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HONDURAS VYRIAUSYBĖ NEDARO NUOLAIDŲ LĖKTUVO GROBIKAMS
LĖKTUVĄ APSUPO KARIAI, NEDUOS GAZOLINO,

■ JEI NEIŠLEIS VISŲ PAGROBTŲ KELEIVIŲ
TEGUCIGALPA, Honduras.— 

Keturi ginkluoti vyrai trečiadie
nį pagrobė keleivinį lėktuvą, su
laikė pilotą ir jo padėjėją ir ne- 
išlėidd'8'JAV piliečių ir 20 ke
leivių.

Lėktuvas nusileido Tegūcigąl- 
pos aerodrome ir ruošėsi skristi 
tolyn, bet grobikai lėktuve buvu
sius keleivius palaikė: įkaitais, o 
iš vyriausybės pareikalavo dvie
jų, dalykų: viend milijono dole
rių ir 52 politinių kalinių/laiko-' 
mų Honduras kalėjimuose.

Vyriausybės atstovai atsisakė 
su grobikais kalbėti, bet jie tuo
jau apsupo aerodromo nuošaly
je stovėjusį lėktuvą ir pakartojo 
savo' reikalavimus. Jie prižadėjo 
šaudyti lėktuve laikomus įkai
tus, jeigu vyriausybė neatga- 
bensj sostinę politinių kalinių ir 
neatveš milijono. Bet vyriausy
bė neskitbėjo; o‘ lėktuvas nega
lėjo išskristi.

Grobikai sutiko Žarytt

SALVADORO PREZIDENTU 
IŠRINKTAS BANKININKAS į 
SAN SALVADOR, Salvadoras.

— Naujai išrinktas steigiamasis 
seimas krašto prezidentu išrin
ko Salvaddro bankininką Aiva
ro Maganą. Jis baigė Chicagos 
universitetą, kuriame studijavo' 
ekonominius mokslus, gražiai] 
•kalba angliškai .

Salvadoro steigiamasis . sei-! 
mas turi 60 narių. Už Maganą; 
buv paduoti 36 balsai, o kraštu-Į 
tinių dešiniųjų kandidatas gavo Į 
17 balsų. Kiti atstovai susilaikė. į 
Krikščionys demokratai balsavo ‘ 
už Maganą, nes žinojo, kad jis 
nėra kraštutinių nacionalistų 
žmogus.

Magana yra 56 mėtų amžiaus 
bankininkas,, . kuris prižadėjo 
taip-reikalus tvarkyti, kad su
stiprėtų krašto ūkis, būtų duo
nos ir. atgytų biznis.

Magana yra turtingo žemės

BRITAI PASIRYŽĘ 
VARTOTI JĖGĄ

LONDONAS, Anglija.— Rritų 
premjerė Margaret •Thatcher 

I pranešė parlaemntui. kad britų 
, ginkluotos pajėgos pavartos jė

gą. jeigu ta.kiu būdu nepajėgs 
atstatyti savo teisių Falkland 
salose.

Darblečių vad is Michael Fcot1 šviečiantį 
[pritarė britų vyriausybės nuta- 
• i'mui pasiprieš'nti Argentinos 
i karo jėgoms. įsiverpusioms į 
Falkland ir Pi-tų Georgia salas. 
Darinėtis balsavo už kreditus, 
reikalingus Šiai ekspedicijai su
organizuoti. Bet dąrbietis Food 
norėtų, kad britų vadovybė ne
vartotų jėges Argentinos ka
riams iš Falkland salų iškelti. 
Jam atrodo, kad salas reikia ap
supti, nieko į salas neįleisti, ir 
derėtis su Argentinos vyriausy- 
bės atstovais taikiu būdu iškelti 
argentinieičus iš Falkland salų.

Britų vyriausybė yrą pasiry

WASHINGTON, D.C. — Sek
retorius Al. Haig penktadienio 
rytą Valstybės dcparlamenle pa
skaitė ilgoką pareiškimą, nu- 

visą Argentinos ir 
Anglijos konfliktą dėl Argenti
nos karo jėgų įsiveržimą į Falk
land salas.

Paskutinis JAV patarimas 
konfliktui baigti reikalavo at
šaukti visas Argentinos karo jė
gas iš Falkland salų. Apie Pietų 
Georgia salą jau nebuvo klausi
mo, nes ten Argentinos kariai 
pasidavė britams beveik be jo
kios kovos.

kraščių. Niekam ne pasl 
kad bei kada gali prasidėti 
viksmai, kurie neišspręs 
land salų likimo. Laikinai 
pasirašyti taikos sutartį, b 
r<> veiksmais primestos s: 
bus laužomas.

JAV siūlė abiem pusėms 
dyti konfliktą išspręsti 1 
priemonėmis, sako Haig. Ji 
lė Argentinai ir britams a! 
t i visas karo jėgas iš Fal 
ir Pietų Georgia salų. Se 
rius Haig siūlė sudaryti 
Argentinos ir JAV komiai 
loms administruoti ir prob 

j išspręsti. JAV yra įsitikiu 
t kad taikiu būdu išspręstas 
simas bus patvaresnis.

Argentina reikalavo, k

Prezidentas Reaganas uždraudė amerikiečiams skolinti 
ar duoti bet kokią paskolą už prekes dabartinei

2.,.. Argestijaps-vyriausybei.

Vyriausybės atstovai su .grobi
kais nesitąrė, bet juos aplankė 
Vatikano atstovas kun. Andres 
Cdslero Lanza. Kunigas Lanza, 
pasitaręs su. valstybės preziden
tų,4’ prąnešė grobikams, kad 
Honduras kalėjimuose nėra to
kio didelio politinių kalinių 
skaičiaus. Yra kėli, bėt Jbūtiį la- 
bai sunku j uos suvežti į Teguci
galpa.. Jis taip pat pranešė, kad 
vyriausybė' taip lengvai negali 
duoti .jiems tiek daug pinigų.

Tada grobikai pasitarė ir pra
nešė kunigui Lanza, kad tegu 
atneša-; bent.. $250,000. Ketvirta
dienio vakare jie nusileido iki 
$125,000. Bet vyriausybė nesu
tiko ir šios sumtfs duoti.

Grobikai pareikalavo pripilti 
pakankamai gazolino, kad lėk
tuvas juos nuvežtu į Panama 
arba Meksiką. Bet vyriausybė 
pranešė, kad neduos gazolino, 
jeigu neišleis iš lėktuvo visų 
įkaitų. -i

vadoro universitetą,-^studijavo 
teisę, o vėliau Chicagoje studija
vo ekonomiją. Chicagoje jis 
buvo 1951-4 metais: Jis turėjo 
kelis- labai gerus profesoriįus. >

krumoj ę^ 3729 mil. j. Užpraeitais 
metais keleivių judėjimas O’ 
Hare aerodrome buvo 3.5% di- 
dėsnis: žinovai tvirtina,--/kad 
O’Har-e yra pats judriausias aero
dromas pasaulyje. , f u.

Amerikos. aerodromų tarpe 
antrąją vietą užima Hartsfield 
Atlantos aerodromas. Praeitais 
metais Hartsfield- aerodromu 
pasinaudojo 37.6 m i j.; keleivių. 
Trečioje vietoje, stovi Los An
geles tarptautinis aerodromas. 
Juo pasinaudojo 32.7 milijono 
keleivių. Ų c .

Vėliau eina Londdho. aerodro
mas su 27.5 mil. keleivių. New 
Yorko Kennedy aerodromas ap
tarnavo 25.6 mil. keleivių.

ARGENTINA PASKELBĖ BLOKADA FALKLAND IR P. GEORGIA SALOMS
ARGENTINOS VIDAUS REIK. MINISTERIS TVIRTINA, KAD 
BUENOS AIRES VYRIAUSYBĖ YRA PASIRUOŠUSI TARTIS

IIIIf fflliUJII! IlIB

O'HARE — DIDŽIAUSIAS 
JAV AERODROMAS

WASHINGTON, D.C. — Su
rinkti duomenys rodo, kad Chi- 
cagos O’Hare aerodromas yra 
pats didžiausias aerodromas 
Amerikoje. Praeitais metais 
O’Hare aerodromu pasinaudojo 
apie 38 milijonai keleivių (tik-

KALENDORMJS
/

Gegužės 1: Juozapas darb., Žil
vinas, Gegužė, Datanas, Laimelė.

Gegužės 2: Atanazas, švaistas,
Dangerutis, Izė, žydonas, Ulbė.

Gegužės 3: šv. Kryž. 'atr., Die- 
vonis, Bitonė, Vilionė, Lauks-

Saulė teka 5:48, leidžiasi 7:46.
« Orai debesuotas, iiitesnis.

Sekretorius Haig stengėsi 
sutaikyti Argentinos ir britų 
vyriausybes dėl įsiveržimo į 
Falkland salas, bet vakar 
pranešė, kad jis baigia savo 
misiją, nepajėgęs abiejų pu

sių sutaikyti.

Sekretorius Haig buvo pasi
ruošęs dar kartą skristi į Bue
nos Aires ir tartis su Argentinos 
vyriausybės atstovais, bet Ar
gentine's prezidentui Leopoldui anksto Argentinai būtų pri 

tos suvreninės teisės m in 
saloms. Kol Argentinos ka 
gos bus salose, tai britai i 
bėti nenori apie tų teisių 
vimą. Be to, britai būtim 
.kalavoL kad salų gyventoj, 
tų atsiklausiami apie salt 
mą. Argentina su tuo nes 

Sekretorius Haig apga 
vo, kad jam nepavyko atlil 
vo misijos — taikiu būdu ] 
britams ir Argetinai iš< 
Falkland salų problemų, 

! jis baigia savo misiją. Se 
rius įdėjo daug laiko, enc 
ir daug keliavo, bet vise’s 

; stangos nuėjo niekais. JA5 
nesi k iš 

[ ir Valstybi 
de Cuellar ir prašyti, kad Jung- ’ partamenlas baigė savo 

taikiu būdu išspręsti’ šį 
sima.

Prezidentas Reaganas t 
įsakė sustabdyti visus kr 
Argentinos vyriausybei, 
dentas žinojo, kad Arge 
vyriausybė sulaužė ve 
įstatymą ir jėga įsiveržė į 
land ir P. Georgia salas, 
prezid.ntas įsakė sekretor 
klausimo nekelti. Jis bus 
kęs sekretc'riui siekti spre 
tarkos keliu.

Be to, prezidentas pr 
kad JAV padės britams šj 
simą spręsti, nes britai yr; 
meč:ai JAV bendradarbis 
tautinėje politikoje.

JAV’ nesiūs savo karių 
land. Pietų G:orgia ar 
Argrntinos klausimui s 
bet JAV rems britus, nes 
buvo pasiruošę remti tarj

žusi tartis su argentiniėciais, bet i „ , . , . , .. .
jeigu . Argentinos kaimenės I ,r,
vadai bus nesukalbami, jeigu jie 
karių ir jūreivių neatšauks, jei
gu jie puls britus, tai britai bus 
priversti pavartoti karo jėgą, 
sako premjerė Thatcher. \ - *

Be to, argentiniečiams priva
lo būti nustatytas laikas. Britai

' negali leisti jiems svarstyti ir
■ spręsti šį klausimą dienų dienas. 
Britai žino, kad ekspedicija bri
tų teisėms atstatyti brangiai 

Britams reikėjo ne 
karo ir

lų ir jūreivių. Sunkesniems lai- ■ transporto laivus tokion ilgori
vams lengviau gintis nuo bangų.; kelionėn, bet reikėjo suorgani-

Penktadienio rytą britų laivy-1 zuot' j Oreivius, mainus ir pa- ir užmegzti ryšius su Juptginių i giau j šį klausim 
no vadvybė paskelbė, kad jų lai-j ruošti karius išsikelti .į: priešo Tautų sekretorium Javier Perez rotorius Haig

BUENOS AIRES. — Argenti- mažesnieji. Laimė, kad laivai j kainuoja, 
nos vyriausybė, patyrusi, kad buvo pilni karo medžiagos, gink- (tiktai sudrganizuoti 
britų karo laivynas artėja prie 
Malvinų salų, ketvirtadienį pa
skelbė trejas blokadas.

Pirmoji blokada liečia visus 
Argentinos pakraščių vandenis. 
Vyriausybė skelbia 300 mylių 
Argentinos pakraščių blokadą. 
Argentinos karo laivai ir aviaci
ja neįleis jokio britų laivo į Rio 
Gallego, Ugnies žemės, Usuajos, 
Comodoro Rivadavic's ir kitas 
sritis. Argentinos aviacija pa
truliuos pakraščių vandenis ir 
skandins kiekvieną artėjantį bri
tu lėktuvą ar laiva.

Be to, argentiniečiai paskelbė 
200 mylių zoną Falkland salų 
ir Pietų Georgia salos vandenyse. 
Britų karo laivai ir aviacija bus 
skandinami, jeigu jie įplauks į 
šių salų vandenis arba bandys 
pasiekti Malvinų salų krantus. 
Malvinų salose yra keli tūkstan
čiai Argentinos karių, kurie 
bandys sustabdyti britų karo lai
vus ir lėktuvus.

TEKO KOVOTI PRIEŠ 
DIDELĘ AUDRĄ

LONDONAS. Anglija. — Bri
tų karo' laivynas penktadienį tu
rėjo būti Falkland salų vande
nyse, bet nepaprastai didelė 
audra sulėtino 40 britų karo 
laivų.

Ketvirtadienį pūtė nepaprastai 
stiprus vėjas, sukėlęs 30 pėdų 
bangas. Laivarrts teko prieš ban
gas kovoti, kad vėjas jų neap- 
verstų, nesudaužytų ir netrenk
tų vieno laivo į kitą. Laivyno va
dovybė įsakė laivams išsiskirs
tyti, kad bangos nepajėgtų jų 
trenkti į kitą laivą. j.

Audra tęsėsi virš 12 valandų, 
laimingai nuo bangų apsigynė negu rusų 
ne tik didieji karo laivai, bet ir Kelson.

j klausyti sekretorių Haig, JAV 
1 nutraukė savo tarpininkavimą 
tarp Argentinos ir britų. JAV 
baigė savo misiją, apgailestau- 

: dajffloS^. kad nepajėgė _ išspręsti 
konflikto be karo veiksmų.

. Rritų karo laivai pasiekė Falk
land salas ir nuo penktadienio 
ryto paskelbė blokadą visiems 
laivams ir lėktuvams, kurie 
įplauks į 200 mylių nuo Falk
land salų pakraščių zoną. Ar
gentina taip pat paskelbė 200 
mylių zoną nuo Argentinos pa-

sekretorių Fn Pym. į New Yorka’

vai jau yra Falkland salų van- Kikoinas salas. j .. _ ... _ k. --------
denyse ir galės vykdyti blokadą. I to> britai turės būti užtik- tinęs Tautos padėtų įtikinti ar-
Argentinos laivai ar lėktuvai 
Falkland salas neįplauks.

MOTERIS PAKILS 
SU 3 ASTRONAUTAIS

CAPE CANAVERAL, Fla. — 
Ateinančiu melų balandžio pra
džioje j erdve pakils keturi ame
rikiečiai. Jie jau pradėjo paruo
šiamuosius darbus, kad ateinan
čiais melais jie “Kolumbijoje” 
jaustųsi, kaip jaučiasi savame 
lėktuve. Visi yra lakūnai, visi 
laisvai pakyla ir nusileidžia, bet 
dabar jo kelionė bus kitc’kia 
visi turės pakalti kokias pusant
ro šimto-mylių, paskrieti kelias 
dienas, o vėliau tvarkingai nusi
leisti. įįį kartą “Kolumbiją” iš
kels dvi milžiniškos raketos, o 
trečioji — pati didžiausioji.

‘Kolumbiją’ vairuos astronau
tas Frederick Hauck, kapitonu 
bus astronautas Cippen, misijos 
specialistu bus astronautas John 
Fabian.

Ketvirtoji bus lakūnė Sally 
Rodo. Ji “Kolumbijje” bus kaip 

r mokslinė specialistė. Sally Ride 
baigė fizikos mokslus Stanford 
universitete, turi fizikos dakta
ro laipsnį, turi žinių apie erdvę 
ir vadovybė yra įsitikinusi, kad 
ji sugebės surinkti daugiau in
formacijos svorid neturinčioje 
erdvėje.

-c- 1989 melais Amerikos ato
minių ginklų galia bus didesnė, 

tvirtina admirolas

rinti, kad Argentines vyriausy- gentiniečius pasinaudoti JAV 
vė ir vėl neorganizuos kokio įsi- pasiūlymu ir taikiai išplaukti iš 
veržimo j šias ar kitas britų sa- Falkland salų. Premjerė That- 
las ar plotus Antarktikoj?. chsr pareiškė, kad Jungtinės 

Darinėtis Foot patarė vyriau- Tautas "visą reikalą ilgai vi
sybei pasiųsti užsienio reikalų kinių.

f - I
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Londone britai džiaugiasi britų jūreivių ir lakūnų 
laimėjimu Pietų Georgia saldje.

— Amerika turi 9,000 
nių raketų, o Sovietų vald 
ri 7,200 atominiu rakei i 
Sovietai turi didelį skaič 
dėsnių raketų. Palaikus d 
raketa s'rateginėn vieton, 
gali padaryti daugiau 
Amerikiečiai dar turi d: 
bei Sovietų kariuomenės 
vybė turi didesnius šovinii 
rie. pataikę, gali padaryti ; 
Jaugiau žalos.

Jis pastebėjo, kad neto 
ateityje, kai bus baigti dal 
darnieji krašto apsaugos < 
tai Amerika turės didesni 
negu rusai, liet ta kryptir 
reikia dirbti.



ST. PETERSBURG. FLA
ALTo SKYRIAUS INFORM A- rializma^ sudaro grėsmę Vaka- 

CINIS SUSIRINKIMAS

VLIKo \ tcepirmininkui d r. Do
mui Krivickui atostogaujant St. 
Petersburge, St Pete, skyriau^ 
vj, p sinaudodama ta pro
ga, balandžio mėn. 19 d. 3 ba!. p. 
p. I. ctuvių klubo patalpose su
šaukė lietuvų visuomenės ir 
skyriaus narių susirinkimą, pa- 
kviesdama 
praneši na

profesorių padaryt:
aktualiais visuome-

politi.das klausi-

! i ų pasauliui.
’ Brežnevo erai pasibaigus, ga-1 
I limas kariuomenes ir policijom 
įtakos sustiprėjimas Sovietų Są
jungos valdžios sferose.

Helsinkio aktas— tai detantės- 
i padarinys, pareiškė profesorius. 
JL nenaudingab Sovietų Sąjun-. 
gai.

Laisvojo pasaulio valstybės, I 
Temdomosios Helsinkio aktu, 
Madrido konferencijoj kelia kal- 

Į tinimus Sovietų S-gai dėl žmo-
• a u • gaus teisiu nesilaikymo ir sutar- ptrm. inz. Alfas Su- * , v Jciu laužymo.

j Šiuo atžvilgiu Amerikos sti- 
! prybė yra jos demokratinėj san- 
! tvarkoj, žmogaus teisių gerbime 
: ir sutarčių pildyme-
j Liesdamas lietuvių visuome
ninę ir politinę veiklą, profeso
rius pirmoj eilėj pažymėjo, kad 
tik Amerikoj daugiausia nesuta
riama.

Naujieji ateiviai čia atvažiavę, 
jau rado visą eilę gerai ir vie
ningai veikiančių organizacijų. 
Jiems daug kas nepatiko; jie 
pradėjo kurii savas organizaci
jas. aplenkdami jau veikiančias. 
Čia pasireiškia stoka respekto se 
noms organizacijoms ir jų 
kėįams. Atsirado nemaža

Skyri ?us 
kys atidarė susirinkimą ir pa-f 
kvietė dr. Domą Krivicką pa-Į 
daryti pranešimą. Profesonus 
s3V0 pranešime palietė dabarti
nę taiptautinę būklę, okupuo
tos Lietuvos padėtį ir pastangas 
jos laisvei atgauti.

Šioj trumpoj apžvalgoj palie
siu tik svarbesnius klausimus.

Po Antrojo pasaulinio karo. 
Sovietų Sąjunga išgalėjo Rytu 
Europoje, sustiprėjo militariš- 
kai. Pusiausvyrai išlaikyti, Va
karai suorganizavo NATO.

Liesdamas Stalino, Kruščiovo 
ir Brežnevo valdymo laikotar
pius, profesorius pastebėjo, kad 
Sovietu Sąjungoje žymesnių pa j 
sikeitimų neįvyko; veikė ta pa- tikos, 
ti Stalino doktrina, viskas pa- 
junkta Centrui—komunistų par-! }ą, profesorius pastebėjo, kad ir 
tijai- Ginklavimasis pirmo; eilėj,' VLIKo veikla nebuvo visą laiką 
o žmonių gerovė — antroj. To viename lygyje, ?r vis pregra- 
pasėkoje. Sovietų S-gos impe-! suojanti. Tas būdinga visoms

Kalbėdamas apie VLIKo

vei- 
kri-

veik-

Kauno Prisikėlimo bažnyčia okupuotoj Lietuvoj

organizacijoms.
Bet tai nereiškia, kad VLIKas 

neatlieka- savo uždavinių ir kad 
jam reikalinga koks tai pakai
ta kis.

Profesorius pasisakė už VLI
Ko veiklos tęstinumą. Tarp kitų 
kasdieninių VLIKo darbų, šiuo 
metu vienas iš svarbbesniųjų 
VLIKo uždavinių — tai Lietu
vos bylos Europos parlamente 

! iškėlimas.
Kalbėdamas apie veiningumą, 

profesorius ypač pabrėžė, kad 
mūsų visuomeninės veiklos pa
grindas yra tolerancija.

Jis įėjo į VLIKo valdybą tikė-

darnusis visuomeninės toleran
cijos taip svarbiam, dar Lietu
voje suorganizuotam, politiniam 
veiksniui — VLIKui.

Inž. Antanas Rudis 
dėmesį į tuos laikus, 
organizavo Amerikos 
Tarybą. kurios dėka 
ateiviai čia atsirado.

Jie dirbo vieningai, siekė vie 
no tikslo — Antrojo pasaulink) 
karo pabėgėlių įkurdinimo Ame

atkreipė 
kada jie 
Lietuvių 
naujieji

Mkteo; sekretorė Rauli-
naitytė, S. F.; iždininkė Dalia 
Aleknienė, Walnut Creek; Al
dona Gaigalienė, Lafayette; Da
nutė Janutienė, Berkley; ir Ge 
diminas Mažeika, San Francis
co — vaidybos narrai.

STAIGUS ATŠILIMAS

vau&u, bet fed U* nugriū
vą, šaukiamasi. j°g valdžia ne
apsaugoja tų gražių apylinkių 
mėgėjų, • .

Sausalito ne tik vaizdais gar
sus, bet k- žmonėmis. Ms. Sally 
Stanford čia su savo milijonais

riko/e. ALTo organizatoriai su
silaukė visuomenės pritarimo, 
atseit, tolerancijos, ko labai 
trūksta dabartinėje visuomeni
nėje veikloe.

Inž. A.šukys, užbaigdamas 
sirinkimą, padėkojo prof. 
Domui Krivickui už įdomią, 
riningą ir aktualią paskaitą.

Susirinkime dalyvavo apie 801 
asmenų. i

Francis Polteraitis\
j ALKOHOLIZMO PASEKMĖS

LTSR Centrinės statistikos
i

valdybos viršininkas Lengvenis 
savo 1979 m. išleistoje brošiūro-

tarai” ne tik baliaus programą je su grifu “Tik tarybiniam nau 
atliks, bet ir šokiams gros.

■ *• ♦ *
KUN. V. PAVALKIO

JUBILIEJUS

su- 
dr. 
tu-

Balandžio mėnesį du savaitga
lius praleidau San Francisco 
apylinkėse. Verbų savaitgalį bu 
vo suplanuota su anūkėmis va
žiuot prie Lake Tahoe į sniego 
kalnus, bet ten per savaitę siau
tė sniego audra, o San Francic- 
co apylinkėse galima sakyti bai
sus lietus žemelę plovė. Grįžau 
į Los Angeles, Nevados pasienio 
nepasiekęs.

Atvelykio sekmadienį vėl aš 
ten — anūkes po Velykų atosto
gų namo parvežiau. Ir kaip šil
ta? Tikra vasara.

Pervažiavau Sausalito — tu
ristų traukos miestą. Kur žiemą 
kalnas nugriuvo su namu ir žmo 
gų mirtis ištiko, dar šlaitai “bul
dozerių” tebevalomi. Tačiau 
nuostabu, jog už poros namų, 
tame pat kalne tuščias sklypas 
ruošiamas naujo namo statybai. 
Vieni nugriūva, kiti kyla į aukš
tybę- Nuo. kalno gražus įlankos

1 dolerių gyveno1 ir buvo miesto
* burmistre išrinkta. Ne taip jau 

seniai senyvo amžiaus sulauku
si, pasimirė.
Milijonus susikrovė is vadina

mųjų viešųjų namų biznio. Per 
amžių septyniolika kartų buvo 
areštuota už San Francisco ir 
kai kur kitur paleistuvystės na
mų laikymą.

Apie tą jos biznį yra knygų 
parašyta, aiškinant, kaip svei
kai ir puikiai ji savo bizniavie- 
tes įregistravo, kaip atrinkdavo 
laisvu noru į tą biznį einančias 
merginas.

Kai areštai įkyrėjo, ji apsigy
veno Sausalito mieste ir įrengė 
prašmatnų restoraną, turistų 

. atrakciją, kurs ir po jos mirties
• jos vardu atžymėtas. Nuo pros

titucijos žengė į politiką ir bu-
i vo išrinkta Sausalito miesto ta

rybos pirmininke. O tos parei- 
; gos lygios kaip ir kitų miestų 

pareigūnų, merais vadinamų.
J. Klauseikis

IŠ SAN FRANCISCO IR APYLINKIŲ
KAS NAUJO LIETUVIŲ

VEIKLOJE

• 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 died 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.

------ The Cost to Participate:------

Gegužės 15 d- 7 vai. v. Sokolų 
Scilėje, 847 N. San Mateo Dr.,; 
San Mateo meste, Cal., bus San 
Francisco Lietuvių Bendruome
nės Apylinkės valdybos rengia
mas pavasarinis . balius: vaka
rienė, laimės šulinys, pasisvečia
vimas ir dar programoje “Ji ir 
trys gintarai”. Tai lengvosios 
scenos ir muzikos vienetas iš 
New Yorko.
Ta “Ji” bene yra.Danutė Striu- 

gaitė. o tie trys ^“gintarai”: Vy
tauto Daugirdai, Zenonas Ju- 
rys ir J. Nakas-Nakutavi.ius. Tie
sa, kai kuriuose skelbimuose ra
šomu, jog to muzikinio vieneto 
pavadinimas esąs “Jinai ir Trys 
Gintarai”.

Tai jau Amerikoje subrendu-< 
sios kartos reprezentantai. Iš j u 
vieną. Juozą Na^ą-Nakutavič.ų, 
vaiku esant omačiau Augsburgo 
DP stovykloje, kai jis ten su tė- j 
vais gyveno. Kas galėjo tada nu 
matyti, jog Juozukas išaugs į 
muzikus-

San Francisco ir apylinkių 
lietuviai į balių kviečiami, pa
žymėta, jog “Jinai ir Trys G n-

energy
WISE .

a month
for Residential Unlimited Usage

$299 a month 
for Unlimited Business Usage

NO OTHER FEES OR COSTS
How to Start Service:
• The 800 Club needs your name, or company name, address, telephone number, and 
the first month's fee.
• The 800 Club can accept only a limited number of participants. So call Toll Free and 
sign up NOW.
• The 800 CLUB accepts VISA/M ASTERCARD.

W MB BMP MB IM MW W W W W BR ■■ IK W W E9 <1? 1

j CALL NOW TOLL FREE

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

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

THE 8oo CLUB, 17XO Connecticut Avenue, N.W. 
Washington, D.C. 20009

Tte 800 Ciub. inc . * lone distance sharing group
’ Nou* imde? Federal Cowmunfcafjohs Cow wtes’or1 Tarriffs

of diswaaMr
m orc* • rtey.after tJw

*xc««m /e um or vakar 
•nd •< Adtrtcrty.

Į dojimui” rašė, kad nuo 1950 mš 
iki 1979 m- gimimas protiniu po 
žiūriu nepilnaverčių vaikų Lie
tuvoje padidėjo dvylika kartų.

• |Be to, LTSR Švietimo ministe-Bendruomenės biuleteny svei oe nerimo mmiste-
kinamas kunigas Viktoras Paval} r^a pateikia^ duomenis, kad per 
kis 50 metų kunigystės jubilie-i laiką dobilams — mažąpro- 
juje. Nerašoma, kad tas atžy-{ č*ams skirtu pagalbinių mokyk

lų skaičius išaugo nuo 5 iki 50- 
girdėjau, tai būsiant gegužės 23 Atrodo, jog šis siaubą ke- 
Mdpitas mieste, kur kun. Paval’- \anTis rezultatas buvo pasiektas 
Kis Šv. Jono parapijoje klebo-! gyventuų nukuitūrėjimo ir
nauja. 1

Klebonaudamas nelietuvių pa- 
rapijoj,kun. Pavalkis labai daugiu 
padeda lietuviams, duoda salę’* ± 
tautinėms šventėms paminėti ir į -Į 
lietuvių organizacijas remia.. į S 

« ~ * i C;
“VAKARŲ VAIKAI" BAŽNY-’lE; 
ČIOS 100 METŲ SUKAKTU-!| 

VĖSE i =i

mėjimas bus, bet iš kitų šaltinių

negirdėtai išplitusio alkoholiz-

• San-
lietuvių tautinių šokių grupe i E 
“Vakarų Vaikai” pakviesta šok- E 
ti tautinius šokius Sausalito mie = 
ste Episkopalinės bažnyčios 100 * = 
me4tli gyvavimo jubiliejiniame1^ 
minėjime. ! =

. Ta pati šokėjų grupė birželio S 
13 d. tautinius šokius šoks su r 
Los Angeles jaunimo “Spindu- *„ 
lio” ansambliu prie Los Angeles 
esančio Glendale miesto Civic 
auditorijoje.

# ♦ *
APYLINKĖS VALDYBA 

Kovo 6 d. lietuviams vadovau
jant buvo suruoštas bendras pa- 
baltieč'ių vakaras. Programą at- 
1 ko argentiniečiai dainos meni 
ninkai: Suzana Valadkaitė de 
Lopez ir Antanas Slančiaus-

* kas.

i

mo. Vadinasi, Lietuvos priau- 
gančios kartos sveikatos būklė 
yra ne tiktai nepatenkinama, 
bet ir tragiška. Dar daugiau, pa
dėties gerėjimo perspektyvos 
’neaiškios.

(Iš Eur,i3bietuvio)

Žipohės patikės ir iš piršto iš
laužtus dalykus, jei jie^us pa
sakojami pasnibzdpfoii^y?;

(Philip Hagen)

- ; Niekad nevartokime ’ vaistu, 
jeigu nesame visiškai tikri, kas 
tai yni per vastai ir kuriam 
tikslui tie vaistai yra ski
riami.

iigiiuiHiitHiiHinunuHn innumrimi^Minnnnniininuiinhnh!!::}!!  ihihmhiiii

TAVO ŽODIS YRA TIESA 
Jono 17:17

IR PAŽINSITE TIESĄ, O TIESA IŠLAISVINS JUS 
Jono 8:32

Francisco ir apylinkių '• 3

ŠV. RAŠTO 
NAUJASIS TESTAMENTAS 

IR PSALMA1
LEIDINYS LIETUVIŲ KALBA. ĮRIŠTAS 
KIETAIS PLASTIKINIAIS VIRŠELIAIS 
PRAKTIŠKO KIŠENINIO FORMATO.

KAINA $3.

LITHUANIAN MINISTRIES, P.O. Box 321, 
Oak Lawn, Ill. 60454

"rttmiiinnmniiirnnniiinnniiininiiiiiiimiruiiiiiurmmiiiiiiin'iiiiiiiHitumumi,

“Šie du menininkai koncertavo 
ir losangeliečiu publikai. O “Ji
nai ir Trys Gintarai” gegužės 22 
d- atliks programą šv. Kazimie
ro parapijos salėje losangeliškių 
skautų stovyklavietės naudai 
rengiamame baliuje.

San Francisco Liet. Bendruo- 
ąnenės apylinkės valdyba, išrink į 
ta vasario mėnesi, pareigomis.1 
pasiskirstė šitaip:

Pirmininkas Algis Bačanskis,' 
gyvena Lafayette mieste ; vice-

A FUN NW KOOL-AID ■ RECIFE \
0 Koo-A'cT&rond 2 supor

Dnnk x
i/dCuprrvfk

or 1 jevrig

z/lmericanK^hen
į Anthony Dias Blue

PINEAPPLE SPARERIBS
■ Fortt Mid fruit go ▼eH together, and the eombinaSoe o€ 

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. Thb 
process of partial cooking is called parboiling.

If you are unable to devote the time or the refrigerator 
space to the marination procedure in this recipe, just omit the 
step. Tbe ribs wffl taste a little les of pineapple, but thevH . 
still be quite delicious, - J |

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 macarctri salad, sliced fomatewa { 
toasted French bread, and the pineapple sauce for dipping.

Serve beer, ieed tea, Sangria, chiHed rose wine, or the whfr? 
vine you used to make the sauce — a cold Chablia or SoaM» į

Grilled Pineapple Spareribs -w
SertjfMt.- Sir 
Cost- Modern^

Degree of difficulty: Easy 
Time: 1 hour, plus 1 day of 
murbwttng

trmSBed of excee fat
1
2

cup lemoa juxw 
cloy® gxrito, minced 
la soy sauce
tablespoon cnoUsset oc

1

1

■e (8M> os.) crushed 
pineapple, undrained

%
Parboil the tpareribs in timmering water for 30 minatst 
Place tbe rite in a roasting >an cni p<$Hr the pinmppl* 
over them. If the juice doem’t quite cow the rite.

off with water. Refrigerate for 24 boum.
e Meanwhile, prepare tbe basting aauee. Com hi 0m

crushed pineapple and fta liquid tbe Wirte, lemob Nite, tariič, 
*oy sauce, molasse? or sugar, oU and poppet, ia a WicdrnriL 
Bring to a boil and rimmet for 10 minutes. ■ } - ' t

• Wbeh ready to grill, pUo the rite 6 to gfacbei aBowa 
madtembot liw, and cook, turning freqaenUy, tor 30 utossfe®.

® During the Uat 16 minute* of cooktag, bote ofteb 
fix pineapple fence, wiring aorne of it to aerve with the rite.

a Remote rite io a warm platter, cut into «4te
and serve.

A
Uivirio®-

te«pooa peppee

iee from the CYANAMID AgecuJtes^
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DETROITO. NAUJIENOS
LB 30 METŲ JUBILIEJAUS ATGARSIAI

Perskaičius JAV IJB krašto 
valdyba inform ac ją, atrodo, kad 
perpūstas burbulas, šiais laikais 
visos lietuviškos organizacijos 
nemažai skardenas:, bet LB-nė 
perdaug gyrėsi atlikusi daug ir 
didelių darbų. LB informacijoje 
rašo, kad šie mėtai paskelbei 
Parapijų metais, bet juk tai pa- 
Ske.bė ne viena EB, bet ir dau- 
gel’s kitų organizacijų, kaip tai" 
LRK Federacija, L. Vyčiai,’AUŠ 
Moterų S-ga, A. Federacija, ir 
vises parapijinės organizacijos. 
Ėlevelahde tam reikalui suda
rytas centrinis židinys.

Toliau informacijoj skaitom:

proga kalbėjo ir Valstybės sek
retorius A. Haig ir kiti valstybės 
pareigūnai. Koks gi čia lietu
viams nuopelnas, kad lietuviai 
dalyvavo paskelbime Afganis- 
tano dienos?

Toliau skardenasi mūsų bend- j 
ruomenininkai: Valstybės depar-. 
lamente tarėsi su Baltų skyriaus ‘ 
vedėja M? Petterson, dalyvavo 
ir LB atstovai.

. Akademijos metu aštudhi mo
deratoriai kalbėjo’ po 5 minutes. 
Pirmas klausimas — mokinių 
skaičiaus padidinimas šeštadie
ninėse niokyklcse. Gana svarbus 
ręikalas, bet jis labai apleistas.

garbingo ąmžiaus sukaktuvių 
proga; jjiuna motina šnekasi su 
savo mokyklinio amžiaus sū
num. Berniukas, be amerikoniš
kos mokyklos, norėtų lankyti ir 
šeatadininę lietuvių mokyklą, 
susitikti ir draugauti su lietu
viai berniukais ir mergaitėmis, 
o motina jam atsako: Ujuk tu 
ten pagadinsi anglišką kalbom 
tarimą...” Filmo pranešėja pa- 
skelbia: u. .pasižiūrėkime 1 ietu* 
viškų tautinių šokių”, ir ekrane 
matome porą “tinendžerių” —• • 
baltavedę mergaitę ir juoduką 
berniuką, atliekančius * rock 
and roll” šokio numerius. Da
bartinės politinio pobūdžio peš
tynės tarp L. B-nės “visuomeni
nės tarnybos” vieneto ir VLIKo 
bei ALTos pirmavimo, ekrane 
parodytos dviejų ristikų grum
tynėse, kuriose jie vienas kitą . 
visaip daužo, laužo vienas kito 
kojas ir rankas, smaugia, plau
kus viens antram rauna, besirąi 
eiodami ringe ant grindų; “refe- . 
ry’s” - teisėjas, klūpodamas prie 
jų, lietuviškai sakydamas, abe
joja: “A.neaiškujneaišku, kas ši- ( 
tas ristynes laimės.” Turimomis t 
iš okupuotos Lietuvos žiniomis, t 
ten nyksta gandrai. Juos filme 
matome savo lizduose kalenan
čius, atsivertus kaklus ir sna
pus, tarytum mirties agonijoje, 
Ir šį reginį tuojau pakeičia; spie
čiai pingvinų, kurių aristokratiš-' 
kos. aprangos papuoštas vaikš
tynes, palydi. lietuviškas teks
tas, išreiškiantis abejonę,'ar tie 
pingvinai pakęs lietuvišką kli
matą ir ar hepanbrės grįžti at-" 
gal į savo gimtinę — arktiką. 
Ir dar . vienas, simbolinio pobū-. 
dzio vaizdas: lekia snieguotu 
keliu, per tankų mišką, rusišką 
“troi&a”, išįkurios pasigirsta (lie* 
tuviškai) raginimas: ’ “Skube- 
kmė ’ į geriausią atostogavimui 
vieną — į... Sibirą...” :

(Bus daugiau)

jr:

€
>•

Jules Breton

JURGIS JAŠINSKAS

SPAUDOS

Į LB trisdešitntmečio minėjimą ’ LB daugiausia dėmesio kve pia 
pakviesiu Diplomatinės Tarny
bos nariai, PLB V-bos nariai, 
PLJ S-gos vald. nariai, Didžiųjų 
organizacijų pirm., PU) Kom’t. j 
nariai,. PL Jaunim kongi nariai, 
LFT nariai, Lituanistiniu mo
kyklų vadovai ir Tėvų komit. 
pirmininkai, ŠALFASS vald. ir 
sporto klubų pirm., Spaudos ir, 
radijo valandėlių atstovai, Lž. 
direktoriai, LT šokių' Instituto j 
nariai, Kanados LB Tarybos ir 
valdybos nariai, KLB 
pirm., KU S-goš nariai i . , . _ „ _
pirm., JAV LB Tarybo’s nariai, I tvarkė, užrašydami savo turtą! ALTo ir LB pasitarime Lietu- 
JAV LB apygardų ir apyl. pirm., 
JAV LB Social, reik., Kultūros, 
šviet. ir visuom^reik. tarybų na
riai, ir 1.1., ir visuomenė.

į štai, koks kviestinių svečių 
sarašas, iš viso per 600 asmenų.J 
Iš tiek daug pakviestų atstovų, 
jubiliejuje balandžio mėn. 17 d.,, 
atidarant šventę, dalyvavo vos 
36 atstovai, vėliau, šiek tiek pa
sipildė,; ;bet nedaugiau 50, su 
svečiais. Tai liūdnas vaizdas 
trisdešim tmečio jubiliejaus pro
ga. Kaip jnatome, iš rengėjų in- 
fonnącijcfc buvo pučiamas dide
lis balionais, bet .ta pūslė tuojau 
supliuško. . - /• . : > y • ?-

į poiliiką. Visi bendruomeninin- 
kai žvalgosi po Baltuosius Rū
mus.

Lietuvių parapijų reikalų 
vykdymas. Ką gi čia LB turėtų 
bendrą? Parapijų klebonai tuo brutaliai veržiasi, pečiais ir ne-
reikalu, tesirūpina. Jiems jokių j cenzūruotais žodžiais ALTo 

■ ’ [.jaukų rinkėjus apdalina. Vasario
R. Bublys — Lietuvių sodybų Į 16-os šventės proga ALTo aukų 

rinkėjai laukė iš LB-nės susival- 
sia 10 metų pavėluota. Tų, ku- dynio. Informacijoje įtraukta ir 

_ rie 1919 metais atvykom nemo- j Birželio l-loji Bailų laissės 
> apyl. kant angliškai kalbėti, daugelis • diena. Tai tiktai pasiskardeni- 

ir sk. jau išmirė, o likusieji jau susi-| mas.

bosų kol kas dar nereikalinga

seneliams kūrimas. Jau mažiau-

Tai tiktai pasiskardeni-

' globėjams. Anglu kalbą mokau-į vos Atstovybės rūmu ręstam a- 
! tiems jau nebesvarbu, ar prie- vimo komiteto pirmininku iš-

rinktas ALTo atstovas Washing
tone dr. J. Genys; iš LB paskirti 
L. Kojelis ir kiti pagelbininkai.

Po trisdešimtmečio akademi
jos, kuri tęsėsi visą dieną; balan
džio 17 d., 7 vai. vak. vyko ban
ketas. .Menine dalį atliko solistė 
G. čepkauskienė, iš Kanados, ir 
poetas B. Brazdžionis, iš Los An
geles. Po meninės dalies sekė 
vaišės ir šokiai, grojarif R. Kas
pučio orkestrui. > .. ,

Balandžio 16 d. buvo įstatyta 
detroitietės B. Rauckienės me
no paroda. Buvo iškabinta 20 

— ' v ... . - . . v.. v . | eksponatų. /G :
Pri^sdešiiĮiimečijo . i-jubiliejausĮineiT jog^ štai, irt LB.x dažo^ vieną j Dievo Apvaizdos bažnyčioje

glauda lietuviška ar angliška.
Santykiai su kitais veiksniais, 

i Siekiant santykių, reikia vienų 
i kitiems daugiau tolerancijos. 

... _ t. savo’ žodyje pašpilkavo
, VLIKą, ypač jo pirmininką, 
štai tau ir santykiai su kitais 
veiksniais. Taip elgiantis, san
tykiu su veiksniais nėra ko 
laukti. Man nesuprantama, kas 

; VLIKo atstovą į LB ’trisdešimt
mečio minėjimą atsiuntė. Ar. 
kad iš.jo pasityčiotų?

Lietuvių atstovybės rūmų res
tauravimo’ reikalai. t Gal dėl to 
įtraukti, kad parodyti visuome-

Ūkininkas

Pasibaigus knygos "‘Didysis 
Lietuvos Kunigaikštis ALGIR
DAS’’ paminlėjimo iškilmėms, 
turėjau progos šnektelti su tos 
knygos autorium. Pažindamas 
jį, kaip veiklų Bostono lietuvių 
visuomenės veikėją ir kaip 
darbštų mūsų periodinės spau-

dos bendradarbį, pateikiantį jai j 
nemažai įdomių rašinių, liečian
čių įvairius mūsų istorijos klau
simus, paklausiau:

— Kokį dabar, Algirdai, isto
rinį veikalą rašai?

— Pradėjau rinkti medžiagą 
apie Vileišius.

i — -Tai bus veikalas apie žy
miuosius Petrą ir Joną Vilei
šius?

— Ne vien-apie juos, bet ir 
apie jų plačią giminę, vaikus ir 
vaikaičius. Ne vienas jų dar ir 
šiandien yra veiklūs lietuviai ši
tame krašte.

‘— Gerai, Algirdai, sveikinu ir 
linkiu ištvermės užsimotą dar
bą sėkmingai baigti. Jį baigęs, 

.neturėsi tokio, vargo, kokį paty-

.žadėjęs savo ištekliais išleisti 
veikalus, kurių nepasiryzta iš
spausdinti kiti visokie fondai.To 
fondo vyraustoji įstegėja yra 
Alena Vileišytė-Devenienė, Jo
no Vileišio duktė.

Istorikas dr,A. Budreckis pri
tarė mano išvedžiojimui, pasiža
dėdamas užsimotą veikalą apie 
Vileišius parašyti, kai suspės, 
artimiausiu laiku.

Sėkmės ir reikalingo ryžto bei 
ištvermės, ruošiant naują veika
lą, Algirdai.

šių metų kovo mėn. 27 d. So. 
Bostono L.P. D-jos namų salėje 
buvo suruoštas pagerbimas ra
šytojui, humoristui — poetui, 
dramaturgui, teatralui ir ilga
mečiu! Bostono lietuvių šešta
dieninės mokyklos vedėjui An
tanui Gustaičiui, jo 75-rių metų 
amžiaus sukaktuvių proga. ] tą 
pagerbimą susirinko pilna salė 
įvaikius amžiaus dalyvių. Pra
dedant mažamečiais ir baigiant 
karsinčio amžiaus atstovais. Be 
jokių iškilmingų ir iki nuobodu
mo užstęsiančių sveikinimų ir 
prakalbų, buvo - pradėtas susi
rinkusiems rodyti televizinis 
ryškiai spalvotas montažas, pa
vadintas “Televizija Lietu
viams”. Neparastai gabiai ir su
maniai paruoštas meno viene
tas.

Tą filmą paruošė filmavimo 
mokslą baigęs, bostoniškis Ro
mas Šležas. Jis parinko ir į vie
netą sumontavo įvairių televi
zijoje parodytų filmų iškarpas, 
kiekvienai pritaikindamas lietu 
vų kalbos tekstus. Tuos tekstus 
į filminį ekraną įskaitė, tiks
liau, įkalbėjo bostoniškiai lie
tuviai ir lietuvaitės, scenos me
no mylėtoja, tuo jau ne kartą 
pasireiškę, daugiausiai Ginos 
Kupčinskienės Bostone suorga
nizuoto ir vedamo Lietuvių Et- 

! nografinio ansamblio nariai.Mon 
T tažp tekstas, kaip ir filme, esan

tieji vaizdai, nesudaro ištisinės 
eigos, . bet pritaikntas -kiekvie
nam praslenkančiam vaizdui. 
Pvz., dabartinis Amerikos pre
zidentas Reagan’as kalba spau
dos konferencijoje... lietuviškai, 
sveikindamas garbingą.šio kraš
to pilietį Antaną Gustaitį, jo

i

Brizgys šu kėlių kunigų asista. 
Tai dienai pritaikiptą pamokslą 
pasakė prelatas Balkūnas. Prie 
duonos ir vyno aukos, kūrėjai 
savanoriai nešė, ir -žiupsnelį že
mės. Per maldas giedojo parapi
jos choras, vadovaujamas R. 
Kaspučio. Giedojo ir solistė G. 
Ėepkauskienė.. Bažnyčioje buvo 
labai įspūdingos.

Sekmadienį, balandžio 18 d.
po premijų įteikimo, perskaity- kad prieš-kelerius metus Ame- 
tos rezoliucijos, sugiedotas him- rikoje yra įsteigtas Petro ir Jo-

-rei, ieškodamas leidėjų veikalui! 
apie D.L.K. Algirdą. Juk žinai

Zuzana: — Aš susituoksiu su 
policininku. . ? ‘ V?, — t
7Syiratigė: — Malonu girdėti. 

Koks jo vardas? • • : * ’ ■ ū.
. Zuzana:—Aš nežinau jo var- 

dof bet turiu jo telefono nū* 
'mėrį. \

savąžiaVnft^ atidarė JAV LB atstovybės riimų sieną.. Kaip jau ! jįj§jas ’ atnašavo’’ vyskupas V. rymas.
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nd" Vileišių jaunu giminaičių
1 “Devenių kultūrinis fondas”, pa

nas ir po to .sekė -šventės uždą 
; St.

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima- gauti nepaprastai {domius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo aUiminimoA.

A. Gusaen — MINTYS IR DARĖAL259 psL, liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir

Dr. A. J. Guisen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai, Tik —__

Galinta taip pat užsakyti paštu, atsiuntus ček| arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri- 
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GaUta kralptlc tr tiestai į SLA CmItę:
LITHUANIAN ALLIANCfi OF AMUICA

I Yert. K Y. 1*Wį

RIKOJE
yn fenliuria, OKfl&rtzsU Ir turtingUxMXa lietuviu trttemainy 

tuūadjK lietuviam* ištiktnai tarnaujanti jau per » metui.

8LA — rtlleka kulttri&iui darbui, eelbeti ir kitiems kuria hM 
darbut dirba.

SLA — ftmokėjo daužau kafp AŠTUONIS MILIJONUS dolerti 
rpdraudu nariams.

Kiekviena* lietuvi/ ir lietuviu drtU4M
Surivienijlme apsidnu/ti iki H0.000. ~ ”

£LA — apdraudžia Ir Taupomąja apdrauda — 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, įlekiančias

NLA — rUkut tpdrradžU pigti terminuota apdnuda: ui 
tLCOO apdraudof rasų temoka tik 1X00 metaso.

gtJk — kuopę Tyra rUoee lietuviu kolonijom KrripidtAa 
1 savo apylinkės SLA kuopę velkė i ui Jie Just 

mielai pagelbės 1 SLA litraiyti. |

- • . t ' r ■ y

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

visi žinome, tas reikalas jau se-1 
niai juda, aukos renkamos, ko
mitetai sudaryti, tai ko gi čia 
skardentis?

Nepamiršta nei Lituanistikos 
katedros įgyvendinti. Gal ir ne
blogas sumanymas, bet nevisai 
praktiškas, Įgyvendinus: kated
rą, kažin ar turėsime pakanka- 

nimo žodžių, o rastu sveikino»mą skaičių studentų, o pinigų 
labai daug, gal visi pakviestieji. | jai išlaikyti, turėsime. Lietuvių

Toliau buvo skardenamasi at
silankymais Baltuose Rūmuose. 
Š.m. kovo 10 d. pas prezidentą R.. 
Praganą pakviesti atstovai' — * 
PLB pirm. V. Kamantas, JAV 
LB V. Kutkus, A. Zerr ir kiti. 
Ptezidentas tada Kovo 21-ąją 
paskelbė Afganistano Diena. Ta

krašto v-bos pirm. V. Kutkus, 
tarė žodį ir sudarė prezidiumą: 
vysk. V. Brizgys, prel. Balkūnas, 
PLB pirm. Kamantas, kun. V. 
Kriščiunevičius ir kiti garbingi 
svečiai. Atkalbėta invokacija. 
JAV ir Lietuvos1 himnus sugie
dojo solistė Danutė Petronienė. 
Po himno' sekė keliolika sveiki-

Fondas pinigų turi. Vietoj lan
kymosi NVashingtone, lėšas pa
stirkime katedrai įgyvendinti..

Toje septynių puslapių infor
macijoje primenamas ir solida
rumo įnašas, bet jo vykdymas nę 
taip jau lengvas. Į Vasario 16-os 
minėjimo aukas ALTui LB-nė

g -s MAISTAS IŠ EUROPOS SANDELIŲ
| 2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2787

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių,

MARIJA NOREIKIENt

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

$501 w. 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ Tel 925-2731

JAY DRUGS VAISTINE
1759 W. 71et St, Chicago, ID.

a BerKSfiNGAi spnjxno receptai • Fannie mat saju 
DUMYNAI • KOSMETIKOS RS3KMKNY8

Atdara Šiokiadieniais noo

neirta

Aleksas Ambrose, 
CHICAGOŠ LIETUW ISTORIJOS

autorius, v 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Čhicagos lietuvių istoriją ■ 
(^869 — 1959 metai).

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

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

Inž. LIŪDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

ATEINA LIETUVA,
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.
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ūkiui atstatyti Jų tarpe neatsiradę nė vieno, kurie būtų 
pastudijavęs krašto ūkio reikalus Ir pasiūlęs rimtai ap
galvotą planą darbams atnaujinti, pramonei atstatyti, 
Švietimui iškelti reikalingon aukštumom

Kariai galėjo leisti gyventojams atstatyti pašliju^ 
krašto ūkį, bet gyventojų jie bijojo, jie benorėjo, kad 
parlamentas ar rinkti atstovai patrauktų juos atsakomy
bėn už krašto nualinimą.

Generolai neleido gyventojams tvarkyti krašto rei
kalų, bet sugalvojo griebtis naujų žemių, panoro pavergti 
kitų kraštų žmones. Jiems šovė į galvą mintis atimti iš 
britų Falkland salas, pavergti jų gyventojus, padidinti 
savo teritoriją ir pataisyti pasitikėjimo nustojusi Argen 

-tinus kario vardą. Jie panoro pavergti Falkland salų gy
ventojus ir pasisavinti Pietų Georgia salą.

Argentinos kariuomenės ir laivyno štabai suorgani 
zavo turimas karo jėgas iš pasalų įsiveržti į Pietų Geor
gia ir Falkland salas, paskelbti jas Argentinos aąlomis. 
Niekad Argentina minėtų salų neturėjo, bet dabar pa
skelbė jas suvereninėmis Argentinos teritorijomis. Kad 
reikalas atrodytų tikresnis, tai Falkland salas pavadino

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išakyns MimadiealBa, 
nuo 9 Tai- ryto iki S vai popiet. Sefcadif.niaia — iki 12 vaL

Argentinos generolai prilipo 
liepto galą

Argentinos generolų grupė, valdžiusi kraštą pasku- 
nius keletą metų, prilipo liepto galą. Kol kariuomenės ir 
valstybės priešakyje stovėjo generolas Videla, tai dar 
buvo vilties, kad krašto gyventojams bus grąžintos pa
grindinės žmogaus teisės, bet toliau numatančiam kariui 
sunegalavus, likusioji karių grupė pati neprisilaikė Įsta
tymų, negalioja kariams konstitucija ir niekas įstatymų 
negerbė. Kariai panaikino spaudos laisvę, bandė pavergti 
laikraščius savo naudai, visiškai nugyveno krašto finan
sus, nuvertino pesą ir kraštą valdė vien karo jėga. Buvo 
susidaręs, Įspūdis, kad kariuomenės vadovybė paskelbė 
karą krašto gyventojams.

Prieš Antrąjį Pasbulinį karą Argentina buvo tapusi 
vienu didžiausių ispaniškos kultūros centrų. -Buenos Ai
res mieste buvo pačios didžiausios ispaniškų knygų lei
dyklos. Buenos Aires turėjo kelis gerus laikraščius, ap
dairius-ir gerai informuotus redaktorius. Buenos Aires 
dienraščiai turėjo savo korespondentus visuose dides
niuose pasaulio centruose. Argentinos dienraščiai davė 
toną visoms Pietų ir Vidurio Amerikos valstybėms, įskai
tant ir pačią Meksiką.

Paskutiniems Ispanijos karaliams įvedus cenzūrą ir 
pradėjus varžyti laisvas istorijos studijas, iš Ispanijos 
gabesnieji rašytojai persikėlė į Argentiną ir ten pradėjo 
leisti Ispanijos klasikus, literatūrą liečiančias studijas. 
Generolas Peronas visą tą pribaigė, o dabartinė generolų 
grupė išardė laikraščius ir likvidavo ispaniškų knygų 
leidyklas.

Svarbiausia, jie visiškai nugyveno Argentinos pesą, 
o bevertis pesas traukė į bedugnę ir pačius kariuomenės 
vadus. Priėjo prie to, kad už dolerį Argentinos bankai 
jau mokėjo 12,000 pesų. Tarptautinėje finansinėje rin
koje pesas tapo beveik bevertis. Amatus turintieji žmo
nės pradėjo bėgti iš krašto. Didokas lietuvių skaičius iš 
Argentinos išvažiavo, nes pragyvenimas buvo labai 
sunkus.

Kariuomenės vadai galėjo pavartoti jėgą prieš be
ginklius krašto gyventojus, bet jie buvo bejėgiai krašto
Smu Į . ■ ■ ■ ------------ - --------------------------------------------

JUOZAS ŠVAISTAS

PETRAS ŠIRVOKAS
Nuotykių nuotykiai žemėje, 

pragare ir danguje
TOLIMI, BET NEPAMIRŠTAMI LAIKAI

(Tęsinys)
Baugiai dejavo rudens vėjų plakamos li

kusios be papuošalų medžių šakos, klaikiai krank
sėjo alkanos varnos, verkė ir draskėsi Verutė, Leo
kadija, pažvelgdamos pro didingų rūmų langus, 
motina kaip plaunama bliovė, tėvas braukė stam
bias ašaras. — vienas tik Petras kietai sukando 
dantis ir kentėjo bė garso. Jis meldėsi į Dievą ir 
visus šventuosius, manydamas, kad jau tikrai 
teks atsisveikinti su dūšia.

Atrišo leisgyvį ir liepė apsivilkti, šito nebe
įstengė jis padaryti, teko tiems patiems bude
liams tai atlikti. Tuojau uždėjo ant kojų geleži
nius pančius. Nutempė į rūsį, baudžiauninkų ka
lėjimą, ir uždarė.

Po kelių dienų nugabeno į apskrities miestą. 
Čia jau gerokas būrys buvo surinktas panašių 
\yrų. Sustatė juos po keturis, surakino grandi- 
/.ėmh. Apsupo raiti ka«ok-aiy subliovė iškėlę na- 
gaikus n- — sužvangėjo, sulingavo gedulinga 

isena.
Sunkiai, iš i Jo slinko vora į rytus. Pakeliui 

i r'sidj‘la' 0 ' i> n; uju ir nauju yvnj. nematytais

Malvinų salomis. Ne argentiniečiai toms saloms davė
vardą, bet prancūzai, išplaukę iš St. Malo uosto. Iš St. 
Malo prancūzai plaukdavo į La Plata, pakeliuje jie su
stodavo dabartinėse Falkland salose. Jas pavadino Ma
lonines salomis, o argentiniečiai iš Malouines padarė 
Malvinų salas. 1882 metais Roque Bancijos redaguotas 
istorinis žodynas, Madride išleistas, Malvinų salų visai ne
mini. Jeigu ispanai būtų Malvinų salas turėję ir perleidę 
Argentinai, tai prieš šimtą metų leistas ispanų istorinis 
žodynas būtų Malvinų salų vardą paminėjęs.

Britų jūrų kapitonas John Davis, pasiųstas į Pietų 
Atlantą, Falkland salas pirmas rado 1572 metais. 1598 
metais į šias salas užplaukė adm. Sebald van Werdt, be
plaukdamas į Antarktidą. Tais laikais tos salos jokio 
vardo neturėjo. Jos;buvo pavadintos Sebaldinėmis salo
mis, nes ten ilgiau buvo sustoję Sebaldo laivai. Falkland 
salomis jos pavadintos tiktai 1690 metais, kai vicekara- 
lius Falklandas pasiuntė dar didesnę ekspediciją į Ant
arktidą ir Falkland salas padarė tų ekspedicijų centru.' 
Niekad ispanai tų salų neturėjo ir argęhtiniečiams jų 
negalėjo atiduoti. ■ k

Argentinos generolai įsikalė į galvą,,kad Argentina 
turėjo suverenines Falkland salų teises, įtikino krašto 
gyventojus, kad jos priklausė Argentinai ir, britams vi
sai nesitikint, įsiveržė į Falkland salas,' pasiuntė karo 
laivus ir nuginklavo Falkland salose buvusį gubernato
rių ir 98 britų pasienio sargus. Balandžio 3 dieną jie 
pasiuntė kitą ekspediciją į Pietų Georgia salą ir ten su
ėmė 24 britų salos sarguk. Generolai manė, kad britai leis 
prieš argentiniečius kovą vedusioms generolams užimti 
britų apgyventas, prižiūrimas ir valdomas salas.

Britai sudarė gana stiprų laivyno dalinį ir pasiuntė Į 
Falkland salas. Britai, paleidę keliolika šūvių į Pietų 
Georgia salą, privertė ten iškeltus argentiniečius iškelti’ 
baltą vėliavą. . - - ■

Yra pagrindo manyti, kad panašiai pasielgs argen
tiniečiai ir Falkland salose. Jie iškelti Rytų Falkland 
saloje, o britai ketvirtadienį paskelbė visų Falkland salų 
blokadą. Argentiniečiai negalės pasiųsti karo medžiagos 
ir maisto Falkland salose esantiems savo kariams. Ką 
Argentinos generolai toliau darys?

Generolas Galtieri pareiškė, kad karių vyriausybė 
pasitrauks, jeigu neapgins Malvinų salų. Tai būtų di
džiausias Argentinos laimėjimas. Krašto gyventojai ga-

keistais veidais ir nesuprantama kalba šnekančių.
Kelis kartus pasikeitė kazokų konvojus, o 

vora vis taip pat nuobodžiai, neatlaidžiai buvo 
stumiama į rytus. Ji slinko ir slinko. Kazokai iš 
nuobodumo ar šalčio suimti šuoliais pasileisdavo 
aplinkui, užlėkdavo su arkliais ant žnionių, pa
čaižydavo nagaikomis. Ypačiai jie mėgdavo pūsi1 
gauti pavargusius, atsiliekančius.

Purvas ir klampynės ant kelių pavirto gruo
du. Daugiau vartė ir vargino kojas. Sibiro šalčiai 
skubėjo priešais. Sniegas pelenais dulkino, kar
tais drabliais tėškė už kaklo, į veidą, o vorą vis 

I tebebuvo pakeliui. Visai nusivarę vyrai pasiekė 
I Volgą. Upė kaip marios — nei kratų, nei galo. 
Visur pajuodavęs, slibinų sketeromis pasišiaušęs 
vanduo.

Plaustais persikėlė per Volgą ir pametė bet 
kokį ryšį su gyvuoju pasauliu. Visur balta, lygų 
ir klaikiai tuščia. Per dienų dienas nei gyvo žmo
gaus, nei jokio žvėrelio. Tik staugia ir dūksta 
sniego pūgos, lyg velnias čia raganas jodytų.

Kartais, rodos, visas pragaras pradeda šėlti. 
Didžiausi sniego kalnai užverčia, užgriūva kėlią, 
čia vėl viesulai įsisuka — ale tokie, kad išdrasko, 
išpurto tuos kalnus ir sumaišo su dangumi Tada 
nei kitokai, nei jų arkliai nebedrįsdavo nosies 
iškišti. Tada ir varomieji gaudavo atsidusti pa
kelės daržinėse.

O galą vis dėlto priėjo. Kas krito pakeliui 
negyvas, tam tenai ir amen. Pavasarį, sniegui nū- 
šiht*. vis kas nors — žmonės ar žvėrys — sutvar-

Antanas Rakštelė Gubns

PAVERGTOJE LIETUVOJE
REDAKTORIŲ VARGAI

Vilniuje leidžiamas “Literatū
ra ir menas” rašo:

“Ar ne parodoksalu, kad res
publikoje gausėjant aukštos 
kvalifikacijos mokslo darbuoto-Į 
jų (..<), parengiamų ir pateikia
mų leidyklai rankraščių kalba 
ir stilius tebėra labai menkas?!

Kiek dar garsėjančių ir iš
garsėjusių mokslininkų nesidro
vi atnešti į leidyklą rankraštį, 
kuriame gausybė nenuoseklu- 
miį pasikartojimų; ką jau saky
ti apie logiką ir stilių, kai mir
gėte mirga gramatikos, klaidų! 
Žinomą, nemaža tokių rankraš
čiu redaktoriai atmeta, bet daž- 

’nai, planų spaudžiami, dienų 
dienas narpalioja sakinį po sa
kinio, iš žodžų painiavos išlukš
tena sunkiai suvokiamą jų pras
mę, o paskui valandų valandas 
“derina” su. autoriumi, t. y. jam 
aiškina, kaip reikia taisyklingai 
reikšti mntį.”

(aMokslas3’)
* ❖ *

“Nors įprasta manyti, kad ge
ras mintis protingi žmonės mo
ka dėstyti gražia kalba, prakti
koje pasitaiko visokių kuriozų-

Vienas, žiūrėk, šimtus kar
tų taisinėja tą patį dalyką, per
rašo viską iš naujo, kitas užsis
pyręs nenori taisyti aiškios klai
dos ar savo iš piršto išlaužto 
fakto ir pan.

...ar nevertėtų bendromis pas
tangomis sukurti tokią atmosfe
rą, kad autoriai neišdrįstų siū

lyti leidyklai nevalytos kalbos 
rankraščių (tokių autorių, deja, 
gana daug), o leidėjai reikalau
tų ne tik dalykinių, bet ir kal
bos recenzijų”.

(^Mintis'')
* * *

“Deja, leidyklai nesiseka ap- 
apsaūgoti redaktoriaus nuo tų 
darbų, kurie jam nepriklauso. 
Dar pernelyg įsigalėję posakiai: 
čia redaktorius padirbės, čia re
daktorius pataisys; kalba pras
ta, tegul padirbėja redaktorius" 
ir t. t. O visu tuo pirmiausia tu-" 
retų pasirūpinti save gerbiąs au
torius.”

KRITO DAUG GALVIJŲ ; G

Žemės ūkio ministerija oficia
liai pranešė, kad Jurbarko rajo
ne pernai krito daug galvijų.Nors 
per pirmuosius žiemojimo mė
nesius galvijų kritimų šiek tiek 
sumažėjo, tačiau per sausį pa
šoko dvigubai. Dėl prasto šėri
mo,. blogų laikymo sąlygų Pa- 
vidaujo kolūkyje sausio mėnesį 
krito 26 didelio svorio ver
šiai. ■ ' J'G

Jeigu 1977 m. rajone iš kar
vės buvo primelžta vidutiniškai 
3,525 kg. piene, tai pernai 2,- 
528 kg., arba 997 kg. mažiau. Ra
jono ūkiuose karvių produkty
vumas buvo žemiausias respub
likoje, o bendroji pieno produ- 
kckcija sumažėjo 6 proc., lygi
nant su 1980 m.

lėtų išsirinkti demokratinį krašto parlamentą, sudaryti 
vyriausybę ir patraukti Argentinos generolus teisman 
už didelę sauvalę.

LIETUVIŠKAS PORCELIA
NAS.

Kauno “Jiesos” dailiosios ke
ramikos gamykloj atsidarė por
celiano cechas, kuriame pradėti 
gaminti kavos servizai..

šiam darbui ruoštasi šešerius 
metus. Por tą-laiką specialioje 
laboratorij oj e specaili star suda
rė porceliano gamybos receptū
ras. įrengimų gauta iš .Vak. Vo- 
keitijos, degimo krosnys — iš 
Italijos. “Atramos” gamykla pa
gamino džiovyklas, o patys ke
ramikai —puodukai liejimo pus- 
automačius. ; " ' .

Sukurti porceliano gamybos 
receptūrą svarbiausią. ' .Stat 
tarp porceiiariini.nkų^ :,^apiitų'si 
nerašyta .taisykle
tversi —labiau ■ fiiylėši”, ' Ne- 
paslaptis, ir- nupmkūš • lięenzij ą, 
ne visada gaunamas toks porce
liano tvarinys, koks išrašytas 
recepte. Čia kaip, ir visoje de
koratyvinėje keramikoje,Kbai 
švarbir nieisirąį ; -žmonės^ ku
rie tą gaminį kurią,. -Ų; ■ .

Gamybos direktorius - sąkįo:
— Iki šiol Lietuvoje porce

liano niekas negamino. .Todėl te-.
r'-. ‘ ir “ <•'

-ko pradėti “iš- nieko’Ų? ,TąT sun
kiausia. ; ' ;j/;

Be kavos, servizų, keramikos 
gamykloje gaminsimos .atskiros 
oa-reei ianinės ■ vazelės, puodu- 
kai ir kt. mazi suyęnyrai. j \

(Iš Eur. Lietuvio)

Ąrgentihcfc užsienio reika
lų m-nisteris X. Gosią -5lendez 
bando įtikinti Amerikos vąktj’-. 
bių organizacijos atstovus apie 
reikalą pądėti Argentinai^- bet 
kitos valstybės atsisakinėja.

— Penktadienį aukso uncija 
kainavo $361 -

kys lavoną. Kas išliko, tasai ilgam pateko į naują liau sustojo prie kareivinių, kurios baltavo toliau
vargą. Vora buvo išdraskyta mažesniais būriais. 
Petras su savo padaliniu atsidūrė pėstininkų pul
ke. Jis lengviau atsikvėpė. Dvare buvo pramokęs 
poniškos kalbas, tad ir rusiškąją veikiau suprato. 
Dėl to fte tiek daug buvo spardomas ir mušamas. 
Be to, kaip dailus, žvalus vyras, tuojau atkreipė 
pulko vado dėmesį. Jo balsas, dainuojant po ri
kiuotės paniekų, prašokdavo kitus. Išėjęs visą 
muštrą, btive paskirtas į muzikantų komandą.

Dėl linksmo būdo, sąmojo, mėgdavo jį karei
viai ir vadai. Turėjo gerų draugų. Visi kartu 
marindavo sunkias savo dienas ir nuobodulį. Ta
čiau liūdesio atsikratyti neįstengė. O tasai liū
desys daug didesnis ir gajesnis atsirado, negu 
pono rūmuose. Ilgėjosi savo tėvų, namų, gimtojo 
krašto, kalbos. Jokia žinia, net vėjelis iš ten, ro
dos, neatpūsdavo. Verutę šiltai prisimindavo. 
Leokadija iš pradžių buvo užlūžusi jam kaip skau
di, nuolat diegianti rakštis. Dažnai susikrimsda- 
vo, kad nesuprato, neįvertino jos. Ilgainiui vėl 
ji tapo panikiška, skaidria svajone.

Labiausiai gailėjosi savo smuiko, kurį pats 
pohas, pareikalavęs atnešti, sulaužė, sumindė jo 
akyse. Kito tokio čia pasidaryti nebegalėjo.

(Pirmosios dalies pabaiga)
*4.^ r'* * ui t

PAKELIUI I TĖVIŠKĘ UŽKLUMPA 
MIRTIS

Petras užkopė į kalnelį ir paskutinį kartą 
pažvelgė į Azijos miesto mūrus. Jo žvilgsnis ilgė-

užmiestyje.
Sustojo Petras ir susimąstė: dvidešimt pen- 

kori metai lazdų, muštro, katbrgiškų žygių Čia, 
tame Sibiro slėnyje, ir kitur po platųjį pasaulį. 
Visur su caro Mikalojaus miline ir su kareivio 
apdaru. ;

Ir dabar tas pats apdaras ir kuprinė Už pečių. 
Tik ant krūtinės dryžuoti Įvairių spalvų kaspinė
liai, palaiką žalvario medalius. Prie diržo, mažas 
būgnelis pūpso. Pirmiau tampė ir mušė didžiulį 
pulko būgną. Dabar, kaipo dovaną, gavo mažąjį. 
Labai jau prašė atsisveildndamas. Paprato ir pa
mėgo tą ritmišką būgnų trinkamą. Jiš tiko visur: 
žygyje darniai palaikė ir lengvino kojas; kauty
nėse kėlė drąsą, šaukiant durtuvų atakon; pavo
jaus metu ar skubiam rekalui esant budriai įspė
davo ir nukeldavo vigą pulką; hūkū tėisftfo pa
smerktiesiems šiurpiai primindavo paskutines 
jų gyvenimo akimirkas.

Visa tai dabar jau praeitis. Tolima, išgyven
ta ir nebepakartojama praeitis. Daug suėdė ji 
sveikatos, drauge nusinešė ir pačius geriausius 
jaunystės metus... Kaip darganotą rudenį vidur
nakčio plėšikas. Graudu, bet nebepataisoma, jau.

Valandėlę pastovėjo, pagalvojo Pętrąs ir am
žinai nusisuko nuo rytų. Jis skubiai ėjo į vakaius. 
Kaip pėsčią buvo atsivarę čion, taip pėsčiomis ir 
namo paleido. • (Bus daugiau)

— Naujienom, Chgo, UI, Sal.-Monday, May i-3, 1982



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

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted SU Chicago, IL 60608 
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VALDŽIOS ATSTOVAI
NEGALI KLAUSINĖTI

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

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 10&d Street

Valandos pagal susitarimą

Dr. Jonas F. Mažeika
DDS — DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 W. 103rd Street 
Oak Lawn, ill. 

Off. tel. 423-8380 
Valandos pagal susitarimą

NEW YORK. — New Yorko Į 
mokyklų administracija priva-' 
Įėjo išmokėti 4 mokytojams 
stambių sumų pinigų už tai, kad 
jie nesutiko atsakinėti į mokyk
los vadovybės klausimus.

Buvo pravestas įstatymas, ku
ris leido valstybės atstovams ap-1 
klausinėti samdomus ar dirban
čius tarnautojus, jų tarpe ir mo
kytojus. New Yorko miesto pa
reigūnai notėjo žinoti, ar pasam
dyti mokytojai yra komunistai, 
ar nėra, šie mokytojai atsisakė 
atsakyti į šį klausimų. Jie nebu
vo komunistai, bet jiems atrodė, 
kad savivaldybės atstovai neturi 
teisės klausti mokytojų, kuriai 
politinei partijai jis priklauso.

Tas įstatymas pateko į aukš
čiausių teismų, kuris priėjo išva

dos, kad įstatymas nelegalus. Falkland salose, kai JAV nu- 
Tai buvo nutarta prieš 2 metus, stojo tarpininkauti. ,
Dabar teismas patarė nustatyti 
mokytojams atlyginimą už netei
sėtą pašalinimą iš mokyklos.

New Yorko miestas turės iš
mokėti mokytojui Bernard Riess
$129,717, mokytojai V. Shiack- 
man $144,599 ir mokytojai D. 
Strauss — $151,193.

Anglų kalbos mokytojas Oscar 
Shaflel gavo $151,698.

— Dolerio vertė tarptautinėje 
rinkoje sumažėjo dėl įvykių

----------------r-
— Prezidentas Reaganas sto

jo britų pusėn, nes Argentinos 
prezidentas gen. Galtieri pasira
šė "draugingumo” sutartį su 
Kremliumi.

RUSAI TURI DIDELIŲ
ATOMINIŲ RAKETŲ

WASHINGTON, D.C. — JAV 
turi daugiau atominių raketų, 
negu rusai turi, bet rusai turi

rs 'eVetoriu*. Jis aiškino Sena- 
*o vŽ8:e?ic reVa’ų komitetui, 
■o’ ią praim? rusai dar galin- 

negu JAV.

-- Gen.volai Gal Ik—i patarė 
Argentines karinus lieti kraujų 
už Falkland salas, bet pats grįžo 
į Buenos Aires.

Pavergtoj Lietuvoj
GAVO PREMIJĄ

Soviet nės žurnalistų sąjun
gos valdyba paskyrė premiją 
Tiesos” bendradarbiui Vytau
tui Irmantui už ‘‘publicistiką 
kontrpropagandos klausimais, 
buržuazinės odeologijos demas
kavimą”

Kaip buvo pažymėta komuni
stinėje spaudoje, V. Žeimantas 
“demaskuoja buržuazinius na
cionalistus, jų talkininkus, kapi
talistinį gyvenimo būdą bei bur
žuazinę ideologiją.

BITĖS ATNEŠA MUMS 
DAUG GEROS NAUDOS
Ne be reikalo lietuviai iš senų 

senovės gerbė biteles, kurios 
sunešdavo medų ir gamindavo 
vašką.

Vėlesnių laikų tyrinėjimai ne 
tik nesumažino, bet dargi padi
dino bičių reikšmę.

LAlfW>TVVf| DIHKKTOH"

CHARLES STASUKA1TIS
KĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME — 

1729 South Halsted Street, Chicago 

Tel. 226-1344

EUDEIKIS
GAIDAS-DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE |
Telefonas 523-0440

i MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAGDELENA REIMS

Ofise telefonas: 776-2880, 
Ksadencijos toieL: 448-5545

Dr. LEONAS SElBUTlb 
INKSTŲ, FŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrad. 1—4 popiet.

daugiau didesnių, o lai labai 
svarbu, — pareiškė Caspar W. 
Weinberger, JAV krašto apsau-

Ltidimai — Pilna apdrauia 
±EMA KAINA 

Priimam Master Chars* 
ir VISA Korteles.

R. ŽERENAS. TaL 925-8063

■— Britai yra pasiryžę leisti 
argentiniečiams išvežti savo ka
rius iš Falkland salų.

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

FLORIDA
DR. C. K. BOBELIS 

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St Petersburg, Fla. 33710 

Tek (8132 321-4200

PADĖKA

Mirė balandžio 3 diena. Buvo palaidota balandžio 7 d. 
Dabar ilsisi Restland kapinėse, Richardson, Texas.

Amžinai nutilusi ir negalėdama atsidėkoti tiems, kurie 
suteikė jai paskutinį patarnavimą atsilankydami koplyėion, 
[mes atmindami ir apgailėdami josids prasišalinimą iš mūsų 
tarpo, reiškiame širdingiausia mūsų padėka visiems drau
gams, prieteliams už suteiktas šv. Mišias, maldas ir prisiųs
tus gėlių vainikus; už išreikštas užuojautas prislėgtoj liūde 
šio valandoj. Taipgi dėkojame laidotuvių direktoriui Donald

Petkui už tvarkingas laidotuves.
Tau, mano brangi sesute, lai gailestingas Dievas suteikia, 

amžiną ramybę, toli nuo manęs, šicfs šalies šaltoje žemėje.

f Nuliūdę lieka: du sūnūs su šeimomis
ir sesuo ELIZABETH PETKŪNAS su šeima

TĖVAS JR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street ' * I

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

M

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Vedėja — Aldona Deukue 
Telefu 778-1543

Šeštadieniais ir sekmalieniaif 
nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto. 
Stoties W0PA - 1490 AM 

transliuojamos iš mūsų studija* 
Marquette Parko.

PERKRAUSTYMAI

“ Apdraustu porkravstymu 
£ įvairių afstumų.

ANTANAS VILIMAS 
TeL 376-1832 arba 376-5996

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO. IL 60629

RADUO PROGRAMA

Seniausią Lietuvių Radijg progra
ma Naujojoje Anglijoje, iš stoties 
WLYN, 1360 banga AM, veikia sek
madieniais nuo 8 iki 8:30 vai. ryte, 
perduodama vėliausių pasaulinių 
žinių santrauką. Be to, komenta
rai, muzika, dainos, ir Magdutės 
Pasaką, šią programą veda Stepo
nas ir Valentina Minkai. Biznio 
reikalais kreipts į Baltic Florists — 
gėlią boi dovanų ktantvvę, 502. E. 
Broadway, So. BedMa, Mam. 02127. 
Telefonas 268-0489. Ten pat gau
namos “Naujienos”, didelis pasi
rinkimas lietuvišku knygų ir lie- 

z v tuviskų dovanu- z

SUSIRINKIMŲ

ITtUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI
JEI JŪS NORITE SIŲSTI

SIUNTINĮ - DOVANI I LIETUVĄ IR USSR DALIS 
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI 

ŽINOMOS FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC
(LICENSED BY VNESHPOSYLTORG)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA:

1776 Broadway, New York, N.Y. 10019 — TeL: 581-6590, 581-7729
Siuntiniai, siunčiami per mūsų fiimią, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu lai

ku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas 
NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakato. Šeštadieniais ir sek 
madieniais — nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MŪSŲ SKYRIAI

Miami Beach, Fla. 33139 — 1211 17 SL____ _____
Allentown, Pa. 1Ž6 Tilwhman Street -----—
Baltimore 31, AM. — 1828 Flett Street ---- --- -------
Brooklyn, N.Y. 11218 —• <85 McDonald Avenue --------
Buffalo 12, N.Y. — 791 Humore Avenue________ ——
Chicago 22, Hl. 1341 Ne. Ashland Avenue ___ _
Chicago, TO. 60629 — 26A WeW 69 Street .................. -
Chicago, fH. 60622 2222 West Chicago Ave. ____ _ —-
Cleveland, Ohi* 48134 — 5689 State Rd. ............   2
Detroit 12, Mieh. — 11661 Jos Campau Avevwt 
Herkimer, N.Y. — McKennan Rd. ____________ ______
Hamtramck, Mkh. — 11339 Jos. Campau Aveew - 
Chester, Pa. 19013 — 2819 W. 3 St. ... 
Lo$ Angeles 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue 
New York 3, N.Y. — 78 Second Avenue   —— 
New York 3, N.Y. 324 E. 9tk St. ____ _____
Philadelphia, Pa. 19123 — 1013 N- Marshall St. 
Phoenix, Artz. 85037 — 22047 N. Black Canyon Hwy. 
Rahway, NJ. — 47 Fast Milton Avenue ....... ,..r. . 
Silver Springs, Md. — 1002 Kennebec Ave. ..... ..... .
South River, NJ. —* 41 Whitehead Avenue 
Syracuse, N.Y. 13204 — 515 Marcelius Street ...... ——

(305) 673-8220 
435-1854 
342^4240 
633 0090 
W5-0700 
<86-2818 
92S-2787 
227-4850 
845-6078 
365-6780 
866-3939 
365 6740 
<78-2871 
385 6550 
674-1540 
475-7430 

<215) WAr 5-8878 
_ (W2)

(313)
(214)

... (315)

(302)

(301)

942-8770 
3814800 
589-4464
257-6320 
475-9746

Aikštės automobiliams pastatyti

Čhicagos Lietuvių Suvalkiečių drau
gija ruošia pavasarinį pikniką gegu
žės 2 d., sekmadienį, Vyčių salėje ir 
sodelyje, 2455 W. 47th Street Pradžia 
1 vai. popiet, šokiams gros gera mu
zika. Veiks baras ir virtuvė. Bus 
skanių valgių.

Kviečia Komisija ir Valdyba

Čhicagos Anglijos Britanijos Lretu- 
tuvių klvbo Motinos Dienos minėji
mas ir pusmetinis narių susirinkimas 
įvyks gegužės 2 dieną, 2 vai., Jauni
mo Centre. Visi nanai kviečiami da
lyvauti.

1

(
Joniškiečių Labdarybės ir Kultūros 
ktufeo susirinkimas įvyks antradienį, 
gegužės 4 d., 1 vai. popiet, Vyčių sa
lėje, 24o5 W. 47th St. Po susirinkimo

! dus vaišės.
A. Kalys, rast.

Brighton Parko Lietuvių Moterų 
kltX>o narių susirinkimas įvyks ket
virtadienį, gegužės 6 d., 1 vai. popiet, 
Anelės saleje, 4500 ST TalMaa Avė. 
Narės kviečiamos atsilankyti, ties yra 
oaag svarbių reikalų įtarti. Bus ir 
veisės. Eugenija Strungys

įtarti. Bus ir

Upytės Draugiško klubo wtirinki- 
me* jvyKs penktadienį, gegužės 7 d., 
1 vai. popiet, Anelės Ko j ak salėje, 
4500 So. Talman Avė. Po susirinkimo 
bus vaišės. A Kalys, rail

GIRKITE JA. TAUPYMO BONUS

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

5 — Naujienos, Chicago, TFL — Saturday-Mtfnday. May 1-3. 1982



DR. VYTAUTO BALČIŪNO ATSISVEI
KINIMAS KENOSHOJE

Atsisveikinimas įvyko Keno-lga, žiauri gyvenimo tikrovė be 
shoje, Wisconsin, Mishler’io kop-J mylimo ir brangaus asmens... 
tyčioje, 1982 m. balandžio 21 d. j Bet, mieli sesės ir bred ai lie- 
Velionio karstas buvo uždengtas | tuviai, ypatingai tie, kurie gerai 
lietuviška trispalve (dar atvežta pažinojome amžinos atminties 
iš Nepriklausomos Lietuvei), o 
velionies krūtinę puošė 200 m tų 
Amerikos Bicentennial ženkliu
kas. Daugybė gėlių.

Šermeninė buvo pilna lanky
tojų. Koplyčioje maldas sukal
bėjo kun. Saplys, šv. Kazimiero 
parapijos klebonas Racine, Wis. 
Atsisveikinimą pravedė Vytau
tas Paukštelis, First National 
banko viceprezidentas.

ALTo Centro Valdybos vardu* 
atsisveikino Lionginas Pliūra, 
ALTo Tarybos narys iš Racino

• ALTo skyriaus.
Reorganizuotos JAV Lietuvių 

Bendruomenės vardu atsisveiki- . 
no Centro Valdybos pirmininkas 
dr. Vytautas Dargis. Kaimyni
nio Racino ALTo skyriaus var
du atsisveikino Motiejus Tamu- 
lėnas. Giminių vardu — prof, 
dr.'Jonas Genys (specialiai atvy
kęs iš Washington©). Draugų 
vardu žodį tarė Adolfas Jaras.

Trečiadienį, balandžio 21 d., 
atlydėtas į šv. Petro bažnyčią ir 
po gedulingų Mišių palaidotas 
šv. Jurgio kapinėse, Kenosha, 
Wise. Apeigos užbaigtos Lietu
vos himnu ir Marijos giesme.

Po laidotuvių, šeima pavaišino J į 
šauniais priešpiečiais vietiniame 
Holiday Inn restorane. Ilsėkis 
ramybėje, taurusis lietuvi!

Korespondentas 
įc .

DR. VYTAUTO DARGIO 
ATSISVEIKINIMAS

• Miela daktaro Balčiūno šeima, 
s v artimieji, Kenoshos ir Racino

sesės ir broliai lietuviai!
Ir vėl negailestinga mirtis iš

rauna viena iš tiesiųjų lietu vis
ikų ąžuolų tremtyje... Ir vėl 
ašards, liūdesys ir negailės tin-

... ---------------

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS dažytojas:

Dažo namus iš lauko.

ir iš vidaus.
Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St
(Town of Lake)

Skambinti YA 7-9107

daktarą Vytautą Balčiūną, tik 
rai žinome, kad mielas kolega 
daktaras Jr savo fizinės mirties 
atveju stiprintų mūsų lietuviš
kas širdis, prašydamas nenu
liūsti, nepaskęsti nusiminime, 
tęsti toliau užsibrėžtus darbus 
Lietuvos laisvinimo baruose ir, 
anot mūsų didžiojo daktaro Vin
co Kudirkos, “vieton virtusio 
stulpo, tuoj kitą statykit!”

Neeiliniai iškilus savo pamėg
to mokslo medicinos srityje, 
pareigingas savo šeimoje ir lie
tuviško vaikų auklėjimo uždavi
niuose, daktaras Vytautas Bal
čiūnas neužmiršo ir visuomeni
nės lietuviškos veiklos!

Štai, matome ji pirmose AL- 
To ir BALFo eilėse, matome jį 
ir Reorganizuotos JAV Lietuviu 
Bendruomenės eilėse. Daktaras 
visada kovojo už bekompromisi- 
ne ‘tiesą, niekad nepailstas, vi
sada skubąs, visada pasiruošęs 
visiems padėti net ir jo aršiau
siems politiniams priešams. Vie
na iš didžiųjų jo asmens dory
bių — jo didelė ir bekompromi- 
sinė meilė mūsų antrajai Tėvy
nei J. A. Valstybėms. Juk gra- 

i žus lietuvių pasirodymas garsia
me, grandioziniame JAV 200 
metų sukakties minėjime nebū
tų įvykęs be daktaro Vytauto 
Balčiūno iniciatyvs, darbo, pasi
šventimo ir finansinio pasiau
kojimo. Koks didžios asmenybės 
kontrastas su mūsų sumateria
lėjusią, pilna tuščios puikybės 
ir politinių intrigų prisirinkusia 
tremties lietuviška “publika”! 
Ir kaip negalėjo nesisieloti dak
taro’ Vytauto Balčiūno širdis, 
matydama lietuvių grupelę, ku
ri be begėdiško pataikavimo Lie
tuvos okupantui ir jo kvislin- 
gams, dargi visokiomis intrigo
mis ir šantažu sabotuodami 
bendrą Lietuvos vadavimo dar
bą dangstosi skambiu “Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės” 
vardu! Neveltui mielas kolega 
Vytautas daug kartų tarpe ki
tų bendradarbių ir man skun
dėsi, kad nebūtų tokia sunki 
tremties dalia, jei brolis lietu
vis nekovotų prieš brolį lietuvį 
dėl tuščios garbės ir asmeniš
kų ambicijų!

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
^ei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuviu Įstaiga:

W American Travel Service Bureau
5727 S. Western Ave^ Chicago, DL 60643

Telef. 312 238-1787
* Nepakluso pitxnuriiBas užsakant lėktuvu traukinti^ laivą kelia 
(cruisex), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduodi 

joe kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus; 
Sudarome iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor- 
madja^ visais kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik selxLi reservuocį rietas 
g anksto — prieš 45-60 dienu. ■ H

Mielas ir brangus, neužmirš
tamos atminties kolega Vytau
tai Balčiūnai! Stovėdami čia 
prie Tavd karsto užtikriname 
Tave, kad Tavo tikslai, Tavo 
idealai visados liks mūsų širdy
se! Idėjos, jei didžios, nemiršta 
kaip žmonės. Skundžiamės, kad 
nematome sakalu musu lietuviš
koje padangėje. Kokia ironija! 
Juk mes patys juos nušaunant c.

Tad, dar sykį reiškiu gilią 
užuojautą velionies daktaro Vy
tauto Balčiūno šeimai ir arti
miesiems, ir tegu Aukščiausias 
Visatos Kūrėjas, priėmęs Ana
piliu daktaro Vytauto Balčiūno 
sielą, suteiks malonės paleng
vinti ir jūsų kančias.. .
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— šiomis dienomis pradėsime 
spausdinti A. Pleškio’ užrėkor- 
duotą visą šaulių Sąjungos vado 
Milkovaičio ataskaitine kalba.p,.

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

R.L.B.V.V. Apg. Valdyba

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

Apylinkės Valdyba
— Motinos Dienos proga, R. 

L.B-nės Marquette Parko apy
linkės valdyba gegužės mėn. 9 d. 
10 vai. 30 min., laike iškilmingų 
pamaldų parapijos bažnyčioje,

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS

619 puslapių, kietų viršelių knyga J
’ A

KOVOS DĖL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

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

KAINA — SI 7. (Persiuntimui pridėti $1)
Siųsti čeki:

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

< — .. ... -- . . .

motinų garbei padės gyvų gėlių 
vainiką. Nariai prašomi iškilmė- t 
se dalyvauti. Ponios prašomos * 
dalyvauti tautiniais rūbais. į

Valdyba i / J

ŠAULIŲ REIKALAI.

AR MES TINKAM 
KAUTYNĖMS

Be jokios abejonės, mes galim 
.pasakyti, kad mes, šauliai, labai ’ 
tinkame kautynėms savo tarpe, 
ir niekas negali mūsų sukonku- Į 
ruoti tuo atžvilgiu, nes mes ta- • 
me jau turime labai daug pa t y- j 
rimo. Kartais visai dėl menknie
kių, dėl parodymo vienas kitam 
špygos, liežuvio arba kumščio 
visai neužkliudant Šaulių Są- • 
jungos ir nenusižengiant Šaulių 
Sąjungos įstatams. Visuomet j 
vienas yra išmetamas iš Šaulių i 
Saulingos, o antras visuomet j 
yra teišūs.Cę / - - '/ *

Nežinąų, ar čia yra toks suta- i 
pimas, gę ne, bet dabar vienas 
išmestasis per šaulių susirinkimą 
išdrįso paklausti apie Šaulių Na 
mųstogo dengimus, pasakėr 
kaip čia gali būti su tuo stogo

j dengimo išlaidomis, kad stogas 
yra dengiamas kiekvieni metai 
ir niekuomet nėra uždengiamas 
tpip, kad išlaikytų keletą metų1

; ir nereikėtų kasmet dengti. I 
J , I
' Bet dabar mano tikslas pakai-
bėti, ar mes tinkam tikroms kau ( 

, tynėms, nes beveik visr mes 
! esame pensininkų amžiaus ir ki- j 
j ti nemažai virš to. Mūsų tarpe 
Į tinkančių tikroms kautynėms! 
Į yra labai mažas skaičius. Lietu- 
i voje Šaulių Sąjunga buvo lyg 
i atsarginiai kariai, kurie savano-'
• riškai visuomet buvo pasiruošę' 
j griebtis ginklo, esant reikalui > 
1 ginti Lietuvos laisvę, nelau- j 
į kiant jokių paraginimų ar mo-
• bilizacijos. Į

j Dabar, jei mums tektų daly-
, vauti’ kautynėse, tai aš manau, 
. kad pirmus šūvius ;mes palęi- 
Į stūmė savo tarpe ir tik po to, 
i mes pradėtume kariauti su tik- 
| ru priešu. Ners mes gyvename 
! dvidešimtame amžiuje, bet el- 
j gesiais savo tarpe mažai skiria-

mžs nuo laukinių. Visuomet 
mes veržiamės į pirmąsias vie
tas, nors tam ir būtų daug ga
besniu už mus- Nei vienas mes , i nenorime klausyti, bet visi no
rime kabėti.

Kaip vienas šaulys man pa- 
I sakė po mano kalbos per Kūčias i 
j šaulių salėje, Sako, tu kalbi ir 
j tu pats nežinai, ką kalbi. Pasi- 
- rodo, kad ne aš vienas, bet ir 
daugiau yra tokių kalbėtojų, 
kurie irgi kalba ir nežino patys ’ 
apie ką jie kalba.

Vladas Bražonrs !

- NESUSIPRATIMAS

H«mI. Ž«m4 — Pardavlwtwl 
UAL ESTATB FOR SALI

, w Namai, — Perdario® f 
I RIAL UTAT1 FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM^ , 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKXJIMAIS.

DEL VISŲ LNFORMACUŲ KREIPTIS J: A !
MUTUAL FEDERAL SAVINGS <

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai ji
U12 W. Cermak Road Chicago, HL. TeL 847-7741

BUTŲ NUOMAVIMAS
.• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

ŠIMAITIS REALTY
REZIDENCINIŲ IR P AJAMINIŲ 

NAMŲ PARDAVIMAS.
INCOME TAX 

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

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Ave.
(312) 776-8700

Vienas jaunas vyrukas vaikš
tinėja Temsės upės pakrantėmis, 
Londone, su užkabintu ant pe- Į 
ties fotoaparatu.

Staiga pribėga prie jo mote
ris, smarkiai šaukdama:

j — Mielas po>]t^,jį§^nalonus, 
i greitai, mano draugė Įkrito į 

vandenį! <
— Labai gaila', — ramiai atsa

kė vyriškis, .— bet mano filmos 
jau išsibaigė.

^IRKITE JAV TAUPYMO BONUS

“LIUCIJA”
Miko šileiklo apsakymu knyga 

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

kymai, 184 psl. Kaina-85.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
auteriu: 6729 So. Campbell*

Ave.. Chicago, IL 60629. 
■' ■- •?. v-‘ ' ■ i ■

%

JAU BAIGIAMA SPAUSDINTI
: J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

■ 102 pusi. Minkšti viršeliai. Fotografijos. 
Kaina —S3, persiuntimas paštu — $1.

KNYGĄ IŠLEIDO ČHICAGOS LIETUVIŲ 
-LITERATŪROS DRAUGIJA.

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

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

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS CH

DON’T CUT PM BETWEEN CARS 
THAT ARE ALLOWING- SAFE 
FOLLOWING DISTANCES— € “

you*u. RUN INTO TROUSCg- r* 
THERE'S A SUDDEN STOP WMJLH 

FOLLOWING- TOO ClOSEiy^.

i KAIP SUDAROMI 
TESTAMENT AI ■

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonst

S
0

WELLS peržiūrėta, “Sūduvos*1 
išleista knyga su legališkomif 
formomis-.

Knyga su formomis gauna, 
ma Naujienų administracijoje.

KAD NEREIKĖTŲ MELUOTI «. i
New Yorke turi didelį pasise

kimas dvi tavernos, kurių vie
na vadinasi “Oditorial Office’’, o 
antroji — “Office”.

Laikraštininkai ir dirbantieji 
ofisuose, sugrįžę vėlai į namus, 
gal ramia sąžine pasakyti: “Tu
rėjau 
joje”, 
ofise.”

ilgesnį posėdį redakci- 
arba “Užtrukau ilgiau

į 1865 metų birželio mėn. 25 d., 
caro valdžia uždarė gimnazijas 
Lietuvoje—Panevėžy ir Kėdai
niuose.

— Naujienos, Chicago, IIL —

ELEKTROS RENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto 
Dirbu ir užmiesčiuose, 

garantuotai ir sąžininga L 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Are* 
Tol. 927-3559

DĖMESIO
62-50 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $T20 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas peminio- 
kams. Kreiptis:

A. LAURAITII 
4M5 So. ASHLAND.AVI. .. - 

TeL 523-8775 t-

Dengiame ir taisome visu rū- 
i šių stogus. Už darbą garan

tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

Pardavimai Ir Taisymu / 7- r 
2M4 West (9H1 StTMt 
Tat Republic 7-1M1

Siuntiniai į Lietuvą;

P. NEDA5, 4059 Archer Aymmm, 
CMca«c, IIL 60S32. T*L YA 7-59N 

j A'- -i. i -/■-Ai '

M. š Į M K U S 
t ; • Notary Public, *

INCOME TAX SERVICE 

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

šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY

ttMft W. M I

40642, - 424-MM
S‘a:e ana C?sualN

GINTARAS P. CKPtNAl 
Darbo ralandot nno 0 vaL ryt*

Ir pagal auNtarima.
Tsl 776-5162 arba 776-5161

Weut 63rd Strael

ALL YOU NEED 
FOR MINOR ITCHES 

AND RASHES.

(Z-----
Cortaid.

Saturd«y-M<Jnday, May 1-3, 1982




