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KARPYKI! IŠLAIDAS)

T

JAPONIJA PADIDINO KRAŠTO
APSAUGOS IŠLAIDAS 6.55%
SEKRETORIUS WEINBERGER TVIRTINA, KAD ATEI
NANČIAIS METAIS KARO APSAUGA SUSTIPRĖS

KINU A TARIASI HONG
KONGU! PERIMTI

TEKINAS.
Antradienį pra
sidėjo ang’ųąĮr kiniečių pasita
rimai Hong Kongui per’ebsri
Kinijai. Prieš 100 me^ų britai
pasirašė su tuometine Kinija
109 metų su/artį, kuria britai
pasižadėjo išnaikinti Hong Kon
go apylinkėse narkotikų parda
vinėjimų. Beilsi lai padarė ir
per tuos 109 melų Hong Kongo
laukus ir uosta išaugino i mile
joninį ni lestą.

KONGRESUI PAREIŠKĖ PREZIDEN
PREZIDENTAS TVIRTINA. KAD JIS PASTATĖ AMERIKĄ
ANT KOJŲ IR

WASHINGTON, lie
amus ir išžudy
omo j
SALVADORE NUŠAUTAS
zidentas Reaganas
apie
j
JAV KOMUNISTAS
vakare informavo Kongrt
nurodė- kad da
dabartinę JAV finan.
teisi- Į
li f 1 to jau yra paSAN SALVADOR. Salvadoras.
nę. karišką ir ekonom e būkle.; gerejnsi. žiu nus jau aprimu— Įsibrovėlių kontroliuojama
ėmėsi priemopastatė valstybę ant savo kojų
radijo stotelė “Venceremos’"
ir prašė v:sus siekti svarbi lįsiu mų. kad jos ne K.siksrtotų. Amepranešė, kad kovos lauke buvo
rikes marinai daug prisidėjo
I šios vaisivbės tikslu.
mirtinai sužeistas amerikietis
Prezidento ka’ba Kongresui prie įtampos atslūgimo. PreziCarroll Ishee.
s.nmi
Kinija dabar nori
patiko, nes ji 12 kartus ilgais- don tas a įsitikinęs, kad pavyks
Ishee save skaitė komunistu m*esta, bet nenori, kad
plojimais buv< pertraukta.
atstatv buvusią Libano valstyrevoliucionieriumi. Jis buvo įsi Kongo bū ų išvežtas visus kap Prezidentas žinojo, kad K n į
rasti bendrą Ivarką vi
tikinęs, kad jo pareiga buvo Įa
j
as
___ Kinija nenori -f .lpažinti
greso narių tarpe bus keliamas. siems Libano
gyventojams.
kovoti maištininkų pusėje. Prieš trijų sutarčių/ kurias britai pa
i marinų buvimas Libane, Indėli Atsiekus tikslą, marinai patys
du metu toje pačioje srityje bu metė K’irjai 19 lo šiįntmeėio
jis pačioje pradžioje pabrėžė, išvažiuos, nereikės jų raginti;
vo nušautas amerikietis David pradžioje. Dabar visas reikalas
kad reikia sieki: taikos Artini jo- •
Anderson.
turės išsLpręsti, nes britai, lie
sc Rvtuose. Jei^u ten nebus tai- i Prezidentas pras^ Kongreso
kos. tai karo veiksmai atsilieps į atstovus aleinapčTais metais su
Ishee mirė Moran provincijoj, sutarties, nenori perleisti Kinij i
mažinti vjfctvbės išlaidas bent
į laisvojo pasaulio ūki. Jei
Flamėngo kaimelio laukuose. suvereninių teisių.
muose Rytuose prasidėtų karo 100 bilijonų dolerių, bet jis paJis žuvo nuo praskrendančio
BRAŽILIEČIAMS NUSIBODO
Cfiar’^nV neliesti. Prezidenveiksmai, tai būtų ;sunkumu
malūnsparnio kulkos.
Japonų karo biudžetas
•
tas
yra
karo jėgų vii'šininkas,
KARIŲ VALDŽIA
naftos transportu:. Amerikos vy-į
New Orleans mieste gyvenan
— 2.3 biL dolerių
riausybė žino, kad naftos išve iis tvarko užsienio reikalus.
ti Ishee žmona pranešė, kad jis
RIO DE JANEIRO, Brazilija.
žimas iš Persijos įlankos būtų. Kongresas, prezidentui prašant,
Japonų karo biudžetas siekia buvo . priešingas prez. Reagano — Dide’ė Brazilijos generolų
Prezidentas Reiganas trečiadienio vakare pasakė Knn
!al>aFsunkus. Amerikos karino- j sutiko leisti marinams pasilik
2.3 bilijono dolerių. Premjeras vyriausybės politikai. Jis norė dauguma prieš kelis melus išėjo
grėdui ksftbą apie dabartine JAV padėtį.
į mentes > va<loy\i)t garantavo naf- 1 Libane benl 18 menesiu.
* Jis nopradžioje planavo nuimti 3% jo padėti kovojantiems prieš atsargon ir įpareigojo vieną ge
—
tFagęportą, liet garantija j rėlų. kad Kongresas daugiau
šios sumos, bėt-kai amerikiečiai Salvadoro vyriausybę, kurią nerolą pravesti ^įnkimu^ ir iš
yra'^nzi^Hga. Amerikos karo
paspaudė, tai Nakasone sudarė JAV remia, ir buvo nušautas,
leisti vvriausvbe civiliams. Kaklausima isspręs.
V
I
žymiai didesnę sumą.
riai visiškai nugyveno kraštą.
. .
_
< laivai būvo iri;
* ūke- *i■ Persijos
Prezidentas prašė visus įs
Valstybės deficitai
nutarė socialinio pobūdžio iški-jįlanką ir buvo pasiryžę prižįū
Dabar japonai Įgulės^ pasiga- J
NAS PAD^ĘS
padaręĄ^iiig dideliu skolų, todėl
das maž:nti staigiai, šio pasvko-frėti
rėti laisvą prekybos )ai\ų ju irauk ti i nuolatinį ckonotnnro
minti naujesnįų 'gįnkl^sięnonis
> .BEGT^tM^
greičiau pasitraukti.
19<Sl-’mcta:s prezidentas Rea
gerbūvio augimą. į dirbtuvių IV
apsaugofi’ gaus mocfeiTiiškos ar-.
^Bet .gen. Figueiredo dar nepa- gan ?s labai kietai kovojo už pa je daug pašalpų neturtėliams įdėjimą. <
■ kėlimą i erdve- kad padėtų sui buvo panaikinta ir gamybos patilerijc^ ir,:-svarbiausia-r—f ^igys
Prczidėn ta s paaišk ino, k : d j stiprinti tradicines Amerikrs
Paryžiaus . acTv&kaįas ’ S.' Klaus- rucšv balsuotoji! sąrašu. Jis jamų mokesčių sumažinimus iki. į klausa dar labiau sumasėjo.
naujas' priemones apskaičiuoti į ..
feld fv$rtinav kad Vatikanas, pa tvirtina, kad Amazonės srityje Kongresas juos priėmė, Prezi..
j
Šios programos rezunatas buvo 1 marinį pasiun Jntas į Libaną ! vertybes, įgyvendinti taiką, kad
iš kur buvo paleistas šovinys į
gyvenantieji
žmonės,
nemokan

denio
mokesčių
plano
esmėje
j
dėjęs •>/naciams slapstytis karo
nedarbas, kuriam lygaus nebuvo yra ŠGHŠlas su naftos ir kilų i atėin.-nčios kartos galėtų jjiiJaponijos pozičijas. Iki šiol ja
buvo
30%
pajamų
sumažinimas
į
tieji
nei
skaityti,
nei
raš.yti,
ne
pabaigėjef nuo 1939 melų! Vienuolika mi prekių judėjimu Persijos įlan į• kiai gerbūvį kurti.
ponai kitaip daro apskaičiavi
turi
jokios
Huo.vpkos
apie
rintrejų metų bėgyje visiems^ di-1
kos vandenimis. Marinai'pasiu- i
Prez’dentui baigus * kalba,
mus, negu europiečiai.
Į Advokatas- > Sergę Klaūsfeld knnus. Dar sudarinėja nū sąra dėlių lengvatų įvedimas i n ves-I lijonų dirbti norinčių žmonių
Ii
padvli
Libanui
atgauti
laisvę.
padėjęs ieškoti įtakingo nacių
,i Kongreso
negalėjo rasti darbų! Nesant pa
V
' atstovai siekė ji sve*Japonų padidintas : nuošimtis
šai
ir
gyventojai
mokomi
kaip
tatoriams,
prekybos
ir
pramo

i
ir
nepriklausomybę.
Libanui
buį
veikėjo- Walter ifemff, ka 1*0:me
[kinti. Prezidentas, žmonos lyd:neatrodo -didelis,/ bet kai palygi tu bi&'ušitf naęių daįinių pulki-1 reikia pasfrihkįii , geriausią kan- nės bendrovių mokesčių suma- Į klausos ir pinigų žmonių kiše- ’• vo didėlis pavojus. Libaniečiai!
I mas, išvyko į Baltuosius Rūmus.
nėse. be abejo, infliacija suma
ni su krašto saugumo .reikalams ninku’,:’ prisidėjusiu nriė žvdu !
žinimas, paveldėjimo ribų padi žėjo ir šioje srityje prezidentui
:iė būklė buvai
j Tačiau didelė krašto gyvenlo- dinimai. Prezidento planas rė- j Reaganui pasisekė. Gamybai ir
skiriama stirna, tai toks nuošim nužudymo.
labai sunki. Libanas nepa— Britai sutiko perleisti Hong
jų dauguma jau nerimauja. Jie mesi neišbandyta teorija, pagal Į
tis ^sudaro gana stambią sumą.
jėgė
apginti
savo
sienų
ir
Ady. Klaųsfeld tvirtina, kad
Kongo suverenines teises, jeigu
nori greičiau pravesti rinkimus kurią paskatos taupymui ir leng- Į darbams sumažėjus, tačiau, su riausybės. Nei Izraelio, nei Siri-!
pulk. Rauff 1962 metais Vatika
Kinija prižade* nuo 1997 me't
mažėjo ir valstybės pajamos.
/Kiekvienais metais japonai
ir atleisti iš valdžios paskutinį valos turtingiesiems turėjo pirjos
karo
jėgos
nenorėjo
keĮ
no vienuolyno celėje praleido
per 50 metų palikti Hong KonPrezidento Carterio b:udželo
.t
stiprinę apsaugą.
generolą.
minusia
atpalaiduoti
daug
pinij
liauti.
Palys
libaniečiai
vie
18 mėnesių, kol buvo paruošta
ge dabartine ekonominę
deficitas buvo pasiekęs 58 mili
WASHINGTON, D C. — Kas ‘ dirva ir jis galėjęs išvažiuoti į
gų pramoniniam investavimui jardus dolerių. Prezidento Rea tus žudė. Libano kai
ne į rna. Komunistai sutiko.
met japonų vyriausybė didins Gilę. Ten jis visą laiką išgyve duotų Izraelio vyriausybei teis ir tuo pačiu — sukurti darbus i gano pirmų metų deficitas buvo spėjo vesti kovos p:
krašto apsaugos išlaidas, šįmet nęs. Trečiadienį Izraelio vyriau ti. Los Angeles mieste gyvenan ir valstybinę apyvartą. Tai bu 98 milijardai, o dabar siekia karo jėgas, nepajės
i — Vietnamas paleido devvr/?
krašto ansaugai japonai pridės sybė pareikalavo, kad Čilės vy tis Simon Wiesenthal žinojęs vo vadinama “trickle down” arti 200 milijardų dolerių ir šinti ir sirijieciams.
; kiniečius, kurie buvo sulaiky'i.
teorija: pralurtinti turtingieji. | nėra vilties, kad jis artimoje Šatilos stovyklose b
6.55% visų krašto apsaugai iš- riausybė suimtų Rauffą ir ati- apie dingusį Rauffą.
du melus Įžengė Į VietS2vo lobius investuodami į ga ateityje mažės.
leižiamų sumu. bet kasmet tos
begnkliai pales
tori ją.
mybą. turėjo išlaikyti didėjantį ; Prezidento Reagano valdžios
sumos didės. Tas didėiimas te- j
sis per visus 20 metų. Amerikie- Į
darbininkų skaičių. Žymus pra- pradžioje valstybės skola per
. monės pagyvėjimas turėjo įvyk šimtą metų buvo pasiekusi apie
čiai patenkinti -šiuo Nakąsonės i
nutarimu.
ti per devynis mėnesius — 1981 800 milijardų dolerių. Artinan
metų pabaigoje ar vėliausiai, tis jo kadencijos psba’gai, vaiEuropos valstybės tain pat
1982 metų pradžioje.
pasižadėjo padidinti savo krašto
i džio? skola per keluris metus
apsaugos išlaidas, bet jas pakė- J
dvigubai didesnė. PriešĮvykiai, tačiau, parodė prie- [
lė tiktai 3%. Japonai, palyginus.'
šiais tam, kandidatas Rcašingus rezultatus — mokesčių |
savo išlaidas apsaugai padidino
lengvatos turtingiesiems ir pra-1 g’Vias pranašavo ir žadėjo valsdaugiau kaip dvigubai,
monininkams prekių paklausos hybės biudžetą subalansuoti
europiečiai pakėlė.
nepadidino. To galima buvo ti- j 1983 metų pabaigoje!
Vahtybės depart a meni
Išvadoje, prezidento Reagano
kėtis. Kai milijonierius gauna
stovas Alan Romberg
' dovanų dar vieną milijoną, jis jo vidaus ekonominė politika pra
kad japonų nutarimas
maistui ar savo patogumams skolino ateinančių kartų ateitį
ti apsaugą yra svari>u<
neišleidžia, !>et ieško būdų- tuos be vilties ir be plano ją išplikti,
pinigus kuo pelningiau inyes-1 sis prasiskolin mas turės milutuoti. Kai n< turčiai gauna dova nišką neigiamą įtaką į vaKlybčs
nų dešimtį dolerių, jie juos be ganiybmį ir karišką pajėgumą,
matant išleidžia pragyvenimui piliečių gyvenimo lygį ir Ame
z-n-M
ir padidinta perkamoji galia su rikos konkurencinę pade į pa
saulyje.
kuria naują pramoninių gami
Valstybės skolos padvigubinb
nių paklausą.
Prczideni Reagano plane bti- mas, deja, nėra vienintelė pre
vo ne tik mokescių sumažini- zidento Reagano nep įsisek linų
B. P.
mas, bet ir valstybes išlaidų ap- sritis.
SBU*
karpymas soc i a 1 inė je sri t y j e.
— 1997 metais Kinija |>erim$
Nėra abejonės, kad valstybė
buvo per daug įsipareigojusi, Hong Kongo suverenines teises
>an)ė t
Ik*t įsipareigojimų sumažinimai ir prižadės miestą ginti. Hong
Oras <
turėjo būti vykdomi palaips Kongą valdys demokratiniu bū
Ii migti.
niui. Prezidentas Reaganas, gi, du rinkta savivaldybė.
TOKUO. — Japonijos prem
jeras paskelbė, kad vyriausybė
nutarė 6.55 nuoš. padidinti
krašto apsaugai dabartiniu lai
ku išleidžiamas sumas.
Oficialus pranešimas sako,
kad Japonijai bus lengviau gin
ti savo teritoriją, jeigu ji būtu
užpulta, šiuo klausimu ėjo gana
ilgi pasitarimai tarp premjero
Jasuhiro Nakasone ir Amerikos
atstovų. Negalėjo susitarti dėl
sumos.
Visa eilė Japonijos įstaigų
sumažino savo biudžetus, kad
šitokiu būdu gautos sumos būtų
paskirtos krašto apsaugos reika
lams. Procentas turėjo būti ma
žesnis, bet Nakasone .pajėgė ji
pakelti iki 6.55%.

Dr. VINCAS KUDIRKA

CENZŪROS KLAUSIMAS
Pasaka — ne pasaka

Sovietų Sąjungos" vyriausybės
pastovų atsisakymą leisti tieins
i
žmonėms būti laisvais. Mes pa
į
laikome jų teisę spręsti savo tau
j
tinį likimą, teisę, kuri įrašyta
t
Mūsų politika Baltijos valsty
Helsinkio deklaracijoje ir tvir
tina: visi žmonės visada turi bių atžvilgiu yra ‘išreiškiama
'
Į
teisę pilnoje laisvėje nuspręsti, keliais būdais: valstybės sekre
;
kada ir kaip jie nori tvarkyti torius kasmet paskelbia Tauti
I
savo vidaus ir užsienio politiką, nės dienos .sveikinimus Baltijos
be kišimosi iš šalies ir siekti, tautoms per jų Charges d’af
kaip jie nori, savo politinio, eko faires, ii- departamento aukštes
nominio, socialinio ir kultūrinio nieji atstovai dalyvauja oficia
išsivystymo”. Todėl JAV vyriau liuose Tautinės dienos priėmi
Pareiškime sakoma: Amerika sybė niekad nėra pripažinusi muose trijose pasiuntinybėse;
nepripažįsta nelegalaus 1940 m. jėga padaryto Baltijos valsty mes palaikome žinių ir infor
jėga padaryto Estijos, Latvijos bių inkorporavimo į Sovietų Są macijų plaukimą Baltijos žmo
ir Lietuvos inkorporavimo į So jungą ir to nepadarys atetiyje. nėms jų gimtosiomis kalbom
vietų Sąjungą. Dalis Amerikos šia proga mes norime pakartoti per Amerikos Balsą ir Laisvės
politikos tų okupuotų kraštų at šią politiką, minėdami sukaktį I >’adijo transliacijas; mes pakaržvilgiu yra pripažinti ir vesti nuo 1922 m. JAV trijų Baltijos' tojaine visomis tinkamomis probiznį su diplomatinėmis pasku valstybių pripažinimo. Tai dary gomis savo politiką legaliai ne
tiniųjų Baltijos šalių vyriausy dami mes pademonstruojame pripažinti prievartinio trijų ša
bių atstovybėmis. Estijos, Lat savč įsipareigojimus Jungtinių lių įjungimo į Sovietų Sąjungą;
vijos ir Lietuvos atstovybių še Tautų Chartos tikslams ir prin mūsų ambasadorius Maskvoje ir
fai naudojasi Amerikoje pilno cipams, pasaulio taikos ir lais Amerikos kabineto lygio valdi
mis diplomatinėmis privilegijo vės principams”.
ninkai nelanko Baltijos valsmis ir imunitetu. Svarbioji jų
Amerikos nutarimas remti
vaidmens dalis yra toliau siekti
Sovietų Sąjunga pilnai žino
Baltijos
tautų
teisę
į
laisvę
yra
svarbiausiojo tikslo — laisvų Es
jo mūsų politiką nuo jos paskel
priminimas, kad demokratiniai bimo 1940 m. ir mūsų tų pozi
tijos, Latvijos ir Lietuvos.
Amerikos parama Baltijos vals Vakarai nėra pamiršę toms tau cijų skelbimas nepalietė rim
tybių laisvei turėjo platų visų toms padaryto neteisingumo, o čiau mūsų abipusių santykių
partijų pritarimą nuo 1940 m., taip pat yra ateities vilčių, sim kurso. Laikas nuo. laiko mes
nuolat rūpinantis ją susekti, .li kada ji buvo paskelbta. Paaiš bolis. šitokia laikysena pilnai turime šii Sovietų" Sąjunga rei
ga perėjo į haliucinacijos formą. kindamas mūsų pažiūrą Helsin derinasi su JAV ir dąugeilo kitų kalų tokiais klausimais, kaip
Pradėjo rodytis akyse šmėkla kio Baigiamojo Akto interpre pasaulio šalių skelbiama žmo šeimų sujungimas asmenų, gy
paveiksle katės su ilga uodega tavime Madrido peržiūros kon gaus teisių svarba, ypač kaip ji venančių Baltijos valstybėse, ar
ir “Sietynu” vieton ūkių. Tems ferencijoje 1980 m. JAV delega išreiškiama Helsinkio Baigiama dėl kriminalinių investigacijų
tant pavakare. Padleckoi jau ne cijos vicepirmininkas pasakė: jame Akte.
klausimų. Tačiau reikalas palai
rimauja, lenda po Ieva ir žiūri “Amerika nepripažįsta nelega
Baltijos pasiuntinybės Ameri kyti su sovietais ryšius specifi
kur į kampą, iki nepasiixxiys laus inkorporavimo ginklo jėga koje lieka svarbiu simboliu Bal niais klausimais, mūsų nuomo
akyse katė. Tada selina pamaži Latvijos, Lietuvos ir Estijos tijos tautoms ir mes toliau pa ne, nesumažina nepripažinimo
prie katės, stveria ją už uode valstybių į Sovietų Sąjungą. Aš laikome ryšius su jų diploma politikos tikslų ar nuoširdumo.
gos, sušunka: Karaul! tainaja taip pat primenu IV principo tais pilnoje atitinkamų reikalų
(©raugas, 1984.1.25, 1 psl.)
organizacija! — ir. pajutęs, kad (teritorinis valstybių integralu
rankoje nieko neturi, grįžta vėl ; mas) pareiškimą, kad j jokia
——
po lova. Kartais per. ištisą naktį okupacija ar teritorijų prijungiSUSHTENIJIMAŠ LIETUVIŲ AMERIKOJE I
taip kankinasi.
.
mas, prieštaraujantis tarptaūtiPargabeno^ Kiubą į Senapilęj nįams įstatymams, nebus .pripayra seniausia didžiausia ir, turtingiausH lietuvių -fraternaĖįė
tardyti.
....
.
! žintas legaliu. Ir aš norėčiau pa
organizacija, lietuviams ištikimai - tarnaujanti jau -per 97 metus.
— Ar tu prilipinai tuos lietu- I kartoti savo vyriausybes pasto
SLA —atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos
viškus žodžiui ant tupyklos? — vų'interpretavimą, kad ši sąly
darbus dirba.
klausia Patleckoi.
ga taikytina ir Baltijos valsty
ŠLA.^.išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu
'— Aš — atsako Klabąs.
apdraudu savo nariams;
s
;
bėms”.
— Karu tu juos lipinai? —
1983 m. liepos mėn. 61 metu
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno,
klausia vėl Padleckoi, užrašęs sukakties nuo trijų Baltijos vals
nariams patarnauja tik savišalpos. pagrindo.
Kiekvienas
lietuvis ir lietuvio draugą? gali
pirmąjį atsakymą'.
tybių de jure pripažinimo proga
Susivienijime apsidrausti iki $10^)00.
•'
. •
— Kad šeimyna žinotų ir ne JAV ambasadorė Jungtinėse
SLA — apdraudžia ir Taupomąja, apdrauda
Endowment
draskytų popierių, ką aš plyšius
Tautose įteikė prezidento paužlipinau.
. įt7 j reiškimą JT generalimam sek— Ar tu liepei šeimynai juos |
t SLA — vaikus apdraudžia pigia terjaįounta Jpdrajida: ui
retorini. Jame sakoma: “Ameri
vSLOGO apdraudos. sumą-temoka tik SS^O.sietams.
skaityti?
kiečiai pritaria teisingoms Bal
— Liepiau. O kam aš būčįaū
SLA — kuopų "yra visose Tiėfiivįįį kofeuiJase,Ą
'
tijos tautų aspiracijoms j tauti
Kreipkitėsį
savo
apylinkės
kuopų
Veikėjui,
lipinęs?
?v
jie Jums mielai pagelbės4'. SLA;&jrasy££.^|._. nę nepriklausomybę. Mesjiega— Ar negana buvo vieno sa
lime tylėti, turėdami prieš-akis
Galite kreiptis ir tiesai j SLA-Ceitrą:•
kinio? Kam tu prilipinai net
Washingtc nas.
V alstybčs
de/arluinento viešųjų reikalų
biuras sausio mėn. paskelbė
trumpą žvilgsnį į JAV politiką
Baltijos valstybių atžvilgiu. Pa
reiškimas padalintas į septynis
>kvrius: Background; Helsinki
'
Final Act and US policy; Presideni Reagan’s Baltic statement;
The value of US policy; Baltic
diplomatic representation; Poli
cy applications; Effect on I'SSoviet relations.

;

Paskutinę praeitų metų dieną lietuviai pami
nėjo vieno savo šauniausių sūnų — dr. Vinco
Kudirkos 125-ąjį gimtadienį. Tą įvykį Naujienos
jau atžymėjo specialiu vedamuoju. Jame nu- .
rodėme, kad dr. Kudirka, kuris rusų nemėgo
nemažiau, negu šios dienos lietuviai — taip oku-1
puotoj Lietuvoj, taip ir išsisklaidę po platųjį
pasaulį. Jis parašė kelis satyrinius rašinius apie
maskolių neprotingą šeimininkavimą ir atspauslino “Varpe”. Tie rašiniai be galo nepa- i
tiko rusams nei tada, nei šiandien.
Šių Sukaktuvių proga Naujienos spausdina :
vieną iš dr. Kudirkos rašinių — “Cenzūros klau
simas”. Pa^s autorius rašinį pavadino “Pasaka
— ne pasaka”. Šis lietuvių literatures ženičiūgėlis buvo pirmą kartą atspausdintas Varpe
1897 m., dviem metais prieš daktaro mirtį.

išrodė, lyg ūžiantis avilys. Tokį
Į ,neramų įspūdi sėjo Padleckoi
Tuoj žandarai šoko ant augšto visu keliu, iki neatvažiavo į Sekur gyveno pats ir tu
ir iš palėpės išėmė visas senas napilę,
i
rubriceles. Iššnipinėję klėties rėjo savo kanceliariją. Klubą
kampus ir plyšius, nulipo že- tuoj išsiuntė su dviem žandarais
mvn ir apgulė tupyklą. Knygų į Kalvarijos kalėjimą, c tupyklą,
čia nerado, tiktai ant sienų už- liepęs apsiūt audeklu, nusiuntė
tėmyjo parašus, sustatytus S He. į Kariną, idant tam tikras žan
tuviškų raidžių. Palikę zemskį daru vertikas išverstų masko
saugoti tupyklę, kiti visi ėmė liškai lietuviškus sakinius. Pats
landyti po visas triobas ir užka stvėrėsi prie senų rubricelių. Iki.
borius, viską versdami iš vietos. gaidžių žiūrinėjo jas su atida ir
Išsigandę ir tupintiejie kampuo keliose rado ranka surašytas ko
mckesčius sudės? Kad ir
se vaikai, užtikti dabar žandarų, kias ten aukas, aukautojų pavar. . Kas
dės ir kitus neaiškius ženklus.; šiandien paleistų, tai jau vis ūkėpradėjo neišpasakytai klykti,
Išaiškino sau, kad tai turi būti Į je be pragaišties neapseitų. Na,
moters paskui juos vaitoti, šuliudijimai paslaptinės organiza. Į c jeigu.laikys dar ilgai?
nes staugti. Ant to trukšme su
Į tą tarpą Pald!leckoi suspėjo
•
kilo kaimynai ir visas Virvaga ei jos.
padaryti kelias kratas pagal pa
lių kaimas sujudėjo, tarytum
— Na, garbė Dievui, iš tų. vardes, surastas riforicelėse, ir
atėjo sūdnoji diena. Krata pa knygpalaikių ir tupyklos išeisi persiliudyti, kad ir šiuo žygiu
sibaigė. jau saulei gerokai paki plati politiška byla — tarė pats j veltui sau žadė:o susekti oaslaplus. Nerado daugiau nieko, kaip sau Juda Izvergovič ir nesijaus^ fjuę organizaciją, nesą rubricelė
tik anas knygas nnt lentynos, damas paglostė kairią ą pusę iš- ■ ^llv0 užrašyta tik užperkamo
rubriceles palėpėje ir lietuviškus pūstos krūtinės. .
' mišios.
žodžius ant tupyklos sienų. Vi
Suspėjo ateit atgal iš Kauno
sus tuos daiktus ir tupyklą pa
Jau kelias sanvaites sėdėjo ir tupykla su maskolišku verti
ėmė. .
Klubas kalėjime visai nenuma mu lietuviškų antrašų. PadlecApie oriešpiečiūs tą deną trau nydamas, už ką tapo suimtas. Ži
koi, perskaitęs vertimą žodis į
kė per Naupilę keli vežimai, vie. nojo, kad policija užpuldinėja ir žodį, atrado jame gilesnę pras
nas paskui kitą. Pirmame sėdė ima už lietuviškas knygas, bet mę, tinkančią plačiai politiškai
jo Juda Izvergovič, Padleckoi su už maldaknyges tik, rodos, imti bylai. Popierių nedraskyk—mąs
prokuratorium ir žandaru; ant negali, o knygos nuo klėties aukš te — tat reiškia; nenaikink lie
rame Endrius Klubas tarp dvie to juk ne lietuviškos ir ne jo. tuviškų raštų. Negalėjo tik su
jų žandarų; trečiame, ilgaveži- Tupykla prie knygų nepriguli. imt, ką tokiu būdū reikštų: ne
myje. buvo įversta tupykla, mai Kas žin, ar tik ne už aną pusę badyk. Dėlto spėjo, kad tai yra
šas, matoma1* netuščias, ir sėdėjo seno kalendoriaus. Kitokios kal ženklas paslaptinės organizaci
du žandarai su zemskiu; ketvir tės neprisijautė, o ant galo ir kra jos. Tokį galutiną išaiškinimą
tame važiavo du zemskiai ir šal- tant nieko daugiau neklausinėjo Padleckoi duodavo visada, jei
tyšius; penktame žandaras ir ir neieškojo, kaip tik lietuviškų tiktai ko negalėjo suprąsti, o su
zemskis., Naupilės i gyventojai, knygų.
prasdavo nedaug. Paslaptinė or
mažas ir didis, subėgo žiūrėt ant
Labiausia žmogui rūpėjo ap ganizacija-tai buvo jo liga. Dar
tos įstabios, niekai! neregėtos leista į patį darbymetį ūkė. Kas būdamas Varšuvoje, tankiai pa
procesijos. . Prasidėjo įvairūs be jo pataikys atlikti savo laiku šokdavo iš miego ir, sušukęs:
aiškinimai, vien, už kitą keisres- darbą? Kas prižiūrės gyvulius? Karaul’ tainaja organizacija! —
nis ir baisesnis, ir visaa NaupilėKas aprūpins namiškių reikalus? vėl užmigdavo. Dabar, užtikus
vardą draugystės “Sietynas” ir kelis?

R

skalėje. Trys pasiuntinybės yra
pilnos diplomatinės įstaigom vP
siškai nepriklausomos nuo JAV
vyriausybių finansavimo. Jo>
apmokamos iš Estijos, Latvijos
ir Lietuvos vyriausybių lėšų,
kurios buvo įšaldytos Amerikoj
1940 ir.

JAV POLITIKA BALTIJOS
VALSTYBIŲ ATŽVILGIU

(Tęsinys)

L'/

— Kad greičiau užtėmytų. * V j
— Ką reiškia, žodžiai, popierių
nedraskyk?
<
r(Nukelta į 4-tą psl.)

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
> LITERATŪRA, lietuvių Htenrtūros, meno !r mofertt
H5? m. metraštis. Jame rn vertingi, niekuomet nesemtą, Vlnet
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus Ir T
Meilaus straipsniai bei studijas, iliustruotos nuotraukomis %
M. K. Čiurlionio. M. šfleikio, V. Kašubos, A. Rūkitelės Ir A. Varw
kūrybos poveikalai*. 365 puik knyga kainuoja tik
1 DAINŲ BVENTftS LAUKUOSE, poetė*, rąžytojo! te tn
Hull lokių pirmūnės Jnozės Vaičiūnienės atsiminimai apie datai
iventea bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainnojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenim^
bd užkulisiai*. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraij
Tuoao Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausi
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buitie* Hta
ratfirtaė studija, suskirstyta skirsneliais Ta 206 puslapių knyft
>1
parduodama tik už 52.

■■ -307W.30th Stų Newtork, N.f.'iobbl
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PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2787

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

Maistas iš Europos sandėlių.

MARIJA NOREIKIENS

'

Cosmos Parcels Express Corp.'
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2b01 W. 69th St, Chicago, m. 60629 ♦ Tel 925-2737

įlomiai paražyta studija apie Rytprūsius, remia
Labguvos apskričių duomenimis Apraiyma! |do
Betuvfui. Leidinys Slustruotas nuotraukosnt&, psl
vitavardžių pavadfnlma*>tr Jų vertiniai | voldd
aasAngoj? 335 post knvuoje vra Rytprūsių tam

50 metą studijavęs, kaip
duodena
ja. L&ba’

:i

!prik. i
£■* tari

mtalknal Ir mintys apie
maHals bolževikų oku;
bet kainuoja tfk
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>araič 700 puslapiu knygą, kurion radėjo viską, kak bet kadf
bet kar, bet kuria kalba buvo paradyta apie Lietuvą, Het<0QB
Ir Hetuviq kalb^. Jis mokėsi kartu ra kun. Jaunium ir pmf.
Būga pas geriaustus iimtmečio pradžios kalbininkus, padaH
Uetuviq k&lbę lieSanfiaa Utrankas, paruodė tDattut vertimui
■r-.; m-,-*Ir patarė mums toliau studijuoti.

Iš tiecų nebcreikfclo šiam miš
kui suteiktas toks vardas, jį pa-

APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS

Naudingi patarimo

Į teisina 3610 ha plote augą meI džiai, kurių tarpuose prisagstyį ta per dvidešimt ežerų. Vlena-

■ me Gražutės miško pakraštyje,
| prie Degučių, aukso apskritos
toimos pušimis apaugęs kalneĮ lis, vietos žmonių vadinamas pi| liakalniu. Iš lūpų į lūpas eina
I padavimas, kad šis piliakalnis
atsiradęs dar tais laikais, kada
i po mūsų žemę vaikščioję mil
žinai. Toje gadynėje Degučių
i apylinkėje, prie dabartinio Gral žutės miško gyvenęs milžinas
Samanius. Tasai milžinas vieną
kartą sugalvojęs supilti kalnelį.
! Paėmęs naują žemės.— ir kal! nelis. O toje vištoje, iš kurios
pasėmė saują žemės, atsivėrė
ežeras, ir vadinamas Samaniaus
ežeru.

;r įdomūs dalykai

Žmogaus svorio kontroliavimas
mi |;c tovaus niib’ h migrantam ką nors
-dažnai ragauti, arba praalkę per
dan? p n vaj gome per sekantį
~ valgymą. Tokiu būdu per dieną
gaunam daugiau kalorijų negu
nustojame praleisdami pusry
.eitus ar p;etus. Geriausiai alkį
„malšina trys valgymai per (lie
kną.
Numetant svorį per daug ba
dauti neapsimoka. Badaudami
gauname mažiau kaknjų, todėl
svorio krinta, bet pradėjus vėl
. daugiau maitintis, tuoj pat svo- ris sugrįžta. Deja, per greitas
sV-orio numetimas gali kenkti
sveikatai.
x

Ne

Nevalydami duonos per va' karienę — laimėsite. Bet per
pusryčius ir pietus valgykite.'
Duona svarbiausias energijos
šaltinis; be to. joje yra daug vi
taminų. Duona vartojama su
muštiniams gaminti. Sumušti
nius darant, vengti koloringų
maisto produktų.
Per idieną reikia išgerti ma-* žiausiai vieną stiklinę nugriebto
(skim) pieno. Pienas teikia pro
teinu.c *- baJtvmu.
’ vitaminu,
kaiw
cio ir ki:u būtinu, medžiaeu. Be
to jis yra didelis apetito malšin
tojas. Ypač dietminkai privalo
gerti tik nugriebtą pieną ir var
toti jo produktus iš nugriebto
pieno. Žuvyje yra daugiau pro
teinų. negu to patie> svorio, net
Z be kaulu, geros rūšies jautienoje.
Z Pavz., vienas švara- jautienos
; biri apie’ 2000 kalorijų, žuvies
svaras —- tik 400.

Bulvės reikalingos, bet dietininkams užtenka vienos bulvė
per d'eną. Vengti keptų kūge
lių. blynų, nes kepimu: varto
jami labai Koloringi riebalai i:
kiloki priedai. Vynuogės netu
kiną. Alkoholio visai pat.irtiu
nevartoti. Ir alkoholis gali su
kelti įvairias ligas, ypač, jei j

Kitame Gražutės miško pakraš
tyje, gana dideliame įklonyje,
tyvuliuoja nedidelis ežerėlis, va
dinamas Vėtralaužiu. Vėtralaužio vanduo beveik visada ramus,
kaip veidrodis.
V.

maistu, bet dj.’<esniai> kiekiaiDuonos užtenka
2 riekučių

diena

Vandene galima gert kiek norime

— San Francisco mieste poli
Vanduo blogo nedaro. Drus
cija susekė, kad Sovietai klau
kos nevartoti ligoniams, -ergansosi telefoninių pasikalbėjimų
tiems aukštu kraujo spaudiniu
miesto apylinkėse, kur randasi
turint skrandy ar kitur vidųšimtai kompanijų, kurios vykdo
liii^c žaizdas ar trūkius, enkįvairius krašto gynybai skirtus
raligę ir kt. Tačiau nesergami
kontraktus. Sako, jog Sovietų
tiems reikia tam tikro kiekio
konsulatas tam reikalui naudo
Irusko s, ypač vasaros karštomis!
ja aukšto dažnumo mikrobangų
dienomis. Didesnis drus-kos kie m:: suvalgyti lengvus pavaka-j Išvada: moterims mažiausia NUODINGOS GYVATĖS, i vienas žaras iškis.
kis iššaukia didesni vandens, c ins žalių u’iaržovių mišrainės norma yra .1200, o vyrams —j NUODINGI VABZDŽIAI I ~ Tamsta keUauj’; i Salaka-? antenas.
y
; > ■ Tai būtinai vyk per Gražutės
ne riebalų vartojimą, bet v.in- (be r ebių priedų), vaisių ir nu 1500 kolonijų. Jeigu žmogus dir
Pavasariui pareinant, verta mišką. Per jį kelias geras, o miš.
— Turkas Unduru tvirtino,
duo irgi prisideda prie svorio. griebto pieno stiklinę. Būnant ba sunkų fizinį darbą arba yra
Svoris sumažės, kai per dieną v.iišėse. reik stengtis nevalgyti didelio svorio,-tai leidžiama šiek priminti gamtos mėgėjams’ pa kas gražus,"— panašiai keliauto kad jis Sofijoj gyvenęs kartu su
vojus. kuriuos tenka gamtoje su ją pasiteiravusi kelio link Sala Agca. Iš ten abu grįžę į Turkiją
bus su vartojam.", mažinu kalori- patiekalų iš bulvių ir kitokių, tiek slaugiau kolorijų.
u. rgu iu re:kis. Visai aesvar- kas turi daug kolorijų. Vakarie
Magdalena Šul<i‘tiene , sitikt i, o kartais per neatsargu ko, nuteikia vietos, gyventojas. ir nušovę žumąhšfą Ipekci.
mą ir labai nekentėti.
■ l.~
jais teiks — proteinai. nės
CU
su valgykime vaišių ir- išger.
-o
Nuodingų gyvačių JAV esa
•> Fa:. n ngl i i va n.rtc r. i ai.
ki me -4jugyiętMto. pi^no. Po vaRAUGINTI
AGURKUS
KAIP
ma keturių rūšių, būtent Kora-!
Patarina mankšta vaikščio- karionės, iki eisime gulti, už
ATMINIMAI
kas padeda su- si i irkime kokiu mėgstamu dar
Rauginti agurkai, su lietuviš lines (Coral Snakes) Barškali-į
derinti daugiau kalorijų, tačiau i bu. tai nerūpės valgis. Jei kava įku skoniu, nėęa sunku prireng nės (Rattlesnakes), Variogalvės!
Mano mintis dažnai skrenda,
didžiausias pliusas —gerina žmo- ir arbata,>• ligų atžvilgiu, galima ti. Pripilkit kibirą vandens ir (Copperheads) ir “Medvilnebur.
Kur tėvynės žalios pievos...
;aus figūrai r savijautą.
Į gerti, tai patartina išgerti juodą Įdėkit vieną svarą druskos, pu-Į nės Šliurės (Cottonmouth Moc
Kur nuplautas šienas vysta...
Qjepausia-valgyti neriebiai, be! kavą ir gryną arbatą. Jeį norisi j ;ę arbatinio šaukštai ko salietros casins). Visų jų įkirtimas baigia
ukrau, ir tik tris kartu per valgyti saldumynų, tai jų vie- | (saltpeter), juodųjų serbentų. si mirtimi, jei įkirstajam nesu
Kur pražydę kvepia ievos...
•ieną mažesniais kiekiais. Jei toj reik suvalgyti truputį ką vyšnių, krienų, salierų ir kra spėta greitoji medicinos pagal- j.
Kur vingiuoja upeliukai,
:vla noras valevt, reik atsikasti nors sūraus. Tas sumažina sal- pų l.-’pų. Tų lapų mišinį dėti ant
Ir takeliai, ir keliukai.
morkos ar kitos daržovės. Galidvmvnu
,
V V W norą.
kiekvieno klodo agurkų.
Nuodingąją: gyvatei įkirtus,:
Kur miškai taip liūdnai ošia r
- Jei norite g^įt turėti raugin -tučtuojau įkirtimo vietą perpiau
tų agurkų, tai sudekit juos Į mo ti įstrižai (kryžiškai) apie ket
Kalbą kalba paslaptingą...
linį indą, perdedant juos vyšnių virtadalį colio gilumo ir maždaug
Voveraitės, žaismę lošia...
ir krapų lapafis. Užpilti sūriu po pusę colio platumo. Bet pei
Ten, kur jausmą įspūdingą,
vandeniu ir įdėti plutelę juo- lis turi būti dezinfekuotas alko
Motina dėl manęs teikė:
tos duonos. Naktį laikyti šiltoje holiu. antiseptkos skysčiu arba Į
Davė .Gerą — Blogą peikė.
vietoje.
išdegintimu. Tai padarius. įkir
*
s
*
timo žaizdą iščiulpti, bet či? bū-i
Kur sidabro debesėliai
ę Daržovių mėgėjams patiki tinai rekalinga, kad čiulpėjo
Taip iš lėto dausoms slinko...
bavariški burokėlių salotai. Rei burna būtų visiškai sveika, nes.
Ir giedojo vieversėliai..
kia sumaišyti puoduką sukapo priešingu atveju arba apkrečaIr prinokę varpos linko:
tų agurkų ir tokį pat kiekį svo nas įkirstasis arba gelbėtojas ga- j
Lyg kad bangos vis bangavo,
gūnu rinkeliu su puse šaukštelic ii apsikrėsti iščiulptais gyvatės}
krapų ir tiek pat druskos, tai pat įuostais. Visa tai turi būti pada
Kada vėjas jas lingavo...
aštuntadaliu šaukštelio maltu ryta ko skubiausiai, nes gyvatės
Ten, kur kietas ledas tirpo,
pipirų. Nusunkti į 16 oz. indą nuodams perėjus Į visa kūną,
Kai jį saulė kaitint ėmė...
snpiaustytų burokėlių ir- juos iš biria pagalba nebegelbsti.
dėstyti ant 4 ar 6 salotos lapų
Ir kai buklios vyšnios sirpo. -.
Trečioji gelbėjimo priemonė
ant
viršaus
pagamintą
Uždėti
yra sustabdyti kraujo cirkulia-1
Ir kur viltis džiaugsmą lėmė.
mišinį, atšaldyti ir patiekti j riją, perrišant arteriją, bet kasi
Dabar visa tai sapnuoju,
stalą su bet kgkiu daržovių pa- 15 minučių bandaža atleisti, kad :
Ar tai verkiu, ar dainuoju.
dažu.
momentą kitą kraujas galėtų,
cirkuliuoti. Ketvirtoji priemo- Į
Visa tai man atminimai,
- • Virtuvėse įgalima sutaupyti tė yra jau vien gydytojo teikia-1
Dieną, naktį vis kartoja...
dujų bei elektros nekensian; ma. tai yra prieš nuodtis vaistų
Tarsi sakmės, padavimai,
gaminamam ptvduktui. Daržo švirkštimas. Dar svarbus per. Į
Man mintyse kelias, stoja...
.viu bei kitu onoduktu virimu’ apėjimas — nuodingos gyvatės
Kur čia viską iškalbėti... —
*
nenaudoti perdaug vandens, ver. kirstajam jokiu būdu neduoti
d aut uždengti sandarių dang tlkoholio, nes alkoholis paskatiTik liūdesį nėr kur dėti!...
čiu ir jokiu bodu nepervirinti ia nuodus organizme smarkiau
A. Dagilis
Verdant ant elektrinės krosnies veikti.
išjungti elektrą bent dvi minu
Nuodingųjų vabzdžių '“šeimotęs prieš išvesrdant. Išnaudoti e” pavojingiausios yra trys rū
piloto švieselę sušildymui svies šys. vorai vadinamiej Juodąja,
PASSBOOK
atšildymui sušaldytos mė Našle fBlack Widow), skorpio
ios AutomatiSki virduliai su nai ir tarantulos. Ju nuodai uėfin«noing»
SAVINGS...
na daug ^mažiau 'elektros m tiek pragaištingi kaip gyva
AT 0U8 10W IATB
čių. šių “sutvėrimų** įkastąjį,
zuiki, įvairius apkepi- reikia patogiai pagukdįyti, įkan
ugelj nenaudoti suuris dimo vietą apdėti ledais ir lauk
iiveius. Kepant bulves ti daktaro.
d: džiazas perplauti
Uodų, skruzdelių u kitų pa
Tinkar
tašių padarų sukandžiotasis tuamžina kepimoenergijč i ilg-ii nedelsdamas Milundžio- i
i>et M' *. Drėgnina kepami imo vietas gerai numazgoti vair
iem u su muilu.
auk s
A p< In irios šei mi ninkė
Magdelei:a ^ulaiUenė |
oja ne.vieno produkt*

MTOS G*
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bylos popieyos nusiųsta i Varšu
Castro, pajutęs, kad JAV parašiutininkai skrenda
vą prokuratoriui, q maldakny
į salą, įsakė ten esantiems kubiečiams savo ginklu pa^’gės, pusė kalendoriaus ir tupyk
priesinti, bet parašiutininkai užėmė St. Gerjwir Feąrf
la nusiųsta į Vilnių, kūr naiki
aerodromus be šūvio, o kai naujai statomame Jft. Balinęę
nami lietuviškos spaudos dalyaerodrome kubiečiai bandė nušauti besįl^džfaušins para*
šiutimnkus, tai parašiutininkai juos papila nušovė ir
vi
aerodromą užėmė. Vėliau buvo užimtą*, bevale be pasi
Netikėtai parsiunčia atgal iš
priešinimo, visa salą.
’
Vilniaus tupyklą su tam tikra
įsakymas JAV kariuomenės vadovybei sustabdysi
popieru, kur paaiškinta, kari prie
Kubos karių intervenciją Grenados salon buvo pats svar
I maldaknygių ir pusės kalendobiausias prezidento žingsnis. Jo kalboje jis buvo beveik
! ri:uis, prisiųstų sunakiiumui, ne
tyčia pridėta tupykla, kurią, kai
nepaminėtas, o kas pasakyta, tai plojimais buvo užpo peprigulinčią prie spaudos da
glūšyta.
įr,
" :
lykų, grąž’na atgal.
Prezidentas Reaganas trečiadienio ryte sukvįetė de
— Kaip tai tupykla nepriguli
mokratų partijos vadus ir supažindino juos su pranešimo
pre spaudos dalykų? — užsirūs
Tupyklą ir yis^s Lietuvos ūkininko knygas bei popierius
Kongresui pagrindinėmis mintimis. Prezidentas patarė
tino Juda Izvergovič Padleckoi.
ža«<?hai pasiuntė į Varšuvą bylai kelti.
užmiršti, kaip jis užmiršta, savo laiku viešai pareikštas
— Joje tupi mano politiška by
kritikas ir prašė visus vieningai dirbti, kad kraštą ga
la! O juk ta byla išvesta dėl
(Atkelta iš trečio puslapio)
ar 1 spaudos dalykų. Palaukite!
—
Sitų
nepažįstu,
o
anas
lėtų pastūmėti pirmyn, kaip jie bendromis jėgomis Ame
— Tai rfafcar ir gana — nu gi tik ne bus. Naupilęs daktaras.
Sėdo Juda Izvergovič ii su
riką vėl pastatė ant kojų.
reiškia tai, kąs parašyta.
— Taip. Tai geras žmogus. Ar rašė Igą, ilgą popierą maždaug
Prezidentas prašė Kongreso atstovus bendromis jė — Ar tu niekad nemokinai šei. jis tau neduodavo kartais knygu
tokio turinio: Aš atėjau naikin
gomis ateinančiais metais karpyti krašto išlaidas bent ’nynos kad nenaikintų lietuviš čių pasiskaityti?
ti lietuvišką spaudą ir noriu at
— Buvau pas jį kelis syk, bet likti tai sąžiniškai. Pagal mano
100 bilijonų dolerių. Bridimas skolon yra visų Kongreso kų raštų?
— Iš kur man būtų atėję į ue knygų prašyt, o tik su aki
atstovų reikalas, o ne vienos grupės: * i
k’
nuomonę, išnaikinimas lietuviš
galvą?
mis.
kos spaudos reikalauja naikini
Štai labai svarbūs prezidento Reagano žodžiai;
— O ką reiškia žodis: nebau
— Ar nežinai tokio žmogaus, mo ne tik knygų ir laikraščių,
— Civilizacija negali žingsniuoti atgal. Civili-' dyk? ,
'
. ~ '
kurs knygąs parduoda?
bet ir kiekvieno daikto, ant ku
zacija neprivalo stovėti vietoje. Mes- imamės naujų
— Nebadyk, na tai ■ bebadyk/,
— Nežinau.
rio lietuviškai parašyta, ar tai
metodų. Mūsų pareigos yra tobulinai, gerintjydaiytk — ofką daugiau reikš. Na, o ką — Mątaiy aš turiu vislab užra- bus tupykla, kaip šiuo žygiu, ar
pakaitas, jeigu reikia, bet kiekvienu atveju priva-- pagaį! jus .reiSda? —- užklausė. šytę ir ^inau net, nuo ko tu kluonas, ar klėtis, ar kitokia trio,
klubai'
j ėmei kalendorių. Geriau sakyk
lome žingsniuoti pirmyn. '
1
. į klubai
ba, tuščia ar pilna. Tai galima
• į— Ar kitokių, knygų neliepei? teisybę, • - tarė Padleckoi, neva
padaryti tiktai tąsyk, jeigu ir
Bendromis jėgomis kartų mesį gąįimėiužtikrinti;
įkaityti šeimynai? - ■ •
į žiūrėdau as r surašytą popierą.
trioba su lietuvišku antrašu bus
nuolatinį ekonominį augimą. 4 - /kv-41
--Jfeigu žinote, tai be reikalo
cenzūros priskirta prie spaudos
Mes galime nustatyti AmerįĮęos sięMs f^rezi.- rr^ęy gi kalendorius? , t 4 klausiate.. dalykų Kad vyriausybei nėpridentas, papildydamas šį siekimą, pobi’ėžė/ kad atęį-: -4 O kątenskaitytr?Tik-šver.—į.Tai prisiek, kad nemeluoji, seitų perdaug brangiai, siuntinė
4;&į; jomarkai.
nantį dešimtmetį erdvėje
jimas pvz. kluoap -įl Vilnių, ga-- sušuko staiga Padelckoi
dirbtuves, skriejančias aplinkui Žfemę, .tųrinčįa^TĮėr- n
lipia kluoną sudėgmt ant vietos.
dešimtis, bet šimtus žmonių, tolįdtįžyrinėiąi^ųęro4
Žiponės, kurie gelbėtų toki klūoTy’* -1 1- 5. irą muo ugnies, reiktų priskirti
vę, siekiančių Saulės energijos fr;
prie politiškų prasikaltėlių ii.
erdvėje galimus pagaminti
"Jrtiž-J
administratyvišku keliu.
gešniam gyvenimui reikalingus vaitus
: tendjorli£?
Tokni būdu 1) Jžūtų užkirstas
f • .':s4-/—;
' --rt/. -v.'.: u.
Bendromis jėgomis
•
gabinė-ri^^iri&z^^Šiiįėš^
"
J
—
Koks
1
cią;gavffia'ną
’
^4
visąi kolas Jtotuviškai spaudai;
...
•
. ’’‘-J
_ -_2 • Z’. <- J- 4
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Prez. Reaganas rengiasi rinkimams
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ir jos kariūnų likimas
Marijampolės. Karo mokyklos
(Tęsinys)
LIEKU VIENAS

Pusgyvis išsekau iš vagono ir skubėjau j stotį,
nes norėjau bent kiek apšilti. Miestas atrodė di
delis. Perone matėsi labai daug kareivių. Buvo
taip pat pilnos žmonių ir stoties patalpos. Pagalvojau, kad čia man ne vieta atsigauti — reikės
ieškoti kareivinių.
Ta linkme, kur ėjo daug kareivių, prisidėjau
prie jų ir aš. Atsidūręs kareivinėse, tegalvojau
tik apie valgį ir apšilimą. Tuojau prisistačiau
budinčiam karininkui ir pareiškiau, kad grįžtant
man iš atostogų, mano traukinys iš Posen toliau
jau nėjo, nes bofševfkų tankai kelią atkirto. Mano
dalinys stovi Graudens ir saugo tiltą per WMą.
Paklausus, ką aš turiu daryti, nes esu labai
peralkęs, budintis karininkas, man nieko neat
sakęs, paraše raštelį ir pasiuntė mane į valgyklą.
Tai gavau gerą bliūdą makaronų sriubos, kas
man daug pagelbėjo.
‘
Pavalgius, tuojau atėjo bvųhmcio ^ann^iko
pavaduotojas. Valgykloj esančius kareivos ir
mane nuvedęs prie sandėlio, kur jau buvo nemaža
eilutė, liepė stoti Į eilę, kur buvo išduodamas sau
sas maisto davinys- Pasiėmę maisto davinius, visi

rinkomės į didelę salę, kur ant grindų buvo iŠUžpakalyje voros buvo vežamos ir dvi priešdraikyta daug šiaudų. Pamatęs, kad kareiviai sa— lėktuvinės patrankos. Patrankas vežti buvo daug
lės pasieniais ruošiasi sau guolius, tą patį ir aš sunkiau, nes dažnai reikėjo jas pastumti ir atpadariau, nes buvau labai pavargęs. Koks bus ry-* k&sti sniegą, tr taip vargome beveik visą dieną,
tojus, visai negalvojau. Kadangi buvau porą nak- J Forą kartų perskrido didefiasne aukštyje, galbūt,
tų nemiegojęs, greit užmigau.
phglų bombonešiai, mums gerokai hemls padilPATĖJjku 1 FRONTĄ
gindami. Bombų nenumetė. Matyt, kur nors kitur
’ buto beskreftdą.
Rytu, dar gerokai prieš auštant, garsūs švilPavakaryje sustojom šalimai vieno kaimo. Vipukas, po to komanda mus visus prikėlė ir liepė .gąi nesiprientavau,i, kur važiuojame ir ktir
kdr esame,
esame.
išsirikiuoti kareivinių kieme. Via greįt pakilon^f Visi kareiviai,, iššokę
iššokę is
iš sunkvežimių,
sunkvežimių, pradėjo
pradėjo stastanes miegojome apsirengę. Greit išėjome į lauką
9 priešlėktuvines patrankas. Jos tiko
išsirikiavom. Lauke jau burzgė keletas sunkveži ir žemė® 1
I tankus,
mių. Greit visus suskaičiavo, paskirstė būreliais Kadanri i
rė ir nieir sulaipino į sunkvežimius. Niekad nepagalvo
jau, kad važiuoju į frontą. Jei tokia mintis būtų nau
we,
' K, T.
5
. F;
atėjusi, tai gal būčiau ką nors sukombinavęs
-- •
čiau H»mlkti. Visa laimė, kad nebuvo pei
šalta diena. Kelias vietomis buvo ųžpusty
proga galėdavau iššokti iš sunkvežimii
dirbdaiw^ >rie aunkvežimio išstūmimo,

buvo nedidelis. Taip ir aš vaikštinėjau iš vienos
vietos į kitą. Buvo jau visiškai arti vakaro. Atsi
dūręs tokioje neįtikėtoje padėtyje, pradėjau gal
voti kaip iš čia pasisalinti. Nuėjau į artimiausius
kaimo trobesius pasižvalgyti. Pasirodo, namai
tušti, daug langų išdaužyta. Tiek gyvenamuose
namuose, tiek ir tvartuose nė gyvos dvasios. Greit
pradėjau jaustis labai kvailoje padėtyje.
Daliniai, su kuriais patekau į frontą, pasiI rodo, jau anksčiau buvo sugrupuoti į skyrius ir
visiems buvo paskirstyto? pareigos. Skyrių vyres
nieji turėj savo Žmonių sąrašus ir kiekvienas
žinojo d turi daryti. Kadangi aš nebuvau įtraukvarašus ir Riekus nepaskyrė man
ta
as manimi ir nesi*
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Prezidentas Ronald Reaganas trečiadienio vakare
pasakė kalbą Kongreso atstovams ir visiems krašto gy
ventojams. Kiekvienais metais prezidentas privalo informuoti Kongresą apie tuolaikinę JAV padėti. Jis trumpai
išdėsto, ką vyriausybė, krašto Įstaigos ir gyventojai dirba
šiandien iriką^tuošiasi daryti.
- ...u
Prezidentas Reaganas yra geras‘kalbėtojas. Savo
laiku jis buvo kino artistas, moka vaidinti^ o paskutiniais
dviem dešimtmečiais: jis įprato lengvai, gražiai, aiškiai
kalbėti. Jis pramoko neiti į smulkmenas ir neliesti konkrečių dalykų, moka labai aiškiai dėstyti pačius svar:i šę žmpgas žr itopifkau. f
niąiš- klausimais, tijt-.^rokurato- 2) visada būtu pakaktinai poliblausius principinius dalykus. Kada jo klausai, tai at
rius sudraudė ir tuo pasibaigė ’ ti^t-ų prasikaltėliu, iš ko būtų
dinės žmogaus teisės ir, ketrirta; n^S’ galėsime; .iių\
•.
‘
Nepaž'istą^s.-..
44
t
'-4,
tardymas. Nuvedė Klabą pas fo sR;škv.,-kad teisūs Viešpaties Cie
rodo, kad viskas taip gražiai plaukia iš jo širdies ir proto
statyti prasmingą taiką, kurioje, neliktai Įneš, bet
— Ar to pažysti riuvėr^ Siū tografę; atmušė jį ir -nusiuntė soriaus tarnai atmena šventumą
Niekam ne paslaptis, kad paruoštą kalbą jis pats per
ir mūsų vaikai galės patys kurti turtingesnį gyve laitį? — ūžktattsė Pa^ckoi,
savo p?.re:gu.
skaito. Kai kurias vietas, galimas daiktas, jis perskaito
nimą ir kitiems padėti gintis nuo:tifęnųy turės saugų 'gian minėjęs.1
v, . '
f ; is
-atomvOftĮ ų?;. savo . ' ■ Pamšė- ir, padėjęs pritinkantį
ne vieną kartą. Davus prezidentui porą svarbių faktų,
uostą, žingsniuos pirmyn ir turės-viltį.
— Pažįstu. štfid šiti&s tFinyGius
'■ galvės Ji^dą -,
jąvedė adresą, tarė balsai:
jis galėtu apie tuos faktus ištisą pusvalandį kalbėti, ne
•jis saw; '-■ '''
: — Pažiūrėsime, ar tupykla
Pasisakius už kiekvieną'tikslą,. Kongresas nepabai
pakartodamas aptariamo dalyko. Jis gali paruoštą kalbą
prigtrli prie spaudos dalykų, ar
giamai pioio prezidentui. Jį sveikina, ne tiktai užpaka savim -tarėjo? 4 '2
skaityti, bet jis gali kalbėti, pastebėjęs problemų eilę.
■' ..
'.' fįĮaaRG juos,, nesą lietuviškas sa- . ne.
Dabar Juda Izvergovič PadlecKalba buvo ant greitųjų paruošta, o jai įpusėjus, pre lyj6 jo sėdėjęs viceprezidentas George Bųsh, bet.drrĄt- ■— N’ęmačįatinėyįerįos..
kiny s' bttfope keli* kartus* »U
zidentas jau turėjo galvoje lapkričio mėnesio rinkimus. stovų Rūmų pirmininkas Thomas O’NeįD/ JyJ Aiškus ■ —r Jfe. pats m^n .• prisipažino,.■ kąftotaa. ant tupyklos sienų ir ;koi laukia galo Klubo bylos, at■ sakymo ant užmanyto naujo cen
Kalba turėjo būti gera, jeigu Kongresas 42 kartus ilgais daiktas, kad nepabaigiamai plojo savo vietose sėdėję kati taęia tŲrėję? daug įvertą tą' sakiai liepė skaityti šeimynaL zūros klausimo ir.;, kryželio.
knygų ir yišieffis. skaitęs..
‘ 2> Pats sakinys ytą pakurstan
r .
•? .
■' N-.4
plojimais prezidentą pertraukė. Bet neums atrodė, kad senatoriai ir atstovai.
• -4 šąli būĮti,.-flk'.^''nemačiau čios' prasmės, o jo- paskutinį^ žpSusidarė įspūdis, kad prezidentas nutraukė karną ir ir skaitant n'eg<w^j^
pačio svarbiausio savo žingsnio prezidentas nepaminėjo.
į
Klubas, išsėdėjęs kalėjime aš
Mums atrodo, kad pats svarbiausias prezidento žingsnis atkreipė susirinkusiųjų' dėmesį 4 - kariuomenės seržantą
si?.ptmė& ©FgaBizacįtas. Apart tuonis- mėnesius, užstatęs kau
cijai savu namus, tapo paleistas1
buvo įsakyti parašiutininkams pasiruošti skristi į Gre- Steponą TruchiMo, kuris Grenadoje, nekreipdamas dė
/.Įf; pavestas ypatingai policijos
nadą. Prezidentas žinojo apie 700 Fidel Castro kovotojų, mesio įpriešo kulkas, gelbėjo sužeistuosius savo draugus; fotografijas.
priežiūrai, iki nepasibaigs byla.
—-------- ------ —------- C----------------------------------------------- 2—'
atvykusių į Grenados salą. Prezidentui buvo žinomi Ku~ Jį pagerbė ne tik prezidentas ir kariuomenės vadovybė,
Sugrįžo žmogus namo ir, isvy.
hepatėfikiKtų žmonių bąteusJ
bos jūreivių Grenados salon atvežti rusų ginklai. Prezi- bet jauną drąsuolį pagerbė ir visas Kongresas.
dęs visą pragaištį apleistoje ūkėdentas ryžosi Sovietų valdžios intervenciją į Grenadą!
________________________
. 1-,______
Savo kalbos
pabaigoje prezidentas Apaprašė
Kongresą
Respublikonų tarpe nėra kito, kuris kandidatuotų je, apsiverkė. Kam. vargše, pa
sustabdyti. Karius ir malūnsparnius jis pasiuntė į Bar- J pakeisti Konstituciją ta prasme, kad tas paragrafas, prieš t prezidento pareigoms, o astuoni demokratai aštriomis siskųsi r kas atlygins?
kurį pasisako
pasisako prezidentas,
prezidentas, būtų
būtų panai^intąs,
panąi^intąs, pp nę
ne yįsas
yisas .kritikogiįs patys save eliminuoja. Thomas O’Neill, Jr., Štai atėjo ir naujai išmktas
bados salą, esančią 100 mylių atstumoje, o iš ten parašiu- kurį
tininkai sustabdė visos Grenados salos pavergimą. Salos įstatymo projektas. Be to, prezidentas prašė tokių da- ktrris galėtų rinkimuose persiimti su prezidentu Ręa- vaitas, Psarskis. reikalaudamas
užmokėrimo užsilikusių mokes
premjeras Bishop ir trys ministerial jau buvo sušaudyti, lykų, kuriuos draudžia Konstitucija. Ji? žino, jog tai . „ganu,, greičiausiai
_
_ Nebuvo reikalo
_ ir pre- ' čiu.
ūekandidatuos.
V
o buvęs kalėjimo sargas Hudson Austin jau paskirtas tuščias prašymas, bet jam, reikia manyti, rūpėjo gauti s zidentųi griebtis priemonių, kurias draudžia Konstitucija.
(Pabaiga)
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Du trečdaliai iš važiuojančią karei v
tarp aštuoniolikos ii* dvidešimties meti}
sunkvežimyje, kur ir aš buvau, buvo du
leitenantai; abu atrodė nedaugiau ašt
metų. Vienas jų labai energingai tadov;
ra®, apofeupęs paklode ir galvą ipmrii
visą laiką sėdėjo sunkvežimyje, niekui

damas.
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ji bit
ype»t:rif<'' Swjpfo bangs, have nepei
j?al apįė 14 C žemiau nulio.

dp netihėul aivV4. - .
V M TK Mr* ■
į prieštankine gink

i vicTias i11C Ci

kur &š c

y

ių pareigų, pradėjau plaiš fronto, žinojau, kad čia
vis, tai, jeigu Žū< ^au, niekas
tu. iCSclRin tičiuktis j toli-

visur buvo

au

<3 ~ ; Ą

O pdSftTjm

aip-

k o n m to siąudvėt
i r 13 u K u n o'je nors trot
i nu vi^r Mme name, ku
VTi nocuiHi
ii

■
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i h.įi.h K j,

kilniu. Kili Ųuvo Lr.mauiujų val
kai, atvežti A Rusnės miestelio
ir iš geleži r.kelm stotelių. Du
autobusai ateidavo š DMitiosioe
Lietuvos pusėje esančio žežmaičių Naumiesčio, kuriame tada
auvo tik pradžia, mokyJUa.

i : ■ ■
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s. VILIAUS

- - A-'

VA&AftŲ VĖJAI
1U modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti
Tiraelial Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigu*
Vokiu

Rudmarškiniai

adresu:

Vieną 1939 m. kovo popietę
mūsų valgyklą pasiekė liūdna
žinia: Lietuvos valdžia turėjo
autobusai ateidavo iš Didžiosios i
atiduoti Klaipėdos kraštą va.
■
kiečiams. Raminomės ir bandė I
me tuo netikėti, bet vėlyvesnės
vakarienės m?tu į valgyklą įpuo
lė trys ir ūsų pasienio policinin
kai, be diržų, be kepurių, ir jų
pirmas sakinys buvo: ‘Ponai,
kas čia i’larosi?” Pasirodo, i’ems
bestovint ant mūsų sienos ties
Rusnte ir tebevykdant įsakymą
kiekvieną nelegaliai einantj per
sieną perspėti, o po to šauti, —
eieną užplūdo rudmaiškiniai
va;kėzai. “Negi į vaikus šaudy
si, — teisinosi policininkai, —
tai mes ir atbėgome pas jus”.
(Nuo Rusnės iki Šilutės buvo ke
liolika kilometrų). Mums vsiems ■
tai buvo naujiena, kuros Šilutė
je negalėjome pat'krinti, nes po
licija buvo vokiška.
' (Bus daugiau)

Ma^jieboa* 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 6060h

Dfi. PAUL V. DARGIS ■

■— Lenkijos vyriausybė dalinai
W. OYTQJAS ir chirurgas
■ atsizveige į žmonių nepasnenkiW«tch«cter Cenununity kiin&ss
miną maiSio Kainų Kėlimu. DaMetfldnog diraktorurt
; bar nuiaita daugiau paxeiu. kai0M S. Manhan
WMtcha«t«r, ui. uas iik prauangiuems p. exems
VALANDOS- 8 1 8 darbo
1-apKrivio menesį pasKeioueji
tr ku antrą iešudieų 8—J vai
| Karnų paKeumo nu laimiai neous
Tel: 562-2727 arta 662-272$ i vyKUvini. Aiargaiinui, varsKei,
žemesnes rūšies jautienai ir
auej ui "Kainos is viso neous ke
nu m-u53
liamos. oviesio Kaina pakelta
bu pioc., tau&ų — d/o ir Kum
DR A B. GLEVECKAb pio — -oi70. sviestas, mesa, cukGYDYTOJAS Ik CHIRURGAS
rus, ryžiai ir KiiuKie giuaai ne
i^SClALYBt: AKIŲ UGOS
ką ir tOiiau normuoti, naujosios
907 W'M 10M $tr*e
proisąjungos, Korius paKeue tio- 1
lidaiumą, axmete tuos Kainų A. RINKI 'N AS
pertvarKymus, kurie turi įsiga_
uoti vasario menesį.

KAIP VOKIEČIŲ RUDMARŠKINIAI

DR. i? RANK PLECKAS,
OPTQMRTR1STA5
iALBA LIETU VIŽKAT

Ū18 W. 71* St

T«t 787-5149

Pritaiko

Tikrini

cr ‘eoatact lesaar,

A
MKSTŲ, PUSLU 1*
. f PKOfTATOS CHIRURGU*
2£54 WIST Mni STREET

CHm totefeaM; 778-2888,

Rsšėssdta teMu 445-8541

Prostatoj,

mkjtų ir ilapųsfi

o025 CENTRAL AVĖ,''
SL Petersburg, Fla. 33711
Td. 18132 Į21-420f
PERK.RAUSTYMAJ

■■■■■■■■■■■■■■■■■M

L»kti3Ml — Pila* asčzi-rr
ŽEMA KAINA
Priimtm Kaster c^wgs
ir VISA korteles.
L 8ER1NAS. T«L 92M86I

— Šri Tvankoj (Ceilone) bus
teisiami 75 asmenys, kaitinami
■
neramumų suKėamu praeitą va
sara. Tada žuvo daugiau kaip
400 žmonių. Dvieju .milijonų
tamiliečių mažuma nori atsiskir
ti nuo Šri Lankos (apie 15-nįl.
gyy ventojų). Mažos tamiliečių
partizanų grupės vis dar užpul
dinėja valdžios pareigūnus ir po
liciją.

Po ilgų dplomatinių kovų pa- tuos namus dar nebuvo atėjusi
reikalavusių net ginklo, prie Lie net elektros šviesa':' kambarį ap— Maskvoj įvairių gandų su
tuvos respublikos 1®23 m. buvo sišviesdavau dujine lempa.
kėlė viceadmirolo Georgijaus
prijungtas Klaipėdos kraštas su
Šilutės gimnazija, tais metais
Kholostykovo. 81 metų, ir jo
sąlyga, kad jis turės savo atski "eturėjo šešias klases, dirbančias
žmonos nužudymas. Milicija pa
rą statutą, vaidinamą Klaipėdos keliuose mekEniuose gyvenamuo
skelbė, kad tai buvo plėšikų dar
krašto kmĮVėrit^a- Ją padiktavo se namuose,-.bet minėtoji mo
bas, tačiau kalbama, jog žudi
I D. karą,Laimėjusiu sąjunginin kyklų draugija buvo jau nupir
kai nepaėmė nei jo medalių, nei
kų atstovai, vadovaujami ang kusi didelį -sklypą ir pradėjusi
pinigų ar kitokių vertingų daik
lų ir prancūzų. Pagal tą kon statyti naują mūrinę gimnaziją.
tų. Admirolas yra buvęs didelis
venciją, vokiečiams Klaipėdos
Netoli tos ; vietos veikė sena
Brežnevo bičiulis. Keista,' kad
krašte buvo duota daug teisių, ir gerai isŽKurusi vokiška Her— V. Vokietijos‘Žaliųjų parti Iskaitaiif mokyklų tvarkymą. derio vardo, gimnazija, iš kurios i tuo pat laiku staiga mirė ir Ju
Levitanas, Antrojo Basauja, turinti Bundestage 27 narius, T^io būdu Klaipėdos krašto di- Į vakarais? sklido hitlerinės Vokie rijus
f
,
.
linio karo metu buvęs radijo
pergyvena krizę. Vienas-seniau rėktorijos žinioje ešančiės mo ...
Inos damos-irsmarsai, jMusu gim
.
T -i
’N •> ■
..
,
L x
pranešėjas. Levitanas palaike
siai tos partijos parlamentarų, kyklos liko grynai vokiškos. Lie- nazijos
direktorius buvo lietu-1 L
.
...
. .
,, . .
• draugiškus rysius su admirolu,
atsargos generolas Bastianas, tuvaims neliko nieko kito kaip viskos
orientacijos klaipėdiškis i
grasino palikti partiją, jeigu ne pasinaudoti konvencijos duota V. Bajoras, rodęs kiek simpati
A. ščabus
rimčiau------------------------dirbama— ir -------nebus- teise turėti privačias mokyklas. jų
------ -------------------|ų ir
1JL
VL'JfAItrulctlllS.
-----------------------vokiečiams.
Aš, gavęs Ji
iš i — Sovietų- disidento
sustabdyta vienašališka propa- Officialiu tu Hetuvškų mokyk- direktorijos vokišką Študienrat! ranskio žmona išskrido iš LonI dono į Sioekholmą, tikėdama
lų išlaikytojų buvo Klaipėdos! titulą, buvau !jo pavaduoto] u
ganda prieš JAV.
j
krašto mokyklų draugija, ilgus
i”
\
Miestelyje
buvo šiek tiek. iš pasimatyti su Andrei Gromyka.
— Prez. Reagano administra- metus vadovauta kieto lietuvio Didžiosios Lietuvos atkeltu tar-. Ji mano, kad po Siockholmo
cija pradėjo pasitarimus sų So-: klaipėdiškio
‘
M. Purvino. Šidrau nautojų. DąĮugųma.. jų vai gydą-, ^onferencijos, jos sunkiai ser--- j- vo vienintelėje
...............- - vai gantis vyras bus paleistas iš ka
vietų Sąjunga dėl Baltųjų Rūmų gija greitai sudarė visame 'kras
lietuviškoje
ir Kremliaus “karštosios lini te lietuviškų mokyklų tinklą j gykloje,. kuri greitai tapo mūsų lėjimo ir galės išvykti iš Sovie
(įskaitant gimnazijas Klaipėdo-’ ^jgų nuolatinio susitikimo vie- tų Sąjungos.
jos” ryšių modernizavimo.
je, Pagėgiuose ir Šilutėje), pa- ta
— Britų Transporto departa
— JAV paneigė gandus, kad statė joms naujas bei modernias
Gimnazijos mokiniai buvo la
jos nesilaiko Jungtinių Tautų patalpas. Didelę dalį lėšų minė- bai Įvairūs. Iš pačios Šilutės bu- mento duomenimis, privalomas
draudimo parduoti ginklus Pie . toji draugija gaudavo iš-centri vo tik keli. Dauguma mokinių automobilių saugos diržų naunės valdžios Kaune.
! buvo suvežami kasdien pašto doj imas per paskutiniuosius aš
tų Afrikai.
tuonis mėnesius atnešė gerų re
Į vieną tų gimnazijų, būtent autobusais. Dalį jų atveždavo iš
zultatų: išgelbėjo nuo mirties
Šilutėje, 1937 m. pavasarį bu Nemuno žemupio hetuviškųjų
350 žmonių ir 4,500 nuo dides
vau perkeltas vyresniuoju mo kaimų, glūdncių dėlto pelkėse,
laiveliu pasie- nio sužalojimo.
kytoju “1tarnybos labui” iš Tau.-1 neretai vas£r3

ENERGY
WISE

ANTANAS VILIMAI

1

•

*

,

•

• A

ragės mokytojų seminarijos.
Palyginus su Taurage. Šilutė
buvo tik miestelis, išsitiesęs pa
gal vieną centrinę gatvę. Dau
guma miestelio gyventojų buv.o
vokiečiai arba provokiŠkos orien
tacijos tautiečiai, fed teko ir
man, tada dar nevedusiam, ap
sigyventi- vokiečių šeimoje. • į

TeL 376.1112 erta 37Mfff

AADMO iilMQS VALANDOS

Funeral Home and Cremation Service
Chicago, £L 60608
24 Hour Service

(312) 226-1344

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Tel 927-1741 — 1712

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
—

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Avė., Cicero
Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

I

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue
Cicero, ILL 60650
TeL: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

JJ. .JI"

I

JEAN VANCE ir GEORGE SORDil

BIELIŪNAS
Aikštes

:

automobiliams pastatyti

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue
"

TeL — 523-3572

*

-- «

’

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS

*

__ _
...

LACKAW1CZ
Chang* the oil and
litera every &0001*
6,000 miles to avoid
wasting gasoline.

Laidotuvių Direktoriai

•OME CHICAGO MOTOR CU7B TTF3 OH

EXPRESSWAYDKMH&

TeMU 778-1543
>U9 Sk MAPLSWOOD AVI.

DON'T CUT W BETWEEN CARS

M. 'Uietavos Aidai
KAZĮ eRAZPtiPMY-t
'

btnaa 1400 AM.

,Lir Un„—1M>,

she

830 iki 929 vaL ryto.
Shrtiet WOPA AM

wmt-

1

1

xzm

z.Ti-0 pinaadiRcie ūč
taebeni® t’JBC
Vi*o« 'jodai B WOEV

niurna paštą

:

ir
ų reik>; uj • - so?.
•
DefetT'-rF*
' ttu

Mit

ui f- ' ~j£-

11028 Southwest HwyM Palos Hills, ūlinoia
TeL 974-4410

m

VASAITIS-BUTKUS
UIDOTWIP DHtESTOBUJ

MIDLAND
FEDERAL

^TIS s&rtiMk U1C AM
l•s
BI

į

1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois .

JPOC CT

TekC7n-W4

Telefonas — 652-1003

K

..34.ĄC

5 —

&,

' Filatelijos paroda Lithpex VI

'j

^p:d\os, kiti — juodos spalvos dinimo opcracij?>. Žurnalo židjoletiniam fone, o treti — juo- niomis, gydytojai Andropovui
dos -palvos melsvam fone. šv. leidAA -itsikelti iš lovos, bet j s
K.zimiero suvenyriniai vokai bent šiuo tarpu, nėra pajėgu
naudojami ir per Lithpex dirbti.
į Andropovas jau beveik penkis
VI — filatelijos parodą.
J. Tumo-Vaižganto 50 m. mir ‘ mėnesius nesirodo niekur wesai,
gės proga buvo suruoštas minė- bet nesirodymo priežastys nie
Jiimas L:etu\ iu*• Namuose. Vaiž- kad nebuvo oficialiai paaiškin
gantas buvo kunigas, visuomenių tos. Tik kai kurie valdžios pareiinkas ’r rašytojas tautinio atgi- ’ gūnai buvo pranešę, kad Andromimo ir laisvos Lietuvos laikais, povas sergąs gripu.
(LKTV)
Jis buvo d;delis kovotojas už lie_ j
---- ------- —----uvybę ir >avo profesijoje daug TIKiNCiųjų PERSEKIOJIMAI
nukentė, o nuo lenkcmanų ir len !
nusiteikusios vyskupijos
Sovietinės valdžios represinė

Mmt
— PartUvImwi
UAL 4 STATI FOR SALI

RIAL ISTAT1 K>B SALA

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMDiAW
ra HEMAIS NUOŠIMČIAIS

MĖNESINIAIS ISSLMOKĖJIMAM.

SUSI
DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS
fc

'■»

MUTUAL FEDERAL SAVINGS I
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

Chicago, HL

2212 W. Cermak Road

BUTŲ

TeL 847-7742

NUOMAVIMAS

t mamų PIRKIMAS

• PARDAVIAAAS

• VALDYMAS

Kun. J. Tumas-V.iižgant.-.s

♦ūros vaideliais; jis turžjo labai rodo Frankfurte, V. Vokietijoje,
♦ NOTARIATAS • VERTIMAI
dideli talentą kmti vaizdus, o veikianti žmogaus teisėms ginti
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA
- Toronto lietuvių filatelistų ne pinti įvykius.
j draugija, kuri tuo klausimu pa
draugija ruošia vien tik lietuvių Į
skelbė specialų raportą.
filatelistų draugios parodą Litu- 1 Tautinio atgimimo veteranui ' Pagal draugijos surinktus duo
p<x VL kuri įvyks balandžio | — Vaižgantui paminėti Toronto
INCOME TAX SERVICE
menis, vien 1983 metais už savo
liet,
fil
.draugija
yra
išleidusi
mėn. 14-15 d. Toronto Lietuvių ;
Trimiėius.
(Iš Dirvos)
8529 So. Kedzie Ave. — 778-2233 yra 1 religinius įsitikinimus arba reli>uvenvi
inius
vokus.
Ju
Namų Mindaugo salėje. Vardas j
i1 ' ■ veiklą buvo suimta era
S,nV
Lithpex yra padarytas iš ang dviejopų — juodų ir mėlynų. Vo_ • dviejų
šimtų asmenų. Suimtųjų '
LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE. I
liško pavadinimo — Lthuanian kai su pašto ženklu buvo ant- tarpe daugiausia yra baptistų l
ELEKTROS ĮRENGIMAI
Daktaro Bombardo eksperimentas
PATAISYMAI
Philatelic Exhibition. Paroda spaiisduoti Toronto pašte su f i- 1( religinės bendruomenės narių ir •
ČIA GERIAUSIA VIETA
3
lašeliniu
anspaudu
ir
Vaižganto,
Turtu
Chicagos
miesto
yra rengiama paminėvi Lietu-1
-LIETUVIAMS.
Audra sudraskė bures, apver
Robinzonas
K
ruso
buvo
lai

stačiatikių.
Dirbu
ir
užmiesčiuose,
greit,
vos globėjo Šv. Kazimiero 500 j mirties data (IV-29).
ja
rantuotai ir sąžininga L
tai
buvo
baisiausias
mingas.
Išsigelbėjęs
iš
skęstantė
laivelį,
ir
Draugija atkreipia dėmesį,
KLAUDIJUS PUMPUTI!
m. mirties sukaktį. į šią paro
Dar yra šiek tiek likę S. Da kad Andropovui perėmus vai- _ čio laivo, atsidūrė vienoj tropi- jo kelionėj išgyvenimas. Po 9 butu mūrinis. Labai geros pajamos.
4514 S, Talman Avs,
dą yra kviečiami Kanados ir J. riaus ir S. Girėno filatelinių vo- džia, buvo sugriežtinti ir Lietu-' kų saloj ir ten sumaniai gyveno. dviejų savaičių, audroje per Dilelis butas savininkui. Geras inves
Tol. 927-3559
tavimas.
A. Valstybių filatelistai daly rrų. Visų aukščiau švardintų yo-: vQS
persekiojimai. “
Dar kol susilaukė pagalbos.
mirkusį Bombardo kūną išbėrė
r 3 butų mūrinis su garažu. Pelningas
vauti stisavo įvairiais pašto ženk kų kaina: 5 už $1.00; su pašto * paįynii draugija, kad jos turimi} Tačiau tūkstančiai jūreivių skausmingi spuogai.
f pirkinys.
lų rinkniais. Registruotis pra ženklu ,r Toronto specialiu
DĖMESIO
53-eia kelionės diena susitiko
I suimtųjų tikinčiųjų sąrašai nėra neturėjo tokios laimės. Skęstant
Didelis,
gražiai
įrengtas
bungalow.
62-80
METŲ
AMi VAIRUOTOJAI
šome iki kovo mėn. pabaigos.
to anspauriu
75 c. Kas noietų p:]n^ nes ne vįSų areštuojamų ; laivams, ypač karo metu, jei ir prekybinį laivą. Laive Bombai; Nebrangus.
Tiktai $126 pusmečiui automobilio
Šv. Kazimiero retai sukakčiai ju ingyti, piašome kreiptis į 2sme;mi pavardės yra skelbia- pavykdavo tiems vyrams ku das sužinojo, kad dar jam rei-t
liability draudimas pensininkams.
Kreiptis: A. LAURAITIS
paminėti Tor. liet. fil. draugija Tor. liet. fil. draugijom sekr. K. , mos Draugijos žiniomis, pernai riam laikui mažuose gelbėjimosi kia plaukti 600 mylių. Ėmė gal
ŠIMAITIS REALTY \
4651 S. Ashland Avė.,
yra paruošusi filetelinį — suve Kamm.^vą, 25 Neima eres., To-į pO]iijnja}s sumetimais Sovietu laiveliuose išsilaikyti jūros Į>a- voti apie kelionė^^iilraukimą,
Chicago, III.
INSURANCE — INCOME TAX
nyrinį voką su šv Kazimiero ronto, Ont., M6P 3G9.
Tel.
523-8775
arba 523-9191
i Sąjungoje buvo suimta apie virsiuje, dažniausiai jie mirdavo ! nes iš tikrųjų eksperimentas jau
2951 W. 63rd St
atvaizdu, kuris kovo mėn. 4 d.
Toronto liet. fil. draugijos siu j tūkstantis asmenų
E L.
n-
buvo įvykdytas, tet, pasistipri
nuo troškulio ir bado.
TeL: 436-7S78
bus antspauduojamas Toronto trinkimai vyksta kiekvieno mė- Į
____ _________
Nelaim ingųjų j ūrininkų liki nęs maistu ir variaeriu, nutarė
pašte su specialiu antspaudu. Šis nėšio antrą sekmadienį 4 vai. po į
mu susirūpino prancūzų dakta- tęsti plaukimą savoj mažuoju
- Japonijos praeitų metu r>1.e~į ras Alainas feombardas. Jo įsi- laiveliu.
suvenyrinis vokas vra sukurtas i pietų Lietuviu Namu, 1573 Bloor
j
<
tuojame ir esame apd
dailininko P. Vaškio. Vokai yra j St. W., posėdžiu kambaryje. Kas kybos balansas rodo 20.45
tikinimu, jūra per daug pasiima
Kūčių d\*ną jis atplaukė į real ESTATE — OUT OF TOWN
įvarus: vieni — vien tik juodos, renka pašto ženklus ir norėtų jono dolerių perteklių.
j bereikalingų aukų, ii* tai nutarė Barbadosą, per G5 dienas atlikęs į
kitur
Nuosavybės
ARVYDAS KIELA
įsijungti i šią organizaciją, yra į
• įrodyti. Jis pasirinko būdą, kurį 2750 mylių kelionę. Buvo gyvas
- Sovietų kalinamojo disi- amžių bėgyje daugelis moksli ir sveikas, tik 25 kilogramais
kviečiami atsilankyti į sekantį .
FOR SALE . .
•1
Chicago, R 60629
g
susirinkim kuris Įvyks vakario ! dento A, ščaranskio motina pra- ninkų naudojo: jie aukojo savo lengvesnis.
LAKE FRONT PROP.
•
L.
K. K: nešė, kad jos sūnus neišgyvens kūną ir rizikavo gyvybe.
mėn^12 d. vai.
DUPLEX — 2 bdrms, each, ■
nė pusės meti], jeigu jam nebus
1955 m. spalio 19 d. iš Kana
— Kipro salos turkų lyderis 3 rental units — 225 ft. lake
FOR ANNOYING
suteikta medicininė pagalba.
rų salų 15 pėdų guminiu laive- Denktašas buvo nuvykęs i isla-! frontage on Beautiful Bear
COUGH AND
ANDROPOVO LIGA
Į liu Bombardas išplaukė į Vaka mo konferencijų Maroke, nore- Į Lake — Boats, furnishings,
STUFFY NOSE
—
Lenkų
milicija
suėmė
žy
Vakarų
spaudoje
vis
pasigirs

many extras.
.TRY
rų Indijos salyną. Tai kelionei dainai gauti pripažinimą nese-1
mu
advokatą
Macieju
Bednar1
ta naujų spėliojimų apie Andro
i TRlAMiNIC-OM'
SHURNAŠ
per Atlantą jią nepasiėitiė nei nisi paskelbusiai nepriklauso
į COUGH FORMULA
Pardavimas Ir Taisysi
*
povo paslaptingą ligą. Vienas kievviėių, kuris sutiko vesti nu maisto, nei lašo vandens.
Box 101
mybę šiaurės Kipro valstybei.
2644 West i*th S&sc"
Vak. Vokietijos žurnalas, rem žudyto jaunuolio G. Przemyko jj Bombardas paneigė tą įsigaHaugen, WI 54841
T*L REpuMk 7-1941
r 1982 Dorwv I^ihnmtonps. Division nf
damasis sovietiniais šaltiniais, ‘byla, kurioje kaltinami 6 žmo- . Įėjusią nuomonę, jog nuo sū
Phone-(715) 34-8316
Sando/, fne . Lincoln. Nebraska
— Lotvnu Amerikos kraštai
■ v‘
I
tvirtina. kad Andropovas sergąs nes, du iš jų yra milicininkai raus jūros vandens gėrimo žmo pasirašė raštą,
kuriuo prašoma
—%
t gus gali išprotėti ir greit mirti. Vakarų valstybes'skubiai imtis
Miko šileikio apsakymų knyga’
! Jūrininkai, kurie mirė nuo tros- priemonių palengvinti jų Įsisko
Siuntimai į liętuviį *
“Liucija” jau atspausdinta.
t kulio, darė klaidą, negerdami linimą, kuris dabar jau pasiekė
> •
59
it
I . jūros
i u ros va
n dei
vandens.
Kelionėje I>om- 310 bilijonų dolerių. _
Aleksas Ambrose,
’ P. NEDĄS, 4059 Archer
j bardas kiekvieną dieną isgerda} vo pusę litro sūraus vandens ir
— Šveicarų pianistas J. Mille-1 Autorius pavaizduoja lietuvių; J Chicago, Ill. 60632. Tel. YA7-59®
! dar papildydavo tą skysčių kie- ris sakosi sumušęs pasaulio. gyvenimą nuo XX šimtmečio
CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS
I kį žeberklu sugautos žuvies iš- skambinimo rekordą. Išsėdėjęs! pradžios iki II Pasaulinio karo.
! spaudom. Apsisaugoti nuo skor- prie pianino 13 vai. .6 min. ir 22 ilgesni ir trumpesni apsa
autorius,
kymai, 184 psl. Kaina ?5.
, buto ligos, vilkdamas vandens 115 sekundžių, jis išpildė T mili-1
paruošė, sutvarkė ir išfepausdino geriausi*
Gaunama “Naujienose” ir pas
paviršium medžiagos gabalą, jis jono gaidų koncertą,
Notary Public
autorių:
6729
So.
Campbell
pasigaudavo mažyčių jūros 6r——22” —TL '
1NCOMI TAX SlRVtCI
B
Chicagos lietuvių istoriją
Ave.,
Chicago,
IL
60629.
ganizmų, kurie duodavo kūnui
— Ketvirtadienį aukso uncija
ttW S. Maplewood, Tel 254-745?
(1869 — 1959 metai).
vitaminų.
kainavo $366.
Taip pat daromi vertimai, ghninlsj

664 psl., vardynas.

Minkšti viršeliai.
Kaina $15.
Persiuntimas — $L
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

For constipation relief tomorrow
, reach for EX-LAX tonight. t
Ex-Lax helps restore your system’s own natural
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight.
You'll likefhe relief in the morning.
Chocolated or pills, Ex-Lax is
“The Overnight Wonder?'

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS
619 puslapių, kietų viršeliu knyga

Read label and follow
directions.

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

—

Tuo reikalu jums gali daug
padėti teisininko Prano ŠULO
paruošta ir teisėjo Alphonse
WELLS peržiūrėta “Sūduvos”
išleista knyga su legališkomis
formomis.
Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.
Advokatai

GINTARAS P. CEPtNAS

DR. ANTANO J. GUSENO RASTAI

KOVOS DĖL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

iškvietimai, pildomi pilietybė* pra
tymai ir kitokie blankai.

Naajtenoee galima gauti nepaprastai {domina gydy-

A< Gn« ~ MINTYS IR DARBAI, 259 p«U Uečfe 1905
mehj hyktaa, Jablonskio ir Totoraičio jaunai dienas Ir
Burtrūpininu__________________________________ |g.oo

Darbo valandoc Kasdien: - Mo
9 vaL ryto iki 8 vai vakarai
Mtad.: nuo 9 nL r. iki U vaL A
Ii pagal susitarimu
TeL 776-5162
M4I Went 63rd StrMl
Chfcafe, m. 60620

I>. A. J. Guma ~ DANTYS, j«j priežiūra, sveikaU !r

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia
Vardynas ir trumpa angliška santrauka
KAINA — 317. (Persiuntimui pridėti $1)
Siusti čeki:

ffrolU.

Kietais virieMaia_______________ _
IfilkiUda vliidlaia, tik____
__________
03.00

BRIZGYS
i nlandoc

Dr. A J. Gosmb — AUKiTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
KMON8S. KeHonia po Europa IspOdžiaL Tik
02.00

0499

■tnoey «ricr|, prl

icdaal II penia

Naujienos, 1739 S. Halsted St
Chicago, IL 60608

NAU.

I

O-

