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Amerika bandys baigti Irano-Irako, 
Izraelio-Palestinos vedamus karus

SEKR. HAIG TVIRTINA, KAD JAV IMSIS PRIEMONIŲ 
- BAIGTI TARPUSAVIUS KARUS PERSIJOS ĮLANKOJ

TARSIS SU ARGENTINA TIK 
APIE KARIŲ ATŠAUKIMĄ

ARGENTINA NEGAUS TŲ SĄLYGŲ, KURIAS PRAEITĄ 
SAVAITE BRITAI BUVO PASIŪLŲ

-WASHINGTON, D.C.— Sekr. 
Haig trečiadienį pareiškė, kad 
JAV imsis iniciatyvos baigti Ar
timųjų Rytų ir Persijos įlankos 
karus, šiomis savaitėmis JAV 
pirmon eilėn. įsikiš į Irako ir Ira
no karą. Tas kąrąs turi pasibaig
ti, nes jis nėra naudingas Arti
mųjų Rytų ir Persijos įlankos 
valstybėms! . Z ■ . ’ : ‘ ■'

— Jeigu Iranas' bandys verž
tis į kaimynines valstybes, tai 
JAV bus priverstos aktyviai įsi
kišti į minėtas Valstybės ir irii-' 
tis priemonių karams baigti, — 
pareiškė sekretorius Haig. ;
i Sekretorius taip pat' pabrėžė, 

kad Izraelio ’. ir palestiniečių 
konfliktas begalės tęstis be galo. 
Kaip Artimuose Rytuose, tajp ir ]

RUSAI NEPIRKS JAVŲ 
ARGENTINOJE

BUENOS AIRES. — Argesli- > 
nos generolai norėjo užsakyti 
didelius kiekius ginklų, bet da
bar vargu jie galės tuos gink- 
us pirkti. Argentinos kariuome- 1 
nės vadai planavo šiais metais 
parduo'ti rusams 20 milijonų to- ■ 
nu javų. Už juos generolai būtų 
gavę užsakytus ginklus.

Argentinos kariuomenės va
dus : nustebino. Maskvos praneši- 

. mas, kad šiais melais rusai per- 
' karnų javų skaičių jie suma
žins visu trečdaliu. Birželio mė- ’ 
nesį rusai; nepirks Argentinoj 

. 7 milijonų-tonų javų.

2J.

Persijos įlankoje, privalo .būti] Gal rusai bijo, kad nupirktų 
taika, paėmėjo/ką4 turės javų negalės išvežti iš Argenti-j 
būti galutinai išspręstas palesti- * nos. Dabartiniu metu prekybos
njeėių ir Izraelio konfliktas. Rei- aivams sunku pasiekti Argenti-. 
kia baigti namų sprogdinimus ną. Dar sunkiau išvažiuoti iš Ar- 
if žmOnių žudynes Libąpę. į gentino^.ubstųj Britai paiko tik-

tiną. Rufcams butu Velkėje pra
nešti britams, kad tokie jų lai-

-’1975 metais Alžirį joj e buvo - vai išplauks, iš Argenti nos su •• 
pasirašytasu tartis’ tarp Irano ir javais. Jeigu, britai būtų norėję, 
Irako. Irakiečiai buyo nepaten- tai būtų -galėję tuos laivus pa
kibti Irano ? tikrin^.^^p-^iųt gali būįiį kad
šachas, laimėjęs- raūšį^pribš ira-• ousąms ;ątrksąs'4^ąngesmš, ;negu 
kiečius, pasisavino.iš Irako Cho- duona^-kFaškr^gyv.ėntojanfs/

čių. išei tfįlanką. Tu- —jBritų -lėktuvai puolą Argen-
rintJ-g^Šjė <šaęto- išvijimą ir * tino^j^ąro ; ęeiįtrus j Falkland 
tarpusavės kdya^ įrakas,-suribr į salojsč ’ - .. >
kęs karo'jėgas, Cho'rąmšaro sri-1 
tį buvd.jlaikihaiužėmę?bėt prieš-fr-;>. 4 ; ,. ...' kartą po ligos gana gerai atropotą drenų iraniečiai ’ šia snti > , j j•i r' 7 • c , - ‘ - r do. Iki šio meto irs atrodvdavovėl atsiėmė. •/. - • ;<•
t-- < v Uyg nepajėgias judėt] j s vietos,Irane mula Chomeisf pareiš- i„„„k J i -j ’ ri f •• r i i j r A i ' rankas nuleidęs. Paskutineike, kad Irako prezidentas Sa- 

dam, norėdamas pakenkti Isla- J
mo vyriausybei, pradėjo karą. | Oficialiai pranešta, kad And- 
Iranas, gavęs ginklų iš Izraelio, ropovaš pirmob eilėn nori; ap- 
a įsiėmė Chdramšarp uostą ir vi- tvarkyti partijos ideologiją ir 
są-sritį. Bet Chomeini tuo nesi- marksistinę ideologiją. Jis mato, 
tenkina. Jis nori priversti irakie- * kad sovietinė spauda paskutiniu 
čiu snuversti prezidentą Sadąm.! metu labai nukrypusi nuo komu- 

Šitokram kerštavimui Ir. ruo- - cistinės ideologijos, nevykusiai

kia baigti ’ namų sprogdinimus

į&Pitiį lėktuvai puėla Argen-

e
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Kalkutoj vyko rinkimai, kuriuos laimėjo premjerės Indiros Gandhi... 
vadovaujama Kongreso partija. . :.

KAIP AMERIKIEČIAI SUČIUPO 
ŠNIPĄ JULIŲ ROSENBERGŲ

SŪNŪS PATRAUKĖ PROKURATŪRĄ TĖISMAN, 
ĮRODINĖJO TĖVŲ NEKALTYBĘ, BET NEPAVYKO

WASHINGTON, D.C. — Ju
lius Rosenbergas ir jo žmona 
Ethel karo pabaigoje buvo su
čiupti už svarbių paslapčių išda
vimą komunistams, nuteisti ir
nužudyti 1951 metais. Jie pavo- gaminimo aprašymą. 

. gė ato'minės bombos paslaptis, 
Ethel jas aprašė ir tuos raštus 
perdavė Sovietų agentams.

Rosenbergų vaikai, pasivadi- 
Šiamam įsiveržimui į svetimas interpretuoja kasdieninius įvy- nę Meeropoliais, bandė įrodyti.

Tuose dokumentuose jie rado

v. fedorchukAs — 
KGB VIRŠININKAS

Maskva, Rusija, h— Jun 
Andropovas ketvirtadienį atsi
statydino iš sovietinės. Valstybi
nio saugumo policijos viršinin
ko pareigų. Daugelis manė, kad

liudijimus Ethel Rosenbergie- ( Andropovas dar ir (olian ei’s So.
nės brolio, kuris tvirtino, kad jis 
savo akimis matė, kaip ji savo 
ranka perrašė atominės bombos

teritorijas privalo būti pastotas 
kelias. JAV stengsis baigti karą 
tarp Irano ir Irako. Haig tvirti
no, kad bus padarytas galas ir 
kovoms’ tarp Izraelio’ ir palesti
niečių. Libanno gyventojai turi 
teisę gyventi be karo pavojaus.

kius.

BREŽNEVAS PRIĖMĖ AUST-
, RIJOS PREZIDENTĄ

MASKVA, Rusija. — Vakar 
Leonidas • Brežnevas priėmė 
Austrijos prezidentą Rudolfą 
Kirchschlagerį. Jų posėdis buvo 
laabi trumpas.

Ketvirtadienį paskelbtoje fo- 
to'grafijoje, Brežnevas pirmą

Gegužės. 28: Augustinas, Ri
ma, Kukutė, Augis, Vėją, Ruškis.

<

Saulė teka 5:20, leidžiasi 8:13.
Oris liltis, debesuotai.

. ‘ A -Ai '

Sekr. Haig tvirtina, kad 
JAV šiomis dienomis paro
dys daugiau iniciatyvos tai
kai įgyvendinti Art. Rytuose 

ir Persijds įlankoje.

(kad jų tėvai buvę nekalti, kad 
Amerikos teisėtumas buvęs krei
vas, ir kad jie be pagrindo pa
sodinti į elektros kėdę.

Michael ir Robert Meeropo- 
liai, 33 ir 37 metų vyrai, nusi- 
samdė advokatą ir spaudoje 
skelbė įvairius netikslumus apie 
Amerikc's teismus, bandydami 

, įrodyti, kad jų tėvai buvo nu
žudyti nekaltai.

Jų advokatas Marshall Perlin 
padavė vyriausybę teisman, kad 
parodytų dokumentus, pagal ku
riuos būtų matyti, kas įskundė 
jų tėvus.

Parodė advokatams 
dokumentus

Meerpolių advokatas padavė 
j Rosenbergų vaikams visus do- 
į kumentus, surištus su Rosenber
gų byla. 1975 metais teismas 
įsakė FBI įstaigai leisti Rosen
bergų vaikams ir jų advokatams 
pažiūrėti visus elektros kėdėn 
pasodintųjų sekimo dokumen
tus. Tai 28,500 mašinėle ir ran
ka prirašytų lapų ir 20 surašy
tų aplankų. ... ' . ,,

Teismui užteko specialistų liu
dijimų, kad juos, kaip Sovietų 
šnipus, nuteistų mirties bausnie 
ir pasodintų elektros kėdėn.

Bet dabar paaiškėjo dar vie
nas dalykas. 1948 metais Ame
rikos žvalgybai pavyko skaityti 
Sovietų čekistų (KGB) atstovų 

.pranešimą Maskvai apie Rosen- 
bergų suteiktas rusams žinias, 
šitas dalykas nebuvo teisme iš
keltas, nes nebuvo reikalo. Bu
vo pakankamai liudininkų, kurie 
tvirtino ir liudijo, kad Julius ir 
ėthle Rosenberg buvo Sovietų 
šnipai.

vietų/ Sąjungos vidaus ir užsie
nio šnipinėjimo tinklo viršinin
ko pareigas, kol paaiškės Brež
nevo likimas.

Bet Rusijoj reikalai kompli
kuojasi. Jis duvo priverstas grei
čiau palikti čekistų centrą ir 
atsistoti Sovietų Sąjungos ko
munistų partijos cenlro’ komite
to sekretoriato viršininko parei
goms. Brežnevas dar neatsiga- 
vęs, nors jis dažniau pradeda ro
dytis televizijoje. Andropovas 
norėjo būti visos Sovietų Sąjun
gos politikos vairuotojas. Jis tu
rėjo palikti šnipinėjimo centrą.

Nauju čekistų 
ninku paskirtas 
Dedorčiukas, R1

I vyras, nuo 1970 metų tvarkęs 
I visus Ukrainos komunistų rei- 

Stanislav Kania, leidęs So-. kaius Fedorčiukas čekas išlar- 
lidarumo unijai išaugti, buvo navQ jlgu<_ m$tus Jis pa(Jėjo So.

LONDONAS, Anglija. — Bri- f 
tų gynybos sekretorius .1. Nott 
pareiškė, kad bntai nesitars su 
argzntiniečiais jokiais kitais 
klausiniais, išskyrus Argentine’s 
karo jėgų pasitraukimą iš Falk
land salų, šį savo nutarimą bri
tai pranešė Jungt. Tautų gen. 
sekretoriui J. Perez de Cuellar. 
Jeigu Saugumo taryba bandys 
kitą klausimą -svarstyti, tai bri
tai panaudos veto teise. ?

Sekretorius Cuellar pareiškė, 
kad Saugumo tarybai nėra jokio 
kito klausimo, o Argentina būti
nai nori įrašyti Falkland salų su
verenines* teises.

Britų gynybos ministerija 
pranešė, kad antradienį argenli- 
niečiai nuskandino du britų lai
vus. Argenliniečiai antradienį 
paleido galingą bombą į britų 
naikintuvą “Coventry” ir į trans
porto laivą “Atlantic Conveyer”. 
Naikintuvas nuskendo trečiadie
nį, d transporto laivas panė.ė 
ketvirtadienį. Transporto. laivas 
vežė į Falkland salas karo lėktu
vus ir malūnsparnius. Kartu su 
laivu nuskendo tik trys malūn
sparniai, jies kiti malūnsparniai 
čir Harrier Jėktuvai buvo išgel
bėti.

Beveik visi naikintuve buvę 
marinai buvo išgelbėti. Nežuvo 
ir transporto laivą aptarnavu
sieji. britų jūreiviai.

Nežiūrint padarytų nuostolių, 
britų karo jėgos artėja prie 
Stanley karo centrų. Britai iškė
lė San Carlos uoste 5,000 karių 
ir didoką kiekį įvairios rūšies 
ginklų.

I Argentinos pranešimai sako, 
kad ten yra apie 10,QO() argenti 
niečių karių. Bet iškelti britai ik 
šio meto tų argentiniečių nesu
tiko. Britai stumiasi pirmyn 
įvairiomis kryptimis, sutinka, 
nuginkluoja arba nušauna vieną

kitą argontinietį, bet stipresnio 
Argentinos karo jėgų dalinioJki 
šio. melo' jie dar nesutiko. Z

Britų karo laivai ir lėktuvai 
apšaudė Argentinos karius Stan
ley srityje. Pimnon eilėn britai 
puolė Stanley aerodromą ir gre
ta esančias kariuomenės vado
vybės apsaugas, bet iki šio meto 

1 britai negalėjo nustatyti žuvusių 
argentiniečių skaičiaus. Jei .ne
skaityti trečiadienį paskelbto 
Buenos Aires pranešimo’, kad 
Falkland salose ir jų vandenyse 
žuvo 360 Argentinos karių, britai 
neturi kitų pranešimų apie žu^ 
vusius argentinieėius. Yra pa
grindo manyti, kad Stanley sri
tyje žuvo didokas Argentinos 
kariu skaičius, kai britu karo 
laivai juos apšaudė.

Britai taip pat vykusiai ap
šaudė pa-gal rytinį pakraštį j ? 
kasusius argentiniečius.

Britų premjerė Thatcher pra- 
pejšė parlamentui, kad britai 

žesrūlyk Argentina F tų pa
čių sąlygų, kokias buvo siūlę 
anksčiau. Pirmiau britai buvo* 
sutikę perleisti Falkland salas 
tarpininkams, bet dabar britai 
patys jas administruos.

— Buenos Aires radijas pra
nešė. kad trečiadienį įvyko pir
mas susišaudymas tarp argen
tiniečių ir britu 10 mvliu atstu- 
moj nuo San Carlos uosto.

— JAV vyriausybė, ištardžiusi 
Ekvadoro kapitoną, sustabdė 
lėktuvą, kol išaiškino, kokiais 
sumetimais Izraelis siuntė gink
lus į Ameriką, lėktuve nenuro
dydamas vežamų prekių.

— Ekvadoro aviacijos bendro
vė paneigė žinias, kad lėktuve 
rasti ginklai buvo skiriami Ar
gentinai.

įstaigos virši- 
ukrainietis V. 
metų amžiaus

pavarytas iš komunistų partijos 
vadovybės, bet dabar paskirtas 
į Lenkijos komunistų partijos 
tarybą.

— Britai Falkland salų van-f 
denyse prarado du modernius 
naikintuvus, kurie ėjo saugumo 
pareigas Europoje.

vietų valdžiai pravesti du Ukrai
nos komunistų partijos valymus. 
Buvo sušaudyta labai daug Uk
rainos komunistų partijos vadų, 
bet Fedorčiukas liko.

— Illinois prekybos komisija 
leido Bell bendrovei pakelti kai
nas 217 mil. dolerių.

— Northpestern Airlines at
leido 1,200 tarnautojų. Bijoma, 
kad nepasektų Braniff bend
rovės.

— Ketvirtadienj aukso uncija 
kainavo $321.

— Illinois valstijos taupymo 
bendrovės išleido savo atsargas 
ir turi bėdos išsiversti.

— Britų kariams Falkland sa
lose įsakyta be reikalo nešauti 
nė vieno šovinio, : • ’•

Argentinos prezidentas Galtieri trečiadienį paskelbė, kad 
popiežius Jonas Paulius II birželio 11 ir 12 di nomis 

atskris į Argentiną. Birželio 7 dieną popiežius
' bus Anglijoje.
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Lietuvos laivai 1932 metais Klaipėdos uoslė.
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Ta:p pat įvairiais tautiniais 
Į reikalais turėiaU progos pisikal- 

mano!, . . D i L - i • • • %beti su K LB-nes veikėjais: A.
j Repšiene, J. Bagdžium ir kitais 
I patriotais lietuviais kovotojais 
‘ prieš Lietuvos okupantą — So- 
i vietus.
I Negalėdamas ilgiau pabuvoti 
’ Čikagoje ir aplankyti savo drau- 
j gus, gimines, tik kai kuriems 
I telefonu galėjau paskambinti.

4 „ . , ,, i Pirmiausia paskambinau tetaira'a Ašoklis, r. Ašoklis buvo,.. . . >. . . ., . , .. i Kazimiera: Žebrauskienei, Antacid hsuialnotas ir vokiečių oku- P , . . . . . . n . ... 4 u ‘ I nui Paulauskui, rašytojui Petrui

Ylakių valsčiaus viršaičiu.

Fortūnatas Ašoklis, kiek sąly
gos leido', padėjo lietuviams 
ūkininkams ir gynė jų reikalus 
Nors vokiečių okupacijos metu j 
mažai lietuvių buvo išdavikų, . 
het atsirado toks tipas, vokiečių : 
pataikūnas, ir su jų pagalba pa- Į 
šalino patriotą lietuvį viršaitį F. ' 
Ašoklį. Jo vieton įstatė savo gi-! 
minaitį. kuris savo praeitimi ; 
lietuviams buvo nepatikimas ir 
siekiąs karjeros per okupantus.

JR- «įr r B 
s

lą kartą. T?rp žym ųjų partiza- Į 
r.ų vado yra aprašytas ir Fortū-

\ .d,. k' w“'v i Kazimierai Žebrauskienei, Antacid hsaialnotas ir vokiečiu oku- n . . . n . .4 . _ . , t ri I nm Paulauskui, rašytojui Petruipacijcs metu kuri laika buvo e. . . . . .H J i Stravinskui, kuris yra parašęs
į jau antrą knygą “Atsiminimai 
ir pasaulėžvalga”.

Taip pat paskambinau buvu
siai savo mokytojai Adelei Pet
rauskaitei Bričkienei. Mokykloje 
A. Bričkienė visuomet buvo ge-1 
roję nuotaikoje ir neparodydavo j 
nvkčio, bet savo nuoširdumu j 
palaikydavo pavyzdingą draus
mę mokykloje. Kam nesisekė 
mokytis, tiems paaiškindavo po 
kelis kartus ir stengėsi moki
niams įkvėpti mokslo reikšmę.

« ■ t
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Antanas Gurinąs, 1910 meta:s išvengęs tremties i Sibirą, 
pajėgė pasiekti Amsriką, kur savo rezidencijoje džiaugia

si Amerikos laisve ir gerbūviu.

Atvykęs i saulių Sąjungos at
stovu suvažiavima, ne tik aš,< bet 
ir kiti mašinoje važiavę susto
jome Whipple gatvėje. Aš pas 
A. ir J. Gurinus, d kiti trys — 
pas V. Pavilčių, prieš keliolika 
metų gyvenusį St. Catharines 
mieste, Kanadoje. Mums ketu
riems buvo labai patogu važi
nėti į Šaulių atstovų suvažiavi
mo posėdžius ir banketą.

A. ir J. Gurinai man ne gimi
nės ir ne kaimynai. A. Gurinas 
iš profesijos veterinaras, r. 
keletą metų nepriklausomoje 
Lietuvoje savo profesijoje dir 
bo Ylbkių valsčiuje. Arčiau su 
p.p. Gurinais susipažinau, man 
dirbant žemės ūkio kooperatyve. 
Ylakiuose. Ponia J. Garmienė 
buvo tarnavusi savo gimtame 
valsčiuje kooperatyve. Su vyru 
atsikėlė į Ylakius. Jadzė Guri
nienė dažnai pagelbėdavo dirbti 
ir Ylakių kooperatyve. A. Guri
nąs, turėdamas plačią pažintį su 
ūkininkais, juos paragindavo rei
kiamas mašinas pirkti per ko
operatyvą. Tokiu būdu Ylakių 
kooperatyvas pradėjo kilti kaip 
"pyragas ant mielių. Dėl pad (iri

justos prekybos teko pasamdyti 
dar du nuolatinius tarnautojus.

Sovietams 1940 metais okupa
vus Lietuvą, A. ir J. Gurinai 
buvo įtraukti į sąrašą išvežimui 
i Sibirą vien dėl to, kad buvo 

ir dirbo save
jo krašto atstatymui po il- 

carištinės Rusijos okupaci- 
Žiauri buvo caro okupacija, 
dar žiauresnė yra dabarti- 
raudonujų Komunistų cku-

dideli patriotai 
gimt 
gos 
jos.

nė. ra 
pacija.

A. Gurinąs, būdamas paslau
gus visiems, stambiesiems ir 
smulkiesiems ūkininkams, buvo 
vrių labai gerbiamas, o tokie as
menys komunistams nepatiko. 
Vienas, per draugą sužinojęs 
apie ruošiamą A. Gurino išveži
mą į Sib'rą, vMumaktyje slap 
;ai pranešė tuojau pasišalinti iš 
Yiakių. Tokiu būdu 1940 metais 
A. ir J. Gurinai su sūnum Petru 
nepastebimai apleido Ylakius.

Ta s pačiais metais rugsėjo 
mėnesį ir aš buvau kaip buožėe 
a imės ir liaudies priešas atleis
tas iš Ylakių kooperatyvo ir ma
ro eitas atsakingas pareigas be: 
iocperatyvo raktus perėmė ko-

i
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vau, kodėl min tenka treniruoti 
k>tatau#uš, nes kaip pasijusčiau 
laiminga, jei jų vietoje būtų lie
tu viri ar lietuvės. Kodėl jie ne
galėtų tokius darbus užimti. 
Taip pat pristminiau, kad Čika- 
gdje prieš datigėlį metų, priva
čių asmenų iniciatyva, buvo su
ruošti braižybininku kursai ir 
pažinojau keletą asmenų, kurie 
dėka tų kursų gavo gerai ap- 
Tokamus darbus, išaugino šei
mas ir įsigi o nuosavybes. Tai 
todėl mūsų lietuviai^ panašiu 
būdu įsigiję reikiamas žinias 
sąskaitybos kursuose, irgi galė
tų ratili darbo šioje specialybė
je. Yra nepaslaptis, kad tarpe 
mūsų lietuvių yra daug tok'iį, 
kurie nors yra ir su aukštesniu
išsilavinimu, bet atsitiktinai pa- < 
tekę į šį kraštą likosi be jokios Į 
specialybės. Bedarbei vis didė
jant, vis daugiau rhūsų lietuvių 
lieka be dirbo. Jėi jie turėtų 
bent kokią š^eeialybe, tada jiems 
būtų lengviau ir darbą susirasti 
h* lengviau tą darbą išlaikyti. 
Tad, jei man patiki sąskaitybos 
specialybė'e apmoksti priimtus

H

jhiib supratau, kad Jadiė Giiri- 
riiėrtė, kiek gauna pefisi}0s iŠ 
darbovietės ir valdžias, vfs&ą iš
leidžia siuntinių siliri tižrfttį į oku
puotą Libtufą giminėms ir drau
gams. Anot Jadzės Gūrlffienės, 
jautiesi raitfėšhė, galėdama pš-

niiinistė Rožahja Dabkaitfe-JafcŠ- 
tienė. 4... •

Artinantis antru kartu Sovie
tams į Lietuvą, Ą. ir J. Gūrinai 
pasitraukė į Vakarus h*, aftykę 
į Čikagą, abudu dirfcb ir yra gra
žiai įsikūrę. Sūnų Petrą • išleido jauti&i ramesnė, galiama pa- 
į mokslą ir šiandien jiš Ha aftkš- gelfeėti vargšfžnCehis.' Lai tikri 
tas valdininkas.

Apie eiėkttdnikoš inž.
Guriną teks kitą kartą paradyti, 
nuvykti j Čikagą spėdaBai ap
lankyti ir Surinkti daugiau in- 
fc'rmaėijbš apiė atsiektus laimė
jimus itloksie.

Nežiūriai, kad nesu giltimė; 
A. ir J. Gurinu labai nuoširdžiai 
buvau - prūmlas ir. globojamas 
per Šaulių atstovų Suriažiatnihą. 
Per trumpą laiką daug ką apkal
bėjome apie būviisids ri^riklaū- 
semos LietMdS gfebėnimą ir 
žiaurią Sotietl| okupaciją. Ste-Zp: prŠKŠtė, globoj-0 ir išleido Į 
bėjauši A. ir J. Gurinu jautru- ^keirdtfe, viskub 
mu dabar kenčiantiems mūsų bro'lį. \
brokams ir sesėms Sovietų oku
puotoje Lietuvoje. Iš pasikalbę- reiškiu brolišką AČlCri

(ŠSvo čfetifeis arti- 
Pfetrą’ riitfi į pitekttsiam.. \

Moto niėfi. 2Š d. Štikžtiiatfiė- 
čiais tarėja# vykti iš ryto atgal 
j Raiiadą. ŠtisfpAkaFau safb te
gailimą ir. tetute; M ShsSttoS 
htehe įiairšti. Ponia J. ttaHBiėBt 
airušė pifeą krėp§| šamtištifiią,

rHksdaina: “Iki Detroito toli
mas kėfišs, kai išalksi te. nerei
kės kęsti nei šifeto,' nei trošku
lio. .. -• . ’•

Tafp it p’agaiydjaū lirtk.

A. ir J. Gurinau^ už globą

x My kolas Maksvytis

SĄSKAITYBOS KURSAI
šiomis dienomis Čikagoje bai-1 gietė p. Aldūha Palukaitienė

gėsi vienos pasiaukojusios lietu
vės vedami sąskaitybos kursai, 
kurie dėl savo ypatingumo yra 
verti visų mūsų skaitytojų dė
mesio. Norėdamas gauti apie 
tuos kursus tikslesnių žinių, pa- į 
sikalbėti su tų kursų vedėja ir Į 
susitikti su kursantais, vieną va
karą pats apšilankiau sąskaity
bos kursų pamokoje, kuri šiai 
laidai buvo paskutinė ir baigia
moji.

Jau tris metus iš eilės čika-

savo pačios iniciatyva ir pastan
gomis rengia ir praveda įmonių 
ir bendrovių atskaitomybės ir 
sąskaitybos kursus^ kur dalyviai 
yra paruošiami įvairioms sąskai
tybos tarnyboms. .

Užklausus vedėją, kaip jai 
atėjo mintis tokius kursus orga
nizuoti ir pravesti, ji paaiškino 
taip: jau apie 30 metų fjati dirbu 
mūšų bendrovės Ątaskaitomybės 
darbe, pasiekiau atsakingas pa
reigas, nes, aišku, kad per tiek 
metų įsigijau daug teoretinių ir 
praktinių žinių. Kuomet į mūsų 
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Romo Kalantos Suliepsnojimo Dešimtmečiui 
Dr. Kazys Ėringis

(Tęsinvs)

Rašoma, kad jis buvo Kauno Politechnikos Instituto pro- 
rektorius, adriiiništracij6š ir ūkio reikalams. Tai 4-5-tas 
asmuo stambioje aukštojoje mokykloje. Kai Romo kartos 
tėvų generacijai tylių prakeismų, smengančių skardžiai 
žemėn, nebeužteko, jie nepamiršę studijų metų Kauno

fetfnaūtoitts, tad kodėl as negalė- j šturmo ir skriaudų, patyrę ir praregėję; pradėjo ruoštis 
eiau kokiuose suorganizuotuose j leisti pogrindžio spaudų. Štai švęsdami Romo aukos 10- 

j^no s5skaity’ j mėtį, mes turime daug pogrindžio spaudės, tame tarpe ir 
iiėeiėtos^“Perspektyvų” 21-ąjį numerį, kuris ištisai pašvęstas So- 
^ftio pianą il|ši pas save bran-1 vietU Sąjungos naujosios “Konstitucijos” analizei ir kn- 
dmau, kol 1380 matais pradėjau | tikai, sakyčiau, tos konstitucijos politinės klastos nunuo- 
ffirtei su pirma grupe, kurią’ginimui. Kodėl aš tą konstitucijos atvejį čia paminėjau? 
baigė tik 3 kursantai. Sekančiais 'Į’jįę todėl, kad šis faktas, mažų mažiausiai, formaliai yra 
rhėtais vėl juos surengiau ir iš 
13 ūžsifėgišifavušių baigė 8 as- 
itiėhyš. Šiais meteis užriregis- 
trd^d 9, b baigė 6 ašmenūs.
lr11 I buv§ ii' 1972 m. gegužės mėn., toje vietoje, kur Ro- 

= k^W^finC darbūs fmas suside?ino- Matyt, aukštesniųjų klasių gimnazistai, 
.. .j pagal visuomenės mokslo programą, o gal studentai, stu-

. glaudžiai susijęs su Romo Kalantos likimu. ■_
I • i
J Visiems žinoma, kad moksleiviai kai kurįuoš daly-
Į kus mėgsta mokintis ne atskirai po vieną, o grupėmis.

t£i ritio 7 iki 9 vai. vakare, Jau- -

kdršą ėigą it ksfs dėstoma, be 
io ~ 
itftfe kbtšds baigūšiėji gali gauti.' - - ,v .

kurtei tęsiasi apie' dijavo Sovietų Sąjungos -konstituciją. Pakartoję pagal 
M sd^ifės. KiėkFieną savaitę1 klausimą konstitucijos paragrafus ir pasiaiškinę, skai- 
yte 3 paĮB^oš 2 vai., papras- tovai klausia viens kito, ar sovietai įgyvendino tuos kons- 

ijlfyVaka^’.riU"'titucijos punktus, ir visi choru atsako NE-E! Tuomet 
šijė. parištai mvienais me-J lsPIesla ls konstitucijos tų neįgyvendintų paragrafų pus- 

m«R6- fiiėn. per radio papiuš ir. čia patjjuos sudegina. Mačiusieji tvirtina, kad 
i> sįiaddą fte stelbiama apie1 tokiu būdu buvusi sudeginta, matyt, visa konstitucija. 
tdkhĮ ktiršiį Įfcašžią, pradedant. Toks dienos metu darbingos nuotaikos aktas"Viską” gir- 
kbfb Fydtiryjė ir baigiant tintiems ir matantiems “tvarkos’ 
gružės

šų hlšių yra šūpSŽndinti ir ap- įko1 kas mekas neSah pasakyti. Tokio pobūdžio veiksmai 
mokyti studentus algų apskaičia- > Lietuvoje suaugusių žmonių nepogrindinėje grupėje yra 
vimo ir algų lapų paruošimo < negalimi, bet jaunimo tarpe — visai panašu į teisybę, 
darbe, kad jie galėtų užimti algų Tokios ir panašios jaunimo nuotaikos ir nekaltos svajo- 
ir personalo skyriuje tarnybas, i ngS apje laimingesnę tėvynę sklinda iš šeimos į šeimą, 
iv^^>a af^^1UOtl ^§as ir at~ i mokyklos į mokyklą, iš darbovietės i darbovietę. Jos 
lyginimus, dirbama su įvairiomis. , . <. ‘ . . . _

■” saugotojams galėjo ir 
neužkliūti. Ar buvo tų jaunuolių tarpe Romas Kalanta, 

raštinių formomis, blankais, ta- dramatizuojasi, kaitina jaunuolių smegenis ir vaizduotę, 
bėlėfnis ir formuliarais.

Mokoma, kaip apskaičiuoti sa
vaitinius ar mėnesinius atlygini
mus; kaip paruošiami atlygini-

priveda pasišventėlius prie veiksnių ir skausmingų aukų.
Ir taip vaikystėje įžiebęs širdyje meilę pavergta:! Lie

tuvai, Romas Kalanta 1972 m. gegužės 14 d. vidurdienyje.mus, Kaip paruošiami atlygini-7 e e
mų i? iš mokėjimų čekiai, kaip Kaune, suliepsnojo ir jau 10 motu neužgęsta visų lietuvių 
vykdomi įvairūs algų atskaičia-{ protuose ir širdyse pavergtoje tėvynėje ir pasaulyje. Ir 
viniai, turint omenyje įvairius niekados neužges. Didvyris kančiose suliepsnojo priešais 
makamus mokesčius miestui, Kauno miesto Vykdomojo ir Komunistų Partijos Korhi- 
VwX’ soc,a1^ drJlu<?imui j tet° Rūmus (priešais buv. Taupomąsias Kasas), sūlieps- 
kaip ir kokias sumas pati bend- noJ° sodelyje pne Kauno Valstybinio Teatro, kuriaihe 
rovė išmoka tiems draudimams. 1940 m. liepos mėn. 21 d., pagal iki dantų ginkluotos Ž00 
Tokie paruosti daviniai eina į tūkstančių armijos ir NKVD kariuomenės okupantų re- 
kompiuterius. Kadangi tie visi .
apskaičiavimai risasi ir su kitų 
sričių žinojimu, todėl šiuose kur
suose yra paliečiami taip pat ir1

(Nukelta j šesf' puslao;

žisūrą, Lietuvos išdavikai varu suvarę liepos 14 d. “iš
rinktą” durtuvų paunksmėje “liaudies seimą”, nutarė 
“prašyti” Stalino, kad šis jo jau sutryptą Lietuvą “pri
imtų” Į Sovietų imperijos sudėtį.

Kančių didvyris suliepsnojo tuo metu, kaių Sovietų 
Sąjungą su vizitu buvo atvykęs Jungtinių Amerikos Vals
tybių prezidentas Richardas Nistfnaš. Kai Vihiių pasiekė 
kržupi aukos žinia, tai daugumas pajėgiančių susivokti 
žiridnitį, giliai paliesti skausmo, iŠ karto suvokė aukos 
kryptingą politinį priderinimą prie JAV prezidento vi
zito. - &
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AUŠROS SŪNUS

jau
nimą, einantį mokslus. Neaplen- 

I kė ji ir jaunuolio Praust Jam, 
kaip pasiturinčių ūkininkų sū
nui teko laimė patekti į gimna
ziją. Pradžioje mokėsi Marijam
polėje, vėliau Mintaujoje, kur 
Jau reiškėsi gyvas lietuvių judė
jimas.

1883 m. davė mums “Aušrai ir tą, o ypač jautriai palietė 
jos sūnų Dr. P. Grigaiti

Rašo POVILAS P. DARGIS,
SLA prezidentas

Gaila ir skaudu stebėti di
džiuosius musų veteranus, užsi
grūdinusius kovotojus už mūsų 
tautos reikalus ir vienas po kito 
iškeliaujančius Amžinybėn

Tokiu užsigrūdinusiu kovoto
ju, buvo šiomis dienomis miręs 
Dr. .Pijus Grigaitis. Visas jo gy
venamas • yra tampriai surištas 
su tro,* kas lietuviui artima ir 
j.b širdžiai miela.
; Tebūnie ir mąn leista šio laik

raščio skiltyse apie Jį prisiminti.
1 Mūsih tautai 1883 metai turi 

simbolinės prasmės. Tada, pačiu 
tamsiuoju tėvynnei metu, gimė 
tautinio atgimimo laikraštis 
“Aušra”, davusi pradžią nau
jam Lietuvos laikotarpiui. “Auš
ra” parodė mums naują kelią, 
kuris atvedė tautą į tikrą jos 
prisikėlirh^i <

i

tines reikšmės Jis kartu bran
dino hetuv.ų pelitinę sąmonę/- 
Buvo Tčikalaujsria ne t k tau.i-, 
nes. bet ir pelitinės laisvės. P.' 
Grigaitis kaip daugelis kitų toj 
mete lietuvių šviesuolių, buvo 
sutapęs su socialdemokratų sro- j 
ve. P. Grigaits yra tų metų ak
tyvus daleis ir kevoteJas. Jis 
organizuąja susirinkimus, milin
gus, važinėja po apylinkes su e- 
voliucine Tfteratūra, ją platina 
ir sako prakalbas.

CarLtinės v. lož es reukc ja j 
jau reiškėsi. Ji skaudžiai { 
t ė ir jauną studentą P. Gri 
1905 m. gruodžio 6 d., vyk 
Jam į Gudelių vai č-aus svs- 
rinkimą, kelyje jį užklupo rusų 
kariai. ,Skaucž;ai sumušė jį, 
įmetė į garsų Kalvarijos, o iš čia 
į Suvalkų kalėjimą. Karo teis
mas pasmerkė P. Grigaitį mirtį, 
tačiau likimas 'i išgelbėjo. Iš 
kalėjimo jam pasisekė pabėgti 
ir paniekti Ameriką... Čia su tal
kininkais greitai surinko 29,000 
rublių, kuriuos pasiuntė į Euro
pą revoliucijos reikalams. Po 
kiek laiko išvyko ir pats į Švei
cariją, kur baigė teisių mokslą. 
Po to galutinai sugrįžo į Ameri
ką ir čia įsikūrė pastoviam gy
venimui.

Amerikoj Pirus Grigaitis pra
dėjo savo gyvenimo naują lai
kotarpį. Chicagos universitete

•e—*

Senasis Karo muziejus

I jį įsijungė ir marijampolie- j j*s įsigijo teisių mosklo dokto-
tis Pijus, dalyvaudamas slaptam 
moksleivių rately. 1901 m. grį
žęs į Marijampolės gimnaziją, 
jis suorganizuoja lietuvių moks
leivių slaptą būrelį. Taip pat jis 
vadovauja slaptai Artojų drau-

ratą. Jaunam vyriu atsivėrė di
deli galimumai jungtis į Ame
rikos valstybės tarnybą ir kilti 
j virštines. Tačiau jis tuo ncsu- 
sižavėjo: būdamas idealistu, jis 
pasiliko išsb’kimas lietuvių tau-

gijai, kuri buvo įkurta Marijam-1 ’r visuomenei. Pradžioje jį 
pblėje kovai už lietuvių teises. 
Draugijos nariai rengė slaptus 
spektaklius, platino draudžiamą 
spaudą, šaukė susirinkimits, 
rengė viešas demonstracijas., 
lipdė pakelėse atsišaukimus.

Po mokslo gimniazijoje Pijus- 
Grigaitis 1908 m. pradėjo stu
dijas Petrapilio universitete. Jis

matome Baltimore] e redaguo
jant savaitraštį “Pirmyn”, o vė
liau jis yra pirmojo lietuvių 
dienraščio “Naujienų’.’; redakto
riumi. Kurį laiką dar< taip: pat 
redagavo žurnalą “Naujoji Ga
dynė”.

Pijus Grigaitis niekad nesiri- 
bojo vien tik žurnalistinių ‘dar
bu. Kaip visuomenininkas ir povjfa itrLeia dar-daugiau įsitraukei' lie-j

Šįmet niro “Aušros” pasirody- t tuvių studentų slaptą veikimą. J ^ikas, H5 anatomas visuose svar-
Al 4 rri , V . _ __ i__ t.. t hpsn ii i asp darhnncp Jis nrisi-mo suėjo ‘>86 metai. Tokio pat 

amžiaus sulkaktį dar taip nese
niai minėjo mums visiems gerai 
žinomas, -artimai. pažįstams, 
taurus lietuvis, didis visuomeni
ninkas ir žymus žurnalistas — 
publicistas LĮn Pijus. Grigaitis, 
Daugelis tik iš istorijos žinome 
kokie buvo ’ •‘iAušros?; metai. 'Iš 
jų galime suprasti kokios kovos 
laikotarpyje augo ir brendo mū
sų mielas Dr. P. Grigaitis, kilęs 
iš. Gudaičių kaimo, Bųblelių srals-> 
čiaus, Šakių (tšoda
čio) apskrities. J keliolikos kilo-; 
metų atstu nuo dr. Jono: Basa
navičiaus ir dr. Vinco Kudirkos 
tėviškių.
^“Aušros”

Orgąnizavo spektaklius, kartu j Česniuose darbuose. Jis 
juose vaindindamas ir greta to į Pr*e Amerikos lietuvių vi- 

z • 4 • • T x • i • v • • J f '

suc/.inio seimo sukvietimo ir ja-Į 
me 1914 nu lapkričio 2 d. siu- Į 
lė priimti rezoliuciją, kuria rei
kalaujama pripažinti Lietuvai 
apsisprendimo tęsę. Visuome
nėje Cis garsėjo kalbomis. Rėmė 
Dariaus ir Girėno žygį, o po to 
Vaitkaus skridimą į Lietuvą. 
Man ypatingai artimai su juo 
teko dirbti laike Antrojo pasau
linio karo, šaukiant ALT vardu, 
Lietuvių Pirmąja Konferenciją- 
Kongresą. Turėjau garbės tada 
būti Kongreso rengmo komisi
jos pirmininku. Kongresas įvyko 
bene 1943 m. Pittsburgh, Pa. Pa
tyriau tada P. Grigaičio didelį 
nuoširdumą dr jo organizacinius 
gabumus. Jo iniciatyva ir pa
stangomis buvo daug prisidėta 
suorganizuojant Amerikos Lie
tuvių Tarybą kovai su Lietuvos 
okupacija ir laisvei atgauti, šia
me mūsų srovių centriniams 
junginyje P. ^Grigaitis visada, 
buvo centrinis asmuo, ALTO 
siela, jam vadovaująs ir veikimo 
gaires nustatąs. Jis buvo Lietu
vos laisvinimo reikalais' dauge
lio rezoliucijų autorius, dalyva
vo visose lietuvių audiencijose 
pas JAV prezidentus, ypač pa

žymėtinas jo atsilankymas pas

gelis žinojome, matėme ir jau
tėme. Sunku vienu ar keliais 
straipsniais jo nuopelnus nu
šviesti. Prabėgom paliečiau jo 
veiklą, tikėdamas, kad biografi
jų autoriai ir chrcnikų rašyto
jai pilnai atvaizduos jo vaidme
nį mūsų tautai. Man pačiam at
rodo, kad jo darbai įrašo į isto
riją — tai jo laikraštinė veikla 
ir Amerikos Lietuvių Tarybos 
suorganizavimas bei joje daly
vavimas. Jo redaguojamas laik
raštis “Naujienos” prisidėjo prie 
lietuvybės palaikymo išeivijoje, 
gynė ir tautos teises. Laikraštis 
kartu yra didelis gynėjas sąži
nės laisvės, liberalinės minties 
puoselėtojas, tolerencijos ir de- ’ c 
mokratinių principų skiepyto- 
jas. Tokioje dvasioje parašyti 
P. Grigaičio vedamieji fraips- 
niai buvo lyg kokįa neakivaizdi 
nė mokykla ar liaudies univer
sitetas visiems mūsų senosios 
kartos ateiviams. Suprantama 
kalba ir lengvu stiliumi Jis mo-

kad dr. P. Grigaitis gyveno vie
nu dižiuoju troškimu — iškovoti 
mūsų tautai laisvę ir matyti at
statytą Lietuvos valstybę, tvar
komą demokratiniais pagrindais. 
Toks yra ir mūsų visų siekimas, 
šiam darbui P. Grigaitis turėjo 
didelį patyrimą, diplomatinę 
nuovoką ir sugebėjimus. 'Jis 
buvo idealus ir nepakeičiamas 
kovotjas už Lietuvos laisvę. Dr. 
P. Grigaičio lietuviai ir lietu v.ų 
tauta niekada nepamirs. P. Gri
gaitis savo verkia jau įėjo ne tik 
i Amerikos lietuvių Istoriją, bet 
ir į mūsų visos tautos istoriją.

Pradėdamas ir baigdamas šį 
savo rašinį, esu tikras, jog ne- 

: suklydau parašydamas, jog: 
i “1883 meAai davė ‘Aušra’ ir jos 
sūnų Dr. Pijų Grigaitį”.

prez. Rooseveltą, kuris deklara- ^j° išalkinti ir sugebėjo įdieg- 
vo Lietuvos okupacijos nepripa-i 
ž'nimą. Nepamiršo dr. P. Gri-! P°^rines 
gaitis nei karo aukų, mūsų tau-! 
tiečių, turėjusių pasitraukti iš j 
tėvynės. Jis prisideda prie Ben-» 
drojo Šalpos Fondo organizavi
mo, rūpinos ir stengėsi, kad 
Kongresas priimtų įstatymą 
tremtiniams į Ameriką įsileisti.-

Taip pat turiu nors trumpių 
pažymėti jo labai žymius nuo
pelnus didžiausiai mūsų organi
zacijai — Susivienijimui Lietu-1 
vių Amerikoje. Tarp kitko šįmet 
sukanka 46 metai, kai P. Gri
gaitis tapo SLA narys. Jis visą 
laiką gyvai dalyvavo organizaci
jos svarbesniuose darbuose. 
Ypač tenka vertinti jo pastangas} savo laikraščiu pasidarė tos or- 
ir paramą organizacijai ginti nuo Į ganizacros ’.veiklioji varomoji 
komunistinių gaivalų kėslų, ka-‘ 
da Šie stengėsi. pagrobti Susivie
nijimą į savo kontrolę. Taip pat 
dr. P. Grigaitis buvo daugelio 
SLA seimų aktyvus degelatas, 
artimas Pildomosios Tarybos 
bendradarbis, jau deugelį metų 

-pirmininkaująs Švietimo Komi
sijai. Kas buvo dr. P. Grigaitis 
mūsų visuomenei, tą mes dau-

ti minioms sunkiai suprantamas 
> doktrinas, perduoti 

naujas mintis''ir sudaryti bei 
sustiprinti visuomenėje demo- 

{ kratinę pasaulėžiūrą. <Savo vei-.
kla Alte jis atliko tėvynei isto
rinės reikšmės darbą, kokį tik 
lietuvis kovotojas tegali padarys 
ti laisvajame pasaulyje. Labai 
tiksliai jo veiklą apibūdina Sta
sys Michelsonas- savo knygoje 
“Lietuvių Išeivija Amerikpje”. 
Autorius teisingai pastebi: “O 
kai 1940 m. Sovietų;Rusija oku 
pavo Lietuvą ir Amerikoje įsi 
kūrė Lietuvių Taryba kovai 
prieštą okupaciją,; “Naujienų” 
redaktorius Pijus Grigaitis su

varomoji 
jėga. Jis rašė atsišaukimus, va
žinė po kolonijas prakalbos sa
kydamas, šaukė lietuvių visuo
menę į kovą ir dažnai skrisdavo 
į Washingtona ginti Lietuvos 
reikalų aukštose JAV vyriausy
bės sferose” ... . , •

Mes gerai žinome ir matėme,

metėsi į platesnio akiračio vi
suomeninę veiklą. Nedavė rūdy
ti ’ nei; savo lakiai plunksnai. Jo 
rašinys apie Lietuvos savival
dybes buvo atspausdintas Petra
pilio Labdaros draugijos kalen
doriuje. • . t,. ■: j

Prasidėjęs revoliucinis judė-\ 
jimas Rusijoje rado platų at
garsį ir studentijoje. Jie jungė
si Aį streikus ir. 1905 m. ;Petra- 
bilkM ^LŽi^ersitetas turėjo nu
traukti mokslą. Studentas Pi
jus’ Grigaitis iš Petrapilio at
vyko į Marijampolę, kur prisi
dėjo prie revoliucinio judėjimo, 

pagimdyta .tautinio 1905 metų judėjimas Lietuvoje" 
atgimimo dvasia apėmė Visą tau- turėjo mūsų tautai didelės poli-

i

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją ■’ 
(1869 — 1959 metai).

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

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

£

r « *

ATEINA LIETUVA,

1739 S. Halsted St>-? Chicago, IL 60608

. KAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ

2608 West S9th Šių Chicago, DL 60629 ♦ Tel. 925-2787

MARIJA NOREIKIENt

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

1501 W. 69th St, Chicago, m, 60629 ♦ Tel 925-273J
■» ' - • , . " . , . ■ .
L./ ' *

JA Y DRUGS VAISTINE
1759 W. 71rt St, Chicago, HL

fl EtFZSTINGAI I8PILDOXI RECEPTAI • FANNTK MAT MJk- 
. DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

Inž. LIUDAS MIKŠYS, 
50 metę studijavęs, kaip

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.

GANDRAS—YPATINGAS 
PAUKŠTIS

Lietuviai kaimiečiai žiūrėda
vo į gandrą kaip į draugą ir jį 
ypantigai globodavo.-

Gandr.is atjaučia, kurie žmo
nės jį mėgsta, o kurie ne.

Jeįgu kurio’e nors sodyboje 
kas piktai pasielgtų su gandra;s, 
tai į tą vietą jie jau nepasirodys.

Atrodo, jog žmogaus ir gand
ro yra padaryta sutartis, o šios 
sutarties ženklu yra senas veži
mo ratas ar akėčios, įkeltos į 
medį" ar ant stogo.

Senesniais laikais ūkininkų 
tarpe buvo pasklidę pasakoji,— 
mai, jog gandrai apsaugo namus 
nuo gaisro, atspėja kur trenks 
perkūnas, ar vasarą bus sausa 

’ir pian. • < * -

GREITAS IŠSIVYSTYMAS

Australijoje yra paukščiai, 
vadinami . mągepodes giminės, 
kurie . gali skraidyti tik išsiru
tuliavę iš kiaušinių.

Paukščių patelė užkęsa savo 
kiaušinius į smėlį ir palieka be 
jokios globos. Paukščiukai nuo 
saulės kaitros patys išsiperi be 
jokios globos.

fl——i ■ i .ai ii ia£

Kool-AidL.On A Stiek
BRAND SOFT DRINK MIX’

? • L. 4- - • į-
" Frozen Suckers

Dissolve soft drink mix and1 envelope KOOL-AID®
Unsweetened Soft Drink Mix, sugar in water. Pour into
fenyflavor " ■- *-Y-1--------- » •

2/3 cup sugar
1 quart water

ptestfc ice-cube trays or t 
sfriafl papet cups. Freeze 
until almost firm. Insert

4 wooden stick or spoon into 
each.Treeze until firm.
Makes about 20;' "• ’'1

■r

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATCRA, lietuvių literatūros, '-mencr'ir. mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vine< 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankofl, 
J. Raukčio, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis b 
M. K. Čiurlionio, M, šileikio, V. KaJubos, A Rūkitelės ir A. Varno 
kūrybos poveikiais. 365 pust knyga kainuoja tik 83.

V z <

. • DAINŲ JVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir fan* 
tinių lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
ivente* bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems. gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenim 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pus!., kainuoja 12..

• VTENTŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraly-
tas Juozo Adomaičio —Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už 82. <

. y f )

• LIETU V LA KASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašauska 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės Jj 
Labguvos apskričiu duomenimis. ’Aprašymai jdomūs kiekvienam 
BetuvtuL Leidiny j muštruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitovardžių pavadinimai Ir jų vertiniai J vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 puri, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina M.

'• Kf LAUMftS LIMt, rašytojos Petronėlės Orlntaitėa atri-

natriais bolševiku okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiu*, 
bet kainuoja tik 83. Mis

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jašinako knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe- 
riją. Dabar būtu jj galima pavadinti kovotoju ui žmogaus teisei. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapiu, kainuoja 86. ■

t BATTRINftS NOVELAS, M. Ioe?enko kūryba, J. Valaičio 
vertima*. 200 pat knygoje yra 46 *<mojingTj novelių. Kaina |X

Knygos gaunamos Naujienose, 17M So. Halsted St, Chicago 
EC Utwts-’', SsFi. 'Et'A---

I — NauJU ni FrMiy, May 2S, 1&X1
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Reikia pakalbėti savais reikalais
Kiekvieną dieną kyla tiek daug naujų klausimų, kad

viename šešių puslapių dienraštyje negali visų tų klau
simų aprėpti. Nespėjai vienos problemos tinkamai iš
gvildenti, jau gyvenimas iškėlė naujų, kurias reikia kiek
vieną dieną aiškinti, kad skaitytojas suprastų, kas sudė
tingame šių dienų gyvenime darosi.

Turi skirti vietą ir laiką tarptautinėms problemoms, 
mums geriau žinomoms, nes lietuviai jas žymiai anks
čiau pajuto, negu toli nuo Kremliaus gyvenantieji ame
rikiečiai, britai ar Australijos gyventojai jas suprato. 
Lies turime ir tarpusaviu klausimų, Į kuriuos daro įtakos 
ir tarptautinės problemos. .

Kai sakome, kad norime pakalbėti savais reikalais, 
tai turime galvoje Naujienas. Mums atrodo, kad Nau
jienos tapo gyva ir galinga lietuviško visuomeninio gyve-- 
nimo dalimi, tai visiems turi būti žinomi ir Naujienų 
reikalai. Apie Naujienų politiką ir vedamą visuomeninę 
gyvenimo liniją visi žinome, nes apie tai dienraščio pus
lapiuose kiekvieną dieną rašome, diskutuojame ir suda
rome sąlygas visiems viešai pasisakyti. Daugeliui lietu
vių Naujienos tapo tuo dienraščiu, kuriame gali pasisa
kyti visų pažiūrų skaitytojai.

Bet apie ekonominius reikalus dienraštyje nekalba
me. Normaliais laikais, kai krašto ūkis buvo nusistovėjęs, 
tai ir Naujienos, nustačiusios savo išlaidas ir pajamas, 
galėdavo verstis.

Bet šiandien, kada prezidentas Reaganas, norėdamas 
subalansuoti valstybės biudžetą, atstatyti dolerio vertę ir 
apkarpyti valstybines išlaidas, išmušė iš vėžių iki šio 
meto nusistovėjusią rutiną, dienraščio ekonominė padėtis 
pasunkėjo. Naujienos niekad didelių piniginių atsargų 
neturėjo, nes pajėgdavo verstis turimomis prenumerato
mis, garsinimais ir Įvairiais patarnavimais. Tuo tarpu;

algas, medžiagas ir naujas mašinas, tai susidarė net $450 
milijonų atsargos. Tuo tarpu Naujienos vien tik pašto 
patarnavimams privalome kiekvieną mėnesį mokėti 1,200 
dolerių daugiau, negu praeitais metais mokėjome.

Kiekvieną mėnesį mokėdami po $1,200 daugiau, per 
metus privalome gauti $14,400 daugiau negu iki šio meto 
gavome. Kaip tokios didelės pašto išlaidos susidarė? 
Visi nustebsite, kai sužinosite, kad nuo šių metų pradžios 
Amerikos paštas paima po 22 centus už vieno Naujienų 
egzemplioriaus pasiuntimą į Kanadą. Laikraščio vienas 
numeris kainuoja 25 centus, o vien tik persiuntimas kai
nuoja 22 c. Laikraščio paruošimas, straipsnių parašy
mas, kalbos išlyginimas, perrašymas, raidžių surinkimas, 
puslapių sulaužymas, spausdinimas, popierius, elektra, 
dažai, aliejus, mašinų išsinešiojimas, paruošimas paštui, 
adresavimas ir nuvežimas brangiau kainuoja, negu likę 
3 centai.

Kada administratorė, praeitą savaitę nuvykusi Į paš
tą, vadovybę paprašė išaiškinti, iš ko susidaro tokios di
delės sumos, tai nustebo, kad brendame į nuostolius. Visų 
kitų patarnavimų už 3 centus niekas negali atlikti.

Prieš du metus, mėnesiui už laikraštinį popierių mo
kėjome $1,200, tuo tarpu dabar už tuos pačius mėnesinius 
ritinius mokame $3,200. Visi žinome, kiek pabrango ge- 
sas, telefonas, vanduo, elektra ir kitos išlaidos. Turėsime 
kelti laikraščio kainas, kad galėtume prisitaikyti prie 
prez. Reagano Įvestų ekonominių pagerinimų.

Jeigu paštas už tokias dideles kainas duotų geres
nius patarnavimus, tai dar būtų pusė bėdos. Vietomis 
Kanadoje laikraštį pristato sekančią dieną, bet yra ir 
tokių vietų, kuriose laikraštis adresatą pasiekia už sa
vaitės. Dažniausiai atneša 3 ar 5 laikraščio numerius iš 
karto. Mes išsiunčiame laikrašti Į paštą kiekvieną dieną 
Tai reiškia, kad laikraštis kur nors pašte užmestas guli, 
o skaitytojas ji gauna tiktai po kelių dienų.

Bet Naujienas užgriuvo ir kitos bėdos. Kovo mėnesio 
14 dienos vakarą, kai buvo suruoštas metinis Naujienų 
banketas Martinique salėje, smarkus lietus, audra ir ne
paprastai smarkus vėjas išvertė visą antrojo aukšto sie
ną. Naujieniečiai tuos kambarius vadino žemaitės butu. 
Ten apie porą metų gyveno rašytoja žemaitė su savo sū
numi. Iš ten ji ir Į Lietuvą išvažiavo. Paskutiniu metu 
ien gyveno Frank Lukas. Išvirto pietinė namo siena, už
vertė visą skersgatvi. Reikėjo viską mesti, ieškoti mūri
ninkų ir paskubomis viską taisyti. Tokio darbo niekas 
veltui nedaro. Reikėjo išmūryti išvirtusią sieną, sutaisyti 
’angus, išvežti senas plytas. .

Nelaimės po vieną nevaikščioja. Dar nespėjo baigti 
užmūryti išvirtusią seno namo sieną, trūko spausdinamos 
mašinos ratąs. išlūžo krumpliai. Prieš 20 metų galėjai 
nuvažiuoti Į Goss Co. ir parsivežti naują ratą, bet dabar 
atsarginio krumpliuoto rato negausi, nes nėra ir tos 
bendrovės. -Ji jau likviduota. Ją atpirko Rockwell En
gineering Co. Ji pasiėmė visas atsargas, bet tokio rato 
ii neturim Ji gali pagaminti tokį ratą, bet jis kainuosiąs, 
nuo 900 iki 1.200 dolerių. Be to, viskas užtruks mažiau
siai tris savaites, o gal ir daugiau. Laukti, kol ji nulies 
krumpliuotą ratą, reikštų dienraščio uždarymą.

Teko ieškoti kitokių būdų ratui įsigyti. Reikėjo tele-

kurie jų klaidu mėgino iškflti.

A.a. dri Zenonas Danilevičius

□OMAS ADOMAITIS

Kas veikia prieš ALTą ir VLIKą — veikia 
prieš Lietuvos laisves atstatymą a

A.a. dr. Zenonas Danilevičius — visuomenininkas 
tinio tvarkymosi pavyzdžiai’*- į, 

Anie R.L.B.-ne Velionis’ 1979 
m. pasakė: “Žiaurią frontininkų, 
griovimo akciją mes pamatėme- 
anksčiau kaip kiti .ir reagavdtne. 
Dabar visa lietuvių visuomenė

(Tęsinys)

Velionis buvo . ne tik geras 
Greitos orientacijos kalbėtojas, 
et ir ne eilinis spaudos žmogus. 

To poleminiai rašiniai buvo ais-

tam, kuri rėmėsi ne vien 
vienių lietuvių naryste, bft 
esmėje visu lieiuviikų organiza-

I rijų fedaraviją ir :ų vienybe.— 
yri ne nauja, bet jau nuo seno 
panaudota ALTą ir VLIKą ku-

I rfcojl.’4

Taip
dėrtė savo testamentinius pasi
sakymus okupanto sukeltame 
mūsų laisvės kovos vidaus fron
te. Jau senai tuos du frontus 
okupantas naudoja pasipriešini
mui sunaikinti. Nė divizijos su 

Is ir lėktuvais, bet infil- 
“strihr»i” sustabdė parū

kavai už laisvę. Infiltruo- 
stribais” dabar ardo Kata

liku Bpžnyčią tėvynėje, tuo pat 
būdu jis siekia sužlugdyti ir 
išeririk>s veiklą. Dr. Zenonas, 
supratęs okupanto kėslus, nepa
būgo ižeiti pries į nelygią kovą. 
Pasinaudodamas išeivijos apsnū
dimu, savo propaganda okupan
tas jau buvo daugelį suklaidinęs. 
Jam palanki išeivijos gyvenimo 
srovė pradėta vadinti “gyvąja 
lietuvybe”, nors jaunimas tos 
srovės buvo stumte stumiamas 
iš kovos demonstracijas, atitrau
kiamas nuo lietuviškų parapijų, 
kad netektų. lietuviškai’ melstis. 
Savo drąsiu išstojimu prieš Jo
kią srovę, velionis Zenonas bus 
atlikęs pačią pagrindinę šayo 
žemiškąją misiją — kreipti žmo
nių gyvenimą į tiesos ir žmoniš
kumo kėlią; Čia jis buvo Tvė
rėjo įrankis formuoti žemės 
Veidą! Netenka abejoti, kądAteis 
. dieną. Į kada- f o pastangos A jis 
pats Iįus -šuprastąs- ir;^jeę|ifitdš 
nė tik išeivijos, bėt ir Įaiišvę at- 

. garsios taiitgs.^
? V.' ’ . - (PąbŽia)': ; \

velionis Dr. Zenonas

prezidento Reagano finansiniai patvarkymai labai skau- fonuoti, važinėti, ieškoti, kol pasisekė gauti ta ratą, o 
džiai palietė ir Naujienas. , Į vėliau reikėjo rasti žmogų, kuris ta ra^ą pritaikytų turi-

- Jeigu paimsime vien tiktai pašto patarnavimus, tai, mai mašinai. Kol krumpliuos rata suradome ir ji pri- 
paskutiniais vieneriais metais paštas pakėlė savo patar-į taikėme turimai mašinai, la^aštis dri dienas neišėjo, 
navimų kainas tris kartus. Pašto vadovybė kėlė patama- į Vietoj trijų savaičių, pasigaminome ratą Į dvi dienas. Su- 
vimų kainas, kad galėtų apmokėti pakilusias tarnautojų sitaisėme ir sulūžusi, kad turėtume atsargini.

kios minties, išmąstyti ir sklan-( gali matyti, kad mes buvome, 
lūs. Pav., jis rašė: “Frontinin- teisūs”. L.B. tik savo vardu.te- 
kai jau seniai paskelbė, kad jie J bebando vaidinti, kad. Ji. afeto- 
x>Iitinių partijų nepripažįsta ir 
ias su laiku sugriaus. O kodėl 
!ie partij-ų žlugimo pranašai pa- 
"ye savo frontininkų partijos ne- 
'uikviduoja? Žmonės visada 
ungsis j vienodos pasaulėžiūros 
grupes ir sudarys skirtingas or- 
"anizacijas. Demokratinės sant
varkos stiprumas yra ne žmonių 
galvojimo suvienodinime, 
sugebėjime dirbti ir sugyventi Į jog 
kirtingų pažiūrų grupėms, par

tijoms ir draugijoms. ALTa ir Į'balsą jie vadino ’ “skaldymų”, 
VLIKas yra geriausio demokra-l niekšiškai užgauliodami tuos.

4- r—. - ;

— Argentiną vaHo gencręlas 
Leopoldo Galtieri, gęra BaS.Hk) 
Larai Dožo ir ądm. Jorge Isaac

miuisteriaois, j ... <.

7 'į ‘ . .»» * -* " i. ♦

vaura šimtus tūkstančiu lietu- Anaya, šie karo vadĮi įsakinėja 
vių. Tą apgavystę velidniš ’aiš
kiai matė: “L.B. atsisakė savo 
plačios bazės. Senieji Amerikos 
lietuviai buvo patogiai nužerti 
i šalį. Gi, tremtiniai buvo mul
kinami, kad vieningai eitų Į dar
bą už idealus ir siekius, fron
tininkų jiems slaptai pakištus ir 

bet į taip užmaskuotus, kad. nejustų 
jie frontininkų politiką

■klėidžia- Kiekvieną ” protesto

- Brežnevas keliais atvejais 
priešinosi generole J. Andropo- 
vo paskyrimui Sovietų Sąjungos 
kompartijos sekrefo’riato- nariu.

—» JAV sutiko-parduoti Izrae
liui naują karo lėktuvu už- 2.7 
bilijono doleriu. ' * ' • •

— Sel^etratįųs- Haig trečia
dienį pasakė kalbą apie pakaitas 
JAV Artimąja Rytų politikoje.

Tai dar ne viskas. Žiemą supleišėjo stogas ir turime 
be atidėliojimo ji dengti.

Aiškus daiktas, kad turėsime kelti laikraščio prenu
meratą. Tokioms aplinkybėms susidėjus, esame priversti 
prašyti naujieniečius, kad ir jie savo-trigrašį pridėtų, nes 
be ekonominės paramos nepajėgsime išsiverstu

— Senatas’nutarė sumažinti 
Salvadorui teikiamą paramą. .

— Britai sutraukė artileriją, 
lėktuvus ir karo, laivus argen
tiniečių pozicijoms Stanley sri
tyje pulti. ■ . T : ‘

ANTANAS VENCLOVA 
APIE BR. RAILĄ

Br. R ž ila ilgameti Naujiesu bendradarbį J. 
Klauseikį be jokio pagrindo pavadino Maskvos 
agentu. Klauseikis iškėlė viešumon Railos varto
jamus metodus šmeižtams teisinti. Klauscikio’ 
knygą “Bronio Railos nusibastymai” galima gauti 
Naujienose.

Kad skaitytojams Raila būtų geriau pažpta- 
mas. spausdiname suboiševlkėjusio Antano Venc
lovos, buvusio Railos draugo, atsiminimų p’ucštus 
apie geriausia lietuvį stilistų” ir nedarome jokių 
komentarų. N. Red.

1981 m. Kaune išspausdinta Antano Venclo
vos autobiografinis romanas uJaunystės atra
dimas”. Jame nemažai rašoma apie Bronį Rai
lą, kaip knygos 63 puslapyje pavadintą, vieną 
naujųjų pažįstamų. Venclovos žodžiai:

Jo eilėraščių ir straipsnių matydavau “Kul
tūroj“ ir kitur. Jie mane sudomino. Ir kai Raila 
pasirodė universitete, negalėjau neatkreipti dė
mesio į šį kresną, išbalusio, gražaus veido vy
ruką, trumpo kaklo ir aukštų pečių, kuriuos jis 
nuolat kilnojo, lyg muistydamasis, lyg ką norė
damas nuti savęs nusimesti. Kalboje Raila buvo 
drąsus, nebijodavo stoti i ginčus, imdavo žodį 
studentu susirinkimuose ir niekam nenusileis- 
< av «i« jo bruožas mane imponavo, nes aš hu- 
• ;.'j u // iaučiau, kad man dažnai pritrūk
sta drąsos ^.'nčucse ir pokalbiuose su kitais. 
Rašo Raila 'a šmaikščiai, ypač poleminius

5 rXivQ apsiskaitęs, neblogai mo

kėjo vokiečių kalbą. Savo tenoriuku žavėdavo 
studentes pobūviuose, staiga užtraukdamas. “O 
Halina, o mergina” arba “Nuo Sevilijos lig Gre
nados.”

Su juo būdavo nenuobodu—vaikinas, kaip sa
koma. tiko ..ir prie taneiaus, ir prie rožančiaus“. 
Tiesa, čia rožančius gal ne vietoj, nes Raila 
buvo apsisprendęs bedievis, netgi laikė save so
cialdemokratu: mėgo pašiepti kunigus ir tauti^ 
ninkus, pakalbėti apie socializmą. Dėjosi dideliu 
donžuanu ir riebiai pasakodavo apie moteris ir 
pagėrimus, nors man atrodė, kad visose srityse 
tiek savo sugebėjimus, tiek pergyventus nuoty
kius gerokai perdeda. ,.Mūsų apylinkė labai ne
turtinga šuninteligentijomis, — rašė jis man 
1928 m. vasarą. — Tik tautininkų sąjungos sky
riaus pirmininkas, kuris laiko miestely degti
nės sandėlį, kiek „linksmesnis“ žmogus.“ —» 
Kitame laiške Raila vėl sakėsi važinėjęs po Lie
tuvą su kažkokiu kunigu B. „B. — baisus sek- 
sualistas ar net homoseksualistas. Kelionėje 
buvo baisiai juokinga ir Įdomu: daug pažinau 
iš kunigų gyvenimo.“ Bet ne šie pasakojimai 
ir pasigyrimai traukė mane prie Ralios. Man 
patiko, kad jis atsidėjęs seka naująją lieratūrą, 
mėgsta ją, kaip ir aš, rašo eilėraščius, tiesa, 
sunkokus, išgalvotus, bet kažkokius naujesnius 
ir Įdomsnius, negu romantikai ir įvairūs sim
bolizmo epigonai. Tai mudu suartino. Pradėjom 
susitikinėti, skaityti vienas antram savo eilė
raščius. dalytis knygų įspūdžiais, drauge keikti 
romantikus, simbolistus ir netgi futuristus. 
Abu norėjome parašyti kažką naujo ir reikš

mingo, nors nei vienas, nei kitas nežinojome, 
kaip tai padaryti.

A. VENCLOVA IR BR. RAILA 
1929 METAIS BUVĘ AREŠTUOTI 

Venclova tą 1929 m. vasario 15 dienos ir vėlesnįjį 
areštą aprašo šitaip:

Pasirodo, studentai, nežinia, ar paklausę “Stu
dento” raginimų, ar kieno pakurstyti, šiandien 

.buvo susirinkę į didžiąją universiteto aulą. Čia 
mitingavo, paskui išsiveržė gatvėn. Vieni norėjo 
ramiai pereiti Laisvės alėja, kiti — Į teatrą reika
lauti, kad studentams atpigintų bilietus. Šiaip ar 
taip, minia susidarė didelė, ji nužygiavo Laisvės 

1 alėja ligi Maironio gatvės, kur buvo policijos nuo- 
įvada. Iš nuovados iššoko policininkai ir Įžūliai 
I pradėjo vaikyti studentus. Beginkliai vaikinai su- 
. sikibo su policija — prasidėjo peštynės. Tautinin- 
i kų valdžia kaip ugnies bijojo visokių susibūrimų, 
ir jai, galimas daiktas, ši eisena pasirodė įžanga 
i kažką rimtesnio, policija buvo stipresnė jėga ir 
studentus išvaikė. Daugelis jų grižo Į universi
tetą. iš gatvės įsitempdami ir “užstatą” — vieną 
policininką.

Atvykęs kaip tik tuo metu, Įėjau Į didžiąją aulą 
antrajame aukšte, kur studentai vienas po kito 
lipo į tribūną, karštai kalbėjo, protestavo prieš 
policijos smurtą. Pasirodo, keli vyrukai buvo 
areštuoti ir nutempti į nuovadą. Kažkas reikalavo 
išrinkti delegaciją ir siųsti į policiją — reikalauti 
paleisti suimtuosius.

(Bus daugiau)

JUOZAS ŠVAISTAS

PETRAS ŠIRVOKAS
Nuotykių nuotykiai žemėje, i 

pragare ir danguje
TOLIMI, BET NEPAMIRŠTAMI LAIKAI

(Tęsinys)
Nusiminė ir'palado irklus iš rankų. Palies

tas laivelis plūduriuoją tarp vandenų galybės. 
Sunkios mintym nuspaudė gaivą. Didžiausias • 
skausmas drasko širdį. Ne tiek jis dabar pergy
vena, kad neteks laimėtojo garbės, turtų; kiek jam 
gaila savo daiktų, palilrtų laive. Negali nurimti 
ir dėl kunigaikštytės liūdesio, kad nebeteks sa
vojo žiedo. ' V

Sėdi be valios, panarinęs galvą ir tikriausiai 
nieko nebegalvoja, nes jau$asl pavargęs, ir visiš
kai parblokštas. Tito tarpu artėja audra. T’akyla 
pitkas vėjas, sujuda vandenys. Jis pakelia galvą, 
apsižvalgo — visur juoda, tamsu ir baugu. Grie
biasi už, irklų, bet jau vėhi. Pašėlusia jėga. ūtU, 
draskosi vėjas. Kaip trobos virfcta bangos su žils
vomis milžiniškų žalčių keterom is. Irklai1 sulau
žyti, nuplėšti, laivelis apverstas. PaskutiHėtjfc 
savo jėgomis įsikimba Petras į jo dugną ir laikosi 
dar apmiręs. Staiga užlekia lemiamoji bariga ir 
nubloškia jį nuo laivelio. Dabar murkdo ir sū
puoja vandenų masės, lyg radusios saū žaislą, 

Antrosios dalies pabaiga. •
1 ■ ■■■ i ’i— |.||
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B. VILIAUS

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

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 & Halsted SL, Chicago, IL 60608

MIMillillllllllilliiiiilliulliiltiiliiIiiiit

OR. PAUL V. DAUGIS
•ŪDYTOJAI it CHIRURGAS

TĖVYNĖS ILGESYS

mWIclax dir»to»riw*

9AXANDO& I—0 darbo dienom^ fc

Sarvics 855-4506, Page 06058

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą

Dr. Jonas F. Mažeika
DJXS. — DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 W. 103rd Street

Off. teL 423-8380
Valandos pagal susitarimą

OPTOMETR1STAS

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

Tikrina akis. Pritaiko a kinins 

ir “contact lenses”.

Ilgiuos tėvynės, 
jos pievų, miškų, 
Namelių gimtinės, 
Pušelių žalių.
Srauniųjų upelių, 
Kalnų, ežerų, 
Purenu slėnelių, 
Berželių baltų.

Gegutės balselio, 
Jos mielo ku-ku, 
Ir gandro lizdelio 
Ant vinkšnos šakų.

Kregždutės gūžtelės 
Purvelio namų, 
Lakštutės giesmelių, 
Pilkų vyturių.

Ilgiuos kaimelio, 
Laukelių plačių, • 
Tėvelių,kapų.

Tas vaizdas kedenąs 
Šiandien prieš akis, 
Sapne jis vaidenas 
Per ilgas naktis.
O, mūsų Tėvyne, 
Tu žeme šventa, 
Nežūsi dumblynė, ■ 
Nors ir Suminta.

I Funeral Home and G*emation Service
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

Laivai pajūryje

729 S. Halsted Si 
Chicago, IL 60608 

24 Hour Service

INKSTŲ, PŪSLĖS IR
i į? PROSTATOS CHIRURGUA

2454 WEST 43rd STREET

ketvirtai 5—7 vaL vai. 
Ofiso telefoaac 775-2880, 

Bs&^adjes tsisL; 448-5545

Prostatos, inkstų ir ilapumo 
takų chirurgija, 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St Petersburg, Fla. 33710 

TeL (8132 321-4208

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

±EMA KAINA
Priimam Master Charge 

ir VISA korteles.
JL ŠERĖNAS. TeL 925-8068

Fi i .i —nr*

, MOVING 
Apdraustas perkrsustynw 

Iš įvairi^ atstumu.
ANTANAS VILIMAS 

TeL 876-1882 arba 87M9H

SOPHIE BARČUS
RADIJO J ELMO S VALANDOS

Šeštadieniais ir sekmalieniai* 
nuo 8:30 iki 9:30 tbL ryto. 
Stoti** WOPA - 1490 AM 

transliuojamo* iš mū*v studijo* 
Marquotto Parko.

Vedėja — Aldona Daukut 
TaM4 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

RAbUO PftOGRftAA

Seiibusia Lietuvi* Rddijo prtfra- 
ma Maujojoje Airghjęjė. Is stoties 
WbYN, 1360 banga AM, Hikii jek- 
m Šernais nuo 8 iki 8:30 vai. ryte. ( 
perduodama vfiiatisni pasauliniu 
dnttj santranfc^ Be to, komeftta- 
caų muzika, damos, ir Magdatės I 
PaA&4 Šią ptdgraftą tMi Stepo 
naš ir Vtfedtiha ftmkei. Bttnic 
remftįa krėF^ts į BtHk Floruits — 
gelrį bei diHttM kratrtųvė, 582, E. 
drJWWf, SBHaHM, tol 27.
Telefonas 268-0489. Ten pat gau 
narnos “Naujienos”, didelis pasi 
rinkimas lietuvišku knygų ir He- < 

tuvišku dovanu-

Tu kelsies iš tvano, 
To laukia tauta. 
Brangi Tu nuo seno

% Laisva Lietuva.
—Perkūnas—

® Komunizmas yra taip, kaip 
bikini: parodoma tas, kas ga
lima, o slepiama tas, kas pa
grindinio. s

KNOW YOUR HEART

HELPUOUR HEAR! FUNDi_
I • ■ .V.VV> 8lfcf4A 9

Nuo
1914 metu

Midland savings aptar
nauja taupymo u namu 
paskolų reikalus visos mir 
su apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodyta 
pasitikėjimą. Mes norėtu
me būti jums naudingi 
ateitvie.

iwitOT

ii

2657 #. Si 
CtiieM. lt l042*> 

Ts' 925-7480
8929 SO. HaXL®H /*vĖ. 

Bridėevie#. ft.
T*l $91-9400

Jonas Triers

APLINK MtiŠ IR MŪSŲ NAMUS
Naudingi palarirtidi ir įdomūs dalykai

KAIP KARPYTI IR SIŪTI 
NYLON MEDŽIAGAS

Nylon (nailonj medžiagos rei- 
į kia kirpti tik žirklėmis. Negali
ma jų plėšti, kaip daroma su ki
tais audiniais bei medžiagomis.

Siuvant, naudokime tik nailo- 1 ninius siulus, kurie yra tvirtes
ni už paprastus. Nebandykime 

j jų nutraukti, o kirpkime žirk
lėmis. Vartojama adata privalo 
būti plona. Siuvant, galime iš
vengti riaukšlių, palaidai lei
džiant siūlus ir smulkiau nusta
čius mašinos kirtimą, 

f * * *
NYLON AUDINIŲ PLOVIMAS

Apyšilčiame vandenyje ir pa
prastu muilu, greitai ir nuodug
niai ištrinti. Vandens nereikia 
išsūkli, b tik išspausti prieš pat 
padžiovinimą pavėsyje (paunks
nėje). Svarbiausia nailono’ ypa
tybė yra ta, kad po išdžiovinimo 
nereikia prosyti.

* * *

APIE PRIEMONES SVO
RIUI NUMESTI

šių laikų “baisioji” liga yra 
nutukimas. Išvengimui nutuki
mo, gydytojai, kaip taisyklė, pa
taria norintiems išlaikyti liniją 
kuo mažiausia valgyti saldumy
nų, pyragaičių ir panašių ska
nėstų (delikatesų). Bet dakta
ras McClure, profesorius South 
Bostoso universitete ir buvęs 
American Medical Association 
viceprezidentas, tvirtina, kad 
saldumynai kaip tik padeda ap
sisaugoti nuo nutukimo ir išlai
kyti laibesnę figūrą.

Svarbu esą ne ką valgome,

AND ASSOCIATION 
4040 Atiftvė

cHfcAČė, ILL. ttssA
ČHONE 254-447d

CQNCENTRAtEB 
DEODORIZER 
is so effective

Just tNnh of th* odor

for you . bathroom pets, C00k«n(j, rTMtdew 
garbage, d*«pers r o HA

O^SHAKLR 9QUU

11 07

O«S
PATRAK)

LTo order se'XS chock Or money Vder to SCMMlO R0OOUCTS CO . O» of 
SCWMfO LABORATORIES. CMC Box A. Route 4« W*st LRf»e F®«s. NJ 07424

bet kiek valgome. Nutukimas 
yra nekontroliuojamo apetito pa
sėka. Tas ekspertas pataria su
valgyti prieš pietus ar vakarie
nę porą, trejetą saldainių ir tas 
sumažins apetitą.

Tačiau tame recepte nėra nie
ko naujo, jau mūsų bobutės ir 
močiutės įspėdavo mus: “Ne
valgykite saldainių prieš pietus, 
nes paskiau nieko’ kito nenorė
site valgyti”. Jos gi nebuvo lan
kiusios specialių mokyklų, o pa
tyrimus įgijo iš paties gyvenimo.

s tų, vėžio, skilvio, sukalkėjimo 
Į kraupagyslių ir pan.

Netgi tarpe naujagimių mer
gaičių mirtingumas yra mažes
nis, negu berniukų.

Kaip pasirodo, tai ir civiliza
cijos pažanga daro didesnį spau 
dimą į vytus, negu į moteris.

Aukštas kraujo spaudimas šir
dies, skilvio ir kitokios vidurių 
ligos nužudo daugia vyrų, negu 
moterų.

Prie to reiškinio taipgi prisi
deda ir vyrų palinkimas paro
dyti savo ištvermę ir pajėgumą 
darbe tuo metu, kada jie priva- - 
lėtu ilsėtis namuose, arba būti | 
gydytojo globoje.

* * * 
PYRAGAIČIAI SU KOPŪSTAIS I

Nesūnaudotus citrinos (leme
no) šmotukus nereikia išmesti. 
Panaudokite juos rankų tryni
mui arba veidd plovimui vande
niu. Citrinos sunka gaivinančiai 
paveikia veido odą.

KODĖL MOTERYS ILGIAU — 
GYVENA NEGU VYRAI? ✓

Kasdieninės gyvenimo aplin
kybės ir pažanga medicinoje, 
kaip pasirodo, atneša daugiau 
naudos moterims,, negu vyrams, 
bent amžiaus ilgumo atžvilgiu.

Statistikos rodo, jog šiuo me
tu vidutinis moterų amžius yra 
6.5 metais ilgesnis negu vyrų. 
Tas reiškinys bandoma išaiškin
ti sekančiai:

Moterys yra atsparesnės to
kioms ligoms, kaip širdies ink-

SENIAUSIA IR DID21AUSL* LAIDOJIMO IŠTAIGA

4605-07 SO. HEKM1TA.GE AVENUE
TeL 927-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefone 523-0440

MODERNIŠKOS AKLCONDITIONED KOPLYČIOS

Norėdami patiekti ką nors 
naujo ir skanaus pietums ar va
karienei, pagaminkite pyragaičių 
Su kopūstais.

Tam tikslui paimkite: 1 svarą 
raugintų kopūstų, keletą džio
vintu grybų, 1 svogūną, 4 šaukš
tus Mazola aliejaus, kuinpį.

Kopūstus, kumpį pavirinti ir 
nusunkti. Grybus išvirti. Svo
gūnus, supiaustytus Į plonas rie
kutes, apkepti alyvoje iki jie 
paruduos. Pridėti; kopūstus, su
kapotus grybus, druskos ir pi-

tai, iki kopūstai suminkštės.
Tuo pat sykiu paruošti tešlą, * 

suvoliokite ir atskirdami gaba- § 
liukus įvyniokite į juos kopus- I 
tus su priedais, padarykite pail- 1 
gas’bandeles, aptepkite suplaktu 
kiaušiniu ir įdėkite j krosnį. !g

Prieš pat išėmimą, pavilgy- | 
kite tirpintu sviestu. ' ii

Magdalena šulienė J |

Zuikis ir savęs bijc.

WHAT IS THE FASTEST GROWING
i. HEALTH CARE PROFESSION-AND WHY?

OSTEOPATHIC MEDICINE/ 
DOCTORS OF-OSTEOPATHY 
P.O.’S, WILL MORE THAN 
DOUBLE THEIR PRESENT 
HUMBER-GROWING FROM 

ĮJ 16,000 TODAY TO MORE 
w THAN 56,000 PHYSICIANS

JN THE NEXT 20 YEARS/ ;■

$.0/3 ARt FULLY LICENSED TO PRESCRlBt 
DRUGS, PERFORM SURGERY AND UTILIZE. 
ALL OTHER SCIENTIFICALLY ACCEPTED, 
MEANS FOR TREATING INJURY AND DlSĖAStf

THE U$t OF MANIPULATIVE j 

y Primary reason’ 
’ FORTH! PROFESSION'S ‘ 

RAPID GROWTH IS THE j 
EMPHASIS IT PLACES į 
Ofl TRAINING GENERAL! 
PRACTITIONER*.

ONLY FIVt f 
THt PHY' A 

.SICIAN POPULATION, «K 
D.O.$ PRCVIDS TOTAM’

LTH0U4H

/THAN TIN PfRCtNT OF < 
I TH! PUBLIC, fOMS XQ 
' Mil I WHd CAK/V

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

I

Street> 2533 W. 7 _
t 1410 So. 50th Ave., Cicero
* Telef. 476-2345

TRYSMOMBNISKCS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

B

>anr

1424 Souti 50th Avenue 
Cicero, ILL. >50650

IMLIŲ KOPLYČIŲ LAIDOJ LMO ŠERMENlNt 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE ŠOKINI

Aikštės aatonobiliaxis pastatyti

Dirsktoritj

KM8ULAM3O
FATA8MAYIMAJ
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Reikia pakalbėti savais reikalais
Kiekvieną dieną kyla tiek daug naujų klausimų, kad 

viename šešių puslapių dienraštyje negali visų tų klau
simų aprėpti. Nespėjai vienos problemos tinkamai iš
gvildenti, jau gyvenimas iškėlė naujų, kurias reikia kiek
vieną dieną aiškinti, kad skaitytojas suprastų, kas sudė
tingame šių dienų gyvenime darosi.

Turi skirti vietą ir laiką tarptautinėms problemoms, 
mums geriau žinomoms, nes lietuviai jas žymiai anks
čiau pajuto, negu toli nuo Kremliaus gyvenantieji ame
rikiečiai, britai ar Australijos gyventojai jas suprato. 
Lies turime ir tarpusaviu klausimų, Į kuriuos daro įtakos 
ir tarptautinės problemos.

Kai sakome, kad norime pakalbėti savais reikalais, 
tai turime galvoje Naujienas. Mums atrodo, kad Nau
jienos tapo gyva ir galinga lietuviško visuomeninio gyve
nimo dalimi, tai visiems turi būti žinomi ir Naujienų 
reikalai. Apie Naujienų politiką ir vedamą visuomeninę 
gyvenimo liniją visi žinome, nes apie tai dienraščio pus
lapiuose kiekvieną dieną rašome, diskutuojame ir suda
rome sąlygas visiems viešai pasisakyti. Daugeliui lietu 
vių Naujienos tapo tuo dienraščiu, kuriame gali pasisa
kyti visų pažiūrų skaitytojai.

Bet apie ekonominius reikalus dienraštyje nekalba
me. Normaliais laikais, kai krašto ūkis buvo nusistovėjęs, 
tai ir Naujienos, nustačiusios savo išlaidas ir pajamas, 
galėdavo verstis.

Bet šiandien, kada prezidentas Reaganas, norėdamas 
subalansuoti valstybės biudžetą, atstatyti dolerio vertę ir 
apkarpyti valstybines išlaidas, išmušė iš vėžių iki šio 
meto nusistovėjusią rutiną, dienraščio ekonominė padėtis 
pasunkėjo. Naujienos niekad didelių piniginių atsargų 
neturėjo, nes pajėgdavo verstis turimomis prenumerato
mis, garsinimais ir Įvairiais patarnavimais. Tuo tarpu ’ 
prezidento Reagano finansiniai patvarkymai labai skau
džiai palietė ir Naujienas.

• Jeigu paimsime vien tiktai pašto patarnavimus, tai 
paskutiniais vieneriais metais paštas pakėlė savo patar- ■ 
navimų kainas tris kartus. Pašto vadovybė kėlė patarna-! 
vimų kainas, kad galėtų apmokėti pakilusias tarnautojų

algas, medžiagas ir naujas mašinas, tai susidarė net $450 
milijonų atsargoj. Tuo tarpu Naujienos vien tik pašto 
patarnavimams privalome kiekvieną mėnesį mokėti 1,200 
dolerių daugiau, negu praeitais metais mokėjome.

Kiekvieną mėnesį mokėdami po $1,200 daugiau, per 
metus privalome gauti $14,400 daugiau negu iki šio meto 
gavome. Kaip tokios didelės pašto išlaidos susidarė? 
Visi nustebsite, kai sužinosite, kad nuo šių metų pradžios 
Amerikos paštas paima po 22 centus už vieno Naujienų 
egzemplioriaus pasiuntimą į Kanadą. Laikraščio vienas 
numeris kainuoja 25 centus, o vien tik persiuntimas kai
nuoja 22 c. Laikraščio paruošimas, straipsnių parašy
mas, kalbos išlyginimas, perrašymas, raidžių surinkimas, 
puslapių sulaužymas, spausdinimas, popierius, elek-ra, 
dažai, aliejus, mašinų išsinešiojimas, paruošimas paštui, 
adresavimas ir nuvežimas brangiau kainuoja, negu likę 
3 centai.

Kada administratorė, praeitą savaitę nuvykusi Į paš
tą, vadovybę paprašė išaiškinti, iš ko susidaro tokios di
delės sumos, tai nustebo, kad brendame Į nuostolius. Visų 
kitų patarnavimų už 3 centus niekas negali atlikti.

Prieš du metus, mėnesiui už laikraštinį popierių mo
kėjome $1,200, tuo tarpu dabar už tuos pačius mėnesinius 
ritinius mokame $3,200. Visi žinome, kiek pabrango ge- 
sas, telefonas, vanduo, elektra ir kitos išlaidos. Turėsime 
kelti laikraščio kainas, kad galėtume prisitaikyti prie 
prez. Reagano įvestų ekonominių pagerinimų.

Jeigu paštas už tokias dideles kainas duotų geres
nius patarnavimus, tai dar būtų pusė bėdos. Vietomis 
Kanadoje laikraštį pristato sekančią dieną, bet yra ir 
tokių vietų, kuriose laikraštis adresatą pasiekia už sa
vaitės. Dažniausiai atneša 3 ar 5 laikraščio numerius iš 
karto. Mes išsiunčiame laikraštį Į paštą kiekvieną dieną 
Tai reiškia, kad laikraštis kur nors pašte užmestas guli, 
o skaitytojas jį gauna tiktai po kelių dienų.

Bet Naujienas užgriuvo ir kitos bėdos. Kovo mėnesio 
14 dienos vakarą, kai buvo suruoštas metinis Naujienų 
banketas Martinique salėje, smarkus lietus, audra ir ne
paprastai smarkus vėjas išvertė visą antrojo aukšto sie
ną. Naujieniečiai tuos kambarius vadino Žemaitės butu. 
Ten apie porą metų gyveno rašytoja Žemaitė su savo sū
numi. Iš ten ji ir į Lietuvą išvažiavo. Paskutiniu metu 
Len gyveno Frank Lukas. Išvirto pietinė namo siena, už
vertė visą skersgatvį. Reikėjo viską mesti, ieškoti mūri
ninkų ir paskubomis viską taisyti. Tokio darbo niekas 
veltui nedaro. Reikėjo-išmūryti išvirtusią sieną, sutaisyti 
’angus, išvežti senas plytas.

Nelaimės po vieną nevaikščioja. Dar nespėjo baigti 
užmūryti išvirtusią seno namo sieną, trūko spausdinamos 
mašinos ratas, išlūžo krumpliai. Prieš 20 metų galėjai 
nuvažiuoti i Goss Co. ir parsivežti nauia rata. bet dabar 
atsarginio krumpliuoto rato negausi, nes nėra ir tos 
bendrovės. Ji jau likviduota. Ją atpirko Rockwell En- 
gineering Co. Ji pasiėmė visas atsargas, bet tokio rato 
ii neturim Ji gali pagaminti tokį ratą, bet jis kainuosiąs. 
nuo 900 iki 1.200 dolerių. Be to, viskas užtruks mažiau
siai tris savaites, o gal ir daugiau. Laukti, kol ji nulies 
krumpliuotą ratą, reikštų dienraščio uždarymą.

Teko ieškoti kitokių būdų ratui ingyti. Reikėjo tele- 
fonuoti, važinėti, ieškoti, kol pasisekė <rauti tą ratą, o 
vėliau reikėjo rasti žmogų, kuris ta ratą pritaikytų turi
mai mašinai. Kol krumpliuok rata suradome ir jį pri
taikėme turimai mašinai, la^pštis dvi dienas neišėjo. 
Vietoj trijų savaičių, pasigaminome ratą į dvi dienas. Su
sitaisėme ir sulūžusį, kad turėtume atsarginį.

A.a. dr. Zenonas Danilevičius

kurie jų klaidas mėgino i&ėlti. 
Federacinė mūsų B-nės struk
tūra, kuri remiasi ne vien pa
vienių lietuvių naryste, bet 
esmėje visu lietuviškų organiza
cijų federacija ir :ų vienybe — 

Į yra ne nauja, bet jau nuo seno 
i panaudota ALTą ir VLIKą ku

riant.”

□OMAS ADOMAITIS

Kas veikia prieš ALTą ir VLIKą — veikia 
prieš Lietuvos laisvės atstatymą

A.a. dr. Zenonas Danilevičius — visuomenininkas
tinio tvarkymosi pavyzdžiai^- <

Apie R.L.B.-nę Velionis^ 1979 
m. pasakė: “Žiaurią frontininkų 
griovimo akciją mes pamatėme^ 
anksčiau kaip kiti ir reagavome. 
Dabar visa lietuvių visuomenė 

<ios minties, išmąstyti ir sklan-į gali matyti, kad mes buvome

(Tęsinys)

Velionis buvo . ne tik geras 
greitos orientacijos kalbėtojas, 
et ir ne eilinis spaudos žmogus, 
'o poleminiai rašiniai buvo ais-

‘ Taip velionis Dr. Zenonas 
dėstė savo testamentinius pasi- 

okupanto sukeltame 
musu laisvės kovos vidaus fron
te. Jau senai tuos du frontus 
okupantas naudoja pasipriešini
mui sunaikinti. Ne divizijos su 
tankais ir lėktuvais, bet infil
truoti ^stribai” sustabdė parti- 
zrtni kovas už laisvę. Infiltruo
tais “stribais” dabar ardo Kata
liku Bažnyčią tėvynėje, tuo pat 
būdu jis siekia sužlugdyti ir 
še vi k) s veiklą. Dr. Zenonas, 

supratęs okupanto kėslus, nepa
būgo išeiti prieš į nelygią kovą. 
Pasinaudodamas išeivijos apsnū
dimu, savo propaganda okupan
tas jau buvo daugelį suklaidinęs. 
Jam palanki išeivijos gyvenimo 
srovė pradėta vadinti ugyvąja 
lietuvybe”, nors jaunimas tos 
srovės buvo stumte stumiamas 
iš kovos demonstracijas, atitrau
kiamas nuo lietuviškų parapijų, 
kad netektų lietuviškai melstis. 
Savo drąsiu išstojimu prieš to
kią srovę, velionis Zenonas bus 
atlikęs pačią pagrindinę savo 
žemiškąją misiją — kreipti žmo
nių gyvenimą į tiesos ir žmoniš
kumo kelią; Čia jis buvo Tvė
rėjo įrankis formuoti - Žemės 
Veidą! Netenka abejoti, kąd ateis

plieną,; kada* po pastangos Ulr jis 
phtš ;Įhis 'suprastas-
netik išeivijos, bet ir laisvę at- 
gavusįęs taųtps.jj ‘ z ■ ’ \
' • (Pabaiga). •

4ūs. Pav., jis rašė: “Frontinin
kai jau seniai paskelbė, kad jie 1 
x>Iitinių partijų nepripažįsta ir į 
!as su laiku sugriaus. O kodėl 
’:ie partijų žlugimo pranašai pa- 
"ye savo frontininkų partijos ne- 
uikviduoja? žmonės visada 
ungsis į vienodos pasaulėžiūros 
grupes ir sudarys skirtingas or
ganizacijas. Demokratinės sant
varkos stiprumas yra ne žmonių 
galvojimo 
-ugebėjime dirbti 
kirtingų pažiūrų grupėms, par-1 sklėidžia-

tijoms ir draugijoms. ALTa ir, balsą jie vadino’ ‘‘skaldymu”. 
VLIKas yra geriausio demokra-l niekšiškai

teisūs”. L.B. tik savo vardu te
bebando vaidinti, kad ji atsto
vais a šimtus tūkstančiu lietu
vių. Tą apgavystę velionis aiš
kiai matė: “L.B. atsisakė savo 
plačios bazės. Senieji Amerikos 
lietuviai buvo patogiai nužerti 
i šalį. Gi, tremtiniai buvo mul
kinami, kad vieningai eitų j dar
bą už idealus ir siekius, fron
tininkų jiems slaptai pakištus ir

— Argentina valdoj generolas 
Leopoldo Gąltieri, gęn. Bas.Hio 
Larai Dožo ir adiri. Jorge Isaac 
Anaya, šie karo vadąi įsakinėja 
minis teriams.

— Brežnevas kėliais atvejais 
priešinosi generole J. Andropo
vo paskyrimui Sovietų Sąjungos 
kompartijos sekretoTiato nariu.

suvienodinime, bet r taip užmaskuotus, kad nejustų 
ir sugyventi j joę jie frontininkų politiką 

Kiekvieną' protesto

—■ JAV sutiko parduoti Izrae
liui naujų karo lėktuvu už 2.7 
bilijono doleriu.' ‘

užgauliodami tuos,O

Tai dar ne viskas. Žiemą supleišėjo stogas ir turime 
be atidėliojimo jį dengti.

Aiškus daiktas, kad turėsime kelti laikraščio prenu
meratą. Tokiems aplinkybėms susidėjus, esame priversti 
prašyti naujieniečius, kad ir jie savo trigrašį pridėtųj.nes 
be ekonominės paramos nepajėgsime išsiverstu

— Sekretuos- Hai« trečia
dienį pasakė kalbą apie pakaitas 
JAV Artimąją Rytų politikoje.

— Senatas nutarė sumažinti 
Salvadoru i teikiamą paramą. .

— Britai sutraukė artileriją, 
lėktuvus ir karo: laivus argen
tiniečių pozicijoms Stanley sri
tyje pulti.

ANTANAS VENCLOVA 
APIE BR. RAILĄ

Br. Raila ilgameti Naujiesų bendradarbį .1. 
Klauseikį be jokio pagrindo pavadino Maskvos 
agentu. Klauseikis iškėlė viešumon Railos varto- j 
jamus metodus šmeižtams teisinti. Klauseikio’ į 
knygą “Bronio Railos nusibastymai” galima gauti i 
Naujienose.

Kad skaitytojams Raila būtų giriau pažįsta
mas, spausdiname subolševikėjusio Antano Venc
lovos, buvusio Railos draugo, atsiminimų p’ucstus 
apie “geriausią lietuvį stilistą” ir nedarome jokių 
komentarų. N. Red.

1981 m. Kaune išspausdinta Antano Venclo
vos autobiografinis romanas “Jaunys-ės atra
dimas”. Jame nemažai rašoma apie Bronį Rai- Į 
lą, kaip knygos 63 puslapyje pavadintą, vieną . 
naujųjų pažįstamų. Venclovos žodžiai:

Jo eilėraščių ir straipsnių matydavau “Kul
tūroj“ ir kitur. Jie mane sudomino. Ir kai Raila 
pasirodė universitete, negalėjau neatkreipti dė
mesio į šį kresną, išbalusio, gražaus veido vy
ruką, trumpo kaklo ir aukštų pečių, kuriuos jis 
nuolat kilnojo, lyg muistydamasis, lyg ką norė
damas nu(k savęs nusimesti. Kalboje Raila buvo 
drąsus, nebijodavo stoti į ginčus, imdavo žodį 
studentu susirinkimuose ir niekam nenusileis- 
t -y yjs in bruožas mane imponavo, nes aš hu- 
■ , j ui /,'■ iauciau. kad man dažnai pritrūk- 
s'a drąsos į‘nČuc&e ir pokalbiuose su kitais. 
Rašo Raila .. 'a šmaikščiai, ypač poleminius 

rčhjcicrpjj rno-

kėio vokiečiu kalba. Savo tenoriuku žavėdavoV C. 4*

studentes pobūviuose, staiga užtraukdamas. “0 
Halina, o mergina” arba “Nuo Sevilijos lig Gre
nados.”

Su juo būdavo nenuobodu—vaikinas, kaip sa
koma. tiko ..ir prie taneiaus, ir prie rožančiaus“. 
Tiesa, čia rožančius gal ne vietoj, nes Raila 
buvo apsisprendęs bedievis, netgi laikė save so
cialdemokratu: mėgo pašiepti kunigus ir tauti
ninkus. pakalbėti apie socializmą. Dėjosi dideliu 
donžuanu ir riebiai pasakodavo apie moteris ir 
pagėrimus, nors man atrodė, kad visose srityse 
tiek savų sugebėjimus, tiek pergyventus nuoty
kius gerokai perdeda. ,.Mūsų apylinkė labai ne
turtinga šuninteligentijomis, — rašė jis man 
1928 m. vasarą. — Tik tautininkų sąjungos sky
riaus pirmininkas, kuris laiko miestely degti
nės sandėlį, kiek „linksmesnis“ žmogus.“ — 
Kitame laiške Raila vėl sakėsi važinėjęs po Lie
tuva su kažkokiu kunigu. B. „B. — baisus sek- 
sualistas ar net homoseksualistas. Kelionėje 
buvo baisiai juokinga ir įdomu: daug pažinau 
iš kunigų gyvenimo.“ Bet ne šie pasakojimai 
ir pasigyrimai traukė mane prie Ralios. Man 
patiko, kad jis atsidėjęs seka naująją lieratūrą, 
mėgsta ją, kaip ir aš, rašo eilėraščius, tiesa, 
sunkokus, išgalvotus, bet kažkokius naujesnius 
ir įdomsnius, negu romantikai ir Įvairūs sim
bolizmo epigonai. Tai mudu suartino. Pradėjom 
susitikinėti, skaityti vienas antram savo eilė
raščius. dalytis knygų Įspūdžiais, drauge keikti 
romantikus, simbolistus ir netgi futuristus. 
Abu norėjome parašyti kažką naujo ir reikš

mingo, nors nei vienas, nei kitas nežinojome, 
kaip tai padaryti.

A. VENCLOVA IR BR. RAILA 
1929 METAIS BUVĘ AREŠTUOTI

■ Venclova tą 1929 m. vasario 15 dienos ir vėlesnįjį 
a rasta aprašo šitaip:

Pasirodo, studentai, nežinia, ar paklausę “Stu- 
! dento” raginimų, ar kieno pakurstyti, šiandien 
, buvo susirinkę į didžiąją universiteto aulą. Čia 
.mitingavo, paskui išsiveržė gatvėn. Vieni norėjo 
! ramiai pereiti Laisvės alėja, kiti — į teatrą reika- 
! lauti, kad studentams atpigintų bilietus, šiaip ar 
taip, minia susidarė didelė, ji nužygiavo Laisvės 

! alėja ligi Maironio gatvės, kur buvo policijos nuo- 
įVada. Iš nuovados iššoko policininkai ir Įžūliai 
į pradėjo vaikyti studentus. Beginkliai vaikinai su- 
, sikibo su policija — prasidėjo peštynės. Tautinin- 
i kų valdžia kaip ugnies bijojo visokių susibūrimų, 
ir jai, galimas daiktas, ši eisena pasirodė įžanga 
i kažką rimtesnio. Policija buvo stipresnė jėga ir 
studentus išvaikė,. Daugelis jų grįžo Į universi
tetą. iš gatvės įsitempdami ir “užstatą” — vieną 
policininką.

Atvykęs kaip tik tuo metu, Įėjau Į didžiąją aulą 
antrajame aukšte, kur studentai vienas po kito 
lipo Į tribūną, karštai kalbėjo, protestavo prieš 
policijos smurtą. Pasirodo, keli vyrukai buvo 
areštuoti ir nutempti į nuovadą. Kažkas reikalavo 
išrinkti delegaciją ir siųsti į policiją — reikalauti 
paleisti suimtuosius.

(Bus daugiau)

JUOZAS ŠVAISTAS .

PETRAS ŠIRVOKAS
Nuotykių nuotykiai žemėje, 

pragare ir danguje
TOLIMI, BET NEPAMIRŠTAMI LAIKAI

(Tęsinys)
Nusiminė ir paleido irklus iš rankų. Pames

tas laivelis plūduriuoja tarp vandenų galybės. 
Sunkios mintys nuspaudė galvą. Didžiausias 
skausmas drasko širdį. Ne tiek jis dabar pergy
vena, kad neteks laimėtojo garbės, turtų, kiek jam 
gaila savo daiktų, paliktų laive. Negali nurimti 
ir dėl kunigaikštytės liūdesio, kad nebeteks sa
vojo žiedo. ’ j

Sėdi be valios, panarinęs galvą ir tikriausiai 
nieko nebegalvoja, nes jaučiasi pavargęs, ir visiš
kai parblokštas. Tuo tarpu artėja audra. Pakyla 
pitkas vėjas, sujuda vandenys. Jis pakelia galvą, 
apsižvalgo — visur juoda, tamsu ir baugu. GKe- 
biasi už irklų, bet jau vėlu. Pašėlusia jėga ūžia, 
draskosi vėjas. Kaip trobos virsta bangos su žals
vomis milžiniškų žalčių keteromis. Irklai'sulau
žyti, nuplėšti, laivelis apverstas. Paskutinėtt)fc 
savo jėgomis įsikimba Petras į jo dugną ir laikosi 
dar apmiręs. St^ga užlekia lemiamoji bariga ir 
nubloškia jį nuo laivelio. Dabai' murkdo ir sū
puoja vandenų masės, lyg radusios saū žaislų.

Antrosios dalies pabaiga. ,
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R. VILIAUS

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

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

Dr. Jonas F. Mažeika
— DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 W. 103rd Street

Off. teL 423-8380
Valandos pagal gnsnarimą

OPTOMETRISTAS

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius 
ir “contact lenses”.

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrad. 1—4 popiet

Ofiso telefonu: 775-283C, 
Rsziduciiec teleU 444-5545

I 
i

VALANDOS: 3—8 dirbo dienomis £ 
tu antr* težtedieni 8—1 rU.

DEL PAUL V. DARGUS 
• rDYTOJAl i. CHIRURGAI 

Cenmuaity jcliBlkst 
iiinrki ertus

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

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street

Valandos pagal susitarimą.

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

TĖVYNES ILGESYS

<*? EUDEIKILaivai pajūryje

I
dieniu*1

■ 
I 
R |

Ilgiuos tėvynės, 
jos pievų, miškų, 
Namelių gimtines, 
Pušelių žalių.

Srauniųjų upelių, 
Kalnų, ežerų, 
Purenu slėnelių, 
Berželių baltų.

Gegutės balselio, 
Jos mielo ku-ku, 
Ir gandro lizdelio 
Ant vinkšnos šakų.
Kregždutės gūžtelės 
Purvelio namų, 
Lakštutės giesmelių, 
Pilkų vyturių.

Ilgiuos kaimelio, 
Laukelių plačių, 
Tėvelių kapų.

Tas vaizdas kedenąs 
Šiandien prieš akis, 
Sapne jis vaidenas 
Per ilgas naktis.
O, mūsų Tėvyne, 
Tu žeme šventa, 
Nežūsi dumblyne, 
Nors ir suminta.

r

Tu kelsies iš tvano, 
To laukia tauta.
Brangi Tu nuo seno 
Laisva Lietuva.

—Perkūnas—

Jonas Tričvs

.zSįiry Tu im n hi imti

Naudingi patdrirridi ir įdoniOš dalykai
KAIP KARPYTI IR SIŪTI 

XYLOX MEDŽIAGAS

Nylon (nailon) medžiagos rei- 
»kia kirpti tik žirklėmis. Negali

ma jų plėšti, kaip daroma su ki
tais audiniais bei medžiagomis.

Siuvant, naudokime tik nailo
ninius siūlus, kurie yra tvirtes
ni už paprastus. Nebandykime 

į jų nutraukti, o kirpkime žirk
lėmis. Vartojama adata privalo 
Į būti plona. Siuvant, galime iš- 
i vengti riaukšlių, palaidai lei- 
| džiant siūlus ir smulkiau nusta- 
I čius mašinos kirtimą.

* * *
v . - i - NYLON AUDINIŲ PLOVIMASe Komunizmas yra taip, kaip 1 v

bikini: parodoma tas, kas ga- J 
Įima, o slepiama tas, kas pa
grindinio.

KNOW YOUR HEART

Apyšilčiame vandenyje ir pa
prastu muilu, greitai ir nuodug
niai ištrinti. Vandens nereikia 
išsuk Ii, o tik išspausti prieš pat 
padžiovinhną pavėsyje (paunks
nėje). Svarbiausia nailono ypa
tybė via ta, kad po išdžiovinimo 
nereikia prosyti.* * *

APIE PRIEMONES SVO
RIUI NUMESTI

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608 

24 Hour Service

siu, vėžio, skilvio, sukalkėjimc |
I kraupagyslių ir pan.

Netgi tarpe naujagimių mer- 1 
gaičių mirtingumas yra mažės- | 
nis, negu berniukų.

Kaip pasirodo, tai ir civiliza
cijos pažanga daro didesnį spau 
dimą į vyrus, negu į moteris.

Aukštas kraujo spaudimas šir
dies, skilvio ir kitokios vidurių 
ligos nužudo daugia vyrų, negu 
moterų.

Prie to reiškinio taipgi prisi
deda ir vyrų palinkimas paro
dyti savo ištvermę ir pajėgumą 
darbe tuo metu, kada jie priva
lėtų ilsėtis namuose, arba būti 
gydytojo globoje.* * *
PYRAGAIČIAI SU KOPŪSTAIS

GAIDAS - DAIMI
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJLMO ĮSTAIGA

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

AMSULAM5C 
PATARNAVIMAI

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

®.0/3 ARE FULLY LICENSED TO PRESCRIBt 
DRUGS, PERFORM SURGERY ANDUTILIZI 
ALL OTHER iCIENTIFICALLY ACCEPTED. 
MEANS FOR TREATING INJURY AND DlSfcASV 
INCLUDING THE USE OF MANIPULATIVE j 
THERAPY - *■ ’

WEST STKOį 7-JLZli
Huis 5OU111VVES1 HiGJbLVVAi, Palot Hilu, Į1L 174-4411

bet kiek valgome. Nutukimas 
yra nekontroliuojamo apetito pa
sėka. Tas ekspertas pataria su
valgyti prieš pietus ar vakarie
nę porą, trejetą saldainių ir tas 
sumažins apetitą.

Tačiau tame recepte nėra nie
ko naujo. Jau mūsų bobutės ir 
močiutės įspėdavo mus: “Ne
valgykite saldainių prieš pietus, 
nes paskiau nieko’ kito nenorė
site valgyti”. Jos gi nebuvo lan
kiusios specialių mokyklų, o pa
tyrimus įgijo iš paties gyvenimo.* * *

Nesūnaudotus citrinos (leme
no) šmotukus nereikia išmesti. 
Panaudokite juos rankų tryni
mui arba veidd plovimui vande
niu. Citrinos sunka gaivinančiai 
paveikia veido odą.

KODĖL MOTERYS ILGIAU — 
GYVENA NEGU VYRAI?

Norėdami patiekti ką nors 
naujo ir skanaus pietums ar va
karienei, pagaminkite pyragaičių 
su kopūstais.

Tam tikslui paimkite: 1 svarą 
raugintų kopūstų, keletą džio
vintų grybų, 1 svogūną, 4 šaukš
tus Mazola aliejaus, kumpį.

Kopūstus, kumpį pavirinti ir 
nusunkti. Grybus išvirti. Svo
gūnus, supjaustytus į plonas rie
kutes, apkepti alyvoje iki jie 
paruduos. Pridėti: kopūstus, su
kapotus grybus, druskos ir pi
pirų. Tą viską pakepti uždary
tai, iki kopūstai suminkštės.

Tuo pat sykiu paruošti tešla, ? 
suvoliokite ir atskirdami gaba- § 
liukus įvyniokite į juos kopus- < 
tus su priedais, padarykite pail- I 
gas bandeles, aptepkite suplaktu | 
kiaušiniu ir įdėkite į krosnį. !g

Prieš pat išėmimą, pavilgy- g 
kite tirpintu sviestu.

Magdalena šulienė

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2o33 W. 71st Street
1410 So. 50th Avė., Cicero

Telef. 476-2345

Kasdieninės gyvenimo aplin
kybės ir pažanga medicinoje, 
kaip pasirodo, atneša daugiau 
naudos moterims, negu vyrams, 
bent amžiaus ilgumo atžvilgiu.

Statistikos rodo, jog šiuo me
tu vidutinis moterų amžius yra 
6.5 metais ilgesnis negu vyrų. 
Tas reiškinys bandoma išaiškin
ti sekančiai:

Moterys yra atsparesnės to
kioms ligoms, kaip širdies ink-

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

TeL: 652-5245

PERKRAUSTYMAI

Zuikis ir savęs bijr
Aikštės automobiliams pastatyti

2

Direktorių į
f

9
SOPHIE BARČUS

STEPONAS C. LAUK IR SuNuSRADIJO ŠEIMOS VALANDOS K

$

L

fe», HAlSTED STREET TeL tArdj 7*1>11

t

BUTKUS - VASARIS
TeL: OLympic MH1

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSI.

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

Vedėja — Aldona Daulcm 
Talaf.: 77 S-1543

LUtsvię 

Laidėte vi^j

Leidimai — Pilna apdrauea 
1EMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. iERĖNAS. TaL 925-8062

WHAT IS THE FASTEST GROWING
' HEALTHCARE RROFESS/ON-AND WHY?

įpusta dieniąją ir sekmalieniair 
nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto. 
Stoti* WOPA - 1490 AM 

transliuojamos is mūšy rfudijoi 
Marquetta Park*.

I

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St Petersburg, Fla. 3371Q 

TeL (8132 321-4208

Apdraustas perkriustymas
Iš Iviiriy atstumu 

ANTANAS VILIMAS 
TaL 376-1882 arba 37«996

IKUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINE 
Patarėja? ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

iI
TeL: LAf<yctU 3-3471 I

ii

1 S — Nturtfefio*. ChHigo, 8, HL Friday, May 28,
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©STEOPATHIC MEDICINE/ 
DOCTORS OF OSTEOPATHY 
D. O/5, WILL MORE THAN 
DOUBLE THEIR PRESENT 

_ NUMBER-GROWING FROM 
(1 \ 5,000 TODAY TO MORE 
W THAN 36,000 PHYSICIANS 

JN THE NEXT 20 YEARS/ .

šių laikų “baisioji” liga yra 
nutukimas. Išvengimui nutuki
mo, gydytojai, kaip taisyklė, pa
taria norintiems išlaikyti liniją 
kuo mažiausia valgyti saldumy
nų, pyragaičių ir panašių ska
nėstų (delikatesų). Bet dakta
ras McClure, profesorius South 
Bostoso universitete ir buvęs 
American Medical Association 
viceprezidentas, tvirtina, kad 
saiduinynai kaip tik padeda ap
sisaugoti nuo nutukimo ir išlai
kyti laibesne figūrą.

Svarbu esą ne ką valgome,

- RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuviu Radijo progra
ma Naujojoje Anglijoje, iš stoties 
WI>tN, 1360 banga AM, teikia Sek- 
padieniais nuo 8 iki 8:30 vai. ryte, 
perduodama vėliatKią pasauliniu 
didu santrauką. Be to, komenta- 
raū muzika, dainos, ir Magdutės 
Paiaką. šią programą tėda Stepo 
nai tr Vaietftifia Minkai. Bitnic 
reikalais kreipta į Baltre FlonSts — 
gėlrį bei dovanu krautuvę, E 
drOtHrif, 5A 62127.
Telefonas 268-0489. Ten pat gau 
narnos “Naujienos”, didelis pasi 
rinkimas lietuvišku knygų ir lie 

tuvisku dovanu.

AUO

1914 metu
Midland savings aptar

nauja taupymo u narni; 
paskolų reikalus visos mū 
su apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodyta 
pasitikėjimą. Mes norėtu
me būti jums naudingi 
ateitvie.

^sfcart^s apdraustos 
iki $100,000

2657 #. 69 ŠTREFl 
Chicape. It 6062’.

T±i ^25-7400
8929 SO. Avt.

Bridfevievr, lt 6<M5£ 
teL 598-9400

Ill
MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAM ASSOCIATION 
4040 AfcHEft AVENUE

CHICAGO, ILL. 60632

Phone 254-4470

SUPER cONCENTRAtĖD 
DEODORIZER 
is so effective 

that
2 DROPS DEODORIZE 

A SKUNK!
JuM o’ the odor 

protHems it couid so’ve 
f<x you bathroom, pets, cookrnq m?i<jew, 
Garbage, dopers ę/*

°io^eR$300
I Of4e^ se*^d check o< n>oney o^de^ to SCHMID PRODUCTS CO . of 
I SOViD LABORATORIES. ’NC Bo» A Route <6 West imte Faus, NJ 07424

Primary reason 
FORTH! PROFESSION'S 
RAPID GROWTH IS THE į 
EMPHASIS IT PLACES 
Ort TRAINING GENERAL! 
PRACTITIONERS.

(Although only fivi 
PERCE NT QF THi PHY-, 

. SIC I AN POPULATION M 
JD.O/S PROVIDE. TOTAL -
HEALTH CAR a FOR MOkJ | 

iTMAN TIN PffRCENT Of

PETRAS BIELIŪNAS
«43 So. CALIFORNIA AVE.



SĄSKAITYBOS KURSAI
>avo tautiečių labui, prisilaikant 
šūkio: Dievui, Tėvynei ir Arti
mui. Už vi>ą žinių perdavimą, 
pasišventimą ir kantrybę dė>ty-

Į tojai buvo perduo'as vokas su 
. gražiu padėkos įrašu, parašais ir 

vertinga dovana, kurią perdavė 
p-ė L, visų kursantų vardu dė
kodama už tokių kursų suren-

■ girną. Buvusi mokytoja p. L. K. 
j perskaitė ta proga savo sukurtą
eilėraštį, kur humoristine forma 
abibųcino kai kuriuos tų kursų 
įvykius ir eigos detales.

J Ta proga viešai ir atvirai už-
41 j klausiau baigusiųjų, kokiu tik-
* } clu ir dėl ko jie rado naudinga 

išklausyti tokius kursus. Viena 
jauna ir gražiai atrodanti ponia
man paaiškino, kad jos vyras ]aiko pf;k’.;iUSyti ir Vyties tau-

A. Palukai tienė

(Atkelta iš 2 psl.)

kiti atskaitomybės ir sąskaity
bos dalykai: įvairių sąskaitų ve
dimai, o ypač pajamų ir išlaidų- 
accounts payable and receivable, 
pajamų mokesčių apskaičiavi
mai, kelionpinigiai ir komandi
ruotės, draudimai, bendrovių 
iaxų apskaičiavimai, OCHA ra- , 
portai ir'net sąskaitų subalansa
vimai. Pay-roll skyriaus tarnau
tojo darbas yra svaras, nesun
kus, kas jį supranta, nesunkiai 
išmokomas vidutinio išsilavin
imo lietuviui ar lietuvei ir ap
mokamas su 15 - 18.000 dol. alga 
metams, o laikraščiuose būna 
nuolat tos srities darbo pasiūly- 

‘frių. Steingiamasi, kad kursų 
grupėje nebūtų daugiau 10 
asmenų, nes yra daug lengviau 
dirbti, kuomet kursantai yra vie- 
nodesnio išsilavinimo.

Po šių metų paskutinės — bai
giamosios pamokos, kursantai 
pakvietė savo dėstytoją į gretimą 
restoraną atsisveikinimo vaka
rienei, kurios metu kursantas i 
inž. J. D. pasakė visų dalyvių 
vardu p. A. Palukaitienei nuo-! 
sirdžius padėkos žodžius, kad 
šiame sumaterilizuotame pasau
lyje atsiranda dar mūsų tarpe 
tokiu kilniu asmenų, kurie be« v V v' i
atlyginimo, be jokio pelno, be 
jokios materialinės naudos, au
koja savo energiją, laiką ir jėgas

ir turi teisę notai izuoti dūku- ‘ 
mentus, aktyviai įs junga į įvai
rius lietuviškus rdiginius ir ak
cijas, k.a. buvo aktyvi ruošiant 
Čikagos Lietuvių Festivalį, Či
kagos Burmistrės p. Byme lie
tuvių sutikime ir pagerbime, o 
dabartiniu metu veikliai dirba 
parašų rinkime Prezidentui Rea- 
ganui dėl prof, muziko p. Jur- 
nučlo žmonos Marijos ir dukters 
Daines išleidimo imigravimui į ? 
šį kraštą.

Abu jos sūnūs Kęstutis ir Al-t 
gis yra gražiai nuaugę lietuviu
kai. laisvai kalba lietuviškai ir 
padeda motikaai lietuviškoje 
/eiklc e Kęstutis tarnauja Cook 
County Žerifo įstaigoje, o Algis | 
yra Metropolitan Life Insur
ance Co. tarnautojas, bet randa

inžinierius yra numalęs pra
plėsti savo įmonę ir norėtų, kad 
ji perimtų visą įmonės ataskai-j 
tomybę, slgų apskaičiavimus, Į 
ilgalapių ir čekių paruošimus, 
draudimus, tarus ir .t., todėl jo 
paraginta išklausė šį kursą.

Inž. J. D. paaiškino, kad šalia
jo profesijos jis susidūrė su įmo- ; prof. dr. Aleksandro Štromo vie
nių bei bendrovių ataskaitomy- Są paskaitą apie dabartinės Len

kijos politines painiavas.
virnu ir paruošimu ir kaip tikį Prelegentą susirinkusiems pri
loję šiltyje jis nedaug nusimanė,! statė sąntarietis - šviesietis M. 
todėl norėjo pereiti tokius kur- į Dranga, jr.
sus, kur jis galėtų pažinti šio* 
krašto Įmonių ataskaitomybės

tinių šokių grupei. Tegul liika 
ši veikli lietuvė kaip pavyzdys Į

LAPSUS LINGUAE
Santara-Šviesa praeitą ketvir- 

} tadienį Jaunimo Centre suruošė

algalapių apskaičia-

Įžanginiame žodyje, nusakęs 
visas dr. Štromo asmenines ver-

metodus. Viena penia pasisakė, lybes, M. Drunga, pagal jo įpro- 
kad ji neseniai šiame krašte, bet tj, pažėrė tokį lapsusą: 
anksčiau ji dirbo įmonių ataskai
tomybės srityje. Dabar norėjo Štromu buvo susirišę pirmieji, 
susipažinti su šio krašto metodu ^aj pastebėjo, kad dr. štro- 
ir numato ateityje keisti dabar | mas stovi aukščiau už jų galvas, 
turimą darbą į geresnį ir geriau j tai nuo j0 atsisakė”. -

“VLIKaš ir ALTa(s) su dr.

apmokamą. Kiti kursu dalyviai 
išsitarė, kad ateityje numato 
ieškoti darbo įmonių ataskaito- 
mybėje.

Baigiant reikėtų paminėti, kad 
p. A. Palukaitienė randa laiko 
ir kitai visuomeninei veiklai-

Dalis auditorijos kuone pus
garsiai šyptelėjo. Aš pats, išgir
dęs tokius M. Drangos “perlus”, 
net. aiktelėjau. Artimai sėdėjęs 
kaimynas, tarsi, lyg norėdamas 

i mano ----
{taip man prie ausies burbtelėjo: 

ilga laika dirbo su skautėmis ir;
turi skautininkės laipsnį, ėjo at
sakingas pareigas seserijos va
dovybėje, priklauso Dainavos 
ansambliui virš 7 metų, nuo - 
1979 metų turi notarės leidimą j

JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

g.
if£ ŠI

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

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
’ ~ ' LITERATŪROS DRAUGIJA.

Knygą galima gauti Naujienose ir pas K. Janutą,
y arba rašant tokiu adresu:
I Mr. K. Januta,
i 2818 Avenal St., Los Angeles, CA 90039
$P

Menei, lemi — P«rd»»lnu4 
BBAL ESTAT1 FOR SALI

BUTŲ NUOMAVIMAS 
_• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto
Dirbu Ir užmiesčiuose, greit, 

04rantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava. 
TeL 927-3559

Namai, — Pardailmet 1 
REAL I4TAT1 POR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM^ 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1MOKEJIMA1S. ' 

DLL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L’

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentą*

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Tel. 847-7747

j 2 po keturis, medinis, Brighton Parke. 
$39,500. Savininkas dueda paskolą.
2 po 4-ris, medinis, Įrengtas skiepas. 
72-ros ir Campbell. $39,000.

; 6 butų mūrinis. 4 mašinų mūrinis ga
ražas- $17,600 pajamų. Arti 64-tos 
ir Kedzie.
2 sklypai arti vandens. 
Hot Springs Village.

Skambinti tek 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
; 2951 West 63rd Street

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

nelietuviai mokiniai, kure savo I gu grožis, turtas ar aistros, 
balsus tobulina virš minėtoje 
studijoje.

Iš lietuvių dalyvaus šie moki
niai ir mokinės: Arūnas Polikai- 
tis, Dalia Polikaitytė, Audrė
Budrytė, Ona Pažarniukailė, 
Alida Vitaitė ir Tadas Rūta.

Akompanuos Manigirdas Mcf- 
lekaitis.

š. m. birželio mėn. fi d. (sek
madienį) 3 vai. popiet toje pa
čioje salėje įvyks Manigirdo Mo-

nųstebėjimą išblaškyti,! tekaičio pianino rečitalis.

— Vainoja katilą puodas, kad 
anas juodas.

J. Ž.

VEDYBINIAME GYVENIME 
LAIMI BENDRI TIKSLAI

Vienodas išsilavinimas, atitin
kamas abiejų, skonis, panaši 
eitis ir panašūs gyvenimo 
šiai, visuomet vedybiniame 
venime: yra daug svarbesni,

p ra 
tik-
gy-

— .R. Liet. B-nės, Marquette 
Parko apylinkės piknikas įvyks 
š.m. gegužės mėn. 30 dileną, Vy
čių salėje, 2455 XV. 47th Street} 
Pradžia 12 vai. Kviečiame visus I 

l ■dalyvauti. Valdyba (Pr.)

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS —? Astrological- 

Tarot Card Readings 
•,$10

ELEONORA JAKŠTAS į 
4104 S. Archer Avė.

Tel. 523-3685_; (Pr.)

gi IZABELĖS MOTEKAITIENĖS
STUDIJOS MOKINIŲ PA
VASARINIS KONCERTAS
Koncertas įvyks š.m. gegužės * 

mėn. 28 d. (penktadienį) 7 vai. Į 
30 min. vakare, Jaunimo Centro 
didžioje salėje.

Programą išpildys lietuviai ir

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠ0S 

619 puslapių, kietų viršelių knyga

KOVOS- DEL LI ETUVOS

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

KAINA — SI7. (Persiuntimui pridėti $1) •' 
Siųsti čeki:

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

Pastebima, kad gerai sugyve
na ir abu linkę taupyti arba, 
priešingai-abudu išlaidus.

Labai svarbu, kad vedusios po 
ros turėtų panašius pamėgimusl 
ir, maždaug, vienodas viltis.

g 10 kilometrų sudaro B1, 
amerikiečių mylių.

Tuo reikalu jums gali daru 
oadcti teisininko Prano ŠUL< 
paruoštą, — teisėjo Al phons 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos 
išleista knyga su legališkonu 
.formomis.

Knyga su formomis gaune 
ma Naujienų administracijoj

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAS
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ii rašytojo atsiminimus,

Dr, A. Gussen — MINI YS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir
susirūpinimą _ |3.00

Dr. A. J. Gussen’— DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais_i&4.0C

Minkštais viršeliais, tik_____________ 53.00
Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — STARKŪS 

ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai Tik __ 52.(*
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant JI persiuntimo išlaidoms,

„.NAUJIENOS,
17M S», HAISTKD ST, CHICAGO, IL C55CS

* m ■ 1 11—-1 1 1 i—— -1“

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS CM

fXPRESS^y
DON’T CUT PH BETWEEN CARS 
THAT ARE ALLOWING- SAFE 
FOLLOWING DISTANCES— < '

IF VOL! DRIVE AT THE 
speed sry w 

the

PRIVATE LAKE 
DEVELOPERS
CLOSE OUT SALE

" • ................... H.......... ...................................

DĖMESIO
62-30 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI

- , • e "i 9 J

Tiktai $12Q pusmečiui autornobJUo 
Liability apdraudimas paminiu- 

karris. ' Kreiptis: ‘ /
A. LAURAI T11 

4«5 Sc. ASHLAND AVI.
TeL 523-8775 >

No money down to qualified buyers.
¥3 acre improved lot with access to 
330 acre spring-fed lake (Lake Holi
day). Water skiing, Fishing, Camping, 

{ Sailing and Etc. Located 45 miles west 
of Chicago Midway Airport.
Financing up to 10 years.

Call: Ed Shaputis

(312) 552-7467

Dengiame ir taisome visu rū- 
šię stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdraustu

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

Nuomos
RENTING IN GENERAL

BRIDGEPORTE išnuomojamas 4 kam
bariu butas, 2-me aukšte iš kiemo, ant 
Halsted arti 35-tos. Pageidaujama 

į 1 arba pora pensininkų, kurie pasau
gotų namą, kai šeimininkės nėra. 
Skambinti po 3 vai. popiet.' 927-0107

ABVERAS
Lsfkrodžial tr hrangenybfc 

Pardavimas ir Taisymas 
2644 West Street 
TeL REpubllc 7-1*41

PERS0NAL 
Asmeny Ieško

NAŠLĖ IEŠKO NAŠLĖS dėl draugys
tės. Turi būti švari ir teisinga. Gyve
nu tykioj, gražioj kaiminystėj. •

Rašyti: Box 262
% Naujienos
1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

Siuntimai į Lietuvą i 
ir kitus kraštus :

P. MEDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, HL 50632. Tel. YA 7-59H

5?

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 
autcrių: 6729 So. Campbell

Ave.. Chicago. IL 60629.

“NAUJIENOS” KIEKVIENU 
DARBO ŽMOGAUS

. DRAUGAS IR BIČIULIS

ENERGY
WISE .

’a*** ..r . 1

Or&rtrtAsrpoolt It 
sava gasoline.
Don't b» a Born Lesei

M. ŠIMKUS —

• Public ' *
INCOME TAX SERVICE

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

šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY
f. Zanella Aaerrf

40642, - H24-U54
f*e !W’8 Comc*--*

AdVOKAtM >

GINTARAS P. ČEPtNAi

IT pagal fuMtarinML 
rd 778-5162 arba 776-5111 

U4J W«*t 63rd Street
Chicago, ĮH* <0629

f — N&njkenoa, Chicago, 8, ĮJL Friday, May 28, 1982




