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PRANCŪZAI IR RUSAI PASIRAŠĖ 
MOKSLO IR TECHNIKOS SUTARTĮ 
: } . ' i J i - . • .

MASKVON BUVO NUVAŽIAVĘS PRANCŪZĘ UŽSIENI!)
Į REIKALŲ MlNISTEFtlS

MASKVA, iRusija.— Prancū
zų užsienio reikalų ministeris 
Claude Cheysson ketvirtadieni 
Maskvoje pasirašė mokslo ir 
technologijos bendradarbiavimo 
sutartį, šia proga Andrei Gro- 
myka, pasirašęs ilgų metų su
tartį, pasakė trumpą kalbą. .

* Gromyka pažymėjo apie nau
jas galimybes, atsiradusias dėl 
pasirašytos šios naujos sutarties 
moksliniam ir technologijos 
b e h d radarbiavi m ui., Priminė, 
kaip /mokslininkai galės pasi
keisti patirtomis naujomis ži
niomis ir tuojau nukreipė savo 
kalbą' ir pradėjo pulti “nevyku-' 
šią Amerikos ■ nusiginklavimo 
politiką”. Gromyka, kaip ir girti-• 
lą Chomeini, reikia ar nereikią,.' 
visuomet randa reikalo Ameri
kai niekinti. ’ .

Prancūzai, pataną 
rusams susitarti '

Prancūzų užsienio reikalų, nii-i 
pisteris. iškalusi Gromykos po-, 
zįcįją apie vidutinio dydžio ato. 
minių raketų skaičiaus šumaži- 
nimą,.bęĮ pastebėjo, kad Sovie
tų valdžia vĮs-. dėlto pirma turi- 
susitątti įUJĄV/'KąŲšu^tars' su 
JAV"dr susitarimąŲvyįtdyš, tai.; 
tiktar tada Pfancūžijarieis tarp-^ 
tąiitinci kpnjisijaf-tikrinti, .kiėkl 
prancūzai turi atominių’ raketų.’

Ptąnęuzų vyriausybė • pri taria 
JAV pozicijai, bet tuo .pačiu mie-- 
tu paSirašcr naują sbšijąrimą su' 
Sovietų valdžia bendradarbiauti 
techlioipgiįos ir . mokslo srityse.Į 
Niekaąn ne paslaptis; kajįSovicC 
tų a-įjėntai įjąbdys satžinoti viską, 
ką jie pajėgs. Jeigu nesužinos, 
tai pavogs, kaip jie darė rki šio. 
meto.

SURINAMO VADAS SUMA
ŽINO SUVARŽYMUS

PANAMARIBO. — Surinamo 
diktatorius Dėsi Botiterse ket
virtadienį paskelbė, kad jis at
šaukė karo stovį, įvestą praeitų 
metų gruodžio mėnesį. Vyriau
sybė buvo sužinojusi, kad gru-
pė karių, susitariusių su keliais 
politikais, ruošiasi nuversti pul
kininko Bou terse vyriausybę. Jie 
visi buvo suimti ir sušaudyti. 
Jiems nebuvo suruoštas joks 
teismas. Jie buvo išvesti iš vie
no hotelio ir pradėjo Šaudyti. 
Kurj laiką nušautuosius paliko 
gatvėje, kad gyventojau pama
tytu. 

į t

Vasario 19: Konradas, Šarū
nas, Sauge, Žibonis, Tripulė.

Vasario 20: Leonas, Auksuo? 
lė, Boreikis, Mintigeidė, Kūnas, 
Žolė.

Vasario 21: Feliksas, Kęstu
tis, Žaigona, Gertautas, Skrude.

Saulė teka 6:41, leidžiasi 5:28.
Oras be pakaitų.

CLAUDE CHEYSSON
*

I
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SOVIETŲ ŽURNALISTAS 
ĮLEISTAS Į PEKINĄ

PEKINAS, Kinija. Sovietų 
žurnalistas Aleksandras Bovin 
ketvirtadienį atvyko į Pekiną, 
kad galėtų nustatyti Kinijos sos
tinėje dabartines nuotaikas.

Paskutiniai Sovietu valdžios 
agentai išvažiavo iš Pekino 1960 
metais, kai Mao Cetungas pa
reikalavo išvyti rusus. Mao Ce
tungas tikėjosi gauti iš Maskvos 
atomui skaldyti reikalingas pa
slaptis, bet Kremlius atsisakė. 
Mao Cetungas tiek pasipiktino, 
kad su Maskva nenorėjo nieko 
bendro tutėti. Iš Kinijos išvarė 
visus Maskvos agentus.

-Bovinas visa laika sekė Kini
jos gyvenimą per 23 metus. Jis, 
ko gero, moka kinietiškai. Tvir

kinama, kad jam įsakyta nusta- 
. tyti, kokia Jike^jgekrętoriaųsJG. 
Shultz. .įjįaką/Kinijoję. A . ,

LENKAI NESKUBA 
STOTI Į UNIJAS

VARŠUVA, Lenkiją. — Vy- 
riausy^'/dąc^ėdama’ ats^-ra tyli 
Solį.dą^r^^W^??jpaė|ą^iįa-. 

' mų • atešta.n .jokios' pirmininką 
’’ Lešę^ŲŠĮjaTenisą yr uždarė v i su s
Solidahumo unijos skyrius.

' Dabar^^dzią/,' norėtų įvesti 
savo lipijas. TAipp valdžiai būtų, 
lengyjbų.* fonjItohnbifi;. darbinin
kus, gaUtii žfek&ftytf pinigų iš 
algos: TaČjau darbininkai nenori 
stot’ f valdžios atstovų konlro- 

. liuojamąs unijas? Valdžios atsto
vai kelkaiš atvejais užsiminė 
darbihinkūiiis apie reikalą orga
nizuoti unijas, bet nieko iš to 
neišeini: Kai tiktai kas užsime
na apie valdžois organizuojamas 
darbininkų unijas, tai lenkai ir 
klausyti nenori. Jie tik pastebi, 
kad Rusijoje darbininkų unijas 

; valdo valdžia. Rusijoj darbinin
kus labiau išnaudoja, negu bet 
kurioje pasaulio dalyje. Taip ir 
nutrūksta pradėti pasikalliėji- 
mai apie unijų organizavimą.

Oficialus pranešimas sakė, 
kad suimtieji bandė pabėgti, to
dėl ir nereikėjo ruošti jokio 
teismo.

Šiomis vienomis diktatorius 
leis radijo žinių agentūroms vėl 
skelbt’ žinias. Radijo stotys bu
vo uždarytos nuo Naujų metų.

George Washington 
Pirmadienį bus švenčiamas 

pirmojo JAV prezidento 
gimtadienis.

šiandien, vasario 19 d., sueina lygiai 69 metai, kai buvo atspausdintas 
pirmasis Naujienų numeris.

.IRAKAS DAR TURI 
IRANO ĖMĖS

LONDONAS, Anglija. — Ira 
ko vyriausybė paskelbė, k.;; 
Irako kariai išėjo iš Irano trri 
lorijos, bet Irano vyriausyb 
paskelbė, kad Irakas dar teb. 
laiko 350 ketvirtainių myli 
žemės.

Irano ginkluotos pajėgos bar 
dė pulti Basros srityje, bet ne 
pajėgė pasistumti pirmyn. Ji 
bandė pasiekti Mandali. bet 
lenai buvo sulaikyti. Dabar ir 
niečiai bandė prasiveržti Mosio 
srityje, bei ir ten nepajėgė pi

LENKŲ RADIJO ŽINIŲ SIUNTĖJAS 
GAVO 4*/2 METŲ KALĖJIMO

PRISTDĖ.IUSIEJI PRIE ŽINIŲ SIUNTIMO NUBAUSTI 
IR TUOJAU PADĖTI Į KALĖJIMĄ

bė žinias tiktai kelias savaites, 
j o dabar ji turės sėdėti trejus 
metus, jeigu kariuomenės vadai 

į tebcvaldys kraštą tokį laikt- 
larpį.

Kiti septyni nariai gavo r.ia- 
I žesnes bausmes. Be bausmės 
Į nepaliktas nė vienas, kuris savo 
į nagus buvo pjrikišęs prie salptų 
žinių perdavimo. Mažiausioji 
bausmė buvo 7 mėnesiai, o di- 

Į dž’ausioji bausmė siekė pus- 
j ketvirtų metų.

Trys kaltinamieji neturi jo
kios nuovokos apie žinių perda
vimą, bet juos vis vien nubaudė 
už kooperavimą.

Lenkai labai pasipitkmę tokio
mis bausmėmis, nes kariai ne- 

I turi teisės skelbti karo stovio 
ir teisti. 1

KREMLIUS KABINASI 
PRIE ITALŲ TEISMŲ

MASKVA, Rusija. — Sovietų 
žinių agentūra Tacs labai pasi

ni- piktinusi italų radijo praneši- 

VARŠUVA. Lenkija. — Len
kų karo teismas, tris savaites 
svarstęs Solidarumo radijo sto
ties vyriausio inžinieriaus Zbig
niew Ronaševskio bylą, nuteisė 
jį puspenktų metų kalėjimo. Jis 
drįso be leidimo miesto centre 
suorganizuoti žinioms siųsti ra
dijo stotį ir prdnešinėjo žinias 
apie Solidarumo unijos uždary
mą ir atsakingų pareigūnų 
areštą.

Ronaševskio žmona Sofija bu
vo svarbiausia slaptos radijo 
stoties pranešėja. Kelias savai
tes jai pavykdavo padaryt; po 
kelis trumpus pranešimus.

Užsieniečiai stebisi, kad Len
kijoj karo stovis atšauktas pra
eitų metų pabaigoje, bet karo 
teismai tebeskiria bausmes žmo
nėms. .

Žmoną įkišo kalėj i m an 
trim metams

Inžinieriaus žmona Sofija c 
vo tris metus kalėjimo. Ji sk<

.mais. tvirtinančiais, kad joks 
Sovietų pareigūnas neturi šiau
rės Atlanto karo planų ir Mask
von jis nepersiuntė. Tass tvirti
na. kad italų teismai ir prokura
tūra be pagrindo kaltina Turine 
suimtą Sovietų pilietį. Sovietų 
valdž'a Įteikė protestą italų val
džiai prieš tokių žinių skleidimą.

Tass kritikuoja Italijos žinių 
agentūrą Ansa, kuri paskelbė 
neteisingą žinią apie Sovietų 
Aerofloto tarnautojo V. Pronino 
areštą. įtarinėdama jį įva’risis 
nusikaltimais.

Iš Koelno ateinančios žinios 
sako, kad ir ten suimtas mask- 
v'nis su dokumentais švarko 
kišenėje.

MASKVA GRASINA 
NBC BENDROVEI

MASKVA, Rusija. Sovietų 
Sąjungos užsienio reikalų mi
nisterija telefonu pasikvietė bri
tų NBC (radijo bendrovę) ir 
įspėjo, kad neskleistų žinių apie 
Bulgarijos ir Sovietų Sąjungos 
valdžios atstovų prisidėjimą 
prie popiežiaus Jono Pauliaus II 

Į sužeidimo. Užsienio reikalų mi
nisterija pranešė, kad Sovietų 

: Sąjunga nedalyvavo pasikėsini-

SIUNTĖ NAIKINTI ĮSIBROVĖLIUS, 
LIEPĖ MUŠTI AFGANISTANIEČIUS

PABĖGO VALERIJUS KISELEVAS, SERGĖJUS 
MEŠGERIKOVAS. GRIŠA SULEIMANOVAS

LONDONAS, Anglija. — So- 
; vietų kariuomenės vadovybė 
; neturi drąsos pasakyti, kuriems 

tikslams Sovietų valdžia siuntė 
ir siunčia karius j Afganistaną, 
bet kareiviams aiškina, kad jie 
vyksta kovoti prieš užsienie
čius, Įsibrovusius į Afganistaną.

Iš Rylų Vokietijos permesti
■ Sovietų kariai pradžioje nekrei- 
; pė dėmesio Į naikinamus žino- 
jms, bet paskutiniu metu niobi-' 
Į lizuoti Sovietų kariai abejoja 
I savo vadų pasakojamais tiks- 
1 lais. Juos labiausiai stebino tas t
j faktas, kad nė viename fronto 
; ruože jie nepastebėjo jokių įsi

brovėlių užsieniečių. Visur jiems 
liepdavo šaudyti į pačius alga-1 
nistaniečius, besiginusius nu>- 
įsibrovusių rusų. Karininkai aiš
kino, ksd Afganistano valdžia 
rusus pakvietė į Afgapistaną, 
bet paaiškėjo, kad Sovietų ka
riuomenės vadovybė sušaudė 
Afganistano prezidentą, jo žmo
na ir nisenai gimusia dukrvle.

•- į Dideles aebjones sukėlė ir ne
laisvėn paimti rusai. Pradžioje 
afganistaniečiai šaudė nelaisvėn 
jiaimtus .nusus, bet vėliau jie 

< Sovietų .belaisvius paleisdavo. 
*1 Afganistaniečiai išmoko išaiš- 
. kinti rusams belaisviams, kad 

jokių įsibrovėlių Afganistane 
nėra. Vieninteliai įsibrovėliai 

jt ; yra Sovietų kariai.

. Afganistaniečiai leido ABC 
; News atstovui pasimatyti su af- 
’ ganistaniečių nelaisvėje esan

čiais Sovietų kal iais. Jis nurodė, 
kad Sovietų kariai laikomi sto
vykloje netoli Kandaharo. Pa
aiškėjo, kad ne visi Sovietų ka-

. riai, patekę Į afganistaniečių 
nelaisvę, nori grįžti atgal į So
vietų karo jėgas.

Kandaharo belaisviu stovvklo-

prieš beginklius žmones, mote
ris ir vaikus. Jis nenorįs grįžti 
į rusų eiles.

Žurnalistas Redekeris turėjo 
progos išsikalbėti su 20 metų 
kariuomenėn mobilizuotu G riša 
Suleimanovu. Šis belaisvis pa
sakė, kad Sovietų karių tarpe 
nuotaika labai sunki, nes kariai 
nenori žudyti nekaltų vaikų ir 
suaugusių.

Nelaisvėn patekęs eilinis So
vietų kareivis Aleksandras žu- 
rakovskis pareiškė, kati Sovietų 
kariai visai nebenori kariauti 
Afganistane. Jie nori važiuoti 
namo į Sovietų Sąjungą, ir gy
venti su savaisiais.

Redekeris praneša, kad pana
šiai kalinėjo ir kiti du Soviet;; 
kariai, su kuriais jam teko susi
tikti Kandaharo belaisvių sto 
vykioje.

Suleimanas ir Meščerliakova. 
pareiškė norį kokiu nors buds 
patekti į Ameriką. Afganista 
nėčiai sutiktų juos paleisti, je 
jie pasižadėtų pranešti laisva 
jam pasauliui, kokių baisiausii 
žiaurenybių rusai imasi prieš Ai 
ganislano gyventojus.

je žurnalistas Bill Redeker pir
miausia išsikalbėjo su 29 metų 
Valerijų Kise'.evu. Pastaras s 
pareiškė, kad Sovietų kariuome
nės vailai jį apgavo. Karininkai 
siškino, kad Afganistane yra 
daug įsibrovusiu užsieniečiu ir * 4 v
kad Afganistano vyriausybė pra- 
sė Sovietu vyriausybę p (lėti 
afganistaniccianis apsiva!yti nuo 
įsibrovėlių. Tuo tarnu pačiame 
Afganistane kareiviai įsit-kino, 
kad jie veda kovą nu pries įsi
brovėlius, o jie yra verčiami 
žudyti pačius a f ga n i > tani ec i u s. 
Kiselevas par išk»\ kad jis ne
norįs grįžti į Sovietų karių eiles.

2G metų belaisvis Sergejus 
Meščerliakovas pareiškė Bill Re- 
dekeriui, kad j \ nenorįs kovoti 
—j 
me pries popiežiaus gvbybę. I 

XBC bendrovė nekreipė dė
mesio j šį įspėjimą, bet skelbė 
is Bulgarijos, Italijos ir Turki
jos ; ateinančias žinias. Krečia- 
dienį^ėl Sotie!ų užsienio rei
kalų Irrihišterija pakvietė XBC 
atstovą Maskvoje ir jam pasakė, 
jog XB(L dar teb:kartoja tas ži
nias apie Bulgarijos ir Sovietų 
Sąjungos valdžias narių prsi-I 
dėjimą prie pasikėsinimo, todėl 
Sovietų valdžia bus priversta 
imtis priemonių prieš. NBC.

siveržti.
Atrodo, kad Irano kariucm 

nės vadai bandys dar viena ka 
la prasiveržti, bet turės palau 
Ii, kad galėtų Laka užpulti \ 
sai netikėjai.

— Brežnevo vardas duot 
mažam miesteliui, kuriame si 
lomi sunkvežimiai.

Caspar Weinberger

Gynybos sekretorius Caspa 
Weinberger tarėsi su stab< 

nariais modern ų ginklų 
reikalu. -

Iii
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GALI BŪTI ATVIRKŠČIAI

Jie paliko Lietuvą 1944 m. KIEK LAIKO IŠBUVO

Klibina senatvės

žila senatvė šaipos,
Bet meilė širdžiai — burtas, 
Bet gi jaunystė šaukia: 
Jinai didžiausias turtas.

Aukštai pakyla upės 
Pavasariui atėjus, 
Bet vėl nuslūgsta greitai, 
Kaip meilė daug žadėjus.

Nors ji karščiausia' būna 
Bet greit pakeičia toną.

Tik niekada nesenta 
Srovė klastos ir vylių, 
Tai netikėki žodžiams: 
Tave labiausiai myliu.

Aistroj poetas dega: 
lai juk gražiausias laikas; 
O šalta būtis teigia. 
Kad tai tik jausmo tvaikas.

Socialinis draudimas ir aprūpinimas
7 melai Vasario 19-21, 1983 Nr

Redauuoia PRANAS SULAS
Klausimus ir medžiagą siusti: 4436 So. Washtenaw, Chicago, IL 60632

C-hicagoje praneša, kad nuo 
1983 melu sausio 1 dienos ne
reikia mokėti mažu paveldėji
mo mokesčių.

Anksčiau visi Illinois valstijos 
gyventojai privalėjo mokėti Illi
nois valstijai paveldėjimo ino 
kesėius. šis Statymas seniai ga
lioje, bet ^skoliniais met ris 
Illinois gyventojai jau nemokė-] 
jo valstijai pa\eldėjimo mokės-« 
ėlo. Kad nebūtų jokių abejo
nių, pats gubernatorius pravedė 
HE93 įstatymą ir parinko šių 
metų pirmą dieną paveldėjimo 
mokesčiams nemokei i.

Illinois valstijoje nereikia mokėti 
mažų paveldėjimo mokesčių

balinės apdraudos įstaiga $225,0(M> ar daugiau. Jeigu
m3 būdavo mažesnė, tai nieko 
r. reikėdavo mokėt}.

Šįmet, l.y. 1&S!> metak<, reikia 
mokėti federalini mokestį, jeigu Dagys
paliktos vertybės siekia, 275,(XM) 
dol. Jei kas paveldi mažiau, tai 
jokiu federaliniy mokesčiu ne
reikia

Jeigu miršta vyras ir palieka 
visa savo turtą žmonai, Ui jokių 
federalinių mbkescių už savo 
palikimu neprivalo mokėti. Jei
gu žmona anksčiau miršta, ta
vy ras taip pat jokio paveldėji
mo mokesčio valstybei nemoka.

'du kartu dirbo, kartu taupė
palieka sa\o santaupas kitamH Veikloje,

----------- 1 kitais savo tautiečiais. Tas pa
laikys mumyse šviesėsnv nuo
taiku, oplimizmą ir suteiks 
daugiau smagumo gyvenime.

1983 m. Marquette Parko Lietuvių Namų Savininkų Organizacijos valdyba 
ir svečiai (stovi iš kairės i dešinę): J. Skeivys, P. Martinaitis, A. šidagis, 

A. Gudauskas, S. Patlaba, B. Erčius, J. Janušaitis, J. Bagdžius, V. Bra- 
žionis. Sėdi (i£ kanės j dešinę): C. P. Kai, 0. Ankienė, Z. Mikužis, Jr., 

pirmininkas, 1). Maska liūnaitė, sen. F. D. Savickas, J. Jasiūnienė, 
aid. F. J. Bradv ir J. Stonkus.

Balsuokite už Demokratus

1983 m. vasario 22 dieną

nyčios bokšte.
— O ką tu darai nakties me-1 

tu? — paklausė jo draugas.
Labai paprastai. Nakties; 

metu imu daužyti kulnimi-ĮĮ 
grindis, o kaimynas apačioje at_ 

; sikelia ir ima šaukti: “Ar ne gė
da tau pabudinti iš miego žmo- 

• nes trečia valanda nakties?”

Turtingas amerikietis pramo-i 
nininkas aplanko zoologinį dar
žą Londone. Vienu momentu 
jis atsikreipiia ii stovintį šalia' 
prižiūrėtoją:

— Kiek šis daržas galėtų kai
nuoti? Aš ji norėčiau nupirkti 
savo vaikams.

kiarris, jog jis gavo svarbia ro
le-

— O ką gi vaidinsi? — klausia 
motina.

— Vyrą, kuris jau yrą vedęs 
desėtka metu.

— Jeigu taip, tai nedaug teks 
kalbėti scenoje, — pastebi tė
vas.

NEKOKIA PRADŽIA

Jonas: — Ar girdėjai' šįmet 
per Naujus metus apsivedė Pe
tras?

Antanas: — O Dieve,, kaip ne 
laimingai prasidėjo jam Šie- me
tai.

:r

ganizmą 
priartėjimą.

Kai kurie mano, jog gyvenant 
kuo ramiausiai >r nieko nevei
kiant, sutaupysime savo pajė
gas ir ilgiau pasiliksime jaunes-j 
ni. Tokios pažiūros yra klaidin
gos. Tikrenybėje, organizmas 
greičiau nusilpsta ir iirą pa
krikti, kai mes nieko nedirbam, 
n<‘dalyvaajamc kokioje ■ nors 

n'epala ktmi: ryšių su

Stiji.-. mokesčio 
paveldėjimas ne- 
>1.3.HU1. Ga.i būti ' 
ve-tė I.tMMi dol.. 

. iSlO.IMM) ir net 
i s palieka 
jau reikia

SENATVĖ IR KAIP 
SU JA KOVOTI

sll-

Rdkis turėti o-l 
veikia jok;c \ 
mokėti, jeigu 
siekia daug a u 
palikto tur o 
$2,(M)0. 1
iki £15,CU). ,1 gu r 
daugiau $13.0 t ai
rtiokė ii p a vėl dė j ii n o 
Bet kas gauna $15,000 ar ma- 
žiAU, tai tas jokio paveldėjimo 
mokesčio Illino\ valstijoj nuo 
šių metų sausio 1 dienos m pri
valo mokėti.

Kiekvienam reikia neužmiršti, 
kad dar lieka federahniai mo
kesčiai Illinois valstijoj pavel
dėjimo mokesčių gali ir nebūti,
bet federalinė valdžia gali pa-J 
reikalauti.

Federalinio mokėsiu nėra, • 
jeigu paveldimos mažos sumosJ g^l ‘

[ prišalo būti alSfiMsna 
ku, Pursidubimas

1982. ’

laukęs iam tikro amžiaus. Ta 
vyksta pamažu r laipsniškai.

Dažnai esame ta p užimti viso- 
ki?is veikalais, kad neatkreipia 
mo tinkamo dėmesio į palaiky 
mą stiprumo savo organizme.

Tuo tarpu žmogaus organiz
mu, kaip ir kiekviena mašina, 
išsidėvi laikui bėgant 

ta: kitoje 
pakrikim 

fiziniu

noir

i l;ikyinui 
jaunatvės 
panaudoti 
m ones.

^blausias 
inka* vra

ir jei n< 
toje, ima 

žcni&i. Iš- 
psichinių

mokės* iu

Federalinė valdžia mažomis su 
moHVŠ nesirūpina.

Praei tais meta i s 
reikėjo mokėti federalinių* mo*
Resč u.s. jeigu Mima siekdavo

tinkamas
■'»r .tam pr>e-

:uje; sunkūs 
joilsio neįver

rityjf pa--
bet jis
si* ,

nebus valgiai; 
Jrua% b<\ c» s u- 
> n\"n mūxu o*

— To tai nepavy-ks padaryti, * 
— atsakė prižiūrėtojas. Tačiau I 
mielai nupirktumėm jūsų vai-! 
ku ssiam daržui. i

Tikybos pamokoje - kunigas 
klausia berniuko:

— Kaip manai, ar ilgai Ado
mas su Jieva buvo rojuje?

— Jie' išbuvo iki rudens.
— O iš ko tu sprendi?...
— Nes obuoliai prinoksta tik 

Į rudenyje.

sistemos nuovargis. Kuoir.r4 
nors nuovargis atsiranda, tai 
žmogus tampa apatiškas, šalina
si darbo, veiklos ir mažai bepai- 
so kas kur Įvyksta.

Neretai atsitinka ir taip, jog 
asmuo, kuris anksčiau buvo pil
nas gyvumo, iniciatyvos ir pa
rodydavo ypatingų kūrybinių j 
pajėgų, staiga pasikeičia, nusto
ja jautrumo ir darbas jo nebe. 
pa trauki a. Kas gi pakeitė? Gal 
būt. kaip minėjome, jo nervai 
“išvargo" ir reikalingi poilsio 
arba aplinkos pakeitimo. Gali-i 
mas daikta.4, jog jie pasijuto 
ižeisti, kad jų darbas nėra tin
kamai Įvertintas, o geri norai 
— suignoruoti.'

Žnioma. jau gali būti ir dau
gybė kitokių priežasčių, kurios: 
pastumia žmogų į nuolatinę tin- 

i buuajŽ’bystę. -.
reiškinys.! 
>gos svei-| 

net ligos paseka. Taip, 
psichiatrai kurie tai 
<T!:?U išstudijavo. Pfr-| 

ir fiziniai sunet
I nkę p.ie lekios tin-

Dėl kri kaikurie tmcHės 
įkrinta į appfįą ir nęt 

tinginystė
T nge,i<»:'s ne- \isa 

ien tik : p i Aidime
Dtižr su
kata - ar

klausim 
*ak iu dvasiniu

Ši iv

’ iu'pc' oco gyvumo į 
k* s apfmkūi s 

įei jbi bto moKosi, rai 
prkz sties reikia ieškoti jo svei.

ir
(NkU i,

Pi- uavgusi’.*-* žn ones tingfc-i 
^mą piiiniau-:a sukelia, nervų

Nors džiūsta sraunios upės 
Ir viskas lekia vėjais, 
liet ka gaivina meilė, 
Tas žydi, kaip žydėj ęs.

NELAIMINGAS NUMERIS
Juk ir lakštutė suokia. 
Kad meilė širdžiai viskas. 
Kad tik nuo jos suokimo 
Sapnuos paskęsta miškas.

Gi gegutėlė šaukia. 
Kad meilė vien tik monai, 
Kad tik dėl jos įvyksta 
Nelaimių milijonai... .

Dagys

Dvasiškis klausia kalinio:
— Kokios aplinkybės įstūmė 

tave į tokią padėtį?
— Nelaimingas tryliktas nu

meri* — atsakė kalinys.
— O kaip tai galėjo atsitikti?
— Buvo dvylika “jury” narių 

ir vienas teisėjas.
4 ♦ *

MOKYKLOJE

Tos rūšies ligoniams" paUrti- 
ra šiek liek pakeisti kasckeuiFiui 
gyvemmo sukutį išvykti 
gonvą fiziniai pasimankštinti, 
pabuvoti link<mesiwų žmonių

Jeigu toki;, apatija ir nenoras 
dirbti atsirado, dėl .fizinio >u- 
nęgalavioio; tor;|ųo|j»»ęCri>kriaū 
siūs patarė T j, jįf - jMjeibini nka - 
g.di būti tik gydytojas.

’»gėrėte*

[1
PRAKTIŠKAS ŽMOGUS

Mokytojas klausia berniuko
— Kaip pavadins’ tą žmogų, 

kuris kalba ir kaft>a. nors nieks 
jo neklauso ir nesiįdomauja juo- 
mi?

— Mokytojas, — atsakė 
nitikas.

♦ < ♦

TAUPUMAS

ber-

paga- 
liau$fedėjo taupyti pinigus.

įtikto? O nuo ko ji pra
rijo taupymu?
I r- iud^.jį|E- .rūkyti ęi-

MEIL6?

Linksma dainelė skamba 
Kad meilė tai f’k rilona*

Jurgaitis neturi laikrodžio. Jis) 
tvarkosi taip, jog sužino kuri va-i - 
1 nda pažvelgęs i laikrodi baž-l'ž V O X c c

Žinai, mano žmona

NEDAUG DARBO

Jaunas nrtisti narni s

* * *

ATIDENGĖ PASLAPTĮ

Vienos užeigos savininkas iš
kabino prie durų tokią iškabą: 
“Savininkas pasikeitė”.

— O ką, ar pardavei savo ba
rą? — paklausė do kostiumieris.

— Ne, nepardaviau, o tik ap
sivedžiau. — atsidusęs išLe-ė jis.

2 * *

GIPSAS PLYŠLAMS LIPDYTI

Plyšius ir skyles tinkuotose 
sienose geriausia užlipdyti gipsu 
(plaster of Paris). Bęt jį teikia 
maišyti sn uksusn, tuomet jis 
bus minkštas ir duosis <Frbti 20 
ar .30 minučių. Jeigu gipsą su
maišai sh vand. niu, tJi jis tuoj 
|NKsi<laF(> kietas. <

VISIKAI TIKR.AS DALYKĄS 

<-aEšu visai ’iHcrafc jėi v&liė. 
murintai pąsekrir Lentine bė
domis. tai pasaulyje ’ri^šp,tau
tų taiką ir ramybė

— Aš tai ir tHriv, galvoje.

eno —-Snt.-Mondey. Feb' •-19-21. 1983



JONAS JAKUBONIS .

Rygon nuvažiavę ūkininkai 
mėgdavo išgerti

šio šimtmečio pradžioje Ry- 
L .n nuvažiavę ūkininkai mėg
davo išger.tL Gėrė jie, aišku, n- 
v.indenį ir ne kvasą, kaip tais 
laikais vadindavo saldžius gėri
mus ir gazuotus gėralus, bet | 
-Sipriąją. Dabartinėje Lietuvoje 
kupantas, pasitaręs, su pačiais 
iriausiais kalbininką^, vadina 

. aidriąja. Teisybė, ji skaidri, 
į matoma, kaip skaidriausią

Jeigu užkrisd?vn : ant
.ĄArygčf, tai. galėdavai ąpa- 

bųvusį šys Praųciškaas
' • i'ir aiškiau lųatyti. Skąidl 

raides pajuodindavo.
y.O vyrai išgerdavo stiklą 

; no. Kai .pradėdavo prakaitas 
- .-štiš, tai išgerdavo geros gi?, 
r s. biržiečiai patraukdavo gero 

i:us stiklą, bet xlcglįnės jie ne
davę. Išgerdavo; po stikliuką 

1: .ą per krikštynas, vėstiiveš. ar
ba net ir per pakasynas^ bet 
idpriau pasigerti, tai nepasi- 
ojidavo. ^

Rudenį; kai nuveždavo į Ry
gą javus, tai tada jau išmesda
vo gerokai. Nugerdavo ir rimti 
r.kininkąi, bet daugiausia.-išger
davo jauni ūkininkai. Nuvežda
vo į Rygą porą vežimų sėmenų.' 
juos gerai parduodavo. liaudavo 
daugiau negu Papilyje, Biržuo
se arba net Panevėžyje. Javus, 
parduodavo, arkliams užkabin
davo abraką, o patys užeidavo 
i karkiamą, čia, būdavo, gero
kai nugeria; užkanda ir pradeda; 
šnekėti. Juo daugiau nugeria,, 
tuo geriau šneka. Kai nusigeria,' 
lai vieni aptyla h galvą ant sta
lo nuleidžia, o kiti išeina ir išsi 
tiesia ant vežimo. Tuo tarpu dar! 
kiti pradeda ne kalbėti, bet tie
siog šūkauti. Jie mano, kad kiti 
yra kurti, nebegirdi.

Aš buvau pats jauniausias. 
Paragavau, degtinės. Man ji ne
patiko. Ji buvo skaidri, turėjo 
tarytum kadugių uogų kvapą/ 
Man ji buvo labai karti. Nega
lėjau jos pakęsti. Ragavau iri 
alaus, bet ir alus man nepatiko. 
Manau, kad tuo metu ėjau 
1‘2-tus metus, o gal jau ir 13-ti 
buvo. Vėliau, kai peršokau 40, ir 
atsidūriau Amerikoje; tai pakei-J 
čiau savo skonį; Ne tai, kad deg
tinė mane būįi^raiiki^jibef. ji<’ 
man jau nebb^fĮ^^ Piukli,: 
kaip buvo Rygds: Dazmėnė-.--

Man atrodė, kad naudos iš'to. 
gėrimo nebus, tai aš. sėdėdamas 
prie baro su kvaso stikline, pa
klausiau:

— Kas važiuoja namo?
■ Vyrai iš manęs nusijuokė.

— Reikia duoti bent arkliams 
pailsėti, — pasakė vienas.

Rygon atvažiavus, tai turi
me bent paūžti, — atsakė kitas.

— Namai pragarai — nėra ko 
ten skubėti,—atsakė dar vienas.

— Jei niekas nevažiuoja, tai 
aš važiuosiu vienas, — pasakiau.

— Atsirado drąsuolis, važiuos 
vienas, — juokėsi;' daiiguma. 
B=t labiausiai nusikvatojo Kau
niškių Jakubėnas. Jis buvo 30 
metų vyras. Rygon jis bent po
rą kartų į metus atvažiuodavo.

— Vienas tu kelio nerasi, — 
pasakė jis. — Važiuosi į Papilį, 
o nusuksi į Pandėlį.

Visi šaipėsi, rš manęs juokėsi. a 
Juo garsiau jie.iš manęs juoke-’, 
si, tuo labiau man norėjosi išva
žiuoti. Ne todėl, kad būčiau ne
turėjęs baimės, bet todėl, kad 
norėjau trems vyrams parodyti, 
kad kelią žinau ir kad vienas 
galėsiu parvažiuoti.

Išgėriau kvaso; stiklinę iki 
dugno ir pasakiau: ■;

— Vyrai, jūs čia ūžkite sau, o 
aš variuoju namo!*; - \ ■ i

Vieni nusijuokė iš manęs, vie
nas patarė nevažiuoti, o kiti drą
suoliu išvadino ų- tvirtino, kad 
aš nevažiuosiu. •

— Tau kinkos drebės, kai va
liuosi per eglyną. — tarė stip
riausias ūkininkas. j

— Drebės ar nedrebės, bet tu
nepamatysi, — pasakiau, -ir iš
ėjau. •? j : < Į

Saulė Jau buvo gerokai palin-- 
kusi Į Vakarus. Abrakus nuka
binau, arklius įsikinkau. Antrą-1 
jį pririšau prie pirmojo vežimo, j 
atsisėdau ir išvažiavau.'. • < 1

Turiu pasakyti, kad didelės 
drąsos pas mane nebuvo, bet no
rėjau parodyti ■ tiems seniams, 
kad aš .kelią žinau ir nebijau 
vienas važiuoti.

Taip jau viskas susidėjo, kad 
saulei nusileidus, abiem veži
mais įvažiavau į mišką. Medžiai 
buvo aukšti, viršūnės tankios.
; ji AT -o--------------- -------------- ---------------------------- ----- A---------------  -- -------------------0-7

šviesa ateidavo iš viršaus, norsj.ir tam paploju per pįršias. ,Vė- 
saulės ir nebuvo, bet medžių į įjau man.atėjo'mintis nerti į eg- 
viršūnės ir. tai šviesai neleido ’ J 
pasiekti kelio. J

•Girdėjau pasakojant, kad 
miške dažnansia praeivius už
puola plėšikai. -Jie' alimday<5; vi
sus pinigus, gerus, batus, ir pia- 
leisdavo. Jeigu kas priešinosi, 
tai dar. apkuldavo. '.' t;' '/<

Išlipau-iš vežimo ir .ėirių šalia

Perrinkite dabartini aldermaną
toms pačioms pareigoms - 
1983 m. vasario 22 dieną.

ALOYSIUS MAJERCZYK

Tri-Andy Knott 1983 m. vasario 4 d. Chicago 
bun e rašo:

12-tame ,warde 78 metų amžiaus komiteto atsto
vas Ted Swinarskis norėtų nusodinti dabartini aider
man^ 48 metų Aloyzą Majerczyką. anksčiau buvusi 
policininką, išrinktą 1979 metais. Swinarskis ilgą 
metų, eilę buvo didelė jėga pietvakarinėje 'miesto da
lyje, naudoja-savo wardo organizaciją prieš Majer
czyką. bet jo pajėgumas kontroliuoti wardą nega
lioja. Paskutiniuoju laiku jis yra susilpnėjęs, wardo 
kontrolė jam išsprūdo, sako politiniai stebėtojai.

Dalinė to priežastis yra ta, kad Swinarskis be
veik visą laiką praleidžia Floridoje, kur jis turi savo 
condominiumą, ir kad jis yra tik nenorintis kandi
datas. “Aš nenorėjau kandidatuoti, bet jočiau, kad 
turėjau tą dairyti”, pareiškė Šwrharskis2buvęs ap
skrities teismo tarnautojas ir valstijoj 
leidėjas.” ’ Y

(Chicago Tribune, 1983 m. vasario 4 d.),

Įstatymų

arklių. Paeinu šalia priešakinio, 
paglostau.' Nueinu prie antrojo,

« LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno fr mokai, 
‘cl m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenatą, Vin«< 
•’vės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Štoko* 
Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir Y 

gilaus straipsniai bei studijos, Iliustruotos nuotraukomis t 
i. K. Čiurlionio. M, šfleikio, V. Kašubo®, A Rūkštelės ir JL Virs/

tyną/-kuTis<Jftivo už kokių 3G 
žingsnių nuo.kelio. ‘Ėgliai ten bu
vo tokie tankūs, kad nieko te
nai nesimatė. Arkliai ėjo keliu, 

aš ėjau pagal eglyną. Jeigu 
j'vagy-s ir užpultų, lai manęs ne
ras,. galvojau. Pinigų negalės 
pavogti... ■ ‘ ‘ ■' '
Ą-Tokiu būdu perėjau pačią 
tamsiausią miško vietą, pačią 
femsynę. Niekas arklių nesu
stabdė ir nieko man neatsitiko, 

- i- . j .__ . • • ____

? DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojo* Ir irt 
'.alų šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dalni 
Mentes be£Jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojtn 
tems, gėrintis autorės puikiu itilluml ir surinktais duomenimi 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja IX

9 VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraiy 
t>S Juoso Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne MtM 
gyvenimo bruožų apvalymai, bet tiksli to laikotarpio buities Hte 
ratūrinė studija, suskirstyta akirsntiiaia. Ta 206 puslapių knyg»

LIETUVISKASIS PAMARYS, Henrtlo Tamo-T«<nai»at« 
lomiai paraiyt* rtudija apie Rytpribrius, remfantto Pakalnfe 1 
l -abguvoa apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienai! 
lietuviui Leidinys fUustruotM nuotraukomis, pabaigoje duodama 
ritovardžių pavadinlma'vlr jų vertiniai | vokiečių kafi>%. Laba) | 
naudingoje 535 pųaL knygoje yra Rytprūsfų Umėhpla. Kaina W

> K4 EAUM1S L1MK ralytojoa Petronėj O^ntaftėa st@ 
minimai ir mintys apie asmenis Ir vieta# neprik. Lietuvoje Ir pii 
maišiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 pusdapim 
bet kainuoja tik į ' . ‘

'• JULIUS JANONIS, poetas Ir revollurionierim, nertipm 
Us Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime Ir politikoje'; tik M 
Jargio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimų Ir |

Knyga yra dideMo f< in

ko k

ALEKSANDRO MANTAUTQ 
ATSIMINIMAI APIE PŪTVĮ •

(Tęsinys?
Nnepriklausomos Lietuvos lai- 

k?:s. lik pusei metų belikus iki 
bolševikų okupacijos. Emilija 
Pūtvienė į savo anūko Vaidie- 
vučio (tuomet trečios klasės

I gimnazisto) knygelę j rašė se-
• kantj pnlrėjimą:

“Linkiu tau, Vaiduli brangus, 
į kad gyvenimas tavo būtų sun
kus, bet šviesus, nes tik tas, kas 
daug dirba ir nebijo vargo, gali

i prasiskinti sau kelią i laimingą 
rytojų.

Niekas iš šalies laimės neduos, 
pač’ame žmoguje, jo sielos- gel
mėse, glūdi laimės užuomazga,

Į kurią tik jis pats gali uždegti j 
didelę ugnj, arba tą laimės pa
jautimą gali; savo neveiklumu 
ir tinginiavimu, amžiams pra
rasti. ’ .-i •:

Kad žmogaus gyvenimas būtų 
laimingas, negana vien tik kūno

vadimuo žmogaus santykyje su 
Absoliutu.

Pūtvio pagrindinis, a priori 
priimtas ir nek vesti jonuo jamas 
postulatas yra idėjyno vieningu
mas ir su tuo surišta distinkcija 
tarp idėjas ir idėjos problemos

reikalavimus patenkinti, būtinai - spindŽiams.

“Yra viena idėja. Ji neturi 
vardo nei formulės. Vien sielos 
gelmių ilgesys nujaučia tą idėją 
tiek, kad drįsta ištarti: “Ji yra”. 
Visos žmonijos šiaip ar taip api
formintos idėjas biri su.tąvidėja, 
ta didžiąja pirmaprade, harmo- 
pingai sutikti. Vadinasi, turi su
likti ir tarp savęs”. (II, 9). J

Idėja j yrą .ne^reičiama, ne
klaidinga ir nūo^nogaus nepri
klausoma. Tai galioja tiek pir
mapradei idėjai — Absoliutui, 
tiek iš Absoliutų išplūkian
čioms ir į Absoliutą a.tgąį grįž
tančioms - vedančioms idėjoms, 
Absoliuto partikuliariniams sit-

eiasi. Pasaulis tik tada žengia 
i šviesa, kai sielų takas sutam
pa su G y vės vėžėmis.

Pūtvio filosofija (ypač anks
ty vesnioji) buvo ne kartą palai, 
kyta ir pavadinta bedieviška 
Taip, pavyzdžiui, net eilė Put 
viui ariirųią||sių asmenų jo “Ly 

pasakė’'(iii, 173-189) bu\. 
iųtęrpręląyę ateistine , prasmt 
Rętgj tokją interpretacija yr; 
netiksli ir neteisinga. '

Daug tiksliau būtų paklalisti 
ąr Pūtvio filosofija yra krik j 

čioniška. Ir čia tenka pripažin 
Ii, j°Jį Pūtvio vėlesnieji raštu 
yra kur kas artimesni krikščio 

......... ^krikšėio 
negu j- 

V. Pū vi 
y pa ii n g: 
reliatyvu

reikia ir sielai maisto, o sielos 
maistas tai darbas savo tautai. 
Tad mylimas Vaiduti, derink 
savo asmens norus ir troškimus 
su savo tautos šviesia, ateitimi, 
nes tai yra vienintelis kelias, ve
dąs prie tikrose laimės..- ■ : i

Senutė, 1910-1-15, Graužikai’’.

VLADO PŪTVIO 
FILOSOFIJA

Vaidievutis Andrius Mantautas

Vlado Pūtvio filosofijai tinka 
tautos ideologijos vardąš, nes 
jos charakteringiausias bruožas 
yra tautos idėjos dominuojantis

iškinkau, pinigus atidaviau mo
tinai, arklius1 supančiojau1 pie
voje, o pats nuėjau ant šieno 
prigulti. ‘ - f, į ;

; Dveji kaimynai jiarvažiavo 
tiktai į antrą dieną. O Kauniš
kių Jakubėnas per Kubilius iš 
Rygos parvažiavo tiktai į tre- 

LČia diena. ! V V-

tiktai kojos, eidamas per ėglius, : 
gerokai buvo apdraskytos.

Išvažiavus, iš miško, aš taip 
pat pasiekiau kėlią. Pavijęs ve- 
•ižmus, ■ įsiritau į paskutinį. Kai 
atsigriebiau, pailsėjau, tai per
sakiau į pirmąjį vežimą.

Privažiavus upelį, dariau ark
liams atsikvėpti^ ir pats duonos 
gabalą ir sūrio riekę suvalgiau. 
Sauja atsigėriau vandens iš to 
paties upelio, iš kurio arkliai 
gėrė, ir toliau važiavau.

Pavakare aš jau buvau namie. 
■'Parvažiavau vienas iš Rygos 

ir nieko man neatsitiko. Arklius

t
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hiškajam tikėjimui 
niškai pasaulėžiūra' 
ankstyvesnieji, raštai 
ankstyvuose raštuos 
ryškiai atsispindi 
žvilgsnis į visas žmonijos r 
gijas, dogmų nemėgimas, k 
su suabsoliutintais žmonijos . 
bukais ir. Vaižganto žodžiais 
riant, įvairių “kramelių 
tarpe, ir religinio kramei 
mėgimas. Tuo tarpu vėl 
Pūtvio filosofijoje.aiškiai 
si jo gilus susidomėjimas

> il<

mite 
švei 

tuoju- Raštu bei bandymas p; 
daryti sintezę tarp Biblijos 
Hegebo minčių, ypač 
lįvasios - fenomenologijos. T; 
jčhui ir. savo' ankstyvuosius 
raštuose Putvis ncikad neissrj 
da teologijos ir filosofinės te; 
logijos. Gyvenimas be unkščia 
šiojo.tikslo ir be nuolatinio art 
jiino i ta tikslą Pūtviui yra b 
prasmis. ir toje pačioje "Lydi 
pasakoje” Pūtvis kalba apie b 
tmumą artėti prie "absoliuč 
pasaulio”, prie “priežasčių pri 
žasties”.

(Bus daugiau)

Nuo žmogaus jiriklausortiktai 
idėjos problemą, įkuria Sudaro 
sąmoningos priemonės idėją 
įgyvendinti. Idėjos problemas 
sprendžiant pridaroma klaiiki. 
Už šias klaidas žmonija moŲa 
^minčių milijonafs, kraujo) upė
mis,, žmonijos šitametėnris kan
čiomis, ištisu tautu- žlugimais”, 
(new

Tuo būdu, žmonijos gyveni
me randamas tariamas . idėjų 
tarpusavio nesutikimas išyliesų’ 
yra tiktai kurios nors- idėjos ne
supratimas. .iškraipymas,, klai
dingas jos probleinos sprendi
mas, sprendimo realizavimas.

Ankstyvesniuose Pūts’io raš
tuose, kur dar -nėra aiškios .as
meniško Absoliuto sąvokos, idė
jos ir, ;jos prėlilemds šahtykis 
apibūdinamas “Gyvės būtinumo 
vėžių” ir sielų tako terrninaiš- 
Gyves vėžės yra vienos ir tie
sios. Jpsnegali keistis. Jos veda 
į “absoliučia-, pašantį”;; į “prie
žasčių :priežastį”. Bet sielų ke
lių yra tfaųgį įirijie1 nuolat Icei- paskutinį 7 dienų įspėjimą.

; J' $-* :i • • -f\i •. •’ * .

— -Musulmonu lyderiai Jer 
žalėj paskelbė kovą prieš sek 
filmus.

— Sovietų prekybos delega< 
ją skolinga Londono savivald 
bei 517.580 svarų už 13 me 
nemokėtus mokesčius. Campe 
no savivaldybės taryba dą

KVIEČIAME | NAUJIENŲ

NAUJIENŲ 69 M. SUKAKČIAI PAMINĖTI

Sekmadieni, š.m. kovo 6, dieną .
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Buvusieji Lietuvos Teisingumo ministerijos rūmai, ant kurty buvo užras*3š 
"Teisingumas yra valstybės pagrindas"

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. popiet, šeštadieniais — iki 12 vai.

Aldermaifo rinkimai
Ateinantį antradienį, vasario 22 d., Chicagoje įvyks 

gyvybiniai svarbūs pirminiai rinkimai. Be mero (bur
mistro), bus renkami aldermanai (seniūnai), miesto ta
rybos nariai ir kiti pareigūnai. Į šiuos rinkimus yra at
kreiptas visos Amerikos dėmesys. Šie rinkimai yra svar
būs ir mums, lietuviams, nes jie nulems lietuviškų kolo
nijų, ypač .Marquette Parko:, ateitį.
f fe* ' 4 f į ’ -
Į Marquętte' Parkas priklauso 15-tai rinkiminei apy
linkei (wardui). Praeitais metais šioš rinkiminės apy
linkės ribos buvo .-žymiai pakeistos juodųjų gyventojų 
naudai. Vakarinėje Wardo dalyje buvo atimti 28 baltų
jų apgyventi kvadratiniai blokai (kvartalai), o rytinėje 
dalyje buvo pridėti 22 juodųjų apgyventi blokai. Šiuos 
pakeitimus padarius, dabartiniu metu šiame warde gy
vena apie 60 procentų juodųjų, ir tik 40 procentų bal
tųjų gyventojų.

Iki šiol 15-to wardo aldermanu buvo ir šiai apylin
kei sėkmingai vadovavo Frank J. Brady. Prieš keletą 
metų, bandydamas sulaikyti plėšikus, jis buvo pikta
darių labai sunkiai sužeistas, ir jo gyvybei grėsė rimtas 
pavojus. Jis buvo peršautas medžiokliniu šautuvu, kurio 
vamzdis buvo nupjautas. Dar ir dabar F. Brady savo 
kūne tebenešioja daugybę Šratų, kurių išėmimas suda
rytų pavojų jo gyvybei.

F. Brady pasižymi dideliu draugiškumu lietuviams. 
Jis dalyvauja Vasario 16-osios minėjimuose, Lietuvių na
mų savininkų draugijos susirinkimuose ir, kur tik gali, 
visur lietuviams padeda. Labai atsižymėjo kovoje su nusi
kaltimais, stengiasi pagražinti ir pagerinti Marquette 
Parko, ir bendrai 15-to wardo apylinkę. Paskutiniųjų 
ketverių metų laikotarpyje, 15-tp wardo pagerinimui ir 
pagražinimui buvo sunaudota virš 15 milijonų dolerių. 
Tai vis didžiumoje F. Brady nuopelnas; Marketparkiečiai 
tikisi, jog F. Brady buš perrinktas.

Tačiau iškilo nenumatytos problemos. Kaip sakoma, 
“skaldyk ir valdyk”. Šiemet į 15-to wardo aldermanus, 
be F. Brady, kandidatuoja dar du asmenys. Vienas iš jų 
yra staiga iš kažkur atsiradęs ir mažai kam-girdėtas Ąf. 
Hogan, e kitas yra juodųjų kandidatas p. Smith. Jei būtį 
balsuojama pagal rasę įkas, žinoma, neįvyks)., d baltųjų 
balsai pasidalintų pusiau, tai F. Brady tegautų tik 20 pro
centų balsų ir pralaimėtų rinkimus. Rinkimus pralaimėtų 
ir jo oponentas p. Hogan. Tikėkime, kad taip neįvyks, nes 
Frank Brady dėl savo tolerancijos ir taktiškumo yra 
remiamas ne tik baltųjų, bet ir juodųjų. Savo pareigas 
iki šiol jis atliko labai gerai ir šališkumo neparodė.

Tiesa, juodųjų laikraštyje buvo paskelbtas straips
nis, kuriame F. Brady buvo apkaltintas rasizmų. Tąnįę 
šmeižikiškame straipsnyje buvo paskelbtos net tokios 
nesąmonės, neva Western Avenue esanti juddiėsįeials 
'Berlyno siena”, o jei juodasis bandytų vaikščiųtį* 14a?' 
juette Parko rajone, jis privalėtų turėti 2'0 policininkų 
apsaugą. Skaudžiausia, jog tuos jokio pagrindo netūrir 
nūs šmeižtus paleido ne patys juodieji, bet lietuvis Johr 
šoliunas, p. Smith rinkiminės kampanijos koordinatorius 
A-trodė, jos: juodieji parodė daug daugiau išminties, neg? 
mūsiškis J. Soliunas, ir į tą straipsnį nekreipė dėmesio.

F. Brady knadįdaturą labai stipriai remia lietuvis 
senatorius Frank Savickas. Dabartinį aldęrmąhą F. Brądy 
perrinkimui indorsavo Lietuvių namų savininkų draugija, 
jam pareiškė padėką sesuo Dorotėja — šv. Kryžiaus ligo
ninės pirmininkė, ir kitos organizacijos bei žymesnieji 
asmenys.

Tačiau vien F. Brady veiklos ir pareigų atlikimo už 
gyrimas jo dar neišrinks. Reikalingi balsuotojų balsai. 
Todėl visi 15-tos rinkiminės apylinkės lietuviai, kurie 
p'same Amerikos piliečiai ir turime teisę balsuoti, atlikim^ 
javo pilietinę pareigą. Labai dažnai rinkimų režultatuš, 
ypač warduose, nulemia tik vieno ar'kelių balsų per
svara. Kadangi šiemet aldermano rinkimų balsai yra 
skaldomi į kelias dalis, budėkime, kad negautume mums 
nepriimtino seniūno. Balsuokime vasario 22 dieną!

J. J.

PASTABOS K TOLO : ' ’
Kelios mintys tautos šventei prisiminti 

Kųlba pcįęakyta Los Angejes lietcįviams minint Vasario 
16 dienos sukaktį 19$3 m. vakario m&n. IŠ d.

Los Aągttks lietuviai šių mitų tai veja jųėtlįs ir turbūt liebuž- 
X' iš.mūs!Į eiU1f T .1*7

tų šukėti Naujienose jau buvo žynybėn iškeliaus ir paskutinieji 
.tebyMĮgįtaatoslaiSvSgyveni 

’------ ,: i;— mo dienų liųdjninkąi.
Tad džiugia nuotaiką ir pa

čiomis L,—r ; ,. _
bei tautinio išdidumo jausmais 
oasipuošime naujus jaunus naii- 
:os ^ęnkąrtės. jaunuolius. Mato
me vis daugiau ir daugiau tų, 
kurie gyvatos gija užmezgė sve 
čiose šąlyse ir kurie laisvo gyve
nimo didybę tik iš tėvų pasa: 
kdjimu ib vadovėlių bepažįsta, i Jais v5sals ir visi pajuntame
Tndą didžiuojamės patys savi-! Vienm^ karštu šiMžių plakimą, 
m j. kad sugėbė.ome laisvo gy-{ Ašaras išspaudžia slaptai iš 
veikimo grožį perduoti į naujos Vilniaus gauto mūsų vieno tau- 
kart'os rankas, sveikiname pa- tlečįo laiško žodžiai; “Pavergto- 
tys sąvė kad sugebėjome hė tik j jė Lietuvoje mūsų minėjimas 
pagelbę.i jiems pilnai tėvynes Į bus tylus, slaptas, be jokių įšori- 
meilęs jausmus pajausti, bet ir nių ženklų, be kalbų, be dainų.

- jiems, koviųguirio Neplevesuos niekur gražioji 
dvasią įskiepyti ir jų ‘ trispalvė, išskyrus tės y vietas,
idealizmo žymėmis '.atžymėti, kur slaptai nakties metu iškš- 
ži noma, kartais apgaH^traiija-l'*-‘-‘‘ . -r a -- -
mė,_ kad nematome' jų’tifek daug, 
kiek norėtume . i^t^. Tuįi at-
yęu net ir save baddome pakai- kur nors vien sniege paskendū-

inėta apie minėjii 
■stas ,

kalbai ‘pasakyti. Losangeliečiams 
jis dėstė ŪA.as mintis:

Jau septintas dešimtmetis įpu
sėjo. kaip kasmet susirenkame į 
šventoves padėkoti Aukščiausia
jam, kad įkvėpė žmonijai ir :

ka ir 2000 jų iš to kovos lauko 
pęį>esugrįžo. Jie liko ilsėtis ties 
Giedraičiais, Širvintai^ Rądvi- 
Hškid jaukuose. Tad Vasario 16 
dienos pririminlmai savaimę į 
vieną nepalaužiamą . grandinę 
sukausto visas mūsų tautos gen- 
kiartes fr visų krūtinėse įspau
džia neišmatuojamą tautinės sa
vigarbos pajautimą.

Šią Tautos šventę galimai iš
kilmingiau švenčiame męs lais- 

šriZriausimiūr'viitiS Vojo pasaulio lietuviai. Tam tu-

mūsų tautai laisvės troškimas 
jausmus, miestų aikštėse iške
liame tos laisvės amžiną simbolį 
savo trispalvę, būriais plaukia
me į minėjimų sales, kad bend
rai išklausvti žodžio ir meiju 
programų ir pasikeisti prisimi
nimais ar pasiguosti nau; orais 
viltimis. Taip darėme gyvenda
mi laisvoje Lietuvoje, tas tradi
cijas ištikimai tęsiame ir šian
dien svečiose šalyse.

■ šiaurūs Bostono, Detroito ąr 
New Yorko vėjai nedaugelį mū
sų atbaido tą dieną gausiai pa
bendrauti, o taip pat ir vilib- 
įantieji pėjūriai saulėtoje Cali- 
fornijoje ar Floridoje nenuvi- 
lioja mūsųjų nuo šių iškilmių 
ir neišblaško sųsikąūpimo ir riįfa 
ties nuotaikų. Tad minėjimų sa
lėse kasmet matome ir pražilu
sius pensininkus, kurių kaikurie 
jau net vargiai saVomis kojomis 
bepasiekia tas sales, bet drauge 
matome ir jaunystė švytinčias 
veidus. Tose minėjimų salėse 
nusitinkame h- tuos su" kuriais <>^-
riemngai W i^eme jau net. .r fc-
Vi’sūbnieninę naštą, sutinkĮ- 
mę ir tūos’sų ktudMiš teko viehii 
kitu piktesniu žodžiu pašįkėisti, 
0. kžrtąįs ir gerpk’ąi apsibarti. Va
sario 16 dienos'didybėje.staiga 
pranyksta visi ginčai, nešūšipra- 
timaj, kiyjrcai. Visi pajuntame, 
kad šios Tautos šventės prisimi
nimas mums reiškia kažkokį gė
rį, grožį taurumą -ir kažkokį 
neišsemiamą skausmą ir tuštu
mą it savo paties dalies nete
kus, brangiausią turtą prara
dus. •:

Tik gaila, oi kaip gaila, kad 
kasmet šiose salėse sutinkame 
vis mažiau ir mažiau tų gyvųjų 
anos didingos gadynės Įiūdinin- 
kų, kaš met vis mažiau bepama- 
tome tų, kurie savo akimis ste
bėjo mūsų tautos prisikėlimo di
dįjį stebuklą ir. aktyviai patys 
dalyvavo mūsų tautos, nepriklau
somo valstybinio gyvenimo su-

rime puikiausias sąlygas. Tačiau 
šią šventę švenčia ir mūsų vien- 
gentčiai pavergtoje šalyje, ją pri 
simena ir bolševikų kalėjimuo
se kankinami kaliniai ir Sibiro 
tremtiniai. Ir mes visi savo min
tyse šią akimirką jungiamės

kartos rankas.

ipajegeme

bins jas mūsų drąsusis jaunimas 
Bet Šias vėliavas okupanto agen- 
tėi nuplešūr sutryps purve. Gal

šiam' miške . dr^img tyliai sū- 
niūniuoti Lietuvos himną”, ir 
kai pie ten tyliai niūniuos mušti 
himno žodžius, mes laišvoėo pa- 
satilio lietuviai drąsiai visam 
pasauIiųi- škelbSme, į kad Lįėtii- 
va yra didvyrių žemė. -

į . Ir.tuose Vasario 16 dienos is- 
’ tor i niu ose šešėl iuose didvyrių 
-'ženfife vardą puošia įr’pateišma 
.ne miūių -didžiųjų kunigaikščių

ja,- kaip męs laisvajame krašte' 
liepšiiojbme būdami jų ąn^iaus. 
Tačiau visdėlto' turime teisę ■ dl- 
džjuotis, kad Vasario IR dienūs 
idėją mes netik patys net, 
kiausiofnis gyvenimo ^valairdę- 
mis išnešiojame, bet laisvėšlfėg-:

lioms naujoms genkariėmš. Per
davėme jį? šviesiai ■ žėnptk yau-i- 
nas sielas užburiantį. •.-Jį |

G. kad tas laisvės, deglas škais-|; mūštf '.W^Spriąf, / knl^^iąi, 
čiar žėri jaunose krūtinėse mums: pąrtizanai; ib ftiįhiOš ftr piilpiJų 
liudija gausios <jąųnimo organi-Į diJyyr’1^ kuj5ę p^S§ąpąz'^5ętu 
žarijos, jų spauda, stūdiĮų. ,įie-| re^jęijlb- š^v©' guriė 
nos, augšto lygią-menę ąh§a4L j ‘E Mdpdfeff 
bliai, sportinė veikla... O šią va . \ _ _____
sąrą ši mūsų jaunimo^ kūrybi-į tėčiuose di^Mąi'-fė^ąlriiia Įsa 
nį ėntūžiazihą ir i&ikiižypę inū- i vo ištitai ““ 
šų siėkiaihs gąlėsifti’ė ryikiri pi-T ji'diifVyi-:

grėsė ir dienose į kūrių oi-gani-l ve mūąįĮ tautos kštrtū kartojus 
žavimą mūsų jSiis&pįš .ŠĮ ’• $ykį| tt^ttaĮa^iia^-kovds.'į^Ką. irtai 
ypatingai eBttizidsrtųigii jungii-1 ytd'taš JlidtrIfs tautos mandatas, 

kurįt gavo nė kurios ‘nors -mūšų 
-oi^žhižįęijos' ar asmenyš, bet 
iries visi tos garbihgos taųtos 
palikuonys nežiūrint, kur Tiki
mo bandos bebūtų mus nubloš- 
kę, nežiūrint, kokiose aplinkos 
sąlygose mes begyventume.

(Bus daugiau)

į •- *■ k;r-j susideginą ar : bofeevfcšktipse 

nį ėntužiazihą ir SiU_| yoj&syes. Si^ iHstpitkiė-
c r « ]- . ’iįi Va'&rfo ak-

stėbeti Pasatffio Lietuvių Kon-j W pavertė kūHiš uf ^rda-

Bet juk ta proga turime ne
užmiršti, kad ir pats Vasario lo
tosios dienos aktas yra Jauno
sios Lietuvos dovaną mūsų tail-; 
tai. Visi šio akto ši^natšrai; iš-, 
skyrus gal tik vieną Basįnavi-1 
čių. buvo jaunosibs kartos at-

kūriuose. Beliko vos viertas ki
tas mūsų savanoris; beliko vos 
keli mūsų vyriausybių nariai, 
nebeliko gyvųjų tarpe nei vie
no Vasario 16 dienos akto signa
taro. Laikas šuoliais bėga, me-

stovai. Vėliau sušaukto Steigia
mojo Seimo narių amžiaus vi
durkis siekė vos 33 metus. O 
kai šio akto valią reikėjo ginklu 
apginti ir tautos ateičiai patikim 
ti netik jaunuoliai, bet ir maža-

— Britų aludarįų draugija 
pranešė, kad per paskutiniuosius 
ketverius metus alatis gąmyba 
krašte sumažėjo beveik 2 mU. 
litrų į dieną.

U svAlblAb

ELDORADO
(Tęsinys)

Maždaug po pustrečio mėnesio atvažiavo 
Petras. Tetos jis neberado. Testamentas irgi bu
vo panaikintas. Key, svarbiausia, jo advokatas, 
dėjo visas pastangas išrodinėdamaž, kad jo žmo
na, kai darė testamentą, jau nebeturėjo sveiko 
proto.

* ♦ t-

VELYKOS VAIKYSTĖJ
Nekantriai visu vaikystės pašiilgirhu laukda

vau didžiųjų švenčių. Malonesnė tuomet būdavo 
man bažnyčia ir namai. Įdomios Kalėdos, tačau 
Velykos dar įdomesnės. Katrų daugiau laukdavau, 
nė pats dabar, staiga paklaustas, nemokėčiau 
pasakyti.

Rodos, už kalnų, už marių nugriuvo, nusirito 
sunkioii speigų ir pusnynų žiema. Pasimėgauda
mas rąžosi, tysauja pavasaris. Jis jau kyla po ilgo 
stipraus miego.

Per š enta Juozapą švilpauja jau ir dailiai 
žvi’gA saulės atokaitoj šnekučiai. Anie “Blavieš- 
čius” suklel ena sodybose ant stogų gandrai. Miš
ke ir palaukėse daug meilių balzganais pūkeliais 
kačiukų kiru kačiukai, ui ir Verbos čia pat.

Verbos j kačb ko susijungia į vieną vaizdą, 
i vieną orasr.ii. gą išgyvenimą. Ta pati mistika, 
ras pats dž'angsr. as. Naujasai išganingas Kris

taus mokslas triumfuoja. Jis neša meilę, lygybę 
ir palaimą visiems — skurdžiams, paniekintiems 
ir išnaudojamiems. -

Pats Kristus iškilmingai žengia Jeruzalės 
gatvėmis. Sustoja Jis aikštėse. Minios žmonių, su
žavėtų, patrauktų, visur supa ir lydi Jį. Visi pasi
puošę palmių, laurų šakomis. Visur didžiausias 
džiūgavimas, nepaliaujamas šauksmas: Hosanna 
Sūnui Dovydo! Po Naujojo Mokytojo kojomis 
gausiai beriami žalumynai, brangieji kilimai klo
jami.

Jauna įspūdinga vaizduotė su kaupu priso
tinta. Nuolat ta proga užsidegusi pasakoja mo
tina. Ji Šventai tiki ir tą savo tikėjimą lengvai 
perteikia man. Bažnyčios apeigos, paveikslai vaiz
džiai visa tai parodo ir patvirtina. Aš visiškai 
įsitikinęs ir sužavėtas.

i žavi mane religinė mistika, bet ir artimiau
sios aplinkcš burtai magiškai nuteikia. Minkštu
čiais butbuoliukais žydi gluosniai, karklai. Neat- 

'silieka nuo jų lazdynai, beržai ir visa alksnių gi
minė. Trapūs grakščiaspurgiai žirgučiai, rodos, 
skamba, juokiasi tų medžių šakose. Visa pamiškė 
gelsvai žalsvu šydu apgaubta. Už to šydo pasa
kų ir burtų karalystė — su visais nykštukais, 
miškiniais, laumėmis ir raganomis.

Mer ląkstom ir klykaujam būrys vaikų. 
Triukšmingai skverbiamės į miško gilumą. Gundo 
prnbundančio pavasario paslaptys.

Po kojom žlegsi pernykščiai apipuvę šlapi la
pai. Kur-ne-kur kukliai nusišypso melsvažiedžių

palazdinių šeimynėlė. Sustabdo akis ir viHoja boję šilta,-kvepia ir baltutėliai švaru. Plačiai at-
paglostyti sodriai drėgnų samanų prabangiški ki
limai. Čia pat ilgi linksmai žali vijokliai, arba 
aprietai. Traukom ir renkam juos. Piaūstbm uogo- 
Lus ėglius. Pasirinkdami laužom verbų šakeles ir 
lazdynus su gražiausiais žirgučiais.

Namuose motina ir sesefys pluša abrikoso ju
ries. Visur Atlapa, padrika, bildesys ifr triukšmas. 
Atplėšiami žiemą užkamšyti ir aklinai užklijuoti 
dvigubieji langai. Jie plaunami. Plaunamos sie
nos, suolai, stalai. Griridyš šluotražiais brūžuo
jamos.

Plačiagerklės krbshies pragariškuose vidu
riuose smarkiai pleška stambios pliauskas, žabų 
dąbar pė pauostyti troboj. Jie visąi užmiršti pa
šiūrėj, Velykoms negaila gerų beržinių ęialkų.

Siaubingai plakasi liepšhų sūkuriai krosnyje. 
Puoduose verda velykinės mėsos. Trobike šiltas 
malonus prieskonių kvapas. Užkrosnėš šilimoje 
milžiniškų grybų galvomis punta ir virsta iš indų 
pyragų tešla. Prie krosnies kepamoj skaloj guli 
sukniubęs baltutėlis gležnas paršiukas, yisi lau
kia savo eilėse kad pereitų per karštus krosnies 
vidurius.

Čia pat ir kiaušinių pintinė. Aš tik sukalio- 
juos apie juos, smailinu pagalėlius ir ruošiu vaš
ką. Pirmą sykį bandysiu savo meną, močiutės pa
mokomas. Nors ne visai savarankiškai dar, tačiau 
kiek man džiaugsmo ir pasididžiavimo.

štai ir Didžiojo šeštadienio pavakarė. Tro-

^ožiamos kraičių skrynios. Viskas skonirigai pa
skirstoma iš jų. Imami savo darbo iškilmių pa
puošalai, paraikanti gėriaUsiėji moterų rūbai. 
Motina, seserys atsargiai kilnoja, derinasi ir nu
švitusiais veidais šnekasi.

'Netrukus nauji aštuoniaiiyčiai rankšluosčiai 
paradiškai baltuoją ant sienų; Lovos iškilmingai 
pasipuošusios įmantrių raštų užvalkčiais ir spal
votais patiesalais; Staltiese žvilga šavb skaistu- 
mb; Jbšfos pakraščiai, kaiįj nuotakos, teįiuįūas, 
rūtų grakštumo vijokliais iškaišyti. Tie vijokliai 
drauge su verbomis, ėgliais prdšhiingai gyvina 
langų erdvės, Velykini^ valgius ant gausiai ap
krimto Stalo, begaliaų tisą trobą.

. Takač ntip vartelių ir aikštė ties prieangiu 
gelsvu švaručiu smėliu nubarstyti. Jaukiai kvie
čią per Šventes kiekviepą padorų žmogų, kaip • 
brahįgiį įt ląukianią svę&ą.

Artėja lemiahibji valandą. Visas iš šiurpuliu 
purtomas: “Leis ar neleis šiemet į Prišikėliiną? 
O gal vėl kaip pernai paliks Su močiute namų pa
daboti?’’ Sako, mari pėsčiomis per toli. Bažnyčią 
už septynių vįratų. įįtiHškiąi rina į Prisikėlimą 
IrbA įŠA’akafb, pajtaiąr, arba Ubai anksti rytą. 
Juk Kristus kelsis su ankstyvuoju dienos brėkš- 
^elėjlrnti, šti pirmuoju tables š^štelej'mū. .

(Bus daugiam
— ---------- ——»- —- - — - - - - - - ■■ - - - —
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VAKARŲ VĖJAI
112 modermoe poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliaL Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus

loldu adresu.;
Naujienos, 1739 & Halsted St, Chicago, IL 60608

IM.. .. ............................................................... .

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorių*

1938 S. Manheim Rd., Westchester, Ui. 
VALANDOS: 3—y darbo dienomis

Teh: 562-2727 arba 562-2728

TEL. 233-8558 
855-4506, P*S* 06058

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS.

X’ECIALYBI: AKIŲ LIGOS
A9Q7 West 103rd Street

Vai an riftfl Ang-i tarimu

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71rt St. T*L 737-5149 

Tikrina slrig Pritaikę *Įrinit>* 

ir ‘contact lense*1'.

Dr. LEONAS SE1BUT1S 
INKSTŲ, PŪSLES 1* 

PROSTATOS CH1RURGUA 
2656 WEST 63rd STRMT 

Valandom autxad. J.—4 pcpiat,

Ofiao telefoną*; 776-28M,

FLORIDA
€

Prostatos, inkstų ir Slapumo 
takų chirurgija.. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
SL Petersburg, Fla. 3371k 

TeL (.813) 321-4206

’ERKRAUSTYMAi

SOPHIE BARČUS
4ADUQ IEIMOS VALANDOS

• Gudrus ir po žeme mato, 
kvailas ir po kojom nepastebi.

"Lietuvos Aidai”
KAZ* BRAZDilONYTt

7159 So. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, IL (062S

Vedėja — Aldona Daufcw 
T.lafu 778-1543

Chicago, minti* 6062! 
Tekt 778-5374

-•idunai — Pilna apdxaon 
ŽEMA KAINA 

rninutm Maxtor Ghirgt 
n visa Kortele*.

a. »fcKINAS. r*L 925-8062

Šeštadieniai* ir sekmalieniai* 
nuo 8:30 iki 9-JQ v*L ryto. 
Stoti** W0PA - 1499 AM 

transliuojamo* H jnū*v vfod'Ųe* 
Marquette Parka.

Apdrausta* parkraustym*» 
H ivairiy atstumu.

ANTANAS VILIMAS
F»L 376-1882 arta 376499$

Kasdien nno pirmadienio fid penk
tadienio 8:30 raL num.

Viso* laido* ii WCEV stotie*, 
bang* 1480 AM.

St Petersburg. FU, 12:30 vxL P-P 
ii WTIS stoties, 1110 AM bangs.

J

REIKALAUJA PALEISTI 
ŠČARANSKĮ

Britanijos užsienio reikalų mi
nistras F. Pyni vasario 7 d. pa
kvietė Sovietų ambasadorių 
Londone Viktorą Popovą ir per
davė jam britų vyriausybės pa
raginimą, kad Sovietų Sąjunga 
paleistų disidentą Anatolijų Sca- 
ranskį, kuris 1978 m. buvo nu
teistas trylikai metų kalėjimo 
už “tėvynės išdavimą ir amiso- 
vietinę veiklą”.

A. ščaranskis yra pasižymė
jęs matematikas ir buvo Helsin
kio grupės Sov. Sąjungoje stei
gėjas. Jo žmona, gyvenanti 
Amerikoje, neseniai buvo atvy
kusi į Londoną ir kalbėjosi su 
premjere M. Thatcher.

Sovietai atmetė Britanijos 
pasiūlymą

Sovietų telegramų agentūra 
Tass, atsakydama į Britanijos 
užsienio reikalų'ministro para
ginimą paleisti kalinamą Sovie
tų disidentą ščaranskį, apkalti
no Britanijos vyriausybę, kad ji 
pradėjusi “provokacinę antiso- 
vietinę kampaniją”.

Tas komentaras rodo, kad 
naujoji Sovietų valdžia ketina 
laikytis kiečiau Vakarų valsty
bių atžvilgiu. ' E. L.

— Britų parlamente iškeltas 
klausimas panaikinti krautuvių 
atidarymo valandų kontrolę. 
Profsąjungos tvirtina, kad tai 
pakels kainas 4 procentais.

— Dolerio kaina nukrito, nes 
prezidentas pritarė demokratų 
pasiūlymui skirti 4.5 bil. dolerių 
darbams.

Inž. VINCUI ŽEMAIČIUI
mirus,

liūdime ir reiškiame užuojautą: sūnums — kunigui 
Kęstučiui, Algirdui sų šeima, pusbroliams — Viktorui 
Kožicai, Joanai Mikalauskienei, a.a. inž. Vinco šeimai 
ir kitiems giminėms.

Dr. K. DABKILA,
P. KASULAITIS,

K. POVILAFllS

•OME CHICAGO MOTOR CLUB QH 

exHFSsiwy dumm

Lietuviai, antradienį, vasario 22 d 
balsuokite už lietuvių draugą

RICHARD M. DALEY 
miesto mero pareigoms.

Eųphrosine Mikužiūtė

PAVERGTOJE LIETUVOJE
Prisimintas prof. Šalčius vos krašto ūkio istorijos tyrinė-
Prof. P. Vasiliauskas Valstie

čių Laikraštyje (1.25) prisiminė 
senosios kartos kooperatiniu- - 
kartis gerai žinomą prof. Petrą 
Šalčių, kuriam š. m. sausio 25 
d. būtų suėję 90 meti| amžiaus. 
Jis paskutinius savo gyvenimo 
metus buvo pašventęs Lietuvos 
žemės ūkio istorijos tyrinėjimui.

P. Šalčius gimė 1893 m. sausio 
25 d. dabartinio Prienų .rajono 
Čiudiškių kaime, valstiečių šei
moje. Baigęs Marijampolės gim 
naziją 1913 m. įstojo į Maskvos 
ūnivefatetb tėisės fakultetą. Stu 
dijuodamas domėjosi kooperacija 
ir, išklausęs šaniavskio liaudies 
universiteto Maskvoje aukštuo
sius kooperacijos kursus, šiam 
darbui paskyrė didelę gyveni
mo dalį. Dėstydamas Kauno, o 
vėliau Vilniaus universitetuose, 
jis ir toliau dalyvavo kooperati
niame judėjime."

Po antrojo pasaulinio karo 
prof. P. Šalčius atsidėjo Lietu- 

jimui.
P. Šalčiaus išleisti moksliniai 

ir kitokio pobūdžio darbai (ver
timai, vadovėliai, mokslo popu
liarinimo literatūra, publicisti
ka) sudaro apie 30 knygų ir per 
400 straipsnių.

Prof. P. Vasinausko straips
nyje nepaminėta, kad prof. P. 
alčiųs 1950 metais buvo paša
lintas iš ekonomikos instituto 
už “skleidimą nacionalistinės 
buržuazinės ideologijos”.

RAŠYTOJŲ1 NAUJI 
UŽDAVINIAI

Sausio 24 d. Vilniuje įvyko 
LTSR rašytojų sąjungos parti
nis susirinkimas, kuriame buvo 
aptarti rašytojų uždaviniai, ry
šium sų naujais; J. Andropovo 
nurodymais. Pranešimą padarė 
rašytojų politrukas M. Karčiaus
kas.

* £ *
EISMO NELAIMĖSE. ŽUVO 

818 ŽMONIŲ
Per 1982 m. gruodžio mėn. 

Lietuvos keliuose įvyko 601 au- 
tovarija. Žuvo 76 žmonės, bu
vo sužeista 397.

Per Visus 1982 metus buvo 
6421 autoavarija. Žuvo 818 žmo
nių, buvo sužeista 4533. Dėl ne
blaivių vairuotojų kaltės įvyko 
848 nelaimės.

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
®.0.'3 ARE FULLY LICENSED TO PRESCRIBE 
DRUGS, PERFORM SURGERY ANDUTILIZl 
ALL OTHER SCIENTIFICALLY ACCEPTER 
MEANS FOR TREATING INJURY AND DISEASE 
INCLUDING THE USE OF MANIPULATIVE j 
THfRAPY.

(LACKAWICH)

2424 WEST 69th STREET . TeL 737-121
U0?8 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hflls, HL 974-44:

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

Osteopathic /medicine/ 
DOCTORS OF OSTEOPATHY 
D. O.’S, WILL MORE THAN 
DOUBLE THEIR PRESENT 
NUMBER-GROWING FROM 
16,000 TODAY TO MORE 
THAN 36,000 PHYSICIANS 
IN THE NEXT 20 YEARS/ ;

Chicago*
Lietuviu

Laidotuviu 
Direktorių 
Asociacijos

AMBULANSO

PATARNAVIMAS

TURIME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

ŠIRVINTA! PIRMAUJA
R. Riauba “Valstiečių laikraš

tyje” rašo:
Širvintų rajono agrocheminio 

žemės ūkio aptarnavimo susivie
nijimo vadovybę praėjusių me
tų gruodžio mėnesio pabaigoje 
nemaloniai nustebino iškart ke
turi mechanizatoriai — Gedi
minas Četrauskas, Algirdas Di
džiokas, Romas Katinas ir Vla
das Šiesbokovas. Visi jie vaira
vo galingus traktorius Įkaušę ir 
prarado traktorininkų pažymė
jimus. Iš viso per melus auto
inspekcija už girtavimą nubau
dė 16 šio susivienijimo darbuo
tojų: 8 traktorininkus, 6 vairuo
tojus, 2 motociklininkus.

* * *
ANGLŲ VALSAS

Lietuvos kino studijoje sukur
tas naujas filmas "Anglų val
sas” yra priimtas rodyti visos 
Sov. Sąjungos ekranuose.

Scenariją šiam filmui parašė 
G. Lukšas, pagal anglų rašyto
jo John Galsworthy (1867—1933) 
pjesę Joic. Operatorius R. Juod
valkis.

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis 
FD. LE.
(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

EUDEIKIS
GAIDAS -DAI M ID

Pagrindinis vaidmenis sukūrė 
aktoriai H. Kurauskas, E. Pleš
kytė, V. Mainelytė ir konser
vatorijos studentė A. Aukštikal
nytė.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NUSKENDO EŽERE
Durių ežere, Molėtų rajone, 

per Naujuosius metus nuskendo 
du bičiuliai, eidami -namo per 
ploną ledą. Tai “Aušros” kolū
kio mūrininkai Petras Paške
vičius ir Vladas Žukauskas, ku
rių išgelbėti nepavyko. Bet vė
liau, kai narai ištraukė lavonus, 
kišenėse rado tris butelius vy
no.

i

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

* * * Ut-''
■ ■■ N 1NAUJI TROLEIBUSAI

Vlniaus gatvėmis pradėjo kur
suoti nauji troleibusai. Tai Če
koslovakijos fabriko “Škoda” ga
mybos mašinos, kurių likšiol at
vyko penkios. Palaipsniui nau
jomis mašinomis norima pakeis
ti visus 280 seno tipo troleibu
sus. Iš E. Liet.

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

— Hitlerio meilužės Evos 
Braun 75 paveikslų albumas 
parduotas varžytynėse' už 2,700 
svarų. Nupirko britas, kurio pa
vardė nepaskelbta. Albumas bu
vo rastas 1945 metais Berlyno 
bunkeryje.

VANCE FUNERAL HOME
1424 Siuth 50th Avenue 

Cicero, I1L 60650 
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai: 4

Primary reason' 
FOR THE PROFESSION'S 
RAPID GROWTH UTHt'j 
EMPHASIS IT PLACES j 
Ort TRAINING GENERALI 
FRACTITIONERX

BUTKUS - V AS AIDS
1446 So. 59th Ave., Cicero, I1L TeL: 652-101

L’ H OU G H 0 NLY HVK 
Percent of the phy
sic I AM POPULATION.

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: 523-35

- Naujienos, Chicago, TU. — Sat.-Monday.'Feb 19-21.



)

LIETUVOS VYČIŲ 112 KUO
POS SUSIRINKIMAS

1983 m. vasario 15 d. 8 val. 
vak. Marquette Parko lietuvių 
parapijos salėje kuopos pirmi
ninkas P. Binkis pradėjo susi
rinkimų. Kan. V. Zakarauskas 
sukalbėjo maldų. Sekretorė per
skaitė praeito susirinkimo pro
tokolų. Priimtas. Po to, padali
nių vedėjai padarė trumpus pra 
nešimus.

Visus kvietė dalyvauti Lietu
vos .nepriklausomybės ir l)a- 
riąiis-irėno skrydžio prisimini
mo bankete sekmadienį, vasario 
20 d.. 1:30 vai. popiet, Marti
nique restorane, 2500 W. fllth 
Place, Evergreen Park.

Kan. V. Zakarauskas daly
vius supažindino su Lietuvos ne
priklausomybės iškovojimu il
su po 22 metų laisvės Sovietų 
okupacija bei dabartine vergija. 
Priminė, kad lietuviia veda žūt
būtinę kovų už religijos ir tau
tos laisvės. Guoskimės, kad Lie
tuvą bus ir vėl'laisva. Sugiedo
tas. Tautos himnas.
■ Ą. Zakarka kvietė visus eiti 
balsuoti vasario 22 d. už Bvme

■ >

ir Fr. Brady.

. Ritualo komisija pakėlė į pir
mą Vyčio laipsnį 12 asmenų ir 
tris į antrą laipsnį. Kan. V. Za
karauskas buvo komisijos da- 
jfcvis.

Janulas padarė nuotraukas. 
3?. Binkis sveikino senjorų pir- 
niinirikę Ad. GabaBenę ir 3(i-os 
kuopos pirm. J. Paukštį.

Kan. V. Zakarauskas malda 
.baigė susirinkimų. Dalyvavo ir 
Sun. A. Markus. U'-

,;ĖJPirm. P. Binkis visus pakvietė 
kavutei.

Nurisi priminti, kaip £įa gimę 
ir augę vyčiai dekoravo stalų su 
lietuviška staldengte, koplyt
stulpiai ant stalų, stalas su žy
dinčia balta gėle. Du stalus ir 
scenos frontų papuošė tautinės 
spalvos kaspinais. Visuomet bū
na prie prezidiumo stalo Ame
rikos ir Lietuvos vėliavos. Tar
pusavy gražus susikJausimas ir 
darnus veikimas.

Pasivaišinę, 9:30 vai. skirstė- 
mės, gražiai paminėję tautinę 
šventę. Dalyvavo apie (50 as
menų. K. P.

i
J

Moterų Klubo veikla
Brighton Parko Lietuvių Mo-' 

terų Klubo metinis narių su-' 
si rinkimas įvyko vasario 3 d. 
Anelės salėje. Susirinkimą ati
dariusi pirmininkė Nellie Ski- 
nulis, pasveikino visas jame at
silankiusias nares..

Nutarimų raštininkė Eugeni-1 
ja Strungyb perskaitė praeito 
susirinkimo protokolą, kuris bu
vo vienbalsiai priimtas.

Knygų patikrinimo komisijos 
narė Andzelyn Jeselėnas per
skaitė pranešimą apie 1982 metų 
knygų vedimą. Knygos veda
mos tvarkingai. Klubas esąs ge
ram stovyje.

Buvo pranešta, kad serga An
na Condax, Elas Baranauskas, 
Anna’Krazywski ir Bernice Zay. 
no”o. Joms palinkėta greit su- 
sveikti.

Susirinkimui- pasibaigus buvo 
vaišės. Valdyba linkėjo visoms 
narėms sėkmingo gyvenimo.

Sekantis klubo susirinkimas 
įvyks balandžio 7 d. toje pačioje 
Anelės salėje.

Eugenija Stungy s

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
- Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės .į Lietuviu Įstaigų:

_1 American Travel Service Bureau
1727 S. Western Ave., Chicago, Dl- 60643

Telef. 312 238-1787
i?? • KeaxAnaM patarnanmaa užaikcnt lėktuvų, traukinių, laivų kciip 

(eruibea), vienbučių ir automobilių nuomavimo rezerv&coaa; Parduoda, 
ie keiidmų draudimu*; Organizuojame kehones j rnetuvą ir kitus kastas. 
Sudarome ^kvietimus giminiu apsilankymui Amerikoj* ir teikiame Infer 
aadjM visais kelionių reikalais. , ,

9 Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik .eina reservuoc vieta» 
B Anksto — priež 43-00 dienų.

i
Aleksas Ambrose,

MILIJONAI ŽMONIŲ / 
ŽUDOMI BE TEISMO

ŽENEVA, Šveicarija. — Pas
kutiniais 15 metu mažiausia du ! 
milijonai gyventojų nužudyti be 
tardymo, be teismo ir kartais be 
jokios žinios, tvirtina Jungtinių 
Tautų oficialus pranešimas.

Tvirtinama, kad daugiausia 
žmonių ta’p žūsta Pietų Ameri
koje, Azijoje ir Sovietų Sąjun-,

Sovietų atstovai dirba įvai
riuose Jungtinių Tautų komite
tuose, tcdč-1 rusai viską daro, 
kad apie įvykius Sovietų Sąjun
goje nebūtų statistinių žinių.

[Jos turi būti atsiųstos iš pačios 
Rusijos^ o iš ten žinių neateina.

Keli Argentinos generolai įsa
kė šaudyti be teismo įtariamus 
žmones, bet dabar aiškėja ii’ jų 
pravestos žudynės.

MIRĖ FURCEVOS VYRAS 
N. FIRIUBINAS

MASKVA, Rusija. — 
antradienį pranešė, kad mirė 
71 metų N. Firiubinas, Varsų-, 
vos Pakto valstybių politinio 
komiteto patarėjų pirmininkas.

Firiubino eitų pareigų titulas į 
yra garsus, bet niekas jo patari-j 
mų nebeklausė, kaip jų neklau-į 
sė ir Furccva. Chruščiovas jų! 
paskyrė Sovietų Sąjungos švie-j 
timo ministre, nes jam patiko' 
Furceva. Ji mokėdavo pakalbėti) 
Chruščiovo argumentais ir tonu. Į 
Cliruščiovą atstačius, iš švieti
mo ministerijos išlėkė ir Fur- 
cevų.

Firiubinas liudijo prieš N. 
Chruščiovą ir papasakojo apie 
Furęevą. Šiuo skundu Firiubi
nas padarė. diplomato karjerų,! 
kuri šiomis ’ dienomis pasibaigė. Į 
_________________________ i

Chieagos miesto mero pareigoms

i

f

1

<

RtcmL iairii —- Pardavlmwi 
IfUUL ESTATI FOR SALI

_ Namai, žini — P»hUvI«^ t 
RIAL KSTATB FOR IALB

KAM MOKĖTI NUOMA? 

GERIAU SKOLĄ.
4 medinis Brighton Parke,

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St. 

Tel.: 436-7878

ELEKTROS {RENGIMAI 
PATAISYMAI .

Turiu Chieagos miesto lekfia^ 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTI!

■4514 S. Talman Avė, 
.Tel. 927-3559

BUTŲ NUOMAVIMAS
9 NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTAR1ATAS • VERTIMAI.

T.

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui autom*bltl» 
Liability apdraudimas pandnlą- 

'kams. Kreiptis:
A. LAURAITIS 

«45 So. ASHLAND AVI. 
TeL 523-8775

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM^ 
IP URMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKUIMAIS.

DEL VISU INFORMACIJŲ KREIPTIS L

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

2212 W. Cermak Road Chicago, IIL TeL 847-7747

5 ir _ ______
mokyklų. Mažas imokėjimas. Savinin
ko paskola.

MŪRINIS—2 po 5 kambarius. Centri
nis šildymas, atskiras kiekvienam 
butui. 2 auto gar. Aliumininiai lan
gai Švarus: $62,000. 72-tra ir Wash
tenaw.

ŠIMAITIS REALTY

Antradienį, 1983 m. vasario 22 d., 
išrinkite MIKE HOGAN 15-to wardo 
aldermanu ir RICHARD M, DAI

STANLEY BALZEKAS, Jr., Chairman, 
The Lithuanian Democratic Organization 

for Richard M. Daley & Mike Hogan

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko

ir iš vidaus.
Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St
(Town of Lak*)

Skambinti YA 7-9107

IZRAELIO KARIAI NEBE
KLAUSO LIBANIEČIU

BEIRUTAS. Libanas. — Ant- 
radieriį Libano kariai paėmė vi
są Rylų Beirutą, kurį valdė- 
krikščionys falangistai: Ketvir
tadienio rytą Libano kariuome
nė praplėtė savo zoną ir užėmė 
kitas Beiruto sritis.

Ketvirtadienį turėjo susirėmi- 
| mą su Izraelio kariais. Izraelio 
i sunkvežimis norėjo pravažiuoti 
! Libano karių kontroliuojamą 

sritį, bet libaniečiai izraelitus 
į sustabdė. Teko ginčytis ir aiš

kintis ištisas 20 minučių, kol izr 
zaelitai. pripažino libaniečiams

labai sunku gauti geresnes dar
bo sąlygas, nes dabar įmonės 
labai mažai pagamina.

»}

I 
£

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTS 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

_______________________ I

— Anglijos karalienė Elzbieta Į 
praleido tris dienas Jamaikos j 
saloje ir vieną dieną Kaiman : 
saloje ’ I

*ELP WANTED — MAf E-FEMALE 
Raikia Darbininku Ir Darbininkiv

— Penktadienį aukso 
kainavo $508.

uncija

— Rytų Vokietijos
teismas nuteisė Vakarų 
tijos pilietį Heiz Jonsek ir jc 
žmona Lorą, tariamai šnipinė.- 

zaelitai. pripažino libaniečiams'jusius Amerikos naudai> kalėi'>
■ teisę kontroliuoti Libano sostinę.
Į Tik tada libaniečiai praleido iz

raelitus.

karinis
Vokia-

$250.00 WEEKLY PAYCHECKS

(fully guaranteed) 
working part or full time at home. 
Weekly paychecks mailed directly 
to you from Home Office every 
Wednesday. Start immediately. No 
experience necessary. National 
company. Do your work right in 
the comfort and security of yoūr 
own home. Details and application 
mailed. Send your hame and ad
dress toz American Fidelity Com
pany, Hiring Dept. 77^
Star Dr., New Braunfels, TX. 78130.

Dengiame ir taisome visų rū- 
šių slogus. Už darbų garan
tuojame ir esame apdrausti. 
į' ARVYDAS KIELA 

" 6557-. S. Tolman Avenue 
•s Chicago, IL 60629 Į 
434-2655 ar 737-171^

,T

- ■ ‘ ■ - ' L .. 4 * B-
1 - • .9-

C

9

Laikrodfial Ir hraaitenybii 
Pard* Ir* T^dsynat

2M6 m stmt ‘ /
T*L IfpuMk 7-1941/' zmu. Vyra nuteisė iki gyvos gal-j 

vos, o žmoną — 6 metams.
RENTING IN GENERAL 

Nuomos

— Lenkijos minįsteris Stanis 
j lovas Ciosek pareiškė; kad Lcn-
kijos darbininkų unijoms bus į

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią

Chieagos lietuvių istoriją /-
(1869 —1959 metai).

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

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

KURIAM GALUI MOKĖTI

Mike šileikio apsakymų knyga 
“Liucija'5 jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio' 
pradžios iki II Pasaulinio karo.

! IŠNUOMOJAMAS 4 kambarių butas 
MARQUETTE PARKO apylinkėje.

Skambinti 436-9401
po 5 vai. p.p.

BUSS. OPP. — IN TOWN 
Biznio Proga — Mieste

Ii

DAUGIAU? 22 ilgesni ir trumpesni apsa BIG VALUE MAISTO

.PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS 
AUTOMOBILIUS 

NUO

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama "Naujienose ir pas
suterių: 6729 Su. CampbeU

Chicago. 11 60629.

Chrysler New Yorker

BALZEKAS MOTOR SAUS
CHRYSLER • IMPERIAL 
PLYMOUTH • K CARS 

“U WILL LIKE US”

TUVĖ turi Įvairių importuotų
produktų, silkių, lietuviškos
duonos ir kt. Geras patari 
mas. Atdara kasdien nuo 7 i 
Sekm. nuo 8 vai. ryto iki 3 
4359 S, Cambpell. Tel. 247-

P P
4735

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS

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

KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti $1) 
Siusti čekį:

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

4030 Archer-VI 7-1515
W.SV.V.’.WSV.SSV.W.V.SSS’

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENT AI

Tuo reikalu jums gali dau 
padėti teisininko Prano šUL( 
paruoštą, — teisėjo Alphons, 
VELLS peržiūrėta, “Sūduvos’ 
šleista knyga su legališkonb 
ormomi*

Knyga su formomis gauna 
na Naujienų administracijojt

JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

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

KNYGĄ IŠLEIDO CRICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA V/

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

Mr.dK. Januta.

2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

(Buvusi Royal Blue”)

miscellaneous 
įvairūs dalykai

BEN’S SHRIMP HOUSE
1049 W. North Ave.

Rūkyti karpiai (chubs), sturys 
(sturgeon) ir upėtakiai (trout) 
bei RŪKYTI ŠVIEŽI UNGU
RIAI. Tel. 337-0263

REPAIRS — IN GENERAL 
įvairus Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
H erman Dečkys 

Tel. 585-6624

JOHN GIBAITTS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė. 
(312) 776-8700

i
I

- • Turtuolio puodas auksu pa
muštas. o širdis titnagu grįsta.

HOMEOWNERS POLICY

IMĄ * 424-MM
i Suite f&n C*

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: nuo 
9 vai ryto iki 6 vaL vakaro, 

šeštad.: nuo 9 vai r. iki 12 vai <L 
Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162
2649 West 63rd Street 

Chicago, IK 6062?

s

ž

_ _____

ADVOKATO DRAUGIJA

V. BYLAmS
ir V. BRIZGYg
Darbo valandos: 

Nuo 9 ryto ikį 5 vai. popiet 
šeštadieniais pagal susitarimų.

MO6 S. Kadrh Ava. 
Chicago, (U. 60629
Tel.: 778-8000

PATS SKAITYK m DAR JO
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS*

— Naujienos, Chicago, Ill. — Sat.-Moniiy,


