, jie turėtų būti. Apie 
Sovietų Rusiją jie neparašo, ką daro rusų primestoji 
okupacinė Lietuvos valdžia. Naujienose daugiau buvo pa
rašyta apie gyvenimą dabartinėje Lietuvoje, aiškiau ir 
tiksliau buvo parašyta, negu Akiračiuose.

Drauge sėdįs kun. V. Rimšelis arba kun. P. Garšva
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✓ĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

GORDON FUNERAL HOME

1729 South Halsted Street, Chicago

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGAAngelo ir velnio imtynėsItalų tapyba

1742

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

VANCE FUNERAL HOME
JEAN VANCE ix GEORGE SORIN]

mirus

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

ŠUO

aMSULANX) 
PATARNAVIMAS

Lietuvių 

bidets vių 

drsktorių

packape (S oi.) cream . 
cheese, softened 

tablespoons sugar 
teaspoons lemon julcs 
teaspoon grated lemon

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

(URIM*
KOPLYČIA* 

'ĮSOSE MIKSI 

DALYSI

Chicago: Anglijos Britanijos Lietu- 
tuviy klubo Motinos Dienos minėji- 
mas ir pusmetinis narių susirinkimas 
įvyks gegužės 2 dieną, 2 vaL, Jauni
mo Centre. Visi nariai kviečia m i da
lyvauti.

RENGIASI DALYTI MAISTĄ 
NETURTINGIESIEMS

Jo žmoną Dr. ELENĄ, dukrą Dr. EGLŲ, sūnų Dr. JULIŲ, 
sesutę Dr. GIEDRĘ ŠIRMIENIENĘ ir jų šeimas, arti
muosius bei idėjos draugus širdingai užjaučia ir kartu 
liūdi.

vuojami vaisiai-, daržovės ir įvai
rios žaliavos.

Kad galėtų konservuoti švie
žią šių metų maistą, teks prava
lyti dabartinius’ sandėlius, kad 
būtų vietos šviežiam maistui.

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, H. 60629

'— Izraelio’ valdžia antradienį 
atidavė 11 naujų kolonijų deši
niajame Jordano upės krante.

Brighton Parko Lietuviu Motery 
klubo nariu susirinkimas įvyks ket
virtadienį, gegužės 6 d., 1 vai. pop.et, 
Anelės salėje, 4500 S? Talman Aye. 
Narės kviečiamos atsilankyti, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti. Bus ir 
vaišės. Eugeniją Strungys

Joniškiečių Labdarybės ir Kultūros 
klubo susirinkimas įvyks antradienį, 
gegužės 4 d., 1 vaL popiet, Vyčių sa
lėje, 2455 W. 47th St Po susirinkimo 
bus vaišės.

A. Kalys, rast.

Upytės Draugiško klubo susirinki
mas įvyks penktadienį, gegužės 7 d., 
1 vaL popiet, Anelės Ko j ak salėje, 
4500 So. Talman Avė. Po susirinkimo 
bus vaišės. A Kalys, rast.

AND LOAN ASSOCIATION 
4O4ft ARCH&R AVENUE 

CHICAGO, ILL. 60632 

phone 234 «7ft

Sąskaitas apftriw<tot 
iki $100,WO

2657 W. 69 STREET 
Chicap*. IL 6062 

t|l 923-7400
8929 SO. MaJTLEM AV 

Bridgewlew, IL 
Tel. 598-9400

1424 South 50th Avenue 
Cicero, ILL. 60650 

TeL: 652-5245

KAIP TO VISKO ŽMOGUI 
ATSIEKTI?

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

takų chirurgija. 
5025 CENTRAL AVĖ. 

St Petersburg, Fla. 33710 
Tel. (813) .321-4200

šeštadieniais ir sekmaliemaif 
nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto. 
Stoties WQPA - 1490 AM 

transliuojamos iš mūšy studijom 
Marquette Parka.

RUJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai;

Dr. Jonas F. Mažeika
DD5. — DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 W. 103rd Street 
Oak Lawn, ill 

Off. tet 423-8380 
Valandos pagal susitarimą

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo progra
ma Naujojoje Anglijoje, iš stoties 
WLYN, 1360 banga AM, Veikia sek
madieniais nuo 8 iki 8:30 vaL ryte, 
perduodama vėliausių pasaulinių 
kinių santrauką Be to, komenta
rai, muzika, dainos, ir Magdutės 
Pasaką, šią programą veda Stepo
nas ir Valentina Minkai. Biznio 
reikalais kreipts i Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvę, 502, E. 
Broadway, So. Bortui L, Mafcs. 02127. 
Jelėfonas 268-0489. Ten pat gau
namos “Naujienos”, didelis pasi
rinkimas lietuvišku knygų ir lie- 

tūviškų dovanų.

NE, NEGALIU

Kasdieninėj kalboj 
nereikėtu vartoti 
žodžių “ne”, “negaliu’ 
kai kovoti sunku.

CALLOUSES?
Medicated Disks work j jCt| 
to remove callouses, ?
while cushioning pads LlJ I 
protect from painful r/y į 
shoe friction. X7 f

MARIJONAS, NIJOLĖ, VYTĖ ir RŪTA
ŠNAPŠČIAI

TEL. 233-8553 
Service 855-4506, Page 06058

DR A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS
> 3907 West 103rd Street

Valandos pagal susitprifną

Chicagos Lietuviu Suvalkiečiu drau
gia ruošia pavasarinį pikniką gegu
tes 2 d., sekmadienį, Vyč^ų saleje ir 
sodelyje, 24oo w. Street rradzia 
1 vai. popiet šokiams gros gera mu
zika. Veiks baras ir virtuve. Bus 
skanių valgių.

Kviečia Komisija ir Valdyba

PERKRAUSTYMA1
MOVING

Leidimai — Pilna apdrau<a 
1EMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. 6EKENAS. TeL 925-8063

’ Northwest fresh sweet cherries are popular for fresh eating 
tight off the stem, but they art also great for creating luscious 
treats like these Cherry Dessert Nests. Sponge cake cups frvtted 
with eream cheeoe and ■ coconut are the nests for a spirited 
Bheny sau«

This same Arty Muee ean be used another time to spoon 
©w Mfeata efepOA •* Myer with Ice cream in parfait glasses.

Northwest ftwtrt dbarriea are on the market from mid-Jimo 
tft trfy Aufftrt. To Mrtka the most of this short season, uao 
tMah tweet čMrrirt Whenever the menu calls for fruit And 
freeze a eupplr wWM they Yft at ihar peak for use throughout 
ihayttr.

Midland saving? 
nauja taupymo naftų; 
paskolų rcikata visos Wir 
su apylinkė Dėkojami 
Jums už mums parodyta 
pasitikėjimą. Mes norėtir 
me būti atims naudingi ii 
ate-tvie.

UiL PAUL V. UAKUBs 
• IUtlu<Ai I* LHIftUitfeAl 

WorftMttoc Community Kbaike. 
memaaoi mrvOonw, 

i** ». MmMMI* JU. WMTCM»»r, IL. 
Vai aNDųcu i-.į dirbo jį

m aiur* tetoadtem U—j na. 
iMU »W1/U MM Ml-I/t!

WASHINGTON, D.C. — At
rodo, kad šiais metais bus dide
lis derlius ir Amerikoj bus pilni 
visi .įvairaus maisto sandėliai, 
šį pavasarį prezidentas Reagan 
turėjo išdalyti dideliais kiekiais 
buvusio sandėliuoe gero sūrio?. 
Sūrio gavo visos valstijos. Jis 
dažniausiai buvo išdalytas įstai
goms, sutikusioms gautą sūrį iš
dalyki neturtingiesiems. Niekas 
neturėjo teisės imti jokio, atly
ginimo už dalinamą sūrį.

šiais metais užteks visiems 
maiste! ir teks didoką jo kiekį 
sudėti į sandėlius ir ten jį šaltai 
laikyti, kad jis nesugestų ir tik
tų už metų, dvejų ar daugiau. 
Pirmiausia į javų milžiniškus 
aruodus eis rugiai, kviečiai, žir
niai ir kitokie javai. Bus konser-

2633 W. 71st Street
1410 So. 50th Avė., Cicero 

Telef. 476-2345

1) Visada reikia kuo nors už
siimti. Dirbantis žmogus neturi 
laiko galvoti apie kasdieninius 
rūpesčius arba patirtus" nesma
gumus.

2) Skatinti savo širdyje gro
žio ir nuoširdumo žmonėms jaus
mų. Neieškokime kituose vien 
Ua. blogybių. Neapykanta, įlei
dusi šaxms į mūsų širdį, pasida- 
rj asųjemsKais blogiausios rū
šies nuodais.

3) Atsiminkime, jog mūsų 
tarpe nėra idealaus vyro, žmo
nos, draugo, kaimyno ir pan. 
Kiekvienas mūsų turime tam tik
rų ydų arba trūkumų. Todėl 
pirma negu tokius peikti ar kri
tikuoti kitus, pabandykime pa
tys save patobulinti.

4) Venkime pavydo. Yra žmo
nų, kurios dėl menkniekio’ su
kelia scenas netgi pašalinių 
žmonių akivaizdoje, vien tik dėl 
to, kad vyras vėliau grįžo namo, 
mandagiau kalbėjo su kita mo
terimi arba ją pagyrė.

.5) Jei kartais kiti mums pa
sako šiurkštesnį ar piktesnį žodį, 
tai nekreipkime į tai dėmesį ir 
nebandykime jiems tuo pačiu 

.atsilyginti. ,

nojo ir žino mūsų atstovybę 
Anglijoje, jie žino ir VLIKą. Bet 
jie nieko nepaisė, kad tik pada
rytų komunistams malonę.

Už tą malonę dabar rusai atsi
moka anglams visai kitoje pla
ne ic's pusėje — mūsų auksas 
Maskvoje, o “procentus" Falk- 
iando avių salyne. Avinams už
tenka ir už avis supešdinti.

Kurtinaitis

(LACKAWldj
^424 WAi8T dT’HkJsi Xt^uotic /-IZI.
11L28 SOUTHVYŽiST HlGHVV&i, jtmjos nlti», 11L >?4*441

DR. FRANK PLECKAS 
ORTOMETRISTAS

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

Tikrinu akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

Rusai atiduoda anglams
“procentus” už Lie

tuvos auksą 
f ’ '

Kad rusai Btlgundė Argentiną 
užimti britų valdomas salas, tai 
patys anglai tai įrodinėja. Kodėl 
rusams svarbu šitą karą sukel
ti ? Rusai be plano nieko nedaro.

Jau buvo kalbos, kad Argen
tinos kariuomenė eis į Vidurio 
Amerikos ispaniškai kalbančias 
valstybes prieš komunizmo liz
dus. šitas planas dabar Argen
tinai atpuola.

Kitas planas — maišyti prezi
dento’ Reagano politiką. Reaga-' — Argentinos kariai ruošiasi 
nas pačioj savo prezidentavimo gintis Falkland salose, kasa ap- 
pradžioj pasakė tiesą apie ko-, kasus.
monizmą ir nurodytos savo pla-1 
hos stengiasi realizooti.

Reikia manyti, kad rusai turi' 
ir kitų planų, kurie paaiškės tiki 
su laiku. Bet supešdinimas anti-! 
komunistinių valstybių jau yra' 
rusams vienoks ar kitoks laimė-; 
jimas. -

Mes, lietuviai, esam prieš ko
munistus. Bet mums skaudu, kai 
nekomunistinės valstybės daro 
mūsų nenaudai bolševikams ge-1 
rd. Pavj’zdžiui, Anglija atidavė 
rusams mūsų deponuotą apsau
gai Anglijoje auksą. Anglai ži-

PASTABOS IŠ TŪLO
(Atkelta B 4 psl) 

kuriam jau ir parapijos salė už
sakyta birželio iuėn. 13 d- Šis tni 
nėjimas čia, Los Angeles, ren
giamas bendru baltiečių sutari
mu, pagal kurį šiųmetinis minė
jimas išpuola rengti lietuviams.

Sėkmės ALTo skyriaus nau
jajai dadovybei visuose jos dar
buose ir užmojuose.

(Pabaiga)

Kovon su savim 
jie vartoti susilpnins 
tavo valios jėgas,i f
ir tu laimę prarast
Striprų priešą sutikęs, 
abejonei ištikus, 
nuginkluok ją su “taip”, — 
apsivilksi šarvais.
“žodžiai “ne”, “negaliu”, 
tai kalba tik silpniį.
žodžiais “noriu”, “pajėgsiu”, 
laimę žemėj pasieksiu.

Žuvėdra

package iponge cakt 
desutert eupa (6 eupe) 

cup flaked coconuL . 
toarted

r Ki chftrrta, CMmUne ehtrrfaa, 3/4 cup water and 1/2 enp 
CMh S rnhratau Blend eomrtarch and 2 tabiecpoona 

.watet; Add to ctazta. Cook, fthrtng constantly, until thick- 
ahd tfftooth. Add brandy. CooL Combine erftam cheeMt

5 tabtapocm eoget hmon Juice and peek Mix until mootK
outMde deoert enpe with eream cheese mixture. Roll 

in touted opcwnnL Spoon cherry ebmo into oantaax* Maluw
6 WTiMfc. .__ ______- -

Vedėja — Aldona Daukus 
Telef.: 778-1543

vakarų vėjai
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti
viršeliai. Pasiųsime" poeziją, kai atsiusite pinigus

. tokiu adresu:

-------------- --- --------------------- a---------------

Vandenynas užima 72 nuo 
šimčius žemes paviršiaus.

i Fresh Cherries Nest 
In Summer Dessert

__  . . • — aaui» ■ " ■ ■ i—ii ii,

Cherry Desert Nesti 
cape Northwart fresh 

swart ehenta 
•op WMr /

Dr. LEONAS SE1BUT1& 
INKSTŲ, JUSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
WEST 43rd STREET 

Valandos; antnd. 1—4 popici, 
iemrtad. 5—7 raL važį. 
Ofiso telefonas; 77S-28SC, 

RsadCteUes teteU 443-5S45 .

Apdraustas perkraurtymu 
iš įvairi y atstumu* 

ANTANAS VILIMAS 
Tat 376-18*2 arba 37W994

-4 J y



BALFo Chicagos apskrities valdyba 
pasiskirstė pareigomis

RALFo CJricagos apskrities 
naujai išrinktoji valdyba posė
dyje, įvykusiame balandžio įnėn. 
17 d., pareigomis pasiskirstė 
sekančiai: pirmininkas '— Šia 
sys Vanagynas, 1 vicepirminin
kas — Juozas Mackevičius, 
II vicepirmininkas — Feliksas 
šereičikas, gen. sekretorius — 
Kostas Januška, protokolų sek
retorė — Grožvyda Giedraitytė, 
iždininkas — Bronius Andriu
kaitis, parengimų vadovas — K. 
Božanskas, padėjėjai: Juozas 
Bagdžius ir E. Pajedienė, spau
dos ir informacijos — Antanina 
Repšienė.

Pirmininkas pranešė, k kad 
BALFo gegužinė šiais metais 
įvyks liepos 18 d. Jaunimo Cent
re. Visos Organizacijos prašo
mos nerengti didesnių parengi
mų, o rezervuoti šią dieną 
(liepos 18 ąją) tiktai BALFui.

Visi BALFo rėmėjai kviečia-

DĖMESIO VISIEMS LIETUVIAMS
S. DARIŲ IR S. GIRĖNĄ ĮAMŽINKIME 

AMERIKOS PAŠTO ŽENKLE
• Visi kuo skubiausiai rašome 
laiškus JAV Pašto’ valdybai ir 
prašome, kad 1983 metais išleis
tų sukaktuvinį pašto ženklą, pa
gerbiant jų drąsų skridimą per 
Atlantą prieš 50 metų. Nurašy
kime vieną iš žemiau paduotų 
pavyzdžių ir pasiųskime šiais 
idresais:

The Citizens’ Stamp Advisory 
Committee

& U.S. Postal Service 
Washington, D.C. 20200 
į arba
Che Honorable William
* F. Bolger
Postmaster General

of the United States 
Washington, D.C. 20260

>ear Sir:
In 1983 Lithuanians trrough- 

>ut the world, as well as Ameri

JAU BAIGIAMA SPAUSDINTI

J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
■NUSIBASTYMAI

102 pusi. Minkšti viršeliai. Fotografijos.
Kaina —$3, persiuntimas paštu — $1.

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
' " “LITERATŪBOS DRAUGIJA.

Knygą galima gauti pas K. Janutą, 
arba rašant tokiu adresu:

Mr. K. Januta,
2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

~ . . ....

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršelių knyga

KOVOS DEL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBES

nd paaukoti fantų laimės šuli
niui, o taip pat, kas turi švarių 
vartotų drabužių bei avalynės. 
Fantus ir drabužius galima pri
statyti kasdien į BALFo centrą 
2558 \V. Lithuanian Plaza Court. 
BALFo valdyba visiems aukoto
jams, šelpiamųjų vardu, taria 
nuoširdų lietuvišką Ačiū!

Buvo aptartas ir rudeninis 
BALFo vajus. Nutarta dar kar
tą prašyti bankininką p. Zogą 
globoti BALFo rudeninio vajaus 
atidarymą ir uždarymą.

Visi valdybos nariai mielai 
pasiėmė jiems uždėtas pareigas 
ir dar tvirčiau pasiryžo darbuo
tis šiam kilniam tikslui—šalpai.

Posėdį pravedė pirmininkas 
Stasys Vanagynas, sekretoriavo 
— Grožvyda Giedraitytė.

Posėdžiui pasibaigus (darbš
čiosios bitelės Grožvydos dėka) ’ 
visi buvo pavaišinti pyragaičiais 
ir kava. A. R.

cau-Lilhuanians, will commem
orate the 50lh Anniversary" of 
the historic transatlantic flight 
of Messrs. Darius and Girėnas. 
During the early era of aviation, 
their heroic undertaking blazed 
the trail for transatlantic flights. 
Therefore, I kindly request that 
the U.S. Postal Service issue s 
commemorative postage stamp 
in recognition of these two great 
American.

Sincerely yours,

Dear Sir:
In 1933 Stephen Darius and 

Stanley Girėnas, two American 
pilots of Lithuanian descent, at
tempted a transatlantic, flight 
which originated near the Sta
tue of Liberty in.. New York. 
Although they crashed and nev-. 
er reached their destination, the 

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia
Vardynas ir trumpa angliška santrauka

KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti $1) 
Siųsti čeki:

Naujienos, 1739 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608

Freedom Statue in Lithuania, 
they had flown more accurately 
than any cihers before them. 
I kindly request that in 1893 the 
U.S. Postal Service issue a com
memorative postage stamp in 
honor of the courageous under
taking of Messrs. Darius and Gi- 
’renas in the name of freedom.

Sincerely, 
-7 $

Dear Sir:
In 1933, two American pilots 

of Lithuanian descent, Stephen 
Darius and Stanley Girėnas, un
dertook a dangerous transatlant
ic flight which bzgan in New 
York and tragically ended a few 
hundred miles short of their 
destination, Lithuania. In com
memoration of the 50lh Anni
versary of the r historic flight, 
I kindly request that in 1983 the 
the U.S. Postal Service issue a 
commemorative postage stamp 
in their honor.

Very truly yours, *

- ---- - ' IJH—.*!

r jrumpzr
— ŠV. KRYŽIAUS PARAPI

JOS BAŽNYČIOJE nuo Atvely- 
kio lietuvių kalba pamaldos 
kas sekmadienį įvyksta 10:45 v. 
rytą (anksčiau buvo 10 vai. r.), 
šį sekmadienį pamaldos bus 
nauju laiku — 10:45 v. r. Šv. 
Mišias atnašaus vienas iš ktr 
nigų, atvykstančių iš Jėzuitų 
vienuolijos. Kviečiami lietuviai 
ne vien Town of Lake apylin
kės, bet ir iš tolimesnių apylin
kių; Savo dalyvavimu-pamaldo
se, mes lietuviai parodysime, 
kad mums yra brangi kruvi
nu prakaitu seniu ų emgirantų 
statytą Šv. Kryžiaus katedra.

Kor. Magd. Š-nė
—R. Liet. Bendruomenės Vi

durio Vakarų Apygardos valdy
ba šaukia visuotinį atstovų, na
rių ir prijaučiančių suvažiavimą, 
kuris įvyks šeštadienį, 1982 m. 
gegužės 1 d. Marquette Parko 
parapijos salėje. . Suvažiavimo 
pradžia 10 vai.

R.L.B.V.V. Apg. Valdyba
— St Petersburgo, Floridos, 

BALFo metinis nariu susirinki- 
mas įvyksta s. m. gegužes men. 
17 d., 11 vai. 30 min. Seminole 
parke, 8-me paviljone. Po susi
rinkimo — kavutė. Valdyba

— R. Lietuviu^ Bendruomenės 
Brighton Parko apylinkės valdy
ba šaukia visuotinį-m etinį apy
linkės narių susirinkimą sekma
dienį, gegužės 2 d., 2 vai. popiet. 
Susirinkimas įvyks Vytauto Di
džiojo šaulių • Rinktinės salėje, 
2417 West 43rd St., Chicago, Ill. 
Nariai ir prijaučiantieji malo
niai kviečiami dalyvauti.

Apylinkės Valdyba

— Ketvirtadienį aukso uncija
kainavo' $342.

GIRKITE JAjf TAUPYMO BONUS

rw.«

ROCHESTER, H. Y. ■
ALTOS IR BALFO SUSIRIN- 

_ KIMAS

Rochester, N. Y. Balandžio 25 
d. tuoj po pamaldų įvyko AL- 
Tos ir BALFo susirinkimas. Po 
trumpų diskusijų nutarta pa
likti valdybą ta pačią. Kai kas 
iškėlė dar šio to valdybai, ko vi
sur ir visada pasitaiko. Bet, ka
dangi esama valdyba, vadovau
jant Juozui Jurkui, labai gerai 
veikia, tai ir kilo balsu už val
dybą. N

Pvz., Kostas Petrauskas pasa
kė, kad ne kokių priekaištų rei
kia ar trukdymų valdybai sta- 
tytlį^et ir fvJurgiui’' - tik ranką 
pai5ų^ųqtį:jkąd jis tas' pareigas 
pėr ^k.jų^tų ėina. į .

Prieš Juozą Jurkų, 25 metus 
vadovavo ligi savo mirties švie
sios atminties'Norkeliūnas, o da 
bar jau .17, metai, kaip p; Jurkus 
vadovauja. Petrauskas Bake,kad 
tik dėkoti Teikia ir dar linkėti li
gi .25 metu Jurgus tęsetų Norke- 
liūno pavyzdžiu pirmininkauti. 
Susirinkimas mielai tena, pritarė. 
Susririkime žmonių’-nedaug bu
vo,, bet svarbu, kad geros valdy
bos ir aktinga dalyvių nuomo
nę bei veikla pasidžiaugta.

Kor. Rochesterietis

PATIKSLINIMAS

Š’. m. balandžio mėn. 29 d. 
Naujienose, atspausdinant Ty- 
liaus surinktų aukų sąrašą, bu
vo pažymėta, kad J. ir M. Pabe
dinskai paaukojo $5, o turėjo 
būti — J. ir M. Palubinskai.

Už klaidą atsiprašome.
Naujiėhų Redakcija

SALVADORE PASKELBTAS
apgUlos stovis

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best wayto

Quarterly
OUR SAVINGS 

certificate?
EARN UP TO ‘ 8%

SERVING

SAN SALVADOR, Salvadoras. 
— Trečiadienį kariškoji Salva
doro vyriausybė paskelbė apgu
los stovį 30-čiai dienų. Kariai 
ėmėsi šio žingsnio, nes trečia
dienį Kubos ir Nikaragvos par
tizanai įsiveržė į kelias Salva- 
doro pasienio vietas ir pradėjo 
pultu pasienyje esančius karių 
postus ir beginklius gyventojus.

' Kariai gal būtų neskelbę ap
gulos stovio, jeigu būtų buvusi 
sudaryta Salvadoro vyriausybė. 
Krikščionys demo’kratai atsisakė 
dalyvauti parlamente, kuriame 
mažesnės partijos sudarė koali
ciją, kad išstumtų daugiausia 
balsų gavusią krikščionių demo
kratų partiją.

Kariuomenės vadovybė yra■ 1 oasiryžusi sustabdyti pasienyje 
įsibrovėlius; Ji nori duoti jiems 
tokį smūgį, kad priešai niekad 
daugiau nebedrįstų.. įkelti koją 
į laisvą Salvadoro teritoriją.

I 2-

— Ketvirtą valandą po pietų 
kardinolo Cody palaikai dar ne
buvo įnešti į Vyskupų koplyčią. 
Visą laiką ėjų maldos Karmelitų 
kapinėse. Burmistre Jane Byrne 
ten visą dieną dalyvavo.

' 1

Ketvirtadienį įvyko labai, 
didelės kardinolo Cody. laidotu
vės. Dalyvavo prokuroras’Rich
ard M. Dslev su motina, gul>er- 
nalorius J. Thompson su žmona, I 
merė Jare Bv”rc su wriu vvs-1 
kųpas V. Brizgys ir daugelis ki- ’ 
tų pareigūnų.

— Kardinolo Ccfdy laidotuvė- J 
se visą dieną dalyvavo ponia 
Wilson^Ji buvo nuvykusi į Kar
melitų kapines ir atidžiai sekė, 
kaip kardinolas buvo laidoja
mas.
-----—------ s

see us for 

^0^ financing 

AT OUR 10W RATE

222 WEST CEIMAK iOAD

Advo^am
GINTARAS P. ČEPSNAI

Dtrbo nlaados: oa© 9 nL rjb 
Iki 6 vai rak. Seštadlesį ores

8 nL ryto Iki 12 vaL d.
Ir peįal Piritą  rimą, 

T®L 776-5162 776-51U
2S4» Wert 63rd Street

Ckk*ca, III. 6062>

Savingsand Loan

Friday, Aptfl $0> 1982
S S3CU

NmmI. Žm»6 — P.rdavImsH
REAL KSTATI FOR SALI

MmmI, ImoA — Forriort
KKAL tTTATl FOB V

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMDiJ
IR HEMAIS NL'OSIMČLAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS

• DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l:

MUTUAL FEDERAL SAVING
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

Chicago, EQ. TeL 847-’.L212 W. Cermak Road

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE - '

6529 So. Kedzie Avė. — 778-2233
- „ i , ~   : -—-a..i

ŠB1AITTS REALTY
REZIDENCINIŲ IR PAGAMINTŲ 

NAMŲ PARDAVIMAS. 
INCOME TAX

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

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYAAAI

Toriu Chieagos miesto teld 
Dirbu Ir užmiesčiuose, gre 

, garantuotai ir sąžinhrgal 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Tatman Aire.
Te!. 927-3559

73-oji gatvė ir Washtenaw 
KAMPINIS 3. miegamų mūrinis 
namas. Įrengtas' rūsys su virtu;

ve. Garažas. $46,000.
Skambinti 778-6828

j™ ... .........................
DĖMESIO 

62-80 METŲ AMž. VAIRUOT 
Tiktai $120 pusmečiui 
Liability apdraudimas

kims. Krėiptisi, t ;• 
A. LAURAITIS 

<445 Sc. ASHLAND AVI.
TeL 523-8775 •

RENTING IN GENERAL
Nuomos

MARQUETTE PARKE išnuomo
jamas 4 kamb. butas. Šiluma ir 
karštas vanduo.. Šaldytuvas ir 
pečius..Naujai dekoruotas.

Telefonuoti iki 8 vai. vakaro 
RE 7-7720

ASTROLOGIJA IR KORTŲ

Dengiame ir taisome visą 
šių slogus. Už darbą ga 
tuojame ir esame apdra

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenu 

Chicago, IL 60629 

434-9655 ar 737-1

SKAITYMAS — Astrological- ; 
Tarot Card Readings

S10 
ELEONORA JAKŠTAS 

4104 S. Archer Avė.
Tel. 523^3685 (Pr.)

“LIUCIJA”
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. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave.. Chicago, IL 60629.

Pardavimas fr TažsymM
West Sfreef .

TeL REpubHc

Siuntiniai i Lietuva 
ir kitus krašto

P. NEDAS, 4059 Archer Avefl 
Chicago, 1H. 60632. T«I. YA 7-5-

i Lm.ang’

M. Š I M K U S
, i ’-' - , • ? Notary Public

; INCOME TAX SERVICE '

4259 S. Maplewood, Tel.254-74i
— * 't
Taip pat daromi vertimai, gĮmin 
iškvietimai, pildomi pilietybės pi 

šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POUCY

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO
paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’; 
išleista knyga su legališkemis 

: formomis:
Knyga su formomis gauna 

ma Naujienų administracijoje

F. Zepelta, A*enf 
32MW W. 95th M

ALL YOU NEED • 
FOR MINOR ITCHES 

AND RASHES.

~r —__ - <■ II <

Cortaid. Cruam




